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Paminklas ateičiai
PROF. ROMAS VAŠTOKAS

" Natūraliame tautos gyvenime savito kultūros veido išlaikymas 
niekada netampa gyvybiniu klausimu. Nuo mažens iki senatvės 
veikiamas savosios kultūros formų, žmogus nejučiomis pasisavina 
visa, kas jam reikalinga santykiuose su aplinka, bendruomene, vi
sata. Gali jis prie savo kultūros nepritapti, gali ją atmesti, bet ir 
šiuo atveju jo prieštaravimo būdas lieka savosios kultūros išraiška.

Tačiau kai tautos dalis istorijos eigoje atplėšiama nuo tautos 
visumos, jos kultūrinis išlikimas tampa jos gyvybės sąlyga. Savito 
veido išlaikymas tampa pagrindiniu jos rūpesčiu. Kultūrinis išli
kimas bei tęstinumas būtų užtikrintas, jeigu bendruomenė kaup
tų visas jėgas į vieną tikslą. Deja, išeivijos kelyje atsiranda daug 
klystkelių, kurie kliudo sutartinį darbą.

Nepriklausomybės netekimas lietuviams buvo dvigubai skau
dus: laisvės praradimas ir laisvo gyvenimo trumpumas. Pavasario 
sėja nedavė rudens derliaus. Netokiame pasaulyje tenka gyventi, 
kokiam ruoštasi. Liko planai, galimybės pasaulio, koks galėjo būti. 
Ir dabar, kada nuo to skaudaus įvykio praėjo daugel metų, dar 
vis praeities pasaulyje gyvenama ir dėl jo nesutariama. Bet kiek 
svarbu praeitį prisiminti, tiek svarbu dabartį priimti. Dabarties 
rūpesčiai reikalauja greito sprendimo. Ir kultūrinis išlikimas bus 
galimas tik tiek, kiek pajėgsime dabartį suprasti. Ir tik tie atsieks 
savo tikslą, kurie iš dabarties greičiausiai pasimokys.

Dar vienas trūkumas, kuris apsunkina išlikimo galimybes, tai 
stoka aiškaus masto, pagal kurį visi užsimojimai tarnautų vienam 
tikslui, visi planai vienam planui. Šitoks mastas visą bendruome
nės veikimą, visus jos išteklius sutelktų ties pagrindiniu jos tiks
lu. (Jeigu prileisime, kad šis tikslas yra lietuvybės išlaikymas, tada 
ir kiti dabarties rūpesčiai atsistos atitinkamoje šviesoje. Ir kultū
rinius ryšius su tauta būtų galima nagrinėti ne vien pagal tai, kiek 
jie padės Lietuvą laisvinti, bet ypač kiek jie padėtų lietuvybę iš
laikyti. Tik nustačius vertybių skalę dabarčiai, ir dar tokiai dabar
čiai, kurią mes galime tiesiogiai paveikti, galėsime savo jėgas 
prasmingiausiai sutelkti.

Trečiasis klystkelis — tai rinkimasis lengvesnio kelio, nors 
išorėje atrodančio ir garbingesnio. Tai planų, paminklų, rezoliu
cijų ir t.t. kelias, kuris dažnai atstoja realaus darbo, pasišventimo, 
ištvermės ir žmoniškumo kelią. Tai garsas ir triukšmas, kuris mi
niai išsiskirsčius dažniausiai dingsta be pasekmių. Šiuo metu leng
viau mirt už idėją, negu už ją gyventi, lengviau* pastatyt pamink
lą praeičiai, nes ji saugi, negu priimti dabartį, kurioje ryškaus at
sakymo nėra.

Savitas kultūros išlikimas bus užtikrintas tik tada, kai bus sta
tomas paminklas ateičiai, gyvas paminklas ateinančiose kartose, 
kuriame bus pabrėžiamai iškaltas tikslas ir dabartis ir kuris bus 
skiriamas tienis;- kurie'pasirinko darbo, ištvermės *ii* žmoniškumo 
kelią.
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Lietuvos kaimyno dabartinė politika

SIŪLO PANAIKINTI MONARCHIJA
Monarchija turėtų būti panai

kinta Kanadoje — tokį nutari
mą priėmė Kanados universitetų 
liberalų federacija, susirinkusi 
Otavoje. Tą federaciją daugumo
je sudaro studentai, kurie už 
keleto metų gali patekti į parla
mentą. Tada karalienės klausi
mas suaktualės. Praėjusiais me
tais buvo priimta lygiai tokia pat 
rezoliucija.

“Kanada — Europos viltis” 
— tokiu pavadinimu Paryžiuje 
buvo išleista prancūzų žurnalis
to Claude Julien knyga. Pagrin
dinė jos mintis yra ta, kad kol 
Kanada dar išsilaikys prieš 
JAV, tol Europa jausis turinti 
pusiausvyrą prieš galingą šiau
rės Amerikos jėgą. Bet jeigu 
Kanada patektų visiškon JAV 
įtakon, Europos balsas ameri
kiečiam nebeturėtų jokios reikš
mės. Europa stengiasi rasti sau 
šalininkų Afrikoje, Azijoje, o 
šiame kontinente esanti tik Ka
nada. Autorius nagrinėja Kana
dos problemas, nesigailėdamas 
karčių žodžių nei angliškajai, 
nei prancūziškajai Kanadai.

Ledo ritulys yra populiariau
sias Kanados sportas. Beveik vi
si žaidėjai didžiosiose Kanados 
ir (JAV komandose yra kanadie
čiai. Tautinėje lygoje iki šiol 
būdavo 6 komandos: 4 iš JAV 
miestų ir 2 iš Kanados. Mies
tuose, kur vyksta tų komandų 
rungtynės, nėra įmanoma gauti 
bilietu į stadijomis. Milijonai 
stebi žaidimą per televiziją. At- 
einantiem metam į minėta lyga 
priimtos dar 6 komandos iš JAV 
miestu. Vankuveris, nors ir pra
šėsi priimamas, bet nepraėjo. 
JAV ir Kanadoje ledo ritulys 
yra ne tik sportas, bet ir pelnin
gas verslas.

Toronte rasta negyva moteris 
miesto gydytojo buvo pripažinta 
mirusia, bet miesto lavoninėje 
ėmė kvėpuoti. Darbininkai pa
stebėjo ir greitai nugabeno ja į 
ligonine, tačiau už poros dienų 
numirė. Gydytojas, prinažinęš 
moterį mirusia, suspenduotas.

Krikščionybės paviljonas pa
saulinėje Montrealio parodoje 
EXPO 67 bus visiškai skirtingas 
nuo kitų pastatu. Nebus tokios 
tikybinės propagandos, jokiu pa
mokslu ar namaldu. Visame pa
state bus tylu. Tėvas O’Brien, 
jėzuitas, pareiškė, kad lankvto- 
jai išeis iš paviljono pilni klau
simu. bet ne atsakymų. Pasta
tas kainuos $1.3 mil., kuriuos

sudės anglikonai, baptistai, grai
kų ortodoksai, liuteronai, pres- 
biterijonai, katalikai ir United 
Church.

Kanada neturi tautinių šven
čių, išskyrus liepos 1 d. — Dom
inion Day. 1965 m. vasario 15 
d. oficialiai buvo pripažinta nau
joji Kanados vėliava. Br. Ko
lumbijoje mokyklų vaikai pasiū
lė, kad ta diena būtų pripažinta 
tautine švente. Daug kas tai 
idėjai pritaria. Tai būtų tautinio 
susipratimo diena ir kartu vie
nintelė nedarbo diena tarp. N. 
Metų ir Velykų.

Anglų kalba leidžiamas sovie
tų žurnalas Kanadoje “Soviet 
Union Today” paskelbė kanadie
čiams konkursą, kurio laimėto
jas bus nemokamai vežiojamas 
po Sov. Sąjungą 7 dienas. Sąly
gos: atsakyti į 12 klausimų apie 
Sov. Sąjungą. Tikslas propagan
dinis — paskatinti kanadiečius 
domėtis Sov. Sąjunga. Klausi
mai gana sunkūs — iš geografi
jos ir istorijos, kaikurie gana 
politiški.

Nežiūrint cigarečių kenksmin
gumo, jų vartojimas Kanadoje 
1965 m. žymiai pakilo. Per vi
sus metus surūkyta 41 bil. ciga
rečių, ty. 3 bilijonais daugiau 
nei 1964 m.

Universitetam padidinta fede
racinės valdžios parama. Onta
rio universitetai gauna didžiau
sią pašalpą — $33 mil. ateinan- 
tiem mokslo metam. Kvebeko 
provincija iki šiol atsisakydavo 
vyriausybės pašalpos, bet dabar 
sutiko imti paskirtus $17 mil.

Darbo jėgos trūkumas prade
damas justi Kanadoje, nežiūrint 
kad daug kur mašinos pakeičia 
žmogų. Daugumą bedarbių su
daro jokios specialybės neturį 
asmenys ir iš viso nenori dirbti. 
Jieškoma daugiau imigrantų. 
1965 m. iki šiol Kanadon imig
ravo tik 108.000 asmenų. Iš to 
skaičiaus tik 29.134 buvo ang
lai, 19.667 italai.

Organizuotų kriminalistų liz
dai yra visuose didžiuosiuose 
Kanados miestuose. Jų centrai 
yra JAV. Pagrindinė jų “vers
lo” šaka — narkotikai. Ontario 
vyriausybė ir jos teisingumo 
ministeris viešai apie tai nekal
ba ir net bandė jų egzistavimą 
naneigti. Daugiausia iniciatyvos 
toje srityje rodo Kvebeko teisin
gumo ministeris Claude Wag-į 
nėr.

Besirūpinant Lietuvos likimu, 
savaimingai krypsta žvilgsnis ir į 
Lietuvos kaimynų politiką. Vi
siems aišku, kad pvz. nuo Vokie
tijos klausimo išsprendimo daug 
priklausys ir Lietuvos ateitis. 
Svarbi jau vien ta aplinkybė, ar 
Lietuvos kaimynė Vokietija bus 
sovietinės imperijos dalis, ar lais
vas bei nepriklausomas kraštas.

Vokietija replėse
Šiuo metu vokiečiai jau ir vie

šai svarsto savo ateities galimy
bes. Jų noras sulaukti greito Vo
kietijos sujungimo yra gerokai 
atvėsintas jiems nepalankios tik
rovės. Anksčiau jie dar tikėjosi 
aiškios vakariečių paramos prieš J 
sovietus, bet dabar, kai amerikie- j 
čių dėmesys nukrypo pietryčių! 
Azijon, o Prancūzijos—Maskvon,' 
toji viltis gerokai sumažėjo.. Kai: 
kadaise De Gaulle lankėsi Vokie-1 
tijoje ir kietai kalbėjo apie vokie
čių - prancūzų draugystę, buvo 
manoma, kad tai prisidės prie Vo
kietijos problemų išsprendimo. 
Su K. Adenauerio išėjimu iš akty
vios politikos pasikeitė ir vokie
čių santykiai su De Gaulle. Pasta
rojo politika, pasukusi didybės

linkme, reikalavo ir Vokietiją įsi
rikiuoti į jo planus. Vokiečiai, ži
noma, nesutiko, ir ambicingasis 
generolas De Gaulle pasuko 
Maskvos linkme. Birželio ar lie
pos mėnesį jis ten yra laukiamas 
kaip svečias. Jau dabar yra žino
ma, kad ten, be kitko bus taria
masi ir dėl Vokietijos ateities.

Kas jungia Paryžių 
su Maskva?
Prez. De Gaulle yra aiškus an- 

tikomunistas, sudavęs smūgį savo 
krašto kompartijai, kurios nariai 
per rinkimus bak^įo prieš jį. Bet 
tai nekliudo kitaifreigtis užsienio 
politikoje, kai abu kraštus — 
Prancūziją ir Sov. Sąjungą riša 
bendri interesai. Pirmiausia abu 
partneriai bijo stiprios Vokieti
jos. Prez. De Gaulle per vieną 
olandų diplomatą pareiškė, esą 
Vokietija turi būti amžinai pri
klausoma ir nuginkluota. Kai 
Vokietija, minėdama savo kapitu
liaciją 1965 m. gegužės 8 d., pra
šė vakariečius sąjungininkus pa
lankaus pareiškimo dėl ateities, 
tai prez. De Gaulle sąmoningai 
blokavo pasitarimus ir pagaliau 
per laikraštį “La Nation” davė
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Savaitės įvykiai
*

VENGRIJĄ NUSIAUBĖ NAUJA GAUSIŲ SUĖMIMŲ BANGA. 
Daugiausia nukentėjo katalikų veikėjai, ypač tie, kurie priklausė 
organizacijai "Regnum Marianum”. Tokią informaciją paskelbė ko
munistų laikraštis “Nepszabadsag”. Suimtieji esą “valstybės prie
šai”, “politiniai kriminalistai”, kurie buvo suimti po 1956 m. su

suprasti, esą vokiečiai turėtų su
vokti naują būklę ir atitinkamai 
pertvarkyti dabartinę politiką. 
Tai reiškia, kad Vokietija turi su
tikti su Oderio - Neissės siena 
kaip galutine ir atsisakyti atomi
nių ginklų. Lygiai tokios' pat nuo
monės yra ir Maskva. Be to, ir 
Paryžius ir Maskva yra nusistatę 
prieš amerikiečių politiką Vietna
me ir reikalauja tą kraštą neutra
lizuoti. Taigi, bendri politiniai 
interesai jungia abu Vokietijos 
kaimynus, prie kurių prisideda ir 
Lenkija. Manoma, kad prez. De 
Gaulle lankysis ne tik Maskvoje, 
bet ir Varšuvoje.

“New York Times” bendradar
bis C.L. Sulzberger, komentuoda
mas de Gaulle kelionę Maskvon, 
rašė, esą ji esanti perspėjimas 
Bonnai neužsispirti dėl atominių 
ginklų bei priminimas Vašingto- 
nui neremti Vokietijos ambicijų, 
kurios gali suardyti vakariečių 
Santarvę.

Vokiečių laikysena
Vokietija, būdama replėse, sa

vo užsienių politikos tebejieško. 
Patylomis vis svajoja apie stiprią 
bei vieningą Vokietiją, bet viešu
moje ta linkme pasireiškia tik iš
keldintųjų organizacijos. Protes
tantų vadovybė pasisakė už pri
ėmimą realistinės politikos, atsi
sakant- prieškarinių Vokietijos 
sienų. Pabėgėlių reikalų ministe
ris J. B. Grade pagarsėjo savo 
nelauktu pareiškimu “Der Spie
gei” laikraščiui. Esą Vokietijos 
sujungimui reikia tam tikros au
kos, būtent, atsisakymo nuo ato
minio apsiginklavimo, karinio 
statuso ir sienų peržiūrėjimo. Pa
našiai išsireiškia, kad ir nedrą
siai, federacinio parlamento bei 
partijų vadai. Ir jie mano, kad 
reikia svarstyti Oderio - Neissės 
sienos pripažinimą, peržiūrėti Vo
kietijos politiką, suformuotą šal
tojo karo metu bei užimti naują 
poziciją komunistinių kraštų ana
pus Elbės atžvilgiu. Užsienio rei
kalų ministerio G. Schroederio 
pranašauta audra dėl rytų politi
kos jau prasidėjo. Pirmiausia ji 
siūbtelėjo spaudoj, persimetė į 
visuomene ir jau siekia parla
mentą bei vyriausybę.

kilimo ir paleisti iš kalėjimo 19( 
Vienas žymesnių suimtųjų yra k 
Mindszenty bandradarbis. Taigi, 
aštrėjo. '<

Lenkijos komunistų spauda 
žiauriai puola kard. Višinskį, ne
turintį priemonių apsiginti. Savo 
pamoksle kardinolas pareiškė: 
"Jau laikas spaudai atgauti pu
siausvyrą ir sustoti spjaudžius 
ant viso, kas mums brangu ir 
šventa.” Tas puldinėjimas prasi
dėjo prieš du mėnesius, kai Len
kijos vyskupai paskelbė laišką, 
kviečiantį vokiečių vyskupus į 
taikingą dialogą.

Indonezijos prez. Sukamo at
leido iš krašto apsaugos ministe
rio pareigų gen. Nasution, numal
šinusį komunistų sukilimą 1965 
m. spalio mėn. Generolas pasižy
mėjo kaip vienas drąsiausių anti- 
komunistų. Tokia jo laikysena ne
patiko prėz. Sukarno. Dar neaiš
ku, ar Nasution pasiliks kariuo
menės vadu.

Prancūzijos teismas nubaudė 
13 asmenų, dalyvavusių sąmoksle 
nužudyti prez. De Gaulle 1964 m. 
rugpjūčio mėn. Trys nubausti 
mirties bausme, kiti — kalėjimo 
bausmėmis.

Britanijos min. pirm. Wilson 
išvyko į Maskvą. Pokalbių pro
gramoje numatyta paliesti karą 
Vietname ir nusiginklavimo dery
bas Ženevoje. Didelių vilčių į šią 
kelionę nededama, nes ji nepa
dės išspręsti globalinių proble
mų. ■

Prez. De Gaulle pareiškė savo 
nepasitenkinimą prez. Johnsonui 
dėl Vietnamo katef vedimo ir po
litikos. Galimas dalykas, tai dar 
labiau padidins nesutarimą tarp 
Paryžiaus ir Vašingtono. Gerai 
informuoti šaltiniai teigia, kad 
prez. De Gaulle planuoja naują 
staigmeną — diplomatinių santy
kių užmezgimą su S. Vietnamu.

Prez. Johnsonas kalbėjo Atlan
tos mieste apie karą Vietname ir 
galimą pergalę; pabrėžė sociali
nių ir politinių reformų reikalin
gumą P. Vietname. Vyriausybės 
poziciją senato komiteto apklausi
nėjimuose smarkiai gynė buv. 
ambasadorius gen. Taylor, gyny
bos sekr. McNamara ir valstybės 
sekr. Dean Rusk. Pastarasis pa
reiškė: “Jei mes kaip valstybė ap
sisprendžiame, kad vienas mūsų 
sąjungininkas nesvarbus, tai toks 
sprendimas turės didelės reikš
mės santykiuose su kitais sąjun
gininkais.”

Viceprez. Humphrey keliauja 
Azijoje, aiškindamas JAV politi
ką. Lankėsi Tailandijoj, Laose, 
P. Vietname, Pakistane, Indijoje, 
Australijoje ir N. Zelandijoje. 
Pakeliui į Vašingtoną aplankė Fi
lipinus ir P. Korėją. Pakistanas 
gaus $50 mil., o Indija $100 mil. 
paskolas žaliavoms ir pramonės 
gaminiams pirkti.

JAV gynybos ministerija pa
skelbė pareiškimą, kuriame nuro
domas ilgas, bet pergalę nešąs 
karas Vietname. Sen. Fulbright

13 m. pagal amnestijos įstatymą, 
m. Laszlo Emoedyi, buvęs kard. 
persekiojimas Vengrijoj vėl pa-

pareiškė, kad JAV perdaug reika
lauja, norėdamas besąlyginės ka
pituliacijos iš š. Vietnamo. Dėl“ 
Vietnamo karo pasisakė ir sen. 
R. Kennedy, pabrėždamas, kad 
JAV vyriausybe esanti kieta rei
kalavimuose ir kad Vietkongas 
turįs būti pripažintas kaip derybų 
dalyvis. Senatoriai Aiken ir Jav
its kritiškai vertino jo pareiški
mą.

Sovietinis teismas Maskvoje 
nubaudė du rašytojus, kurie sla- 
pyvardėmis išleido Vakaruose 
knygas. Tai Andriejus D. Siniavs- 
ky, 40 m. amž., mokytojas ir Gor
kio Instituto literatūros kritikas, 
ir Julius Daniel, to paties institu
to poetas bei vertėjas. Pirmasis 
gavo 7 metus kalėjimo, antrasis 
— 5. Teismo sprendimas viešo
sios opinijos sutiktas nepalankiai. 
Ypač prieš pasisakė komunistai 
Vakaruose. Net ir Maskvos inte
lektualiniai sluogsniai išreiškė 
nepasitenkinimą. Britų komunis
tų šulas John Gallan teigia, kad 
teismo sprendimas Sov. Sąjungai 
labiau pakenks, negu nuteistųjų 
autorių knygos. Prancūzų kom. 
partijos organas “L’Humanite” 
kaltina, kad tai esąs kūrėjo lais
vės varžymas. Trečias sovietų ra
šytojas Valerijonas Tarsis, nepa
lankiai rašęs apie komunistus, 
lankosi Britanijoj, kur, ątrodo, ir 
pasiliks, nes Kremlius atėmė jam 
sovietinę pilietybę.

Dingusi atominė bomba Ispani
joje erzina sovietus. Nusigiklavi- 
mo konferencijoje Ženevoje so
vietų atstovas Carapkin pabrėžė, 
kad JAV atominiai bombonešiai 
laužo 1963 m. atominių bandymų 
susitarimą. Jo manymu, tai esąs 
tarptautinės teisės laužymas. 
JAV atstovas William C. Foster 
kaltinimus paneigė. Tuo tarpu 
bombos jieškojimas tebevyksta.

Vašingtone atnaujintas raketų 
ir bombonešių klausimo svarsty
mas. Gynybos sekr. McNamara 
kongreso atstovams pareiškė, kad 
šiuo metu JAV turi pakankamai 
raketų sunaikinti Sov. Sąjungą ir 
Kiniją visai nenaudojant bombo
nešių. Jei Sov. Sąjunga panaudo
tų puolimui visas savo raketas 
prieš JAV, tai didžioji dalis ap
saugos pajėgų liktų nepaliestos. 
Jei ir penktadalis raketų išliktų 
po antpuolio, JAV pajėgtų sunai
kinti trečdalį Sov. Sąjungos gy
ventojų ir pusę pramonės. Svars
tymas įvyko ryšium su gynybos 
sekr. McNamara planais uždary
ti 149 karines bazes, kurios buvo 
naudojamos B-52 ir B-57 bombo
nešių. McNamara teigė, kad bom
bonešiai yra tik pagalbiniai stra
teginiai ginklai, o raketos užima 
pirmąsias gynybos linijas.

Prancūzija iššovė erdvėlaivį or- 
bitori su instrumentais iš Ham- 
maguir bazės Saharos dykumoje.

Slaptas radijas netoli Lietuvos

Liepsna, kuri negali būti užgesinta
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Lietuvos nepriklausomybės iš-i 
kilmės Toronte šiais metais pra-J 
sidėjo pačią vasario 16 d. vaišė-j 
mis Prisikėlimo salėje. Jose, be 
gausaus būrio lietuvių, dalyvavo 
visa eilė kanadiečių — lietuvių 
bičiulių. Apyl. pirm. Aug. Kuo
las ta proga pasakė atitinkamą 
kalbą, o pranešėjas J. R. Simana
vičius pristatė svečius, šeiminin
kės labai šauniai paruošė valgius, 
kuriais visi gėrėjosi.

šeštadienį 12 vai. gana gausus 
būrys tautiečių, kurių tarpe buvo 
ir vyresnieji šeštad. mokyklos 
mokiniai, dalyvavo vainiko uždė
jime prie žuvusiųjų paminklo 
ties senąja rotuše. Miesto valdy
bai atstovavo p. Archer. Pačioje 
miesto širdyje nuskambėjo Lie

tuvos himnas, o puošnus vainikas 
liudijo 'lietuvių pagarbą Kanados 
ir Lietuvos žuvusiems didvy
riams.

Sekmandienį, vasario 20 d., vi
suose lietuvių dievnamiuose bu
vo atlaikytos specialios pamaldos, 
kuriose organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Radijo valanda 
"Tėvynės prisiminimai”, vad. J. 
R. Simanavičiaus, davė specialią 
programą, kurioje kalbėjo gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas. 4 v. p.p. 
Central Tech auditorijoje įvyko 
centrinis minėjimas, kurį pradėjo 
apyl. valdybos pirm. Aug. Kuolas 
pristatydamas ten dalyvavusius 
savanorius-kūrėjus, o invokaciją 
skaitė evang. kunigas Alg. Ži
linskas. Po gen. konsulo dr. J.

Žmuidzino žodžio sekė inž. V. 
Adamkavičiaus iš Čikagos paskai
ta, kurioje kalbėtojas pabėrė 
daug nuoširdžių ir aktualių min
čių, skatino priimti jaunųjų jieš- 
kojimą išskėstomis rankomis. So
listai — V. žiemelytė ir Alg. Si- 
manavičius, palydimi pianinu D. 
Skrinskaitės, atliko keletą rink
tinių kūrinių, o atjaunėjusi taut, 
šokių grupė “Gintaras” impona
vo jaunais veidais, spalvinga ap
ranga ir mikliu žingsniu. Akorde
onu grojo A. žiobakas ir K. Stri
maitis. KLB jaunimo sekcijos at
stovui A. Viskontui pakvietus pa
sirašyti peticiją Jungtinėms Tau
toms, visi minėjimo dalyviai mie
lai tai padarė. Per pertrauką vo- 
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“Dėmesio! Dėmesio! čia kalba 
antikomunistinis tautinės vieny
bės fronto laisvės siųstuvas prieš 
SĖD režimą.” Taip prabyla slap
tasis radijas Rytų Vokietijoje 
kažkur netoli Lietuvos sienos. Vo
kiečiai, kaip ir II D. karo metu, 
susilpnina radijo priimtuvo garsą, 
kad neišgirstų kaimynas, išldauso 
pranešimą ir vėliau perduoda sa
vo patikimiems asmenims. Lais
vės radijas pradėjo veikti prieš 
keletą savaičių ir savo transliaci
jas siunčia kasdien tarp 22.30 ir 
23 vai. Pranešimai būna trumpi 
— vos dviejų minučių, bet labai 
tikslūs ir nukreipti prieš vietinę 
komunistų valdžią. Jie kritikuo
ja sovietinę politiką, ekonominę 
santvarką ir skatina priešintis įsi
galinčiam komunistiniam režimui. 
Dažnai tie pranešimai liečia tik 
tam tikros srities reikalus ir yra 
siunčiami tik jai. Užtat laisvės 
radijas prabyla kartais pietinėje 
dalyje, pranvksta. o po kelių die
nu nasiskardena šiaurinėje daly
je ir t.t. Tokie pėdu mėtymai 
sunkina režimo seklių darbą. Sau

gumo tarnyba SSD (Staats Sicher- 
heit Dienst) yra labai gausi ir 
budri. Kai tik pasigirsta pirmasis 
radijo žodis, speciali seklių tarny
ba paleidžia į darbą visą turimą 
mašineriją: bematant paj'uda 40 
specialių radijo autovefimių ir 
pakyla 8 sovietinės armijos ma
lūnsparniai. Be to, įsijungia vi
sas sovietinės zonos radijo seki
mo tinklas. Ligi šiol visos jų pa
stangos buvo veltui — neįstengė 
nei susekti, nei sučiupti savo 
priešo. Seklius neramina ypač ta 
aplinkybė, kad niekas nežino, ar 
tai vieno radijo mėgėjo darbas, 
ar ištisos slaptos organizacijos. 
Rytų Vokietijos gyventojai su 
baime seka laisvės radijo veiklą, 
nes esant tokiai seklių armijai 
sunku išsilaikyti ilgesni laiką ne
sučiuptam. O kartą įkliuvus į ko
munistinės policijos rankas nebė
ra kelio atgal — belieka kalėji
mas ir mirtis. Komunistinis reži
mas R. Vokietijoj nepakenčia jo
kios kritikos, jokio pasipriešini
mo ir naikina kiekvieną slaptą ar 
viešą laisvės pastangą.
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Ar mes diskriminuojami?
A. BASALYKAS

Įvažiuodami į Kanadą gavome 
lygias teises su visais kanadie
čiais. Jei pažiūrėsime tik į darbo 
gavimo sritį, pamatysime, kad 
mes labai skiriamės nuo kitų.

kur yra masonų ložės? Aš pri
klausiau masonų ložei savame 
krašte, tai turiu teisę priklausyti

visų Kanados gyventojų. Pagal 
teisių lygybę tokia pat dalis tu
rėtų dirbti įvairiose įstaigose: 
privačiose, savivaldybinėse ir 
valstybinėse, bet taip nėra. Jei 
mes norim gauti patį paprasčiau
sią — valytojo darbą, tai mus su
tinka trys ar keturi egzaminuo- 
tojai. O jei nori patekti į aukš
tesnę tarnybą, tai tau bus pateik
tas daugelio klausimų sąrašas, 
kurių visų niekad nesuspėsi at
sakyti per duotąjį trumpą laiką, 
o pats priėmimas, matyt, eina 'ki
tokiu pagrindu, nes jų nespėja 
atsakyti ir vietiniai. Argi mes 
taip jau netikę? Savame krašte 
kažkuriose srityse buvome pra
lenkę kitus kraštus, nors nepri
klausomybę ir labai trumpai tu
rėjome. ’Per taip trumpą laiką 
daugelis baigė gimnazijas, įvai
rias technikos mokyklas, univer
sitetus ir gavo daktaratus net 
užsieniuose, šiame gi krašte pa
sidarėm netinkami daugeliui dar
bų.

