
941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813Nr. 5 (784)* VASARIS — FEBRUARY 4 • 1965 metai • 15 centų • LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY •
*

Kairė ir dešinė

Raketų ir atominių ginklų amžiuje istorinė Kanados vietovė Fort Henry, prie Kingstono, yra kartais 
saugoma karių tradicinėmis senovės uniformomis, kurios buvo vartojamos karalienės Viktorijos lai
kais. Prie sargybos priklauso ir iškilmingai nusiteikęs ožys.

Kova, kuri niekad nesensta

Viską esame įpratę matuoti. Vienus daiktus sveriame, kitus 
ilgio-augščio matais pažymime, trečius šalčio-šilumos laipsniais 
matuojame, ketvirtus gėrio - blogio mastu vertiname. Ma
tavimų eilėje turime ir linkmės atžymėjimą — kairę, dešinę, vi
durį. Pastarasis linkmės matavimas taikomas ne tik praktiniame 
gyvenime, bet ir ideologiniame, ir politiniame, ir net religinia
me. Juk net paskutiniame teisme, kaip skelbia Evangelija, vieni 
bus skiriami dešinėn pusėn, kiti — kairėn. Taigi, dešinės-kairės 
kryžkelė yra toli siekianti. Bet ryškiausiai ji matyti politiniame 
gyvenime. Čia išgarsėja ir dešinieji, ir kairieji, ir vidurinieji, at
stovaują vienokiai ar kitokiai politinei-ideologinei linkmei. Tiesa, 
vidurinieji sakosi nepriklausą nei dešinei, nei kairei, tačiau tik
rovėje ir jie nuo tų linkmių nėra laisvi, žvelgiant į demokratiš
kai rinktą parlamentą, aiškiai matyti kurios linkmės vyrauja tau
toje ir kaip plačiai siekia. Tai ypač ryšku europinėje sistemoje, 
kur politinės grupės yra susidariusios ideologiniais pagrindais. 
Jos tebelemia vienokį ar kitokį posūkį visame krašte. Kartais 
krašto-, dauguma pajuda dešinėn/ o kartais kairėn, pagal tai, kaip 

' jaučia ir galvoja balsuotojų dauguma.
★ ★ ★

Ramios darnos taip kairės ir dešinės netenka laukti, nes tai 
du priešingi poliai, dvi skirtingos linkmės, kurios nuolat rungiasi. 
Tai jų principas. Jos tol išlieka gyvos, kol yra tarp jų poliarišku- 
mo. Kai dešinė netenka dešinumo arba.kairė kairumo, išnyksta 
įtampa, ir viena kuri linkmė turi sunykti. Kraštui dešinės-kairės 
poliariškumas bei rungtyniavimas yra naudingas,, jeigu jos viena 
kitą papildo, pataiso, skatina pozityvų rungtyniavimą. Bet jeigu 
vietoje pozityvaus rungtyniavimo atsiranda negatyvinė kova, sie
kianti žūt būt sunaikinti savo oponentą, jį suniekinti, išstumti iš 
viešojo gyvenimo ir tuo būdu įsigalėti, — kraštui kyla tiktai ža
la. Tada politinis gyvenimas išsigimsta: nei kairė, nei dešinė ne
besirūpina bendra krašto gerove, o tik savos grupės įsigalėjimu. 
Be to, prisideda asmeninės ambicijos, ir tuo būdu natūrali deši
nės-kairės įtampa dingsta — ji tampa ardančia kova. Užtat senų 
demokratijų kraštuose ir stengiamasi, kad tarp didžiųjų partijų 
išsilaikytų vadinamasis “fair play”, kad nebūtų suardyta natūra
lioji kaires-dešinės įtampa (š. Amerikos žemyne kairės-dešinės po
zicijos yra skirtingos, savotiškos, tačiau atsekamos).

★ ★ ★
Lietuvių politiniame gyvenime kairė-dešinė buvo giliai įsi

šaknijusi. šiuo mastu buvo skirstomi visi dar paskutinio teismo 
nesulaukus. Partinė priklausomybė buvo toks antspaudas, nuo ku
rio tik retas kuris galėjo pabėgti. Dar ir dabar išeivijoj partinis 
pasiskirstymas yra gana ryškus. Tai gilūs pėdsakai politinės-ide- 
ologinės praeities, kuri nestokojo politinių kovų. Deja, žvelgdami 
atgal, negalime pasidžiaugti dešinės-kairės natūralia įtampa. Dau- 

. geliu atveju ji nebuvo pozityvi, be to, per trumpą laikotarpį ne
spėjo išsibalansuoti. Jei dabar tektų kurti neprikląusomą Lietu
vą iš naujo, reikia manyti, būtume jau Maug- W*Į^imok^. Deši
nės ir kairės santykiai, atrodo, būtų kitokie. Praeityje tarpas tarp 
dešinės ir kairės atrodė toks didelis, radikalus, neperžengiamas. 
Dabargi jis nebėra toks radikalus. Juk ir V. Vokietijoj kairė pa
slinko arčiau dešinės, o dešinė pasistūmėjo truputi kairėn. Tai 
jaučiame ir kituose kraštuose, žinoma, neskaitant komunistų. 
Taip pat ir lietuvių tarpe galima jausti kairės-dešinės suartėji
mą. Tai jau geras ženklas. Galimas dalykas, tas suartėjimas ne
daug tepaliks žymių politinėj viešumoj, tačiau jis neliks be įta
kos išeivijos gyvenime. Gal kaikas norėtų, kad išnyktų ir dešinė, 
ir kairė, tačiau gyvenimo tikrovė kitokia. Su ja tenka tad skaity
tis. Linkmės buvo ir tebėra, bet šiuo metu mums svarbu ne savo 
tautiečių skirstymas pagal tas linkmes, o jų vertinimas pagal jų 
sugebėjimus ir darbus, šiandieną išeivijos sąlygose lemia ne sto
vėjimas kairėj ar dešinėj, o pozityvus sutartinis darbas, kurio ba
rai tokie platūs. Pagrindinis mūsų rūpestis — ne kairė ar dešinė, 
o Lietuvos ir lietuvių išlikimas. Pr. G.

JAUNIMO DIENOS - KONGRESAS
INFORMACIJA NR. 1

Kanados Lietuvių Jaunimo Die- 
noms-Kongresui ruošti komiteto 
visumos posėdyje š.m. sausio 24 
d. priimti šie nutarimai:

I. Pavadinimo pakeitimas
Atsižvelgiant, kad ruošiamoje 

šventėje pagrindinis dėmesys bus 
kreipiamas į studijinę bei kultū
rinę dalį, šventės pavadinimą pa
keisti į — Kanados Lietuvių Jau
nimo Kongresas.

II. Programa
Nustatyta sekanti kongreso 

programa:
Penktadienį, spalio 8 d., 8 v.v. 

jaunimo susipažinimo vakaras.
šeštadienį, spalio 9 d., 10 vai. 

kongreso atidarymas ir po to me
no parodos atidarymas; 11-13 vai. 
studijinė-akademinė dalis; 3 v. 
p.p. talentų popietė-koncertas, 
kuriame su savo meninėmis pajė
gomis pasirodys jaunimas iš ga
limai visų Kanados LB apylinkių; 
7 v.v. didysis jaunimo ir senimo 
pobūvis.

Sekmadienį, spalio 10 d., pa
maldos; 3 v. p.p. reprezentacinis 
koncertas ar vaidinimas; 6 v.v. 
banketas ir kongreso uždarymas.
III. Pasiskirstymas pareigomis
Pasinaudojant komitetui su

teikta teise reikalui esant pasi
kviesti daugiau narių, į komitetą 
pakviesti ir sutiko įeiti šie nauji 
nariai: kun. J. Staškevičius, inž. 
E. čuplinskas, stud. G. Rinkūnai- 
tė ir stud. M. Astrauskas.

Pareigomis pasiskirstyta: pirm. 
— stud. A. Šileika, 22 Langside 
Ave., Weston, Ont.; sekr, — stud. 
A. Bušinskaitė, 518 Glenlake 
Ave., Toronto, Ont.; ižd. — inž. 
E. čuplinskas, 80 Montclare, ap. 
605, Toronto, Ont.; religinės kom. 
pirm. — kun. J. Staškevičius; fi
nansų kom. pirm. — dr. J. Sun- 
gaila; akademinės kom. pirm. — 
stud. Stirbys; spaudos ir informa

cijos pirm. — stud. G. Rinkūnai- 
tė; leidinio redaktorė — stud. A. 
Bušinskaitė; koncertų kom. pirm. 
— muz. D. Skrinskaitė; meno pa
rodos kom. pirm. — stud. M. 
Astrauskas; ryšiams su KLB apy
linkėmis — E. Daniliūnas, 15 
Elmwood Ave., London, Ont.; na
riai — K. Baronas, St. Kairys ir 
A. Rinkūnas.

Komisijų pirmininkai sudarys 
komisijas pagal reikalą'

IV. Plakato konkursas
Didesniam kongreso išreklama- 

vimui nutarta atspausdinti atitin
kamą spalvotą plakatą, kurio es
kizo projektas bus parinktas kon
kurso keliu. Konkurso taisykles 
sudaryti ir patį konkursą Įvykdy
ti pavesta spaudos ir informaci
jos komisijai. Vertintojų sąstatas 
bus paskelbtas artimu laiku.

Informacinė komisija

22.000 belaisvių 
pasirinko laisvę

Prieš 11 metų ryšium su Korė
jos karo paliaubomis nęt 22.000 
karo belaisvių, patekusių į vaka
riečių rankas/ atsisakė grįžti Ki- 
nijon ir šiaurės Korėjon, kuri bu
vo užimta komunistinių kariuo
menių. Jie pasirinko laisvę sveti
muose laisvės kraštuose, šiam 
įvykiui atžymėti buvo paskelbta 
Azijos tautų laisvės diena. Ji yra 
paminima kasmet. Sausio 23 d. 
ja minėjo ir Europos Pavergtų 
Tautų Seimas Niujorke. Ta pro
ga kailbas pasakė laisvosios Kini
jos ambasadorius Jungt. Tautoms 
Lin Chieh, Vietnamo atstovas — 
stebėtojas JT, P. Korėjos atstovy
bės pataraėjas JT. Danijos dela- 
gacijos narys JT O. B. Kraft ir J 
AV darbo unijų atstovas McDo
nald. PET seimas priėmė dekla
raciją, kviečiančią laisvąjį pasaulį 
.išnaudoti tarp, komunizmo nesu
tarimus pavergtų laisvei atgauti.

Iškilmingai ir su didele pagar
ba pasaulis palydėjo amžinybėn 
iškeliavusį didįjį valstybininką 
Winstoną Churchillį. Gedulu per
sunktose kalbose buvo plačiai 
peržvelgtas ir įvertįntas'jo indė
lis istorijai. Tik sovietams buvo 
sunku susilaikyti nuo Įprastinių 
epitetų: atsisveikindami su velio
niu, jie neiškentė jo nepavadinę 
šaltojo karo tėvu.

TIKĖJIMAS LAISVE
Švedų spauda šalia jo nuveiktų 

darbų ypatingai pabrėžė vieną 
Churchillio asmeninį bruožą — 
tikėjimą laisve. Tasai tikėjimas, 
anot liberalų “Expressen”, per
sunkęs visą* jo ilgą gyvenimą. 
“Tamsiausiais mūsų laikų istori
jos metais Winston Churchill bu
vo mūsų viltis. Tai buvo vyras, 
kuris mus skatino, nepaisant nie
ko, tikėti ateities laisve” — rašė 
kitas liberalų laikraštis “Dagens 
Nyheter”. Jis pasižymėjo drąsa, 
ryžtu ir iškalba. Buvo klasiškas 
valstybininkas, strategas, istori
kas. Kaip visi mirtingieji, neiš
vengė ir klaidų. Pagal “Expres
sen”, jo didybės laikas buvo ant
rasis pasaulinis karas, kada jis 
pasirodė genialus karo vadas, 
nors padarė ir taktinių, ir politi
nių klaidų. Prie pastarosios rū
šies klaidų laikraštis priskyrė ir 
tai, kad Churchillis nesuvokė tik
rųjų Sov. Sąjungos tikslų. Tačiau 
visos klaidos nepajėgia sudarky
ti bendro vaizdo, jog tai buvo di
džiausias mūsų laikų valstybinin
kas ir karo vadas.

TIKSLAS — PERGALĖ!
Juodžiausiomis antrojo pasau

linio karo dienomis, ypač tuo me
tu, kai hitlerinė Vokietija ir sta
lininė Rusija buvo sąjungininkės, 
Churchillio kalbos teikė paverg
tosioms tautoms vilti laisvės per
gale. Daug ką ateities istorija gali 
visai kitaip vertinti, tačiau vienas 
dalykas nekelia abejonių, kad jis 
visuomet pasiliks nugalėtiesiems 
Įkvėpimo ir jėgos šaltinis.

“Jūs klausiate: Koks mūsų tiks
las? Aš galiu atsakyti vienu žo
džiu: pergalė! Pergalė betkokia 
kaina, pergalė nepaisant siaubo, 
pergalė — koks ilgas ir sunkus 
bebūtų kelias, nes be pergalės nė
ra jokio išlikimo” — tuos žodžius 
Churchillis pasakė 1940 m. gegu
žės 13 d. pirmoje savo kalboje, 
tapęs Anglijos min. pirmininku 
lemtingomis bandymų dienomis. 
Tik mėnesiui praslinkus, tuos žo
džius kartojo ir pirmieji Lietuvos 
pasipriešinimo sąjūdžio kovoto
jai. Jie ir šiandien mus Įkvėpia 
ir ryžtu užlieja. Tik laisve besi
džiaugiantiems jie atrodo prara
dę savo prasmę, šie žodžiai — ra
šė “Dagens Nyheter” — tam tik
ru būdu yra pasenę. Nūdieniame 
pasaulyje nebėra vietos nei nu
galėtojams, nei nugalėtiesiems. Ir 
tatai Churchillis savo senatvėje 
įžvelgęs, kai abi branduolinio

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

ginklo galybes palygino su skor- 
pijonais bonkoje: jie galk vienas 
kitą suėsti, bę* Jjk savo mirties 
kaina. Tsmi^žuauge ir, anie 
Churchillio žodžiai galioja. “Ko
va už teisingą reikalą prieš blogį 
ir priespaudą niekad negali atro
dyti pasenusi” — pastebi “DN”.
SLAPTAS MEMORANDUMAS
Tas pats laikraštis. kitame 

straipsnyje smulkiai aprašė W. 
Churchillio vaidmenį karo metu. 
Iš to, kad jis labai norėjęs atida
ryti antrąjį frontą Balkanuose, 
galima spręsti, jog jis nebuvo ak
las sovietiniam pavojui ir norėjo 
Europą nuo jo apsaugoti. Slapta
me memorandume 1942 metais 
Churchillis rašė, jog “būtų neiš
matuojama nelaimė, jeigu rusiš
koji barbarija paveržtų europinių 
valstybių nepriklausomybę ir se
ną kultūrą”. Jo planui priešinosi 
Stalinas, o taip pat kariškiai ir 
F. D. Rooseveltas, kuris neprita
rė Churchillio pažiūroms rusų at
žvilgiu.

Karui pasibaigus ir amžiaus 
naštai slegiant, perėjęs opozici- 
jon, jis toliau veikliai reiškėsi 
laisvojo pasaulio gynyboje'. Dvi 
jo kalbos, pasakytos 1946 m., ta
po savotiška programa. Kalbėda
mas Fultone, jis pirmą kartą pa
vartojo “geležinės uždangos” ter
miną, skirtą Rytų Europai nuo 
Baltijos iki Viduržemio, ir nuplė
šė kaukę sovietinei (dabar sako
ma: Stalino, tarsi jo įpėdiniai bū
tų jos atsisakę) grobimo politikai. 
Po to Zueriche jis iškėlė jungti
nės Europos mintį ir paskatino 
Prancūziją su Vokietija susitai
kyti.

Atsisveikindami su velioniu, 
pavergtieji lietuviai, kovojantys 
už savo teisingą reikalą, jaučiasi 
einą tuo keliu, kurio švytintį pa
vyzdį pasauliui paliko didysis’mū
sų dienų anglas — laisvės kovoto
jas ir gynėjas. Drauge mūsų ir 
bendro likimo pabaltiečių drau
gų žvilgsnis šiomis dienomis 
krypsta į Churchillio tėvynę Ang
liją su klausimu, kiek ji yra pasi
ryžusi saugoti savo gedimo vyro 
atminimą.

SOVIETŲ - BRITŲ 
DERYBOS

Sausio 20 Londone prasidėju
sios anglų-sovietų derybos dėl 
nuosavybės atlyginimo sovietų 
aneksuotuose Pabaltijo kraštupsė 
sukėlė čia pabaltiečių sluogsniuo- 
se nerimą. “DN” korespondentas 
iš Londono pranešė apie esamus 
gandus, jog Maskva pareikalavu
si pripažinti de jure Pabaltijo 
aneksiją, ko Anglija iki šiol nėra 
padariusi. To paties šaltinio ži
niomis, tiek anglų, tiek sovietų 
sluogsniai Londone paneigė, jog 
toks klausimas turėtų kokios 
reikšmės deryboms. Tuo tarpu 

abi pusės esančios įteikusios savo 
pretenzijų sąrašus.

Britai iš viso reikalauja iš so
vietų apie 40 milijonų dolerių už 
savo turtą ir skolas Pabaltijo 
valstybėse,, o taip pat tose Suomi
jos, Lenkijos ir Rumunijos srity
se, kurios buvo prijungtos prie 
Rusijos. Sovietai savo ruožtu no
ri, kad jiems būtų perduoti Pa
baltijo bankų įšaldyti aukso re
zervai — apie* 23 mil. dolerių. 
Derybose pirmiausia svarstoma 
iškeltų atlyginimo reikalavimų 
realinė vertė.

Ar liks Britanija ištikima 
Churchilliui, kuris pasmerkė Pa
baltijo aneksiją?

Nuosmukio ženklai
V. NATKUS 

Mūsų korespondentas Vokietijoj
Vokiečių spaudoj neseniai nu

aidėjo šveicarų profesoriaus Wil- 
helmo Roepkės aitrūs įspūdžiai 
apie V. Vokietiją. Į juos čia krei
piamas didelis dėmesys, nes 
Roepke yra pasaulinio garso 
mokslininkas ekonomistas, kūrė
jas vad. rinkos ūkio (Marktwirt- 
schaft) teorijos, pagal kurią tvar
komas Vokietijos ūkis. Jo neoli- 
beralines ūkines pažiūras Vokie
tijoj realizavo dabartinis kancle
ris ir buv. ūkio ministeris L. Er- 
hardas. Tokiu būdu Roepkės žo
dis yra tarsi tėvo savo išdyku
siam vaikui. Už ką jis bara vokie
čius?

Spaudos nuopuolis
“Kas man šįkart labiau nei 

ankstesnėse kelionėse po Vokie
tiją krito į akis, tai palaidumas ir 
neatsakingumas didelės dalies 
spaudos”, rašo mokslininkas. 
“Tai, ką kaikurie vokiečių laik
raščiai ir žurnalai spausdina, rei
kia laikyti blogiausios rūšies de
kadentiniu žumalizmu.” Roepkei 
atrodo, kad iliustruoti vokiečių 
žurnalai ir nemaža dalis grožinės 
literatūros pasiekė lygi, kuris aiš
kiai liudija dvasini - moralinį 
bankrotą. Kieno? Iliustruotus 
žurnalus prirašančių žurnalistų 
bei vad. intelektualų ar ir masės 
skaitytojų? šveicaru profesorius 
mini visų pirma nihilizmą priė
jusius žurnalistus, bet neaplenkia 
ir už jų pečiu stovinčių “dvasios 
vadų” — intelektualu. Abeji pra
radę matą skirti grožį ir šlykšty
bę, tiesa ir melą. Ir Šveicarijoj, 
ir visur kitur Europoj Roepke pa
stebėjo šią gyvenamojo laiko li
gą, tik Vokietijoj, jo nuomone, ja 
sergama sunkiausiai. Tam prie
žasčių jis jieško hitlerinio rei
cho, kuris visas vertybes sujaukė, 
palikime.

Su Roepke reikia sutikti. Iš 
tiesų daugumoj Vokietijos iliust
ruotų žurnalų, kurių bent vieną 
skaito beveik kiekviena vad. vi
durinio luomo šeima, viešpatau
ja ne tik blogas skonis ir atsako-

<

Savaitės įvykiai
CHURCHILLIS PALAIDOTAS KAIP DIDVYRIS SU DI

DŽIAUSIOM IŠKILMĖM, kurios buvo transliuojamos per tele
viziją ir radiją. Dalyvavo apie 110 valstybių atstovų — kara
lių, prezidentų, premjerų, ministerių. Tik JAV prez. Johnson 
dėl ligos negalėjo dalyvauti ir pasiuntė užs. r. min. D. Rusk, 
augšč. teismo pirm. E. Warren ir vieną kongreso narį. Gen. 
Eisenhoweris, kaip privatus asmuo, laidotuvių proga pasakė 
kalbą. Velionis buvo palaidotas tėviškėje Bladon, kur buvo gi
męs ir kur palaidoti tėvai. Tą vietą dabar lanko minios žmo
nių. Churdlliui pagerbti įsteig-e---------------------------------------
tas fondas, į kuri įeina Britų”*’ 
Bendruomenės kraštai! Surink-
tas lėšas panaudos moksli
nėm stipendijom britų kraštuo
se. Laidotuvių iškilmėse Kana
dai atstovavo premjeras L. B. 
Pea'rsonas, J. Diefenbakeris ir 
kt. Ta proga karalienė Elzbie
ta pasirašė dekretą naujai Ka
nados vėliavai paskelbti. Be to, 
L. B. Pearsonas turėjo pasita
rimą su Britanijos premjeru 
Wilsonu.
Sov. Sąjungos delegacija, vado

vaujama premjero A. Kosygino, 
ruošiasi vykti į Š. Vietnamą. Ma
noma, kad sovietai yra pasiryžę 
padidinti jam savo paramą. Kai
kas spėja, kad sovietai nori lai
mėti Š. Vietnamo kompartijos pa
lankumą Maskvai prieš tarpt, 
komunistų konferenciją, kurioje 
bus svarstomas ginčas su Kinijos 
kompartija. Kad šis sovietų žy
gis perdaug neužgautų amerikie
čių, remiančių P. Vietnamą, Mas
kva paskelbė esanti susidomėjusi 
prez. Johnsono pasiulymu glau
džiau tartis abiejų kraštų vadams.

Kongo premjeras Čombė tebe- 
sigrumia su vidaus sunkumais, 
kuriuos sudaro ypač užsienio 
priešai Egipte ir Alžerijoj. Kon
go sukilėlių vadas Gbenye lankė
si Alžyre ir gavo naujos paramos 

ginklais, ^ė|orrps ir žmonėmis. 
Nors Čombė pareiškė nesitarsiąs 
su sukilėliais, tačiau pablogėjus 
būklei gali pakeisti nuomonę. Be 
to, prieš jį veikia stipri opozicija, 
apimanti 13 partijų — Bendrasis 
Tautinis Frontas, kurio keli va
dai sėdi kalėjime. Tai daugiausia 
kairiųjų grupių žmonės, kurių po
litika nesiderina su čombės lini
ja. Pastarojo poziciją sunkina ir 
Belgija, reikalaujanti mokėti mi- 

mybės stoka iš rašeivių pusės, 
bet labai dažnai ir betkokios mo
ralės griovyba. Juose nesidrovi
ma reikalauti “laisvosios mei
lės”, jai pavyzdžių jieškant Sov. 
Sąjungoje ar komunistiniuose R. 
Europos kraštuose. Tariamos tie
sos vardan paveikslais per visą 
puslapį rodomi vakariečių nusi
kaltimai prieš žmoniškumą Kon
ge ar Pietų Vietname, “užmirš
tant” lygiai* taip pat pailiustruoti 
komunistų žiaurumus. Ir tai spau
doj krašto, kurio vieną trečdalį 
yra pasigrobę tie patys komunis
tai. Bet galima rasti ir gražių iš
imčių. Sakysim, plačiai skaito
mas lytinis bulvarinis “Bild-Zei- 
tung” yra redaguojamas išmin
tingai, atsižvelgiant į skaitytojų 
išsilavinimą ir polinkius, bet kari 
tu stengiantis nepažeisti norma
laus skonio.

Masė dar sveika
Roepke laiko stebuklu, kad mo

ralinio purvo lietus, kuris kas
dien per laikraščius krinta ant 
milijonų galvų, iki šiol dar nesu- 
pūdė tautos atsparumo. Tačiau 
būtų perdidelis optimizmas šiuo 
atsparumu pasikliauti toliau. 
Šveicarų profesorius mano, kad 
reikia prieš dekadentinę spaudą 
stipraus pasipriešinimo, kuris tu
ri kilti iš tų pačių intelektualų. 
Tam rekės didelės drąsos, nes re
zistentai prieš nuopuolį bus ap
šaukti avangardizmo priešais, 
įdomu, kad ekonomistas profeso
rius prileidžia, jog sąlygas netik
roms vertybėms ir netikriems va
dams klestėti sudaro ir ūkinė ge
rovė. “Pavojus yra pasiekęs augš- 
čiausią laipsni, nes kraštas ima 
prarasti savo veidą. Kas Vokieti
ją myli, turėtų šitai pasakyti 
drąsiai ir įsakmiai”, baigia Roep
ke.

Kad jo Įspūdžiai yra gyvenimo 
tikrovė, liudija ir kardinolo 
Doepfnerio pamokslas per N. Me
tus Miuncheno katedroje. Jis kal
bėjo apie “pasibaisėtiną nuopuo
lį seksualiniame gyvenime”, apie 

lijonines skolas. Kol tai bus pa
daryta, jos vyriausybė atsisako 
grąžinti apie $800 mil. vertės Še
rus.

Manoma, kad naujasis P. Viet
namo premjeras gen. Khan reika
lauja JAV atšaukti dabartinį am
basadorių gen. Taylor. Aplamai ' 
P. Vietname vedama didelė pro
paganda prieš Ameriką, pries jos 
karius ir prieš visą jos paramą.

Filipinų valstybėje Vyksta de
monstracijos prieš amerikiečius, 
tiek daug padėjusius. Kinijos ko
munistai stengiasi tai išnaudoti 
savo reikalams.

Naujos bolševiku istorijos kny
gos neužsimena apie N. Chruščio
vą, buvusį ir partijos sekretorių ir 
savo raud. imperijos min. pirmi-

Britanijos karalienė Elzbieta su z 
savo vyru princu Pilypu iškeliavo 
į Etiopiją su vizitu. Juodu pakvie
tė Etiopijos karalius, kuris italų 
okupacijos laikotarpyje gyveno 
Britanijoj kaip tremtinys. Išbus 8 
dienas.

Kuboj į vyriausybininkų rankas 
pateko sukilėlių vadas Menoyo su 
kitais trim kovotojais. Jie prieš 
dvi savaites buvo nuvykę į Kubą 
iš Puerto Rico. Kuba kaltina 
Ameriką už Kubos sukilėlių rė
mimą.

Indijoj ligi šioljoficiali kalba 
buvo an^ų. Dabar vyriausybės 
potvarkiu pereinama prie hindi 
kalbos. Atsirado protestuojančių 
tose srityse, kur hindi kalba ne! 
vartojama. Per demonstracijas du 
asmenys susidegimo.

Varšuvoj teismas nagrinėja 
garsiąją bylą dėl mėsos prekybos. 
Teisiama daug augštų partijos pa
reigūnų. Prokuroras pareikalavo 
dviem kaltinamiesiems kalėjimo 
bausmės ligi gyvos galvos.

Indonezijos užsienio reik. min. 
penkias dienas viešėjo Kinijoj, 
kurios vyriausybė pažadėjo teikti 
ūkinę pagalbą, bet apie karinę — 
nutylėjo; pagyrė ir už pasitrauki
mą iš Jungtinių Tautų.

Mirė garsusis Prancūzijos gen. 
Weygand, sulaukęs 98 m. Jis yra 
pasižymėjęs I D. kare. Jis su ki
tais prancūzų karininkais sulaikė 
rusų armijas* prie Varšuvos 1920 
m. ir nulėmė tada Europos likimą 
ir pačios Lenkijos. II D. kare jis 
vadovavo Prancūzijos kariuome
nei ir pralaimėjo Vokietijai. Už 
tai laidotuvių iškilmės nebuvo la
bai iškilmingos.

Afrikos valstybė Burundi nu
traukė diplomatinius santykius su 
komunistine Kinija. Pastaroji ap
kaltino dėl tų santykių nutrauki
mo JAV ir Belgiją dėl “tarptauti
nių papročių nesilaikymo”.

Vaišingtone State Department 
praneša, kad Amerika yra sutaru
si su bolševikine Rusija dėl kultū
rinių mainų ateity.

JAV prezidentas yra susirūpi
nęs aukso atsargų mažėjimu. Mo
kėjimų balansas yra pasyvus. 
Daugelis valstybių keičia JAV do
lerius i auksą. Taigi, dabar ir ei
na karštos diskusijos: kokių prie
monių reikia imtis doleriui ap
saugoti ir aukso atsargom taupyti.

palaidumą filmuose, raštuose ir 
pasilinksminimuose, kur nedory
bei jau nėra jokių ribų. Kalėdi
nę prekybą ir besaiki dovanų pir- 
kiojimą kardinolas pavadino 
“baisiu iškreipimu duosnios mei
lės, kurią mums parodė žmogu
mi tapęs Dievas”.

