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Stalino palikimas tebeslegiaO

KOVA DEL KLAIPĖDOS
DR. M. ANYSAS

Savaitės įvykiai

Ramus vakaras Nidos pakrantėse

• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

1- >

Jau iš seniausių laikų Klaipėda ir jos apylinkė buvo kovų 
arena. Čia daug kariauta, daug kraujo lieta, vietinio ir svetimo, iš 
kitų šalių atsikrausčiusio elemento.

Nuo 1200 m. po Kristaus Livonijos kardininkų ordinas kovo
jo dabartinės Latvijos ir Estijos kraštuose, o vokiečių riterių or
dinas, lygiai 30 metų vėliau perėjęs per Vyslą, pradėjo karą su 
S rūsiais. Pastaruosius jis 53 metų ilgoje kovoje nugalėjo, įskai

tų laikų Nadraviją ir Skalaviją, vėlesnę Mažąją Lietuvą. Ei
damas iš šiaurės į pietus, Livonijos ordinas sunaikino žemaičių 
pilį “Klavvpedą”, kaip ji šaltiniuose tuomet vadinama, ir 1252 m’ 
čia pastatė savo pilį Muemmelburgą (Memmelburgą, vėliau pava
dintą Memel). čia pat kartu jis įkūrė ir miestą, tuomet pavadin
tą Neu-Dortmund, kadangi kolonistų dauguma buvo kilusi iš Vest
falijos, Vokietijoje. Pastatytas žemaičių krašte Muemelburgas 
žemaičių pakartotinai buvo puolamas. Pilis jau sekančiais metais 
buvo .sunaikinta, o miestas — pakartotinai. Šie žemaičių puolimai 
tęsėsi iki vėlesnių Vytauto laikų, kai riterių ordinas norėjo visą 
Žemaitiją prijungti -prie užkariautos Prūsijos ir Livonijos. Tik 
1410 m. liepos 15 d., sujungtomis Vytauto ir Jogailos karinėmis 
jėgomis, pasisekė ordiną lemiančiai sumušti ir sustabdyti vokie
čių “Drang nach Osten”. 1422 m. taikos sutartyje prie Melno eže
ro buvo nustatytos galutinės sienos tarp ordino užkariautų senprū- 
sių kraštų ir Lietuvos^ pagal kurią Nemuno žemupis su Klaipėda 
turėjo palikti ordino pusėje.

Iš istorinių šaltinių žinome, kad sienų nustatymo metu Vytau
tas iš ordino reikalavo, kad kaikurie kraštai, tuomet esą ordino 
valdžioje, tektų jam kaip jo protėvių valdytos Žemaitijos dalis. 
Jis, deja, nepajėgė šito reikalavimo pravesti, ir šis žemės ruožas, 
mūsų laikais žinomas kaip Mažosios Lietuvos dalis, paliko Prūsi
jos ordino ir galiausiai vokiečių imperijos rankose. '

Bet Klaipėdos ir jos apylinkės priklausomybė buvo kvestio
nuojama ir po Vytauto mirties. Lietuva, berods, nedalyvavo lenkų 
karalystės kare su ordinu nuo 1453 iki 1466 m., kai ordinas vėl 
buvo pradėjęs agresyviai veikti. Jis buvo visiškai sumuštas ir pats 
kraštas baisiai sunaikintas. Antroji Torūno taika Į466 m. pabaigė 
šį paskutinį ordino pasipriešinimą. Lenkija atgavo visas anksčiau 
ordino paimtas šalis vakaruose nuo Vyslos, jos Hotis ir dalį vaka
rinių senprūsių žemių, kurios lenkams niekuomet nebuvo priklau

Jaunimo dienos
Kelerių metų svarstymai ir vil

tys suruošti pirmąją Kanados lie
tuvių jaunimo dieną jau pradeda 
artėti prie realizavimo. KLB kraš
to tarybos pavedimu ir KLB val
dybos iniciatyva sausio 9 d. To-

moję, turės būti ne vyresni kaip 
30 metų.

Pagaliau sudaryta šioms die-

N. Metų angoje daug kas norė
tų atspėti, ką jie atneš, nes nie
kas nežino. Aišku tik tiek, kad ir 
1965-ji neateina tuščiomis. Juos 
seka praėjusiųjų metų palikimas, 
kuri kiekvienas savaip vertina. 
Jeigu amerikiečių “Time” 1964-

Mūsų korespondentas Švedijoj 
bės”? Argi tai nebuvo pasikėsini
mas išplėšti Suomijai laisvę ir 
praktiškai ją paversti sovietine 
respublika? Pirmoje eilėje savo 
nuostabios gynybos dėka Suomi
ja galėjo išsaugoti savo laisvę. Ki
ti veiksniai taip pat turėjo reikš
mės, tačiau tatai nebuvo tikroji 
Sovietų Sąjungos intencija — bai
gia savo pastabą “DN”.

Stalininė praeitis
Tai, kas sovietams nepavyko 

Suomijoj, pavyko kitose trijose

Pabaltijo valstybėse, kuriose Sta
linui buvo duotos laisvos rankos 
minėtuoju nacių-sovietų susitari
mu. Čia išsipildė jų tikrosios in
tencijos. Ir 1965 m. SSSR dar 
tiek neatsižadėj osavo stalininės 
praeities, kad būtų pasiruošusi 
sugrąžinti išplėštąją laisvę savo 
aukoms — pavergtiesiems pabal- 
tiečiams. Nors tų minčių švedų 
laikraštis ir neišreiškė, tačiau jos 
savaime kilo ne vieno skaitytojo 
galvoje. N. Metų proga tai buvo 
geras priminimas, kad jau laikas 
galutinai likviduoti dar išlikusius 
Hitlerio ir Stalino niekšybės pa
darinius.

siusios. Likusioji Prūsija tapo lenkų karalių lėnų, ir kiekvienas ^on^e buvo sušauktas platesnis 
naujas ordino magistras turėjo vykti Lenkijon padaryti karaliui ianrnrnn 1r 5pn™n ««« arimas 
lėno priesaiką ir gauti iš jo patvirtinimą valdyti.

Lietuva tuomet nedalyvavo „šioje kovoje. Api^"5Wn. vėliau, 
po Prūsijos ordino sekularizacijos 1525 m., Lietuvos kancleris ir 
hetmonas kunigaikštis Mykolas Radvilas Juodasis kėlė klausimą, 
kad Lietuvai, panašiai kaip Lenkijai, tektų Nemuno upynas su 
žiotimis. Buvo net sudaryta komisija šiam klausimui aptarti su 
tuo pačiu Radvilu ir jo pusbroliu priešakyje. Bet Lietuva tuomet 
turėjo daug rūpesčių su Maskva dėl Livonijos; komisija nesusirin
ko ir reikalas buvo atidėtas. Dar prieš savo mirtį kancleris Rad
vilas viename laiške rašė, jog būtų “gerai, kad Nemuną mes pa
tys valdytume.”

Septynių metų kare (1756-1763), vestame Prūsijos karaliaus 
Friedricho II prieš Austriją, Prancūziją ir Rusiją, visa Prūsija 
iki Vyslos buvo rusų okupuota ir norėta ją prijungti prie Rusijos^ 
Tik carienės Elzbietos ankstyva mirtis ir jos pasekėjų atsitrauki
mas iš karo prieš Friedrichą leido pastarajam karą laimėti. Rusų 
kariuomenė iš Prūsijos pasitraukė, ir kraštas kartu su Mažąja Lie
tuva paliko vokiečių valdžioje iki 1919 m.

Vokietijai pralaimėjus I D. karą 1918 m. iškilo M. Lietuvos 
klausimas. Mažlietuviai, vadovaujami patriarcho Martyno Jankaus, 
stengėsi raštais bei memorandumais karą laimėjusius sąjunginin
kus įtikinti, kad visa M. Lietuva yra iš seniausių laikų nevokiš
kas kraštas ir turi būti atskirtas nuo Vokietijos bei sujungtas su 
Lietuva. Be tautinių, buvo minimi ir ekonominiai motyvai, ypač 
reikalingumas Lietuvai prieiti prie jūros ir turėti savo uostą. Ver
salio sutartimi 1919 m. M. Lietuvos dalis šiaurėje nuo Nemuno 
buvo atskirta nuo Vokietijos ir perduota sąjungininkų dispozici-. 
jai. 1920 m. sausio mėn. 10 d. atvyko prancūzų okupacinė kariuo
menė, perėmė krašto valdymą ir tuo faktinai atskyrė Klaipėdos 
kraštą nuo Vokietijos. ’ ' .

Dar praėjo keli metei, kol kraštas buvo faktiškai, o kiek vė
liau ir teisiškai prijungtas prie Lietuvos. Prancūzų priežiūroje 
buvo sudaryta vokiško nusistatymo direktorija, kuri kraštą ir to
liau valdė vokiškoje dvasioje' Į kraštą, ypač į Klaipėdos uostą, 
pradėjo reikšti pretenzijų ir Lenkija, kuri, okupavusi Vilnių, no- 
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jaunimo ir senimo pasitarimas 
nustatyti jaunimo dienų ruošimo 
gairėms ir sudaryti organizaci
niam komitetui. Pasitarime daly
vavo specialiai tam reikalui atvy
kę iš Montrealio KLB kr. valdy
bos pirm. dr. P. Lukoševičius, 
Kultūros Fondo pirm. dr. H. Na- 
gys, to Fondo valdybos narys V. 
A. Jonynas, Toronto apylinkės 
valdyba, jaunimo organizacijų at
stovai ir eilė vyresniųjų,'iš viso 
apie 50 asmenų.

Pirmiausia pasitarime nusista
tyta, kad pirmosios Kanados lie
tuvių Jaunimo Dienos bus ruošia
mos Toronte Padėkos (kanadiš- 
kos) savaitgalyje, 1965 m. spalio 
8-10 dienomis. Ruošimo darbams 
vadovaus ir programą atliks pats 
jaunimas. Nustatyti ir apytiksliai 
programos bruožai: simpoziumas, 
du jaunimo pobūviai, koncertas 
ir dramos rečitalis, meno paroda, 
leidinys, sporto varžybos. Visi, 
kurie šia proga pasirodys progra-

Baronas, stud. 'A'. Fušinskaitė, E.

nas, D.
stud. A. ši

Šileika, Lietuvių Studentų Sąjun
gos Toronto skyriaus pirminin
kas. Be to, reikalui esant, komite
tas galės pasikviesti ir daugiau 
narių. Artimiausioje ateityje bus 
sudalytos kelios pagalbinės komi
sijos specialiems uždaviniams.

Numatoma, kad šiai šventei pa
ruošti reikės apie $3.000, todėl 
jau iš anksto laukiama geradarių 
bei mecenatų aukos.

Labai darbingam pasitarimui 
vadovavo dr. P. Lukoševičius, 
sekretoriavo p, Zubrickaitė.

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas rengiamas 1966 m. Čika
goje. Jis bus derinamas su III 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
švente. PLB valdyba yra ’nutaru
si sudaryti artimiausiu laiku pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sui rengti komitetą.

Naujojo vyskupo konsekracija
Naujai paskirtas vyskupas Pr. 

Brazys, MIC, rengiasi šventimams 
— konsekracijai, kuri Įvyks Ro
moje vasario 14 d., sekmadienį, 
9 v. ryto, Santa Maggiore bazili
koje. Konsekratorium bus kard. 
C. Confalonieri, konsistorinės 
kongregacijos sekretorius. Kon-

Kanadoje: Stalino automobilis
Stalino šarvuotas automobilis Ontario provincija pareiškė 

— limuzinas pateko Kanadon ir įsivesianti medicinos apdraudą 
šiuo metu jo savininku yra to- 
rontietis V. Sorrell. Stalinas pa
dovanojo automobilį Maotsetun- 
gui 1951 m. Mao atidavė jį savo 
giminaičiui generolui. Po to li
muzinas buvo pagrobtas P. Ko
rėjoje ir jį naudojo JAV genero
las Walker. Jam žuvus, Syng- 
man Rhee automobilį padovano
jo Walker žmonai, kuri jį parsi
gabeno į JAV ir paskolino Rnp- 
ley muzėjui. Iš ten torontieis 
Sorrell jį nupirko. Automobilis 
yra “Zis” firmos ir sveria 7800 
sv.; sėdįs paskutinėje sėdynėje 
gali kontroliuoti visus langus, 
duris ir net gali perimti vairą 
iš šoferio.

Didžiųjų Kanados ežerų van
duo kas metai nukrinta po’ kelis 
colius. Dėl to labiausia nuken
čia prekiniai laivai, gabeną pre
kes didžiaisiais ežerais ir šv. 
Lauryno kanalu. 1964 m. turėta 
$19 mil. nuostolių .nes laivai tu
rėjo sumažinti savo krovinius. 
JAV ir Kanados atstovai tariasi, . -
kaip ežerų paviršių būtų galima gyventojų skaičiui nėra didžiau- 
kontroliuoti. Vanduo nukrinta ‘ * ~ 1 1
dėl sausros, o be to Čikaga su
vartoja 1,4 mil. galionų vandens sikalbėjimai.

dar šiais metais, nelaukiant kol 
bus Įvestas federacinis apdrau- 
dos planas visai Kanadai. Visi 
feder. vyirausybės planai, kaip 
pensijų ir medicinos, susiduria 
su sunkumais dėlto, kad atskiros 
provincijos yra perdaug nepri
klausomos.

Garsus sovietų baleto šokėjas 
Rudolfas Nurejevas, prieš kele
tą metų pabėgęs iš gastroliuo
jančios rusų baleto trupės, šiuo 
metu gyvena Kanadoje ir yra 
laikomas geriausiu baleto šokė
ju vakarų pasaulyje. Nurejevas 
dabar dalyvauja Kanados baleto 
pastatymuose Toronte.

Gyvybės apdrauda šiame kon
tinente yra dėlto taip populiari, 
kad beveik visa didžioji masė 
gyvena šia diena ir neturi san
taupų. Kanadoje 3 iš 4 gyvento
ju turi gyvybės apdraudą, kuri 
visame krašte siekia $60 bil.

T e le f o n inių pasikalbėjimų 
skaičiumi Kanada stovi pirmoje 
vietoje visame pasaulyje, nors 
telefonų skaičius proporcingai

sias. 1964 m. kiekvienam kana
diečiui teko 598 telefoniniai pa-

kas minutę ir tą vandenį gauna Finansų ir kitos skolinimo in- 
iš Mičigano ežero. stitucijos bus verčiamos skelbti

tikrą paskolų nuošimtį. Tai pla
nuojama daryti susirinkus nau
jai parlamento sesijai, žmonės, 
žinodami, kokį nuošimtį jie mo
ka už paskolas, mažiau skolintus 
ir nepatektų į tokius sunkumus. 
Šiuo metu kreipiamas dėmesys 
tik į tai, kiek mėnesinių mokėji
mų ir kokio jie dydžio.

Kanados įmonių išmokami di
videndai 1964 m. siekia $1 bil. 
Daugiausia išmokėjo Interna
tional Nickel b-vė — $81 mil.; 
Bell Telephone — $61 mil.

Montrealio pasaulinėje paro
doje numatomas ypatingai pla
tus pramogų skyrius ir jau ve
damos derybos su pirmaeilėmis 
operomis ir orkestrais. Tikimasi 
turėti La Scalos, Vienos, Pary
žiaus, Bayreuto ir Metropolitan 
operas. Taip pat norima atsi
kviesti populiarius dainininkus, 
kaip Harry Belafonte ir kitus. 
Visos pramogos bus atidarytos 
iki 4 vai. ryto.

Apie federacinius rinkimus 
kalbos gausėja ir visos partijos 
tam jau ruošiasi. Liberalų va
dai vėl buvo susirinkę ir disku
tavo ateinančių rinkimų planus. 
Konservatoriai norėtų vado, nes 
J. Diefenbakeris nebesutaria su 
Kvebeko atstovais.

sekratoriaus asistentais bus ar- 
kiv. A. Samore, buvęs Lietuvoje 
nunciatūros sekretorium, ir vysk. 
V. Brizgys. Iškilmėse ruošiasi da
lyvauti visa Romos lietuvių kolo
nija su Lietuvos atstovais’ prie
šakyje. Be to, tikimasi svečių iš 
kitų Europos kraštų ir Amerikos. 
Iškilmėse dalyvaujančius priims 
specialioje audiencijoje popiežius 
Paulius VI vasario 13 d. Žinio
mis iš Romos, Lietuvos pasiunti
nybės Vatikane sekretorius St. 
Lozoraitis, jr., atgavo diplomati
nes teises ir yra Įrašytas i Vatika
no diplomatinio korpuso narių 
sąrašą. Šiuo atveju ypač daug su
pratimo bei palankumo parodė 
arkiv. A. Samore, nepaprastųjų 
reikalu sekr. Vatikane. .*•

f

pergale perrinktąjį savo krašto 
prezidentą Lyndon Johnsoną, tai 
prancūziškasis “L’Express” ne
svyruodamas tuos laurus atidavė 
atominę bombą susprogdinusio 
Kinijos režimo vadovui Maotse- 
tungui. Neutraliosios Švedijos 
vadovaujantis dienr. “Dagens Ny- 
heter” susilaikė nuo savojo kan
didato, mėgindamas savaip išaiš
kinti abiejų žvaigždžių reikšmę. 
Girdi, jie abudu — vakarietiška
sis demokrates ir rytietiškasis 
diktatorius — teisingiausiai at
vaizduoja dabarties suskilusį pa
sauli ... ■* fe

1964 metų žymūnai
Šiaip jau Europos ir Azijos 

spauda vienbalsiai vertino N. 
Chruščiovo nuvainikavimą ir ki
niečių komunistų atominę bombą, 
kaip labiausiai reikšmingus pra
ėjusiųjų metų įvykius. Prez. 
Jonhsono pergalei — priešingai 
amerikiečių spaudos vertinimams 
— čia rezervuota trečioji vieta. 
Tarp žymesniųjų įvykių paminė
ti: darbiečių laimėjimas Anglijo
je, belgų-amerikiečių gelbėjimo 
akcija Konge, Vatikano santary- 
bos darbai ir popiežiaus Pauliaus 
VI kelionės, Vietnamo krizė, so
vietų trijų kosmonautų skrydis ir 
Kipro klausimas. Tai labai nevie-

Ikiai, kuriuos 'lent 
negu giliau panagrinėti. Neteko 
užtikti kur nors mėginimo nusta
tyti gilesnį ryšį tarp čia suminė
tųjų svarbesniųjų įvykių ir to pa
likimo, kurį paveldėjome iš pra
ėjusių metų.

Komunisto aiškinimai
Į tolesnę praeitį mėgino sugrįž

ti buvęs švedų komunistų vadas 
Hilding Hagberg, tarp kitko, per
nai pensijon paleistas. Jis pareiš
kė, kad Suomija ir Vokietija bu
vusios viena su kita susirišusios, 
todėl Suomijos užpuolimas 1939 
m. esąs suprantamas, nors ir ap
gailėtinas, o sovietai niekad nesi
kėsinę išplėšti laisvę Suomijai. 
Tokį pareiškimą jis padarė “Da- 
genš Nyheter” skiltyse ir davė 
progą laikraščiui pasakyti porą 
tiesos žodžių tuo adresu, kuriuo 
paprastai privengiama pasisakyti. 
Niekas nepaaiškėjo — rašo “D. 
N.” —, kas rodytų, kad Suomija 
ir Vokietija buvo susirišusios 
prieš 1939 m. žiemos karą. Tuo 
tarpu anuomet Hitlerio Vokieti
ja ir Stalino Rusija buvo glau
džiai susirišusios 1939 rugpjūty
je pasirašytu Maskvos slaptu pro
tokolu, kuriuo Suomija buvo pa
skelbta sovietine interesų sriti
mi. Pasiremdamas tąja sutartimi, 
Stalinas manėsi turįs laisvas ran
kas Suomijoje. O pripažinimas 
komunisto Kuusineno “vyriausy-

JUNGTINĖS TAUTOS VĖL PERGYVENA SUKRĖTIMĄ. 
Pirmoji šios sesijos krizė — sovietų užsispyrimas nemokėti 
$70 mil. skolos. Pagal JT konstituciją, tokia valstybė netenka 
teisės balsuoti. Sov. Sąjunga, JAV spaudžiama, leidosi į dery
bas, kuriose buvo pasiūlyta sovietams sumokėti bent $20 mil. 
į specialų JT fondą. Iki šiol problema tebėra neišspręsta. 
Prancūzija skolinga JT $17 mil., Kinija $16 mil. Prie šių sun
kumų prisidėjo Indonezijos išstojimas iš JT, išėjimas į karą 
prieš Maleziją ir susidėjimas su raud. Kinija. Indonezijos dik
tatorius Sukarno kovoja nevae--------------------- ■.------------------
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lyčių Azijoj, o faktiškai siekia 
įtvirtinti savąjį.
Indonezija stengiasi sukelti Fi

lipinų valstybėj priešingas Ame
rikai nuotaikas. Jau paleistas šū
kis “amerikiečiai važiuokit na
mo”. Vyksta ir demonstracijos. 
Pirmasis reikalavimas — likvi
duoti amerikiečių karines bazes 
Filipinuose. Patys Amerikos ofi
cialus žmonės’ pripažįsta, kad pa
dėtis Maniloj yra labai rimta. In
donezijos agentai, panašiai kaip 
ir visi kiti bolševikai išnaudoja 
filipiniečių nacionalizmą.

Amerikos automobilių dirbtu
vės planuoja 1965 m. pagaminti 
8 mil. vienetų. Auto pramonė ke
tina dar augti sekančiais 5 me
tais. Visa Amerikos pramonė yra 
pasiryžusi gaminti š.m. žymiai 
daugiau įvairių prekių.

Prancūzijoj šiais metais bus 
prezidento rinkimai. Jau dabar 
eina gyva polemika spaudoje ir 
visuomenėje, kas turi būti išrink
tas. Visi sutinka: jei De Gaulle 
statys savo kandidatūrą, bus iš
rinktas.

Anglijoj konservatorių partijai 
perėjus po paskutinių rinkimų į 
opoziciją, ir numatant, kad šiais 
metais, ir dargi gana greit, gali 
būti paskelbti nauji rinkimai, da
bar jieškomas kandidatas į lyde
rius. Dabartinį lyderį ir kartu bu
vusį minister! pirmininką Sir 
Douglas Home yra paskyrusi pa
ti karalienė, pasitarusi su savo 
artimais patarėjais.

JAV prezidentas savo paskuti
nėj kalboj, tarp kitų dalykų, siū
lė sovietų vadams atvykti į Ame
riką ir su juo susipažinti.’ Rusai 
į tą netiesioginį kvietimą atsakė, 
kad š.m. jie to nenumato padary
ti. Tuo tarpu jie užsispyrusiai 
kviečia į Maskvą Anglijos darbie-

čių vadą ir kartu min. pirmininką 
Wilsoną.

Amerika rengiasi blokadai Š. 
Vietnamo uostų. Rengiamasi taip 
pat paspausti ir kaimyninę Kam- 
bodiją. P. Vietname budistai vėl 
kelia riaušes ir reikalauja civili
nės vyriausybės atsistatydinimo. 
Ypač agresyvūs yra jų studentai.

Indija priima Amerikos pasiū- į 
.lytą povandeninį laivą, apginkluo- . * 
tą atominiais ginklais. Tą daro 
kiniečių pavojaus akivaizdoje.

Prancūzija pradėjo dideliais 
kiekiais keisti Amerikos dolerius 
į auksą. Doleriai ligi šiol ėjo 
tvirtos valiutos pareigas. Dabar 
Prancūzija, keisdama dolerius, 
kaip ir reiškia jiems nepasitikė
jimą, o kartu siekia ir finansinio 
nepriklausomumo. Ji turi apie 
$1.5 bil., keičia $300 milijonų.

Mau Mau teroristų organizaci
ja P. Afrikoj ir Kenijoj, kuriai 
vadovavo garsusis Kenyatta, da
bar kviečiama kovoti su Kongo 
vyriausybe. Jie samdomi į sukilė
lių kariuomenę, kuriai vadovauja 
Rusijos ir Kinijos komunistai. 
Pagal čombės pranešimus, pra
džioje sukilėliai norėjo surinkti 
1.000 tokių Mau Mau, o dabar jau 
kalba apie 100.000. Jie rengiasi 
kovoti su “baltaisiais fašistais”, 
kaip jie vadina baltuosius.

Kiekvieną dieną atvyksta iš Ru
sijos ir Lenkijos apie 90 vokie
čių į Vokietiją. Mums įdomu, kad 
atvyksta tokie vokiečiai kaip Ger- 
nikaitis, Liliškis ir panašūs.

Korespondentai iš Maskvos pra
neša, kad pravoslavų Kalėdų 
šventėmis Maskvos užsilikusioš 
cerkvės buvo pilnos žmonių. Dau
guma jų yra senesnio amžiaus ir 
labai neturtingai atrodę.

Kubos tremtiniai buv. savo pre
zidento raginami nori organizuo
ti Kubos vyriausybę užsienyje. 
Tokia vyriausybė esą turėtų pri
tarimo P. Amerikoj. JAV tokiai 
vyriausybei nepritaria.

Amerikos Kunigų Vienybė 
kreipėsi i popiežių Paulių VI spe
cialiu! raštu, kuriame buvo išdės
tyta religinė Lietuvos būklė. Per 
apašt. delegatą Vašingtone Vag- 
nozzi gautas atsakymas, kuriame 
pabrėžiama, kad šv. Tėvas ir to
liau stengiasi padėti Lietuvos ka
talikams jų kovoje už religinę 
laisvę. Kartu pastebima, kad ga
limybės šioje srityje esančios ri
botos.

Konge pastebima, kad sukilė
liai yra geriau apmokami, geriau 
ir tiksliau šaudo. Manoma, kad 
juos apmoko Alžerijos ir Egipto 
karininkai, nors belaisviai sako, 
kad juos apmoko rusai Sudano 
valstybėje arti Kongo sienos.