Aš pradėjau klausinėti, kas tai 
per organizacija, kur jos centras? 
Jis atsakė, kad tai yra paslaptis, 
ir jis to pasakoti negalįs. Jis pa
pasakojo, kad iš jos yra tokia 
nauda: jei paduoda prašymą tar
nybai gauti ir jei toje įstaigoje 
yra masonų, tai jo kandidatūrą 
palaikys, nes tame prašyme bus 
slaptas ženkliukas, iš kurio maso
nai jį atpažins, o nemasonai ten 
nieko nepastebės. Jei jis sveiki
na ką, masonas žino, kad jis irgi 
toks pats, o kiti nieko nepastebi. 
Jis buvo atviras žmogus ir gal 
būtu papasakojęs apie tą organi
zaciją daugiau, bet manau, kad 
jis pats nedaug ką žino apię ją. 
Jis tik žino, kad jis yra palaiko
mas, 'kad jis turi tokiu pat būdu 
palaikyti kitą ir palaikyti jų kan
didatą, renkamą į valdžios orga
nus.

Organizuota trečioji grupė
IŠ viso to išvada — šiame 

krašte mes irgi į varžybas turi
me eiti organizuotai, ir ta orga
nizacija turi būti kiek galima di
desnė. Tokia organizacija — tre- 
čioji Kanados gyventojų grupė 
pradedama kurti iš visų mažumų. 
Tos grupės kūrimas sveikintinas 
ir turėtų jai priklausyti visi — 
seni ir jauni, vyrai ir moterys, 
kad tik susidarytų didesnis žmo-

tvirtinti negalėčiau. Juk ir mes, 
jei galim gauti geresnį darbą, ar 
kitam atiduodam? Manau, kad 
ne. Visa tai išplaukia iš laisvos - 
liberalinės ūkio sistemos. Pvz. jei ™ ™----- ------------ r**“- “TY
duosim dviem žmonėm varžytis I skaičius. Tai yra būtinybe,
jėga dėl brangenybių krepšio iri j?1, .norime turėti lygias teises, 
tie varžovai bus vienas sunkaus Tokios organizacijos veikimas 
svorio imtininkas, o antras eili- n&bus lengvas, nes daug tautų, 
nis žmogelis, be abejonės, eilinis nęvienodas ir galvojimas, bet rei- 
žmogelis nei nepradės varžytis, ^13 daryti nuolaidų, prisitaikyti 
nes žinos, kad stipruolio nenu- P136 ^ų galvojimo. Ta organi- 
rungs. Bet jei stos du silpni zaciJa ir meko neveikdama turės 
prieš vieną stiprų, tai galvos, kad didelės reikšmės. Jei tokia 
dar gali pamėginti nurungti stip- organizacija savo balsus mes už 
PqqJj r miimQ malunlrn Irandidofq i

Kai atsirado ūkinis liberaliz
mas Amerikoje, augo pramonė, 
atsirado milijonieriai, mašinoSj , . . ; .... - . .
pakeitė žmogų ir darbininku ma-! darni tokioje didelėje organiza- 
šės pateko i didžiausia skurdą, i cii°le surasime ir kitokių būdų 
- ------ i savo teisėms ginti. Jei mes esa

me lygiateisiai piliečiai, turime 
ir pareigą kurti Kanados gerovę. 
Jei tie dabartiniai atrinktieji ne- 
suseba užkirsti kelio pvz. narko
tikų — plėšikų gaujoms, siau
čiančioms po visą kraštą, ir ne
suvaržo įstatymais prekybininkų, 
kurie daro dirbtinius bankrotus, 
nuskriausdami Kanados piliečius 
— šėrininkus ir kenkia kraštui, 
tai mes turime ryžtis užkirsti 
tom negerovėm kelia. O to gali
ma pasiekti tik susijungus.

bet per darbininkų unijas pasie
kė ąugščiausią gerovę visame pa
saulyje, žinoma lyginant darbi
ninkus.

Didieji visur nugali
Pavieniai žmonės ar mažos 

žmonių grupelės nepajėgios var
žytis su didelėmis žmonių grupė
mis. Jei pažiūrėsime i pramoni
ninkus ir prekybininkus, tai pa
matysime, kad ir didelės bend
rovės jungiasi į dar didesnes ir 
tos didžiosios nurungia mažes
nes, o individualūs visai neišsi
laiko. Didžiausia žmonių *rupė 
Kanadoje yra anglų, o antroji — 
prancūzų. Nors tai didelės gru
pės. bet jungiasi net į slapta.: or
ganizacijas. Pvz. vienas iš didžio
sios grupės naujai atvykęs į Ka
nadą mane klausė: “Ar nežinai

mums palankų kandidatą i val
džios organus, tai toks kandida
tas bus išrinktas ir tokiu būdu 
atsiras kas mūsų teises gina. Bū-

žvejybos pramonė Kanadoje 
yra gerokai išplėsta. Kas metai 
eksportuojama už $180 mil. žu
vies bei jos gaminių. Daugiau 
už Kanadą eksportuoja tik Japo
nija. -
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tinti statybininkų darbą... Kaime, 
greta gamybinių pastatų, turi būti 
daugiau statoma kultūrinės.-buitinės 
paskirties objektų... Statybininkai 
turi daugiau padirbėti, kad kaimo žmo
nės gyventų geriau ir šviesiau. Tai 
reikalauja daugiau dėmesio skirti ge
rai sutvarkytų kaimo gyvenviečių sta
tybai. (Tiesa, nr. 20, 1966.1.25.)

Ar jis kaltina vyriausius pla
nuotojus Maskvoj? Juk jie ne tik 
praeityje, bet ir ateityje lems vi
sose srityse. Jis nori, kad kaimo 
statybos ministerija planavimo 
nesklandumus pašalintų organi- 
zacinėmis priemonėmis. Ar ji ga
li būti vyriausiu planuotoju?

Kaimo statybos ministeris A. 
Bialopetrovičius, tikra “lietuviš
ka” pavarde, kalbėjo:

Nepatenkinamai dirbo Širvintų, 
Elektrėnų, Šiaulių mechanizuotos ko
lonos ir Kapsuko statybos trestas.

Viena svarbiausių priežasčių, dėl 
kurių nebuvo įvykdytos užduotys — 
specialistų ir darbo jėgos trūkumas. 
Gabių gamybos organizatorių — inži
nierių, brigadininkų teigiamas patyri
mas nebuvo skleidžiamas. Kadrai bu
vo parenkami dažniausiai atsitikti
niai, neturintys pasiruošimo prakti
niam darbui kaimo sąlygose. Blogai 
buvo organizuotas darbininkų apmoky
mas bei jų kvalifikacijų kėlimas.

žemės ūkio ministerija, “Žemės 
ūkio technikos” susivienijimas ir kiti 
užsakovai pavėluotai atsiųsdavo staty
binę dokumentaciją, jau vykstant sta
tybai, darydavo įvairius pakeitimus, 

.. « * ‘ v * . ; dažnai laiku neparūpindavo įrengimų.
būtų ‘kompartijos spauda . aštri, J)ėl to statybininkams tekdavo štur- 
jos kritika niekad nepavaizduos muoti, nukentėdavo darbų kokybė.
tikrovės, visų skaudulių. Šie. žo-: (t. p.)
džiai ypač taikytini ne tiek kaimo, j Bartušis, statybos ministerio 
statybininkams, kiek Maskvos pavaduotojas, pateikė įdomiu 
kompartijai, nes jos muzikos be- duomenų:
siklausydama vietinė kompartija Šiais metais statybininkams teks at- 
turi šokti. j likti kaime darbų už 60 milijonų rub-

Po eilės skaudulių teliko pasi- lių. Tai maždaug trečdaliu daugiau, 
girti, kad per ateinanti penkmetį, negu pernai, iš viso bus statoma be- 
kaimo statybai būsią trigubai daū- j veik pusantro tūkstančio objektų. Dau
giau skirta, t. y. 874 mil. rublių,' giau kaip 70 procentų pastatų numato- 
tačiau dar ir dabar nežino, kaip ma užbaigti statyti ir atiduoti dar šiais 

-įmetais. Tokio rodiklio kaimo statybi
ninkai dar nėra pasiekę.

žemdirbiai gaus 274 gyvenamuosius 
namus. Toliau bus statomi Vievio 
paukščių fabrikas...

Jei šiais metais numatoma 
skirti kaimo statybai 60 mil. rub
lių, iš kur ELTA išrado, kad per 
ateinantį penkmeti kaimo staty
bai bus išleista 874 mil.?

Dar Įdomesni J. Baltušio teigi
mai, kad šiais metais bus baigta 
statyti 70% pJWatu, žemdirbiai 
tegaus 274 namus ir Vievyje bus 
statomas “paukščių fabrikas”...

Statybininkų pasisakymai
Kaimo statyboje daug trūku

mų: neapgalvotas planavimas,
■ bloga organizacija, žemas techni
škos lygis — trūkumas mašinų, 
| įrankių ir netinkamas jų panaū- 
Į dojimas, statybinių medžiagų trū
kumai. nepakankamas specialistų 
paruošimas, sunkios darbo sąly
gos ir žemas atlyginimas glau
džiai siejasi su menka pastatų ko
kybe ir net nepritaikymu žemės 
ūkio paskirčiai.

Pasitarimo dalyviai tik dali trū-
1 kūmų palietė. Aišku, aštresni žo- i bomis žemdirbiams namai bus pa-

ir tariamais laimėjimais, praside
da dejavimai ir “vanojimasis”. 
Vieni kitus pavanoję, lyg lietuviš
koje pirtyje, skirstosi, o gyveni
mas rieda sena vaga.

Kaimo statybininkų “aktyvo” 
pasitarimas buvo pirmasis, kuria
me net pagyrūnas A. Sniečkus su
prato, kad kaimo statyba nėra ko 
didžiuotis. Jis pasitenkino tokia 
pastaba: “Padidėjo kaimo staty
bos apimtis. Tačiau metinis dar
bų planas nebuvo įvykdytas, nors 
kaimo statybininkai gruodžio mė
nesi neblogai padirbėjo ir dalimi 
įveikė atsilikimą“.

Jis užsiminė tik praėjusių metų 
planą, kuris teturėjo mažą apimti 
ir tik 93% jo tebuvo įvykdyta. 
Kaimo statybininkai vertėsi tik lo
pymais, daug kur pradėjo staty
bos darbus, tačiau jų neužbaigė.

Lietuvos kaimo statybininkų 
pasitarimas, įvykęs š. m. sausio 
mėn. pabaigoje, skiriasi nuo gry
nai partinių, nes statybininkų 
raudos perteiktos tik sovietinės 
Eltos pranešime, kurį persispaus
dino visi žymesnieji kompartijos 
laikraščiai. Iš Eltos pranešimo 
nuotrupos susidaro įspūdis, kad 
statybininkai naudojo žymiai rūs
tesnį žodį tarpusavio savipliekai. 
Kompartijos propagandininkai 
neišdrįso tikrovės klastoti, nes 
pasirinko tik jos dailinimą, atvi
ru žaizdų pridengimą. Ir kaip be-!

— Mes turime siekti didesnio darbų 
mechanizavimo, — kalbėjo šios kolo
nos vyirausias mechanikas J. Juoza- 
ponis. — Tačiau trūksta technikos, 
ypač dažymo darbams. Mums reika
lingi keliamieji kranai su ilgomis strė
lėmis stambioms gelžbetonio kons
trukcijoms montuoti. Mechanizmai 
blogai aprūpinami atsarginėmis dali
mis. Norint geriau panaudoti techni
ką, reikia statybos kolonas aprūpinti 
kilnojamomis mechaninėmis dirbtuvė
mis.

— Dėl blogos darbų kokybės dauge
lis kaltina statybininkus, — pasakė 
Lenino ordinu apdovanota Kauno me
chanizuotos kolonos kompleksinės bri
gados brigadininke E. Rukuižytė. — 
Tačiau mums nelengva dirbti, gaunant 
blogos kokybės betoną, skiedinius, 
plytas, netikusius įrankius. O juk 
mums tenka dirbti nelengvomis sąly
gomis ...

Biržų tarpkolūkinės statybos orga
nizacijos pirmininkas P. Pekelis kal
bėjo apie tai, kad, siekiant padidinti 
šios organizacijos statybininkų mate
rialinį suinteresuotumą, reikia jų už
darbį sulyginti su mechanizuotų kolo
nų darbininkų atlyginimu. Jis skundė
si blogu subrangovinių organizacijų 
darbu, ypač mechanizuojant ūkiuose 
fermas. Blogai vykdo savo įsipareigo
jimus, tiekiant ir montuojant įrengi
mus, “Lietuvos žemės ūkio technikos” 
susivienijimas.

— Mes dažnai skundžiamės ir pro
jektų kokybe, — pasakė šakių gamy
binės žemės ūkio valdybos viršininkas 
J. Dobrovolskis. — Tipiniai projektai 
kartais trukdo įdiegti pažangią gyvu
lių laikymo tvartuose technologiją. 
Projektuojant gamybinius centrus 
ūkiams, reikia atsižvelgti į kolūkių bei 
tarybinių ūkių pageidavimus.

Atsakydamas į pasitarimo dalyvių 
pretenzijas, Žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto direktorius V. 
Bagdonavičius pripažino, jog visos ei
lės gamybinių pastatų projektai turi 
rimtų trūkumų. Tačiau projektuoto
jai dažnai turi atsižvelgti j tai, kokias 
konstrukcijas ir mechanizmus gamina 
pramonė. Kalbėtojas pabrėžė, kad pro
jektavimo darbų kokybė pagerės tuo
met, kai statyba bus labiau koncent
ruojama, ir institutas dokumentaciją 
galės ruošti kompleksiškai.

Siekiant sudaryti ir išlaikyti kvali
fikuotų darbininkų branduolį, kaimo 
statybininkams reikia suteikti geres
nes buitines sąlygas. Kapsuko sta
tybos tresto profsąjungos komiteto 
oirmininkė I. Vaišvilienė pažymėjo, 
kad šiuo atžvilgiu kaimo statybininkai 
turi blogesnes sąlygas, negu miestų 
statybininkai. Daugumoje statybų nė
ra buitinių patalpų, kur darbininkai 
galėtų nusiprausti, persirengti. Pernai 
trestas gavo šešis vagonėlius buiti
nėms patalpoms įrengti, tačiau ketu
riuose iš jų įsikūrė kontoros. Trūksta 
buitinio inventoriaus. Statybininkams 
jau seniai žadami darbo drabužiai, ta
čiau tuo tarpu juos galima pamatyti... 
tik per televiziją.’” (Tiesa, nr. 20, 
1966.1.25.)

Kompartijos pareigūnų atviri 
žodžiai, deja, nepalengvina sun
kios žemdirbiu dalios, nes ne kal-

Mirus o. a JONUI GRIGAIČIUI - GRIGALIŪNUI (95 metų) 
Niujorke, našlei M. GRIGAITIENEI, dukroms — BIRUTEI, 
ALDONAI, MONIKAI ir BENIGNAI, sūnums—KĘSTUČIUI 
ir ALGIRDUI su marčiomis, žentais, vaikaičiais ir provai
kaičiais bei visiems kitiems giminėms reiškia nuoširdžią

užuojautą

Br. Pabedinskienė 
A. ir J. Matulioniai 
E. ir F. Senkai

JONUI GRIGALIŪNUI - GRIGAIČIUI mirus, 
jo sūnų KĘSTUTI ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame

F. Kupčiūnienė
S. F. Janavičiai

Mielam tėveliui mirus Lietuvoje,
JURGĮ JURGŲTį ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

S. O. Kačinskai
A. E. Kybartai

i

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO “PARAMA” 

metinė veiklos apžvalga
Kiekvienas organizuotas vienetas, o ypatingai ekonomi

nės - finansinės institucijos, daro savo apyskaitinių metų pra
nešimus per susirinkimus, spaudą, radiją ar televiziją. Lie
tuvių kredito kooperatyvas “Parama”, būdama viena iš tų 
ekonominių - finansinių institucijų, pateikia savo nariams 
bei plačiajai visuomenei 1965 m. metinės apyskaitos paly
ginimą su 1964 m.

tikslingiau šią sumą panaudoti.
žemdirbiams 
tik 274 namai
A. Sniečkus, Maskvos auklėti

nis, daug skriaudų lietuvių tautai 
padaręs, visuose susirinkimuose 
bandęs glostyti atviras maskvinės 
santvarkos žaizdas, panūdo kaltin
ti netinkamą planavimą:

Nesklandumai kapitalinėje statybo
je, taip pat ir kaime, didžia dalimi at
sirado dėl nepatenkinamo planavimo. 
Neretai planai buvo per dideli, suda
rytu neatsižvelgiant į turimus staty
binių medžiagų išteklius. Skirstant ka
pitalines lėšas, dažnai nebuvo atsi
žvelgiama j statybinių organizacijų pa
jėgumus, buvo nustatomi. nerealūs 
terminai atiduoti naudotis objektus, 
techninė dokumentacija buvo prista
toma pavėluotai.

Naujai sukurtai Kaimo statybos mi
nisterijai teks ryžtingai' šalinti šiuos 
trūkumus. Ministerija nuo pirmųjų 
savo gyvavimo dienų turi tvarkyti jai 
pavaldžių organizacijų darbą taip, kad 
lėšos ir statybinės medžiagos būtų 
koncetruojamos svarbiausiose statybo
se, siekiant kuo daugiau objektų per
duoti užsakovams numatytu laiku. Bū-. _
tina užtikrinti konkretų vadovavimą džiai pateko i maskvinės ELTOS! statyti ir jų baudžiava palengvm- 
statyboms, ruošti apgalvotus, materia-į redaktoriaus krepšį. Tačiau ir pa-, ta.redaktoriaus krepšį. Tačiau ir pa-tta.

Turistų mėgiama sala Jamaika
Pradžioj nebuvome numatę su- STASYS DALIUS m Dabar sala nępnklauso- 

stoti Jamaikoje, bet kadangi lėk- . R lAttnvai ckronda dukart T13 nu2 į962 m‘ ruSPjūčio mėn. 
+,„^0 • tego Bay lėktuvai skrenda dukart ir yra Britų Bendruomenes narys,tuvns skranda, pro Kingston ir diena i Aliami I " * - • •• ■«

Pati Jamaikos sala yra 143 my
lių ilgio ir 52 mylių pločio ir yra

a

AKTYVAI
Kasa __________......
Einama s-ta banke ... 
Indėlis - Society__ ...
Asmeninės paskolos.. 
Ilgalaikės nekil. turto paskolos 1, 
Trump, nekil. turto paskolos__
Investacijos ir vertybės popierius 
Nekiln. turtas-Courtl. Packers__
Kiln, turto paskola ____ .____
Raštinės inventorius___________
Pirmyn apmok, draud............ ......
Negautos palūkanos už indėlius .. 
Pereinamos sumos ...'___ 2______

1965 1964
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

2,000.00 2,000.00
102,916.00 99,487.00
200,000.00 100,000.00
537,310.00 507,542.00
.116,111.00 1,064,630.00
362,270.00 230,193.00
41,697.00 40,697.00

-43,000.00 43,000.00
5,030.00 10,955'.00
4,045.00 5,057.00

525.00
5,750.00

342.00 6,141.00
2,420.996.00 2,109,702X)0'

_ 579,771.00 
.„1,592,331.00 
... ,32,473.00 
... 17,291.00 
.„ 14,522.00 
.... 23,874.00 

132,000.00 
1,339.00 

... 27,395.00

638,385.00
- 1,367,655.00 

28,578.00 
17,291.00 
15,748.00 
4,974.00 
5,000.00 
1,681.00 

30,390.00 
$2,109.702.00

PASYVAI
Šerų kapitalas___ ■_____ _
Indėliai __ ________ ..____ _
Atsargos kapitalas___ ___
Specialus fondas ..._______
Akceptuoti čekiai______ _
Mirusių narių indėliai____
Paskola — O. C. C. Society 
Pereinamos sumos __ _____
1965 nepadalintas pelnas....

S27420;996r00
Kaip matome, “Parama” yra įpusėjusi į tretįjį milijoną 

ir jos operacinis veikimas prilygsta banko veliumui. Pa
teikti daviniai rodo, kad beveik visos balanso pozicijos yra 
padidėjusios, o ypatingai indėlių sąskaita—net $224,076.00. 
Visų aktyviųjų balanso pozicijų didėjimas rodo, kad “Pa
rama” auga ir stiprėja. Todėl pilnai ši Įstaiga galėtų vadin
tis Lietuviu Banku Toronte.

Buvo laikaš, kada vienas kitas abejojo “Paramos” išau
gimu ir apie ją skleidė įvairius gandus, tačiau tos pranašys
tės neišsipildė. “Paramos” nariai visa tai gerai suprato ir 
tiems pranašautojams nepatikėjo,

“Paramos” kooperacinė veikla davė tikrai gražius ir pa
sigėrėtinus rezultatus. Pastarųjų metų balansas, kaip ma
tome, pašoko net $311,294.00. Galima užtikrinti, kad “Pa
ramos” vadovybė iš savo pusės ir toliau darys visa, kad 
kiekvienas taupytojas ar skolintojas turėtų kuo geriau
sias sąlygas: galėtų gauti didesnes palūkanas už savo san
taupas ir mokėtų mažesnį procentą už paskolas.

Pagal dabartines sąlygas mes niekur nerasime Toron-, 
te, kad kitos finansinės įstaigos duotų nekilnojamo turto 
paskolas iš 6¥2% ir asmenines — iš 7%, mokamų nuo ba
lanso likusios sumos, ir dar plius nemokamus gyvybės ir 
paskolų draudimus. Gyvybės draudimas priklauso nuo san
taupų dydžio ir amžiaus. Pvz., jei narys iki 55 metų am
žiaus* sutaupė $2,000.00, tai jam mirus, jo įpėdiniai gauna 
draudimą $2,000.00. Asmeninės paskolos draudžiamos iki 
$5,000.00. Nario mirties atveju šią paskolą apmoka drau
dimo įstaiga.

Ryšium su praėjusių metų balanso padidėjimu galima 
pramatyti, kad' 1966 metai “Paramai” duos dar geresnius 
rezultatus. Todėl ir šiandien reikia rimtai pagalvoti ar jo 
santaupos duoda jam pakankamą pelną. Daugelis narių ir 
nenarių, kurie laiko savo santaupas už žymiai mažesnį pro
centą, yra pats geriausias laikas perkelti jas į “Paramą”. 
Ypatingai norėtume atkreipti dėmesį į tuos, kurie skolina
si “Paramoje”, o laiko pinigus kituose bankuose. Taip pat 
kartais girdime nusiskundimų, kad dideli atstumai neleidžia 
pilnai naudotis “Paramos” patarnavimais. Šitą kliūtį pil
nai galima pašalinti siunčiant pinigus paštu ir išrašant če
kį: “PARAMA (TORONTO) CREDIT UNION LTD.” vardu. 
Tas būdas yrą pilnai saugus ir niekas kitas tuo čekiu negali 
pasinaudoti. Jeigu kiltų kokių nors abejojimų, tai prašome 
paskambinti “Paramai” šiuo telefonu: LE 2-8723 ir visuo
met gausite pilnas informacijas.

Taip pat kviečiame visus narius, ir dar neįstojusius na
riais, dalyvauti mūsų metiniame susirinkime, kuris įvyks 
šių metų vasario mėn. 27 d., 3 vai. po pietų Ukrainian Cul
tural Centre salėje, 85 Christie St, arti Bloor St., W., ties 
WiMowvale parku.

Lietuvių Kredito Kooperatyvo “Paramos” Valdyba

| Saloje auginamos cukrinės nend
rės, tropikiniai vaisiai — dau
giausia bananai.

Sala yra labai graži puikiomis 
jūros pakrantėmis, - augštais kal
nais, srauniom upėm, vešlia aug
menija ir daugybe paplūdimių. 
Turistų yra labai mėgiama. Mon
tego Bay, kuriame sustojome, yra 

nintele” visose Karibų jūros sa-i^P atostogaujančių
lose.

Netoli dviejų milijonų gyven
tojų gyvena Jamaikoje. Dauguma 
yra negrai, palikuonys vergų, at
vežtų iš Ashanti ir Gold Coast 
Afrikoje. Nedidelė dalis baltųjų 
anglų gyvena Jamaikoje, nustel
biami atvykusių turistų iš Ame
rikos ir kitur. Salos kalba — ang
lų, kuria negrai kalba su tam tik- 

i ru akcentu. Piniginis vienetas — 
svaras, 

i
Jamaika buvo pirmą kartą Ko

lumbo aplankyta 1494 m. gegu
žės 3 d. jo antrosios kelionės me
tu. Jos vardas kilo iš Arawak in
dėnų žodžio XAYMACA, kuris 
reiškia medžių ir vandens žemę. 
Arawak — mažo ūgio, taiki indė
nų rasė buvo tikrieji salos gyven
tojai, kuriuos ispanai pavergė ir 
išnaikino. 1655 m. salą užkariavo 
anglai ir išstūmė ispanus, kurie 
valdė ją 161 metus. Po to per 40 
metų sala buvo piratų tvirtovė, 
kurie padarė Port Royal, salos 
senąją sostinę, turtingiausiu 
miestu. Daugiausia pagarsėjęs 
Jamaikos asmuo buvo Henry Mor
gan, kuris vėliau buvo pakeltas 
lordu ir paskirtas Jamaikos gu
bernatorium. Port Royal buvo su
naikintas žemės drebėj’imo 1692

Montego Bay, tai nutarėme pasi
naudoti ta proga ir išlipti nors ge-

“LR™,? as: ik “sva;
SS! AAA lan^° yra: Kingston, Montego
sustojimas buvo Kingstone, Ja- biausi punktai, kuriuos turistai
300.000 gyventojų ir yra didžiau- 

’ sias angliškai kalbantis miestas 
visose Karibų jūros salose. Nuo 

esąs uostas, pilnas laivų, ir ke
lias, vedąs per įlanką miesto link. 
O toliau už miesto kyla Blue 
Mountains kalnai, kurių viršūnės 
pasiekia 7.402 pėdų augščio.

Kingstone lėktuvas testovi tik 
gerą pusvalandį, tad į miestą, kad 
ir visai netoliese esantį, nebuvo 
galima nuvažiuoti. Kingstonas, 
kaip salos sostinė, nepasižymi tu
ristui įdomiomis vietomis, čia 
yra daugiau dirbančiųjų miestas, j 
valdžios Įstaigų bei pramonės ir 
prekybos centras. Todėl buvo ap
sispręsta sustoti Montego Bay.

Karantinas turistams
Atvykus į Jamaiką, visi lėktu

vo keleiviai buvo išlaipinti iš lėk
tuvo į karantiną, o lėktuvas de
zinfekuotas išpurkščiant vaistais. 
Karantine nieko ypatingo nedarė 
— reikėjo tik parodyti galiojan
čius skiepijimo pažymėjimus, bet 
kurie jų neturėjo, tuos atskyrė ir, 
matyt, gavo adatas. Po tokios “še- 
rengos” — labai trumpas doku
mentų patikrinimas, ir kiekvienas 
pasveikinamas su stipria doze Ja
maikos romo. Dar paprašomi pa
sirašyti svečių knygoje ir greit 
neriam pro duris lauk. Prieš išei-

Bay, Ocho Rios, Port Antonio. 
Nuo Kingston© iki Montego Bay

visose rvariuų juivs saivse. nuu 127 mylios Abu mįestai SU- 
aerodromo aistaai matosi netoh j gele<inkelio linIJa _ vie. 
acoc iincfoc mlnoc laivu ir iro- J ° __ J _

skris sekantis lėktuvas. Susisieki
mas sezono metu geras: iš Mon-

centras, dažnai vadinamas Jamai
kos “Gold Coast”. Montego Bay 
turi 30.000 gyventojų ir yra ant
ras savo didumu miestas Jamai
koje.

Viena para — $40
Montego Bay yra visame pasau

lyje pagarsėjęs savo Doctor’s Ca
ve Beach ypač keliautojų ir rašy
tojų tarpe. Išlipę iš autobuso pa
traukiame prie šio taip daug ap
rašyto ir fotografuoto paplūdimio, 
kurio smėlis žėri saulės spindulių 
glostomas. Minios vasarotojų guli 
ant pakrantės auksinio smėlio ar
ba plaukioja skaidriam krištoli
niam vandenyje. Prašmatnūs mo
terų maudymosi kostiumai de
monstruojami visokiausiom for
mom. Sis paplūdimys dar daugiau 
pagarsėjo kai vienas daktaras 
prieš eilę metų paskelbė, kad pa
plūdimio pakrantės vanduo turi 
gydančių mineralų. To pareiški
mo tikrumas niekad nebuvo pa
tikrintas, bet vasarotojų srovę dar 
daugiau pakėlė.

Aplinkui šį paplūdimį yra išsi
statę didžiausi ir brangiausi vieš
bučiai, bet ne prie vandens, o to
liau iki poros mylių atstumo. 
Viešbučiai neturi privatiniu pa- 

Nukelta į 7-tą psl.



Vasario 16 gimnazijos krizė ir ateitis
vieno dalyko galutinis pažymys 
nustatomas drauge komisijos pir-

klausimus, susidariau įspūdį, 
kad norite galimai išsamiau ir 
tiksliau painformuoti lietuvių vi
suomenę apie Vasario 16-tos 
gimnaziją. Todėl mielai sutinku 
atsakyti į pateiktus klausimus:

— Š. Amerikos lietuvių spau
doje jau kuris laikas pasirodo 
straipsniai bei informacijos apie 
neigiamas Vasario 16 gimnazijos 
puses, š. Amerikos lietuviams 
neaišku, kodėl skleidžiama tokia 
informacija: ar iš tikro gimnazi- 
ja yra krizėje, ar tai tendencin
gas informavimas? Gal galėtumė
te tai paaiškinti kaip asmuo, ilgą 
laiką stovėjęs arti Vasario 16

Red.
klausinėjo nekompetentingus as
menis ir jų pasisakymus ėmė už 
tikrą pinigą. Liūdniausia buvo, 
kai tikrintojai išsiskirstė į savo 
kraštus nesurašę bendro proto
kolo. Vieno revizijos komisijos 
nario nepaisymas bendros tvar
kos yra apgailėtinas. Toks ke
lias nėra statymui, bet griovi
mui.