Problema, kurią turi Vokieti
ja spręsti, šiandien yra viso mo
derniojo laisvojo pasaulio. Ji yra 
rankose vadovaujančio elito, ku
ris turi pajusti atsakomybę už žo
di ir paveikslą, skirtą skaityto
jui. UŽ žurnalisto ar intelektualo 
atsakomybę nė kiek nemažesnė, 
gal net didesnė, yra atsakomybė 
leidėjų — prekybininkų, kurie 
nekartą tiesiog nuperka rašan
čiuosius, kad šie numotų ranka į 
dorovės dėsnius ir pataikautų 
žmogaus nuopuoliui. Ar laisvasis 
pasaulis pajėgs augščiau pinigo 
galios pastatyti sveikus norma
laus žmogaus reikalavimus?
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® RELIGINIAME GYVENIME
* Popiežius Paulius VI skati

na katalikus būti “paklusniais ir 
turėti pasitikėjimo” prisitaikant 
naujiems Mišių pakeitimams, 
reikalaujantiems veiklesnio ti
kinčiųjų dalyvavimo. “Mes turi
me keisti savo galvoseną, kurią 
buvome susidarę šventų apeigų 
ir religinių papročių atžvilgiu, 
ypatingai jei manėme, kad apei
gos yra grynai išoriniai veiks
mai, praktiškai tebereikalaują 
mūsų neveiklaus ir išsiblaškiu
sio dalyvavimo”. Gali būti, kad 
liturginė reforma “palies papro
čius, kurie yra mums brangūs ir 
galbūt visai be priekaištų”, ta
čiau mes turime suprasti, kad 
“santaryboje gimė nauja dvasi
nė pedagogika”, ir mes turime 
“neabejodami pirmiausia tapti 
mokiniais, o paskui rėmėjais 
šios maldos mokyklos”. “Naujo
sios liturginės konstitucijos at
skleistas religinis ir dvasinis pla-

reiškė, kad Vengrijos komunis
tinė vyriausybė būtinai norinti 
iškraustyti kardinolą iš Vengri
jos, tačiau atsisakanti atšaukti 
tuos kaltinimus, kuriais remian
tis kardinolas prieš 15 m. buvo 
nuteistas ir kalinamas. Kard. 
Mindszenty iš savo pusės atsisa
ko palikti Vengriją, kol nebus 
visi kaltinimai prieš jį atšaukti 
kaip neteisingi. Jis ir toliau gy
vena JAV pasiuntinybės patal
pose.

* Ortodoksų vienuolio motina 
Ščur, gyv. Sov. Sąjungoj, laišku 
kreipėsi į Jungt. Tautų gen. sek
retorių, prašydama atkreipti dė
mesį į tragišką Potčajevo vie
nuolyno narių padėtį. Ji prašo 
sekretorių panaudoti savo įtaką 
ir pažymį kad jos sūnaus padė
tis nesanti išimtis, o tiktai vie
nas įvykis iš komunistų nusikal
timų virtinės. Toliau ji išvardi
na visu Potčajevo kalinamus vie
nuolius. šis motinos laiškas irnas yra stebinantis tiek mokslo _________ ______ __

gilumu ir autentiškumu, tiek kiti dokumentai apie religijos 
persekiojimą Sov. Sąjungoje bu
vo paskelbti ortodoksų vyskupo 
Antano, gyv. Ženevoje. Ginda
masi sovietų “Tass’ agentūra pa
skelbė metropolito Pimen pa
reiškimą, kuriame šių laiškų 
skelbimą vadina “šaltuoju ka
ru”, o pačius laiškus — “toli 
nuo tiesos”. Potčajevo vienuo
lynas nesąs uždarytas, visi vie
nuoliai toliau atlieką savo parei- ‘ 
gas. Pareiškimas visdėlto nepa
neigia persekiojimo.

* Mirė kard. P. Gerlier sulau
kęs 85 m. amžiaus. Anksčiau jis 
buvo teisininku nuo 1901 m. iki 
1913 m. I D. kare buvo sužeis
tas ir apdovanotas “karo kry
žium” bei pakeltas garbės legį- 
jono karininku. Būdamas 41 m. 
amžiaus jis tapą kųpįgu, o vėliau 
vyskupu. Paskutiniu metu buvo 
Lyono arkivyskupu ir Prancūzi
jos primų.

* 1967 m. Kanados šimtme
čio parodai krikščionių bažny
čios statys bendrą paviljoną. 
Tam pritarė: kard. Legėr, E. 
M. Howse — United Church mo
deratorius, anglikonų vysk. K. 
Maguire, presbiterini'nkų dr. R. 
Bell, baptistas E. Jenkiiis, grai
kų ortodoksų vysk. T. Rodosto- 
lou ir liuteronas dr. E. Treusch.

Kun. J. Stš.

krikščioniško protavimo logišku
mu, tiek kultūros ir meno skaid
rumu bei turtingumu. Iš tikro 
jis atitinka modernaus žmogaus 
vidinį gyvenimą ir jo reikalavi
mus.”

* Pasaulio protestantinių baž
nyčių taryba Įgaliojo 8 asmenų 
grupę nuolatiniam bendradar
biavimui ir pasitarimams su Va
tikano tam pačiam tikslui pa
skirtais atstovais, šis ’ planas 
esąs bendras tarybos ir Vatika
no 6 mėn. pasitarimų vaisius ir 
todėl manoma, jog Vatikanas ji 
patvirtinsiąs. Bažnyčių taryba, 
susidedanti iš 214 tikybinių gru
pių atstovų, planą jau priėmė 
pabrėždama, kad tokia grupė jo
kiu būdu negalėsianti tartis nei 
dėl susijungimo, nei daryti sa
varankiškų sprendimų, šiuo me
tu bus svarstomas' praktinis 
bendradarbiavimas labdaros, so
cialiniuose ir tarptautiniuose 
reikaluose, teologinėse ekume
ninio sąjūdžio studijose, tarpbaž- 
nytinę Įtampą sudarančiose pro
blemose bei misijų darbe. Tai 
pirmas kartas po protestantų re
formacijos, kad n e k a t a 1 f k ų 
krikščionių grupės užmezgė pa
stovų ryšį su Vatikanu.

* Kard. Koenig, grįždamas iš 
eucharistinio kongreso Bombė
juje, Jungtinės Arabų Respubli
kos vyriausybės kviečiamas, už
suko į Kairą ir susitiko su augš- 
tais Arabų Lygos pareigūnais 
bei mahometonų vyresniaisiais. 
Jis arabams pareiškė, kad santa- 
rybos nutarimas žydų klausimu 
neturįs jokų politinių motyvų 
ar siekių, ir apgailestavo, kad 
buvo arabų galbūt nevisai teisin
gai suprastas. Iš savo pusės, 
Arabų Lygos gen. sekr. Abdel 
Khalek Hassuna kardinolui iš
aiškino arabų galvoseną šiuo 
reikalu, o vėliau kardinolas bu
vo pakviestas kalbėti mahome
tonų Al Azar universitete. Rek
torius, jį pristadydamas, pareiš
kė, esą krikščionybė ir mahome- 
tonizmas gali skirtis savo dog
momis, bet jokiu būdu ne etni
nėmis vertybėmis ir socialine 
laikysena; Kairo savaitraštis — 
“Al Musavak” pastebėjo, kad ir 
“mahometonų religija nelaiko 
žydų atsakingais už Kristaus 
mirtį”, nes ir mahometonai esą 
“priešai visų religinio fanatiz
mo bei rasizmo formų”.

* Kard. Koenig vėl ketina ap
lankyti kard. Mindszenty. Jis pa

Ateitininkai renka 
z savo tarybą

Ateitininkų Federacijos vyr. 
rinkimų komisija praneša, kad 
Kanados krašto rinkimų komisiją 
Federacijos tarybos rinkimams 
pravesti sudaro: St. Dargis, J. Ja- 
sinevičius ir A. Bušinskaitė. Visi 
Kanados ateitininkų vienetai ir 
pavieniai gyveną Kanados ateiti
ninkai pristato savo adresus Ka
nados krašto rinkimų komisijai ir 
tuo užsiregistruoja Federacijos 
tarybos rinkimams pas St. Dargi, 
174 Evelyn Ave., Toronto 9, Ont. 
Kandidatus Į Federacijos tarybą 
gali siūlyti nemažiau kaip 5 bal
suotojai. Pasiūlyti galima tiek 
kandidatų, kiek yra renkamųjų, t. 
y. 15 kandidatų arba mažiau. Siū
lytojai turi nurodyti kandidatų 
vardus ir pavardes, amžių, adre
są ir pridėti raštu sutikimą kandi
datuoti. Siūlytojai turi pasirašyti, 
nurodydami savo adresus ir ku
rios ateitininkų sąjungos kuriam 
padaliniui priklauso. Kandidatų 
siūlymo terminas — vasario 15 d.
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Skelbia laisvą, vykdo vergiįą
S3KOMUNISTINĖ RUMUNIJA PERSEKIOJA SAVO TAUTINĘ MAŽUMĄ — VENGRUS

___ i—i-,______a___ : J- GOBIS d____ u- *__
joj smerkia tautų priespaudą, 
skelbia brolystę ir kultūrinę bei 
kalbinę laisvę, bet praktiškai yra 
ne visai taip, o kartais ir visai 
priešingai: tautų priespauda įve
dama didesnė nei vad. buržuazi
jos valdžioje. Tokį piktos pries
paudos pavyzdį duoda Rumunija. 
Po pirmojo pasaulinio karo, ar
dant Austrovengrijos imperiją. 
Transilvanija buvo atiduota Ru
munijai. Apie pusę milijono 
vengrų gyvena Rumunijos-Veng- 
rijos 30 mylių pločio pasienio zo
noje, kurioje prie Habsburgų bu
vo 4 grafystės '— apskritys. Ta 
sritis neįeina į Transilvaniją, tėra 
centrinės vengrų lygumos prail
ginimas. Antras didelis vengrų 
telkinys Rumunijoje, yra rytų 
Transilvanijoje, maždaug Rumu
nijos širdyje, kur seniau buvo 
Szeklarų valstybė. Ten gyvena 
apie 700.000 vengrų. Iš viso Ru
munijoje yra apie 1.700.000 veng
rų. Rumunijos liaudies respubli
kos konstitucija iškilmingai pri
pažino visoms savo mažumoms 
kultūros bei kalbos laisvę, o Szek- 
lerų rajone sudarė autonominį 
vengrų regijoną, kuris turėjo būti 
parodomuoju. Iš Maskvos, Buka
rešto ir Budapešto atvykdavo į tą 
rajoną komunistiniai pareigūnai 
agituoti už žemės ūkio kolektyvi
zaciją ir už darbininkų varžybas 
darbe — už stachanovizmą; buvo 
steigiamos jaunimo brigados, sta
tomi fabrikai, tiesiami plentai.

Sukilimo kaitroje
Bet štai kyla antikomunistinė 

revoliucija Vengrijoje, kuri gyyu 
aidu atsiliepė Transilvanijoje: 
Cluj universiteto vengrai profe
soriai ir studentai ėmė demons
truoti už vengrų tautinę revoliu
ciją, taip pat Medras, Timisodra 
ir autonominio regijono adminis
tracinėj sostinėj Targu Mures 
augštosiose ir vidurinėse mokyk
lose. Rumunų komunistų valdžia 
tame sąjūdyje įžiūrėjo'ne vien 
antikomunizmo, bet ir antirumu- 
nizmo pasireiškimą, Įžiūrėjo veng
rų norą atskilti nuo Rumunijos ir 
prisijungti prie Vengrijos. Taip 
pat bijota savų kaimiečių sukili
mo, todėl Bukarešto vyriausybė 
visomis jėgomis padėjo Maskvai 
užgniaužti tautinę revoliuciją 
Vengrijoje. Tuo būdu Rumunijos 
komunistai iš karto pagavo du 
zuikiu: laimėjo Maskvos pasiti
kėjimą, jos dėkingumą ir prispau
dė savo senus tautinius priešus - 
- vengrų mažumą. Kai Maskvos 
tankai sutriuškino sukilimą 
Vengrijoje, Bukareštas tuoj pa
siuntė daug savo saugumo agentų, 
mokančių vengrų kalbą, padėti 
Vengriją' valyti nuo “reakcio
nierių“, o sovietų Įgulos Rumuni
joje padėjo apraminti pačią Ru
muniją, ypač Transilvaniją. Tūks-

i 

tančiai vengrų buvo suimta, šim
tai — sušaudyta. Prasidėjo perse
kiojimas vengrų kultūros ir kal
bos. Neseniai paskelbta amnesti
ja Rumunijoje neapėmė per mi- 

suimtų 
' veng-

neto sukilimo 
vengrų. Nuspręsta suvarž 
rų mažumos “privilegijas”. 1959 
m. vengrų universitetas buvo už
darytas — sujungtas su rumunų 
universitetais po to ėjo tolimes
nis vengrų kultūrinių Įstaigų už
darinėjimas; pvz., 600 metų senu
mo kolegijos ir bibliotekos užda
rymas Aind’e. 1962 m. be jokių 
priekabiu buvo likviduota pasku
tinė augstoji vengrų mokykla — 
medicinos ir farmaceutikos aka
demija Targu Mures’c.

Rumunai pertvarkė ir auto
nominio regijono administraciją: 
visus svarbesniuosius postus už
ėmė rumunai. Visose viešose įs
taigose vengrų kalba pakeista ru
munų kalba. Visi valstybiniai tar
nautojai gavo Įsakymą valstybinė
se įstaigose ir Įmonėse kalbėti tik 
rumuniškai, jei nenori darbo pra
rasti.

Apstatė rusus
Vengrų rašytojų sąjunga buvo 

prijungta prie rumunų rašytojų, 
specialiai atsiųstų į Transilvaniją. 
Dabar nebėra nė' vienos vengriš
kos bendro lavinimo mokyklos 
Rumunijoje ,nors vengrų ten yra 
netoli 2 milijonų.

Rusai labai vertino autono
minį Szeklarų regijoną, kaip Ru
munijos ir Vengrijos tautų drau
gystės atramą; rusai norėjo tame 
regijone laikyti vairą savo ran
kose, bet rumunai gudriai išma
nevravo juos iš tos pozicijos ir ap
gavo kituose reikaluose, pvz., iš
stūmė Anną Pauker su visa jos 
klika iš valdžios (ji buvo visa šir
dim ištikima Sovietų Rusijai). Di
džiausiu Rumunijos laimėjimu 
reikia laikyti sovietų įgulų išpra
šymu iš Rumunijos. Mat, pastaro
sios paslaugumas sovietams veng
rų sukilimo metu laimėjo Mas
kvos pasitikėjimą, kai tuo tarpu 
Vengrija jį prarado. Per vengrų 
pralaimėjimą rumunai pasiekė 
laimėjimą — tapo daug nepri- 
klausomesni nuo Maskvos.

Rumunai iš paslaugumo per
ėjo Į akiplėšiškumą santykiuose 
su Rusija, iš internacionalizmo Į 
šovinizmą Vengrijos atžvilgiu; net 
pradėjo savaip aiškinti istoriją, 
pvz. Rumunijos ir Balkanų “iš
laisvinimo” vaidmenį > priskiria 
bemaž sau vieniems. Esą jie pa
laužę vokiečių ir vengrų karo jė
gas Transilvanijoje ir tuo paren
gę bazes Budapeštui ir Prahai “iš
laisvinti”. Habsburgų imperijoje 
vengrai vaidinę didžiausią impe
rializmo ir tautinių represijų 
vaidmenį. Vengrai esą imperialis- 
tiška tauta ir tai ne vien rumunų

nuo Komekon’o ir moralinę teisę 
į prisijungimą sovietinės Molda
vijos. Esą Moldavijos gyventojų 
daugumą sudaro rumunai.

Bailūs vengrų komunistai
Vengrai komunistai supranta, 

kad jų tauta iš Habsburgų impe
rijos ir iš Horthy regencijos turi 
nešviesų palikimą, kuris slegia jų 
sąžinę. Prie to prisideda 1956 m. 
vengrų sukilimas, kuris rodo 
vengrų ortodoksiškiems komunis
tams, jog jų tautiečiai dar nėra 
nusikratę “fašistiškai nacionalis
tiškų” tandencijų, todėl, nenorė
dami būti įtariami nacionalizmu, 
neenergingai gina savo tautinius 
interesus. Pvz. prieš porą metų 
Vengrija buvo priversta nuteisti 
savo pabėgėlius iš Transilvanijos, 
kurie jieškojo Budapešte pagal
bos savo persekiojamiems tau
tiečiams Rumunijoje. Pastarosios 
vyriausybė, sužinojusi ką tie pa
bėgėliai veikia Budapešte, pagra
sino nutraukti rumunų - vengrų 
draugystės sutartį ir pareikalavo 
Vengrijos vyriausybę nubausti 
juos. Santykiai tarp Rumunijos ir 
Vengrijos eina vis blogyn. Rumu
nija proteguoja pravoslavų bažny
čią ir persekioja katalikų ir pro
testantų, nes katalikus ir protes
tantus laiko vengrų, šalininkais. 
Praėjusį pavasarį rumunų val
džios organai nutarė uždaryti is
torinę šv. Stepono katalikų bažny
čią Oradea mieste; tik didelės vie
tinių vengrų demonstracijos pri
vertė valdžią atidėti tos bažnyčios 
uždarymą.

Erzinantys mainai
Daugiausia vengrus erzina kul

tūriniai mainai su Rumunija, nes 
ta sutartis neleidžia Vengrijos vy
riausybei palaikyti santykius su 
savo tautiečiais Rumunijoje. Ru
munai teleidžia importuoti Į jų 
kraštą tik vengrų klasikų veika
lus. Jokia knyga apie Transilvani
ją negali būti importuota be ru
munų cenzūros aprobatos. Veng
rija teturi laisvę radijo bango
mis kalbėti savo tautiečiams 
vengriškai. Rumunų filmai Ven
grijoje nemėgstami, bet Budapeš
tas turi tiek jų pirkti Rumunijo
je, kiek nori savo filmų nusiųsti 
į Transilvaniją. Vengrams, turin
tiems giminių Rumunijoje ir no
rintiems^ juos' aplankyti, vizos iš
duodamos nenoromis, vilkinant 
ir imant toažadą raštu, kad iš tos 
vietos, kur gyvena giminės, neiš
važiuos toliau, kaip 6 km. Apla
mai imant, komunistinė Rumuni
ja persekioja vengrus, ypač auto
nominiame regi j one, kur vengrų 
yra bemaž pusė gyventojų. Tai 
rodo, jog nacionalizmas yra stip
resnis už internacionalizmą; net 
komunizmas virsta šovinistiniu 
nacionalizmu.
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JUZEFAI ŠVENTORAITIENEI mirus,
vyrui Viktorui, broliui Stasiui Kymantui ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime — 
J. Mičiūnienė 
E. J. Grikiniai 
O. P. Eidukaičiai 
V. P. Dunderai

TADUI NORMANTUI mirus,
gilaus skausmo prislėgtai žmonai, 

dukrai M. Vaserienei, sūnui Tadui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

D. ir E. Razulevičiai
E. ir B. Martišiai

MYLIMAM TĖVELIUI mirus,
Reginai Bagdonienei 

ir jos šeimai
reiškiame giliausią užuojautą —

A. V. Kažemėkai

S LAKŪNAI PADANGĖSE IR SUKILIME
(Tęsinys iš praeito nr.)

Tada mano nuotaika ir pasiti
kėjimas savimi pakilo: reiškia la
kūnas iš manęs gali būti. Tą die
ną padariau dar du skridimus. 
Instruktorius, matyt, buvo paten
kintas, kad dabar jau ant žemės 
nedaug ką besakė, o gal ir jam 
buvo įgrisę šaukti, kaip ir man 
klausyti.

Trečią ar ketvirtą savarankiško 
skraidymo dieną atėjau skraidyti 
tiesiog iš “Versalio” restorano. 
Atėjus mano eilei skristi, pakilau 
į orą. Atrodė viskas gerai, tačiau 
priplaniravęs tūpimo vietą paju
tau, kad kažkas netvarkoje: ne
matau augščio. Tūpiant reikia žiū
rėti, kad lėktuvas būtų išlygin
tas ir "nustojęs greičio' pasiektų 
žemę neaugščiau kaip iš metro 
augščio, kitaip važiuoklė neišlai
kys — luš.

Taip, nematydamas kokiame 
augštyje esu, netūpiau ir davęs 
gazą vėl pakilau augštyn. Ore 
mėginau išsiblaškyti — pabusti. 
Ilgoką laiką paskraidęs vėl ban
džiau tūpti, tačiau vis nemačiau 
augščio ir vėl pakilau. Tai pakar
tojęs keletą kartų nutariau, kad 
ilgiau skraidyti pavojinga: pri
stigsiu benzino, o tūpti vieną kar
tą vistiek reikės. Taip pasiryžęs 
tūpiau. Tūpimas buvo labai blo
gas, tačiau važiuoklė išlaikė — 
nelūžo. Turėjau padaryti dar du 
skridimus, tačiau nebeskridau ir 
nutariau tokiam stovyje daugiau 
niekuomet neskraidyti — tik iš
simiegojęs ir blaivus.

Laimei, instruktorius tuo lai
ku buvo ore, mano skraidymo ir 
tūpimo nematė. Jei būtų matęs, 
mano skraidymai su instrukto
rium neišvengiamai vėl būtų pra
sidėję.

Kitą dieną labai abejodamas 
vėl išskridau, tačiau viskas buvo 
tvarkoje; augštį tūpiant mačiau 
gerai.

Kartą įvyko maža nelaimė, ku
rios daliniu kaltininku aš buvau.

ltn. Steponkus, dar kiek iš šono 
tūpė didelis susisiekimo lėktuvas. 
Ltn. Steponkus turėjo saugotis 
manęs ir sekti susisiekimo lėktu
vą. Toks, palyginti, menkas dė
mesio nukreipimas baigėsi tuo, 
kad dėl peraugšto išlyginimo lėk
tuvo važiuoklė neišlaikė — lūžo. 
Lėktuvas nušliaužė ant liemens, 
o propeleris, pasiekęs žemę, irgi 
sulūžo. Pilotas išliko visai svei
kas. Palikęs savo lėktuvą, nubė
gau ir pasveikinau ji su “krikšty
nomis” bei patogiu išlipimu iš 
lėktuvo. Jis gi buvo susijaudinęs 
ir nepatenkintas, kad jam sukliu
džiau.

Nepamenu po kelių skridimų 
savistovų skraidymą su Anbo V 
baigiau ir pradėjau skraidyti su 
Anbo III, vadinamu “kirviu”. 
Kirviu vadindavome todėl, kad 
tūpiant planiruodavo jis dideliu 
kampu ir greitai nustodavo grei
čio. Tūpti su juo buvo žymiai sun
kiau. Skraidymais su Anbo III 
užbaigėm tų metų sezoną.

Antroji žiema
Artėjant žiemai vėl tęsėm 

orinį kursą; skraidymai buvo 
traukti.

Kartą nagrinėjome pėstininkų 
vieną pratimą. Kursantų buvo iš 
visų ginklų rūšių. Senais laikais 
visų ginklų rūšių pažiba buvo ka
valerija. Jų uniforma ir mūsų ka
riuomenėje buvo gražiausia — 
spalvota. Patys kavaleristai irgi 
mėgo laikyti “fasoną”: stengėsi 
savo elgesiu išsiskirti iš kitų.

Minėto pratimo nagrinėjimo 
metu vienas gusarų karininkas, 
paprašęs balso, taip prabilo: “Aš 
manau, kad reikia kairiuoju flan
gu išvystyti ofenzyvą ir debušuo- 
ti per tereną.” Tai pasakęs atsi
sėdo su šypsena veide. Kursantai 
ėmė juoktis. Vedęs pratimą gen. 
št. pik. Repšys mėgo, reikia ar 
nereikia, taisyti apykaklę; išgir
dęs tokius surinktus be prasmės, 
su pratimu neturinčius ryšio žo
džius pasitaisė dar kartą savo 

1 apykaklę ir nieko nesakęs tęsė to-

te- 
nu-

Vedęs pratimą gen.

MYLIMAM BROLIUI TRAGIŠKAI ŽUVUS
ALDONĄ SKILANDŽIŪNIENŲ, 
jos šeimą, tėvelius ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
A. V. Laniauskai

DONATUI TRAGIŠKAI ŽUVUS,
giliai liūdintiems tėvams C. ir A. ~VENCKAMS, 

broliui Augustui, seserims — Aldonai Skilandžiūnienei 
ir Irenai Liškauskienei su šeimomis 

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
V. ir E. Abramavičiai

Pranešimas iš R. Europos

RAUDONIEJI SLAPTAI TARIASI

liau pratimą.
Lakūno Kvietinsko žuvimas
Kartais iš ryto būdavo fizinio 

lavinimosi valanda. Ją pravesda
vo kpt. R. Marcinkus. Kartą va
žinėj omės rogutėmis nuo kalno 
Fredoje (Kauno priemiestis). Bu
vo graži diena, ir aerodrome vy
ko skraidymai. Staiga išgirdome 
pikiruojančio lėktuvo smarkų 
kaukimą. Pažiūrėję į aerodromo 
pusę pamatėm iš augštai dideliu 
greičiu pikiruojanti lėktuvą — 
naikintuvą “Fiat” (italų gamy
bos). Lėktuvas, neišėjęs iš pikira
vimo, smigo į žemę aerodromo 
krašte. Buvę arčiau lakūnai ma
tė, kad lėktuvas lūžo dar būda
mas ore. Jame skrido Itn. Kvie- 
tinskas. Jis buvo baigęs aviacijos 
karininkų kursus viena laida 
anksčiau.' Iš ryto jis buvo geroje 
nuotaikoje. Pusryčiaudamas žadė
jo gerai paskraidyti, nes buvo iš
laikęs egzaminus, kurie jam kliu
dė gauti pirmą rangą. Jis buvo 
kiek nerviškas, karšto būdo. Tas 
ji ir pražudė. Žemai nupikiravęs 
ir pamatęs netoli žemę, perstip- 
riai patraukė vairolazdę, ir lėk
tuvas, smigęs dideliu greičiu, stai
giai išvestas neišlaikė — lūžo.

Tai pamatę, mes visi su vadovu 
priešaky tiesiai per laukus nubė
gom Į aerodromą. Pribėgę prie 
sudaužyto lėktuvo pamatėm avia
cijos viršininką pik. inž. Gustai
tį. Ltn. Kvietinskas iš laužo jau 
buvo ištrauktas. Kombinzone at
rodė tik masės gniužulys. Visiem 
buvo aišku, kad jis jau miręs. Pa
matęs mus žiūrinčius, aviacijos 
viršininkas priėjo prie vadovo, 
pabarė kam atvedė ir liepė kuo 
greičiausiai giĮžti atgal. Matyt, 
aviacijos viršininkas nenorėjo 
mums, busimiesiems lakūnams, 
sudaryti blogą vaizdą apie aviaci
ją, Ltn. Kvietinską nuvežė į ka
ro ligoninę pataisyti veido, kad 
galėtų atpažinti ir neatrodytų 
baisus tėvams ir giminėms. Jis 
buvo palaidotas Kauno kapinėse.

(Bus daugiau)

VARŠUVOS SĄJUNGOS 7-nios 
signatarinės valstybės užbaigė 
savo politinio konsultacinio ko
miteto posėdžio darbus. Pasikal
bėjimai truko tik dvi dienas. Tuo 
reikalu į Varšuvą atvyko visų tos 
sutarties narių patys stambiausi 
kompartijos ir valdžios pareigū
nai, kompartijų sekretoriai, 
premjerai, užsienio' reikalų ir 
krašto apsaugos ministerial, o 
taip ištisa eilė patarėjų.

Jugoslavija nepriklauso tai ka
rinei organizacijai ir todėl neda
lyvauja pasitarimuose. Kinijos at
stovų irgi trūko. Tiesa, kaip Azi
jos kraštas, negalėjo būti Varšu
vos S-gos nariu, bet praeityje pa
našiuose pasitarimuose dalyvau
davo kaip stebėtojai ir patarėjai.

Kiltų klausimas, koks yra tokio 
staigaus ir neplanuoto pačios ko
munistų smetonėlės suvažiavimo 
tikslas. Iš viešai paskelbtų oficia
lių pranešimų matyti, kad tie pa
sitarimai yra nukreipti prieš 
Amerikos planą, atominių ginklų 
įvedimą vakarų valstybių karinė
je sąjungoje (daugiatautė kar. pa
jėga).

Yra žinių, kad už tų pasitarimų 
slepiasi kiti tikslai, nieko bendro 
neturintieji su kariniais reika
lais. Tai Rusijos-Kinijos ginčas. 
Kovo 1 d. įvyks visų kompartijų 
bendra konferencija'tuo reikalu', 
ir todėl reikia atitinkamai paruoš
ti dirvą, o laiko labai maža. Iki 
šiol Kremliaus diktatoriams ne
pasisekė privesti prie vieningo 
nusistatymo Kinijos reikalu net 
artimiausių satelitų, o jau nėra ko 
kalbėti apie kitų kraštų kompar
tijas. Tačiau didžiausią Maskvai 
susirūpinimą kelia Rumunijos 
kompartijos ir vyriausybės vyrai, 
aršiausi Kremliaus vedamos poli
tikos Kinijos atžvilgiu priešinin
kai. Tai kompartijos sekr. Gheor
ghiu Dej ir premjeras Gheorghe 
Maurer.

Chruščiovas bandė rumunus 
priversti priimti jo planus. Nepa
sisekė, nes “priešininkai” nesi
leido į jokias kalbas ir į kvieti
mus atvykti į Maskvą atsakė ne
turį laiko. Kremliaus komunisti
niu imperatorių tarpe įvyko pasi
keitimai, bet rumunai ir toliau 
laikosi savo nusistatymų. Beveik 
per pusantrų metų rumunai, ypač 
kompartijos sekretorius vengė 
susitikti su rusų vadovais. Reikia 
nabrėžti ir tai, kad iki šio laiko 
Rumunijos piliečiai net nežino 
kaip atrodo nauji Kremliauš dik
tatoriai. Rumunų spauda nei vie
na kartą nepaskelbė Brežnevo ir 
Kosygino atvaizdų, o kada buvo

išrinktas Anglijos premjeras, o 
taip pat JAV prezidentas, jų at
vaizdai didžiausio formato buvo 
kelis kartus spaudoje Įdėti.

Pasibaigus konferencijai, kai- 
kurios delegatų grupės išvyko į 
savo kraštus, bet pasiliko tie, ku
rie toliau ves slaptus pasitarimus. 
Kovo 1 d. netoli, pamatysime kas 
iš to išeis, šiaip ar taip, bet iš 
komunizmo organizmo dvelkia 
puvėsių kvapas ...

PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES 
pačiame Varšuvos miesto centre 
nežinomi ginkluoti plėšikai už
puolė Centrinių Prekybos Namų 
kasininkę, vežančią pinigus Į ban
ką, ir pagrobė 1.336.500 zlotų. 
Užpuolimas Įvyko, kai kasininkė 
su palydovais jau buvo prie ban
ko durų. Susišaudymo metu vie
nas palydovas buvo nušautas, ki
tas lengvai sužeistas. Kasininkė 
ir automobilio šoferis nenukentė
jo. Plėšikams pasisekė su pini
gais pasprukti, šiuo laiku vyksta 
jų jieškojimas visame krašte. Mi
licijos pareigūnai nustatė, kad 
plėšikų buvo trys asmenys. Du iš 
jų dalyvavo užpuolime, o trečias 
laukė sutartoje vietoje su auto
mobiliu.

Pasirodė, kad tai yra ta pati 
plėšikų gauja, kuri prieš kelerius 
metus taip pat miesto centre bu
vo užpuolusi pašto tarnautojus, 
kurie vežė i banką pinigus. Tada 
žuvo vienas paštininkas, kitas bu
vo sunkiai sužeistas, o Į banditų 
rankas pateko 600.000 žiotų. Mi
licija labai dažnai atitinkamais 
komunikatais informuoja visuo
menę.

