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Klaipėdos krašto sukilimas, šalia nepriklausomybės kovų, mū
sų nepriklausomybės laikotarpio valstybės gyvenime yra bene 
svarbiausias įvytos. Juk tai buvo ne vien Vasario 16 d. akto pil
nesnis įgyvendinimas, savo teritorijos praplėtimas, savo tautos 
dalies atgavimas ir jos susijungimas su savo tauta laisvam gy
venimui, — bet ir visos mūsų tautos orientacijos pasukimas kita 
naujų galimybių linkme.

Besiformuodama mūsų tauta ir valstybė, vokiečių ordinui 
užkariavus pajūrį, nukreipė savo žvilgsnį į sausumos plotus. Užuot 
išaugusi į didelę jūrinę valstybę, kaip kitos pajūrio šalys, Lietu
va, besiverždama ir bekariaudama rytų sausumose, vos neišnyko. 
Klaipėdos krašto, sukilimas grąžino mus į jurą, į jos turtus, su
darė sąlygas prekiauti savais keliais ir savomis priemonėmis, tūks
tančiams mūsų tautiečių davė naujo darbo, pakėlė mūsų gyveni
mo lygį. Buvo laimėtas didelis mūsų valstybei turtas, kuris, deja, 
nesuspėta pakankamai išnaudoti dėl laiko stokos ir dėl mūsų 
tautos žemdirbiško nusiteikimo ir nepasiruošimo.• • •

Neįmanoma čia suminėti ir plačiau aptarti visų Klaipėdos 
krašto sukilimu laimėtų vertybių. Tačiau verta prisiminti šian
dieną labai svarbius du'iš to sukilimo aspektus, būtent, ištvermę 
lietuviškame nusistatyme ir drąsos bei ryžto galią.

Juk Klaipėdos krašto, kaip ir visos Maž. Lietuvos lietuviai, 
beveik 700 metų išbuvo vokiškos valstybės dalimi. Jie buvo vokie
čių kolonistų apsupti, turėjo atlikti visas tos valstybės piliečių 
pareigas ir atlaikyti visokias nutautinimo pastangas, pradedant 
lietuvių kalbos iš mokyklų išmetimu, visokių reikalų su grynai 
vokiškomis įstaigomis atlikimu iki lietuvio išjuokimo? O visdėlto 
per tiek šimtų metų ten lietuviškumas neišnyko (pagal pačių vo
kiečių statistiką, 1910 m. šalia kolonistų Klaipėdos apskr. lietu
viais užsirašė 66%, Šilutės apskr. — 53%). Visiems aišku, kad tas 
lietuviškumas savaime ten nežydėjo; reikėjo pastangų per tiek 
šimtų metų jam išlaikyti, reikėjo užsispyrimo, ištvermės ir meilės 
savo tautai, kalbai ir papročiams. Tad prisiminus Klaipėdos kraš
tą mums atsistoja pavyzdys, kaip galima išlikti nenutautėjus ir 
svetimoje valstybėje, taip pat sustiprėja viltis, kad ir Rusijos 
pavergti tautiečiai ištvers iki nepriklausomybės aušros.• • e

Antras labai svarbus aspektas —tai drąsa bei ryžtas. Juk kai 
paaiškėjo, kad sąjungininkų patikėtini^'prancūzų globojamas ir 
lenkų Įtaigojamas kraštas nebetenka vilčių galutinai susijungti su 
Lietuva, vienintelė priemonė užkirsti kelią Klaipėdos krašto nete- 
tomui buvo sukilimas. Kai Klaipėdos krašto lietuviai šaukėsi pa- 

J galbos, prisimintomstoek~hWfąsos,Lietuvoje buvo parodyta. Juk 
tai, buvo sakoma, reiškia išeiti Į kovą prieš didžiulę jėgą, prieš 
sąjungininkus ir lenkus. Mažai kas ryžosi. Atsiradę savanoriai 
daugelio buvo laikomi avantiūristais, lyg ir nenormaliais. Tik pas 
vieną kitą augštųjų valdžios pareigūnų atsirado drąsa bei pasiry
žimas paremti sukilimą. Ir štai sukilimas buvo laimėtas, Klaipė
dos kraštas atgautas. Jei tada nebūtų atsiradę drąsuolių prieš 
tokią didelę galybę, jei tada būtų suabejota laimėjimu, — tikrai 
Klaipėdos krašto nei uosto nebūtumėm turėję.

Iš to tenka pasimokyti. Ir šiandieną, siekiant savo teritorijų 
pvz. kad ir visos Maž. Lietuvos, neužtenka tūpčioti baimėje ir 
svarstyti, kaip laimėsime prieš didesnes jėgas. Reikia drąsiai siekti 
to, kas mums teisėtai priklauso.

Kas nauįo Kanadoje?

Savaitės įvykiai
PANAMA NUTRAUKĖ SU JAV DIPLOMATINIUS SAN

TYKIUS dėl kanalo, kur Amerika sukišo daug milijonų dole
rių. Riaušėse buvo užmušti 27 asmenys, jų tarpe trys JAV ka
reiviai, apie 200 sužeistų. Kovas pradėjo Panamos studentai 
dėl vėliavos. Dabar Amerika yra apkaltinta agresija. Sutartis 
tarp Panamos ir Amerikos dėl amerikinės zonos pasirašyta 
1903 m., kai kartu buvo pripažinta ir Panamos valstybė. Pats 
kanalas atidarytas naudojimui tik 1914 m. Dabar kanalo paja
mos, kurias gauna amerikinė administracija, sudaro per 
$100.000.000, iš kurių Panama gauna $2.000.000. Buvo užpulta 
ir pati Amerikos ambasada, kuri buvo tarnautojų evakuota, o 
dokumentai sudeginti. Byla jau yra perduota JT Saugumo Ta
rybai. Tai naujojo prez. Johnsono pirmoji krizės byla.

Kiekvienas kanadietis turės 
numerį, kurį privalės visą laiką 
nešiotis su savim. Kortelės bus 
išduotos Unemployment Insur
ance Commission, kiekvienam 
asmeniui bus užpildyti 3 eg
zemplioriai, kurių vienas bus 
laikomas Otavoje, vieną reikės 
nešiotis su savimi ir trečią laiky
ti saugioje vietoje. Kortelėmis 
naudosis ir vyriausybės numato
mas įvesti pensijų planas.

Kanadietis Roy Thomson, gy
venąs Britanijoj, N. Metų pro
ga karalienės buvo apdovanotas 
lordo titulu. Thomson yra mili
jonierius, kurio turtas siekia ar
ti $90 mil. Jis yra virš 100 laik
raščių, radijo ir televizijos sto
čių savininkas. Kadangi Kana
dos piliečiai negali gauti titulų, 
tai tuo pačiu Thomson praran
da Kanados pilietybę ir kyla 
klausimas dėl jo turtų Kanado
je, nes pagal Įstatymą užsiene- 
tis negali turėti virš 25% šėrų 
jokioje televizijos ir radijo sto
tyje. Thomson pareiškė, kad jis 
vistiek liksiąs kanadiečiu.

Valstybinis pensijų planas vėl 
įstrigo parlamentinėje procedū
roje ir maža yra vilčių, kad bus 
įvestas dar šiais metais. Pensijų 
planui priešinasi visos apdrau- 
dos b-ves, geras algas gauną jų 
direktoriai ir daro įtaką į parla
mento narius, kad valstybinis 
planas nebūtų pravestas.

Kvebeko kreditistų part i jos 
vadas R. Caouette pareiškė 

parlamente, kad jis daugiau ne
gerbsiąs atsistojimu “Union 
Jack”, vėliavos, kuri nesanti Ka
nados vėliava. Jis ją gerbsiąs ta
da, kai būsiąs Britanijoj. L. B. 
Pearsonas prieš rinkimus priža
dėjo vėliavos reikalą sutvarkyti 
2 metų laikotarpyje.

Atominių raketų smaigaliai 
jau atgabenti iš JAV Kanadon. 
Kadangi Įvairios pacifistų gru

pės norėjo kelti demonstracijas, 
tai ginklai buvo atgabenti N. 
Metų dieną, niekam iš anksto 
nepaskelbus. Kanadoje yra ke
lios jų bazės, kurių didžiausia 
North Bay, Ont.

Steigiamas naujas bankas Ka
nadoje, kurio centras būtų 

Winnipege ir būtų skirtas vaka
rų Kanados interesams. Jo var
das: Bank of Western Canada. 
Pagrindiniu organizatoriumi ir 
steigėju yra J. Coyne, buvęs 
Bank or Canada pirm., kurį kon
servatoriai savo valdymo metu 
iš tų pareigų atleido.

NDP partijos narių mažėji
mas verčia juos tartis dėl susi
dėjimo su liberalais. Pagrindinė 
partijos problema yra darbinin
kų ir ūkininkų apjungimas. Tas 
jiems nepavyko ir vargu ar pa
vyks. Kanados ūkininkai savotiš
kai žiūri i miesto darbininkus ir 
niekada neprisidės prie bendros 
unijos. NDP ir liberalų pasitari
mai nutilo, nes tokiai* sąjungai 
priešinasi visagalis doleris — 
“Big Business”.

Jaunuolių nusikaltimams di
dėjant, atsakomybė tenka tė

vams ir visai visuomenei — pa
reiškė Ontario vyr. teisėjas J. 
McRuer. Per paskutinius 5 me
tus jaunimo nusikaltimai padi
dėjo 300%. Tėvai ir suaugusie
ji nebejaučia atsakomybės dėl 
jaunimo ir kaltę suverčia polici
jai. Teisėjo nuomone, prie nusi
kaltimų priveda organizuota kri
minalinė propaganda, kuri su
formuoja jaunimo galvoseną ir 
ta nropaganda ateina per auto
mobilius, televiziją ir Įvairius 
menkos vertės žurnalus.

Arklių lenktynės kas metai vis 
sutraukia daugiau publikos. 
1963 m. visoie Kanadoje per va
sara net $153 mil. buvo surinkta 
arkliu knktvnių kasose. Tš tu 
$’53 mil. $125 mil. vėl atiteko 
laimėtojams.

Išplaukus žvejoti iš Klaipėdos uosto priartėja laisvasis pasaulis —

Rusiško raicfyno grėsmė
“Svenska Dagbladet” žinia apie 

Maskvos kėslus primesti Pabalti
jo valstybėms rusiškąjį raidyną 
sulaukė oficialių sovietinių 
sluogsnių. paneigimo, kuris ne tik 
nesumažino, bet dargi padidino 
pabaltiečių Įtarimus.

Išsisukinėjantis paneigimas
Sausio 3 d. laidoje minėtas 

Stockholmo dienraštis, nepride
damas jokių savo pastabų, iš
spausdino pareiškimą, kuri pri
siuntė sovietų spaudos tarnybos 
APN redakcija Stockholme. Pa
reiškime sakoma, kad APN nusta
čiusi, jog švedų laikraščio tvirti
nimas dėl rusiškųjų rašmenų Įve
dimo į estų, latvių ir lietuvių kal
bas, neatitinkąs faktinės padėties. 
Jokia Įstaiga Maskvoje neruošian- 
ti tokio projekto — sakoma tame 
pačiame APN pareiškime. “Pagal 
galiojančią kiekvienos atskiros 
respublikos konstituciją, gali tik 
augščiausias respublikos valdžios 
organas leisti Įstatymus, kurie 
tvarko tautos gyvenimo ir kultū
ros raidą”.

APN gavo iš Rygos paaiškini
mą, kad “ch” garsiažentoio pakei
timas. išbraukiant “c”, padarytas 
vien tik dėl to, kad “ch” esąs pa
skolintas iš vokiškosios rašybos ir 
neturįs jokio atitikmens latvių 
kalboje. Pakeitimas padarytas ra
šybos sunrastinimo tikslu. “Nė 
šiuo atveju niekas negalvojo pri
taikyti latviškojo raidyno rusišką
ją! tarčiai”, baigia savo pareiški
mą sovietinis šaltinis.

Padidino įtarimą
Krinta i akis, kad tokiam nesu

dėtingam pareiškimui suredaguo
ti sovietinei žinių redakcijai pri
reikė net dvieju savaičių. “Svens
ka Dagbladet” žinia juk pasirodė 
dar gruodžio 16 d. laidoje. Rei
kalas, matyt, nėra toks papras
tas ar visiškai neįtikimas, jeigu 
sovietinė ambasada Stockholme, 
kur tarp kitko dirba ir du gana 
smarkūs latviu tautybės tarnau
tojai. nesijautė galinti tuojau pa
neigti paskelbtojo gando.

Krinta į akis dar labiau tai. kad 
ir pavėluotai pasirodęs dementuo- 
jantis pareiškimas iš tikrųjų ne
paneigė pačio svarbiausiojo dalv- 
ko. Būtu užtekę pasakyti, jog bet- 
kokios kalbos apie rusiškojo rai
dyno įvedima yra nesąmonė, bet 
to nepasakė. Pareiškime matome 
tik išsisukinėjimo pastangas.

Svetimom rankom
Dalykiškai žiūrint, mažiausiai 

riini. ar toji “reforma” bus skel
biama tiesiom Maskvos ar ios 
“gauleiteriu” vardu. I koki “su
verenumą” gali pretenduoti na- 

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

vienės sovietų respublikos, gali
ma spręsti jau iš to, kad jų val
dančiosios kompartijos nėra ne
priklausomos, bet sudaro vienos 
ir tos pačios sovietiškai-rusiško- 
sios kompartijos sekcijas. Juk kai 
Įvyksta koks nors “broliškųjų” 
kompartijų tarptautinis suvažia
vimas ar daromas jų vardu pa
reiškimas, argi kada nors teko 
matyti atskirai suminėtą, pavyz
džiui, Lietuvos komunistų parti
jos vardą?

Sprendžiant iš APN pareiški
mo, galima padaryti tik vieną tik
rą išvadą: jeigu rusiškasis raidy
nas bus brukamas pabaltiečiams, 
tai bus daroma prisidengiant sa
vo iškamšomis Vilniuje, Rygoje 
ir Taline.

Kažkas slepiasi
Išsisukinėjimu reikia laikyti ir 

antrąją pareiškimo dalį, kurioje 
dėmesys nukreipiamas į vieną vi
siškai šiame klausime nereikš
mingą smulkmeną. Jeigu APN 
tikrai prašė paaiškinimo Rygoje, 
tai daug svarbiau būtų buvę tenai 
“pasiteirauti”, ar augščiausiasis 
respublikos organas, nuo kurio 
priklauso Įstatymų leidimas, ne
sirengia pakeisti viso raidyno, ku
ris ... irgi paskolintas ne iš rusų?

Oficialaus sovietų pareiškimo 
nenuoširdumą rodo dar viena ap
linkybė. “Sv. D.” paskelbtoje ži
nioje pirmiausia buvo suminėti, 
labai konkretūs Maskvos veiks
mai. Ten buvo pasakyta, kad 1959 
m. Mokslų Akademija Vilniuje 
buvo gavusi lietuvių kalbai “pri
taikyto” rusiškojo raidyno pavyz- 
jį; kad tasai pavyzdys buvęs pa
ruoštas dar 1958 m. birželio mė
nesį Maskvos poligrafijos insti
tute; kad jo tolesnis apdorojimas 
buvęs pavestas vienam lietuvių 
grafikui Kaune (jo pavardė buvo 
kiek klaidingai paskelbta — Vi-

tauts Bacenosa, atseit, Vytautas 
Bačėnas).

Tačiau APN pareiškimo auto
riai to “nepastebėjo”. Jiems ne
buvo reikalo “pasiteirauti” Vil
niuje, ar šiuos faktus vietiniai 
Maskvos patikėtiniai pasiruošę 
dementuoti. Galima pilnai pati
kėti, kad “Maskvoje šiuo metu 
jokia Įstaiga” neužsiima raidynų 
projektais, nes jau prabėgo ne
maža laiko, kai... jie jau paruoš
ti. Lyg Maskva jau imtų iš tikrų
jų nekantrumu degti, kodėl dar 
iki šiol jie nepradėti vykdyti...

Vienu žodžiu, sovietinis pareiš
kimas ne tik nedementavo naujai 
kilusio gando, bet savo ruožtu su
stiprino Įtarimą, jog Maskva rim
tai kėsinasi i Pabaltijo kalbų rai
dyną.

Irgi minėtinas faktas
Kaikas APN pareiškimą sieja 

su faktu, jog kaip tik tomis dieno
mis Stockholme lankėsi Latvijos 
kompartijos sekretorius Arvidas 
Pelše, kurio neseniai pasakytieji 
žodžiai apie sovietinių tautų ir 
kultūrų suartėjimą (rusinimo 
ženkle)*buvo pastebėti ir užsienio 
spaudoje. A. Pelšė drauge su va
dovaujančiu partijos ideologu Po- 
nomariovu ir kitais rusais buvo 
atvykęs dalyvauti ką tik pasibai
gusiame Švedijos komunistų par
tijos suvažiavime. Suvažiavime 
buvo pakeistas ligšiolinis švedų 
komunistų vadas Hagbergąs jau
nesniu ir* politiškai lankstesniu 
— C. V. Hermanssonu.

CPR geležinkelių unija nori 
išsiderėti, kad visiems darbinin
kams būtų garantuotas darbas 
iki pasitraukimo Į pensiją. Rei
kalavimas nerealus, nes techni
kai greitai žengiant priekin, dar
bininkam, kurie nesitobulins ir 
nepritaikys savo specialybių 
naujiem reikalavimam, atlygini
mas bus mokamas neatliekant 
jokio darbo.

PRADEDAME SPAUSDINTI
šiame “Tž” nr. prof. St. Ylos rašinį apie rašytojo Vinco Krėvės 
dvasinius lūžius. Vėliau seks kiti žymieji lietuviai: rašyt. J. Bi
liūnas. prof. J. čiurlys, prof. J. Gravrogkas, Ant. Smetona.

Penktame nr. pradėsime spausdinti dienoraštinius pergy
venimus asmens, gyvenusio Lietuvoj, išvežto Sibiran, grįžusio 
Lietuvon 1946 m., dalvvavusio partizanų sąjūdyje ir neseniai 
atvykusio laisva jin pasaulin.

Spaudos vajaus metu siunčiame “Tž” susipažinti tiems, ku
riu adresai atsiunčiami administracijai. Tikimės, kad ir jie taps 
pastoviais skaitytojais.

Popiežius aplankė Italijos pre
zidentą. Tai tik trečias popie

žius, padaręs vizitą Italijos vy
riausybei. Paulius VI buvo labai 
iškilmingai priimtas, o minios 
žmonių kėlė ovacijas. Popiežius 
jau paskelbė vyksiąs Indijon į 
eucharistinį kongresą.

Komunistų partijos sekretorius
Maskvoje užsieninei delegaci

jai pareiškė, kad komunistų par
tijos uždavinys nesąs aprūpinti 
kiekvieną Rusijos pilietį automo
biliu. “Mes aprūpinsime gyvento
jus patogiu susisiekimu, pagerin
dami viešąjį transportą ir išplėš
dami nuomojimo galimybes.” Vi
si žino, kad komunistai dar yra 
labai toli nuo to, kad jų vergai 
galėtų naudotis automobiliais.

Prancūzijos pasiūlymas pasi
matyti abiejų valstybių preziden
tams sutiktas Amerikoje šaltai. 
Manoma, kad dabar De Gaulle tu
rėtų atvažiuoti į JAV, buvęs prez. 
Kennedy vizitavo paskutinis. Pa
ryžius mano, kad po De Gaulle vi
zito Vašingtone, dabar Johnson 
turis važiuoti įrParyrių. »

Kipro saloj nerimas atslūgsta. 
Barikados tarpe turkų ir graikų 
gyventojų nuimamos. Bet kartu
mo ir abipusio Įtarimo dar daug 
yra. Tarpininkauja labai uoliai 
Britanijos vyriausybė.

Indonezijos prez. Sukarno vizi
tavo Filipinų prezidentą ir ji kal
bino sudaryti sąjungą iš pietų 
Azijos valstybių, kuri siektų su
ardyti Anglijos sudarytą ir* jos 
globojamą naująją valstybę Ma- 
leziją. Manilos vyriausybė pre
kiauja su naująja valstybe ir šal
tai priėmė Indonezijos /sumany
mą.

JAV prez. Johnson pranešė nu
stebintam kongresui savo pasiū
lymą $100 bil. sąmatą sekantiems 
metams sumažinti ligi $97,9 bil. 
Taip pat sumažinama uranijaus 
gamyba 25%. Uranijus yra nua-

Antrieji laurai torontiečiui

Rašyt. Juozui Kralikauskui jau 
antrą kartą tenka “Draugo” ro
mano konkurso $1000 premija, šį 
kartą už romaną “Mindaugo nu
žudymas”. Pastarasis buvo išrink
tas vertintojų komisijos Klevelan- 
de iš 5 autorių atsiųstų rankraš
čių. Komisiją sudarė: pirm. V. 
Mariūnas, sekr. V. Rociūnas, na
riai A. AugustinaviČienė, V. Ka
valiūnas ir P. Balčiūnas. Premi
ja buvo paskirta sausio 5 d.

“Mindaugo nužudymas” yra be
ne ketvirtas J. Kralikausko roma
nas. pratęsiąs jo “Titnago ugni”, 
už kurį autorius laimėjo premiją 
1962 m. Pirmasis jo romanas 

dojamas atominiams ginklams.
Indijos premjeras Nehru, gydy

tojų įsakytas, pasitraukė kuriam 
laikui iš savo pareigų. Jo parei
gas perėmė du kiti kabineto mi
nisterial. • Jam besirguliuojant, 
Kalkutoj susimušė musulmonai 
su indusais; 60 asmenų mirė. Tu
rėjo Įsikišti kariuomenė.

Raud. Kinijos premjeras Ču- 
enlai lanko Afrikos valstybes. 

Iš Tunizijos atvažiavo į Ganą pas 
garsųjį Nkrumah. Su Tiinisija už
mezgė diplomatinius santykius. 
Chruščiovas kiniečio vizitais yra 
smarkiai susirūpinęs ir atidžiai 
seka jo laimėjimus.

JAV prez. Johnson išleido po
tvarkį, kuriuo nuo sausio 20 d. 
yra draudžiama dėl rasinių sume- 

itimų neišnuomoti ar neparduoti 
namo. Tai liečia paskolų davimą 
ir aplamai viešąjį gyvenimą. Nu- 

(Nukelta i C psl.)

Svarstė 
ben darbia vi ma

su sovietais
Sąjūdžio “Movement Europe

an” rytų ir vidurio Europos komi
sija sušaukė gana plačios apim
ties konferenciją Briusely, kur 
dalyvavo V. Europos kviestieji 
parlamentarai ir Įvairių tautybių 
emigrantai, parinkti pačių orga
nizatorių. Minėtame sąjūdy reiš
kiasi tendencija skleisti Vakaruo
se glaudesnio bendradarbiavimo 
su komunistiniu bloku mintį, ne
kreipiant dėmesio į pavergimo 
faktą, Į tautų apsiprėndimo teisę. 
Pavergtų Europos Tautų seimas 
pasiuntė protesto telegramą ir pa
siuntė Briuseliu savo atstovą, kad 
painformuotų spaudą apie sklei
džiamą prosovietinę laikyseną. 
Protesto telegramas pasiuntė ir 
Toronto PET atstovybė, taip pat 
apylinkės valdyba.

“Urviniai žmonės”, išleistas 1954 
m. ir vaizduoja šio krašto lietuvių 
auksakasių gyvenimą. Antrasis — 
pavadintas* “Šviesa lange” ir iš
leistas 1960 m.

Laimėtoji premija J. Krali
kauskui bus Įteikta kovo 22 d. 
Čikagoj. Jos šiemetiniai mecena
tai yra dr. A. ir E. Razmos.

Ryšium su premijos laimėjimu 
“Tž” redakcija užklausė laurea
tą, ar ketiną vykti į premijos įtei
kimo iškilmes. Atsakymas buvo 
sąlyginis — taip, jeigu aplinky
bės ir sveikata leis. Rašytojas 
pernai turėjo sunkią operaciją, 
tad nenuostabu, kad yra verčia
mas savo sveikatą tausoti. Jis 
kiek platėliau sustojo ties klausi
mu — kas paskatino gilintis į 
mindauginį laikotarpį. Pasak au
toriaus, Vytautas esąs perdaug iš- 
augštintas, o Mindaugas, pirmasis 
ir vienintelis Lietuvos karalius, 
padėjęs pagrindus Lietuvos vals
tybei, — perdaug" nustelbtas. Lie
tuvos krikščionybės pradžią buvu
si padaryta irgi Mindaugo. Jis ją 
priėmė iš Vakarų, ne iš Rytų. 
Svetimtaučiai apie jį esą daug ra- . 
šę, bet neišvengę iškraipymų, 
ypač lenkai. Laureatas sakėsi pra
dėjęs gilintis i mindauginį laiko
tarpį jau seniau, skaitęs daug is
torinės literatūros ir šaltinių, bet 
vis neturėjęs laiko atsidėti litera
tūriniam medžiagos apdorojimui. 
Naujasis jo romanas esąs istori
nis. bet ne istorija, o literatūrinis 
kūrinys, pareikalavęs daug laiko.

Apie save laureatas kalbėjo la
bai taupiai. Pabrėžė, kad ateitis 
ne jo rankose, o Apvaizdos. Prak
tinis gyvenimas rašytojui esąs 
kietas. Aplamai, kaip ir kiekvie
nas rašytojas, viską išgyvenąs žy
miai sunkiau ir jautriau.
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Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 20 Naujosios valstybės
Viena valstybė — 

viena kalba
Sovietų kalbos politiką Stali-

žus, uzbekus surusina mokyklose.

riuose jau nustelbia vietines kal
bas. Lietuyoję rusiškų mokyklų

Istorinis susitikimas Jeruzalėje
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Nors Paulius VI pasisakė ke
liausiąs Šv. Žemėn kaippriva- 
tus maldininkas, tačiau tiek Jor
dano karalius Hussein, tiek Iz
raelio prezidentas Z. Shazar jį 
priėmė su oficialiu iškilmingu
mu ir pasveikinimais. Atsaky
damas karaliui angliškai, o pre
zidentui prancūziškai, šv. Tėvas 
dėkojo uz svetingą priėmimą ir 
sakė linkis bei meldžiąsis, kad 
tuo tobuliau būtų atsiektas žmo
gaus susitaikymas su Dievu, o 
taip pat santaika tarp visų žmo
nių ir tautų. Visos savo kelionės 
metu Paulius VĮ nei karto nepa
minėjo Izraelio valstybės vardo; 
kalbėdamas apie žydus, juos va
dino išrinktosios tautos palikuo
nimis. Iki šiol Vatikanas dar nė
ra oficialiai pripažinęs Izraelio 
valstybės.

★ ★ ★

Šalia apsilankymų Kristaus 
gyvenimo svarbesnėse vietovėse, 
šios trijų dienų istorinės kelio
nės ypatingesriiais momentais 
laikytini du Pauliaus VI susiti
kimai su Konstantinopolio orto
doksų patriarchu Atenagoru I 
ir šv. Tėvo kalbos, pasakytos Na
zarete ir Betlėjuje.