— Visuomenei ypač rūpi fi
nansiniai gimnazijos reikalai bei

dėta?
— Gimnazijos atskaitomybė

mūsų gimnazijos mokytojas. Iš
duotieji atestatai yra pilnaver
čiai ir mūsų abiturientams ne
reikia universitetuose laikyti 
stojamųjų egzaminų. Buvo mė
ginta gauti valstybinį pripažini
mą, bet paaiškėjo, kad iš to gim
nazijai nebūtų aiškios naudos, o 
finansiškai nuostolinga, nes to
kioms mokykloms duodama pa
rama pagal mokinių skaičių.

— Vienas laikraštis tvirtina, 
kad Jūs, kaip sielovados direkto
rius, ryšium su revizija Vasario

pareigų? Kaip iš tikrųjų yra?
— Nenorėdamas savo reikalu

visą laiką buvo aiški. Ją tikrin- Pats atsakyti, pateikiau Jūsų

mo.

— Vasario 16-tos gimnazija 
nuo pat savo įsikūrimo dienos 
buvo ir yra tam tikroje dvigubo
je krizėje: a. mokytojų persona
lo ir b. finansinio gimnazijos iš
laikymo. į

a. Dėl mokytojų personalo ga
lima būtų štai ką pasakyti, šiuo 
metu gimnazijoje yra dėstomi vi
si dalykai ir tokiu būdu visi mo
kytojų etatai yra užimti. Būtų la
bai malonu, kad vietoje 5 vokie
čių dėstytojų būtų lietuviai. Bū
tų labai pageidautina, kad visi 
gimnazijos dėstytojai turėtų pil
ną akademini išsimokslinimą. 
Tačiau negalima užmiršti, kad 
dabartiniai gimnazijos mokyto
jai paruošia mokinius brandos 
egzaminams ir patys egzaminuo
ja juos, dalyvaujant švietimo mi
nisterijos paskirtam atstovui.

b. Gimnazijos finansinė krizė 
jau yra visiems žinoma — tai jos 
chroniška liga. Dėl jos jau kele
tą kartų grėsė pavojus gimnazi
ją uždaryti, daug kartų mokyto
jai jau buvo gavę atleidimus. 
Paskutinis toks atvejis yra bu
vęs 1960 m. Nuo tada pradėjo 
gimnazijos finansinė .padėtis tai
sytis. šiuo metu esame pasiekę 
tokį stovį, kad mūsų suprantama 
finansinė krizė vargu ar gimnazi
ją sunaikintų. Voluečių valdžios 
atitinkamos įstaigos gimnazijos 
vertę yra tiek supratusios, kad 
■kasmet prisiima vis didesnius fi
nansinius įsipareigojimus. Pa
brėžtina, kad paskiausių metų 
laikotaipyje gimnazija ne tik bu
vo išlaikyta, bet ir buvo pastaty
ti nauji namai, kurie kainavo 
tiek. Įdek trejų metų gimnazijos 
išlaikymas. Gimnazijai skirto 
PLB turto vertė nuo 1953 m. pa
kilo iš 155.000 DM iki maždaug 3 
milijonų DM.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos paskirtoji revi
zijos komisija, atlikusi savo dar
bą Vasario 16 gimnazijoj, dar 
nepaskelbė ar, tiksliau sakant, 
neįteikė jo PLB valdybai. Vie
nas revizijos komisijos narys pa
skelbė viešumai savo nuomonę 
apie netvarką Vasario 16 gimna
zijoj. Kaip žiūrite į revizijos ko
misijos uždavinį, jos atliktą dar
bą ir vieno jos nario išėjimą vie
šumon su savo nuomone? Ar tai 
tinkamas kelias gimnazijos nege
rovėms taisyti?

— Minimoji revizijos komisija 
dar nėra pranešimo padariusi, 
todėl ir savo darbo neužbaigusi. 
Jūsų klausimą atsakau tik iš da
bar esamos situacijos. PLB Vo
kietijos krašto valdyba prašė PLB 
valdybą sudaryti komisiją, ku
ri nuodugniai patikrintų esamą 
Vasario 16 gimnazijos padėti ir 
apie tai padarytų pranešimą PLB 
valdyba. PLB valdyba turėjo 
apie rezultatus painformuoti pir
moje eilėje PLB Vokietijos kraš
to valdybą ir gauti iš jos eventua
lių paaiškinimų. Visuomenės in-, 
formavimas turėjo būti sutartas 
tarp abiejų valdybų, šiuo būdu 
norėta objektyviausia informuo
ti visuomenę ir užkirsti kelią 
sklindantiems gandams ir netei
singai kritikai. Komisija buvo 
sudaryta iš trijų kraštų LB ats
tovų: dr. P. Karvelis — Vokieti
jos, dr. P. Radvilas — Šveicari
jos ir inž. V. Adamkavičius — 
JAV. Jau pati komisijos darbo 
pradžia buvo apnuodyta. Vienas 
ar kitas komisijos narys jau atsi
vežė tvirtą Įtarimą, kad čia esą 
nadaryta visa eilė nusikaltimų. 
Iš tikrinimo eigos atrodė, jog net 
žinomi nusikaltėliai. Susidarė 
nelaukta situacija, kai nesurado 
nusikaltimų. Ėmėsi jieškoti pro
cedūriniu priekaištų. Jų surado, 
apie kuriuos mes krašto tarybos 
posėdžiuose patys ginčydavo- 
mės. turėjome savo nuomonę, 
bet praktiškame darbe jie netu
rėjo didesnės reikšmės. Tiesa, 
revizijos darba apsunkino pora 
savaičių nrieš komisijos atvyki
mą ivykes buhalterio pasikeiti
mas Krašto valdvba nesuspėjo 
tikrintinus dokumentus tvarkin
gai paruošti. Tačiau ir revizijos 
komisijos darbas buvo skubotu
mo žahVIa. Pačioje <nmnariioie 
tikrinto’”i teišbuvo tik du savait
galiu. Nesusitiko su tikrinama
jame laikotarnvje buvusiu kr. v- 
bos iždininku T. Gailiumi ir rei
kalu vedėju A. Mariūnu, nors 
kaikurie komisijos nariai uoliai

davo kiekvienais metais Vokie - 
tijos LB tarybos rinkta komisija, 
iš dalies vietos finansų, įstaiga; 
reikdavo duoti apyskaitas Fede
ralinės Vokietijos vyriausybei 
Bonnoje ir Baden'-Wuerttenber- 
go krašto vyriausybei Stuttgarte. 
Pradedant statybą ir paprašius 
pakelti gimnazijos išlaikymo 
subsidiją, buvo valstybės paskir
ti finansų ekspertai, kurie nuo
dugniai patikrino visos eilės me
tų atskaitomybę ir rado ją tinka
mą. Subsidiją pakėlė. Statybos 
atskaitomybė yra tikrinama net 
keleto įstaigų. Sąskaityba jau 
yra perėjusi per Mannheimo 
apskrities ir Karlsruhes apygar
dos finansinių ekspertų rankas, o 
šiuo metu ji yra Valstybinės 
Kontrolės Įstaigoje. Reikalauja
ma atskaitomybės ne tik už vo
kiečių duotąją 500.000 DM su
mą, bet ir už visas statybos išlai
das. žinant vokiečių biurokrati-. 
ni smulkmeniškumą bei pedan
tiškumą, lietuvių visuomenė ga
li būti saugi dėl savo sudėtų pi
nigų. Vokiečių tikrinimas nesi
riboja tik dviem savaitgaliais. 
Vasario 16 gimnazijos gyvenime 
nepasitaikė atvejo, kad jai skir
tos aukos būtų kieno nors pasisa
vintos, nuslėptos ar išeikvotos. 
Be abejonės, yra buvę atvejų, 
kad apie kai kurių išlaidu tiks
lingumą buvo galima būti skir
tingų nuomonių.

— Kaikas tvirtina, kad Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučio 
duodamas maistas esąs nepa
kankamas — trūksta daržovių, 
vaisių ir pan. Ar nepajėgiama 
duoti geresnį maistą?

— Bendrabutyje maistas ga
minamas visiems bendrai: apie 
130—150 davinių. Suprantama, 
kad jis negali būti toks įvairus, 
kaip pavienėje šeimoje. Gimna
zijos istorijoje yra buvę visokių 
laikotarpių. įvairių ūkvedžių ir 
virėjų. Tačiau visumoje maistas 
geras ir pakankamas, žinoma, 
yra buvę atvejų, kad ir maisto 
sąskaiton buvo taupyta. Vaikai 
ir maitinimas yra nuolatinėje 
gydytojo priežiūroje. Dukart sa-

klausimą J. E. vysk. Pr. Braziui,

pareiškimą drauge pridedu. Jį ci
tuoju: “D. Gerb. T. Bernatonis 
pats seniai prašė atleidžiamas iš 
Vokietijos lietuvių sielovados di
rektoriaus pareigų. Jo prašymas 
buvo patenkintas keliais mėne
siais anksčiau, negu buvo nu
spręsta padaryti Vasario 16 gim
nazijos reviziją. Jo pasitraukimą 
iš sielovados direktoriaus parei
gų rišti su betkokiais įvykia’s 
gimnaziioie neturi. jokio rimto 
pagrindo”. Pranas Brazys.

8. II. 1966.
Be to, keičiantis sielovados di

rektoriams, J. E. vysk. Pr. ,Bra
zy s išsiuntinėjo savo laišką Vo
kietijos lietuviams kunigams, ku
rį atspausdino “šaltinis” 1966 m. 
nr. 1, psl. 31. Ten paminėta, ko
dėl įvyko pasikeitimas. Iš savo 
pusės galiu pasakyti, kad sielo-

■ vados direktorium nebuvau jau 
nuo 1965. sausio 1 d., o pareigas 
ėjau specialiu patvarkymu, kol 
buvo paskirtas naujas direkto
rius.

— Kas yra atsakingas už Vasa
rio 16 gimnazijos tvarkymą fi
nansiniu ir pedagoginiu atžvil
giu?

Už Vasario 16 gimnazijos finan
sinį tvarkymą atsakinga PLB Vo
kietijos krašto v-ba prieš VLB 
tarybą ir Vokietijos vyriausybę. 
Pedagoginiu atžvilgiu — direk
torius ir mokytojų taryba prieš 
atitinkamas Vokietijos švietimo 
įstaigas ir lietuviškąją Vasario 
16 gimnazijos švietimo komisiją.

— Ar ligšioliniai puolimai 
spaudoje nepakenkė Vasario 16 
gimnazijai aukų rinkimo srityje?

— Puolimai labai pakenkė au
kų telkimui. Ankstyvesnieji puo
limai sukliudė pakankamai aukų 
surinkti statybos finansavimui, o 
inž. V. Adamkavičiaus praneši
mo įtakoje pasidarė neįmanoma 
telkti Vasario 16 gimnazijai au
kas didžiausiam jos geradariui 
Didž. Gerb. kun. B. Sugintui. Jo 
paskutinis laiškas yra liūdnas ir 

_______________ ___skaudus; Materialinė skriauda 
vaitėje gvdvtojas lanko bendra- nėra pati svarbiausia. Ir sūkiai- J O. V J____________________________ + fn-ri

-— Kodėl Vasario 16 gimnazi-; į)an6 
ja nėra Vokietijos valdžios pri-' padarytoji 
pažinta, kaip pvz. latvių gimna- Suniekinus gimnazijoje ir gimna
zija? Ar tai dėl cenzuotų moky- zijai dirbančius asmenis, pasida- 
tojų stokos ar kitų priežasčių? > ro sunkiai įmanomas auklėiimo 
Gal galėtumėt paaiškinti, ar iš 
viso buvo stengtasi gauti val
džios pripažinimą?

— Į šį klausimą neįmanoma 
trumpai atsakyti. Reikia išsiaiš
kinti, ką reiškia būti pripažinta 
gimnazija Vokietijoje?

Augščiausias privatinių gim
nazijų pripažinimo laipsnis yra 
“Staatlich anerkannt”. Tokį titu
lą gauti neįmanoma dėl * eilės 
priežasčių, ne paskutinėje vieto
je ir dėl mokytojų pasiruošimo 
lygio. Tokio pripažinimo neturi 
nei latvių, nei vengrų, nei lietu
vių gimnazijos Vokietijoje.

Kitas reikalas yra su privačiu 
pripažinimu. Latvių" gimnazija 
yra pripažinta Nordrhein-West- 
falijos krašte kaip privati gimna
zija, pati išduodanti latvišką 
atestatą, su kuriais abiturientai 
priimami į universitetus tokio
mis sąlygomis, lyg jie būtų baigę 
gimnaziją Latvijoj. Jie turi uni
versitete laikyti stojamuosius eg
zaminus. Lietuvių gimnazija vei
kia Baden - Wuerttenbergo kraš
to švietimo ministerijos žinioje. 
Tos ministerijos padalinio, vadi
namo “Oberschulamt Nordba- 
den”, yra tvirtinami Vasario 16, 
gimnazijos mokytojai; pagal to 
krašto programą vyksta mokslas 
ir egzaminai. Abitūros rašomuose 
egzaminuose mūsų mokytojai da
lyvauja tomis pačiomis teisėmis, 
kaip valstybiniu gimnazijų moky
tojai. Tai reiškia, jie rašomuo
sius darbus pirmieji ištaiso ir 
įvertina. Antrasis korektorius 
visoms mokykloms yra skiria
mas “Oberschulamto” ir jis neži
no net kokios mokyklos mokinio 
darbą taiso. Galutinis pažymys 
išvedamas iš abieju korektorių 
pažymių. Atsakomiesiems egza
minams Oberschulamtas skiria 
egzaminu komisijos pirmininką, 
bet egzaminuoja mūsų mokyto
jai. Sūprantama, kad klausimus 
stato ir komisijos nirmminkas ar 
jo atsivežtas specialistas. Kiek-

me, kad moralinė žala yra bai
sesnė už fizinę? O be to, juk ati
mamas noras dirbti ir užkerta
mas kelias naujiems žmonėms 
imtis to darbo.

— Kuo gali didžiuotis Vasario 
16 gimnazija?

— Kiekvienas susipratęs lie
tuvis gali didžiuotis Vasario 16 
gimnazija. Ji išleido iki šiol 56 
abiturientus, įgalindama juos 
siekti akademinio išsimokslini- 

Keletas šimtų jaunuolių
lankė šią gimnaziją ir išaugo lie
tuviais. Vokietijos lietuviškoji 
bendruomenė liko gyva, nes jai 
švietė Vasario 16 gimnazijos lie
tuviškoji dvasia. Taipgi ir viso 
pasaulio lietuviams ji pasitarna
vo jungdama įvairių pažiūrų lie
tuvius vienam tikslui. Didelės 
reikšmės buvo ir tebėra repre
zentacinis Vasario 16 gimnazijos 
vaidmuo. Ji populiarina lietu
viškumą ne tik Vokietijoje, bet 
ir kituose Europos kraštuose. Jos 
meniniai ansambliai yra išgarsi
nę Lietuvos vardą ir.jam užpel
nę simpatijų Berlyne, Muenche- 
ne, Heidelberge, Stuttgarte, 
Frankfurte, Mainze, Paryžiuje, 
Romoje, Bardyje ir daugelyje ki
tu vietovių ir tarptautinių kong
resų. Dažnai ir gražiai svetimoji 
snauda atžymėjo Vasario 16 
gimnazijos pasirodymus ir jos 
laimėjimus. Atrodo, kad sveti
moji spauda gimnaziją geriau 
suprato ir įvertino, negu kaikuri 
lietuviškoji, žinoma, šis mano at
sakymas yra permaži rėmai įver
tinti Vasario 16 gimnazijos dar
bui ir nuopelnams.

— Kokios Vasario 16 gimnazi
jos ateities perspektyvos? Ar ne
kyla klausimas perduoti gimnazi
ją kuriai nors lietuviu vienuoli
jai?

Vasario 16 gimnaziją aplanko daug svečių — ne tik lietuvių, bet ir vokiečių. Nuotraukoje — Feder. 
Vokietijos provincijų pabėgėlių ministerijų pareigūnai su gimnazijos šokėjais ir mokytojais

Reformoms pasaulyje sklindant
Tikrai žinome, kad Kristus tik 4- VENCKUS, SJ. 

vieną Bažnyčią įsteigė. Susiskal
dymas ir pasidalinimas įvyko dėl 
žmonių silpnumo, nuodėmių. Ja
me galime įžiūrėti “Mysterium 
Iniquitatis” — niekšybės, nuo
dėmės paslaptį, žmonių, kurie 
skaldė tą Bažnyčią, šiandien ne
bėra. Tie, kurie šiandien gyvena 
ir priklauso prie įvairių Bažny
čių, kuo jie kalti? Kiti iš didelio 
gerumo nori ir pačius skaldyto
jus išteisinti.

Nėra aišku, kiek kaikurios at
skilusios religinės grupės sudaro 
“Bažnyčias”, vienos jų visiškai 
nepripažįsta išganymo "per Baž
nyčią — esą kiekvienas pats sa
ve išgano beskaitydamas šv. 
Raštą individualiai. Nėra abejo
nės dėl ortodoksų (rusų, graikų) 
— jie turi tikrą Bažnyčią. Seii- 
katalikiai ir anglikonai sudaro 
Bažnyčią. Taip pat yra kalbama 
ir apie protestantų Bažnyčią, ta
čiau nekalbama apie visokias 
gausias sektas. Vatikano santary- 
bos pareiškimai dažnai vartoja 
bendrą pavadinimą “mūsų atsi
skyrę broliai”, t.y. kurie krikš
tyti ir tiki į kokias nors krikš
čioniškas vertybes. Ras protes
tantus tai dažnai pasitaiko. 
Bendras protestantų pažymys 
yra tas, kad jie pripažįsta tik šv. 
Raštą ir nieko daugiau. Mormo
nai pvz. jau išsiskiria nes jie be 
Šv. Rašto dar pripažįsta Smith’o 
apreiškimus.

Katalikų Bažnyčios samprata 
i yra aiški ir turi šias savybes: vie
na, šventa, katalikiška arba vi-

__________ mikos ir neprikiša atsiskyru- 
reikią atmesti, kaipo nesuderi- siems brolia™s ^os kaltės Iš

o, savo puses K. Bažnyčia plačiainamą su Kristaus nusižeminimo „+; -
dvasia, kad panegyrikomis savo i ? - e ^uns, kviesdama visus

v _ a _ A - ’■•j t

konfesijas. Kiti vyskupai peikė 
prabangumą, titulus, bažnyčių 
Turtus, kuriuos reikia išdalinti 
neturtingiems. Esą reikia atsisa
kyti nuo orangių mitrų, nuo dei
mantų žieduose ir pektoraliniuo-

Bažnyčiai“a&Sr kitas j°S
i r, TZ’JX.I _ —T—1—, , — —Z * “J. LV LrJLLL..ertybių.

Išorė ir vidus
Bažnyčioje reikia skirti du da

lyku: jos struktūra su visa jos 
doktrina, su visais sakramentais 

se kryžiuose. Popinus dovanojo' v^^eraŠ“^^ 
kilk- I11TQ ZlPdllQ irTVatQ: . , . .. . ’vyskupams kuklius žiedus ir pats 

toki pat nešiojo paskutinėje at-' 
sisveikinimo iškilmėje. Vyskupų 
grupė, atsisveikinimo dieną su
redagavo raštą, kuri ant greitų
jų pasirašė apie 500 vyskupų, 
tuo būdu pasižadėdami vykdyti 
neturtą, neturėti bankuose savo

dintieji, ir klaidintojai turi ga
limybių tą skriaudą atitaisyti.

i? didesnė ir žalingesnė yra 
i moralinė skriauda.

darbas, pakertamas pasitikėji
mas tarp mokinių ir mokytoju, 
griaunama jaunose sielose mei
lė pačiam lietuviškumui. Kas 
atitaisys šią žalą??? Negi nežino-

— Liūdnos. Galima dar su 
realiu pagrindu tvirtinti, kad vai
kų bent 10-čiai metų gimnazijai 
užteks, bet ar už 20 metų dar ga
lėsime tikėtis jaunuolių, kurie, 
būdami jau ketvirtos generaci
jos užsienio lietuviai, dar norės 
lankyti lietuvišką mokyklą? Tai 
yra klausimas ne vien Vokietijos 
lietuviams ir ne vien Vasario 16 
gimnazijai... čia yra bendra kal
tė, kad mes ilgai tremčiai nebu
vome paruošti, patys nepasiruo- 

išėme ir kitų neparuošėme. Ir 
i šiandien dar nieko šiuo reikalu 
sistemingai nedarome, nebent 
tai, kad vieni kitus niekindami 
pagreitinsime išnykimo procesą, 

j Dėl gimnazijas perdavimo ku
riai nors lietuvių vienuolijai bu-_ _____  __

;vo ir yra pavieniai kalbančiųjų, suotinė* ir“’ apaštahška? pTus“ XII 
; tačiau iš esmės šis klausimas ne-1 savo enciklikoje “Mystici Corpo- 
buvo svarstomas. Viena, kad nei;ris christi” vadina Bažnyčią 
viena vienuolija nėra pareiškusi ■ “Corpus Christi Mysticum” — 
noro, o antra, kad vargu atsiras- Mistiniu Kristaus Kūnu. Popie- 
tų tokia vienuolija, kuri drįstų žius pripažįsta, kad be Katalikų 

i turėti tokią gimnaziją, kokia ji Bažnyčios yra kitų Bažnyčių, bet 
zdabar yra: katalikai ir evangeli- Bažnyčių nariai nepriklauso 

i kai, berniukai ir mergaitės po i prįe Mistinio Kristaus Kūno. Te- 
vienu stogu. Nebent II Vatikano oiogaį sako, kacf Pius XII tapa- 
santarybos dvasia paskatintų vie- tindamas Bažnyčią su Kristaus 

• nuolijas tokiam ryžtui. Manau,, išganymo veikla, davė Katalikų 
kad tada PLB Vokietijos krašto Bažnyčiai stipria teologinę bazę, 
taryba nuodugniai ir palankiai tą i pirmiau Bažnyčia buvusi dau- 
klausimą svarstytų. gįau apologetų rankose. Yra sa-

Baigdamas dėkoju už Jūsų;koma, kad iki II Vatikano santa-
malonų dėmesį ir man suteiktą 
progą per Jūsų laikraštį šiuo 
taip reikšmingu reikalu pasisaky
ti. Jums ir visiems linkiu gau
sios Dievo palaimos.

Jūsų —
Tėv. Alf. Bernatonis,OFMCap.

rybos Bažnyčia buvusi daugiau
sia kanonistų ir teisininkų termi
nais apibūdinama.

Ryšium su Vatikano santary- 
ba kažkurie vyskupai išsitarė, 
kad Bažnyčioje buvę perdaug 
“triumfalizmo” dvasios, kurią

jos charismatinį pobūdį. Charis
ma yra graikų žodis ir reiškia 
“malonės dovaną”. Ta mintis 
buvo labai brangi šv. Pauliui: bū
ti krikščioniu reiškia būti viso
kiomis Kristaus malonėmis, kaip 
gėlėmis, praturtintu. Tos chariz- 

vardu kapitalo. Labiausiai atsi- tnos — dovanos gali būti labai 
žymėjo reformos dvasia Pietų nepaprastos — daryti stebuklus, 
Amerikos vyskupai, nes ten Baž- pranašauti, bet gaŪ būti ir pa-
nyčia daugiausia tikinčiųjų nu
stojo. Ir jie kaip tik išsiprašė, 
kad vyskupai galėtų laikyti Mi
šias kaip paprasti kunigai ir ne
nešioti vyskupiškų insignijų. „

Plačiai atidarė duris
Katalikų Bažnyčia yra Kris

taus Bažnyčios prototipas, ku
rioje išliko pilnas Kristaus moks
las. Katalikų Bažnyčia yra Knis
laus Mistinis Kūnas, bet Jis ap
ima ne tik katalikus, bet ir visus 
pakrikštytus. Vatikano santary- 
ba vengia vartoti žodi “narys”, 
nes tuojau kiltų klausimas ko
kiame laipsny, kokios rūšies na
rys. žmogus gali nepriklausyti 
prie Katalikų Bažnyčios, bet gali

prastos — pvz. pamaldumo, kant
rybės, administracijos ir pan. 
Buvo dažnai keliamas klausimas, 
ar gali Dievas daryti stebuklus 
per krikščionį, kuris nepriklauso 
Katalikų Bažnyčiai? Buvo ma
noma, kad pvz. stebuklų dary
mas yra tikrosios Bažnyčios įro
dymas, ir todėl kitose Bažnyčio
se negalimas. Iš Vatikano santary- 
bos dokumentų matyti, jog Kris
tus charizmas gali duoti ir tiems 
krikščionims, kurie nepriklauso 
Katalikų Bažnyčiai. Taigi, gali 
būti ir pas protestantus tikras, 
gilus krikščioniškas gyvenimas, 
pasireiškiąs gilia Kristaus meile. 
Antra vertus, gali būti katalikų, 
kurie priklauso Bažnyčiai, bet

priklausyti prie Kirstaus ir gali gali neturėti tikros ir gilios vie- 
būti išganytas, todėl santaryba nybės su Kristumi ir būti be cha- 
tokius žmones vadina Kristaus nzmu. Bet iš to niekas negali da- 
dvasia turinčiais žmonėmis. Pa- ryti išvados, kad visi tikėjimai ly- 
skelbtoji konstitucija aiškiai pri- gūs, kad nesvarbu kokiai Bažny- 
pažista. kad be Kataliku Bažny- čiai priklausysi — būsi išganytas, 
čioš vra ir kitu krikščionišku; Bažnyčios yra vertinamos pagal 
Bažnvčiu. su kuriomis Kat. Baž- i krikščioniškų vertybių kiekį, 
nvčia vra surišta paties Kristaus Kristus įsteigė tik vieną Bažny- 
ryšiais ir kurios su Kat. Bažny- čia. Susiskaldymas įvyko per 
čia yra tiek artimos, kiek krikš- žmonių kaltę, kuri gali būti ati- 
čioniškų vertybių išsaugojo. Do- į taisyta pilnumo — vienybės sie- 
kumentas vengia visokios pole-■ kimu.

Chorus kviečia į Vašingtoną

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATTIS

“LIETUVIŲ KOVA sukėlė simpatijų žiedelis, kuri klausytojuose sukėlė su- 
visų Čikagos gyventojų, kurie jungiasi sidomėjimo. šis jaunas mokslo vyras 
su mūsų lietuvių bendruomene, pa- ‘ savo kalboje buvo konkretus ir aktua- 
remdami sąjūdį Lietuvos išlaisvini-, lūs.
mui”. Taip skambėjo viena dalis Či
kagos miesto burmistro R. Daley pa
skelbtos proklamacijos, aiškinančios, 
kodėl jis vasario 16 paskelbė lietuvių 
nepriklausomybės diena Čikagoje ir 
ragino vietos gyventojus dalyvauti 
kartu su lietuvių bendruomene šios 
šventės minėjime. Apie pusantro tūks
tančio lietuvių perpildė Marijos Augšt. 
Mokyklos salę vasario 13 d., kurioje 
įvyko pagrindinis šios šventės minėji
mas, surengtas Čikagos Lietuvių Tary
bos.

Vienu iš kalbėtojų čia buvo genera
linis konsulas Čikagoje dr. Petras 
Daužvardis, kuris klausytojams primi
nė, jog 1920 m. sutartimi Sov. Sąjun
ga Lietuvą pripažino nepriklausoma 
valstybe, bet 1939 m. Rusijos komisa
ras Molotovas kartu su Vokietijos min. 
Ribentropu apsprendė Lietuvos okupa
ciją. “Sov. Sąjunga kaltina JAV už jos 
buvimą pietiniame Vietname ir reika
lauja iš ten atitraukti amerikiečių ka
riuomene, tačiau nieko nesako apie so
vietų kariuomenės atitraukimą iš Lie
tuvos” — kalbėjo konsulas. Savo kal
bos pabaigoje konsulas pacitavo JAV 
sekr. Dean Rusk žodžius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, kur šis 
augštas pareigūnas teigė: “Akivaizdo
je tvirtumo ir ryžto, parodyto lietuvių 
tautos per visus svetimųjų dominavi
mo metus, aš tikiu, kad lietuvių teisin
gi laisvės ir tautinės nepriklausomybės 
siekimai galutinai bus realizuoti“.

Pagrindine paskaitą skaitė Vašingto
no katalikų un-to prof. dr. Antanas Su-

ri praeiti minėdama, žvelgia Į ateitį”, 
— kalbėjo V. Kleiza. Cicero lietuviu 
minėjimo programai vadovavo stud. 
V. Bobinaitė. Minėjimą rengėjų var
du atidarė LB Cicero apyl., valdybos 
pirm. S. Ingaunis.

Iš amerikiečių tarpo kalbėjo kon- 
kongresmanas William Murphy, kuri 
pristatė naujasis Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. Antanas Rudis. Be to, 
dar kalbėjo ir programai vadovavo 
šiuometinis Čikagos Lietuvių Tarybos 
(ALTos padalinio ) pirm. kun. Adol
fas Stašys. šis lietuvių minėjimas ra
do atgarsio ir amerikiečių spaudoje. 
“Chicago Tribune” vasario 14 d. lai
doje Įdėjo reportažą “Lithuanians Re
call Day of Independence”. “Chicago 
Sun-Times” vasario 12 d. nr. įdėjo E. 
šulaičio rašinėli “Lithuanian Indepen
dence”.