REIKĖTŲ PAMINĖTI dar vie
ną tragišką atsitikimą, kurį len
kų tauta sunkiai pergyveno. Sau
sio pradžioje šiaurės jūroje nu
skendo lenkų prekybos laivas 
“Nysa” (upės pavadinimas) kartu 
su visais 18 Įgulos narių. Tuo lai
ku jūroje siautė didelė audra, 
kurios neišlaikė mažas — 660 
BRT talpos — laivas. Kokiose 
aplinkybėse ir kurioje vietoje įvy
ko tragedija, nėra jokių žinių. 
Spėjama, kad lūžo pusiau ir buvo 
bangų apverstas. Gabeno geležin
kelio bėgius. Nežiūrint kelių die
nų j ieškojimo, nesurasta nei vie
no jūrininkų lavono, tik dvi tuš
čios gelbėjimosi valtys. Sausio 
18 d. spauda pranešė, kad Norve
gijos pakrantėje, netoli Stavan
ger, rasti išmesti 7 jūrininkų la
vonai. Manoma, kad jie yra žuvu
sieji lenkų jūrininkai.

f
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Amerika J. Baltušio akimis
ANKSTYVOS VEDYBOS 

LAIMĖ AR NELAIMĖ?
, M. JONYNIENĖ

Šeima — mažas pasaulis. Įvai
rus, darnus arba komplikuotas. 
Daug šiandien apie ją kalbama ir 
rašoma, žinoma, ne be pagrindo. 
Šeima — visuomenės dalelė. Nuo 
visuomenės dalelių sudėties svei
katingumo (visokeriopa prasme) 
priklauso visuomenės klestėji
mas. Pagarbos ir visuomenės dė
mesio susilaukia šeimos, kurių 
nariai vienu ar kitu būdu susilau
kia savo kūrybinio įnašo pripaži
nimo viešajame gyvenime. Po šei
mos pamatais jieškoma priežasčių 
psichiškai nesveikų, alkoholikų, 
visuomeninės naštos. Ant tėvų pe
čių gula sunki, atsakinga išauklė
jimo ir paruošimo gyvenimui naš-

Jo galvoje — tik tuščios teorijos, 
įkyrūs, nusibodę tėvų bei auklė
tojų pamokymai. O jaunuoliai 
veržiasi į laisvę, į savarankišką 
gyvenimą (iš tikrųjų į didelę ne
laisvę), ir tai vis jaunesni ir jau
nesni. Merginų skaičius pasauly 
daug didesnis už vyrų. Jau ne tik 
Amerikoj, bet ir Europoj mergi
na turi ištekėti prieš 24 metus.

Pavojus neištekėti
Pavojus likti neištekėjusiai — 

dažna priežastis nevykusiai sukur
tų šeimų.

Tai patvirtina ir prof. M. Sar- 
ger: “Vidutinių gabumų mergaitė 
paprastai išteka apie 20 metus. 
Jeigu ji sulaukia 24 ir yra dar ne
ištekėjusi, griebia bet kokį pasi
taikiusį vyrą”.

Iš kitos pusės, anot to paties 
profesoriaus, dabartinė visuome- 

. nė “verčia mūsų vaikus vesti bei 
ištekėti dar prieš jų pakankamą 
jausmini subrendimą“. Todėl toj 
pačioj Amerikoj kas ketvirta šei
ma, neišgyvenus trejų metų, savo 
karjerą baigia teisme skyrybomis. 
Ameriką vejasi ir kiti kraštai —r- 
Šveicarija, Suomija, Švedija, Da
nija, Sovietų Sąjunga. Pastaroj 
anksčiau lengvai išskirdavo ne
sėkmingai vedusias poras, bet 
šiandien ir ten gerokai skyrybas 
varžo — į šią problemą jau krei
piamas rimtas dėmesys.

Nerimta pradžia — liūdna 
pabaiga
Vedybų rimtį ir atsakomybę ga

li suprasti tik subrendęs ir šiokią 
tokią gyvenimo patirtį turįs žmo
gus. To dar nesuvokia jaunuolė 
ar jaunuolis, prasvajojęs, prašo
kęs šiltoj tėvų globoj 20 metų. Ja
me vyravo noras nusikratyti' stu
dijomis, (nesupranta profesijos 
įsigijimo reikšmės!) gauti bet ko
kį darbą, turėti pinigų ir džiaug
tis gyvenimu.

Kai mergina teka neturėdama 
profesijos, gaila, nes turėdama 
galimybes, nenorėjo baigti moks
lų vedybų sąskaitom Bet kai vai
kinas veda nebaigęs mokslų —

beveik tragiška. Ant poros, kuri 
nėra pilnai pasiruošus gyvenimui, 
užkris sunki šeimos našta. Be abe
jonės, jaunas žmogus lengviau 
perneša, greičiau sprendimus da
ro, bet didelis skyrybų procentas 
rodo, kad nevisi laimingai išplau
kia. Žinoma, skyryboms priežas
čių yra įvairių įvairiausių, šiuos 
reikalus tvarką žmonės gali prira
šyti tomus, bet mes jų čia ne- 
nagrinėsim.

Blogai paruoštas jaunimas
Norėčiau atkreipti dėmesį į 

jaunimo auklėjimą, į tą savanau
diškumu dvelkiančią, be idealo at
mosferą, kurioje mūsų busimųjų 
šeimų nariai bręsta. Visuomeninis 
nusiteikimas užgniaužia jaunuolių 
idealistinius jausmus, išugdo sa
vanaudiškumą bei agresyvumą. O 
šeimyniniame gyvenime kaip tik 
reikia nepaprastai daug meilės ir 
pasišventimo bei savęs atsižadėji
mo. Tėvai turi išmokti atsižadėti 
ir dvasinių malonumų ir pramogų 
ir materialinių patogumų vaikų 
labui. Vaikai daug ir ilgus metus 
bus tėvų malonumų ir nusivylimų 
centru.'

Gyvenimo patirtis ir statistikos 
rodo, kad tėvų supratimas reikalo 
vaikams aukotis, juos tinkamai 
paruošti gyvenimui nėra pilnuti
nis. Pvz., 1963 m. Kanadoj iš 100 
moksleivių pasiekė universitetą 
tik 9. Kodėl nubyrėjo 91, kokios 
buvo priežastys, ar nebus daug 
kur kaltas tėvų netinkamas reika
lo supratimas,' nemokėjimas ma
terialiai tvarkytis ir įkvėpti ryžto 
mokslui?

Mergaitė ir moteris
Moters vaidmuo šeimoje ypa

tingai didelis ir atsakingas. Ji, 
jauna ištekėjus, dažnai turi pra
leisti savo jaunas dienas beveik 
užsidarius mažų vaikų tarpe. Juk 
nevisoms prieinama pasisamdyti 
aukles nors kelioms valandoms. 
Todėl neveltui sakoma, kad “gy
venimas prasideda tik 40 metų su
laukus” šiandien jau pratęsiamas 
net iki 50.

Didėjant savanaudiškumui bei 
agresyvumui, besiaukojančių mo
terų skaičius nuolat eina mažyn. 
Gal kur nors bažnyčion ar kultū- 
rinėn išeigon ji ir neateis, bet į 
menkavertį pasilinksminimą būti
nai atvyks. Ir kartais negali pati
kėti savo akimis, kai matai jauna- 
metes motinas su stiklais rankose 
pusgirčių draugijoj niekus pliauš
kiančias iki parytužėlių, o penkia
metes dukreles išblyškusiais vei
deliais rūsiuose bežiūrinčias vėly
vuosius filmus televizijoj. Neišgy
venta jaunystė stato savo reikala
vimus, šeima savo. Tik giliame 
šeimyninių pareigų supratime ir 
dideliame tėvų savęs atsižadėjime 
glūdi šeimos laimė, o kartu ir vi
suomenės ateitis.

.. .

Rusiškas internatas — mokykla Karaliaučiuje Chmelnickovo gatvėje. Virš mokyklos durų ir ant 
sienos — rusiški užrašai. Tai ženklai, rodantieji Karaliaučiaus ir jo srities rusinimą.

Lietuviams artimos mintys

Ateivių ištirpimas nepriimtinas

ATEITININKŲ KONGRESAS - 
TAUTINĖS GYVYBĖS APRAIŠKA

Kaip ir pritinka didesnės ap
imties lietuvių kolonijai, Toron- 
tui ir šiais metais tenka pareiga 
suorganizuoti net du didelio mas
to sąskrydžius. Dar nespėjo iš at
minties išdilti didžiulis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimas, 
šiemet vėl čia šaukiamas Ateiti
ninkų Federacijos kongresas ir 
masinis lietuviškojo jaunimo kon
gresas. Tegul ateitininkijos kon
gresas ir neprilygs PLB seimui 
savo apimtimi, bet jis yra labai 
reikšmingas ne tik pačiai ateiti- 
ninkijai, bet ir visai lietuvių tau
tai, kurios didelė dalis brendo 
jos idealų šviesoje. Juk kas neat
simena didžiųjų mūsų dvasinės 
šviesos žiburių — Kuraičio, Do
vydaičio, Šalkauskio, Pakšto, En- 
dziulaičio, Leimono ir daugybės 
kitų, kurie dar ir šiandien švytu
riais stovi mūsų vargano amžiaus 
lietuviško gyvenimo kelyje.

Kaip ir mūsų tauta yra išblaš
kyta po visą pasaulį, taip ir atei- 
tininkija yra užtinkama visuose 
žemės pašaliuose. Dėlto ir į šį 
kongresą suvažiuos viso pasaulio 
ateitininkų atstovai. Tai bus nau
jas jėgų sutelkimas bei išrikiavi- 
mas dabarties uždaviniams.

šalia religinio atspalvio, ant
ras pats didžiausias ateitininki- 
jos idealas glūdi tautoje. Jis yra 
išreikštas ir jos himne: “... dirb
sim, kovosim dėl Lietuvos”. Tau
tinio motyvo pabrėžimas bus pati 
svarbiausia Šio sąskrydžio žymė. 
Vadinasi, iis bus ne sau kongre
sas. bet visai Toronto ir jo pla
čiųjų apylinkių lietuviškajai vi-

Atgaivindama konfederacijos 
dvasią ir gerbdama demokratijos 
idealus, Kanada turėtų priimti ir 
įgyvendinti “partnerių” principą, 
kuris būtų pripažįstamas visoms 
tautinėms' grupėms, prisidėju
sioms prie jos raidos bei pažan
gos. Anglai ir prancūzai, būdami 
mūsų krašto pirmatakais, turėtų 
būti laikomi vyresniais partne
riais, nes ir jų kalbų pripažinimas 
oficialiomis krašto kalbomis, re
miantis Britų šiaurės Amerikos 
Aktu, suteikia jiems ypatingų pri
vilegijų. Kitiems kanadiečiams 
turėtų būti leidžiama laisvai, be 
prievartos, pasirinkti vieną tų 
kalbų vartojimui mokyklose. Tre
čiąjį elementą sudarančiosioms 
kultūriniai tautinėms grupėms tu
rėtų būti suteiktas jaunesnių 
partnerių statusas, kuris garan
tuotų jiems teisę išlaikyti savo tė
vų kalbas ir propaguoti savas kul
tūras. Jų kalbos ir literatūros tu
rėtų būti įtrauktos pasirinktinais 
dalykais į atskirų provincijų pra
džios, aukštesniųjų ir aukštųjų 
mokyklų dėstomų dalykų sąrašus, 
jei susidarytų, studijoms pakan
kamas mokinių arba studentų 
skaičius. Kalbų'mokymas turėtų 
būti pradedamas jau nuo pirmojo 
pradžios mokyklos skyriaus, kai 
vaikai išmoksta kalbas be dides
nių pastangų. Kalbu apie tai turė
damas daugelio metų mokytojavi
mo patyrimą po įvairias Saskače- 
vano provincijos pradžios ir vidu
rines mokyklas.

Ištirpimas nepriimtinas
Kaikurie kanadiečiai yra įsitiki

nę, kad mažumos teturi tik'vieną 
teisę — asimiliuotis su dauguma' 
Kanada, susidėdama iš įvairių 
tautinių grupių, negali sutiktu 
kad šitaip būtų aiškinama “demo
kratija”, paneigianti kitas kultū
ras ir kalbas. Iš prigimties visi 
žmonijos nariai turi asmeninę 
vertę bei lygias pagrindines tei
ses, ir tik jas pripažindami galėsi
me laiduoti pasauliui laisvę, tei
singumą ir taiką. Kanadoje tokios 
teisės turi būti pripažintos ir už
tikrintos visiems kanadiečiams, 
nežiūrint kokios rasės, odos spal
vos, tautybės, kilmės ir kokio ti
kėjimo jie bebūtų. Jeigu anglų 
bei prancūzų kilmės kanadiečiai

SENATORIUS PAUL YUZYK

suomenei. Jis bus mūsų visų lie
tuviškumo manifestacija, reikš
minga išeivijai ir okupuotai Lie
tuvai.

Kongresas įvyks š.m. liepos 
3-4 d. Didžioji programos dalis 
vyks Prisikėlimo parapijos audi
torijoje. Be viešų paskaitų, reli
ginės dalies ir iškilmingos akade
mijos dar įvyks iškilus muzikos 
ir literatūros vakaras, banketas ir 
susiartinimo vakaras. Mūsų žy
miuosius rašytojus ir poetus skai
tys aktoriai, o muzikinę dalį iš
pildys plačiai pasireiškę solistai 
ir instrumentalistai.

Kongresui rengti komitetas ty
liai, bet jau senokai dirba. Bai
giama nustatyti programa, nu
matyti augštieji svečiai, paskaitų 
temos, meninės programos išpil- 
dytojai ir t.t. Jau iš pat anksto 
yra kviečiama ir lietuviškoji vi
suomenė, studentija, moksleivija 
ir visas jaunimas būti šio kongre
so svečiais. Jaunimas turės spe
cialią programą, organizuojamą j pos, P. Rėklaičio straipsniai. Duoda- 
studentų ir moksleivų ateitįnin- mos biografijos mirusiųjų rašytojų — 
kų. Fausto Kiršos ir Juliaus Kaupo su jų

Rengėju komitetą sudaro šie kūrybos gabalais. Taip pat recenzuo- 
ateitininkai: dr. J. Songaila — kelios knygos (recenzentai J. 
pirm., kun. Pr. Gaida — dv. va- ' 
das, nariai — A. Kuolienė, stud. 
V. Tamulaitytė, stud. L. švėgždai- 
tė, K. Manglicas, V. Aušrotas ir 
A. Gurevičius. Komitetas artimai 
bendradarbiauja su A-kų Feder, 
valdyba.

Tolimesnė pasiruošimo eiga 
bus skelbiama lietuviškoje spau
doje. A. K.

ištikimai laikosi savo tradicijų ir 
viso, kas jiems brangu, tai turėtų 
būti visai natūralu, kad jie leistų 
ir kitoms tautinėms grupėms pa
našiai elgtis. Siaura pažiūra ne
gali triumfuoti prieš toleranciją, 
o skaičiai — prieš teisingumą. 
Kanados pirmas min. pirmininkas 
Sir John A. MacDonald šitaip pa
sisakė dėl kalbu:

„Nėra didesnės priespaudos, 
labiau slegiančios žmogaus širdį, 
kaip netekimas paguodos pasikal
bėti ir paskaityti ta kalba, kurią 
motina išmokė”.

Pažanga gera linkme
Jau padaryta šiokia tokia pa

žanga mūsų daugiakultūriškumo 
ir daugiakalbiškumo pripažinimo 
linkme. Kanadoje vartojama daug 
kalbų, todėl, nors ir neoficialiai, 
visos tos kalbos jau tuo pačiu yra 
kanadiškos. Ir kanadiečiai vis 
labiau pradeda suprasti, kad ne
išmintinga ignoruoti tas kalbas ir 
neskatinti jų naudojimo. Kaiku- 
rios šių neoficialių kalbų jau yra 
dėstomos viešose prerijų viduri
nėse mokyklose ir daugelyje uni
versitetų. Martttobos Universite
to Akademikų Sąjungos konfe
rencija, svarstydama pagrindinį 
klausimą “Kanada — viena tau
ta ar dvi”; pasisakė šiuo reikalu 
gana pozityviai. Konferencijos 
darbų aprašymui jinai išleido bro
šiūrą; skyriuje “Neoficialiosios 
kalbos” sakoma:

Šios kalbos “naudojamos” taip 
plačiai ir įvairiose Kanados vie
tovėse, kad būtų nerealu kalbėti 
apie jas kaip apie svetimas kal
bas. Pagal kilmę, apie 26% Ka
nados gyventojų nepriklauso nei 
anglams nei prancūzams. Oficia
lia Kanados kalba jie pasirenka 
anglų ar prancūzų kalbą. Todėl 
daug'nesuklysime teigdami, kad 
šie žmonės praktiškai yra dvikal
biai: jie naudoja anglų arba pran
cūzų kalbą ir savo tėvų kalbą, 
kuri ir yra jų antroji kalba.

Tos kalbos egzistuoja Kanado
je, ir joms kuria nors forma turi 
būti suteiktas pripažinimas. Ka
dangi šiuo atveju kalbos ir kultū
ros yra susijusios, reikia sudaryti

karo

kų.
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PASIRODĖ NAUJAS “LITUANUS” 
žurnalo numeris, paženklintas 1964 m. 
vasaros data. Kaip matome, jo leidi
mas yra gerokai atsilikęs ir tai liūdno
kas reiškinys. Kaip skelbiama, jis tu
rėtų išeiti 4 kartus per metus ir, ma
tyt, finansinės kliūtys čia nulemia ne
reguliarumą.

Dabar žurnalas iš didelio formato 
perėjo prie maždaug knyginio forma
to — tokio, kokį naudoja daugumas 
Amerikos mokslinio pobūdžio leidinių.

šio nr. 80 psl. atspausdinti žinomų 
mokslo žmonių: V; Vardžio, V. Trum-

Fausto Kiršos ir Juliaus Kaupo su jų

Purinas ir J. Gimbutas); yra plati bib
liografija. įdomu viršeli paruošė jau
noji dailininkė Birutė Bulotaitė.

žurnalą redaguoja Tomas Remeikis, 
talkinamas didoko būrio asmenų, ku; 
rių nemaža dalis yra dar jauni žmo
nės. kaip ir pats redaktorius.

Kaip yra skelbiama, šio žurnalo yra 
spausdinama apie 6.500 egz. Tokio ti
ražo leidinys mums reikšmingas, nes 
jis pasiekia pasaulio bibliotekas ir 
mokslo įstaigas. Tuo būdu kitataučiai 
gali susipažinti su lietuvių kultūra bei 
problemomis. Tik reikėtų stengtis, kad 
leidinys surastų stipresnį finansinį pa
grindą ir išeitų nustatytu dažnumu

VIENAS DIDESNIŲ PARENGIMŲ 
artimiausioje ateityje bus bendras Va
sario 16 minėjimas. Jį rengia ičkagos

Lietuvių Taryba vasario 14 d. Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje. Rengėjai kvie
čia šiame minėjime gausiai dalyvauti, 
o taip pat ir savo aukomis paremti 
Lietuvos laisvinimo žygius, kurie šie
met, susitarus mūsų centriniams veiks
niams, žada būti darnesni negu anks
čiau.

Muzikos ir dailiojo žodžio koncertą 
ruošia korp. Giedra vasario 7 d. Jau
nimo Centro patalpose, šio koncerto 
programoje čikagiečiai pirmą galės iš
girsti sol. Ireną Stankūnaitę iš Niujor
ko. Taip pat čia pasirodys ir kita nui- 
jorkietė — pianistė Aldona Kepalaitė.

Kiek tolimesnė yra “Laiškai Lietu
viams” metinė šventė ir žurnalo pre
mijų Įteikimas, šios šventės, kuri bus 
gegužės 15 d. Jaunimo Centre, meninę 
dalį išpildys baleto šokėjai Violeta 
Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas. Kon
kursinių straipsnių Įteikimo paskuti
nė data — vasario 10 d. Konkurso te
ma: “Santykiai tarp tėvų ir bręstančio 
jaunimo”. <

“LITUANUS” ŽURNALO LEIDĖ
JAS Lituanus Fondo vadovybė posė
džiavo sausio 24 d. Čikagoje, čia buvo 
išrinkta 1965 m. valdyba, kurios dau
gumas narių liko buvusiuose postuo
se. Pirmininku pasiliko A. Lukas, vi- 
cepirm. — V. Adamkavičius, sekr. — 
R. Stakauskas; nariai: V. Vardys, A. 
Dundzila ir kiti. Adresas: 6051 So. 
Ashland Avenue, Chicago, Illinois 
60636, USA.

(Nukelta Į 4 psl.)

sąlygas, kad jos (kalbos) būtų dės
tomos mokyklose savanorišku pa
grindu. Tai turėtų būti daroma 
prisitaikant prie vaikų subrendi
mo laipsnio, kai vaikams jau ga
lima pasiūlyti pasirinkti atskiru 
dalyku kalbą, skirtingą nuo toje 
provincijoje arba tame mokyklos 
rajone mokyklų dėstomosios kal
bos. Geriausia' pradėti tos kal
bos mokymą gimnazijoje, tačiau 
ten,'kur yra didesnis tautinių gru
pių telkinys, tokį planingą kalbos 
mokymą galima' pradėti jau ir 
pradžios mokykloje, žinoma, sto
jantiems į universitetus turėtų 
būti užskaitomi iš tų kalbų pasku
tiniais gimnazijos metais išlaikyti 
egzaminai.

Bejįeškant atsakymo į šią su
dėtingą problemą, dar lieka įsi
dėmėtinas ir realus buvusio fede
ralinės vyriausybės ministerio se
natoriaus A. J. Brooks pareiški
mas:

“Kaip besistengtume, nepada
rysime anglo iš prancūzo, o pran
cūzo iš anglo, tačiau iš jų abiejų 
padarysime gerus kanadiečius' 
Lygiai tą patį galima pasakyti ir 
apie kitų tautinių grupių žmones: 
negalėsime pakeisti jų tautinės 
grupės, bet iš jų galėsime pada
ryti puikius kanadiečius”.

Trečiasis elementas 
permažai respektuojamas 
Po pastarojo pasaulinio

Kanados vyriausybės paruošė ge
ras sąlygas Kanados daugiakultū- 
riškumui. 1947 m. Kanados Pilie
tybės Aktas pripažįsta visų Kana
dos piliečių lygybę, o 1960 m. Ka
nados Piliečių Teisių įstatymas iš
samiau pasisako apie piliečių spe
cifines teises ir pasmerkia diskri
minaciją.

Kitos federacinės ir provinci
nės ministerijos, viešosios insti
tucijos ir mūsų mokyklos labai 
lėtai teseka Pilietybės ir Imigra
cijos Ministerijos pėdomis. Mo
kyklų vadovėliai turėtų talpinti 
aprašymus, parodančius, kaip visi 
mūsų bendruomenės elementai 
prisidėjo prie Kanados organiza
vimo, idant išnyktų fanatizmas 
bei skirstymas į geresnius ir blo
gesnius piliečius bei pakiltų pilie
čių bendras susipratimas. Pagal 
piliečių lygybės principą ir tre
čiajam elementui priklausą kvali
fikuoti žmonės turėtų būti skiria
mi į augštas vietas, į įvairias ko
misijas, į Kanados tarybą ir į ki
tas institucijas. Šis tas ta linkme 
jau padaryta.

Pavyzdžiui, mano įsitikinimu, 
jau yra atėjęs metas, kad trečio
jo elemento žmonės būtų skiria
mi į gener. gubernatoriaus arba 
kurios nors provincijos guberna
toriaus vietas. Kanados radijo 
korporacija turėtų priimti ir tre
čiojo elemento atstovus į direkto
rių postus. Ji turėtų prisidėti prie 
musų daugiakultūrės bendruo
menes harmonijos ir vienybės 
remdama tautinių grupių regulia
rias savaitines radijo ir televizi
jos programas bei suteikdama 
joms progos pasirodyti su savo 
literatūra, muzika, dainomis, šo
kiais, vaidyba, rankdarbiais.

•Visuose mūsų santykiuose su 
Įvairių kultūrų pasauliu turėtų 
būti perteikiamas aiškus Kanados 
vaizdas, kuriame atsispindėtų 
daugiariopa jos kultūros sudėtis' 
Kanados ambasados, konsulatai ir 
jos valstybinės parodos turėtų 
teitkti iliustracijų apie trečiojo 
elemento, bent didesnių grupių, 
kultūrinius laimėjimus. Aš tikiu, 
kad Kanados prestižas pasaulio 
akyse žymiai pakiltų, jei pvz., vie
tinis indėnas, išmokslintas Kana
dos universitete, būtų paskirtas 
Kanados diplomatinės misijos na
riu. Turėtų būti skatinamas kul
tūrinis bendradarbiavimas tarp 
atskirų bendruomenės grupių, o 
Kanados Taryba ir kitos viešosios 
institucijos turėtų skirti lėšų et
ninių kultūrų išlaikymui.

Paruošė A. V. Bajorinas

(Tęsinys iš pr. numerio)
“Pažangieji” kankiniai

Aprašydamas JAV lietuvių gy
venimą, J. Baltušis pagrindinį 
dėmesį skiria raudonajam ele
mentui, ypač jų vadams: “Ir vi
sus juos buria draugėn pažangio
ji mintis, tos minties puoselėto
jai “Laisvės”, “Vilnies” laikraš
čiai, leidyklos, klubai, rateliai, vi
sus telkia tokie šviesūs ir taurūs 
pažangiosios minties skleidėjai, 
kaip mylimas rašytojas Rojus 
Mizara, įžymusis žurnalistas An
tanas Bimba, nepalaužiami S. J. 
Jokubka, L. Jonikas, A. Petriką, 
Andrulis, Pauliukas, Venta, Buk- 
nys, Ieva Mizarienė, Ilzė Bimbie- 
nė, Ksavera Karosienė...” J. 
Baltušio komunistine nuomone, 
jie dirba ir kenčia ne tik nuo 
JAV vyriausybės, bet ir nuo “di
pukų”. Juos, girdi, dažnai apšau
do “Draugas”, “Naujienos”, “Dir
va”, “Keleivis”, “Darbininkas”. 
Lietuvoje gyvenančiam skaityto
jui bene pirmą kartą pateikiami 
nekomunistinių lietuviškų laik
raščių pavadinimai. Nors jie iš
vardinti toli gražu nevisi, bet ir 
iš jų jis gali susidaryti įspūdį, 
kad patrijotinė lietuviškumo ban
ga JAV yra nepalyginamai stip
resnė už komunistinę, turinčią 
tik 2 pagrindinius laikraščius. 
Savo neatsargų prasitarimą J.B. 
tuojau pat mėgina uždengti ko
munistiniais komentarais: “ Ne 
visi šie laikraščiai vienodi. Yra 
jų tarpe santūresnių, yra tiesiog 
isteriškų. Ir spalvos jų ne visų 
vienodos. Vieni fašistiiojantieji, 
kiti — katalikuojantieji, treti — 
jau ir visai be spalvų. Tačiau jų 
neapykanta Tarybų Lietuvai, vis
kam, kas dabar daroma, kuriama, 
statoma Lietuvoje, visų vienoda.”

Valerija ir Salomėja
Išskirtiną dėmesį J. Baltušis 

rodo “Vienybei”, jos leidėjai ir 
redaktorei. Užsiminęs, kad 1962 
m. V. Tyslevienė į Viliių atvežė 
savo velionies vyro pelenus, jis 
sako, jog tada niekas nestatęs 
klausimo: “Nejaugi, sugrįžusi į 
Ameriką, ji vėl puls Tarybų Lie
tuvą “Vienybės” laikraštyje,' kurį 
paveldėjo iš savo vyro? Nejaugi 
juodins mūsų gyvenimą? Nepuo
lė. Nejuodino. Ji, žinoma netapo 
nei tarybinio mąstymo žmogum, 
nei ypatingu mūsų draugu...” 
Ir visdėlto J. B. turi prisipažinti, 
kad su “Vienybe”.šiandien neko
kie reikalai, nes V. Tysliavienės 
ir red. S. Narkeliūnaitės veikla 
atsisuko prieš jas pačias: “Su
ruoštas “Vienybės” laikraščio 
boikotas, pareikalauta iš jos 
skaitytojų atsisakyti prenumera
tos ...” Sunkumai “Vienybę” už
gulė ne dėl leidėjos ir redaktorės 
įspūdžių aprašymų, bet dėl jų ne- 
pilnumo, dėl veiklos neapdairu
mo, kompromituojančio ir pačią 
idėją. Pvz. sunku įsivaizduoti, kad 
diplomuota žurnalistė S. Narke- 
liūnaitė Lietuvoje matė tik savo 
gimines ... Tikrovė juk yra kito
kia.

Reakcionieriai, 
dipukai ir jų slapukai

Aprašęs raudonųjų ar raustan
čių JAV lietuvių gyvenimą, J. 
Baltušis neįstengia visiškai tylo
mis praeiti pro dipukus: “Atvirai 
kalbant, gailų įspūdį daro šitie 
reakcionieriai' Jie spėjo jau įsi
gyti tuos bruožus, kurie buvo bū
dingi. Rusijos baltagvardietiška- 
jai emigracijai, o vėliau tapo bū
dingi reakciniams elementams, 
pabėgusiems nuo savo liaudies iš 
socialistinio lagerio valstybių.” 
Uvertiūra, kaip matome, komu
nistinė. Esą vaduotojai persekio
ja tuos, kurie mėgina susirašinė
ti su Lietuva. Toks J.B. propagan
dinis tvirtinimas ir pačioje Lie
tuvoje, tenka manyti, iššaukė juo
ko bangą, nes gimines Lietuvoje 
pasiekia ne tik tūkstančiai laiš
kų, bet ir nemažesnis skaičius 
siuntinių. Susirašinėjimams, tie
sa, yra daroma trukdymų, bet 
juos daro bukagalviško mentali
teto komunistiniai cenzoriai cent
riniame Vilniaus pašte. Gaila, 
kad jie kartu su Stalinu dar ne
buvo palaidoti Kremliaus patvo
ryje. Cenzūra liudija visišką ko
munistinės sistemos menkumą ir 
elementariausio žmoniškumo sto
ką. Dipukas iš JAV savo laišku 
Paleckio iš klumpių neišvers, ne
nugabens Sniečkaus į karių kapi
nes Rašuose ir neužkrės vėžiu 
Gedvilo su šumausku. Ko tie cen
zoriai įieško? Atsakymas trum
pas — žodžių, kurie nepatinka 
dabartiniams Lietuvos valdovams, 
ši žodžių baimė geriau už visa ki
ta kaip tik ir liudija, kad Lietu
voje kažkas yra netvarkoje, kad 
ten kažkas slepiama nuo jos gy
ventojų.

