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Lietuva Vašingtone
■Sr

Laisvoji Lietuva tebėra gražiai atstovaujama ir JAV, ir Ka
nadoje. Šalia pasiuntinybės ir kitų diplomatinio pobūdžio tarnybų 
yra tūkstančiai lietuvių, kurie savo pilietybe priklauso š. Ameri
kai, bet savo širdimi — Lietuvai. Jau seniau buvo kelta mintis 
pastatydinti monumentalų paminklą atstovaujantį Lietuvą, kuris 
didingu mostu išreikštų lietuvių padėką Amerikai ir kartu skelbtų 
lietuvių buvimą šiame žemyne. Deja, ta mintis tada nerado kelių 
į konkretų gyvenimą. Bet ji liko gyva — pastaraisiais metais vėl 
švystelėjo kita forma, ir tai jau visai konkrečia: sumanyta įrengti 
paminklinę lietuvių koplyčią Vašingtone statomoj milžiniškoj Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoj. Daugiausia J.E. vyskupo V. 
Brizgio pastangomis buvo surinkta didoka suma ir šiomis dieno
mis įteiktas $110.000 čekis bazilikos statytojams. Nors iki numa
tytos sumos dar toli, reikia pripažinti, kad pradžia gera. Aukoja 
daugiausia parapijos ir tai gana stambiomis sumomis. Prie jų 
prisideda ir paskiri asmenys tap pat su nemažomis aukomis. Tai 
rodo, kad reikalas gana populiarus, plačioms masėms supranta
mas. Jis ypač suprantamas senosios ateivijos tautiečiams, kurie 
nelengvai aukoja kultūriniams lietuvių reikalams, bet religiniams 
visada pasiruošę. Jie yra sudėję milžiniškas sumas ne tik lietuvių, 
bet ir JAV, ir Kanados vietinėms šventovėms.

Kaip ir kiekvienas didesnis darbas, taip ir šis susilaukia kri
tikos. Pirmiausia, dalis tautiečių reiškė ir tebereiškia abejonę dėl 
pačio sumanymo. Esą projektuojamoji lietuvių koplyčia yra per
daug išlaidus ir permažas objektas, kurį pastebės tiktai maža 
dalis amerikiečių, lankanti tą baziliką; esą net patys lietuviai ma
žai tegalės ja naudotis, nes toli nuo didžiųjų kolonijų. Galimas 
dalykas, kad jų abejonės turi pagrindo. Iš kitos betgi pusės reikia 
pripažinti, kad'abejotojai nieko konkretaus nepasiūlė vietoje pla
nuojamosios koplyčios. O jei ir pasiūlytų, tikriausiai atsirastų 
kiti abejotojai, kurie nepritartų siūlomam projektui ir bandytų 
kliudyti. Be to, kas gali laiduoti, kad naujasis projektas būtų pen 
puliarus masėse ir rastų atgarsį jų duosnume? žinoma, visi norė
tume, kad lietuvių vardas būtų susietas ne su bazilikos viena kop
lyčių, bet pvz. su visa bazilika, t.y. kad ji visa atstovautų Lietuvai 
ir lietuviams šiame žemyne. Deja, tarp norėjimo ir galėjimo yra 
praraja. Tikrai didingam paminklui Amerikoje reikia juk milijoni
nių sumų. Ar Amerikos išeivija pajėgtų tai padaryti, tenka abe
joti, ypač po to, kai kan. F. Kapočiaus originalus projektas, di
dingas savo mostu, nerado pakankamai pritarimo. Dabartinis gi 
projektas, žymiai kuklesnis, tokį pritarimą randa, nors apie jo 
praktinį įrengimą visuomenė dar nedaug težino.

Gal labiausiai diskutuojamas to viso projekto aspektas — 
tai jo pavadinimas. Iniciatorių buvo parinktas Šiluvos Dievo Mo
tinos Gailestingumo koplyčios vardas. Kilo reakcija ir kartu siū
lymas pakeisti pavadinimą Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motina. 
Ypač veiklūs pasirodė vilniečiai, bet jie nėra vieni. Platūs lietuvių 
sluogsniai yra nuomonės, kad Šiluvos parinkimas šiuo atveju nėra 
geriausias, žiūrintiems į visą reikalą vien religiniu - visuotiniu 
požiūriu nekyla priekaištas, bet žvelgiantiems tautiniu požiūriu, 
Vilniaus vardas tinka šiuo atveju geriau. Išjungti gi lietuviškojo 
momento negalima. Juk i religini visuotinumą einame per tautiš
kumą. Jeigu norime prisidėti prie Vašingtono bazilikos statybos 
vengdami lietuviškumo, galime Įsijungti bendron masėn ir aukoti 
tiktai X ar Y vardu. Tuo keliu betgi neketina eiti nė vienas lie
tuviškos koplyčios iniciatorius. O kai iškyla lietuvių bei Lietuvos 
atstovavimas, geriau tinka rinktis ne mažai išgarsinto regijoninio 
miestelio vardą, o pačios sostinės. Nuo to religinis visuotinumas 
nenukentėtų, o lietuviškasis momentas išryškėtų.

Yra ir trečia galimybė — pavadinti planuojamą koplyčią ne 
Šiluvos, ir ne Vilniaus Marijos vardais, o tiesiai — Lietuvos arba 
lietuvių. Pvz. galėtų būti svarstytinas vardas “Our Lady of Lithu
anian Chapel” (o gal Oratory?). Juk toje koplyčioje numatoma 
pavaizduoti net septynios Marijos šventoves Lietuvoje, be to, svar
biuosius Lietuvos gyvenimo bei kovų momentus. Tad ar nederėtų 
visa tai apjungti bendriniu visiems priimtinu vardu, nekeliančiu 
jokios abejonės bent lietuvių visuomenėje? Pagaliau net ir tuo 
atveju, jei Šiluvos vardas būtų paliktas, derėtų jungti ji su Lie
tuvos vardu. Pr. G.

Pranešimas iš Vokietijos

Pietų Amerikos likimas-mūsų likimas

Siūlo plėsti santykius su Rytais

Visose V. Vokietijos katalikų 
bažnyčiose buvo renkamos aukos 
P. Amerikos katalikų naudai. Dar 
Romoj būdami vokiečių vyskupai 
parašė ganytojišką laišką, kuria
me jie iškėlė būtinumą finansiš
kai remti P. Amerikos katalikus 
ir prašė aukoti ne po kelis centus, 
bet po dešimtadalį įprastų kalė- 
nių išlaidų. Pinigai būsią panau
doti: kunigu būklei pagerinti 
(“kad kiekvienam vargingiausių 
sričių kunigui iš vietos pajamų 
ir Jūsų paramos galėtų susidary
ti bent po 100 DM mėnesinio atly
ginimo”), seminaristams išlaiky
ti, pragyvenimo minimumui už
tikrinti pasauliečiams, dirban
tiems karitatyvinėje ir pastoraci
nėje srityje, ir pagaliau studenti
jos bei inteligentijos sielovadai.

Šita broliškos pagalbos akcija, 
pavadinta “Adveniat” — Teatei- 
nie, rado plataus atgarsio vokie
čių katalikų visuomenėje. Ji gi
mė 1961 m. Tais pirmaisiais me
tais buvo surinkta 23 mil. DM. 
Sekančiais metais rinkliavos su
ma pakilo iki 37,7 mil. DM. Ne- 
suklysime spėdami, kad paskuti
nį kartą bus įplaukęs dar dides
nis pinigų kiekis, nes Esseno vys
kupas F. Hengsbach, “Adveniat” 
akcijos vadovas, ilgu straipsniu 

didesniuose Vokietijos dienraš
čiuose bandė pasiekti ir laimėti 
duosnumą ir tų katalikų, kurie 
retai kada arba' iš viso nesirodo 
pamaldose.

Tekstuose, skatinusiuose už
miršti savo rūpesčius ir ištiesti 
pagalbos ranką toli gyvenantiems 
tikėjimo broliams, buvo nurody
ta, kad P. Amerika už 40 metų 
turėsianti apie 600 mil. gyvento
jų. Ir jei šiandien, nežiūrint per
sekiojimų iš vienos pusės ir lai- 
cizmo tendencijų iš kitos, 90% 
gyventojų skaitosi katalikais, tai 
dar nieks negali garantuoti, kad 
ateity šis santykis nepasikeis. 
“Jei sugriūtų P. Amerikoje tikė
jimo ir gyvenimo pagrindas, ta
da jo vieton ateitų ne demokrati
ja, ne protestantizmas ir ne spi
ritizmas, bet ateizmas ir komu
nizmas”. Todėl “P. Amerika yra 
žemynas, kurio likimas reiškia ir 
mūsų likimą”.

Feder. Vokietijos vyriausybė, 
teigiamai vertindama “Adveniat” 
akciją, buvo gruodžio mėn. pa
kvietusi 16 santarybos tėvų ir 5 
kunigus iš P. Amerikos vizitui 
po V. Vokietiją. Čia jie turėjo 
nrogų susipažinti su socialiniais 
ir žemės ūkio klausimais ir jų 
praktiškais sprendimais.

J. Pipiras
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Vaizdas iš sovietinių persekiojimų parodos, kuri 
ta Belgijoj Antverpeno mieste. Lietuvos 
sekiojimo vaizdąi. .^rkiv, T. Matulionis, 
Vilniaus Aušros Vartų'Marija, statistiniai duom< 
čioniški šūkiai.

Pabaitijys spaudos puslapiuose
Chruščiovo naujametinis Į J . G RIKI S 
knrinn nadfiiyta pasaulio j Mūsų korespondentas Švedijojraštas, kuriuo pasiūlyta pasaulio 

valstybėms atsisakyti smurto 
sprendžiant teritorinius ginčus, 
švedų visuomenėje /įkėlė atgar
sių, kokių pats autelius mažiau
siai laukė. Smagu konstatuoti, 
jog šia proga aiškiai ir tiesiai bu
vo primintas Pabaltijo valstybių 
laisvo apsisprendimo reikalas* 
Mūsų akimis, tai dvejopai reikš
mingas įvykis. Pirma, Pabaltijo 
klausimas paprastai tyliai apeina
mas. Daug dažniau spaudos pus
lapiuose ir šūkiuose mirga apsi
sprendimo teisė P. Afrikos juo
diesiems, tarsi pastarieji, bet ne 
pabaltiečiai būtų artimiausi kai
mynai! Antra, Pabaltijo laisvės 
priminimas įgauna ypatingos 
reikšmės kaip tik šiuo metu, kai 
Skandinavijos vyriausybių sluogs- 
niuose pradėta visu rimtumu 
ruoštis šią vasarą turinčiam įvyk
ti Chruščiovo atvykimui.

Leiskite balsuoti!
Jau paskutiniame pranešime 

buvo minėta, kad didžiausios opo
zicinės liberalų partijos vadovas 
prof. Ohlin pasiūlė sovietams — 
sutinkamai su Chruščiovo mintim 
pasmerkti smurtą tarptautiniuse 
santykiuose — leisti Pabaltijo 
kraštams išreikšti savo valią bal
savimais, kuriuos prižiūrėtų tarp
tautiniai organai. Prof. Ohlin, 
kaip žinoma, yra mūsų bičiulis, 
Švedijos pabaltiečių komiteto gar
bės narys. Tačiau šiuo atveju Pa
baltijo pavyzdį jis iškėlė todėl, 
kad tas pavyzdys iškalbingiausiai 
rodo dabartinio sovietų vadovo 
mostų nenuoširdumą. Siūlydami 
kitiems atsisakyti smurto, sovie
tai patys nori ir toliau grasinti 
smurtu pavergtosioms tautoms, 
kad jos neatgautų pilnos nepri
klausomybės.

Dienraščio vedamasis
Įtakingasis “Dagens Nyheter” 

gana gyvai atsiliepė į tą patį klau
simą vedamuoju. Jeigu pasmer
kiamas smurtas “pasienio ginčus” 
sorendžiant, kaip to dabar nori 
Chruščiovas, tai ką tada reikia 
nasakyti apie pačios Sov. Sąjun
gos kaikurias krašto ribas? — 
klausia “DN”. Tr tęsia: “Mes net 
perdaug gerai žinome, kaip buvo

vo sureng- 
feityti per- 
K. .Reinys, 
vs ir krikš 

panaudotas grynas smurtas Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjungi
mui į Sov. Sąjungą”.

Ryšium su iškeltuoju reikala
vimu pravesti tarptautiškai pri
žiūrimus balsavimus Pabaltijo so
vietinėse respublikose tas pats 
laikraštis priduria, kad prof. Oh- 
lin neabejotinai žino, jog vien tik 
tokią minti Maskva laikytų grynu 
įžeidimu, neleistinu įsikišimu į 
SSSR vidaus reikalus. Juk pagal 
oficialią versiją, pabaltiečių tau
tos savo pačių noru buvusios so
vietų “išlaisvintos” (kabutės ne 
mano — J. G.). Tikrovėje šitų 
tautų likimas sudaro aštrų ironiš
ką komentarą to, kas pasakyta 
Chruščiovo naujametinio laiško 
antroje pastraipoje: “... valsty
bių teritorija neturi netgi laiki
nai būti objektu, prieš kurį kitos 
valstybės tiesiogiai arba netiesio
giai griebtųsi įsibrovimo, užpuo
limo, karinės okupacijos arba ki
tų smurto priemonių dėl kokių 
nors politinių, ekonominių, stra
teginių ar kitokių priežasčių”.

Tiek “Dagens Nyheter”. Kaip 
matome, ir čia Pabaltijo atvejis 
pabrėžtas savo reikšmingumu da
bartinei pasaulio politikai, bū
tent, kaip neišlaikytas sovietų ge
ros valios egzaminas.

N. Chruščiovo vizitas
Mūsų klausimo pajudinimas 

šiuo metu švedų visuomenėje turi 
ne tik užsienio* politikos, bet ir 
vidaus politikos atžvilgiu savo 
reikšmę. Jau yra nustatyta, kad 
birželio pabaigoje - liepos pra
džioje Danijoje, Švedijoje ir Nor
vegijoje turi lankytis nepavargs
tantis keliauninkas Nikita su sa
vo gausia svita. Kopenhagos, 
Stockholmo ir Oslo diplomatai 
šiuo metu smarkiai suka galvas, 
kaip išspręsti daugybę painių 
smulkmenų, susietu su šia kelio
ne. Pirmiausia reikia nustatyti, 
kur būtu tinkamiausia (ir sau
giausia) apgyvendinti svečią, ku
ris vargiai gali tikėtis kokio nors 
šilto priėjimo. Visi trys skandi
navų kraštai, kaip žinoma, turi 
monarchinę santvarką. Vyriau-

Sausio 10-11 d. Briuselyje įvy
ko reikšminga tarptautinė konfe
rencija, kurioje dalyvavo gero
kas būrys politinių veikėjų iš įvai
rių V. Europos kraštų. Ją orga
nizavo Europos Sąjūdžio — 
“Movement europėen” komisija 
R. ir Vidurio Europos reikalams, 
kurios pirm, yra belgų senatorius 
De la Vallėe Poussin. Vietinė 
spauda šiai konferencijai mažai 
dėmesio kreipė, tačiau jos svars
tytoji tema yra svarbi, ypač R. 
ir Vid. Europos žmonėms. Pasak 
didžiojo dienraščio “Le Soir” sau
sio 14 d., konferencija dirbo dvie
jose komisijose — kultūrinės ir 
ekonominės. Visumos posėdyje, 
šeštadienį, buvo svarstomi abie
jų komisijų pateikti siūlymai. 
Ekonominės komisijos vardu juos 
pateikė M. Adelin, prancūzų MRP 
atstovas. Pasak jo, ūkiniai ryšiai 
su R. ir Vid. Europos kraštais 
yra plėstini. Palengva jie esą ves
tų į jų ūkinės struktūros keiti
mą, struktūros, kuri esanti per
daug susieta su Maskvos ūkiu. 
Taip pat esą reikia duoti tiems 
kraštams prieinamus kreditus, 
kad galėtų pirkti gaminių V. Eu
ropoj. * -

Kultūrinės komisijos vardu kal
bėjo M. Oprecht, šveicaras. Jis 
paminėjo, kad dėl kultūrinių san
tykių komisijoj buvę daug rezer
vų, neigiamų pasisakymų, išsky
rus mainus mokslinėje srityje. 
Buvę neigiamai pasisakyta dėl 
pasiūlymo rengti jaunimo festi
valį europinio sąjūdžio rėmuose. 
Kultūrinė komisija betgi pasisa
kiusi už įsteigimą komisijos, kuri 
studijuotų kultūrinių mainų klau
simą. Bendrose diskusijose vo
kiečių socialias Jaksche pareiš
kė, kad dabar esą jau galima pra
dėti dialogą su Rytais europinio 

sybės svečią todėl būtų natūra
liausia apgyvendinti karališkose 
pilyse. Tik ar karališkos padang
tės nebus perdaug rėžiantis kont
rastas “proletarinės” valstybės 
galvai? Užtat bent Kopenhagoje 
jam pažadėta vieta ne pilyje, bet 
viešbutyje, kuris bus jam rezer
vuotas dvi dienos prieš atvykimą. 
Be to, čia Chruščiovo laukia ku
nigaikščio palyda.

Sprendžiant iš spaudos pusla
pių, Chruščiovo atvykimas tuo 
tarpu domina tiktai tuos, kuriems 
pavesta pasirūpinti paruošiamai
siais darbais. Neteko dar užtikti 
jokios žinutės, kad ta pačia proga 
būtų rengiamasi kokiems nors 
protestų veiksmams.

P.S. Mano pranešime, išspausdinta
me “Tž” nr. 2, yra įsibrovusi nema
loni korektūros klaida, už kurią tenka 
atsiprašyti skaitytojus, ypač mėlyn
akius ... Iš tikrųjų pastraipoje “Prie
šo akys” turėtų būti ne “mėlynakiai”, 
bet “mėlynlankiai” (nuo enkavedistų 
uniforminės kepurės mėlyno lankelio).

Laiškas iš Montevideo • Grįžusių įspūdžiai

40 dienų okupuoto/ Lietuvoj
Lietuvoje lankėsi Urugvajaus 

lietuvių komunistų ekskursija. Bu
vome paskelbę jų atsivežtųjų įspū
džių žiupsnį. Dabar, tikimės, bus 
įdomus tų įspūdžių tęsinys. Red.
Nepasisekimai ir 
prieštaravimai
Tarp kitų nepasisekimų pla

čiai komentuojamas eskursantų 
įkliuvimas sovietinėje muitinėje. 
Visi jie vežė daugiau ar mažiau 
įvairių dovanų savo giminėms ir 
pažįstamų bei* draugų giminėms 
(šiems su nuvežimo apmokėjimu). 
Kaikurie vežė nepaprastus kie
kius. Taip A. Vėlyvis vežė me
džiagos keletui eilučių, 17 megz
tinių, keletą porų pusbačių ir 
pan.* Bet Vilniaus muitinėje iš jo, 
kaip ir kitų, buvo pareikalauta 
sumokėti augštus muitus už vis
ką, kas viršijo paprastą normą. 
Už megztinius pareikalavo sumo
kėti po 30 rb. Vėlyviui būtu pri
siėję sumokėti muito apie $500. 
Negalėdamas ir nenorėdamas

PRANEŠIMAS IŠ BELGIJOS

sąjūdžio priimtu pagrindu, kurio 
“Le Soir” aiškiau nenusako.

Pabaigoje kalbėjęs senat. De la 
Vallėe Poussin pareiškė džiaugią
sis konferencijos pasisekimu ir 
manąs, kad Europos Sąjūdžio už
davinys yra padėti R. ir Vid. Eu
ropos kraštams ūkinėje ir kultūri
nėje srityje. Jis išreiškė pagei
davimą, kad kraštų vyriausybės 
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Savaitės ivykiai
ZANZIBARO SUKILĖLIAI, NUVERTĘ TEISĖTĄ VAL

DŽIĄ, PASKELBĖ “LIAUDIES RESPUBLIKĄ”. Paaiškėjo, 
kad sukilime dalyvavo žymi dalis vyrų, paruoštų Kuboj. Suki
limo vadas maršalas J. Okello pasiuntė draugystės pareiškimą 
N. Chruščiovui. Komunistinio bloko kraštai jau pripažino nau
jąją vyriausybę. JAV konsulas ir vakariečių korespondentai 
ištremti, o likę amerikiečiai suimti. Per sukilimą žuvo daug 
arabų, kurie sudaro krašto valdančiąją mažumą. Tuo būdu Zan- 
zibaras tampa nauju sovietų prietilčiu R. Afrikoj.
Kinijos premjeras čuenlai tę

sia kelionę Afrikoj. Ganos Nkru- 
mah priėmė kinietį labai šaltai. 
Visos kalbos ir pats komunikatas 
nukreipti prieš Ameriką. Gana 
švelniai atsiliepia apie Kiniją, bet 
dar švelniau — Prancūzija, ku
rį jau rengiasi pripažinti Kiniją, 
šeši Prancūzijos parlamento na
riai išvažiavo lankyti Kinijos.

Ryškėja Europos politinės 
kryptys iš atsilankymo Vašing

tone Italijos prezidento ir Vokie
tijos kanclerie ^rhardo Londone. 
Jiedu. siek& Europos"- politinės 
vienybės, kuri nėra įmanoma be 
Britanijos. Abu. nesutinka su De 
Gaulle diktavimu. Paryžiaus-Bon- 
nos ašis jau neveikia, nes ji mė
gino dominuoti Europai. Sekantį 
mėnesį važiuoja į Romą Vokieti
jos kancleris Erhard. Yra nesuti
kimo tik dėl Rusijai manomų 
duoti kreditų. Vokietija sutinka 
čia su Amerika prieš Britanijos 
norą, duoti ilgalaikius kreditus 
Rusijai.

Paryžius priėmė K a n ad o s 
premjerą Pearsoną labai iškil

mingai. Buvo vaišinamas prez. 
De Gaulle; tarėsi su juo ir paskel
bė komunikatą. L. B. Pearson tu
rėjo du tikslus: nuraminti Kvebe
ko prancūzus ir sustiprinti san
tykius su pačia Prancūzija, kuri 
nesutikdama su JAV dėl visos 
eilės klausimų, gali įnešti trin
ties ir į Atlanto Sąjungą. Kana
da sutinka tarpininkauti tarp 
JAV ir Prancūzijos. De Gaulle 
pakviestas atvykti i Kanadą.

Vokietijos kancleris Erhard sa
vaitę lankėsi Britanijoj, kur bu
vo aptarti Atlanto S-gos reikalai, 
ilgalaikiai kreditai bolševikinei 
Rusijai ir pan.

Kipro reikalai buvo svarstomi 
Londone, kur dalyvavo Turki-

tiek mokėti, daugumą daiktų par
sivežė į Montevideo.

Beje, muitinėje ekskursantams 
bandė padėti pats Paleckis su 
Černiausku, buvusiu sovietų pa
siuntinybės valdininku Urugvaju
je, ir Kapočium, bet ir jie nedaug 
tegalėję pagelbėti. Kas svečius, 
ypatingai viešnias, nustebino, tai 
Paleckio apsileidimas. Jis nekar
tą pasirodė su apiplyšusiais marš
kiniais, apšepęs. Aiškinama, esą, 
todėl, kad tomis dienomis naudo
jęsis atostogomis...

Vienas kitas ekskursantas vež
tų dovanų svetimiesiems nejteikė, 
nei atgal neatsivežė. Sakoma, kad 
jas pardavę juodojoje rinkoje ir 
pakeliui Italijoje nusipirkę nema
ža prekių.

Nemalonus ekskursantų susiti
kimas buvo su Austrijos gyvento
jais. Vienoje ir dar kurioje kito
je geležinkelio stotyje, kai tik su
žinota, kad tai komunistų turisti
nė grupė, pasigirdo šauksmai: 

įsteigtų nuolatines komisijas bei 
įstaigas, kurios derintų politiką 
su Rytų kraštais.

Iš spaudos pranešimo matyti, 
kad Europos Sąjūdis svarsto san
tykių su sovietais problemą, siū
lo glaudesnį bendradarbiavimą, 
bet vengia kalbėti apie sovietų 
pavergtas tautas, tarytum to pa
vergimo visai nebūtų. Iš Ameri
kos ir Europos įvairių grupių Są
jūdis yra gavęs nemažai protestų. ' 

jos, Graikijos, Kipro ir Britanijos 
atstovai. Kipro kovose žuvo dau
giau kaip 200 asmenų.

Italijos prez. Segni lankėsi Va
šingtone, tarėsi su prez. Johnso- 
nu ir pasakė kalbą kongrese. Sie
kiama glaudaus bendradarbiavi
mo.

žuvusio JAV prez. Kennedy 
našlė per televiziją dėkojo siun- 
tusiems jai užuojautos laiškus ir 
telegramas, kurių gauta 800.000 
ir sudėta į Bostono biblioteką-ar- 
chyvą. -4 * L-

Kinija veda derybas Ženevoj 
su Prancūzija dėl naftos užpir

kimo. Prancūzija gauna naftos 
Saharoje ir gali parduoti Kinijai, 
apie ’4.000.000 tonų. Pati Kinija 
gauna savos naftos 6.000.000 to
nų, o pareikalavimas esąs apie 
10.000.000 tonų. Rusija, kilus ka
rui tarp Indijos-Kinijos, naftos 
tiekimą sustabdė. Dėlto ir karas 
turėjęs būti sustabdytas. Rumu
nija 1963 m. irgi yra pardavusi 
Kinijai apie 1.000.000 tonų. Pran
cūzija reikalauja, kad Kinija jos 
naftos nepanaudotų karui su In
dija.

JAV - Panama buvo sutariusios 
atnaujinti diplomatinius santy
kius, bet viskas iširo. Dabar aiš
kėja, kad Panamos riaušėse ne
mažą vaidmenį vaidino ir Kuboj 
paruošti revoliucininkai. Yra su
laikytų Amerikos zonoj tokių ku
biečių per 10 asmenų.

Robert Kennedy, JAV prezi
dento specialus pasiuntinys į Azi
jos valstybes, iš Japonijos pasu
ko į Korėją. Japonijoje matėsi 
du kartus su Indonezijos prez. 
Sukamo. Korėjoj jis aplankys 
50.000 tebesančių Amerikos ka
rių. Iš Korėjos vyks į Filipinus, 
į Maleziją, ir iš ten į Indoneziją.

“Russen, raus”, žmonės į juos 
žiūrėję piktai ir net limonado ne
norėję “rusams” parduoti.

Kas rašė pareiškimą?
Iš Lietuvos išvažiuodami sve

čiai, beveik analfabetai, visi pasi
rašė šauniai stilizuotą ir “Tieso
je” paskelbtą tariamai jų pareiš
kimą apie patirtus gerumus ir 
gražumus. Sakoma, jie pasirašę 
ir kitą, slaptą, pasižadėjimą “nie
ko blogai nekalbėti apie tarybinę 
tėvynę”. Jų laikraštuke “Darbe” 
Urugvajuje 25. X. 1963 pasirodė 
neva kolektyvinis rašinys “Kelio
nė po Tarybų Lietuvą”. Pasirodo, 
tą rašinį suredagavo senas ir pa
tyręs propagandistas Ant. Vai- 
vutskas, prieš 10 metų iš Urug
vajaus grįžęs į Vilnių. Prie raši
nio pridėta tokia pastaba: “Beje, 
oamiršome pasakyti, kad šiuos sa
vo įspūdžius rašėme padedami se-

(Nukelta Į 3 psl.)
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Religiniame gyvenime
didelio pasisekimo Europoje, 
paskutinių poros mėnesių laiko
tarpyje ir Amerikoje.' Pilna 
plokštelė pateikia 12 dainų. Jos 
išparduota virš 600.000 egz. Ma
žame formate su dviem dainom, 
tarp jų ir “Dominique”, JAV- 

Tėvą dalyvauti tarptautiniame bėse išparduota virš 1 milijono 
eucharistiniame kongrese, kuris plokštelių. Dainoms žodžius ir 
prasidės lapkričio 26 d. Bombay 
mieste. Gauta pakvietimų taip 
pat iš Brazilijos, Prancūzijos ir 
Portugalijos. Dėl savo tolimes
nių kelionių Paulius VI, atsaky-

• Popiežiaus kelionės ateityje. 
Pauliui VI besilankant Jeruzalė
je, sausio 5 d. Shriver, JAV-bių 
Taikos Korpuso vadovas, įteikė 
jam prez. L. Johnson pakvieti- 
mą apsilankyti JAV. Indijos pre
zidentas taip pat pakvietė Sv.