1054 m. įvykus galutiniam 
skilimui tarp Vakarų ir Rytų 
Bažnyčių, pagal oficialų proten 
kolą, nepriimtina, kad popiežius 
lankytųsi Konstantinopolyje (Is- 
tanbule), o patriarchas Romoje. 
Paskutinis bandymas atstatyti 
vienybę Įvyko 1439 m. Florenci
joje, kur susitiko patriarchas 
Juozapas II ir popiežius Eugeni
jus IV. Birželio 8 d. buvo pa
siektas susitarimas, bet už dvie
jų dienų patriarchas^ ®ųrė,, o 
1484 m. Konstantinopolyje tas 
susitarimas sinodo buvo atmes
tas. Nuo tada nėra buvę abiejų 
Bažnyčių vadovybių pasitarimo^

★ ★ ★

Istorinis pokalbis tarp Atena- 
goro I ir Pauliaus VI prasidėjo 
sausio 5 d. vakare. Patriarchas 
apsilankė apaštališkojo delegato 
namuose Alyvų kalne, kur Pau
lius VI buvo apsistojęs. Pokal
bis truko 29 minutes. Jis buvo 
tęsiamas sekančią dieną, kai 
Paulius VI apsilankė patriarcho 
nakvynės rūmuose. Abu tarėsi 
40 minučių. Trečias, programoj 
nenumatytas, 10 minučių abiejų 
pokalbis dar įvyko sausio 6 d* 
Jeruzalės gatvėje.

Paulius VI, su džiaugsmu pri
imdamas patriarcho geros valios 
pareiškimą, priminė, kad jam 
buvo žinomas Atenagoro I noras 
susitikti su Jonu XXIII, kuris 
taip pat planavo panašų susiti
kimą. “Nors tiek vienoje, tiek 
kitoje pusėje keliai, vedą į bend
rą vienybę gali būti ilgoki ir pil
ni sunkumų, visdėlto abu jung
damiesi į vieną, randa bendrą 
išeities tašką Evangelijoj”. To
liau popiežius nurodė, kad dokt
rininiai, liturginiai ir teisiniai 
skirtumai turės būti savo laiku 
peržūrėti suprantančios meilės 
ir tiesai ištikimybės dvasioje. 
Jis užtikrino, kad tiek visa Ka
talikų Bažnyčia, tiek Vatikano 
santaryba su džiaugsmu ir pasi

tikėjimu žvelgs į šį istorinį susi
tikimą. Atsisveikindamas Pau
lius VI pabrėžė, kad jiedu per
siskirta, sakydami ne “sudiev”, 
bet tik “iki pasimatymo Viešpa
ties vardan”.

* * *
Patriarchas Atenagoras I,nors 

ir yra laikomas pirmuoju tarp 
lygiųjų, tačiau neturi pilnos ju- 
risdikcinės galios virs kitų 14 
Ortodoksų Bažnyčios patriarchų. 
Savo kalboje jis buvo kiek san
tūresnis, nes kalbėjo ir už visus 
kitus, tačiau parodė pakankamai 
geros valios ir nuoširdžiai užtik
rino, jog šie susitikimai yra tik 
“Įvadas į abipusį bendradarbia
vimą”. Patriarchas priminė, kad 
“mūsų akys nuvargo žiūrint Į 
ilgos atsiskyrimo nakties tam
są”. Atenagoras 1, vadindamas 
Paulių VI “švenčiausiu broku 
Kristuje”, pareiškė: “Mes jieš- 
kojome vienas kito ir kartu ra
dome Viešpatį”. Antrojo susi
tikimo pabaigoje Paulius VI ir 
Atenagoras 1 drauge su visais 
palydovais Alyvų kalno viršūnė
je atkalbėjo Viešpaties maldą 
"Tėve mūsų” ir perskaitė Šv. 
Jono Evangelijos 19-jį skyrių 
apie Išganytojo kančios paskuti
niuosius momentus. Popiežius 
su katalikais kalbėjo lotyniškai, 
o patriarchas su savo palydovais 
— graikiškai.

★ ★ ★
Sausio 5 d. Paulius VI laikė 

' šv. Mišias Nazarete Apsireiški
mo bažnyčioje. Ilgokoje kalboje 
šv. Tėvas priminė Marijos vietą 
tikinčiųjų gyvenime, išreikšda
mas pageidavimą, kad Jai būtų 
reiškiamas nuoširdus, gilus ir 
sąmoningas pamafdumas, kaip 
tai išplaukia iš paties Dievo iš
ganymo plano. Nazaretas — tai 
geriausia mokykla, kurioje gali
ma suprasti Jėzaus gyvenimą. 
Sekant Kristų iš Jo gyventų vie
tų, Paulius VI ragino žvelgti i 
Šv. Raštą ne vien pagal raidę, 
bet gilinantis ir i dvasinę pras
mę. Nazareto tyla, kaip priešin
gybė moderniojo pasaulio sku
bančiam triukšmui, turėtų įkvėp
ti visiems susikaupimo ir vidi
nio gyvenimo įvertinimą. Prisi
mindamas, kad Išganytojas Na
zarete praleido ilgą savo am
žiaus dalį staliaus dirbtuvėje, 
šv. Tėvas iškėlė Kristų kaip vi
sų darbininkų pavyzdį* Baigda
mas, Paulius VI peržvelgė visų 
Kristaus palaiminimų sąryšį su 
moderniuoju pasauliu.

Sausio 6 d. šv. Tėvas, atlai
kęs Mišias Betlėjuje, Kristaus 
gimimo grotoje, gretimoje šv. 
Kotrynos bažnyčioje pasakė sa
vo paskutinę kalbą Šv. žemėje, 
kviesdamas į tikybinę vienybę ir 
taiką. Jis užtikrino, kad Vatika
no santaryba neužilgo bus baig
ta ir kad ji atnaujins Bažnyčios 
gyvenimą, nužymėdama naujus 
siekimus, naujas normas liturgi
jos, auklėjimo metodų, meno, 
įstatymų ir kitose srityse. Baig
damas savo kalbą, Paulius VI 
kreipėsi į visus pasaulio valdan
čiuosius, kviesdamas bendradar
biauti visuotinės ir pastovios 
taikos siekime.

nai pakentė ūkinius skirtumus, 
tačiau privertė gyventojus šnekė
ti viena kalba visoje valstybėje.” 
1897 m. surašymo duomenimis 
tik 36% Rusijos gyventojų kal
bėto rusiškai, kai 1959‘ m. iš 208 
milijonų jau 114 kalbėjo rusiš
kai. Leninas prileido, kad svetim
taučiai savanoriškai mokysis ru
sų kalbos. Stalinas pasikliovė tik 
prievarta. Jos išdavos pasibaisėti
nos. 1959 m. surašymo duomeni
mis, jau ligi 2% azerbeidžanie- 
čių, kazokų, lietuvių tadžikų ir uz
bekų kalba rusiškai, šios tautos 
yra atspariausios susrusinimui. 
Estai, latviai ir dagestaniečiai tu-

Kitų tautų surusinimas vyksta žy
miai sparčiau. Surašymo duome
nimis, jos naudoja ne savo, bet 
—rusų kalbą: totoriai — 8%, ču- 
vašai — 10%, armėnai, osetinai, 
udmurtai — 11%, ukrainiečiai 
— 12%, gudai — 16%, mordvi- 
nai — 22%, Karelijos suomiai — 
29%, kitur gyveną suomiai — 
40%, lenkai — 55%, žydai — 
80%. Rusinimo bangai pasidavė 
ir Pavolgio vokiečiai, kurių skai
čius siekia 1,6 mil., nūnai išblaš
kyti Sibire ir Kazachstane. Ket
virtadalis vokiečių jau šneka ru
siškai.

Konstitucija ir tikrovė
Sovietų konstitucijos 40 ir 110 

str. užtikrinamos kaikurios teisės 
nerusų kalboms. Tikrovėje jos 
jau seniai pažeistos, kaip ir Le
nino skelbtasis įspėjimas nenau
doti prievartos rusų kalbai pri
mesti.

• Rusų kalba jau seniai tapo pa
galiu, kurį pasmerkė Leninas, ki
toms tautoms rikiuoti. Maskvos 
prievarta rusų kalbai primesti 
pastaruoju metu ypač ryški mo
kyklose ir spaudoje.

Rusinimas primetamas iš vir
šaus ir varomas iš apačios. Val
dinėse įstaigose, įmonių vadovy
bėse, kompartijoje, komsomole, 
spaudoje rusai vis giliau įleidžia 
šaknis. Net ir krašto augščiausia- 
me soviete nelietuviai sudaro be
veik tik trečdalį. Jie verčia lietu
vius prisitaikyti prie “didžiojo

se rusų kalba ir kompartijos pa
saulėžiūra palieka ryškius pėd
sakus.

Nepakankama pažanga
Kompartija mėgsta pasidi

džiuoti platesniu mokyklų tinklu, 
didesniu mokinių, studentų skai
čiumi ir mokymo pritaikymu gy
venimui. Mes neginčijame pažan
gos, tačiau ji toli nepakankama. 
Nepriklausoma Lietuva per pir
mąjį dešimtmetį padarė žymiai 
didesnę pažangą, neturėdama pa
kankamo skaičiaus mokytojų ir 
mokyklų ir pasiekė vakarinės Eu
ropos bendrojo mokymo lygį. Net

siškosios kultūros brukimu. “Ta
rybinė mokykla” (1959. XI), mė
nesinis leidinys lietuviams moky
tojams, vedamajame nurodo: “Pa
mokų skaičius istorijos kursui 
9-11 klasėse būtų toks: TSRS isto
rijai 150 pamokų, Lietuvos isto
rijai 30, naujajai ir naujausiajai 
istorijai 160 pamokų.” 9-toje kla-

Dahomija užsikrėtė revoliucija
V. ZALATORIUS

inti. Lietuvosbinei sąrangai 
istorija mokyklose ne tik iškrei
piama, bet ir išniekinama.

Viskas propagandai
Panašios taktikos laikomasi ki

tuose baruose. Spauda, literatūra, 
mokslas , menas, radijas, teatras, 
televizija tėra tik skirtingos plot
mės primesti komunistinei pasau
lėžiūrai ir rusiškumui. Visuose 
baruose lietuvių kalba tenaudoja
ma Maskvos galvosenai perteikti.

L. Iljičiovas aštriai kritikavo 
atsilikimą minėtuose baruose. 
“Daugelis laikraščių ir žurnalų 
dar leidžiami žemu lygiu, jie ne
moka rasti ir aštriai kelti esmi
nių ekonomikos ir kultūros klau
simų...” (Tiesa, 1963. VI. 19).

Kompartija nugyveno lietuviš
kąją spaudą, kuri tėra komparti
jos spaudos atskambis. Lietuviai 
rašytojai negali pasinaudoti net 
tomis pravažomis, kurios užtinka
mos rusiškoje sovietinėje litera
tūroje. Kaikurie moksliniai vei
kalai pvz. dokumentai apie 1905 
metų revoliuciją Lietuvoje te
išleisti rusų kalba. Mokslo aka
demijos leidiniai teišleidžiami 
tik po kelis šimtus, nes teisi
namasi, kad sovietuose trūksta ne 
tik kviečių, bet ir popieriaus, ku
ris įvežamas net iš Kanados.

padėti pagrindai. Mes pripažįsta
me padarytą pažangą, tačiau ji 
nepakankama. Apie tai byloja ir 
sovietų centrinės statistikos įstai
gos paskelbtieji 1959 m. surašy
mo duomenys. Jie rodo, kad gim
naziją baigusiųjų požiūriu Lietu
va beveik paskutinėje vietoje, nes 
1.000 gyventojų gimnaziją baigu
siųjų Lietuvoje teko 175, Estijo
je* 304, Latvijoje 344, Gudijoje 
225, Ukrainoje 286, Rusijoje 263, 
Gruzijoje 315.

Minėtais metais augštąjį moks
lą baigusiųjų tūkstančiui gyven
tojų teko Lietuvoje 13. Tokį pat 
augštąjį mokslą baigusiųjų skai
čių turėjo Gudija, Kirkižija, Ka
zachstanas, Turkmėnija ir Uzbe
kistanas. Tik Moldavija ir Tadži
kija turėjo kiek mažiau — 10. 
Gruzija beveik tris kartus prašo
ka Lietuvą augštąjį mokslą bai
gusiais. Latvija ir Estija (21) toli 
yra pralenkusios Lietuvą žinovų 
paruošimu.

Mokykla — propagandinė 
bazė

.Mokyklos pajungiamos ne tik 
lietuvių tautai laipsniškai rusinti, 
bet ir įdiegti komunistinei pasau
lėžiūrai. 1963 m. birželio mėn. 
Maskvoje Įvykusiame komparti
jos ciko suvažiavime buvo svars
tyti ideologiniai klausimai. Ten 
dar kartą buvo pultas nusistaty
mas, kad mokykla teturinti mo-

brolio” kalbos, papročių ir “kul- kymo uždavinį. Nutarimuose ska-, . _ .
tinama mokymą susieti su garny-i ne kietas lietuviškas nusistaty-

nyje mes galime didžiuotis ne tik 
pavergtos lietuvių tautos gyvas
tingumu, padidėjusiu gyventojų 
prieaugliumi, bet ir savitu, lietu
višku kūrybiniu ištvermingumu. 
Naujoji karta atliko nemaža dar
bų lituanistinėje srityje. Kalbo
tyros, tautosakos, liaudies meno 
leidiniai ir kaikurie literatūros 
kūrinai yra tie didieji paminklai, 
kurie liudija apie lietuvių tautos 
polėkius sunkios ruso priespau
dos tarpsnyje. Didelis yra lietu
vių tautos ryžtas ir ištvermė.

Lietuvių tautos laimėjimais no
rėtų dangstytis ir kompartija, jei

tūros”. • 1
Maskva bandė įvairius planus ba ir 

kitoms tautoms surusinti. Kirki- i
■ panaudoti komunistinei pa-, mas tesėti, siejant praeitį su di- 

saulėžiūrai skelbti. Komunistinė ! džiosidmis ateities viltimis.

Policininkas ir himnas
O. HENRY / Vertė A. Bajorinas

Įvairūs
siuntiniai į Lietuvę, Latvija, 

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

IX Siunčiame ___ —^.X*.. Jūsą sudarytus ir ap-IS IxOnQaOS. paprasta ir oro pastų draustas įvairius 
siuntinius. Tarime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
Mvnvuuus nei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
pašte ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
84» COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

1 vai. vakaro. Seštadeinials nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL po pietų

SKYRIAI :
105 Cannon St E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Jnraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Bet vos tik įžengė jis pro resto
rano duris, vyriausio padavėjo 
akis iš karto pastebėjo nuzulintas 
kelnes ir suplyšusius batus. Stip
rios ir pasiruošusios rankos ap
gręžė jį, vikriai, tyliai išstūmė ant 
šaligatvio ir taip išgelbėjo lauki
nę antį, kuriai grėsė nemalonus 
likimas.

Sopis paliko Brodvėjų. Atrodė, 
kad jo kelias į pamėgtą* Salą ne
bebus epikūrinio pobūdžio. Rei
kės išgalvoti kitą būdą, kad pa
tektų į tą ramią užsimiršimo 
vietą.

Ant šeštos alėjos kampo ryš
kiai išsiskyrė krautuvės vitrina 
savo elektros šviesomis ir už stik
lo viliojančiai išstatytomis pre
kėmis. Sopis sugriebė akmenį 
nuo gatvės ir sviedė tiesiai į stik
lą. Subėgo žmonės iš už kampo; 
jų priekyje buvo policininkas. So
pis stovėjo ramus, susikišęs ran
kas į kišenes, ir šypsojosi išvydęs 
žalvario sagas.

— Kas tai padarė? Kur tas 
žmogus? — klausinėjo įsikarščia
vęs valdininkas.

— Ar Tamstai neatrodo, kad 
čia ir aš galėjau kuo nors prisi
dėti? — tarė Sopis, ne be sarkaz
mo, bet taip draugiškai, kaip pa
prastai pasitinkama laimė.

Policininkas net nemanė,’ kad 
reikalui išaiškinti turėtų Sopį su
imti. Žmonės, kurie daužo langus, 
nepasilieka kalbėtis su ištikimais 
įstatymų sargais: jie sprunka į 
šoną kiek tik kojos neša. Už pusės 
bloko policininkas pamatė bebė
gantį vyrą, kurs skubėjo patekti į 
tramvajų. Išsitraukęs guminę laz
delę, policininkas pasileido pas
kui jį. Pasipiktinusia širdimi So
pis nudūlino sau pro antros ne
sėkmės.

Kitoje gatvės pusėje buvo res
toranas be didelių reklamų. Jis 
taikėsi prie didelių apetitų ir kuk
lių piniginių. Jo atmosfera ir in
dai buvo sunkūs, o patiekiamos 
sriubos ir stalų servetėlės labai 
lengvos. I šią vietą Sopis patrau
kė su savo įtartinais batais ir 
daug ką pasakančiomis kelnėmis, 
net nesukaupdamas ypatingesnės 
drąsos. Atsisėdo prie stalo ir su
kirto bifsteką, blynus, riestainius 
ir vaisinį pyragą. Tik po to išda
vė padavėjui paslaptį, kad jisai 
ir smulkios monetos jau seniai 
nebematęs.

— Dabar gi nedelsk ir pašauk 
policininką, — pasakė Sopis. — 
Ir neversk džentelmeno laukti!

— Pačiam policininko nerei-i Persekiojamai moteriai bereikėjo 
kės, — tarė padavėjas tokiu sal-p’^ namnti nirštu ir Snnic ian 
džiu balsu ir išplėtė akį, kuri pri
minė Manheteno. kokteilio vyšnią.
— Ei, Koni!

Abu miklūs padavėjai-lengvai 
išstūmė Sopį laukan, ir kairia au
simi jis atsitrenkė į kietą grindi
nį. Tiesdamas savo kūno sąnarius 
vieną po kito- taip, kaip būna iš
skleidžiamas sulankstytas staliaus 
mastas, palengva jis atsikėlė ir 
nusikratė dulkes nuo drabužių. 
Lyg žavus sapnas vaizdavosi jam 
areštas. Sala atrodė labai toli. Po
licininkas, kuris stovėjo prie tre
čio iš eilės namo, prieš vaistinę, 
nusijuokė ir nužingsniavo sau to
liau gatve.

Sopis praėjo visus penkis blo
kus, kol vėl įgavo pakankamai 
drąsos pamėginti pakliūti. Šiuo 
sykiu pasitaikė gera proga. “Da
bar vienas tik juokas”, pagalvo
jo jis sau lengvai. Jauna mote
ris, kukliai, bet skoningai apsi
rengusi, stovėjo prieš krautuvės 
langą ir gyvai susidomėjusi stebė
jo išstatytus skutimosi puodelius, 
rašalines, o už dviejų jardų nuo 
lango, atsirėmęs į hidrantą, sto
vėjo stambus, žiaurios išvaizdos 
policininkas.

Sopis sumanė suvaidinti labai 
negarbingą šlykštaus flirtininko 
rolę. Bestebint kultūringą ir ele
gantišką savo aukos išvaizdą ir 
taip arti berymantį sąžiningą po
licininką, jo pasitikėjimas augo; 
ir jis tikėjosi, kad greitai pajus 
ant savo peties mielą oficialios 
rankos paspaudimą ir kad tuo bū
du jam žiemos patalpa toj idea
lioj ir saugioj salelėj bus garan
tuota.

Jis išlygino misijonierės do
vanotą varliukę, išplėšė į viršų 
susitraukusius rankogalius, fran- 
tiškai pakreipė kampu skrybėlę ir 
šonu slinko jaunos moters link. 
Merkė jai akimis, staiga užsiko
sėjo ir pradėjo mikčioti, čia vėl 
šypsojosi ir vaipėsi, ir taip nesi
drovėdamas demonstravo negra
žius ir negarbingus savo rolės 
mostus. Viena akių puse matė 
kaip policininkas atidžiai jį sekė. 
Moteris pasitraukė porą žingsnių 
ir vėl nukreipė savo įtemptą dė
mesį į skutimosi puodelius. Jis, 
eidamas paskui, drąsiai prižengė 
prie jos šono, pakėlė skrybėlę ir 
ištarė:

— Ei, Bedelija! Ar nenorėtum 
užeit ir pažaist pas mane kieme?

Policininkas vis dar tebesekė.

tik pamoti pirštu, ir Sopis jau 
būtų pakeliui į Salos uostą. Jau 
jis lyg pradėjo jausti meilią sto
telės šilumą. Jaunoji moteris at
sigręžė ir, ištiesdama ranką, su
griebė Sopiui už švarko rankovės.

— Su mielu noru, Maiki, — ta
rė ji džiaugsmingai, — jeigu tik 
pavaišinsi alaus stiklu. Būčiau 
prašnekusi greičiau, bet sekė po
licininkas.

Su moterimi, prisišliejusia prie 
jo, kaip vijokline žole prie ąžuo
lo, ir prislėgta nuotaika Sopis 
praėjo pro policininką. Atrodė, 
lyg būtų pasmerktas laisvei.

Prie pirmo kampo jis atsiplėšė 
nuo savo palydovės ir pasileido 
bėgti. Kai sustojo, buvo jau pate
kęs į kvartalą, kur naktimis gali
ma pamatyti šviesiausias gatves 
ir lengviausias širdis, priesaikas 
ir manieras. Čia moterys, įsisupu
sios į kailinius, ir vyrai, vilkėda
mi šiltus apsiaustus, judėjo sau 
smagiai šaltame ore. Staiga Sopį 
apėmė baimė, jog kokie nors bai
sūs burtai užkerėjo jį ir kad jau 
areštas jo nebepaliesiąs. Jau bu
vo bepuoląs lyg ir panikon, bet 
kai vėl išvydo kitą policininką, 
išdidžiai bestovinėjantį prieš iliu
minuotą kinoteatrą, kaip skęstan
čiam šiaudas, šovė jam galvon 
“viešosios tvarkos ardymo” min
tis. (Bus daugiau)

Buvusiose prancūzų kolonijose 
Afrikoje neramu. 1963 m. sausio 
mėn. buvo nužudytas Togo res
publikos prezidentas S. Olimpi- 
jus. Rugpjūčio mėn. įvyko per
versmas buv. prancūzų Konge. 
Sekantį mėnesį buvo likviduota 
opozicija Čado valstybėje, o Alže- 
rijoj ir šiandien ji tebekovoja po
grindyje.

H. Maga spalio 27-tos rytą pa
budo dar kaip Dahomijos prezi
dentas. Po pietų jam 800 vyrų 
kariuomenės vadas K. Soglo pra
nešė, kad jis netenka savo posto 
ir padaromas naujai suformuoto 
triumvirato direktorium. Sekan
čią dieną Soglo pasiuntė Magai 
kitą pranešimą, nušalinantį jį 
nuo triumvirato direktoriaus pa
reigų ir paskiriantį užsienio r. mi- 
nisteriū. Nežinia, ką Maga galvo
jo pabudęs trečios dienos rytą.

Revoliucija be kraujo
Dahomijos perversmas labai 

panašus į P. Amerikos revoliuci
jas, kurias paprastai sukelia 
augštieji karininkai ir per kurias 
paprastai labai mažai kraujo pra
liejama, nes platesnieji gyvento
jų sluogsniai revoliucijos lieka 
nepaliesti. Dėmesio vertas yra 
sąmokslininkų nuosaikumas. Jie 
ne tik nenužudė savo priešo, bet 
priešingai — paliko jį augštoje 
valstybinėje vietoje, šiuo atžvil
giu Afrikos juodukai kartais pa
rodo daugiau subrendimo ir hu
maniškumo kaip pvz. rusai, ku
rie politikos nuo žmogžudysčių 
niekada neatskiria.

Būdingas ir pažeminto Magos 
pasisakymas: “Jei mano valsty
bės galvos vietos netekimas pa
dės grąžinti taiką ir ramybę ir 
pastūmėti visą kraštą teisingu
mo ir pažangos keliu, aš ir vėl 
būsiu pridėjęs vieną akmenį prie 
šio pastato, kuris man brangus, 
būtent, tautos vienybė.”

Magos politinė karjera prasi
dėjo dar prancūzų valdymo lai
kais, kai 1955 m. jis tapo į nepri
klausomybę žengiančios valsty
bės premjeru. Po nepriklausomy
bės atgavimo, 1960 m., Maga bu
vo išrinktas dviejų milijonų da- 
homų prezidentu.

Politinės kovos
Daugelis Afrikos valstybių po

litinio subrendimo atžvilgiu pri
mena Lietuvą Mindaugo laikais. 
Tokia valstybė paprastai giliai 
susiskaldžiusi į gentis. Kiekviena 
gentis nori vadovauti bendram 
valstybės gyvenimui ir tegerbia 
savo vadus. Tas gentis suvienijo 
baltieji kolonistai per savo admi
nistraciją. Kolonistams išsikraus
čius, vėl reiškiasi atskirumo ten
dencijos.

Dahomijos politinės varžybos 
vyko nuo 1960 m. tarp Magos 
“Demokratinio sambūrio”, S. 
Apičio “Dahomijos respublikonų 
partijos” ir J. Ahomadegbės “Da
homijos demokratinės sąjungos.” 
Pirmiesiem dviem iki 1961 m. 
buvo pavykę nustelbti “Dahomi
jos demokratinę s-gą”. Ji buvo 
uždrausta, o vadas Ahomadegbis 

(Nukelta į 7 psl.)

Mielą DR. A. UŽUPIENŲ ir artimuosius,

jos brangiam vyrui VIKTORUI netikėtai mirus,

gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame

ir kartu liūdime —

Kaunu šeima

Mylimam vyrui

VIKTORUI UŽUPIUI mirus,
dr. Aldoną Užupienę-ir gimines 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Stasys ir Aldona Bačkaičiai 
ir

Anelė Ramonaitienė

VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
mielą ponią dr. A. Užupienę 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Chicago, Ill. Valė ir Vytautas Jučai

Mūsų šeimos gydytoją A. UŽUPIENĘ, 
netekus brangaus vyro, 

giliai užjaučia ir sykiu liūdi —

E. B. Kišonai

ADOLFUI RASTAUSKUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje 

p. PAULINĄ SIČIŪNIENĘ ir šeimą 
netekus mylimo brolio —

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

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.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai Ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalią 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. ___

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAmS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 ' TeL Bolton 357-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.
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RENGIAME STUDIJŲ DIENAS
PASIKALBĖJIMAS SU TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ 

PIRM. STEFA VĖLYVYTE

Toronto lietuviai studentai be
rengdami tradicinį savo balių, 
ėmė lankytis “Žiburių” spaustu
vėje ir “Tž” redakcijoj. Mat, 
prireikė bilietų... Tokia pro
ga teko užkalbinti Toronto Lie
tuvių Studentų S-gos pirm. S. 
Vėlyvytę:

— Girdėjau, rengiate didelius 
dalykus. Kas gi tai bus?

— Vasario 1-2 d. rengiame 
studijų dienas. Norime panag
rinėti aktualią Kanadoj temą — 
dvikultūriškumą ir dvikalbišku- 
mą, kitaip sakant “biculturalism 
and bilingualism”. Su paskaito
mis pakvietėme dr. I. Gražytę, 
dr. H. Nagį iš Montrealio ir pe
dagogą A. Rinkūną iš Toronto. 
Su jais norime padiskutuoti mi
nėtą problemą, kuri- yra aktuali 
dabar visiem studentam, ir su
rasti mums priimtiną atsakymą.

— Kur gi bus tos studijų 
dienos?

— Lietuvių studentų klubas 
yra jau oficialiai Įregistruotas 
Toronto universitete, ir tai duo
da mums teisę pasinaudoti im
to patalpomis. Deja, mūsų pra
šomai datai Hart House patal
pos yra užimtos kitiem reika
lam. Jas gavom pas Tėvus pran
ciškonus — Prisikėlimo muzikos 
studijoj.

— Ar studijų dienų metu bus 
tiktai paskaitos?

— O, ne! Šalia paskaitų bus 
ir pramogų, šeštadieni planuo
jame šokius; gal pritilpsim prie 
“T. žiburių” baliaus, jei ne —■ 
šoksime atskirai. Sekmadięnio 
rytą numatome bendrus pusry
čius. Be to, organizuojame het. 
studentų meno parodėlę studen
tų būstinėje.