J.B. savo įspūdžiuose piešia 
epizodą apie vieną dipuką, kuris

jį vidurnaktį paprašęs ateiti į 
nuošalų “saliūną”, kad, girdi, 
veiksniai tokio pokalbio nepaste
bėtų, ir kad jis nepatektų į jų ne
malonę. Ką gi — yra savaip kvai
liojančių žmonių. Tas dipukas juk 
būtų galėjęs parašyti laišką Bal
tušiu! į Vilnių, ir nė lapė dėl to 
būtų nesulojusi. Amerikoje cen
zūros nėra. Niekas nebūtų suži
nojęs jo minčių, išskyrus J.B. ir, 
žinoma, Maskvos patvirtintą cen
zorių Vilniuje.

Numirėliai prisikėlė
Lig šiol Lietuvos komunistinė

je spaudoje skaitytojas žinių apie 
lietuvius užsienyje galėdavo ras
ti tik “Tiesoje”, A. Zoko redaguo
jamame skyriuje “Toli nuo tėvy
nės”, į kurį paprastai patekda
vo tik grynakraujai komunistai ir 
jų veikla (vienintelė išimtis sol. 
V. Verikaitis). J. Baltušis savo 
įspūdžiuose prikėlė eilę “numiru
sių sielų”: “Nė. vienas Ameriko
je gyvenąs lietuvių rašytojas, ar
tistas, dailininkas ar muzikas ne
gali pragyventi iš savo kūrybos. 
Net Bronius Raila, vienas akty
viausių reakcinio lagerio žurna
listų ir aršiausių Tarybų Lietu
vos priešų, jau šešiolikti metai 
dirba eiliniu darbininku viename 
metalo fabrike Holivude. Kadai
se buvęs žinomas vaikų rašytojas 
Stepas Zobarskas dirba viename 
Niujorko bankų valytojų... Ra
šytojas Liudas Dovydėnas augina 
jūrų kiaulytes medicinos reika
lams. Viena talentingiausių krikš
čioniškojo lagerio prozininkių, 
gyvenanti, beje, Kanadoje, Birutė 
Pukelevičiūtė — verčiasi įvai
riausiais darbais darbeliais, ima
si inscenizacijų, eikvoja talentą 
smulkmenoms. 'Savo laiku plato
kai garsėjęs dramos aktorius Sta
sys Pilka plauna indus Čikagos 
valgyklose, kad gautų bent paval
gyti. Įžymus katalikų poetas Ber
nardas Brazdžionis, aktorius Hen
rikas Kačinskas, teatralai Anta
nas Gustaitis, Jurgis Blekaitis 
“Įsitaisė” Vašingtone, “Amerikos 
Balso” redakcijoje, už. skatikėlius 
pardavinėja savo talentą ...” Šios 
J.B. pateikiamos žinios apie mū
sų kultūrininkus yra pilnos spra
gų, netikslumų ir net iškraipymų, 
bet visdėlto jų pavardės pasiekė 
lietuvį skaitytoją Lietuvoje. J. 
Baltušis šiuo atžvilgiu gerokai 
pralenkė nelaimingąjį A. Zoką.

Mūsų spaudoje netrūksta žinių 
iš Lietuvos. Kultūrinės veiklos 
kronika ‘ dažniausiai dedama be 
jokio propagandinio atspalvio. 
Būtų laikas A. Zoką “Tiesoje” 
pakeisti labiau išsilavinusiu žmo
gumi. Tada galbūt atsirastų ten 
vietos ir . mūsų kūrėjų laimėji
mams, kurie juk yra skiriami tai 
pačiai Lietuvai. Svarbiausia — 
proginių vizitų metu komunis
tams rašytojams ir žurnalistams 
tada nereikėtų jų kelti “iš numi
rusių”. Vyt. Kastytis

Kun. Jonas Svirnelis, misijo- 
nierius Indijoj, rašo laiške “T. 
žiburiams”: Nors jau antri me
tai bėga, kai raudonieji kinie
čiai puolė mūsų provinciją ir 
pagaliau palikę pasitraukė į sa
vo žemes, tačiau jų siekiai dar 
neaiškūs ir šiam kraštui daro 
daug neramumų. Jie nenori su
tikti su šio krašto pasiūlymais, 
ir todėl čia sakoma, kad gali 
dar kartą pulti šį kraštą.

Dėl šių neramumų ir visko 
karui kreipiamų dalykų viskas 
pabrango, kairios taip pakilo, 
kad žmonės negali jų įsigyti. O 
kitų tai jau visai rinkoje nesi
mato.

Jau keletas mėnesių, kai 
žmonės negali gauti net alkiui 
numalšinti saujos ryžių. Kas ži
no kada tas viskas baigsis ir 
kas iš to išeis...

Misijonieriaus adresas: Sa- 
vio Juniorate, Shillong (Mavlai) 
Assam, India. Kun. J. Svirne
lis šiuo metu stato didelę mo
kyklą Shillongo miesto vai
kams.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška 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, PsDJLHJiJPL
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TIKRINA VAISTUS x vadinti rašytojais. Jiems juk geriau
Vyriausios farmacijos valdybos tiktų komunistinės propagandos kai- 

vio vardas.
Kauno skyriaus kontrolinės-analitinės 
loboratorijos darbuotoja Danutė Ado
mavičiūtė ir kt. chemikai tikrina 700 
pavadininimų vaistų kokybę. Jie daž
nai lankosi miesto ir rajono vaistinė
se. Vaistų kokybės patikrinimo pro
cesui naudojami vengrų ir čekų at
siųsti prietaisai.

m.

ANTALIEPTĖS MARIOS
“Tiesos” korespondentas E. Uldui- 

kis pateikia smulkesnių, žinių apie 
Antalieptės marias, t. y. jos hidro
elektrinę jėgainę. Prieš 5 metus buvo 
užtvenkta šventoji, o jos vanduo pa
suktas į kanalą. Jėgainės pajėgumą 
padidino 25 tarpusavyje sujungti eže
rai. Pradžioje elektros energiją gavo 
tik 2 kaimyniniai kolchozai, o dabar 
per 5 metus jos pagaminta 26 milijo
nai kilovatvalandžių.

BULVIAKASIS
Zarasų rajono “Aukštaičių” kolcho

zo kontrolierius S. Fedotovas, nors 
jau ir žiemai įpusėjus, negali užmirš
ti bulviakasio: “Dauguma kontrolės 
aktyvistų patys darbavosi laukuose, 
savo rankomis ir duoną, ir bulves au
gino. O pirmosios bulviakasio dienos

J. KAŠKAIČIO PALIKIMAS
Komunistinė Lietuvos spauda 

lėtu straipsnių prisiminė 1963 
Vilniuje mirusį JAV paraudusį
dytoją J. Kaškaitį-Kaškevičių 80 m. 
gimimo sukakties proga. Jo paliktus 
raštus, nors žmogus ir sunkiai valdė 
plunksną, saugo partijos istorijos 
institutas, kaip medžiagą JAV “pa
žangiųjų” lietuvių judėjimo istori
jai. Nuo 1959 m. J. Kaškaitis kompar
tijai stengėsi išaiškinti “Laisvės” ir 
“Vilnies" rašinių autorių slapyvar
džius, ruošė medžiagą JAV lietuvių mus lyg šaltu vandeniu apliejo: per

niek visas triūsas nuėjo!” Taip jau 
neįtikėtinai žemas atrodė bulvių der
lius. Kontrolieriai bulvių kasėjus ap
skundė kolchozo pirm. K. Kurakinui, 
o šis tik ranka mostelėjo, matyt,7 ge
rai žinodamas, kad dirvoje paliktas 
bulves kolchozininkai vėliau susirinks 
savo reikalams. To likučio, pasirodo, 
būta nemenko — perartame 2 ha bul-

komunistų biografijoms mažojoj ta
rybinėj enciklopedijoj.

KAVINĖ SENAJAME BOKŠTE
Vilniaus Gedimino aikštės senojo 

varpinės bokšto rūsyje planuojama 
įrengti kavinę, I ir n augštuosė įkur
dinti ekskursijų valdybos tarnybą, o 
m augšte pardavinėti suvenyrus — 
medžio, gintaro, metalo dirbinius, vienoju plote S. Fedotovas priran- 
ženkliukus ir atvirutes. Bokšte taip 
pat bus įrengta panorama “Socialis
tinis Vilnius”. Šio senojo^architektū- 
rinio paminklo apatinė dalis buvo iš
mūryta XHI-XIV a., o viršutinė — 
XVm a. Varomės pertvarkymą nu
matoma užbaigti “socialistinės” Lie
tuvos 25-tųjų metinių išvakarėse. Tai
gi, ir šis istorinis pastatas bus panau
dotas komunistinės propagandos rei
kalams. ' '

kiojo net 55 centnerius. Jų kolchozi- 
ninkai bulvių kasėjai buvo “nepaste
bėję”. ...

“VAGOS” 20 M. SUKAKTIS
Vilniuje paminėta buv. valstybinės 

grožinės literatūros leidyklos, dabar 
pavadintos “Vaga”, 20 m. sukaktis, 
žodi tarė “Vagos” direktorius J. če- 
kys ir vyr. red. A. Maldonis. Jie 
džiaugėsi, kad per 20 m. buvo išleisti 
4.145 leidiniai 51 miL egz. bendru ti
ražu. Lietuviams autoriams atstovavo
I. 663 knygos, o tiražas siekė beveik 
22 miL egz. Kiti 29 mil. buvo skirti 
verstinei literatūrai — ne vien tik 
grožinei, bet ir propagandinei. Dir.
J. čekys pvz. mokslo veikalais vadi
na netgi K. Markso, F. Engelso ir V. 
Lenino sapaliojimus literatūros ir 
meno klausimais. Apie Stalino raštus 
dėl visiems suprantamų priežasčių 
jis netarė nė žodžio, bet paminėjo ki
tą niekalą — “revoliucinio pogrin
džio, didžiojo tėvynės karo ir parti
zaninio judėjimo” dalyvių memuarus, 
kurie taip pat suėdė milijonus eg
zempliorių bendroje statistikoje. Lei
dykla ypatingą dėmesį taipogi ro
džiusi “pažangiesiems” lietuvių rašy
tojams užjūryje, nors iš tikrųjų yra 
juokinga Mizarą, Bimbą ir Kaškaitį

PREKĖS SKOLON
Vakarų pasaulio išmonė — prekių 

pirkimas skolon yra pasiekusi ir Lie
tuvą. Prekybos ministerijos mažme
ninės prekybos organizavimo ir tech
nikos valdybos viršininkas A. Godu- 
navičius pasakoja: “ši nauja preky
bos forma, įvesta 1959 m. pabaigoje, 
įgauna vis didesnį populiarumą. Ir 
tai suprantama: jr pirkėjui patogi ir 
naudinga. Prekyba kreditan vis ple
čiasi. Užtenka pasakyti, kad praeitais 
metais valstybinė prekyba kreditan 
pardavė prekių už 9 mil. 381 tūkstan
tį rublių. Beveik už tokią pat sumą 
buvo pramoninių prekių parduota tik 
per 9 šių metų mėnesius. Per tą lai
ką respublikos miestų gyventojai kre
ditan įsigijo 2.600 radiolų, 6.300 tele
vizorių, 1.300 siuvimo mašinų, už 
270.000 rublių baldų.” Tačiau iki Va
karuose įprastos garantijos dar labai 
tolimas kelias. Jeigu nupirktasis tele
vizijos aparatas sugenda, jis keičia
mas į kitą tik po antro gedimo. Pir
masis pataisymas, tiesa, atliekamas 
nemokamai. Automobiliai, motociklai, 
pianinai, šaldytuvai, siuvimo mašinos, 
akordeonai, fotoaparatai, laikrodžiai 
ir kt. panašūs gaminiai taisomi du 
kartus ir tik trečiam gedimui ištikus 
juos galima pakeisti į naujus. Vie
nintelė išimtis daroma baldams, jei
gu juose surandama defektų. Tokiu 
atveju keičiamas visas komplektas.

LN BALIUS jau šį penktadienį, vas. 
5 d.; jis rengiamas LN 9 m. sukakčiai 
atžymėti ir miesto tarybos nariui J. T. 
Kostyk pagerbti. Bufetui gautas spe
cialus gėrimams pardavinėti leidimas 
nuo 7 v. v. iki 1 vai. r. Svečius kvie
čiame pradėti rinktis 7 v. v., o jei kas 
negali — vėtiau.

Trumpa programa pradedama 9 v. 
v. Pradžioje — įteikiamos dovanos. J. 
T. Kostykui, po to M. Pusdešrytės ir 
jos vedamos lietuvaičių gimnazisčių 
baleto grupės pasirodymas ir J. Ka- 
nevaitės akordeono muzika. Šokių me
tu platinami staliukų loterijai bilietai. 
Juos suaukojo: B. Kronas $25, Alf. ši- 
linskas $20, G. Palmer $15 ir A. Pranc- 
kevičius su Z. Didžbaliu $15. Nuošir
džiausias ačiū!

Vyt Babecko orkestras padidintos 7 
orkestrantų sudėties duos lietuviškos 
šokių muzikos. Balius įvyks nežiūrint 
koks bebūtų oras.

Kviečiame tautiečius iš Toronto, 
Oakvillės, Niagaros pusiasalio, tabako 
augintojus, Londono, Woodstocko, In- 
gersollio, Paris, Brantford, Kitchener, 
Preston ir kitų vietovių šiame mūsų 
gražiajame baliuje gausiai dalyvauti. 
Prie įėjimo dar bus bilietų. Baliaus 
paįvairinimui — turtinga daiktinė lo
terija.

Visiems šio baliaus dalyviams iš 
anksto reiškiame gilią, padėką ir linki
me smagios lietuviškos nuotaikos?

LN valdyba
“AUKURAS” šiemet pirmą kartą 

rengia kaukių balių vasario 27 d. Kni
ghts of Columbus salėje ir kviečia vi
sus. iš anksto jam rengtis — pasirū
pinti kaukėmis.

BANKELIS “TALKA” užbaigė ope
racinius 1964 m. su dideliu paūgėji- 
mu. Jo balansas per pr. metus padidė
jo virš $146.000 ir dabar siekia virš 
$804.000. Tai yra pats didžiausias pa
didėjimas per visus 10 metų. Šerų ir 
indėlių sąskaitose yra virš $751.000. 
Tai tokią gražią sumą pinigų hamil- 
toniečiai yra sukaupę savame lietuviš
kame banke. Nedaug kas prieš 10 me
tų būtų patikėjęs, kad bankelis išaugs 
į stiprią ir pajėgią ekonominę organi
zaciją. Per praėjusius metus gauta 
virš $31.000 gryno pelno, iš kurio teks 
išmokėti šėrininkams dividendo virš 
$22.000; teks, pagal įstatus, skirti virš 
$6.000 į garantijos fondą, į švietimo 
fondą ir, pagal susirinkimo nutarimą, 
likutį paskirstyti šalpos ir lietuvybės 
išlaikymo reikalams. Kas šiandieną 
galėtų pasakyti, kad bankelis nebuvo 
ir nėra reikalingas? Iš kur tos sumos 
būtų atėjusias lietuvybės reikalams? 
Lietuvių sunkiai uždirbtas pinigas 
grįžo atgal lietuviškiems reikalams. 
Jeigu šitos lietuvių pinigų sumos bū
tų angliškuose bankuose, jos neštų pel
ną nelietuviams ir nelietuviškiems rei
kalams. Baigiantis metams bankelis 
turėjo 811 narių. Tai yra gražus skai
čius, bet vistik nesiekiantis 100% ha- 
miltoniečių. Bankelis gražiai auga, 
stengiasi kuogeriausiai patarnauti na
riams. Jis laikomas Ontario provinci
joj vienu pavyzdingiausių kredito ko
operatyvų. Tai matosi iš valdžios revi
zijos aktų, kurie turėtų įtikinti tuos,

kurie dar nuošaliai laikosi nuo jo ar 
turi abejonių.

šiuo metu bankelis yra išdavęs as
meninių ir hipotekinių paskolų virš 
$624.000. Tai milžiniška suma, kuri 
atėjo į pagalbą hamiltoniečiams, rei
kalingiems paskolų.

. Prieš dešimt metų, t.y. 1955 m. va
sario 13 d. apie 30 hamiltonieČių nu
tarė įsteigti kredito kooperatyvą, ku
riam parinko “Talkos” vardą. Tie as
menys pasirašė ir prašymą provinci
jos vyriausybei leisti kooperatyvui 
veikti. Prašymas buvo patenkintas ir 
šiais metais “Talka” mini savo veiki
mo pirmąjį dešimtmetį, šiandieną 
“Talka” yra rimta ir finansiškai stip
ri lietuvių ekonominė organizacija.

“TALKOS” METINIO SUSIRINKI
MO, kuris įvyks vasario 20 <L, proga 
bus paminėtas dešimtmetis su vaišė
mis ir pasilinksminimu. Kaip kasmet, 
taip ir šiemet “Talka” išleido nariams 
metinį kalendorių, o dešimtmečiui pa
minėti išleidžia padidintą leidinėlį su 
statistiniais duomenimis, iš kurių ma
tysis bankelio augimas ir jo reikšmė 
kolonijos gyvenime ir lietuvybės išlai
kyme. Tik sutartinis darbas ir koope- 
racinis bendravimas padarys mus eko
nomiškai stipriais ir tautiškai susipra
tusiais. E. Sudikas

D. JANUŠAITYTĖ iš Čikagos, nese
niai apsilankiusi okup. Lietuvoje, pa
pasakojo savo įspūdžius ir atsakė į pa
klausimus apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. L. V. S. Ramovės valdyba, 
kuri organizavo, jos atvykimą į Hamil
toną, yra dėkinga mons. J. Tadaraus- 
kui už salę, p. S. K. Mileriams už vieš
nios globojimą ir pačiai pranešėjai už 
atvykimą. Jos tėvai apmokėjo kelionę 
į Hamiltoną ir prašė prie įėjimo su
rinktas aukas perduoti Lietuvos lais
vinimo reikalams.

A. a. ORVIDAS BENEDIKTAS, 89 
m. amž., ilgą laiką sirgęs namuose, mi
rė sausio 14 d. Jo kūnas buvo pašar
votas Dermody koplyčioje. Sausio 15 
d. vakare, mons. J. Tadarauskui vado
vaujant, pasimelsta ir atkalbėta Ro
žinis. Sausio 16 d. AV par. bažnyčioje 
atlaikytos gedul. pamaldos ir velionis 
palaidotas Hamiltono katalikų kapinė
se. Oras buvo šaltas, bet laidotuvėse 
dalyvavo gana didelis giminių ir tau
tiečių būrys.

Paliko nuliūdime: du sūnus, duktė, 
5 anūkai ir 3 proanūkės. Tebūnie Die
vas gailestingas mirusiojo vėlei. Kor.

SKAUTIŠKASIS JAUNIMAS Vasa
rio 16 minės atskirai vasario 7 d., sek
madienį. Pamaldos — 10 vai., o iškil
minga sueiga — 2 vai. pp. par. salėje 
su laužo programa. Dalyvaus abu tun
tai. Kviečiami ir visi tautiečiai. Tuntų 
vadovai prašo ta proga sutvarkyti “Sk. 
Aido“ prenumeratą ir jį užsakyti Va
sario 16 gimnazijos mokiniams.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks va
sario 21 d., sekmadienį, 4 v. p.p. Delta 
kino salėje. Pagrindinis kalbėtojas — 
dr. J. Sungaila. Dalyvaus miesto bur
mistras, latvių, estų ir kitų tautybių 
atstovai. Ruošiama didesnio masto me
ninė dalis, kurią išpildys jungtinis To-

Vokietijos (Mėnraščio “Frank
furter Allgemeine Zeitung” 
Maskvos korespondentas Her
mann Poerzgen pernai aplankė 
jvairias Sovietų S-gos sritis, buvo 
Pabaltijy bei Vilniuje. Jo įspū
džiai paskelbti neseniai išėjusioje 
knygoje “Die sowjetishe Wind
rose”. Rašydamas apie Vilnių, jis 
pažymi, kad “Lietuvių sostinėje” 
susiduriančos įvairių tautų įtakos. 
Vilniuje esanti pati gražiausia R. 
Europos gotiška šv. Onos bažny-

na 30 bažnyčių. Vokiečio žurna
listo teigimu, vienuolikoje baž
nyčių pamaldos laikomos lietuvių 
kalba ir iš dalies lenkų kalba. 
Nuolat augąs miestas, teigia Po- 
ergzen, tik dabar atlietuvinamas. 
Palyginus su prieškariniais me
tais, jis pasižymįs švara, skonin
gomis krautuvių vitrinomis ir gy
ventojų mandagumu.

Apie Taliną jis pastebi, kad tai 
“langas į Vakarus. Bažnyčios ir 
paminklai liudija artimus saitus 
su Vakarų kultūra, gyventojais.

Pabėgėliai ir 
milijonieriai

Tarp daugybės kubiečių pabė
gėlių, ramiai ir ištaigingai gyve
na milijonierių kolonija — apie 
50. Milijonieriai gyvena turtin
guose rūmuose ar vilose tarp 
Miamo iki Palm Beach, Floridoje. 
Tarp tų turtuolių randasi buvęs 
Kubos prezidentas Carlos Prio 
Socarras. Dažnai jis važinėja į 
Meksiką ir į Puerto Rico, į Niu
jorką ir Vašingtoną, kur turi 
stambių investacijų.

Normandy saloje, 2 mylios nuo 
Miami miešto, yra Roberto Fer
nandez Miranda rūmai. Mirando 
svainis Fulgencio Batista yra nu
vertęs Carlos Sucarras per 1952 
m. sukilimą, o Fulgencio Batistą 
nuvertė Fidel Castro 1959 m.

Milijonieriai yra tie, kurie tu
rėjo investavę kapitalą JAV, o 
kieno turtai buvo Kuboje, tie pa
bėgo ir gyvena varganai. Amerika 
turi tokius šelpti. Kubos pabėgė
lių šalpai ji yra jau išleidusi 46 
milijonus dolerių.

St. Catharines, Ont
VASARIO 16 iškilmingas minėjimas 

— vasario 20 d., šeštadienį, slovakų 
salėje, Page ir Welland gatvių sankry
žoje. Pradžia 6.30 v.v.

Dažnai rašoma spaudoje, net ir ki
tataučiai yra tos nuomonės, kad lie
tuviai nesilaiko punktualumo, bet šio 
blogo įpročio priežastis nenurodoma. 
Iš to kartais klaidingai galima supras
ti, kad rengėjai vėluoja. Rengėjai vi
suomet nuvyksta į salę dvi tris valan
das anksčiau, bet ir su geriausiais no- 
rais neįmanoma pradėti programos dėl 
svečių stokos. Nusistatykime būti 
punktualiais, ir sudarysime rengėjams

malonumą — pradėti programą nusta
tytu laiku.

Programoje: iškilmingoji dalis su

WINDSOR, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS — vasa

rio 14 d., sekmadienį. Pamaldos 11 v.
Tėv. B. Bagdono paskaita, koncertas, i Jv- 
kurį išpildys kun. Br. Jurkšo vad. cho
ras iš Toronto su sol. J. Liustikaite, 
akomponuojant D. Skrinskaitei. Po toj . .
grojant puikiam orkestrui, šokiai. Bus, 
loterija ir veiks bufetas.

Sekmadienį, vasario 21 d., 10 v.r. 
vienuolyno patalpose, 75 Rolls Avė., 
įvyks pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos nepriklausomybės.

Dalyvaukime gausiai šiame mums 
taip reikšmingame minėjime ir pamal
dose. J. G.

mas — tuoj po pamaldų maždaug 12. 
30 v. kroatų salėje 2520 Seminole St. 
Kalbėtoju pakviestas St. Dangis, SLA

ma meninė programa. Bus renkamos 
aukos Tautos Fondui. Vasario 16 yra

visų lietuvių šventė; dalyvauti joje — 
visų pareiga. Šventę rengia Bendruo
menės valdyba.

APYLINKĖS BENDRUOMENĖS 
BIBLIOTEKA būna atdara tuojau po 
11 vai. Mišių, Windsoro lietuvių šv. 
Kazimiero par. salėje. Biblioteka yra 
N. Giedriūnaitės ir A. Tautkevičiūtės 
žinioje bei priežiūroje. V. K.

SUDBURY, Ont

ronto “Varpo” ir Hamiltono AV par. 
chorai, kartu su solistais V. Verikai- 
čiu, J. Liustikaite ir V. žemelyte. Su 
tautiniais šokiais pasirodys “Gyvata- 
ras”. Apyl. Valdyba

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO zuikių balius dėl siautusios 
pūgos sausio 23 d. per vietos radiją 
buvo atšauktas. Po nemažų pastangų 
zuikių baliui išnuomota Redwood Inn 
salė ir balius įvyks vasario 13 d., 7.30 
v.v. Redwood Inn salėje lietuviai šo
kius ruošia pirmą kartą. Tai yra nau
ja, graži, tik prieš dvejus metus sta
tyta salė su aikšte automobiliams pa
statyti. Į Redwood Inn reikia važiuoti 
53 keliu į rytus iki 20 kelio; pavažia
vus 2 mylias 20 keliu link Wellando 
kertasi Tapleytown Rd. su 20 keliu, 
šioje kryžkelėje ir yra Redwood Inn 
restoranas su šokių sale.

Visi iš anksto parduoti bilietai su 
sausio 23 d. data galioja vasario 13 d.

Mieli tautiečiai, malonėkite rezer
vuoti vasario 13 d. susitikimui ir links
mam laiko praleidimui Redwood Inn 
salėje. Klubo valdyba

A.A. KLEMENSAS PRIELGAUS- 
KAS palaidotas lietuvių kapinėse Port 
Credit, Ont., sausio 28 d. Ladotuvių 
pamaldas atlaikė T. Bagdonas, OFM, 
iš St. Catharines. Jis pavadavo Čika
gon išvykusį kleboną mons. J. Tada- 
rauską. Pamaldose dalyvavo ir atsi
sveikinimo kalbą kapinėse pasakė gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas kaip diploma
tinės tarnybos atstovas. Jis taip pat 
atsiuntė ir vainiką kaip pagarbos ženk
lą buvusiam užs. r. min. tarnautojui. 
Religines apeigas kapinėse atliko kun. 
P. Ažubalis. Velionį palydėjo didelis 
būrys Hamiltono tautiečių. Ks.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JONAS P. PALUKAITIS, buvęs vie
nas iš “Dirvos” redaktorių ir “Vilties” 
spaustuvės vedėjas, iš tų pareigų pa
sitraukė. Redaktoriais dabar pasirašo 
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgau-

bietietė, perkelta į St Elizabeth Haus, 
Lethe bei Ahihorn in Oldenburg.

RITA VAILOKAITYTĖ ruošiasi 
vykti Amerikon, kur gyvena jos sesuo 
Julė Sauliuvienė.

Kolumbija
AGUA DE DIOS raupsuotųjų kolo

nijos seselė viršininkė rašo misijonie- 
riui kun. A. Sabaliauskui: “Su jūsų iš 
JAV ir Kanados lietuvių geradarių pri
siųstomis aukomis raupsuotųjų chirur
ginio skyriaus ligoninės Aušros Vartų 
Dievo Motinos koplyčios statybos dar
bai nenutraukiamai tęsiamu Jau už- 
dengėmeMalį stogo ir praeitų Kalėdų 
Bernelių Mišios ir Naujųjų Metų vi
durnakčio adoracijos valanda ten bu
vo' laikoma visų fundatorių intenci
ja. Ten esantieji raupsuotieji ligoniai 
ir juos slaugančios seselės sveikina sa
vo geradarius su N. Metais“.

G. KRIVICKIENĖS, “Draugo” ko- 
resp. Vašingtone pranešimu, sausio 12 
d. valst. depart. R. Europos skyr. dir. 
H. C. Vedeler East auditorijo skaitė 
paskaitą “JAV ir Rytų Europa”. Pa
klausimų metu Vedeler pažymėjęs, jog 
Sovietijos spauda neigiamai reagavusi 
į JAV prez. Johansono kalbą, kurioje 
jis pasisakė už “tiltų tiesimą” į R. Eu
ropą, tačiau R. Europos kraštų reak
cija buvusi palanki. Jis taip pat pa
tvirtino JAV nusistatymą, kad Pabal
tijo kraštų įjungimo į Sov. Rusiją ne
pripažįsta, nežiūrint į tai, kad S. Rusi
ja su Pabaltijo kraštais elgiasi taip, 
lyg jie būtų jos integralinė dalis.

PROF. DR. JONO ŠIMOLIŪNO svei
kata labai sumenkėjo. Nebekalba, ta
čiau tarpais atgauna sąmonę. Ligonį 
globoja St. ir P. Petrušaičiai.

DR. P. DAUŽVARDŽIO, Lietuvos 
gen. konsulo, laišką išspausdino “Chi
cago Tribune”. Laiške konsulas patiks
lina “Tribune” vedamąjį, kad sovietai 
ne tik padarė “klaidą” likviduodami 
Volgos vokiečių respubliką, taip pat 
tokią “klaidą” jie padarė susitarę su 
naciais užgrobdami Pabaltijo valsty
bes. Jeigu anoji “klaida” atitaisoma, 
tai turi būti atitaisyta ir ši. Prie 
straipsnio atspausta ir gen. kons. P. 
Daužvardžio nuotrauka.

BR. KAPOČIENĖ, bostoniškė, dr. A. 
Kapočiaus žmona, sausio pradžioj bu
vo apiplėšta — ištrauktas jos rankinu
kas su pinigais, parmušta žemėn ir su
žeista jai koja. Nukentėjusi buvo nu
vežta ligoninėn, o dabar — sveiksta 
namuose. Du kartu nuo gatvės buvo 
pavogtas naujas Kapočių automobilis.

SUDARYTAS CENTRINIS KOMI
TETAS “LITUANUS” ŽURNALUI 
REMTI iš visuomenės, organizacijų, 
studentų ir spaudos atstovų. Komiteto 
pirm. — inž. č. Staniulis, vicepirm.— 
inž. A. Zaparackas, sekr. — R. Petru
ševičienė, ižd. — N. Ūdrys, spaudos ir 
inf. reikalams — VL Selenis, nariai — 
prof. dr. A. Damušis, prof. dr. J. Pi
ktinas, dr. Vyt. Majauskas, Alg. Asta- 
šaitis ir inž. Vyt. Petruševičius.

Vokietija
J. LAUKAITIS, S. PAULIUKEVI

ČIENĖ IR J. VYŠNIAUSKAITĖ rūpi
nasi ateitininkų Federacijos tarybos 
rinkimais. Pirm. J. Laukaičio adresas: 
8 Miunchen, 54, Onyxplatz 3, W. Ger-, 
many.