CIKAGOS ŠIAURINIO primiesčio 
Waukegano gyventojai Nugentai vasa
rio 12 d. buvo JAV prez. Johnsono ir 

jo žmonos svečiai Baltuosiuose Rū
muose. Tą dieną jie taip pat dalyvavo 
ir Nugentu sūnaus Patriko ir prezi
dento dukters Luci priešvestuviniame 
pokylyje. Nugentams iš ten sugrįžus, 
Amerikos didžioji spauda paskelbė, 
kad Nugentu sūnaus ir prezidentaitės 
sutuoktuvės Įvyks rugpjūčio 6 d. Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje (ten jau 
sparčiai įrengiama ir lietuviu koply
čia, kuri bus pašventinta ši rudenį). 
Taip pat Įdomu, kad sutuoktuvių Mi
šias atnašaus Vašingtono arkivysk. P. 
O’Boyle. Jungtuvėms asistuos lietuvis 
kunigas, dabartinis šv. Jurgio liet pa
rapijos Čikagoje klebono asistentas,

VACLOVAS KLEIZA, Amerikos Jonas Kuzinskas. Amerikiečių spauda 
Lietuvių Bendruomenės centro valdy- informuoja, kad kun. Kuzinskas yra 
bos narys ir Pasaulio Lietuvių Jauni- i senas Nugentu šeimos draugas, 
mo Kongresui Rengti Komiteto vice- Į Patrikas Nugentas, kurio motina yra 
pirm., buvo pagrindiniu kalbėtoju lietuvė (mergautinė pavardė — Juciu- 
Nepriklausomybės šventės minėjime—-_ 
Cicero vasario 12 d. čia, susirinkus 
apie dviem šimtam tautiečių, paskaiti
ninkas davė aktualių minčių šių die
nų padėčiai nušviesti. Jis nusiskundė, 
kad lietuvių tarpe nėra Įvertinami 
kultūrininkai. “Jeigu džiaugiamės jų 
laimėjimais, turime padėti tų laimė
jimų siekti”, — pareiškė jis. Taip pat 
pabrėžė, kad apie lietuvybę jaunimui 
nereikia pasakoti: ją reikia jiems pa
rodyti. Pasigedo Lietuvos laisvinimo 
aparato organizacinio lankstumo ir in
formacinės studijos apie Amerikos lie
tuvius. Iškėlė, kad minėjimai turi tu
rėti savo prasmę. “Ne ta tauta išlieka 
gyva, kuri tik praeit) mini, bet ta, ku-

tė), yra 22 m. amžiaus ir šiuo metu 
atlieka karine prievolę netoli Vašing
tono. Luci yra 18 m. amžiaus (šią va
sarą sueis 19 metu) ir studijuoja Va
šingtone. Luci yra buvusi episkopalu 
tikėjimo, bet praėjusiu metu vasarą 
perėjo Kataliku Bažnyčion. Nugentai 
yra katalikai ir priklauso lietuviu §v. 
Baltramiejaus parapijai Waukegene.

LIETUVIAI SPORTO mėgėjai tu
rėjo progą pažvelgti į lietuviu krep
šininku pasirodymus vid. vakaru spor
to apygardos vyru krepšinio pirmeny- 
bėse. kurios Įvyko vasario 5-8 d. čia 
rungėsi tik 4 penketukai — mažiausias 
skaičius ilgokoje panašiu varžybų is- 

(Nukelta į 7 psl.)

1966 m. rugsėjo 4 d., 2 v. p.p., 
sekmadienį bus šventinama lie
tuvių koplyčia Vašingtono bazili
koje. Ta proga bus ir religinis 
kongresas, kurio centrinė progra
ma — rugs. 4 d., 5 v. p.p. Į iškil
mes kviečiami chorai bei ansamb
liai. Jau dabar laikas registruotis 
pas Vincą Mamaitį, 209 Clark 
Place, Elizabeth, New Jersey 
07206, tel. (201) 351-9057. Kon
greso muzikos komisija skelbia šį 
pranešimą.

I. Kelionės išlaidas chorai pa
dengia patys. Choristai stengiasi 
būti apsirengę tautiniais drabu
žiais, o ypač moterys. Visi užsire
gistravusieji chorai būtinai priva
lo dalyvauti generalinėje repeti
cijoje Vašingtone, D.C., kat. univ. 
sporto salėje, rugsėjo 4 d., sek
madieni, 12 vai.

II. Chorai paruošia sekantį gie
dojimų repertuarą: A. keturis 
chorinius kūrinius, atliktinus ke
turiais mišriais balsais: 1. Jono 
Dambrausko “Maldą už Tėvynę”,
2. C. Sasnausko giesmės “Marija, 
Marija” nirma ir trečią posmą;
3. Amerikos himną ir 4. Lietuvos 
himną; B. dvi bendruomenines 
ffie«mes. atliktinas vienu balsu: 
1. K. Kavecko “O Kristau. Pasau
lio Valdove” du posmus “Es dur” 
tonacijoje; 2. VI. Budrecko gies
mės “Dievo Motina meilinga” du 
posmus “Es dur” tonacijoje; C. 
keturias bendruomenines gies
mes. atliktinas liaudiniu būdu (su 
pritarimu): 1. A. Strazdelio
Naujalio “Pulkim ant keliu” tris 
posmus “F dur” tonacijoje; 2. 
Tikinčiųjų Maldos invokaciiu at
sakymus “Meldžiam Tave, Vieš-

J

patie” ir paskutinę invokaciją at
sakymą “Užtaryki mus”, gieda
mus “Šventas Dieve” melodija “F 
dur” tonacijoje; 3. J. Naujalio 
“Jėzau, pas mane ateiki” “D 
dur” tonacijoje; 4. Psalmę “Die
vas mūsų tvirtovė” “F dur” tona
cijoje.

III. Užsiregistravusieji chorai 
gaus gaidas visų augščiau išvar
dintų kūrinių, išskyrus Amerikos 
himną, kurį paruoš iš dainų šven
tės repertuaro. Chorų registraci
ja baigiasi 1966 m. balandžio 30 
d. Prašome chorus registruotis 
kiek galima anksčiau.

IV. Chorai, norintieji dalyvau
ti ruošiamose iškilmėse (ir tie 
chorai, kurie žodžiu jau yra da
vę savo sutikimą dalyvauti), jra 
prašomi prisiųsti V. Mamaičiui 
sekančias informacijas: 1. Choro 
pavadinimas (parapinis ar an
samblis?), 2. Choro dirigento var
das, pavardė ir adresas, 3. Kiek 
choras turi balsų: sopranų, altų, 
tenorų ir bosų? 4. Kiek egzemp
liorių gaidų chorui reikės pri
siųsti?

V. Šiluvos Marijos paminklinės 
koplyčios Vašingtone, D.C., Komi
tetas ir Lietuvių Religiniam Kon
gresui Rengti Komitetas nuošir
džiai visus prašo suprasti ir įver
tinti šiais metais Vašingtone ren
giamų iškilmių svarbą ir kviečia 
chorus savo dalyvavimu prisidėti. 
Norime, kad tai būtu mūsų lie
tuvių religinis-tautinis triumfas.

Pirm. Vincas Mamaitis 
Vicepirm. Algirdas Kačanauskas 

Sekr. Mvkolas Liuberskis 
Kun. Vladas Budreckas, 

muz. reik. įgaliotinis

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooDeracinis gydymas

Vienintelė valdžios repistmota natūralaus <rvdymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masalai, spindulinės ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008

PS.D.R.M.N.PL
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® PAVERGTOJE IĖV YHEJE
NEONAS SU SPRAGOM ŽVEJŲ PROBLEMOS

Lietuvių

Jau nepirmą kartą komunistinėje 
spaudoje tenka užtikti nusiskundi
mus pusiau užgesusiomis neono švie
sų reklamomis Vilniuje. “Tiesos” 
korespondento dėmesį patraukė re- 
businio pobūdžio užrašas: AUGU 
DIN OGU. Dienos metu patikrinęs šį 
užrašą, jis nustatė, jog tai esanti 
dar visiškai savosios šviesybės nepra
radusi reklama: “Saugu, naudinga, 
patogu laikyti pinigus taupomojoje 
kasoje”.

O PONŲ VISDĖLTO YRA ...
Komunistinė propaganda dažnai 

mėgsta šaipytis iš lietuviškosios pra
eities, ypač iš visokių ponų ir pone
lių, kurie kartais yra tikri, o kartais 
tik iš piršto išlaužti. Sovietinėje oku
pacijoje, girdi, šiandien visi lygus
— ponų nelikę nė kvapo. Tuo tarpu 
mokytojas St. Saldūnas, matyt, yra 
kitokios nuomonės, “Tiesos” pusla
piuose atskleisdamas dabartinių lai
kų tikrą atsitikimą, šakių rajono 
“Pirmūno” kolchoze ilgus metus dir
bo Natalija Batarūnienė, bet vieną 
dieną senukė ėmė ir susirgo. Dukra 
ir marti nubėgo pas kolchozo pirmi
ninką Klemensą Sutkų prašyti, kad 
jis senąją kolchozininkę nuvežtų į 
ligoninę:

“— Hm... susimąstė Sutkus. — 
Bet iš kur aš mašiną sugriebsiu? Į 
Gelgaudiški dalių pasiunčiau, — 
krapštė pakaušį. —Gerai, — pridū
rė, — ateikite pirmadieni, duosiu.

— Bet... šiandien tik šeštadienis.
— Stipri, išgyvens. Ateikit pirma

dieni.
Senutės gyvybė pakibo ant plauko.
Po dviejų dienų vėl marti ir dūk- 

tė prašo:
— Pirmininke, prašome...
— Šiandien negaliu. Antradienį 

prašau.
— Bet...
— Jokių “bet”, supratote. Sakiau,

— rytoj.”
Senutę i ligoninę išvežė iš Kauno 

iškviestas automobilis. Epilogui St. 
Saldūnas primena faktą, jog ponas 
kolchozo pirmininkas turi nuosavą 
“gaziuką”, kuriuo kasdien važinėja 
iš namų į kontorą ir iš kontoros | 
namus poniškomis kojomis sunkiai 
beįveikiamą dviejų šimtų metru nuo
toli ...

PAMINKLAS LENINUI
Lig šiol labiausiai žinomas pamink

las Leninui Lietuvoje buvo Viniuje, 
bet dabar jau ateina eilė ir Kaunui. 
Kultūros ministerija paskelbė viešą 
konkursą projekto eskizams, premi
joms paskirdama 5.500 rb. Pamink
lą numatoma pastatyti J. Janonio 
aikštėje Sov. Sąjungos 50 m. sukak
čiai ir Lenino 100-tosioms gimimo 
metinėms atžymėti. Nutarime jaučia
mos aiškaus skubėjimo žymės — 
projektu eskizai turi būti įteikti iki 
š. m. gegužės 5 d., o konkurso re
zultatai bus paskelbti dar prieš bir
želio 1 d. Atrodo, kad kauniečiai 
paminklo Leninui nenorėjo ir kad jį 
paskutiniu momentu suplanavo kom
partijos ir valdžios atstovai Vilniu
je, pataikaudami sovietiniam oku
pantui.

Klaipėdos miesto partinėje konfe
rencijoje buvo iškelta eilė trūkumų 
žvejybos darbuose. Vakarų baseino 
žvejybos traleriai išsiunčiami iš uos
to, bet jūroje jie prastovi be darbo 
po 12-15 parų, laukdami statinių ar 
eilės atiduoti sugautąsias žuvis plau
kiojančioms bazėms, kurių vadovybė 
neteisingai įvertina žuvų rūš|. Pvz. 
lapkričio mėn. “Tarybinė Arktika” 
iš keturių tralerių priėmė silkę kaip 
liesą, o Klaipėdoje iškrovė kaip rie
bią. Dėl tokių nuvertinimų žuvies 
apdorojimo įmonėje susidarė net 
41.000 centnerių žuvies pertekliaus, 
nes plaukiojančios bazės ne tik men
kina žuvies rūšį, bet ir mažina jos 
svorį. Žvejybai gerokai trukdo per- 
didelė centralizacija: Vakarų basei
no valdybos ekspedicijos viršininkas 
neįstengia š. Atlante koordinuoti 
400450 žvejybos tralerių darbo. 
“Tiesos” korespondentas V. Minio
tas pateikia žvejų skundus: “Metai 
iš metų žvejai jūroje mato pasenu
sius filmus. Nepakankamai patenki
nami ir kiti jų poreikiai. Reiktų 
Klaipėdoje įsteigti garsų {rašymo 
studiją —r žvejų šeimos galėtų nuo
lat pasiųsti gyvuosius laiškus savo 
artimiesiems i Atlanto tolius...” 
Nusiskundžia žvejai permažu klubu, 
pasigesdami patogaus viešbučio ir 
netgi lopšelių-darželių savo vaikams. 
Metinių planų Klaipėdoje neįvykdė 
žuvies apdorojimo įmonė, medžio 
apdirbimo kombinatas, “Gegužės Pir
mosios” konditerijos fabrikas ir san
techninių detalių gamykla, o visa 
Klaipėdos miesto pramonė nedavė 
virš plano pažadėtu milijonų rublių.

TELEVIZIJOS PROGRAMOS

Šiauliuose pradėjo veikti televizi
jos retransliavimo stotis, rajono gy
ventojams pateikianti Maskvos pro
gramas. šiuo metu Vilniaus ir Mask
vos televizijos programų laidas gali 
stebėti Vilniaus, Kauno ir Šiaulių 
zonų gyventojai. Sekančioji retrans
liavimo stotis pažadėta Klaipėdai.

KARNAVALAS IR LENKTYNĖS

Dusetiškiai ir šiemet surengė tra
dicinį žiemos karnavalą ir žirgų lenk
tynes ant Sartų ežero, šioje žiemos 
šventėje buvo svečių bei dalyvių iš 
Rokiškio, Utenos, Ignalinos, Molėtų, 
Širvintų, Anykščių, Zarasų, Šilutės 
rajonų ir netgi kaimyninės Latvi
jos. Iškilmės buvo pradėtos karna
valo eisena miestelio gatvėmis, o po 
to ant ežero ledo išsirikiavo virš 70 
žirgų su lenktyninėmis rogėmis 
1.600 m. nuotolio lenktynėms. Jaunų 
ristūnų mišrūnų grupėje laimėjo za- 
rasiškio B. šakalio Viesulas — 2 
min. 58,8 sek. Suaugusių ristūnų 
mišrūnų grupėje pergalę pasiekė 
svėdasiškio A. Kirdeikio širmoji Stir
na — 2:40,6. Grynaveislių ristūnų 
grupėje septynis varžovus įveikė 
Širvintų rajono Puškino kolchozo 
pirm. A. žarnausko Asbestas — 2: 
26,2. Komandines varžybas laimėjo 
geriausiai pasirodžiusieji Zarasų ra
jono lenktynininkai.

V. Kst.

Sudburio kanklininkai. Iš kairės: Vai. Jasiūnaitė, P. Semežys 
Jokūbonytė

HAMILTON"

WINDSOR, Ont.
ANTANAS SKEIVERIS š. m. vasa

rio 10 d. netikėtai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Velionis iš vakaro pasijuto 
blogai ir kitos dienos vakare, atsigu
lęs pailsėti, užmigo amžinu miegu. 
Buvo gimęs 1904 m. Velžio valse., Pa
nevėžio apskr. Atitarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje atvyko į Kanadą. Ilgai 
ūkininkavo Albertos provincijoje, o 
nuo 1950 m. persikėlė į Windsorą 
kaip tik tuo laiku, kai Windsora už
plūdo naujoji pokarinė lietuvių imi
grantų banga. A.a. Antanas buvo ge
ros širdies ir patrijotas. Daugelis nau
jai atvykusių į šį kraštą jo pastogėje

surado tėvišką prieglobsti bei para
mą. Rėmė įvairią lietuvišką veiklą; jo 
patalpose buvo prisiglaudusi šešta
dieninė mokykla, choras darydavo re
peticijas, siuntė siuntinius į Lietuvą 
pagelbėti ten vargstantiems ir drįso 
tarti tiesos žodį pritariantiems dabar
tinei Lietuvos okupacijai. Pirmadie
nį iš šv. Kazimiero bažnyčios buvo di
delio būrio tautiečių palydėtas ir pa
laidotas Šv. Alfonso kapinėse: Wind- 
soriečiai jautriai pergyveno savo ge
ro nario netekimą ir reiškia jo žmo
nai'Marijai bei giminėms gilią užuo
jauta. Isėkis, Antanai, ramybėje.
W ’ Vyt* B.

CALGARY, Alto.
ŠOKIAI IR VAIDINIMAS. — Atsi

lankę žiūrovai stebėjo B. Sruogos pa
rašytos poemos “Gedimino sapnas” in
scenizuotą vaidinimą. Pirmoje dalyje 
buvo pavaizduotas kunigaikščio Gedi
mino poilsis Vilniaus apylinkėse ir jo 
keistas sapnas.. Antroje — žynys Liz
deika išaiškina matyto geležinio vilko 
prasmę ir dievų lėmimą. Gediminas 
paskelbia statysiąs pilį ir kviečia vi
sus stovėti Vilniaus miesto sargyboje:

“Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva 
Amžių amžiai tesrovės 
Nemari bus Lietuva”.

Prieš vaidinimą trumpai buvo pri
mintas kung. Gedimino vaidmuo Lie
tuvos istorijoj, jo noras, nežiūrint kry
žiuočių puolimų, kreipti visos Lietu
vos ateiti j vakarus o ne į rytus. Mai
ronio eilėraštį “Vilnius prieš aušrą” 
pakeklamavo Lidija Ammon. Gedimi
no tarną vaizdavo B. Yauga, kung. 
Gediminą — Evaldas Ammon, žynį 
Lizdeiką — Marta Vanagaitienė. Dra
bužiai, dekoracijos ir scenos apšvieti
mas buvo pačių artistų darbas.

Šokių vakarą pravedė ir svečius pri
ėmė Calgario Liet Draugijos pirm. F. 
Žukas, T. Andersonas ir J. Yaugienė. 
Šokiams grojo geras orkestras. Vaka
ro rengėjai dėkingi visiems atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems prie šio 
parengimo. G.

Delhi, Tillsonburg
ĮKURTUVĖS. — Vieną pavakarę 

būrys draugų, pasiėmę užkandžių, su
važiavo pas V. ir V. Treigius pramin
ti tako per naujo namo slenkstį. Na
mų šeimininkai nuoširdižai visus su
tiko. Jie yra plačiai žinomi žmonės. 
Savo sugebėjimu ir darbštumu jiems 
pasisekė gerokai praturtėti. Pabandę 
sau duoną pelnytis įvairiose darbovie
tėse, paskutinius 30 metų augino taba
ką — turėjo eilę ūkių, kurių paskuti
nį, gražiai išpuošę, praėjusiais metais 
pardavė. Dabar Delhi miestely jie įsi
gijo, namą ir čia galvoja be rūpesčių 
gyventi. Po paskutiniojo karo V. ir V. 
Treigiai yra daug kam pagelbėję. Eu
ropoje pabėgėlių stovyklose atsirado 
būrys jų giminių. Treigiai aprūpino 
juos dokumentais atvažiuoti į Kanadą. 
Per gimines ėmė prašyti pagalbos ir 
eilė giminių draugų. Ir jais buvo pa
sirūpinta. Visiems jiems atvykus į 
Kanadą, buvo reikalinga pagalba su
sirasti butams ir darbui. Ne tik tie 
globotiniai, bet ir daugybė kitų šiame 
krašte atsiradusių lietuvių yra pasi
naudoję Treigių geraširdiškumu. Be 
to, V. Treigys yra atlikęs ir garbingą 
pareigą tėvynei, kovodamas savanoriu 
Lietuvos laisvės kovose.

Draugai įkurtuvių proga linki dar 
daug metų gyventi ir savo darbo vai
siais džiaugtis. M.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
vasario. 13 d. par. salėje. Susirinkimą 
atidarė valdybos pirm. K. Mikšys, pa
kviesdamas pirmininkauti E. Sudiką. 
Sekretoriavo P. Lesevičius. Apie apy
linkės veiklą pranešimus padarė: val
dybos pirm. K. Mikšys, Tautos Fondo 
skyriaus naujoji pirm. L. Skripkutė, 
Šalpos Fondo pirm.. Z. Pulianauskas. 
Valdybos ižd. P. Lukošius padarė išsa
mų pranešimą, pažymėdamas, kad val
dyba šiuo metu turi $914.62. Revizijos 
komisijos aktus perskaitė J. Stonkus. 
Sudaryta rinkiminė komisija, kuri pra
ves naujos valdybos rinkimus. Susirin
kimas praėjo gana darbingoje nuotai
koje. Taik gaila, kad mūsų visuomenė 
nebesidomi kultūrine veikla, užsidarė 
savo gražiose rezidencijose. Mūsų ko
lonijoje gyvena virš tūkstančio lietu
vių, o susirinkime dalyvavo tik 24 as
menys.

STUDENTĖ B. KYBARTAITĖ, pa
kviesta KLB Hamiltono apylinkės val
dybos, sutiko būti mūsų kolonijos jau
nimo atstove. Studentei B. Kybartai- 
tei linkime sėkmės vadovauti mūsų 
jaunimui.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vi
suotinis sus-mas — vasario 27 d., 5 
v. p.p., par. salėje. Programoje: J. Va
ranavičiaus paskaita, skyriaus pirm, 
pranešimas, naujos valdybos rinkimai 
ir diskusijos veiklos reikalais. Kvie
čiame visus ateitininkus ir besidomin
čius jų organizacijos veikla dalyvauti.

Valdyba
J. DOMEIKA, aktyvus ateitininkų 

sendraugių narys, sušlubavus sveika
tai, paguldytas į Šv. Juozapo ligoninę 
Brantforde. Linkime sustiprėti ir grei
tai grįžti į savųjų tarpą.

“AUKURAS” sparčiai ruošiasi “Gul
bės giesmės” premjerai. Repeticijos 
vyksta beveik kasdieną, šio istorinio 
veikalo dekoracijas jau baigia ruošti 
menininkas A. Trumpickas. Premjera 
įvyks kovo 19 d. Jaunimo Centre.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS akade- 
mijos programoje sutiko dalyvauti 
tautinių šokių grupė “Gyvataras” ir 
L. Verbickaitė. Taip pat pakviestas 
programai Londono lietuvių jaunimo 
choras, vad. kun. B. Pacevičiaus. Lie
tuviškojo jaunimo globėjo šventę no
rima paminėti kuo iškilmingiau. J. P.

HAMILTONO LIETUVIŲ BEND
RUOMENEI rinkiminė komisija, susi
dedanti iš: J. Bajoraičio, J. Blekaičio, 
J. Kažemėko, J. Krištolaičio ir P. Lu
košiaus, praneša, kad kandidatai į 
Bendruomenės valdybą ir revizijos ko
misiją turi būti pasiūlyti iki š.m. ko
vo 5 d. Rinkiminės komisijos adresas: 
J. Krištolaitis, 103 Edith Ave., telef. 
389-2140. Valdybon ir revizijos komi- 
sijon gali kandidatuoti kiekvienas lie
tuvis nejaunesnis kaip 21 m. amžiaus. 
Turi būti išrinkti 7 asmenys į valdybą 
ir 3 į revizijos komisiją. Valdomieji 
organai renkami dvejų metų kadenci
jai. Rinkiminė komisija

KREDITO KOOPERATYVO “TAL
KA” narių - šėrininkų metinis susirin
kimas šaukiamas 1966 m. vasario 26 d., 
šeštadienį, 4.30 v.p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 58 Dundum St. N., Ha
milton, Ont., šiai darbotvarkiai svars
tyti: 1. Narių registracija, 2. Susirin-

kimo atidarymas, 3. Praeitų metų pro
tokolo skaitymas, 4. Valdomųjų orga
nų pranešimai, 5. Diskusijos dėl pra
nešimų, 6. Balansas ir apyskaita 1965 
m., 7. Dividendo nustatymas už šėrus, 
8. Sąmata 1966 m., 9. Rinkimai į val
dybą (2 narių), kredito komitetą (1 
nario) ir revizijos komisiją (2 narių), 
10. Auditoriaus E. P. Nolan patvirtini
mas 1966 "m., 11. Klausimai, sumany
mai, 12. Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame narius daly-

■— o LIETUVIAI PASAULYJE
tautiečiams dar oficialiai nepateiktas 

Namų įsigijimo ar statymo
projektas jau atranda mūsų kolonijo
je ir priešingų nuomonių. Kaikurių 
nuomone, mūsų kolonija esanti per- 
maža tokiam projektui įvykdyti, nes 
daug ir didesnių kolonijų tokių namų 
neturi. Jeigu reikiamą pinigų sumą ir 
pavyktų surinkti, tai pats namų išlai
kymas visą laiką duotų tik nuostolį, 
nes patys lietuviai kiekvienais metais 
pasinaudotų tik keliems minėjimams 
bei pasilinksminimams. Jeigu jau sta 
tyti Lietuvių Namus, tai, esą, reikia 
statyti su tokiomis patalpomis ir di
desne sale, kad būtų galima ir kitiems 
išnuomoti. Tačiau toks projektas bū
tų tikrai perbrangus ir perdidelis mū
sų mažai kolonijai.

KITOS NAUJIENOS. Vasario 13—14 
d. iš Sudburio buvo atvykęs lietuvių 
kapelionas kun. A Sabas, kuris abi 
dienas laikė mūsų tautiečiams pamal
das ir klausė išpažinčių kroatų bažny
tėlėje, o ryšium su artėjančia Vasario 
16 pasakė tai progai pritaikytą gražų 
pamokslą.

Neseniai dienraštis “Sault Star” įsi
dėjo nuotrauką, vaizduojančią 8 uni
formuotų jaunuolių—smulkiojo kalib
ro šaudymo ekipą. Joje galima buvo 
atrasti ir vieną jauną, gimnaziją bebai
giantį, mūsų tautietį Petrą Umbrasą, 
kuris iš patiektų duomenų atrodo esąs 
vienas iš geriausių jūrų kadetų šaulių, 
o pati ekipa yra laimėjusi tarptauti
nes mažojo kalibro šaudymo varžybas

vauti kooperatinio bankelio metiniame j 1965 m. P. Umbrasas yra lankęs mūsų

J. A. Valstybės
kiek Čikagoj policininkų, prancūzuos lb valdyba pa- 

KALBANČIŲ LIETUVIŠKAI? O gi siskirstė pareigomis: pirm. kun. Jo- 
85 asmenys. Lenkimui kalbančių yra nas Petrošius, sekr._ Birutė Vens-
421, itališkai — 257, vokiškai — 173, 
ispaniškai — 156, slovakiškai — 96,

grafikų parodoje, kuri baigėsi sau*

i w ?

kuvienė ir ižd. — inž. Klimas. Re
vizijos k-ją sudaro min. EdL Turaus- 

žydiškai — 47, prancūziškai — 46, e. Vaicekauskas ir Ona Gečai- 
graikiškai — 43, rusiškai — 32, šve- tė-Peruche.
diškai — 25, japoniškai — 25, armė
niškai — 17, vengriškai - 
vegiškai — 10, olandiškai 
miškai 3, grynai hebrajiškai — 8 ir

DR. V. D. KVEDARAS 

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont

Telefonas 529 • 4911

—

kolonijoje veikusią lietuvišką šešta
dienio mokyklą, o jo tėveliai apie 18 
metų yra gyvenę mūsų kolonijoje.

Mūsų miesto rengiamą žiemos kar
navalą gerokai sugadino šią žiemą nu
traukę pavasariški orai, šio karnavalo 
grožio karaliene “Miss Bon Soo” (SOO 
— sutrumpintas mūsų miesto pavadini
mas) buvo išrinkta 20 metų amžiaus 
lenkaitė Henryka Krech. Paskutiniais 
dominijos statistiniais daviniais savai
tinio atlyginimo vidurkiu mūsų mies
tas yra 3-čioje vietoje — $112.28 sa- 

; vaitėje. Pirmoje vietoje yra Sarnia — 
, x x $122.97 ir antroje vietoje Windsorasgal taisykles, varžovai trauke bilietus; 

su klausimais ir po 1 min. turėjo at
sakyti. Po to — perskaitomas teisin
gas atsakymas. Komisija vertino tas- j apylinkės lietuviai minėjo 48-ją ne- 
kais 0-10. Grupinėse varžybose buvo * priklausomos Lietuvos atkūrimo su
leidžiama pasitarti 3 min. Vertinama 
0-50 taškų. “Širvintos” tuntui atstova
vo ir taškus laimėjo: 1. Stukaitė — 
195, 2. Volungytė — 168, 3. Sakalaitė 
— 134, 4. Pareštytė — 127. Iš viso 
‘Širvinta” surinko 624 taškus. “Nemu
no” tuntui: 1. Stukas — 171, 2. Gri
nius — 148, 3. Jonikas — 103, 4. Sa
kalauskas — 76. Iš viso* “Nemunas” 
surinko 498 taškus. L. Namų pereina
moji taurė, iki šiol turėta “Nemuno” 
tunto, buvo užtikrintai laimėta sesių 
ir įteikta tuntininkei sk. Gutauskienei. 