Vakarų valstybės ragina čom- 
bę, Kongo premjerą, rasti kom
promisą su savo sukilėliais, čom- 
bė kategoriškai 'atsisako ir kvie
čia vakariečius vykti i Kongą ir 
vietoj susipažinti su sukilėlių 
žiaurumais.

.?<•

Žvejai Baltijos juroje ties Klaipėda

Pranešimas 
skaitytojams

1. Su naujais metais plaukia ir 
atnaujinamos prenumeratos. Dė
kojame skaitytojams, kurie ne
laukdami paraginimų atsiunčia 
metinį prenumeratos mokestį $5. 
Ypač esame dėkingi tiems, kurie 
dar prideda auką.

2. Nauji prenumeratoriai, užsi
mokėję už 1965 m. $5, gauna ne
mokamą „Tž” priedą — „rašyto
jo Aloyzo Barono novelių knygą 
„Užgęšęs sniegas“.

3. Norintiem susipažinti su „T. 
ž.“ siunčiame juos susipažinti iš
tisą mėnesi.

4. Kviečiame įsigyti naujausią 
St. Ylos knygą „Dievas sutemo
se“, išleistą’ „T. žiburių”. Kaina 
su persiuntimu $3.15.

. Pernai buvo išleista visa eilė 
padidintu “Tž” numerių — po 
10 nsl. Tai sudarė arti trečdalio 
išleistų 1964 m. numeriu. Šiemet 
numatome išleisti padidintų nu
meriu žymiai daugiau.

6. Keičiantieji adresus malo
niai prašomi pridėti keitimo iš
laidoms 25 et.
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GEDIMINAS GALVA

SOVIETU UŽSIENIO POLITIKA
Perversmininkų pirmieji žingsniai rodo, kad He tęs 
pirmtaku no užsienio politika, tačiau bus lankstesni

JAUNIMO ĮJUNGIMAS LIETUVIŠKON 
VEIKLON

ANDRIUS ŠILEIKA
“Tž” 1965 m. 1 nr. paskelbėm stud. G. Rinkūnaitės straipsnį 

‘‘Lietuviškos organizacijos ir jaunimas*’, kurį ji skaitė simpoziume 
Delhi, Ont. Čia dedame stud. A. Šileikos rašinį, kurio mintis jisai 
yra išdėstęs tame pačiame simpoziume. Kaikurios jo 'mintys prašosi 
aiškesnio pagrindimo, ypač tos, kurios liečia ideologines organizaci
jas. Atrodo, kad autorius nevisai tiksliai vertina ideologijos ir lie
tuviškumo derinimą. Tie dalykai yra nusistovėję, ir principinėje 
plotmėje jų sandara visur lieka ta pati Red.

Lietuvoje buvo daug organiza
cijų su įvairiom ideologijom, įvai
riais tikslais ir veikimo būdais. 
Jaunimas jose mielai ir aktyviai 
dalyvavo. Emigravus į naują kraš
tą daugelis senųjų organizacijų 
buvo atkurta naujajam kontinen
te. Jos buvo stengiamasi atkurti 
su tomis pačiomis idelogijomis, 
tais pačiais veikimo planais ir 
tradicijomis. 'Kitaip tariant, na
riai tęsė Lietuvoje pradėtą dar
bą. Aš suprantu, kad seniesiems 
veikėjams visa tai buvo miela ir 
garbinga, bet jaunimas nebedaly- 
vauja organizacijose taip akty
viai, nerodo susidomėjimo.

KODĖL TAIP YRA?
Lietuvoje jaunimas augo lietu

viškoje aplinkumoje, kalbėjo vi
si ta pačia kalba ir turėjo tuos pa
čius papročius. Nutautėjimo klau
simas visai- nebuvo aktualus. To
dėl ir kiekviena organizacija ga
lėjo turėti savo atskiras ideologi
jas ir jas statyti pirmoje eilėje. 
Tenai jaunimas jas suprato ir tu
rėjo noro dirbti. Naujame krašte 
lietuvių kolonija yra tik mažas 
grūdelis dideliame javų lauke. 
Jaunuolis daugiausia laiko pra
leidžia angliškose mokyklose. Vi
sa aplinkuma angliška. Mokomės 
istorijos, skaitome poeziją, bet 
jose Lietuvos vardo beveik nėra. 
Tokiose sąlygose atsiranda didelė 
problema — nutautėjimas. Tą ir 
pats jaunimas supranta, jaučia. 
Gal jis norėtų kovoti už tėvų 
kraštą, kalbą, tradicijas, jas norė
tų išlaikyt, bet kaip? Lietuviškų 
organizacijų ideologijos dažniau
siai nesuprantamos ir svetimos. 
Todėl siūlau, kad kiekviena lie
tuviška organizacija pirmoje eilė
je turėtų užsibrėžtą tikslą — lie
tuvybės ir jos tradicijų išlaiky
mą, o tik antroje vietoje" savo bu
vusią ideologiją. Tada jaunimas 
Į jas stos, nes matys reikšmingą 
tikslą, gražią ir suprantamą 
idėją.

KAS KLIUDO DALYVAUTI?
Nuėję į susirinkimus ką mes iš

girstame? Dažniausia diskutuoja
ma praeitis. Aišku, gyvenusiem 
Lietuvoje yra įdomu prisiminti 
įvykius prieš 20 metų ir juos pa
diskutuoti, bet jaunimui tas visai 
neįdomu. Jam įdomu dabartinė 
Lietuvos padėtis — partizanų 
veikla ir pan. Dabarties jaunimo 
dalyvavimą lietuvių organizacijo
se kliudo tarporgąnizaciniai san
tykiai. Seni ideologiniai ginčai 
tebėra gyvi ir jei priklausai vie
nai organizacijai, tai kitų organi
zacijų nariai yra tavo priešai. Jei
gu nebūtų šio jausmo, tai jauni
mas mieliau stotų į lietuviškąją 
veikla.

Dažnai jaunuolis, nuėjęs į or
ganizacijų susirinkimus, bijo sa
vo mintis" išreikšti. Mūsų lietuvių 
kalbos mokėjimas yra silpnas ir 
žodynas mažas. Jei jaunuolis at
sistoja kalbėti, tai turėkite kant
rybės. Jei jis įmaišo vieną kitą 
anglišką žodį, nereikia stebėtis. 
Lietuvių kultūra nėra vien kalba. 
Svarbiausia, kad jaunuolis turi 
lietuvybės jausmą. Juo dažniau

jis lietuviškai savo' mintis iš
reikš, juo daugiau sustiprės jo 
kalbos mokėjimas.

KAS DARYTI?
Taip pat reikėtų sumažinti or

ganizacijų skaičių. Lietuviška 
veikla yra suskaldyta į daugelį 
įvarių mažų organizacijų. Ar ne
būtų geriau turėti keletą stiprių 
organizacijų kaip daugelį silp
nų? Socialogai sako, kad lietuviai 
turi labai stiprų individualizmą 
savo charakteryje. Istorijoje tas 
individualizmas mums labai pa
dėjo, bet dabar yra laikas jį su
mažinti ir stipriau susijungti." Ma
žesnį organizacijų skaičių jauni
mas supras.

Kartais kyla klausimas, ar lie
tuviškos organizacijos žiūri į sa
vo veiklą? Mes turim demonstra
cijas Otavoje, Vašingtone ir ki
tur. Bet kas tuo pasiekta? Gali
ma tvirtinti, kad Lietuvos vardas 
ir padėtis yra iškelti anglų tarpe. 
Bet ar iš tikrųjų taip, kaip reikė
tų? Kartais man rodosi, kad ang
lai mus laiko lyg ir fanatikais. 
Jie mano, kad mes nepatenkinti 
Kanada, kad mes nedėkingi už 
priėmimą į šį kraštą. Manau, kad 
mes turim pagalvoti kokį vaizdą 
sudaro svetimtaučiams mūsų 
veikla. Bijau, kad kartais mes 
Lietuvos vardui nepakenktumėm.

Tėvai neturėtų bijoti leisti jau
nuolius dirbti organizacijoje. Tu
rėdamas pareigas jisai daug dau
giau susidomaus organizacija. Jis 
kvies savo draugus įstoti. Tuo bū
du daug jaunimo bus pritraukta 
į organizacinę veiklą.

Paskutinis siūlymas — duoti 
susirinkimams daugiau dinami
kos. Pavyzdžiui, daugelis jauni
mo nemoka lietuviškų dainų, žai
dimų, šokių. Gera būtų rengti 
dainų vakarus ir pan.

taktikoje
Vakariečiai dėjo vilčių į kiek

vieną pakitimą sovietuose. Kai 
Chruščiovas atsistojo prie vairo, 
amerikiečiai, o ypač JAV ūkio 
vairuotojai, darė toli siekiančias 
prielaidas, kad JAV-Sovietų Są
jungos santykiai pagerėsią ir pra
verstą duris didelės apimties san
dėriams. Chruščiovas plačiai du
ris pravėrė santykiams su vaka
riečiais, išgarsino taikų sambū
vį, tačiau beveik nepakitėjo sovie
tų užsienio politikos tikslai. Jis 
su vakariečiais užmezgė įvairių 
Sričių santykius, sukūrė taip va
dinamą kultūrinį bendravimą, ta
čiau Kremliaus vairuotojai nepa
naikino uždangos, saugančios nuo 
vakariečių kultūrinės įtakos. Tas 
kultūrinis bendravimas buvo ir 
iki šio meto liko įspraustas į po
litinius rėmus. Ūkinis santykia
vimas buvo apdairus; karinėje 
srityje liko varžovais. Užsienio 
politikos žaidime daryta daugelis 
ėjimų pvz. Berlyno byloje, Afri
koje, pietrytinėje Azijoje ir Ku
boje. žygis Kuboje sovietus nu
vedė į akligatyį. Maskva bandė 
spaudimą daryti į JAV net tarian
tis dėl raketų išvežimo iš Kubos. 
Vašingtonas iš dalies apmokėjo 
net už Maskvos pasitraukimą iš 
akligatvio, nes sutiko panaikinti 
kaikurias karines bazes, kaip Tur
kijoje, Italijoje.

Kai Chruščiovas buvo nušalin
tas, vakariečiai elgėsi žymiai at
sargiau. JAV pramonininkai vy
ko į Sov. Sąjungą pasižvalgyti, ti
kėdamiesi glaudesnio bendravi
mo. Kaikurių įspūdžiai tiesiog 
vaikiški, nes Kosyginas jiems at
rodė tikras “businessman”, su ku
riuo galima ne tik pasikalbėti, bet 
ir bendrauti. Tik kiti dalykai kiek 
atšaldė karštuolių įsibėgėjimą.

Europa taip pat laukė pakiti
mų, tačiau politiškai galvojantie-

vengdami patekti į akligatvius. 
Politikos srityje jie bando nau
dotis tarpininkais, pvz. vėl atgai
vina planą neutraliai Europai su
kurti ir lenkų užsienio reikalų 
minister. Adomą Rapackį priver
tė sukrusti tuo metu, kai JAV 
ėmė spausti vakarinės Europos 
valstybes organizuoti daugiatautę 
atominę pajėgą.

Sovietai nededa vilčių į pasita
rimus nusiginkluoti. Pakartotinai 
vykusios derybos atominiams 
ginklams kontroliuoti ir nusigink
luoti nuvylė abi derybininkų ša
lis. Atominių bandymų suvaržy
mo susitarimas liko beveik be
reikšmis, nes iš esmės nekliudo 
apsiginkluoti. Kinija ir Prancūzi
ja jo nepasirašė ir toliau daro 
bandymus.

šiose sąlygose sovietams telie
ka kalbėti apie taikų sambūvį su 
vakariečįais, o veiksmais remti 
nuosaikią Kinijos vendą. Naujie
ji sovietų rikiuotojai tik dalimi 
apvaldė viešą ginčo triukšmą. Ki
nija ir toliau purkštauja dėl so
vietų taikaus sambūvio su vaka
riečiais, tačiau savo spaudoje 
kiek apvaldė pagiežą sovietams.

šie samprotavimai apsprendė1 
Brežnevą, o vėliau Kosyginą kal
bėti griežtai dėl tikslų, tačiau 
švelniai apie santykius "su vaka
riečiais.

Suktumo taktika
A. Kosyginas, naujasis Sov. Są

jungos ministerių tarybos pirm., 
1964 m. gruodžio 9 d. augščiau- 
siam soviete aiškino:

“Užsienio politikos srityje mūsų vy
riausybė savo svarbiausiu uždaviniu 
laiko užtikrinti taikias sąlygas socia
lizmo ir komunizmo pergalei, užkirsti 
kelią naujam pasauliniam karui. Mūsų 
valstybės užsienio politikos kursu sie
kiama stiprinti visų socialistinės san-

tis daliniais — artimaisiais tiks
lais. Taikos sambūvis tarnauja 
tik laikui laimėti, savo negalavi
mams pašalinti ir viltims, kad va
kariečiai, dėl įvairių priežasčių, 
praras pirmavimą pasaulyje.

Pranešėjas ilgai kalbėjo apie 
visuotinį nusiginklavimą:

“Nusiginklavimas negali būti bergž
džių kalbų tema tarptautinėse konfe
rencijose. Mes už tai, kad nusiginkla
vimo idėjos ir planai būtų įgyvendin
ti, ir esame pasirengę ieškoti įvairių 
būdų, kaip išspręsti šią nepaprastai 
svarbią problemą. Mes neturime šiuo 
klausimu išankstinių nuomonių. Siek
dami, kad būtų visuotinai ir visiškai 
nusiginkluota, mes kartu esame ir už 
tokias priemones, kurios galėtų bent 
sulaikyti ginklavimosi varžybas.”

Nors jis smerkia bergždžias 
kalbas nusiginklavimo pasitari
muose, tačiau ne kas kitas, o so
vietų atstovai padarė šios srities 
derybas beviltiškomis. Nusigink
lavimas be priežiūros gali tapti 
klastos priemone, o nusiginklavi
mo priežiūrai priešinasi ypač 
Maskva.

Reikia abejoti, kad A. Kosygi
nas tiesą sako tvirtindamas: “Mes 
neturime nusiginklavimo klausi
mu išankstinių nuomonių”. Kai 
prasidės nusiginklavimo pasitari
mai, sovietai vargu darys nuolai
dų klausimais, kurie anksčiau 
privertė derybininkus išsiskirti.

(Bus daugiau)

A t A 
KAZIMIERUI PACEVICIUI mirus,

jo sūnus kun. kleboną Balį ir Stasį Pacevičius 
nuoširdžiai užjaučia —

Girėnų ir Šakalinių šeimos

TADUI NORMANTUI mirus, 
dukrai MARYTEI VASERIENEI 
ir sūnui TADUI NORMANTUI, 

jų šeimoms bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
P, P. Polgrimai

ji europiečiai kėlė klausimą: į ge
rą ar blogą pusę?

Per pirmuosius du mėnesius, 
deja, nesulaukta jokių esminių 
pakitimų. Sovietų užsienio politb 
kos tikslai lieka tie patys.

Taikiu būdu įsigalėti
Rusija tūri tolimus ir artimus 

tikslus. Tolimieji tikslai: komu
nizmo priedangoje vykdyti rusiš
kąjį imperializmą, iškovoti per
svarą pasaulyje ir vadovauti ko
munistinei stovyklai, šių tikslų 
siekia vadinamu “taikiu sambū^

drauges šalių susitelkimą, remti revo
liucinius išsivadavimo judėjimus ir 
plėsti bendradarbiavimą su nepriklau
somomis Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos valstybėmis. Tai mostas į 
taikos stiprinimą ir tarptautinio įtem
pimo mažinimą, nuoseklus laikymasis 
pradų, kuriais ^grindžiamas taikus sam
būvis tarp valšlybiiliurinčių skirtin
gas socialines •, ,<

Būtų klaidinga manyti, kad dabar 
jau atviras tiesūs ir'lengvas kelias į 
tvirtą taiką. Imperialistinės reakcijos 
ir militarizmo jėgos daro viską, kad 
neleistų stiprinti tarptautinį saugumą,
kad trukdytų tautoms tvarkyti savo 
gyvenimą taip, kaip jos pačios nori.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIUS

Vasario 16 gimnazijos sureng
tos kalėdinės eglutės iškilmės šie
met plačiai buvo paminėtos vo
kiečių laikraščių: „Weinheimer 
Nachnchten”, “Lampertheimer 
Zeitung” ir “Rhein-Neckar Zei- 
tung“ Heidelberge. Pasak pirmo
jo, šventė buvusi tokia įspūdinga, 
kad gimnazijos salė lūžte lūžo 
nuo dalyvių gausos. Joje dalyva
vo daug svečių — amerikiečių ir 
vokiečių. Eglutės programoje bu
vęs suvaidintas scenos vaizdelis, 
parašytas gimn. dir. kun. B. Liu- 
bino ir režisuotas mokyt. Tamo
šaitienės. Programą praturtinusi 
sol. A. Stempužienė su akomp. 
muz. D. Lapinsku. Be to, lietuviš
kų ir vokiškų giesmių pagiedojęs 
mokinių choras, vad. mokyt. Mot- 
gabio. Kalėdų senelis su dovano
mis atskridęs "malūnsparniu kartu 
su amerikiečių karininkais. Šven
tės pagrindiniai rengėjai buvę 
kun. J. Riaubūnas ir mokyt. Fr. 
Skėrys.

Ta proga laikraščiai pažymi, 
kad į Vokietiją karui baigiantis 
atbėgo 50.000 lietuvių, kurių 10 
tūkstančių tebegyvena V. Vokieti
joj.

riu” su vakariečiais, mažų karų 
kurstymu ir jų rėmimu, išnaudo
jimu vakariečių silpnybių bei ne- Esant šiai sudėtingai padėčiai, mes 
sutarimų. Komunistinių" kraštų turime nuolat rūpintis savo ginkluo- 
nesutarimai, kuriuos išugdė liau- tų pajėgų kovine galia.”, 
dies respublikų tautiniai polėkiai, ;
šiuo metu švelninami, nors vis j pranešėją verčia nukrypti nuo lo
dar nerasta pagrindo susitarti su ......................... - --
svarbiausiu varžovu — Kinija.

Rusijos artimieji tikslai: sustip
rėti viduje, išugdyti didesnį ūki
nį ir karinį pajėgumą, palaužti 
nerusų tautiškumą, sustiprinti 
įtaką vadinamose “liaudies res
publikose” ir plėsti savo galią 
svetur. Šių tikslų sovietai siekia dai verčia bent šiuo metu tenkin-

WINDSOR, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖS programoje da

lyvavo apie 30 vaikučių. Gražiai pasi
rodė su dainomis, deklamacijomis, ba
letu ir vaidyba: D. Giedriūnaitė, E. 
Tautkevičius, R. Eidukaitė, *L. ir V. 
Dumčiūtės, V. Giedriūnaitė, L. Taut- 
kevičiūtė. Akordeonu pagrojo B. Ja- 
nuškaitė. Vaikučius paruošė ir grupi
nius žaidimus pravedė mokyt. V. Taut- 
kevičienė. Kalėdų nenelis — P. Eidu- 
kas — vaikučius iki 12 m. apdovanojo 
gražiomis dovanėlėmis, o “Lido” va
lyklos sav. V. Pundziaus paaukotus si
dabrinius pusdolerius gavo visi atsi
lankiusieji vaikučiai. Po programos vi
si dalyviai, įskaitant ir suaugusius, bu
vo pavaišinti skaniais užkandžiais ir 
lengvais gėrimais bei kavute.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, ruoš
tas Bendruomenės valdybos liet. par. 
salėje, praėjo draugiškoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Dalyvavo gražus skaičius 
Windsoro lietuvių ir kaimynų detroi- 
tiečių. V-bos pirm. B. Balaišis sutiki
mo dalyvius pasveikino su N. Metais. 
Prie parengimo pasisekimo daugiausia 
prisidėjo apylinkės patyrusios, nepa
ilstančios, visuomet su gerais norais 
šeimininkės, v. k.

■

Mirus Vytauto Didžiojo Universiteto 
technikos fakulteto

profesoriui inž. STEPONUI KAIRIUI,
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui, 

buvusiam VLIK’o pirmininkui ir PLIAS garbės nariui 
su visa tauta liūdi —

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos Toronto skyrius

KAS SLEPIASI KONGE?

Sovietų kaikurie negalavimai

gikos: kurstyti revoliucijas prieš 
vakariečius ir siūlyti taikų sam
būvį su jais. Šis prieštaravimas 
išplaukia iš sovietų nepajėgumo 
tesėti siekiant didžiųjų tikslų. 
Ūkinis atsilikimas, sąlygotas kari
nis pirmavimas ir vadinamų ko
munistinių kraštų tarpusavio vai

Londonas. — Londono lenkai 
savo dienraštyje “Dzienik Pols- 
ki” lapkr. 3 d., nr. 264 paskelbė 
statistinius duomenis apie Vil
niaus miesto gyventojus, šiuo 
metu Vilniuje gyvena: lietuvių 
34%, rusų — 30%, lenkų — 
20%. Toliau seka žydai — 7%, 
gudai — 6%. Lenkai panaudojo 
ELTOS biuleteniuose praėjusią 
vasarą paskelbtas žinias apie Lie
tuvos miestų rusinimą ir kt. E.

Kodėl jums apsimoka 
ATNAUJINTI IR PAGRAŽINTI 
SAVO NAMUS. ŠTAI TRYS SVARBUS 
MOTYVAI DABAR!

PAGALBOS IR PATARIMŲ TEIRAUKITĖS VIETOS DARBO ĮSTAIGOJE.
VISIEMS NAUDINGIAU, KAI ŽIEMOS DARBAI PAGAUSĖJA.

Issued by authority of Hon. J MacEachen, lad darykite dabar!
Minister of Labour, Ottawa.

DIN 165A

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. .
Nemokamas Į namus pristatymas.

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

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

1 AMATININKAI 
PRIEINAMI DABAR!

Nors kiekvieną žiemą ris dau
giau statoma namų, tačiau iš
orinis namų statybos darbas 
sulėtėja užėjus šaltam žiemos 
orui. Statybos rangovai bei 
amatininkai žiemą jieško ma
žesnių vidaus įrengimo darbų, 
kurių, vasaros sezonui atėjus, 
neturi laiko padaryti. Tai jūsų 
pačių naudai — galite pasinau
doti patirtimi bei amatininkais 
jūsų pasirinktu laiku!

2 PASKOLOS IR 
NUOLAIDOS 
GAUNAMOS DABAR!

Darbams paskatinti bei jų par
davimui balansuoti ir kad per 
ištisus metus galėtų aprūpinti 
savo darbininkus darbu, staty
binių medžiagų pardavėjai or
ganizuoja žiemos meto išparda
vimus. šie specialios nuolaidos 
išpardavimai padeda daug pi
giau atnaujinti bei pagražinti 
namus. Taip pat dabar geras 
metas atsilankyti banke, kur 
galite gauti žedių-palūkanų na
mų pagerinimui paskolą, tei
kiamą pagal National Housing 
įstatymą iki $4.000 ir iki 10- 
-ties metų išshnokėjimui.

3 MEDŽIAGOS
GAUNAMOS DABAR!

Kai statyba sulėtėja, medžiagos 
yra greičiau ir lengviau gauna
mos; tuomet nereikia ilgai 
laukti pristatymo ir be jokių 
trukdymų darbai gali būti 
daug greičiau užbaigiami.

Nėra abejonės — žiemą yra 
pats geriausias metas pagerinti 
savo namus (įstaigas) greitai, 
veiksmingai, pigiai!