MONIKA BEINORIENĖ iš Vechtos1 repetuoti V. Alanto 2 v. pjesę “Kyla 
ketina šiemet išvykti Čikagon, kur yra vėtra ūkanose" - 
Įsikūrus? jos šeima. tis.

SESELĖ PETRĄ AŲGAITYTĖ, elz-

Italija
KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC. sau

sio 16 d. sulaukė 60 metų amžiaus. Jis 
— Suvalkijos lygumų sūnus, augęs ir 
brendęs kapsų žemėje: gimęs 1905 m. 
sausio 16 d. Puskelnių km. netoli Ma
rijampolės. Dabar kun. dr. J. Vaišno
ra, MIC yra marijonų vienuolijos ge
neralinis prokuratorius Romoje.

Pakistanas
INŽ. VYT. ŠLIŪPAS, aušrininko 

J. Šliūpo sūnus, ir inž. Al Mickevi
čius dirba rytiniame Pakistane, kur 
vadovauja vienos amerikiečių staty
binės bendrovės darbui.

Brazilija
DR. E. DRAUGELIS, rašydamas 

Amerikos lietuviams ir Amerikos val
džiai, klausia: “Sakykite, kaip pava
dinti tokią “politiką”, kuomet jūs 
draudžiat kitoms valstybėms prekiau
ti su Kuba, o patys parduodat kvie
čius jai per Maskvą, per Čekoslovaki
ją, Lenkiją, Kanadą ir pan.? Labai 
švelniai tariant — jūs mus klaidinat. 
Mes pradedame neskirti velnio nuo an
gelo.” Dr. E. Draugelis gyvena Brazi
lijoj.

Britanija
“NIDA”, lietuviškų knygų leidykla 

Londone, paminėjo 10 metų veikimo 
sukaktį. Per ta laikotarpį “Nida” iš
leido iš viso 50 liet knygų. To klubo 
išleistas knygas skaito ne tik Brita
nijos ar kitų Europos kraštų, bet ir 
viso laisvojo pasaulio lietuviai.

i LONDONO meninės jėgos pradėjo

Režisuoja P. Mašalai-

Paruošė Pr. Al.

MONTREALIO STOVYKLOS PLANAI

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA. 
Sausio 24 d. didžiojoj Kristaus Kara
liaus parapijos salėj įvyko visuotinis 
LB Sudburio apyl. narių susirinkimas; 
atidarė pirm. J. Kručas ir pakvietė 
pirm. V. Lumbį, o sekr. V. Jasiūnienę. 
Pereitų metų valdyba labai gražiai vei
kė. Svarbiausieji jos nariai yra jau iš
buvę valdyboj po keletą metų, todėl 
visa valdyba atsistatydino ir buvo iš
rinkta nauja: J. Bataitis, J. Martišius, 
A. Rukšys, P. Semežys, P. Venskevi- 
čius. Kontrolės komisijon išrinkti: J. 
Kručas, A. Kusinskis ir V. Lumbis. 
Kandidatai — J. Lukšys ir St. Krivic
kas. Linkime naujai valdybai daug 
sėkmės. Krsp.

UNIVERSITETO KONCERTAS, ku
riame dainavo Lilija šukytė iš Ha-

miltono, sutraukė daug publikos, nors 
oras buvo ir labai nepalankus. Daina
vo itališkai, vokiškai ir ispaniškai ir 
susilaukė daug katučių, bet dalyvavę 
koncerte lietuviai pasigedo lietuvių kū
rinių. Sudburio dienraštyje buvo gra
žiai išgarsinta kaip lietuvaitė ir įdėta 
nuotrauka. Tai, žinoma, kelia Lietuvos 
vardą, bet dar labiau keltų, jei išpil
dytų ką nors lietuviško.

— Vasario 16 gimnazijos būrelio va
dovybę J. Bataitis perleido J. čebato- 
riui.

— Stasys ir Elena Tolvaišos susilau
kė antrojo kūdikio — dukrelės.

— F. ir A. Albrechtai sulaukė nau
jagimio.

— A. Kiškis, torontietis, laikinai gy
vena Sudbury ir dirba prie Falcon
bridge naujų kasyklų planavimo.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Planuojama išleisti specialų “Litu- 
anus” numerį, skirtą Lietuvos okupa
cijos 25 m. sukakčiai paminėti, šiam 
nr. medžiaga jau yra pradėta telkti. 
“Lituanus” redakcijos ir administraci
jos adresas: P.O. Box 9318, Chicago, 
Illinois 60690, USA.

KLB Montrealio apyl. stovykla 
buvo pradėta organizuoti 1963 m. 
Prie Lace Sylvere iš miškų depar
tamento buvo išnuomotas 25 ake- 
rių plotas už $25 dešimčiai metų 
su'sąlyga, jog i tą plotą bus inves
tuota bent $5.000. Po to bus gali
ma prašyti, kad žemė būtų per
leista nuosavybėn. Žemės gavimą 
kliudė vietos savininkų dr-jos val
dyba, bet vėliau su ja* buvo susi
tarta. 1964 m. stovyklavietė buvo 
jau paruošta stovykloms. Stovyk
los valdyba sutelkė $2.302.14, o 
išleido $2.062.11. Svarbiausi au
kotojai buvo: “Litas”.$800, KLB 
ap. valdyba $100, Montrealio KL 
B seimelio prezidiumas $50, Liet. 
Klubas $25, skaučių tuntas “Ne
ringa” $10. Likutis gautas iš pri
vačių aukotojų.

Stovyklavietei trūksta dar pa
grindinių Įrengimų. Laikinio pa
stato projektą paruošė archit. V. 
Zubas. Jo Įvykdymas atsieitų $ 
5000; kiti numatomi darbai — $ 
2000. Taigi, lėšų klausimas yra 
šiuo metu opiausias. Numatoma:

1. Baigti praeitą pasavari pra
dėtą vajų per butus, kadangi tik 
maža dalis lietuvių buvo suspėta 
atlankyti.

2. Bendromis jėgomis su skau- 
tų-čių tuntais ir Skautų Rėmėjų

Būreliu gegužės mėn. 15 d. Auš
ros Vartų parap. salėje suruošti 
didelį vakarą skautoramą.

3. Organizuoti J. šiaučiulio va
dovybėje Montrealio lietuvių dai
lininkų kūrinių loteriją. Tikimasi 
sutelkti bent 12 kurinių, kurių 7 
jau pažadėti.

4. Kreiptis i'parapijas ir visas 
Montrealio lietuvių organizacijas.

5. Surasti garbės rėmėjų, kurie 
paremtų stovyklą $100 ar dau
giau ir kurių pavardės būtų įra
šytos į stovyklos paminklinę len-

Lėšų telkimo darbams yra su
darytos komisijos. Greitu laiku 
bus kreiptasi i Montrealio lietu
vių visuomenę.* Nors vienos jauni
mo stovyklos suorganizavimas tu
rėtų būti kiekvieno montrealiečio 
lietuvio ambicijos reikalas.

Stovyklos reikalą plačiai išdės
tė stovyklos valdybos pirm. Pr. 
Rudinskas KLB Montrealio sei
melio posėdyje. Tikimasi, kad vi
si tautiečiai duosniai parems or
ganizatorių pastangas.

Eifelio bokštas, tik augštesnis, 
bus statomas Montrealio pasau
linėje parodoje EXPO 67. Bokš
tas bus 325 metrų augščio, nes 
Montrealis 1967 m. sulauks 325 
metu.

Vaikai susirūpinę žiemą išalkusiomis antimis

LONDON, ONT

M. Pranevičius

Delhi, Tillsonburg
VASARIO 16 MINĖJIMAS-paren

gimas įvyks vasario 6 d. Delhi veng
rų salėje. Programoje J. Matulionio 
paskaita perpinta aktorės E. Daugu
vietytės - Kudabienės literatūriniais 
vaizdais ir poezija. Tai visai naujas 
žanras švenčių programose! Turėtu-

me viri pamatyti. Be to, bus šokiai, 
bufetas, loterija ir kitos priemonės 
sukelti galimai daugiau lėšų Tautos 
Fondui. Dalyvaukime visi! Juk tai mū
sų tautiniai atlaidai ir vieninteli me
tuose. Pradžia 7 vai. v. punktualiai.

Valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000. mortgižią 
patkalaa iki 00% tarto vertės. Nemokamos gyvybės ir paskolą 
drožimas. PILNAS ČEKIŲ ^PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. —• 1 vai. po pietą. 
Antrodtoniob ir penktadienio is S vėl. p.p. — S vėl. vakaro .
21, MAĮM<ntm> 1AST, ROOM 207 — Tslsfaess JA 2*0511

DVIGUBA ŠVENTĖ, šiemet Vasario 
16 minėjimas numatomas ypatingai 
įspūdingas: bus paminėta ne tik tau
tos šventė, bet ir Šiluvos Marijos pa
rapijos vienerių metų sukaktis. Para
pijos gimtadienis yra kaip tik vasario 
16 d. Minėjimas įvyks par. salėje, 1414 
Dundas St., E., vasario 14 d., sekma
dienį, 6 v. v. Programoje: kun. B. Pa- 
cevičiaus montažas “šventosios žemės 
skundas”, suaugusiųjų choras, vadov. 
muz, J. Petrausko, tautiniai šokiai, va
dovaujami D. Chainauskienės, kolek
tyvinė melodeklamacija “Jūratė ir 
Kastytis” ir kt.

Londono, Mout Brydges, Rodney, In- 
gersollo ir kitų apylinkių tautiečiai 
kviečiami atvykti pamatyti šios dvigu
bos šventės programą, į kurią mūsų 
klebonas ir kiti meno vadovai yra 
įdėję daug širdies ir nemaža darbo va
landų. f

Papildomai pranešama, kad Nepri-

klausomybės šventės proga iškilmin
ga Suma bus 11 v. Jos metu giedos 
suaugusiųjų choras ir solo Danutė 
švilpaitė, kuri pasirodys ir minėjimo 
programoje salėje.

LIET. RADIJO PUSVALANDIS 
bus transliuojamas iš St. Thomas CH 
LO stoties banga 680 vasario 12 d., 
penktadienj, 7.30 vai. v.

NAUJOJI APYLINKES VALDYBA 
užbaigė organizacinę darbo dalį ir jau 
spėjo pereiti prie pačios veiklos, ypač 
Vasario 16 paruošiamųjų darbų, kurių 
naštą didele dalimi jiems lengvina mū
sų energingasis klebonas. Iš valdybos 
pasitraukus porai kandidatų, pasinau
dojant susirinkimo nutarimu, buvo ko
optuotas naujas asmuo ir dabartinė 
apyl. v-bos sudėtis yra ši: A. Petra- 
šiūnas — pirm., p. Ramonienė *— vice- 
pirm., J. Beleckas — sekr., L. Kono- 
peskas — ižd. ir P. Genčius — narys 
šalpos reikalams. Linkime jiems našių 
darbo metų! D. E.

“MARGUČIO” RADIJO PROGRA
MA nuo sausio 25 d. susilaukė naujo 
vedėjo — H. žemelio, kuris čia žada 
būti pastoviu pranešėju. H. žemelis 
lietuviams pažįstamas kaip gabus žur
nalistas. Jis buvo pakviestas čikagie- 
čių “Margučio” rėmėjų grupės iš Ro- 
česterio, N.Y., kur jis paskutiniu tai
ku gyveno. H.ž. sausio 25 d. “Margu
čio” programoje pristatė V. Adamka- 
vičius, kuris, žuvus L. Vanagaitienei 
ir A. Mackui, laikinai vadovavo “Mar
gučio” radijo valandėlėms (jam pa
dėjo P. Petrutis, A. Lapinskas ir kt). 
H. žemelis paminėjo, kad “Margutis” 
nebetamaus kokiam nors asmeniui ar 
asmenų grupei, bet visiems lietuviams.

Dabartinė radijo stotis, iš kurios yra 
transliuojama “Margučio” progr. nė
ra stipri ir kaikuriose Čikagos dalyse 
yra labai silpnai girdima. Yra rūpina
masi surasti kitą galingesnę stotį, ku
ri galėtų įsileisti “Margutį” su savo 
programa, šis žygis dabar nėra leng
vas, kadangi paskutiniais metais visa 
eilė stočių atsisakė programų sveti
momis kalbomis. Dabar ‘Margučio” 
radijo programa yra duodama iš sto
ties, esančios La Grange miestelyje į 
vakarus nuo Čikagos. JI girdima nuo 6 
iki 7 v.v. kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius Ir sekmadienius.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiusti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vjr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik už $66.00

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3% jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnoniu angL medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00

N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų labai gražių raštų nai lono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtini siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos)

PATS VERTINGIAUSIAS '
SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita

liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

421, Hackney Rd., London E 2, England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont.
L, Radzevičius, 01 N. Windermere Ave, Perth Arthur, Ont.



DAIL TAMOŠAIČIAI TELEVIZIJOJ
Kanadoje Kingstono un-to Fac

ulty Women’s Club surengė A. ir 
A. Tamošaičių parodas Art Cen
tre. Tenai A. Tamošaitis sausio 
20 d. 'skaitė paskaitą — “Hand - 
Woven Tapestries”, o sausio 21 
d. 11 televizijos kanalas visą pus
valandį skyrė Tamošaičių kūry
bai. Buvo parodyti jų tapybos 
darbai, kilimai, audimo pavyz
džiai. Darbai buvo iškabinti, kaip 
parodoje.

Prieš parodą ir A. Tamošaičio 
paskaitą vietinis “The Kingston 
Whig-Standard” L 18. įdėjo apie 
A. ir A. Tamošaičius informaciją 
“Weaver-artists to Speak To Fac
ulty Women’s Club” ir dvi nuo
traukas.

Parodos proga buvo išleistas 
katalogas su Tamošaičių dailės 
darbų pavyzdžiais ir meno kriti
kės Audrey Stinson aptarimais.

asmenims “The Kingston Whig -
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rio darbai išreiškia labai savitą ir 
individualų stilių, smarkiai pa
veiktą liaudies meno simbolių. Jo 
darbai rodą stiprų spalvų harmo
nijos pajutimą, labai dekoratyvūs 
ir pusiau abstraktiniai. Taipogi 
dailininko charakteristikoj pabrė
žiama, jog jis esąs labai kritiškas 
savo paties darbų atžvilgiu ir 
daug reikalaująs pats iš savęs. Jo 
darbai esą pasižymi gyva vaizduo
te, stipriai paveikta legendomis 
ir istorinės Lietuvos simboliais.

Tos pačios meno kritikės teigi
mu, A. Tamošaitienė kurianti 
gražius, pilnus spalvų audinius — 
sienų kilimus su paprastais —na
tūraliais piešiniais, vaizduojan
čiais gamtą ir įkvėptais tautosa
kos. Savo tapybos darbuose A. 
Tamošaitienė rodanti labai indivi
dualų — asmeninį stilių^ inter
pretuojantį gamtą dramatiškuose 
simboliuose ir pusiau abstraktinė
je išraiškoje. Jos darbai esą pasi
žymi dideliu grynumu ir vaizduo
te. A. Tamošaitienė išreiškianti 
pati save, savo poetinį pajautimą 
bei lyriškumą tapyboje, kurioje 
atsispindi paprastumas, subtilu
mas ir nuolat besikeičiąs gamtos 
veidas.

Po paskaitos ir parodos Kings
tono un-to Faculty Women’s Club

Tamošaičius — “Artists: Urge 
Amateurs Try Weaving: Could 
Be Thriving Canadian Art 
Form”.

“Visos mūsų paslaptys yra čia 
išstatytos” — taip pasakęs dail. 
A. Tamošaitis, demonstruodamas 
tradicinę techniką, naudojamą 
sienų kilimų audimo mene. Po to, 
kalbėdamas Faculty Women’s 
Club, A. Tamošaitis ir jo žmona 
ryškiai pademonstravę, kodėl, 
maždaug per valandą gobelino 
technikoj tegali išausti tik vieną 
kvadratinį colį kilimo.

Straipsnyje rašoma, jog Tamo
šaičiai Kingstone gyvena nuo 
1950 m. A. Tamošaitienė neseniai 
padovanojusi kilimą su įaustomis 
Lietuvos kapinėmis Vatikano ma
žėjui Romoje. Abu Tamošaičiai 
turėję daug meno parodų Kana
doj ir JAV. A. Tamošaitis esąs 
13-kos Lietuvos liaudies meno 
knygų autorius. Jie esą laimėję 
už savo meno audinius aukso me
dalius Europoje.

“Mes niekad nerengtam paro
dų kartu” — pasakiusi Tamošai
tienė. Tai pirmas ir išskirtinis at
vejis, kad abu kartu dalyvavę.

A. Tamošaitis dabartiniu metu 
daugiausia dirbąs tapyboje, o Ta
mošaitienė — audime ir tapyboj. 
Be to, ji daug darbo įdedanti kur
dama ir ausdama lietuvaičių tau
tinius drabužius; vien Niujorko 
pasaul. parodai ji nuaudė 50 tau
tinių drabužių.

Straipsnyje plačiai minima au
dimo meno technika, nuvedanti 
skaitytoją net iki 17 š., kada Pa
ryžiuje broliai Gobelinai jau dir
bo šio meno srityje, panaudoda
mi Rubenso, Goya, Raphael ir kt. 
tapybinius darbus savo audiniam. 
Straipsnio pabaigoje cituojamas 
Tamošaičių pareiškimas, esą Ka
nada neplanuojanti savo kultūros, 
viską palikdama privačiai inicia
tyvai. Kadangi kūryba ir kultūri
niai darbai neduoda daug pelno, 
tai tie dalykai ir paliekami ne
daugeliui entuziastų.

Pr. Alšėnas

Alė Rūta, premijuoto romano

PR. NAUJOKAITIS

Gyvenimas filmuose

KOMEDIJŲ IŠTRAUKŲ RINKINYS
-------------------- KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

“The Big Parade of Comedy”. — 
Robert Youngson jau ketvirtą 
kartą pateikia ištraukų rinkinį iš 
senesnių ir charakteringesnių fil
mų. Ankstesni bandymai: “The 
Golden Age of Comedy” 1958 m., 
“When Comedy Was King 1960 
m., “Days of Thrills and Laugh
ter” 1961 m. Naujausias rinkinys 
kitus viršija parinktų ištraukų ir 
artistų gausumu iš paskutinio 35 
m. laikotarpio.

Daugiau ar mažau komiškose 
ištraukose pasirodo net 48 dides
nio garso artistai. Kažkurie jų, 
nebūdami profesijonalai komikai, 
tik pripuolamai pasirodydavo ko
miškuose filmuose ar epizoduose: 
Clark Gable, Spencer Tracy, Jean 
Harlow, Greta Garbo ir pan. Visa 
eilė trumpų epizodų, išjungtų iš 
savo filmo visumos, nebeturi 
ankstesnės jėgos, galėjusios su
kelti žiūrovuose gilų juoką. Tam 
būtinas palaipsniui kylantis pa
ruošimas, gi' čia apsiribota tik 
trumpomis ištraukomis. Pvz. epi
zodas iš “Ninotchka” su Melvyn 
Douglas ir Greta Garbo išimtas iš 
bendro konteksto labai mažai be
reiškia, nors pačiame filme suda
rė vieną gražiausių momentų.

Iš viso rinkinio labiausiai nusi
sekusios vietos, kuriose pasirodo 
Stan Laurel ir Oliver Hardy su 
Lupę Velez iš “Hollywood Party” 
ir Marx Brothers iš “Go West”.

Filmas vyresniems žiūrovams 
bent trumpai primins tolimos ir 
artimesnės praeities garsesnius 
artistus, gi jaunesniems suteiks 
progos susipažinti su pereitų de
šimtmečių žvaigždėmis.

“Sex and the Single Giri”. Taip 
pavadinta Helen Gurley Brown 
knyga kuri laiką išsilaikė labiau
siai perkamųjų sąraše. Warner 
Bros, b-vės filmų gamintojai at
pirko filmavimo teises, tikėda
miesi jau vien tik pačiu vardu 
sudominti ir patraukti publiką. 
Iš tikro knygoje nėra jokios dra
minės ar komiškos Įvykių eigos, 
o vien tik lengvapėdiškų patari
mu ir išvedžiojimų rinkinys. Pa
siskolinus tik knygos vardą ir au
torės pavardę, sukombinuotas 
naujas, nors ir gana banalus, tu
rinys.

Dirbtinai suveltoje komedijo
je bandoma pašiepti sensacingus 
žurnaliukus, psichiatrijos ir sek- 
sualizmo perdėtą pabrėžimą kas
dieniniame gyvenime. Indiskre- 
tišku sensacijų žurnalo redakto
rius bando paruošti straipsni, iš
kelianti dr. Helen Brown, žino
mos psichiatrės ir knygų autorės, 
praeities gyvenimo detales. Me-

džiagos rinkimo tikslais jis atei
na į psichiatrės įstaigą, pasinau
dodamas kaimyno pavarde. Nors 
abu tuoj Įsimyli," kyla eilė staig
menų, kai' paaiškėja, jog minėtas 
kaimynas su savo pavydžia ir ita- 
rinėjančia žmona taip pat turi'vi
są eilę problemų.

Toni Curtis ir Natalie Wood 
vaidyba redaktoriaus ir psichiat
rės vaidmenyse bei Henry Fonda 
ir Lauren Bacall pasirodymas 
kaimynų rolėse nepakyla virš ei
linio komercinio filmo lygio.

Dėl vedamosios minties, eilės 
grubių dialogų bei nekuklių sce
nų filmas sudaro moralinių prie
kaištų betkuriai žiūrovų katego
rijai. ‘

“Kelias į kairę“ yra “Dirvos” 
konkurse premijuotas Alė? Rūtos 
romanas. Konkursas buvo 1962 
m., tačiau “Vilties“ leidykla kny
gų rinkon išleido tik 1964 m. pa
baigoje. Vertintojų komisijos ak
te skaitome šiuos veikalą apibū
dinančius žodžius: “Romano auto
rius, su meile vaizduodamas lie
tuvį išeivį, sukūrė vientisą kūri
nį, dvelkiantį žmogaus 'būties 
džiaugsmu, sielvartu ir tragizmu. 
“Kelias į kairę” atspindi betarpiš
ką rašytojo talentą ir kūrybinį 
meistriškumą” (4 p.). Pritardami 
komisijos vertinimui, galime pa
sidžiaugti ta nuostabia šiluma, ku
ri dvelkia iš knygos puslapių, ryš
kiomis spalvomis ir vaizduojamo 
žmogaus meile. Pati tema yra ne
nudėvėta, priėjimas prie jos savi
tas, forma turtinga, lengva.

Senis Feliksas Pušinis, jo žmo
na Morta ir žentas Pranas Bartis 
atstovauja tai senųjų Amerikon 
išėjusių lietuvių kartai, kurie iš
sinešė iš savo gimtojo krašto že
mės meilę, gerą širdį, praktišką, 
protą ir darbščią ranką, kurie ne
daug ką pasisavino iš svetimo 
krašto gyvenimo būdo, o pasiliko 
visą amžių ištikimi savo atsineš
tąja! kultūrai. Kalbėjo kadaise 
Prano mama: “Nevažiuok, Pra
mik! Nugyvenk savo gyvenimą, 
kur Dievas paskyrė. Visviena var
gų pribarstyta kiekviename kely, 
žmogui kryžių reikia nešti visur, 
čia nors savo žemele pasiklojęs, 
sava saulele užsiklojęs, savųjų ap
stumdomas ir skandinamas'...” 
(46 p.). Bet nepaklausė Pranas: jį 
traukė tas kraštas, kur doleriu 
pasikloji, doleriu užsikloji, net ir 
miręs. Tai kas, kad tą pinigą rei
kia sunkiai uždirbti. “Dirbi, kaip 
užkinkytas jautis, bet gali gyven
ti kaip žmogus. Dainorynėj da
bar jau galima gyventi”. (50 p.).

Dainorynė — jų susikurtas 
ūkis, štai kaip jis slenka pro Pra
no akis: “Privažiuoju Dainorynės 
lauką. Užmirštu ir kosulį. Pro 
akis ima slinkti kukurūzai, bul
vės, pašarinė, daržai... Raudoni 
didžiojo tvarto ir gyvenamosios 
stogai tvyksa saulėje turtingojo 
išdidumu. Nauji tvarčiokai kiau
lėms, vištidės, pieninė, pailga dar-

na dvįejų kultūrų sintezės proble
mą. Antanas turi rašytojo gabu
mų. Tačiau jis tragiškai pajunta 
skirtingų kultūrų nesutapimą. 
Jam artimesnis lietuvis žmogus, 
jo vidaus pasaulis, bet jam jau 
permaža tų kalbos turtų, kuriuos 
jis gavo iš nemokytų tėvų, kad jo 
žodis būtų kartu lietuviškas ir kū
rybiškas, o amerikinis pasaulis 
jam dar tebėra labai svetimas, 
kad jau galėtų būti kūrybos ob
jektu visomis savo gelmėmis. Tai 
tragedija menininko, nerandančio 
kelio. Tai problema, kodėl emi
gracija tik kelintoje kartoje te
duoda menininkų, tai problema 
mūsų jaunimui, kuris mano, kad 
išmokus svetimos kalbos, galima 
tapti ir kitos tautos žmogumi, su
gebančiu kurti ir svetimą kultū
rą. šita tragiką autorės paliesta 
gana giliai ir psichologiškai pa-

Ir Marės charakteryje yra An
tano pasyvumo ir svajingumo. 
Bet jos normali dvasinė raida bu
vo sutrukdyta mokslo nutrauki
mu ir vertimu tekėti. Susidaręs 
kompleksas vėliau prasiveržia 
nervų sukrėtimu. Ir jos neištiki
mybė remiasi ta pačia priežasti
mi. Marė ir Antanas — „nevykė
liai“, nepraktiški. Kai senieji ver
žiasi į ateitį sunkiu darbu ir daug 
pasiekia toje srityje, tai jų vaikai 
tuo keliu toliau eiti nebegali, o 
tas kelias, kuriuo eina daugumas 
naujojo krašto žmonių, lieka lyg

Turime knygoje ir porą naujų
jų ateivių. Tai daktarė Danguolė, 
Antano žmona, ir jos brolis Gedi
minas. Juodviejų gyvenimo tiks
las — praturtėti, iškilti. Kai Dan
guolė turi realią priemonę pini
gams rinkti — profesinį darbą, 
tai Gediminas Danyla svajoja 
apie turtus, įgyjamus suktybėmis 
ir prisiplakimu, išnaudojimu. 
Daktarės Danguolės planai daug 
platesni negu pinigo kalimas: jai 
svarbu vardas, patogus gyveni
mas, gera aplinkuma. Tačiau koki 
nors tautiniai ar kultūriniai idea
lai jai svetimi. Jos charakteriui

autorė nepagaili tamsesnių spal
vų.

Pridėkime dar Antano ir Dan
guolės dukterį Gailę, tai ir/turė
sime visus romano veikėjus, ši 
parodyta natūrali Amerikoje au
ganti mergaitė. Simpatiška savo 
nuoširdumu. Atrodo, kad jai dvie
jų kultūrų suliejimo klausimas 
jau nebebus problema. Tai jau 
trečioji emigrantų karta, bent iš 
tėvo pusės.

Visos minėtos ir kitos proble
mos sprendžiamos natūralia gyve
nimo eiga, kurią autorė atsklei
džia gyvu, lengvu stiliumi, taik
liu, saikingu, ritmiškai plaukian
čiu žodžiu, temperamentingu pa
sakojimu. Originalu mūsų litera
tūroje tai, kad autorė ne pati pa
sakoja, o leidžia kalbėti, pasakoti, 
samprotauti patiems vaizduoja
miems veikėjams. Kitame skyre
lyje jau kitas pasakotojas. Ir taip 
visi pro skaitytojo akis praeina 
su savo vidaus pasauliu, savo nuo
taikomis, troškimais, sielvartu ir 
kančia. Tai yra puiki priemonė 
pažvelgti giliau į veikėjų vidų, į 
jų paslapčių pasaulį. Tai natūra
lus kelias autoriui žinoti kitų vi
dų ir jį atskleisti. Tačiau antra 
vertus toks vaizdavimo būdas turi 
ir savo pavojų. Visdėlto jaučia
me, kad pasakoja autorė — visi 
atsiskleidimai tuo pačiu stiliumi, 
ta pačia sakinio eiga, su panašiais 
nutylėjimais. Individualizuoti 
kiekvieno veikėjo atsiskleidimą 
yra labai sunku. Atrodė, kad au
torė tai pasiekti perdaug ir nesi
stengė.

Manau nesuklysiu sakydamas, 
kad “Kelias į kairę” visoje Alės 
Rūtos gausioje kūryboje yra vie
nas geriausių. Ta šiluma ir žmo
gaus meilė, kurią autorė ryškiai 
parodė knygoje, veikia skaitytoją 
taip, kad perskaitęs ilgai dar gy
veni vaizduotu pasauliu. Atrodo, 
kad pats ten buvai ir savo akimis 
matei šviesą ir šešėlius, girdėjai 
garsus ir žodžius, stebėjai pastan
gas, laimėjimus ir nusivylimus.

Alė Rūta, KELIAS Į KAIRĘ, 
“Dirvos” konkurse premijuotas 
romanas. Išleido “Vytis”, 1964 
m., 248 psl., kaina $3.00.

KULTQlMfiJE VEIKLOJE

DAIL RAČKAUS “ŽEMĖ IR DANGUS

Seance on a Wet Afternoon . žinė, vandens pompos bokštelis... 
Jaunas anglų rezisorius Bryan; Mano ir uošvio rankomis sodinti, 
Forbes, neseniai paruošęs “The 0 dabar į storulius išaugę ir lapo- 
L-Shaped Room”, šį kartą su pa- tomis viršūnėmis stogus užgožę, 
našiu kruopštumu pateikia puikų medžiai... Tai šildo mano krūti- 
psichologinį ir įtampos pilną fil- nę įr nustumia kosulį, kuris atsi-
mą. Nuo pat pradžios, kai stebi
mi spiritizmo seanso dalyviai, žiū
rovai Įtraukiami Į aštroką Įtam
pą, kuri atsileidžia tik paskutinė
se filmo minutėse.