O

muziką sukūrė, o taip pat įdai
navo, palydėdama gitara sesuo 
Luc-Gabrielle, domininkone, 28 
m. amžiaus. Ji įstojo į Ficher- 
mont vienuolyną Belgijoje 1959 

damas į kardinolų kalėdinį pa- m., prieš tai studijavusi meną, 
sveikinimą, pastebėjo, jog jis ’ 
ateityje lankysis kituose kraš
tuose tik tuo atveju, jei bus dva
sinės prasmės ir naudos.

• Ortodoksų metropolitas Ber
nelių Mišiose. Vienintelėje ka
talikų Šv. Liudviko bažnyčioje 
Maskvoje ortodoksų metropoli
tas Nikodim dalyvavo Kalėdų 
nakties Mišiose. Pamaldas lai
kęs kunigas, pastebėjęs svetį, iš
reiškė pasigėrėjimą ' parodyto 
broliškumo dvasia. Žiniomis iš 
Lietuvos, tą bažnyčią aptarnau
ja kun. Tarvydas.

• 1963 m. žymesni įvykiai kat. 
spaudoje. JAV ir Kanados kata
likiškų laikraščių redaktorių nu- 
balsavimu pereitais metais pla
čiausiai kat. spaudoje buvo ap
rašyta 1. Šv. Tėvo Jono XXIII 
ir 2. JAV-bių prez. John F. Ken
nedy mirtys? Kiti daugiau pami
nėti įvykiai: 3. Pauliaus VI iš
rinkimas; 4. Jono XXIII encik
lika “Taika žemėje”; 5. augš- 
čiausio JAV teismo nusprendi
mas, kad Šv. Raštas ir malda vie
šose mokyklose esą nesuderina
mi su konstitucija; Pauliaus 
VI kalba Romos kurijai apie jos 
suprastinimą; 7. ginčas apie ta
riamą budistų persekiojimą 
Vietname prez. Ngo Dinh Diem 
valdymo metu; 8. Vatikano san- 
tarybos II sesijos dviejų dekretų 
paskelbimas; 9. Vašingtono kat 
universiteto vadovybės atsisaky
mas leisti keturiems “liberalių” 
pažiūrų teologams kalbėti stu
dentams; 10. žygis į Vašingtoną 
ir katalikų bei kitų tikybų atsto
vų dalyvavimas civilinių teisių 
gynime.

• Mirė Gustave Weigel. Vie
nas žymesnių dabarties JAV-bių 
katalikų teologų, Tėvas jėzuitas 
Gustave Weigel mirė nuo šir
dies smūgio Niujorke sausio 3 
d., sulaukęs 57 m. amžiaus. Pro
fesoriavo Čilės kat. universite
te, o nuo 1948 m. Woodstock, 
Md. jėzuitų kolegijoje. Tėvas 
Weigel, giliai susipažinęs su pro
testantų ir žydų religijomis, pas
kutiniame dešimtmetyje buvo 
vienas stipriausių ekumeninio 
sąjūdžio judintojų Amerikoje. 
Dalyvavo abiejose Vatikano san- 
tarybos sesijose, paruošdamas 
santarybos darbų anglų k. ver
timą kitų tikybų stebėtojams. 
Taip pat dalyvavo santaryboje 
kaip specialus patarėjas Vati
kano krikščionių vienybės sek
retoriato.

• “Dainuojanti vienuolė”, šio 
vardo plokštelė, išleista Philips 
bendrovės (PCC 203), susilaukė

Jos muzikiniai gabumai iškilo 
vienuolyne, kur laisvalaikio va
landomis dalyvaudavo bendrame 
dainavime ir giedojime. Dainų 
populiarus stilius priartėja prie 
liaudies dainų. Sausio 5 d. dai
nuojančios seserys buvo rodo
mos Ed. Sullivan televizijos pro
gramoje.

• Tikintieji skaičiuose. Pagal 
252 religinių grupių duomenis, 
“National Council of Churches” 
išleido 1964 m. Amerikos alma
nachą. 117.946.002 amerikiečių 
yra pareiškę priklausą kuriai 
nors religinei bendruomenei. 
Tai sudaro 63,4% visų gyvento
jų ir 1,6% prieauglio'nuo pra-

, ėjusių mėtų. Daugiausia narių 
turi protestantai, įskaitant visų 
222 skirtingų religinių bendrui 
menių narius — 64.929.941; tai 
sudaro 0,77% prieauglio, paly
ginus su praėjusiais metais. 
Tarp protestantinių grupių gau
siausios yra Southern Baptist 
Convention (10.191.303) ir meto
distai (10.153.003). Katalikų pri- 
skaitoma 43.847.938; tai suda
ro 2,3% prieauglio lyginant su 
praeitais metais ’dtidžiausias 
prieauglio procentas tarp visų 
religinių bendruomenių.

• Nauja nunciatūra. Tarp Va
tikano ir P. Korėjos nuspręsta 
užmegzti diplomatinius santy
kius ir pasikeisti diplomatiniais 
atstovais.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

GEDIMINAS GALVA
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Lietuvių tautos skurdas

Kompartijos programa ypatin
gą dėmesį kreipia į ūkinės - tech
nikinės atsparos sukūrimą, komu
nistinės visuomenės ugdymą ir 
naujo žmogaus išauklėjimą. Mi
nėti tikslai programoje žavingai 
vaizduojami, tačiau labai sunkiai

santvarka Lietuvoje sukūrė sun
kesnę padėti, kap anais baudžia-

Nertil stebėtis, kad
. iš jų jaunimas bėga į miestus. 
.1 Lietuviai laiko kolchozus skurdo

šnekama apie gyventojų poreikių 
patenkinimą, tačiau dauguma gy
ventojų neatsisveikina su skurdu 
ir nedatekliais. Kompartija ir vy
riausybė rado daugelį pažangos 
trukdytojų, tačiau vis tebejieško 
būdų ūkiniam sustingimui paša
linti. Keičiama planavimo tvar
ka, peikiami planuotojai ir vykdy
tojai, bet kiekvienam žingsnyje 
užtinkamos naujos negerovės. 
Naujojo — komunistinio žmo
gaus išauklėjimas tebėra svajo
nė. Jaunosios kartos komunistai 
pasižymi savybėmis, kurios liudi
ja komunistinės santvarkos su
nykimo pradžią.

Šiuo metu vis garsiau šnekama 
apie ūkį ir techniką, tačiau kom
partija teikia pirmenybę politi
kai. Ne ūkiniais, bet politiniais 
sumetimais buvo sugriautas našus 
nepriklausomos Lietuvos ūkis, 
kuris darė didesnę pažangą už 
komjartijos planais rikiuojamąjį. 
Nūnai Maskva svajoja apie nepri
klausomos Lietuvos ūkinio lyg
mens pasiekimą. Ir jei komparti
jai pavyktų atkurti anuometinį 
žemės ūkio lygį, laikytų dideliu 
komunistiniu laimėjimu, nutylint 
nepaprastą pažangą, kurią galėjo 
padaryti laisvoji Lietuva.

Maskvos ūkinės politikos ne
gerovės slegia lietuvių tautą. 
Pramonė nepatenkina gyventojų 
paklausų. Pastarojo dešimtmečio 
šuolis nepašalino pramonės poli
tikos prieštaravimų ir sustingu
sios prekybinės organizacijos ne
galavimų. šiuo metu sovietuose 
šaukiama spartinti chemijos pra
monės gamybą. Kuriamosios che
mijos pramonės uždavinys —.ten
kinti gyventojų poreikius ir dau
giau trąšų gaminti žemės ūkiui. 
O žemės ūkis atsilikęs ne dėl trą
šų trūkumo, bet dėl žemdirbio 
paniekinimo.

Pramonė ir žemės ūkis vis dar 
nesugeba išbristi iš negalavimų 
balos. Sovietinis ūkio planavimas 
netikslingas. Pramonės įmonių 
organizacija ir valdymas dažnai 
nesugeba atlikti pavestų uždavi
nių. Didelės gamybos išlaidos, že
mos rūšies gaminiai', netikslingas 
jų paskirstymas gniuždo krašto 
ūkį ir neleidžia gyventojams iš 
skurdo išbristi.

žymiai blogesnė padėtis žemės 
ūkyje. Kolchozai ir sovchozai ar
timesni rusams, kurie jau iš se
no turėjo mir-kolektyvinio pobū
džio žemės valdymą. Lietuviams 
jie svetimi. Sovietinė kolchozų

šaltiniu, atsilikino slogučiu ir ne
tvarkos pavyzdžu.

Lietuvos ūkines negerovės didi
namos Maskvai landant neprotin
gai primesti kraštui ūkio linkmę,

naudoja krašto gyventojus. 
Žemės ūkis

Gyventojų teisimasis miestuo
se nuolat didėja 1913 m. Lietu
vos miestuose tegyveno 13%, 
1939 m. — 23%, o 1962 m. jau 
41%. Nepriklausomos Lietuvos 
tarpsnyje iškilo reikalas spartinti 
žemės ūkio našumą, daugiau ka
pitalo įdėti į jį, nes atsirado že
mės ūkio darbininkų perteklius. 
Gyventojus subrukus į kolchozus 
ir sovchozus, kurie iki šio meto 
neparodė tinkamos pažangos, 
skurdas žymiai pididėjo. Ūkinin
kai, o ypač jaunimas, veržiasi į 
miestus. Lietuvoje mokykla liko 
vienintelis būdas išsilaisvinti iš 
kolchozininkų skurdo ir išvengti 
komunistinės baudžiavos.

Jaunimo pasitraukimas iš kol
chozų neabejotina^ trukdo pažan
gą žemės ūkyje. Petras Vasinaus- 
Kas, žemės Ūkio Tyrimų įstaigos 
direktorius Dotnuvoje, atvirai 
pripažįsta darbo rankų trūkumą 
žemės ūkyje. Jis džiaugiasi pažan
ga miestuose, tačiau mini liūdnus 
vaizdus žemės ūkyje. Straipsnyje 
“žmonės, mašinos, derlius” (Tie
sa, 1963. X. 29) jis neslepia žemės 
ūkio atsilikimo esminės priežas
ties:

“Dabar taip jau įprasta — pradėti 
nuo kadrų. Bet aš pradėsiu ne nuo va
dovaujančių kadrų, e nuo eilinių — 
nuo paprastų tarybinio ūkio darbinin
kų, nuo kolūkiečių, nes pirmiausia nuo 
jų priklauso-- ūkio sėkmė.

Kur bevažiuosi, su kuo pradėsi kal
bėti — visur be išimties atsiliekan
čiuose ūkiuose girdėsi nusiskundžiaiit 
darbininkų trūkumu. Tai ir yra, ma
tyt, svarbiausia jų atsilikimo priežas
tis. Būna, žinoma, ir taip, kad ir geri 
ūkiai kenčia dėl darbo jėgos stokos, 
nes jiems trūksta butų, gyvenamojo 
ploto.

Mėginau aiškintis, kodėl nuostolius 
duoda tokias geras žemes turįs Vilka
viškio tarybinis ūkis.

— Pirmiausia mys pjauna darbinin
kų trūkumas. Juo 
tik dešimt darbiai 
nai pastatyti gM 
ninku atsirastų,-^

Kokios puikios 
ūkio žemės, — juodžemis ir po juo 
rausvas priemolis. 1000 hektarų dre
nuota. Darbininkų — keli seniai ir ke
lios moterėlės. Runkelius kasa moks
leiviai. Į šį ūkį atėjęs naujas direkto
rius pirmiausia pradėjo nuo butų re
monto. Net moliniuose vienkiemiečių 
tvartukuose įrengė gyvenamas patal
pas.

kario skyriuje tėra 
Jei galėčiau te- 

lainą namą/ darbi- 
midėsi direktorius. 
Pociūnų tarybinio

Policininkas ir himnas
O. HENRY / Vertė A. Bajorinas

Ant šaligatvio visu savo šiurkš
čiu balsu ir iškreipta kalba jis 
pradėjo šaukti kaip girtas, šoki
nėjo, rėkė, kaukė lyg beprotis ir 
visokiais būdais drumstė ramybę.

Policininkas mikliai suktelėjo 
guminę lazdelę tarp pirštų, atsu
ko nugarą i Sopi ir pastebėjo pa
sitaikiusiam piliečiui:

— Čia vienas tų Yale universi
teto studenčiokų, kurie linksmi
nasi, supliekę Hartfordo kolegi
ją. Kelia triukšmą, bet žalos ne
daro. Mums Įsakyta jų neliesti.

Nuliūdęs Sopis nutraukė savo 
nieko neatsiekusi triukšmavimą. 
Argi jau niekuomet policininko 
rankos jo nebepalies? Sala iški
lo jo vaizduotėje kaip nebepasie
kiama Arkadija. Saugodamasis 
šaltoko vėjo, susisagstė plonuti
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Matyti, daug priežasčių nulemia tai, 
kad žmonės traukia į miestą. Čia ir 
darbo gausumas, ir geresnės kultūrinio 
gyvenimo sąlygos miestuose, ir dides
ni galimumai įgyti specialybę, ir kiti 
dalykai. Čia, matyti, didelę reikšmę 
turi ir tai, kad silpnuose ūkiuose at
lyginimas menkas. Ar šiaip ar taip, 
mes jokiu būdu negalime užmerkti 
akių prieš nusiskundimą, jog trūksta 
darbo jėgos”.

Mes neturime pagrindo netikė
ti pateiktai tikrovei. Turėjau pro
gos ilgai stebėti bendramoksų P. 
Vasinauską. Jis anuomet jautė 
lietuvišką tikrovę, bet ir nūnai 
nepasimetė kai Chruščiovas, ven
gęs įkelti koją Lietuvoje, ragino 
žalienų ūkį palaidoti. Vietos kom
partija šoko Maskvai talkinti, ta
čiau esu tikras, kad ne Chruščio
vas, bet Vasinauskas laimės bylą.

Ir Motiejus Šumauskas, kurio 
vardu prieš penkerius metus Lon
done buvo išleistas propagandinis 
leidinėlis “Lithuania”, žydriomis 
varsomis vaizdavęs pažangą že
mės ūkyj’e, staiga nuleido spar
nus. Augščiausiame tarybos suva
žiavime 1963 m. gruodžio 27 d. 
jis kalbėjo vietoj “nepakeičia
mo” Drobnio, valstybinio plano 
komisijos pirmininko ir bandė 
klastoti sunkią žemės ūkio padėtį. 
Jis bandė ateities aptarimais nu
slėpti nūdienę padėtį. Štai jo žo
džiai:

“Per pastaruosius metus padidėjo 
žemės ūkio produktų gamyba ir pa
ruošos. Tačiau šis didėjimas per 1959- 
1963 metus buvo lėtesnis, negu numa
tyta šiam laikotarpiui septynmečio 
plane. Nepakankamai didėja gyvulių 
ir paukščių skaičius, o taip pat gyvu
lininkystės produktų gamyba. Tai yra 
daugiausia dėl to, kad atsilieka paša
rų gamybos vystymas”.

M. šumausko kalbos apie ateitį 
yra neįtikinančios ir daug kartų 
įrašytos kompartijos plokštelėje? 
Jei Maskvos kompartijos centri
nis komitetas nebūtų paminėjęs 
Lietuvos žemės ūkio' atsilikimo, 
Šumauskas nebūtų drįsęs prasi
tarti apie kompartijos sugriautą 
žemės ūkį ir jo negeroves. Savo 
kalba jis tik patvirtino mūsų se
ną teigimą, kad pavergtas žmogus 
negali būti kūrėju. P. Vasinaus
kas šią tiesą,-kad ir užuolanko
mis, taip pat pripažįsta.
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Naujosios va I sty bės

NEPRIKLAUSOMYBĖ IR RIAUŠĖS 
ZANZIBARE

V. ZALATORIUS
Uhuru! Uhuru! Uhuru — Lais

vė — rėkė 70.000 žmonių minia 
Zanzibaro miesto aikštėje 1963 
m. gruodžio 10, kai 70 valstybių 
diplomatai vienas po kito lipo į 
tribūną išreikšti savo kraštų lin
kėjimų nepriklausomam Zanziba- 
rui.

Zanzibariečių džiaugsmas buvo 
visiems suprantamas. Nuo 1890 
m. jie stengėsi išsivaduoti iš ang
lų globos. Ir štai, laisvės rytas 
išaušo.

Nuo ilgo stiebo pamažu nuim
ta britų vėliava su šv. Jurgio 
kryžiumi, ten kabėjusi 73 metus, 
ir iškelta nauja, lietuviškų spal
vų: geltonas gvazdikas žaliam ra
te ant raudono dugno.

Malagasija ir Zanzibaras
Zanzibaras yra antra Afrikos 

valstybė saloje; pirmoji — Mala
gasija, tūkstantis mylių žemiau 
į pietus, tame pat Indijos vande
nyne. Pati Zanzibaro sala yra vos 
640 kv. mylių ploto, bet šiai nau
jai valstybei dar priklauso Pem- 
bos sala, šiek tiek mažesnė, ir ke
letas visai mažų salelių. Visos 
valstybės plotas tėr tik 1.000 kv. 
mylių, kuriame gyvena apie 
340.000 gyventojų.

Gyventojų daugumą sudaro 
mahometininkai svahilai, kurie 
yra bantų kilmės — negrų ir ara
bų mišinys, šeštadalį gyventojų 
sudaro grynakraujai arabai, ku
rie vadovauja krašto politiniam, 
kultūriniam ir ūkiniam gyveni
mui.

Prieš nepriklausomybę atgau
nant, anglams talkino ir kraštą 
tvarkė “Zanzibaro tautininkų par
tija”, kurioje vyrauja arabai. Po 
nepriklausomybės atgavimo tauti
ninkai susijungė su “Pembos 
liaudies partija” ir pakvietė į ko-

metus buvusią opozicijoje negrų 
ir iraniečių Afro-Širazio partiją. 
Aštuonių ministerių kabinetui 
pradžioje vadovavo tautininkas 
šeichas M. S. Hamadis, o valsty
bės titularinė galva buvo sulto
nas S. D. Bin Abdula.

“Mes nacionalistai”
Šeichas Hamadis pareiškė: 

“Mes esame nacionalistai. Kaip 
ir kitur pasaulyje, taip ir Zanzi- 
bare, žmonės nori patys tvarkyti 
savo reikalus ir nusikratyti sveti
mųjų globos betkokioje formoje. 
Po 75 m. mes pasiruošę atgauti 
nepriklausomybę be pykčio ir ne
apykantos širdyje, draugiškai nu
siteikę D. Britanijos atžvilgiu.” 
Zanzibaras pasiliko Britų bend
ruomenėje.

Kitas tautininkų veikėjas S. 
Malikas apibūdino Zanzibaro vy
riausybę kaip “socialistinę ir 
neutralią”. Gal dėlto zanzibarie- 
čiai pakartotinai praeityje reika
lavo, kad būtų Zanzibare panai
kinta JAV karinė bazė, kuria nau
dotis amerikiečiams leido anglai 
slaptu susitarimu. Kol kas neaiš
ku, ar zanzibariečiai nori augštes- 
nės nuomos ar tikrai rengiasi iš
varyti visus svetimuosius iš sa
vo žemės.

Gvazdikas vėliavoj
Ši rytų Afrikos pakraščio vals

tybė labiausiai pasižymi pasaulio 
prekyboje ir tai su prieskonių 
gvazdikėlių eksportu, kurie nau
dojami ir vaistų gamyboje. 82% 
šio augalo pumpurų ir aliejaus 
pasaulyje pasklinda iš šios salos. 
Zanzibaras iš gvazdikėlių kasmet 
gauna $9 mil. pajamų. Nenuosta
bu, kad jie ir vėlia'von įjungė 
gvazdiką.

(Nukelta Į 7 psL)

Įvairūs
• - • • • į Lietuva. Larviją,Siuntiniai Estija, Ukrainą

■ X Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IvanaaOS. paprastu ir oro pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

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

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

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

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

j 
3-6686,

švarką.
Cigarų parduotuvėje pastebėjo 

gerai apsirengusį vyrą, bedegantį 
cigarą nuo pakabintos lempos' 
Prie durų jisai buvo pasistatęs 
savo šilkinį lietsargį. Sopis įėjo 
vidun, pačiupo lietsargį ir nuslin
ko su juo į šoną. Su uždegtu ci
garu vyras skubiai pasekė paskui.

—čia mano lietsargis, — tarė 
jis griežtu balsu.

— O, Tamstos? — pasišaipė So
pis, ne tik apsivogdamas, bet dar 
ir įžeisdamas. — Tai kodėl Tams
ta nepašauki policininko? Aš pa
sisavinau. Tamstos lietsargis! Ko
dėl Tamsta nešauki policininko? 
Ten stovi vienas ant kampo.

■ Lietsargio savininkas sulėtino 
žingsnius. Sopis taip pat nesisku
bino, nujausdamas, kad laimė vėl 
nusigręš nuo jo. Policininkas 
smalsiai žiūrėjo į abu.

— Žinoma, — kalbėjo lietsar
gio savininkas, — na, Tamsta ži
note, kaip panašios klaidos pasi
taiko — aš — jei šis lietsargis 
Tamstos — prašau atleisti — šį 
rytą pasiėmiau jį iš restorano — 
jei atpažįstate, kad čia Tamstos, 
tai — prašau atleisti.

— Žinoma, kad mano, — piktai 
atsikirto Sopis.

Buvęs lietsargio savininkas pa
sitraukė. Policininkas nuskubėjo 
padėti augštai blondinei su ope
ros drabužiais pereiti per gatvę 
prieš dar už dviejų blokų artėjan
tį tramvajų.

Sopis pasisuko į rytus ir nuėjo 
gatve, kuri buvo nuo perdidelio 
modeminimo gerokai išdraskyta. 
Įniršęs nusviedė lietsargį į vykdo
mos statybos ką tik išverstą duo
bę ir kartu murmėjo prieš žmo
nes, kurie dėvi šalmus ir nešioja 
gumines lazdeles. Kadangi norė
jo pakliūti į jų rankas, jam atro
dė, kad jie elgėsi su juo kaip su 
karaliumi, negalinčiu padaryti nė 
mažiausios skriaudos.

Pagaliau jau rytuose jis pasie
kė alėją, kur maža bebuvo žibė
jimo ir triukšmo. Jon ir pakrei
pė savo žingsnius, atsisukdamas 
veidu vėl į Medisono aikštę, nes 
namų instinktas išlieka gyvas net

tuomet, kai namus atstoja parko 
suolas.

Bet lenkdamas vieną nepapras
tai ramų kampą, Sopis staiga su
stojo. čia stovėjo sena bažnyčia, 
keistai ištįsusi, su trikampiu sto
gu. Lengvutė šviesa žėrėjo pro 
violetinės spalvos langą, kur, be 
abejonės, vargonininkas žaidė 
klavišais,. stengdamasis išmokti 
gerai pagroti ateinančio sekma
dienio himną. Saldi muzika liejo
si Sopio ausysna, žavėjo Sopi ir, 
traukdama arčiau, tvirtai prispau
dė jį prie išraitytos geležinės 
tvoros.

Augštai švietė mėnuo, skaistus 
ir ramus; tik kur nekur tesirodė 
autovežimiai bei praeiną žmonės; 
pastogėse mieguistai čirškė žvirb
liai... Trumpai valandėlei susi
darė vaizdas, tarytum čia būtų 
kaimo šventorius. Ir tas himnas, 
kurį grojo vargonininkas, priraki
no Sopį prie geležinės tvoros, nes 
tas himnas buvo jam gerai pažįs
tamas iš tų laikų, kai jo gyveni
me dar buvo reikšmingi tokie- da
lykai, kaip motina, rožės, ambici
ja, draugai, nekaltos mintys ir su
tana.

Jautri jo dvasios būsena kartu 
su senos bažnyčios aplinkos įtaka 
iššaukė jo sieloje netikėtą ir ma
lonią permainą. Vienu akimirks
niu, pasibaisėdamas, jis peržvelgė 
tą bedugnę, kurion buvo įpuolęs: 
tas nualintas dienas, nevertus no
rus, beviltiškus troškimus, palai
dotus gabumus ir žemus motyvus, 
kurie sudarė jo egzistenciją.

Tuo pačiu momentu ir džiū
gaujanti jo širdis pritarė šiai nau
jai nuotaikai. Staigus ir stiprus 
impulsas pagavo jį, skatindamas 
kovoti su beviltišku likimu. Jis 
pasikels iš balos; pasidarys vėl 
žmogumi; nugalės blogį, kuris bu
vo jį pavergęs. Dar yra laiko; jis 
dar, palyginti jaunas; atgaivins 
savo drąsias senas ambicijas ir 
nesuklupdamas jas vykdys. Ta iš
kilminga, bet saldi vargonų mu
zika užvirė jo viduje revoliuciją. 
Rytoj vyks į gyvenimu verdanti 
miesto centrą ir susiras sau dar
bą. Kartą kailių pirklys siūlė jam

Tautinės mažumos 
Lenkijoje

1931 m. Lenkijos teritorijoj gy
veno 10 mil: žmonių nelenkiškos 
kilmės: 3.200.000 ' ukrainiečių, 
989.900 gudu, 1.219.600 rusinu, 
707.100 “tuteišų”, 2.700.000 žy
dų, 741.000 vokiečių, 138.700 ru
sų, 78.400 lietuvių ir 31.300 Čekų. 
Maždaug vieną trečdalį Lenkijos 
gyventojų sudarė nelenkai.

Dabartinėje Lenkijoje priskai- 
toma 450.000 tautinių mažumų; 
180.000 ukrainiečių, 165.000 gu
dų, 31.000 slovakų, 2000 čekų, 
19.000 rusų, 3.000 vokiečių, 21. 
000 čigonų, 5.000 graikų, 5.000 
makedoniečių, 10.000 lietuvių.

Apie 10.000 lietuvių gyvena 
vad. Suvalkų trikampyje; 40% 
jų — Seinų' apskrityje, ypačiai 
kompaktiškai gyvena lietuviai 
Punsko, Tarakiškių ir k. apylin
kėse. Mažos lietuvių kolonijos gy
vena Gorzowe ir Wroclawe. Tai 
daugiausia repatrijantai iš Vil
niaus krašto.

Mūsų turimomis žiniomis, ne
maža lietuvių repatrijavo į Len
kiją tuo pretekstu, kad arba jie 
patys turėjo lenkų pilietybę kaip 
vilniečiai, arba buvo vedę lenkų 
pilietes. Tad lietuvių Lenkijoje 
faktiškai yra žymiai daugiau, ne
gu lenkų statistika rodo. J. Gs.

šoferio vietą. Susiras jį rytoj ir 
paprašys tos vietos. Jis dar bus 
kuo nors šiame pasaulyje. Jis —

Sopis pajuto ant savo peties už
dėtą ranką. Ūmai atsigręžė ir iš
vydo platų policininko veidą.

— Ką čia veiki? — paklausė 
valdininkas.

— Nieko, — atsakė Sopis.
— Tai eiki su manim, — tarė 

policininkas.
— Trims mėnesiams į Salą, — 

nusprendė policijos teismo teisė
jas sekantį rytą. (Pabaiga)

? -

DR. A. UŽUPIENŲ, 
jos brangiam vyrui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

__  Juozas, Pranciška,
Vitolis ir Valerija Siminkevičiai 

—

Mirus mūsų mielai narei
MARIJAI PETRUŠAITIENEI,

gilią užuojautą reiškiame visai šeimai ir kartu liūdime,

KLK Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

Brangiai Mamytei ir Uošvei
A. t A.