Individualinėse varžybose 3 geriau
sios vietos buvo premijuojamos pini
gine dovana: I — $15, II — $10 ir 
III — $5. Varžybų komisiją sudarė p; 
p.: Breichmanienė, Antanaitienė, mo
kyt. Mikšys, Paukštis ir Pašilys. Var
žybas paruošė ir pravedė P. Breichma- 
nai, talkinant sk. Tumaitytęi ir sk. 
Verbickaitei. Rėmėjų v-ba, pasirūpinu
si varžybų premijomis bei dovanomis, 
reiškia nuoširdžią padėką P. Bulkei 
už S10 ir prez. A. Smetonos monogra
fiją.

Džiugų pastebėti, kad lietuvių kalba 
daugeliu atvejų buvo labai gerar ypač 
širvintiečių varžoviųV. P.

VISUOTINIS LN NARIŲ SUSIRIN- 
KIMAS — kovo 6 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Liet. Namų kino Delta salėje, 
1292 King St. E. Visi nariai per spau
dą ir atskirais pranešimais kviečiami 
dalyvauti.

ALYVOS SUTARTIS per LN lapkr. 
ir gruodžio mėn. pratęsė P. Lapinskas, 
A. Krakaitis. A. Gedrimas, A. Sčiuka ir 
V. Leparskas. Už juos LN Kultūros 
Fondas gavo po $5. Nuoširdus ačiū! 
Kviečiame visus tautiečius alyvą užsi
sakyti per LN Kultūros Fondą skam
binant St. Bakšiui. Hamiltone ir Bur- 
lingtone yra apie 600 lietuvių namų, 
šildomų alyva. Jei visi ją užsakytų per 
LN, pirmais metais gautumėm $9000, 
o vėliau kasmet po $3000.

LN DELTA PASTATE yra 21 butas. 
V-ba keliems iš jų praeitais metais pa
kėlė nuomas po $5 iki $10 mėnesiui. 
Sausio mėn. vieno buto nuomą iš $80 
pakelta iki $90. Ryšium su šiais pakėli
mais pajamų nenustota. V-ba svarsto 
nuomų kėlimą ir likusiems butams, 
šių kainų butų pareikalavimas toks di
delis, kad nuomininkui išėjus užtenka 
tik išstatyti skelbimą lange ir naujas 
tuojau pat atsiranda.

susirinkime, bei kviesti kartu ir savo 
draugus atvykti. Į susirinkimą prašome 
atsinešti nario knygutes. Laukiame 
atvykstant!

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Talka” valdyba

VASARIO 16 IR LITUANISTINĖS 
VARŽYBOS. Iškilmingomis pamaldo
mis ir sueiga skautai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį. Sueigo
je dalyvavo ir tėvai, o Toronto skau- j 
tų vardu sveikino B. Žolpys. Po suei- Į1 
gos įvyko lituanistinės varžybos tarp' 
“Širvintos” ir “Nemuno’

— $114.96. J. Sk.
LIETUVOS ŠVENTĖ. Vasario 5 d.

kaktį. Tai dienai pritaikytą labai gra
žią paskaitą’skaitė J. Kručas iš Sud
burio. Apgailėtina, kad atsilankė ne- 
perdidelis tautiečių skaičius. Dalis ne
atvyko dėl darbo ar kitų rimtų prie
žasčių, bet gal didesnė dalis tą gra
žią paskaitą apleido dėl asmeniškų 
nesutarimų ar išgėrimų. Taip pat la
bai pasigendame mūsų jaunimo. Ne
jaugi mes jau tiek daug nutautėjome 
ir nenorime, kad mūsų jaunimas gir
dėtų vienokią ar kitokią paskaitą apie 
Lietuvą? Kiek man yra žinoma, tai tik 
nedidelis nuošimtis lietuvių kalbos 
nevartoja ar nemoka. Taigi, ateityje 
pasistenkime ne tik senimas, bet ir 
jaunimas paskaitose punktualiai daly
vauti.

PADIDĖJO KOLONIJA. — Iš Hawk 
Junction. Ont., persikėlė gyventi ir 
dirbti V. Miniauskas, uolus lietuviškos 
spaudos ir veiklos rėmėjas.

SERGA V. Gustainienė General 
Hospital ir O. švilpienė Plumer Me
morial Hospital. Prieš kurį laiką bu
vo ligoninėje seserys Ona ir Dana 
Skaržinskaitės. Jos buvo užgautos ne
atsargaus vairuotojo. Jau grįžo į na
mus. Linkime visoms greitai pasveik
ti. V. S.

“DRAUGAS” IR “DARBININ
KAS” paskelbė, jog aukotojų sąrašai, 
prisiunčiami įvairių organizacijų ar 
kitų veiklos vienetų, tuose laikraš
čiuose bus dedami kaip apmokami 
skelbimai.

INŽ. PETRAS RULYS paskirtas 
Beverly Shores nariu į miesto plana
vimo komisiją.

A. DAGYS iš Čikagos rašo: “Ei
nam senyn ir, kaip čia Amerikoje 
įprasta, turtingyn. Bet kas iš to. Su 
pinigais — galima daug ką nupirkti, 
bet nuo mirties išsipirkti, tai nėra 
vilties, nes niekas dar to nėra pada
ręs. Taip ir slenka dienos galop, ku
rios net po mirties galės būti su
vestos i trijų žodžių kroniką: “Gyve
no, vargo ir mirė...”

J. SKINDERIS, jau 83 m. amžiaus 
lietuvis, gyvenąs Clinton, Ind., yra 
padėjęs 18 tremtinių atvykti į JAVt 
ir dabar dar tebėra labai aktyvus 
BALFo rėmėjas.

DALIA KUPRIONYTĖ šių metų 
sausio pabaigoj baigė studijas, gau
dama diplomą bakteriologijos srity 
Louisianos politechnikos institute, 
kur jos tėtis yra miškininkystės pro
fesorius. Ji numato persikelti i Čika
gą, kur jos sesutė Danutė dirba Illi
nois universitete ligoninės tyrimų la
boratorijoje. Nuo ateinančio rudens 
semestro Dalia numato tęsti studijas 
Čikagos un-te augštesniam mokslo 
laipsniui.

AL. KUMSKIO, parkų viršininko, 
priežiūroje Čikagos pietuose yra 21 
parkas, kurie pripažinti kaip gerai 
tvarkomu

KENOŠOS ALTos SKYRIAUS rū
pesčiu, miesto burmistras Eugene R. 
Hammond Vasario 16 minėjimo pro
ga paskelbė proklamaciją, kurioje 
priminta to miesto gyventojams, jog 
šiemet lietuviai mini 48-tąsias meti
nes nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir kad Lietuva dabar vėl 
pavergta. Burmistras taipgi skatino 
visus piliečius, drauge su lietuviais, 
dalyvauti jų maldose ir viltyse, kad 
jų kraštas vėl būtų laisvas.

13, nor- Peru
■ 8, šuo- KUN. KAZIMIERAS INKRATĄ, 

salezietis ir vilkaviškietis, jau nuo 
1932 m. darbuojasi Peru valstybėje 
— P. Amerikoje. Nuo 1941 m. ir po 
šiai dienai jis eina agronomo parei
gas saleziečių augštesnėje žemės ūkio 
mokykloje — Grand Union Esctdar 
Salsedo — šalia Puno miesto, kuris 
yra augščiausiojo pasaulyje ežero — 
virš 12.000 pėdų — pakrantėje. Toje 
m-kloje mokosi daugiausia vietinių 
indėnų genčių jaunimas.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL

TŪROS DRAUGIJA jau kuris lai
kas intensyviai dirba prie draugijos 
patalpų atnaujinimo. Draugija tikisi 
greitu laiku pradėti vėl pobūvių ren
gimą savo patalpose. Prie darbų 
duosniai yra prisidėję daugelis tau
tiečių savo aukomis.

Vokietija
SUDARYTAS JAUNIMO METŲ 
KOMITETAS. Komitetui vadovauja 
kun. DomijonaitiSy ižd. Skėrys ir 
sekr. stud. Bartusevičius. Jaunimo 
metu proga numatyta Vokietijoje 
šią vasarą suruošti Vokietijos lietu
vių jaunimo suvažiavimą Vasario 16 
gimnazijoj.

Prancūzija
LIETUVIAI STUDENTAI PRAN

CŪZIJOJE. Šiuo metu studijuoja An
tanas Liutkus matematiką, chemiją 
ir fiziką Nicos un-te; Gražina Mus
teikytė, atvykusi iš Čikagos, Pary
žiuje gilina biologijos studijas Pas
teur institute; Birutė Monstavičiūtė 
iš Montrealio atvyko į Paryžių pran
cūzų kalbos studijoms; Narimantas 
Masiulis išvyko studijuoti i karo mo
kyklą.

DAIL. PRANAS GAILIUS, kurį išvykęs apaštalavimo darbams įVe- 
Paryžiaus spauda tevadina pirmuoju 
vardu “Prąnas”, su savo grafikos kū
riniais dalyvavo dabarties jaunųjų

Australija
KUN. MISIJONIERIUS P. UR- 

BAITIS Australijoj jau yra aplan
kęs Brisbanę, Sydney, Canberra, 
Melbourne ir Geelongo lietuvių kolo
nijas, painformuodamas apie lietu
vių gyvenimą ir veiklą pasaulyje ir 
pademonstruodamas filmą iš lietu
vių saleziečių gimnazijos gyvenimo.

Argentina
VIENUOLĖ ONA MARIA ŽAL- 

DARYTĖ, sesuo Magdalena, šiemet 
baigė Instituto Superior ir galės pro
fesoriauti. Naujoji profesorė su sa
vo sesute ir kitomis 16 mergaičių 
sausio mėn. atostogavo Kordobos 
kalnuose.
LAISVĖS ŽYGIO Į JT ORGANIZA
TORIAI — A. Mažeika, A. Sniečkus, 
A. Budreckis, Alg. Gureckas — pa
skelbė atsišaukimą, kviečiantį pre
numeruoti lietuvių enciklopediją 
angių kalba. Organizuodami laisvės 
žygį, jie patyrę, kad trūksta litua
nistinės medžiagos anglų kalba. Dau
gelis amerikiečių, atsiliepdami į 
“New York Times” atsišaukimą, 
prašė literatūros anglų kalba apie 
Lietuvą, šiuo metu, kai į tą sritį 
ima brautis ir sovietai, labai svar
bu, kad laisvieji lietuviai remtų di
dįjį užsimojimą — išleisti lituanis
tine enciklopediją anglų kalba.

KUN. ADOLFAS KLIMANSKIS, 
prieš ketveris metus iš Argentinos

necuelą vietinių tarpe, grižo aplan
kyti sergančio savo tėvelio Rapolo 
Klimanskio. Paruošė Pr. Al.

Mylimam tėtei Lietuvoje mirus, 
JURGĮ JURGUTĮ nuoširdžiai užjaučiame —

A. E. Dirsiai A. S. Urbonavičiai
A. A. Pilipavičiai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortal 
paskolos iki 60% tarto vertės. UŽ SERUS mokomo 4’/i% <fM- 
dsndo H paine, ui DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas ay- 
vyMs Ir paskaly draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienoa: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vėl. po piety* 
Antradieniais h penktadieniais 5 vol. p.p. — 8 vai. vakaro .
21. AAAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS vasario ciūgėlis”, meistriškai atliktas Eųg. 

13 d. išsiskyrė iš ligi šiol rengtųjų Į Bliskio ir keturių mergaičių — V. če- 
ypač tuo, kad šiemet savo tarpe turė->gytės, R. Bliskytės, Kr. Brazlauskai- 
jome nepriklausomos Lietuvos atsto- tės ir L. Petrašiūnaitės. Choro daino- 
vą — mūsų gen. konsulą dr. J. žmui-;se pasitaikančią solo partiją dainavo 
džiną. Jis savo turiningoje paskaitoje irgi Eug. Bliskis. Minėjimas baigtas 
apžvelgė nepriklausomos Lietuvos at- Tautos himnu, 
kūrimo ir jos diplomatijos istoriją, 
iškeldamas kaikurias ligi šiol negir- nyčioje irgi buvo paminėta įspūdin- 
dėtas aplinkybes. Gerbiamas konsulas' gaį. Puikiai parinktos plokštelės ir 
čia lankėsi pirmą sykį. Londono apy-jautrūs žodžiai, tarti klebono kun. B. 
linkė yra dėkinga jam ir jo Poniai už pacevičiaus ir apyl. pirm. A. Petrašiū- 
suteiktą garbę. Poniai buvo įteikta. no> ne vienam klausytojui išspaudė 
raudonų rožių puokštė. Dalyvavo di- j0 širdies gelmes atšyiečiančią ašarą, 
dėsnis skaičius žmonių, negu iš viso Bažnyčioje vasario 13 d., sekmadie- 
čia Londone gyvena! Daug šeimų atvy- nj, neeiliniu susikaupimu tautiečiai 
ko iš Rodney, Mount Brydges ir toli- išklausė Mišių, aukotų už kenčiančią 
mesnių apylinkių. Pirmą sykį Vasario Lietuvą. Jų metu giedojo suaugusiųjų 
16 programoje dalyvavo kun. B. Pa- choras, ved. muz. J. Petrausko. Maldi- 
cevičiaus vad. Londono ir Rodney cinkams smigo giliai širdin klebono 
jaunimo ansamblis — tas lyg ir pir- pamokslo žodžiai:
masis mazgas, surišęs tampresniu ry-. tartas jaunuolio lūpomis, yra gražiau
siu abi paminėtas apylinkes.

Minėjimo programą atidaromuoju 
žodžiu pradėjo apyl. pirm. A. Petra
šiūnas. žuvusiems pagerbti ansamblis 
sugiedojo iškilmingai nuskambėjusią 

! muz. K. Kavecko maldą. Po to an
samblis, V. čegytė ir J. čegys jr. at
liko melodeklamaciją “Mano takas” 

i (eilėraštis kun. B. Pacevičiaus, muzi
ka Br. Budriu no). Toliau sekė muz. J. 
Naujalio “Jaunimo giesmė” ir gen. 
konsulo paskaita. Po jos — tęsta me
ninė programa, išpildoma ansamblio, 
V. čegytės, lituanistinės mokyklos 
choro, ved. kun. B. Pacevičiaus, ir pa
vienių mokinių. Individualūs mokinių 
pasirodymai apėmė Miškinytės dekla
maciją, Vyt. Valaičio akordeono solo

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIME dalyvavo, 

palyginti, daug žmonių. Vietinis fab
rikas šiais metais irgi duoda daug 
viršvalandžių, tad kiekvienas tą vaka
rą dirbo. Iškilmingoji minėjimo da
lis prasidėjo trijų vėliavų įnešimu. 
Paskaita, kuria skaitė buvęs Baltų 
Universiteto farmacijos fakulteto de
kanas Steponas Kairys, buvo gili in
telektualiniu atžvilgiu ir stipri svei
komis, drąsiomis mintimis. Pvz. — kas 
iš Vytauto ar Kęstučio žygių, jeigu 
mes patys nieko nedarysime? Jau
nimo ateitis tai mūsų lietuvybės atei
tis. Jaunimas yra mūsų rankose, tad 
dar sykį reikia giliau pažvelgti į to 
jaunimo lietuvišką auklėjimą. Užsida
rymas i “augštojo luomo” snobizmo 
ratelius uždaro akis į sveiką demo
kratiškumo kelią, į būtiną pažangą.

Meninę programos dalį atliko visų 
čia mėgiamas Toronto “Varpo” cho- Į 
ras. Programa buvo neilga, nes cho
ras ruošiasi didžiajai dainų šventei 
Čikagoje šią vasarą. Padainuota buvo 
skambiai, darniai ir meistriškai. Reta 
kuri daina nebuvo publikos prašoma 
pakartoti. Raudonų gyvų gėlių gavo 
visos choro dalyvės ir patsai dirigen
tas muzikas St. Gailevičius bei akom- 
ponuotoja D. Skrinskaitė. Ir šį kar
tą choras buvo St. katariniečių pri
imtas nuoširdžiai ir vaišingai. Choro 
dalyvių įsijungimas į tolimesnę šven- 
tės eigą vakarą padarė gyvą ir įdo- ydaiS? "akordeonų
H”*’ j trio. Dainoms akomponavo Kr. Braz-

Kita dieną, sekmadienį, įvyko Vasa- lauskaitė ir L. Petrašiūnaitė, taut, šo
rio 16 pamaldos, į kurias vėl atvyko kiams grojo J. Valaitis, pranešinėjo 
vėliavos ir jų palydovai. Vienuolyno L. Keraitė. Ansamblio vadovas ir di- 
viršininkas Tėvas Benediktas, per mi
nėjimą paskaitęs gražiai paruoštą in- 
vokaciją, atlaikė pamaldas ir pasakė 
puikiai paruoštą pamokslą, kurį bai
gė šia mintimi: malda už tautos lais
ve, šalia visos veiklos, yra pats svar
biausiasis ginklas išlaisvinti mūsų pa
vergtai šaliai iš labai galingo ir bai
saus priešo. Berželis

ridentas — kun. B. Pacevičius, taut, 
šokių vadovė — D. Čhainauskienė. 
Minėjimui vadovavo A. Petrašiūnas. 
Atrodo, ansamblio pirmas platesnis 
pasirodymas pateisino puoselėtas vil
tis: kažkurios dainos ir tautiniai šo
kiai turėjo būti pakartoti. Ypač dide
lio pasisekimo susilaukė duetas “Oi, 
berneli vientury” ir taut šokis “Len-

VASARIO 16 PER RADIJĄ ir baž-

Lietuviskas žodis,

šia gėlė, sodinama ant partizano kapo. 
Jaunimo dainuojama liet daina — 
tai trispalvė vėliava, nušluostanti ken
čiančio lietuvio ašaras. Jaunatviškas 
entuziazmas gražiam tikslui pabudins 
pasaulį, ir į šį entuziazmą suduš dabar 
viešpataujantis smurtas, kaip sudūžta 
visa, kas neturi gilesnės, kilnesnės 
prasmės.”

Vasario 16 d. įvyko dar atskiros pa
maldos už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės.

TURININGA KAZIUKO MUGĖ 
įvyks kovo 6 d., sekm., po Sumos pa
rapijos salėje. D. E.

WELLAND, Ont

Nuoširdžiai dėkoju visiems, lankiu- 
siems mane Welland County General 
ligoninėje bei atsiuntusiems gėlių. 
Jūsų pareikšta užuojauta suteikė dau
giau jėgų nugalėti žiaurią ligą ir grįž* 
ti į namus. Dabartiniu laiku sveikata 
žymiai pagerėjo, nors dar esu gydyto
jo priežiūroje. Jo patariamas pradė
jau palengva dirbti, kad tuo būdu su
stiprėtų organizmas.

Ačiū visiems —



Ar Mickevičius mokėjo lietuviškai?
kartais

diskutuojamas klausimas — ar

kai? Tuo reikalu Toronto “Glos 
Polski” atspausdino E. Šermen- 
tovskio straipsnį, kuriame auto-
rius sako, kad išeivijoj esama 
įvairių nuomonių.

Vladas Mickevičius (dažnai ap
kaltintas nekritišku tėvo augštini- 
mu, o kaikurie literatūros istori-

šaltinių žalojimą ar nutylėjimą 
dalykų, kurie būtų galėję mesti 
šešėlį Ad. Mickevičiaus asmeniui 
— L. E. XVIII t., 353 psl.) savo 
knygoje kalba apie žemaitį Ko- 
rilskį, 'kuris su poetu Mickevi
čium lošdavęs šachmatais ir kar
tais dainuodavęs jam lietuviškas 
dainas. Kartą Korilskiui bedai
nuojant lietuviškai, — rašo poeto 
sūnus, — Ad. Mickevičius per
traukė jam dainą ir padarė pasta
bą, kad vieną eilutę jis netaisyk
lingai ištarė, ir savo ranka ištaisė 
amt gabaliuko popieriaus. Marija 
Goreckienė, poeto dukra, tą lapelį 
išsaugojo, tačiau nei jinai nei po
eto sūnus Vladas tikrai nežino, ar 
jų tėvas Adomas mokėjo lietuviš-

buvo autentiškas. Be to, ir poeto 
vaikai tai patvirtino.

“Kas yra tas “dajny” — klau
sia straipsnio autorius? Tai liau
dies dainelės, panašios į rusiškas 
“častuškas”, romantizmo laikotar
pyje verstos į svetimas kalbas. Jo
mis esą gėrėjosi Goethė, Šilleris, 
Chamisso. Dainos daugiausia 
esančios lyrinės, savo dvasia arti
mos žemaičiams.

Apie minėtą lapelį E. Šermen- 
tovskis sako, esą rankraščio ana
lizė rodo, kad tekstas užrašytas 
be kalbos mokėjimo, .iš klausos. 
Kaikurie žodžiai esą taisyti keletą 
kartų. Dar 1922 m. poeto duktė 
M. Goreckienė, atsakydama į

jant Korilskį ir tai atžymėjęs ant 
popieriaus.

<

Žemaitis Korilskis
O kas buvo tas Korilskis? Tai 

poeto vaikų mokytojas, kilimu iš 
Žemaitijos, didelis romantikas, 
puikiai mokėjęs lietuvių kalbą. Jo 
tikroji pavardė buvusi Kobeckis. 
Pakeitė pavardę, tikėdamasis su
silaukti šlovės ir garso. Tikrumo
je ir buvo ant jos slenksčio, nes 
vienu metu atlikęs kažkokį patar
navimą Liudvikui Napoleonui, 
jam dar esant kunigaikščiu. Atsi
dėkodamas už tai, Liudvikas Ko- 
rilskiui padovanojęs žiedą, kaip 
ženklą, kad pirmai progai pasitai
kius jam už tai atsilyginsiąs. Ir 
kas atsitiko? Kunigaikščiui esant 
jau imperatoriumi. Korilskis la
bai supyko už... Romos apgulimą 
ir žiedą įmetė į Senos upę. Nuo 
to laiko Korilskis gyveno labai 
vargingai. Valandomis sėdėdavo 
Batignolle prie rue de la Sante, 
kur su poetu lošdavo šachmatais, 
kartu dainuodamas ilgesingas lie
tuviškas dainas.

Visiškai atsitiktinai, 1920 m. 
tas lapelis buvo surastas Ad. Mic
kevičiaus muzėjuj Paryžiuje. Jį 
tyrinėjo profesoriai Mykolas 
Brenštein ir Jonas Otrębski ir pa
skelbė duomenis leidinyje “Daj- 
ny litewskie zapisane przez Ada- 
ma Mickiewicza” — “Lietuviškos 
dainos, užrašytos Adomo Mickevi-

Skirtingos nuomonės
Kaip jau minėjom, dėl Ad. Mic

kevičiaus mokėjimo lietuviškai, 
nuomonės yra skirtingos. Pvz., 
1880 m. Ad. Rzevuskis rašė, kad 
arčiau pažinusieji poetą teigė, esą 
jis nemokėjęs lietuviškai. Tuo 
tarpu A. Neveravičius savo “At
siminimuose” rašo, kad Kūčių va
kare pas Mickevičius poeto duktė 
Marija prie fortepiono padainavo 
melodingą lietuvišką dainelę, su
kurtą prie Nemuno ‘krantų. A. 
Neveravičius, kilęs iš lietuviškos 
Gudijos prisipažino, kad visiškai 
nesupratęs dainos turinio. Tuo
met iš Adomo Mickevičiaus lūpų 
išgirdęs priekaištą, kad nemokąs 
lietuviškai. Tačiau Neveravičiaus 
tvirtinimus paneigė vaikai ir kaž
koks Biergel.

Taigi, ar Ad. Mickevičius mo
kėjo lietuviškai, ar ne? Atrodo, 
kad taip, nes važinėdamas tarp 
Vilniaus ir Kauno turėjo prisi
klausyti lietuvių kalbos, bent ją 
suprasti. Be to, kaip College de 
France profesorius, studijavo ir 
tuos darbus mokslininkų, kurie

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Kredito kooperatyvo

TIKSLAS —1966 M. PERŽENGTI $2 MIL. RIBĄ

Nariams ir nenariams, kuriu tikimės sulaukti šiais me
tais, skelbiame 1965 m. balansą, palygindami jį su 1964 m.

1965 m. gruodžio mėn. 31 d.
BALANSAS

AKTYVAS
1965

Kasa ...... .............    $ 2,232.71
1964

$ 844.67
Banke einamoji sąskaita__ i_  61,526.16
Investacijos ir termininiai
indėliai ____ '_ ___________  357,321.67
Asmeninės paskolos___ _____ 1 264,702.30
Nekilnojamojo turto paskolos:..
3 metų
žemiau $5,000.00 $ 97,710.00
Kitos 3 metu __ 424,812.00
5 metų ____  564,965.07 1,087,487.07
Baldai ir inventor. 2,193.60
Amortizacija   1,114.36 1,079.24
Kiti aktyvai ______________  328.03

$1.774,677.18

313,208.64
224,493.74

780,601.31

1,239.08
790.22 

$1,321,177.66

PASYVAS J

Šerų kapitalas ____________ $ 358,612.51 $ 299,543.65
Depozitų kapitalas_________  1,313,502.09
Garantijų fondas .............  16,935.72
Paskola iš O.C.C. Society___  60,000.00
Švietimo fondas_____   300.00
Mokėtinos sumos__________ 243.43
Gautos pajamos į prieki_____ 157.00
Nepaskirstytas pelnas .....  24,926.43

996,481.87
5,419.89
2,724.35

57.76

16,950.14
$1,774,677.18 $1,321,177.66

Kaip matyti iš balanso, kooperatyvo kapitalas per 1965 
m. paaugo $453,500. Operatyvinis 1965 m. pelnas siekė 
$31,165, iš kurio 20% arba $6,239 paskirta į garantijų fon
dą. Iš likusių $24,926 5%%, t. y. $14,762, paskirti šėrinin- 
kams, $3,050 paskirta įvairiem kultūriniam reikalam, 
$3,500 — į atsargos kapitalą ir $3,610 papildomai paskirta į 
garantijų fondą. Taigi, garantijų fondas šiuo metu siekia 
$20,545.'

Toks didelis 1965 m. pelnas buvo pasiektas tik gerų in- 
vestacijų ir griežtos išlaidų kontrolės dėka. Administraci
nės ir kitos išlaidos tesudarė tik 14Vi % visų pajamų.

Per 1965 m. išduota $196,585 asmeninių paskolų ir 
$485,325 mortgičiam. Visos skolos yra mokamos.

Metinė 1965 m. apyskaita, kurią sudaro įmokėjimai, iš
mokėjimai ir pervedimai pakilo 40% ir siekė beveik $7 mil.

Visiems aišku, kad ir pelnas ir augštesni nuošimčiai, lie
ka patiems nariams. Kuri kita finansinė institucija išmoka 
5*6% už metinius indėlius ir duoda nemokamą gyvybės 
draudimą? Kur kitur galima gauti 4V6% už 3 mėn. balan
są? Ar yra kur nors geresnės skolinimosi sąlygos?

Kviečiame visus, kurie dar nėra mūsų nariai, susido
mėti kooperatyvu ir įstoti nariais. Nariai, dar laiką dalį 
santaupų kitose finansinėse institucijose, prašomi jas per
vesti mūsų banka n. Laukiame visų!

PRISIKĖLIMO PAR. KREDITO KOOPERATYVO V-BA.
999 College St. Toronto 3. Tel. 532-3400.

lietė lietuvių kalbą, paskirdamas 
1843 m. kovo 24 d. dalį savo pa
skaitos tai temai. Taip pat pažin
tis su Kobeckiu — KorUskiu, ku
ris mėgdavo įterpti žemaitiškus 
žodžius, kalba už mokėjimą.

Mokslininkai, kaip visuomet 
būdami labai atsargūs, padarė 
kompromisinį sprendimą: yra tik
ra, kad “dainos”, užrašytos iš že
maičio Kobeckio — Korilskio lū
pų, yra įrašytos Ad. Mickevičiaus 
ranka. Tokiu būdu atpuola duk
ters versija, kad Mickevičius jas 
taisė. Kitas dalykas, kad tos dai
nos yra užrašytos žemaičių tarme. 
Žemaitiškai Mickevičius nemokė
ja. Tačiau tai neįrodjnnas, kad 
A. Mickevičius nemokėjo lietuviš
kai, Bet tuo reikalu tyli šaltiniai 
ir liudininkai.

O ką kalba lietuvių šaltiniai? 
Ir jie sako (L.E. XVIII t., psl. 
439), kad iš Paryžiaus laikų išli- , 
kęs lapelis su Ad. M. ranka užra
šytais lietuviškų dainų fragmen
tais teparodo tiek, kad poetas ga
lėjęs šiek tiek mokėti lietuviškai, 
tačiau visiškai nėra duomenų, 
kad lietuvių kalbą būtų gerai iš
mokęs. ar lietuviškai kalbėjęs.

Paruošė K. Baronas

SOL. BIRUTĖ KEMĖŽAITĖ yra pa- 
kviesta dainuoti SLA 80 metų sukak
ties bankete kovo 27 d. Dariaus ir 

‘Girėno salėje, Čikagoje.
su-Rašytojas Balys Sruoga, nuo kurio gimimo vasario 2 d 

ėjo 70 metų

Henriko Radausko ^Eilėraščiai
j imas. Ypač tai ryšku ankstes
niuose rinkiniuose. Vėlesnėje kū
ryboje prasiveržia ir moderninės 
formos chaotiškumo. Ir nepasa
kytume, kad ji labai H. Radaus
kui vaisinga. Paskutiniuose dvie
juose rinkiniuose esama kūrinių 
ir neeilėmis rašytų. Kadangi au
toriaus kūrinių vertės svori suda
ro išviršinės formos grožis, tai 
tie neeiliuotiniai kūriniai nusto
ja pačių geriausių H. Radausko 
poezijos savybių. Bet ir ten esa
ma vertų dėmesio kūrinių. Juos 
iškelia pagautas vaizduojamo 
reiškinio ritmas (pvz. Diena pa
jūry — 18).