— Tikitės daug dalyvių?
— Daugiausia dalyvių laukia

me iš Toronto, Montrealio, Ha
miltono ir Ročesterio. Pakvieti
mus siunčiame visiems Liet. 
Studentų S-gos skyriams ir tiki
mės, kad atvažiuos kaikurie net 
iš Detroito, Klevelando ir kitų 
miestų.

— Rodos, Kanados lietuvių

studentų grupės jungiasi į bend
rą organizaciją — Lietuvių stu
dentų Sąjungą, kurios centras 
yra JAV?

— Taip, mūsų įsijungimas 
yra eigoje. Neseniai dalyvavom 
bendrame suvažiavime Niujor
ke. Iš Toronto buvo 10, iš Mont
realio 3 studentai. Ten buvome 
palankiai priimti, ir sekančiame 
suvažiavime jau būsime pilnatei
siai nariai. Iš savo pusės tiktai 
norime, kad, centro valdyboje 
pastoviai dalyvautų Kanados lie
tuvių studentų atstovai.

— Kokie yra jūsų šiuo metu 
artimiausi rūpesčiai?

— Pirmiausia norime, kad 
sėkmingai pavyktų tradicinis 
mūsų balius sausio 18 d., t.y. 
kad Toronto liet, visuomenė 
mus paremtų savo atsilankymu. 
Daugiausia rūpesčių mums ke
lia minėtos studijų dienos. Be 
to, esame pasižadėję* dalyvauti 
tarptautiniame Toronto un-to 
festivalyje. Parodėlę j anie per
nai ruošė skautai akademikai, o 
šiemet — stud, ateitininkai. O 
po viso to... EGZAMINAI. Tai 
pats didžiausias mūsų rūpestis.

Studentų balius. studijų 
dienos ... egzaminai .'..

Nuotr. S. Dabkaus

Vedybos ir mokslas
Kaip kituose kraštuose, taip 

ir Kanadoje vedybos ne visada 
laukia laiko — kai studijos bus 
baigtos. 1 iš 8 universiteto stu
dentų Kanadoje yra vedęs. Ve
dybos, atrodo, priklauso nuo pa
sirinkto fakulteto, žodžiu, juo 
ilgesnės studijos, juo daugiau 
vedusių. Medicina ir teisė už
ima pirmą vietą, kur 1 iš 5 stu
dentų yra vedęs; žemiausias ve
dusių nuošimtis yra humanita
rinių ir gamtos mokslų fakulte
tuose, kur tik 1 iš 25 yra vedęs. 
Mat, šiuose fakultetuose yra jau
niausi universiteto žmonės, o be 
to, juose ir studijos yra trum
piausios. Taigi, įmanoma pa
laukti. .

Nors daug kalbama apie gali
mybes pasiekti augštąjį mokslą 
be išimties, statistika rodo, kad 
visdėlto didesnė studentu dalis *

yra ne iš eilinių darbininkų kla
sės, bet iš augštesnių sluogsnių, 
kurie apima vienokio ar kitokio 
turto savininkus, direktorius, 
valdininkus ir panašius žmones, 
iškilusius augščiau eilinio dar
bininko.

Kad galėtų studijas užbaigti, 
apie 24% vyrų ir apie 21% 
mergaičių turi turėti kokį nors 
darbą net ir studijų metu? Apie 
88% vyrų ir apie 70% mergai
čių dirba vasaros metu, nes atos
togų be darbo negali sau leisti. 
Vyrai vidutiniškai uždirba apie 
$240, o mergaitės apie $168 per 
mėnesi. Nevisiems pasiseka ge
rus darbus gauti, o kaikurie jo
kio darbo susirasti nepajėgia. 
Statistika rodo, kad apie 6% vy
rų ir apie 8,5% mergaičių praei
tą vasarą negalėjo gauti darbo.

B.

Torontiečiai studentai skautų 
akademikų žiemos stovykloje 
Caberfae, Mich. Iš kairės: D. 
Jurkšaitytė, D. Mockutė, R. 
Karka, A. Sapijonytė, D. Ta- 

mošauskaitė, G. Rinkūnaitė 
(priekyje).

KUR JIEMS 
DĖTIS?

Mokslą einantis lietuviškas jauni
mas yra mažiau ar daugiau organi
zuotas. šalia jo jau turime gana di
deli skaičių jaunimo, kuris nutraukė 
mokslą — vieni nuo pradžios mokyk
los, kiti nebegalėjo baigti gimnazijos 
ar net buvo išstumti iš augštųjų mo
kyklų. Jų skaičius nuolat didėja. Jie 
niekur nepritampa — nei prie moks
leivių, nei prie studentų, nei prie su
augusių. Tai kur jiems dėtis? Klau
sia mane jauna mokytoja, tik prieš 
dvejus metus baigusi mokytojų kole
giją. Yra vyrų ir moterų dr-jos prie 
parapijų, bet jie ten nenori eiti su 
“seniais”. Tai tegul prie parapijų 
kuriasi jaunimo organizacijos. Tik 
reikia, kad kas pradėtų, o narių at
siras. Jonas Vaidlonis

Studentai žiemos stovykloje: V. 
Grigaliūnas ir R. Karka

Lietuviuv 
gimnazija kviečia
Registracija Į Kennebnnkporto Tė

vų pranciškonu gimnaziją ateinan
tiems mokslo metams jau prasidėjo, 
šiemet yra didelis susidomėjimas šia 
mokykla, dėlto norintieji ten patekti 
turi jau dabar registruotis. Priimami 
moksleiviai i visas keturias klases. 
Gimnazija yra valdžios patvirtinta ir 
dėlto nėra sunkumų įstoti į kolegijas 
ar universitetus. Bendrabuty veikia 
lietuviškos organizacijos, choras ir 
daug dėmesio skiriama lituanistikai, 
sportui. Gimnazija turi naują moder
nią sporto salę. Informacijų teirautis: 
St. Anthony’s High School, Kennebuk- 
port, Maine, USA.

LIETUVIŠKI PAPROČIAI KANADOJE: jaunavedžiai pasitinkami su duona, druska ir midaus taurėmis Sud
bury, Ont Iš kairės: M. Kriaučeliūnienė, garsioji šeimininkė A. Pranskūnienė, V. Remeikytė, Rom. Kačinskas, 
D. Račinskienė • Kriaučeliūnaitė, I. Račinskienė ir R. Kačinskas. Bellini Modern Studio

Amerikos jaunimas pavojuj

ŽIAURI PAMOKA
Prof. STEPONAS KOLUPAILA

/Wes nekaltinam, tik pageidaujam
MONTREALIECIAI, JAUNIMO LAIŠKO AUTORIAI, ATSAKO Į KLAUSIMUS

“Atviras laiškas tautiečiui”, pa
skelbtas “TŽ” 1963 m. 50 nr., su
silaukė Įvairių komentarų. Laiško 
autoriai buvo paprašyti plačiau 
paaiškinti savo nuomonę ryšium 
su tuo laišku. Red.

— Paskelbėt smarkoką laišką, 
kaltinantį senimą. Gal galėtumėt 
pasakyti kas paskatino tai pada
ryti?

— Pirmiausia norime pareikš
ti, jog mes neturėjome jokios in
tencijos savo laiške senimą kal
tinti, nes kaip buvo jame paste
bėta, mes nesijaučiame nei kiek 
geresni už juos, todėl ir neturi
me teisės būti kaltintojais. Tai 
buvo daugiau nusiskundimo-nusi- 
vylimo laiškas vyresniąja karta.

Klausiate kas paskatino laišką 
parašyti?'Tai nebuvo vienkarti
nis jaunimo pasikarščiavimas, 
kaip kaikurie nori interpretuoti. 
Tai buvo jau nuo seniai pribren
dęs reikalas; reikalas išbudinti ir 
išjudinti tam tikrą žmonių grupę. 
Jau nuo seno jaunimas, o ypač 
jaunimo organizacijų vadovai jau
tė ir jaučia mūsų vyresnės kartos 
šaltumą savo darbams. Juk ne- 
paslaptis, kad mūsų jaunimo or
ganizacijos neturi užnugario, ku
rį turėtų sudaryti vyresnieji. Juk 
nepaslaptis, kad kai yra šaukia
mas skautų tėvų-rėmėjų susirin
kimas, ateina vos trys, keturi iš 
šimtinės. Juk nepaslaptis, kad 
nei sportininkai, nei studentai ne
pajėgia sudaryti rėmėjų būrelių, 
nes neatsiranda žmonių,* norinčių 
paaukoti laiko ir darbo, žinoma, 
galutinis paskatinimas parašyti 
tą laišką buvo Jaunimo Savaitga
lis Montrealyje, kuris mūsų vy
resniųjų buvo visiškai ignoruotas.

— Kaip senimas reagavo į tą 
laišką?

— Kiek teko girdėti, labai įvai
riai. Dauguma pasisakiusių buvo 
arba visiškai už arba visiškai 
prieš. Tie, kurie dirba su jauni
mu ir jiems padeda, pritarė, pa
gyrė, kiti — užsirūstino. Teko iš
girsti net tokį pasakymą: “Ką gi 
tas laiškas jums padės? Ką tuo at

sieksite? Laikas ir gyvenimas 
anksčiau ar vėliau vistiek mus vi
sus čia gyvenančius nutautins.” 
Tačiau ta didžioji dauguma, ku
riai laiškas labiausiai buvo taiky
tas, visiškai jo turbūt neskaitė ir 
nereagavo. Jų sąžinė, atrodo, lie
tuviškam reikalui visiškai atbu
kusi.

— Ką laikote jaunimu ir ką 
senimu?

— Kas jaunas ir kas senas, yra 
beveik neįmanoma metais apribo
ti. Tai priklauso nuo žmogaus 
charaKteno. Vienas būdamas 40 
metų yra pilnas jaunos dvasios ir 
energijos, kitas vos 20 peržengęs 
jau pradeda apkerpėti. Aplamai, 
sakytume, jog jaunajai kartai pri
klauso čia subrendęs (turime gal- 

įvoj ateivius) ar mokslus tebeei- 
inantis jaunimas.

— Ar manote, kad senimas kri
tikuoja jaunimą neteisingai?

— Ir taip ir ne. Dažnai daug 
tiesos yra pasakoma, tačiau kriti
ka be pavyzdžio yra mažareikšmė. 
Visi žinom, kad yra lengva kalbė
ti ir kritikuoti, bet mums reikia 
darbininkų labiau negu patarėjų. 
Pasitaiko dažnai ir tokių kritikų, 
kuriems trūksta lankstumo ir pa
žinimo nauju gyvenimo sąlygų. 
Jie mėgina taikyti nepriklauso
mos Lietuvos ar Vokietijos sto
vyklų standartus šiom dienom.

— Ar Jums atrodo, kad seni
mas lietuvių jaunimui nepadeda 
ir jaunimo veikla nesidomi?

— Be abejonės yra tokių (nors 
nedaug), kurie domisi jaunimu ir 
jo veikla, jį supranta ir jam pade
da. Yra net tokių, kurie nesu
pranta jaunimo, bet padeda. Ta
čiau didžiausia dalis visiškai ne
suinteresuota. Mes savo laiške ne
kaltinom ir nenorėjom užgauti tų, 
kurie jau ir taip visokių darbų ap
krauti įvairiose vyresnės kartos 
organizacijose, bendruomenės 
veildoje, parapijų komitetuose ir 
t.t. Mes norėjome išjudinti tik 
tuos, kurie vakaras iš vakaro sėdi 
prie televizijos ir dūsaudami var
to banko knygutes.

— Ar manote, kad iš senimo

nieko naglima būtų pasimokyti?
— Žinoma, kad galima. Ne tik 

kad galima, bet ir privaloma. Iš 
ko gi pasimokysi, jeigu ne iš vy
resniųjų. Gaila tik, kad mažoka 
gerų pavyzdžių.

— Kokios pagalbos norėtumėt 
iš senimo?

— Moralinės ir materialinės 
paramos, o kartais net vadovų. 
Dažnai dabar susidaro tokia nuo
monė, jog tėvai mano, kad daro 
vadovams didelę malonę, jei lei
džia vaikus į sueigą, susirinkimą 
ar stovyklą. Mums atrodo priešin
gai: tėvai turėtų būti dėkingi 
tiems, kurie.jų vaikus moko lie
tuviškų dainų, pasakų ir t.t. Tai
gi, pirmiausia patys tėvai turėtų 
daugiau domėtis jaunimo organi
zacijomis ir joms talkinti skatin
dami savo vaikus uoliai lankyti 
susirinkimus, o taip pat ir patys 
aktyviai įsijungti į rėmėjų būre
lius. Tą patį galima pasakyti ir 
apie tuos, kurių vaikai jau yra vy
resni, arba kurie visai neturi, bet 
jiems lietuviškos kalbos ir kultū
ros pratęsimas šiame kontinente 
yra svarbus.

— Taigi, susumavus: mes no
rime Jūsų, vyresnieji, pagalbos- 
paramos, mes. norime, kad Jūs 
daugiau domėtutės mumis, mes 
norime dažniau matyti Jus mūsų 
parengimuose ir rėmėjų būreliuo
se, o tada ir Jūsų kritika ir pa-, 
mokymai bus ne tik su malonu
mu priimami, bet net ir lau
kiami.

H. Celtorius
A. Keturka
A. Lukoševičiūtė 
V. Piečaitis 
V. Šipelis 
E. Tekutis 

Montrealis, 1964.1. 7.

JAV prezidento nužudymas 
pritrenkė pasaulį, ypatingai jo 
betikslis žiaurumas. Nužudė jau
nas Amerikos marksistas Osval
das. Viešos ir slaptos policijos 
apsauga pasirodė skandalingai 
nevykusi. Ta pati policija parodė 
dar kartą savo netinkamumą, kai 
leido viešai nušauti vežamą į ka
lėjimą žudiką. Visuomenė buvo 
sukrėsta ir vieningai pagerbė žu
vusį prezidentą. Nors daugelis 
barė Kennedy už jo silpną politi
ką, bet jį mėgo, jis buvo popu
liarus, ir dabar nuėjo į istoriją 
su kankinio vainiku, kaip Lin- 
kolnas.

Labai neaiškūs atentato moty
vai. Oficialiai paneigiami žudiko 
ryšiai su betkokia organizacija 
ar svetima valstybe (Kuba, Sovie
tų Rusija): jis veikė vienišas. Ir 
jo žudikas veikė spontaniškai. 
Kur tos gėdos šaknys?

Osvaldas nebuvo nei idiotas, 
nei fanatikas, jis buvo gan tipin
gas, gabus Amerikos jaunuolis. 
Ir čia yra visas tos tragedijos 
baisumas, kad tokių Osvaldų yra 
tūkstančiai. Jie yra produktas 
naujos, pokarinės generacijos; 
aukos netikusio jaunimo auklėji
mo, pikto išnaudojimo tokių iš
radimų, kaip kinas, radijas tele
vizija ...

Yra puiki jaunimo organizaci
ja — skautai. Ten jaunimas auk
lėjamas būti pabijotais, riteriais, 
kilnių religinių įsitikinimų, augš- 
tos etikos, sumanumo ir * ryžtin
gumo piliečiais. Toks Osvaldas 
niekad nebuvo skautas, jis yra 
tikra antitezė skautams. Nieko 
jam nebuvo šventa, jis nepripa
žino jokių autoritetų, jis vienas 
buvo savo gyvenimo tikslas. Se
novėje HerOstratas sudegino Dia
nos bažnyčią Efeze,- kad patektų 
į istoriją. Ir pateko, nors keletą 
šimtmečių jo vardas buvo drau
džiamas minėti. O Osvaldas net 
tos abejotinos garbės netroško, 
gindamasis nieko nežudęs. Gar
sūs karalių ir prezidentų žudikai 
susilaikydavo šauti ar mesti bom
bą, jei greta būdavo moterys: jie 
stengėsi būti riteriais net tokiu 
metu. Osvaldui trūko ir tokio 
minimumo.

Baisu darosi, kai matai sąly
gas, kuriose auga ir bręsta Ame
rikos jaunimas. Iš prigimties svei
kas, gabus ir protingas, tas jauni
mas tvirkinamas netikusios siste
mos. Jam viskas galima, visi jį le
pina, .nieko nedraudžiama. Nuo 
pradžios mokyklos jaunuolis jau 
vadinamas studentu, gali rinktis 
sau mokslo programą, vengdamas 
to, kas jam nepatinka. Galima 
baigti gimnaziją beveik be mate
matikos, be istorijos, be geogra
fijos, be svetimų kalbų, be reli
gijos. Vyrauja sportas (tikriau 
rungtynių žiūrėjimas), namų ruo
ša, iš amatų vien tik šaltkalyys- 
tė (skatinimas nedegamų spintų 
plėšimo ar kalėjimo grotų plovi
mo?). Vokietijoje kiekvienas jau
nuolis moka knygryšystės amatą,

Amerikoje tai yra visiškai ne
žinoma.

Jaunimas daugiausia mokosi iš 
televizijos. Jos ekrane kasdien 
šaudoma ir žudoma daug žmonių 
“Vakaruose”, bet niekad nerodo
ma žaizdų ar našlaičių. Apsirikau, 
rodoma ir tikrų, žiaurių žudynių, 
kad ir šiuo atveju, taip pat buvo 
parodyti našlaičiai su našle. Ir 
amerikiečiai nesuprato, kas yra 
kaltas dėl to gėdingo kalinio nu
žudymo: tai buvo televizija! Pri
siminkit seną anekdotą: pragare 
lošia kortom keli didieji tironai, 
naujai atėjusiam nėra vietos. Jis 
pasakė vienam į ausį, kad lauke 
filmuoja, ir iš karto pasidarė tuš
čia vieta sėsti. Ir Osvaldo atveju, 
matyt, rūpėjo patekti į ekraną.

Televizija ir radijas dėl tų lau
kinių skelbimų, vad. “Commer
cials”, iš kurių jie gyvena, turi 
šlykščias programas, jos gali ge
rą žmogų paversti laukiniu. Biz
nierių garbei reikia pasakyti, kad 
tris dienas po prezidento nužudy
mo jie atsisakė pelno ir davė pui
kias transliacijas, gerą muziką, 
kaip Europoje, ir pasigėrėtinai 
tobulai perdavė karališkas prezi
dento laidotuves.

Specifiška ir visuomenės opi
nija, reiškiama per spaudą. Infor
macijose ir ypač antraštėse reiš
kiama simpatija bankų plėšikams 
ir kitiems kriminalistams. Pabė
gimas iš kalėjimo aprašomas, 
kaip sporto lenktynės. Teismai, 
geriausi pasaulyje, yra ypatingai 
nuolaidūs vaikams ir paaugliams: 
už motinos nužudymą beveik nie
kada nebaudžiama. Suprantama, 
užuojauta kaliniui yra krikščioj 
niška dorybė, tačiau netinka iš 
žmogžudžio daryti didvyrio. Po 
prezidento nužudymo spaudoje 
buvo išnagrinėtos visos galimy
bės, kaip Osvaldas galėtų išveng
ti mirties bausmės. Tarp kitko, 
buvo numatyta ir “garbinga” sa- 
vižudystė prieš pasmerkimą ... 
O kaip paaiškinti tas gėles, ku
rios kasdien vežamos ant žudiko 
kapo?

Žinom, tiesioginis kaltininkas 
Osvaldo “nužmogėjimo” yra 
marksizmas, religijos surogatas. 
Jis pastudijavo tą “naują moks
lą” iš knygų, nuvyko į Sovietų 
Sąjungą pažinti jį gyvenime, įsi
tikino, bet nieko geresnio neiš
moko. Osvaldas dar siekė išgar
sėti savo parašysimais memua
rais, jam siūlė didelius pinigus 
sensacijų meškeriotojai. Juk toji 
išgarsinta ruda “gražuolė” gavo 
70.000 dolerių už savo biografi
ją (Britanijoje). Leidėjas tikisi 
uždirbti iš mūsų dar daugiau už 
tokį šlamštą!

Lieka atviras klausimas, ar iš
moks ką nors Amerika iš šios 
žiaurios pamokos?

Durbanas. — P. Afrikos vy
riausybė neleido rodyti “South 
Pacific” muzikinio filmo rasiniais 
sumetimais. Esą tai būtų ragini
mas į tarprasinį santykiavimą.

ŠEIMOS SVEIKATOS TARNYBOS
ONTARIO PROVINCIJOJE

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.

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. (į šiaurę nuo Dundas-Keele kampo)

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu ... ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4Mz% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visu 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 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Turėtumėte žinoti apie didelį skaičių Ontario provin
cijos turimų sveikatos tarnybų, kurių tikslas yra pa
dėti jums arba jūsų šeimos nariams. Patartume šį 
skelbimą išsikirpti ir laikyti savo informacijai.
DANTŲ TARNYBOS
Sveikatos departamento dantų skyriui priklauso šios 
tarnybos:

• Dantų tarnybos Ontario psichiatrinėse ligoni
nėse ir centrinė dantų laboratorija.

• Dantų kabinetai geležinkelio vagonuose. Jie 
aptarnauja mokyklų vaikus tam tikruose ne
organizuotos teritorijos rajonuose.

• Dantų gydymas organizuotų teritorijų vai
kams, teikiant paramą vietinėms sveikatos 
tarnyboms.

UŽKREČIAMŲ LIGŲ KONTROLĖ
Tai tvarko epidemiologijos skyrius, kuris remia vi
sas savivaldybes jų pastangose tyrinėjant užkrečiamų 
ligų kilmės priežastis.
SVEIKATOS VIENETAI
Sveikatos vienetai yra miestų ir kaimų savivaldybių 
unijos, kurių tikslas parūpinti sėkmingesnes sveika
tos programas bendruomenėms. Šios unijos gali su
sidėti iš valsčių, apskričių arba miestelių grupių, 
karta sa savo miestais, šie vienetai veikia vietinių 
sveikatos tarybų žinioje, kurie paskiria vienetų per
sonalą, susidedantį iš gydytojų, slaugių, veterinarų, 
sanitarijos inspektorių bei raštininkų.
APYLINKĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
šis skyrius administruoja ir teikia patarimus vieti
niams sveikatos organams, kiek tai liečia maisto prie
žiūra, pieną ir pieno produktus, valgyklas, atmatų 
pašalinimą, poilsio bei mokyklų priežiūrą, kaimų ap
rūpinimą vandeniu ir kanalizacija, vabzdžių bei grau
žikų kontrolę ir kitus priežiūros atvejus.
INFORMACIJA IR REKLAMA
Čia sudaromi planai, kaip Ontario gyventojus būtų , 
galima geriau supažindinti su jų naudai skiriamais 
sveikatos patarnavimais.
PRAMONĖS HIGIENA
šis skyrius propaguoja sveikatingumą pramonėje. 
Darbdaviai yra skatinami parūpinti medicinos patar
navimus, nukreiptus į bendros sveikatos išlaikymą.

LABORATORIJOS
Jų pagrindinis darbas — užkrečiamų ligų bakterijų 
tyrinėjimas. Jų svarbi funkcija yra ir pieno ir van
dens bakteriologinė kontrolė.

MEDICINOS STATISTIKOS
šis skyrius veikia kaip patariamasis organas visiems 
kitiems departamento skyriams, analizuodamas duo
menis bei planuodamas specialius tyrinėjimus.

VAIKŲ LOPŠELIŲ SKYRIUS
šis skyrius prižiūri visos provincijos lopšelius, kiek 
tą leidžia auklėjimo normos bei gyvenimo sąlygos.

VIEŠOSIOS SVEIKATOS SKATINIMAS
Pagrindinis šio skyriaus uždavinys yra sudominti bei 
padėti vietinėms sveikatos tarnyboms organizuojant 
viešosios sveikatos priežiūros tarnybas.

MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA
šis skyrius rūpinasi laukiančių motinų bei kūdikių, 
priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų svei
katos reikalais.

DVASIOS SVEIKATA
Šis skyrius išlaiko eilę psichiatrinių ligoninių, jų tar
pe ir ligonines — mokyklas psichiškai nesveikiems 
vaikams.

APSAUGA NUO DŽIOVOS
Ontario provincija yra laiminga, kad vadovaujant ap
saugai nuo džiovos skyriui, ji yra išvysčiusi išsamią 
džiovos kontrolės programą. Savanoriškų grupių iš
laikomos sanatorijos veikia visose provincijos dalyse. 
Prie jų pacientų išlaikymo išlaidų padengimo labai 
efektyviai prisideda Ontario vyriausybė, kurį taip pat 
teikia subsidijas ir naujų ligoninių statybai.

Kadangi Rentgeno spinduliai medicinos mokslo 
rankose tebėra pats efektyviausias ginklas ligos su
radime, vyriausybė visoje provincijoje išlaiko kil
nojamus peršvietimo vienetus. ’

REHABILITACIJA
Įsteigus naująjį rehabilitacijos skyrių, jo veikla glau
džiai koordinuojama su kitomis medicinos bei gimi
ningomis tarnybomis, kurių reikalingi buvusieji 
džiovos bei proto ligų pacientai.

PROVINCE OF OPPORTUNITY
ONTARIO

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hen. M. B. Dymend, MJ. C.M, Minhfw

R.M.N.Pt
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Lietuviai pasaulyje

Pavergtoįe tevyneje
BENNY FERRI MUZIKA, BUFETAS, LOTERIJA LAIMES STALIUKAI, 
KAUKĖMS PINIGINES PREMIJOS IR T.T. PRADŽIA 7 VAL. VAK. 

PELNAS ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI. LAUKIAME VISŲ 
TĖVŲ KOMITETAS

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į

J DIDŽIULI,
•* * *

KAUKIU BALIU
kuris įvyks vasario 1 d., šeštadienį, 
Hillcrest restorano II augšto salėje, 

510 Concession St. (ant kalno).

čiausios tarybos prezidiumo pirm. 
Justu Paleckiu (jis netgi stovėjo 
garbės sargyboje prie karsto) ir bai
giant vyr. “Tiesos” politruku G. Zi
manu. Prie kapo duobės Vilniaus ka
rių kapinėse kalbas pasakė kompar
tijos instituto vyr. mokslinis bendra
darbis M. Burokevičius, to paties ins
tituto direktorius R. šarmaitis, prof. 
B. Pranskus, sveikatos apsaugos mi- 
nisterio pavad. M. Zaikauskas, revo
liucinio judėjimo dalyvis "J. Stimbu
rys ir A. Vaivutskas. Siame sovieti
nių didžiūnų ašarų tvane trūko tik 
lietuvių tautos balso, kuris juk ir yra 
didžiausias autoritetas kiekvieno lie- 

__ _  tuvio žemiškosios kelionės įverti- 
Kompartijos Lenino rajono pirma- nune-

sis sekr. V. Bikus, kalbėdamas apie 
augštųjų mokyklų darbo problemas, 
prisipažino, kad studentams trūksta ; 
pažangumo. Jis ypač yra pasipiktinęs 
studentų pasyvumu visuomeniniame 
darbe, atseit, komunizmo statymo 
frontuose.

VILNIAUS KOMPARTIJOS 
KONFERENCIJA
Vilniaus komunistai, susirinkę XV 

konferencijai, nusiskundė, kad 8 
miesto įmonės neįvykdė 10 mėnesių 
gamybos planų. Įmonių mechanizavi- 
mas įgyvendintas tik 55%; pakrovi
mo-iškrovimo darbuose vis dar dau
giausia pasitenkinama darbininko 
raumenimis.

Karčių žodžių nepagailėta ir mies
to statybininkams, kurie taip pat ne
įstengė įvykdyti 10 mėnesių statybos- 
montavimo planų. Kaltę dėl šios ne- 

' sėkmės statybos tresto valdytojas L. 
Sidaravičius mėgino suversti planuo
tojams.