MARIJAI PETRUŠAITIENEI mirus,
Egidijui Petrušaičiui, Renatai ir Česlovui Žilioniams 

ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir liūdime kartu —

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras”

Egidijui Petrušaičiui, Renatai ir Česlovui žilioniams 
ir kitiems artimiesiems, jų Mamytei

A. t A.
MARIJAI PETRUŠAITIENEI mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime — 
Hamiltono Skautams Remti Draugijos valdyba,

“Širvintos” ir “Nemuno” tuntai

A. t A.
MARIJAI PETRUŠAITIENEI mirus,

* jos vyrą Liudviką Petrušaitį, dukras — Mariją, Eleną ir 
Renatą, sūnus — Apolinarą, Vytautą ir Egidijų bei jų 

šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

P. Naudžiuvienė
E. Vabalienė
O. V. Trečiokai
S. A. Goceitai

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS „
Tel. Bolton 857<<<1030R.R. 3, Bolton, Ont

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

MŪSŲ 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.

BOLTON

HWY.

ALBION 
“MOTORS

401

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

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STAUORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 TeL Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.
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■ . 1 40 dienų okupuotoj Lietuvoj
LIETUVOS ŽYDAS, 

IŠSIGELBĖJES IŠ SIBIRO
S" v

E. ŠULAITIS

Sovietų vykdyti žiaurumai iš arti vėl 
atsistoja prieš akis beskaitant baisius 
Lietuvos žydo pergyvenimus, kuriuos 
jis patyrė 1941 m. kartu su tūkstan
čiais lietuvių važiuojant į tremtį Si
bire ir bevargstant darbo stovyklose.

“Chicago Tribune” dienraščio sek
madieniniame priede “Chicago Trib
une Magazine” (1964 m. sausio 5 d.) 
paskelbė platų straipsnį apie vieną 
Lietuvos žydą (čia jis vadinamas tik 
Simonu, neduodant jo tikrosios pavar
dės, kadangi nenorima pakenkti už ge
ležinės uždangos pasitikusiems gimi
nėms), kuris buvo ištremtas į Sibirą, 
o iš ten pabėgęs gyveno eilėje kitų 
vietovių, kol atvyko į Čikagą ir čia 
apsistojo.

Įvadinėse eilutėse į šį ilgą straipsnį 
(V-jį iš eilės straipsnių serijoje “How 
Chicago lives”) skaitome: “A Lithu
anian Jew who escaped the horrors 
of Siberia, married a former fighter 
of the Israeli underground, and came 
to ‘this wonderful city’ finds himself 
still running, but this time it is to
ward something.”

Straipsnio autorė Julie Ann Lyman 
vaizdžiai nupasakoja Simono, tada 16 
m. berniuko išgyvenimus, kai 1940 m. 
Lietuvą okupavo sovietai. Simono tė
vas, kaip pasiturintis žmogus (turėjo 
kelis fabrikus), buvo paskelbtas “liau
dies priešu” ir iš jo buvęs atimtas vi
sas turtas.

čia smulkiai nupasakojami žmonių 
trėmimai, kurie taip pat palietė ir Si
moną su jo tėvais. Aprašoma, kokiose 
nežmoniškose sąlygose jie iš Lietuvos 
buvo vežami į Sibirą. “Much is known 
about the nazi death camps. Little is 
known about the Russians’ unique 
contribution to the horrors of war,” — 
sakoma ryšium su sovietiniais trėmi
mais.

Simonas su savo tėvais ir kitais Lie
tuvos tremtiniais buvo nusiųstas Į tai
gas — šiaurinėje Sibiro dalyje. “Mums 
atvykus, ‘pasveikinimo žodį’ tarė po- 
litrukas (rašoma “Politruka”), parti
jos žmogus, kuris pasakė, jog esame 
Sibire ir pažymėjo, kas mums atsitik-

Kas naujo Kanadoje?
Montrealio kardinolas P. E.
Leger, grįžęs iš Afrikos, pa

reiškė, kad kanadiečiai turėtu 
žymiai daugiau remti atsiliku
sius Afrikos kraštus.

lankydamasis praėjusią savaitę 
Prancūzijoje, svarstė su prez. 
De Gaulle ir Kvebeko klausimą. 
Prez. De Gaulle, nors viešai ir 
nėra pareiškęs, turi simpatijų 
separatistam, norintiem Kvebe
ką padaryti nepriklausoma vals
tybe.

Buvęs konservatorių prekybos 
min. George Hees paskirtas 

Montrealio biržos — Stock Ex
change pirm. Jis yra vienas ga
biausių Kanados ekonomistų ir 
buvo minimas kaip kandidatas į 
konservatorių partijos vadus.

Cigarečių žalą pradėjo kelti 
visa kanadiečių spauda. Ypatin
gas dėmesys kreipiamas Į jauni
mą, nes kas nepradeda rūkyti iki 
18 m. amžiaus, retai tepradeda 
vėliau.

1963 m. kanadiečiai surūkė 
40 bil. cigarečių. Kanadoje yra 
22 tabako firmos, turinčios 8000 
tarnautojų. Cigarečių parduota 
už $860 mil., iš kurių valdžia 
gavo $480 mil. mokesčių. Taba
ko ūkių Kanadoje yra 7.200, iš 
kurių nemažas skaičius lietuvių.

Laboratorijos įieško būdų at
skirti kenksmingąsias tabako da
lis, kad cigaretes rūkant rūkan
tiems nebūtų pavojaus sveikatai.

Vėl Kanada pirmauja! Bet tik 
srityje, kur nėra ko perdaug gir
tis. Tai savo pasikalbėjimais te
lefonu. Praėjusiais metais kiek
vienam kanadiečiui teko maž
daug 613 telefoninių pasikalbė
jimų.

Kanados istorija dažnai lieka 
tik vadovėlių puslapiuose, bet 
kanadiečiai jos nežino ir ja nesi
domi. Sausio 11 d. buvo Sir John 
MacDonald gimimo diena. Žur
nalistų apklausinėti kanadiečiai 
net nežinojo, kad MacDonald 
yra dabartinės Kanados, kaip 
valstybės, kūrėjas, vadinamas 
konfederacijos tėvu ir pirmasis 
Kanados min. pirmininkas. Vie- 

'ni paklaustųjų atsakė, kad jis 
norėjęs sujungti Kanadą su JA 
V-bėmis, kiti — kad jis organi
zavęs revoliuciją prieš vyriausy
bę, ir pan.

Visom Kanados provincijom 
paskirta po $2,5 mil. ruoštis Ka
nados šimtmečiui 1967 m. Fed. 
vyriausybė pareiškė, kad iš tų 
sumų pačios provincijos turėtų 
papildyti iš provincijų iždo. Jau 
ruošiami Įvairūs projektai kul
tūrinių centrų Įrengimui.

Vidurkis atlyginimo pramonės 
darbininkų šiuo metu yra $84. 
67 savaitei. Palyginus su JAV, 
ta suma yra labai žema.

Newfoundland prov. pradėjo 
statyti milžinišką elektros jė
gainę, kuri kainuos $100 mil. 

Min. pirm. Smallwood provinci
jos gerovei pakelti j ieško finan
sininkų užsienyje ir jų suranda. 
Prieš eilę metų jo ekonominiu 
patarėju buvo latvis Valdmanis.

Užpildydami pajamų mokes
čių formas pr. metais 800.000 

kanadiečių padarė klaidas ne 
dėl norėjimo apgauti vyriausy
bę, bet dėl formų komplikuo- 
tumo.

Kanados indėnų rezervatai iš 
lėto bus panaikinami ir indėnai 
Įjungiami i kanadiečių gyve
nimą.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių . n .... ... 

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723
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tų, jeigu mėgintume pabėgti. Jo žo
džiais tariant, mes esame ‘liaudies 
priešai’, remiantis tokiu ir tokiu pa
ragrafu. Mes buvome nuteisti dirbti 
20 metų kolchoze,” — pasakoja Si
monas.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos mokiniai, suvaidinę kalėdinį vaizdelį “žaislų krautuvė”. 
Režisavo ir sceninius šokius paruošė mokyt. Ant. Mikšienė.
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Sąmyšis komunistiniame bloke

Vargingose sąlygose Simonas išbu
vo 5 su puse metų. Tuomet jam pasi
taikė proga iš Sibiro pabėgti ir trau
kiniu atvažiuoti i Maskvą. Iš Maskvos 
įvairiomnis priemonėmis nuvyko iki 
Lenkijos pasienio, kur suvaidino ne
bylį lenkų repatrijantą ir pateko į 
Lenkiją. Po to, pasiekė Čekoslovaki
ją, o iš ten — į sovietų valdomą Aus
trijos dalį, kol pagaliau pakliuvo pas 
amerikiečius Vienoje.

Išgirdęs apie besikuriančią Izraelio 
valstybę, Simonas išskubėjo į tą kraš
tą. Ten susitiko su dabartine žmona, 
ją vedė ir susilaukė dviejų vaikų. 1960 
m. jie visi atvažiavo Čikagon. Simonas 
čia baigė “Jewish College of Studies” 
ir dėsto Skokie miestely prie Čikagos 
žydų bendruomenės mokykloje.

Įdomu, kad ir jo tėvai, 20 metų iš
buvę Sibiro tremtyje, irgi jau Čika
goje. Kaip jiems pavyko iš ten išsi
laisvinti, sakoma, laikraštyje negali
ma rašyti. Atvykti Amerikon jiems pa
dėjęs pats Chruščiovas, kuriam 1959 
m. lankantis Amerikoje buvo įteiktas 
sąrašas žmonių, prašant išleisti juos 
į šį kraštą. Iš to sąrašo buvo išrinkti 
tik Simono tėvai ir jiems duotas leidi
mas atvykti pas sūnų.

Įdomi yra Simono nuomonė apie 
sovietų valdomus kraštus. Jis sako: Re
voliucijos už geležinės uždangos lauk
ti netenka. Gyventojai matė Vengrijos 
sukilimo rezultatus, ir jie žino, kaip 
mažai galima pasitikėti kitų pagalba. 
Sauja žmonių nieko negali padaryti 
prieš tankus ir išlavintus kareivius. 
Bet galima tikėtis evoliucijos, kuri su
švelnins padėtį”...

šiame straipsnyje Lietuvai ir lietu
viams yra nemaža palankios medžia
gos. Taip pat čia nepaminėtas ir žy
dų žudymas Lietuvoje nacių metais, 
kaip kad dažnai daroma kituose pana
šiuose atsiminimuose.

Prieš 10 metų komunistinių 
valstybių blokas turėjo monolito 
požymius; šiandien jis jau neda
ro vieningo bloko įspūdžio, nes 
visų pirmą skyla į sovietinį ir ki- 
nietinį, be to, sovietiniame ir ki- 
nietiniame bloke yra tam tikro, 
kad ir negarsaus, girgždėjimo, 
tam tikro sąmyšio. Be sovietų ir 
kiniečių stovyklų galima įžiūrėti 
dar ir trečią, kad ir neryškią. 
Aiškiai prokinietiška yra Šiauri
nė Korėja ir Albanija, o su tam 
tikru rezervu ir šiaurės Vietna
mas.,

Korėjos ir Vietnamo 
laikysena
Korėja yra ilgus laikus buvusi 

Kinijos kolonija, tad istorijai ir 
kultūra riša ją su Kinija. Šiauri
nės Korėjos komunistai yra dė
kingi Pekingo kom. vyriausybei 
už jos divizijų pagalbą kare su 
Pietų Korėja. Korėjai labiau pa
tinka karinga Pekingo poza, ne
gu Maskvos koegzistencija su Va-

J. GOBIS

Kanadiečių kalnų laipiotojų 
grupė ruošiasi šį pavasarį kop

ti į dar niekieno nenugalėtą Hi
malajų kalnų viršukalnį — Ma- 
lubitirig kalną Pakistane. Kalnas 
yra 24.500 pėdų augščio. Grupei 
vadovauja Otavos geologas dr. 
E. Roots. Prie jo prisidėjo dar 7 
pavojų mėgėjai, daugiausia geo
logai, inžinieriai ir vienas moky
tojas. Kiekvienam iš jų ekspedi
cija kainuos $3.200.

Politinių partijų finansavimas 
turėtų būti pakeistas — pareiš
kė liberalų atstovas J. P. Trot- 

- ter. Kai įvairios b-vės finansuo
ja partiją ar pavieni kandidatą, 
vėliau vyriausybės atstovai ne
gali išeiti prieš tos b-vės politi
ką, nors ji būtų žalinga kraštui. 
Pvz. apdraudos b-vės priešinasi 
socialinei apdraudai ir bando fi
nansuoti atskirus kandidatus 
rinkimų metu.

Kanadiečiai skundžiasi dide
liais mokesčiais valstybei, ta

čiau, palyginus su kitomis vals
tybėmis pasaulyje, Kanada lie
ka 13-toje vietoje. Didžiausi mo
kesčiai yra Prancūzijoje, toliau, 
seka V. Vokietija, Švedija, Bri
tanija ir JAV.

Vienas turitingiausių žmonių 
Kanadoje šiuo metu yra E* 

P. Taylor, kurio žinioje yra be
veik visos alaus daryklos, Mas
sey-Ferguson, keletas radijo sto
čių, daugelis kasyklų, Dominion 
maisto krautuvės ir daugybė 
smulkesnių įmonių, kurios pri
klauso nuo didžiųjų. Spėjama, 
kad jo kontroliuojamų įmonių 
turtas siekia apie $1,5 bil.

Sovietai atitrauks savo 
kariuomenę iš Vengrijos

Gerai informuoti diplomatiniai 
sluogsniai teigia, kad netrukus 
sovietai atitrauksią iš Vengrijos 
savo karinius dalinius, kurie su
traiškė Vengrijos laisvės revoliu
ciją prieš 7 metus. Vengrijoj te- 
paliksiąs simbolinis sovietų ka
reivių skaičius pagal Varšuvos 
paktą. Diplomatai mano, jog tas 
žingsnis reiškia, jog Sov. Sąjun
gos vyriausybė pasitiki politinės 
būklės pastovumu Vidurio Euro
poje — satelitinėse valstybėse ir 
jog Chruščiovas pasitiki Kadaro 
vyriausybe, laikydamas ją ir pa
tikima ir pastovia. Apie kariuo
menės atitraukimą sprendžiama 
iš to, kad palengva, bet pastoviai 
ir planingai sovietinių karių šei
mos išvyksta iš Vengrijos.

Jau nėra sovietų įgulų Čekoslo
vakijoje, Bulgarijoje ir Rumuni
joje; nedideli daliniai tebėra Len
kijoje, bet jie laikomi ryšininkais 
taip rytų Berlyno ir Maskvos. 
Vengrijoje buvo iki šiol laikomos 
stiprios sovietų įgulos — 2 šar
vuočių divizijos ir 2 motorizuotos 
pėstininkų divizijos. Rytų Vokie
tijoj laikoma milžiniška karinė 
pajėga — 10 šarvuočių divizijų ir 
10 motorizuotų divizijų.

Sovietu kariuomenė atitraukia-

karais, šiaurinė Korėja tikisi su 
Kinijos divizijų pagalba išmesti 
JAV kariuomenę iš P. Korėjos.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
Š. Vietnamą, kuris irgi turi isto
rinių ir kultūrinių ryšių su Kini
ja ir bendrą sieną su ja. Kinie
čiai komunistai remia Ho Chi 
Minh jo kare dėl įsigalėjimo P. 
Vietname, bet Ho Čhi Minh pri- 
bijo, kad Vietnamas nepasidary
tų Kinijos provincija ar bent ne
atskiriamu jos satelitu, todėl jis 
manevruoja, pvz.j Prancūzijai da
ro tam tikrų kultūrinių ir ekono
minių nuolaidų, bet Ho Chi Minh 
manevravimo laukas yra siauras.

Albanija bijo Chruščiovo
Kitaip reikalas stovi su Alba

nija, kurią tūkstančiai kilometrų 
skiria nuo Kinijos. Albanija ne
turi bendros sienos su Sov. Są
junga, o šis faktas jai garantuo
ja tam tikrą nebaudžiamumą už 
akiplėšiškumus Maskvos atžvil
giu.

Albanai bijo Jugoslavijos, ku
ri susidraugavo su Chruščiovu. 
Stalinas buvo labai užpykęs ant 
Jugoslavijos maršalo Broz Tito 
ir jį ekskomunikavęs iš komunis
tinės bendruomenės, bet kol Sta
linas su Tito sugyveno, kol ne
buvo skilimo tarp Maskvos ir 
Bielgrado, Stalinas prasitarė, kad 
Tito turįs, pagriebti Albaniją ir 
įjungti ją į Jugoslavijos federa
ciją. Albanijos valdovas Enver 
Hodža, atrodo, esąs įsitikinęs, 
jog ir Chruščiovas neturėtų nie
ko prieš, jei Tito vykdytų Stali
no patarimą. Todėl E. Hodža Ki
nijoje mato savo gynėją. Albani
jos priešingumas Jugoslavijai 
daugiau nulėmė Albanijos pro- 
kinišką poziciją, negu jos simpa
tijos kinietiškai marksizmo-leni
nizmo versijai.

Nepatenkinta Maskva
Kitą kategoriją sudaro valsty

bės, kurios rodo tam tikrą patrau
kimą į Kiniją, bet bendradarbiau
ja su Maskva. Toks yra Fidel Cas
tro Kuboje, kurio karinga revo
liucinė taktika P. Amerikoje la
biau sutampa su Maotsetungo, 
negu su Chruščiovo taktika — 
Chruščiovo taikingos koegzisten
cijos politika stumia F. Castro 
Kinijos link. Castro negali už
miršti Chruščiovo laikysenos Ku
bos krizės metu, bet Kuba mili- 
tariškai ir ekonomiškai priklau
so nuo Maskvos ir turės sutikti 
su savo satelitine būkle.

Kitokiu pavyzdžiu gali būti Ru
munija, kuriai Komekono planai 
skiria neišvystytos pramonės 
krašto vaidmenį. Rumunijos val
dytojas Georgiu Dež tuo jo kraš
tui skiriamu vaidmeniu yra nepa
tenkintas ir bando kiniečiu ir rū

ma iš Vengrijos tam tikra sutar
timi, kurios pagrinde glūdi Krem
liaus pasitikėjimas Janos Kadaru. 
Politinė ir ekonominė Vengrijos 
s t a b i 1 i z acija diplomatiniuose 
sluogsniuose laikoma vienu ryš
kiausių paradoksų: bemaž visuo
tinė politinė amnestija, gan aukš
tokai pakeltas (kaip socialistinia
me krašte) gyvenimo lygis, platūs 
vengrų kontaktai su Vakarais. Pa
lyginti su Sovietų Sąjunga, Veng
rijoje gana daug laisvės. Tai visa 
padarė Kadarą vienu liberaliau
sių sovietų bloke komunistų va
du, kuris prieš 7 metus buvo už
sipelnęs kruvino budelio vardą.

Sovietų kariuomenei pasitrau
kus iš Vengrijos, šios pastarosios 
gynimas remsis savo ginkluotom 
jėgom ir sąjungininkų pagalba 
karo atveju (pagal Varšuvos 
paktą).

Vakaruose spėjama, kad Veng
rijos ginkluotas pajėgas sudaro 
viena šarvuočių divizija, 4 moto
rizuotos divizijos, aprūpintos 
1000 tankų, 3 MIG tipo naikintu
vų grupės ir 1 grupė tipo 11-288 
bombonešių. Be to, į Vengrijos 
ginkluotas pajėgas Įeina tiksliai 
nežinomas raketinių vienetų skai
čius. J. Gs.

sų ginčą išnaudoti Rumunijos in
teresams. Tam tikslui jis paskel
bė Pekingo kaltinimus Maskvai, 
tikriau sakant, Maskvos kompar
tijai. Pekingas į tai reagavo aiš
kios simpatijos Rumunijai pareiš
kimu, o Chruščiovas neslėpė sa
vo nepasitenkinimo tuo Bukareš
to žygiu. Rumunija turi bendrą 
sieną su sovietais, todėl jos pro- 
kinietiški mostai negali turėti 
rimtų pasekmių.

Rytų Vokietija irgi 
nepatenkinta
Nors iš paviršiaus atrodo, kad 

sovietų ir Rytų Vokietijos san
tykiai visai darnūs, bet tarp tų 
dviejų kraštų yra tam tikro try
nimos!. R. Vokietijos valdytojas 
yra nepatenkintas Chruščiovo po
litika Berlyne: jau praėjo bemaž 
penkeri metai, kai Maskva pa
skelbė ultimatumą Vakarų didie
siems dėl pasitraukimo iš V. Ber
lyno, bet amerikiečių, anglų ir 
prancūzų Įgulos nė judėti nejuda 
iš Berlyno. Maskvą laiko R. Vo
kietijoj 20 divizijų, kurios verčia 
Ulbrichtą ir jo partiją nerodyti 
simpatijų Kinijai. Čekoslovakijos 
prezidentas Novotny yra stalinis- 
tinės dvasios ir įsitikinimų vyras 
ir mielai eitų koja į koją su Mao- 
tsetungu, jei galėtų, bet jis yra 
spaudžiamas liberališkų savo 
partijos elementų, reikalaujančių 
Čekoslovakijos dėstalinizacijos, ir 
jis turi daryti jiems nuolaidų. Če
koslovakija yra kraštas, kuriuo 
Chruščiovas negali šimtaprocen- 
tiškai pasitikėti: ypač sunkių kri
zių metu, nes ... čekai eina su 
nugalėtojais, su stipresniaisiais...

Pasitiki Gomulkos valdžia
Chruščiovas gali visai pasitikė

ti Gomulkos Lenkija, Kadaro 
Vengrija, Bulgarija ir Išorine 
Mongolija. Tie kraštai yra aiškiai 
antikiniški, jų kompartijų vadai 
nejaučia jokių simpatijų Pekin
go ideologijai. Prieš metus Bul
garija turėjo gan stiprią prokiniš- 
ką grupę, kuri buvo “išvalyta”. 
Išorinė Mongolija ekonomiškai 
priklauso nuo Rusijos. Kitados ji 
buvo Kinijos dalimi, tad dabar 
bijo to koloso ir glaudžiasi prie 
Rusijos. Gomulka turi, palyginti, 
daug laisvės ir nėra verčiamas 
Lenkijos kolchozinti; be to, Go
mulka stipriai laikosi Oder-Nei- 
sse’s linijos su Vokietija, kurią 
jam sovietai garantuoja, o V. Vo
kietija — dar ne. Tad Gomulkai, 
kaip ir lenkams, visai nerūpi Vo
kietijos suvienijimas. ’

Ypatinga Jugoslavijos 
pozicija
Ypatingą vietą tame kaleido

skope užima Jugoslavija su savo 
prezidentu Tito priešakyje. Ju
goslavija — tai labiausiai antiki- 
nietiškas komunistų valdomas 
kraštas, ir Pekingas ją laiko dok
trininių herezijų skleidėja, ne
verta socialistines valstybės var
do. Iš tiesų, Belgradas nepriklau
so raudonųjų valstybių blokui ir 
jo partinė doktrina daugeliu at
žvilgių skiriasi ne tik nuo Pekin
go, bet ir nuo Maskvos.

Suskilusios kompartijos
Taigi partijos, kuriose Leninas 

norėjo matyti tam tikros rūšies 
Įstatymą, atremtą į vieningą va
lią ir geležinę drausmę, teįsten
gė būti vieningos tik stalininio 
teroro priespaudoj, o Jugoslavi
jos Tito atsilaikė ir prieš Stalino 
rūstybę. Kai stalininis teroras 
praėjo, visur pasireiškė tam tik
ras atsipalaidavimas, tam tikras 
įvairumas, kuris tačiau turi savo 
ribas. Visos atskirų kraštų kom
partijos vėl susijungtų, jei atsi
rastų pavojus jų valdymui. Kai 
1956 m. revoliucinė Vengrijos 
vyriausybė pabandė išstoti iš Var
šuvos pakto ir pereiti į neutralu
mą, tuojau sovietų tankai atsira
do Budapešto gatvėse. Toks pat 
atsakymas būtų ir šiandien kiek
vienam prieš komunistus sukilu
siam kraštui. Visdėlto tam tikro
se ribose atsirado daugiau lais
vės, negu jos buvo prieš 10 metų, 
ir tai ne tik satelitinėse valstybė
se, bet ir pačioje Sovietų Sąjun
goje, nors tas pralaisvėjimas dar 
tolimas iki demokratinių laisvių.

(Atkelta iš 1 psL)
no pažįstamo drg. Antano Vai- 
vutsko. Žinote, mes mokslų nėję, 
nelabai gramatni. Todėl mes pa
sakojam, o jis rašo, rašo”... Na, 
ir prirašė, žinoma tik taip, jog 
“sovietinėje tėvynėje” viskas 
šimtu nuošimčių dabar gera ir 
gražu. Bet šis rašėjas nesusitarė 
su propagandiste N. Markevičiū
te, kuri “Tėvynės Balso” nr. 75, 
1963 m. rugsėjo mėn. apie tos 
pačios urugvajiečių ekskursantų 
grupės Įspūdžius jau ir šitaip ra
šo: “Drauge jie, žinoma, matė ir 
trūkumų, kurių pasitaiko kaime, 
ir sunkumų, kuriuos tenka Įveik
ti. Jie kalbėjosi su daugeliu žmo
nių, pažino jų naujuosius rūpes
čius ir poreikius. Svečiai įsitiki
no, kad kelias, kuriuo eina Lietu
vos kaimas, nėra vien rožėmis 
klotas”...

Tai jau kas kita. Bet kaikurie 
ekskursantai buvo labai nustebin
ti, kai Lietuvos sieną pervažiuo
jant, iš jų buvo atimtas ir “Tėvy
nės Balsas” ir “Darbas”, nors 
svečiai manė, kad šie laikraštė
liai, tarp kitko, bus jų komunis
tinių nusiteikymų įrodymas...

Pasakos per radiją
Kai ekskursantai grįžo į Mon

tevideo uostą, nebuvo paleisti tie
siai i namus, bet pirmiausia nu
vežti į komunistinio lietuvių cent
ro patalpas. Ten vietinių vadei
vų buvo pamokyti “kaip laikytis” 
susitikus su giminėmis ir pažįsta
mais.

Tas pats centras organizavo 
grįžusiųjų pasikalbėjimus per jų 
radijo pusvalandį sekmadieniais" 
Į programos vedėjo paklausimą, 
kaip dabar Lietuvoje gyvena, at
sakė kaip jau buvo parašyta: “La
bai gerai. Taip gerai, kad geriau 
jau ir būti negali”. Bet nelabai 
įkirsdamas raštą Vėlyvis susimai
šė ir mikčiodamas ėmė šį tą im
provizuoti. Taip jis pridėjo: “ži
noma, kaip visur, taip ir ten yra 
trūkumų, pasitaiko visko, bet kas 
dirba, gyvent gali”. Jį pertrauk
damas pranešėjas paklausė, ar 
buvo tėviškėje ir kaip gyvenanti 
ten jo brolio šeima. Iš neaiškaus 
atsakymo, atrodo, kad jo brolis 
su šeima gyvena kažkur kolūkyje 
“labai gerai”', nes penis tris nuo
savas kiaules, o “smetoniniais 
buržuaziniais laikais” tegalėjęs 
turėti tik dvi. Pranešėjas vėl pa
siskubino paklausti, ar draugas 
Vėlyvis nemano grįžti apsigyve
nimui į tarybinę tėvynę. Vėlyvis 
jau nemikčiodamas atsakė: “Ne.

Pastatykime paminklą prof. Pokštui
Prieš trejetą metų Čikagoje širdies 

smūgio ištiktas staiga mirė prof. dr. 
Kazys Pakštas. Velionis plačia bei ša
kota kultūrine, visuomenine, bei poli
tine veikla ir savo ugningais žodžiais 
kėlė lietuvišką kultūrą ir nuolat ra
gino pasukti lietuviško gyvenimo laik
rodį šimtą metų pirmyn. Jis visuomet 
didžiavosi esąs lietuvis, kunigaikščių 
tautos ainis, ir siekė, kad lietuviai sa
vo kultūra pirmautų tarpe kitų seniai 
laisve besidžiaugiančių tautų. Velionis 
lyg pranašas bei šauklys iškėlė reika
lą atkreipti veidą į jūrą, išeiti į platųjį 
pasaulį, o tremties metu jieškojo vie
tos, kur visi tremtiniai susibūrę galė
tų išlikti lietuviais.