Sov. SąjįJngos ir kitų komunis
tų užvaldytų kraštų spauda bei 
radijas vis vaizduoja kovą taip 
vyriausybės pajėgų ir maištinin
kų, kaip tariamą “kovą už tautos 
išvadavimą”, kurią vadinamieji 
“imperialistai” esą bando su
trempti. Tokį aiškinimą skelbia 
ir patys maištininkai. O tas fak
tas, kad Konge jau yra laisva ir 
nepriklausoma krašto vyriausybė, 
kurią tie maištininkai mėgina nu
versti ir pasiglemžti šalies val
džią, perdaug neapsunkina komu
nistinio aiškinimo. Demokratinė 
Kongo respublika tikrai išgyvena 
dideles audras, tačiau ji laikosi ir 
su savo sunkumais dorojasi kaip 
laisva, nors ir neramumų drasko
ma, šalis. Pačių komunistų tvir
tinimas, kad Kongas nesąs laisvas 
ir todėl kone betkoks maištas 
prieš vyriausybę tenai jau yra 
“tautinis išsivadavimas”, kyla iš 
sovietinių strategų pakeisto pla
no, kokiu būdu geriausiai Afri
kos žemyne išplėsti komunistinę 
įtaką bei valdžią.
SOVIETŲ NESĖKMĖ

Tradicinis komunistų siekimas: 
suvaidinti reikšmingą rolę Afri
kos perėjime į valstybingumą ir 
sudaryti prokomunistines vyriau
sybes. Betgi nepriklausomybė at
ėjo Afrikon be komunistų malo
nės ir daugumoje atvejų — be 
smurto. Daugeliui Afrikos kraš
tų laisvė atėjo taip sparčiai, kad 
komunistiniai strategai nesusi
gaudė, jog tos jų tradicinės prie
laidos nebegalioja. Laisvė buvo 
gauta be komunistų pagalbos, to
dėl ir komunistų įtaka ar galia 
nepadidėjo. Matydama, kad laiko 
veikti yra nedaug, Maskva pamė
gino avantiūrą Konge po to, kai 
toji šalis 1960 m. gavo nepriklau
somybę. Suirutėje, kuri kilo ry
šium su Kongo kariuomenės 
maištu ir po to sekusiu nemažo 
belgų skaičiaus grįžimu į Katan- 
gos provinciją, Sov. Sąjunga pri
metė didelę grupę savo technikų 
bei patarėjų pasimetusiam pirmai 
jam premjerui Lumumbai. Kai 
pastarasis buvo nušalintas, kon- 
giečiai liepė visai sovietinių pa
tarėju armijai išsikraustyti. Taip 
azartiškas sovietų lošimas staiga 
pasibaigė, ir drauge su tuo žlugo 
sovietinių vadovų betkokie kėslai 
pasiekti savo tikslo, už virvučių 
tampant centrinę Kongo vyriau^ 
šybę. Iš to nepasisekimo vienu

staigiu smūgiu- užgrobti krašto 
valdžią ir lulo Maskvos pyktis 
Kongo vyriausybei ir Jungtinių 
Tautų taikos pajėgoms toje šaly
je. Tą pyktį sovietai aiškiai pa
demonstravo atsisakydami sumo
kėti savo dalį už JT taikos palai
kymo operacijas Konge.
NAUJAS PLANAS

Apie 1962 m. komunistai pa
keitė savo tradicinį Afrikos už
grobimo planavimą. Iškilo kita 
teorija, pradžioje neryškiai, o 
vėliau ir oficialiai, kad Afrikos 
sukomunistinimas turės būti 
įvykdytas dviem tarpsniais. Pir
miausia, Afrikos tautos gausian
čios savo nepriklausomybę iš pa
sitraukiančių koloninių valstybių. 
Bet tokia nepriklausomybė, sake 
Maskva, tėra pusiaukelis į komu
nistų siekimą. Sekantis žingsnis 
būtų vadinamas naujųjų valsty
bių išvadavimas iš jų pačių bur
žuazinių vyriausybių". Todėl ir 
Maskva^ ir Pekingas, nepaisant 
jų nesutarimų, dabartinį Kongo 
konfliktą vaizduoja kaip “išlais
vinimo karą” prieš vyriausybę, 
kurią didžioji pasaulio dalis pri
pažįsta teisėta valstybės valdžia. 
Maskva tvirtina, kad maištininkai 
kovoja prieš premjerą čombę, 
kadangi jis esąs “imperialistų 
įrankis”. Pamirštama, kad maiš
tininkai taip pat kovojo bandy
dami nuversti ir prieš tai buvusį 
premjerą Adoulą. Combė yra 
Maskvos akyse “nusidėjėlis”, nes 
jisai yra vadovavęs Katangos at
siskyrimo sąjūdžiui. Kai A. Gi- 
zenga, komunistinės orientacijos 
Lumumbos mokinys, mėgino at
skirti nuo Kongo šiaurinę krašto 
dalį, jį viešai laimino ir Maskva, 
ir Pekingas. Sovietų politika po 
Lumumbos laikų buvo — remti 
betkokį maištą, išsskyrus tik Ka
tangos. Nors Maskva balsavo už 
JT pajėgų siuntimą į Kongą, kai 
tų pajėgų 1960 m. buvo paprašy
ta", tačiau Maskvos akyse JT ka
riai pasidarė “imperialistų įran
kiais”, kai jų veikimas padėjo su
stiprėti krašte nuosaikiems ele
mentams. Tie elementai pirmiau
sia siekė taikos ir vienybės, o 
Maskvai rūpėjo ir teberūpi grio
vimas. Dabar vykstančios grum
tynės Konge yra ne kas kita kaip 
kova prieš sovietinį imperializ
mą, kuriam talkina prosovieti
niai diktatoriai, kaip Nasseris, 
Ben Bella ir kt. Ngr.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietavlška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

. B. Naujalis, PsDJlJf.N.PL

PsDJlJf.N.PL
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Kq sako okupuotoje Lietuvoje veikiantis baudžiamasis teisynas?

Bausmės Lietuvos išeiviamsLietuvaitė diplomatinėje tarnyboje
Pokalbis su Monolitai ii'buūa Ina Nęnraviiiūte 

ALGIMANTAS
Sutikę Iną Neveravičiūtę nepa

tikėsite, kad toji jauna mergina 
jau keletą kartų yra apkeliavusi 
visą žemės rutulį; nepatikėsite, 
kad ją geriau klausti ne kur bu
vusi, bet kur dar nebuvusi. Moks
lą baigusi JAV, panūdo bent kiek 
plačiau pažinti XX a. antroje pu
sėje taip sumažėjusį pasaulį. Ge
riausia proga, aišku, tarnyba ku
rioje nors amerikinėje žinyboje. 
Pradėjo JAV Raud. Kryžiuje. Su
prantama, pirmos pasisiūliusios 
merginos tik jau nepriimamos. 
Tenka išlaikyti atitinkamus rei-

jau žymiai mažiau. Mūsiškei Inai 
visi reikalavimai buvo visai ne
sunkūs išpildyti. '

nio patyrimo. Ji naudojasi kiek
viena galima proga daugiau ke
liauti, daugiau pažinti, matyti, ar 
tai pati viena, ar su tarnybos 
draugėmis, kitais palydovais. Ji 
nelieka tik pasyvi stebėtoja; su 
savo filmavimo aparatu fiksuoja 
visą vietinį gyvenimą, ir tai ne 
tik sostinės Jakartos. Didžioji da
lis jos filmo rodo kaip tik indone
ziečių sodžių, tuos paprastus dar
bo ir vargo žmones, kurie sunkiai 
pluša savojoje žemėje, dažnai la
bai primityvias priemones teturė
dami. Matome ir vargingą ryžių 
sodinimą, derliaus nuėmimą, 
rankdarbius, vietines šventes, ri
tualinius šokius, šventoves, laido
tuves, lavonų deginimą, vestuves, 
gimtuves, džiaugsmo ir liūdesio

1961 m. Lietuvoje buvo įves
tas naujas maskvinis baudžiama
sis kodeksas, bet jo nuostatai sve
tur gyvenantiems lietuviams bu
vo nežinomi. Paskutiniu metu pa
vyko gauti “Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos baudžia
masis kodeksas” su pakeitimais 
ir papildymais, padarytais iki 
1962 m. rugpjūčio 1 d., kurį iš
leido Valstybinė Politinės ir 
Mokslinės Literatūros Leidykla 
Vilniuje 1962 m. Visas baudžia
masis teisynas turi 283 straips
nius, kur 1 - 61 priklauso Bendra
jai daliai, o nuo 62Ypatinga- 
j a i. Nors daug kartų anksčiau 
buvo skelbta, kad panaikinta 
mirties bausmė, bet ji įrašyta 24 
straipsnyje: “Kaip išimtinę baus-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULATHS

Tolimuose Rytuose
Pirmasis paskyrimas užjūriuo

se — Japonija ir Korėja. Aęie 
viešnagę tuose kraštuose bei ša
lutines keliones jau teko jai prieš 
porą metų rašyti mūsų spaudoje, 
šį kartą galime tik pažymėti, kad 
Ina išvyko į Tolimuosius Rytus iš 
Kalifornijos, o atgal po dviejų 
metų ji grįžo jau per Niujorką. 
Azijos kontinento valstybes lankė 
maždaug tuo pat metu (dviejų sa
vaičių skirtumas), kai J. Kennedy 
svečiavosi Indijoje ir Pakistane. 
Skirtumas tik tas, kad mūsiškė 
Ina plačiau bei daugiau matė ir 
Indijoje, ir Pakistane, ir Kambo
džoje, ir Siame ir kt. to regijo- 
no valstybėse.

Diplomatinėje tarnyboje
Tada grįžusi į JAV panoro įsto- 

ti kur kas įdomesnėn ir, aplamai 
geresnę ateitį žadančion Valsty
bės Departamento tarnybon, čia 
taip pat reikia atlikti įvairus for
malumus, pereiti “screeningūs”, 
išlaikyti egzaminus, atitikti sau- 

. gurno reįkalavimus. Mūsiškei tau
tietei čia irgi nebuvo jokių kliū
čių — buvo priimta amerikinėn 
diplomatinėn tarnybon. Departa
mentas neleidžia rinktis paskyri
mo vietos, bet leidžiama tarnauto
jams patiems pareikšti norą į ku
riuos kraštus norėtų vykti. Inai 
jau seniai knietėjo aplankyti se
niau olandams priklaususią teri
toriją, vėliau nepriklausomybę 
gavusią Indoneziją. Ir lietuviško
je, ir angliškoje spaudoje juk 
tiek daug buvo prirašyta ir apie 
tą Jakartą, Indoneziją ir prez. 
Sukarno. Taigi, pageidavimas — 
Jakarta. Ateina paskyrimas. 
Trumpas orientacinis pasiruoši
mas Vašingtone, paskutinės ins
trukcijos ir vėl Iną lėktuvas neša 
Tolimųjų Rytų pusėn.

Indonezijos sostinėje
Amerikinė kolonija Indonezi

jos sostinėje nėra gausi. Vietinis 
kultūrinis gyvenimas neįvairus, 
nežymus. Daugiausia bendrauja
ma diplomatinių misijų narių tar
pe. Socialinis gyvenimas itin gy
vas. Vienomis ar kitomis progo
mis vyksta svečiavimasis vienų 
pas kitus, vaišės, iškylos, rautai, 
susipažinimo, sutikimo, išleistu- 

. vių vakarienės, šventės ir pan., 
bet lietuvaitei neužtenka tų visų 
pramogų. Ji nori gerai pažinti 
svetimus kraštus, ne vien iš kny
gų, ne vien iš kitų pasakojimų, 
bet, svarbiausia, iš savo asmenį-

vos ar Bali salose liko visapusiš
kai atžymėtas filmo juostoje, ku
rią Ina brangina kaip patį di
džiausią jos materialinį turtą. O 
tų filmų iš visų jos kelionių su
sukta jau tūkstančiai pėdų! Jos 
pačios tuose filmuose tiek maža, 
beveik nėra. Užtat pakankamai 
ryškiai matomas visapusiškas 
vieno ar kito jos lankyto ar gy
vento krašto gyvenimas.

Gen. MacArthuro pėdsakai
Ji dar atskirai lankėsi Singapū

re ir Filipinuose, čia aplankė vi
sas žymesnes vietas, susijusias su 
gen. MacArthuro vardu ir ameri
kiečių kovomis: Luzon, Corregi- 
dor, Bataan. Filme matėme, štai, 
va, šitie griuvėsiai, tai vyr. Mac
Arthuro būstinė; iš čia jis vado
vavo svarbiausioms kovoms prieš 
Japoniją. Kitur dar stovi įtvirtini
mai, buvusių kovų liūdnos lieka
nos. Kaikur net ir patrankos pa
liktos. Aplink džiunglės — tan
kios, ramios, paslaptingos. Tik 
prieš du dešimtmečius čia buvo 
rašoma amerikiniu krauju JAV 
kovų garbingiausia istorija.

J naują darbovietę
Po dvejų metų sekretorės pa

reigų JAV ambasadoje Jakartoje 
Ina Neveravičiūtė praleido savo 
atostogas šiame kontinente ir 
sausio mėn. išvyko Londonan, 
kur paviešės pas savo tėvelį rašy
toją Fabijoną Neveravičių, o po 
to lėktuvas ją perkels į neramųjį 
ir kraujuojantį Afrikos žemyną'. 
Sausio 12 ji pradėjo tolimesnę 
tarnybą JAV ambasadoje Nairo
bi, Kenijoje. -Sutarėme vėl po 
dvejų metų kurį vakarą susėsti ir 
su dideliu dėmėsiu išklausyti jos 
taip įdomių ir turiningų pasakoji
mų, pažiūrėti jos vėl naujų, visad 
įdomių, vis turiningiau ir planin
giau paruoštų spalvotų filmų.

Kansas City. — Mokyklų vado
vybės kaskart labiau varžo moki
nių pasivažinėjimą automobiliais. 
Tikrinamas automobilių tinkamu
mas važinėjimui, nustatomos vie
tos, kur juos pamokų metu laiky
ti. Fairfax County mokyklos ta
ryba klausia tėvus, kodėl vaikas 
turi naudotis automobiliu? Tik 
ypatingais atvejais duodamas lei
dimas. Kreipiamas dėmesys ir į 
saugų jaunuolių važinėjimą. Yra 
net, gimnazijų, "kur mokiniai au
tomobilių raktus turi laikyti di
rektoriaus kambary.

leidžiama taikyti mirties baus
mę — sušaudymą už valstybinius 
nusikaltimus TSRS Įstatymo”. Ir 
būdinga, kad daugelyje straips
nių mirties bausmė vis minima.

Išeivius, kurie dabar bando 
kartais nuvažiuoti į Lietuvą gi
minių aplankyti, liečia Ypatin
gosios dalies pirmojo skirsnio 
“Valstybiniai nusikaltimai” 1. 
Itin pavojingi valstybiniai nusi- 
timai straipsniai. Ten “62 straips
nis Tėvynės išdavimas” labai 
aiškiai skamba ir gali būti labai 
plačiai pritaikomas: “Tėvynės iš
davimas, tai yra veika (veika: 
veikimas m.p.), kurią tyčia pada
rė TSRS pilietis, darydamas ža
lą TSRS valstybinei nepriklauso
mybei, teritorijos neliečiamybei 
arba karinei galiai: perėjimas į 
priešo pusę, šnipinėjimas, valsty
binės ar karinės paslapties išda
vimas užsienio valstybei, pabėgi
mas į užsienį arba atsisakymas 
grįžti iš užsienio į TSRS (m.p.), 
pagelbėjimas užsienio valstybei 
vykdyti TSRS atžvilgiu priešišką 
veiklą, taip pat sąmokslas, turint 
tikslą užgrobti valdžią, —

baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo dešimties iki penkioli
kos metų su tinto konfiska
vimu ir su nutrėmimu nuo 
dvejų iki penkerių metų ar 
be nutrėmimo arba mirties 
bausme (m.p.) su turto kon
fiskavimu.

Neatsako pagal baudžiamuo
sius įstatymus TSRS pilietis, už
sienio žvalgybos užverbuotas vyk
dyti TSRS atžvilgiu priešiškai 
veiklai, jeigu jis gautai nusikals
tamai užduočiai vykdyti nepada
rė jokių veiksmų ir savo noru pa
reiškė valdžios organams apie sa
vo ryšį su užsienio žvalgyba (49 
psl.). Labai įdomus palyginimas 
su gretiminiu 63 str. “šnipinėji-* 
mas”, kur išvardinti šnipinėjimo 
nusikaltimai. Jei šnipinėjo užsie
nio pilietis ar neturįs pilietybės, 
tai jis būtų baudžiamas nuo 7 me
tų iki 15, taip pat ir mirties baus
me; taigi, švelniau negu iš savo 
krašto pasitraukęs asmuo. Už 
vad. teroristinį veiksmą baudžia
mas asmuo kaip ir už pasitrauki
mą užsienin, o diversija gali bū
ti baudžiama nuo 8 iki 15 m., 
neišskiriant taip pat ir mirties 
bausmės. Būdinga, kad daugelis 
mūsų žmonių teigia, jog 1944 m. 
pasitraukusius liečia senatis; 
49 str. šią iliuziją išsklaido: “Se
naties eiga sustoja, jeigu pada- 
riusis nusikaltimą asmuo pasi
slepia nuo tardymo ir teismo”.

f

Kitur vėl kalba, kad asmuo ne
gali būti traukiamas teismo atsa
komybėn, jei praėjo 15 m. Deja, 
ir čia vėl yra nauja pastraipa: 
“Klausimą dėl senaties taikymo 
asmeniui, padariusiam nusikalti
mą, už kurį pagal įstatymą gali 
būti skiriama mirties bausmė, 
sprendžia teismas. Jeigu teismas 
nepripažįsta esant galima taikyti 
senatį, mirties bausmė negali bū
ti skiriama, ir ji pakeičiama lais
vės atėmimu” (35 psl.). Matyt, šis 
senaties taikymas tiek šmaikštus, 
kad juo negalėjo pasinaudoti nė 
vienas apkaltintas pvz. dalyvavi
mu 1941 m. sukilime, tariamai 
išdavęs dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais kokį komunistą ir 
pan., jau nekalbant apie lietuvius 
kovojusius miškuose partizanais 
nuo 1944 m.

Labai būdingas 67 str. Kenki
mas. Ten skaitai: “Veikimas ar
ba neveikimas, kuriuo siekiama 
pakirsti pramonę, transportą, že
mės ūkį, pinigų sistemą, preky
bą ar kitas liaudies ūkio šakas, 
taip pat valstybės organų ar vi
suomeninių organizacijų veiklą, 
turint tikslą susilpnint Tarybų 
valstybę, jeigu ši veikla padaryta, 
panaudojant valstybines ar visuo
menines įstaigas, įmones, organi
zacijas arba kliudant joms norma
liai veikti, — 

baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo aštuonerių iki penkioli
kos metų su turto konfiska
vimu ir su nutrėmimu nuo 
dvejų iki penkerių metų ar 
be nutrėmimo (51-52 psl).

Toliau atskiru 68 str. nusako
ma antitarybinė agitacija ir pro
paganda: nusikaltęs gali būti bau
džiamas iki 10 m. kalėjimo ir su 
visokiais nutrėmimais, o dalyva
vimas priešsovietinėje organiza
cijoje iki mirties bausmės (62-69 
str. nurodo taikinti). Toliau labai 
įdomus 71 str.. “Itin pavojingi

ti prieš kitą darbo žmonių valsty
bę”. Ten sakoma: “Dėl tarptauti
nio darbo žmonių solidarumo itin 
pavojingi valštybiniai nusikalti
mai, padaryti prieš kitą darbo 
žmonių valstybę, — baudžiami 
atitinkamai pagal šio Kodekso 
62-70 straipsnius”. Taigi, pvz. vi
sokia agitacija prieš F. Castro 
Kubos valstybę ir pan., gali būti 
baudžiama iki mirties bausmės.

75 str. kalbama apie banditiz
mą, t.y. užpuolimą komunistinių 
ir pan. įstaigų, asmenų; jie bau
džiami irgį^n^ties bausme, čia 
reikia pastėt>eu, kad'šis straips
nis daugiausia ir taikomas mūsų 
miškų kovotojams. 73 ir 74 str. 
apima visokius dokumentų pa
skelbimus, pametimus ir pan.; už 
tai asmuo gali būti baustas iki 
8 m. kalėjimo, o už didesnę spe
kuliaciją — iki mirties bausmės 
(plg. 86); už vagystę — iki 15 m.; 
už stambesnį valstybinio ir visuo
meninio turto vogimą, grobsty
mą, sukčiavimą — mirties baus
me (95 str.).

Labai įdomus 143 straipsnis 
“įstatymų dėl bažnyčios atskyri
mo nuo valstybės ir mokyklos — 
nuo bažnyčios pažeidimas”. Prak
tikoje — tai religijos mokymas, 
kuris baudžiamas kalėjimu iki 1 
metų ir t.t. O 144 str. sako:

“Organizavimas grupės, kurios 
veikla, vykdoma, dangstantis ti
kėjimo skelbimu ar religinių

apeigų atlikinėjimu, yra susijusi 
su darymu žalos piliečių sveika
tai ar su kitokiu kėsinimusi į pi
liečių asmenybę ar teises arba su 
skatinimu piliečių atsisakyti nuo 
visuomeninės veiklos ar pilieti
nių pareigų vykdymo, taip pat 
vadovavimas tokiai grupei —

baudžiami laisvės atėmimu 
iki penkerių metų arba nu
trėmimu tam pačiam laikui 
su turto konfiskavimu ar be 
konfiskavimo”.

Šis straipsnis numato, kad to
kios grupės dalyvis, būtent tikin
tysis, gali būti nubaustas iki 3 
metų kalėjimo ir ištrėmimu, šis 
būdingas straipsnis leidžia nu
bausti visos Lietuvos kunigus, ku
rie išdrįsta priminti tėvams vai
kų auklėjimo pareigas, kuris 
nors kiek pasisakė prieš komu
nistinį jaunimą, ateizmą ir t.t., 
kuris pats katekizavo vaikus ir 
pan. šiuo straipsniu, kaip maty
ti iš spaudos, ir baudžiami kuni
gai trėmimu, kalėjimu ...

Devintame skirsnyje, kur išvar
dinti nusikaltimai valdymo tvar
kai, skaitome, kad pasipriešini
mas milicininkui ar liaudies drau
govininkui baudžiamas iki 5 m. 
kalėjimo (201 str., I, kuris taiko
mas nuo 1962. IV. 19 Lietuvoje), 
pasikėsinimas į milicininko ir 
liaudies draugovininko gyvybę 
baudžiamas nuo 5 iki 15 m. su 
nutrėmimais ir kartais net mir
ties bausme (203,1, taikomas Lie
tuvai nuo 1962. IV. 19). Toliau 
skaitome 212 str., kad gyvenimas 
be paso ar neįsiregistravimas ga
li būti baudžiamas metais kalėji
mo, o statybinių medžiagų netei
sėtas įsigijimas baudžiamas 2 m. 
kalėjimo ir t.t. (216 str.).

Labai įdomus 235 str., kuris 
sako: “Durklo, suomiškojo peilio 
ar kitokio nešaunamojo ginklo 
gaminimas, turint tikslą jį reali
zuoti, taip pat jo nešiojimas be 
atitinkamo leidimo, išskyrus tuos 
atvejus, kai nešaunamojo ginklo 
nešiojimas yra susijęs su verslo 
ar tarnybos sąlygomis airba kai

kostiumo priklausinį, — 
baudžiami laisvės atėmimu 
iki vienerių metų, arba patai
sos darbais tam'pačiam lai
kui, arba bauda iki trisde
šimt rubliu”.

Teisiškai panagrinėjus ši bau
džiamoji sovietini teisyną' būtų 
galima suprasti labai daug neį- 
prąstybiu, bet ir šių kelių ištrau
kų užtenka suprasti visai vergo
vei. Norintiems Lietuvoje lanky
tis tektų rimtai ir rimtai pagal
voti, kuri šio kodekso baudžia
mąjį straipsnį pritaikytų, nes ten 
nuvažiavęs žmogus atsiduria jų 
malonėje. Kiekvienas gali būti 
apkaltintas propaganda, va
liutos spekuliacija, šnipinėjimu 
(prisiminkime Don Kuraičio at
vejį Vilniuje), o pasitraukęs 1944 
m. iš Lietuvos ir 62 straipsniu.

J. Kantrimas

Pianistas Manigirdas Motekai- 
tis po sėkmingo pasirodymo Čika
gos televizijos programoj (piano 
solo su orkestru) pakviestas De 
Paul konservatorijos išpildyti so
lo rečitalį sausio 15 d. 8 v.v. De 
Paul konservatorijos didžiojoj sa
lėj, 25 East Jackson Blvd. Čika
goje.

BALYS JONAS ARŪNAS

naujas susivie
Iliustracijos Alf. Dociaus

Prieš daugel metų mūsų apylinkėje buvo 
įsteigtas “Žūklautojų Ir Baltųjų Pelių Mylėto
jų Viernas Susivienijimas”. Tai šauniai orga
nizacijai pamatus padėjo Rapolas čiudėnas, 
didelis visuomenininkas ir dar didesnis kovo
tojas už blaivybę. Likimo atblokštas į šią že
mę, Rapolas vos nustojęs žaksėti ir pajutęs 
stiprybę pakinkliuose (abi tas ligas buvo įva
ręs Atlantas, ant kurio banguotos nugaros Ra
polas net aštuonias dienas supėsi) tuojau nu- 
drožė į aptieką ir už paskutiniuosius 3 dole
rius paprašė pusbonkėlio. Dar vaikas būda
mas girdėjo, kad Amerikoje aptiekos parda
vinėja ne tiktai vaistus nuo gumbo bei kito
kių negerovių, bet jose esą galima pirktis 
šviežių bulvinių blynų, raugintų agurkų, ku
gelio, o taip pat, reikalui esant, aptiekoje ga- 
r ■ ■ "•
ti. žodžiu, iš amerikoniškos aptiekos žmogus 
gali eiti tiesiai į veseliją ar gulti ant grabo 
lentos!... Amerika, brač, Amerika ir lieka! 
Va, gimtuose Kuršėnuose, į aptieką galėjai 
patekti tiktai su daktaro receptu, parašytu lo- 
tinsku liežuviu. Todėl Rapolas labai nustebo, 
kad jam amerikoniškoje aptiekoje vistik ne- nojant škotų žemės 
pavyko gauti pusbonkėlio, nors jisai visokiais samagonėlį, Rapolo 
būdais aptiekoriui aiškino, kad tiktai prieš, ke- plikėn šovė labai rie- 
lias valandas nulipo nuo laivo ir kad bjauriai bi idėja: 
sukasi galva ir pakinkliuose jokios stiprybės — Vyrai, — šūk- 
nėra. Esą tos vandenų platybės taip žmogui telėjo Rapolas, —

susuka galvą ir kojas, kad be stipresnio gėri
mėlio neįmanoma atsigauti.

— Proše pana, — kryžavojosi Rapolas ba
jorišku liežuviu, — žiūri žmogus į neaprėpia
mus vandenis, o širdis remia į pagurklį, tarsi 
Barborą pavasarininkų gegužinėje prie krūti
nės spąustum arba su klebonu apie ženatvę 
kalbėtum! Po kojomis grindys linksta ir dan
gaus mėlynė, kaip padžiautas autas, ima tau 
prieš akis plevėsuoti!... Ir taip aštuonias die
nas! Proše pana, suprantate, aštuonias die
nas! ... O dabar net pusbonkėlio už grynus 
pinigus negali gauti!...

Po nepilnų metų 
Rapolas užmiršto tą 
kietaširdį aptiekorių 
ir iš pagrindų susipa
žino, kokiu būdu ir 

Ii išsivanoti ir jeigu esi apžėlęs— nus'iskus- kur naujoje žemėje 
rėikia pirktis pus- 
bonkėlį. Kai Rapolą 
likimas ir dėdė ka
nauninkas įsodino į 
tabako ūkį, tai vieną į 
subatvakarį. begirkš-

reikia įsteigti draugiją ar kokį susivienijimą, 
nes toksai palaidas girtuokliavimas gali nepa
tikti ne tiktai klebonui, bet ir policijai, jau 
nekalbant apie mūsų locnas pačias, žinoma, 
mieli kaimynėliai tokiam kilniam sumanymui 
vienbalsiai pritarė. Jonas Beržėnas tuojau 
trenkė konkretų pasiūlymą:

— Broliai, — tarė Beržėnas, — mano gal
va, reikėtų įsteigti tabako mylėtojų sojūzą. 
Iš tabokėli'o pragyvenimą darome, tai reikia 
jį ir garbinti. ..