HAMILTON, Ont

PUOLA VYSK. V. BRIZGI
“Tiesa” ištisą puslapį paskyrė iš

eivijoje esančiam vysk. V. Brizgiai, 
karo meto spaudos iškarpomis mė
gindama jį pavaizduoti nacių bendra
darbiu. šį bandymą tenka laikyti pa
prasčiausia ateistine propaganda, nes 
juk ir patiems komunistams aišku, 
kad iš vyskupo jiems nepavyks pa
daryti karinio nusikaltėlio. Būtų svei- 
kiūtina, jeigu “Tiesa” daugiau dėme-

vių tautos išdavikams — Paleckiui, 
Sniečkui ir Gedvilui, kurie Stalino 
teroro dienomis ramia sąžine tvirti
no į Sibirą išvežamųjų sąrašus. Keis
ta, kad net po 20 metų Lietuvos kom
partija vis dar nesuranda žmonių 
šiems trims budeliams pakeisti! O bū
tų laikas, nes juk į Staliną ir jo gar
bintojus šiandien žiūrima kitokiomis 
akimis...

PALAIDOTAS J. KAŠKEVIČIUS
Gruodžio 30 d. Vilniuje mirė žino

mas JAV komunistuojančių lietuvių 
veikėjas gyd. Jonas Kaškevičius, sa
vo rašiniais ilgus metus bendradar
biavęs komunistų spaudoje — “Lais
vėje”, “Vilnyje”, “Darbe”, “švieso
je* ir Toronto “Liaudies Balse”. Į 
sovietų okupuotą Lietuvą jis grįžo 
1955 m. Čia jam už paramą komuniz
mui buvo paskirta vadinamoji perso
nalinė pensija, kuria paprastai yra 
įvertinami pasenusieji kompartijos 
veikėjai

Kaip jau įprasta tokiais atvejais, 
laidotuvėse dalyvavo visi didieji Lie
tuvos sovietintojai, pradedant Augš-

GĖLES LENINUI
Lietuvos pionieriai specialiu są

skrydžiu Vilniuje atžymėjo šios orga
nizacijos 40 m. sukaktį. Apie pionie
rių veiklą “buržuazijos” valdymo me
tais kalbėjo E. Jacovskis, juos svei
kino buvusi pionierė aktorė M. Ras- 
teikaitė, Vilniaus komjaunimo sekr. 
M. Aleliūnas, komjaunimo ck sekr. 
V. Daukaitė ir kt. Iš filharmonijos 
salės buvo suorganizuota pionierių 
eisena prie Lenino paminklo, čia Lie
tuvos pionieriai prisiekė Leninui lai
kytis moralinio komunizmo statyto
jo kodekso, užmiršdami, kad komu
nistų širdyse jų moralę yra pakeitu
si raudonai nudažyta tuštuma. Kom
partijos įsakymu, pionieriai Lenino 
paminklą papuošė gyvomis gėlėmis.

SUPERFOSFATAS 
KĖDAINIUOSE
Kėdainių chemijos kombinate pra

dėjo darbą pirmasis žemės ūkio trą
šų — superfosfato skyrius. Komunis
tinė spauda džiūgauja: “Superfosfa
tas — tai derlius, gerovė darbo žmo
nėms”. Pagal N. Chruščiovo mestą 
šūkį, kaltė dėl nesėkmių žemės ūky
je suverčiama trąšų trūkumui. Tai 
labai patogus pasiteisinimas, kuris 
bent tuo tarpu išteisina kolchozinę 
sistemą, nors iš tikrųjų ji ir yra di
džiausia kaltininkė. Jeigu ūkininkai 
iš savo miniatiūrinių privačių sklype
lių valstybei pristato daugiau mėsos 
ir pieno, negu kolchozai su soveho- 
zais, tikriausiai kaltos ne trąšos, bet 
pati sovietinio žemės ūkio sąranga.

Už nuopelnus Kėdainių chemijos 
kombinato statyboje J. Paleckis su
teikė nusipelniusio statybininko var
dus šiems “lietuviams” — Filipui 
Liustikui, Vladislavui Michailovskiui, 
Jevdokimui škeliovui, Moisejui Zi- 
bucui, Piotrui Kalitai. Menkesnės 
vertės garbės raštais apdovanoti lie
tuviai. —vkst—

S

Brangiam mūsų Globėjui, 
atsikvietusiam mus į šį kraštą,

TU IN YLAI mirus,

žmonai Elenai ir visai p. Sakalauskų šeimai 
giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi —

Elyria, Ohio, USA
Dalia ir Jonas Maurukai

Mielai p. J. KRIKŠČIŪNIENEI ir šeimai, 
jos sesutei ŠILEIKIENEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Bujokų
Fedaru
Malinauskų šeimos

ŠALPOS FONDO VAJUS davė gra
žius rezultatus — virš $1000. Tik dėl 
vieno kito rinkėjo vajui ilgai užsitę
sė. Nuoširdi padėka aukų rinkėjams. 
Vėliau bus paskelbta pilna vajaus 
apyskaita ir aukotojų sąrašai. Jeigu 
kas nebuvo aplankyti, savo auką gali 
įteikti kiekvieną sekmadienį po pa
maldų spaudos kioske.

ŠALPOS FONDO komitetas šiomis 
dienomis išsiuntė į Suvalkų trikampį 
lietuviams 32 siuntinius dėvėtų dra
bužių.

ŠALPOS FONDO KOMITETO ruoš
ti šokiai vajaus uždarymo proga pra
ėjo su mažu nuostoliu. Atsilankė la
bai mažai žmonių. Visuomenė nesu
prato šF komiteto pastangų ir neat
kreipė dėmesio į parengimo tikslą. 
Pelnas buvo skiriamas šalpos reika
lingiems tautiečiams. SF komitetas 
nuoširdžiai dėkoja programos daly
viams, kurią jie išpildė be jokio atly
ginimo. Taip pat nuoširdi padėka lai
mės staliukų aukotojams: Economy 
Meat sav. E. V. Kybartams, Conces
sion Garage sav. Z. Bolskiui ir P. Ar- 
monui, Moose Head viešbučio sav. A. 
Dirsei ir A. Pilipavičiui ir šeštad. mo
kyklos mokytojams.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS iš 
Romos parvežė šventųjų relikvijas: 
Sv. Pijaus X ir Sv. Teresėlės. Jos yra 
laikomos mūsų bažnyčioje.

KŪČIŲ VAKARĄ Bernelių Šv. Mi
šios ir pasakytas pamokslas mons. dr. 
J. Tadarausko buvo užrekorduota ir 
pasiųsta į Romą. Iš ten per Vatikano 
radiją parduota į Lietuvą.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
yra pakviestas gastrolėms su veikalu 
“Atžalynas” į Niujorką. Kviečia B AL 
Fas. “Atžalyno” premjera Hamiltone 
bus vasario 29 d. Delta College pa
talpose.

B. E. MICKŪNAI išvyko gyventi į 
Bostoną. E. Mickūnas priklausė dra
mos teatrui “Aukuras”. Su E. M. iš
vykimu “Aukuras” nustojo vėl vieno 
gero aktoriaus. Linkime sėkmės nau
joje vietoje.

MOKYT. S. SLAVINSKIENĖ išbuvo 
ligoninėje daugiau kaip savaitę. Vėl 
pradėjo darbą šeštadieninėje mokyk
loje.

J. STUNGEVIČIUS, išbuvęs ligoni
nėje kelis mėnesius, šiuo metu sveiks
ta namuose. Linkime greitai sustip
rėti.

TEKLĖ KUKANAUSKIENĖ mirė 
sausio 6 d., sulaukusi 82 m. amžiaus. 
Paliko dukterį Adelę Eidukaitienę, 3 
anūkus ir 4 proanūkus. Palaidota ket
virtadienį, sausio 9 d., iš AV bažnyčios 
Hamiltono miesto kapinėse. J. P.

NAUJA KATALIKIŲ MOTERŲ 
VALDYBA. — 1963 m. gruodžio 8 d. 
parapijos salėje įvyko Katalikių Mo
terų Dr-jos metins susirinkimas. _Iš ke
lionės po Europą grįžęs mons. dr. J. 
Tadarauskas atidarė susirinkimą. Dr. 
J. Matulionytė iš Toronto skaitė įdo
mią paskaitą.

Buvo išrinkta nauja valdyba. Susi
rinkime dalyvavusios, kaip ir visuo
met, buvo pavaišintos kavute. Naujai 
išrinktoji valdyba, susirinkusi pirmo
jo posėdžio E. Norkienės namuose, 
pasiskirstė pareigomis: E. Norkienė 
— pirm., S. Rakštienė — vicepirm., 
Z. Rickienė — sekr., Reg. Bagdonienė

KVIEČIAME VISUS!
HAMILTONO ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLUBO 

“ ruošiamas

ZUIKIŲ BALIUS 
įvyksta šio mėn. 25 d. - šeštadienį 
Knights of Columbus patalpose, 

222 Queenston Road — Hamilton, Ont.
Šokiams gros Benny Ferry orkestras, vadovaujant pačiam maestro. 

Vakarienei — karšta zuikiena, keptos bulvės ir burokėliai;
prie vakarienės

Be to, bus laimės staliukai, įėjimo premijos ir paslaptinga loterija.
PRADŽIA — 7JO VAL. VAK. 

Įėjimas — $1.50 asmeniui; studentams

“kieti ir minkšti” gėrimai ir putojantis alutis.

— iždin., M. Tumaitienė — ligonių 
lankytoja.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Užgavėnių blynų vakaro tra
dicija bus tęsiama ir smulkesnės de
talės bus vėliau praneštos spaudoje.

Pradėdama savo darbą, naujoji val
dyba dėkoja 1963 m. valdybai už dar
bą jos kadencijos metu. R.

EVANGELIKŲ PAMALDOS — sau
sio 19 d., 5.30 v.v. Christ Latvian baž
nyčioje, 18 Victoria Ave. S. Mieste ir 
apylinkėse gyveną evangelikai kvie
čiami dalyvauti. Pamaldas laikys kun. 
A. Žilinskas.

KIŠKIŲ BALIUI, kurį ruošia Ha
miltono žūki, ir medž. klubas “Gie
draitis” sausio 25 d., 7.30 v.v., Knights 
of Columbus salėje 222 Queenston Rd., 
pasiruošimas eina pilnu tempu. Balius 
ir dvejos šaudymo varžybos bus fil
muojami. Jau nufilmuotos žūklės var
žybos. Sujungus abu tuos filmus vė
liau bus suruoštas seansas.

Į balių pakviestas latvių žūki, ir 
medž. gausus klubas. Pastarasis vasa
rą suruoš didelę iškylą gamtoje ir, at
sidėkodamas mums už pakvietimą, 
kviečia mus į ta iškylą.

Pranešame Hamiltono, Toronto ir 
Wellando klubų šauliams, kurie daly
vaus varžybose, kad jos įvyks sausio 
19 d., 1.30 v. Visi šauliai kviečiami 
susirinkti pas Simkevičius — 968 
Upper James St., Hamilton, Ont. Pra
šome nesivėlinti, kad nepritrūktų ba
liui kiškių. Medžiotojai registruojasi 
medžioklei pas Simkevičius T. M. 383 - 
2169. Hamiltono, Toronto, Wellando 
ir jų apylinkių lietuvius kviečiame į 
tą mūsų parengimą. Grojant geram or
kestrui, jaukiai praleisime laiką. Iš- 
mėginsim laimę turtingoje loterijoje, 
kurioje galės dalyvauti visi su įėjimo 
bilietais. Stalai nebus rezervuoti.

Klubo valdyba
KAUKIŲ BALIUS, rengiamas vysk. 

Valančiaus šešt. prad. mokyklos tėvų 
komiteto, įvyks vasario 1 d., šeštadie
nį, Hillcrest restorano salėje II a., 
510 Concession St. (ant kalno). Pra-

75 et

džia 7 v.v. (žiūr. skelbimą). Kaukėms 
4 piniginės ir 2 daikt premijos. Di
džiausia — $25.

Mokykla, po šeimos, yra mūsų iš
eivijos gyvenime stipriausias moky
mo, auklėjimo ir lietuvybės ugdymo 
židinys. Tad nuoširdžiai kviečiame vi
sus Hamiltono ir visų apylinkių lie
tuvius gausiai atsilankyti į šį parengi
mą. Kaukes prašome irgi ruošti bei 
gausiai dalyvauti. Tik ant galvos užsi- 
dėjusios maskę ar ten pat staltiese ap
sigaubusios nebus premijuojamos.

Tėvai prašomi paaukoti vieną kitą 
fantą ar pinigais loterijai, kuriuos ga
lima per vaikus šeštdieniais atsiųsti 
į mokyklą.

Pasirengę visus maloniai priimti — 
Tėvų komitetas

Hamiltonas.—Automobilių da
lių fabrikus lanko prancūzų Re
nault firmos atstovas ir gali duoti 
užsakymus. Neseniai Studebaker 
b-vė nutarė perkelti savo fabri
kus iš JAV. Hamiltone pagamina
ma trečdalis Kanados plieno.

LONDON, Ont.
SEKITE “T. ŽIBURIUS” — netru

kus gali būti svarbių pranešimų liet, 
pamaldų atgaivinimo reikalu.

PAGERBĖ VYSKUPĄ. — Apyl. val
dyba visų Londono lietuvių vardu pa
gerbė mirusį vyskupijos ganytoją 
vysk. J. C. Cody užprašydama iškilmin
gas Mišias. D. E.

IA Valstybės
ROJUS MIZARA “Laisvėje” rašo: 

“Nei iŠ šio, nei iš to Justicijos depar
tamentas užvedė prieš A. Bimbą by
lą dėl jo nupilietinimo..“The New 
York Times” 1963 m. gruodžio 18 d. 
šitaip rašė: “Vakar Brookjyno federa
ciniame teisme buvo pradėta piliety
bei atimti byla prieš Anthony Bimbą, 
redaktorių lietuvio laikraščio “švie
sa”, išeinančio metų ketvirčiais.” To
liau šio dienraščio straipsnyje nuro
doma, kad Bimba 1927 m., priimda
mas Amerikos pilietybę, pateikęs me
lagingus faktus.

J. RAJECKAS, Lietuvos atstovas, 
Kalėdų ir N. Metų proga perdavė svei
kinimus pavergtos Lietuvos gyvento
jams per “Amerikos Balso” radiją.

DR. BR. NEMICKAS nuo 1959 m. 
Good Counsel kolegijoje dėsto Vakarų 
civilizacijos kursą. Pirmiau jis dėstė 
lektoriaus ir instruktoriaus teisėmis, 
bet dabar kolegija jį pakėlė į pro
fesorius.

PROF. VIKT. BIRŽIŠKA sunegala
vo širdimi; paguldytas ligoninėje, ku
rioje dirba keli lietuviai gydytojai.

ANT. JANKAUSKAS, persikėlęs iš 
Argentinos, apsigyveno Los Angeles 
mieste. Argentinoje jis žaidė krepši
nio komandoje su argentiniečiais 
sportininkais ir yra važinėjęs su jais 
po Europą.

ČIKAGOS DIENR. “DAILY NEWS” 
paskelbė ilgą straipsnį ir įsidėjo nuo
trauką mūsiškio sol. St. Baro.

ADOMAS OŽELIS, gyv. Filadelfi
joj, Pa., atšventė 111 m. amžiaus su
kaktį ir mirti nesiruošia. Jis — ener
gingas ir judrus.

VANDALAI LIETUVIŲ MOKYK- 
LOJĘ. Kalėdų naktį, maždaug po Ber
nelių Mišių, nežinomi piktadariai įsi
veržė į šv. Petro ir Povilo parapijos 
lietuvių mokyklą Elizabeth, N J., ir 
sunaikino visa, kas buvo rasta 8 kla
sių kambariuose. Nuostolių padaryta 
už keliolika tūktančių dolerių. Para
pijos klebonas mons. M. Kemėšis ma
no, jog tai nėra antireliginis pasireiš
kimas. Tai greičiausia paauglių nesą
moningas vandališkas įsiveržimas. 
“The Daily Journal” šį įvykį plačiai 
aprašė ir įsidėjo nuotrauką.

PROF. J. KAKARIEKA, dėstąs Či
lės valstybiniam un-te, šiuo metu lan
kosi Europoj ir netrukus tikisi atva
žiuoti į Čikagą.

LIET. FONDO V-BA praneša, kad 
dr. St. ir dr. Milda Budriai įnešė į 
Liet. Fondą $1.000, tuo užbaigdami 
pirmąją $100.000 pagr. kapitalo sumą. 
Antrąjį $100.000 pradėjo dr. R. ir 
Giedrė Sidriai, prie anksčiau įmokėto 
$1000 įnašo pridėdami antrą tūkstantį.

“CHICAGO TRIBUNE” televizijos 
priedas visą puslapį paskyrė lietuvai
tei Rūtai Lee - Kilmonytei. Ten at
spausta didžiulė jos nuotrauka ir pa
žymėta, kad ji esanti graži blondinė,

Sudbury. — šventinis linksmu
mas taip pakėlė nuotaikas, kad 
teisme du asmenys negalėjo pri
siminti sykiu smagiai praleisto 
vakaro. Įrodymui policininkas iš
traukė iš kiekvieno kišenės pusę 
atplėšto banknoto dalies, kurios 
sudėtos gražiai atitiko.

Londonas. — Britaniją 1963 m. 
aplankė 1,8 mil. užsieniečių. Lan
kytojų skaičius pakilo 10%.

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! C53

MOHAWK Furniture Ltd
2448 Danforth Ave

137 Roncesvalles Ave Tel. 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro.

WINDSOR, Ont
JAUNŲJŲ PASIRODYMAS Kalėdų 

eglutės metu visus gražiai nuteikė. 
Dviejų paveikslų vaidinime “Pagarbi
nimas Užgimusio Kūdikėlio” dalyvavo 
virš trisdešimt vaikų įvairiose rolėse, 
kaip piemenų, karalių ir t.t. Įsitikino
me, kad priaugančioje kartoje turime 
gražių talentų, kaip deklamuotojų, dai
nininkų, šokėjų ir muzikantų. Jei su
gebėsime juos sau išlaikyti, mūsų lie
tuviška kolonija dar ilgus dešimtme
čius gyvuos. Po pasirodymo Kalėdų 
senelis (J. Mikelskas) vaikus apdova
nojo gražiomis dovanomis ir po pus- 
dolerį kiekvienam. Kiek vėliau jie dar 
pavaišinti skaniais užkandžiais ir gė
rimais. Vaikus sceniniam pasirodymui

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
r hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

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

parengė ir atitinkamus drabužius pa
rūpino A. Stygienė, padedama Eidu- 
kienės, Kraniauskienės, Balaišienės ir 
Z. Stygos. Eglutės ir salės reikalais 
pasirūpino Alb. Tautkevičius, gi už
kandžius suorganizavo V. Tautkevičie- 
nė ir E. Barisienė, talkinant visoms 
vaikų motinoms. Tėvai per kult ir 
švietimo reikalų vadovą Ant Juškaus- 
ką ten pat sumetė $21 Kalėdų eglu
tės paruošimo išlaidoms sumažinti.

IR N. METŲ SUTIKIMAS buvo 
mielas, draugiškas bei pakilus. Gražiai 
išpuoštoje parapijos patalpoje pasivai
šinta, padainuota ir pašokta. Lygiai 
12 vai. išgerta simbolinė šampano 
taurė ir sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Vyt. Barisas B-nės valdybos ir kleb. 
kun. D. Lengvinas savo ir parapijos 
vardu tarė po trumpą žodį. V. čiu- 
prinskas perskaitė humoristinį savo 
kūrybos N. Metų sveikinimą ir drauge 
su Baliu Balaišiu suvaidino linksmą 
dialogą. Kad toks puikus parengimas 
buvo paruoštas, be abejonės, daugiau
sia nusipelnė B-nės vicepirm. Alb. 
Tautkevičius ir jam talkinusios šeimi
ninkės.

VIKTORAS PUNDZIUS, žinomas 
drabužių valymo ir taisymo verslinin
kas, didelis “Tž” rėmėjas, turįs bene 
9 šios B-vės šėrus, ir vėl paskyrė di
delę sumą pusdolerinių monetų, ku
rios buvo išdalintos Kalėdų eglutės 
metu kiekvienam vaikui. Ap-kės val
dyba savo ir visų tėvų vardu reiškia 
jam ypatingą padėką ir prašo visus, 
kiek kam yra įmanoma, šį verslininką 
paremti. Valio Viktoras!

HOTEL DIEU LIGONINĖJE guli 
A. čiuprinskienė ir J. Linkevičiaus 
brolis. Linkime greit pasveikti.

M. STYGAITĖ, gailest sesuo, Kalė
das praleido pas tėvus ir vėl sugrįžo 
į Montrealį, kur ji praktikuojasi ir 
studijuoja psichiatrinėje šakoje. Anks
ti pavasarį grįš atgal ir Windsore pa
stoviai darbuosis. Koresp.

dalyvavusi jau net 500 televizijos vaid
menų. Po to — daugiau vietos skiria
ma iškeliant jos sugebėjimus tvarkyti 
savo uždirbtus pinigus. Esą, jos tė
vai iš Lietuvos imigravę į Kanadą. 
Vaikystėje jai tekę pažinti neturtą. 
Ji matanti, kad kaikurios aktorės, ga
vusios fantastiškus atlyginimus, liku
sios visiškai bepinigės, todėl ji labai 
atsargiai taupanti savo pajamas. Anks
čiau pinigus ji investavusi į šėrus, da
bar stengiasi įsigyti nuosavybę Kali
fornijoj. Ji, esą, rengiasi pirkti apart- 
mentinį viešbutį. Gale straipsnio pa
brėžiama, kad Rūta graži, gabi, tur
tinga ir... netekėjusi.

Argentina
LIETUVIŲ SALĖ IR MOKYKLA 

užbaigė 15 metų veiklos sukaktį, šią 
statybą pradėjo a^. kun. K. Vengras, 
MIC. Per 15 metų tuose rūmuose įvy
ko daug kultūrinių bei tautinių pasi
rodymų. Juose susikūrė ir dirbo tau
tinis ansamblis 4T>aina”, tenai dirba 
“šv. Cecilijos choras”, ruošdamasis vi
siems savo pasirodymams, ten taip 
pat randa pastogę “Birutės” dr-ja ir 
jaunimo dr-ja “Vytis”, kuri per savo 
veiklos 12 metų nemaža yra nuveiku
si Argentinoje gimusio lietuvių jau
nimo naudai. Tuose rūmuose savo pra
džią yra gavusi ir Liet. Bendruomenė 
Argentinoje, Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras, Lietuvių Skautų S-ga Argentino
je ect.

Salę ilgesnį laiką administravo: da- 
! j bartinis klebonas kun. J. Margis, kun. 

V. Šimanskis, kun. J. Duoba, o dabar
tiniu jos administratoriumi yra Pijus 
Gudelevičius.

Tose pačiose patalpose yra liet. Auš
ros Vartų parapijos m-kla, kuriai vi
są laiką nuo pat jos įsikūrimo vado
vauja seselės kazimierietės; šioje mo
kykloje turi savo pastogę ir liet, šeš
tad. mokykla. Taip pat ten įsikūrė ir 
dirba tautinių šokių ansamblis “Ram-

DAIL. J. RIMŠA, suruošęs dvi pa
rodas Buenos Aires, po 4 mėnesių 
priverstinio poilsio, .vėl dirba su įpras
tu įkarščiu. Gydytojai jam uždraudė 
tapyti naktimis. Dabar jis ruošiasi bū
simai savo darbų parodai Vašingtone, 
čia kalbamą parodą pažadėjo suruoš
ti Bolivijos vyriausybė. Dailininkas 
yra Bolivijos pilietis, apdovanotas 
augščiausiu Condoro ordinu. J. Rim
šos paveikslai, anot jo, artėja prie ab- 
straktizmo, bet visuomet liks “rimšiš- 
ki”. Šiuo metu jo atelje Barilochėj, 
pietų Argentinoj, gimsta naujos akva
relės, kuriom Rimša vartoja naują 
būdą užkonservuoti jas šimtmečiams. 
“Kaip gaila, kad aš pats negaliu pasi- 
nertitan laikau, prailginant savo gy
venimą.”

Prancūzija
TARPTAUTINIO PAX CHRISTI 

sąjūdžio rūpesčiu gruodžio 15 d. Pa
ryžiaus Notre Dame katedroje buvo 
laikomos pamaldos už taiką. Lietuvių 
jaunimo atstovai pamaldose dalyvavo 
su tautine vėliava.

Paruošė Pr. Al.

OTTAWA, Ont
METINIO SUSIRINKIMO PROGA 

pakviesti svečiai iš Montrealio. Prof. 
I. Lukoševičienė savo turiningoj ir 
aktualioj paskaitoj iškėlė lietuviškos 
šeimos krizę, jos uždavinius ir sieki
mus. Dr. P. Lukoševičius, atsakydamas 
į paklausimus, pareiškė, kad KLB kr. 
valdyba ryšium su Kanados prancū
ziškąją dalimi, siekiančia lygių teisių 
su angliškai kalbančiąja Kanados di
džiuma, daro žygių gauti daugiau tei
sių ir visom kitom Kanados tautinėm 
mažumom, kurios sudaro didesnį nuo
šimtį gyventojų už prancūzus. Abi pu
sės, ypatingai prancūziškoji, stengiasi 
ignoruoti kitų mažumų reikalavimus. 
Kanada turinti tapti ne dvikultūre, o 
daugiakultūre šalimi.

Naują Otavos LB valdybą sudaro: 
pirm. A. Paškevičius, sekr. B. Vilčins- 
kienė, ižd. V. Trečiokas.

SUDARYTAS VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI REMTI būrelis, globojamas S. 
Balsevičienės.

OTAVOS LB APYLINKĖ įstojo na
riu į Lietuvių Fondą, paaukodama pir
mąją šimtinę.

KALĖDŲ EGLUTĖ. — V. Radžiaus 
vad. LD Mėgėjų choras padainavo 4 
dainas; S. Balsevičienės vad. liet, mo
kyklos mokiniai pašoko 3 taut, šo
kius; vaikai padeklamavo liet eilė
raščių; mokyt. M. Ramūnienės pareng
ti mokiniai suvaidino jos parašytą 2 v. 
vaidinimą “Dievas ateina į žemę”. Vai
dino: Juozapą — Raimundas Vilčins
kas, Mariją — Violeta Tchorznickaitė, 
Poną — Milda Danytė, Ponią — Dana 
Vilčinskaitė, Petrą — Mykolas Ramū
nas, Eleną — Marija Ramonienė, An
gelą I — Irutė Danytė, Angelą II — 
Teresė Ramonaitė.

Kalėdų senelis (V. Radžius) apdo
vanojo visus apylinkės vaikučius. Eg
lutė užbaigta arbatėle.

Maža Otavos L. Bendruomenė dar
niai sugyvena ir glaudžiai bendradar
biauja; be mažos mokyklėlės, jaunuo
menė renkasi kartą mėnesyje šeimose 
lietuviškiems pobūviams, o vyresnieji 
puoselėja tautinę dainą. Otaviškis

PLIAS OTAVOS SKYRIUS įstojo 
Lietuvių Fondan su savuoju įnašu. 
Skyriui vadovauja dipl. inž. J. Danys. 
Metinis šio skyriaus susirinkimas 
įvyksta sausio 25 d. inž. Saurazo bute.

APYLINKĖS VALDYBOS ruoštas 
Naujųjų 1964 — Donelaičio metų su
tikimas pas p. Šimauskius praėjo jau
kioj nuotaikoj. Dainos Mėgėjų Būrelis 
pobūvį paįvairino lietuviška daina ir 
aktualijomis. V-bos pirm, susirinkusius 
pasveikino linkėdamas vietos Bend
ruomenei darnaus ir vieningo darbo, 
o kiekvienam — asmeninės laimės.