Pavasaris skirtas paukščiams...
Atlikite pagerinimus dabar!

Kodėl laukti šilto oro, kad galėtumėte pataisyti savo namą? Su NHA Namų 
Pagerinimo Paskola, gaunama per jūsų banką, jūs galite atlikti dabar. 
Padarykite tai greičiau ir dažnu atveju galite sutaupyti pinigų. Patikrin
kite sąrašą darbų, reikalingų atlikti prie jūsų namo ir nedelskite. Atlikite 
pagerinimus dabar.

• Papildomi kambariai
• Dažymas ir popieriavimas
• Garažas ar mažinai vieta
• Prieangis
• Vandentiekio darbai
• Šildymas
• Salkos kambariai
• Skiepas
• Žaidimo kambarys
• Dabinimosi kambarys
• Tvoros
• Praustuvės ir šulinių įrengimai 

KAS GALI GAUTI PASKOLAS? Namų ir apartamentų savininkai. Kaip 
greit reikalinga paskolą grąžinti? Priklauso nuo sumos dydžio. Paskolos 
gali būti atmokamos dalimis kas mėnesį, įskaitant ir nuošimčius net iki 
10 metų laikotarpio.

Kur gauti smulkesnę informaciją? Kreipkitės į banko direktorių. Pa
darykite tai dabar. Tad būsite atlikęs reikalingus pataisymus ar page
rinimus nedelsdamas.

Kodėl laukti pavasario?

HON. ALLAN J. MacEACHEN
MINISTER OF LABOUR, CANADA DIN-263A

Kam gi man grįžti, kad ir čia ge
rai. Gaunu pensiją, čia turiu vis
ko”. Be to, jau ir amžius ir Lie
tuvos atprastas klimatas...

Kitą kartą per tą patį pusva
landį buvo apklausinėjama K. 
Kaušienė. Į paklausimą, ką dabar 
Lietuvoje kasdien žmonės valgo, 
jinai juokingais sakiniais pasakė 
maždaug taip: iš ryto visi valgo 
dešras ar kumpį su grietine, vė
liau šiltą mėsą su pamidorais 
“taip, kaip ir mes čia”. Belo, visi 
valgą ikrus, kuriuos vadina kavia- 
ru. Gerią vyną, alų ir degtinę 
“kaip ir čia”... “Draugė” Kau
šienė prie mikrofono sudarė ne
blaivios įspūdį. Kai bėdon pate
kęs pranešėjas ją nutraukė aiš
kindamasis laiko stoka, jinai pasi
traukė murmėdama.

Netikėkit nė vienam!
Kad ir prie visko jau pripratę 

valandėlės klausytojai, tokias grį
žusiųjų pasakas komentuoja iro
niškai ir linksmai. Sako, kad jie 
net ir durniaus volioti nemoka. 
Kiek nuoširdesnis J. V. savo drau
gus prie stikliuko atvirai įspė
jo: “Netikėkit jų nė pienam žo
džiui. Meluoja kaip velniai”... 
Visoje Urugvajaus lietuvių kolo
nijoje susidarė ta pati išvaizda: 
jei net komunistams iš tokios to
lybės nebuvo leidžiama savo tė
viškes bei gimines aplankyti, tai 
kokia gi ten laisvė? Ir koks skur
das ir kitos baisybės nuo turistų 
dabar Lietuvoje turi būti slepia
mos ...

Šis argumentas, atrodo, daug 
sąmyšio įnešė net pačių raudonų
jų tarpan. Dvi patrijotinės lietu
vių valandėlės savo radijo progra
mose nepraleido progų nepako
mentavusios eskursantų nesėk
mių, jų prieštaravimų ir perdaug 
akivaizdaus melo.

Nežiūrint visko, sunku tikėtis 
nors vieno kito Urugvajaus lietu
vių komunistų žymesnių veikėjų 
“atsivertimo”."Apie dešimt jų yra 
už savo propagandinį darbą ap
mokami.

Dabar jau skelbiama kita eks
kursija į Vilnių 1965 m., kai ten 
būsianti* dainų šventė. Kas kelio
nės išlaidoms iki Lietuvos turės, 
gali susigundyti prie tokios eks
kursijos dėtis. Žinios, kad ekskur
santai per 40 dienų buvo nemo
kamai vežiojami ir vaišinami, 
gundančiai veikia net ir nekomu- 
nistus, nors jiems ir okupaciniam 
režimui perdaug nesvetimus ir 
nepavojingus. Tokių P. Amerikos 
liet, kolonijose, deja, yra. K.

Tokio tai Pakšto mirtingųjų palai
kų vieta yra plačiosios visuomenės 
kaip ir pamiršta. Ateitininkai, kurių 
Federacijos vadu jis ilgą laiką yra bu
vęs, ėmėsi iniciatyvos. Sendraugių 
centro valdyba iš savo tarpo išskyrė 
paminklui statyti komitetą, kuri suda
ro kun. B. Dagilis, inž. J. Mikaila ir 
dr. L. Bajorūnas. Paskirose vietovėse 
yra pakviesti įgaliotiniai arba grupės, 
kurios rūpinsis lėšų telkimu. Visi lie
tuviai kviečiami prisidėti prie pamink
lo pastatymo įteikiant savo auką įga
liotiems asmenims arba siųsti tiesiai 
“Pakštas Fund” J. Mikailos adresu: 
16870 Stoepel, Detroit, Mich, 48221, 
USA. At-kų Sendraugių c. v-ba
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VISI KVIEČIAMI TIK VIENĄ KARTĄ I METUS ATSILANKYTI 
| MŪSŲ APYLINKĖJE RENGIAMĄ

Tillsonburg - Delhi, Ont HAMILTON* Nr. 4 (731)

linksmą ir nuotaikingą
ZUIKIŲ BALIŲ

SAUSIO 25 D., 7 V.V^ DELHI LENKŲ SALĖJE.

Programa: “iškilminga” zuikienos vakarienė • geras orkestras
• ŠOKIAI • BUFETAS • TURTINGA LOTERIJA • 

VISI ŠIOS APYLINKES IR TOLIMESNIŲ APYLINKIŲ 
LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Rengia Delhi šaulių būrio Valdyba

Pavergtoje tevyneje
“ELNIAS” IR “RAUD. SPALIS”
Visoje Lietuvoje prasta avalynės 

kokybe ir planų neįvykdymu išgarsė
jęs buvęs “Inkaro” fabrikas, dabar 
vadinamas “Raudonuoju Spaliu” Pas
kutiniųjų kelerių metų laikotarpyje 
šis fabrikas planuotojams liko skolin
gas tūkstančius porų avalynės. No
rėdama atskleisti tikrąsias nesėkmės 
šaknis, “Tiesa” į-fabriką nusiuntė sa
vo korespondentą A. Kadžiulį. Pro 
raudonojo biurokratizmo ūkanas jis 
ir partinės-valstybinės kontrolės 
pirm. I. Mirošnikovas paskelbė sun
kiai beįtikėtiną dalyką — dėl nuola
tinio planų sužlugdymo kaltas ne 
“Raudonasis Spalis, o “Elnio” odos 
kombinatas Šiauliuose. Pasirodo, “El
nias” avalynės fabrikui nepristato 
reikiamo kiekio ir tinkamos rūšies 
odos. Kartais ištisuose “R. Sp.” sky
riuose tenka nutraukti darbą dėl odos 
trūkumo. Tiesa, sandėliuose yra odos, 
kuri tiktų avalynei, neturinčiai pa
reikalavimo rinkoje — pvz. rudos 
odos žiemos mėnesiais, kada gyven
tojai daugiausia perka juodą avalynę.

Revizoriai “Elnio” knygose neįžiū
rėdavo jokios nuodėmės, nes kombi
natas visada įvykdo metinius planus. 
Jis juk ir “R. Sp.” nepagaili odos, 
nors ji, deja, netinka avalynės gamy
bai Tačiau “Elnio” gamybos knygo
se ši netikusi oda impozantiškai puo
šia metinių planų įvykdymo rodik
lius, o revizoriai bara ... “Raudoną
jį Spalį”...

BIBLIOTEKŲ LANKYTOJAI
Sovietinės Lietuvos spaudos pusla

piuose daug kalbama apie nepapras
tai pakilusį švietimą. Beveik kiekvie
nas lietuvis, girdi, laisvalaikius pra
leidžia bibliotekose — taip, mat, atro
do pavarčius bibliotekų vedėjų pra
nešimus. “šluota” neperseniausiai iš
aiškino, kad Kaišiadorių rajono “Pa
parčių” kolchozo bibliotekos vedėja 
G. Šerelytė į skaitytojų korteles įra
šo išgalvotas pavardes ir niekeno ne
skaitomų knygų pavadinimus. Satyri
kas Alg. Skinkys, pasinaudodamas 
proga, šaiposi iš sovietinio švietimo:

“Tai švietimas prasidėjo!
Mnrkis skaito “Odisėja”, 
Nebenori Margis loti, 
Baigia Regelį doroti.
O gaidys, primynęs koja, 
Gėtės “Faustą studijuoja... 
Jei pakils vedėjai noras, 
Ims knygas skaityt ir tvoros.”

PIRTIS JONAVOJE
Šiuo metu veikianti pirtis turi tik 

18 vietų — ties jos durimis susidaro 
ilgoka eilutė. Gudresnieji maudytis 
važiuoja į Kauną. Prieš trejus metus, 
tiesa, buvo pradėta didžiulės pirties 
statyba. Statybos darbai buvo paves
ti Panevėžio santechnikos darbų val
dybai nr. 41. Vieną dieną statybinin
kai išsikraustė iš Jonavos, palikdami 
neužbaigtą pirtį. Po ilgų susirašinėji
mų statybos ministerija pirties staty
bą perdavė Kėdainių santechnikams. 
Kėdainiškiai, atvykę į Jonavą, įsakė 
nugriauti pirties stogą, nes šiaip 
jiems, girdi, neįmanoma būtų vande
niui skirtus bakus sumontuoti. Bakai 
buvo sumontuoti, bet dabar niekas 
nenori stogo uždėti. Dėl lietaus ir 
sniego, sakoma, jau sienos pradedan
čios griūti...

KOMUNISTAI TAUTOS 
ŠVENTOVĖJE
Vytauto D. muzėjus ir sodelis savo 

laiku buvo kiekvienam lietuviui bran
gi tautos šventovė. Dabar jis pavadin
tas istoriniu muzėjumi. Sodelyje pa
laidota Salomėja Nėris, nors tokios 
pagarbos, galimas dalykas, ji nėra 
verta. Tačiau dar liūdniau, kad ta
me pačiame sodelyje užkasti ir 1926 
m. sušaudytų keturių komunistų — 
K. Požėlos, J. Greifenbergerio, K. 
Giedrio ir R. čamo palaikai. S. Nė
ris savo audringo gyvenimo laikotar-

pyje yra daug davusi lietuvių litera
tūrai, kai tuo tarpu minėtieji komu
nistai jau pačioje nepriklausomo gy
venimo pradžioje dirbo Maskvai, Lie
tuvai siekdami sovietinės okupacijos.

PROFSĄJUNGOS RŪMAI
Vilniaus Tauro kalne pastatyti 

Profsąjungos rūmai, kuriuose įsikū
rė respublikinė profsąjungų taryba. 
Naujajame pastate įrengta teatro sa
lė su besisukančia scena. “Tiesos” 
tvirtinimu, tai esanti didžiausia salė 
Lietuvoje. Ji turinti virš 1.000 vietų 
ir būsianti panaudota geriausių me
no saviveiklos ansamblių pasirody
mams. —vkst 

KAUKIŲ BALIUS artėja ir jau jam 
stropiai ruošiamasi. Iš rengėjų pusės 
nuoširdus prašymas irgi visiems, kau
kėms ir svečiams, ruoštis ir jame gau
siai dalyvauti. Kaukėms jau yra gau
tos šios piniginės premijos: I — mo
kyklos rėmėjo bei globėjo mons. dr. 
J. Tadarausko $15; II ir III — Shur 
Heat Oil — Šimkevičiaus $15 ir $10; 
IV — Canada Meat Market — Alf. 
Kybarto —. $5. Laimės staliukams jau 
paaukojo po $15: Sakus Parcel Serv
ice; Economy Meat Market — VI. Ky
bartas, Tri-Realty Ltd. — Didžbalis ir 
Pranckevičius, Concession Garage — 
Bolskis-Armonas ir $13—šimkevičius. 
Tikimasi ir daugiau gauti. Visiems au
kojusiems mūsų nuoširdžiausia padė
ka. Laukiame ir iš mokinių tėvų para
mos loterijai fantais ar pinigais, kad 
ir mažą sumą — centais. Balius įvyks 
vasario 1 d., šeštadienį, Hillcrest res
torano salėje, II a., 519 Concession 
St. Pradžia 7 v.v. Gera muzika, įvairus 
bufetas ir kita. Kviečiame visus atsi
lankyti. Vedėjas ir tėvų k-tas

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS. 
— KLK Moterų Dr-jos Hamiltono sky
rius ruošia tradicinį Užgavėnių blynų 
vakarą. Data — vasario 8 d., šeštadie
nį. Pradžia — 7 v.v. Vieta — parapijos 
salė. Įėjimas — suaugusiems $1.50, 
moksleiviams 50 et.

Blynai, dešros ir vėdarai bei visi ki
ti Užgavėnių gardumynai ant jūsų sta
lo! Jūs užsimokate prie įėjimo ir val
gote kiek tik norite! Kiekvienais me-

tais vis daugiau svečių apsilanko. Tai 
ir šiemet visų laukiame. Tad kam na
muose šeimininkes apkrauti darbu, jei 
visa šeima gali Užgavėnių blynų va
kare apsilankyti, pavalgyti, lietuviš
koje nuotaikoje Lašininį išlydėti ir 
Kanapinį sutikti.

Kviečiame visus! Laukiame visų!

WELLAND, Ont

Wellando šeštadieninė mokykla su mokytoju Ed. Gudaičiu

šeštadieninės mokyklos eg
lutė. — Praeitų metų gruodžio 22 d. 
apyl. v-ba surengė eglutę, kurioje ypa
tingai gražiai pasirodė šešt. m-los mo
kiniai, vadovaujami energingo jauno 
mokytojo Ed. Gudaičio, pastatydami 
gyvą vaizdelį “Prakartėlė”. Mūsų ma
žieji gražiai giedojo kalėdines gies
mes, pritariant visiems eglutės daly

viams. Kalėdų senelis (A. čepukas) 
apdovanojo visus apyl. vaikučius do
vanėlėmis, o jie seneliui dar pasakė 
eilėraščių. Reikia pasidžiaugti, kad 
mokykla visų vaikučių noriai lanko
ma. Už tai jaunosios kartos atstovui 
mokytojui Ed. Gudaičiui už įdėtą nuo
širdų darbą nuoširdžiai dėkoja —

Apylinkės valdyba

OAKVILLE, Ont
LIETUVIŲ BENDRUOMENES nau- 

ją valdybą sudaro: P. Ancevičienė, A. 
Kazlauskienė, E. Sargautienė, A. Vai- 
čeliūnas ir R. žiūraitienė. Valdybą iš
rinko- visuotinis Bendruomenės susi
rinkimas sausio 12 d. Vaičeliūnų na
muose. I naują revizijos komisiją su
sirinkimas išrinko: A. Aulinską, Pr. 
Linkevičių ir V. Pulkauninką.

Metinis susirinkimas buvo labai 
gausus ir praėjo darnioj nuotaikoj. 
Susirinkimui pirmininkavo M. Rama
nauskas. Darbotvarkė buvo užbaigta 
sudėtine kavute, kurios metu oakvi- 
liečiai turėjo progos pasidalyti savo 
įspūdžiais. Naujos valdybos artimiau
sias uždavinys — Vasario 16 minėji
mas vasario 22 d.

VITA LINKEVIČIŪTĖ, Perdue gim
nazijos XI skyriaus mokinė, per tos 
mokyklos kalėdinius šokius buvo vien
balsiai išrinkta Miss Snow Queen of 
1963. Vita yra Prano ir Zitos Linke
vičių jaunesnioji duktė. Jos išrinki
mas sniego karalaite nebuvo pripuo
lamas. Vita yra ne tik graži, jauna 
mergaitė, bet ir pavyzdinga mokinė. 
Tos Vitos savybės žinomos ir lietu
viškam jaunimui, kuris vasaroja Wa- 
sagoje ruošiamose jaunimo stovyklo
se, nes eilę vasarų jinai ten praleido. 
Linkevičiai turi ir vyresnę dukrą Ire
ną, kuri yra tos pat mokyklos XIII 
skyriuje. Ji yra taipogi pavyzdinga 
mokinė ir 1963 m. pavasarį Perdue 
gimnazijos metiniuose šokiuose ji bu- 
vo išrinkta tų šokių karalaite.

Irena ir Vita didžiuojasi ne tik jų 
tėvai, bet visa Oakvillės lietuvių bend-
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VITA LINKEVIČIŪTĖ
— sniego karalaitė
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ruomenė ir linki joms kuo didžiausios 
sėkmės moksle ir gyvenime.

OLGĄ KRYGERIENĘ gruodžio 26 
d. ištiko didelė nelaimė: einant į dar
bą visai netikėtai užvažiavo ant jos 
mašina ir gan sunkiai sužeidė. Nuo ne
laimės dienos Krygerienė guli Oak
villės ligoninėje ir tuo tarpu dar neži
nia kaip ilgai jai teks gydytis. O. Kry
gerienė jau eilę metų dirba General 
Electric įmonėje. Tikimės, kad netoli
moj ateity ji vėl atsistos ant kojų ir 
sugrįš į namus, kur jos laukia vyras 
ir mažas sūnus. Kor.

A, A. MARIJA PETRUŠAITIENĖ 
mirė sausio 15 d., sulaukusi 66 m. am
žiaus. Palaidota sausio 18 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Port Credit, Ont. 
Giminėms ir artimiesiems siunčiame 
gilią užuojautą.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS jau 
paruošė 1963 m. veiklos apyskaitą, 
kuri rodo didelį komiteto narių darbą 
gelbstint savo tautiečius. Apyskaitą 
paskelbsime kitame “TŽ” nr.

ŠF KOMITETAS savo posėdyje sau
sio 11 d. paskirstė 1963 m. pajamas: 
ŠF c. komitetui Montrealy — $282; se
neliams ir ligoninis Vokietijojje — 
$250; Vasario 16 gimn. — $100 ir sa
leziečių gimn. — $50; likusius pinigus 
paliko ižde vietos šalpai ir siuntiniams 
į Suvalkų trikampį. Taip pat aptarė to
limesnės veiklos planus. Posėdyje iš 
9 k-to narių dalyvavo 7.

MONS. DR. J. TADRAUSKUI Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mas 1963 m. lapkričio 28-29 d., reko
menduojant centro valdybai, nutarė iš
duoti MAS globėjo atžymėjimą už jo 
pastangas ir pasiaukojimą plėsti jau
nimo širdyse “Viską atnaujinti Kristu
je” idėją ir ugdyti naujus ateitinin
kus.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ben
drą susirinkimą su Toronto mokslei
viais atidarė Hamiltono moksL kuopos 
pirm. E. Bugailiškis; sekretoriavo: iš 
Toronto I. Danesevičiūtė ir iš Hamil
tono R. Pyragiūtė. Mons. dr. J. Ta- 
darauskas savo žodyje iškėlė tautišku
mo principo svarbumą šių dienų moks
leivio ateitininko gyvenime. Ragino vi
sus kalbėtis savo tarpe tik lietuviškai 
ir stengtis išlikti tikrais lietuviais. 
T. Rafaelis, OFM, pakvietė visus ha- 
miltoniečius moksleivius dalyvauti To
ronto ateitininkų šventėje vasario 2 d. 
J. Pleinys kalbėjo apie vado savybes, 
vadovavimą ir apie žymiuosius ateiti
ninkų organizacijos vadus.

Toronto moksl. kuopos pirm. E. Puo
džiukas skaitė referatą apie komuniz
mą ir jo atneštą nelaimę pasauliui, ha- 
miltonietis Ant. Orvidas — apie A. 
Stulginskį. Hamiltonietis V. Kažemė- 
kas padeklamavo eilėraštį “Malda už 
Tėvynę”, o mergaitės padainavo. Su
sirinkimas baigtas ateitininkų himnu. 
Dalyvavo virš 40 moksleivių.

Po susirinkimo buvo užkandžiai, pa
ruošti pačių hamiltoniečių moksleivių. 
Nuoširdus ačiū dv. vadui mons. dr. J. 
Tadarauskui už auką užkandžiams. Į 
šokius susirinko daugiau kolonijos 
jaunimo. Šokiam-s pasibaigus visi skirs
tėsi patenkinti praleistu vakaru, sa
kydami: “greit vėl pasimatysime To
ronto ateitininkų šventėje”.

VL. PERKAUSKAS sausio 11 d. 
Steel fabrike smarkiai apdegė. Dau
giausia nukentėjo nugara ir pečiai. Iš 
fabriko buvo nuvežtas į General ligo
ninę. Padėtis nėra labai kritiška. Li
goniui linkime greitai pasveikti.

STASEI IR ZENONUI GASIŪNAMS 
15 d. vedybinės sukakties proga sau
sio 11 d. p. Pauliukų bute buvo suruoš
tas pobūvis, kuriame dalyvavo virš 30 
draugų bei bičiulių. Sveikinimo žodį 
pasakė R. Bagdonas. Įteikta vertingų 
dovanų. Sukaktuvininkai visiems gra
žiais žodžiais padėkojo.

DANUTEI IR MOTIEJUI JONI- 
KAMS 15 m. vedybinį pobūvį suruošė 
draugai ir bičiuliai S. J. Rickų rezi
dencijoje. Dalyvavo virš 50 svečių iš 
Toronto, Fort Erie ir Hamiltono. Su
kaktuvininkus pasveikino S. Rickienė 
ir įteikė visų vardu vertingų dovanų. 
Motiejus savo ir žmonos vardu visiems 
nuoširdžiai padėkojo.

KAZ. GUDINSKUI General ligoni
nėje padaryta operacija. Ligonis jau
čiasi gerai ir netrukus grįš namo. Lin
kime greit pasveikti. J. P.

STUDEBAKER IŠSIKELIA IŠ 
SOUTH BEND Į HAMILTONĄ.—Stu
debaker firmos automobilių dirbtuvės, 
kuriose dirba per 7000 vyrų ir mote
rų, iš South Bend, Indianoje, išsike
lia į Hamiltoną, Ont., Kanadoje. Ame
rikiniai darbininkai sutiko tą žinią 
pikti, o hamiltoniečiai — nudžiugę, 
nes nes juk South Bende bedarbių

skaičius pakilo, o Hamiltone jų parei
kalavimas padidėjo. Tų dirbtuvių už
darymo dieną buvo į South Bend su
važiavę apie 1900 Studebakerio auto
mobilių pardavėjų iš JAV, kurie bu
vo nusiminę, nes jų verslui gresia ne
tikrumas, nes gal Studebaker gamins 
autovežimius tik Kanadai, nors firmos 
atstovai sakė ir toliau gaminsią auto
mobilius JAV-bėms.

Iš 7000 darbininkų tik 900 pasiliks 
South Bende, kur gamins tam tikras 
automobilių dalis ir siųs jas į Hamil
toną, į montavimo dirbtuves. Dides
nė dalis inžinierių ir braižytojų štabo 
persikelia į Hamiltoną.

South Bende lieka neparduotų 22. 
500 automobilių. Manoma, kad tų au
tomobilių kainos kris ir kad Studeba
ker pasitrauks iš JAV į Kanados au
tomobilių rinką. Per pastaruosius 5 
metus Studebaker turėjo $40 milijonų 
nuostolių, ir metinė automobilių ga
myba buvo kritus iki 60.000. Jei Stu
debaker nebankrutavo, tai tik dėlto, 
kad ta firma turi nusipirkus tiek nau
jų bendrovių, jog jų pelnas dengė au- 
tovežimių gamybos nuostolius. Stude
baker automobilių dirbtuvės savo ga
myba užėmė penktą vietą JAV. J. Gs.

PADĖKA
Esu giliai dėkinga savo šeimos gyd. 

O. Valaitienei už gerą gydymą ir nuo
širdžią kasdieninę priežiūrą šv. Juoza
po ligoninėje. Dėkoju dr. Wolker ir 
seselėms. Nuoširdžiausias ačiū: už ap
lankymą šešt. mok. ved. J. Mikšiui, už 
aplankymą ir dovanas mokyt. A. Mik
šienei. Visiems mokytojams už linkė
jimus ir didelę kultūringą dovaną — 
eilėraščių knygą! Už dažną lankymą ir 
dovanas: O. Bakaitienei, M. Augaitie- 
nei, B. Sadauskienei, p. Pefriūnienei, 
p. Antanaitienei. Už gražias gėles ir 
sveikinimą p. Erštikaičiams ir Onutei. 
Už pasveikinimus iš Čikagos: sesutei 
E. Povilaitienei, broliui Z. Vaičaičiui 
ir N. A. Vengriams.

Ypatingai dėkoju savo mylimiems 
VIII kl. mokiniams: Audrei, Dainai, 
Birutei už pasveikinimą ir linkėjimus 
greitai sugrįžti ir įteiktą visos klasės 
vardu didelę gėlę!

Už kasdieninį lankymą ir globą nuo
širdus ačiū visiems mano mylimiems 
šeimos nariams! Stasė Slavinskienė

KVIEČIAME VISUS!
HAMILTONO 2CKLAUTOJV IB MEDŽIOTOJŲ KLUBO i 

ruošiamas i

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 — “kieti ir minkšti” gėrimai ir putojantis alutis. *

Be to, bus laimės staliukai, įėjimo premijos ir paslaptinga loterija. J
PRADŽIA — 7.30 V AL. V AK. j

Įėjimas — $1.50 asmeniui; studentams — 75 et.

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

PREL. M. KRUPAVIČIUS IR DR. 
A. VERBICKAS vietoje kalėdinių 
sveikinimų atsiuntė aukas LB Kultū
ros Fondui. PreL M. Krupavičius savo 
$25 auką skiria kiekvienais metais.

KUN. B. SUGINTAS pasiuntė už 
gruodžio mėn. Vasario 16, Punsko ir 
saleziečių gimnazijoms $1.180. Vasario 
16 gimn. dir. kun. Br. Liubinas ilgo
kame laiške kun. B. Sugintai rašo: 
“Jūs esate tėvynės vaidila! Jūsų stato
masis paminklas patvaresnis už varį! 
Gyvuokite, garbusis kunige Benedik
tai, darbuokitės ir toliau tėvynės Lie
tuvos labui, ugdydamas jai jos vaikus 
svetimuose kraštuose”.

VERONIKA KALAITIENĖ atvyko 
iš pavergtos Lietuvos pas savo sūnus 
į Elizabeth, N.J. Ji anksčiau yra gy
venusi Amerikoje, iš kur su vyru grįžo 
į Lietuvą. Atėjus bolševikams, abu su 
vyru buvo ištremti į Sibirą. Vyras mi
rė prieš 4 metus. Su vaikais motina 
nesimatė 25 metus. Apie jos atvykimą 
parašė vietos laikraštis “The Daily 
Journal”.

F. GUDELIS, iš Daytono, Ohio, Lie
tuvių vyčių veikėjas Amerikoje, para-

Sault S. Marie, Ont
AUKOS TAUTOS FONDUI. — Bai

giantis 1963 m. apylinkės Tautos Fon
do atstovas P. Gasperas surinko iš viso 
$81. Pinigai persiųsti TF atstovybei 
Toronte. Aukojo: po $5: A. Matijošai- 
tis, A. Skardžius ir J. Skardis; po $3: 
Vyt. Skaržinskas, P. Gasperas ir N. 
Aukštikalnis; po $2: S. Druskis, A. 
Gustainis, I. Girdzevičius, Z. Girdvai
nis, I. Genys, J. Kvoščiauskas, V. Kra- 
milius, J. Meškys, A. Motiejūnas, J. 
Malskis, V. Mockus, P. Umbrazas, M. 
Riauka, B. Švilpa, T. švarlys, V. Vai- 
nutis, V. Žurauskas, A. Žemaitis. Kiti 
— po $1.