Daugumas tam sumanymui pritarė, tačiau 
Rapolas buvo visai priešingos nuomonės:

— Negalima vyrai, — kalbėjo Rapolas, — 
tokio sojūzo steigti. Tai atrodytų perdaug sa
vanaudiška. Kas tai matė: ant šventoriaus,

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE žuvę 
Lilija VanagaiUenė ir Algimantas Mac
kus palaidoti sausio 2 d. Sv. Kazimie
ro kapinėse, dalyvaujant daugiau kaip 
400 lietuvių būriui. “Margučio” radijo 
deja L. Vanagaitienė buvo palaidota 
deja L. Vaangaitienė buvo palaidota 
šalia 1949 m. mirusio savo vyro muzi
ko Antano Vanagaičio, kuris prieš 36 
metus pradėjo “Margučio” veiklą. Šių 
programų ir žurnalo redaktorius, jau
nas poetas A. Mackus, buvo palaidotas 
kitoje kapinių dalyje.

Laidotuvių dienos ryte už L. Vana- 
gaitienės vėlę buvo atlaikytos gedulin
gos pamaldos Marquette Parko liet, 
parapijos bažnyčioje. Jas atnašavo pre
latas' V. Černiauskas, asistuojamas 
dviejų kitų kunigų, o pamokslą pasa
kė kun. V. Zakarauskas.

Trumpas atsisveikinimas su A. Mac
kumi įvyko Mažeikos-Evans koplyčio
je, kur žuvusiojo darbus ir asmenybę 
bandė įvertinti dr. Vytautas Kavolis. 
Kalbėtojas žuvusįjį palygino su dr. V. 
Kudirka, abiejų kūryboje ir darbuose 
rasdamas daug panašumo.

Vėliau A. Mackaus laidotuvių proce
sija prie bažnyčios prisijungė prie L. 
Vanagaitienę palydėti atvykusių auto
mobilių virtinės ir visi pajudėjo kapi
nių linkui.

Laidojant L. Vanagaitienę religines 
apeigas atliko kun. J. Vyšniauskas. 
Karstą nešė “Margučio” talkininkai ir 
geri žuvusios pažįstami: adv. A. La
pinskas, dr. S. Biežis, E. Bartkus, T. 
Blinstrubas, A. Kalvaitis ir kt.

Prieš nuleidžiant A. Mackaus karstą 
apeigų neturėta: į šaltą žemę jis paly
dėtas Lietuvos himno garsais, prieš 
užberiant saują smėlio su gintaro ga
balėliais iš Lietuvos pajūrio.

Viešas atsisveikinimas su žuvusiais 
buvo atliktas laidotuvių dienos išva
karėse — sausio 1 d. Mažeikos-Evans 
koplyčioje prie L. Vanagaitienės kars
to kalbėjo Nora Gugienė, dr. P. Dauž- 
vardis, A. Kalvaitis, J. Jurkūnas, O. 
Biežienė, A. Lapinskas. Giesmių su
giedojo soL A. Brazis, vargonais paly
dint muz. A. Kučiūnai.

Prie A. Mackaus karsto jautrias kal
bas pasakė: J. Bačiūnas, R. Mieželis, 
J. Šlekaitis, dr. M. Gimbutienė, M. Ka
tiliškis, K. Bradūnas ir kt. Iš A. Mac
kaus kūrybos ištraukų paskaitė akt. J. 
Kelečius ir N. Martinaitytė.

Mirus “Margučio” reikalų tvarkyto
jai L. Vanagaitienei, “Margučio” veik
la nebus sustabdyta. Radijo valandė-

lė (ji duodama 5 kartas savaitėje po

toliau. Darbams tęsti sudaryta laikinė 
komisija, kuri rūpinasi nuolatinių ve
dėjų suradimu. Kol kas radijo progra. 
mai vaodvauja V. Adamkavičius, tal
kinamas adv. A. Lapinsko ir P. Petru- 
čio. Yra numatyta tam reikalui atsi
kviesti žurn. H. žemelį iš Ročesterio. 
“Margučio”., leidimą,., kaip ..tikimasi, 
perims dail. VI. Vijeikis, kuris jau 
yra sutikęs išleisti žuvusiems paminėti 
skiriamą sausio mėn. numerį. Numato
ma, kad radijo valandėlė ir žurnalas 
ateityje turės skirtingus savininkus.

1964 METAIS Čikagos lietuvių veik
la buvo gyva. Čikaga buvo centras 
krepšininkų išvykos į Australiją, kur 
pasiekta nemaža pergalių ir pelnyta 
propagandinės naudos. Amerikos Liet. 
Bendruomenės tarybos rinkimuose či- 
kagiečiai pravedė daug atstovų ir vėl 
Bendruomenės centras buvo paliktas

ja Čikagoje turėjo savo jubUėjinį — 
50 m. sukakties seimą. Su pasisekimu 
čia rodėsi “Antrojo kaimo” kolekty
vas; duoti keli lietuvių teatro pastaty
mai, būta daug minėjimų, koncertų, 
suvažaivimų, pramogų.

čikagiečių eiles metų laikotarpyje 
paliko mirusieji: prof. Viktoras Biržiš
ka, muzikas Stepas Sodeika, prof. Ma
tas Krikščiūnas, žurn. Stasys Vainoras, 
visuomenės veikėja Marija Šleževičių- 
tė-Mackevičienė, radijo programų lei
dėja Lilija Vanagaitienė, poetas Algi
mantas Mackus. Čikagoje mirė ir det- 
roitietis rašyt. Julius Kaupas; čia pa
laidotas gen. konsulas Niujorke Jonas 
Budrys.

LIETUVIŲ FUTBOLO KLUBAS Li
tuanica sausio 3 d. pradėjo žaidimus 
“Indoor Soccer” pirmenybėse, kuriose 
rodysis 9 sekmadienius iš eilės. Pirmo
siose rungtynėse Lituanica susitiko su 
meksikiečių Tanners komanda ir suko- 
vojo lygiomis 2:2. Pirmenybės yra vyk
domos dviejose grupėse, kuriose žai
džia po 10 komandų. Lituanica rung
tyniauja antroje grupėje, taip vadina
moje “First division”.

Yra žaidžiama Chicago Avenue Ar
mory patalpose, 234 E. Chicago Ave. 
Sporto mėgėjai čia gali pamatyti ge
riausius Čikagos futbolininkus ir ne
maža neblogų rungtynių, žaidimų pra
džia kiekvieną sekmadienį nuo 12.15 
vai.

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
(Atkelta iš 1 psl.)

rėjo Lietuvą paimti į -politines reples. Krašto direktorijoje sėdin- — 
čių vokiečių buvo sugalvota sudaryti Klaipėdos “laisvą miestą”, 
kad tuo būtų užkirstas kelias prijungti kraštą prie Lietuvos.

M. Lietuvos patrijotai, jų priekyje Martynas Jankus, sujudo, 
šiam sumanymui reikėjo užkirsti kelią. Ypač nebuvo norima į 
Klaipėdą įleisti lenkus, kurie niekuomet su ja neturėjo nieko 
bendro. Buvo ruoštasi -ginkluotam sukilimui. Patriarcho Jankaus 
iniciatyva buvo sudarytas Gelbėjimo Komitetas, kuris 1923 m. 
sausio mėn. 9 d. paskelbė memorandumą, atšaukiantį valdančią 
direktoriją ir sudarė naują sukilėlių “direktoriją” su Erdmonu 
Simonaičiu priekyje. "

Įvyko sukilimas. Iš M. ir D. Lietuvos kraštų plaukė savano
riai dalyvauti krašto ir miesto užėmime. Sausio 15 d. buvo užim
tas Klaipėdos miestas; prefektūroje nuleista okupantų ir iškelta 
Lietuvos vėliava. Kas nebuvo pasiekta Lietuvos kunigaikščių dau
gelyje kovų, buvo atsiekta 1923 m. Lietuvos vytis pasiekė Lietu
vos pajūrį.'

Dar truko apie trejetą metų, kol buvo susitarta dėl Klaipėdos 
krašto statuto ir konvencijos. 1926 m. Klaipėdos kraštas formaliai 
buvo prijungtas prie Lietuvos respublikos. Lietuva tuo būdu bu
vo gavusi priėjimą prie jūros, atvirą langą į pasaulį.

Kaip Lietuvai yra svarbi Vasario 16, taip Klaipėdos kraštui 
yra svarbūs sausio mėnesio sukilimas, kuris įgalino kraštą susi
jungti su Lietuva į vieną politinį vienetą.

Baltųjų Pelių Mylėtojų Viemą Susivieni
jimą”.. .

— Palauk prieteliau, — iš visų pusių ėmė 
šaukti, — prie ko čia dabar tos žiurkes!... 
žuvis, tai suprantam, bet...

— Sarap, — energingai skėstelėjo ranko
mis Rapolas, — matote, piliečiai, kiekviena 
sąjunga turi turėti idealą, lygiai taip pat, kaip 
geras apsiaustas pamušalą. Vadinasi, įmaišy
dami peles, mes siekiame toliau, negu lyde
kos uodegos, parodome svietui, kad esame ne 
tiktai pilvo, bet ir kilnios dūšios parapijie
čiai ... O be to, baltųjų pelių taip maža yra 
sviete, kad mums nebus praktiško reikalo už 
jas dėti galvą...

— Aš, — tarė Polikarpas Karnėnas, — 
kaip gyvas esu negirdėjau, kad sviete yra ir 
baltų pelių...

— Je,

j

Suvalgius ežero pakrantėje gerą gabalą kum
pio ir porą dubinėlių košelienos, Rapolo šir
dyje pabudo žūklautojo instinktas.

— Pažuvaukime, — sako Rapolas Anasta
zijai, — visus įrankius turiu. Taip prisival- 
gius nei šis, nei tas prieš saulę pilvelį kaitin
ti, perdaug jau poniškumu kvepia...

Na, taip Rapolas su Anastazija ir išplau
kė į ežerėlį. Ale, tamstos žinote, žuvis nėra 
jau toksai kvaišas sutvėrimas, kaip daugelis 
galvoja. Rapolas ir kumpį ant kabliuko mau
na ir kilbuką karia ir visokiausias spalvotas 
blizges kabina, o kaip nieko, taip nieko! Kad 
nors pajudintų, nors paerzintų!... Atrodo, 
kad visame plačiame ežere nei vienos žuve
lės nebūtų!... Kankinosi Rapolas gerą valan
dą ir pagaliau jį pradėjo imti miegas. Žinote, 
.snauduliukas toksai ant akių ėmė gulti.

— Ar gi aš duoną iš to žuvavimo valgau, 
— tyliai pagalvojo Rapolas, — galima ir nu
snūsti. Nėra ko čia nosį riesti prieš gamtos ir 
Dievo galybę!..,

Taigi, atleidęs diržą, kuris po sudoroto 
kumpio ir košelienos atkakliai rėžėsi į pusiau
ją, ir, viena ranka apkabinęs meškeriakotį, ki
tą pakišęs po galva, Rapolas ramiai užsnūdo. 
Laivelis supasi, kaip toje saldžioje dainelėje, 
ant melsvo ežero bangų, pilvas pavyzdingai 
virškina, Anastazija taikingai nusitekusi skai
to “šv. Pranciškaus Varpelį”. Ir kur čia Ra
polas neužmigs tuo palaimintu miegu, kai 
žmogus užmiršti, kad gyveni ašarų pakai-* 
jiėje, kad turi mazolį ant kairės kojos ma
žojo pirštelio, kad plikėje šviečia mėlynas 
randas, kurį įrėžė Anastazija ankstyvaisiais 
vedybų metais, parodydama savo meistrišką 
sugebėjimą valdyti kočėlą ir išvaikyti iš Ra
polo galvos betkokias fantazijas, kurios gali 
sudrumsti šventą moterystės ryšį...

Kaip ilgai Rapolas skendėjo to palaiminto 
miego mariose, patsai Viešpats težino, bet dar 
pilnai nepabudęs pajuto, kad kažin kas jį 
trūkčioja už rankos. Tai negalėjo būti Anas
tazija, nes jinai per ilgus metus Rapolui pri-

numojo Rapolas ranka, — kad 
tu negirdėjai, tai dar nereiškia, kad tokių 
žvėrelių nėra. Žinoma, Kuršėnuose jų nebu
vo, nėra jų ir Kanadoje. Jos pasitaiko tik ka
rališkuose dvaruose. Va, karalienės Elzbietos 
dvare jų yra. Savo akimis mačiau. Vadinasi, 
kai karavulas per pietus prie karalienės palo- 
ciaus keičiasi, gali jas pamatyti. Jos dalyvauja 
tose iškilmėse. O iškilmės, tai, brolyčiai, tik
ras cūdas! Pirmiausia eina patriubočiai ir ba- 
rabančikai, paskui ožys, su didele barzda, ko
kios neturėjo nei Telšių vyriausias rabinas, 
o ožį seka du tuzinai baltųjų pelių, su juodo
mis uodegomis, po jų tiktai eina visa rota sal- 
dotų su meškino kepurėmis ir ružavais mun
durais. Sako, kai karalius numiršta, tai tas bal- 

4>rieš_ visą parapiją savo žmoną girti! Tabaką tas peles paskerdžia ir iš jų kailių naujam ka- 
. a * -i ir raiiui paleriną pasiuva. Juk paveiksluose visi

užančio piliečiams ki- matėte, kad karaliai yra atmušti su baltomis 
kailių palerinomis, kurios nusagstytos juodais 
dryželiais. Tai pelyčių tos juodos uodegytės... 

Po susirinkimo Baltramiejus Poškus aiš
kino kaimynams:

— Sakau, tasai Rapolas velnio neštas ir 
pamestas. Nu tiktai žiūrėk pradėjo nuo lyde
kos, paskui žiurkes įpynė ir pagaliau per tas 
pelytes mus kone į kūmystę su pačia karalie
ne suvedė! Tai, brač, galvelė!...

Vieną saulėtą rudens dieną Rapolas su sa
vo prisega Anastazija išvyko pikninkauti... nosį ir imdavo laužti... (B. d.)

patys auginame ir patys sojūzus steigiame 
tabokinę meilę už užančio piliečiams 
šame...

— Tai gal, — nedrąsiai pasiūlė Nikode
mas Klevas, — ant žuvies garbės kokį susivie
nijimą apznočikime! čia, sako, net patys mi
nistrai ir vyskupai nesigėdi žuvauti!...

— Je, — pritarė ir Rapolas, — Nikode
mas teisybę kalba, būtų visai padoru įsteigti 
žūklautojų klubą. Susigauname kokią lydekė
lę, plekšt ant petelnės, baltosios bonkelė ir, 
brolyčiai, išsivysto kultūringa veikla!. .. 
Taigi, aš siūlyčiau ir steigti “Žūklautojų Ir



NELAIME ANT LEDO

Jonas, Irena ir Aldona. Besivažinė- “Literatūroje ir Mene”. Slegiantį 
jant rogutėmis įlūžo ledas, ir mer- įspūdį jam yra padaręs amerikinis 
gaitės atsidūrė vandenyje. Jų brolis darbo tempas. Pavyzdžiu jis cituoja 
Jonas, Dusetų K. Būgos vidurinės lietuvio staliaus B. P. skundą, kad, 
m-klos V klasės mokinys, šoko į van- girdi, fabrike prie staklių 8 valandas 
denį gelbėti sesučių. Vieną jų — Vir- galvos negalima pakelti. Minėtasis 
gutę jam pavyko iškelti ant ledo, bet stabus jam pasakojęs: “Ne, Lietuvoje 
šaltas vanduo išsėmė jo jėgas, ir jis net nesapnuojama apie tokį darbą, 
nuskendo su kitom dviem sesutėm. Buvau, savo akimis mačiau. Su visais

A. JONIKIENĖS GIMTADIENIS
Jau kelintą mėnesį Lietuvoje vie

ši Čikagos komunistinio “Vilnies” 
laikraščio moterų skyriaus vedėja 
Alisė Jonikienė. Savo 70-to gimtadie
nio proga ji buvo pagerbta Vilniaus 
aktorių namuose. Sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis komiteto pirm. V. 
Karvelis, istorijos mokslų dr. J. Jur
ginis, kultūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijos pirm. L. Kapočius ir 
kt. Telegramomis jubiliatę sveikino 
didieji komunizmo propaguotojai — 
A. Sniečkus, M. šumauskas ir J. Pa
leckis. “Tiesos”' korespondentui A.
Jonikienė džiaugėsi Lietuvos pažan- mininką, “brangaus svečio” dingsti- 
ga, bet visdėlto buvo priversta prisi- mi girtaujantį darbymety. Mes išaiš- 
pažinti: “Ir Tarybų Lietuvoje yra dar kinsim ir kolūkiečiams, kad nėra 

žiauresnio vaizdo už pernokusius ir 
byrančius rugius...” J. Baltušis, ži
noma, nesupranta lietuvio kolchozi- 
ninko psichologijos —r kam jam dirb
ti už skatikus ir rūpintis byrančiais 
rugiais, kai tūkstančiai tranų — 
kompartijos planuotojų — nieko ne
dirbdami tunka jo prakaito sąskai- 
ton?... 4

visokių žmonių. Skaudu ir kalbėti, 
’• deja, pasitaikė sutikti ir inkščiančių.

Tokie mėgsta svajoti apie amerikinį 
gyvenimo būda, jo visai' nepatyrę, 
verkšlena savo giminaičiams Ameri
koje. Jie apsinešę praeities pelėsiais, 
juose dar tūno buržuazinės visuome
nės individualizmo kandis...” Savo 
individualaus pagerbimo už nuopel
nus sovietiniam komunizmui A. Jo
nikienė, atrodo, nelaiko “individu
alizmo kandimi”, nes toji kandis yra 
raudonos spalvos.

KĖDAINIŲ MUZEJUS
S. Kurliandčikas, viešėdamas Kė

dainiuose, buvo užsukęs į kraštoty
ros mažėju. Jis nusiskundžia, kad 
muzėjaus vadovybė yra užmiršusi 
hitlerininkų pravestas žudynes prie 
Smilgos upės kranto. Nėra medžia
gos ir apie komunistus bei komjau
nuolius, žuvusius Baliūnų miške, kai 
tuo tarpu kituose miestuose panašias 
vietoves lanko mokyklinis jaunimas, 
rengiamos specialios šventės.

Delhi - Tillsonburg
DLK Gedimino Delbi šaulių kuopa maloniai kviečia visus 

tautiečius su savo artimaisiais ir pažįstamais atsilankyti į 
kuopos ruošiamą įspūdingą metinį parengimą —

TRADICINI ZUIKIŲ BALIŲ
Delhi lenkų salėje 1965 m. sausio 16 d., šeštadienį, 7 v. v. 

Visi bus pavaišinti šilta ir skaniai paruošta zuikiena. 
Bus geras orkestras, šokiai, bufetas su įvairiais gėrimais 

ir kiti programos punktai.
Šokių pradžia 7 vai. vak.

DLK Gedimino Šaulių Kuopa

giminaičiais susibariau. Nuvykau pas 
juos į kolūkį, tuoj visi aplink stalą: 
sėdi, geria, klausinėja. Darbo metu! 
“O pirmininkas jūsų neišvys iš kol- 
ūkio?” “Che, pirmininkas! — 
juokiasi jie. — Pirmininkas tuoj pats 
ateis, šitokio brangaus svečio susilau
kėm!” Ir tas tikrai atėjo. Sėdi, geria. 
O už langų rugiai byra. Amerikoje 
už šitokį, atsiprašant, darbą vytų 
lauk per šimtą mylių, į juodąjį sąra
šą įtrauktų: dvėsk badu!...” Iš šio 
epizodo, valgydama^ kanadiškų kvie
čių duoną, J. Baltušis daro-komunis
tines išvadas, kad Lietuvoje visvien 
geriau, nes čia niekas nepraranda 
darbo: “Mes sudrausim kolūkio pir-

SPORTO RŪMAI
Architektai E. Chlomauskas, J. 

Kriukelis, Z. Liandzbergis, konstruk
toriai H. Karvelis, S. Kovarskaja ir 
V. Vėlavičius paruošė planus Vil
niaus sporto rūmams. Jie jau pradėti 
statyti Neries krantinėje, “Žalgirio” 
stadiono rajone. Pagrindinė salė tu
rės 30x61 m dydžio sporto areną ir 
tribūnas 3.900 žiūrovu. Sporto areną 
šaldymo Įrengimų pagalba bus gali
ma panaudoti ledo ritulio rungty
nėms. Vietoj mažosios tribūnos su
montavus sceną, koncertų čia galės 
klausytis 5.000 asmenų. V. Kst.

a HAMILTON
SI SEKMADIENI, tuoj po sumos, 

apie 12,20 vai., kviečiami išklausyti 
pranešimo apie gyvenimą Lietuvoje, 
kurį padarys ten apsilankiusi Čikagos 
studentė Danguolė - Teresė Janušaity- 
tė. Pranešėja yra plačiai išsikalbėju
si ir su Lietuvos jaunimu ir papasako
jusi apie šio kontinento jaunimo orga
nizacijas ir jų gyvenimą. Ramovėnų v- 
ba prašo Hamiltono ir ap. lietuvius ne
vėluoti, nes viešnia iš Čikagos tuoj po 
pranešimo turi išskristi lėktuvu atgal.

VIEŠĖJO pas savo dukrą, žentą ir 
anūkus E. J. Norkus A. Salalienė iš 
Montrealio.

Į KOLUMBIJĄ, Medellino miestą, 
vienam mėnesiui atostogų išvyko E. J. 
Bajoraičiai. Ten gyvena p. Bajorai- 
tienės sesutė nuo pat emigracijos iš 
Vokietijos. K. B.

LN BALIUS — vasario 5 d. Fisher 
viešbučio Burgundy ir Century salėse. 
Iki N. Metų buvo parduota apie 400 bi
lietų. Platintoj*’ nrašomi atsiskaityti 
iki sausio 15

ALYVOS IIS lapkr. mėn.
per LN Kultūros r ondą pratęsė P. La
pinskas ir Alb. Krakaitis. Už juos gau
ta po $5, LN/V-ba nuoširdžiai dėkoja 
ir prašo visus tautiečius alyvą užsaky
ti per LN.‘

LN VALDYBOS VICEPIRM. G. Pal
mer turi vyriškų drabužių siuvyklą 
— Palmer Custom Tailors, 7 Sterling 
St. Visą sausio mėnesį yra paskelbęs 
vyr. eilučių papiginimą. G. Palmes-Pa- 
liliūnas nuo pat atvykimo į Kanadą 
1927 m. yra nuolatinis liet, or-jų vei
kėjas. Winnipege jam pirmininkau
jant buvo pastatyta lietuvių svetainė, 
ir tik jo darbo ir pastangų dėka pavy
ko tą sunkų sumanymą įvykdyti. Jo 
žmona Emilija yra didelio lietuvių vei
kėjo Jauniškio duktė. Hamiltone G. 
Palmer yra buvęs LN laikinosios v-bos 
pirmininku dvejus metus.

J. KAŽUKAUSKAS IR KRIAUČIŪ
NAS nusipirko namą ir jame esančią 
didelę maisto gaminių prekybą 313 
Barton Str. E., netoli miesto ligoninės. 
Šią nuosavybę jie įsigijo per J. Mike
lėną, Kronas Real Estate. Naujieji pre
kybininkai paaukojo LN vas. 15 d. ba
liaus loterijai daug ir vertinga fantų. 
LN v-bos vardu gili padėka!

TAUTIETIS NAIMAVIČIUS, dirbąs 
dideliame fabrike ir turįs nuoširdų pa
sitikėjimą pas savo viršininkus, pada
rė tai, kad per jo rekomendacijas į šią 
darbovietę buvo priimti net 4 vyresnio 
amžiaus lietuviai su valandiniu atlygi
nimu nuo $2 iki $2.50. Jis gyvena 60 
Wilson St. Kiek anksčiau kitas tautie
tis J. Butkevičius, 385 Herkimer, įstatė 

irgi į gerus atlyginimus mokantį dide
lį fabriką du lietuvius. Prieš eilę metų 
mūsų kolonijai šioje srityje buvo po
puliarus Adomo Dalangausko vardas 
per kurio protekciją į geriausiai ap
mokamą ir didelę darbovietę įėjo net 
keliasdešimt lietuvių. Pabrėžtina yra 
tai, kad šie paminėti tautiečiai šiuos 
gerus darbus vykdė ir vykdo be jokios 
sau naudos ar garbės jieškojimo.. Gal 
tokių tik vyrų dėka Hamiltonas visais 
laikais turėjo mažiausiai lietuvių be
darbių, o dabar jie beveik visai išnyko.

ATSKIRAI MINĖTINAS Alf. Ais
bergas. Jis turi Firth Bros. Multimili- 
joninėje drabužių siuvykloje augščiau- 
sią po savininko pos\ą ir yra jau pri
ėmęs iki 20 lietuvių į šią darbovietę. 
Didesnioji jų dalis dirba raštinėje, o 
vienas kitas užima ir augštus adminis
tracinius postus. Sk. St.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, ruoš 
tas B-nės valdybos, buvo gausus: par
duota 296 bilietai suaugusiems ir 10 
moksleiviams. Pastarųjų pernai buvo 
40, šiemet — 10. Magikas programoje 
nesiderino su iškilminga nuotaika. Ma
lonu konstatuoti, kad mūsų visuome
nė atprato nuo besaikio gėrimo — pa
sigėrusių beveik nebuvo matyti. Tik
tai įsigalėjo blogas įprotis atsinešti į 
sales degtinės iš namų — tai sumaži
na rengėjams pelną. Sekantis balius, 
rengiamas žūklautųjų ir medžiotojų — 
sausio 23 d.