Senoviškuose Londono prie
miesčio namuose begyvenanti 
pora planuoja kažką svarbaus. 
Žmona, kuri laiko save profesijo- 
nale ir prityrusia spiritizmo se
ansų medium, kuria planą Įrody
ti savo sugebėjimams. Ramus vy
ras vykdo žmonos nutarimus. Pil

griebia naktimis. Dieną nėra lai
ko sirgti. Dieną — darbai, skubė
jimas. Dieną planuoti, eilinius 
darbus nustumti ir jų daugiau pa- 
jieškoti. Kad kišenės labiau pūp- 
sotų, kad ūkis kiltų ir plistų, kad 
atvažiavę i svečius lietuviai turė
tų kuo stebėtis. Pušinio ir Barčio 
ūkis — ne betkas! Dainorynė — 
pavyzdys! Dainorynė — pavydo ir 
apkalbų pradžia. Dainorynė — 
linksmybės ir turto kampelis, ma
ža Lietuvėlė Amerikoj; savomis

Mg

Iš dail. J. Račkaus paveikslų ciklo “žemė ir dangus”.
Šis paveikslas yra nupirktas Victoria Albert muzėjaus

“VIENŲ VIENI”, spausdinta “Dar
bininko“ atkarpoje, jau išėjo atskira 
knyga. Aprašoma visa mūsų rezistenci
ja 25 m. laikotarpyje. Išleido “Į Lais
vę” Fondas. Knygos autorius N. E. Sū
duvis.

“DRAUGO” romano konkurso pre
mijos įteikimo šventė įvyks kovo 14 d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje. Meninę 
programos dalį atliks sol. Lilija šuky
tė.

ATS. MAJ. S. NARUŠIS, gyv. Aust
ralijoj, parašė knygą apie Antaną 
Smetoną, kaip žmogų, neliesdamas ar
ba tik labai prabėgomis paliesdamas 
A. Smetonas veiklą visuomeninėj, po
litinėj ir diplomatinėj srityje. Jos lei
dėjas — J. J. Bačiūnas. Ats. maj. S. 
Narušis, dabar yra 65 m. amžiaus. Jis
— Lietuvos kariuomenės savanoris
- kūrėjas, dabartiniu metu išrinktas 
Australijos Krašto Lietuvių Bendruo
menės pirm.

M. LIETUVOS PATRIARCHO M. 
JANKAUS rašomai monografijai me
džiagos jau nemažai turima. Pasigen
dama ir norima gauti, ypač iš ano me
to veikėjų, daugiau rašytinės medžia
gos, nevengiant įjungti į jo gyvenimo 

• epizodus netgi anekdotinio turinio 
nuotykėlių, jei tokių būtų. Rašinius 

, siųsti: Pr. Alšėnas, 101 Evelyn Ave., 
: Toronto 9, Ont. Canada.

DAIL. VYT. IGNAS, gyv. Niujorke, 
gavo iš Paryžiaus pasiūlymą suruošti 
savo tapybos kūrinių parodą vienoje 
didelėje galerijoje.

“MARGUTIS” ketina programą at
kelti į kurią stipresnę Čikagos radijo 
stotį. H. Žemelis iš Ročesterio atvyks
ta vadovauti programai. Pr. AL

WERNER SCHARNDORF, MOS- 
KAUS PERMANENTE SAEUBE- 
RUNG, Gūnter - Olzog - Verlag, Mūn- 
chen und Wien, 1964. Vienas įžvalgiau
sių sovietinio gyvenimo žinovų, gyve
nęs kaip kalinys Sov. Sąjungoje, auto
rius savo knygos motto pasirinko So
vietų S-gos kūrėjų 1902 m. nukaltus 
žodžius: “Iš tikrųjų, revoliucionierių 
sudaryta organizacija neatsisakys jokių 
priemonių, jei jai tektų atsipalaiduoti 
nuo netinkamo organizacijos nario”. 
Autorius aprašo įvykius priešrevoliuci
niu ir pačios revoliucijos metu, nuro
do į vadinamo “aparato” sudarymo rai
dą, toliau analizuoja Stalino įvykdytus 
valymus ir partijos bei valstybės pa
vertimą į aklai vienam asmeniui pa
valdžius galios instrumentus. Autorius 
bando įrodyti, kad ir postalininio lai
kotarpio grumtynės dėl valdžios ir 
Chruščiovo iškilimas vykę pagal pa
našius dėsnius. Knygoje atpasakojami 
įvykiai iki 1964 m. vasaros.

Okupuoto] Lietuvoj
VALSTYBINIS STYGINIS KVAR

TETAS, Budapešto ir Liežo tarptauti
nių konkursų laureatas, išvyko gastro
lių į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikiją 
ir Turkmėniją. Programon įtraukti 
Liežo konkurse atlikti kūriniai — 
Mocarto, Brahmso, Beethoveno, Šos- 
takovičiaus, Juzeliūno, Gruodžio kvar
tetai.

Į JAUNIMO FESTIVALĮ Alžyre, 
kuris įvyks š.m. liepos-rugpjūčio mėh., 
koncertinei programai numatoma pa
siųsti filharmonijos kamerinį orkest
rą, valstybinio liaudies ansamblio jau
nimo grupę, konservatorijos dainavi-

mo klasės stud. A. Vasiliauskaitę, ope
ros solistus V. Daunorą ir E. Kuodį.

GINTAS ŽILYS, baigęs dramos stu
diją Vilniuje, papildė Šiaulių teatro ei
les. Jis debiutavo P. Vaičiūno komedi
jas “Tuščios pastangos” Romo Gied
riaus vaidmeny.

SĄJUNGOS kongrese Paryžiuje ren
giama diplominių darbų paroda, į ku
rią bus pasiųstas ir Kauno politechni
kos instituto statybos fakulteto absol
vento R. Palio projektas “Vanagupės 
kurorto išplanavimas“. Maskvoje at
renkant 5 kandidatus minėtąjai paro
dai, jo darbas buvo įvertintas pirmą
ja premija. Vanagupė yra nežymi vie
tovė Lietuvos pajūryje.

P. GUDYNAS IR S. PINKUS paruo
šė informacinio pobūdžio knygutę “Pa
langos gintaro muziejus“, kuri išleista 
lietuvių ir rusų kalbomis 40.000 egz. 
tiražu. Leidinio tikslas — supažindinti 
lankytojus su muziejaus veikla ir jo 
sukauptais lobiais. Iliustracijai panau
dotos spalvotos nuotraukas.

ARCHITEKTAS V. ČEKANAUS
KAS paruošė projektą parodų pavilijo- 
nui Vilniaus senamiestyje. Jį numato
ma pastatyti Muzėjaus g-vės aikštėje, 
netoli dailės muzėjaus. Tai būsiąs 
dviejų augštų pastatas su salėmis pa
rodoms ir konferencijoms. I-me augšte 
bus įrengta dailės dirbinių parduotu
vė ir dailės salonas. Pietinėje aikštės 
dalyje ties naujuoju pastatu planuoja
ma speciali aikštelė skulptūrų paro
doms.

JONAS DAUTARTAS, vyr. operos 
teatro chormeisteris, 60 m. amžiaus su
kakties proga pagerbtas specialiu kon
certu, kuriame jis dirigavo operų iš
traukas. Darbą teatre jis yra pradėjęs 
1924 m. operos choristu; kurį laiką 
yra buvęs solistu, operetės dirigentu, 
operos sufleriu ir netgi mėginęs diri
guoti operas “Rigoletto” ir “La Tra
viata“. Pokariniais metais jam teko bū
ti teatro direktorium, meno reikalų 
valdybos viršininku, tačiau ryškiausią 
žymę jis yra palikęs vyr. chormeiste
rio pareigose, pakeldamas operos cho
ro meninį lygį ir paruošdamas chorą 
naujoms operoms — “Pilėnams”, “Da
liai”, “Pikų damai”, “Don Carlos”, 
“Aidai” ir kt. 1957 m. apdovanotas 
“liaudies artisto“ titulu už nuopelnus 
dainų šventėms.

KAZĮ BORUTĄ 60 m. amžiaus su
kakties proga paminėjo estų literatūri
nis savaitraštis “Sirp ja vasar” ir žur
nalas “Loming”. Jų puslapiuose buvo 
paskelbti M. Lodus išversti Borutos 
eilėraščiai — “Pavasario stebuklas“, 
“Naktovidžio žvaigždės”, “Sena lietu
viška verpstelė”. Maskvoje planuoja
ma išleisti rusų k. K. Borutos “Balta- 
ragio malūną”, “Jurgio Paketinio 
klajones”, poezijos rinktinę, šiuo me
tu sukaktuvininkas rašo “Jurgio Pake
tinio klajonių” II dalį ir spaudai ruo
šia novelių rinkinį. Apie ateities pla
nus jis yra prasitaręs: “Norėčiau atsi
dėti savo amžininko istorijai. Pirmą 
knygą paskirsiu savo kaimui ir gimta
jam kaimui su jo praeitimi ir visu tuo, 
kas dėjosi mano amžiuje. Drauge ke
tinu pabandyti literatūrinio portreto 
žanrą, parašyti apie savo pirmtakus ir 
draugus — V. Krėvę, B. Sruogą, K. 
Binkį, V. Montvilą, S. Nėrį, P. Cvir
ka, K. Jakubėną ir kitus.”

V. Kst.

A. A. Architektas Vladas švipas

noje dienos šviesoje pagrobiama rankomis ir savo protu iškeltas 
turtingų tėvų mergaitė. Vėliau ūkis, kokio gimtajame sodžiuje
gaunama ir pareikalauta pinigų 
suma. Kaip su vaiko grąžinimu? 
Daugiau pasakius, susigadins vi
sa įtampa filmo dar nemačiusiem.

Amerikietė Kim Stanley ir ang
las Richard Attenborough pagrin
dinius vaidmenis atlieka su gi
liu artistiniu išgyvenimu. Jie pa
jėgia pagauti ne tik publikos dė
mesį, bet ir užuojautą, nutrauk
dami ją nuo pagrobtos mergaitės 
ir jos tėvų. Ypatingo pagyrimo 
nusipelno montažas, kai su ne
paprastu tikslumu iki detalių pa
vaizduotas sudėtingas pareikalau
tų pinigų perdavimas, protarpiais 
įjungiant scenas, pavaizduojan
čias Įvykius namuose, šis puikus 
filmas tinkamas ne tik suaugu
siems, bet ir vyresniam jaunimui.

Bostonas. — Rev. F. Drinan, 
Bostono teisės kolegijos dekanas, 
nastebi. kad vienos rytinės Ame
rikos kolegijos profesorius pa
klausė 141 naujai Įstojusi studen
tą: kiek ju senolių buvo Ameri
koj gimė. Tik vienas atsirado su 
4 čia gimusiais senoliais ir tai 
buvo negras.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijoc 
ar kitų kraštų, kreipkitės Į

J. Kazimierą Michalskj
347 BAY ST. TORONTO, n AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 363-0430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarisavimo ir kelionių bilietų reikalais.

Bartis niekad nebūtų turėjęs...” 
(47—48). Ir būta čia šviesos, dai
nų, viliojančios ateities " vilčių.

Energingas dail. Jurgis Rač- 
kus jau nebe pirmą kartą buvojo 
Europoje. Šį kartą tačiau labai 
specifiniu tikslu. Suradęs 20 už
sakytojų, praėjusį pavasarį jis iš
vyko į Paryžiaus litografines dirb-

Dainorynė tai nėra tik ūkio pava- tuves atlikti 14 darbu ciklo — 
dinimas, tik vieta, kur auga ja- “Terre et‘ Ciel” — žemė ir dan- 
vas ir šviečia saulė. Tai visas žmo- gus. šis ciklas buvo parodytas 
gaus amžius, tai jo laimė ir liki- viešai Picture Loan Society gale- 
mas, džiaugsmas ir tragiką. Vis rijoje Toronte.
darbai, vis skubėjimas, noras kil- j. Račkus grynai abstraktinėje 
ti ir lobti, o tiek maža sau. Net kūryboje dirba jau nuo berods 
ir Dievui labai mažai teliko vie- 1958-9 m. Grynai abstraktūs dai- 
tos — tame šviesiame rūpesčių lės kūriniai ir čia paminėti.
pasaulyje, Dainorynėje, išsitiesu- Bent kartą abstraktus dailinin- 
sioje kažkur nuošalioj vietoj prie kas bus tinkamai pasirinkęs už- 
geležinkelio, netoli nuo Čikagos, vardinimą. žinoma, visa, ką ma- 
Prabėgo gyvenimas — ir nieko tome yra arba žemėje arba dangu- 
nenusineši... Užgriūva ligos, se- je. žiūrovas, tačiau, šiose litogra- 
natvė, ateina laukta ir nelaukta j fijose vargu atskirs žemę nuo 
mirtis, šitoje amžinybės akivaiz- dangaus. Iš tikrųjų tai visiškai 
doje, kai pro kasdieninius rūpės- nesvarbu, tiktai paminime, kad 
čius jos nematoma, dar ryškesnės iliustracijai reikia logikos, kai 
darosi žmonių gyvenimo spalvos, abstraktiems paveikslams duoda-

Feliksas, Pranas ir Morta —mi tikriniai pavadinimai, 
iš Lietuvos atkeliavę ūkininkai, ' *'* ’’ ~
kurių naujoji aplinkuma beveik 
nepakeitė. Jų dvasios pasaulis ne
platus, bet savitas ir kietas. Tokie 
žmonės ir nutausti negali, nes jie 
nepajėgia sutapti su aplinkuma.

I Ta svetimoji aplinkuma jiems tik 
Įtiek reikalinga, kiek ii rišasi su 
kasdieniniu darbu. Tačiau jaunes
nioji karta toje uždarumoje iau 
nebeišsitenka, čia turime du Pu
šiniu vaikus: sūnus Antanas, leis
tas i mokslus, ir duktė Marė, ište
kinta už Prano. Juodu abu išgyve-

Litografijos eskizai buvę ruošti 
trejus metus. Turint galvoje tai 
ir greitą Paryžiaus madų įtaką, 
galime suprasti kodėl rinkinys 
yra taip nevientisas stiliaus atžvil
giu. Iš 14 lakštų galima išskirti 
keturis beveik skirtingus stilius 
— po keturis, tris, du ir penkis 
darbus kiekviename.

Pirmoje grupėje panašaus po
būdžio nuospaudas nuo stiklo 
Račkus jau rodė toje pat galeri
joje 1960 m. šiai grupei (nr. 1, 3, 
4, 5) charakteringi laisvi brūkš-

niai, aiškios-primarinės spalvos, 
lunarinė arba planetinė nuotaika, 
kaip ir daugumoje jo tapinių.

Visiškai skirtingi darbai nr. 2, 
12 ir 13. Kontroliuoti, skoningai 
sudėstyti brūkšniai bei plėmai. 
Beasmenė nuotaika. Spalvos pri
slopintos; pilka ar gelsva su juo
du — daug baltos vietos.

Dvejose litografijose nr. 9 ir 
10 tas pats atsargumas, dekoraty
vumas, tik lakštai pilnai užpildy
ti spalva. Didelis panašumas į 
kaikuriuos Telesforo Valiaus dar
bus.

Darbuose nr. 6, 7, 8, 11,14 ga
lop pasirodo Račkus. Dingo anks
čiau jam būdinga eteriu kvepian
ti erdvė. (Teneužsirūstina korek
tiški kritikai už, sakoma, netiks
lią, bet visdėlto vaizdingą frazę,) 
Tačiau čia tos pat įprastai gaiva
lingos laisvos formos, tiktai tvir
tesnės, labiau savim pasitikinčios. 
Spalvos ir formos santykis inten
syvesnis ir dinamiškesnis, čia, 
mums atrodo, Račkus atrado sa
ve.

šis apžvalgininkas turi grynai 
subjektyvų galutinio vertinimo 
matą — klausimą ar jis paveiks
lą bent teoriškai pirktų. Račkaus 
litografijas paskutinėje čia sumi
nėtoje grupėje jis pirktų.

Georges Račkus. TERRE ET CIEL, 
keturiolikos litografijų ciklas; apie 
22x26 in. Atlikta 1964 m. gegužės - 
'spalio mėn.

Ir vėl lietuvių išeivija patyrė 
nuostolį — š. m. sausio 5 d. mirė 
a. a. archit. Vladas švipas.

Derlingosios Aukštaitijos sū
nus Vladas Š. brendo kaip kūry
bingas architektas Vokietijoje — 
pradžioje Dresdeno meno akade- 
mijoječ vėliau garsioje “Bau- 
haus” architektūros ir meno mo
kykloje Weimare, kur ano meto 
profesoriai W. Gropins, W. Kan
dinsky ir kiti davė žymų įnašą Į 
moderniojo (eksperimentinio) me
no brendimą Europoje, o po II D. 
karo ir Amerikoje. V. š. gavo in
žinieriaus laipsni Oldenburgo in
žinerijos akademijoje, baigęs ar
chitektūros skyrių.

Nuo 1929 m. V' š. dirbo nepri
klausomoje Lietuvoje. Jam vado
vaujant Žemės Ūkio Rūmų staty
bos skyriui, Lietuva puošėsi gra
žiais žemės ūkio pastatais. V. š. 
kūrybingumas išsiliejo į plačias 
architektūros vagas ir rado pri
pažinimą Lietuvoje ir užsienyje. 
Tai liudija laimėtos premijos, Pa
ryžiaus parodos aukso medalis, 
įvykdyti pastatai ir paminklai. V. 
š. buvo vienas pradininkų stei
giant Kauno Oro Muzėjų, kuria
me buvo telkiami seni ir būdin-

gi Lietuvos medinės architektū
ros pastatai. Be to, jis praturtino 
mūsų literatūrą savo knygomis, 
brošiūromis ir straipsniais, daž
niausiai apie architektūros aktua
lias problemas; sukūrė ir keletą 
grožinės literatūros veikalėlių.

1941 m. laikinoje Lietuvos vy
riausybėje Vladas Š. ėjo komuna
linio ūkio ministerio pareigas, o 
vėliau statybos valdybos direkto
riaus pareigas. Ir čia jis kūrė, 
kiek leido karo sąlygos. Tame lai
kotarpyje jis lektoriavo V. D. U- 
te. Po karo pabėgėlių stovyklose 
ir vėliau JAV V. Š. liko ištikimas 
savo pašaukimui — įsijungė į ar
chitektūros darbą, visuomeninį 
bei kultūrinį veikimą.

Š. m. sausio 9 d. iš Brooklyn'o 
liet. Apreiškimo parapijos bažny
čios a. a. Vladą Švipą palydėjo 
amžinam poilsiui į Šv. Karolio ka
pines Long Island, N. Y., lietuvių 
visuomenės būrys ir velionies ar
timiausieji: žmona Bronė Švipie- 
nė, dukterys — Raminta ir Daiva 
švipaitės.

Tebūna lengva Vladui Ameri
kos žemelė!

A. Šalkauskis

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

JIB. vaistai Regist. Wash., D. C. Įrašyti vaistų tatai. 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. 
Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS. 
JIB LABORATORIJA, 1437 So..49th Avė., Cicero, Illinois 60650

■ - ■................ ■ - ---.................................................P. Alba
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Mann & Manei
REALTORS

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE
j, $4-900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor. 
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modemus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Nuoširdi padėka dr. A. Kaveckui už rūpestį ir gydymą mano 
tėvelio paskutinės ligos metu. Tėveliui mirus tariu brolišką ačiū ku
nigams: prel. J. Tadarauskui, atlaikiusiam iškilmingas laidotuvių pa
maldas ir tarusiam atsisveikinimo žodį; kun. kleb. P. Ažubaliui, pasa
kiusiam pamokslą; kun. dr. J. Gutauskui, dalyvavusiam laidotuvių 
pamaldose; sutikusiems šv. Jono kapinėse — T. Placidui, kun. dr. 
Pr. Gaidai, kun. Br. Jurkšui, kun. J. Staškevičiui ir Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserims. Nuoširdžiai dėkoju visiems parapijiečiams, 
lankiusiems ligoninėje, nuolat budėjusiems laidotuvių namuose, už
prašiusiems šv. Mišias už velionies sielą, laidotuvių metu priėmusiems 
šv. Komuniją; torontiečiams gausiai pasitikusiems kapinėse, užpra
šiusiems šv. Mišias; visiems palydėjusiems į amžino poilsio vietą, pa- 
reiškusiems žodžiu ar raštu užuojautą. Speciali padėka karsto nešė
jams ir gėlėmis papūošusiems laidotuvių koplytėlę; sol. V. Verikai- 
čiui, įspūdingai giedojusiam pamaldų metu. Visiems teatlygina 
Viešpats!

Kun. B. Pacevičius, London, Ontario

©b S PORTAS
Sportiniu varžybų kalendorius

_ 1965 nu kovo 6—7 d. Š. Amerikos 
pabaltiečių ir kartu lietuvių slidinėji
mo pirmenybės numatomos Kanadoje, 
Toronto apylinkėse. Varžybas rengia 
estai.

XV-jų š. A. L. Sportinių žaidynių — 
stalo teniso ir plaukymo varžybos 
įvyks balandžio 3—4 d. Detroite, Mich.

XV-jų Sportinių žaidynių — krepši
nio varžybos — 1965 m. balandžio 24— 
25 d. Detroite, Mich.

1964 m. š. Amerikos pabaltiečių sta
lo teniso pirmenybės — 1965 m. gegu
žės 1—2 d. Klevelande, Ohio.

‘1964 nu Š. Amerikos Pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės — 
1965 m. gegužės 15—16 d. Čikagoje, 
III.
_ 1964 m. Š. Amerikos pabaltiečių 
lengvosios atletikos ir plaukymo pir
menybės — 1965 m. liepos 10—11 d.

XV-jų Sportinių žaidynių — lengv. 
Atletikos ir lauko teniso varžybos — 
1965 m. rugsėjo 11—12 d. Klevelande.

Šis sąrašas apima tik metinių žaidy
nių bei pabaltiečių pirmenybių varžy
bas. Smulkesnės apimties varžybos, 
kaip apygardinės pirmenybės ir kt. į 
kalendorių neįtrauktos.

FASK

AUŠROS ŽINIOS
Kanados sporto apygardos krepšinio 

pirmenybės įvyks vasario 20-21 d. To
ronte; Šiuo metu jau užsiregistravo 
Montrealio Tauras su vyrų komanda, 
Hamiltono Kovas su vyrų, jaunių A ir 
jaunių C ir Aušros komandos. Laukia
ma Ročesterio ir Vyčio.

B-C lygos pusbaigmiai prasideda šį 
sekmadienį: Aušra Sr. žais su Andys 
ir Aušra Jr. su Tridents Jr.

Church lygos Intermediate klasės 
pusbaigmiuose Aušra žais su Grace.

CYO lygoje Aušros merg. Jr. ir M. 
J. komandos reguliarias rungtynes

baigė I vietoje; M.M. ir B. komandos 
>— II vietoje.

Church lygos rungtynės B. ir B. kla
sėse vyks tvarkaraščiuose numatytu 
laiku.

CYO pusbaigmių laikas ir vieta bus 
pranešta vėliau.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė vėl gražiai pasirodė 

stalo teniso varžybose sausio 24 d. Ro- 
čestery stalo teniso turnyre mergaičių 
iki 18 m. grupėje laimėjo I v. Ji taip 
pat gerai sukovojo moterų klasėje. J. 
Nešukaitis vyrų klasės varžybose pa
guodos rate pasiekė pusbaigmį. Sekan
čios stalo teniso varžybos — vas. 7 d. 
(Toronto miesto pirmenybės).

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. grupėje sudorojo St. 
Christopher krepšininkus 66:0. Berniu
kai iki 14 m. įveikė Aušrą A 39:27. 
šioje grupėje vytiečiai yra I vietoje.

CYO lygos pirmenybėse jaun. vytie- 
tės, laimėjusios savo grupėje I v., pra
dėjo žaisti baigminius peržaidimus. 
Pirmose pusbaigmio rungtynėse jos 
įveikė Aušrą 17:8.

Metro lygos pirmenybėse vytiečiai 
pralaimėjo Andys komandai 72:75. 
Vytiečiai sužaidė vienas iš geriausių 
savo rungtynių ir jei nebūtų likę 4 
aikštelėje, būtų galėję įveikti žinomą 
Andys komandą.

TLB lygos pirmenybėse vytietės pra
laimėjo Louis Roy komandai 24:30.

Visuotiniame susirinkime išrinkta 
valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė: 
pirm. J. Balsys, sporto vadovas A. Kli
mas ir adm. J. Uogintas.

Carling taurės krepšinio turnyre, ku
ris įvyks Hamiltone vasario 27 d., da
lyvaus ir Vyčio krepšininkai. Vytie
čiai žais intermediate A klasėje.

Mūsų rėmėjui A. Vanagui nuošir
džiai dėkojame. Taip pat dėkojame V. 
Pulkiui, palaikančiam susisiekimo ry
šius su Oakville. A. S.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, 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 butu 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, LE 1-1161, namų RU 3-2105

rlO TORO NT
KLK Kultūros Dr-ja savo meti

niame susirinkime sausio 30 d. 
aptarė “TŽ” leidimo reikalus. 
Dr-jos pirm. Vyt. Krikščiūnas pa
darė apžvalginį pr. metų prane
šimą, J. Andrulis referavo finan
sinius reikalus ir pateikė sąmatą 
1965 m., G. Balčiūnas perskaitė 
revizijos komisijos aktą. Diskusi
jose buvo ilgiau sustota ties Kul
tūros Dr-jos ir “Žiburių” b-vės su
jungimo į vieną organizaciją 
klausimu, kurio teisinį požiūrį iš
dėstė “TŽ” teisinis patarėjas Ger. 
Balčiūnas. Susirinkimas vienbal
siai pritarė pateiktam planui ir 
pavedė valdybai jį vykdyti. Tai 
daroma suprastinant leidyklos 
darbą ir prisitaikant prie Ontario 
prov. įstatymų. Klausimuose bei 
sumanymuose buvo keliamas Dr- 
jos veiklos plėtimo bei naujų na
rių klausimas. Pageidauta gyves- 
nio kartų dalyvavimo Dr-jos veik
loje. Susirinkimui pirmininkavo 
A. Rinkūnas, sekr. St. Dargis. 
Valdyba perrinkta to paties sąsta
to ir sekantiem metam. Į revizijos 
komisiją vieton atsisakiusio G. 
Balčiūno išrinktas St. Dargis.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjų pre
numeratas po $10 atsiuntė: K. 
Vaitkūnas, Z. Tumosa, K. Trum- 
pickas, S. Paketuras, A. Baikaus- 
kaitė, J. Olšauskas, P. Augustina- 
vičius; $10 atsiuntė Sudbury Me
džiotojų ir žūklautojų Klubas; 
$5: P. Misevičius, Z. Dautartas, 
J. Girevičius; $3: J. Vaskelė, L. 
Skripkutė, O Duobaitė; $2: K. 
Kazlauskas, J. V. Samulevičius, 
M. Petrulis, B. Misius, V. Pniaus- 
kas, K. Gaputis, M. Dervinis, V. 
Žakas, A. Rudokas, M. Pranys, D. 
Keršienė, J. Linkūnaitis, J. Paže- 
mėnas, G. Repčys, J. Vėgėlis, S. 
Vaitiekūnienė, J. Baužys, E. Kat- 
che, A. Jokūbaitis, K. Daunys, R. 
Wilembrechtas, K. Skabeika, E. 
Giedrienė, P. Skučas, J. Misevi
čius, V.' Miniauskas, P. Augusti- 
navičius, V. Sinkevičius; $1: V. 
Prūsaitis, J. Čeponis, J. Steiblys, 
dr. B. Vidugiris, J. Rutkys, J. Ka- 
lainis, P. šeirys, M. Žemaitienė, 
A. Vaičiūnienė, A. Basalykas, J. 
Karaliūnas, K. Majauskas, K. Bal- 
tramaitis, B. Giedraitienė, K. Ro- 
žanskas, P. Gaidelis, E. Heikys, 
Rev. V. Stankūnas, P. Alksninis, 
J. Skeivelas, M. Krivickas, V.

luž. Antanas Ketvirtis paskir
tas FENCO b-vės vyr. elektro
technikos inžinierium. Jo pasky
rimą pranešė b-vės pirm. A. 
Chmielenski. Apie jį rašo “The 
Financial Post” sausio 30 d. nr.

liškoji spauda taipgi pažymi jo iš
radingumą didžiųjų kelių apšvie
timo srityje. Jo pavardė ir vardas 
rašomi lietuviškai; įdėta nuotrau
ka, pažymint, kad gimęs Lietuvo
je ir dabartinėje bendrovėje dir
ba nuo 1955 m. Sveikiname ir lin
kime tolimesnės sėkmės.

R. Juknevičiaus, Ontario Col
lege of Arts I kurso studento, pa
veikslai, atspaudai ir skulptūros 
išstatyti viešosios bibliotekos pa
talpose Bloor - Gladstone Branch 
1089 Bloor St. W. Paroda truks 
visą vasario mėn. Lankymo valan
dos nuo pirmadienio iki penkta
dienio 12-8.30 v.v.

Springhurst vasarvietėje De
partment of Lands and Forests 
perka “Red Door Knob” (p. Whe
eler) krautuvę ir vasarnamius su 
sąlyga, kad vietos savivaldybė už
darys kelią prie “Red Door 
Knob”, jungiantį Springhurst 
Ave. su paežere, šioje vietoje nu-

matyta įrengti išvietės. Vasario 6 
d., 2 vai. p.p. Nottawasagos vals
čiaus taryba išklausys suintere
suotų asmenų nuomones. Savinin
kų dr-jos pirm. adv. G. Robinson 
vyksta į šį posėdį ginti savininkų 
reikalų, šis kelias lietuviams va
sarotojams Springhurste yra svar
biausias priėjimas prie vandens, 
ir jį visiškai panaikinus susidary
tų daug nepatogumų. Ruošiama 
Šiuo reikalu peticija. Norį ją pa
sirašyti kreipiasi pas S. Banelį, 
tel. LE 5-5803.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Po N. Metų Fondui įnašų telki
mas beveik sustojo. Anksčiau pa
sižadėję duoti Fondui įnašus vis 
dar kažko laukia. Abejojame ar 
prie tokio Kanados lietuvių pasy
vumo pasieksime šiais metais 
$20.000. Laikraščiai praneša, kad 
JAV po N. Metų tūkstantinių 
plaukimas į Fondą pagyvėjo, ypač 
iš gydytojų. Jų prisirinko apie 
70. Tuo tarpu mūsų Fonde kol 
tik vienas dr. J. Songaila yra 
tūkstantininkas. (Antras tūkstan
tininkas J. Petravičius jau mi
ręs). Kanados mastu tai didelės 
aukos. Jei visi gydytojai ir inži
nieriai įneštų tik po šimtinę, tai 
KLF greit paaugtų.' Iš stambiųjų

į Fondo šauksmą neatsiliepė.
P. L., F.V. sekr.