ŠALPOS FONDO RINKLIAVA. — 
Šalpos Fondo atstovas I. Genys prieš 
šventes aplankė tautiečius ir surinko 
iš viso $67. Iš surinktos sumos $30 iš
siuntė Vasario 16 gimnazijai, o liku
sius padėjo bankan atsargai. Aukojo: 
$5: H. Matijošaitis; po $3: N. Aukš
tikalnis, V. Mockus, V. Kramilius; po 
$2: A. Balčiūnas, K. Balčiūnas, S. 
Druskis, P. Gasperas, A. Gustainis, Z. 
Girdvainis, J. Genys, V. Goldbergas, S. 
Grigelaitis, J. Kvoščiauskas, J. Meš
kys, J. Skardis, Vyt. Skaržinskas, A. 
Skardžius, B. švilpa, A. Žemaitis, V. 
čurauskas. Kiti — po vieną dol.

Padėka ir garbė rinkėjams, kurie tą 
reikšmingą darbą apsiima ir sąžiningai 
atlieka negailėdami savo laisvo laiko 
ir kelionės išlaidų.

AUGŠČIAUSIA Š. AMERIKOJ KA
LĖDINĖ EGLUTĖ. — Sault Ste Ma 
rie rytinės miesto dalies prekybinin
kai norėdami pritraukti daugiau pir-

kėjų prieš praėjusias Kalėdas, buvo 
pastatę 87 pėdų augščio kalėdinę eglu
tę, kurios pastatymas atsiėjo $5000. 
Pagal vietinį dienraštį, ji buvo 4 pė
dom augštesnė už Niujorko Rockefel
ler Centro eglutę ir tuo pasiekė re
kordą. Jos pamatyti per dieną prava
žiuodavo po kelis šimtus automobilių. 
Toje pačioje vietoje buvo ir kitas re
kordinis įrengimas — 8 šimtu milijonų 
žvakių stiprumo prožektorius, kuris 
kas vakarą rėždavo dangų.

Be to, kaip vietinis laikraštis rašo, 
Sault Ste. Marie yra didžiausias pa
saulyje kryžius. Prieš Kalėdų šventes 
šio miesto didžiausia darbovietė “Al
goma Steel” reklamos reikalui priešais 
tarpvalstybinį tiltą ant vieno pastato 
pastatė užrašą, kuris kainavo $42.000. 
Prie jo įrengė raidę A, kuri vaizduo
ja “Algoma District”. Ji taip pat buvo 
didžiausia raidė pasaulyje.

LAUKIAME NAUJŲ RINKIMŲ. — 
Po N. Metų buvusi Lietuvių Bendruo
menės valdyba nutarė atsistatydinti ir 
sausio 11 d. pakvietė revizijos komisi
ją patikrinti knygas. Taigi, netolimoje 
ateityje bus šaukiamas Bendruomenės 
susirinkimas išrinkti naujai valdybai. 
Ta proga norėčiau paprašyti visus 
“dezertyrus” užmiršti savo ambicijas 
ir grįžti į Bendruomenei naudingą dar
bą. Tik vienybėje galybė.

MINĖSIME VASARIO 16. — Kiek 
teko iš senos valdybos sužinoti, prieš 
atsistatydinimą ji užsakė vasario 15 
d. salę ir muzikantus toje pat ukrai
niečių salėje Pittsburgh St. V. S.

—15, Argen-
11, Brazilija

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo jstaigą 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

LONDON, Ont.
VĖL TURĖSIME LIETUVIŠKAS kampo. Pirmąją pamaldų dieną prieš 

PAMALDAS. — Yra malonu pranešti Mišias bus klausoma išpažinčių ir bus 
džiugią žinią, kad po trijų mėnesių ■ pranešta tolimesnė pamaldų tvarka, 
pertraukos Londone vėl turėsime liet.! 
pamaldas. Joms vadovauti bažnytinė 
vyriausybė paskyrė kun. B. Pacevičių 
iš Toronto.

Kun. B. Pacevičius aktyviai reiškia
si ne tik pastoraciniame darbe — jis 
yra ir žinomas visuomenės veikėjas, 
skiriąs ypatingą dėmesį lietuvybės iš
laikymui. Jis yra entuziastingas jau
nimo organizatorius įvairiose veiklos 
šakose: Toronte jis vedė jaunimo cho
rą, vadovavo vaidinimams ir t.t Tai 
yra dvigubas mūsų laimėjimas: kun. 
B. Pacevičiui atvykus mes sustiprėsi-

Tad nepamirškime sausio 26 datos 
ir visi atsilankykime į pamaldas!

Kunigui kviesti k-to pavestas D. E.

MIAMI, Fla.
A.A. KUN. JONAS MISIUS sausio 
d. mirė Miami, Florida, nuo širdies 

smūgio, sulaukęs 80 m. amžiaus. Kun. 
dr. J. Razutis, kuris pastoviai gyvena 
Miami, organizavo pamaldas ir lietu
višką rožinį (Josberger Funeral 
Home), kur buvo pašarvotas velionis. 
Šv. Mykolo bažnyčioje atnašavo Mi-

5

me ne tik religinėje, bet ir tautinėje ^jas Philbin, asistuojamas kun. 
srityje. Pagerbkime naująjį mūsų kle- ” ” *
boną gausiai lankydami liet, pamal
das. Pirmą sykį jos įvyks sausio 26 
d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p., kitaip 
sakant, anksčiau buvusiu laiku ir toj 
pačioj Šv. Juozapo bažnyčioj, 89 
Charles St., trejetas blokų į šiaurės 
vakarus nuo pagrindinių gatvių — 
Dundas ir Whamcliffe Rd. North —

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84)511

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST,

Vp A A ėkl A C Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• D AG EIX Aj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

Port Credit

Razučio ir kun. Skripkaus. Buvo atvy
kęs iš Fort Lauderdale mons. J. Kon
čius, kuris pasakė pamokslą lietuviš
kai. Kun. J. Misius ilgesnį laiką buvo 
išgyvenęs Pittsburghe, kur ir buvo pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vai

šė platesnį laišką “Our Sunday Visit
or” laikraščiui, padėkodamas už at
spausdintą tame laikraštyje Fr. Quin- 
livano straipsnį apie kankinį Lietuvos 
arkivyskupą T. Matulionį, tilpusi pr. 
metų gruodžio 15 d. laidoj. Laiške F. 
Gudelis paduoda ir daugiau faktų iš 
arkivysk. T. Matulionio gyvenimo ir 
jo kančios bolševikinėj vergijoj. Šį F. 
Gudelio laišką “O.S. Visitor” atspaude 
sausio 5 d. numeryje.

LIETUVIS AVIACIJOS KAPITO- 
NAS TADAS NIAURA, kovodamas 
prieš komunizmą, žuvo Vietname. M. 
Niaurienė, žuvusiojo motina, neseniai 
parašė į Klevelando dienraštį “Plain 
Dealer” jautrų laišką, kuriame ji ra
šo, kad šis žiaurus taikos meto įvykis 
pašalino šviesiausią žvaigždę, kolda tik 
motina gali gėrėtis. Ji daranti šį pa
reiškimą tų motinų vardu, kurios pa
aukojo jaunus sūnus kovai už savo 
kraštą prieš komunizmo grėsmę.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro v-bos korespondenciniai 
rinkimai numatomi greitu laiku. Bus 
renkama centro v-ba, revizijos k-ja ir 
garbės teismas.

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
aukas rinkti Detroite maloniai sutiko 
kun. B. Dagilis, Klevelande — P. Klio- 
rys, A. Gailiušis ir rP. Skardis.

LAUKIA VIZŲ I JAV 245 LIETU- 
VIAI: Vokietija — 76, Anglija — 41, 
Kanada — 16, Australija 
tina — 14, Kolumbija —
•— 10, Lenkija — 10, Venecuela — 8j 
Prancūzija —- 6, Austrija 
ja, Čilė ir Italija — po 2. Po vieną 
lietuvių šeimą nori atvykti iš Rodezi- 
jos, Danijos, Kubos, Čekoslovakijos, 
Peru, Alžerijos, Panamos, Ispanijos. 
BALFas pastaruoju metu talkino 24 
atvejais lietuvių imigracijai iš Lietu
vos. Deja, ši imigracija gana sunki. 
Nors JAV ambasada mielai duoda lie
tuviams vizas, rusai neduoda užsienio 
paso. Migracijai iš Lietuvos BALFas 
tik padeda, pats bylų neveda.

Argentina
P. GUDELEVIČIUS, kaip "Laiko” 

atstovas, ruošiasi vykti į Lietuvių Die
nas Niujorke pasaulinės parodos metu 
1964 m. liepos mėn. Pakviestas daly
vauti šv. Cecilijos choras ir tautinių 
šokių ansamblis “Rambynas”.

KUN. J. PETRAITIS, MIC, atvyko 
darbuotis Rosario miestan. Vietinė lie
tuvių kolonija suruošė jam gražų pri
ėmimą. Pamaldose giedojo Maironio 
choras. Po pamaldų įvyko susipažini
mo vaišės jaukiame parapijos sodelyje, 
medžių pavėsyje, šalia bažnyčios bei 
vienuolyno.

ŠV. CECILIJOS CHORAS išsirinko 
naują v-bą: pirm. B. Blumberkas, vi- 
cepirm. A. Mikučionis, I sekr. O. Sa
vickaitė, II — L. Kučinskaitė, ižd. R. 
Čekanauskas, reik. ved. — K. Misiū
nas, P. Savickas ir V. Marcinkevičie
nė; v-bos nariai — K. Mačiulis, A. 
Krivickas. Rev. k-ja: K. Balsys, S. Po
vilonis, P. Gudelevičius.

Kolumbija
KUN. SALDUKAS Medelline pa

skirtas saleziečių provincijolo ekono
mu. Kun. M. Tamošiūnui kuriam lai
kui išvykus į JAV, kun. N. Saldukas 
aptarnauja vietinės lietuvių kolonijos 
dvasinius reikalus, veda lietuvių ra
dijo valandėlę ir šiaip padeda bend- 
ruomeninėje veikloje.

Vokietija
HAMBURGO LIETUVIAI plačiu ir 

išsamiu raštu prezidentui Johnsonui 
pareiškė užuojautą dėl prezidento J. F. 
Kennedžio tragiškos mirties.

Paruošė Pr. Al.
PADĖKA! — Nuoširdų ir brolišką 

dėkingumą reiškiu visiems lietuviams, 
kurie pereitą rudenį besilankant man 

' Kanadoje ir JAV vienu ar kitu būdu 
pagelbėjo, paglobojo ir parodė pa- 
tankumo.

Ypač dėkoju Vasario 16 gimnazijos 
statybai aukojusiems: preL M. Kru
pavičiui $100; prel. P. Virmauskui 
$50; kun. A. Sabui $20; St Didžiulie
nei (Cicero) ir jos bute susirinkusioms 
būrelio ponioms $45; Detroito Kultū
ros Klubo nariams ir lietuviams po
būvio metu ir ta proga surinkusiems 
$642; Waterbury visuomenės atsto
vams, susirinkusiems p. Petrauskų so
dyboje (Watertown) $179. Visiems 
broliškas ir lietuviškas dėkui!

Kun. dr. Jonas Aviža, 
PLB Vokietijos krašto valdybos

3, Belgi-

Kenoša. — Fordo, General Mo
tors ir Chrysler fabrikų darbinin
kai nenori
no; lamai
pakėlimo.
su American Motors b-ve parodė,

rankas.
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Mackų pasitinkant

MES LIKSIME GYVI!
M. JONYNIENĖ

Žinia, kad Alg. Mackus laimė
jo Montrealio Akademikų Sam
būrio skirtą V. Krėvės premiją 
pradžiugino lietuviško rašto ger
bėjus ir bičiulius, ypač poezijos 
mylėtojus. Vertintojų komisija, 
premijavusi “Neornamentuotos 
kalbos generaciją ir augintinius”, 
taip pat iškėlė kitas poezijos kny
gas varžoves — Liūnės Sutemos, 
VI. šlaito, J. Janavičiaus.

Malonu, kad premija pelnytai 
atiteko poezijai. Poezijos žanras, 
nors ir stipriausias mūsuose, bet 
skaitytojų laikomas Pelenės vie
toje. Ji, kaip ir Pelenė, tebelau
kia savo karalaičio — skaitytojo, 
kuris kažkur bastosi ar dar net 
negimęs...

Algimantas Mackus lietuviška- 
. jai visuomenei pažįstamas kaip 
žurnalistas, “Metmenų” kolekty
vo aktyvus narys, radijo valandė
lės “Pelkių žiburėlis” vedėjas, 
“Margučio” redaktorius. Savo li
teratūrinę karjerą pradėjęs A. 
Pagėgio slapyvardžiu, davė daug 
originalios kūrybos bei svarios li
teratūrinės kritikos mūsų perio
dinėj spaudoj. Pirmasis jo eilė
raščių. rinkinys “Elegijos” pasi
rodė 1950 m. Alg. Pagėgio var
du. Po to sekė “Jo yra žemė” ir 
dabartinis premijuotasis “Neor
namentuotos kalbos generacija ir 
augintiniai”. *

Jo kūrybai būdinga — jaunat
viškumas, atvirumas sau, jieško- 
jimai savojo santykio su visata ir 
žmogumi. Retu mūsų poezijos 
drąsumu Alg. Mackus išdrįsta pa
sakyti savo abejones, nerimą, ne
tikėjimą, fariziejų šneką.

Laisvu žodžiu poetas išsako sa
vo pažiūras į gyvenimą:

“Kurio mes esam nubausti ir 
(kuris) pažadėta žemė tiem, kurie 
yra bedžiaugsmiai.” Jis taip pat 
išreiškia visų “augintinių” — 
jaunosios kartos, svetur augusios, 
dilemas. Tų, kurių “vaikystė be 
eilėraščio.”,? kuriem Lietuva — 
“kontinentai, pusiasaliai, salos — 
egzotiškas gimtas žemynas, kurių 
vaikystė išaugo į piktą, abejojan
čią sielą, į plėšrų išgaląstą kūną, 
į grobiui paruoštą sapną”.

Jei pastaruoju metu daug kal
bama ir rašoma apie vyresniosios 
ir jaunosios kartos santykius, 
apie jų būtinumą, glaudesnį ry
šį bei tarpusavį susikalbėjimą, 
tai Alg. Mackaus knyga “Neorna
mentuotos kalbos generacija ir 
augintiniai” lieka nepamainomu 
analizės įrankiu.

Tie, kurie jaučia mūsų epochos 
chaotiškumą, žmogaus vienišumą,

benamio karčią dalią, Alg. Mac
kaus žodžiuose, kartais šiurkš- 
čiuose, o kartais nepaprastai sub
tiliuose, susiras poetą, artimą ir 
tokį pat benamį, kaip ir jie.

Klysta poetas sakydamas: “Ma
no sūnau, paimk iš mano veido 
nors vieną raukšlę ir aš liksiu 
gyvas.” Liksime mes gyvi!

ALGIMANTAS MACKUS 
penktosios Vinco Krėvės litera
tūrinės premijos $500 laurea
tas, laimėjęs ją už eilių rinkinį 
“Neornamentuotos kalbos ge
neracija ir augintiniai”. Čia 
laureatas matomas Čikagos lie
tuviškos radijo transliacijos 
metu. Kasdienė radijo valanda 
yra jo vedama ir pavadinta žur
nalo “Margučio” vardu, kurį 
pastaruosius metus A. Mackus 
ir redaguoja. Žurnalą leidžia p. 
Vanagaitienė.

Atsiųsta paminėti
The Free World, Ukrainian weekly, 

nr. 1-2, 1964. Leidžia The Toronto 
Free Press Publications Ltd., 286 Lis- 
gar St., Toronto 3, Ont.

Lietuvia Amerikos Vakaruose, nr. 4, 
gruodis, 1963, 8 psi.; redaguoja kolek
tyvas, leidžia A. Skirius, 4366 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029, USA.

Eglutė, nr. 1, sausis,1964, 32 psi. 
Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas. 
Redaguoja ir administruoja Nek. Pr. 
M. seserys, RFD 2, Putnam, Conn., 
USA.

Lietuvių Dienos, nr. 10, gruodis, 
1963, 28 psl. Gausiai iliustruotas žur
nalas. Turiny: Mykolo Vaitkaus 80 me
tų sukakčiai, VLIKo atsiradimas, or
ganizacija ir kompetencja. Leidžia A. 
Skirius, 4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, Calif., USA.

Stasys Yla

Vinco Krėvės 
svyravimai ir 
pusiausvyra

Ryškių kontrastų žmogus
Krėvė buvo kontrastu žmogus; gal dėlto mėgo pa

našius asmenis. Iš fakulteto kolegų jis bene labiausiai 
draugavo su Baliu Sruoga. Kiek Krėvė buvo mažas, tiek 
Sruoga didelis. Jau tas vienas vaizdas gatvėje, kai jiedu 
eidavo pasivaikščiot, dideliu kontrastu krisdavo visiem Į 
akis. Jiedu buvo daug kuo skirtingi, tačiau juos rišo ta 
pati slavistika, kurią jie dėstė. Rišo tautosaka, kuriai abu 
skyrė didelį dėmesį. Ypatingai jie buvo artimi savo li
teratūriniais interesais, o gal ir panašiais dvasiniais svy
ravimais.

— Jis toks buvo — Balys Sruoga. Tokį jį pažinau per 
eilę metų. Bet man nuostabu, kaip jūs per trumpą laiką 
ir tokiose sąlygose, kaip kacetas, pažinot jį nė kiek neld- 
tokį, — kalbėjo Krėvė, perskaitęs “Žmones ir žvėris die
vų miške”.

Sruoga turėjo daug panašių savybių, kaip Krėvė, bet 
savo temperamentu ir nuotaikomis buvo staigesnis ir 
kontrastiškesnis. Staigiai reaguodavo ir Krėvė, jei jau kas 
pataikydavo jam prieš plauką. Vieną tokią reakciją pri
simena C. Grincevičius. Kartą kažkoks kritikas buvo už
puolęs B. Brazdžionį dėl archaiško — psalminio jo poezi
jos stiliaus. Tada Krėvė pakeltu balsu kalbėjęs savo stu
dentams paskaitų metu:

— Tokios poezijos, kaip psalmės, dar niekas nepakar
tojo. Jos savo grožiu neturi sau lygių kūrinių. Dėlto po
etas turi didžiuotis, jei kas daro priekaištą, kad jo kūry
ba yra panaši į nemirtingųjų psalmių.

Poetas kan. M. Vaitkus nebuvo labai artimas Krėvei, 
tačiau jį šiek tiek pažino. Vaitkus rašo viename laiške:

— Krėvė simpatingai kalbėdavo apie savo patirtis 
kunigų seminarijoje. Šv. Raštą mėgo ir jo garbę, bent 
meninę, karštai gynė net laikrašty. Biblinį stilių, moty
vus bei temas pats vartojo. Savo dukrą buvo atidavęs į 
Breslau vienuolių - seselių institutą. Šiaip, atrodo, buvo 
nuo Bažnyčios nutolęs.

— Daug kartų teko kalbėtis su Krėvė religiniais klau
simais, — pastebi A. Vasys, buvęs labai artimas Krėvei 
Kauno laikais. — Krėvė nebuvo tam tikra prasme baž
nytinis žmogus. Bet jei kas būtų jį pavadinęs bedieviu,

E. SPRANGER

Mirties angelas, 1963 m. ap
lankęs V. Vokietiją, buvo ypatin
gai nusižiūrėjęs į vokiečių tau
tos elitą. Rugsėjo 17 d. jis ištrau
kė plunksną iš plačiai žinomo fi
losofo, psichologo ir pedagogo 
Eduard Spranger rankos. 1882 m. 
gimęs Berlyne ir ten susipažinęs 
su filosofinėmis W. Dilthey ir F. 
Paulseno pažiūromis, E. Spran- 
geris atsidėjo dvasios mokslų kū
rimui. Profesoriaudamas Leipci
ge, pragarsėjo savo veikalu “Gy
venimo formos” (1914 m.), kuria
me jis išskyrė 6 pagrindinius as
menybės tipus: teorinį, ekonomi
nį, estetinį, socialinį, jėgos ir re
liginį žmogų. 1924 m., dėstyda
mas Berlyno un-te, S. išleido 
“Jaunystės psichologiją”, į kurią 
sudėjo naujausias tos srities są
vokas. Ši knyga iki 1957 m. susi
laukė net 25 laidų.

Daug vietos Sprangerio mąsty
me užėmė kultūros filosofijos bei 
pedagogikos klausimai.

Už nuopelnus mokslui Berlyno, 
Frankfurto, Koelno, Paduvos, 
Atėnų ir Budapešto universitetai 
yra suteikę Sprangeriui, kuris pa
skutinius savo profesoriavimo 
metus (1946-1955) praleido Tiu
bingene, garbės daktaro titulą.
G. SIEWERTH

Vos atšventęs savo 60-jį gim
tadienį, spalio mėn Triente vyku
sios Goerres dr-jos posėdžio metu 
nuo širdies infarkto mirė Gustav 
Siewerth, žymus katalikų filoso
fas, pedagogas, rašytojas ir pa
skaitininkas. G. S. mokėsi Frei- 
burge pas Husserlį ir Heideggerį. 
Bet savo filosofu pasirinko šv. 
Tomą Akvinietį. Apie jį bei to
mizmą parašė eilę brandžių stu
dijų, iš kurių paminėtinos: “To
mizmas kaip identiškumo siste
ma” (1939) ir “Metafizikos liki
mas nuo Tomo iki Heideggerio” 
(1959). Originalias mintis dėstė, 
gvildendamas būties problemas. 
Gi pedagogo talentą turėjo pro
gos išvystyti, vadovaudamas 
augšt. pedagogikos mokykloms 
Aachene ir Freiburge.
P. HINDEMITH

Naujų Metų nebesulaukė ir 
muzikas Paul Hindemith. Gruo
džio 28 mirė jis vienoje Frank
furto ligoninėje.

Palyginus su kitais trimis nau
josios muzikos klasikais: Schoen- 
bergu, Bartoku ir Stravinskiu, 
Hindemithas buvo pats jauniau
sias (gimęs 1895 m.) ir vieninte
lis, kuris atvirai, su revoliucin
gu užsidegimu išėjo į kovą prieš 
tai, kas jam atrodė sena.

Hindemithas pasižymėjo visų 
pirma kaip virtuozinis violinistas,

jis tikriausiai būtų įsižeidęs.
Okupacijų metais, išsipainiojęs iš bolševikų pinklių, 

Krėvė pasidarė Lituanistikos Instituto, vėliau Mokslų 
Akademijos pirmininku. Šių institucijų sekretoriumi bu
vo Simas Sužiedėlis. Abu dzūkai greit susibičiuliavo.

— Krėvė jokiu būdu nebuvo bedievis. Dievą pripa
žino ir tikėjo, tik gal buvo nutrūkusi religinė praktika. 
— Toks įspūdis liko Sužiedėliui. — O dėl bolševikų, tai 
aiškus jų priešas.

Bičiulystė su kunigu tremtyje

Pasitraukęs nuo antrojo bolševikų antplūdžio, Krėvė 
su žmona atsidūrė Austrijoj ir. įsikūrė Glasenbacho sto
vykloj. Tai buvo 1945 m. rudenį. Stovyklos gyventojai 
pastebėjo šiuos pakitusios Krėvės laikysenos bruožus: 
didelį palankumą tiem, kurie buvo artimi religijai; uolų 
dalyvavimą viešose pamaldose; šiltą bičiulystę su sto
vyklos kapelionu. Apie jį Krėvė dažnai prasitardavęs:

— Tai kunigas, kokio mum šiuo metu reikėjo. Jei vi
si tokie būtų kunigai, tai mumyse viešpatautų meilė ir 
atsiverstų visi bedieviai.

Kunigą Pijų Brazauską Krėvė laikęs pavyzdingiausiu 
kunigu, kokį jis kada pažinęs. Tai liudija ir jo laiškai 
šiam kunigui, rašyti jau iš Amerikos. Štai keletas sakinių:

— Jūsų asmuo paliko mano sieloje neišdildomų pėd
sakų ... Man ir mano žmonai Jūs vienintelis šviesus, ty
lus, visuomet atsimintinas asmuo... Rašau tai Jums, 
nes žinau ir pažįstu Jus, kaip kunigą, tikrą Dievo tarną, 
kurio siela kupina Dievo ir artimo meilės. Gal ir per- 
smarkiai išsireiškiau (apie Amerikos kunigus, Y.) todėl, 
kad Jus turėjau prieš akis ir lyginau...

Apie suartėjimą su Krėve pats kun. Pijus taip rašo:
— Stovyklos komendantas paskyrė man kambarį šei

moms skirtame barake. Gretimai mano kambario paste
bėjau prie durų prisegtą užrašą: “Rezervuota prof. Vin
cui Krėvei - Mickevičiui”. Oho, pamaniau, nepaprastas 
kaimynas! Tai tu, paprastas Pajevonio vikarėli, paprakai
tuosi, kai pateksi šiam “Raganiaus” autoriui ant dantų...

Po kiek laiko Vincas Krėvė pasibeldęs į kunigo du
ris ir taręs:

— Tai labą dieną kunige! Pasirodo, būsime kaimy
nai. Atėjau aplankyti... Tai iš kurio gi Lietuvos krašto 
tamsta būsite? Pažinau vieną gerą dainininką, Panemu
nės miškų inspektorių Joną Brazauską ir jo žmoną dr. 
Albiną Bielskutę. Ar kartais nebūsite jo brolis?

Krėvė apsidžiaugė radęs pažįstamojo brolį — kunigą.
— Prašau ir pas mus atsilankyti, — kalbėjo rašyto

jas. — Bus malonu pasikalbėti bei pasiguosti mūsų da
lia. Kurgi daugiau paguodos rasi, jei ne pas kunigą. Štai 
kad ir mudu su žmona — atsiradome tremty su tuščio
mis rankomis. Nerasdami kur prisiglausti, kreipėmės pir
miausia į kleboniją. Klebonas vokietis priminė, kad mes 
turėjom kreiptis į valdžios įstaigą, kuri parūpina butą. 
Atsiprašydamas kleboną, sakau: pas mus Lietuvoj yra

Mire filosofai ir muzikai• I Kultūrinėje veikloje
ZILLIG — HARTMANNkaip Frankfurto operos koncert

meisteris (1915-1923).
Mokėdamas groti įvairiais ins

trumentais, Hindemithas taip 
pat parašė ir koncertų kone vi
siems instrumentams. Iš trijų 
operų: “Cardillac” (1927), “Meni
ninkas Mathias” (premjera 1938 
m.) ir “Pasaulio harmonija” (ope
ra apie Keplerį, pirmą kartą pa
statyta 1957 m. Miunchene), la
biausiai įvertinta yra vidurinė, 
kurioje yra išreikšti kūrybiniai 
momentai, remiantis M. Gruene- 
waldu, Isenheimo altoriaus au
toriumi.

Kūriniuose, parašytuose po 
1924 m., kaip konstatuoja muzi
kos kritikai, jaučiamas restaura- 
cinis bruožas (neveltui Hinde
mithas laikė J. S. Bachą didžiau
siu muziku!), kuris palenkęs drą
sų, modernų skambesį toninės po
lifonijos dėsniams.

Trečiojo Reicho galiūnams ne
patiko Hindemitho muzika, ir jis 
turėjo keliauti užsienin (Šveica
rijon, Turkijon, JAV), iš kur jis 
1950 m. grįžo atgal Vokietijon, 
iš tremties parsiveždamas stam
bų kiekį naujų bei perdirbtų kū
riniu.