ADV. J. T. KOSTYK, ukrainiečių lai
mės, yra lietuvių bičiulis, miesto ta
rybos narys, daug pasitarnavęs lietu
viams. Jo pagerbtuvės rengiamos LN 
baliaus metu vasario 5 d. Rinkimuo
se jam talkino lietuvaitės. St. Bakšys 
sudarė 98 jo rajone gyv. liet, šeimų 
ir namų sąrašą, kuriuose gyvena apie 
250 turinčių teisę balsuoti lietuvių. 
Galimas dalykas, kad jo išrinkimą nu
lėmė lietuviai (buvo tik 183 balsų per
svara).

ST. IR KL. ŽIOBAI prieš kiek laiko 
įdukrino kanadietę mergaitę iš ka
talikų prieglaudos. Jį yra 3 m. ir pui
kiausiai kalba lietuviškai. Jos tikrieji 
tėvai yra žuvę automobilio nelaimėje. 
P. Žiobienė pareiškė: “Netiesa, kad 
vaikus sunku išauginti lietuviais.”

Sk. SL
J. IR KOŠT. ŠLEKAIČIAI su sūnu

mis šventes praleidd -Floridoje.
STELCO DARBININKAI su maža 

persvara nubalsavo priimti naują 2 m. 
darbo sutartį; tuoj pat gauna 10 et. 
pakėlimą valandinio uždarbio nuo 
rugpjūčio; 1 d. Antrasis pakėlimas 
nuo 5 et. ligi 10,4 et. pridedamas nuo 
ateinančio rugpjūčio mėn. šioje sutar

tyje daug pakeitimų ir pagerinimų 
atostogų reikalu. Pakeliamos premijos 
už pamainų ir sekmadienio darbą. Da
bar bus apmokamos 3 nedirbtos die
nos mirus artimam šeimos nariui. 
Grąžinamas kaikur buvęs jau panaikin
tas tonažo mokėjimas. Įvedama nauja 
medicinos apdrauda ir pakeliamas bei 
pailginamas mokėjimas ligos atveju. 
Rasta, kad su visais priedais naujoji 
darbo sutartis valandinį atlyginimą pa
kelia net 32 et. Užsitęsus ilgai dery
boms, šitoji sutartis teturi tik 18 mėn. 
laiką. Ji užsibaigs rugpjūčio 1 d. 1966 
m. Stelco įmonėje dirba apie 10.000 
hamiltoniečių ir tame skaičiuje keletas 
šimtų lietuvių. K. M.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū dr. R. B. Hare už 

suteikimą pirmosios pagalbos man su
sižeidus, dr. O. Valaitienei ‘ir dr.. S. 
Hudecki už greitą išrūpinimą vietos 
St. Joseph’s ligoninėje, už sėkmingą 
gydymą, dažną lankymą ir parodytą 
rūpestingumą ligoninėje ir grįžus į 
namus.

Nuoširdus ačiū kleb. mons. kun. dr. 
J. Tadarauskui, chorui, moterų dr-jai, 
žūki, ir medž. klubui ir visiems mano 
draugams bei pažįstamiems už lanky
mą, gėles, dovanas ir tartą paguodos 
ir užuojautos žodį. Jūsų visų parodys 
tas draugiškumas bei tartas geras žo
dis teikė man stiprybės ir pagreitino 
grįžimą į namus.

Taip pat nuoširdi padėka p. E. Dir- 
sienei, suorganizavusiai staigmeną na
muose, ir visoms mieloms draugėms 
prie jos prisidėjusioms.

Zita Sakalienė

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.
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Londono, Ont., kalėdinės eglutės programos dalyviai, 
suvaidinę kun. B. Pacevičiaus scenos vaizdelį

e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

INŽ. BR. NAINYS, LB Čikagos apjr- 
gardos pirm., yra pakviestas dalyvau- 
ti prez. L. B. Johnsono inauguracinia
me baliuje 1965 m. sausio 20 d. Va
šingtone.

ANT. SNIEČKUS, brooklynietis, ga
vo viceprez. H. H. Humprey laišką, 
kuriame tvirtinama, kad jis niekada 
nepritarė Pabaltijo pasiuntinybių ir 
konsulatų uždarymui. Jis taip pat pa
tikino, kad JAV vyriausybė neketina 
uždaryti pasiuntinybių.

BALIO BRAZDŽIONIO, čikagiečio, 
krautuvę apvogė nežinomi piktadariai. 
Jie, įsiveržę į krautuvės vidų, apmu
šė p. Brazdžionienę ir išnešė krautu
vėj rastus savininkų ir pašto įstaigos 
pinigus.

KUN. JURGIS ANDRIUŠKA staiga 
mirė 1964 m. gruodžio 26 d. Velionis 
buvo Marywood College mokytojas ir 
seserų vienuolių kapelionas Scranton, 
Pa. Buvo gimęs 1911 m. gruodžio 25 d. 
Worcesteryje, Mass.; baigęs St. Mary’s 
kun. seminariją Baltimorėje, Md.; ku
nigu įšventintas 1939 m. birželio 3 d.

URŠULĖ ŠAULIENĖ mirė gruodžio 
24 d. Waukegane, Ill. Jos duktė moti
na Aloyza yra viena N. Pr. M. seserų 
vienuolyno kūrėjų JAV; taip pat liko 
sūnus kun. Jonas Šaulys, Vincas šau
lys ir kt. Ji buvo gražiai lietuviškai 
išauklėjusi savo gausią šeimą ir susi
laukusi net proanūkų.

KUN. ANT. RAČKAUSKAS, Brook
lyn, N. Y., paaukojo Liet. Fondui ir 
pasižadėjo kasmet, Vasario 16 proga, 
aukoti Fondui ligi $1.000.

ADOMO MAŽEIKOS, Čikagos laiš
kanešio, nuotrauka buvo įdėta į “Sun 
Times” laikraštį, kur jis parodytas su 
jį lydinčiu šunimi, kuris kasdien lau
kia laiškanešio prie laiškų išnešiojimo 
dėžutės, iš kur laiškai paimami. Po to 
jis lydi laiškanešį, nors šis nėra jo šei
mininkas.

JUOZAS BŪDVYTIS, ciceriškis, III., 
71 m. amžiaus, krisdamas namuose su
sižeidė ir nuvežtas į Loretos ligoninę.

JONAS PAUGAS, buvęs Cicero 
verslininkas turi puikią vasarvietę 
Rhinlander, Wis., kur vasaroja daug 
lietuvių. Jis neseniai paminėjo 75 m. 
amžiaus sukaktį; jaučiasi pakankamai" 
“jaunas”.

LAIVYNO LTN. DR. ALGIMAN- 
TAS BALČIŪNAS sėkmingai baigė 
Navy Aviat. Med. pusės metų kursą 
ir gavo lakūno ženklą — Wings bei 
naują paskyrimą tarnybai Ramiajame 
vandenyne, kaip Naval Flight Sur
geon.

L.Ž. S-GOS LOS ANGELES skyriaus ' 
naują v-bą sudaro: pirm. A. Mironas, į 
sekr. L. Balvočius ir ižd. A. Latvėnas; 
revizijos komisiją: V. Gilys ir V. Mi
kienė.

Prancūzija
STUDENTAI. — Egle Liutkutė stu

dijuoja Sorbonos un-te anglistiką. Ant. 
Liutkus, baigęs gimnaziją Nicoje, stu
dijuoja tiksliųjų mokslų fakultete. A. 
Pagnier, baigusi Paryžiuje augšt. mu
zikos mokyklą, nuo šio rudens pradė
jo dėstyti muziką Tournon gimnazijoj. 
Gyvendama ir studijuodama Paryžiu
je buvo veikli liet, tautinių šokių gru
pėje.

DR. P. MASIULIS gavo chirurgijos 
diplomą ir dirba Marmonton, Paryžiu
je, ir Montereau ligoninėse. __  __

Italija
KUN. B. SUGINTAS IR V. ŠIMKUS . 

lankėsi liet, saleziečių įstaigoje, Cas- 
telnuovo Don Bosco. Jaunimas mielus 
svečius sutiko dūdų orkestru ir jų pa
gerbimui suruošė jaukų vakarėlį, ku
rio metu įstaigos įsteigėjas kun. J. Ze- 
liauskas, specialiai atvykęs iš Vatika
no, didžiai nusipelniusiam Castelnuovo 
geradariui, kun. B. Sugintai, įteikė 
padėkos pargamentą.

Lenkija
100 ASMENŲ liet, vyru choras “Ai

das”, vad. Juozo Vanago, gastrolia
vo Varšuvos tautinėje filharmonijoje, 
o vėliau — Krokuvoje ir Zakopanėje.

Paruošė Pr. Al.

Ateivio verslininko laimėjimai Kanadoje

DELHI, Ont
TOMAS VAIČIŪNAS, baigęs 70 m., 

gyvenęs Eden, Ont., miestelyje, mirė 
1964 m. gruodžio 28 d. Tillsonburogo 
ligoninėje. Palaidotas vietos kapinėse 
gr. 31 d. Velionis buvo viengungis; ki
lęs iš Lukšių, kur buvo kooperatyvo 
vedėju. Į Kanadą atvyko 1927 m. ir 
darbavosi tabako ūkiuose: buvo pir
kęs ūkį, vėliau augino tabaką iš pusės. 
Pastaruoju laiku gavo pensiją. Laido
tuvėmis rūpinosi velionies kaimynai 
p. Jankaičiai. Polaidotuviniai pietūs 
įvyko Mill Mar restorane, kur dalyva
vo apie 100 žmonių. Kapinėse su velio
niu atsisveikino B. Stonkus, apibūdin
damas jį kaip gerą ir teisingą žmo
gų. Ilsėkis ramybėjed

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko sausio 3 
d. Delhi savivaldybės salėje. Progra
mą atliko šeštad. mokyklos mokiniai. 
Giedojimui vadovavo mokyt. K. Luko
šius. R. Galeckaitė paskambino piani
nu. Grupė mažesnių vaikų deklamavo 
“Meškiuką Rudnosiuką”. L. Beržiny- 
tė pagrojo akordeonu. I. Vyšniauskai

tė deklamavo eilėraštį, o D. Augaity- 
tė skambino pianinu. Sekė pritaiky
tas vaidinimas. Po to atkeliavo senelis 
su maišu dovanėlių, šeštadieninės mo
kyklos mokiniai gavo po paveiksluotą 
knygutę, o visi vaikai saldainių ir ki
tų skanumynų. Eglutės programą pa
ruošė šeštad. mokyklos mokytojai: B. 
Vytienė, A. Ratavičienė, K. Lukošius 
ir Br. Dirsė. Tėvų komitetą sudaro: 
St. Beržinis, Br. Vyšniauskas ir A. 
Miknevičius.

PARAPIJĄ LANKYTI pradedama 
nuo sausio 17 d. Dauguma parapiječių 
jau baigė tvarkyti -— rūšiuoti tabaką. 
Šiais metais už tabaką gaunamos ge
ros kainos. Kor.

ALEKSAS KOJELAITIS, tabako au
gintojas, R. R. 2, West Lome, Ont, 
gavo iš Lietuvos liūdną žinią, kad 
gruodžio 15 d. 15 vai. mirė jo brolis 
Jonas Kujalavičius, sulaukęs lygiai 63 
m. amžiaus. Buvo gimęs 1901 m. gruo
džio 15 d. Palaidotas gruodžio 17 d. 
Sėtos R. K. kapinėse.

■

Kai pajamų mokesčių formos atkeliaus paštu 
džiaukitės tuo raštu

LONDON, Ont.
S P O R TININKŲ LINKSMAV AKA- 

RIS įvyks sausio 30 d., šeštadienį, pa
rapijos salėje, 1414 Dundas St. E. Pra
džia 8 v.v. Tai bus pirmas nuosavoje 
salėje sportiškų įvairumų pasilinksmi
nimas su trumpa ir nuotaikinga pro
grama. ___

LAIKRAŠČIUS UŽSISAKYTI gali
ma pas K. Kudukį par. salėj sekmadie
niais po 11 v. pamaldų. Jis priima už
sakymus “Tėviškės žiburiams”, “Drau
gui”, “Dirvai”, “Darbininkui”. Norin
tieji gauti adresų ar nurodymų kitiems 
laikraščiams užsisakyti gali kreiptis 
į E. Daniliūną. Pažymėtina, kad “T. 
Žiburiai” naujiems prenumeratoriams, 
užsimokėjusiems už 1965 m. $5, duoda 
priedą — rašyt. A. Barono knygą “Už
gesęs sniegas”. K. Kudukis taip pat

turi didelį pasirinkimą vertingų lietu
viškų knygų ir plokštelių.

N. METŲ SUTIKIME sveikinimus ir 
linkėjimus išreiškė kleb. kun. B. Pa- 
cevičius, apyl. pirm.-A. Petrašiūnas, 
par. k-to pirm. J. Butkus ir jaunimo 
atstovas J. Mačys. Pastarasis'prašė su
augusiuosius atleisti jaunimui, jei jie 
kartais elgiasi ir kalba netaip, kaip 
vyresnioji karta norėtų. Nauji metai 
atneša ir naujas viltis: turint savas 
patalpas jaunimo ir senimo keliai su- 
artės.

A.A. K. PACEVIČIUS, kun. B. Ba
cevičiaus tėvelis, mirt, aprūpintas 
šventais sakramentais sausio 5 d. Pas
kutiniu laiku jis gydėsi ligoninėje, 
stropiai prižiūrimas dr. A. Kavecko, 
sūnaus kunigo, seselių ir parapijiečių.

D. E.

Tai numeruotos mokesčių formos lengvinančios
• greitesnį tvarkymę ir ekonomiškesnį skirstymę.

Tai asmeninis raštas. Todėl šypsokitės.

r~~H— Owners
«E^j ^ū~U-rų Centre

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• įvairios medžiagos namų taisymams
♦ Lentos, fanera, cementas, blokai

• Naujus priestatus, garažus, stogus.

ST.OA*$T. W.

IŠ

JUNCTION M>.

2 MULOCK 
AYR

Sav. B. Šautinas

Šiais metais apie 6.500.000 pajamų 
mokesčių formų bus tvarkoma Ota
voje. Kasmet tūkstančiai vis naujų 
mokesčių formų padidina darbą, iš
laidas ir užima daugiau laiko.
Dabar turime naują sistemą daug 
greitesnę ir ekonomiškesnę.
Štai kaip dabar bus daroma.
Tiesiogiai jums paštu atsiųsime pa
jamų mokesčių formas, užuot siuntę 
jas per darbdavį (bus ir jums pato
giau ir mums greičiau)

Depui trnent of Notional Revenue
The Hon. E. J. Benson, Minister

Šios naujos mokesčių formos turės- 
jūsų tapatybės kodo numerį. Tai 
bus greičiau ir tikriau negu pavar
dės.
Tik pagalvokite apie Kanados 
41.000 Smitų. Ir jūs galite padėti, 
kad ši sistema dar geriau veiktų. 
Užpildykite savo pa
jamų mokesčių for
mas ir išsiųskite ne
vėluotai. Tada bus 
dėlko ir mums nusi
šypsoti.

mes jums Atsiųsime, užpildykite jas. gražinkite mums.

HAMILTONE APLANKIUS BALIO KRONO ĮSTAIGĄ
Hamiltone garsėja savo veržlu

mu keli lietuviai verslininkai. 
Vienas jų yra B. Kronas, dirbąs 
nekiln. nuosavybių pirkimo - par-' 
davimo versle jau 12 metų. Iki 
1955 m. jis dirbo kaip pardavėjas 
ir apdraudos agentas. 1955 m. 
drauge su Stedmanu ir Valevi
čium sudarė atskirą Įstaigą. 1957 
m. Kronai ir Valevičius atpirko 
Stedmano dalį ir perėmė visą 
verslą. 1962 m. abu dalininkai 
sutarė Įsteigti dar atskiras Įstai
gas. B. Kronas atpirko didžiulį 
pastatą 366 Main St. E., kuriame 
ir yra pagrindinė Įstaiga Hamil
tone. Be to, dar yra 3 atskiros 
Įstaigos apylinkėje: 662 Fenel St., 
442 Brant St., Burlington, Ont. 
ir Gray-8 Plaza, Stoney Creek, 
Ont. Visą ši kolektyvą sudaro 54 
pardavėjai, 14 sekretorių, neskai
tant draudimo įstaigos ir kitų 
pagalbinių tarnautojų.

B. Kronas Hamiltone stovi pir
moje vietoje su virš 1 mil. dol. 
mėnesine apyvarta. Sekanti di
džiausia apyvarta kitų Įstaigų sie
kia virš pusės milijono. Bendra 
metinė apyvarta siekia apie $15 
mil. Iš to matyti, kad B. Krono 
vadovaujama Įstaiga Hamiltone 
yra pirmaujanti.

Visiškai nauja B. Krono idėja 
buvo pradėta vykdyti prieš 2,5 
m. Tai įsteigimas vienos nuosa
vybių įstaigos visoje Kanadoje, 
kuri patarnautų gyventojams, 
persikeliantiems i kitas gyvenvie
tes. Tokiu atveju “Cross Canada 
Realties Service Ltd.” atstovybė 
perima asmens turimą nuosavy
bę sumokėdama jam grynais su 
sąlyga, kad nuvykęs Į kitą vieto
vę pirks tik per šios b-vės atsto
vybę. Pastaroji yra iš anksto pa
informuojama ir nuvykusiam pa
rūpina visas apsistojimo infor
macijas. šis B. Krono planas jau 
yra pilnai Įgyvendintas ir tokios 
atstovybės jau veikia 29-niose

Kanados vietovėse. Artimoje a- 
teityje yra numatyta jas žymiai 
praplėsti, šiuo planu yra labai 
susidomėjusios didesnės Įmonės 
bei Įstaigos, kurios savo tarnau
tojus siuntinėja iš vienos vietos 
į kitą. Tikimasi artimoje ateityje 
sudaryti sutartis su tokiomis Į- 
monėmis ir tarnautojų įkurdini
mo procedūrą pavesti vienai 
Įstaigai. Kaip šios b-vės iniciato
rius, buvęs jos prezidentu B. Kro
nas, neseniai įvykusioje konferen
cijoje buvo išrinktas ir sekančiai 
kadencijai.

B. Krono planai siekia dar to
liau, būtent imigraciją Kanadon. 
Jo nuomone, užsienyje gyvenan
tys asmenys su kapitalu, ypač 
vyresnio amžiaus, sunkiai tegali 
Įsikurti Kanadoj, nors ir turi ne
blogas specialybes. Tokiu atveju 
norintis atvykti Kanadon asmuo 
turėtų duoti smulkias informaci
jas savo specialybės. Pagal jas 
vietos atstovybės specialistai su
ras jam tinkamą verslą ir garan
tuos atitinkamas pajamas 5 me
tams su sąlyga, kad atvykęs as
muo tvarkys verslą pagal Įstaigos 
patikėtinio nurodymus. Taigi, at- 
vykusis galės susipažinti su šio 
krašto gyvenimo sąlygomis bei 
verslo metodais. Po 5 m. jis lieka 
savininkas tokios nuosavybės, šis 
planas yra dar tik studijuojamas, 
tačiau tikimasi per užsienių kon
sulatus ir vietines įstaigas* toks 
planas bus Įgyvendintas.

Visi tautiniai bei kultūriniai 
parengimai neapseina be B. Kro
no paramos. Jis yra stambus rė
mėjas lietuvių skautų stovykla
vietės, taip pat Jaunimo Centro. 
Kiek B. Kronas yra per savo 12-

ganizacijų, ypač jaunimo, reika
lams, sunku apskaičiuoti. Jo įna
šas lietuvybės išlaikymui yra ne
paprastai didelis. V.P.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINU PASKOLOS IKI $5.000, mortfUht 
psdcolot Iki 60% turto vcrtta. Nomokome* gyvybkt ir potkol^ 
draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.
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Š.m. sausio 23 d. Toronto Pri
sikėlimo salėje tautiečiai turės 
progą pirmą kartą išgirsti šaunųjį 
vyrų oktetą iš Klevelando. Jis jau 
yra Užsirekomendavęs kaip dar
nus meninis vienetas, koncerta
vęs beveik visose didesnėse š. 
Amerikos lietuvių kolonijose.

Gyvenimas filmuose

Itališkos vedybos
_ KORNELIJUS BUCMYS, OFM ___________ __

mas rezervuotinas tik pilnai su- 
brendusiems.

“All These Women” Garsaus 
režisoriaus vardas nėra pakanka
ma grantija, kad ir visi busimieji 
jo kūriniai bus tik šedevrai. Tai 
galioja ir pagrįstai įvertinamo, 
nors ir kartais perdėtai garbina
mo, švedų režisoriaus Ingmar 
Bergman atveju. Jo naująsias fil
mas teikia tik nusivylimą.

Bergman 'kūrybai komedijos 
žanras nėra svetimas. Daugumoje 
savo filmų jis rimtai, bartais net 
niūriai, nagrinėja giliausias žmo
gaus dvasines problemas, tačiau 
nekartą paliečia ir komiškąją gy
venimo pusę; pvz. filmuose — 
“Smiles of a Summer Night” ar 
“Secrets of Women”. Naujausia
me savo filme pirmąkart vartoda
mas spalvas, Bergman persimeta 
į perdėtą dirbtinumą ir, lyg kai- 
kurie prancūzų “nouvelle vague” 
srovės atstovai, paaukoja prasmę 
ir turini formai.

Pagrindinė filmo tema liūdna, 
o gal ir asmeninė: būrys vyrų ir 
moterų garbina ir globoja genijų, 
kol jis tarnauja jų užmačioms. 
Netrukus jis užmirštamas ir pa
keičiamas nauju. Filmo genijus 
Felix, garsus violenčelistas gyve
na puošnioje viloje, apsuptas gau
saus haremo. Muzikos kritikas ir 
kompozitorius Cornelius, atvykęs 
parinkti žinių genijaus biografi
jai, neturi jokios galimybės pa
matyti violenčelisto. Jis surenka 
tik iš negyvenimiškos aplinku
mos audringus momentus.

Dirbtinių ir negyvenimiškų 
vaidmenų gausybėje kiek stipriau 
pasirodo Bergman filmuose daž
niau pasikartojančios Harriet An
derson ir Bibi Anderson bei 
Eva Dahlbeck.

Nors autorius lyg ir bando saty
ros formoje pašiepti moralinį ar
tisto palaidumą ,bet dėl Įvykių 
pristatymo būdo šis filmas nepa
tartinas jokiai žiūrovų katego
rijai.

“World Without Sun”. Norma
laus ilgio filme pavaizduojama 
Jacques Yves Cousteau ekspedi
cijos darbai 1963 m. Raudonosios 
jūros gilumose. Nufilmuota na
rų, technikų bei mokslininkų ty
rinėjimai, supažindinant su ne
įprastais jūros gilumos gyviais ir 
augalais. Spalvota fotografija, 
muzikinis palydas bei pritaikyti 
komentarai jungiasi į darnią visu
mą. Nors ir be didesnių įvykių 
įtampos, šis informacinis filmas 
rekomenduotinas ne tik jauni
mui, bet ir suaugusiems.

“Marriage Italian Style”. Italų 
režisorius Vittorio De Sica, perei
tais metais išleidęs žemo lygio 
filmą “Yesterday, Today and To
morrow”, nei kiek nesistebėjo ne
palankiu kritikų Įvertinimu. 
Spaudos konferencijos metu jis 
visai atvirai pareiškė, kad ir di
dieji režisoriai turi pragyventi, gi 
meniškuosius filmus publika ne- 
visad gausiai lanko. Tad nors ret
karčiais tenką eiti i kompromisą 
su grynuoju menu ir pateikti pla
čioms masėms labiau viliojančių, 
nors ir menkesnės kokybės kū
riniu.

Naujausiu filmu “Marriage Ita
lian Style” Vittorio De Sica tarsi 
nori Įrodyti, kad jo kūrybinis pa
jėgumas nėra visiškai smukęs. 
Daugelio žiūrovų atmintyje dar 
gyvas panašaus vardo filmo “Di
vorce Italian Style” prisiminimas. 
Nors abiejuose filmuose pagrindi
nis veikėjas yra tas pats Marcelio 
Mastroianni, abu filmai yra visai 
skirtingi ne tik režisorių, bet ir 
esmės atžvilgiu.

Pasiremiant populiariu Eduar
do De Filippo scenos veikalu “Fi
lomena Marturano”, šio filmo 
tekstą paruošė net penki asme
nys. Tačiau galutinis nuopelnas 
priklauso pačiam režisoriui, ku
ris, darniai jungdamas socialinės 
komedijos atspindžius su realaus 
gyvenimo draminiais ir sentimen
tiniais momentais, sukūrė vieną 
geriausių praeitų metų italų fil
mu.

Pats turinys gana paprastutis 
ir pristato 20 metų laikotarpyje 
besinarpaliojančius s a n t y k i us 
tarp neturtingos kaimo mergai
tės, vėliau tapusios prostitute, ir 
turtingo prekybininko viengun
gio. Melodramatinė Įvykių eiga 
galutinai pasiekia nuoširdaus ro
mantiškumo atomazgą.

Sophia Loren, iki šiol geriau
siai pasirodžiusi filme “Two Wo
men”, bet daugelyje atvejų gana 
paviršutiniškai teįsi jaučianti į jai 
pavestas roles, naujausiame fil
me, atlikdama Filomenos vaidme
nį, parodo stiprius draminius ir 
komiškus sugebėjimus. Marcelio 
Mastroianni kruopščioje režiso- 
riaus priežiūroje taip pat sukuria 
vieną stipriausių jo karjeroje 
charakterių. Šalutinėse rolėse ge
riausiai pasirodo ištikimo tarno 
vaidmeny Aldo Puglisi, neseniai 
sėkmingai debiutavęs filme “Se
duced and Abandoned”.
- Tiek dėl paties turinio, tiek dėl 

kaikuriu scenų šis meniškas fil- fr *

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitos asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierą Michalski
347 BAY ST. TORONTO, n AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Balionai, 
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

o Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus • 
o Taip pat aptraukiame senas kėdes. o
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI o

“Tėviškės Žiburiai”, minėdami 
savo 15 m. sukaktį, pasikvietė jį 
koncertinei spaudos baliaus pro
gramai.