Už “žiemos dainą” H. Radaus
kas yra gavęs Liet. Rašytojų 
Draugijos premiją, tačiau pačiu 
geriausiu rinkiniu reikėtų laikyti 
“Strėlę danguje”. O “žaibai ir 
vėjai”, nors gerokai atausti mo
derninės poezijos savybėmis, ka
žin ar galėtų prilygti ankstes
niam “Fontanui”. Jieškančiam 
gilesnės minties, svaresnio turi
nio, H. Radausko poezija gali pa
sirodyti gerokai tuščiavidurė. 
Bet gražios formos mylėtojui, 

{subtilaus vaizdų grožio j ieškoto
jui, išleistoji rinktinė bus malo
ni dovana. Vytauto Sauliaus kny
gos apipavidalinimas yra tikrai 
puikus.

Henrikas Radauskas, EILĖRAŠ
ČIAI, Chicago, 1965, išleido V. 
Saulius, tiražas 500 egz„ 238 psl., 
kietais drobės viršeliais, kaina $5.

PR. NAUJOKAITIS

geriausiems autoriaus eilėraš
čiams:

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
AŠ sėdžiu po šakom akacijos baltos.

Ir vejos dangiškos j jos lopus atklysto, 
Ir paukštis čiulbantis joj suko savo lizdę,

Ir skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly^

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju 
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

(125)

Tas kontempliatyvus stebėjimas 
davė autoriui pačius gražiausius 
kūrinius. Jam dainuoja žiema, 
dainuoja vėjai, dainuoja debesys, 
dainuoja vandenys, dainuoja sau
lės spindulys, dainuoja didingi 
vaizdai ir idiliški darželiai ir so- 

i dai su žydinčiom pievom. Tas gar
sų, o taip pat ir spalvų pasaulis 
gimdo dainos nemarumą — vie
nintelę gyvenimo prasmę, ir čia 
H. Radauskas yra tikrai didelis. 
Muzikalumas ir vaizdų spalvingu
mas yra pačios ryškiausios gero
sios jo poezijos savybės. Bet šiaip 
vaizdai yra daugiau tapybiniai, 
statininiai, mažiau dinaminiai. 
Taip gerųjų savybių reikia pa
brėžti ir išviršinės formos skam
bumą, dailumą, išbaigimą. Tai 
auksakalio skulptoriaus darbas 
— tas kristalinis formos spindė-

Stambiausia 1965 m. data iš
leista laisvajame pasaulyje lietu
vių poezijos knyga yra Henriko 
Radausko “Eilėraščiai”. Tai rink
tinė, kurioje, su mažais išmeti
mais, sudėta autoriaus viso am
žiaus kūryba ir palikta atskirais 
rinkiniais: 1935 Fontanas, 1950 
Strėlė danguje, 1955 Žiemos dai
na; visai naujas rinkinys — Žai
bai ir vėjai — sudaro pirmąjį 
knygos skyrių.

H. Radauskas mūsų literatūro
je turi savitą, ryškų'veidą. Tai 
gal vienintelis grynojo estetizmo 
atstovas mūsų poezijoje, savo for
moje palinkęs į antikinį klasiciz
mą, o vėlesnėje kūryboje rodąs 
ryškių surrealizmo bruožų. Per
žvelgę visus keturis rinkinius, pa
stebime tik nežymų autoriaus kei
timąsi. Jis ‘lieka ištikimas savo pa
saulėžvalgai, linkusiai Į nihiliz
mą, ir estetiniam principui. Tik 
ankstesnėje poezijoje — konkre
tesnis, arčiau realių gamtos ir 
gyvenimo vaizdų, vėliau labiau 
mėgsta abstraktinius motyvus. 
Jei ankstesniame vaizdo turinyje 
vyrauja impresionistinis pradas, 
tai vėlesniame — surrealistinis.

Būdingas yra H. Radauskui at
siribojimas nuo pasaulio, nuo re
alaus gyvenimo problemų. Pa
saulis juokiasi, paspendęs tinklus 
ant žemės' vieškelių, o poetas 
klauso tik pasakos, kuri gieda 
kaip lakštingala. Jis netiki pasau
liu, o tiki pasaka (199). Tos pasa
kos grožyje yra visa H. Radausko 
jėga. Bet ir pasaka nėra laisva 
nuo likiminių gyvenimo dėsnių, 
nes žemėj žydi baltos vyšnios ir 
begalinis liūdesys (204), nes ak
los akys mėlyno zenito liejasi ir 
spindi be prasmės (215), nes ty
liai gieda liūdėjimo rūmuos seno 
ilgesio jaunos undinės (210), nes 
vaikštau žemėj tarp rožių puikių j 
ir kaip upė tiesiog i marias, per 
nasauli i mirtį plaukiu (229), nes | 
laikrodis kartoja seną melą, kad. 
laimė šypsosi, kad ji gera, ir bė
ga jo tiksėjimas per stalą į 
džiaugsmą didelį, kurio nėra 
(173), nes aš kaip strėlė, kurią 
netekęs proto kareivis priešo ap- 
suotoj tvirtovėj paleido naktį į 
galingą dangų prašyt pagalbos, 
bet, neradus Dievo, strėlė klajo
ja tarp žvaigždynų, nedrįsdama 
sugrįžt (137).

Nors toki motyvai, kaip liūde
sys, skausmas, laimės apgaulin
gumas, mirties neišvengiamumas, 
daugybės reiškinių beprasmybė 
ir neradimas vietos tarp dangaus 
ir žemės yra pakankamai gilus pa
grindas gyvenimo tragizmui, ta
čiau H. Radausko poezijos nega
lėtume pavadinti tikrąja prasme 
egzistencine. Jis sugeba stovėti 
šalia gyvenimo, šalia tragiškųjų 
reiškinių ir žvelgti į visiką šalto 
satyriko akimis. Lengva pašaipa, 
skaudi ironija ir pikta satyra, ei
nanti kaikada iki cinizmo ribos, 
yra būdinga daugeliui H. Radaus
ko eilėraščių. Gana dažnai sujau- kime įsivaizduoti Naujuju 1921-jų 
kiama subtilus švelnumas su ___ "____ * y;;_____
šiurkščiu vulgarumu, tyčiojama- salėje, žiūrovams renkantis į pir-

• _ « • j malą operą. Jeigu būta tąsyk ti-
sudaro gyvenimo esmę, surrealis- j kėjimo, kad, ilgus metus prie- 
tiniuose vaizduose einama iki ne- spaudą nešusi, “anei druko, anei

Lietuviškas filmas nėra utopija
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Filmo “Aukso žąsis” autorė savo daug realesnės jos turėtų būti fil- 
paskaitoje “Alkos” sambūriui To-, me, kurio pradininkus ir pirmuo- 
ronte ne tik papasakojo apie savo 
vargus su filmu, bet ir pažėrė drą
sių minčių, čia pateikiamas auto
rės įžanginis pareiškimas. Red.
Tuo metu, kai vaidinamas pir

mas lietuviškas spektaklis “Ame
rika pirtyje”, pasaulio teatrai jau 
buvo sukūrę ištisas epochas ir 
sroves, didieji dramaturgai jau 
buvo apdalinti laurų vainikais ir 
pjedestalais, jų nemirtingų kūri
nių interpretatoriai jau buvo ne
šę aktorišką tradiciją per šimtme
čius. Kaip neužmatomai toli buvo 
antikinė tragedija, Commedia 
dell’Arte, Moljeras ir Šekspyras, 
kaip nepasiekiamai augštai buvo 
scenos dievaičiai: Kean, Talma. 
Devrient, Rachel, Terry, Salvini!

Tuo metu, kai Kaune, skurdžio
je Tilmanso salėje, pakilo uždan
ga pirmai lietuviškai “Traviatai”, 
pasaulinė opera, išliūliuota Man
tuos kunigaikščio lopšyje, išda
binta šilko kaspinais Versalyje, 
Venecijoje ir Florencijoje, jau 
valdė puošniausius sostinių rū
mus: Covent Garden, Metropoli
tan Opera, Opera-Comique, Teat
ro alia Scala ...

Tame fone pažvelkime į kloji
mo teatro premjerą arba bandy-

kiama subtilus švelnumas su Metų išvakares Kaune, Tilmanso

sąmonės (34). Dažniausiai reaguo
jama į įvairius gyvenimo reiški
nius ne emocija, ne širdimi (šir
dies ir meilės era yra labai frag
mentiški dalykai — 211), bet sa
tyriniu žvilgsniu, pasąmonėje su
sitvenkusiais irracionaliais prasi
veržimais. Ir nepasakytume, kad 
tie sujauktiniai eilėraščiai būtų 
patys geriausi.

H. Radausko jėga yra estetinia
me vaizdo turimo išgyvenime. 
Paskaitykime ištisą eilėraštį "Dai
nos gimimas”, būdingą patiems

rašto” neregėjusi, tauta per ke
lias generacijas šoks milžiniška 
šuoli ir jsinilietins lygiomis teisė
mis pasaulio teatru arenoje, — 
sakytumėm, kad tokios viltys — 
tai tiktai mažos tautos patetika. 
O vienok turime pripažinti, kad 
Lietuvos scena yra davusi pasta
tymų, kurie nedarytų gėdos augš- 
to lygio teatrui.

Taigi, ne kiekviena viltis yra 
kvailių motina.

Jeigu mums buvo leistos viltys Tautinių šokių grupės “Gyvataro” vadovė G. Breichmanienė svars- 
teatre, senos tradicijos šakoje, to rimtus klausimus “Tėviškės žiburių” spaudos baliuje
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0 KŪLIMEJE VEIKLOJE
menei — Saint John College kovo 15 
— 28 d. Si kolegija ruošia mokytojus 
ir gail. seseris; joje mokosi apie 900 
studenčių. Parodų atidarymo metu, 
liepsnos tapybos autorius Mik. Ivanaus
kas pademonstruos šio meno techniką, 
būdus, priemones ir kitas galimybes; 
be to, ekrane pademonstruos liepsnos 
tapybos kataloguotų 160 darbų. Paro
dose numatoma išstatyti apie 80 kū
rinių.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BALIO SRUOGOS 70-tąsias gimimo 

metines paminėjo Lietuvos Rašytojų 
Sąjunga savo klube Vilniuje. B. Sruo
gos literatūrinį palikimą ir jo reikšmę 
lietuvių literatūrai apibūdino E. Ma- 
tuzevičius, atsiminimais .pasidalino J. 
Būtėnas, K. Korsakas, K. Inčiūra, Alb. 
Žukauskas ir T. Černiauskas. Meninė
je programoje dramos aktoriai L. 
Kupstaitė ir S. Jukna pateikė sceną 
iš “Apyaušrio dalios"’, St-Nosevičiūtė 
ir T. Vaisieta pasakaitė B. Sruogos 
eilėraščių, ištraukas iš “Dievų miško” 
ir “Pajūrio kurorto”. Programa buvo 
papildyta F. Liszto sonata “Perskai
čius Dantę”, kurią paskambino pianis
tas J. Andrejevas. B. Sruogos gimta
dienį keliais rašiniais prisiminė ir 
spauda, eilė minėjimų buvo surengta 
gimnazijose.

MEDIKŲ MOKSLINĖ KONFEREN
CIJA Vilniuje tris dienas nagrinėjo 
sumažinto kraujospūdžio būklės klau
simus. Pranešimus padarė prof. Z. 
Januškevičius su bendradarbių grupe, 
prof. L. Laucevičius, A. Vidugiris, 
doc. J. Misiūra, K. Dineika, doc. Š. 
Markovičius. Maskvos Mokslų Akade
mijos prof. N. Molčanovo pranešimą 
perskaitė, praplėtė ir apibendrino sve
čiai iš Maskvos, Saratovo, Permės. 
Konferencijoje dalyvavo aštuonių so
vietinių respublikų mokslininkai ir 
gydytojai, atstovavę 29 miestams.

“NEMUNAS”, Kauno -politechnikos 
instituto dainos ir šokio ansamblis, 
koncertavo Kremliaus teatre. Progra
ma buvo pavadinta “Studentiškos ato- . 
stogų dienos”. Didžiausio pasisekimo 
susilaukė V. Balčiūno sukurtas “Pa
sveikinimas Maskvai”, sol. J. Jermo- 
naitės išpildyta slovėnų liaudies dai
na ir šokėjų atliktas rusų šokis.

KIPRO PETRAUSKO balsą visam 
Sov. Sąjungos televizijos tinklui per
davė speciali laida “Gyvenimas sce
nai”, kurią parašė O. Narbutienė ir re
žisavo J. Adamkevičienė. žiūrovai bu
vo supažindinti su Kipro gyvenimu, 
koncertais, gastrolėmis, pedagoginiu 
ir visuomeniniu darbu.

KOMPOZ. VIKTORO KUPREVI
ČIAUS 65 m. amžiaus sukaktis buvo 

, paminėta specialiu koncertu Kauno 
muzikiniame teatre. Sukaktuvininko 
sūnus Giedrius pagrojo tėvui skirtą 

Į kompoziciją “Dedikacija”. Programą

BALIO SRUOGOS gimimo data yra 
vasario 2 d.; dabar jam būtų 70 me
tų. Jis buvo biržietis, gimęs 1896 m. 
vasario 2 d. Baibokų km., Vabalnin
ko valsč. Pasak Stp. Vykinto, B. Sruo
ga jau nebedainavo kaip Maironis, 
Vaičaitis. Jis buvo naujų kelių jieš- 
kotojas, individualistas.

Balys Sruoga savo pirmąjį eilėraš
tį “Ko gi sodai” parašė 1912 m. 1943 
m. kovo 16 d. B. Sruoga buvo Gesta
po suimtas ir su kitais veikėjais iš
vežtas į Stutthofo koncentracijos sto
vyklą. Daugelis lietuvių ten žuvo. B. 
Sruoga iškentė, bet išėjęs į laisvę ne
beturėjo jėgų toliau pasitraukti. So
vietų kareiviai, radę mūsiškį garsų 
kūrėją pusgyvį, parvežė į Vilnių. Ten, 
deja, jis nerado nei žmonas, nei duk
ters. Jos buvo pabėgusios į V. Vo
kietiją. Dar bandė Sruoga atsigauti, 
bet iš vienos nelaisvės ir kančių iš
trūkęs ir pakliuvęs į kitą nebeišlai
kė ir mirė 1947 m. spalio 16 d. Vil
niuje.

D. MACKIALIENĖ Los Angeles 
Dailiųjų Menų Klubo pobūvyje sausio 
29 d. buvo priimta klubo nare. At
kreiptas buvo dėmesys į D. Mackialie- 
nės pastaraisiais metais paruoštų Dra
mos Sambūrio pastatymų.

VANDOS FRANKIENĖS “Tėvynės 
sakalai”, 4 veiksmų draminio pobū
džio veikalas, bus suvaidintas Čika
goje balandžio mėn.

PULKININKO V. ŠLIOGERIO pa
ruosta knyga apie Smetoną kaip žmo
gų atiduota spausdinti “Vilties” spaus
tuvei. Knygos išleidimą finansuoja J. 
J. Bačiūnas. Pr. AL

MARTYNO JANKAUS, Mažosios 
•Lietuvos patriarcho, monografijos 
rankraštis galutinai užbaigtas ir ati
duotas spausdinti V. Morkūno spaus
tuvei Čikagoje. Teksto rinkimas prade
damas už dviejų savaičių, kai tik bus 
įrengtas naujas linotipas — trečiasis 
spaustuvėj. Preso darbai bus atlikti 
ofsetu. Knyga paruošė torontiškis Pr. 
Alšėnas, leidžia J. J. Bačiūnas, da
bartinis PLB pirm. Monografijon su
telkta visa laisvajame pasauly gauta 
medžiaga, taip pat daugelio lietuviš
kos veiklos veteranų pasisakymai ir 
atsiminimų fragmentai, 110 ntiotrau- 
kų-iliustracijų iš a.a. M. Jankaus šei
mos albumo ir gautų iš kitų šaltinių. 
Knygos apipavidalinamąją medžiagą 
— viršeli, titulini lapą, dedikaciją, 
skyrių antraštes ir vinjetines raides 
paruošė kun. J. Staškevičius. Ruo
šiant monografijos rankraštį labai 
nuoširdžiai talkino žiniomis, turima 
medžiaga ir patarimais bei gautos iš 
kitur medžiagos patikslinimais tebe
są gyvi a.a. M. Jankaus vaikai, ypač 
duktė Elzė ir sūnus Kristupas.

ŠIEMET “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
straipsnio konkurso vertintojų komi- 
sija yra Toronte: pirm. Stepas Kairys, /išpndrv7r meno’mokyklos vaikų cho" 
sekretorė ■ Liuda Imbrasienė, “Laiškų ras vadovaujamas D. Vaitkutės, teatro 
Lietuviams red. atstovas Tėv. Amb- Cistai jr saviveiklininkai. padainuo- 
rozijus Prakapas, OFM, narys Vyt. dami eilę sukaktuvininko sukur- 
Tamulaitis ir jaunimo atstovė Aldona tu dainų v Kuprevičius tęsia dar ne- 
Bušinskaitė. “Jaunimo gyvoji atsako- priklausomybės iaikais pradėta tradi- ' 
mjbė dabarty tokia tema paskelb- cįja — varpu muziką buv. karo možė
tas konkursas susilaukė didesnio su< jaus bokšte. Pagerbimo metu jam bu- 
sidomėjimo jaunimo tarpe, negu pas V£> pasiūiyt3 suteikti vyriausio varpi- 
vyresniuosius. Atsiųsti 4 suaugusiųjų nįnko titulą 
straipsniai ir 16 jaunųjų rašinių. Pre-.. . .. .. . iir X. t - x • m ŠIAULIEČIŲ DAILININKŲ tradici-mijos bus įteiktos Laiškų Lietuviams , . \. . , . . o •... , -.n j zi- neje parodoje šiemet dalyvauja 8 dai-metimame parengime kovo 12 d. či- _ .. . H j les atstovai su 77 akvareles, grafikos

ir skulptūros darbais. Žiūrovų dėmesį
LIETUVOS ISTORIJA VOKIEČIŲ patraukia G. Bagdonavičiaus “Tytuvė- 

KALBA. Vakarų pasaulio mokslinm-; nai 17 a architefctūrinis ansamblis”, 
kų tarpe plačiai žinoma “Wissenschaft- L Benešiūnienės akvarelės “Gimtieji 
liche Buchgesellschaft” (mokslo kny- giauliai„ «Pelkė pražydo ne purieno- 
gų draugija Darmstadt’e, Vokietijoje); mis,r «Aukštaitijos peizažas”, R. Bui-

sius lietuviško filmo gamintojus 
(Lietuvoje ir išeivijoje) skiria, pa
lyginti, neilgas laiko tarpas.O “ “ —— , 11IX O , U rkO V« X v X J

Tiesa, jaunas filmo menas per lau kelinti metai savo nariams Slūloįvydo graviūra “Naujieji Šiauliai”, J.
kelias dešimtis metų išaugo, tar- Užsisakyti prof. Manfred Hellmann’oi 
Si toji pasakų pupa, ligi dangaus: “Grundzuege der Geschichte Litauens 
susikūrė savo imperijas, stabus j unc‘ ^es btauischen Volkes” (Pagrin- 
ir žynius, susirado nuostabias lo-:diniai Lietuvos ir lietuvių tautos isto- 
biu gyslas, prašokančias kara- r'j°s bruožai), iš peikimų šaltinių su- 
liaus Saliamono kasyklas, įsigijožinota; kad rankraštis^ yra atiduotas 
jėgą, formuojančią net žmonijos ’ ’
galvoseną.

Tokio pramonės milžino šešė
lyje baugu drąsiai galvoti. Bau
gu todėl, kad jo siluetas toks im- 
presyvus, kad jo ištekliai tokie 
fantastiški. Tačiau galimybė šio
je papėdėje efektyviai prabilti 
lietuvių kalba ir išreikšti lietuviš
ką gyvenimo koncepciją, galimy
bė kada nors sukurti augštos ver
tės lietuvišką filmą yra tikrai ma
žesnė utopija, negu Vilkutaičio- 
Keturakio pirmasis vaidinimas, 
Įvesdinęs lietuvi dramaturgą, ak
torių ir režisoriu į teatrinio meno 
pasaulį — per klojimo sceną.

leidyklai ir jau renkamas. Prof. M. 
Hellmann’as kilme yra rygietis ir da
bar vadovauja rytų Vokietijos ir rytų 
Europos istorijos katedrai Muensterio 
universitete. Minėta leidykla savo se
rijoje iki šiol yra išleidusi senovės 
Graikijos, Japonijos ir senojo Egipto 
istoriją. Rekomenduodama Lietuvos 
istoriją, leidykla tarp kitko rašo, kad 
joje bus nagrinėjama raktinė Lietuvos 
padėtis, kurią ji užėmė rytų Europos 
erdvėje.

BAIL. INŽ. MIKALOJAUS IVA
NAUSKO liepsnos tapybos paroda Kle- 
velande lietuvių visuomenei rengiama 
naujosios parapijos mokyklos salėje 
kovo 12 — 13 d., o amerikiečių visuo-

Kmieliausko “Arklių girdymas”, “Ap
leistas malūnas”, “Ganykloje” ir kiti 
darbai.

VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAI 
vėl pradėti rengti Vilniaus katedroje, 
kuri yra paversta paveikslų galerija. 
Apgadintą pozityvą sutvarkė vietinis 
meistras J. Tamošaitis, neseniai atre
montavęs vargonus Kauno buv. įgulos 
bažnyčioje. Pirmajame koncerte, skir
tame G. F. Haendelio kūriniams, daly
vavo vargonininkas B. Vasiliauskas, 
smuikininkės — A. Vainiūnaitė, B. 
Vasiliauskaitė, altistas D. Katkus, vio- 
lenčelistas J. čelkauskas ir obojistas 
J. Rimas. Sekančiame koncerte J. S. 
Bacho ir kitų kompozitorių kūrinius 
grojo žymusis estų vargonininkas Hu
go Lepnurm. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Technikos žodis. 1965, nr. 6. Inžinie

rių, architektų dvimėnesinis žurnalas. 
Red. J. J. Lazauskas, 1706 N. 22nd 
Ave., Melrose Park, Hl. 60160, USA. 
Pren. metams $5.

Lietuvos Pajūris, 1965, nr. 2. Leidžia 
Kanados Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos centro valdyba. Red. A. Lyman- 
tas. Pren. $1 metams. Adr. 2660—10th 
Ave, Rsm., Montreal 36. P.Q.. Canada.

Lietuvių kalbos pratimai. I sąsiuvi
nis. Paruošė D. Velička, lietuvių kal
bos lektorius. Čikaga, 1966. Išleista 
JAV Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos lėšomis. Kaina $2.

Moksleivio Balsas, 1966 m. nr. 1. 
Hamiltono A. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopos laikraštėlis. Red. 
G. Juozapavičiūtė.

Problems of Communism. 1966, sau
sis-vasaris. Leidėjas US Information 
Agency, 1776 Pennsylvania Ave. N. 
W., Washington, DC., 20547. Red. A 
Brumberg. Pren. $2.50, atsk. nr. 50 c.

Litas. Montrealio Lietuvių Kredito 
Unija. 1965 m.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena' 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
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 — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
Slidinėjimas. Ryšium su įvykstant 

čiomis Pabaltijo ir lietuvių slidinėji
mo pirmenybėmis vasario 26 d. papil
domai pranešama, kad registracija 
vietoje vyksta nuo 10 iki 11 vai. Blue 
Montain Toronto Ski klubo patalpose 
(apačioje). Rungtynės prasidės 11 vaL 
punktualiai ir vieta bus parinkta tą 
pačią dieną (numatomas “Apple 
Bawl” kalnas). Rungtyniaujama bus 
“Giant Slalom” ir “Slalom” nusileidi
muose, vyrų, moterų, jaunučių ir 
mergaičių klasėse. Sudėjus dviejų nu
sileidimų laiką paaiškės laimėtojas. 
Dovanų įteikimas Pabaltijo ir lietu
vių laimėtojams įvyks Blue Mountain 
Toronto Ski klubo viršutinėse patal
pose. Po įteikimo numatomas mažas 
pobūvis su šokiais, kur visi kviečiami 
dalyvauti. Be latvių ir estų dalyvių iš 
Kanados ir Amerikos, tikimasi ir lie
tuvių iš Detroito, Čikagos, Klevelan- 
do, Montrealio ir Toronto. Visuomenė 
kviečiama pažiūrėti varžybų ir pama
tyti vieną didesnių slidinėjimo vietų 
“Blue Mountain”.

J. Žukauskas 
Toronto Sporto Klubas “Vytis”

VYČIO ŽINIOS
E. SABALIAUSKAITĖ vėl pasirodė 

stalo teniso pasaulyje. Neseniai įvy
kusiose Ontario pirmenybėse vytietė 
laimėjo I vietą moterų varžybose įvei
kusi V. Nešukaitytę. E. Sabaliauskaitei 
taip pat atiteko ir moterų dvejeto var
žybos. Džiugu, kad abi vytietės varžo
si dėl pirmųjų vietų stalo tenise.

E. Vaičekauskas tose pat varžybose 
vyrų B klasėje laimėjo I v.

G. Kerniūtė Ontario plaukimo pir
menybėse 400 jd. įvairaus plaukimo 
estafetėje laimėjo III v. G. Kerniūtė 
plaukė 100 jd. nugara.

Krepšininkai užbaigė pirmenybes 
likdami II vietoje ir artimiausiu laiku

pradės baigminius peržaidimus.
Berniukai (16) Church lygos pirme

nybių rungtynėse įveikė Aušrą 54:34. 
Žaidė: Strimaitis 4, Paškauskas 15, Ig
natavičius 11, Stonkus 4, Laurinavi
čius 7, Duliūnas 7, Žolpys 2, Supro- 
nas, Sepulis 4.

Mergaitės (14) antrą kartą įveikė 
St. Anselms komandą 15:11. Žaidė: 
Balsytė 8, Žukauskaitė 4, čirvinskai- 
tė 3, Nacevičiūtė, Zubrickaitė, Jurke
vičiūtė, Simonavičiūtė. Vytietės šiose 
pirmenybėse dar neturi pralaimėjimo.

Berniukai (14) gerai atsilaikė prieš 
St. Chris komandą pralaimėdami tik 
26:35. 'Komanda baigė pirmenybes ir 
pradės tuojau baigminius peržaidimus.

Mūsų rėmėjams — V. Bendoriui, A. 
D., B. Maskeliūnui, A. Kuzmarskiui ir 
V. Sinkevičiui nuoširdžiai dėkojame.

A S.

Sportas Lietuvoje
S. S-gos rankinio rinktinė buvo su

stojusi Vilniuje, kur žaidė draugiškas 
rungtynes su vietine rinktine, čia so
vietai susilaukė stipraus pasipriešini
mo. Nors vidury žaidimo vedė 20:9, 
rungtynes telaimėjo 28:20.

Kauno Politechnikos rankininkai 
■sėkmingai dalyvavo Rygoje įvykusia- 
me rankinio turnyre; nugalėjo Latvi
jos rinktinę 21:18, S. Są-gos meisteri 
MAI 16:14, sužaidė lygiomis 18:18 su 
Baku ir tapo šio turnyro nugalėtojais.

Prieš viešėjusią S. S-gos krepšinio 
rinktinę Brazilijoj teko žaisti vietinėje 
rinktinėje ir lietuviui Mindaugui Rad
vilai.

Kaunietis V. Dudėnas buvo pasie
kęs S- S-gos mylios bėgimo rekordą 
uždarose patalpose. Vieną mylią jis 
nubėgo per 4:19,6.

S. S-gos krepšinio pirmenybėse Kau
no Žalgiris vos nenugalėjo S. S-gos

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30- 7
Penki 10 -130 ir 4.30 -8 
šešt.9-12
Sekm. 930 • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn, 
už šėrus — kas metai
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKSTI įvairias sąskaitas:
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. gruodžio 31 d. KAPITALAS — $1,774,677.

i

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 {mokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui.
CONCORD — COLLEGE, $6.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių dupleksas, 
gražus didelis kiemas, prašo $23.900.
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
12 kambarių, 3 virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas, prašo $26.000.
COLLEGE — GLADSTONE, $4.000 įmokėti, mūro, 3 augštų, 8 kambarių, 
3 virtuvės, prašo $17.000. ..... .
BLOOR — JANE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambnai per du 
augštus, 2 virtuvės, garažas, šoninis 7% p. įvažiavimas, prašo $24.500.
OAKWOOD — ST. CLAIR, gražus mūro, atskiras, 19 did. kambariai. 4 vir
tuvės, garažas, privatus įvažiavimas, metinės pajamos $7.500. Skubus par
davimas, graži vieta.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, 
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

’I TORONTE
Lietuvių skautų veikla

Abu tuntai Kaziuko mugei gerai pa- . Skautų stovyklavietei “Romuva” au- 
siruošę. Darbščioji Dainos draugovė, kojo po $25: Br. žolpys, Alf. Žolpys, 
vadovaujama jaunos, energingos drau- dr. A. Pacevičius, J. Staradomskis; po 
gininkės Rūtos Gvildytės ir globoja- $15: P. Kiškis, P. Pretkus; po $10: M. 
ma D. Skrinskaitės, šiemet ypatingai Gvildys, Ign. Taunys, V. Puodžiūnas, 
pasižymėjo savo drausmingumu, tvar- A. Artičkonis, A. Giedraitis, K. Mar- 
kingumu, darbštumu ir, kas gražiau- cinkus, J. J. Ignatavičius, J. Polikai- 
šia, lietuviškumu. Jos geriausios dai- tis, Pr. Barauskas, p. Przezdzeckienė; 
nininkės, deklamatorės, na, ir kai rei- $8: J. J. Dauniai; $7: P. Balasevičius; 
kia pasiruošti Kaziuko mugei — siu- po $5: Br. Prankevičius, A. Jankaitie- 
vėjos. Jau kuris laikas Stirnų skiltis nė, K Jurkštas, A. Ciužas, J. Dimskis, 
kas šeštadienį renkasi rankdarbiams V. Vaškelis, P. Dambrauskas, Z. Tu- 
pas S. Gotceitienę, Voverų skiltis pas moša, S. Riškienė, Pr. Karka, St Star-
p. Jankaitienę, kur siuva, dirba. Tai
gi, turės ką parodyti. Ž. Baranauskai
tė ir žibutė Gvildytė padėjo pasiruoš
ti mugei Kiškių ir Laumių skilčiai ir' 
R. Liuimaitė su savo skiltimi darba
vosi savo namuose. Tikimės, kad mu
gė bus labai sėkminga ir susilauks 
gausaus visuomenės dėmesio ir para
mos.