ŠIO MĖNESIO LIETUVIŠKOS PA- 
MALDOS įvyksta sausio 19 d., sekma
dienį, 12 vai. įprastoje arkivyskupijos 
rūmų koplyčioje.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
organizuojamas būrelis. Būrelio vado
vu maloniai sutiko būti S. Balsevičie- 
nė. Norintieji paremti šias pastangas 
kviečiami susisiekti su būrelio vado
ve. A. P.

ANTANAS LIUDŽIUS, 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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

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

vaL — 1 vaL po pietų, 
vakaro.

Telefonas JA. 84511
Antradieniais ir penktadieniais 
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL r* -
254 LAKESHORE RD. EAST, “O IT V TOO It

Vo A A cKI A C Visals kelionh} reikalais, visame pašau* 
. DAveiXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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Žebriuko nuotykiai miške0

musų sąlygomis yra ypatingai 
sunkus uždavinys. Autorius čia 
susiduria su dviem sunkumais. 
Pirmiausia — kalbos ir stiliaus 
problema. Geroka mūsų vaikų 
dalis permažai moka lietuvių kal
bos tiek žodyno tiek skaitymo 
technikos atžvilgiu, kad galėtų 
patys ilgesnes pasakas skaityti. 
Antra vertus, išeivijos autoriui 
tenka nukrypti nuo tradicinių 
lietuviškų pasakų bei apsakymė
lių' temų ir kurti istorijas toje 
aplinkoje, kurioje šių dienų mū
sų išeivijos vaikas gyvena — mi
lijoniniame didmiestyje. Dauge
lis autorių tų sunkumų nebeišve- 
ža, pasilikdami su savo pasako
mis tolimi didmiesčio vaikui tiek 
kalbos tiek aplinkos atžvilgiu.

Naujojo pasakų rinkinio auto
rė N. Jankutė abu šiuos sunku
mus gana patenkinamai išspren
dė. Pirmiausia, jos kalba yra mū
sų vaikui gana tinkama. Jeigu ne
skaityti kelių persunkiu žodžių, 
kaip “siūlus subursi” (7 psl.) ar-

persunkus, priimtini. Įdomus au
torės bandymas suderinti mūsų 
pasakų kaimo aplinką su did
miesčio vaiko interesais. Pagrin
diniu veikėju ji pasirinko mieste 
gyvenantį katinėlį ir išvedė jį į 
laukus ir miškus. Tai teisingas 
kelias, nors sunkus autoriui. Rei
kia pasakyti, kad bandymas gana 
pavyko, nors nuo to ir nenuken
tėjo lauko ir miško aplinkos spal
vingumas, kokį matome jau anks
čiau pasirodžiusių autorių pana
šiuose kūriniuose.

Apskritai, knygelė nepreten-. 
zinga, tinkama skaityti ir supras
ti. V. Varaneckaitės-Aleknavičie
nės iliustracijos derinasi su teks
to autorės nuotaika. Jos taip pat 
nepretenzingai realistinės ir vai
kui suprantamos.

Nijolė Jankutė, ŽEBRIUKO NUO
TYKIAI MIŠKE. Iliustravo V. Va- 
raneckaitė - Aleknavičienė. Išlei
do LSS Kernavės tuntas Čikago
je. Spausdino M. Morkūno spaus
tuvė. Kaina $2.50. Kietais virše
liais, 72 psl. Knyga gaunama pas 
B. Vindašienę, 6443 S. Washte
naw Ave., Chicago, Ill., USA.

rinkinio žodynas ir stilius yra ne 

ASMUO IR MINIA
Rimtoj, kondensuotoj studijoj, 

nepriklausomoj Lietuvoj popu
liarus katalikų veikėjas prof. dr. 
J. Eretas nagrinėja asmenybės

joję, įvertina, neomarksistinę 
doktriną. Panaudotos literatūros 
sąrašas rodo, kad “Persoenlich- 
keit u. Masse” autorius yra gi
liai susipažinęs su žymesniais ma
sių psichologijos autoriais, bet ši 
studija nėra iš masių psichologi
jos: ji neaprašo nei minių elge
sio nei jų beprotiškumo, kaip 
tai daro pvz. G. Le Bon. Eretas

(leninistaij supranta masių vaid
menį istorijos procese. Jis istori
niais pavyzdžiais parodo neo- 
marksistinės doktrinos klaidas, 
nes masės nulemia vado iškilimą, 
bet po to nurimsta ir vadui lei
džia kurti socialines reformas be 
jų, masių, pritarimo arba ir net 
prieš masių interesus. Žinoma, 
mūsų autorius tuo nepasako, kad 
asmenybėms masės visai nereika
lingos, kad jie gali viską daryti 
be jokios atodairos Į masių gyvy
binius interesus. Pasitaiko, kad 
masių vadai tampa tironais pa
čioms masėms, kaip pvz. Stalinas, 
bet dažniausiai masės iškelia sa
vo vadą Į paviršių ir toliau ak-

tyviai nedalyvauja jo socialinėj 
kūryboj, o vadai propagandos 
priemonėmis palenkia masių 
nuotaikas savo reformų planams.

Joseph Ehret, ‘Tersoenlichkeit 
und Masse in der Geschichte”. 

, Die neomarxistische Lehre und 
ihre Beurteilung. Verlag fuer 
Recht und Gesellschaft A. G. Ba
sel. Iš “Stadia philosophica”, 
Jahrbuch schweizerischen philo- 
sophischen Gesellschaft.

J. Gobis

Atsiųsta paminėti
Eglutė, nr. 10, 1963 m. gruodis, 32 

psl. Leidžia Lietuvių Kultūros Institu
tas. Redaguoja ir administruoja Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserys, 
Putnam, Conn., USA.

Skautų Aidas, nr. 11, 1963 m. lapkri
tis, 20 psl. Skautų ir skaučių mėn. žur
nalas. Red. č. Senkevičius, seserijos 
red. O. Gailiūnaitė. Leidžia Lietuvių 
Skautų S-gos tarybos pirmija. * •

Prancūzijos Lietuvių Žinios, nr. 26, 
1963 m. gruodis, 15 psl. Leidžia Pran
cūzijos LB krašto valdyba, 26 Rue Na- 
varin, Paris.

Moteris, nr. 6 (36), 1963 m. lapkritis 
- gruodis, 28 psl. Vyr. red. Iz. Matuse
vičiūtė. Leidžia Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Dr-jos centro valdyba.

Vinco Krėvės
svyravimai ir
pusiausvyra

Neišsigynęs tėvu religijos, visdėlto jis padarė naują 
nelauktą šuolį — susirišo su rusų eserais — socialistais 
revoliucininkais. Bet ir vėl kontrastas: Baku mieste su
sipažino su Marija Karaikaite ir sutarė vesti ją katali
kiškai. Parvyko Vilniun ir šv. Mikalojaus bažnyčioj buvo 
sutuoktas kun. J. Tumo.

Krėvės gyvenimas panašus į jo “Likimo kelių” Vin
co — jieskotojo. Išklydo jis pasaulin iš paprasto tradici
nio, giliai mistiško ir religiško kaimo. Jieškojo šviesos — 
jieškojo Žvaigždikio ir svėrėsi iš vieno polio į kitą. Pa
galiau grįžo į tą kelią, nuo kurio pradėjo savo gyvenimą 
ir tai įvyko po įvairių bandymų, nesėkmių, nusivylimų 
— pačiame gyvenimo saulėleidyje.

Brendimo vingiuose
Gyvenimo saulėtekyje Vincas Mickevičius norėjo bū

ti kunigu. Turbūt šito norėjo ir jo brangioji, neužmirš
tamoji mama. Jau buvo įsivilkęs į sutaną ir skaitėsi Vil
niaus kunigu seminarijos aliumnu, bet staiga po dvejų 
metų pasuko į šalį. Kodėl? Sakoma, dėl pasaulėžiūrinių 
abejonių. Tos abejonės vargiai galėjo būti rimtos ir gi
lios, nes kas jaunas neturi abejonių! Jei būtu jos buvu
sios tikrai rimtos, gal toliau būtų nuvedusios nuo Baž
nyčios ir kunigų. O Krėvė ir toliau nesibaidė kunigų, 
buvojo pas juos ir jie jį mėgo. Kunigų dėka jis susiprato 
būti lietuviu ir apsisprendė savo talentą skirti Lietuvai.

Nenutraukė jis ryšių ir su kaimu. Keliavo vasaromis 
po Dzūkiją, rinko tautosaką, žavėjosi liaudies išmintimi, 
paprastumu, religiškumu. Krėvė liko prisirišęs prie savo 
tėvų, ypač religingos motinos. Tai buvo antras palai
mingas veiksnys jo dvasiniame brendime.

Palikęs Vilniaus kunigų seminariją, jis ruošėsi savo 
brandos atestatui privačiai. Si aplinkybė taip pat verta 
dėmesio. Kas ištisai lankė “klases” to meto gimnazijoje, 
tas greičiau buvo įsuktas į antireliginį sūkurį. Krėvė šito 
išvengė. -

Aišku, jis negalėjo išvengti tam tikrų įtakų Kievo ir 
Lvivo universitetuose. Bet įdomu, materialistinė pasau
lėžiūra tada jam nedarė įspūdžio. Jį daugiau traukė ry
tmetinė mistika: domėjosi budizmu, rašė net mokslinį sa
vo darbą iš šios srities. Tuo pačiu metu studijavo Kris
taus istoriją ir pradėjo ruošti apmatus savo veikalui 
“Dangaus ir žemės sūnūs”.

Krėvė gana anksti, turbūt Vilniuj, buvo paveiktas 
lenkų įtakos ir atrodė dings lietuvybei. Nūnai jam, kaip 
“Likimo kelių” Vincui, iškilo nauja vilionė: pakeisti ka- 

Religinio žiburėlio gyvybė

Krėvė kartais toldavo nuo religijos, kartais į ją tyliai 
artėdavo. Tokį įspūdį jis darydavo jį arčiau pažinusiem, 
ypač vėliau. Studijų metu ir Kaukaze, atrodo, nenutrau
kė bent kaikurių maldingumo praktikų, Įdiegtų šeimoj ir 
kun. seminarijoj. Kartą jau tremty, Austrijoj, bendrų 
Kūčių metu vienas dalyvis nustebo, jog ir jis, Krėvė, 
žegnojasi.

— O kaipgi! — atsakė Krėvė ramiai. — Aš visuomet 
žegnojuosi nuo to laiko, kai motina mane išmokė.

Apie motinos įtaką Krėvė kalbėjo kartą stovyklos ka
pelionui kun. P. Brazauskui Austrijoje:

— Negaliu pamiršti, ką motina vaikystėje man yra 
Įdiegusi. Vaiku būdamas, Įsikabinęs Į jos sijoną, sekiau 
jos pėdomis Į bažnyčią ir klausiausi jos nurodymų. Visa 
tai labai giliai Įsmigo mano širdyje ir niekuomet nebus 
iš jos išrauta. Ir šiandien, kada jau pasenau, po tiek me
tų audrų ir kovų bei nusivylimų, gyvenu ir guodžiuosi 
tik tuo, ką jaunystėje gavau iš savo pamaldžios motinos.

Su motinos vaizdu ir su kaimo žmonių religine šilu
ma siejosi ir Krėvės religinio žiburėlio gyvybė. Sakysim, 
Kaune jis nebuvo matomas bažnyčioj, o nuvykęs Dzū- 
kijon — eidavo.

— Galiu melstis tik kaimo bažnytėlėj, kur vargonai 
groja, ubagai gieda, — prasitarė kartą dr. A. Vasiui. 
— Kauno bažnyčiose negabu, nes jos lyg koncertų salės.

Grįžęs iš Kaukazo (1920) Į Lietuvą Krėvė politiškai 
jungėsi Į konservatyvią tautininkų grupę ir vienu metu 
buvo net jos pirmininku. Susikirtęs su tautininkais, po 
1926 m. sukilimo, jis vėl artėjo prie “pažangiosios” — 
kairiosios inteligentijos. Tuo pačiu metu jis bendravo 
su kunigais kultūrininkais, ypač rašytojais, kaip Jakštu, 
Maironiu, Vaižgantu ir kitais; pas juos svečiavosi ir jie 
jį aplankydavo. Krėvės durys Kaune nebuvo uždaromos 
ir kalėdojančiam kunigui iš šv. Antano parapijos, kurios 
ribose Krėvė gyveno. Nemėgo jisai tik politikuojančių 
kunigų ir tolau kovotojų su bedieviais, kaip kun. prof. 
A. Maliauskis.

universitete. Bet jis to nepadarė — geriau pasirinko gim- 

miesty, vėliau Baku mieste — Kaukaze.

VINCAS KRĖVĖ - MICKEVIČIUS
Žiūr. straipsni apie jo svyravimus ir pusiausvyrą

Nauji Evtušenko eilėraščiai
imta pozicija nepilnai reprezen
tuojanti tas pažiūras, kurios le
mia plunksnos žmonių likimą — 
malonės ar nemalones užsitrau-

Premijuotas 
Algimantas Mackus
Sambūrio Vinco Krėvės literatūrinė

už jo poezijos rinkinį "Neornamentuo
tos kalbos generacija ir augintiniai”. 
Vertintojų komisiją sudarė: Alfr. B. 
Pusarauskas, pirm., J. Adomaitis, J. 
Jankus, Vyt. A. Jonynas, H. Nagys. 
Komisija savo posėdyje 1964 m. sausio 
7 d., Montrealyje, apsvarstė 1961-62 
m. išleistas knygas ir balsų dauguma 
paskyrė grožinės literatūros premiją 
poetui Algimantui Mackui už rinkinį 
“Neornamentuotos kalbos generacija 
ir augintiniai”. Galutiniame balsavime 
A. Mackaus knyga gavo pirmą vietą, 
toliau sekė: L. Sutemos “Nebėra nie
ko svetimo”; VL Šlaito “Be gimto me
džio”; J. Švaisto “žiobriai plaukia”; 
J. Meko “Gėlių kalbėjimas”. J. Jana
vičiaus knyga “Pakeliui į Atėnus” ne
buvo svarstyta, kadangi vertintojų ko
misijai knyga nebuvo atsiųsta ir jos 
įsigyti nebuvo galima.

Premijos įteikimas įvyks 1964 m. 
sausio 25 d., šeštadienį, Montrealyje, 
Casa d’Italia salėje, 505 Jean Talon 
St. East, dalyvaujant pačiam laure
atui Alg. Mackui, sol. G. čapkauskie- 
nei, rašyt. J. Jankui iš Rochesterio 
bei kitoms meninėms pajėgoms.

Numatoma įvairi, įdomi ir linksmo
ji dalis. Montrealyje šie įvykiai nėra 
eiliniai, tad visi, jauni ir seni,, yra 
kviečiami gausiai atsilankyti. Visas va
karo pelnas skiriamas Vinco Krėvės 
literatūrinei premijai. P.

Gyvenimas filmuose
MODERNI KOMEDIJA 

IR KLASINĖ TRAGEDIJA
 KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

Savo laiku užsitraukęs ant sa
vęs paties Chruščiovo rūstybę ru
sų poetas Evtušenko išleido nau
ją savo eilėraščių tomą, kuris tu
rėjo būti ankstyvesnių herezijų 
“atpirkimu”, tačiau Maskvos li
teratūrinis žurnalas “Oktiabr” 
mano, kad atpirkimas nesąs pa
tenkinamas, nes Evtušenko per
daug save garbinąs ir kad jo eilė
raščių idėjose slypinčios tos pa
čios klaidingos prielaidos ir pa
vyzdžiu cituoja tokį teiginį:

“Kas beatsitiktų/aš esu teisus; 
poetas visada teisus... priešais 
jį pasaulis yra atviras”.

’ Vakarų ambasadų kultūriniai 
ryšininkai Maskvoje į Evtušenko 
naujausius eilėraščius žiūri kaip 
į santykių liberalizacijos reiškinį, 
nes, jų nuomone, “Oktiabr” už

Briuselis. — Domininkonų mi
sijų ordino dainuojanti vienuolė 
Sourire tapo labai populiari įvai
rių kraštų jaunimo tarpe. Jos 
įdainuota plokštelė “Dominique” 
ir kt. sutelks vienuolynui pajamų 
apie $300.000. Muzika esanti jos 
šalutinė sritis; ruošiasi teologijos 
profesūrai ir išvyks misijų dar
bui Į. Indiją. JAV jos LP plokšte
lė sumušė visus rekordus; milijo
nais plokštelių reikalaujama Ka
nadoje, Japonijoje, Britanijoje ir 
kituose kraštuose.

“CHARADE”. Retai tepasitaiko pro
gų, kad tame pačiame filme romantinė 
istorija, nepramatomi seklių žygiai ir 
komiški nuotykiai būtų darniai supi
nami į bendrą visumą, šalia viso to, 
šiame filme vaidina daugelio mėgiami 
artistai — Cary Grant ir Audrey Hep
burn.

Kaikuriose gana įtemptose scenose 
filmo gamintojas ir režisorius Stanley 
Donen savo stiliumi priartėjo prie Al
fred Hitchcock šedevro “North by 
Northwest”, pareikalaudamas iš žiū
rovų nemaža minties įtempimo, kuris 
tačiau netrukus atsiskleidžia sklan- 
džiame komiškų momentų junginy.

Jauna amerikietė, ištekėjusi už pa
slaptingo vyriškio tik dėl jo turtų, ne
sijaučia laiminga. Praleidusi vienišas 
atostogas prancūzų Alpėse, grįžta į 
savo butą Paryžiuje ir randa visą in
ventorių išparduotą. Jos nustebimas 
auga, kai policijos inspektorius prane
ša apie jos vyro nužudymą, ir pasie
kia augščiausią laipsnį, kai ne tik JAV 
ambasada, bet ir trejetas vyro nusi
kaltimo bendradarbių iš jos stengiasi 
išgauti paslaptį, kur yra paslėptas jos 
vyro neteisėtai pasisavintas ketvirtis

širdžiai gerbė kitų pažiūras ir šiuo atžvilgiu niekuomet 
kitu neužgaudavo. Kaip jis laikėsi kolegų ateistų ir stu
dentu tikinčiųjų atžvilgiu, pluoštą žinių pateikia dr. Ant. 
Vasys.

— Mes skųsdavomės fakulteto dekanui dėl prof. Va
balo Gudaičio paskaitų, kuriose su patosu buvo kalba
ma, kad religinis auklėjimas esąs žmonijos pažangos 
stabdis. Krėvė mums sakydavo: “Psichologijos - pedago
gikos katedra tikra nelaimė!” Ne paslaptis, jog. Krėvė 
labai vertino prof. St. Šalkauskį ir mėgino jį įtraukti į 
šį fakultetą, kad atsvertų Vabalo - Gudaičio vienpusiš
kumą. ' / .

A. Vasys buvo dvejus metus šio fakulteto studentų 
seniūnu. Seniūnai galėdavo dalyvauti fakulteto posė
džiuose svarstant stipendijas ir atleidžiant nuo mokesčio 
už mokslą.

— Kartą tokį posėdį, — mena A. Vasys, — fakulteto 
sekretorius Pr. Augustaitis norėjo paskirti sekmadienį 
11 valandą. Tada dekanas Krėvė užprotestavo: “Kam 
būtinai skirti posėdį 11 valandą. Gal kas norės tuo metu 
eiti į bažnyčią”. Posėdis buvo paskirtas 2 vai. po pietų.

Fakulteto seniūnais dažniausiai būdavo ateitininkai 
arba neolituanai. Kairiųjų pažiūrų studentai buvo ma
žumoje ir savo nepravesdavo, bet jų reikalus uoliai gin
davo anglistikos profesorius bei fakulteto sekretorius 
Augustaitis. Šis iškunigis buvo fakulteto sekretoriumi net 
16 metų. Kitados, gyvendamas Amerikoje, buvo labai 
radikalus antikairysis. Kitiem kunigam, kurie atrodė 
“progresyvūs”, jis net neduodavęs rankos. Metęs kuni
gystę ir parvykęs į Lietuvą, Augustaitis tapo kairumo 
apaštalu. Su jo radikalumu, ypač pagieža tikintiesiems, 
Krėvė daug kur negalėjęs sutikti.

Kartą Augustaitis priešinosi, kai buvo norima skirt 
stipendiją nekairiųjų pažiūrų studentui.

— Šis vyrukas vistiek neprapuls. Kunigėliai jam ateis 
į pagalbą.

Tada Krėvė, susierzinęs, tarė:
— Tokiem argumentam tikrai ne vieta universiteto 

! sienose.
Jei fakulteto stipendininkais buvo parinkti tokie 

mokslų daktarai, vėliau to paties fakulteto asistentai bei 
docentai, kaip J. Jakštas, V. Maciūnas, A. Šapoka, pats 
A. Vasys ir kiti nekairiųjų krypties žmonės, tai, pasak 
A. Vasio, tik dekano V. Krėvės dėka.

Krėvei turbūt giliai įstrigo vienas momentas, liečiąs 
fakultetinį sekretorių, kad apie tai po keleto metų pa- 

i šakojo savo buvusiam studentui Grincevičiui:
— Žinai, Augustaitis buvo toks pat, kaip ir Dubas 

— didelis bedievis. (V. Dubas buvo tame pačiame fakul
tete prancūzų literatūros profesorius, Y.). Kai Dubas 
mirė 1937 m. vasarą, mudu su Augustaičiu per laidotu
ves stovėjom prie duobės ir žiūrėjom, kaip ji užkasama. 
Po ilgesnės tylos Augustaitis man sako: "Žinai, profeso-

Krėvė tarp “bedievių”
Artimiausi Krėvės draugai visdėlto buvo kairiojo 

sparno žmonės. Daugiausia jų buvo iš humanitarinhj 
mokslų fakulteto, kuriam Krėvė, kaip dekanas, vadova
vo net 14 metų. Katalikų akimis, tas fakultetas buvo 
"bedieviškas’’, nes jame tarp dėstytojų buvo ir aiškių 
ateistų, mėgusių savo dėstomus dalykus nuspalvinti anti
religine spalva. Daugumas šio fakulteto studentų buvo 
katalikai, kurie jautėsi užgaunami ar įskaudinami minė- riau, man vis labiau ir labiau kyla abejonė, ar gali būti, 
tų dėstytojų. * jog va čia, su ta duobe, taip viskas baigsis žmogui. O

Krėvė stengėsi būti objektyvus ir tolerantiškas. Nuo- jeigu yra pomirtinis gyvenimas?”

Kultūrinėje veiki o j e
tone sausio 5 d., palaidotas sausio 8 d. 
Jau kuris laikas sirgo ir rašyti nebe
galėjo. Gimęs 1891 m. vasario 13 d. 
Šenadvario vienk., Antalieptės vaisė., 
Zarasų apskr. Literatūra ir filosofija 
pradėjo domėtis jau gimnazijoj. Studi
javo Berlyne literatūrą ir filosofiją 
pas garsius profesorius. Lietuvoje jo 
darbo laukas buvo platus ir įvairus: 
buvo redaktorium, mokytoju, drama
turgu, poetu, visuomenės veikėju. Jo 
sukurti veikalai: “Verpetai”, “Aidų 
aidužiai”, “Suverstos vagos”, “Pele
nai”, “Giesmės”, “Maldos ant akmens”, 
“Piligrimai”, “Šventieji akmenys”. Vi
suose jo kūriniuose dvelkia mąstymas, 
kontempliacija, šventas susikaupimas. 
Jis kupinas idėjos, turinio ir pergyve
nimo. Į modernistines sroves nelinko. 
F. Kirša dirbo daugelyje sričių, ta
čiau svariausias ir nemariausias jo pa
likimas — poezija.

DAIL. D. VALAIČIO pieštas pa
veikslas buvo įdėtas į pirmą puslapį 
“Chicago Tribune” dienraščio kalėdi
nėj laidoj.

SOL. A. VOKIETAITIS dainuoja 
Niujorko miesto operoje; atlieka vaid
menis Bohemos, Mikado ir Figaro ope
rose.

JOTVINGIŲ GYVENIMO PARODA. 
Mozūrų muzėjuje Olsztyne buvo su
rengta įdomi archeologinė paroda, ku
rią suorganizavo Balstogės archeologi-

A.JL FAUSTAS KIRSA mirė Bos- nis muzėjus. Paroda vadinosi “Jač- 
wiež”. Tai yra ilgų tyrinėjinui pada
rinys; buvo tyrinėta šiaurinė Baltsto
gės vaivadijos dalis, kurioje gyveno 
lietuviški jotvingiai. Lenkų laikraščiai 
rašo, kad parodoje daug įdomių eks
ponatų iš jotvingių gyvenimo, ypač 
įdomi jotvingių keramika ir gausūs 
moterų papuošalai.

AMERIKOS LIETUVIŲ MENININ
KŲ KLUBAS išsiuntinėjo dailinin
kams anketas, klausdamas ar dalyvaus 
1863-1941-1950 m. sukilimams ir parti
zaninėms kovoms atžymėti meno pa
rodoje ir konkurse. Parodoje gali da
lyvauti visų rūšių menininkai. Kūri
niai privalo būti atsiųsti Čiurlionio 
galerijos vardu iki š.m. kovo 31 d. im
tinai. Numatyta skirti trys premijos. 
Visi kūriniai atsiųsti į šį konkursą, 
bus išstatyti meno parodoje be jokios 
vertintojų komisijos tikrinimo. Paro
doje jau pasižadėjo dalyvauti dail. Pr. 
Gailius iš Paryžiaus, dail. A. Vaikšno- 
ras iš Klevelando, skulpt. D. Buračas 
iš Baltimorės ir kt. Visi dailininkai, 
norį dalyvauti šioje parodoje prašomi 
iki š.m. sausio 25 d. pranešti, ar jie 
dalyvaus parodoje ir su kiek kūrinių 
šiuo adresu: Čiurlionio Galerija, 5620 
So Claremont Ave., Chicago, Hl., USA.

Kūrinius siunčia dailininkai savo lė
šomis bei priemonėmis, gi grąžina 
juos Liet. Am. Menin. Klubas savo 
lėšomis. Premijuoti darbai liks Čiur
lionio galerijos nuosavybe ir Lietuvai 
atgavus laisvę, kaip tremtinių dova
na, bus padovanoti savo tėvų kraštui.

Liet. Am. Menininkų Klubo 
vadovybė ir Čiurlionio Ga
lerijos vadovybė

SYDNEY LIETUVIŲ PLUNKSNOS 
KLUBAS Australijoje ryžtasi savo de
šimtmečio proga išleisti leidinį, kuria
me tilptų dalis klube skaitytų praneši
mų ir narių kūrybos.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
VALSTIEČIO BUITIES MUZĖJUS 

steigiamas Rokiškyje, buvusio dvaro 
parke. Iš Kupiškio rajono čia perkel
ta tipinga augštaitiška klėtis, iš Anykš
čių — vasaros virtuvė, vadinama pra- 
voreliu, iš Rokiškio apylinkių —> pa
kelės koplytėlė. Muzėjaus steigėjai 
žada atkurti Rytų Augštaitijai būdin
gos senovinės sodybos pilną vaizdą.

E. MIEŽELAIČIO “ŽMOGŲ” ruo
šiasi išleisti R. Vokietijos leidykla 
“Kultur und Fortschritt”. Jau atlik
tas žodinis vertimas į vokiečių kalbą 
ir rankraštis perduotas vienam vokie
čių poetui, kuris šiam vertimui turės 
grąžinti poetinę formą. Šiuo metu lei
dyklos leidinių sąrašuose yra tik vie
na lietuviška knyga — A. Vienuolio 
“Puodžiūnkiemis”; Numatoma išvers
ti V. Mykolaičio-Putino “Altorių še
šėly”, “Sukilėlius”, I. Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimą”, J. Mar
cinkevičiaus apysaką “Pušis, kuri juo
kėsi” ir A. Ragausko “Ite, missa ėst”. 
Minėtoji leidykla savo pagrindiniu už
daviniu laiko sovietinės literatūros 
skleidimą vokiečių tarpe.