Oktetas gyvuoja jau šeštus me
tus. Per tą laiką sudarė platų re
pertuarą — apie 60 kurmių. Tai 
lietuvių liaudies ir karo dainos, 
lietuvių ir nelietuvių kompozito
rių kūriniai, ištraukos iš operų, 
operečių ir filmų, populiariausios 
melodijos Amerikoj ir šokių dai
nos. Visi dalykai atliekami lietu
vių kalba. Jie yra harmonizuoti 
bei pritaikyti okteto vadovo Ryto 
Babicko.

Okteto koncertai visur praėjo 
su dideliu pasisekimu ir spaudoje 
buvo palankiai įvertinti. Pvz. K. 
Žukauskas po koncerto Melrose 
Parke, Čikagoj, 11.7.64 “Drauge” 
rašė: “... apie šį oktetą teko gir
dėti iš spaudos, bet pamačius jį 
gyvą perviršijo visas svajones. 
Tai daug darbo įdėjęs vienetas, 
žavįs savo augšto lygio dainavi
mu ...” •

Oktetas yra išleidęs šokamų da
lykų ilgo grojimo plokštelę/ ku
rią galima gauti J. Karvelio Pre
kybos Namuose Čikagoj, pds jo 
atstovus kituose miestuose ir kon
certo proga Toronte.

Oktete šiuo metu dainuoja: pir
mieji tenorai — Algirdas Gilys 
ir Mindaugas Motiejūnas; antrieji 
tenorai — Petras Kudukis ir Gy
tis Motiejūnas; baritonai — Me
čys Aukštuolis ir Džiugas Staniš- 
kis; bosai — Vytautas Raulinaitis 
ir Evaldas žiedonis, okteto vado
vas — Rytas Babickas, administ
ratorius — Petras Kudukis.

Po šios informacijos belieka at
eiti ir pasiklausyti jaunųjų vyrų 
meno. R.

dien nemaža yra išlikusių gudų, 
ukrainiečių ir rusų apgyventuose 
plotuose. Jau nekalbant apie tas 
sritis, kurios 1920 m. Maskvos su
tartimi buvo pripažintos Lietu
vai, o praėjusio karo metu pri
skirtos prie Gudijos, randame lie
tuviškų ežerų, upių, kaimų pava
dinimų tolimuose slavų apgyven
tuose plotuose rytuose. Tie lietu
viški pavadinimai ateina iš toli
mų laikų, kada baltai gyveno 
plotuose — Smolenskas, Kaluga, 
Tverė ir kitos vietovės. Žiloje se
novėje baltų protėviai užėmė plo
tą, kuris vakaruose ribojasi Vislos 
upe, Dauguva šiaurėje, Tverės ir 
Kolugos linija rytuose bei pripe- 
tės balomis pietuose. Šituose plo
tuose archeologinės iškasenos ir 
vietovardžiai liudija baltų protė
vių gyvenimo pėdsakus. Pvz. Mas
kvos srityje yra lietuviškai skam
bantis Bukantiškių kaimas, Vi
tebsko srityje vietovė Seliškis, 
Gorodoko srityje Vasiliškių vie
tovės. Dniepras turi intaką, kuris 
vadinasi Voduva, Snoros intakas 
Titva. Mohilevo srityje yra kai
mas Tolpiečiai. Tokių pat kaimų 
ir upių pavadinimų turime ir 
Lietuvoje.

Archeologas Tarasenka teigia, 
kad Gudijoje esantieji piliakal
niai yra tokie pat, kokie randami 
Lietuvoje. Tyrinėtojas Liaudans- 
kis teigia, kad 70% ištirtų pilia
kalnių Smolensko srityje priklau
so Lietuvos piliakalnių grupei. 
Mūsų kalbininkas Būga rado 41 
baltišką upių pavadinimą Minsko 
srityje, 38 — Smolensko srityje, 
22 — Vitebsko srityje ir t.t. Bū
ga teigia, kad iki VI a. po- Kris
taus lietuviai gyveno dabartinė
se gudų žemėse. Vokiečių, pran
cūzų bei rusų mokslininkai nuro
do, "kad baltų gyvenamos ribos 
rytuose siekė Maskvos apylinkes. 
Latvių istorikas Stalšans nurodo, 
kad Beržinės, Besnos, Dauguvos, 
Okos, Ugros, Lovatės upių vardai 
yra lietuviški. Lietuviški esą ir 
Možaisko, Viazmos, Tverės, Vi
tebsko vietovių pavadinimai. Ru
sų istorikas Meliajevas nurodo, 
kad Polockas stovi lietuvių žemė
se. Dar 1618 m. Polocko arkivys
kupijos sąrašuose randamos lietu
viškos pavardės: Miškūnas, Šagū- 
nas, Bakša, Dailidė, Teliūnas, Eis- 
mantas ir eilė kitų. Rusų statisti
kas Lebedkinas nurodo, kad 1860 
m. Minsko apskrityje buvo 7858 
lietuviai, Pinsko — 5309, Boriso
vo — 19.082.. Taip pat randa ne
maža lietuvių įvairiose Ukrainos 
vietovėse. Pyz. Kievo gubernijos 
apskrityse rasta 16.055 lietuviai”. 
Visoje Gudijoje minėtas statisti
kas rado 55.617 lietuvių.

Vaiko gabumų 
nustatymas

Šiame krašte visur girdime, 
kad vieno “IQ” yra vienoks, kito 
kitoks. Pagal tai dažnai spren
džiama, ar vaikas gabus, ar ne. 
IQ arba “Intelligence Quotation” 
yra 50 metų senumo. Šis metodas 
pagrįstas klausimais, pagal kurių 
atsakymus nustatomi vaiko ar 
jaunuolio gabumai. Klausimai 
yra suskirstyti pagal amžių ir jei
gu 10 m. vaiko atsakymų rezul
tatai atitinka to amžiaus klausi
mams, tai jo IQ yra 100. Jeigu jo 
atsakymai yra geresni, tai jo IQ 
gali būti 120 ar net 150. Jeigu jis 
atsako blogiau, tai rezultatas yra 
60 ar 70. Tai rodo, kad vaikas yra 
negabus ar labai lėtai tegalįs ži
nias pasisavinti.

Paskutiniu laiku dėl tų IQ ban
dymų tikslumo pradėta" abejoti. 
Daugelyje vietovių vaikų gabu
mai tuo metodu buvo rasti men
ki, nors vaikai buvo gana gabūs. 
Kaimų'arba vargingų miesto ra
jonų "vaikai dažnai nežino net 
klausimuose esančių žodžių, nes 
jie su tais dalykais "nėra susidū
rę. Aišku, kad jie negali duoti 
tikslių atsakymų. Be to, miestų 
vaikai dažnai panašių apklausinė
jimų gauna žymiai daugiau, ir jie 
prie jų yra pripratę. Kaimų gi 
vaikai taip greitai nesiorientuoja.

Praėjusį pavasarį Niujorko 
pradžios mokyklose IQ metodas 
buvo visiškai panaikintas kaipo 
netikslus. Kanadoje Į jį pradėta 
žiūrėti su abejojimu, tačiau dar 
vartojamas. Ontario prov. varto
jamas specialus metodas, kuris 
skiriasi nuo standartinių IQ ap
klausinėjimų. Visiems 12 sky
riaus mokiniams duodami vadi
nami ’’SATO Tests” — Scholas
tic Achievement Tests in Ontario. 
Jų tikslas nustatyti mokinio ga
bumus ir galimybes tolimesnėm 
studijom. Mokytojai pripažįsta, 
kad iš jų ir egzaminų duomenų 
galima gana tiksliai nustatyti jau
nuolio galimybes ateičiai.

Visų tų bandymų rezultatai yra 
laikomi paslaptyje ir net tėvai 
negali sužinoti. Jais naudojasi tik 
mokytojai ir pagal tai orientuo
ja ir dažnai pataria mokiniams 
dėl tolimesnių studijų.

Priimant studentus į universi
tetus ir gimnazijas daugiau krei
piama dėmesio į egzaminu rezul
tatus, mokyklos vedėjo rekomen
dacijas, bet ne į IQ. V. K.

BRONIUS ZUMERIS

Kaidanavos apylinkėje yra Goš
tauto kalnelis, o bažnyčioje yra 
išlikęs Lietuvos didikų Radvilų 
herbas. Netoli Viazmos miesto 
yra Litvinovkos kaimas, o ki
tas kaimas ir geležinkelio stotis 
vadinosi Sapiegina. Du Viazmos 
upės intakai vadinasi lietuviškos 
kilmės vardais: Bėbria ir Rusiat- 
ka. Ostrovo apskrityje, Pskovo 
gubernijoje yra lietuvių kapai su 
akmeniniais paminklais, kurių 
Įrašų vietos gyventojai negali iš
skaityti. Labai būdinga, kad ka
puose iškasami blauzdų kaulai 
yra labai ilgi. Tai rodo, kad čia 
palaidoti augšto ūgio vyrai. Iš to 
gal ir pasiliko rusų liaudyje įsiti
kinimas, kad lietuviai yra milži
nai. Tuose kapuose rastas kardas 
nuo žemės ligi peties, nors jau 
galas nulūžęs. Oršos apylinkėje 
yra Litvinkos kaimas. Smolensko 
srityje, Radomlio pelkėse, yra ne
maža kalva, kuri vadinama Lietu
vių pilimi.

Vitebsko srityje yra Nevelio 
ežeras, kuris vietos žmonių dar 
vadinamas Vytauto ežeru, o per 
tą pačią Vitebsko sritį eina vieš-

PENKIASDEŠIMT METŲ LIETUVIŲ 
PARAPIJAI

Montrealio Šv. Kazimiero 
naujoji parapijos šventovė

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai Montrealyje sueina bent ke
li 50 metų jubilėjai, todėl pravar
tu trumpai užsiminti apie šią pir
mąją ir seniausią lietuvišką pa
rapiją.'

Daugiausia lietuvių imigravo į 
JAV, bet nemažas skaičius Įsikū
rė ir Kanadoje. 'Lietuvių tarpe 
Montrealyje pirmiausia pasirodė 
kun. Boleslovas Siamas. Jis pra
dėjo laikyti lietuviams pamaldas 
ir išbuvo nuo 1907 iki 1908 m. 
Po to atvyko kun. Stanislovas Ku
čas, kuris čia dirbo nuo 1910 iki 
1912 m. Po trumpos pertraukos 
atvyko iš Lietuvos kun. Juozas

TINKAMU 
MOMENTU

SVETINGUMAS

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

kelis, kuris vadinamas Vytauto 
vieškeliu. Taip pat ten yra ak
muo, vadinamas Vytauto lėkš- 

, te, ir Vytauto' tiltelis per vieną 
upelį. Vileikos apskrityje yra Kri- 
vičių miestelis, kurio pavadini
mas kilo iš žodžio Vytis. Kievo 
srityje yra senas apleistas vieške
lis, kuris vadinamas Lietuvių 
vieškeliu. Dniepro žemupyje yra 
vieta, kuri vadinama Vytauto pir
timi ir Vytauto brasta per tą pa
čią upę.

Tai vis didingos praeities išti
kimieji liudininkai, kurie rodo, 
kad dideliuose šiandieninės Ru
sijos, Ukrainos ir Gudijos plotuo
se baltų protėviai jau pries Kris
taus gimimą ilgus amžius pureno 
žemę, o istorinės Lietuvos laikais 
lietuviai kunigaikščiai kardu ban
dė atsiimti tai, ką baltų protė
viai turėjo. Lietuvių kunigaikš
čių ekspansija Į rytus iš tikrųjų 
buvo rinkimas baltų protėvių že
mių Lietuvos valstybės sudetin, 
bet ne grobimas slavų žemių, 
kaip kad dabar sovietinė propa
ganda aiškina. Ne lietuviai ver
žėsi Į slavų žemes, bet slavai gro
bė mūsų protėvių teritorijas ir 
šiandien jas tebegrobia iš lietu
vių verždamiesi prie Baltijos jū
ros.

Vyšniauskas. Tai buvo pats ener
gingiausias ir pirmasis bažnyčios 
statytojas. Jis išbuvo nuo 1912 iki 
1919 m. Kun. Vyšniausko rūpes
čiu Montrealio arkivyskupija lei
do steigti lietuvišką parapiją 
1913 m. Gavęs toki leidimą, 
vaikščiojo pas lietuvius, rinko pi
nigus ir ragino dėtis prie bažny
čios statybos. Bažnyčią iš medžio, 
prie Sherbrook gatvės, laukuose 
pradėjo statyti 1914 m. Žmonės 
patys vakarais ar kurią laisvą die
ną dirbo, kad pigiau atsieitų sta
tyba. Bažnyčia buvo pastatyta 
1915 m. Tai buvo prieš 50 metų! 
Neužtenka pastatyti bažnyčią, 
reikia gauti ir specialų parapijos 
įsteigimo charterį, kuri kun. Vyš
niauskas išgavo 1916 m. Taigi, 
1966 m. sueis 50 m. nuo oficia
laus parapijos įsteigimo. Kun. J. 
Vyšniauskas išvyko i Lietuvą ko
voti už nepriklausomybę, o jo pa
reigas perėmė Montrealy įšven
tintas kun. Juozas Šimkus. Jis 
dirbo nuo 1919 iki 1922 m.

Klebonais trumpai buvo: kun. 
Petras Vanagas nuo 1922 iki 1924 
m.; kun. Juozas Dauknys nuo 
1924 iki 1925; kun. J. Šimkus 
nuo 1925 iki 1928; kun. Juozas 
Mačiulionis, MIC, nuo 1928 iki 
1929 m. Pagaliau 1929 m. birže
lio 9 d. naujai Įšventintas kun. 
Jonas Bobinas buvo paskirtas šios 
parapijos klebonu, kuris čia išbu
vo iki 1960 m.

Ilgainiui senoji medinė bažny
čia pasidarė ne tik permaža, bet 
ir paseno — grėsė pavojus griū
ti. Buvo nutarta statyti naują ir 
toje pat vietoje, kuri buvo prie 
labai gero susisiekimo. Naujoji 
šv. Kazimiero bažnyčia pastaty
ta 1956 m.

1960 m. gruodžio 24 d. nauju 
parapijos klebonu buvo paskirtas

m KILTORiniEJE VEIKLOJE
ALBINUI BARANAUSKUI paskir

ta šiemetinė 14-ji “Draugo” romano 
premija už jo kūrinį tik inicialiniu pa- 
vadinųnu “J. ir J.” Vertintojų k-joje 
buvo: prof. J. Brazaitis, P. Jurkus, N. 
Mazalaitė, Pr. Naujokaitis ir Alf. Sa
musis. Laureatas gyvena Waterbury, 
Conn. Jis yra jau gavęs “Aidų” premi
ją 1956 m. už novelių rinkinį “Sniego 
platumos”. A. Baranauskas yra ir “T. 
Žiburių” bendradarbis — sveikiname!

“PARAMA”, Toronto kredito koope
ratyvas ir Hamiltono “Talka” išleido 
ir išsiuntinėjo 1965 m. sieninį kalendo
rių. Meninė kompozicija — dail. A. 
Dociaus.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ, 
nuo 1964 m. lapkričio vidurio viešinti 
V. Vokietijoje, su dainos koncertais 
jau yra buvusi visoj eilėj lietuvių tel
kinių. Gruodžio 11 d. įvyko koncertas 
Reutlingene. Be A. Stempužienės, ja
me dalyvavo latvių violenčelistas Atis 
Teichmanis ir Stuttgarto operos benčt 
radarbis kompoz. Darius Lapinskas 
bei visa eilė Stuttgarto ir Freiburgo 
kamerinės muzikos atlikėjų. A. Stem- 
pužienė, D. Lapinsko palydima, padai
navo visą eilę lietuviškų -kompozicijų 
liaudies motyvais ir du modernius D. 
Lapinsko kūrinius. Reutlingeno kon
certe pirmą karta atlikta D. Lapinsko 
neseniai sukomponuota “Mergaitės 
dalia”. Solo partiją atliko A. Stempu- 
žienė, kameriniam orkestrui dirigavo 
pats D. Lapinskas. A. Stempužienė 
gruodžio 18 d. dalyvavo Vasario 16 
gimnazijoje surengtoje kalėdinės eg
lutės programoje. Po to dar lankėsi 
Heidelberge. Po Kalėdų numatomi 
koncertai lietuvių telkiniams Miun
chene, Memmingene ir kt.

“KRIVŪLĖ” — tokiu pavadinimu 
Čikagoje jau dešimti metai veikia buv 
Lietuvos policijos valdininkų ir tar
nautojų klubas. Valdyba dešimtmečio 
gyvavimo proga yra nutarusi išleisti 
metraštį, kuriame bus aprašyti Lietu
vos policijos darbai ir žygiai. Medžia
gai surinkti sudaryta komisija, kurios 
pirmininku išrinktas Povilas Dirkis. 
Jeigu kas iš buv. policijos tarnautojų 
turėtų atsiminimų, pageidavimų, žinių 
ar nurodymų, prašomi siųsti P. Dir- 
kiui, 4156 Archer Ave., Chicago 32, 
Ill., USA.

LIET. ŽURN. S-GOS ČIKAGOS sky
rius anksčiau yra surengęs daug va
dinamų žurnalistinių popiečių. Nau
joji skyriaus v-ba jas vėl mėgina at
gaivinti.

LIETUVĖS TARPTAUTINĖJE PA
RODOJE. Pr. metų gruodžio — š.m. 
sausio mėn. Romos Condotti galerijo
je buvo surengta tarpt, paroda, pava
dinta “Kalėdų pasaulyje”. Dalyvavo 2 
lietuvės menininkės Sofija Pacevičienė 
ir Irena Pacevičiūtė.

PR. ALŠĖNAS, Elzės Jankutės ir 
Kristupo Jankaus prašomas, sutiko pa

kun. dr. Feliksas Jucevičius. Jam 
tvarkant parapiją, skolų per 4 
metus išmokėta per $60.000. Nau
jasis klebonas pasirodė ne tik su
manus klebonas, bet ir gabus ad
ministratorius.

Šv. Kazimiero parapija turi 
apie 450 šeimų. Ateinančiam pa
rapijos jubilėjui — 1966 m. nu
matoma išleisti parapijos istoriją 
su nuotraukomis.

rašyti Maž. Lietuvos patriarcho Mar
tyno Jankaus monografiją. Išleidimą 
sutiko finansuoti dabartinis PLB v-bos 
pirm. J. J. Bačiūnas. Turintieji kokios 
ners medžiagos aęie amžinos atminties 
Patriarchą — rašytinės ar vaizdinės — 
maloniai prašomi siųsti: 101 Eevelyn 
Avė., Toronto 9, Ont., Canada. Pr. Al.

KUN. ST. YLA, siunčiamas Šiluvos 
Marijos koplyčiai įrengti komiteto, 
yra išvykęs Europon baigti istorinio 
veikalo apie Šiluvą. Jis yra pasiryžęs 
aplankyti archyvus, kuriuose yra ati
tinkamos medžiagos. Pusę veikalo jau 
yra parašęs prieš 6 metus; antroji pu
sė laukia apdorojimo ir papildymo. 
Veikalą ketina išleisti minėtasis komi
tetas 1966 m. lietuvių ir anglų kalbo
mis. Tais metais numatomas ir koply
čios šventinimas.

KUN. VYT. BAGDANAVIČIUS, 
MIC, planuoja sudėtinį leidinį apie 
Lietuvos vyskupus kankinius — T. 
Matulionį, M. Reinį, V. Borisevičių, 
Pr. Ramanauską. Tai būtų mūsų hero
jinės Lietuvos iškėlimas. Arti jų ga
lėtų būti ir vysk. K. Paltarokas, apie 
kurį monografija ruošiama jau iš se
niau.

INŽ. ANT. TRIMAKAS, vyr. buv. 
VLIKo pirm. a.a. A. Trimako sūnus, 
apsigyveno Meksikoje ir veikia kultū
rinėje srityje Lietuvos naudai. Jis iš
vertė ispanų kalbon dr. J. Savojo kny
gą “Kova prieš Dievą Lietuvoje” ir 
kun. St. Ylos brošiūrą apie Marijos 
apsireiškimus Skiemonyse. Be to, jis 
daug kur yra skaitęs paskaitų apie 
Lietuvą. Iki šiol jo paskaitų išklausė 
2.500 meksikiečių.

ALGIRDAS GUSTAITIS, atsiliepda
mas į J. Andriaus laišką, paskelbtą ei
lėje laikraščių naujo Lietuvos žemėla
pio reikalu, parašė platų paaiškinimą, 
kuriame tvirtina, kad J. Andrius, kaip 
topografas, “jau yra atHkęs pirminius 
tų žemėlapių topografinius darbus. To
lesni tikrinimai, topografiniai, istori
niai ir kt. bus atlikti be jo.”

Okupuoto  j Lietuvoj
CHEMIKŲ KONFERENCIJA ele- 

mentų mikrokiekių nustatymo klausi
mais buvo sušaukta Vilniuje. Dalyva
vo mokslininkai iš Maskvos, Rygos, 
Tartu, Leningrado, Charkovo, Kievo, 
Dnjepropetrovsko, Kazanės ir kt. vie
tovių. Buvo aptarti nauji molibdeno, 
kadmio, vanadžio, vario elementų nu
statymo būdai, metodai, naujos reak
cijos. Konferencijos metu perskaityti 
vilniečių chemikų — E. Jasinskienės, 
J. Birmanto, E. Jankauskienės ir kt. 
moksliniai darbai. Vilniaus un-to che
mikai yra pasiekę dideliu laimėjimų 
elementų mikrokiekių nustatyme.

SAULIUS SONDECKIS, žinomas ka
merinių ansamblių vadovas debiutavo 
kaip simfoninio orkestro dirigentas. 
Koncerto programoje buvo F. Schu- 
berto V-ji simfonija, baletinė siuita 
“Rozamunda”, dvi I. Stravinskio siu
itos ir V. Klovos koncertas violenče- 
lei. Solistės partiją čia atliko Mask
vos konservatorijos stud. Silvija Na- 
rūnaitė, parodžiusi gerą techniką, gra
žią kantileną ir sodrų toną, S. Sondec
kis nėra studijavęs dirigavimo, bet per 
ilgus darbo metus spėjęs įgyti nema
žą patyrimą. Recenzentų nuomone, jis 
turi raiškų mostą, kuriam, deja, dar 
trūksta didesnio apšlifavimo.

GRAFIKĖ ALDONA SKIRUTYTĖ, 
kurios ciklo “Mano Tėvynė dainose ir 
legendose” stilizuoti raižiniai žavi pa
rodos lankytojus, pasakoja: “Mane ne
retai klausia, kodėl pasirinkau šio sti
lizuoto, apibendrinančio vaizdavimo 
kelią, kodėl ryžausi gaivinti folkloro 
įvaizdžius. Tiesiog, jie tartum suaugo 
su manim nuo vaikystės, pavergė am
žiais glūdintu grožiu ir giliaminčiu 
turiniu. Visa tai ir norėjau perteikti 
savaip, taip, kaip aš suvokiu, atskleis
ti tą grožį kuo giliau, plačiau, kad jau
dintų, žavėtų visus.”

LIETUVIŲ K. IR LITERATŪROS 
INSTITUTUI eilė jaunųjų lituanistų 
yra įteikę disertacijas mokslo kandi
dato laipsniui: A. Radzevičius — “Cha
rakterio problema lietuvių tarybinia
me apsakyme”, A. Samulionis — “B. 
Sruoga — dramaturgijos ir teatro kri
tikas”, B. Kerbelytė — “Lietuvių liau
dies padavimai”, N. šlyžienė — “Su
durtinės veiksmažodžių formos lietu
vių literatūrinėje kalboje”, R. Pakal
niškis — “Šiuolaikinė lietuvių poema”.

PANEVĖŽIO TEATRAS jaunajam 
žiūrovui pateikė V. Liubimovos pasaką 
“Stebuklingoji žolelė”. Spektaklį re
žisavo V. Blėdis, dekoracijas paruošė 
S. Kanaverskyte, o pagrindinius vaid
menis sukūrė teatro dramos studijos 
auklėtiniai — D. Mitkutė, A. Daukša, 
G. Urbonavičiūte ir kt

DAIL. PETRO STAUSKO tapybos 
darbų paroda atidaryta M. K. Čiurlio
nio dailės muzėjuje Kaune. Jis yra 
prieš 15 m. baigęs Vilniaus dailės ins
titutą; šiuo metu eina M. K. Čiurlio
nio dailės muzėjaus direktoriaus pa- 
reigas ir jau eilę metų pirmininkauja 
Kauno dailininkams. Didžioji darbų 
dalis — tapybiniai ir akvareliniai pei- 
sažai: “žiema Aleksote”, “Senas Alek
soto kiemas”, “Jachtos Kauno jūroje”, 
“Prie Dusetų”, “Liškiava”, “Ūdrijos 
apylinkės” ir kt. Nemažų laimėjimų 
dailininkas yra pasiekęs portretiniuo
se darbuose, kur savitumu ir technika 
labiausiai išsiskiria jo akvareliniai 
portretai.



Mann & Mattel
REALTORS

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

BLOOR — JANE — Bungalow
$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 

7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 

.Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

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

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

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
Sapartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga-
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

naujai įrengta vonia.

ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

Aukos L. Fondui JAV yra atleistos nuo mokesčių. Ta proga buvo pasidžiaugta bendrame pobūvyje, 
kuriame dalyvavo LF taryba, valdyba, liet, laikraščių redaktoriai ir spaudos atstovai. Pirmoje eilėje: 
dr. VI. Simaitis — LF ižd., Ant. Šantaras — LF inform, vadovas, T. Blinstrubas — LF v-bos pirm., 
A. Mažeikienė — tarybos narė, adv. Vyt. Yasus, išrūpinęs “tax exempt” L. Fondui, dr. A. Razma — 
LF tarybos pirm., kun. Pr. Garšva — “Draugo” moderatorius, Ant. Rėklaitis — tarybos prezidiumo 
sekr., dr. G. Balukas — LF prezidiumo vicepirm. Antroje eilėje: dr. Vyt., Tauras — tarybos narys, 
inž. Vikt. Naudžius — LF invest, k-sijos vicepirm., rašyt. A. Baronas — “Draugo” red., St. Rauckinas 
— LF finansų sekr., Br. Liškus — v-bos sekr., dr. F. Kaunas — tarybos narys, V. Kačinskas — “L. 
Lietuvos” ręd., dr. P. Kisielius — tarybos narys, Ant. Ginteris — L.Ž. S-gos c. v. vicepirm., VI. Bū
tėnas — “Darbininko” atstovas, A. Pužauskas — “Naujienų” red., J. Vaidelys — žurn., A. Valenti
nas — žurn. ir J. Vaičiūnas — v-bos sp. reik, vadovas. Taip pat dalyvavo “Dirvos” atstovas Vyt. Rač
kauskas; čia jo daryta nuotrauka, ir todėl jis pats jon nepateko.H TORONTO^

©bSPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. grupėje įveikė Aušrą 
B 34:2. Berniukai iki 14 m. įveikė U. 
S.H. 43:12. Berniukai iki 16 m. grupė
je pralaimėjo U.S.H. 24:27. Berniukai 
iki 14 m. įveikė U.S.H. 33:12.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio mer
gaitės antrą kartą įveikė St. Leos 
krepšininkes 22:12. Žaidė: Nacevičiū- 
tė 6, Balsytė 6, Žukauskaitė 4, Zub- 
rickaitė 2, čirvinskaitė 4, Simonavičiū- 
tė, Markeliūnaitė.

Metro A . lygos pirmenybėse Vyčio 
vyrai pralaimėjo prieš Andys 67:87. 
Vytiečiai turėjo gerą pradžią ir visą 
laiką žaidimas buvo apylygis, tačiau 
viską nulėmė žaidimo pabaiga. A. S.

AUŠROS ŽINIOS

Tragiškai žuvus lėktuvo nelaimėje 
a.a. Donatui Venckui, tėveliams p. 
Venckams, sesutėms A. Skilandžiūnie- 
nei ir I. Liškauskienei — nuoširdžiau
sią užuojautą reiškia Aušros klubo val
dyba ir nariai.

Kanados sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės įvyks vasario 20-21 d.d. 
Toronte. Hamiltono. LSK Kovas dėl 
susidėjusių aplinkybių pirmenybių 
pravesti negali ir prašė Toronto PPSK 
Aušrą tai atlikti. KS apygardos suti
kimas gautas.

Šios savaitės rungtynės vyks tvarka
raščiuose numatytu laiku. Žiūr. skel
bimų lentoje, parapijos kavinėje.

Praėjusios savaitės rugtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Sr. pralaimė
jo Tridents 58:85; Aušra Jr. nugalėjo 
St. Vlads 61:60. TLB moterų lygoje 
Aušra Sr. pralaimėjo Cicconėms 39:50. 
Church lygoje Aušra I. nugalėjo

Bethel komandą 61:52; Aušra J. pra
laimėjo St. Chris 27:37; Aušra BA 
pralaimėjo St. Chris 17:31; Aušra BB 
pralaimėjo Woodgreen 10:13; Aušra 
MBA nugalėjo St. Chris 34:2 ir Aušra 
MBB pralaimėjo St. Jonhs 2:35. CYO 
mergaičių lygoje Aušra Jr. nugalėjo 
St. Gabriels 39:5; Aušra MJ nugalėjo 
St. Anselms 31:25 ir Aušra MM nuga
lėjo St. Leos 26:16. Draugiškose rung
tynėse Aušra Jr. merg. nugalėjo St. 
Anselms 40:31 ir Aušros vyrai nuga
lėjo latvių Y Sr. 82:69.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos stalo tenisininkai užbaigė 

praėjusius metus respublikinėmis pir
menybėmis. Nors pirmenybės buvo 
vykdomos suaugusių klasėje, tačiau 
meisteriais tapo labai jauni žaidėjai. 
Vyrų klasėje padarė staigmeną 16 m. 
vilnietis R. Miknevičius, laimėdamas 
I vietą. Toliau sekė: 2. E. Pauras, 3. 
S. Siniakovas, 4. A. Pieta, 5. A. Sau- 
noris. Moterų klasėje I vietą laimėjo 
L. Balaišytė, 2. I. Braziūnaitė, 3. A. 
Skarulienė-Kondrataitė, 4. V. Jackū
naitė, 5. A. Mickevičienė.

Geriausiu 1964 m. sportininku buvo 
išrinktas boksininkas R. Tamulis, o 
geriausiu lengvatlečiu — bėgikas A. 
Aleksiejūnas.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybė
se dalyvauja 4 lietuvių komandos. 
Augščiausioje A grupėje težaidžia vie
na vyrų Žalgirio komanda, kuri 12 ko
mandų grupėje yra 9-toje vietoje. B. 
grupėje. Plastiko vyrai yra priešpasku
tinėje — 11-toje vietoje. Labai gerai 
reiškiasi moterys, kurios B grupėje 
pirmauja, čia Kibirkšties moterys yra 
I vietoje, o Politechnikos — II. A. S.

Lietuvių skautų veikla
Tėvų-rėmėjų susirinkimas — šį sek

madienį 3 v. p.p. Prisikėlimo muzikos 
studijoj. Komitetas pateiks nuveiktų 
darbų apyskaitą ir bus renkamas nau
jas k-tas. Visų tėvų-rėmėjų šiame su
sirinkime dalyvavimas būtinas.

Koncertas balius puikiai pavyko. So
listai V. žiemelytė ir V. Verikaitis, 
akomponuojant muz. D. Skrinskaitei, 
davė augšto lygio programą. Tik gai
la, kad permažai dalyvių šį kultūrinį 
parengimą aplankė. Po koncerto vyko 
balius — grojo V. Babecko orkestras.

DLK Mindaugo dr-vė išleido dvi 
skautų skiltis į oro skautų Dariaus ir 
Girėno dr-vę. Skiltys pasirinko vardus 
Sakalų ir Erelių. Draugovei vadovau
ti sutiko ps. G. Stanionis ir pav. ps. 
J. Karasiejus. Sueigos vyks skautų 
būkle kiekvieną ketvirtadienį 7 v.v.

Vasario 16 Šatrijos ir Rambyno tun
tų bus minima išikilm. sueigoje vasa
rio 14 d. Prisikėlimo salėje.

Kaziuko mugė įvyks vasario 28 d. 
Visi vienetai jai intensyviai ruošiasi.

Skautorama — gegužės 2 d.
Sv. Jurgis — skautų-čių globėjas 

švenčiamas balandžio, 23 d. Pagal tra

diciją, Toronto abu tuntai vyksta į 
Hamiltoną pamaldoms ir iškilmingai 
sueigai. Vienetai, nepamirškit pakvies
ti dvasios vadovų į šias sueigas drau
govėse.

Stovykla pramatyta Romuvoje nuo 
liepos 10 iki rugpjūčio 1 d. Taip pat 
yra pramatyta vadovų-vių stovykla, ku
rią rengia LSS pirmija, remiama Bro
lijos ir Seserijos. Ši stovykla įvyks 
rugpjūčio mėn.

Hlji vilkiukų dr-vė, vad. s. Damba- 
ro ir sk.v.v.sl. B. Poškaus, surinko ge
rojo darbelio mokestį. Ačiū!

Rūtos j. skaučių dr-vė, vad. v.sk. M. 
Stanionienės, išleido dr-vės laikraštė
lį “Rūtos Žinios” nr. 1. Į jį rašys 
paukštytės.

S. Kalendrienei ir p. Kazilevičienei 
už gėles, dovanotas koncertui ir ba
liui, nuoširdus skautiškas ačiū.

Skautininkų ramovė pradėjo 1965 
m. iškilminga sueiga tunt. s. K. Batū
ros bute. Po iškilmingosios dalies bu
vo apsvarstyta visa eilė skautiškos 
veiklos reikalų. Dalyvius, kurių buvo 
19, pavaišino p. Batūrienė.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
SWANSEA — $18,000 prašoma kaina, mūro, atskiras, dviejų augštų, 7 

kambarių, 2 virtuvės, garažas, platus šoninis įvažiavimas.
EGLINTON & KEELE, $10.000 įmokėti, 6 butų apartmentas, po 2 miega

muosius. 100% mašinų pastatymas ramioj gatvėj, prie gero susisiekimo. 
Prašoma kaina $55.000.00, 5 metų senumo.

JANE — ANNETTE, $6.000 įmokėti mūro, atskiras, 8 kambariai per du 
augštus, vandeniu apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kie
mas, prašoma $24.000. ...

BLOOR — GLENDONWYNE. — Gražus mūro, atskiras, 7 kambariai, per 
du augštus, 2 virtuvės, gerai išlaikytas namas, garažas, 10 pėdų šoninis 
įvažiavimas. Prašoma $22.000.00.

EGLINTON — vakarinėj pusėj, 15 butų apartmentas, prašoma kaina $8.000 
už butą. Geras, gražus pastatas. . „ .

SWANSEA — 5 kambarių bangaliukas, garažas, privatus įvažiavimas, 
$15.000.

BLOOR — DUNDAS, $7.000 įmokėti, 6 kambarių bangaliukas.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Už “Technikos žodį” galimą
sumokėti prenumeratą pas inž. V. 
Balsį, inž. P. Lėlį ir inž. S. Vaitie
kūną.

Dainos veikla. — Užbaigdama 
1964 metus šalpos grupė “Daina” 
surengė arbatėlę Šv.-Jono Kr. sa
lėje lapkr. 22 d. Į ją atsilankė ir 
kun. P. Ažubalis, kuriam ta proga 
buvo suteiktas rėmėjo titulas. 
Taip pat į rėmėjas pakelta U. 
Yauniškieriė, kuri tęsia a.a. savo 
vyro, taip pat rėmėjo, tradiciją — 
duosniai aukoja šalpai. Garbės 
narių titulas buvo suteiktas M. 
Pocienei ir O. Indrelienei. M. P. 
yra ilgametė narė ir kiekvienu 
atveju nuoširdi rėmėja, o O. I. 
yra viena “Dainos” steigėjų; nors 
jau kelinti metai aktyviai nedaly
vauja, bet talkon visuomet ateina.

Pirm. K. Butienė savo sveikini
me ilgiau sustojo prie Stefanijos 
Dervinienės, prisimindama jos 
dažną talką “D”. Gal niekam nė
ra taip žinoma jos talka, kaip šių 
žodžių rašytojai, nes juk mūsų 
pastogėje susirinkdavome tais 
laikais, kai dar visi buvo Vokie
tijoje ir siūdavom vaikučiams 
drabužius. Ilgiausius vakarus, po 
darbo grįžusi, praleisdavo, kad 
greičiau padarytų, pasiųstų “Dai
nos” vardu tremtiniams.

Kun. P. Ažubalis savo žodyje 
priminė šalpos reikalingumą bei 
reikšmę, o p. Indrelienė žadėjo 
kiekvienu atveju pagelbėti “Dai
nai”. M. Pocienės veide galima 
buvo išskaityti jos jautrią. širdį 
ir gerus norus. Mes pagerbėm vy
resniąsias nares ,nes iš jų praei
ties semiamės ryžto dabarčiai ir 
ateičiai.

Po oficialios dalies inž. V. Pet
rulis parodė filmą iš Toronto jau
nimo atostogų gamtoje. Už tai 
dainietės yra labai dėkingos. J. 
Rukšienė deklamavo. Po maloniai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 
staigmeną (baby shower) rengėjoms ir 
visoms prisidėjusioms prie taip bran
gios dovanos: O. Ažubalienei, M. Dauk
šienei, B. Endzelienei, M. Genčienei, 
A. Gataveckienei, O. Gataveckienei, 
A. Grigienei, J. Liutkienei, B. Liškaus
kienei, O. Marcinkevičienei, A. Ricke- 
vičienei, B. Prakapienei, Seflerienei, 
G. Vaitkienei. '

Ačiū — V. L Balaišiai

Ateitininku žinios v
Vyr. moksleivių — berniukų ir mer

gaičių — bendras susirinkimas — sek
madienį, sausio 17 d., 6 v. Prisikėlimo 
muz. studijoje. Susirinkimo tema “Mū
sų pasaulis”; diskutuojama būreliais. 
Nepamirškite sumokėti nario mokestį.

Ideologinis ateitininkų paruošimas 
bus sustiprintas šį pavasarį ir per po
rą savaitgalių vyr. moksleiviams bus 
suorganizuoti ideologiniai kursai.

“Ateities” prenumeratą reikia sumo
kėti iki sausio pabaigos. “Ateities” at
stovas Toronte yra A. Bumbulis, 200 
Indian Grove, RO 9-6038-

“Pirmyn Jaunime”, Toronto ateiti
ninkų moksleivių laikraštėlio sekan
čiam numeriui, medžiagą prašome 
siųsti redaktorei L. Svėgždaitei, 33 
Emerson Avė., Toronto 4. Laukiame 
medžiagos iš vyr. moksleivių ir studen- 
tij.

Vyr. mokselivių ateitininkių mer
gaičių susirinkimas — šį šeštadienį, 
sausio 16 d., 6.30 v.v. LV Namuose. 
Susirinkime įdomiai kalbės p-lė Regi
na Matukaitė tema: “žmogaus elgesio 
įtaka į kitą žmogų”. Susirinkiman 
kviečiamos ir neateitininkės.
. Jaunesniųjų moksleivių ateitininkių 
Gintarių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, sausio 17 d., 1.30 v. p.p. 
LV Namuose.

Vaidilutės grupės ateitininkės su
rengė savo globėjai seselei Viktorijai 
staigmeną — pagerbtuves. Seselė ką 
tik grįžo iš Putnamo, kur padarė am
žinuosius įžadus. Dar kartą vaidilutės 
sveikina seselę Viktoriją.

praleisto pusvalandžio sekė arba
tėlė.

Už man suteiktą sveikinimą 
gimtadienio proga ir dovaną nuo
širdžiai dėkoju. M. F. Y.

“Dainos” gruodžio mėn. susi
rinkimas įvyko pas sekr. L. No- 
vog. Narių atsilankė apsčiai. “D” 
praturtėjo 2 naujom narėm — V. 
Perminiene ir A. Ubeikiene. Svei
kinam ir džiaugiamės.

Paskirstytos kalėdinės dovanos: 
Vokietijoje esantiems seneliams 
— po S3; ligoniams po $5 ir šei
moms po $10. Privačiai aukų gau
ta: iš Winnipeg© iš U. Jauniškie- 
nės $5; iš S. Šlekienės $2 ir nuo 
p. Mažonų — $5. Ačiū.

Dėkojame mielai šeimininkei 
už šiltą susirinkimo priėmimą. 
Sekantis susirinkimas įvyks pas 
J. Rukšienę, 30 High Park Blvd., 
sausio 24 d., 3 v. p.p. Kadangi tai 
bus metinis sus-mas, prašomos 
visos narės jame dalyvauti.

M.. F. Y.
Dr. M. Arštikaitytė - Uleckienė 

ir dr. A. L. Morgan, vaikų akių 
speicalistai, savo privatų kabinetą 
perkėlė į naujas patalpas: 123 
Edward St. (vienas kvartalas į 
pietus nuo vaikų ligoninės prie 
University Ave.). Jie ir toliau pa
silieka Hospital For Sick Child
ren gydytojais.

Akademikų paskaita. Toronto 
Liet. Akademikų Dr-ja ir vėl 
rengia Įdomią paskaitą šį šešta
dienį 7.30 v.v. Prisikėlimo muz. 
studijoje. Ją skaitys istorikas V. 
Trumpa tema “Simanas Daukan
tas — naujosios Lietuvos pradi
ninkas”. Prelegentas yra viduri
nės lietuvių kartos istorikas, bai
gęs Vyt. Didžiojo un-tą Kaune. 
Jis buvo Lietuvos istorijos dėsty
toju Kaune, o vėliau Vilniaus un - 
te. šiuo metu dirba kongreso bib
liotekoje Vašingtone, yra PLB

PADĖKA

Atšventę dešimtmetį, nuoširdžiai dė
kojame visiems, parėmusiems kuopos 
veikimą 10 metų laikotarpyje ir pri- 
sidėjusiems prie šventės paruošimo, 
šauliška padėka: Liet gener. konsu
lui Kanadoje, kuopos įsteigėjai sės. 
Klupšienei, šv. Jono parapijos klebo
nui, savanorių, karių ir skautų sąjun
goms, šaulių Sąj. centro valdybai, Del
hi šaulių kuopai; praturtinusiems me
ninę dalį — muz. St. Gailevičiui, Stp. 
Kairiui, L. Svėgždaitei, p. Ramanaus
kui, Radijo programai “Tėvynės prisi
minimai”, vaišių ruošėjoms p.p. Gir- 
čienei ir Karaziejienei.

Kultūros Tarybos narys ir labai 
plačiai dalyvauja spaudoje. Visi 
kviečiami šios įdomios paskaitos 
pasiklausyti. Valdyba

Kalėdų švenčių laikotarpyje 
Springhurste piktadariai išdaužė 
langus ar įsilaužę į vidų padarė 
nuostolių 37 vasarnamiams. Du 
asmenys suimti ir laukia teismo. 
Policija visiems nukentėjusiems 
savininkams išsiuntinėjo praneši
mus. Nukentėjusių tarpe yra ir 
lietuviu.

A.a. Kazimieras Pacevičius, 
kun. B. Pacevičaus tėvelis, mirė 
Londone, Ont., sausio 5 d., sulau
kęs 95 m. Palaidotas Port Credit 
lietuvių kapinėse, dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių.

Katalikių moterų susirinkime 
Šv. Jono Kr. par. salėje pr. sek
madienį buvo diskutuotos liturgi
nės reformos ir kiti Vatikano san- 
tarybos darbai. Paskaitą šiais 
klausimais skaitė kun. Pr. Gaida. 
Ta proga buvo iškelta visa eilė 
klausimų, kurie buvo išsiaiškinti. 
Skyriaus* pirm, painformavo na
res apie numatomus darbus: dra
bužių vajų, skyriaus jubilėjaus 
paminėjimą, Užgavėnių balių. Po
nios prie gražiai paruoštų stalų 
ta proga pasivaišino ir pasidali
no savo rūpesčiais.

Drabužių vajus. KLK Moterų 
Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyrius 
nuo sekančio sekmadienio dviems 
savaitėms skelbia dėvėtų drabu
žių vajų. Surinkti drabužiai bus 
pasiųsti tautiečiams į kitus kraš
tus. Iniciatoriai pageidauja, kad 
drabužiai būtų tvarkingi ir išvaly
ti. Juos prašoma atgabenti į Šv. 
Jono Kr. par. salę sekmadieniais 
po pamaldų. Drabužius priims 
moterų draugijos atstovės. Vajui 
vadovauja skyr. pirm. Ona Jonai
tienė.

JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS

— Klaipėdos atvadavimo minėjimas 
įvyks kartu su šokių vakaru “Baltijos 
bangos”. Iki pasimatymo sausio 16 d., 
8 v.v., Liet. Namų jūriniais motyvais 
išdekoruotoje salėje.

— Neringos tuntas kartu liūdi su 
vadijos Jūrų Sk. skyriaus vedėju v.j. 
s. L. Knopfmileriu jo mamytei Vokie
tijoje mirus.

— Paskelbta Jūrų Skautijos vienetų 
registracija truks iki sausio 30 d.

— Korp. Gintaras iškilmingai pami
nėjo septynerių metų sukaktį. Korpo
racijos pirmininku išrinktas G. Rėk
laitis.

Ačiū visiems dalyviams.
Toronto Pūtvio šaulių Kuopa

— J.s. K. Plonaitis, gyvenąs Švedi
joje, su jachta padarė Švedijos, Norve
gijos ir Danijos vandenyse 6 mėn. ke
lionę.

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

. Vakarais — HU. 9-1543. '

SWANSEA arti Bloor. $25.900. Atskiras, rauplėti; plytų namas, apie 10 me
tų senumo, 7 kambariai. Vandeniu, alyva apšildomas, 2 vonios, užbaigtas 
rūsys, privatus įvažiavimas — garažas. Įmokėti apie $10.000.

RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 
augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 įmokėjimu.

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

EGLINTON — AVENUE RD. $23.900. Geras atskiras namas. 8 kambariai, 
per 2 aukštus, vandeniu alyva apšildomas, vienas bilietas gatvėkariu, 
privatus įvažiavimas. Garažas — greitas įėjimas. Įmokėti apie $10.000.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

2232 Bloor St. West
prie pat Ronnymede Rd.

PR. (CERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA, $4000 įmokėti, šiurkš

čių plytų 6 kambarių atski
ras namas, garažas su Šoni
niu įvažiavimu, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

BABY POINT, $4000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, garažas, atvira skola.

PRINCE EDWARD—BERRY RD., 
; $6000 įmokėti, gražus 6 kam

barių bungalas, modernus, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, didelis kiemas, arti su
sisiekimo.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$7000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su geru įvažiavimu, nė
ra skolų, 3 vonios.

WILCOX LAKE $6000 įmokėti, try
lika žiemai paruoštų vasarna
miu su maisto produktu krau
tuve, virš $7000 metinių paja
mų, ant ežero kranto. Gali 
keisti į namą.

HIGH PARK AVE., $10.000 įmokė
ti, puikus 10 kambarių per 
du augštus atskiras mūrinis 
namas, didžiulis recreation 
kambarys, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, vie
nas iš gražesnių namų toje 
gatvėje.

HIGH PARK — BLOOR, $25.000 
įmokėti, 18 butų apartamen
tas, visą laiką išnuomotas, 
apie $22.000 metinės nuo
mos, skubus pardavimas.

527 Bloor St. West
J. R UKSĄ
LE 2-4404 ■

Namų teL LE 6-9165

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

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

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

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Lietuvių studentų žinios
LITUANISTIKOS SEMINARE per- 

eitą penktadienį pranešimą tarptauti
nės politikos klausiniais padarė J. Ma
tulionis. Po pranešimo kilo gyvos dis
kusijos, liečiančios pagrindines tos 
politikos jėgas ir ypač amerikiečių, 
kaip laisvojo pasaulio vadovų, būklę.

Turint galvoje, kad šiuo metu pas
kutiniųjų kursų studentai tebelaiko 
kalėdinius egzaminus, o be to yra už
ėjęs gausių pareiginių sezonas, sekan
tis seminaras įvyks tik vasario mėne
sio pradžioje.

“Paskutinį sekmadienį..." — gaila 
gaila, kad visados atostogos turi baig
tis. Bet nenuliūskime! žiūrėkime į 
ateitį — artėja studentų balius. Jis 
įvyks sausio 30 d., 8 v.v. Holiday Inn. 
Mergužėlės ir bernužėliai, pasiruoški
te kelionei. Studentų baliaus tema yra 
“Aplink pasaulį”; galėsite apskristi vi
sus pasaulio kraštus — aplankyti Ro
mą, Paryžių, Londoną ... Bilietų kai
na — $8 porai, studentams — $6;

tiems, kurie turi nario korteles — $5 
(atsimenate, mes sakėme, kad Jūs bū
site laimingi, jei užsimokėsite nario 
mokestį!). Bilietus galima gauti pas 
visus valdybos narius.

Dėl seminaro. Jūsų baltuose lape
liuose buvo paskelbta, kad sausio 15 
d. paskaitą skaitys prof. Fox iš Toron
to un-to. Deja, dėl įvairių priežasčių 
jis negalės dalyvauti. Taigi, tą vaka
rą seminaro nebus. Bet visvien susi
rinkite visi į studentų būstinę. Turėsi
me “susibičiuliavimą”.

Jaunimo Dienų reikalu Prisikėlimo 
muzikos studijoj įvyko platus pasitari
mas, apie kurį skaitykite šio nr. 1 psl. 
Iš studentų dalyvavo: G. Rinkūnaitė, 
D. Skrinskaitė, A. Bušinskaitė, A. Ši
leika, R. Stirbys, Skrinskas ir kt.

Paskutinis žodis. Studentų balius — 
laukiame daug lietuvių studentų iš To
ronto, Hamiltono ir kitų tolimesnių 
kampelių. Balandėlis ir Pelėda

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. J. Gryczewskio 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lia plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regist. Wash., D. C. Įrašyti vaistų katal. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J.A.V., Kanados ir iš Europos 
valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30, jei COD, dar 
50 c. Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JI B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
ir DRUG STORE, 5000 West 16th Street, CICERO, ILL. 60650

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 
Zauikiiai KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAIVI INI Al PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

QUEEN — LANSDOWNE — įmo
kėti $2.500, 8 kamb. plytų namas, 
2 modernios virtuvės, nauja šil
dymui krosnis, vandens vamz
džiai ir išdekoravimas, įvažiavi
mas, 1 mortgičius.

RONCESVALLES GARDEN — 
$4.500 įmokėti, plytinis 8 kamb. 
namas, 2 virtuvės, naujas šildy
mui pečius, garažas, 1 mortgičius.

SKANĖSTŲ PREKYBA ir pastatas 
— $4.000 įmokėti, plytinis 9 
kamb., 3 virtuvės, pire pagrindi
nių gatvių suskirtimo Queen St.

ISLINGTON — BLOOR — viena- 
augštis (bungalow), 6 did. kamb., 
2 prausyklos, 2 židiniai, dvigubas 
garažas, didelis sklypas, $5.000 
įmokėti. „

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kamb., 2 virtuvės, nau
ja šildymo krosnis, 1 mortgičius 
balansui.