Taip pat gruodžio mėn. atsi
sveikino su muzikos pasaulin dar 
du 58-rių metų kompozitoriai-di- 
rigentai: Winfried Zillig, A. 
Schoenbergo mokinys, sukūręs 
daugybę instrumentinės muzikos 
veikalų, operų (jų tarpe televizi
jos operų), muzikos vaidinimams 
ir filmams, paskutiniais metais 
vadovavęs Hamburgo radijo mu
zikos skyriui, ir Karl Amadeus 
Hartmann, 8-nių simfonijų, ope
ros “Simplicius Simplicissimus”, 
koncertų ir styginių kvartetų au
torius. Miunchene, kur gyveno ir 
veikė, buvo išpopuliarėjęs savo 
pasiryžimu supažindinti publiką, 
ypač jaunąją kartą, su modernios 
muzikos kūriniais taip vad. “Mu- 
sica viva” koncertų rėmuose.
T. SCHREMS /

Paminėti reikėtų dar ir prel. 
dr. Theobald Schrems, mirusį lap
kričio vidury. Kas, būdamas Vo
kietijoje arba užsieny, nėra girdė
jęs “Regensburger Domspatzen” 
choro, kuriam Schrems vadovavo 
nuo 1924 m.? J. Pipiras

Triveiksmė "Didžioji auka
Vis labiau ir labiau mūsų tau

tinės dramos pergyvenimai prasi
veržia iš lietuvio sopančios šir
dies. Štai ir vėl neseniai pasirodė 
veikalas, sunkiom spalvom vaiz
duojantis pavergto brolio neda
lią. Tai laimučio Švalkaus 2 veiks
mų drama “Didžioji auka”.

Su šiuo savo darbu autorius ne
pretenduoja į didelius dramatur
gus, betgi jo kūrybinis užmojis 
rodo jį galėjus platesne ir giles
ne apimtimi atskleisti tėvynės 
tragiškąjį horizontą.

“Didžioji auka” yra fragmenti
nio pobūdžio. Jos trumputės si
tuacijos sutelkia koncentruotą 
medžiagą, kuri skaitytojo ar žiū
rovo sąmonėje atskleidžia giles
nę tiesą, negu iš karto atrodo.

Tiesa, vietoj didvyriškumo 
daug kur jaučiamas sentimenta
lumas, vietomis net pereinąs į 
tuščiažodžiavimą, kuris nuverti
na veikalo psichologinę pusę ir 
susmulkina veikėjų charakterius. 
Betgi vėl scenų gyvumas ir jų 
dramatiškumas šią kreivę gero
kai ištiesina, nors šia prasme vei
kalas režisūros ar paties auto
riaus yra taisytinas.

Šitokio pobūdžio veikale sun
ku išsiversti su mažu skaičiumi 
veikėjų, betgi jų gausa “Didžio
joj aukoj” apsunkins jos pasta
tymą ten, kur stokojama vaidilų. 
Visais kitais atžvilgiais jos pasta
tymas nesunkus, nors iš mėgėjų

vaidintojų ir ypač režisoriaus pa
reikalautų nemaža sugebėjimo ir 
pastangų.'Juoba, kad veikalas iš 
tikrųjų yra reikalingas kaikurių 
pataisų, papildymų ir pakeitimų, 
kuriuos kuklusis autorius ir pats 
rekomenduoja.

Knygelės techniškasis apipavi
dalinimas geras. Spauda lengvai 
skaitoma. Kalba nekasdieninė ir 
net lenkianti nevieną leidinį. Sti
lius nepasižymi naujumu, bet 
gyvas.

Kadangi vaidinimas užsitęstų 
tik apie 1 vai. 30 min., labai tiktų 
įjungti į kokio nors didesnio pa
rengimo programą.

Laimutis švalkus, DIDŽIOJI AU
KA. Kovojančios Lietuvos trijų 
veiksmų drama. Išleido “šaltinis” 
Londono Lietuvių Sporto ir So
cialinio Klubo lėšomis. Gaunama: 
“Šaltinis”, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London E. 2, Great Britain, 
Kaina 50 et. Spausdinta “Nidos” 
spaustuvėj. A. Kalnius

Florencija. — Meno žinovų tar
pe kilo nesutarimas dėl atrasto 
medinio krucifikso. Vieni tei
gia, kad tai Michelangelo rankų 
darbas, kiti — ne. Radinys šiuo 
metu atnaujinamas. Uffizi galeri
joje, nuimami dažai ir varnišas. 
Jei nebus rasta stiprių įrodymų, 
tai pirmoji grupė dailininkų keti
na statulą išstatyti jubilėjinėje 
parodoje minint 400 m. Michel
angelo mirties sukaktį.

toks jau nuo senovės paprotys, kai žmogus turi kokių 
vargų, visuomet eina pas savo kleboną pasitarti ar pasi
guosti. Taigi ir mes, čia patekę į tremtį, laikydamiesi 
savo šalies papročių, kreipėmės į tamstą, klebone. Po to 
klebonas mielai mums padėjo laikinai įsikurti.

Rašytojas ir toliau praverdavo kaimyno kunigo du
ris, ypač kai žmonelė būdavo paruošusi kavutę. Prie ka
vos iškildavo ir religiniai klausimai, juoba, kad Krėvė 
dirbo prie “Dangaus ir žemės sūnų”. Norėdamas būti 
arčiau tiesos ir, kaip išsireikšdavo, “neparašyti kokių 
erezijų”, jis prašė parūpinti jam visą Šv. Raštą lotynų 
kalba. Be to, pasiskolino vysk. P. Bučio “Jėzus Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas”.

Krėvė Austrijos Glasenbache

Gyvendamas Glasenbache, Krėvė kiekvieną sekma
dienį ir šventadienį su visais eidavo į lietuvių pamaldas 
gretimame kaime, Elsbethen bažnytėlėje, kuri buvo per 
vieną kilometrą nuo stovyklos. Taip pat kiekvieną va
karą eidavo gegužinių pamaldų, kai kiti, tikintieji, ne- 
kasdien tenueidavo. Toji bažnytėlė jam ir patikusi, nes 
labai priminė lietuviškąją kaimo bažnyčią — baroko sti
liaus. Atėjęs, atsisėsdavo viename iš pirmųjų suolų ir 
susimąstęs išbūdavo per Mišias ir kitas pamaldas. Ar jis 
meldėsi?

— Kartą, Vėlinių rytą, — rašo kun. Pijus, — ėjau į 
bažnyčią pamaldų ir kelyje pasivijau pirm manęs ėjusį 
rašytoją. ‘Tai einame,” sako jis, “melstis už kitus. Bet ar 
kada kas melsis už mus, nežinia. Šių dienų jaunimas ne
mėgsta melstis. Jam kitokie dalykai galvoj.”

Vieną sykį kun. Brazauskas bažnytėlėj paskelbė, jog 
popiežius Pijus XII atsiuntė tremtiniams dovanų — ro
žinių, jo paties palaimintų. Krėvė atėjęs pirmasis į ka
peliono kambarį pasiimti tos dovanos. Paėmęs į rankas, 
taręs:

— Brangi tai dovana. Kunige, neduok tiem, kurie jos 
negerbia ir nebrangina!

— Vėliau atsitiktinai vieną rytą užėjau į rašytojo 
kambarį, — rašo kun. Pijus. — Radau jį ką tik atsikėlus; 
ir besiruošiantį praustis. Ant jo kaklo kabojo gautasis 
rožinis.

— Vieną kartą gavėnioj buvusi suruošta lietuvių ar
batėlė, kurioje dalyvavo ir Krėvė. Kaikam kilo noras 
dainomis išblaškyti slegiančią nuotaiką. Kapelionas pa
prašė dėl gavėnios rimties susilaikyti nuo dainų. Po ka
peliono tuoj pakilo rašytojas ir savo gražia, švelnia kalba 
skatino nepamiršti ir laikytis savo gerų papročių, kad 
Dievas pasigailėtų mūsų tėvynės ir grąžintų jai laisvę.

Laisvės dieną, Vasario 16, Krėvė buvo paprašytas 
paskaitos. Jis pasirinko temą “Kunigų nuopelnas Lietu
vos nepriklausomybei atgauti”. Jo kalba buvo ilgoka. 
Papasakojo apie visą eilę jau žinomų kunigų, kurie dir
bo Lietuvos laisvei ar šelpė bei leido į mokslą studen
tus ir juos paruošė tolimesniam darbui.

VYR. GIEDRININKES, kurioms pir
mininkauja E. Juknevičienė, Ped. Li
tuanistikos Instituto stipendijų fon
dui prisiuntė metinę $40 stipendiją 
betkuriam šio Instituto studentui. Si 
giedrininkių stipendija yra nuolatinė, 
įsteigta 1962 m. Inž. Pr. Urbutis irgi 
atsiuntė $40.

POETO VL. ŠLAITO, gyv. Anglijoj, 
naują eilėraščių rinkinį netrukus ža
da išleisti “šaltinis”. Tai bus ketvirta
sis jo rinkinys. Pirmąjį — “Žmogiš
kosios psalmės” 1949 m. išleido “Pra
dalgė”. Paskui jo poezijos leidimą bu
vo perėmusi DBLS, kuri 1960 m. iš
leido rinkinį “Ant saulėgrąžos vamz
džio”, o 1962 m. — “Be gimto me
džio”. Rinkinys “Ant saulėgrąžos 
vamzdžio” buvo premijuotas.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE, 
į pabaigą pr. metų, įvyko DBLS val
dybos ruoštas literatūros vakaras. VI. 
Šlaitas paskaitė pluoštą naujausių sa
vo eilėraščių; Romualdas Spalis — iš
trauką iš spaudai ruošiamo naujo ro
mano “Rezistencija” ir viešosiomis 
aktualijomis paremtą feljetoną. F. Ne- 
veravičius prisistatė su Orwellio ro
mano “1984” vertimo įspūdinga iš
trauka (Nidos Knygų Klubas yra nu
matęs tą vertimą pateikti savo skai
tytojams). K. Barėnas paskaitė “Pen
kis pirštus”. Programai vadovavo A. 
Prahskūnas, o baigiamąjį žodį tarė 
DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas. Nusi
skundžiama, kad publikos buvę per- 
maža. Dalyvavę tik “prisiekusieji” li
teratūros mylėtojai. Pr. AL

JAV LB KULTŪROS FONDUI švie
timo taryba perdavė išleisti peržiūrė
tus ir mokyklinio amžiaus jaunimui 
tinkamais pripažintus leidinius: V. 
Frankienės scenos vaizdelių rinkinį, 
R. Saudargienės įscenizuotą pasaką 
“Sigutę”, J. Minelgos eilėraščius “La
bas rytas vovere” ir A. Giedraičio pa
sakų rinkinius. Be to, KF jau baigia 
išleisti ir trečiąjį “Aleksandryno” t. 
Visuomenė prašoma padėti. LB Kultū
ros Fondui aukos siunčiamos iždinin
ko adresu: Jonas Bertašius, 2642 West 
15th St., Chicago 8, Ill, USA.

SOFIJOS JONYNIENĖS paruoštas 
vadovėlis VII skyriui jau spausdina
mas VI. Vijeikio spaustuvėje; leidžia 
JAV LB Kultūros Fondas. Leidimą 
$900 auka parėmė Lietuvių Fondas iš 
1962 m .pelno.

RELIGINIO MENO PARODA Čika
goje, kurią organizuoja ALK Federa
cija, įvyks kovo 7-15 d. Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos salėje, 4557 So. 
Wood St. Parodai yra skirtos dvi nau
jai atremontuotos erdvios salės po 
450 kv. jardų ploto kiekviena, šioje 
parodoje sutiko dalyvauti 40 dailinin
kų. Iš Kanados dalyvaus: Anastazija 
ir Ant. Tamošaičiai ir J. Račkus. Dai
lininkai, dalyvaują šioje parodoje, pra

šomi prisiųsti katalogui žinias ir foto
grafijas iki Š.m. vasario 1 d. parodos 
vykdytojui: V. Ivanauskas, 1332 So. 
49 Ave, Cicero 50, DI., USA.

NAUJAIS NARIAIS l LIET. KATA
LIKŲ MOKSLO AKADEMIJĄ priimti: 
mons. dr. J. Končius, prof. dr. Vyt. 
Bieliauskas, dr. J. K. Čeginskas ir 
kun. dr. T. Narbutas.

JANINOS NĄRŪNBS neseniai iš 
spaudos išėjusį eilėraščių rinkinį “Su
temos” apsiėmė išplatinti “Draugas”, 
Tai dienoraštiniai posmai, pašvęti a.a. 
prof. Kazimiero Pakšto atminimui.

Išleido savo lėšomis J. Narūnė-Paks- 
tienė. Išrinkti pinigai už knygas bus 
pirmoji auka profesoriaus monografi
jai leisti. Knygos kaina — $1.50. Eg
zempliorių skaičius ribotas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS OPERA IR BALETAS 

gastroliavo Maskvoje, Kremliaus su
važiavimų rūmuose. Maskviečiams bu
vo parodyti du lietuviški baletai — J. 
Juzeliūno “Ant marių kranto” ir E. 
Balsio “Eglė žalčių karalienė”. Gastro
lių repertuaras papildytas nelietuviš
kais kūriniais: L. Delibo baletu “Sil
vija”, S. Prokofjevo opera “Meilė 
trims apelsinams”. “Eglę žalčių kara
lienę” pertransliavo centrinis televizi
jos tinklas. Maskvos didžiojo teatro 
dirigentas A. Žiūraitis giria šio baleto 
autorių E. Balsį, kuris, girdi, meistriš
kai panaudojęs lietuvių liaudies melo
dijas. Tačiau jis taip pat pastebi, kad 
baleto partitūroje jaučiama S. Pro
kofjevo ir I. Stravinskio įtaka. z

Eglės vaidmenį atliko baleto vete
ranė G. Sabaliauskaitė, parodžiusi di
delį meistriškumą ir sceninę techniką. 
Vienam spektakliui ją pakeitė jauna 
balerina G. žvikaitė. Ji turinti puikių 
duomenų, bet jai vis dar trūksta di
desnio techniško patyrimo. Žilviną šo
ko R. Minderis ir Rusijos respublikos 
nusipelnęs artistas Č. Žebrauskas. Gi
riama Eglės dukros Drebulytės vaid
menį atlikusi jauna šokėja L. Aške- 
lovičiūtė, A. Mackevičius, L. Šveikaus- 
kaitė, S. Bilida, V. Stiklioraitis ir kt. 
jaunieji. Baletmeisteris — V. Grivic- 
kas. Dailininkas — J. Jankus.

AKAD. J. KUBILIAUS MONOGRA
FIJA “Tikimybiniai skaičių teorijos 
metodai” šiuo metu JAV verčiama į 
anglų kalbą. J. Kubilius yra daug pri
sidėjęs prie matematikos ugdymo Lie
tuvoje — ypač tikimybinės skaičių te
orijos srityje. 1956-62 m. susiformavo 
ir įsikūrė Lietuvos geometrų mokykla, 
kuriai vadovauja docentai — K. Grin
cevičius ir P. Katilius. Gražių rezul
tatų yra pasiekę funkcijų teorijos spe
cialistai: docentai — P. Paulauskas, 
Š. Strielicas, A. Naftalevičius ir V. 
Kabaila. Matematikus ir technikos 
mokslų specialistus sutelkė prof. Z. 
Žemaitis. —vkst— 

Gyvenimas filmuose

XVIII ir XX amžiaus komedijos
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

“TOM JONES”. Laikinai palikęs da
bartinio laikotarpio anglų priemiesčių 
lindynes ir iš jų sklindanti pesimiz
mą, pakartotinai pavaizduotą filmuo
se “Look Back in Anger”, “A Taste of 
Honey” ar “The Loneliness of the 
Long Distance Runner”, anglų filmų 
gamintojas ir režisorius Tony Richard
son naujam savo filmui pasirinko 
XVIII š. Henry Fielding romaną “The 
History of Tom Jones, a Foundling”. 
Aštriu, satyriniu stiliumi autorius pa
liečia vaizduojamojo laikotarpio nege
roves ir veidmainiškos diduomenės gy
venimą.

Richardson, spalvotame filme pa
vaizduodamas Tom Jones nuotykius 
nuo pat jo kūdikystės, dar aštresniu 
stiliumi iškelia ano meto visuomenės 
ydas. Technišku atžvilgiu filmas visai 
priartėja prie artistiško tobulumo. 
Naudojami įvairūs filmavimo metodai 
ir triukai — pradžioje pristatant lyg 
tyliųjų filmų pavyzdi, vietomis sulė
tinant, kitur greitį labai paskubinant, 
retkarčiais pagrindiniams veikėjams 
leidžiant kalbėti net tiesiog Į publiką. 
Visa tai prisideda prie komiškosios pu
sės išryškinimo.

Tarp gausių artistų savo puikia vai
dyba ypač išsiskiria Albert Finney. 
Jam gabiai talkina kitose rolėse Su
sannah York, Hugh Griffith, Joyce 
Redman, Joan Greenwood ir kt.

Del greito stiliaus, neapsistojant 
prie atskirų realistinių detalių, fil
mas sumažina grubume įspūdį. Visdėl- 
to moraliniu atžvilgiu šis filmas rezer- 
vuotinas vien tik pilnai subrendusiai 
žiūrovų publikai.

“IT’S A MAD, MAD, MAD, MAD 
WORLD”. Naujausias Cinerama fil
mas, pagamintas nauju metodu be ek
raną padalijančių linijų, komedijos 
stiliuje pašiepia mūsų šimtmečio leng
vo pralobimo troškimą.

Filmų gamintojas ir režisorius Stan
ley Kramer, pasinaudodamas William 
ir Tania Rose paruoštu tekstu, šiame 
3 vai. ir 12 min. trunkančiame filme 
vaizduoja grupę žmonių, lenktyniau
jančių turto jieškojime. Net 50 žino

mesnių komikų pasirodo šiame fil
me — vieni pagrindiniuose vaidmeny
se, kiti vos keliolikos sekundžių ro
lėse.

Policijos stebimas sukčius kalnuose 
dideliu greičiu pralenkia eilę automo
bilių ir nurieda pakalnėn. Dar prieš 
mirdamas spėja pribėgusiems smal
suoliams pranešti apie jo pavogtus ir 
paslėptus §350.000. Sužinoję paslaptį, 
visi nori tuo pasinaudoti. Savo godu
me negali sutarti dėl tinkamo pasida
lijimo būdo ir pagaliau kiekvienas ban
do įvairiomis priemonėmis kuo grei
čiau pasiekti nurodytą vieta. Iš savo 
būstinės policijos kapitonas su štabo 
pagalba seka visus įvykius, bet prieš 
pat jieškomo turto slėptuvės suradimą 
ir jis pats nusprendžia tuo pasinaudo
ti. Ironiškoje pabaigoje atkasti dole
riai skraido ore, o dauguma dalyvių 
sugipsuoti ligoninės lovose dalinasi tik 
įspūdžiais.

Gamintojų noras pateikti didingą 
komediją daugelį žiūrovų nuvils, nes 
visko perkrauta. Yra tikrai puikių ko
miškų scenų, tačiau ir jos nustoja juo
kinančios galios dėl savo ilgumo ir 
kartojimosi.

Tarp artistų masės geriausiai pasi
rodo įkyrios uošvės rolėje Ethel Mer
man. Milton Bertie, Mickey Rooney, 
Jonathan Winters, Edie Adams, Sid 
Caesar, Terry-Thomas ir kt. skuba 
prie paslėpto lobio, kurį iš jų paver
žta Spencer Tracy.

Filmas spalvotas ir daugiausia gal 
sudomins vaikus, nors ir juos palydė- 
jusiems suaugusiems pasitaikys kele
tas progų pasijuokti.

★ ★

Visiškai net nesvarstant komercinio 
pobūdžio filmų apie įvairias pabaisas, 
milžinus, gladiatorius ir pan., tarp 
1963 m. pagamintų filmų silpniausiais 
laikomi šie 10: “The Balcony”, “The 
Ceremony”, “Under the Yum-Yum 
Tree”, “Who’s Been Sleeping in My 
Bed”, “Diamond Head”, “Yellow Can
ary”, “Spencer’s Mountain”, “Kings of 
the Sun”, “I Could Go on Singing”, 
“Shock Corridor”.

Viso laisvojo pasaulio lietuviams reiškiu 
NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ 

už gausius sveikinimus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
pareikštus PLB valdybai ir man asmeniškai.

Linkėdamas sėkmingų 1964-jų metų, 
kviečiu visus PLB-nės narius talkon, prašydamas pata
rimų ir paramos, kad bendromis jėgomis sudarytume 

vieningą ir pajėgią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Juozas J. Račiūnas,



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, {mokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Kanados sporto apygardos 

krepšinio pirmenybės
Šį savaitgalį, sausio 25-26 d.d. Prisi

kėlimo salėje bus pravestos Kanados 
sporto apygardos krepšinio pirmeny
bės vyrų, moterų, jaunių A, mergaičių 
A ir mergaičių D klasėms.

Dienotvarkėr
šeštadienį: 10 v_r. Aušros merg. A 

žais su Hamiltono merg. A; 11.30 v. 
Vyčio vyrai žais su Montrealio vyrais; 
1 v. p.p. Aušros merg. D (gim. 1952 
m. ir vėliau) žais su Vyčio merg. D; 
230 v. p.p. Aušros moterys žais su Vy
čio moterimis; 4 v. p.p. Aušros vyrai 
žais su Vytis—Montrealis rungtynių 
pralaimėtojais; 7.30 v.v. SUSIPAŽINI
MO BALIUS—ŠOKIAI.

VYČIO ŽINIOS.
Visuotiniame susirinkime sausio 19 

d. L. Namuose išrinkta nauja klubo 
valdyba: pirm. J. Balsys, sporto vad. 
A. Juozaitis, adm. J. Uogintas; kandi
datai — V. Zadurskis ir R. Staškevi
čius. Susirinkimas buvo gausus. Ap
tarti einamieji reikalai: vasaros sto
vykla, penkiolikmečio minėjimas, biu
letenio leidimas, tėvų-rėmėjų būrelio 
veikla ir įsteigta šaudymo sekcija. Iš
rinkta revizijos komisija (H. Stepaitis 
ir A. Sirutis) ir sudaryta parengimų 
komisija iš pirm. V. Paulionio ir narių 
P. Juozaičio ir J. Šulco.

Naujai valdybai linkime sėkmės ir 
džiaugiamės susilaukę paramos iš jau
nųjų tarpo.

šaudymo sekcijos naujasis vad. yra 
J. Usvaldas. Netrukus bus pradėtos 
šaudymo pratybos. Pirmiausia bus su
daryta šautuvų ekipa. Norintieji prisi
dėti prie šios sekcijos prašomi kreip
tis pas sekcijos vadovą tel. RO 2-5019.

KL krepšinio pirmenybėse sausio 25 
- 26 d. dalyvaus 7 Vyčio komandos: vy
rų, moterų, mergaičių A ir D koman
dos. Vyrai pirmas rungtynes žais 11.30 
v. p.p. su Tauro krepšininkais (jei Sa
kalas nedalyvaus). Jei Sakalas atvyks, 
vytiečiams teks pirmas rungtynes žais
ti su jais. Toliau 1 vai. p.p. mergaitės 
D žais su Aušra ir 2.30 v. p.p. mote
rys irgi su Aušra. Tolimesnės rungty
nės paaiškės pirmenybių metu. Visos 
rungtynės vyks Prisikėlimo salėje.

Stalo tenisininkai šį savaitgalį daly
vauja Toronto miesto pirmenybėse, o 
už dviejų savaičių vyksta į Detroitą, 
kur dalyvaus JAV “open” pirmenybė
se. Komandinėse miesto pirmenybėse 
visoms komandoms sekasi tik viduti
niškai.

Krepšinio pirmenybėse Vytis I įvei
kė W. YMCA 62:45. Priešininkas bu
vo labai darbštus ir kovihgas, tad vy-j 
tiečiams teko gerokai pasitempti, žai
dė: Klimas 22, Juozaitis 22, V. Zadurs
kis 2, R. Zadurskis, Staškevičius 9, 
Juodikis 1, Maskeliūnas 8. Moterys 
TLBL pirmenybėse pralaimėjo pir
maujančioms Cicconės 77:35. Vytietės 
gerai puolė, tačiau gynimasis buvo 
labai silpnas. Naujoji centro žaidikė 
A. Kalvaitytė daro pažangą ir šiose 
rungtynėse prieš stiprų priešininką su
krovė 22 krepšius.

CYO pirmenybėse mergaitės D įvai- 
kė be pralaimėjimų einančią St Ed
wards komandą 22:12. žaidė: Balsytė 
8, Žukauskaitė 2, I. čirvinskaitė 6, J. 
čirvinskaitė, Nacevičiūtė 4, Ramanaus
kaitė, Zubrickaitė, Aušrotaitė 2.

Parapijų pirmenybėse berniukai C

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų. farmu. žemės sklypą, apartamentų, biznių.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras namas, pirmame augšte 5 

kambariai, viso 12 kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, neskaitant rūsio, 
sklypas 50x160 pėdų. $34.000.

BLOOR — RUNNIEMEDE, mūro, atskiras, 6 kambarių, vienos šeimos 
namas, garažas. $15.000 grynais.

JANE—ANNETTE, $8.000 jmokėti, atsk., rauplėtų plytų, 6 metų senumo, 
tikras tripleksas. $29.000.

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 modemus apšildymas, 10 pėdų privatus įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kiemas. Dėl išvažiavimo pigiai parduodamas. Liks 
viena ilgametė skola balansui.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA Namo telefoną* RU

Kreipkitės visais reikštai*. čta <sn«He rimta ir saHnttn patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

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

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. { gara- 
žąlengva 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.

Namų telef. LE. 6-1410

Sekmadieni: 11.30 v. salėje SPORTI
NINKŲ PAMALDOS; 12.30 v. Aušros 
merg. A žais su Vyčio merg. A; 2 v. 
p.p. Aušros vyrai žais su Vytis—Mont
realis rungtynių laimėtojais; 3.30 v. 
p.p. Aušros jauniai Ą žais su Hamilto
no jauniais; 5 v. p.p. Vyčio merg. A 
žais su Hamiltono merg. A.

Likusių klasių rungtynės bus sužais
tos vėliau. Ročesterio Sakalas dėl šiuo 
metu vykstančių egzaminų pirmenybė
se negali dalyvauti.

šeštadienį, rungtynių ir šokių metu, 
kavinėje SLA turės turtingą, virš 1000 
vertingų fantų BAZARĄ.

patyrė pirmą pralaimėjimą šiose rung
tynėse pralaimėdami St. Christopher 
komandai 34:36. Nežiūrint, kad vytie- 
čiai turėjo blogą pradžią (10:0) ir blo
gai gynėsi, žaidimo pabaigoj buvo iš
lyginę, bet pritrūko laimės rungty
nėms laimėti. Berniukai D tos pačios 
lygos pirmenybėse sunkiai laimėjo 
prieš Aušrą A 20:18. Žaidė: R. Kakne
vičius, V. Kaknevičius 4, Nacevičius 
2, M. Karalius 8, Rautinš 4, Ramanaus
kas, Bražukas, Plačiakis, Vanagas.

Vyrų krepšinio pirmenybių 
tvarkaraštis:

sausio 21 d., 7.30 v.v. su RCAF,
' Downsview Airport, 

sausio 30 d., 7.30 v.v. su E. YMCA, 
Parkdale mokykloje, 

vasario 4 d., 9 v.v., — T. Latviai, 
Parkdale mokykloje, 

vasario 15 d., 9.15 v.v., Ryerson Gds., 
Ryerson Institute, 

vasario 20 d., 7.30 v.v., — Osgood 
Hall, Parkdale mokykloje, 

vasario 25 d., 9 v.v., — RCAF, 
Parkdale mokykloje, 

vasario 27 d., 7.30 v.v., Avon,
Parkdale mokykloje, 

Mūsų rėmėjams V. Plačiakiui ir D. 
Bielskiui (Čikaga) nuoširdžiai dėkoja
me. Taip pat nuoširdi padėka P. Ber- 
neckui ir P. Gvildžiui už paramą klu
bui, sumokant nario mokesčius 20 me
tų į priekį. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Pirmad., 7 

v.v., mūsų salėje Aušra B “B” žais su 
Aušra B "A”; antrad., 7.15 v.v., 23 
Femdale Avė. Aušros merg. žais su 
St. Basils; trečiad., 7 v.v., mūsų salė
je Aušra MB “B” žais su Vyčiu; ket- 
virtad., 7 v.v., mūsų salėje Aušra MB 
“A” žais su Woodgreen; penktad., 7 
v.v., Lansdowne mokykloje Aušros 
mergaitės “B” žais su St. Edwards ir 
7.45 v.v. Ryerson PS Aušra B “A” žais 
su Vyčiu; šeštad., 12 vai. Woodgreen 
salėje Aušra M. žais su Woodgreen. 
Taip pat šeštadienį, 10 v.r. mūsų salė
je prasideda Kanados sporto apygar
dos krepšinio pirmenybės. Pirmenybes 
praveda Aušra.