Jūrų skautų vadovai buvo apsilankę 
pas K. Abromaitį, iš kurio gavo gra
žių lietuviškų medžio drožinių mugei. 
Taip pat gavo tų drožinių pavyzdžius; 
ir Vikingų bei Vaidoto laivai mėgins 
to drožinėjimo meno ir patys pasimo
kyti. K. Abromaičiui vadovai labai dė
kingi.

Pereitą šeštadienį jūrų skautai-tės 
dalyvavo mažlietuvių ruoštame šiupi
nyje, kur išpildė tautinius šokius.

kutis, L. Stosiūnas; po $4: p. Šapočki- 
nai, J. Čirvinskas; $3: A. Vanagas.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ateitininkai paminėjo 

Vasario 16 pr. sekmadienį L.V. Na
muose. Kuopos globėjas V. Kolyčius 
minėjimą atidarė malda. Programai 
vadovavo stud. Ž. Slekytė. Įdomų įvy
kį su Lietuvos nelaime gražiai savo 
žodyje palygino K. Kaknevičius. To
liau sekė jaunųjų paruoštos deklama
cijos, dainos ir šokiai. Nuotaikinga 
programa baigta bendra susirinkusių
jų svečių — tėvelių ir jaunųjų — 
daina “Norėčiau aš keliauti toli toli" 
ir ateitininkų himnu. Gražiai buvo pa
ruoštos vaišės tėvų komiteto. Šaltis 
nesumažino dalyvių skaičiaus: kaiku- 
riems teko net stovėti.

Jaunesniųjų moksleivių Gintarių ir 
Vaidilučių bei jaunučių mergaičių su
sirinkimai įvyks vasario 27 d., 2.30 v. 
p.p. L.V. Namuose. Vaidilutės prašo
mos atsinešti darbelius.

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 

JONUI GUSTAINIUI ir šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

A. J. Budriai
M. E. Bumeisteriai

St. Juozapavičius
A. J. Songailos

V. M. Valaičiai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Dr. Aleksandras Jonas Spudas 
š.m. sausio mėn. atidarė kabinetą 
1274 Kennedy Rd, Scarborough. 
Jis yra gimęs Kuršėnuose 1935 
m. rugsėjo 9 d. gydytojo šeimoje 
— jo tėvas, irgi Aleksandras, bu
vo medicinos gydytojas. Karo 
audrų buvo nublokštas i Vokie
tiją. Po karo Hanau stovykloje 
mokėsi pr. mokykloj ir gimnazi
joj. Vėliau gyveno Fuldoje, kur 
baigė vietinę vokiečių gimnaziją. 
1955 m. Įstojo į Frankfurto un-to 
medicinos fakultetą; kurį laiką 
studijavo Marburgo universitete. 
1961 m. baigė Marburgo un-tą, 
kur apgynė disertaciją iš serolo- 
gijos ir gavo medicinos daktaro 
laipsni.

Motina mirė 1959 m. Vokietijo
je. 1962 m. su tėvu dr. Aleksand
ru sj. persikėlė i Kanadą. Prakti
ką attiko Scarborough ir St. 
Michaels ligoninėse. 1965 m. 
gruodžio mėn. išlaikė Canadian 
Med. Council egzaminus.

Dr. Aleksandras neseniai vedė 
p-lę Grigaitytę. Priklauso Kana
dos Lietuvių Gydytojų Draugijai. 
Daug sėkmės profesiniam bei lie
tuviškam kultūriniam darbe. G.

Dalia Tamulionytė susižadėjo 
su Algiu Nausėda iš Čikagos.

Birutė ir Teodoras Stanuliai su
silaukė pirmagimio sūnelio Šv. 

i Juozapo ligoninėje. Teodoras dir- 
j ba Toronto darbo Įstaigoje, o Bi- 
Įrutė — šv. Juozapo ligoninėje 
I vaikų skyriuje.
j ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

meisterio CASK. Žalgiriečiai pirmavo 
ir tik rungtynių pabaigoje, išsifolavus 
keliems geriausiems ' žaidėjams, jas 
pralaimėjo 64:56.

S. S-gos krepšinio pirmenybėse tuo 
tarpu geriausiai einasi Kibirkšties mo
terims. Jos II grupėje eina pirmosio
mis su 5 laimėjimais. Kauno moterų 
Politechnika po geros pradžios iš II 
vietos nukrito į 6. Kauno Žalgirio vy
rai turi 5 laimėjimus ir iš 5 vietos nu
smuko į 8.

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Nauji nariai ir Įnašai:
142. Aug. Bersėnas,

Mt. Brydges ___ ____  $100
143. W. S. Kuzmas,

Toronto___________  $100
Padidino Įnašus:

48. Kredito kooperatyvas 
“Parama" iki $200 

98. Prisikėlimo par. kredito 
kooperatyvas iki $200

Su šiais Įnašais Fonde yra $21.- 
750. Malonu pastebėti, kad liet, 
verslininkų skaičius Fonde vis 
didėja. W. S. Kuzmas, turis staty
bos kontorą Downsview, paprašy
tas mielai sutiko Fondą paremti 
ir tuojau prisiuntė Įnašą. Taip 
pat Fondo nariais yra šie Toron-1 
to verslininkai: J. Tumosa, P. 
Dranseika, V. Vasis, S. Jonaitis ir 
North Sylva Ltd. Pasižadėjo Į 
Fondą Įstoti dar šie verslininkai: 
J. Strazdas, dr. J. Kaškelis, St. 
Janušauskas, P. Regina, J. Masio
nis ir B. Mackevičius. Po N. Me
tų iš Toronto lietuvių gauta $1.- 
000, iš Montrealio, Hamiltono, 
Otavos ir Londono tik po šimtinę. 
Iš kitų kolonijų dar nieko negau
ta. Fondo Įgaliotiniai ir apylinkių 
pirmininkai maloniai prašomi 
apylinkėse Įnašų telkimą Fondui 
pagyvinti.

P. Lelis, reikalų vedėjas

Visų rūšių automobilių išorės (bu 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.
430 BATHURST ST, 

teL WA 1-3225 arba WA 4-1001
■ H ............ ....

At A
MONIKAI GELEŽIŪNIENEI mirus, I

jos dukteriai JANEI MARCINĖNIENEI su šeima, 
sūnui RIMUI su šeima ir sūnui JUOZUI 

reiškiame giliausią užuojautą —

AL ir Ant. Masioniai
D. ir R. Vizgirdai

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
sūnus — JURGĮ ir MARCELINĄ JURGUČIUS be jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučia ir. kartu liūdi —

E. L. Klevai
R. K. Butkevičiai
J. A. Gedrimai

A t A

MONIKAI GELEŽIŪNIENEI mirus, 
jos artimuosius giliai užjaučia —

A. G. Kužmarskiai

Skautų vadovybei maloniai su
tikus, N. Pradėtosios Marijos se
serys skautų rengiamoje Kaziuko
mugėje turės savo staliuką, prie 
kurio bus galima užsisakyti “Eg
lutę". Tarp visų grožybių ir že
miškų gėrybių tėvai prašomi ne
užmiršti ir dvasinio peno savo 
vaikučiams. Ar gali bent vienas 
lietuviukas apsieiti be “Eglutės"?

KLB jaunimo sekcija nuošir
džiai dėkoja Prisikėlimo parapi
jos bankeliui už $500 auką, skir
tą lietuvių jaunimo kongresui. 
Jaunimo Metų proga j. sekcija 
ruošiasi prisidėti prie kelionės iš
laidų P. Amerikos atstovams į P. 
L.J. Kongresą ir Kanadą. Mums 
reikia surinkti iki $5.000. Dėko
jame Prisikėlimo par. bankelio 
valdybai ir nariams, kurie taip 
nuoširdžiai parėmė mūsų jauni
mą —

Jaunimo sekcijos valdyba
St. Jokūbaitis yra nominuotas 

Į SLA centrinę vykdomąją tary
bą kaip kandidatas Į iždo globė
jus. Rinkimai vyks visą kovo mė
nesi. St. Jokūbaitis yra vieninte-

Latvija — Amerika, latvių laik
raštis išeinąs dukart į savaitę, 
Vasario 16 proga Įdėjo pirmame 
puslapyje sveikinimą lietuviškai 
“Tegyvuoja nepriklausoma Lietu
va!” Be to, tame pačiame pusla
pyje atspausdino net tris straips
nius apie Lietuvą.

Mažlietuvių tradicinis šiupinys 
buvo surengtas šv. Jono Kr. par. 
salėje vasario 19 d. Ta proga bu
vo paminėta ir Klaipėdos prijun
gimo prie Lietuvos sukaktis. Ati
tinkamą kalbą pasakė dr. M. Any- 
sas. Sveikinimo žodį tarė kons. 
dr. J. žmuidzinas, o invokaciją 
sukalbėjo kun. P. Ažubalis. Da
lyvavo gana daug svečių, jų tar
pe— Tėv. Placidas, OFM, kun. 
Alg. Žilinskas ir kt. Šeimininkavo 
p-lė E. Jankutė. Meninėj progra
moj: taut, šokiai, H. Rožaičio solo 
dainos ir deklamacijos. Taipgi 
buvo surengta ir fantų loterija.

Praėjusį savaitgalį labai sėk
mingai praėjo katalikių moterų 
surengtas Užgavėnių balius Prisi-
kėlimo salėje.

Ountei ir Stasiui Kiršinams bu
vo surengtos Įkurtuvės, kurioselis kandidatas iš Kanados. Jis yra.pasižymėjęs SLA ir kitų liet, or-! Suvalkų trikampio

ganizaciju veikloje..Jo kandidatu- ^ie^uvls^oJ0 buvaucų tmampio 
ra remia visa eilė žvmiu veikėiu Ilietuvaites su savo Buvo rą remia sa e le zym ų veikėjų, j įteiktas p Marijošiaus pieštas pa-

Angelė ir Regina Baškytės pa-1 veikslas ir kt. dovanos. Prie vai- 
sirodys televizijoj kovo 6, sekma- • šių stalo punskietės padainavo 
dieni, 4.30 v. p.p., iš 11 stoties .daug ten dainuojamų lietuviškų 
Tiny Talents Show programoje. . dainų.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmD.

408 Roncesvalles Avė. TeL LE. 5-1944

CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

JANE—ANNETTE, $3.500 įmokėti, 
6 kambariai. Mūrinis, viena- 
augštis, garažas, su šoniniu 
įvažiavimu.

VAKARUOSE, apie $10.000 įmokė
ti, puikus 6 butų atskiras 
mūrinis pastatas (sixplex), 
maždaug 5 metų senumo. 
Viskas išnuomota. Privatus 
įvažiavimas, arti susisiekimo.

RUNNYMEDE — BLOOR, apie 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių 
dupleksas (per du augštus) 
atskiri šildymai, poilsio kam
barys.

BABY POINT, $8.000 įmokėti, 
atskiras 7 kambarių namas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas.

BLOOR—RUNNYMEDE, $10.000, 
ar mažiau, įmokėti, puikus 9 
kambarių atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
netoli požeminio traukinio.

INDIAN RD. — HIGH PARK, apie 
$10.000 įmokėti, 11 kambarių 
atskiras namas, 3 virtuvės, 
3 prausyklos, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu.

JANE ST., $10.000 įmokėti, ar ma
žiau, 5 atskirų butų mūrinis 
namas, maždaug 12 metų se
numo, apie $5.300 metinės 

* nuomos, prašoma kaina tik $ 
39.850.

SWANSEA, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
. LE 2-4404
Namą teL LE 6-91*1

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5¥4 % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo- 
.. keti 39 butai, 7 metų senu

mo. Arti Queen — King gat- 
' vių Požeminiai garažai. Kel

tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu- 

‘ tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
RE AL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK
$13.900 pilna kaina; 6 kambariai, pusiau atskiras mūrinis namas, be ga

ražo; įmokėti $1.500.
ST. CLARENS — BLOOR
$20.900 pilna kaina; 10 kambarių mūrinis namas, 4 kambariai ir prausyk

la pirmame augšte; išviso — 3 prausyklos, didelis sklypas, vieta gara
žui* (Lane); įmokėti apie $8.000.

MIMICO — KRAUTUVE a
$25.400 prašoma kaina; mėsinė - krautuvė su visais įrengimais, 3-jų mie

gamųjų butas, virš krautuvės; įmokėti apie $9.000; vienas mortgičiūs 
balansui. , ,

RONCESVALLES GATVĖ z
7-niu šeimų pastatas gerame stovyje. Pajamos į metus apie $8.000. Pilna 

kaina $59.000. Įmokėti apie $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

K E L I O N I Ų BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

SWANSEA - (BERESFORD ST.) 
$2.500 įmok., pusiau atskiras, 5 
kamb., moderni virtuvė, poilsio 
kamb., prašo $13,900 .

ST. CLAIR - BATHURST $23.900. 
atskiras, gerų plytų, 7 kamb., 2 
augštai, privat. įvažiavimas, ga
ražas. naujai ištinkuotas.

YONGE - EGLINTON, atskiras, ge
rų plytų, 7 kamb., 2 augštai, šil
tu vandeniu apšildomas, šoninis 
įvažiavimas, garažas.

DUNDAS • DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja 
krosnis, garažas, prašo $13.900; 
bus tik vienas mortgičiūs.

BLOOR • LANDSDOWNE, 6 butų 
apartamentas, gerų plytų, atskiras 
kiekvienas butas turi 5 didelius 
šviesius kambarius; dvigubas ga
ražas, prašo $45,000.

QUEEN - LANDSDOWNE: $3.000 
įmok., atskiras, 7 kamb., 2 augš 
tai, 2 modern, virtuvės, garažas.

KIPLING • RICHVIEW, vienaaugš- 
tis, 6 kamb., prijungtas dvigubas 
garažas, patio — uždaras kiemas, 
didelis sklypas, labai geram sto
vy visas namas; prašo $23.500.

QUEBEC • DUNDAS. $1,500 įmok., 
pusiau atskiras. 6 kamb., 2 vir
tuvės. naujas šild. S’Stema, 1 
mortgičiūs, prašo $12,500.

Tarime krauturfų, namų, vasarvfeMų, hotelh). motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRA ŪDA
Atkelta iš 2-ro psl.

GYVYBES • AUTOMOB1
VASARVIEČIŲ • BALDŲ ________
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKALIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL J;«,
323 LAKESHORE RD. EAST, FOIT VreaiT

V n A AĖKI A C Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• DALtlNAJ |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

dėl ir iš viešbučių vasarotojai 
jį Doctors Cave 
paprasto turisto 

ant smėlio dažnai guli koks nors 
kunigaikštis ar milijonierius.

O jau tų viešbučių prašmatnu
mas net akį veria: aplinkui gra
žiausi gėlynai, fontanai, statulo
mis išpuošti pravažiavimai. Didie
ji viešbučiai čia turi savo krautu
ves, restoranus, naktinius klubus. 
Netoliese to paplūdimio ant Kent 
gatvės išsistatęs, galima, sakyti, 
turtuolių rajonas, nes iki pačio 
miesto dar yra apie trejetas my
lių. Tuose viešbučiuose turistui 
tik vienai dienai kambarys kai
nuoja po $40.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSI

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

ĮHffiMHi

turistų vadovai
Apvaikščioję turtuolių rajoną 

autobusu pasiekiame miesto cent
rą. Nuo autobusų stoties nebetoli 
paštas, uostas, turgavietė. Vos 
peržengę į antrą gatvės pusę at
siduriam šiaudinių išdirbinių nu

dainos ant mažyčių kėdučių siūlo 
praeinantiems savo orekes.

Pasikalbėjimas su negru
Nueiname iki seniausio pastato 

šiame mieste — bažnyčios, kuri 
buvo pastatyta 1775 m., ir apsukę 
aplinkui kitomis gatvėmis grįžta
me atgal per krautuvių rajoną. 
Krautuvės čia nevienodos. Vienos 
jų pardavinėja normalia kaina, 
pvz., bonka jomo apie 3 dol., o 
kitos, vadinamos “bond”, yra lais
vos nuo mokesčių ir todėl ta pati 
romo bonka čia kainuoja tik vie
ną dolerį. Šiose krautuvėse nusi
pirkęs, nieko negauni į rankas — 
viskas pristatoma į laivą arba lėk
tuvą i ‘ 
vietiniai, nei turistai negali pasi
naudoti pirkiniais būdami mieste. 
Pradžioje gana keista, nes nesu
sigaudai koks skirtumas tarp tų 
krautuvių, tik perėjęs per kelias

AUTOMOBILIŲ DALYS 
KINIJAI

Winnipeg© dienraštis “Free 
Press” paskelbė CP agentūros 
žinią iš Vankuverio apie Algirdą

S

;tant iš Jamaikos. Nei

Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir tx
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 20V4 svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

skrybėlės, skrybėlaitės, rankinu
kai, įvairiausios pintinės ir krep
šiai. Gana nemažam plote susta
tytos būdelės, o jose ir aplink jas 
sukrautos krūvos visų tų grožy
bių, pro kurias moterys nepajėgia 
praeiti nepačiupinėjusios, neužsi- 
dėjusios ant galvos. Pardavėjai 
visi linksmi, gyvi, išsišiepę rodo 
blizgančius dantis; kalba angliš
kai, bet dainuojančiu tonu, ir turi 
labai atidžiai klausyti, kad su
prastum. Mat, visai kitoks akcen-

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

a—ALFA RAdio & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis. 

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL 536 -7266

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

Prieina žalia uniforma apsiren
gęs juodukas su įrašu ant krūti
nės — tai vadovas. . Pradedame 
kalbėtis. Klausia ar ilgai čia bū
sime ir ką norime pamatyti. Pa
sirodo, kad vadovai čia yra skiria
mi iš policijos tarpo, kurie jau 
yra ištarnavę nemažiau kaip tre
jus metus. Jis parodo išsiėmęs pa
žymėjimą su fotografija ir paaiš
kina, kad tarnybą atlieka pagal 
paskyrimą — jei policijos tarny
boje, tai su policijos uniforma, o 
jei vadovo — su kita uniforma. 
Užtat tokie vadovai yra manda
gūs ir paslaugūs.

Gatvėse judėjimas vyksta, kaip 
įprasta britų valdomose salose, 
kaire puse, tad reikia saugotis, 
nes autovežimių judėjimas yra gy
vas. Turistų čia daug, bet gatvė
se daugumą sudaro negrai.

Praeiname pro gražų nedidelį 
parkelį, kuriame mokyklinio am
žiaus vaikai klega grįždami iš mo
kyklų. Mokiniai visi su uniformo
mis, gana švariai ir tvarkingai ap
sirengę. Pasukę pajūrio link ma
tome džiovinamus žvejų tinklus ir 
yienstiebius laiyukus pakrantė- gaję įr apygar<jinėse pirmenybėse, 
je. Kairiau nuo žvejų prieglaudos pjrmaja diena Neolituanai sudorojo 
matosi uosto krantines su didžiau
siais sandėliais. Ten pat ir didelė

siuntė $150.000 vertės automo
bilių dalių amerikiniams autove- 
žimiams komunistinėj Kinijoj*. 
Bendrovė tai padariusi legaliai, 
pasinaudodama eksportiniu leidi
mu. Visa siunta buvo žinoma Ka
nados vyriausybei. A. Grinkus 
pirkęs automobilių dalis Fordo, 
Chryslerio ir General Motors fir
mose. Vėliau jis buvo painfor
muotas apie JAV uždraudimą 
parduoti gaminius eksportui į 
Kiniją. Kai $150.000 vertės siun
ta buvusi išsiųsta, JAV vyriausy
bė paprašiusi Kanados valdžią 
sustabdyti tokias eksportines 
siuntas. Tada buvęs suspenduo
tas ir A. Grinkaus eksportinis 
leidimas. Pažymėtina, kad A. 
Grinkus yra komunistinio “Liau
dies Balso” bendradarbis ir tos 
linkmės veikėjas.

PRAMONININKAS LUKSUS
Tzaims Luksus, 34 m. amžiaus, 

lietuvių kilmės čikagietis, išban
dęs įvairius užsiėmimus, paga
liau pasidarė Vermonte tekstilės 
pramonininku. Nebaigęs nė meno 
mokyklos, bet daug keliavęs ir 
gėrėjęsis senosios Europos meno 
paminklais, pritrūkęs pinigų Fi- 
ladelfiioj ėmėsi tekstilės medžia
gų raštų kūrimo mažame rūsio 
bute. Prieš ketverius metus jo 
medžiagų raštus panaudojo gar
susis vakarinių drabužių piešė
jas Sarmi. Atsiradus susidomėju
sių jo darbu. Luksus išsinuomo
jo didžiulę vilnų audyklą ir pra
dėjo darbą platesniu mastu, šian
dien, šalia vilnonių medžiagų, jis 
audžia ir šilkus, kurie jam lai
mėjo Coty premiją. Jis dirba 
karštligiškais periodais — kar
tais vienos savaitės kūrybos už
tenka audyklai ištisiems metams 
darbo.

Šį pavasarį jo darbo vaisiais 
pasinaudos net ir Paryžius. Tarp 
kitų garsių vardų madų pasau
lyje net Dior ir Givenchy pasi-

Rusas ir lietuvis
e Nemu

no su rusu. Lietuviui pradeda 
kibti žuvys viena po kitos, o rusas 
sėdi me&erę įleidęs ir nieko ne
pagauna.

— Kaip čia yra, kad žuvys kim
ba prie tavo meškerės, o prie ma
no ne? — klausia netekęs kantry
bės rusas.

— Visai paprastai, — aiškina 
lietuvis, — kai žuvys pamato 
kompartijos ženkliuką ant tokio 
kabliuko, nebedrįsta praverti bur
nos.

Lietuvis

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service -p^tuvė

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis1000 College St.z • LE. 1-3074
s

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

A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite (JOrage das ir CoUege). TeL 531-1305

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ lt 

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

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Va %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 mhs. kiekviena

Lietuvis LAIKRODININKAS
• TORONTO TEL. EM 6 -6100

džiasi jaunuolis vienoje Vilniaus 
batų krautuvėje.
“—Ir ko čia dabar dejuoti'dėl

atsako patarnautojas.

Lietuvoje smarkiai užsipuolė roy- 
nų fabriko direktorių dėl neatlik
tos normos.

Ko jūs norite? — teisinosi

Artėja vakaras ir mieste sužim
ba žiburiai, atsispindėdami įlan
kos vandenyje. Iš didžiųjų vieš
bučių spindi įmantrios šviesos, 
kviesdamos turistus vakarinių 
klubų programoms. Pasukame at
gal į autobusų stotį- Belaukdamas 
autobuso išsišneku su vienu neg: 
ru apie darbą ir uždarbius Ja
maikoje. Nusiskundžia, kad sun
ku gauti darbą, nes didelės pra
monės čia nėra. Didžiausia darbo 
paklausa tada, kai kertamos cuk
rinės nendrės, bet tai sezoninis 
darbas ir nevisiem jo užtenka. 
Darbininkas esą uždirba apie 5 
svarus savaitei. Šiuo metu jis esąs 
bedarbis ir visur jieškąs darbo. 
Prieš keletą metų dirbęs Ameri
kos ūkyje, kur uždarbiai esą’ ne
palyginami su čia, saloje, gauna
mais. Su tam tikru kartumu pasa
koja, kad ir Jamaikoje stambūs 
plantacijų savininkai ir dideli 
verslininkai gerai gyvena, o pa
prastam žmogeliui labai sunku iš
siversti. Teisybė, kai pasižvalgai 
į autobuso belaukiančius negrus, 
matai, kad ir neapiplyšę, bet jau 
labai ir labai kukliai apsirengę. 
Gerai, kad toks karališkas klima
tas, tad ir tų drabužių problema 
netaip svarbi. Atėjus autobusui 
atsisveikina juodukas, linkėdamas 
geros kelionės ir pamosuoja ran- rinko kaikurias jo medžiagas sa
ka nutolstantiems.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 3-čio psl.

torijoje. Iš “svetur” atvyko tik viena 
komanda — Detroito Kovas. Prie jo 
prisidėjo trys čikagiečių: Neries, Li- 
tuanicos ir Neolituanu. Pirmąją vietą 
iškovojo Neolituanu penketukas, ku
ris dar amžiumi nėra labai senas, ta
čiau pajėgumu pralenkia daugeli jau 
senų Amerikos lietuvių krepšinio vie
netų. Laimėjęs Čikagos lietuvių pir
menybes praėjusi rudenį, Neolituanu 
vienetas be didelio vargo nusinešė per-

vo naujausioms madų kūriniams.

1

holo pirmenybėse ir po 6 rungtynių 
turi 9 taškus ir. dalinasi pirmąją vie
tą su kita komanda. Paskutinėse rung
tynėse vasario 12 d. Lituanica sukovo- 
jo lygiomis (0:0) su vokiečių Fortu
na. Dar liko žaisti trejos rungtynės.

Neri 
, ,. , . . - , . . 111:83. Neris prieš tai įveikė Detroi-

turgaus hale, kurioje pardayme- to Kova net 121;91 Rungtynėse dėl 
jami daugiausia šiaudiniai isdir- ■ m Kovas «atskaitė„ LitUanicai 
biniai, daržovės ir vaisiai. Taip i 83:78 Neoiituanų komandoje žaidė: 
pat tame rajone daug moterų, £ Modestas-Modestavičius, Molis, Bir- 
pardavinėjančių vaisius, pasideju- geiįs> Augius, Vaišnoras, Miknaitis, 
sios dėžes ant šaligatvių ir sene-

Lituanicą 106:78, o baigmėje

BUVUSIO PASAULIO BOKSO meis
terio šarkio-žukausko atvykimą Čika
gon dalyvauti sporto atostogų ir laive
lių parodoje plačiai aprašė amerikie
čių spauda. “Chicago Sun-Times” dien
raštis pažymėjo ir priežastį, kodėl jis 
pakeitė pavardę iš Žukauskas į Shar
key. Kaip rašoma, su Žukausko pavar
de jis nebuvo priimtas boksuotis pro- 
fesijonalų rungtynėse ir jam buvo 
liepta susirasti kitą vardą. Taip šis 
lietuvių kilmės boksininkas, dabar jau 
63 m. amžiaus, ir padarė.

Sovietiniai filmai
Sovietų valdininkas, įrašyda

mas lietuvį į kompartiją, teirauja
si jo kultūrinio skonio bei polin
kių.

— Dažnai einu žiūrėti sovieti
nių filmų, — aiškina lietuvis.

— O kodėl tau patinka, mielas 
drauge, sovietiniai filmai?

— Todėl, kad tai vienintelė 
proga patogiai pasėdėti.

Nėra ko dejuoti
— Vakar čia nusipirkau batų 

porą, bet jie taip blogai padalyti 
ir iš tokios prastos odos, kad jokiu

džioje visus kovoti už pasitikėji
mą sovietų piliečiais, as nutariau 
jūsų kvietimą vykdyti ir sumaži
nau spynų produkciją...

Grūdų perteklius
Lietuvos kompartijos gen. sek

retorius A. Sniečkus viename su
sirinkime kalbėdamas apie komu
nistų valdžios nuveiktus darbus, 
įsikarščiavęs šaukia:

— šiandien turime tiek grūdų, 
kad nebežinome kur juos dėti...

— Tai kodėl nepabandote nors 
sykį juos dėti į duoną? — per
traukia balsas iš salės. Stš.

231 -2661 2a33r.3b5Sl

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas IJE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. W, Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYT6
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BENZ B.A

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

PINIGAI Į S. S. S. R.

Jūs esate saugūs 
tik su firma, 

kuri turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuos visus patarnavimus ir garanti
jas.
PILNA GARANTIJA: visi persiun
timai yra pilnai garantuoti ir ap
drausti.
TURI Bankų ir Apdraudos Depar
tamento LEIDIMĄ.
APDRAUSTA: S20.000.00.
TIESIOGINIS Užsienio Prekybos 
Banko Maskvoje AGENTAS. GREI
ČIAUSIAS PRISTATYMAS: Išmo
kama maždaug per 14 dienų. IŠMO
KAMA PILNAI: Be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duoda 
jums oficialų S.S.S.R. kvitą, pa
sirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St Newark, NJ.

Prašykite angliškai ar rusiškai pil
nų maisto, audinių ir dovanų kata
logų.