RESPUBLIKINE DAILĖS PARODA 
surengta Vilniaus Dailės muzėjuje. 
Parodos meninį apipavidalinimą pa
ruošė architektai A. ir V. Nasvyčiai. 
Tapytojai daugiausia yra išstatę tema
tinių drobių, t.y. kūrinių, vaizduojan
čių dabartinę buitį Lietuvoje. Iš jų 
suminėtini: J. Švažo “VRE katilinė”, 
S. Veiverytės “Ledo ritulininkai”, A. 
Savicko “Pliažas”, S. Džiaukšto “Re
montininkai” ir kt. Trys dailininkai 
— A. Gudaitis, V. Mackevičius ir A. 
Griciūnaitė vaizduoja 1863 m. suki
limą.

Skulptoriai daugiausia yra apsiribo
ję portretine skulptūra — J. Mikėnas, 
B. Vyšniauskas, J. Mozūraitė, O. Li- 
peikaitė, K. Bogdanas. Lankytojų dė
mesį savo originalia kompozicija dau
giausia patraukia R. Antinio “Moti
na”. Dėl fonnatinio skulptūrų suma
žėjimo kalta esanti šių kūrinių parei
kalavimo stoka.

Stipriausi parodoje yra grafikai, nes 
jų kūryba susijusi su naujai išleidžia
momis knygomis. Didžiąją eksponatų 
dalį kaip tik ir sudaro knygų iliustra
cijos: D. Tarabildienės — L. Giros 
rinktinei “Ne margi sakalėliai”, J. 
Kuzminskio — Salomėjos Nėries eilė
raščiams “Kur baltas miestas”, A. Ku
čo -— žemaitės “Marčiai”, A. Stepona
vičiaus — K. Borutos knygai “Jurgio 
Paketūro klajonės”, V. Kalinausko — 
Donelaičio “Metams” ir kt.

—vkst—

milijono dolerių. Kiekviename sunkes
niame momente prisistato tas pats ma
lonus vyriškis, pažintas Alpėse. Nors 
jis atrodo nuoširdus ir norįs pagelbėti, 
bet tiek naujai našlei, tiek žiūrovams 
kelia įtarimą dėl dažnai keičiamų pa
vardžių. Kaip per eilę paslaptingų įvy
kių pasiekiama laiminga pabaiga, ge
riau nutylėti, kad filmą dar žiūrėsian
tiems nebūtų sugadintas įtampos seki- 
mo malonumas ir atomazgos įspūdis.

Filmas statytas Paryžiuje, tad pa
sitaiko nemaža gražių miesto vaizdų, 
pateiktų spalvotoje fotografijoje. Vy
resniam jaunimui ir suaugusiems fil
mas suteiks progos praleisti porą nuo
taikingų valandų.

“ELECTRA”. Naujai atidarytas grai
kų kino teatras Toronte “Elektra”, 362 
College St. 9234276, savo veiklą pra
dėjo pateikdamas torontiečiams filmų 
žiūrovams 2400 m. senumo klasikinę 
tragediją “Electra”, šį filmą meistriš
kai pagamino ir surežisavo ne tik Eu
ropoje, bet ir šiapus vandenyno pa
garsėjęs graikų teatro ir filmų reži- 
sorius Michael Cocoyannis.

Triumfališkai sugrįžęs iš Trojos ka
rų, karalius Agamemnonas nužudomas. 
Sąmokslininkai — žmona Klitemnest- 
ra ir jos meilužis Egistras. žuvusio ka
raliaus vaikai Orestas ir Elektra ne
šioja skausmą savo širdyje, gi užaugę 
atsikeršija.

Ši legenda per šimtmečių eilę yra 
sudominusi tris senovės graikų klasi
kus — Eschilą, Sofoklą ir Euripidą. 
Vėliau Volteras tą temą yra panaudo
jęs savo veikale “Oreste”, gi moder
niųjų laikų Eugene O’Neill bandė tai 
pritaikyti amerikiečių scenai—“Mourn
ing Becomes Electra”. Moderniam fil
mui pasirinkęs Euripido versiją, gal 
kaip labiau išdirbtą detalėse, Cocoyan
nis perkelia šią tragediją iš marmuri
nio amfiteatro į virš Atėnų stūksian- 
čias kalvas bei vešlius vynuogynų slė
nius. Nepaprastai puiki Walter Lasal- 
ly nespalvota fotografija. Graikų ar
tistų tarpe ypatingai gera savo vaidy
ba išsiskiria Irene Papas kaip Elektra 
ir Yannis Fertis, vaidinąs jos brolį 
Orestą.

Filmas originalioje graikų kalboje, 
su angliškais parašais. Ypač rekomen
duotinas besidomintiems graikų klasi
kais ir studentams.

“WHO’S MINDING THE STORE?”. 
Nenutrūkstanti Jerry Lewis filmų se
rija rodo, kad yra pakankamai žiūro
vų, kurie pateisina panašių filmų ga
mintojų finansines viltis, šalia poros 
neblogų komiškų scenų, šis spalvotas 
filmas perpildytas iki nuobodulio įgri- 
susiomis Jerry grimasomis ir pigiais 
triukais. Gal pajėgs sudominti mūsų 
mažuosius* ir specialius Jerry mėgėjus.

“FOUR FOR TEXAS”, šimtais kar- 
tų vakarietiškuose filmuose naudotas 
banalus siužetas apie pašto vežimo api
plėšimą ir kovas tarp “gerųjų” ir “blo
gųjų” dėl grobio atgavimo šiame fil
me paįvairinamas tik didesnio garso 
artistais (Frank Sinatra, Dean Mar
tin, Anita Ekberg, Ursula Andress) ir 
keletu vulgarių scenų. Iš dalies netin
kamas net ir suaugusiems.

Winnipegas. — Manitobos me
dicinos sąjunga platina knygutę 
gimnazijų mokinių tarpe apie ci
garečių rūkymo pavojų. Juodas 
knygelės viršelis “papuoštas” pil
ka spalva degančiom cigaretėm ir 
kapinėmis.

Kas ilgiau gyvena: 
vedusieji ar 
nevedusieji?

Po ilgų tyrinėjimų danų statis
tikai priėjo išvados, kad vedę vy
rai ir ištekėjusios moterys gyve
ną ilgiau, negu seni kavalieriai 
ir senos merginos. Vidutinškai 
imant, susituokėliai 4 metais gy
vena ilgiau, negu išsiskyrėliai. 
Panašių rezultatų gavo ir ameri
kiniai sociologai/to klausimo ty
rinėtojai: jie teigia, kad vedę 
žmonės 3 metais ilgiau gyvena, 
negu viengungiai. Be to, vedu- 
siems žmonėms vidutiniškai ten
ka per visą savo gyvenimą išgulė
ti ligoninėje 9,6 parų, o viengun
giams 19,2 parų.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Pliekite* nuotekoms bot įvairiom* kitom progom —- 

•uropiatiikame Ir konadiikamo «Hlia|o.
★ įvoiriamig rWg skinte* gėlė* bei vazonai ra gėlėmis.
★ Mo* tarimo gintaro Mdtekig iUirbinig dovanom*.

Kolbom* taip pat vokUkol Ir ru»Ukol.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo-

Savaitės įvykiai 
(Atkelta iš 1 psL)

BABY POINT
$8JOO 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

$5JOO Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Modemiška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražty 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 
augšt) mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos 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. 6-1410 ,

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. — Trečia

dienį, 6.45 v.v., St. Chris salėje Aušra 
M žais su St. Chris; ketvirt. 7.30 v.v. 
Oakwood Collegiate Aušra Sr. merg. 
žais su K. Davidson komanda; penkt., 
7 v.v.,SRyerson PS Aušra MB “A” žais 
su Vyčiu ir 8 v.v. Lansdowne mokyk
loje Aušra J žais su Corpus Christi; 
§ęšt., 1 v. p.p., Woodgreen salėje Auš
ra MB “B” žais su Woodgreen; sek
madienį, 2 v. p.p, mūsų salėje Aušra 
Jr. žais su Tridents Jr.

Kanados sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės įvyks sausio 25-26 d. Prisi
kėlimo salėje. Užsiregistravo Montrea
lio Tauras su vyru komanda; Hamil
tono Kovas su jaunių A, jaunių C ir 
mergaičių A; Toronto Vytis su vyrų, 
moterų, jaunių C ir D ir mergaičių A 
ir D; Toronto Aušra su vyrų, moterų, 
jaunių A, B. C. D ir mergaičių A, B, 
C ir D komandom.

Pirmenybių dienotvarkė bus sudary
ta gavus Ročesterio registraciją. Jau
nučių ir mergaičių pirmenybės yra nu
matomos pravesti vėliau.

Praėjusios savaitės rungtynių pasek
mės: B-C lygoje Aušros jauniai nuga
lėjo St. Vlads 73:61 (penktas laimėji
mas iš eilės!); Parapijų lygoje. Aušra 
MB “A” pralaimėjo Woodgreen 16:23; 
Aušra MB “B” pralaimėjo Vyčiui 
59:4; Aušra M nugalėjo estus 24:22; 
CYO lygoje Aušra B nugalėjo St. An
selms 9:4 ir Aušra J nugalėjo St. Leos 
32:13. Draugiškose rungtynėse Aušra 
MB nugalėjo Clarkson 16:2; Aušra M 
nugalėjo Clarkson M 35:16 ir Aušra B 
pralaimėjo Clarkson B 13:14. Neatvy
kus Hamiltono Stefalco komandai, 
Aušros merg. J komanda sužaidė su 
mergaičių S, nugalėdama jas rezultatu 
35:19. Pilnas rungtynių tvarkaraštis 
yra iškabintas kavinėje Aušros 
bimų lentoje.

skel-

I ir
VYCIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse Vytis 
mergaitės atidavė priešininkams taš
kus be žaidimų, tačiau Vyčio berniu
kai įtikinančia pasekme įveikė aušrie- 
čius. Berniukai D įveikė tos pačios 
grupės Aušrą B 55:24 ir berniukai C 
įveikė tos pačios grupės Aušrą B net 
59:4. ,

Dėmesio slidininkams! Spaudos ži
niomis ŠA pabaltiečių slidinėjimo pir
menybės įvyks vasario 8-9 d. Briar 
Hill, Mich. Pirmenybes praveda es
tai. Tuo pačiu laiku ten pat bus įvyk
dytos ir pirmosios lietuvių pirmeny
bės, įskaitant bendrąsias pasekmes lie
tuvių varžyboms. LSK Vytis vasario 1 
d. Collingwood, Ont. numato pravesti 
Toronto lietuviams pirmenybes, kurio
se dalyvauti kviečiami visi šio sporto 
mėgėjai. Informacijos reikalu prašoma 
kreiptis pas J. Žuką, tel. 255-6909.

Kun. J. Staškevičius yra pakviestas 
LSK Vyčio mergaičių krepšinio ko
mandos globėju, ši komanda žaidžia 
CYO parapijų krepšinio pirmenybėse, 
mergaičių iki 13 metų grupėje. Ko
mandos treneris yra J. Žukas.

Visuotinis metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 3 vai. p.p., L. Namuo
se. Dalyvavimas visiems nariams yra 
būtinas.

Vytis H pralaimėjo parapijų lygos 
pirmenybių rungtynes prieš St. Basils 
53:41. A. S.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161

BLOOR .
namas, garažas. $15.000 grynais.

JANE—ANNeTTE, $8.000 įmokėti, atsk., rauplėtų plytų, 6 metų senumo, 
tikras tripleksas. S29.000.

SWANSEA — NETOLI BLOOR, atskiras, gražių rauplėtų plytų, 5 kamba
rių bangaliukas, garažas, platus šoninis įvažiavimas. $15.600.

DUNDAS — BROCK, $2.000 įmokėti, priekis mūro, atskiras, 8 kambariai 
per 2 augštus, 2 šeimų namas. $9.000 pilna kaina.

RONCESVALLES — HEWITT, $5.000 įmokėti, atskiras, gero mūro, 8 kam
barių namas, naujas modernus apšildymas, 10 pėdų privatus įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kiemas. Dėl išvažiavimo pigiai parduodamas. laks 
viena ilgametė skola balansui.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nno 8-10 vai.
J. KUDABA Nan»U telefonas RU. 3-210S

Krelplrftės visais refkalaK Cis ffamtte rimta ir sąžiningą patarta*.

HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras namas, pirmame augšte 5 
kambariai, viso 12 kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, neskaitant rūsio, ----- - “'M.

mūro, atskiras, 6 kambarių, vienos šeimos

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

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

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

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

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

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Indoor Soccer — salės futbolo pir

menybių pirmose rungtynėse Lituani- 
ca buvo nugalėta vokiečių Fortūnos 
1:0. Šios pirmenybės, kurios prasidė
jo sausio 5 d., truks 9 savaites. Bus 
žaidžiama kiekvieną sekmadienį ir čia 
visos komandos sekmadieniais turės 
po vienas rungtynes. Dalyvauja 20 
komandų, kurios yra suskirstytos į 2 
grupes.

Vid. Vakarų sporto apygardos krep
šinio pirmenybės bus pravestos Čika
goje sausio 18-19 d.d. Sausio 18 d. pir
menybių proga sportininkai rengia šo
kius B. Pakšto salėje.

JAV ledo rinktinė, besiruošianti 
olimpiniams žiemos žaidimams Austri
joje, gruodžio 30 d. Čikagoje įveikė 
Čekoslovakiją 6:4. E. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
Sporto meistrų titulai suteikti eilei 

Lietuvos sportininkų, kurių tarpe, de
ja, netrūksta ir nelietuvių: irkluoto
joms — A. Margenytei, A. Perevoru- 
chovai, A. Klimavičiūtei, S. Korkuty- 
tei, S. Burbulytei, G. Strigaitei, S. 
Grucovai, L. Semaško; boksininkams
— J. čepuliui ir V. Alijošaičiui; bai
darių irkluotojams — J. Gerasimovui, 
A. Simanavičiui, A. šagoikai; rankinio 
žaidėjams — L. Butkutei, M. Dubosai- 
tei, R. Kleponiui, P. Kisieliui, L. Iva
novui; lengvatlečiams — V. Deksniui, 
J. J. Buldygerovui, R. Pilauskui; kla
sikiniams imtynininkams — V. Rama- 
navičiui, A. Remenčiui, J. Jansonui; 
laisviesiems imtynininkams — T. Ge- 
orgobianui, L. Račiui; šauliui — F. 
Jakubauskui; penkiakovininkui — P. 
Narušiui.

Geriausiais 1963 m. sportininkais 
“Sporto” skaitytojai pripažino: 1. 
lengvatletį A. Varanauską, 2. boksinin
ką Ričardą Tamulį, 3. sklandytoją 
Juozą Jeruševičų, 4. sunkumų kilnoto
ją Aloyzą Račkauską, 5. rankininką 
Albertą Macežinską, 6. lengvatlečius
— Kęstutį Urentą, 7. Antaną Vaupšą, 
8. boksininką Daną Pozniaką, 9. ranki
ninkę Ireną Jocytę ir 10. lengvatletį 
Algimantą Baltušniką.

Krepšininkų augšto ūgio problemą 
“Švyturio” žurnale kelia V. Kazakevi
čius. Rinktinėse pasirodo vis augštes- 
ni ir augštesni milžinai, išstumdami 
žemesnio ūgio žaidėjus. Į Sov. Sąjun
gos krepšinio rinktinę vėl pakviestas 
augštaūgis latvis Janis Krūminis, ku
ris jau buvo pasitraukęs iš sporto aikš
telių. Moterų komandoje savo ūgiu 
pirmauja totorė R. Salimova — 2 m. 
Lietuvos krepšininkų rinktinėje iš 12 
žaidėjų net 8 yra 1,90 m ūgio ar dar 
augštesni. V. Kazakevičius nelauktu 
žvilgsniu į praeitį prisimena 1939 m. 
Kaunę įvykusiose Europos pirmenybė
se “karaliavusį” Amerikos lietuvį P. 
Lubiną. —vkst—

SPORTAS VISUR
Lietuvių kilmės treneris, buv. Kara

liaučiaus VFB žaidėjas, Balušis (vo
kiečių spauda rašo Baluses) treniruo
ja VFB Stuttgarto klubą. Žaidėjų tar
pe Dortmundo Borussia komando
je randamas Kuraitis, Rinas — Saar
bruecken, Mekas — SV Nieder lan- 
stein, Brasulaitis — Trier ir kt.

Augsburgo lietuviams pažįstamos 
Schwaben ir BCA futbolo komandos 
šiuo metu pitinės Vokietijos lygos pir
menybėse užima atitinkamai III ir 
XVI vietą. Tuo tarpu Oldenburgo VFB 
yra IV vietoje. K. B.

LA. JONAS DAUTARTAS (Dov- 
tartas) mirė sausio 11 d. Toronte, su
laukęs 41 m. amižaus. Mirties priežas
tis — galvos sutrenkimas. Velionis ki
limu iš Lietuvos nuo Raudondvario. 
Jo laidotuvėmis rūpinasi velionies dė
dė Kaz. Saltys, gyvenąs Barrie, Ont. 
Palaidotas sausio 15 d. iš Prisikėlimo 
par. Sv. Jono lietuvių kapinėse Port 
Credit.

JŪRŲ SKAUTUOS NERINGOS 
TUNTO vadijos sueiga įvyko sausio 9 
d. Aptarta vakaro - baliaus, sausio 15 
d. minėjimo reikalai, 1964 m. veiklos 
planas. Vienetų vadovai apie veiklą 
padarė pranešimus. Svečiu dalyvavo L. 
Tamošauskas MLBD pirm.

TORONTO VYRŲ KVARTETAS, su
organizuotas sot V. Verikaičio ir da
bar vad. muz. St. Gailevičiaus, atšven
tė savo 7 metų darbo sukaktį. Per tą 
laiką kvartetas dainavo ne tik Kanados 
ir JAV lietuviams, bet ir užsirekomen
davo per Toronto radiją CFRB ir yra 
gavęs premiją. •

Kvartetas daugiausia reiškiasi kaip 
lengvo žanro muzikinis vienetas ir dai
nuoja per įvairius lietuvių parengi- 
mus. Repertuarą sudaro lietuvių liau
dies dainos, klasikiniai kūriniai ir mo
dernieji šio krašto kompozitorių — R. 
Rodgers, S. Ramberg ir kt. kūriniai

TV kvarteto programų išpildymas 
pasižymi lengvumu, švelnumu, preci
zija, įsijautimu ir geru susidainavimu. 
Kvartetą sudaro: A. Brazys, H. Rožai- 
tis, B. Vrublevičius, J. Zubrickas.

Sėkmės lietuviškos muzikos populia
rinime ir nepailsti teikiant džiaugsmo 
dainos mėgėjams. JJ£rk.

PADĖKA
Už surengtą priešvestuvinę staigme

ną—shower nuoširdžiausia padėka ren
gėjoms: Br.-Prakapienei, J. Liutkienei, 
O. Ažubalienei, Dabravalskienei, O. 
Marcinkevičienei, Laurinavičienei, Si- 
monaitienei, čeponienei, Abromaitie- 
nei, Tarvydienei, Elockienei, Gazdie- 
nei, Rupkalvienei, Gudaitienei, Ju- 
dzentienei, Simonaitytei, Urbonienei ir 
visoms kitoms už suneštas brangias 
dovanas. Jūsų parodytas nuoširdumas 
žengiant pirmuosius žingsnius šiame 
naujame krašte pasiliks visuomet ma
no atmintyje.

Genė Pikytė ir Vytas Vaitkus

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš

tą staigmeną — pagerbimą 50 m. su
kakties proga ir džiaugiuosi tokiu di
dėliu būriu susirinkusių draugų. *

Ypatingą padėką reiškiu rengėjams, 
šeimininkėms ir šeimininkams: p.p. J. 
Šarūnui, V. V. Nausėdams, B. M. Raš
kauskams, A. S. Medeliams, J. A. Buk- 
šaičiams, J. M. Vaitkams, A. M. Ra
džiūnams. Ir visiems, taip gausiai susi
rinkusiems, dar kartą nuoširdus ačiū—

A. Pūkas

Lietuvių studentų žinios
STUDENTŲ BALIUS. — 
DĖMESIO, DĖMESIO! 
Nostra culpa, 
Nostra culpa, 
Nostra maxima culpa, 
Studentų valdyba, norėdama paten

kinti svečių norus, padarė sekančius 
pakeitimus:

vietoje vakarienės bus užkandžiai.
Šokių pradžia 7.30 v.v., 
Užkandžių pradžia 10 v.v. 
Bilietų kaina $4 studentams, 

$6 svečiams.
VISŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS NA

RIŲ SUSIRINKIMAS šaukiamas penk
tadienį, sausio 24 d., 7.30 v.v., studen
tų būstinėje. Įvyks formalus balsavi
mas dėl Toronto studentų įstojimo į 
Amerikos Studentų Sąjungą. Labai 
svarbu, kad dalyvautų visi.

PIRMĄ KARTĄ TLSS VALDYBA 
RUOŠIA STUDIJŲ DIENAS TORON
TE. — Šio suvažiavimo tikslai yra:

a. suartinti lietuvių- studentiją ir 
įtraukti į bendrą studentų veiklą,

b. užmegzti ryšius tarp Toronto ir 
kitų vietovių, ypatingai Montrealio, 
studentijos;

c. duoti progos išgirsti įdomios pa
skaitos, kurios liečia dabartinę lietu
vių studentiją, o taip pat duoti progos 
studentams pareikšti savo nuomones;

d. galutinai sutvarkyti mūsų įstoji
mą į Amerikos Liet. Studentų S-gą.

STUDIJŲ DIENOS ĮVYKS VASA-

VANCOUVER, B.C.
GEROS SĄLYGOS ĮSIKURTI. — 
Teisininkas F. Valys prieš kelis me

tus iš Toronto emigravo Kalifomijon, 
tačiau ten tinkamai neįleido šaknų 
ir persikėlė Australijon, paskui N. 
Zelandijon. Iš ten atvyko Floridon ir 
gyveno apie vienerius metus. Dėl kli
mato, gavęs valdiška tarnybą, galuti
nai persikėlė su šeima gyventi Van- 
kuverin. F. Valys rašo, kad Vankuve
ry galima geriau ūkiškai įsikurti kaip 
kur kitur, kad klimato atžvilgiu tai 
viena geriausių vietovių. Vankuverio 
grožį teturi gal vos keli miestai pa
sauly, tarp kurių, žinoma, Torontas 
nepriklauso. Be to, čia ir klimatas yra 
labai švelnus ir malonus. Sniegą ma
tome tik kalnų viršūnėse. Sausio mė
nesio gale čia jau prasidės lyg pava
sario oras, nes jau per Vasario 16 čia 
pradeda sužydėti kaikurie medžiai, 
žmonės turi daug malonumų žuvavi- 
me ir medžiojime, nes niekur nėra 
tiek žuvų, stirnų ir meškų kaip čia ... 
čia nėra tiek daug lietuvių ir nėra dar 
lietuviškos parapijos bei bažnyčios. 
Taip pat nėra ir lietuvių namų. Ta
čiau apie 300 esamų lietuvių rūpinasi 
tai artimoje ateityje atsiekti. P. Valys 
rašo, kad lietuviai ten važiuotų kuo 
daugiausia. Atlyginimai esą augštes
ni, kaip kitose provincijose, o pragy
venimas pigesnis. Namai irgi pigesni, 
kaip Toronte. Be to, nereikia ten sun
kių žieminių drabužių ir namų apšil
dymas kainuoja mažiau. Apie Los An
geles, o ypač San Francisco p. Valys 
Uogai atsiliepia. Pasak jo, geriausiai 
gyvena Australijos lietuviai. J. K.
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VIEŠI N. METŲ SUTIKIMAI šie- 
met buvo surengti trijose salėse: Pri
sikėlimo, Prince George viešbučio ir 
Sv. Jono Kr. Gausiausias buvo pirma
sis, rengtas apyL v-bos. Programoje 
ypač pažymėtini sot Br. Marijošiaus 
atlikti kūriniai su “Trimito” orkestru. 
Sutikimo dalyvius pasveikino apyL 
v-bos pirm. dr. J. Matulionytė. “Tėvy-

sikaltę šiam potvarkiui bus 
džiami $300 arba 10 d. kalėjime. CHOLKAN

& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404 *rengtame N. Metų sutikime kalbą pa

sakė gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, o 
meninę programą atliko sol. J. Sriu- 
biškienė ir vyrų kvartetas su akompa
niatorium muz. St. Gailevičium. i Sv. 
Jono Kr. par. salėje buvo susitelkę 
daugiausia Sv. Jono Kr. Pašalpinės 
dr-jos nariai ir kt. parapijos bičiuliai.

B.

Toronto. — Massey - Ferguson 

įrankius, pr. metais turėjo $24.1 
mil. pelno. Metinė apyvarta sie
kė $596 mil.

Ateitininkų žinios
JAUNOSIOS ATEITININKES entu

ziastiškai pradėjo ruoštis savo metinei 
šventėt Todėl jaunesniųjų ir jaunučių 
mergaičių susirinkimai iki metinės 
šventės vyks kas sekmadienį, šį sekma
dienį, sausio 19 d., susirinkimas įvyks 
2 v. p.p. LV Namuose. Prašom visas 
gausiai dalyvauti.

VYR. MOKSLEIVIŲ BENDRAS SU
SIRINKIMAS įvyks sekmadienį, sau
sio 19 d., 6 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Susirinkimas svarbus ir visų 
dalyvavimas būtinas.

NAUJA SENDRAUGIŲ VALDYBA. 
— Praėjusį sekmadienį įvykusiame 
sendraugių susirinkime išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudaro: B. Sakalas, B. 
Pabedinskienė, A. Kuolienė, A. Gure
vičius, St. Dargis ir P. Bražukas. Val
dyba pareigomis dar nepasiskirstė.

TORONTO ATETININKŲ ŠVENTE 
rengiama vasario 2 d. šventė skiriama 
jaunimui ir joje daugiausia pasireikš 
jaunimas. Iškilmingo posėdžio metu 
kalbės kun. Kęst. Trimakas, SJ, dabar
tinis “Laiškų Lietuviams” redakto
rius. šventėn atvyks ir Moksleivių Są
jungos c. v-bos pirm. J. Račkauskas.

DIDOKAS BŪRYS Toronto moksl. 
at-kų sausio 12 d. viešėjo pas Hamil
tono moksl. at-kus. Bendro susirinki
mo metu Toronto moksl. kuopos pirm. 
Edvardas Puodžiukas skaitė gerai pa
ruoštą referatą apie komunizmo grės
mę pasauliui. Po susirinkimo buvo vai
šės ir šokiai. Toronto moksl. at-kai dė
koja hamiltoniečiams už nuoširdų pri
ėmimą.

Per 1963 m. parduota 503.000 
naujų automobilių. Kanados 

gyventojų skaičiui tai yra gana

kultūrinė 
or multi-

RIO 1-2 DIENOMIS Prisikėlimo muzi
kos studijoje. Viso suvažiavimo tema 
bus lietuvių ir kanadiečių 
problema — biculturalism 
culturalism?

Paskaitos: A. Rinkimas: 
lietuvis?”; dr. I. Gražytė: “Lietuvių ir 
kanadiečių kultūrinio charakterio pa
lyginimas”; dr. H. Nagys: “Lietuvių 
literatūros vertimai į anglų kalbą”.

Suvažiavimo metu bus suruošta stu
dentų meno parodėlė.