Praėjusios savaites rungtynių pasek
mės: B-C lygoje Aušros jauniai nuga
lėjo Tridents 76:59; Church lygoje 
Aušra M pralaimėjo St. Chris 33:37; 
Aušra B “B” — St. Chris 17:52 ir Auš
ra MB “A” Vyčiui 18:20; CYO lygoje 
Aušra Juvl. pralaimėjo Corpus Christi 
20:26; Draugiškose rungtynėse Auš
ros mergaitės nugalėjo K. Davidson 
komandą 53:23 ir Aušros jaun. C nu
galėjo Clarkson 40:20.

Lietuvių studentų 
žinios

SVARBUS SUSIRINKIMAS. — Sau
sio 24 <L, penktadienį, 730 v.v., įvyks 
visų studentų sąjungos narių susirin
kimas studentų būstinėje. Labai svar
bu, kad visi dalyvautų.

STUDIJŲ DIENOS. — Visi studen
tai, kurie gali prisidėti prie meno pa
rodėlės su savo paveikslais, skulptū
rom ir pan., prašomi skambinti Gied
rei Rinkūnaitei LE 5-9397. TLSS

STUDIJŲ DIENOSE vasario 1 ir 2 
d. rengiasi dalyvauti visa eilė studen
čių ir studentų. Grupė jų atvažiuos iš 
Montrealio. Kadangi Studijų Dienas 
rengia Toronto liet, studentai, turėtų 
pasistengti gausiai dalyvauti. Juk tu
rime tinkamai pasirodyti. Karnavalas 
Toronte un-te neturėtų atitraukti nuo 
Studijų Dienų.

LIETUVIŠKA KNYGA KANADOS 
UN-TUOSE. — 1963 m. J. Vėgėlio iš
leistą istorinio - geografinio ir Lietu
vos pažinimo turinio knygą “Visgai- 
lis”, kuri buvo minėta “T. Žiburiuo
se”, jau įsigijo bibliotekos šių Kana
dos universitetų: University of Mani
toba, Fort Garry, Winnipege; Univer
sity of Ottawa; University of Western 
Ontario, London, Ont.; McGill Uni
versity of Montreal; McMaster Uni
versity, Hamilton, Ont.; University of 
Toronto; Laval University, Quebec.

Lietuvių skautų veikla
ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTUI 

bendrame posėdyje nustatytas metų 
veiklos planas, kuriame pramatytos vi
sos šventės ir pasirodymai. Artimiau
sia, Vasario 16-ji, bus švenčiama vasa
rio 9 d. Šv. Jono Kr. bažnyčioje. Mi
šios bus aukojamos už buv. Lietuvos 
skautų-čių šefus ir mirusius pereitais 
metais skautų-čių bei tėvų-rėmėjų ar
timuosius: a.a. konsulą V. Gylį, dr. A. 
Šapoka, inž. Slapšį, V. Užupį ir visus 
kitus. Tą pačią dieną 4.30 v. p.p. Pri
sikėlimo salėje iškilminga sueiga.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Miesto lygoje Kovo krepšininkės su

žaidė 6 rungtynes; 2 laimėjo ir 4 pra
laimėjo. Miesto lygoje dalyvauja 9 ko
mandos, su kuriomis reikės išbandyti 
jėgas. Sėkmės!

Kanados lietuvių krepšinio pirmeny
bėse sausio 25-26 d. Toronte Kovas da
lyvaus su dviem komandom: jaunių A 
ir mergaičių A klase. Linkime ir š.m. 
Kovui tapti Kanados čempijonais.

Kovo stalo teniso turnyras dėl per
einamos taurės įvyks sausio 26 d., AV 
par. salėje. Pradžia 2 vai. p.p. Norin
tieji registruotis prašomi skambinti 
A. Grajauskui, tel. JA 2-2698.

- Sportas Hamiltono lietuvių labai 
mėgiamas ir tik dėl laiko stokos, ypač 
besimokančių sportininkų tarpe, kar
tais kiek sušlubuoja. Tačiau reikalui 
esant, mūsų sportininkai pasirodo la
bai gerai ir verti visu dėmesio.

V. P.

Sportas Lietuvoje
Į Sov. Sąjungos baigminius krepši

nio susitikimus pateko tik dvi Kauno 
komandos: vyrų Žalgiris ir moterų Po
litechnika. Vilniaus moterų atstovas 
Kibirkštis ir vyrų Plastika turės kovo
ti dėl 13-24 vietos.

Vilniaus krepšininkai R .Salys ir V. 
Paškauskas pakviesti į Sov. Sąjungos 
jaunių rinktinę.

Jonas Bauža gynė sov. armijos fut
bolo rinktinės vartus “draugiškų” kraš
tų karių pirmenybėse šiaur. Vietna
me. Po to jis buvo įtrauktas į Sov. 
Sąjungos rinktinę ir su ja išvyko į 
P. Ameriką.

Irena Mauručaitė pagerino 400 m. 
kompleksinį plaukimą, įveikdama šį 
nuotolį per 6 min. 28,4 sek.

Fechtuotojų varžybose tarp Vilniaus 
Žalgirio, Vitebsko ir Bobruisko miestų 
mūsų sostinei atstovavo tokie jos "gy
ventojai”: Kirpičnikova, Muravskaja, 
Moskvičiov.

Lietuvos ledo ritulio taurės varžy
bose gautos šios pasekmės: Kauno At
letas — Vilkaviškis 5:2, Vilniaus Kom
presorius — Ukmergė 15:0.

Vilniaus stalo teniso meisterio var
dą iškovojo dr. A. Saunoris, II vietoje 
palikdamas Vaidžiulį ir III — Augulį. 
Panevėžyje meisterio vardus iškovojo 
I. Bražiūnaitė ir V. Brendelis.

Jaunių rankinio turnyrą Vilniuje 
laimėjo Vilniaus mergaitės, nugalėda
mos baigmėje Valkininkus 12:11. Ber
niukų grupėje pirmą vietą iškovojo 
Skaudvilė prieš Krekenavą ir Vilnių.

Lietuvos krepšinio sąjunga sudarė 
1963 m. geriausių Lietuvos jaunių ir 
jaunučių krepšininkų sąrašą. Įdomu, 
kad jaunių grupėje randami tikri Lie
tuvos "ąžuoliukai”, kaip pvz. Vensber- 
gas Romas 2,02 m., Endrijaitis Rimas 
1,95 m., Rapšys Vytautas 1,92 m. ir Lt. 
Mergaičių pusėje savo ūgiu pasižymi
— Vinčaitė 1,80 m., Janutytė 1,80 m.

K. B.

Sportas visur
Ledo ritulio “specialistai” mano, 

kad olimpinį turnyrą Innsbrucke lai
mės Sov. Sąjungos rinktinė, nors Ka
nados treneris kun. D. Bauer yra su
daręs neblogą komandą. Tai bene pir
mas atsitikimas ledo ritulio istorijoj, 
kad krašto rinktinę treniruoja katali
kų kunigas.

Sausio 29 d. Innsbruke atidaroma 
žiemos olimpijada. K. B.

LIETUVIO ADVOKATO 
ISTAH-A 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ berniukų ir 

mergaičių bendras susirinkimas—sek, 
nūdienį, sausio 26 <L, 6 v.v. Prisikėli
mo muzikos studijoje.

ŠV. JONO KR. PARAFUOS JAU
NUČIŲ ATEITININKŲ susirinkimas 
— sekmadienį, sausio 26 <L, 4 v. p.p., 
šv. Jono Kr. parapijos salėje.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
MERGAIČIŲ ateitininkių repeticijos 
ateitininkų šventei vyks šia tvarka: šį 
šeštadienį, sausio 25 d., 4 vai. p.p. ir 
taip pat sekmadienį, 26 d., 4 v. p.p. 
LV Namuose. Abi repeticijos truks iki 
5.45. Jos yra labai svarbios.

STUDENTAI ATEITININKAI sek- 
madienį, sausio 26 d., organizuotai 
vyksta meno galerijon apžiūrėti Picas
so paveikslų parodos. Išvykstama nuo 
studentų būstinės, 997 College St. 1 
vai. p.p.

ATEITININKŲ METINĖS ŠVEN- 
TEI, kuri įvyks vasario 2 d., ruošiasi 
jaunieji ir vyresnieji moksleiviai. Pro
grama bus atliekama tik pačių moks
leivių.

"PIRMYN, JAUNIME!” neperijodi- 
nis Toronto moksleivių ateitininkų 
laikraštis pasirodys šventės metu ir 
bus platinamas pačių moksleivių. Ra
šo patys jaunieji. Redaguoja Aid. Bu- 
šinskaitė.

METINĖS ŠVENTĖS programa bus 
paskelbta sekančiame "TŽ” numeryje.

KAZIUKO MUGEI artėjant, šatri- 
jos ir Rambyno tuntai, laikydamiesi 
tradicijos intensyviai ruošiasi. Viene
tai stengdamiesi vieni už kitus geriau 
pasirodyti, laiko paslaptyje ne tik nau
jus papuošimo būdus, bet ir gausių 
prekių įvairumą. Tėvai rėmėjai pla
nuoja mugės valgyklą, kurioj bus gau
sus pasirinkimas įvairiausių valgių.

VILKIUKAI, ateidami į sueigą, tu
ri atnešti ir grąžinti draugininkui pie
šinių knygutę "Kas gražiau”. Komisija 
peržiūrės visus piešinius ir už geriau
sius skirs premijas. Tėveliai prašomi 
vaikus įpareigoti.

VADOVE! Ar jau esi pasiruošęs va
sario 2 d. suvažiavimui Hamiltone?

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už mums suruoštą 15 metų vedybinę staig

meną. Jūsų parodytas nuoširdumas visuomet pasiliks mūsų atmintyje.
Didžiausią padėką už visą parengimą ir vargą reiškiame p.p. Vale

rijai ir Antanui Pauliukams; šeimininkėms p.p. E. Milašienei ir N. 
Pliurienei; muzikantams p.p. B. Milašiui ir R. Bagdonui ir visiems 
dalyviams, prisidėjusiems prie šio baliaus ir dovanų: p.p. A. S. Ais
bergams, R. R. Bagdonams, E. Baronienei, P. S. Eismontams, N. A. 
Gutauskams, J. V. Kazlauskams, E. L. Klevams, A. D. Kochankoms, 
V. A. Mažeikoms, A. A. Markov, E. B. Milašiams, V. A. Pauliukams, 
N. L. Pliūrams, H. A. šimkevičiams, A. Tėveliui, J. V. Vasiliauskams, 
Ig. Varnui ir visiems kitiems sveikinusiems šia proga.

Stasė ir Zenonas Gašlūnai

Padėka
Viešpačiui netikėtai ir nelauktai pašaukus mūsų mylimą vyrą, tė

velį, sūnų ir brolį, a.a. Algirdą Slapšį, į amžinybę, mums trūksta žodžių 
padėkoti visiems, kurie mus užjautė ir mums padėjo.

Nuoširdžiausia padėka priklauso Tėvams pranciškonams/kleb. kun. 
P. Ažubaliui už velioniui suteiktą paskutinį patarnavimą, sol. V. Veri- 
kaičiui, Stp. Kairiui už paskutinės susikaupimo valandos praskaidrinimą 
solo giesmėmis ir smuiko muzika, vilkiukams ir paukštytėms, savo gre
tomis sutikusiems ir išlydėjusiems karstą bažnyčioje.

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už paaukotas 
šv. Mišias, gėles, pareikštas užuojautas, gausų velionies lankymą laido
tuvių namuose, dalyvavimą pamaldose laidotuvių dieną ir palydėjimą 
į kapines. Ačiū mieloms velionies žmonos draugėms, paruošusioms šer
menis - pusryčius.

Jūsų visų parodytą nuoširdumą tokiose sunkiose valandose mes vi
sada prisiminsime —

žmona, vaikai, tėvai, brolis ir sesuo

A. t A.
MARIJAI PETRUŠAITIENEI mirus,

• jos vyrą Liudviką, dukras, sūnus, marčią ir žentus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. L. Goceitai
E. J. Matulaičiai

A . t A .
Mylimam vyrui JONUI BAUMGARTUI mirus, 

našlei Onai Baumgartienei, dukrai Benitai Bedarfienei ir 
sūnui Leonui su šeimomis

skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi —

Adelė ir Vaclovas Buteikiai 
su šeima

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

Be muito
dovanos į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitą dalyką.

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. ryžiu, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintą vaisią.

AUGSTOS KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

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

Turime krautuvių, tarnų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose Ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų-morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Apylinkių
solidarumo įnašai.
Nuo praeitos krašto tarybos sesijos 

1963 m. spalio men. iki šiol KLB kraš
to valdyba yra gavusi iš apylinkių šias 
solidarumo įnašų sumas:

Ottawa   $16.80
Montreal, $90.40 
London  _____  $65.00
St. Catharines_ $60.00
Oakville _____ $18.40
Windsor ______ $ 4.00
Rodney _____ $15.00 
Sudbury _____ $75.00

Iš viso $344.60.
Solidarumo įnašai yra beveik vie

nintelės pastovios KLB krašto valdy
bos pajamos, žiema yra pats geriau
sias laikas solidarumo įnašų rinkimui 
ir visos apylinkių valdybos nuoširdžiai 
prašomos susirūpinti šio svarbaus už
davinio įvykdymui.

Kur veikia lietuviškos kredito uni
jos, ten būtų pravartu pasinaudoti gra
žia buv. Montrealio KLB seimelio 
pirm. J. Šiaučiulio iniciatyva. Jis 
Montrealyje pradėjo rinkti raštiškus 
"Litui” priklausančių lietuvių pasi
žadėjimus, pagal kuriuos "Litas” kas
met gali iš jų sąskaitų solidarumo įna
šą pervesti į seimelio sąskaitą. Toks 
solid. įnašų atskaitymo būdas labai 
praktiškas, kadangi eliminuoja kas- 
metinį vaikščiojimą po namus. Rinkė
jams belieka apeiti tik tuos, kurie
vietinėje kredito unijoje neturi savo
sąskaitų. Pr. Rudįnskas,

krašto valdybos iždininkas

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

F AST E ET H yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapų". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

Otava. — 1963 m. kanadiečiai 
laidotuvėm išleido $200 mil. Tai 
yra daugiau, negu vyriausybė iš
leidžia žemės ūluui, paštui ar be
darbiu draudimui.fe

Pinigai į
Sov. Sąjunga

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 Vakarą ir Rytą Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.
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R. CHOLKAN 
& CO. LIMITED REALTORS

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

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- J 
galas, kvadratinis planas, re
creation kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu, virš 
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 
planas, 2 virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu, lengvos 
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, 
modernus, virš 250 pėdų 
sklypas. Dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena at
vira skola balansui, arti 
Bloor. Tikrai puikus pirki
nys.

Pr. (CERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namą tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4^%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 61/2%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau
sta 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.
Res. teL LE 6-5363 

K. STRIAUPIS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

PARKDALE RAJONE 
$40.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo
se, požeminiai garažai ir Lt. 
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 modernus pasta
tas. Visi butai išnuomoti ir 
turi nuomos sutartis. $27.000 
metinių pajamų. Vienintelis 
pastatas apylinkėje, todėl 
nėra jokios konkurencijos. 
Prašoma $185.000.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

Res. teL RO 3-2032 
P. JONIKAS

$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, mūrini?, 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.
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Bendruomenės tarnybos
laukia JUSU

Kanadoje yra daug galimybių padėti tiems, kuriems reikalinga speciali 
pagalba. Daugelis bendruomenės patarnavimų priklauso nuo pasišventimo 
ir patirties savanorių, kurie skiria savo laiką, sugebėjimą ir žinojimą kitų 
naudai. '

Nuolat reikia savanorių darbuotojų:

• Ligoninėse
Pramogų organizavime jaunimui

• Vaikų priežiūroj
• Jaunimo vadovavime

• Luošųjų paruošime darbui 
Pirmojoj pagalboj

ir kitose patarnavimų srityse, 
ir kitose patarnavimų srityse.

Jeigu TAMSTA suinteresuotas ar turite patyrimo, esate maloniai kviečia
mas ir laukiamas vienoje iš daugelio organizacijų, kurios yra išvardintos 
Jūsų telefonų knygos geltonuose puslapiuose po pavadinimu

“SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS”
Patarnauti kitiems - reiškia būti geru piliečiu

GUY FAVREAU,
Pilietybės ir imigracijos ministeris

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. ' '

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonai LE. 3-49O».

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

^(PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteuni varymas. Sutai
sau iširusius gaius h* pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.
Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams.

proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namu šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbu įkainavimai nemokami

International 
Driving School

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

Tel. 535-9468

859 COLLEGE ST. 
Tekfpnas LE. 2-5461

Mokome su sty“dartinėmls, au
tomatinėmis transmisijomis ir

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visą modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motorą remontas, tepimas ir kt Sykį pabandę, grįšite pas mus atgaL 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišką ir moter. paltą ir kostiumą.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6161 • 672 Lradme Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ M VIENOS 
KOMPANIJOS.

STEIGČIAU aa. ŠAPOKOS 
FONDĄ

Visokių fondų šiapus Atlanto prisi
steigė, bet aš, jei turėčiau kapitalo, 
steigčiau a.a. A. Šapokos fondą. Jis 
buvo puikus žmogus ir giminė; lietu
vybės pavyzdys. Jo brolis a.a. Jonas 
Šapoka viename susirinkime Kaune 
augštiesiems ponams to meto pasakė: 
“Jūs mūsų balso dabar neklausote, o 
tautos gerovė reikalauja; ką mes sa
kome, yra tai tautos balsas. Atėjus 
sunkesnei valandai jūs pabėgsite į už
sienį, o mes mirsim Sibiro tundrose”. 
Taip ir buvo. Jis mirė 1941 m. Vor
kutoje. O kova Lietuvoje ėjo dėl dva
rams didinamų žemės normų ir atlygi
nimą už nusavintas žemes, nes jos tek
davo lenkams.

Su pagarba A. Šukys
ATSAKYMAS I UŽUOMINAS 

APIE DR. DOVĄ ZAUNIŲ
Dr. P. Mačiulis mane kaltina, kad 

aš minėtame straipsnyje nieko nepara
šęs apie Zaunių šeimą, jos kilmę, dar
buotę Tilžėje ir kitur, apie Mortą Zau- 
niūtę, garsėjusią Basanavičiaus - Ku
dirkos laikais

Norėčiau pažymėti, kad aš rašiau 
.trumpą straipsnį apie dr. Dovą Zau
nių ir jo gyvenimą ir-todėl negalėjau 
plačiau išdėstyti. Dr. P. Mačiulis tur
būt pats gerai žino, kaip redakcijos 
taupo spausdinamąją vietą laikraščiuo
se ir kad joms straipsnis su dviem tę-

Nepriklausomybė 
ir riaušės Zanzibare

(Atkelta iš 2 psl.)
Gvazdikėliams auginti reikia 

šilto ir drėgno klimato. Vakarinė 
salos dalis, vos 6 paralelės žemiau 
pusiaujo, kaip tik tokį klimatą ir 
turi. Rytinėje dalyje žemė neder
linga. Paprastai šiose salose tro
pinių liūčių nebūna kaip kitose 
tos pat geografinės augštumos 
pasaulio dalyse, bet 1962 m. lie
taus čia iškrito labai daug ir po
tvyniai paliko tūkstantį žmonių 
be pastogės.

Negrų ir arabų riaušės
Istorijoje Zanzibaras visą lai

ką buvo prietilčiu į Afrikos gilu
mą. Dar prieš Kristaus gimimą 
dėl jo varžėsi persai ir indiečiai. 
Nuo X š. čia įsigalėjo arabai, be- 
j ieškodami vergų, aukso ir 
dramblio kaulo. Iš čia jie organi
zuodavo vergų gaudymą ir preky
bą. Šito jiems negrai ir šiandien 
negali dovanoti. Senas antagoniz
mas tarp šių dviejų gyventojų 
grupių pasiliko ir 1961 m. buvo 
sukėlęs riaušęs, kuriose žuvo 64 
zanzibariečiai. Riaušės įvyko per 
rinkimus į parlamentą. Tada ara
bų tautininkai laimėjo 13 vietų 
ir juodukų Afro-Širaziečiai — 10. 
Panašus politinių jėgų santykis 
tebėr ir šiandien. Neseniai įvy
kęs sukilimas irgi įvyko dėl ra
sinio antagonizmo, kurstomo pro
sovietinės įtakos.

Antroji nepriklausomybė
Nuo 150S m. Zanzibare buvo 

Įsikūrę portugalai ir čia Sau lai
mėjo netolimą Mozambiką ir ki
toje pusėje kontinento esančią 
Angolą. Tai vienintelės didesnės 
likusios europiečių kolonijos 
šiandieninėje Afrikoje.

Arabai salas iš portugalų atsi
ėmė XVIII š. pabaigoje. Vėliau, 
kai Omano sultonas nusilpo, 1856 
m. Zanzibaras pasiskelbė nepri
klausomu ir valdė ne tik aplinki
nes salas, bet ir visą dabartinės 
Kenijos pajūrio ruožą. Pastarasis 
pateko į vokiečių rankas, kai pra
eito šimtmečio pabaigoje vyko 
Afrikos dalinimas. Anglai neno
rėjo šios strateginės pozicijos ati
duoti savo būsimiems priešams, 
ir išmainė šį pajūrio ruožą 1890 
m. su vokiečiais į Helgolando sa
lą šiaurės jūroje. Tuo pat metu 
anglai paskelbė savo protektora
tą ir likusiame Zanzibare.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

A & B TAILORS
A. Beresnevičius 

siniais jau yra perilgas. Aš buvau aiš
kiai parašęs kada dr. Zaunius įstojo 
užsienių reikalų ministerijos tarnybon 
ir kuriose pareigose jis įvairiuose lai
kotarpiuose dirbo. Tas ir buvo at
spausdinta.

Antraštė tekste “Trapi šeimyninė 
laimė” yra uždėta redakcijos. Čia bū
tų galima ir daugiau parašyti, bet ro
mėnai sakydavo: De mortuis nil, nisi 
bene.

Esu parašęs ir paskelbęs eilę straips
nių apie mažlietuvius veikėjus: pat
riarchą Martyną Jankų, Viktorą Gai
lių, Ensį Jagomastą, Kristupą Lekšą, 
prof. dr. Vilių Gaigalaitį, Jokūbą Stik- 
lorių, Martyną Reizgį, dr. Storastą- 
Vydūną, Anusį Pėteraitį ir t.t. Be to, 
turiu užrašuose straipsnių apie eilę 
Klaipėdos krašto gubernatorių. Klai
pėdiečius veikėjus būtų galima su
jungti į vieną leidinį, jeigu būtų pa
geidavimo.

Cituotas vokiečių priežodis iš tikrų
jų skamba taip: Wenn ich muss, dann 
kann ich. Dr. M. A.

AL. GIMANTO STRAIPSNIAI
Senus “TŽ” numerius siunčiame P. 

Amerikon. Nekartą vyrą esu klaususi, 
ar jau galiu juos išsiųsti, ar perskai
tęs? Nekartą jis man yra atsakęs: “Ne. 
Laiko neturėjau. Tik Auksaplunksnio 
straipsnius permečiau akimią”. Arba: 
“Nesiųsk, dar duok nors Auksaplunks- 
nį perskaityti”. Taigi, be jokių komp
limentų ir, neužgaunant kitų kores
pondentų, noriu pareikšti savo nuomo
nę, kaip šio laikraščio skaitytoja, kad 
Al. Gimantas yra vienas geriausių ko
respondentų. Jo straipsniai visada ak
tualūs, pilni sveiko sąmojaus, aiškūs, 
drąsūs ir įdomūs. Regina Kutka

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

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

Toronto 14, Ont. Telefonas. 251-4864

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.

DARBO TELEFONAS CH 1-5205

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rociii 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronten---------------

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

Nuc^ykis miestelyje
iena turtinga amerikietė, pra

leisdama atostogas mažame Ško
tijos miestelyje, pametė šunį. Ji 
tuojau pasiuntė skelbimą vienam 
laikraščiui, jog suteiksianti nema- 
žą atlyginimą tam, kuris suras 

atrodo, ji pati užsuko į laikraščio 
redakciją. Įėjusi pasakė, jog no
rėtų pamatyti skelbimų tvarky
toją.

— Jo dabar nėra, — gauna at- 

’ — Nėra, ir jis neseniai išėjo.
— Tai gal galėčiau pamatyti jo 

padėjėją?

— Kaip tai — visi išėjo? O 
kur jie išėjo?

— Jie išbėgo jieškoti jūsų 
šuns...

Taip draugų
— Gydytojas griežtai uždraudė 

mano žmonai gaminti valgius.
— Tai ką, ar ji sirguliuoja?
— Ne ji, bet aš sergu.

Šeimininkė, samdydama naują 
tarnaitę:

— Ar esi gerai susipažinusi su 
virtuve? -

— Galite, poniute, būti rami. 
Per dvejus metus tarnavau dvi
dešimtyje vietų ir įgijau patyri
mo...

Parinko Pr. Al.

NAMŲ TELEFONAS 741-3124

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. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin -St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



Nr. 4 (731)
Montrealio Lietuvių Akademinio Sambūrio

TO RO N1 r (g) w v,nco Literatūrinės premijos įteikimo VAKARASKrėvės
DALYVAUJA: PROGRAMOJE:

Laureatas Algimantas MACKUS
ĮVYKSTA:

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Kun. B. Pacevičių, naujai paskir

tą klebonu Londono liet, parapijoje,

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
OS JANKUS 
APKAUSKIENĖ

rapija džiaugiasi jo paaugštinimu ir ti
kisi kūrimosi pradžioje pagal galimy
bes padėti.

— Šią savaitę lankomi parapijiečiai 
šiose gatvėse: Cowan, Springhurst, 
Wilson, Dunn, Pacific ir High Park.

— Toronto arkivyskupija rengia ar- 
kiv. P. F. Ėocock pagerbtuves vasario 
4 d. Royal York viešbutyje. Iš šios 
parapijos bus deleguojami septyni as
menys; išlaidas padengs parapija.

— Vietos arkivyskupas specialiu 
4 laišku į parapijas kreipiasi prašydamas 

daugiau dėmesio atkreipti į vaikų įsū
nijimą. Toronto arkivyskupijoje yra 
daug vaikų be tėvų, kurie norima ap» 
gyvendinti šeimose.

— Pr. savaitę lietuvių kapinėse pa
laidoti: Jonas Dautartas, Marija Pet- 
rušaitienė ir Jonas Baumgartas. Miru
siųjų giminėms ir artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Parapijos choras renkasi repeti
cijai tik kartą per savaitę; norima su
daryti tinkamas sąlygas repeticijoms, 
ir todėl ateityje kava užeinantiems at
sigaivinti bus duodama prie salės 
esančiuose kambariuose, o salė palie
kama choruL

— Pakrikštytas Kirk Juozapas Jokū
bas Lenartas.

VASARIO 16 IŠVAKARĖSE Lietu
vos gen. konsulas J. žmuidzinas su po
nia ir šiais metais Royal York viešbu
tyje rengia priėmimą konsulariniam 
korpusui, feder., provincijos ir mies
to valdžios atstovams. Talkina KLB 
Toronto apylinkės valdyba.

Pernai Vasario 16 priėmime dalyva
vo 30 konsulų, arti šimto kanadiečių 
ir daugiau šimto lietuvių.

Netrukus pateiksime papildomų ži
nių apie šį vasario 15 d., šeštadienį, 
6-8 v.v., įvykstantį priėmimą.