Lietuvos kariuomenės savanoriui-kūrėjui 
generalinio štabo majorui

PETRUI SIPELIUI staiga minis,

užuojautą reiškia jo broliui ir giminėms —
Toronto savanorių-kūrėjų 

skyriaus valdyba

. Lietuvos Karo Mokyklos pirmos laidos draugui 
kūrėjui-savanoriui ats. art. majorui, —

Kauno apylinkės teismo buv. teisėjui
JUOZUI ŠIPELIUI mirus, 

jo giminėms ir artimiesiems reiškiame užuojautą —
Prof. A. Zubrys ir St. Čepas su šeimomis

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454 '
Namų teL LE 5-1584

BERESFORD AVE — SWANSEA 
—$19.800 pilna kaina. 6 kam- 
barių atskiras namas, alyvos 
šildymas, garažas, be skolų, 
minutė iki Bloor.

RUNNYMEDE — BLOOR 7 kamba
rių atskiras namas, 2 vonios, 
garažas, pilna kaina $18.900.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
apie $7.000 įmokėti, 12 kam
barių atskiras didžiulis na
mas, 3 vonios, vandens aly
vos šildymas, garažas, geras 
nuomavimui.

SWANSEA. Gražus vienos šeimos 
atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu. Pilna 
kaina $17.900.

KING CITY, 10 akrų rezidenciniai 
sklypai, tuoj galima statyti. 
Puiki vieta.

SOUTH KINGSWAY — puikus 3-jų 
miegamų vięnaaugštis (bun
galow); garažas su privačiu 
įvažiavimu. Gražus didelis 
kiemas, pilnai užbaigtas rū
sys su poilsio (recreation) 
kambariu.

WILCOX LANE, apie $6.000 įmokė
ti, 13 žiemai įrengtų gyven
ti vasarnamių su maisto pro
duktų krautuve, visą laiką iš
nuomota, virš $7.300 metinės 

' nuomos, ant ežero kranto, 
gali keisti į namą 25 mylios 
nuo Toronto.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

' LE 2-4404
Namų teL LE 6-9165

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

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

RONCESVALLES — 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
LITUANISTINIS SEMINARAS — 

vasario 12 d., penktadienį, tema “Kaip 
gali studentai prisidėti prie lietuvy
bės išlaikymo.”

Studentų mėnulis kilo ir nusileido 
šeštadienio vakare ir visi per tą laiką 
spėjo apskristi visą pasaulį. Labai 
linksma nuotaika parodė, kad galima 
turėti gerą pramogą, nors muzika ir 
nebuvo geriausia. Prisivalgėm, kaip 
per dėdės vestuves, šią savaitę skel
biame “Rekuperacijos ir išsipagirioji- 
mo savaitę”! Naudokitės proga!

Pritrenktas Balandėlis ir Pusė Pelė

dos jau atsigaivino. Skelbiame kon
kursą atspėti — kaip. Premija — vie
nas atsigaivinimo kursas! Siųskite ra
šinius Ž. šlekytei — 34 Gooch Ave., 
arba A. Bušinskaitei — 508 Glenlake 
Avė. Rašiniai bus įvertinti specialios 
vertintojų komisijos ir premija bus 
skiriama pagal oficialius PB^P įsta
tus.

Paskutinis žodis: mes rimtai susi- 
kaupusios laukiame atsakymų nuo jau
nimo ir senimo!

Atsigaivinęs Balandėlis 
ir visa PelėdaJurgulienė, P. Gulbinas, O. Pie

menė, A. Jasiūnas, J. Škėma.
P A D B K A

Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos at
vadavimo minėjimo proga tarusiam 
pritaikytą žodį Lietuvos gen. konsului 
dr. J. žmuidzinui, atsilankiusiems sve
čiams, gerb. mamytėms, tėveliams ir 
rėmėjų k-to nariams, prisidėjusiems 
prie vakaro “Baltijos bangos” pasise
kimo, praturtinusiems bufetą maistu 
ir paaukojusiems daugelį fantų loteri
jai.

Taip pat dėkojame Al. Dūda drau
dimo įstaigai už šampaną, ponioms — 
E. Kinčienei ir E. Briedis (mūsų bro
lių tautos atstovei) už vertingus fantus 
ir s. V. Morkūnui už talkinimą vaka
ro metu. Jūrų Skautijos Neringos 

tunto rėmėjų komitetas
M. Lietuvos Bičiulių Dr-ja

Krašto Valdyba 
praneša

• Ryšium su Vasario 16 švente 
Kanados kr. valdyba praneša, kad 
mažesnėm liet, kolonijom Kultū
ros Fondas yra paruošęs specia
lias programas, įrašytas į magne
tofonines juostas. Apylinkės, no
rinčios gauti jas, tenurodo datą ir 
tesikreipia į Kanados kr. valdybą 
479 Bourbonnais St., Montreal 
32 P.Q. Taipgi yra juostelių, tin
kamų svetimtaučiams transliuoti 
per radijo programas.

• Svarbu, kad Vasario 16 būtų 
minima šeštad. mokyklose su jų 
pačių paruošta programa. Kur t©: 
kių mokyklų nėra, tėvai turėtų 
surinkti vaikus ir su jais paruošti 
atitinkamą programą.

• Naujai krašto tarybai rinkti 
paskirta vyr. rinkimų komisija: 
pirm. Stp. Kęsgailą;' nariai; P. 
Petronis, M. Juodviršis, Vyt. Za- 
bieliauskas. Komisijos adresas — 
1577 de Seve St., Montreal 20, P. 
Q. Tel. Area Code 514, 767-5956. 
Rinkimai vyks visose Kanados 
liet, apylinkėse gegužės 2 d.

• Apylinkės raginamos pasirū
pinti, kad neliktų nė vieno tautie
čio. be liet, spaudos. Pirmoj eilėj 
remtini Kanados liet, laikraščiai.

LETHBRIDGE, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES 

minėjimas ruošiamas vasario 20 d. 
vengrų salėje, 821—9 Avė. N. Pradžia 
— 7 vai. Visi pietinės Albertos lietu
viai kviečiami į minėjimą atsilankyti.

BENDRUOMENES APYLINKĘ pra
eitame visuotiniame susirinkime balsų 
dauguma nutarta laikinai palikti. Dėl 
narių stokos ir tų pačių neveiklumo 
buvo galvota apylinkę panaikinti. Iš- 

■ rinkta nauja valdyba, į kurią įėjo ir 
pareigom pasiskirstė: S. Noreika — 
pirm.. J. Kanienė — sekr., J. Daugir
das — ižd.

J. Žebrauskienė susilaužė koją; iš
gulėjusi kurį laiką ligoninėje dabar 
sveiksta namuose.

Pereitų metų gruodžio mėn. 11 d., 
mirus Lietuvoje M. Kaniui, jo sūnui 
Jonui ir šeimai visi bendruomenės na
riai reiškia gilią užuojautą. G.

A T A
BENEDIKTUI ORVIDUI mirus,

jo dukterį JANINĄ, sūnus ZIGMĄ ir BALĮ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

M. E. S. Bonckai

PADĖKA
Už suruoštą mums 25 metų vedybinio gyvenimo sukakties mi

nėjimą š.m. sausio 23 d. rengėjams: p.p. Rupkalviams, Trinkūnams, 
Balniams, Barškėčiams, Puidokams, Vilimbrechtams, Sodoniams, 
p. Putnai, p. Mašalaitiehei, taip pat visiems prisidėjusiems ir daly
viams už gėles ir vertingas dovanas reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Teofilė ir Stasys Ignotai

Ateitininku žinios
Ateitininkų tėvų susirinkime daly

vavo gausus tėvų būrys. Nutarta palai
kyti glaudesnis ryšys tarp tėvų ir or
ganizacijos. Išrinktas tėvų komitetas: 
p. Dalindienė — pirm.; nariai: p. Vin- 
gelienė, p. Pranaitis, p. čižikienė, p. 
žabienė, p. Didžbalienė ir p. Jacikas.

Vyr. moksleivių rengiami jaunimo 
šokiai — sekmadienį, vasario 7 d., Pri
sikėlimo salėje.

Jaunučių berniukų susirinkimas — 
sekmadienį, 4 v. muz. studijoje. Kvie
čiami ir neateitininkai berniukai iki 
11 m.

Jaunesniųjų berniukų (7-8 sk.) su
sirinkimas — sekmadienį, 4 v., LV Na
muose.

Vasario 16-toji ateitininkų mokslei
vių bus paminėta atskira švente jauni
mui. Vasario 14 d. visi organizuotai 
dalyvauja 10 vai. Mišiose Prisikėlimo

bažnyčioje. Po pamaldų LV Namuose 
įvyks trumpas minėjimas su paties 
jaunimo programa, o po to — vaišės. 
Kviečiami dalyvauti ir tėveliai.

šv. Jono Kr. par. jaunesniųjų ateiti
ninkų susirinkimas — šį sekmadienį, 
vasario 7 d., 4 v. p.p. salėje virs: “Tė
viškės Žiburių”. Visi ateitininkai ir jų 
draugai kviečiami atsilaankyti.

Gintarių būrelis renkasi į LV Na
mus repeticijai penktadienį, vasario 
5 d., 5.30 v. v.

Jaun. moksleivių ateitininkių Ginta
rių ir Vaidilučių būrelių susirinkimas 
įvyks kartu vasario 7 d. 3.30 v. p.p. 
LV Namuose. Susirinkimas užtruks 
dvi valandas.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — vasario 7 d., 3.30 v. p.p. 
LV Namuose.

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

AL GARBENS
REALESTATE

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, rauplėtų plytų namas, apie 10 me
tų senumo, 7 kambariai. Vandeniu, alyva apšildomas, 2 vonios, užbaigtas 
rūsys, privatus įvažiavimas — garažas. Įmokėti apie $10.000.

RdNCESVALLES — 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 NUOSAVYBE $32.000 — pilna kaina, automobiliams tai- 
syti garažas plius 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, (mokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Lietuvių skautų veikla
Šį sekmadieni, vas. 7 d., 3 v. p.p., 

visos trys vilkiukų dr-vės daro iškylą 
į Rennie Park čiuožyklą, kurioje bus 
egzaminai čiuožėjo specialybei. Kvie
čiami ir tėveliai. Važiuoti Bloor g-ve 
iki Beresford g-vės ir šia važiuoti į 
pietus.

Visų trijų vilkiukų, dr-vių vadovai 
sausio 27 d. turėjo bendrą posėdį s. 
J. Dambaro bute. Dr-vės ruošiasi Ka
ziuko mugei.

Rambyno tunto vadovų posėdis įvy
ko pereitą sekmadienį; dalyvavo ir 
vienuolyno viršininkas ir vilkiukų dv. 
vadas T. Paulius, OFM. Be einamųjų 
tunto veiklos reikalų tunte, vadovai 
įsijungs į Prisik. parap. vajų.

Šatrijos tunto jaunesnėms vadovėms 
šį šeštadienį ir sekmadienį skautinin- 
kės rengia pašnekesius.

Romuvos stovyklavietės aukotojai, 
kurie aukojo 1964 m. stovyklos fondui 
ir norėtų gauti pakivtavimą darbo pa
jamoms, prašomi kreiptis į V. Sendži- 
ką RO 2-3583 arba G. Stanionį RU 
1-7861.

Į LSS vadovų-vių stovyklą yra kvie
čiami visi LSS draugininkai, jų. pava
duotojai ir skiltininkai, turintieji I-jį

skautų patyrimo laipsnį, nejaunesni 
15 m. Tik išimtinais atvejais į stov. 
bus priimti II-jo p.l. skautai. Stovyk
los mokestis — $15 asmeniui. Tunti- 
ninkai, vietininkai bei atskirų dr-vių 
dr-kai prašomi paskatinti ir parinkti 
kandidatus. Dalyvių sąrašus siųsti 
LSB VSP s. J. Bružinskui, 1717 Ca
roll St., Brooklyn, N.Y. 11213 iki va
sario 28 d.

Ar jau užsisakei “Skautų Aidą”? 
Jei ne,— paskubėk!

Trečioji vilkiukų dr-vė pereita sek- 
mad. turėjo iškilmingą sueigą, kurios 
metu 5 vilkiukai davė įžodį, o kiti ga
vo specialybės ženkliukus. Sueigoje 
dalyvavo visų dr-vės vilkiukų tėveliai. 
Po Tautos himno, mamytės visus pa
vaišino kavute ir pyragais.

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

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

Atidarda nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 vjt. 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.

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 RŪSIŲ AUTO SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai S a MIMI Al KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAIVI INI Al PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

TRIPLEKSAS — $7.000 įmokėti, 
14 kambarių, pilnai išnoumotas, 
6 m. senumo, $4.200 metinių pa
jamų, arti krautuvių ir gatvėka- 
rių, vienas mortgičius balansui.

JANE — BLOOR — $5.000 įmokė
ti, plytinis 7 kambarių namas, 2 
augštai, 2 virtuvės, šiltu vande
niu apšildomas, šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas mortgičius.

OSSINGTON — COLLEGE — įmo
kėti $1.000, 6 kambariai, 2 virtu
vės, alyva apšildomas, garažas, 
vienas mortgičius balansui. Ne
praleiskite šio pirkinio. Prašoma

KING — COWAN — $2.500 įmo
kėti, plytinis 7 kambarių, šiltu 
vandeniu apšildomas, 2 virtuvės, 
1 mortgičius balansui, laisvas 
įėjimas, labai geram stovyje.

ST. JOHNS — DUNDAS — $3.000 
įmokėti, plytinis, atskiras namas, 
privatus platus įvažiavimas, nau
jas dvigubas garažas, didelis skly
pas, 11 didelių kambarių, 3 vir
tuvės, 2 pilnai įrengtos prausyk
los, nauja krosnis šildymui, gali
mybė paversti į dupleksą.

PLYTINIS VIENAUGŠTIS (bunga
low), $21.500, 6 dideli šviesūs 
kambariai, visi kilimais iškloti, 
atskiras garažas, 50 pėdų pilnai 
kultyvuotas sklypas.

dose vietose ir įvairia kaina. Prašome 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlyg

Vyt. Morkis J. Kaškeli Bliudžius
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K E L I O NIŲ B I U RAS
FOUR SEASONS TRAVEL fi-o/llė
323 LAKESHORE RD. EAST, ' orT VrCaiT

VD a xiki ▲ c Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• dACENAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

© SKAITTTOJAI PASISAKO Kanada-antra pasauly

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST TEL. LE 2-2289

SARO 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 — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visns 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.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS 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
Penlct. 10-1.30 ir 4.30-8
Šešt. 9-12 s
Sekm. 9.30 - 1

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

414%-5%.,
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 614%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą 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 S^S^gey^reL^si-nos

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

KAIP IŠMOKTI DAINŲ
*TŽ” 2 nr. stud. A. Šileika siūlo duo

ti lietuviškiems susirinkimams dau
giau dinamikos. Jis sako, kad dauguma 
lietuviško jaunimo nemoka lietuviškų 
dainų, žaidimų, šokių ir pan. Tai yra 
visiškai teisingas pasisakymas. Jauni
mas mėgsta eiti ir būti ten, kur yra 
linksma, t. y. kur šokama ir dainuoja
ma. Jei sakoma, kad mūsų jaunimas 
nemoka lietuviškų dainų ir žaidimų, 
tai tam turbūt yra priežastis. Tėvai, 
kad ir labai norėtų, neturi nei laiko, 
nei galimybės išmokyti savo vaikus 
lietuviškų dainų, šokių ir pan. Tad 
mūsų jaunimui tų dalykų tenka moky
tis kur,kitur. Bet kur? Gal lietuviš
kuose pobūviuose? Jie tam nėra tin
kami. Viena geriausių priemonių — 
plokštelės.

Paskutiniu laiku rinkoje atsirado 
gan daug lietuviškų plokštelių, bet 
dauguma jų yra chorų arba pavienių 
solistų įdainuotos. Be to, palyginti, jos 
yra brangokos. Ar nebūtų gerai išleis
ti kiek galima didesnį kiekį lietuviš
kų plokštelių su paprasto, lengvo tu
rinio dainelėmis ir žemesne kaina?

Mes turime labai daug trumpų, bet 
labai gražių žaidimų ir jei juos įrašy
tume į plokšteles, tai mūsų jaunimui 
būtų labai gera proga jų pramokti. Be 
to, ta pačia proga jie išmoktų daug

naujų žodžių ir įvairių pobūvių metu

Keliaujant JAV per Illinois, Wiscon
sin© ir kitas arčiau Čikagos vieto
ves tenka sutikti lietuvių ūkininkų, 
kurie ilgą laiką gyveno tarp svetimtau
čių, bet jų vaikai kalba gerai lietuviš
kai. Jie visi sako, kad a. a. Vanagaičio 
radijas jiems daug padėjo neužmiršti 
lietuvių kalbos. Per a. a. Vanagaičio 
radiją buvo kalbama paprasta kasdie
nine liet, kalba. Labai daug buvo duo
dama lengvos lietuviškos muzikos ir 
paprastų linksmų dainelių. Tai patiko 
jaunimui ir padėjo pramokti lietuviš
kai. A. Lukas

Kanada vėl tapo antrąja vals- ti iš 65 asmenų, kuri į savo re-

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

______ ĮSTEIGTA 1945______
Turinti Vnešposyltorg leidimą 

Automobilis Moskovič —
ekonomiškas $1626.03 

Televizija Rubin—19 tubes $ 287.46 
Šaldytuvas Dnepr —

165 litrų$ 171.12 
GR 32 — Family Staple ___$ 30.50 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių, 
4.6 sv. gabalinio cukraus, 4.6 sv. de
gintos kavos pupelių, 2.3 sv. rūky
tos salami-
Visos kainos pilnos. Jokio muito. 

Pristatoma per 2—3 savaites.
Gavėjų pasirašyti kvitai.

Pristatymas garantuojamas.
NAUJA: Pristatoma JAV-bėse Her
mes šveicariškos rašomos kilnoja
mos mašinėlės su rusiškomis, ukrai- 

nietiškomis arba lotyniškomis 
raidėmis.

Kainos žemos — $59.95 iki $129.50. 
Taip pat daugybė rusiškų plokštelių 
žemomis kainomis. Pilnų katalogų 

rašykite ar skambinkite 
lietuviškai arba angliškai.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
įsteigta 1946 metais 
PINIGAI Į S.S.S.R.

Pilnai garantuota. Turi bankų de- 
partmento (N.J.) leidimą ir ap
drausta iki $20.000.00.
Mūsų firma yra vienintelė, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą. įteikiama per 2 savaites.

Jokių atskaitymų.
Vertė — 9 rubliai už $10.00 

iki $ 30.00 — $2.75 
virš $ 30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28 Street, New York, N.Y. 
MU. 9-0598. Atidaryta 9-5.30.

šeštadieniais 9 — 12.30.
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street, Newark, NJ.

GINČAS DĖL MOKYKLOS A
Čikagoj iškilo aštrus mokyklų klau

simai, kokios programos laikytis? Ei
na diskusijas ilgiausiais straipsniais 
tarp L. Bendruomenės ir Donelaičio 
mokyklos. Vieni už sutrumpintą laiką 
lietuviškame švietime, kiti — prieš. 
Iš šalies stebint atrodo, kad nereiktų 
už plaukų tampytis, nes gyvenimo 
praktika rodo visai ką kitą, negu pro
gramos seniau paruoštos LB kuriant. 
Užteks tų savęs niekinimų. K. Done
laičio Mokykla dirba jau 6 metus ir 
dabar turi netoli 400 mokinių. Ji iš 
niekur jokios paramos negauna, išsi
laiko tik pačių tėvų ir mokytojų dė
ka. Pirma reikia sukurti ir mokyklą 
išlaikyti sugebėti, o tada tik kritikuoti. 
Donelaičio mokykla padarė labai tei
singą posūkį — iš 8 m. pr. mokyklos 
programos perėjo į 6 metų ir, vedėjo 
tvirtinimu, mokiniai per tą laiką tą pa
čią programą išeis. Baigęs vaikas pr. 
mokyklą, toje pačioje mokykloje per
eina į augštesnį 4 metų kursą ir jį 
baigęs keliauja į Ped. Lituanistikos 
Institutą. Jei kitos mokyklos to negali 
padaryti, tegul dirba ir tvarkosi kad 
galėtų, nes nėra ko pavydėti. Donelai
čio mokykla iki šiol turėjo nuostolio 
netekdama mokinių nuo 6 skyriaus. 
Dabar ji paėmus vaiką nuo mažens iš
leis jį su augštesniuoju pažymėjimu— 
jaunuolį apie 16 m. Tai yra rimtas tė
vų ir mokytojų sutarimas, todėl ne
verta graudentis ir visokius atsišauki
mus kelti viešai spaudoje. Galima ty
liai viską viduj susitvarkyti.

Jonas Pūtėjas

moję vietoje yra JAV, kur kraš- kius ir dainas ir gastroliuos po 
to turtas kiekvienam asmeniui visą pasaulį. Jų vadovas pareiš- 
per metus priaugo $3.090, Ka- kė, kad savo programą pradės 
nadoje — $2.263 ir Švedijoje — eskimų šokiais ir baigs džazo 
$2.045. Ketvirtoje vietoje liko muzika.
Šveicarija, po jos seka Danija, v , , . .
Prancūzija, V. Vokietija, Britą- , ^<ios komunistų partijos 
nija. Tūkstančiui kanadiečių ten- koherencija Įvyko Toronte kur 
ka 247 automobiliai, JAV — 351 išrinktas naujas vadas W. Kash- 
ir Švedijoje — 188. Kanados tM- V^je Kanadoje partija tu* 
eksportas padidėjo tik 4,3%, J. f1 5 0P° registruotų narių 
A.V. - 2,9%, Japonijos 18,5% kurJH Y^urkis yra 50 
ir Italijos.— 14,5%.

Kinija vėl nupirko iš Kanados 
27 mil., bušelių kviečių už $50 
mil. Pasirašytoji su Kinija 3 me
tų sutartis baigiasi 1966 m. lie
pos mėn. Nuo sutarties pasira
šymo Kinijai jau parduota 105 
mil. bušelių kviečių.

Opozicija prieš Diefenbakerį 
didėja. Daugelis konservatorių 
nori vasario mėn. sušaukti par
tijos suvažiavimą naujam vadui 
rinkti. Diefenbakeris nemano 
pasitraukti ir kaltina liberalus, 
kad jie šią propagandą prieš jį 
sukurstę. Pagal jį, iš JAV yra 
atsiųsti organizatoriai, kurie 
slaptai vedą kovą prieš jo asme-

..ŠYPSENOS..
Brangus šuo

Du ponai kalbasi apie šunis. 
Pirmasis siūlo pirkti iš jo šunį.

— Gerai, — sako antrasis. — 
O kiek už šunį nori?

— Tūkstantį dolerių.
— Gal iš proto išėjai, kad už 

šunį prašai tūkstančio dolerių. 
Kas gi tau tiek mokės?

Po kurio laiko jie vėl susitin
ka ir antrasis klausia pirmąjį:

— Na, ar pardavei šunį?

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 • 9053

PALIEKAMO TURTO 
PLANAVIMAS

• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Great-West Life
ASSURANCE COMPANY

Margos įvairybės
• Trys vyrai sėdėjo kalėjime: 

socialdemokratas, anarchistas ir 
mažas, kuklus, nemokytas žydelis, 
vardu Pinja, — pradėjo pasakoti 
Nikita Chruščiovas koresponden
tams Irano ambasados baliuje, 
Maskvoje, kai tie pasiteiravo, ko
dėl pašalintas maršalas Žukovas. 
“Jie nutarė”, — tęsė toliau Niki
ta, — išrinkti vieną, kuris rū
pintųsi padalinimu valgio, arba
tos ir tabako. Anarchistas, norė^ 
damas parodyti panieką betkokiai 
teisei ir tvarkai, pasiūlė išdalin- 
toju rinkti Pinją. Ir taip buvo pa
daryta. Vėliau jie nutarė išsikasti 
tunelį iš kalėjimo kameros. Kai 
jis buvo iškastas, kilo klausimas, 
kas pirmas turi jį išbandyti. Bu
vo pavojus, kad tą tuojau nušaus 
kalėjimo sargyba. Visų akys nu
krypo į anarchistą, tačiau tasai 
pabūgo^ Tada žydelis Pinja tarė: 
“Jūs mane išrinkot vadu ir aš ei
siu ...” Tai taręs Chruščiovas pa
kilo ir rengėsi išeiti, žurnalistai 
jį sustabdė, prašydami paaiškinti 
tos pasakėčios prasmę. Nikita 
paaiškino: “Moralas čia papras
tas. Pradžioje būni mažas, bet ei
damas pareigas išaugi, — ir po 
tylos minutės pridėjo, — ma
žiukas Pinja — tai aš ...”

• R. Vokietijos policijos šuo 
Harro saugojo pasieni prie Land- 
wehr kanalo: jis turėjo gaudyti 
bėgančius gyventojus iš raudonų
jų rojaus. Kartą jis staiga šoko į 
50 jardų platumo kanalą ir nu
plaukė į vakarinę pusę.

Parinko Pr. Al.

Vitaminai visiems yra reika
lingi, tačiau Kanadoje ir JAV 
vitaminų pakaitalai yra dedami 
į maistą," kaip duoną, saldainius, 
įvairius gėrimus ir pan. Sveika
tos departamentas nori į tai įsi
kišti, nes dažniausia tie vitami
nai yra dedami ne sveikatos su
metimais, bet reklamos.

Visas Kanados tabako pertek
lius šiais metais buvo parduo
tas. Pirmą kartą didelis tabako 
kiekis buvo parduotas komunis
tiniams kraštams. Dideli kiekį 
nupirko So v. Sąjunga, Bulgari
ja, Čekoslovakija, Japonija ir 
Austrija.

Montrealyje susidarė šokėjų 
ir dainininkų grupė, susidedan-

Pajieškojimai
Kotryna Kumpytė įieško savo gimi

nių. Giminės arba apie juos žinantie
ji prašomi rašyti: K. Kumpytė, 89 
Quebec Ave., Toronto 9, Ont.,Canada.

• Kapitalizmo sistemoj siekia
ma turto, kadangi turtas atveria 
kelią į valdžią, o komunizmo sis
temoj siekiama valdžios, nes val
džia tenai yra kelias Į turtą (Hen
ry de Montherland).

m. Kashtan nusiskundė, kad esą 
sunkumų įtraukti jaunimą į pra
riją. Iš Toronto un-to 17.000 
studentų registruotų komunistų 
tesą 6.

„Canadian Broadcasting Cor
poration“, arba sutrumpintai 
CBC, yra valdžios išlaikoma ir 
kontroliuojama radijo ir televi
zijos b-vė. Paskutiniu metu ji 
pergyvena didelę krizę, nes jos 
direktoriai nesiduoda kritikuoja
mi ir viską valdo diktatūrinėm 
priemonėm. Buvo apkaltinta, 
kad valdančiuose organuose yra 
įsimaišę komunistų. Reikalą ti
ria feder. policija.

N. Brunswick provincijoje gy
vena daugiau prancūzų kilmės 
kanadiečių, negu bet kurioje ki
toje Kanados provincijoj, išsky
rus Kvebeką. Jie yra vadinami 
akadiečiais. Provincijos premje
ras L. Robichaud taip pat yra 
prancūzų kilmės.

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės,

- inventorius — 
kilnojamas turtas.

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.

47# COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA1-3924 -

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave.z Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
, ■■■■■ I 11 ■" ..............................■■■»■■■■

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Antomatinis etetira varymas. Sutai
sau išimsHis garus ir pradegintus 
kilimus. ?. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volktwogenois.

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

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

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

— Taip, pardaviau.
— Kiek gi gavai už jį?
— Tūkstantį dolerių.
— Negali būti! Ir grynais?
— Ne. Gavau du katinus po 

penkis šimtus dolerių.
Golfo žaidėjai

Kunigas ir jo bičiulis daktaras

daktaras, — vieną dieną jūs vis- 
tiesk mane palaidosit.

— Galbūt, bet vistiek tai bus 
jūsų duobė, — atsakė kunigas.

Nelaiminga virėja
Ona klausia savo draugę virėją:
— Kaip tau sekasi naujoje vie

toje?
— Blogai. Visada alkana.
— Kodėl?
— Kai blogai išverdu, tai pati 

negaliu valgyti. Jei gerai paruo-

ir man nieko nebelieka...
' Parinko Pr. Al.I

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas - 
rūbai, brangenybės: 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir t.t.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt 
biznieriaus, 
apt gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

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

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

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

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

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- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

— sALFA RAD/O & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosais, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o, tnt LANSDOWNE AVĖ, TORONTO

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. 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., 

Tel. LE 7-1708.
Antr. 7—9 v.v. ir Penkt. 5—8 v.v. 

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750 

tarp 1—5 p. p. ir kasdien 
išskyrus trečiadienius.

HAMILTON: 21 Main St E., 
JA 7-5575, FU 3-8928

Kablneto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

24 vaL pat RO 94613 
Darbo vaL RO MISI 
Namu RO 8-71*8
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vičius. Bene pirmą kartą Toronte 
meninė šventės dalis bus tokia

choras, Hamiltono AV par. cho
ras, taut, šokių grupė “Gyvata- 
ras”. Meninės dailės vadovai —

Sutvarkęs savo bankinius reika-

^PROGRAMOJE:

Vasario 6 d., šeštadienį, nuo 7.30 v. v. 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORO 

LINKSMAVAKARIS

flJ! MONTREAL

gCHORO NUOTAIKINGOS DAINOS ★ HUMORISTINIS DUETAS *TURTINGA LOTERIJA * | 
ŠOKIAI ★ BUFETAS ★ V. BABECKO VISŲ MĖGIAMAS ORKESTRAS

VISI KVIEČIAMI SAVO DALYVAVJMU PAREMTI Šį CHORĄ!!!
g Prisikėlimo parapijos salė. ' Įėjimas: $1.50.

TORONTE
Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl.

Jono Kr. par. žinios
— Kun. B. Pacevičius, Londo

no lietuvių par. klebonas, šį penk
tadienį 7.30 v.v. Šv. Jono Kr. baž
nyčioje laikys pamaldas už savo 
tėvelį a.a. Kazimierą velionies 30 
.mirties dieną. Maloniai kviečiame 
gausiai atsilankyti visus į pamal
das, kurios sutampa su pirmuoju 
penktadieniu.

— Pirmojo penktadienio proga 
lankomi ligoniai namuose.

— Jaunimo choro repeticijos 
— šeštadieniais po liet, mokyklos 
pamokų. Prašome visus choristus 
uoliau dalyvauti sekmadieniais
9.30 vai. pamaldose. Nuo šio sek
madienio 9.30 vai. pamaldose pra
šome visus įsijungti į šv. Mišių 
maldų atsakus.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
47-je sukaktyje iškilmingos pa
maldos — vasario 14 d., 11 vai. 
Pačią sukakties dieną, t.y. vasario 
16-ją, antradienį, didžiosios die
nos prisiminimui pamaldos įvyks
7.30 v. vakare.