“Tėviškės žiburių” baliuje, šeštadie
nį, vasario 1 d., bus rezervuoti stu
dentams stalai ir papigintos bilietų 
kainos.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Be muito
dovanos i Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisių.

AUGSTOS KOKYBES TEKSTI
LES. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. Tel. MU 9-0598

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 6^4%. 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. 532-3400. Darbo valandos: pirmadie
niais 10 -1 vai.; penktadieniais 5 - 8 vai.; šeštadieniais 9 -12 vai. ir sek
madieniais 9.30-1 vai.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Rėš. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. MorLis J Kiškelis A.

breehtas dvi dienas praleido 
Maskvoje. Chruščiovas lankėsi 
Lenkijoj ir praleido kelias dienas 
slaptuose pasitarimuose su lenkų 
komunistais — Gomulka ir Ciry- 
ankiewicz ryšium su rusų-kinie- 
čių nesutarimais.

Zanzibaro, Afrikos salos, suki
lėliai nuvertė monarchinę val

džią ir paskelbė respubliką. Zan- 
zibaras vos prieš mėnesį yra ga
vęs nepriklausomybę iš Britani
jos ir turi 340.000 gyventojų. Su
kilėlių vyriausybė, manoma, yra 
prokomunistinė.

Diktatūrinė Kuba pradėjo šeš
tuosius metus. Penkių metų ba
lansas labai liūdnas: gyventojai 
alkani ir basi; ūkis nusmukęs; 
Castro laikosi tik kariuomenės ir 
šnipų dėka; cukraus eksportas 
skandalingai sumažėjo — 1959 
m. V. Europa pirko už $139 mil., 
o 1963 m. tik už $32 mil. Rusija 
moka kasdien pusantro milijono 
dol. Kubos išlaikymui. Prekės 
perkamos tik su kortelėmis: ba
tai, drabužiai, mėsa, miltai, kiau
šiniai, žuvis ir cukrus. Miestuose 
racionuojamas net vanduo ir 
elektra. Sausio 2 d., švenčiant 
“linksmas” sukaktuves, ir vėl pa
sirodė paraduose rusiški ginklai.

Lietuvių skautų 
veikla

SOL. L. ŠUKYTĖS KONCERTAS, 
akomponuojant muz. D. Skrinskaitei, 
sausio 11 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. Solistė atliko arijų ištraukas ir 
liet, kompozitorių dainas.

RAMBYNO TUNTO naujasis tunt. 
s. K. Batūra sausio 9 d. posėdyje pa
teikė plačią dienotvarkę. Opiausias 
klausimas — skautų veiklos tobuli
nimas ir naujų vadovų paruošimas. Bu
vo pakviestas ir “Sk. Aido” red. v.s. 
C. Senkevičius dėl skautiškos ideologi
jos kursų organizavimo. Vadovai pasi
dalino būklo išpuošimo darbais. Ran
govas P. Regina pasiūlė medžiagą 
prausyklos grindims ir drabužinei, o 
darbus atliks tėvai-rėmėjai.

VASARIO 16 bus švenčiama vasario 
9 d., o Kaziuko mugė įvyks kovo 1 d.

VASARIO 2 D. visi vadovai-vės su
važiuoja į Hamiltoną* tartis dėl veik
los pagyvinimo.

RAMBYNO TUNTO DRAUGOVIŲ 
SUEIGOS vyksta reguliariai. Tėveliai, 
kurių vaikai nežino ar negauna prane
šimų, prašomi kreiptis į draugininkus: 
I-ji vilkiukų dr-vės dr-kė v.sk. V. Stu- 
kienė ME 3-0513, II-ji s. L. Kalinaus
kas LE 3-7506, IlI-ji s. J. Dambaras 
536-1433. Skautų DLK Mindaugo dr-vė: 
ps. E. Kazakevičius 694-6576, ps. A. 
Baziliauskas LE 6-8084, sk.v.v.sl. A. 
Valiūnas RO 2-3738. Jūros skautų: ps. 
P. Butėnas LE 4-8614; skautų vyčių 
skyr. vedėjas sk.v.v.sl. J. Karasiejus 
LE 3-8733.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ sk. būkle 7.30 
v.v. Šatrijos ir Rambyno tuntų bend
ras posėdis. Visų vadovų-vių dalyvavi
mas būtinas, nes bus nustatomas š.m. 
bendros veiklos kalendorius.
' DLK MINDAUGO DR-VES sueiga 
šį ketvirtadienį, 7 v.v. sk. būkle. Į su
eigą atvyksta visi kandidatai į skau
tus iš vilkiukų draugovės.

Soy. Sqjungq
PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.

BABY POINT, $3.000 įmokėti, 8 
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- i 
creation kambarys, garažas < 
su privačiu Įvažiavimu, virš 1 
250 pėdų sklypas, puiki ra- ' 
mi vieta. '

INDIAN RD.—BLOOR. Apie $5.000 
ar mažiau įmokėti, 9 kamba
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

šoniniu įvažiavimu, lengvos 
5 išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — QUEBEC
$8.000 ar mažiau įmokėti. 
Gražus 7 kambarių, šiurkščių 
plytų, atskiras namas. 2 mo
dernios virtuvės; dvi vonios. 
Garažas su privačiu įvažia
vimu. Viena atvira skola ba
lansui.

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

SWANSEA — BLOOR, $6.000 įmo- 
keti. 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 $12.000 įmokėti. 
Puikus 11 kambarių atskiras 
mūrinis dupleksas/ nesenas, 
modemus, virš 250 pėdų 
sklypas. Dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena at
vira skola balansui, arti 
Bloor. Tikrai puikus pirki
nys.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404
Namų teL LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

SUDBURY, Ont
Sudburio LB valdyba skelbia 1964 

m. sausio 18-19 d. naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimus. Juos 
praves rinkiminė komisija slaptu bal
savimu. Bus atspausdinti kandidatų 
balsavimo lapeliai ir balsuojama už 5 
asmenis į LB valdyba ir 3 asmenis į 
kontrolės komisiją. Rinkiminę komisi
ją sudaro: 1. Marija Venskevičienė, 
2. Augustinas Jasiūnas, 3. Juozas Ba- 
taitis.

Valdybos ir kontrolės komisijos 
slapti balsavimai įvyksta 1964 m. sau
sio 18 d., šeštadienį, p. Venskevičių 
namuose, 94 Douglas St., nuo 10 v. 
ryto ligi 3 v. p.p. Sekančią dieną, sau
sio 19, sekmadienį, Christ the King 
bažnyčios mažojoje salėje, tuoj po lie
tuviškų pamaldų, įvyksta visuotinis 
Lietuvių Bendruomenės narių susirin
kimas. Balsavimas bus tęsiamas susi
rinkimo metu; susirinkimui baigian
tis rinkiminė komisija paskelbs bal
savimo duomenis.

Kandidatų sąrašai baigiami sudary
ti, bet jei atsirastų dar norinčių kan
didatuoti į valdybą ar į kontrolės 
komisiją, prašome kreiptis ligi sausio 
17 d. pas LB valdybos sekretorių Jo
ną Remeikį.

Visi Sudburio ir apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti balsavi
muose, visuotiniame narių susirinki
me, atlikti savo lietuvišką pareigą, 
sprendžiant mūsų pačių svarbius rei
kalus, kurių šiuo metu susidarė ypa
tingai daug. Sudburio LB valdyba

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

$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—Bloor, 
6 kamb. plytinis namas, 2 virtu
vės, garažas, naujas šildymas, 
alyviniais dažais dažytas.

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

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 t.t. 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
$15.-20.000 įmokėti, visai naujas 23 

butų ultra modemus 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 namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

TRADICINIS PARENGIMAS, ruoš
tas bažnytinio komiteto, Kristaus Ka
raliaus par. didž. salėje praėjo jaukioj 
nuotaikoj, šokiams grojo daugiausia 
lietuviškų plokštelių muzika. Veikė 
geras bufetas. Kun. Ant. Sabas nemo
simai pavaišino visą lietuviškąjį jau
nimą, kurio buvo gana daug, bet pa
sigesta ypačiai vyresniojo amžiaus 
berniukų — gimnazistų, čia daugiau
sia kalti tėvai, kad permažai dėmesio 
kreipia į lietuviškojo jaunimo bendra
vimą su savo tautiečiais, o paskiau 
verkšlena, kai jų vaikai peranksti su
kuria šeimas ir dar su svetimtaučiais. 
Yra ir tokių, kurie didžiuojasi, kai jų 
paaugliai jau vyrus vaidina su svetim
tautėmis. Tokį jaunimą jau iš anksto 
galima nurašyti Lietuvai į nuostolius. 
Patartina tėvams šį klausimą rimčiau 
apsvarstyti ir šeimos autoritetą bei 
garbę išlaikyti tinkamoj augštumoj. 
Pagarba tiems susipratusiems lietu
viams, kuriuos matome visuomet su sa
vo vaikais ir lietuviškose pamaldose ir 
lietuviškuose parengimuose.

Loterijoje laimė teko J. Venslovai- 
čiui, kuris išlošė A. Pranskūnienės 
gražią dovaną, I. Raškevičienei, o D. 
Jasiūnaitei net dviguba laimė nusi
šypsojo. Parengimas davė daugiau 
kaip $70 pelno. Prie parengimo, be 
bažnytinio komiteto, daug prisidėjo 
I. Raškevičienė, St ir E. Tolvaišai, M. 
Kriaučeliūnienė, L. Griškonienė, B. 
Zlatkienė ir K. Žukauskas. Krsp.
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VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Puiki dovana Dahomija užsikrėtė revoliucija ŠYPSENOS.

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 2514864

betkuria proga

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 741-3124

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

Visos plokštelės 
rekorduotos ir spausdintos

r

£77

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

MOTE^UŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus k
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. 06163*16 VlvIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

-.JM*

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.

. ». -v .

(Atkelta iš 2 psl.) 
nuteistas penkeriems metams ka
lėjimo už priešvalstybinę veiklą.

Ahomadegbį iš kalėjimo grei
tai paleido ir davė parlamento 
pirmininko vietą. Šie trys vadai 
sudarė triumviratą po neseniai 
įvykusio perversmo ir įėjo j nau
jąją vyriausybę, kurios galia yra 
kariuomenės štabo viršininko 
Soglos rankose.

Draugiška Prancūzijai
Dahomija, kaip ir kitos buvu

sios prancūzų kolonijos, yra 
draugiška Paryžiui, gauna iš ten 
žymią ūkinę paramą ir varo di
džiumą savo prekybos su Prancū
zija. Dahomija taip pat priklau
so Afrikos ir Malagasijos sąjun
gai, kurios užsienio politika yra 
daug artimesnė Vakarams nei ki
tų Afrikos valstybių.

Vienu metu Dahomija planavo 
įsijungti į regionalinę sąjungą 
su mažyčiu Togu ir milžinu Ni
gerija. Bet politiniai neramumai 
Toge ir dabar Dahomijoje Nige
riją nuo sąjungos su tais “nykš
tukais” atgrasė, ir ji dabar įieš
ko artimesnių ryšių sii buvusiu 
belgų Kongu, kuris, kaip ir Ni
gerija, priklauso prie didžiausių 
valstybių Afrikoje.

Dahomija yra Įsispraudusi tarp 
Nigerijos ir Togo Vakarų Afriko
je ir užima 45.000 kv. mylių plo
tą (Lietuva*— 25.000 kv.* m.).

Klimatas yra drėgnas ir .nesvei
kas. Arčiau prie Atlanto vande
nyno Gvinėjos įlankos žmonės 
augina kavą, medvilnę, citrinas, 
žemės riešutus ir kukurūzus. Bet 
svarbiausią krašto derlių sudaro 
palmių aliejus ir riešutai. Kalvo
toje krašto šiaurėje vyrauja gy
vulininkystė.

Pernai siautė badas
Nors 90% dahomų yra žemdir-

maisto nepasigamina. Pernai 
šiaurinėje krašto dalyje siautė

biau paaštrino tuo pat metu pie
tuose išsiliejusios upės, kurios 
vien tik sostinėje Porto-Novoje 
paliko 7.000 žmonių be pastogės.

Dahomijos didžiausias miestas 
su 60.000 gyv. yra Kotonu pos
tas, per kurį vyksta beveik "visa 
Dahomijos užsienio prekyba.

“Ju” gentis iš Dahomijos XVII 
ir XVIII š. dominavo didelę vaka
rinės Afrikos dalį. Iš šių vietų 
vėliau arabai ir baltieji grobda
vo vergus ir pardavinėdavo pa
saulio rinkose.

Prancūzai Dahomiją užvaldė 
tik po sunkių kovų 1894 m. Prieš 
tai dahomų * kariuomenė pasižy
mėjo savo “juodosiomis amazo
nėmis”, kurias savieji daugiau 
vertino ir priešai jų daugiau bi
jojo, negu vyrų kareivių.

Skaitytojai pasisako
WINNIPEG, Man

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grĮšite pas mus atgaL 

BLOOR AUTO RITE GARAGE
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

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

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

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — 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.

“ČIKAGOS SOLISTAI TORONTE”
“TŽ” 1964 nr. 1, J. V. K. pradžioje 

straipsnio rašo, kad dėl mažo klausy
tojų skaičiaus gerame koncerte kaltos 
rengėjos, esą jos mažai reklamavusios. 
Nuomonė perdėm klaidinga. Aš ne
žinau kaip kitaip galima reklamuoti 
kaip jų buvo padaryta. Spaudoje ir 
prie bažnyčių skelbimai buvo. Nejau
gi rengėjos turėjo kiekvieną kviesti 
kaip kad daroma aukas renkant? Gai
la, kritikoj nepažymėta kaip turėtų 
būti daroma. Mano sutikti po koncerto 
asmenys visi žinojo apie rengiamą 
koncertą. Vieni teisinosi pamiršę, o 
dauguma sakėsi dainų ir muzikos pri
siklauso per radiją -ir televiziją.

Dauguma Toronto lietuvių save 
skaito inteligentais. Sakosi visur bu
vę, viską skaitę ir viską žino. Tačiau 
tikrumoje daug jų dar nėra matę nei 
girdėję žymiausių mūsų dainininkų 
bei artistų. Ir to jie nesigėdi. Gaila 
ir gėda apie tai rašyti, tačiau tai ypač 
ryškiai pabrėžia minėtasis koncertas. 
Faktas — baigiama atbukti muzikai 
ir menui. Neperdėsiu pasakęs, kad į 
geriausių lietuvių dainininkų koncertą 
susirinko trečdalis salės. Sakykite, 
kas ateityje išdrįs ruošti koncertus, 
vaidinimus, literatūros vakarus, žino
damas iš anksto jų nepasisekimą? 
Juk kiekvienas paruošimas surištas su 
išlaidomis. Kas jas padengs? Atsime
nu, gaila buvo žiūrėti į susirūpinusias 
rengėjas dėl publikos negausumo. 
Juk gėda prieš pačius dainininkus pa
sirodyti su tokiu mūsų bendruomenės 
kultūringumu.

Šia proga prisimenu paveikslą dail. 
Juozo Mieliulio O’Keefe salėje. Jis 
gerai pagavo lietuvių inteligentų min
tį. Jo paveiksle vaizduojamas meninin
kas, skambinąs fortepionu didžiulėje 
tuščioje salėje. Tik tolumoje matyti 
netyčia užklydęs raganosis, kuris sto
vi galvą iškėlęs ir tarytum klausia: 
“Ką gi tu čia darai išprotėjęs žmo
gau? Juk matai žmonės muzikos ne
supranta ir nemėgsta.”

J. V. K., išvardinęs kas buvo atlik-

dainos

Parduodame vartotas

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Farau<mair«s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
TeL RO. 7-9947

24 Hmnbervlew Rd., Toronto.

ta, pareiškia, kad lietuviškos 
skambėjo pusėtinai. Jam atrodo, kad [ 
dainininkai nebuvo tinkamai pasiruo
šę. Žinoma, tai skonio dalykas. Mano 
gi įsitikinimu, dainininkai buvo pasi
ruošę ir dainavo puikiai. P. Vaznelio 
dikcija buvo itin gera.

Lietuvių dainos veik visuomet pub
likos sutinkamos šalčiau kaip gerų 
operų arijos. Nevykusiai pakritikavęs, 
toliau rašo, kad neaišku kodėl dainos 
ir arijos nebuvo atliktos originalia 
kalba. Nežinau kokio amžiaus yra kri
tikas; gal jam Lietuvoj ir neteko bū
ti operose, tačiau turėtų žinoti, kad 
ten visos operos buvo dainuojamos 
tik lietuviškai. Juk daug maloniau 
klausyti dainininko, kai žodžiai su
prantami. Manau, kad dainos ar ari
jos skambėjimas gero dainininko iš
pildyme mažai tenukenčia, nežiūrint 
kokia kalba jis bedainuotų.

Pirmą kartą aš išgirdau, kad lietu
vių kalba neskambi ir dainavimui ne
tinka. Manau, kad tai nevykęs išmis
tas. Sako joje perdaug s ir š raidžių. 
Tiesa, dėl raidęs s galima sutikti; jų 
gausu gale žodžio, bet dėl š visai ne
teisinga. Lietuvių kalboje ši raidė nė
ra dažna (žiūr. Liet, kalbos vadovą). 
Lietuvių dainininkui s nėra sunki tar
ti. S raidę turi visos man žinomos, 
kalbos.

Dainavimas originaline kalba yra 
niekas daugiau, kaip amerikiečių iš
mistas. Juk išversti operas kainuoja 
daug pinigų, be to, Amerikoje geriau
si dainininkai visais laikais buvo ki
tataučiai. Kitataučiui gi ištarti angliš
kai, o ypač dainuojant th ir r tikrai 
per sunku. Be to, ir pati anglų kalba 
dainavimui netikusi: gomurinė, todėl 
jie išgalvojo dainavimą originaline 
kalba.

Truputis dėl muziko St. Gailevi- 
čiaus. Jis, tiesa, akomponavo gerai — 
senas vilkas. Tai ir be pastebėjimo i 
aišku. Tačiau, kad apranga nesiderino, 
to viską matantis kritikas nepastebė
jo. Juk ar tiko prie frako ir balinės 
suknelės spalvota vyriška eilutė?

Taigi, J. K. V. rašinys tėra jo asme
ninė nuomonė, kuri vietomis yra klai
dinanti.

Su pagarba J. Žilys

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4*6123
ANT. JUOZAPA HIS

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

OILS LTD.
A « -■»-----------

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eie.ira valymas. Šutai-

300 DARBADIENIŲ IR 
KILOGRAMŲ

Į JAV-bes iš pavergtos Lietuvos pra
smuko šitokio turinio laiškas:

“Mes čia gyvename po senovei. Po 
gražios vasaros artėja šalta žiema. Va
sara buvo graži, derlius neblogas, už
augo gražūs kviečiai, deja, mums už 
darbą jų nedavė, davė tik rugių — už 
darbadienį po vieną kilogramą. O kvie
čius išvežė valstybei, girdi, kraštas nu
kentėjęs nuo kaitros ir ten reikia pa
dėti.

Pas mus krautuvėse niekur nerasi 
baltų bulkų, miltų irgi niekur nėra. O 
duona — su visokiom priemaišom, ku
kurūzų, miežių, sako, ir lubinų ten 
pridėta. Kai mano skrandis nesvei
kas, negaliu valgyti tokios duonos. Bet 
gi valgo ją visi. Kitoniškos nėra.

Broleli, džiaukitės, kad Jums nerei
kia valgyti tokių skanumynų. Aš su
prantu, visur dirbti reikia, bet jeigu 
reikia dirbti veltui, už 300 darbadie
nių dviem žmonėm gaunant tik 300 
kilogramų metams, pragyventi mums 
labai sunku”.

METINIS SUSIRINKIMAS. — 1963 
m. gruodžio 22 d. KLB Winnipego 
apyl. v-ba sušaukė visuotinį, metinį 
susirinkimą, kurį atidarė v-bos pirm. 
J. Malinauskas. Susirinkimo pirm, iš
rinktas Ev. Federas, o sekr. pakviesta 
p. Kriščiūnienė.

Kun. J. Bertašius papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės į Romą. Jis nu
švietė lietuvišką veiklą Romoje ir pa
pasakojo apie diplomatinę tarnybą. 
Įdomiai nupasakojo, kaip rusai, oku
pavę Lietuvą, tuojau perėmė Lietuvos 
atstovybę Romoje. Informavo apie lie
tuvišką radijo valandėlę prie Vatika
no, apie liet, kunigų seminariją — šv. 
Kazimiero kolegiją, marijonus ir t.t.

Pereitų metų susirinkimo protokolą 
perskaitė St. Ramančiauskas, o J. Ma
linauskas pateikė B-nės veiklos ap
žvalgą 1963 m..

Toliau sekė v-bos narių pranešimai. 
Apie Baltų F-jos Winnipego skyriaus 
veiklą pranešė T. Lukas. Pasak jo, 
Baltų F-jos skyrius lietuvių šeštad. 
mokyklai paskyrė $25. Paskutinis Bai
siojo Birželio minėjimas atnešęs $150 
nuostolio. Į minėjimą iš visų trijų tau
tybių labai mažai teatsilankę. Baltų 
F-ja banke turinti $350. 1964 m. sau
sio 18 d. nutarta surengti banketą ir 
tam salė jau išnuomota.

Ižd. V. Rutkauskas pranešė, kad 
B-nės ižde likutis iš 1962 m. yra $78, 
92, o 1963 m. gauta pajamų $42,80. 
Viso ižde $121,72. Padaryta išlaidų 
$22 ir 1963 m. lieka ižde $99,72 gry
nais.

Apie Tautos Fondą informavo jo 
įgaliotinis D. Demereckas. Jis prane
šė, kad 1964 m. lieka neišparduotų pa
sų ir ženkliukų už $198. šalpos Fondo 
atstovas, tas pats J. Demereckas, pra
nešė, kad 1964 m. ižde yra $32,41.

Apie Winnipego Vasario 16 gimna
zijos būrelį nr. 127 informavo jo va
dovas T. Lukas. Jis pranešė, kad 1962 
m. būrelis turėjo $180, o išlaidų $175; 
1963 m. lieka $4,67. Iš 1961 m. buvęs 
rastas skirtumas $0,64, padengtas 
1962 m.

1962 m. pranešimas duotas todėl, 
kad 1962 m. revizijos k-jai tikrinant, 
pinigai dar nebuvę pasiųsti gimnazijai.

1963 m. iš būrelio 13 asmenų jau 
surinkta I pusmečiui $78, o II pusme
čiui iš 5 narių jau surinkta $30. Viso 
jau surinkta $108, tačiau II pusme
čiui pinigai dar renkami. Surinkti pi
nigai yra pas būrelio vadovą Tadą Lu
ką. Greitu laiku jie bus persiųsti Va
sario 16 gimnazijai-

Revizijos k-jos akta 1963 m. perskai
tė Vincas Januška. Akte įrašyta pasta
ba, kad iš 1961 m. gimnazijai pasiųs
tų pinigų nerasta iš jos oficialaus pa
kvitavimo, nors iš banko pakvitavi- 
tavimas yra pas būrelio vadovą, bet 
nėra aišku ar pinigai yra pasiekę Va
sario 16 gimnaziją.

Nors 1962 m. revizijos k-ja siūlė šį 
reikalą išsiaiškinti, tačiau padėtis te
bėra ta pati. 1963 m. revizijos komi
sija siūlo šį reikalą galutinai išsiaiš
kinti ir gauti oficialų pakvitavimą iš 
Vasario 16 gimnazijos.

1964 m. pasilieka senoji valdyba: 
pirm. agr. J. Malinauskas, sekr. M. 
Šarauskas, ižd. V. Rutkauskas, kultū-

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. ‘Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami WALDI

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

Tel. 535-9468

859 COLLEGE ST.
Tekfonas LE. 2-5461

Mokome sn standartinėmis, au
tomatinėmis trajswicijoinls Ir

1 vai.
Sav. ST. JOKŪBAITIS far AD. BALIUKEVIČIUS

Jonas XXIII panoro aplankyti 
Šv. Dvasios ligoninę Romoje. At
vykusi pasitikti susijaudinusi se
suo vienuolė — Šv. Dvasios vie
nuolyno vyresnioji ir save prista
tydama tarė:

— Šventasis Tėve, aš esu Šv. 
Dvasios vyresnioji!

atsakė Jonas XXIII. — Aš gi tesu 
tik Jėzaus Kristaus vikaras!

ros bei parengimų reikalams Hilda 
Barkauskaitė, Tautos ir Šalpos Fondų 
— J. Demereckas ir Vasario 16 gim
nazijai remti būrelio vadovu T. Lukas. 
Kandidatais liko: Ant. Kvietinskas ir 
V. Dielininkaitis. Revizijos k-ja: V. Za
vadskienė, V. Januška ir K. Strikaitis.

Susirinkimo pirm. Ev. Federas iškė
lė klausimą, ar tikslu palikti tą pačią 
valdybą, kadangi neperdaugiausia susi
rinkusių, tad v-ba pati nesijausianti, 
kad pilnai atstovauja Winnipego lie
tuvių kolonijai. Kadangi praėjusiais 
metais dar mažiau tesusirinkdavo, tad 
nėra vilties, kad daugiau besusirinktų, 
todėl susirinkimas patvirtino senąją 
valdybą ir sekančių metų terminui, 
o už sutikimą dar padirbėti jai išreikš
ta padėka.

J. Malinauskas iškėlė klausimą, ar 
beapsimoka daryti tiek daug minė ji-1 
mų, kaip kariuomenės šventės ir kt., 
nes mažai besusirenka žmonių. J. De
mereckas pareiškė, kad ir vienas lie
tuvis beliks ir tai darysime minėji
mus, o kada nebebus nė vieno, tada 
jau nebereikės nė minėjimų. V. Ja
nuška irgi tam pritarė, todėl šis rei
kalas paliktas valdybos nuožiūrai.

Susirinkimas baigtas su pakilia nuo
taika. K< Stn

Katės ir televizija
Veterinaras dr. G. Ward, aust- 

ralietis, pataria kačių savinin
kams netupdyti savo keturkojų' 
draugų ties televizijos aparatais, 
nes, girdi, televizija gadinanti ka
čių akis, mažinanti apetitą ir silp
ninanti judrumą. Katės, esą, nuo 
to netenkančios įprastinio atidu
mo ir lengvai pakliūvančios gat
vėje po automobilių ratais. Ma
tyt veterinaras galvoja, jog už
tenka to, kad prie televizijos ža
loja akis ir silpnina kitus kūno 
pojūčius tik “dvikojai draugai” 
— a?...

Šalin visi “izmai”!...
Viename susirinkime pavergtoj 

Lietuvoj agitatorius pasako smar
kią kalbą, kurią užbaigia šaukda
mas: “Šalin kapitalizmas, nacio
nalizmas, fašizmas ir amerikiečių 
imperializmas!...”

Pagaliau, balsas senutės iš vi
durio salės:

— Ir reumatizmas, drauge, ir 
reumatizmas!...

Dviguba našta
— Mano tėvas dabar turės iš

laikyti dar vieną žmoną.
— Nejaugi jis turi kelias žmo

nas?
— O, ne! Bet užvakar vedė ma

no brolis ir dabar tėvas turės rū
pintis ne tik mano žmona, bet ir 
mano brolio žmonos išlaikymu.

Parinko Pr. Al.