— Nuoširdžiai sveikiname kun. B. 
Pacevičių Londono, Out., kolonijos lie
tuvių klebonu paskyrimo proga. Iš
tvermės ir daug Dievo malonių!

— Giliai užjaučiame V. Trumpą, Lie
tuvoje mirus jo motinai. Mišios už ve
lionės sielą — šį sekmadienį, 9 v.r.

— Nuoširdžiai sveikiname Kanados 
apygardos krepšininkus-es šį savaitga- 
lį suvažiuojančius Torontan pirmeny
bių žaidynėms. Sėkmės ir sportiškos 
dvasios!

— Praėjusį sekmad. maldoje buvo 
prisiminti už Klaipėdos kraštą kovo
jusieji ir žuvusieji.

— Pr. sekmadienį kleb. T. Placidas 
darė metinį pranešimą apie pr. metų 
parapijos veiklą, paminėdamas svar
besniuosius įvykius ir iškeldamas prob
lemas religinėje, kultūrinėje ir socia
linėje srityje. Specialus dėmesys buvo 
skiriamas jaunimui ir jo veiklai. Iš 
par. biuletenyje spausdintos finansinės 
apyskaitos matyti, kad pr. metais Pri
sikėlimo parapija numokėjo $14.000 
skolos ir, be to, būsimai statybai su
taupė $32.000. Paskutiniais metais prie 
Prisikėlimo parapijos naujai prisirašė 
90 šeimų. Taip pat naujais nariais yra 
pagausėjęs Aušros klubas, jaunimo 
choras ir kt. Sekmadienių vakarais 
jaunimas labai gausiai renkasi į salę- 
kavinę puikiems pasilinksminimams.

— Par. choro bendros repeticijos — 
an trad, ir ketvirtad., 730 v.v.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v.v., muzikos studijoje.

— Pirmosios Komunijos katecheti
nės pamokos mokiniams ir religijos pa
mokos gimnazistams — kas sekmad. po 
10 v. Mišių. Vaikučiai renkasi į LV Na
mus, o gimnazistai — į aktorių kam
barius, salėje po scena.

— Jaunimo sekmad. pasilinksmini
mas — šį sekmad., 730 v.v., par. salė- 
je-kavinėje. Gros jaunimo orkestras.

— Atžymėdama savo pirmąjį dešimt
metį, pr. pavasarį Prisikėlimo parapi
ja pasiryžo išleisti a.a. dr. A. Šapokos 
istorinį veikalą “Senasis Vilnius”. Tai

Šokėja Birutė VAITKŪNAITĖ 
Vytautas A. JONYNAS ir kiti.

MENINĖ DALIS
ŠOKIAI — GROJANT PUIKAI KAPELAI
LOTERIJA — (Brangūs originalai)
BARAS — GĖRIMAI

( š.m., sausio mėn., 25 d., ŠEŠTADIENĮ 
730 vai. vakaro (punktualiai) 
Gražioje CASA d’ITALIA salėje 
505 Jean Talon St. East

Š| SAVAITGALĮ, sausio 25-26 d.d.. 
Prisikėlimo salėje ♦

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

Pradžia — šeštadienį, 10 vai. rytą.

SUSIPAŽINIMO BALIUS - ŠOKIAI
7.30 vai. vakarą.

TURTINGAS VIRŠ 1000 VERTINGŲ FANTŲ BAZARAS (SLA) 
Bazaras veiks visą šeštadienį nuo 12 vai. dienos.

Įėjimas:
į šeštadienio pirmenybes - bazarą 50 et. suaugusiems, 25 et. studentams; 
į šeštadienio šokius — $1.50 suaug. $1.00 studentams ir sportininkams; 
į sekmadienio pirmenybes — 50 et. suaugusiems ir 25 et. studentams.

didelis parapijos įnašas į lietuvių kul
tūros lobyną. Knyga parašyta lietuvių 
k., premijuota, labai gražiai išleista, 
gausiai iliustruota, virš 300 psl. Veika
lo pabaigoje prof. S. Sužiedėlis duoda 
platoką apžvalgą velionies, kaip isto
riko, veiklą. Knyga gaunama abiejuo
se prie parapijų veikiančiuose knygų 
kioskuose. Linkime, kad kiekvieno lie
tuvio biblioteka būtų šia knyga pratur
tinta. Velionies našlei p. A. šapokie- 
nei ir dukrai p. Aldonai nuoširdžiai dė
kojame už leidimą tą brangų veikalą 
atspausdinti.

— Kitą savaitę' parapijos kunigai 
lankys: Fermanagh Ave., Geoffrey St., 
Grenadier Rd.* High Park Blvd., Lynd 
Ave., Neepawa Ave., Parkway Ave., 
Roncesvalles Ave., Sunnyside Ave.

— Nuoširdžiai sveikiname lietuviš
ką šeimos židinį sukūrusius — Vyt. 
Vaitkų ir Eug. Pikytę. Laimingo gy
venimo!

Įdomybės "Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje!

: • s!

LIET. EVANGELIKŲ “VILTIES” 
PARAPIJOS pamaldos šį sekmadienį, 
sausio 26 <L, prasidės 230 v. p.p. Pa
maldų metu dr. A. Lotz įves kun. Alg. 
Žilinską į “Vilties” parapijos klebono 
pareigas. Kun. A. Trakis, kuris buvo 
vienas iš kunigų, šventinusių kun. Alg. 
Žilinską, skaitys liturgiją bei pasakys 
pamokslą. Pamaldoms pasibaigus seks 
kavutė, kurią ruošia “Vilties” par. mo
terų dr-ja. Visi Toronto ir apyl. lietu
viai evangelikai kviečiami dalyvauti 
šiose iškilmėse. “Vilties” par. taryba

PRISIKĖLIMO KATALIKŲ VYRŲ 
DR-JA šį sekmadienį, tuojau po 11 v. 
pamaldų — apie 1230 v., kviečia visus 
vyrus dalyvauti susirinkime Prisikėli
mo muzikos studijoje. Bus pranešimas 
apie Vatikano sau tarybos numatytas 
reformas ir diskusijos.

LIET. MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAU
TŲJŲ KLUBAS šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sausio 26 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. L. Namuose. Visus klubo na
rius prašome šiame susirinkime daly
vauti. Bus svarbūs pranešimai ir ren
kama valdyba. Valdyba

KAIP APSAUGOTI SAVO TURTĄ? 
— Sausio 24 d., penktadienį, 8 v.v., 
investacijos sekcijos sueigoj kviečiami 
atsilankyti namų savininkai, ypač vien
gungiai. Ten bus nagrinėjama, kaip 
apsaugoti savo turtą, kai savininkas 
nepajėgia to atlikti ligos ar kitais at
vejais. Jau yra įvykę skaudžių ir pa
mokančių atsitikimų. “Verslo” s-ga

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” red. kun. 
Kęst. Trimakas, SJ, atvyksta į Toron
to ateitininkų šventę ir iškilmingo po
sėdžio metu skaitys paskaitą, šventė 
įvyks vasario 2 d., sekmadienį.

Nina Rae Populiarusis Toronto vyrų kvartetas

Tradicinis spaudos balius jau arti — vasario 1 d., šeštadieni, Prisikėlimo salėje, Toronte. Daly
vauti ruošiasi spaudos bičiuliai iš Toronto, Hamiltono, Buffalo, Sudbury, Delhi, St. Catharines ir kt.

PROGRAMA. Pirmą kartą Toronte išgirsime lietuvių kilmės muzikę Niną Rae, grojančią ma
rimbos instrumentu, palydimą “Harmony” orkestro. Girdėsime taip pat nuotaikingas, naujai pa
ruoštas Toronto vyrų kvarteto dainas.

LOTERIJA. Jau gauta vertingų fantų. Be jau skelbtųjų, atsiuntė fantus: S. Pranckūnas savo 
knygos 2 egz. “Riedmenys rieda pergalei”; “T. žiburių” leidėjas — visą eilę vertingų knygų; Mo
hawk Furniture—puikią stalo lempą. Galintieji prisidėti fantais prašomi paskambinti administracijai.

REZERVACIJOS. Vietų dar yra, nors jau žymi dalis užsakė rezervuotus stalus. Kviečiame nedels
ti ir iš anksto pasirūpinti bilietais “TŽ” administracijoj. Patogiausia — rezervuoti stalus iš anksto 
sumokant. Bilietų kaina — $2 asmeniui.

BUFETAS bus gausus, gaivinantis bei stiprinantis. Tad iki pasimatymo spaudos susitikime!

LIET. NEPRIKLAUSOMYBĖS TAL
KOS TORONTO KOMITETAS vasa
rio 15 d. rengia Vasario 16 minėjimą - 
pobūvį 8.30 v.v. L. Namų didž. salėje. 
Kalbės gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 
ir Kanados Liet. Tautinės S-gos pirm. 
K. Kalendra. Meninę programą išpil
dys sol. Br. Marijošius, muz. St. Gaile- 
vičius ir R. Merkelytė. Įėjimas su pa
kvietimais.

A.a. JONAS BAUMGART mirė sau
sio 16 d. Queen Elizabeth ligoninėj; 
palaidotas sausio 18 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse Port Credit. Apeigas atliko 
ev. kun. A. Žilinskas. Velionis buvo 
pašarvotas Turner ir Porter laidotuvių 
namuose. Liūdesyje paliko žmoną 
Oną, dukterį B. Bedarf, sūnų Leoną ir 
seserį Oną Strimaitienę.

K. MOTUŠIS, vedęs Eleną Mocku
tę, yra išvykęs į Los Angeles, kur ji 
turi grožio salioną.

VLIKo DVIDEŠIMTMETIS paminė
tas sausio 18 d. Palm Plaza restorano 
salėje. Rengėjų vardu žodį tarė V. Vai
dotas, kuris pakvietė susirinkusius at
sistojimu pagerbti velionį V. Užupį. 
Pasveikinęs LAS, grįžusį VLIKo sūdė- 
tin, pakvietė T. Placidą, OFM invoka- 
cijai. Trumpą sveikinimo žodį tarė 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas. J. Ma
tulionis, buvęs III VLIKo pirm., pasa
kė pagrindinę kalbą, kurioje priminė 
VLIKo įsisteigimą Lietuvoje, jo veiklą 
užsieniuose ir pabrėžė, kad jis buvo ir 
tebėra kovojančios liet, tautos vyriau
sia vadovybė. Taipgi jis metė žvilgsnį 
į ateities galimybes pasaulio politikoj, 
Lietuvos laisvinimo ir VLIKo refor
mavime. Minėjimas buvo sujungtas su 
vakariene, kurioje dalyvavo apie 70 as
menų iš Toronto, Hamiltono ir Oakvil- 
lės. Rengėjų komitetą sudarė: V. Vai
dotas ir B. Saplys (V. Užupis mirė 
darbą pradedant).

STASYS IR VALERIJA BARAUS
KAI yra persikėlę į Glendale, Kalifor- 
nijon ir ten įsikūrę. Jų vaikai Alvy
das ir Daina lanko šeštad. liet. m-Ią. „

HIGH PARK RAJONE išnuomojamas 
priekinis kambarys su baldais H-me 
augšte. Galimybė virtis. LE. 2-4074.

Išnuomojama 3 kambariai ir virtuvė, 
taip pat 2 kambariai viengungiams (at
skiras įėjimas), High Park rajone prie 
gero susisiekimo. Skambinti po 2 vai. 
p.p. tel. 769-3361.
Išnuomojami 2 kambariai pavieniams 
asmenims I a. su ar be baldų; galima 
naudotis virtuve; yra automobiliui pa
statyti vieta. Arti Prisikėlimo parapi
jos bažnyčios. Tel. LE 7-4889.
Išnuomojamas butas iš 2 didelių kam
barių ir virtuvės; privati vonia II a. 
Geras susisiekimas; netoli Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios. Tel. LE 4-8459 
prašyti Antaną.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS šjn. — vasario 16 d. Gau
ta salė Central Technical mokykloje. 
Paskaitininke pakviesta iš Klevelando 
Aldona Augustinavičienė; angliškąja! 
programai — krašto aps. min. Paul 
Hellyer iš Otavos. Meninę programą 
išpildys akt. Henrikas Kačinskas ir 
Toronto liet, choras “Varpas”.

LIETUVOS GEN. KONSULAS DR. 
J. ŽMUIDZINAS su ponia dalyvavo 
Ontario gubernatoriaus ir ponios W. 
Earl Rowe suruoštame priėmime par
lamento atidarymo proga.

PASKAITŲ SERIJĄ “Religion and 
Life” sausio 26 — kovo 29 d. rengia 
Tėvų paulistų vad. katalikų informa
cijos centras 830 Bathurst St. Pakvies
ti paskaitininkai: Tėvas G. Baum, J. 
C. Wilson, dr. K. Stern ir kt. Pirmoji 
paskaita apie Vatikano santarybos II 
sesiją — sausio 26 d., 8 v.v. Kalbės 
T. prof. Baum, gimęs žydų šeimoj. 
10 paskaitų serija — $6.

JAV VIENAS KONSULŲ A. Dreape 
su šeima pr. sekmadienį dalyvavo 11 
vai. liet, pamaldose šv. Jono Kr. baž
nyčioje ir lankėsi klebonijoje. Toronte 
jis gyvena jau 3 metai, bet su Toron
to lietuviais užmezgė ryšį visai nese
niai. Kaip konsulinės tarnybos narys, 
jis yra buvęs visoje eilėje kraštų. Lie
tuviškai nėra pamiršęs. Pareiškė norą 
aplankyti šeštad. liet, mokyklą ir pa
sakyti mokiniams, kad lietuvių kalbos 
mokėjimas yra svarbus net diplomati
nėje tarnyboje. Savo motinai užsakė 
“Tėviškės žiburius”.

Jo šeimai buvo įteikta lietuvių dainų 
plokštelė ir A. Rinkūno “Kregždutė”.

PER KLB ŠALPOS FONDĄ papil- 
domai pasiųsta į Vokietiją $39. Auko
jo medicinos gydytojai: B. Barkauskas, 
J. Vingilis ir E. Norvaišienė. Kiek 
anksčiau buvo išsiųsta $288, kuriuos 
taip pat suaukojo Ontario lietuviai me
dicinos gydytojai ir odontologai.

Ontario liet. med. gydytojų 
ir odontologų būrelis

LIET. STUDENTŲ BALIUS pr. šeš
tadienį Queen Elizabeth Room parodos 
paviljone praėjo su geru pasisekimu. 
Pobūviui vadovavo stud, s-gos pirm. 
St. Vėlyvytė ir valdybos narė G. Rin- 
kūnaitė. Studentus sveikino gen. kons. 
J. žmuidzinas. Loterijai fantus auko
jo: P. Augustinavičiai, Karkos, Rin- 
kūnai ir studentų valdyba. Laimingieji 
bilietai teko: p. Šakui (net du!), p. Tu- 
mosai ir p. Aleknavičienei-Allen, atvy
kusiai specialiai į šį pobūvį iš Atlantic

B MONTREAL

šį

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

PACIFIC — ANNETTE. $14.000 pilna kaina, 9 kambarių, 3-jų augštų, at
skiras mūrinis namas, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Įmokėti 
apie $2.500. Viena atvira skola balansui.

WILLARD — JANE. $17.900 pilna kaina, 7 kambarių, 2 augštų, oru aly
va apšildomas, geras planas, didelis sodas, garažas. Įmokėti $5.000, 
viena skola balansui.

KINGSWAY. $22.000 pilna kaina. Naujas 3 metų, akmens ir plytų bun- 
galas. 2 vonios, dvigubas garažas, geras pirkinys, savininkas Amerikoj. 
Įmokėti $10.000.

Didi 
pagarba

mūsų kun. kap. B. PACEVIČIUI, 
kuris buvo netikėtai išskirtas iš 
mūsų tarpo Toronte, bet malonu, 
kad jis vėl rado tą branduolį, ku
rį jis yra sukūręs.

Tikime, kad London, Ont., lie
tuviai tik pbsidžiaugs jo sumanu
mu, kur jis yra paskirtas lietu
vių klebonu.

Gražiausi linkėjimai kun. kleb. 
B. Pacevičiui įsikurti Londono 
lietuvių parapijoje ir tęsti dva
sišką ir lietuvišką darbą per am
žius.

Pasiliekame su Jumis —
(Coventriečiai)
Albinas - Elena Ripkevičiai

Du lenkiški filmai TORONTE

Sprawa Pilotą 
Maresza"

"Mazowsze"
tautinis dainų ir šokių ansamblis.
Toronte — 5 dienas: sausio 23- 
27 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.

City, JAV. Salė buvo beveik pilna. Stu- bus sėkmingas, 
dentų stalai buvo užimti visi, bet fi
listerių galėjo būti ir daugiau. Akade
miniam jaunimui reikia platesnės pa
ramos.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Parapijos choro koncertas — ba* 

landžio 25 d. parapijos salėje. Pelnas 
bus skiriamas choristų'kelionei į Niu
jorko pasaulinę parodą, kur dalyvaus 
Lietuvių Dienose. Kviečiame prisidėti 
ir naujus choristus.

— Katalikių moterų koncertas — 
vasario 1 d., 7 v.v. parapijos salėje. 
Bus įdomi meninė programa ir vaka
rienė. Programoje dalyvauja op. solis
tė E. Kardelienė ir kun. K. Balčys, ba
ritonas.

— Jaunučių ateitininkų susirinki
mas — sausio 26 d., sekmadienį, po 
10 vai. Mišių seserų namuose.

— Šį sekmadienį po 11 vaL Mišių 
bus lituanistinių kursų mokinių tėvų 
susirinkimas posėdžių kambaryje. Vi
si tėvai kviečiami dalyvauti.

— Parapijos komiteto posėdis
sekmadienį, 5 v. p.p. Bus pateikta me
tinė apyskaita ir apsvarstyti bazaro 
reikalai.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va bažnyčioje — S175.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— 1963 m. parapijos apyskaita rodo, 

kad turėta pajamų $38.095.86. Išlaidų 
— $37.894.57. Gruodžio mėn. buvo li
kę skolų $134.261.84; išmokėta skolų 
$14.581.25; liko skolų $119.680.59. Bu
vo: 15 krikštų, 15 sutuoktuvių ir 21 
laiodtuvės. Parapijos klebonas dėkoja 
visiems parapijiečiams už jų didelį 
duosnumą.

— Pereitą šeštadienį suruošta Šv. 
Onos Dr-jos metinė vakarienė praėjo 
iškilmingoje nuotaikoje. Dalyvavo virš 
200 asmenų. E. N.

VASARIO 16 MINĖJIMAS ruošia- 
mas vasario 16 d. Plateau Hali. Meni
nę dalį išpildys Lietuvos operos sol. 
E. Kardelienė, pianistas K. Smilgevi
čius, AV par. choras, ved. muz. A. Am- 
brozaičio, ir Dr. J. Basanavičiaus skau
tų vyčių taut, šokių grupė, ved. H. Cel- 
toriaus. Oficialioji dalis ir laikas bus 
paskelbti vėliau.

KLB Montrealio seimelio prezid.
STOVYKLAVIETĖS įsigijimo klau

simas prie Lac Clair gerai vystosi. Val
džios įstaigose galutinai pažadėta 25 
akrai žemės, žemė bus seimelio prezi
diumo žinioje ir ja galės naudotis vi
sos lietuvių oragnizacijos. Džiaugia
mės, kad seimelio ir iniciatorių darbas

lietuvišką

KLB MONTR. SEIMELIO PREZI
DIUMAS pasiskirstė pareigomis: K. 
Andruškevičius — pirm.; inž. R. La
pinas — I v.p. ir santykiams su kitom 

KŪRĖJAI - SAVANORIAI savo su- tautom palaikyti; V. Piečaitis — II v. 
sirinkime pr. savaitgali išrinko naują p. ir jaunimo reik.; J. šiaučiulis (buv. 
valdybą: J. Matulionį, S. Banelį ir p. prezid. pirm.) — sekr.; Vyt. Kudžma 
Kregždę. \— -------

Member Ontario Insurance 
Agents’ Association

P. BARAUSKO 
agentūra 4

Patarnavimas, 
kruopštumas, 
teisingumas 
nuostolių išmokėjime.

Kaip savistovus 
draudimų 

TARPININKAUTOJAS, 
tūrių privilegiją ir teisę 

Jums išrinkti 
GERIAUSIAS 

bendroves.

RO 6-0811
arba RO 6-0832
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PREKYBA

CO

s
JUNCTION H3.

£
S
2
§

• Įvairios medžiagos namų remontams 
bei priestatams.

• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
Tel.: biznio 769-5171 

vakarais 762-9759
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas - Keele)

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

I4K

nepamirškite užsukti lletuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

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

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir načtn

i— ižd.; P. Adomonis — šalpos r. ir 
j inž. J. Kibirkštis — parengimams. Pre- 
zidiuman įėjo ir jaunų žmonių, kurie 
iki šiol aktyviai reiškėsi jaunimo or
ganizacijose. Sveikiname ir linkime 
sėkmės.

N. PR. M. SESERŲ RĖMĖJŲ reng
tas kortų vakaras pr. sekmadienį gra
žiai praėjo, nors dalyvių galėjo ir dau
giau būti. Parengimas davė.$108 pel
no, už kurį seserys yra giliai dėkingos. 
Gegužės 2 d. rengiamasi paminėti se
serų įsikūrimo Montrealyje dešimtme
tį. Ta proga rengiamam koncerte dai
nuos Čikagos liet, operos sol. P. Bič- 
kienė. -v-

“TŽ” GARBĖS PRENUMERATO
RIAI ATSIUNTĖ PO $10: kun. Ant. 
Šeštokas, P. Augustinavičius, dr. J. 
.Baltrušaitis.

“TŽ” AUKOTOJAI: $10 — V. Ga
velis; $5 — J. Butkus, J. Krasauskas, 
J. žičkus; S3 — Mrs. M. Jocius, J. Tar
vydas; $2 — A. Matulionis, M. Simavi- 
čius, B. Bagdonas, L. Medelis, J. Ast
rauskas, J. čipkus, P. Brasas, L. Kul
nys, E. Heikys, J. Ladyga, T. Stanu- 
lis, F. Noreika, M. Cibas; $1 — S. 
Barčaitis, P. Cičinis, V. čekavičius, L. 
Merkelis, A. Kareiva, A. Kalvaitis, L. 
Mačikūnas, L. Petrušaitis, P. Mazai- 
tis, K. Rožanskas, J. Škėma, A. Stur
ma, L. Taškūnas, D. Vaičiūnas, V. Vai
čiūnas, E. Valeška, V. Vaitkus, K. Va- 
Taitis, J. Vaitekūnas, V. Vildžiūnaitė, 
V. Žakas, B. Zabulionis, Salomėja Juo
zaitis; 50 et. — J. Jackūnas.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame. <

SV. JONO KR. bažnyčioje pakrikš
tytas Jono ir Birutės (Indrelytės) Le
nartų sūnelis Kirk Juozo Jokūbo var
dais. Krikšto tėvais buvo: dr. Sorbora 
su ponia (Gailute Frenzelyte), J. Mar- 
gelytė ir J. Leterskis. Jaunųjų tėvų na
muose Willowdale įvyko jaukios vai
šės, kuriose dalyvavo Indrelių ir Le
nartų šeimos giminės bei artimi bi
čiuliai.

A. IR O. SMIGELSKIAI atostogau- 
ja saulėtoj Floridoj ir Bahamų salose. 
Į Torontą grįš vasario mėn.

LIETUVIŠKO ŽODŽIO VAKARAS. 
— Šį savaitgalį, sausjo 25 d., į Mont
real! atvažiuoja iš Čikagos V. Krėvės 
literatūrinės premijos laureatas Algi
mantas Mackus ir iš Ročesterio rašyt. 
Jurgis Jankus. Jie abu dalyvaus Mont
realio Lietuvių Akademinio Sambūrio 
literatūrinės premijos įteikimo vakare. 
Tad Montrealio lietuviai turės progos 
išgirsti du puikius mūsų literatūros 
astovus. Alg. Mackus paskaitys ištrau
kas iš savo premijuoto poezijos rinki
nio “Neornamentuotos kalbos genera
cija ir augintiniai”, o J. Jankus žada 
montreališkius sudominti savo proza.

Montrealyje šis šeštadienis yra mū
sų lietuviškos knygos šventė. Tad, visi, 
jauni ir seni, kuriems dar lietuviškas 
žodis yra brangus ir šventas, ir kurie 
tiki į savo tautos šviesią ateitį, yra 
kviečiami gausiai atsilankyti į šį nepa
prastą vakarą ir tuo paremti V. Krė
vės literatūros premiją 
žodį.

Casa dTtalia salė, 505 Jean Talon 
St. East, labai lengvai pasiekiama va
karuose ir Verdune gyvenantiems va
žiuojant St. Denis gt. iki Jean Talon. 
Lygiai taip pat patartina St. Denis gat
ve naudotis ir Rosemounte ir rytuose 
gyvenantiems. Salė Jean Talon gatvė
je, tarp St. Denis ir Lajeunesse gat
vių. P.

AV PAR. SALĖJE buvo iškabinta 
detalizuota parapijos finansinės padė
ties lentelė. Džiugu konstatuoti, kad 
parapijos skolų mokėjimas per pasku
tinius metus žymiai pagerėjo — skolų 
sumažinta daugiau kaip $11.000, ne- 
neįskaitant procentų numokėjimo. Pa
rapija dar turi $94.000 skolos, kuri, 
mokant kaip pr. metais, galėtų būti 
išmokėta per 6-8 metus. Manoma, kad 
pr. metais parapijiečiai nebuvo per
daug apsunkinti mokesčiais ir gali 
lengvai tesėti ir šiais metais. Greites
nis skolų išmokėjimas parapiją galės 
padaryti judresne ir leis įgyvendinti 
naujus projektus. Finansiškai stipri 
parapija geriau galėtų pasirūpinti pri
augančios kartos reikalais, o ir senieji 
gal susilauktų vienokių ar kitokių na
mų. Tad linkime parapijos klebonui 
ir toliau energingai mažinti parapijos 
naštą — skolas.

KLK MOTERŲ DR-JOS Montrealio 
skyr. susirinkimas sausio 18 d. seserų 
vienuolyno patalpose buvo gausus ir 
jaukus. Skyriaus pirm. V. Ottienė pri
statė Tėv. J. Vaišnį, S J. Jis pasikalbė
jimo ir diskusijų formoj pravestoj pa
skaitoj aptarė moterų paskirtį. Peril- 
gas draugijos vardas galįs kaikam su
daryti įspūdį, kad nevisos lietuvės mo
terys galinčios į draugiją tilpti. Tai 
klaidinga pažiūra, nes moterų paskir
tis ir pareigos perdaug jau vienodos, 
kad joms reikėtų skirstytis į partijas 
ar grupes savo uždavinius visuomenei 
ir šeimai atliekant. Paskaitininkas 
ypatingai pabrėžė moterų dalyvavimą 
visuom. veikloj, surištoj su jaunimo 
auklėjimu, šalpa ir kitokiais visiems 
aktualiais reikalais. Paskaita išklausy
ta su dideliu įdomumu, moterims ak
tyviai dalyvaujant diskusijose. Pirmi
ninkė perskaitė gautą iš buv. dv. vado 
T. Zarembos sveikinimą šventėms, o 
po to įvyko vaišės. Susirinkimą gražiai 
pravedė V. Gražienė, sekr. E. Kerbe- 
lienė.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ - NAGIE- 
NĖ, žinoma išraiškinio šokio artistė, 
dalyvaujanti Montrealio prancūzų te
levizijos programose, Akademinio 
Sambūrio susirinkime pr. penktadienį 
AV par. salėje skaitė įdomią paskaitą 
apie šokį. Paskaita buvo gausiai iliust
ruota paveikslais.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS
P. JASUTIS
M. ROTH

10 METŲ PATIRTIS

789-9328
— LA 2-7879
— RE 7-9353

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI - 

Tikslas ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito HflTACJJ 
Kooperatyve LI f MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4^%. UŽ asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7 - 9 v.v. ir penktadieniais 1 • 6 vai. ir nuo 7 - 9 vai. vak.