— Šią savaitę lankoma: Sorau- 
ren, Pearson, Marion, Merrick, 
Parkway, Parkdale.

— Visuotinės santarybos yra 
padaryti kaikurie pakeitimai Mi
šių apeigose. Vienas pagrindinių 
pakeitimų — įvedimas vietinių 
kalbų. Kanadoje nauja tvarka Įve
dama nuo kovo 7 d., bet tai galio
ja tik angliškai ir prancūziškai 
kalbantiems. Kitoms taut, gru
pėms bus leidžiama Mišiose nau
doti savo kalbą tik prieš tai vietos 
vyskupui patvirtinus savo kalba 
išleistus mišiolus ir ritualus.

— Sausio 29 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidotas a.a. Klemen
sas PrielgaUskas iš Hamiltono. 
Gyvas būdamas velionis keletą 
kartų buvo pareiškęs norą būti 
palaidotas liet, kapinėse.

Sekmadienį pamaldų metu 
tikinčiųjų maldoms buvo pavesta 
sunkiai* serganti Vanda Balsienė.

Šv. Jono Kr. par. knygyne gau
namos vioss naujai išleidžiamos 
knygos; galima sutvarkyti visų 
laikraščių prenumeratas; turime 
daug Įvairių liet, muzikos plokš
telių, jų tarpe Klevelando vyrų 
okteto; Hi-Fi plokštelė — tik $ 
5.25, Stereo — $6.25.

Liet, filatelistų ir numizmatų 
klubo narių susirinkimas — ko
vo 7 d., 7. v. v., Prisikėlimo mu
zikos studijoje. Besidomintieji 
taipgi kviečiami. * Valdyba

Vilniečių sąjungos padėkoje 
buvo pagirti Toronto šeštad. m- 
klos mokytojai, mokiniai ir tėvai 
už Vilniaus klausimo kėlimą. Tik 
vieno rašinio “žiburėliuose” . au
torė buvo ne Urbaitė, o Ramunė 
Ulbaitė.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame P. 

šipelį ir jo šeimą, mirus jo bro
liui a.a. Juozui šipeliui. Taip pat 
giliai užjaučiame Myk. Malinaus
ką ir jo šeimą, Lietuvoje mirus 
jo tėveliui.

— Praėj. sekmad. per visas 
Mišias par. namų statybos ir sta
tybos vajaus reikalu kalbėjo kleb. 
T. Placidas. Jis iškėlė namų sta
tybos svarbą ir reikalą visiems 
prisidėti. Taip pat jis stipriai pa
brėžė, kad šia statyba nuo bažny
čios statybos neatsisakoma. Vajus 
par. namų statybai, aplankant pa-, 
rapijiečius ir Toronto lietuvius, 
prasidės po 2 savaičių. Šiuo me
tu vajui talkinti jau yra sutikę 
virš 100 asmenų. Iki šiol specia
liai šiai statybai yra suaukota 
$22.000.

— Šį šeštad., vasario 6 d., 8.30 
"V.r. — Vikt. šventoraičio užpra
šytos Mišios už a.a. J. šventorai- 
tienę. Liūdesy likusiam p. šven- 
toraičiui reiškiame gilia užuojau- 
tą-

— Šį sekmad., 10 v.r. Mišios už 
a.a. Barborą Stonkienę; užprašė 
Pr. šukevičius. 11 v.r. — už a.a. 
Donatą Venckų jo mirties 1 mėn. 
sukakties proga; užprašė velionies 
tėvai.

— Katechetinės pamokos vie
šųjų pr. mokyklų mokiniams ir 
besiruošiantiems pirmajai Komu
nijai — įprasta tvarka antrad., 
trečiad. ir sekmad. Religijos pa
mokų gimnazistams ir šį sekmad. 
dar nebus.

— ,Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30, muz. 
studijoje. Labai svarbu, kad visi 
choristai dalyvautų, nes tai pas
kutinė repeticija prieš pasirody
mą scenoje per choro linksmava- 
karį. Visus maloniai kviečiame 
gausiai atsilankyti į choro links- 
mavakarį šį šeštadienį.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį sekmad., 2.30 v. p.p. 
muzikos studijoje.

— šią savaitę — pirmas mėn. 
penktadienis. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v.r. ir, 
be to, 8 v. vak. Ligoniai sakra
mentais aprūpinami iš anksto su
sitarus.

— Kt. savaitę lankoma: Hum- 
bererest Blvd., Baby Point Cr., 
Baby Point Rd., Brumell, Thorn
hill, Jane, St. Marks, Magwood, 
Gooch, Brookside, Van Stassen, 
Varsity, Sidford, Skylark, Bra- 
lorne, Warren, Juliana, Under
wood, Old Dundas, St. John’s, Gil
mour, Fairview Ave.

— Šiuo laiku kas sekmad. prie 
bažnyčios galima įteikti solidaru
mo įnašą. Visus kviečiame'tai pa
daryti. Remkime savo kolonijos 
lietuvišką veiklą!

Būdamas Toronte, VLIKo pir- 
min. V. Sidzikauskas kartu su 
gen. konsulu dr. J. žmuidzinn ap
lankė jau kuris laikas nesveikuo
jantį Estijos konsulą Toronte J. 
Markus ir Ponią, kuriuos jie pa
žįsta nuo 1932 m. diplom. tarny
bos Londone laikų. Drauge lan
kėsi ir dr.- Ant. Pacevičius.

Kanados dailininkų tapybos ir 
akvarelės parodoje Art Gallery 
patalpose dalyvauja ir dailinin
kai V. Bričkus su p. Bričkiene. 
Paroda atidaryta iki vas. 7 d. 
Lankymo valandos nuo pirmad. 
iki penktad. 10.30 v.r. — 5.30 v. 
v. (trečiad. iki 10.30); sekmadie
niais 1.30 p.p. — 5.30 v.v.

Mirties bausmei panaikinti 
draugija buvo sukvietusi spaudos 
konferenciją vokiečių klube. Adv. 
Maloney, dr-jos pirm.,. pranešė, 
kad veikiama visos Kanados mas
tu ir kad šį pavasarį parlamentas 
turės progos pasisakyti šiuo klau
simu. Dr-jos steigėjas esąs 24 m. 
amž. teisės stud. T. Matlow. Adv. 
Maloney, remdamasis statistikos 
duomenimis, vaizdžiai parodė, 
kad kraštuose, kur mirties baus
mė panaikinta, žmogžudysčių 
skaičius nepadidėjo. Jis kvietė ir 
taut, grupes susidomėti tuo klau
simu. Vasario 7, sekmadienį, 83 
Christie St., ukrainiečių kultū
ros centre, šaukiamas plataus 
masto susirinkimas, kuriame da
lyvauti kviečiamos visos tautinės 
grupės. Žymių kalbėtojų tarpe 
bus prof. Thurston Sellin, sen. P. 
Yuzikirkt. '

Akademikų Dr-jos ruošiamoji 
paskaita įvyks vasario 13 d., šeš
tadienį, *7.30 v.v., Prisikėlimo 
muz. studijoje. Ją skaitys svečias 
iš Montrealio filosofas kun. dr. 
Jucevičius tema “ Kaip žmogus 
interpretavo objektyvią tikrovę 
praeityje ir dabar”. Visi kviečia
mi rezervuoti tą vakarą šiai įdo
miai paskaitai. Pereitoji paskai
ta, dėl sniego pūgos negalėjus at
skristi paskaitininkui, įvyks kovo 
mėn. gale. Valdyba

Socialinės Pagalbos Informaci
nis Biuras bus atdaras šį ketvirta
dienį, vasario 4 d., nuo 7.30 iki 9. 
30 v. v. Lietuvių Vaikų Namuose, 
57 Sylvan Ave.*, Toronto 4; tel. 
534-5773.

Patarnavimai yra teikiami ne
mokamai įvairiuose asmeniniuose 
ir socialiniuose reikaluose. To
ronto lietuvių visuomenė vėl pra
dėjo naudotis biuro patarnavimu: 
ne tik suaugusieji, bet ir jauni
mas ir vaikai. Biuro valdyba 
džiaugiasi ir dėkoja seselėms už 
suteiktas gražias patalpas. Suin
teresuoti prašomi atvykti patys ar 
susitarti is anksto telefonu.

Biuro valdyba
P. Normantienė pagaliau atvy

ko iš sovietų okupuotos Lietuvos 
į Torontą pas dukrą ir žentą p. 
Vaserį. Atvykusi labai apgailesta
vo, kad neberado gyvo savo vyro, 
su kuriuo nebuvo mačiusis 20 
metu.

muz. St. Gailevičius, sol. V. Veri- 
kaitis, G. Breichmanienė, D. 
Skrinskaitė. Apyl. valdyba, šven
tės organizatorė, raštu kreipėsi į 
miesto burmistrą prašydama leis
ti iškelti Lietuvos vėliavą rotušė
je vasario 13 d., šeštadienį, 12 
vai., ir padėti vainiką prie žuvu-

dalyvauti iškilmėse ir duosniai 
aukoti bendram fondui, būtent, 
Tautos Fondui.

nuėjo j sKaioyKią ir iš ten išėjęs 
staiga sukrito. Iškviesta policija 
nugabeno į ligoninę, kur buvo 
konstatuota mirtis. Kaip tokiais 
atvejais daroma, buvo padarytas 
skrodimas. Velionis pašarvotas 
Ryan-Odette laidotuvių įstaigoje; 
laidojamas liet, kapinėse; gedulo 
pamaldos Prisikėlimo bažnyčioje 
9.30 v.r. vasario 3 d., trečiadienį. 
Rožinis — antradienį, vas. 2 d., 
8 vai. vak.

Velionis buvo gimęs 1900 m. 
Lietuvos karo mokyklos I laidą 
baigė 1919 m. Be to, buvo baigęs 
teisių fakultetą V.D. un-te. Laido
tuvių rūpestis teko jo broliui Pet
rui, atvykusiam iš Sudburio, Ont. 
Jam talkino bičiuliai savanoriai - 
kūrėjai.

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

— Šią savaitę pirm. mėn. 
Penktadienis; vakarais mišios — 
7.30 v. v.

— Pasiekė geros žinios, kad 
Klevelando vyrų okteto koncertas 
Toronte pavyko su dideliu pasi
sekimu. Jie bus Montrealyje mū-

Visuomet yra jums pasiryžęs patarnauti visais siuntinių reikalais 
NEUŽMIRŠKITE!
“TAURO” ATST. ST. PRAKAPAS

RO 7-9088,18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT.
Turiu gavęs naujų medž. pavyzdžių ir kt.
Visi užsakymai apdrausti.

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
ši sekmad., 7.30 v.v. kavinėje. 
Pramatoma puiki programa. Va
karą praves moksleiviai ateitinin
kai. Visas liet, jaunimas kviečia
mas dalyvauti. .

— Tretininkų mėn. susirinki
mas ir konferencija nukeliami i 
kt. sekmad., vasario 14 d., po pas
kutiniu Mišių. ± *

“GOLDEN STAR”
Vyresnio amžiaus moteriai išnuomoja
mas kambarys ir virtuvė su (baldais 

79 Indian Grove. Tel. 762-1569.

jieško partnerio virtuvių modernizavimo — medžio ir (formai- 
kos) lenktų viršų apdirbimui. Bendrovė veikia jau 6 metus.

Kreiptis tel. LE 4-2897

Parduodu akordeoną 120 bosų, šešių 
registerių, gerame stovyje. Firma 
“Special“. Itališkas. Kaina $100. Skam
binti po 6 v. v.tel. LE 3-5648.

I—|OME CZ1WNERS 
ENTRE

• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verand

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

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

___________ , į verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

Lietuviška baldų 
dirbtuve

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

”• Hr

Sav. B. Saulėnas

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

Savo ir kitų giminių vardu pranešu, 
kad š.m. sausio 30 d., 11.30 vai. Toronte mirė

A.A. MAJORAS JUOZAS ŠIPELIS,
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris.

Pašarvotas Toronte, Ryan-Odette laidotuvių įstaigoje 
1498 Dundas W. Rožinis — vasario 2 d., antradienį, 8 v.v. 
Laidotuvės — vasario 3 d., trečiadienį, 9.30 iš Prisikėlimo 

par. bažnyčios lietuvių kapinėse Port Credit, Ont.
Nuliūdęs brolis Petras Šipelis

Liet, namų savininkų sekcija 
įsteigta prie verslininkų s-gos. 
Susirinkimas įvyko sausio 31 d. 
Liet. Namuose. Jame dalyvavo tik 
10 asmenų, nors n. savininkų To
ronte yra tūkstančiai. Taip įvyks
ta jau trečią kartą. Lietuviai turė
tų susirūpinti savo turto apsauga 
ir organizuoti savitarpę pagalbą 
finansinių nedateklių atveju, kad 
ponas “Trust” neatimtų namų. Iš
rinkti 3 pirmieji valdybos nariai. 
Lauksime daugiau narių. N.

A.a. Klemenso Prielgausko lai
dotuvėse Hamiltone dalyvavo ir 
keletas tautiečių iš Toronto. Gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas su po
nia, kuri yra velionies kaimynė 
iš Lietuvos, nuvežė grąžų gyvų 
gėlių vainiką su įrašu “A.a. Kle
mensui Prielgauskui — Lietuvos 
Dipl. Tarnyba”. Be to, konsulas 
dalyvavo gedulo pamaldose ir 
laidotuvėse (žiūr. Hamiltono kro
nikoj). Velionis testamente pave
dė rūpintis laidotuvėmis p. Pici
niams, kurie, surinkę aukų, ap
mokėjo papildomas išlaidas. Ha
miltono savivaldybė atlygino tik 
vietines išlaidas. Artimų giminių 
velionis neturėjo. Vienas jo bro
lis yra tragiškai žuvęs Lietuvoj, 
kitas — miręs JAV, kur gyvena 
viena jo sesuo. Dar viena sesuo 
gyvena Lietuvoje. Tautiečiai, 
ypač hamiltoniškiai, parodė gra
žų solidarumą velionį globodami, 
ir jį amžinybėn palydėdami. Jis 
buvo seniausias Lietuvos užs. r. 
ministerijos tarnautojas: pradėjo 
dirbti Tiflise Lietuvos atstovybė
je 1918 m. rugsėjo 6 d. ir tarna
vo iki 1940 m. spv. okupacijos.

Studentų balius šiemet buvo 
ypač gausus dalyviais. Vieną jų 
trečdalį sudarė patys studentai* 
b du trečdaliu — lietuviškoji vi
suomenė. Ypač gausiai dalyvavo 
gydytojai. ____

Liet. Medžiotojų ir žūklautojų 
Klubo metinis visuotinis susirin
kimas —■- vasario 7 d., 2.30 v. p. p. 
Liet. Namuose. Visi nariai įparei
gojami dalyvauti. Valdyba

“TŽ” aukojo pridėdami po $1 
prie prenumeratos:

L. Merkelis, M. Jurkšienė, A. 
Keršys, R. Medelis, A. Balnis, J. 
Čeponis, A. Bubelis, P. Radzevi
čiūtė, M. Aukštaitė, P. Pikevi- 
čius, K. Cinčikas, S. Noreika, M. 
šimavičius, J. Danilevičius, P. Ka- 
reckas, A. Rubinas, Dr. A. Raz
ma, V. Kazlauskas, O. Ivaškienė, 
A. Raškevičius, J. Švėgžda, A. 
Sarpalienė, J. Tarvydas, J. Tumo- 
sas, P. Gulbinas.

Ačiū visiems.

Solidarumo įnašai. Sekmadienį 
prie Prisikėlimo ir šv. Jono Kr. 
bažnyčių surinko: inž. E. Čup- 
linskas $60, S. Manglicas $46, V. 
Aušrotas $26, A. Bumbulis $16; 
“Paramoj” ArStatulevičius $10 ir 
P. Lelis $6. Viso jau surinkta 
$661. Prie bažnyčių dar bus ren
kama tris sekmadienius kol pasi
baigs vald. narių “alfabetas”.

Apyl. išd. P. L.
Vyt. Tamulaitis, anksčiau pasi

žymėjęs savo raštais vaikams, jau 
gavo pirmuosius agzempliorius 
anglų k. išverstos knygos “Skruz
dėlytės .Greitutytės nuotykiai”.

MONTREALIS
Ekonomiškai 1964 m. taip pat 

buvo palankūs. “Litas” pasiekė 
pirmąjį milijoną. Vyt. D. Klubo 
statybai pramatyta ketvirtis mili
jono. Kelios dešimtys montrealie- 
čių vienur ar kitur pasistatė va
sarnamius ar erdvesnius namus 
mieste įsigijo. Parapijų bazarai, 
skautų mugė, N.Pr. M. seserų ba- 
zaras,*“NL” spaudos bendrovės 
mašinų vajus, Kanados Lietuvių 
Fondas, stovyklavietės vajus — 
vis tai bendruomeninės pastan
gos, lietuviškiems reikalams da
vusios apie $15.000/ O kur mažes
ni parengimai ir aukos įvairiems 
geriems tikslams? Taigi, 1964 m. 
montrealiečiai nebuvo šykštūs.

Tad užversdami lapą, rodos, 
kiekvienas galime pasidžiaugti, 
kad jis netuščias, kad Montrealio 
lietuviai, nors dažnai parūgoda- 
mi, savo pareigas nuoširdžiai at
liko, ir todėl kolonijos gyvenimas 
buvo gyvas ir įvairus. Čia pat tu
rim prisiminti, kad Montrealyje 
jau eilė metų yra KLB krašto 
valdybos buveinė ir daug mūsų 
kolonijos geriausių visuomeninių 
jėgų skiria savo laiką krašto lie^ 
tuvių reikalams. Kad šie žmonės 
jiem" patikėtas sunkias pareigas 
gerai atlieka, sutinka viso krašto, 
lietuviai.

Kun. dr. F. Jucevičius yra pa
kviestas skaityti paskaitą Toron
te vasario 13 d. Ją rengia Akade
mikų Draugija.

Dr. P. Lukoševičius, KLB pir
mininkas, pakviestas kalbėtoju 
Vasario 16 minėjime Toronto va
sario 14 d.

Paryžius. — Pagausėjus savi
žudybėms nuo Eifelio bokšto, 
miesto valdžia įsakė uždėti 6 pė
dų augščio užtvaras. Iki šiol yra 
nušokę ir užsimušę 340 žmonių.

PARDUODAMI 220 AKRŲ, prie kelio 
netoli Stayner miestelio, 2 geri na
mai, 2 L formos pastatytos daržinės; 
beveik visa žemė dirbama; parduoda
ma ir dalinus; mažais jmokėjimais. Atei 
kite ir pamatykite. Pilna prašoma kai
na: $39.500.
MOTELIS, 12 vienetų, visiškai naujas, 
prie gero pagrindinio kelio, apšildo
mas elektra, 2 miegami ir gyvenamas 
plotas. .Tikrai geras pirkinys. Prašo
ma $63.000.00; išmokėtinai.
ŪKIAI. Mes taip pat turime pardavi
mui įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių.

Tel.: įstaigos: 428-2148 
vakarais: 428-6042

Nelson Fisher, Broker, Stayner, Ont.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJ 
3 LENKIŠKI SPALVOTI FILMAI 

“ZOLNIERZ KROLOWEJ 
MADAGASKARU” 

“PRADZIEJE POLSKI” 
“NIEDZELNY PORANEK 

WARSZAWSKI”

Festival Cinema
87 Gueen St. W.

ŠEŠT. VASARIO 6 PO PIETŲ 
tik 1.30 ir 3.30 vai.

SEKM. VASARIO 7 VISA 
DIENĄ 

nuo 1.30 v. p. p. iki 11.30 v. v.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

Užsakymai priimami ir paštu.

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

HIGH PARK SAUNA BATH — 
PIRTIS IR MASAŽAS.

Atskiri kambariai vyrams ir moterims.
Atidaryta: nuo antradienio iki šešta

dienio 1 p.p. — 11 v.v.; 
sekmadieniais 8 v. r. — 2 v. p. p. 
583 Annette St prie Runnymede.

Tel. 7674086,

d. sueis lygiai 
10 m., kai buvo pašventintas mū- 

laiku vyks kaip tik parapijos ba- 
zaras. Kas kuo gali — padėkite, 
nes antrasis kertinis bažnyčių ak
muo yra finansai.

— T. J. Vaišnys jau grįžo iš JA 
V.

— Choro koncertas - balius — 
vasario 27 d., AV salėje. Choras 
padidėjo narių skaičium. Sveiki
name naujas jėgas!

— Garsiakalbio išlaidoms pa
dengti aukojo $10 — A. Rokienė; 
B. Bijūnas — $2. Nuoširdus dė
kui.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė L. Klisiwitch ir D. Bartlett.

— Pakrikštyta: B. ir P. Kušlei- 
kių dukra Katarinos Marijos Lou
se vardais.

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

Šv. Onos Dr-jos vakarienė 
praėjo labai gražiai. Buvo susirin
kę apie 350 žmonių, šeimininkės 
skaniai pavaišino. Prieš vakarie
nę jaunimas gražiai pašoko taut, 
šokius. Šokėjų buvo 11 porų; 
akordeonu grojo Latvaitis, vedėja 
— p. Mikalajūnaitė. Orkestras da
vė puikią progą visiems pasišok-

su bažnyčios kertinis akmuo. Tuo Į _ §v. Onos Dr-ja iš savo vaka
rienės pelno apmokėjo ir savo 
vardu įtaisė svetainės virtuvei bu- 
fetinį stalą su spintelėmis. Ačiū 
labai.

— Mr. ir Mrs. Bohemier paau
kojo parapijos reikalams 288 stik
lines mineraliniams gėrimams 
vartoti. Didelė padėka aukoto
jams.

— Vasario 5 d. — pirmasis mė
nesio penktadienis; Mišios — ry
tą 7,15, 7,45 ir vakare 8 vai. Išpa
žinčių klausoma ketvirtadienio 
vakare nuo 7 vai.

— Grabnyčių žvakių šventini
mas nukeliamas Į sekmadienį 11 
vai.

— Jaunieji ateitininkai pradėjo 
smarkiai veikti ir pagausėjo 3 
naujais nariais. Sausio 17 d. jie 
turėjo savo susirinkimą salėje. 
Be globėjos mokyt. Gečienės, glo
bėjomis sutiko būti mokyt. Blauz- 
džiūnienė ir mokyt. Malcienė. Mo
kyklose mokiniai turi mokytis ir 
ruošti pamokas, panašiai ir su 
jaunųjų ateitininkų veikimu da
rytina. išrinkta nauja valdyba: V. 
Malciūtė — pirm.; D. Blauzdžiū- 
naitė — sekr. ir O. Donytė — na
rė. Valdyba šauks susirinkimus, 
ruoš programėles su kitų jaunųjų 
pagalba. Globėjos padės ir patars".

— Knygų kioskas pradės veikti 
sekmadieniais salėje už kelių sa
vaičių; laukiame knygų iš leidyk
lų. Vedėja — mok. Navikėnienė.

—- Pranešama iš anksto, kad 
metinė parapijos kazimierinių va
karienė bus vasario 27 d. su įdo
mia programa: baletas — šoks ba
leto mokytoja ispanų, meksikie
čių ir škotų šokius; taut. liet, šo
kius atliks jaunimas, ved. p. Mi- 
kalajūnaitės. .

— Pradedami išduoti kvitai 
(receipts); klebonas prašo atsineš
ti ir iš darboviečių gautas korte
les - slips; geriau padės orientuo
tis kvito išrašymui. Nelaukite 
paskutinių dienų? Geriausias lai
kas — penktadienio vakare ir 
sekmadienį po Sumos.

— Nauji “Tėviškės Žiburiu” 
prenumeratoriai 1965 m. iš šv. 
Kazimiero parapijos: T. Hetz, J. 
Brilvicas, M. Gručkūnas, M. A. 
Sadauskas, M. S. Mozūraitis, P. 
Riaukaitė, p-lė M. Jankauskas, 
P. M. Mačiukas, p-lė D. Klemka- 
J. Jurėnas, J. Baršauskas. J. Gab- 
rusevičius, K. Mikėnas, J. Mal- 
cius, W. Markewicz. Jų pavyzdžiu 
pasekime ir nepraleiskime pro-' 
gos užsisakyti šį laikraštį. Užsa
kymus priima kun. J. Gaudzė.

— Per sausio mėnesį paaukojo 
bažnyčios fondui: $34 V. Bilevi- 
čius; $30 Z. Balnius; $10 A. Lie- 
pinaitis. Gd.

Sol. L. šukytė po labai sėkmin
go koncerto-rečitalio Klevelande 
grįžo ĮTorontą ir jau ruošiasi nau
jai išvykai į Montrealį, kur vasa
rio 14 d. dalyvaus baigminiame 
CBC konkurso koncerte. Daini
ninkų grupėje bus tik du asme
nys, patekę Į konkurso baigmę. 
Vienam jų teks I premija $1000, 
antram — II premija $500. Vie
na tų premijų teks sol. L. Šuky
tei. l’a proga dainininkams teks 
dainuoti su simfoniniu orkestru. 
Programa bus transliuojama per 
radiją. Reikia pažymėti, kad mi
nėtas CBC konkursas prasidėjo 
pr. metų rugsėjo mėn. ir parink
ti instrumentalistai bei daininin
kai reiškėsi radijo programose, o 
nežinomi teisėjai atrinko pačius 
geriausius baigminėms varžy
boms.

Asmeninėms paskoloms “Li
tas“ teikia pirmenybę ir joms re
gistruotis nereikia. Įsivyravusi 
klaidinga nuomonė, kad “Litas” 
asmenines paskolas duoda tik su 
žirantais. Tikrumoje finansiškai 
pajėgiems nariams iki $1,000 pa
skolos duodamos be žirantų, kiti 
jas gali gauti “Lite” numokėtais 
pirmaisiais mortgičiais, “Balance 
of Sale”, antraisiais mortgičiais 
ant mažai pasiskolintos nuosavy
bės ir pn. Prieš einant skolintis 
kitur, visada pravartu pasitikrin
ti savoje kredito unijoje.

Religiniam koncerte kovo 20 d. 
AV bažnyčioje girdėsime toron
tiškius — sol. J. Liustikaitę, var
gonais kun. B. Jurkšą ir smuiki
ninką S. Kairį. Bilietai į šį retą 
koncertą jau platinami. Bilietus 
galima gauti per N. Pr. Marijos 
seserų rėmėjus ir pas seseris.

Skautai ir skautės vasario 13 d. 
rengia išvyką į kalnus slidinėti. 
Informacija gaunama pas viene
tų vadovus.

Vyr. skautės vasario 13—14 d. 
vyksta pas p. Prišmantus į Eas
tern Townships, kur turės skau
tiško pasiruošimo studijų dienas. 
Ten bus progų ir paslidinėti.

Kaziuko mugei kovo 6—7 d. A. 
V. par. salėje skautiškasis jauni
mas uoliai ruošiasi. Į darbą įsi
traukė visi, pradedant mažaisiais 
vilkiukais ir paukštytėm, baigiant 
vyčiais ir vyr. skautėm. Linkėti
na, kad visuomenė įvertintų jau
nųjų pastangas ir mugę paremtų 
savo* atsilankymu. Skautus šiemet 
spaudžia tolimesni stovyklavietės 
tvarkymo ir tobulinimo darbai.

Spaudos balius, tradicinis “N. 
Lietuvos“ parengimas, įvyks šį 
šeštadienį slovakų salėje. Kalbėti 
pakviestas VLIK’o gener. sekr. J. 
Audėnas.

Slidininkų nekantriai lauktas 
sniegas iškrito ir pr. savaitgalį 
daug montrealiečių buvo išvykę į 
kalnus. Mažieji pasitenkino slidi
nėjimu vietoje. Savo vadovių glo
bojamos paukštytės padarė išky
lą į Mont Royal kalną rogutėmis 
pasivažinėti.

Montrealio KLB stovyklos val
dybos posėdyje buvo aptartas to
limesnis stovyklos organizavimas 
ir papildytos arba sudarytos nau
jos komisijos atskiriems uždavi
niams: lėšų telkimui: J. Kęsgailie- 
nė, P. Adamonis, V. Piečaitis ir 
P. Žukauskas; stovyklos planavi
mui ir statybai: inž. J. Kibirkštis, 
inž. V. šipelis ir archit. V. Zubas; 
skautoramos — T. J. Vaišnys, S. 
J., I. Lukoševičienė, M. šemogie- 
nė ir J. Piečaitis; loterijos — J. 
Šiaučiulis; informacijos — P. Ru- 
dinskas ir visų komisijų pirmi
ninkai. Nusistatyta užbaigti per
nai pradėtą lėšų rinkimą po na
mus, prašyti paramos iš parapi
jų ir organizacijų bei jieškoti rė
mėjų.

Loterijos pagrindu bus Montre
alio lietuvių menininkų kūriniai. 
Jau gauti 8 paveikslai. Tikimasi 
sudaryti iki 12 originalinių kūri
nių. Loterijos bilietai bus netru
kus pradėti platinti. Skautorama 
įvyks gegužės 15 d. AV salėje. Tai 
bus didelis vakaras su šokiais, 
loterijos užbaigimu ir kitomis 
įvairenybėmis. Programą išpil
dys skautai ir skautės “prie lau
žo“. Stovyklos planavimo ir staty
bos komisija pasiryžusi skubiai už 
baigti stovyklos išplanavimą ir 
paruošti statybos planus būti
niems pastatams. Tikinusi, kad 
Montrealio lietuviai gyvai parems 
šiuos gražius užsimojimus. Pr. R.

“Lito” nariams primenama, 
kad Į valdomuosius organus kan
didatus reikia pasiūlyti raštu 
bent 7 dienas prieš susirinkimą. 
Kandidatus gali siūlyti nemažiau 
kaip du pilnateisiai nariai. Pasiū
lymai įteikiami “Lito“ sekreto
riui. I valdybą bus renkami 3 na
riai, į kredito komisija 2 ir į revi
zijos komisiją — 1. Metinis susi
rinkimas — vasario 20 d. A V par. 
salėje.

TAUPYK IR SKOLINKIS HI IT A C 
SAVO KREDITO UNIJOJE Uf flO

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėliu sąskai
tas 4^% dividendų. 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 turto pasko
las — 6.5%. Pigus paskolų draudimas skolininko7mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 14*5 De $«v« St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die- 
nomH — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmodienkn ir šeitodienius; vokorois — trečiodie* 
niois ir penktodi^niois nuo 7 Bu 9 vol. A
3907 Rofemomit Bhrd.: dieno — penktodieniols nuo 1 1kl 6 vol. ir vokorois — pirmo- 
dieniais, trečiodieniois ir penktodieniois nuo 7 Bei 9 vol.