Pa j ieškojimą i
LINAS URBONAS, kilęs nuo Duse

tų, STANISLOVAS B URBANAVI
ČIUS, kilęs nuo Rokiškio, IZIDORIUS 
ALIŠAUSKAS, kilęs nuo Kriaunų, PO
VILAS SAVICKAS, kilęs nuo Rokiš
kio. Žinantieji apie juos prašomi pra
nešti: Kazimieras Laucius 4618 So. 

j Richmond St., Chicago, Ill. 60632, 
.USA,

REGAN, Ont.
MIŠKO KIRTĖJAS PAAUKOJO

BALFui. — “Gyvenu ir dirbu Kana
dos miškuose kaip medkirtis, tolokai 
nuo miestų. Vietovė, kur dirbu, tur
tinga sniegu ir šalčiu, todėl dirbant 
lauke dažnai įsivaizduoju ir Sibiro są
lygas ... Siunčiu $50, kuriuos norė
čiau panaudoti Sibire vargstantiems 
tautiečiams... Jonas Misevičius”.

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)

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).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roeaa 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
popieris! sE^ecuii,

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMO8 « DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE, lt* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ U VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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— Šia savaitę lankomos šios gatvės: 
Keele, Parkside, Abbott, Kenneth, 
Humberside, Oakmount ir Mountview.

— Tikybos pamokos jaunimui, liu
lančiam viešąsias mokyklas, dėstomos 
sekmadieniais po 9.30 v. pamaldų; be
sirengiantiems pirmajai išpažinčiai— 
po 11 vaL pamaldų.

— Jaunimo choro repeticijos vyks
ta šeštadieniais po šeštad. mokyklos 
pamokų.

— Lietuvių kapinėse trečiadienį pa
laidotas a,a. Jonas Dautartas (Dov- 
tartas).
. — Praėjusį sekmadienį parapijos 
choras išrinko naują valdybą: pirm. 
Br. Vitkus, sekr. V. Staškevičiūtė ir 
ižd. A. Besasparytė. Dėkojame buvu
siai valdybai už sąžiningai eitas pa
reigas ir didelę pagalbą muz. St. Gai
lesčiui padedant globoti chorą. Buv. 
v-bai, kuriai pirmininkavo A. Elijošius, 
priklauso didelis nuopelnas už sutelki
mą gausaus būrio naujų choristų. Cho
ras ruošia specialų repertuarą Vasario 
16 iškilmėms.

— Vis didesnis skaičius lietuvių naš
lių, išgyvenusių Ontario prov. viene
rius metus, gauna vadinamąją “našlių 
pensiją” $65. šia privilegija paskutiniu 
laiku pasinaudojo ir lietuvės moterys, 
neseniai atvykusios iš Lietuvos.

— šį sekmadienį 9.30 v. pamaldose 
prisimenamas a.a. muz. E. Gailevičius, 
St. Gailevičiaus tėvelis, o per 11 vai. 
pamaldas — a.a. Barbora Žilienė — F. 
Kupčiūnienės ir S. Grigaitienės ma
mytė.

JURŲ SKAUTUOS NERINGOS 
TUNTO tėvų komitetas praneša, kad 
pernai dėl JAV prez. J. F. Kennedy 
mirties atidėtas “Baltijos bangu” va
karas įvyks šeštadienį, sausio 18 d., 
Lietuvių Namuose. Jis yra rengiamas 
tėvų komiteto ir remiamas ML Bičiu
lių Dr-jos ir ML Rezistencinio Sąjū
džio. Bus paminėtas ir Klaipėdos kraš
to prijungimas prie Lietuvos 1923 m. 
sausio 15 d. Gros orkestras, bus šo
kiai, loterija, bufetas su minkštais bei 
kietais gėrimais. Pradžia 7.30 v.v. Pra
šoma paremti jūros skautus gausiu 
atsilankymu. Tėvų komitetas

— Sausio 15 d. iš Prisikėlimo pa
rapijos šv. Jono kapinėse palaidotas 
staiga miręs a.a. Jonas Dautartas. Ve- 
lionies giminaičius giliai užjaučiame.

— Šį sekm. per visas Mišias daroma 
antra vyskupijos įsakyta rinkliava imi
grantų ir vietinių misijų šalpai. Kvie
čiame duosniai prisidėti.

— šį sekm. vietoje pamokslo kleb. 
T. Placidas darys įprastą metinį pra
nešimą apie parapijos praėjusių metų 
veiklą ir jos artimiausius planus.

— Kviečiame visas Kat. Moterų Dr- 
jos nares šį sekm. po Sumos dalyvauti 
visuotiniame susirinkime ir valdybos 
rinkimuose.

— Parap.-choro repeticijos: antrad. 
— moterys, ketv. — vyrai, 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v.v. muzikos studijoj.

— Katechetinės pamokos nekatali
kiškas pr. m-las lankantiems vaiku
čiams ir religijos pamokos nekatali
kiškas gimnazijas lankantiems gimna
zistams tęsiamos toliau. Jos dėstomos 
po 10 vaL Mišių, o kaikurioms gru
pėms — net prieš 10 v. Mišias. Kate
chetines pamokas dėsto Nek. Pr. M. 
seserys, o pamokas gimnazistams — T. 
Kornelijus. Raginame mieluosius tė
velius žiūrėti, kad jų vaikai šias pri
valomas pamokas uoliai lankytų.

— Vaikučių ruošimas pirmai Komu
nijai jau vyksta. Jei Jtaikurie vaiku
čiai dar neužregistruoti, prašome tai 
skubiai padaryti ir nedelsiant atsiųsti 
į pamokas. Jos yra kas sekm. po 10 
vai. Mišių L V Namuose. Pirmoji Ko
munija bus gegužės mėn. pradžioje.

— Jaunimo sekmadieniniai pasi
linksminimai daromi kas sekmadienį, 
7.30 v.v. par. salėje-kavinėje. Groja 
jaunimo orkestras.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys: 
Alhambra Ave., Boustead Ave., Con
stance St., Golden Ave., Hewitt Ave., 
High Park Gdns., Howard Park Ave., 
Marmaduke St., Radford Ave., Rit
chie Ave. ir Silver Ave.

— Pakrikštyta Antano ir Stefos če- 
ponių dukrelė Valerija Silvija. Tėve
lius nuoširdžiai sveikiname, o mažylei 
linkime daug Dievo malonių!

JI DALYVAUS "T. ŽIBURIŲ" 
SPAUDOS BALIUJE

Tai Nina Rae, ksilofonistė iš 
Vankuverio. Vakaru Kanadoj ji 
garsėjo savo koncertais Įvairiuo
se parengimuose ir televizijoj. 
Pirmą kartą jinai koncertuos, pa
lydima “Harmony” orkestro, “T. 
Ž.” spaudos baliuje vasario 1 d., 
šeštadieni, Prisikėlimo salėje. Jos 
pamėgtasis muzikos instrumen
tas, vadinamas ir marimba, yra 
retai girdimas. Juo Nina Rae pra
dėjo groti nuo 11 m. amžiaus. Iki 
šiol ji koncertavo kaip mėgėja, 
bet dabar atvyksta Į Torontą ir 
čia pradės koncertuoti kaip pro
fesionalė. Jau yra pasirašiusi su
tartį su atitinkama agentūra, ku
ri rūpinsis jos koncertais. Kvie
timų koncertams yra gavusi iš 
JAV pietinių valstijų ir net Ha
vajų. “Tž” spaudos baliuje jos 
koncertas bus Įžanga i naują pro
fesinį gyvenimą.

Pažymėtina, kad ji yra lietuvių 
kilmės — jos motina yra Ona

Kazlauskaitė, dabar — Benstead. 
Nina Rae yra jos tėvo parinktas 
artistės vardas. Jų šeima yra gy
venusi Toronte, kur ir dabar turi 
savo šeimos bičiulių.

Spaudos baliaus programoje 
taip pat dalyvaus populiarusis To
ronto vyrų kvartetas su eile nau
jai paruoštų kūriniu.

BILIETAI Į “TŽ” spaudos ba
lių — $2 asmeniui; gaunami ad
ministracijoje.

STALUS jau galima rezervuoti 
“TŽ” administracijoj sumokant iš 
anksto.

FANTAI LOTERIJAI mielai 
laukiami taip pat administracijoj. 
Jau pažadėjo: dail. H. Žmuidzinienė— 
paveikslą; J. Rinkūnienė — tradicinį 
tortą; T. pranciškonai—naująją A. Ša
pokos knygą- “Senasis Vilnius”; Jul. 
Narušis — statinėlę su stiklinėmis; J. 
R. Simanavičius — naujausią muzikos 
plokštelę. Fantus taip pat pažadėjo: J. 
Tumosa—Nord Mende, J. Margis Drag 
Store ir kt

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

t*RIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas v‘?ttplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. įmokėti $10.000.

PACIFIC — ANNETTE. $14.000 kaina, & kambarių, 3-jū bugštu, at
skiras mūrinis namas, vandeniu alyvą apšildomas, garaihs. Įmokreti 
apie $2.500, Viena atvira skola balansui.

WILLARD — JANE. $17.900 pilna kaina. 7 kambariu 2 bugštu, oFft £ty- 
va apšildomas, geras planas, didelis 'sodas, garažas. įmokėti $5000, 
viena skola balansui-

KINGSWAY. $22.000 pflna kaina. Naujas 3 metų, akmens ir plytų bun- 
galas. 2 vonios, dvigubas garažas, teras pirkinys savininkas Amerikoj, 
įmokėti $12.000.

Pai mus randasi daug naujai regfefcruotų pardavhnų High Part kr Partdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite JL GARBENIUI.

TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ 

Tradicinis Balius 
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 18 D., 
Queen Elizabeth Ballroom - C. N. E.

Pradžia 7.30 vai. vak. •
ŠOKIAI. •

Gros “Harmonie” orkestras •
Bus bufetas •

Bilietų kaina: 

studentams $4 porai 

svečiams $6 porai

Bilietai — pas studentų valdybos narius. Skambinkite: H. Steponaitis LE 3-2522. TLSS valdyba

Toronto jūrų skautijos "Neringos" tunto 
TRADICINIAI ŠOKIAI-BALIUS

“BALTIJOS BANGA”
1964 m. sausio mėn. 18 d.z 8 vai. vak., Toronto Lietuvių 

Namų didžiojoje salėje, 235 Ossington Avenue.
Gros geras orkestras • Bus turtingas bufetas.

Įėjimas -— vienas doleris. Rengia Jūrų Skautų Tėvų Komitetas
Ryšium su J. F. Kennedy mirtimi neįvykusio vakaro bilietai galioja. .

KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMAS 
šiemet nusistatyta paminėti tik spau
doje ir radijo programoje bendromis 
jėgomis su jūrų skautais ir ML Rezis
tenciniu Sąjūdžiu. Jūrų skautai sausio 
18 d. L. Namuose ruošia parengimą — | 
balių, kur ML Rezistenc. Sąjūdžio: 
pirm. dr. M. Anysas tars trumpą žodi, 
o sekmadienį, 1 v. p.p. per “T. Prisimi
nimų” radijo programą, banga 1270, j 
ML Bičiulių Dr-jos Toronto sk. pirm. 
L. Tamošauskas pasakys kalbą; jūrų: 
skautai duos meninę programą.

Kviečiame visuomenę dalyvauti jūrų 
skautų parengime ir klausyti radijo 
programos.

ML Bičiulių Dr-jos Tor. sk. v-ba
KLK MOTERŲ DR-JOS Šv. Jono 

Kr. parapijos skyr. metinis narių su
sirinkimas Įvyksta sausio 19 d., sekma
dienį, tuoj po 11 vai. pamaldų salėje. 
Kviečiamos visos narės dalyvautu Taip 
pat mielai laukiamos ir viešnios besi
dominčios moterų veikla bei ketinan
čios Įsijungti Į mūsų dr-jos veiklą.

Skyriaus valdyba
ŠV. JONO KR. PAŠALPINĖS DR- 

JOS NARIAMS. — Per metini narių 
susirinkimą sausio 12 d. nutarta š.m. 
daryti dr-jos narių susirinkimus kas 
antrą mėnesį: kovo, gegužės, spalio ir 
gruodžio mėn., kas antrą sekmadienį 3 
vai. p.p. salėje virš “Tž”. Kad nebūtų 
nariai suspenduoti ligoje gauti pašal
pą, primename neatsilikti su nario 
mokesčiais, kuriuos gali sumokėti ir 
pas valdybos narius: Pr. Motiejūną, 
64 Horgarth Avė.; J. Daunį, 306 Beres
ford Ave.; E. šileikį, 23 Woodside 
Ave.; V. štreitą, 3275 St. Clair Ave., 
Scarboro; J. Samulevičių, 63 Apple
ton Ave. Ligos atveju pranešti proto
kolų sekr. E. šileikiui tel. RO 9-2275.

Valdyba
“DAINOS” SUSIRINKIMAS — šį 

sekmadienį, sausio 19 d., 3 v. p.p., pas 
nares — E. Ališauskienę ir E. Alek
sienę, 534 Windermere Ave. Kadangi 
tai metinis sus-mas, visos narės prašo
mos dalyvauti ir atsikviesti viešnias.

M. F. Y.
TEIS. F. VALYS, gyvenęs Toronte 

ir bandęs Įsikurti Įvairiuose kraštuose, 
grįžo Kanadon ir apsigyveno Vanku
very (plačiau žiūr. 6 psl.).

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
metinis balius buvo labai gausus da
lyviais.

SENŲ VERTINGŲ NEPRIKLAUSO- 
MOS LIETUVOS pašto ženklų galima 
gauti “Dainos” krautuvėje 974 Col
lege Street.

Atitaisymai. — “TŽ” 1964 m. 2 nr. 
str. “Mažlietuvis kovotojas E. Simo
naitis atspausdinta: “Naujai paskirtai 
Simonaičio direktorijai..Turi būti 
Simaičio^

Al. Gimantas patikslina savąjį str. 
“Vašingtono lietuviškosios koplyčios 
vardas” (“Tž” nr. 2, 1964) ta prasme, 
kad jis, koplyčios vardo reikalu susi
rašinėjo ne su JAV Liet. Bendruome
nės vadovaujančiais asmenimis, bet su 
Pasaulio LB kaikuriais vadovaujant 
čiais pareigūnais. Kanados LB pareiš
kus savąją nuomonę koplyčios vardo 
reikalu, tikrai būtų labai pravartu iš
girsti ir JAV LB panašų pasisakyt.
Išnuomojamas didelis kambarys High 
Park rajone; galima naudotis virtuve. 
Tel. RO 7-4917, 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

MONTREAL Que.
MONTREALIO LIETUVIŲ AKADEMINIO SAMBŪRIO 

VINCO KRĖVES

LITERATŪRINĖS PREMIJOS
ĮTEIKIMO

DALYVAUJA: 
Laureatas A. Mackus 
Rašyt. J. Jankus 
Sol. G. Čapkauskienė 
šokėja Birutė Vaitkūnaitė ir kt.

VAKARAS
ĮVYKSTA:

š.m. sausio mėn. 25 d. 7.39 v. v. 
Gražioje Casa d’Italia salėje 
505 Jean Talon St. East

KUN. B. PACEVIČIUS paskirtas 
klebonu į Londoną, Ont. Išvyksta iš 
Toronto šį šeštadienį, sausio 18 d. Lon
done laikinai apsigyvens šv. Juozapo 
klebonijoj. Vietos vyskupas leido jam 
kurti lietuvių parapiją. Iki šiol lietu
viai turėjo tiktai pamaldas, kurias lai
kė kun. Danielius, dabar gyvenąs 
Langtone. Linkime naujajam klebonui 
sėkmingai įsikurti ir sutelkti lietuvius 
į naują židinį.

VLIKo DVIDEŠIMTMEČIO MINĖ
JIMAS Toronte — sausio 18 d., šešta
dieni, 7 v.v., Palm Plaza restorane, 91 
Roncesvalles Avė. Minėjimas bus su
jungtas su vakariene. Sveikinimo kal
bas pasakys gen. kons. dr. J. žmuidzi- 
nas ir kt., o pagrindinę kalbą — buv. 
VLIKo pirm. J. Matulionis. Bilietai 
gaunami tel. 766-1720.

STUDENTŲ SĄJUNGOS VALDY
BA, norėdama patenkinti svečių no
rus, padarė sekančius studentų baliaus 
pakeitimus:

Vietoje vakarienės bus užkandžiai, 
kurie prasidės 10 v.v. Šokiai prasidės 
7.30 v.v. Bilietų kaina pakeičiama: stu
dentams $4, svečiams $6.

Tikimės, kad lietuvių visuomenė pa
rems mūsų balių savo dalyvavimu. 
Šiais metais balius yra rengiamas tik
rai gražioje salėje, nors vyresniems 
mažai žinomoje: Queen Elizabeth pa
state prie pagrindinio parodos (Cana
dian National Exhibition) fontano. Tą 
vakarą visas pastatas bus apšviestas. 
Pageidaujama Į parodos aikštę Įvažiuo
ti per Dufferin vartus. Automobilių 
pastatymas nemokamas.

Mielai lauksime Jūsų atsilankymo.
Toronto Liet. Stud. S-gos valdyba

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Prie sporto klubo ‘‘Tauras” or
ganizuojamos sporto sekejos: krepši
nio, lauko ir stalo teniso, tinklinio, 
lengv. atletikos, šachmatų. Norintieji 
priklausyti kuriai nors sekcijai prašo
mi kreiptis į vieną šių asmenų: D. Lu
koševičius PO 8-0322,, S. Baršauskas 
PO 8-6521, A. Keturka PO 6-8263, Tė
vas J. Vaišnys, SJ, PO 6-5755. Tėvai 
prašomi užregistruoti savo vaikus iki 
maždaug 10 metų amžiaus.

— Akademinio Sambūrio susirinki
mas ir vakaras — sausio 17 d., 8 v.v., 
parapijos salėje įvyks visuotinis Akad. 
Sambūrio susirinkimas.

— Sausio 25 d. Akademinis Sam
būris rengia vakarą Casa d’Italia sa
lėje. Bus įteikta V. Krėvės literatūri
nė premija Alg. Mackui iš Čikagos. 
(Žiūr. skelbimą).

—Tretininkų susirinkimas — šį sek
madienį po 11 vai. Mišių, bažnyčioje.

— Jau tik du mėnesiai liko iki pa
rapijos bazaro. Netrukus bus išsiunti
nėtos bazaro knygutės. Visi prisidėki
me prie bazaro pasisekimo.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $200. Visiems aukųjusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

— Jaunučių ateitininkų susirinki
mas įvyko sekmadienį po 10 vai. Mi
šių N. Pr. M. seserų namuose.

— J. Mačionis pardavė savo krau
tuvę Verdune. Tai buvo ne tik krau
tuvė, bet ir lietuviško gyvenimo dalis. 
Gaila, kad išeina iš lietuvių rankų. Po
nams MaČioniams linkime užtarnauto 
poilsio po ilgo darbo lietuvių tarpe, 
kurie jų niekad nepamirš dėl jų dide
lio nuoširdumo.

— Katalikių Moterų Draugijos va-

Du lenkiški filmai 
HAMILTONE ir TORONTE 

"Sprawa Pilotą 
Maresza" 

ir 

"Mazowsze" 
tautinis dainų ir šokių ansamblis. 
Hamiltone — tik vieną dieną 
sekmadienį, sausio 19 d., nuo 
2.30 vai. p.p. iki vidurnakčio. 

State teatre — Barton E.
Toronte — 5 dienas: sausio 23- 
2“ d.d. Melody teatre kasdien 
nuo 6.30 v.v., šešt. ir sekm. nuo 4 v. 
p.p. Įėjimas: $1, 75 et. vaik. 35 et.

PRAMATYTAS AUGIMAS 1964 METAIS!
IR TODĖL, KAD ATSTOVAUJAME GERIAUSIAS 

BENDROVES JŪSŲ NAMŲ, AUTOMOBILIŲ IR KT.

DRAUDIMUOSE.

Prano BARAUSKO agentūra
RO 6-0811 arba RO 6-0832

Member Ontario Insurance Agents’ Association

BALTIC MOVERS 
taldų pemžfrūifc Toronte h tolimomis 
distancijemK Vhas vežmas turtas ap
draustas. Vžfchiojam tas savaitę į 
Montrehft. Valdoną, Wfridsorą, Hamil
toną. Wth Ray, Sudtairi ir kitur.

H WMSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuvišku baldu 
dirbtuvė

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

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

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

Cigarečių kartonas 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 problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiška mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, x«braž»Iė, “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 DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir nnStn.

SOCIALINĖS PAGALBOS INFOR
MACINIS BIURAS pradeda veikti šį 
ketvirtadienį, sausio 16 d. Jis teiks 
profesinius patarnavimus lietuviams, 
gyvenantiems Toronte, reikalingiems 
šeimos šalpos, asmeninės ar socialinės 
pagalbos. Informacijos teikiamos ne
mokamai. Biuro adresas 997 College 
St. studentų būstinės patalpose. Darbo 
valandos kiekviena ketvirtadieni nuo 
7.30 iki 9.30 v.v. Tel. 534-5917. ‘

Kanados Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos centro valdyba

JŪREIVYSTĖS KURSAI PRADE
DAMI sausio 22 d. Jie truks 6 savai
tes, 12 valandų. Kursai skiriami jū
rų skautėms-tams, žūklautojams, ma
žų sportinių valčių savininkams ir 
šiaip vandens sporto mėgėjams. Jie 
vyks trečiadieniais salėje virš “T. Ži
burių” II augšte, 941 Dundas St. W., 
8 -10 v.v. Programoje: valčių tipai, 
motorinių ir burinių valčių valdymas, 
šviesos, bojų reikšmė, saugumo tai
syklės, prasilenkimo nuostatai, val
džios reikalavimai ir kt. Dėl smulkes
niu informacijų skambinti: B. Stundžia 
247-5634.

LIETUVIAI VERSLININKAI: Ed. 
Punkris užsakė “Tž” savo tėveliui J. 
Punkriui Čikagoj ir uošviui — Z. Ar
lauskui Ročesteryje. J. Krasauskas, at
naujindamas prenumeratą, “Tž” pa
aukojo $5. Už paramą dėkojame.

TORONTO VYRŲ KVARTETAS, 
vad. muz. St. Gailevičiaus, sausio 18 
d. išpildys meninę programą Detroi
te. Kvartetas yra pakviestas Amerikos 
Liet. Balso Radijo Klubo Detroito sky
riaus. Parengimas įvyks Lithuanian 
Hall, 3009 Tillman St. Taip pat kvar
tetas yra gavęs pakvietimą dalyvauti 
Vasario 16 minėjime Delhi, Ont.

DAIL. PICASSO PARODA Toronto 
Art Gallery bus atidaryta iki vasario 
16 d. Lankymo valandos kasdien 10 
v j. — 10 v.v.; šeštadieniais 10 v.r. — 
5 v.v.; sekmadieniais 1 v. p.p. — 5 
v.v. Įėjimas suaugusiems $1, studen
tams ir vaikams 25 et

Torontas. — Balandžio mėn. 
atidaroma didžiulė tipografinė 
paroda — Typomundus 20. Tai 
pirma tos rūšies tarptautinė pa
roda nuo 1920 m. kur bus išstaty
ta apie 50.000 iš įvairių pasaulio 
kraštų eksponatų. Projektą remia 
tarptautinis tipografinio meno 
centras Niujorke, organizuoja gi 
—Typographic Designers of Can
ada. Torontas turi daugiausia 
spaustuvių Kanadoje. Virš 45% 
Kanados popieriaus gamybos su
naudojama Toronte.

Provincinis nacionalizmas įsi
gali Kanadoje ir yra labai žalin
gas viso krašto vienybei. Nekal
bant apie Kvebeką, jis pasireiš
kia Br. Kolumbijoje, Saskačeva- 
ne, Ontario ir kitur. Visi kalba 
ir didžiuojasi savo provincija, 
bet Kanadą mažai teprisimena.

karas — vasario 1 <L, 7 v.v. parapijos 
salėje. Programą atliks operos solistė 
E. Kardelienė ir kun. Kęstutis Balčys, 
baritonas, neseniai su dideliu pasise
kimu koncertavęs Čikagoje.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Finansinė parapijos apyskaita 

bus paskelbta šį sekmadienį, sausio 
19 d., pamaldų metu.

— Primename, kad Šv. Onos dr-jos 
metinė vakarienė įvyks šv. Kazimiero 
salėje šeštadienį, sausio 18 d., 7 JO 
v.v. Įėjimas $2. Kviečiame visus da
lyvauti.

— Jaunimo iškyla gražiai pasisekė. 
Nežiūrint labai šalto oro ir blogų są
lygų slidėms, ekskursantų prisirinko 
pilnas autobusas virš 60 asmenų. Iš
klausę 8 vai. Mišių, išvyko į kalnus. 
Prisisportavę ir prisikvėpavę tyro oro, 
pilni energijos su dainomis sugrįžo į 
namus.

— Jaunučių choras gražiai pradėjo 
darbą. Klebono kun. dr. F. Jucevi
čiaus pastangomis ir Dr. V. Kudirkos 
m-los mokytojų dėka, jaunučių choras 
per vaikų pamaldas 10 vai. pirmą kar
tą pagiedojo gana gerai. Visų vaikučių 
akutėse buvo didelis džiaugsmas ir pa
sididžiavimas, kad jie gali savo kalba 
ir savoje lietuviškoje bažnyčioje pa
garbinti Augščiausiąjį. Choristų buvo 
25 vaikai. Lauksime daugiau. Sėkmės.

E. N.
TĖV. J. VAIŠNYS, SJ, neseniai at

vykęs AV parap. iš Čikagos, susipažįs
ta su montrealiečiais ir aktyviai Įsi
jungia kolonijos gyveniman. Tėv. Vaiš
nys, būdamas Skautų Sąjungos vyr. 
dvasios vadu ir turis dideli patyrimą 
skautiškoj veikloj, ypatingą dėmesį 
skiria skautiškam jaunimui. AV parap. 
turim ir kitą seną nuoširdų skautų 
veikėją T. St. Kulbio, SJ, asmeny, ku
rio pareigos pareikalauja nuolatinių 
ilgesnių išvykų aptarnaujant mažas lie
tuvių kolonijas Kanadoje. Tas jam ne
leidžia, kaip norėtų, įsijungti vietos 
skautų gyveniman. Tad skautiškasis 
jaunimas džiaugiasi sulaukęs Montrea- 
lyje vieno savo vyriausių vadovų ir ti
kisi, kad skautiškasis gyvenimas pa
gyvės.

MUGĘ PIRMĄKART MONTREA- 
LYJE rengia mūsų skautai ir skautės 
AV parap. salėje balandžio pabaigoj. 
Skautiškasis jaunimas nori sudaryti 
lėšų., savo stovyklos Įrengimams., ir 
reikmenims įsigyti bei pagerinti. Mu
gei jau intensyviai rengiamasi ir vi
suomenė kviečiama duosniai prisidė
ti Įvertinant mūsų jaunimo gražias 
pastangas.

TAUTINIŲ GRUPIŲ INSTITUTAS 
veikia Villa Semper Fidelis, He Bi- 
zard, Que. Oficialus vardas “Institute 
of the Canadian Ethnic Mosaic Con
federation”. Jis išaugo iš anksčiau 
veikusios organizacijos “New Cana
dian Service Bureau”. Instituto direk
torius — dr. Walter J. Bossy. Neseniai 
jis kalbėjo per CFMB radiją. Pagrin
dinė jo mintis — Kanadą sudaro ne 
dvi tautinės grupės, o trys — anglai, 
prancūzai ir visos kitos grupės, kurių 
yra apie 5 mil. Kanadai esanti reika
linga vienybė Įvairybėje. Ar lietuviai 
dalyvauja to instituto veikloje, kol 
kas nėra žinių.

ASMENINES PASKOLAS iki $2.000 
be žirantų gali gauti visi “Lito” na
riai, kurie iš jo turi morgičius, ta
čiau nedaugiau numokėtos morgičių 
sumos.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, 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: 

Adamonio 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

LITAS”
TAUPYK IR SKOLINKIS

Savo Kredito
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, až Sėtas — 4,25%. UŽ asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo torto 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 ĮO iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 8967 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