RONCESV ALLES — DUNDAS — 
dupleksas, 10 kamb., 2 nauji šil
dymui pečiai, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

vakaruose. Pilna kaina $20.500.

JANE — BLOOR — atsikras, 6 
did. kambariai, šiltu vandeniu ap
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas, 1 mortgičius balansui.

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

Vyt*. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, r O IT VreOIT

Vp AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAvtnAJ |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir** 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir tX

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa^. 

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame. į
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p. 

Savininkai A. ir S. KALCZA

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 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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 — Dirbtuve

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.*F.

CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.'
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Sekm. 9.30 - 1

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

472% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pdsk. — 672%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokomų gyvybės 

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

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

Bloor Autorite Garage las ^cSegeh^rei^wi.iSs

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

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

MOLSON EXPORT

SKAITYTOJAI PASISAKO
TFVO X BRUŽIKO, SJ, LAIŠKAS
Neseniai tepradėjome kurtis Brazili

joje. Kol kas teturime nedidutę koply
tėlę ir porą kambariukų, kur, susi
spaudę, gyvename trys kunigai. Ren
giamės statyti erdvesnę bažnytėlę ir 
kitas patalpas, be kurių negalėtumėm 
dirbti to darbo, kuriam Dievo Apvaiz
da mus pasiuntė pas Brazilijos lietu
vius. žinoma, to darbo ryždamiesi im
tis, tikimės gerų širdžių pagalbos.

Nuo lapkričio 1 d. mes perėmėme 
“Mūsų Lietuvą”. Ją redaguojant ir lei
džiant, taip pat reikalinga parama ir 
— rte tik materialinė. _

DOVANA IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS

Viena čikagietė lietuvė gavo šitokį 
eiliuotą laišką iš Lietuvos:

Rašai, gyvenate gerai, 
Nors nepadėjo aitvarai. 
Ir mes taip pat sava ranka — 
Pelnyt pripratę visa ką.

Vardan vaikystės mūs dienų, 
Tu atsiuntei man dovanų. 
Aš susirūpinus mąstau, 
Ką dovanot galėčiau Tau.

Juk čia yra taip daug daiktų, 
Kuriuos turėt norėtum Tu. 
Taip! Mano turtai dideli, 
Net išsirinkti negali.

x Pati geriausia dovana —

Tai šilo juosta balzgana, 
Tai kelio vingis ties namais, 
Pasiilgtas ir mylimais.

Kalnelis papuoštas žara,
Ir eglė mėlyna skara,
Ir smėlio takas parugėj, 
Ramunės žiedas pradalgėj...

Prie tos didžiulės dovanos —
Dar kapas motinos senos, 
Su augštu, plonu berželiu 
Ir eglių vainiku žaliu.

Ir kilpa Nemuno sujuosi,
Ir rūtos šakele papuošt...
Aš nieko Tau nesigailiu,
Deja... atsiųsti negaliu.

Gimtoji žemė ir dangus ...

• Komunizmas gali gerai funk
cionuoti danguje, kur jis nereika
lingas, ir pragare, kur jis Įgyven
dintas (Cecil Palmer).

• Kandidatas Į senatorius susi
rinkime kalbėjo: “Gatvėse jūs 
matote mano priešininko pavar
dę, prilipdytą prie automobilių 
langu. Aš neturiu tiek pinigų* 
kad galėčiau ant visų automobi
lių savo pavardę lipdyti, bet jei 
pamatote automobili be prilipdy
tos pavardės, žinokite, kad jie vi
si už mane ...”

SAVISTOVUS DRAUDIMO AGENTAS, 
ŠĮ ŽENKLĄ PARODĄS, TURI 150,000 

BENDRADARBIŲ VISAM KONTINENTE.
SVETUR NELAIMEI ĮVYKUS, 

VISI IR KIEKVIENAS JUMS PADĖS.

P. BARAUSKAS
RO 6-0811 arba RO 6-0832

49 CAMEO CRES, TORONTO 9

AtDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIU • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

NAUDOKITĖS 
TŲ PASLAUGOMIS, 
KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”!

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

DIDINGAS
ALUS

didžiam krašte j

Moteris, įsigijusi naują sukne
lę, nenurimsta ligi nepasirodys su 
ja vyrui, kurį labiausiai myli, ir 
moteriai, kurios labiausiai neap
kenčia ... .

Trys klausimai

Prahoje marksizmo pamokoje 
pilietis Frantisek klausia:

— Kada gi pagaliau mes Pra
hoje turėsime pakankamai pieno 
ir kada gausime leidimus išvyk
ti į Vieną aplankyti giminių?

— Drauge, į tą klausimą atsa
kysime kitoj pamokoj.

Sekančios pamokos metu kitas 
klausia:

— Drauge lektoriau, leiskite 
man paklausti: kada Prahoje tu
rėsime pakankamai pieno, kada 
leisite aplankyti gimines Vieno
je ir kur dingo draugas Franti
sek?

Tėvas ir sūnus
Susijaudinęs tėvas kalbėjo sū

nui:
— Išleidau tūkstančius dolerių, 

kad tu galėtum baigti mokslą ir 
būti gydytoju. Dabar tu paryyks- 
ti namo ir man sakai, kad aš pri
valau mesti rūkyti!...

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

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

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

*..... ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8185. o 872 LANSDOWNE AVE, TORONTO

Parinko Pr. Al.

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti. Bloor ir Yonge gatvių) 

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
W. S. MASTIS, LL. D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė,

LE 6-3750 (1—5 v. p.p.)
LE 7-1708 (7—9 v. vak.) 

HAMILTON: 21 Main St E, 
JA 7-5575, FU. 3-8929.

Dėl pasimatymo susitarti telefonu 
minėtu laiku.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles)
■ Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS



SPAUDOS BALIUS
Prisikėlimo didžiojoje salėje
KVIEČIAME REZERVUOTI VIETAS IŠ ANKSTO.

IŠ TOLI IR ARTI — DALYVAUKIME VISI!

PENKIOLIKOS METŲ 
SUKAKTUVINIS

Programoje:
DAR NIEKAD TORONTE NEGIRDĖTAS 
GARSUSIS KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
• Sukaktuvinis žodis (5 minutės)
• Rinktinis, smagus orkestras
• Vertingų daiktų loterija
• Stiprinantis bei gaivinantis bufetas
• Trankūs ir švelnūs šokiai

TIK UŽSIMOKĖJUS IŠ ANKSTO.
BILIETAI — $2, STUDENTAMS — $ 
GAUNAMI “TŽ” ADMINISTRACIJOJ 
BALIAUS DIENĄ — PRIE įEJIMO

BALIAUS PRADŽIA — 7 v. v.
PROGRAMOS PRADŽIA 
Punktualiai!
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® MONTREAL
MONTREALIO SKAUTŲ TĖVŲ RĖMĖJŲ BŪRELIS < 

šį šeštadienį, sausio 16 d., 7 vai. vakaro,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

Koncertą - balių
Programoje: sol. V. VERIKAIČIO dainų ir arijų rečitalis. 

Akomponuos muz. D. Skrinskaitė
Po koncerto: šokiai, gera muzika, puikus .bufetas, gausi loterija. 
Atsilankę tikrai būsite patenkinti ir paremsite mūsų skautišką 
jaunimą. Rengėjai

| Visi kviečiami
I i tradicini
3 V

| medžiotojų - žūklautojų
I 1965 METŲ SAUSIO 16 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,
| PRISIKĖLIMO SALĖJE.

BALIU

10 TORO W
Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl.

Prisikėlimo par. žinios Šv. Jono Kr. par. žinios
— Žuvus a.a. Donatui Venckui, 

dideliame liūdesy likusius tėve
lius, brolį Augustiną bei visus ve- 
lionies ir šeimos artimuosius gi
liai užjaučiame.

— Nuoširdžiai užjaučiame kle
boną kun. B. Pacevičių ir S. Pa- 
cevičių bei jo šeimą, mirus tėve
liui.

-r1- Šį šeštad., sausio 16 d., 8 v. 
r. laikomos P. A. Dranginių už
prašytos šv. Mišios už kleb. kun. 
B. Pacevičiaus tėveli a.a. Kazi
mierą Pacevičių.

— Par. namų statybos fondas 
per pr. savaitę augo šiek tiek 
sparčiau (iki šiol suaukota per 
$18.000), bet vis dar perlėtai, kad 
pavasarį būtų galima laiduoti sta
tybos pradžią, šią savaitę par. 
klebonas dar kartą kreipsis laišku 
į Prisikėlimo par. narius. Vis dar 
tikimasi išvengti namų lankymo 
ir laukiama parapijiečių savai
mingo duosnumo.

*' —Religijos pamokos gimnazis
tams — kas sekmad. po 10 vai. 
Mišių aktorių kambariuose. Vie
šųjų "gimnazijų mokiniai šias pa
mokai turi būtinai lankyti.

— Katechetinės pamokos vie
šųjų mokyklų 8 ir 7 skyrių moki
niams — kasantrad., 4.30 v. p.p.; 
6 ir 5 skyrių — kas trečiad., 4.30 
v. p.p.; žemesniųjų skyrių moki
niams ir tiems, kurie ruošiasi pir
mai Komunijai, pamokos yra kas 
sekmad. po 10 v. Mišių. Pamo
kas dėsto Nek. Pr. M. seserys L. 
V. Namuose. Tėvelius prašome, 
kad jų vaikučiai pamokas stropiai 
lankytų.

— Par. choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. muz. studijoj. 
Pr. šeštadienį chorui pagerbti ir 
padėkoti arbatėlė praėjo labai 
sėkmingai. Dalyvavo ne tik cho
ristai su antrosiomis pusėmis, 
bet taip pat sol. J. Liustikaitė, 
smuik. S. Kairys, muz. D. Skrins- 
kaitė, muz. D. Rautinšienė ir kt. 
paskutiniu metu mūsų chorui 
ypačiai daug talkinę. Mūsų cho
rui, jo vadovui kun. B. Jurkšui, 
mieliems solistams ir talkinin
kams dar kartą nuoširdus ačiū!

— Par. jaunimo choro repetici
jos šią savaitę nebus. Nuo šio sek
madienio iki tai bus pakeista jau
nimo choras repetuoja sekmadie
niais 2.30 v. p.p. muz. studijoje.

— Šį sekmad. per Visas Mišias 
daroma speciali vyskupijos įsaky
ta rinkliava imigrantų ir Afrikos 
misijų šalpai. Prašome duosniai 
prisidėti.

Parapijos kunigų ir parapijie
čių nuoširdi užuojauta kun. kle
bonui B. Pacevičiui mirus jo tė
veliui a.a. Kazimierui Pacevičiui. 
Šv. Jono Kr. parapijos bažnyčio
je už velioni greitu laiku įvyks 
gedulingos pamaldos, kurias pa
kviestas atlaikyti velionies sūnus 
kunigas ir kuriose galės dalyvau
ti sūnus Stasys su žmbna, grįžę iš 
Europos.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Indian Trail, Baustead, 
Redford, Hewitt ir užbaigiama 
Indian Rd.

— Tikybos pamokos viešųjų 
mokyklų mokiniams ir besiren
giantiems pavasarį pirmajai Ko
munijai, po Kalėdų atostogų pra
dedamos šį sekmadienį įprasto
mis valandomis muzikos studijos 
patalpose, vadovaujant seselei 
Loretai.

— Bendruomenės solidarumo 
įnašą galima sumokėti parapijos 
knygyne pas V. Aušrotą sekma
dieniais po visų pamaldų.

— Nuoširdi užuojauta "Venckų 
šeimai, lėktuvo nelaimėje žuvus 
mylimam sūnui ir broliui. Dona
to prisiminimas tebėra gyvas iš 
mokyklos ir altoriaus berniuko 
laiku, fe

— Mirties metinių prisimini
mui už a.a. Marijos Petrušaitie- 
nės vėlę parapijos bažnyčioje 
nuo šio penktadienio per septy
nias dienas rytais laikomos Mi
šios. Už a.a. Klemensą Dargi Mi
šios atnašaujamos šį šeštadienį 
8.30 v.r.

— Prieš Kalėdų šventes para
pijiečiams buvo išsiuntinėti vo
keliai sekmadieninei rinkliavai; 
keliolika dėžučių grįžo atgal dėl 
pasikeitusių adresų ir kitokių ne
tikslumų. Maloniai prašome nega
vusius vokelių pranešti kleboni
jai.

— Pakrikštyta: Algis Tomas 
Ankudavičius ir Petras Kazlaus
kas.

Dar yra neparduotų bilietų į 
“TŽ” spaudos balių. Šį sekmadie
nį “TŽ” administracija bus atida
ryta 12-1 v. p.p. Kviečiame apsi
rūpinti bilietais iš anksto.

— Kt. savaitę par. kunigai lan
kys parapijiečius šiose gatvėse: 
Beresford, Durie, Windermere, 
Willard Ave., Willard Gdns ir 
Armdale.

— Jaunimo sekmad. pasilinks
minimas — šį sekmad., 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

“T. ŽIBURIŲ” SPAUDOS BA
LIAUS loterijai gauta labai ver
tinga ir stambi dovana — dali. 
Telesforo Valiaus paveikslas 
Taip pat yra gautas patrijotinio 
turinio A. Misevičiaus drožinys. 
“Mohawk Furniture Ltd.“ firma 
atsiuntė pastatomą elektrinę lem
pą. “Dainos” krautuvė paskyrė 
muzikos plokštelę. Tikimės ir 
daugiau stambių fantų. Savaitraš
čio leidėjai visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

Klaipėdos sukilimo minėjimas 
rengiamas kartu su Toronto Jū
ros Skautijos Neringos Tuntu. 
Sausio 17 d. per radiją “Tėvynės 
prisiminimaai” dr. M. Anysas pa
sakys kalbą, o jūros skautai išpil
dys meninę dalį. Sausio 16 d. Jū
ros Skautijos "rengiamuose šo
kiuose L. Namų salėje M. Liet. 
Bič. Dr-jos Toronto sk. pir. L. Ta
mošauskas tars trumpą žodį. Pra
šome šio įvykio prisiminimui vi
sus aktyviai dalyvauti programo
je, nepatingint apsilankyti ir Liet. 
Namų salėje. Dalyvaus ir D. Ja- 
nušaitytė iš Čikagos, neseniai bu
vusi Lietuvoje. Su ja bus galima 
pasikalbėti.

MLB Dr-jos Toronto sk. v-ba
LĖKTUVO NELAIMĖJE Kali

fornijoj žuvo a.a. Donatas Venc
kus ir inž. Arvydas Rimas. Su jais 
žuvo ir vienas amerikietis, avia
cijos instruktorius; išliko gyvas 
tik ketvirtasis draugas, vienas 
meksikietis. Jie buvo pakilę pri
vačiu lėktuvu paskraidyti netoli 
San Francisco miesto. A. Rimas, 
kuris jau buvo skraidęs savaran
kiškai, vairavo lėktuvą. -Nelaimė 
įvyko nusileidžiant. A. Rimas dir
bo S. Francisco mieste prie moks
liniu tyrimų, o D. Venckus — 
braižykloje. "Pastarojo tėvai gyve
na Toronte, kur užaugo ir Dona
tas. A. Rimas yra p. Kudirkienės 
sūnėnas, šeimos bei jų artimieji 
yra prislėgti didelio liūdesio.

A.a. Donato Venckaus palaikai 
iš San Francisco, Calif., į Toron
tą pervežti šį antradienį ir pašar
voti Turner ir Porter laidotuvių 
namuose, Roncesvalles gt. Roži
nis — antradienį ir trečiadienį 
8 v.v. Laidotuvės iš Prisikėlimo 
bažnyčios ketvirtadienį, sausio 14 
d.. 9.30 vai. ryto liet, kapinėse.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1 -0S37.

Association nariai 
3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBE — GYVYBE 
Tikslus ir greitas patarnavimas 

Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Karšta zuikiena, 
buivolo kepsniai, 

bufetas,
B. Arūno feljetonas, 

taurių įteikimas, 
loterija ir gera 

šokių muzika.
PRADŽIA 7,30 VAL. VAK.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Jūrų skautijos “Neringos” tunto

------- - ’ ,x

rėmėjų komiteto rengiamą pabūvį

BALTUOS
BANGOS

šį šeštadienį, sausio 16 d., 8 v. v., 
Lietuvių Namuose.

Pobūvyje bus trumpai paminėtas 

Klaipėdos atvadavimas.
Bus turtingas bufetas ir užkandžiai

Įėjimas 1 doleris

FILATELISTAI! Lietuvos pašto ženk- Reikalingas ūkio darbams vyras, gali 
būti ir vyr. amžiaus. Kreiptis: K. Ci-lai siunčiami pasirinkimui. Rašyti: 

Baltic Stamps, Box 127, Toronto 19, 
Ont.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal^, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur;

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

bas, R. R. 1, Stayner, Ont.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc. 

Quebec Insurance Brokers

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 vjr. iki 4 v. p.p. 

Europietiška, lietuvių labiausiai 
mėgiama vairavimo mokykla.

Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Mūsų parapijos bazaras bus 
balandžio 3 ir 4 d.

— Ateinantį sekmadienį po Su
mos bus tretininkų susirinkimas 
ir absoliucija.

— Bažnyčios fondui aukojo: 
$100 — N. N.; $25 — J. Išganan
tis; po $10 — A. Čepulis ir K. E. 
Vaicekauskai.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $216.50. Trijų Karalių 
šventės rinkliava — $149.50.

Kalėdų eglutė buvo rengta AV 
šeštad. mokyklos sausio 3 parap. 
salėje. Mokiniai labai gražiai at
liko savo mokytojų režisuotą vaiz
delį “Kalėdų naktis”, perpintą 
dainom, giesmėm, deklamacijom 
ir šokiais. Labai gerai pritaikinti 
buvo vaidintojų kostiumai, o jų 
reikėjo net 57. Tad mokytojų įdė
tas darbas tikrai didelis. Tėvų 
komiteto ir jo pirm. inž. Z. Rim
šos rūpesčiu Kalėdų senelis (V. 
Sabalis) ne tik mokyklų mokinius, 
bet ir priešmokyklinio amžiaus, 
vaikus apdovanojo. Parengiman 
susirinko pilnutėlė parapijos sa
lė mažųjų su savo tėvais. Bit.

A. V. par. piniginę būklę pra
nešė kleb. Tėv. K. Pečkys, SJ, 
sausio 3 d. Pagal miesto įkainoji
mą, nekilnojamas par. turtas, ne
skaitant klebonijos, kuri yra T. 
jėzuitų nuosavybe, yra virš $200.- 
000. Skolų yra likę apie $80.000. 
Taigi per 11 m. parapija didesnę 
dalį skolų jau yra išmokėjusi. Li
kusi skola galėtų būti išmokėta 
per sekančius 7 m. Klebonas pa
sidžiaugė, kad per paskutinius 
metus pavykę išmokėti visas 
smulkias skolas įvairiems ban
kams, firmom ir asmenim; dabar 
turime tik mortgičius. Parapija iš 
beviltiškos padėties vyskupijos 
akyse yra perėjusi į stipriųjų pa
rapijų tarpą. Parapijiečiai džiau
giasi, "tačiau dažnas stato klausi
mą: o kas toliau?

Litografijos parodoj Museum 
of Fine Arts pr. savaitę matėme 
ir liet, dailininkų V. Bričkaus, J. 
Račkaus ir T. Valiaus darbus ša
lia kitų 40 kanadiečių dailininkų. 
Apie liet, dailininkų darbus pa
lankiai atsiliepė ir" kanadiečių 
spauda.

Naujus
Pradėdami 1965 m. lapą, galim 

tik didmenas pramatyti ar savo 
pageidavimus pareikšti. Yra ženk
lų, kad praeitais metais parody
tas tiek kultūrinis, tiek ekonomi
nis jaunimo aktyvumas nesuma
žės. Iš stambesnių naujų daly
kų lauktina B. Pūkelevičiūtės 
“Aukso žąsies“ pirmojo lietuviš
ko filmo, daryto Montrealyje, 
premjera. Mažai kas žino, kad ty
lių entuziastų kurtas filmas bai
giamas,. įdedant daug darbo, lėšų 
ir širdies.

Lauktina tolimesnio Bendruo
menės įsigytos stovyklavietės 
tvarkymo" — bent reikalingiausių 
pastatų ir įrengimų, kad ne tik 
jaunimas, bet ir visi montrealie- 
čiai turėtų nuosavą vasarvietę po
ilsiui. Taip pat lauktinas VD 
Klubo statybos įvykdymas.

Tai vis projektai iš praėjusių 
metų palikimo. Laukiam ir nau
jų planų. Jaunimui bent kuklių 
patalpų reikalas Montrealyje jau 
seniai pribrendęs. Patalpų, kurio
se mūsų studentai, vyresnieji 
skautai ir neorganizuotas jauni
mas galėtų jaustis savas, nevaržo
mas. Ar tai būtų pavadinta “Jau
nimo seklyčia”, ar “Jaunimo klu
bas”, ar “Studentų namai”, ne
svarbu. Parapijų salės ir subatva- 
kariai nepatenkina intelektuali
nių jaunimo polėkių. Tai nurodė 
patys jaunimo atstovai neseniai 
girdėtoj radijo programoj. Ten

TAUPYK IR SKOLINKIS"! JT A C” 
SAVO KREDITO UNIJOJE *-l I M3

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Utas” moka 4% palūkanų, o už indėliu sąskai
tas 43% dividendu. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo tarto pasko-, 
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais. . *
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve Sf., sekmadieniais nuo 10.10 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd.: diena — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirma- 
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iii 9 vol.

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— N. Metų sutikimo balius bu
vo vienas sėkmingiausių. Dalyvių 
buvo apie 360. Pelno $1315,35.

— Prie parapijos kuriasi Vyrtf 
Draugija — Men’s Society, šios 
vyrų draugijos pagrindinis tiks
las yra suburti šv. Kazimiero pa
rapijos vyrus ir įjungti daugiau į 
parapijos veikimą, ši Vyrų Drau
gija turės skirtignas sekcijas, 
kaip liturginę, sporto, socialinę ir 
šalpos. Kiekvienai grupei vado
vaus 3 žmonių komitetas. Pirmas 
vyrų susirinkimas šaukiamas sau
sio 22 d., penktadienį, 7.30 v. v. 
par. salėje. Organizacinio komite
to pirm, notaras J. Bernotas su
sirinkimo metu paaiškins dr-jos 
tikslus. Bus renkama Vyrų Drau
gijos valdyba. Visi vyrai yra kvie
čiami ateiti į susirinkimą.

— Šv. Onos Dr-jos susirinkimas 
ivyko sausio 10 d., par. svetainė
je.

— Jonas Kleiza vėl turėjo būti 
paguldytas į Santa Gabrini ligo
ninę, tačiau tikisi greitai išeiti.

— Serga Juozas Kalinauskas 
St. Mary‘s ligoninėj.

— Šv. Kazimiero parapijai yra 
reikalinga gera šeimininkė; geros 
sąlygos.

— Par. vaikų choras sekmadie
niais 10 vai. paamldų metu labai 
gražiai gieda kalėdines giesmes, 
vadovauja p. Navikėnienė.

— Į sės. M. Ančilos - Eug. Luko
šiūtės įžadų iškilmes N. P. M. se
serų vienuolyne Putname pr. sa
vaitę buvo nuvykę tėvai, sesuo 
Beniušienė ir Br. Lukoševičienė. 
Sės. M. Ančila yra pirmoji mont- 
realietė, pasirinkusi šią tikrai lie
tuvišką vienuoliją; šiuo metu ji 
eina seserų vedamo mergaičių 
moksleivių bendrabučio vedėjos 
pareigas. — v —

Sol. V. Verikaitis Montrealyje. 
Sausio 16 d., 7 v.v. AV par. salėje 
Skautų Tėvų Rėmėjų Būrelis ren
gia koncertą-balių, "kuriame sol. 
V. Verikaitis atliks dainų ir ari
jų rečitalį. Po koncerto — šokiai, 
gera muzika, turtingas bu
fetas, gausi loterija ir kitokį įvai
rumai. Kas atsilankys, tikrai bus 
patenkintas. Maloniai kviečiame 
visuomenę atsilankyti ir paremti 
mūsų skautiškąjį jaunimą.

Metus sutinkant
ka pasidžiaugti, kad tokia jauni
mo būstinė svarstoma įgyvendinti 
prie AV parapijos. " a

Kitas skubus reikalas — na
mai mūsų seniesiems. Tokių na
mų reikalingumu niekas neabe
joja, privačiai dažnai svarsto, ta
čiau maža duomenų, kad tai š. 
m. būtų įvykdyta. Manoma, kad 
čia turėtų pasireikšti jungtinės 
abiejų parapijų ir N. Pr. M. sese
rų pastangos. Reikia tik iniciaty
vos, nes finansiškai toks projek
tas būtų pats lengviausias įgyven
dinti pasinaudojant valdžios tei
kiama parama.

Tikime, kad š. m. montrealie- 
čiai visuotinai atsilieps į Kana
dos Lietuvių Fondo kvietimą pri
sidėti savo auka lietuvybės išlai
kymui.

Baigiant šias pastabas norisi 
prisiminti, kad šiaip ar taip kul
tūrinis ir organizacinis mūsų gy
venimas grupuojasi prie vienos 
ar kitos parapijos, daugiausia A. 
Vartų. Pasikeitimų nepramatome, 
tad parapijų vadovams linkėtina 
baigti aimanas apie jau seniai 
įvykdytų statybų skolų mokėjimą 
4r pradėti kalbėti apie naujus pn> 
jektus, naujas mūsų kolonijai rei
kalingas institucijas. Potencialas 
tiek tautinis, tiek ekonominis 
Montrealyje yra, tik reikia jį iš
naudoti ir pakreipti kūrybinga 
linkme. V. Z-bas

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
- 343 RoncesvaIles-Ave., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
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