Puikiausi Vakarų valstybių

Jankauskas ir kt. Pirmieji du dabar 
■■■ žaidžia stiprioje Čikagos amerikiečių 

komandoje Jamaico Saints, su kuria 
neseniai buvo nuvykę į Ispaniją, 

Čikagos Lituanicos futbolo koman
da neblogai varosi vietinėse salės fut-

Pajieškojimai
Marijos ir Juozo Liškūnų įieško gi

minės Lietuvoje. Prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: A. Abromaitis, 65 Pine 
Crest Rd., Toronto 9, Canada.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Gr. 305Filling .........  $22.00
20 sv. kvietinių miltų, 9 sv. ryžių. 
Gr. 303 Economy Staple ... $26.00
20 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. ryžių, 
2V4 sv. kiaulienos taukų, sv. 
bekono.

118 E. 28th St. New York 10016 
ĮSTEIGTA 1945.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eienira varymas. Šutai 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKW SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iš Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(i rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167
-

OKULISTES
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 v. ryto iki 6 v.v.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A, g, Beresnevičius

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. 9-8629 
Darbo valandos nuo 16 vai. ryto

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

Vėlesniu ar kita laika tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

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

769-4612
769-4131



Balnokit žirgus, tepkit ratus - visi važiuosime j mugę!
Vasario 27 d. Prisikėlimo salėje skautai - skautės ruošiaruošia Kaziuko mugę

Nr. 8 (839) 8 PSL. • Tėviškės Žiburiai •

nusipirksit ko neturėję.
Ten pat papietausite, nes skautų tėvai jau dabar bulves skuta

kugeliams ir dešroms.

TORON1W
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Iškilmingumo ir maldos 
dvasioje atšvęsta Vasario 16; 11 
vai. pamaldose bažnyčioje organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo kū- 
rėjai-savanoriai, parapijos kat. 
moterų draugijos skyrius ir VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. Po pamaldų 
įvyko trumpas susitelkimas prie 
didvyriams pagerbti paminklinės 
lentos, kur padėta tulpių puokš
tė ir sugiedotas Lietuvos himnas. 
Tautos Fondo atstovai rinko au
kas Lietuvos laisvinimo reika-

K.L.K. KULTŪROS DRAUGI* 
JOS “ŽIBURIAI” SUSIRINKI
MAS šaukiamas šį šeštadienį, va
sario 26 d., 3 v. p. p., salėje virš 

, . “TŽ” redakcijos. Visi nariai pra- 
P r įsikėlimo par. žinios šomi dalyvauti ir nesivėluoti.

Atskiri pakvietimai nėra siunčia-

AS MONTREAL

— Šiuo trečiadieniu prasideda 
gavėnia. Stenkimės įprasminti ją 
gerais darbais: šalpa, ligonių ir 
pagalbos reikalingų globa, gerų 
knygų skaitymu, susikaupimu ir 
malda.

— šį trečiadienį, pelenų dieną, 
pamaldos — 7.30 vai. vak.

— Šią savaitę lankoma: Rush- 
olme Rd., Dovercourt, Lindsey, 
Lakeview ir Muir.

— Dėkojame S. Juknevičiui ir 
V. Ivanauskui už atliktus remon
to darbus parapijos pastate.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., metinės 
gedulingos pamaldos už a.a. Pijų 
Kezinaitį-

TAUTIEČIŲ LABDARAI 
IŠLEIDO $600

Vasario 13 d. įvyko K.L.K. 
Moterų Dr-jos Toronto Prisikėli
mo par. skyriaus visuotinis narių

daug moterų — pilna III-jo augš- 
to parapijos salė. Tikrai buvo ver
ta ateiti narėms ir viešnioms, nes 
darbotvarkė buvo itin įdomi.

Iš skyriaus pirm. A. Kuolienės 
ir visų skyr. veikiančių sekcijų 
vadovių pranešimų susidarė ryš
kus vaizdas šio skyriaus moterų 
veiklos. Praėjusiais metais buvo 
lankomi ligoniai įvairiose Toron- 
to ligoninėse, ypač susirgusios 
skyriaus narės. Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje buvo pasiųsta 
siuntinių, sušelpta pinigais ir dra
bužiais kelios vargan patekusios 
lietuvių šeimos Toronte. Iš viso 
labdaros reikalams išleista apie 
$600. Suruoštos visos kolonijos 
moterims uždaros rekolekcijos. 
Taip pat visoms Toronto lietu
vėms buvo suruošti siuvimo kur
sai, o jiems pasibaigus, buvo 
atidaryti virimo-kepimo kursai. 
Velykinių rekolekcijų metu para
pijos vyrams buvo suruošta aga- 
pė. Buvo suruoštas labai gerai 
pasisekęs Užgavėnių balius, ku
ris-ir buvo pagrindinis visų me
tų skyriaus veiklai pajamų šalti
nis. Be to, parapijai buvo daug 
padėta ruošiant įvairius parengi
mus ir vaišes.

Po pranešimų buvo agr. V. Ba- 
čėno paskaita. V. Bačėnas dirba 
milžiniškuose Bramptono šilta
daržiuose ir turi šio krašto gėlių 
srityje daug patirties. Paskaitai 
iliustruoti jis atsigabeno daug 
įvairių gėlių. Jas rodydamas, 
smulkiai aiškino kokiai gėlei ko
kia žemė tinka, kokios naudoti
nos trąšos, kaip ir kiek laistoma, 
kokioje kambario temperatūroje 
laikomos, kaip dauginamos, kada 
persodinamos ir t.t. Paskaita ak
tuali kiekvienai moteriai, nes gė
lės pirkti brangios, o žinant kaip, 
lengva pačioms pigiai ir be var
go išsiauginti gražiai žydinčių ir 
įvairioms progoms tinkančių gė
lių. Agr. Bačėnas taip pat paro
dė pavyzdį iš savo atsineštų gė
lių. kaip meniškai sudėstomos 
sutvarkomos gėlės norint turėti 
gražių stalo ar kambario papuo
šimui puokščių.

Centro valdybos pageidavimu, 
Prisikėlimo par. skyriaus valdy
ba ir revizijos komisija pasiliko 
antriesiems metams ta pati. Tai
gi Prisikėlimo par. skyriaus val
dyba šiais metais sudaro: pirm. 
A. Kuolienė, vicepirm. — .V. 
Valaitienė, sekr. — B. Vaitiekū
nienė, ižd. — F. Urbonienė, So
cial. reik, sekcijos vadovės — O. 
Narušienė ir Z. Didžbalienė, pa
rengimu sekcijos vadovės — M. 
Basalykienė ir A. Puterienė. Re- 
riziios komisija — S. Miniotienė, 
L. Murauskienė ir I. Vadauskie- 
nė. Dgv.

Aušra Verikaitytė laimėjo II 
vieta 6 m. amž. grunės konkurse 
— muzikos festivalyje, kurį su
rengė Toronto Kiwanis klubas.

— Vasario 16 pamaldose orga
nizuotai dalyvavo Kat. Moterų 
Dr-ja, ateitininkai, skautai ir jū
rų skautai. Pamokslus pasakė T. 
Paulius ir T. Rafaelis. Giedojo 
par. choras, smuiku solo grojo S. 
Kairys. Eisenoje prie paminkli
nės lentos tėvynei pagerbti 
paukštytės padėjo rožių puokštę. 
Solistui, chorui ir organizacijoms 
už šventiškos nuotaikos sudary
mą nuoširdžiai dėkojame.

— Nuoširdžiai sveikiname B. 
M. Raškauskus ir J. O. Ražaus- 
kus, sulaukusius 25 metų vedybi
nės sukakties. Dar daug laimingų 
metų!

— Nuoširdžiai užjaučiame J. 
Gustainį ir jo šeimą, Lietuvoje 
mirus jo mamytei. Reikšdami 
užuojautą kolegai nariui, Prisikė
limo par. komitetas užprašė šv. 
Mišias kovo 20 d., 11.15 vai. Su
dėtines šv. Mišias taip pat užpra
šė šie bičiuliai: A. J. Budriai, M. 
E. Bumeisteriai, S. Juozapavičius, 
A. A. Kuolai, A. J. Sungailos ir 
V. M. Valaičiai. Mišios bus kovo 
13 d., 11.15 vai.

— Ryšium su skautų Kaziuko 
muge, šį sekmad. 11.30 vai. Mi
šių salėje nebus. Vietoje jų tuoj 
po Sumos bažnyčioje bus dar vie
nos Mišios, kurios užprašytos p. 
Dovydaičių už a.a. Oną Gudins- 
kienę. Mišios 9 vai., užprašytos 
dukros p. Matulevičienės, laiko
mos už a.a. Elzbietą Zelbienę.

— Šį trečiadienį — Pelenų die
na ir gavėnios pradžia. Mišios — 
7, 7.30, 8 ir 9 v. ryto. Gavėnios 
metu pilnai pasninkauti ir nuo 
mėsos susilaikyti įpareigojama 
tik Pelenų Dieną ir D. Penktadie
nį. Penktadienių įpareigojimai 
palieka tie patys, tik su tuo skir
tumu, kad jie liečia tik tuos, ku
rie jau baigė 14 metų. Gavėnios 
metu visus raginame uoliai ir 
gausiai eiti sakramentų ir iš 
anksto savo laiką taip sutvarkyti, 
kad būtų galima dalyvauti reko
lekcijose.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams ir

me bus svarstomi mūsų spaudos 
reikalai. Tad iki pasimatymo.

VALDYBA
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

rengiamas Kat. Federacijos, bus 
sekmadienį, kovo 6 d., 5 v. p.p. 
Prisikėlimo salėje. Programą iš
pildys Toronto šeštad. mokykla. 
Visi, ypač jaunimas, kviečiami 
gausiai dalyvauti.

K. Fed. Toronto sk.
Gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 

padarė vizitą naujajam JAV gen. 
konsului Allen B. Moreland ir 
konsului R. Clyde Larkinui.

“Alkos” sambūris vasario 27, 
sekmadienį, rodo K. Ichikawos 
dokumentinį 1964 m. olimpiados 
filmą “Tokijo olimpiada”, šis fil
mas yra neeilinis ekrano meno 
kūrinys, panaudojęs visas moder
nios filminės technikos galimy
bes. Filmas spalvotas ir rodomas 
Cinemascope ekrane. Pradžia 7 
v. v., šv. Jono Kr. par. salėje. Fil
mas dar nebuvo rodomas komer
ciniuose kinuose ir, atrodo, greit 
nebus rodomas. Filmas buvo nu
matytas vėlesnei datai, bet dėl 
sunkumų susijusių su muitine, tu
rėjo įvykti pakeitimas. Rm.

“Dainos” metinis susirinkimas 
dėl anksčiau nenumatytų kliūčių 
nukeliamas į sekmadienį', kovo 6 
d., 3 v. p.p., pas narę Stasę Matu
levičienę, 235 Pacific Avė, telef. 
RO 2-1214. Visos narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

Mugė prasidės po 10 vai. pamaldų.

Įėjimas nemokamas. Kviečiame visus — Rengėjai

Ontario provincijos vyriausybės ministeris J. Yaremko su žmo
na, dalyvavę Toronto apylinkės valdybos surengtame priėmime 
Prisikėlimo salėje. Viduryje — O. Jonaitienė.

Nuotr. J. Kreilio

Liepsna, kuri negali būti užgesinta

KVINTETAS “DAINA" — orkestras,

Groja lietuviška, pietietišką, europie
tiška ir populiaria muziką. Skambinti 

telef. 763-2924.

šią savaitę ir šį sekmad. vėl dės
tomos įprasta tvarka.

— Par. chorų repeticijos: su
augusių — ši ketvirtad., 7.30 v. 
v. (tik ' vyrams); studenčių — šį 
trečiad., 7 v.v. ir vaikučių —- ši 
penktad., 6.30 v.v.

— Dėl Užgavėnių virimo-kepi- 
mo kursai šią savaitę praleidžia
mi; kitą an trad, jie bus įprasta 
tvarka.

— Nuoširdžiai dėkojame skau
tų Tėvų-Rėmėjų Būreliui už duos- 
nią $100 auką par. namų statybai. 
Patys mažai turėdami, jie dalijo
si tuo, ką turi — užtat auka juo 
labiau įvertinama. Atlygink, Die
ve!

— Par. namų statyba sparčiai 
eina prie pabaigos. Šiuo metu bai
giami dėti langai, tinkavimas ge
rokai pažengęs, vestibiuliai ruo
šiami terazzo liejimui. Pastatų 
pašventinimas pramatomas per 
Atvelykį. Kurie iki šiol prie sta
tybos nedaug teprisidėjo, prašo
mi dabar ateiti pagalbon.

— Par. metinės rekolekcijos 
truks 3 savaites — nuo kovo 20 
d. iki Velykų. Jas ves jėzuitas 
Tėv. Venckus? Nors jos ir nema
žai apsunkina par. iždą, nuo re
kolekcijų užbaigimo agapių ir 
šiais metais nenorima atsisakyti.

— Kitą savaitę lankoma: Mu- 
lock, Dennis, Avon, Edwin, As
cot, Perth, Cliff, Alpine, College, 
Beaconsfield, McKenzie, Delaney, 
Elmgrove, Dufferin, Lansdowne, 
Lessard, Lincoln, Wyndham, 
Northcote. Northland, Northern, 
Queen ir Coolmine.

Inž. V. Adamkavičius, atvykęs 
į Torontą kaip Vasario 16 iškil
mių paskaitininkas, lankėsi ir “T. 
Žiburiuose”.

Akademikų paskaitai į Toron 
tą atvyksta dail. A. Tamošaitis iš 
Kingstono. Jis yra baigęs Kauno 
meno mokyklą 1929 m., gilino ta
pybą pas J. Vienožinskį ir grafi
ką pas A. Galdiką. Vėliau buvo 
dėstytoju Kauno meno mokyklo
je, Kauno taikomosios dailės ins
titute, Dotnuvos žemės ūkio aka
demijoje, Freiburgo meno mo
kykloje ir kit. gimnazijų, šalia to, 
A. Tamošaitis yra žinomas liau
dies meno tyrinėtojas, rinkęs me
džiagą Čiurlionio meno galerijai 
ir sodžiaus muzėjui Kaune, šį 
kartą dail. A. Tamošaitis kalbės 
apie M. K. Čiurlionį jo sukakties 
proga. Paskaita įvyks šeštadienį, 
vasario 26 d., 7.30 v.v. Prisikėli
mo par. muzikos studijoje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Vaidyba

(Atkelta iš 1 psl.) 
kais buvo surinktos aukos Tautos 
Fondui.

Antrąją minėjimo dalį pradėjo 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, kreipdamasis į svečius 
anglų kalba. Pagrindinę šios da
lies kalbėtoją Judy LaMarsh, fe- 
der. vyriausybės ministerę, pri
statė parlamento atstovas Trot
ter. Ministerė savo kalboje, kuri 
buvo įrekorduota net dviejų tele
vizijos stočių, be kitko, pareiškė: 
“Tikslas, kurį jūs puoselėjate sa
vo širdyse, yra sunkus. Jis nebus 
atsiektas vienos nakties stebuk
lu. Visdėlto norėčiau priminti 
jums, kad laisvės liepsna kyla iš 
sielos bei širdies gelmių. Ji gali 
būti istorijos eigoje prislopinta, 
bet negali būti užgesinta.” Kitą 
savo kalbos dalį ministerė pasky
rė Kanados šimtmečio klausi
mams. Viešnia savo kalbą baigė 
sakiniu “Tegyvuoja Lietuva ir 
Kanada!” Savo tekste ji turėjo il
gesnį gabalą lietuviškai, bet jo 
neskaitė. Gausiai publikai plo
jant, ministerė buvo apdovanota 
gėlėmis ir V. Vardžio knyga 
“Captive Lithuania 1944—1962”. 
Viešnia su savo sekretoriumi Ne
ville pasiliko iki programos pa
baigos ir domėjosi jungtinio cho
ro (“Varpo” ir Prisikėlimo para-

25 metų vedybinės sukakties proga sveikiname

MARYTĘ IR BRONIŲ RAŠKAUSKUS,

linkėdami daug daug laimės —

V. B. R. Karasevičiai

PADĖKA

Mirus mūsų mylimai žmonai ir mamai

A. A. URŠULEI ČINČIENEI

reiškiame gilią padėką Tėvams pranciškonams už dvasinį 
patarnavimą jos ligos metu, o jai mirus — už‘atnašavimą 
šv. Mišių ir jos palydėjimą į kapines. Ypatinga padėka Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserims už mylinčią globą ir slau
gymą per paskutiniuosius metus. Taip pat esame dėkingi vi
siems pažįstamiems už jos lankymą ligos metu, o jai mirus 
— užprašiusiems šv. Mišias, paaukojusiems gėles, pareišku- 
siems mums užuojautą ir velionę palydėjusiems į kapines —

Kazimieras Činčius 
Sesuo Marija Dovida

REIKALINGAS
AUTO MECHANIKAS, 

turis patyrimą su vietinėmis ir už
sieninėmis mašinomis. Geras uždar
bis, galimybė tapti dalininku, pui
kios darbo ir gyvenimo sąlygos — 
kurortinė vieta. Gera proga norin
tiems persikelti Į Kaliforniją. Rašyti:

GARAGE BON VOYAGE, 
106 So. Catalina SL, 

Redondo Beach, Calif.
.......

PARDUODAMI ĮVAIRŪS BALDAI 
ir daržo tvarkymo Įrankiai. 

Teirautis teL LE 2-2765 po 5 v.v.

780 Queen St W. __—
prie Gore Vale _____—™. EM.1 puo’TOjIVBL-

At> i j ■ ' Vestuvinės nuotraukos
.— Meniškos vaiku nuotraukos

" Portretai ir kt.

Birutės Valterienės dainų plokštelė
8 lietuvių ir 7 kitu tautų kompozitorių lietuviškai Įdainuotos dainos.

Plokštelės pagrindinė kaina $5.00. Platintojams duodama 25% nuo
laida, jei užsisakydami Įmoka pinigus ir užsako nemažiau kaip 5 plokš
teles. Persiuntimas — $1.00 už plokštelę. Užsisakyti: B. Valteris, 
46, Church Rd. Tupsiey, Hereford, England.

Čikagoje galima gauti pas J. Karvelį ir Baly’s Radio & Television; 
Bruklyne — “Darbininke”, Klevelande — Dirvoje, Montrealyje pas P. 
Adamonį, 3907 Rosemont Blvd., Toronte pas St. Prakapą, 18, Brookside 
Ave., Toronto 9, Ont TeL 767-9088.

pijos) dainomis bei “Gintaro” šo
kiais. Jungtiniam chorui dirigavo 
St. Gailevičius, o šokiams vadova
vo — J. Karasiejus.

žodžiu sveikino Toronto atsto
vas kontrolierius W. Dennison, 
estų atstovas, latvių bendruome
nės pirm. J. Niedra. Raštu svei
kino opozicijos vadas J. Diefen- 
bakeris, Ontario premjeras J. 
Robarts, min. J. Yaremko, adv. 
A. Maloney ir kt. Visa eilė kitų 
tautybių atstovų buvo pristatyti 
publikai. Pagaliau pranešėja mo
kyt. V. Tamulaitytė, gražiai vado
vavusi programai, pakvietė apyl. 
pirm. Aug. Kuolą baigiamajam 
padėkos žodžiui. Visas iškilmes 
apvainikavo Lietuvos himnas.

Po programos min. J. LaMarsh 
priėmė pasikalbėjimui baltiečių 
atstovus, kurie ta proga su ja ap
tarė 1 baltiečių dalyvavimo gali
mybes pasaulinėje parodoje 
Montrealy ir Kanados šimtmečio 
programose.

Abi televizijos stotys dar tą pa
tį vakarą 11 vai. parodė lietuvių 
iškilmių dali — min. J. LaMarsh 
kalbos ištraukas ir kaikuriuos 
meninės programos momentus.

“Interethnic Forum” radijo 
programa vasario 14 d. paskyrė 
Lietuvai ištisą pusvalandį, kuri 
parūpino Toronto apyl. valdyba. 
Kalbėjo angliškai prof. R. Vašto- 
kas ir kun. Branch.

Sol. V. Verikaitis padainavo 
lietuviškų dainų per CBC radiją 
vasario 20 d.

Vietinė spauda taipgi atžymėjo 
Lietuvos šventę. “The Globe and 
Mail” įdėjo min. J. LaMarsh 
nuotrauką ir minėjimo aprašymą. 
Jame korespondentas savotiškai 
pažymėjo, kad lietuviai mini 
kraštą, “kurio nėra” ir kad mi- 
nisterė vienoje vietoje sumaišė 
lietuvius su latviais.

“The Telegram” įdėjo nuo
trauką min. J. LaMarsh, kalban
čios su lietuvaite, ir trumpą mi
nėjimo aprašymą. “The Canadian 
Register” paskelbė platoką infor
maciją apie lietuvius Vasario 16 
proga. “Toronto Daily Star” lie
tuvius paminėjo tik trumpa žinu
te.

Astkirai Vasario 16 paminėjo 
ateitininkai moksleiviai (žiūr. at
eitininkų skyrių) ir skautai. Pas
tarieji vasario 6 d. turėjo specia
lią sueigą, kurioje buvo atžymėti 
kūrėjų-savanorių atstovai ir pat
riarcho M. Jankaus duktė Elzė; 
andovanoti skautu veikėjai — V. 
Skrinskas, P. Saplienė, V. Stukie- 
nė ir J. Dambaras. Referatą skai
tė G. Rinkūnaitė. Sceninę progra
mą paruošė D. Skrinskaitė. Suei
ga baigta “Šatrijos” tunt. L. Gvil- 
dienės suorganizuotomis vaišėmis 
jaunimui. Ms.

Apyl. valdybos posėdyje nutar
ta naujai išrinktą Toronto apyl. 
tarybą sušaukti posėdžio kovo 27 
d.. 3 v. p.p. šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Sesijos metu bus padaryti 
apylinkės bendruomenės organų 
pranešimai ir renkama nauja 
apylinkės valdyba.

57* RT.OOR «T. W. (prie R*thnr«*> 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nnrMvmai jūsų namuose arba mū
sų Alasėie turintiems laikinius lel- 
dhnns Ir ian galima pradėti va- 
žinoti pirma pamoka su standartl-1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Vasario 17 d. vakare klebo
nijoje įvyko šeštad. mokyklų tė
vų komiteto susirinkimas. Per
žvelgta atlikti darbai ir svarstyta 
atsiradusios kliūtys. Jau nuo š. 
m. Montrealio švietimo komisija 
pradeda rodytis ateivių mokyk
loms nepalanki: sutrumpino puse 
valandos mokymo laiką ir nu
traukė beveik pusę pinigų moky
tojams, kurie dirba šeštad. mo
kyklose. Todėl tėvų komitetas nu
tarė laišku kreiptis į vaikučių tė
velius, kad kiekviena šeima prisi
dėtų po $5, o kas išgali ir dau
giau. Pinigus už šiuos mokslo me
tus prašoma įteikti per mokyto
jus arba tiesiogiai tėvų komiteto 
ižd. A. K. Beniušiui.

— Vasario 19 d., 10.30 vai., 
Rosmonte veikianti šeštad. mo
kykla iškilmingai šventė Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo šventę. Salėje buvo surengtas 
įspūdingas minėjimas ir pagerbi
mas nežinomo kareivio, žuvusio 
už tėvynės laisvę. Scenoje stovė
jo paminklas žuvusiems, prie jo 
— padėtas vainikas. Budint 
trims prie tautinės vėliavos, visi 
kartu sugiedojo atitinkamą gies
mę. Mokyklos mokiniai pasirodė 
gražiai. Matėsi, kad daug darbo 
įdėta mokytojų ruošiant minėji
mą. Reikia pripažinai, kad galėjo 
būti daugiau tėvelių ir svečių.

— Vasario 27 d., 4 v. p.p. J. 
Lukoševičių namuose — 1567 
Foch Av., Verdun — įvyks Mont
realio ateitininkų sendraugių su
sirinkimas. Jo metu paskaitą 
skaitys naujasis kun. G. Kijaus
kas, S.J. Visi sendraugiai malo
niai kviečiami dalyvauti ir jau iš 
anksto rezervuoti laiką tam susi
rinkimui.

— Vasario 27 d. bus vykstama 
į Eastern Townships kalnus. To
ji ski — slidžių kelionė prasidės 
7.30 vai. Mišiomis. Po jų auto
busais bus vykstama į numatytas 
vietas. Bus dvi grupės: jaunimo 
klubo ir skautų. Bilietus įsigykite 
iš anksto!

— Vasario 17 d. Kostas Mikė
nas turėjo širdies priepuolį; sku
biai nuvežtas į St. Gabriui ligo
ninę.

— Vasario 17 d. staiga mirė vas. Mokiniai atliko trumpą minė- 
Juozas Vasiliauskas. Palaidotas jimui pritaikintą programą.

1 Cote Neiges kapinėse. Liko žmo
na ir sūnus. GHi užuojauta arti
miesiems.

— Gyvojo Rožinio Dr-jos susi
rinkimas — vasario 27 d. po Su
mos AV par. apatinės salės posė
džių kambaryje.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas — p. J. Lukoševičių 
bute — 1567 Foch, Verdun, vasa
rio 27 d., 4 v. p.p. Kun. Kijaus- 
kas, SJ, skaitys paskaitą. Valdyba 
kviečia narius dalyvauti.

— §v. Onos Dr-gijos metinė 
šventė — kovo 6 d.

— Tęsiame 10 vai. pamaldas 
lietuvių kalba. Tai nėra pirmos 
pamaldos lietuvių kalba mūsų pa
rapijoje. Pernai misijų metu Mi
šios jau buvo laikomos lietuvių 
kalba. Raginame visus lietuvius 
gausiai šiose pamaldose dalyvau
ti bei aktyviai į jas įsijungti, at
sakinėjant ir kartu giedant.

— Gavėnios rekolekcijos — 
Didžiosios Savaitės pirmoje pusė
je. Rekolekcijas praves Tėv. Ged. 
Kijauskas, S.J.

— Fantai bazarui. Prisidėjo: 
A. Ališauskas, N. Daniliauskienė, 
A. Čepulis, J. Motiejūnienė, T. 
Šaltenis, M. Bernotienė, J. Šlei- 
kauskai, V. Mileris, B. Kasperavi
čius ($5), Mrs. P. Sedan, L. Gu- 
reckas— Keating Ford Sales Ltd. 
vardu, F. šuplevičienė, B. Jau
nius, O. Norkelienė. Nuoširdi pa
dėka visiems.

— Bažnyčios Fondui aukojo: 
H. Tauteras, L. Bulota — $20, J. 
Burba — $10.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $318.00.

— Kovo 19 ir 20 d. Montrealio 
skautų Kaziuko mugė ir skauto- 
rama.

“Lito” metinis susirinkimas ir 
vakarienė įvyks šeštadienį, vasa
rio 26 d., 4.30 v. pp. Šv. Kazi
miero par. salėje. Prieš susirinki
mą norintieji galės įstoti į “Li
tą” nariais.

AV par. šeštadieninės mokyk
los mokiniai mokykloje paminėjo 
Vasario 16. Vaikučių minėjiman 
atsilankė nemažai ir tėvelių. Kal
bėjo tėvų k-to pirm. dr. G. Cipli- 
jauskaitė' - Tanner, seimelio ats
tovas stud. S. Baršauskas, mokyk
los kapelionas Tėv. G. Kijauskas, 
S.J. ir mokyklų komisijos atsto-

N. P. seserų namuose įvyko
_____ mažųjų Užgavėnių “balius”.* Čia

— Vasario 20 d. moksleiviai at- išgirdom dainininkus, pianis-
eitininkai p. Giriūnų patalpose tUS) deklamatorius, matėm šokė- 
turėjo idomu posėdi, kuriame nu- Ju^ ir artistus. .
statė tolimesni savo veikimo pla- Pasirodymai buvo premijuoja- 
na ‘ mi komisijos, kurią sudarė Te v.

— Praėjusio-sekmadienio rink- G. Kijauskas, SJ., I. Rimkevičie-
liava - $141.71, o speciali sko- nė ir J. Nedvarienė. Komisija pri- 
loms mokėti — $215.52. Bažny- i Pažin0> kad visi labai Pa
čiai aukojo: L. Rudzevičius $14, l sirodė ir visus apdovanojo gerųjų 
Ant. Gražys $12, Ant. Račiūnas seselių parūpmtom dovanėlėm... 
$10, J. Jurėnas $8, V. Martin $5JPo konkurso visi vaikučiai ir at- 
Kilikevičius $5. silankę tėveliai buvo pavaisinti

— Parapijos Kazimierinių va- kava n’ pyragaičiais.
karienė bus kovo 5 d. Bus didelė Skautų-čių tuntai surengė sueigą 
loterija, trys piniginės premijos: įr laužą paminėti Vasario 16 .Kai-' 
po S10Q. bėjo skaučių dv. vadas Tėv. G. Ki-

— Didelė padėka visiems, ku
rie aukojo drabužių ir pinigų 
Punsko lietuviams. Drabužių rin
kimo vajus dar nesibaigė, todėl 
dar galite pažiūrėję į savas spin
tas surasti atliekamų darbužių ir 
juos atvežti į parapijos salę; sek
madieniais priima Jonas Dainuo
tas, o šiokiadieniais — kun. J. 
Gaudzė. Ačiū! K. J. G.

Tenoras Richard Vėrreau, kurio 
įspūdžius iš Vilniaus operos nese
niai girdėjome per lietuvių radijo 
pusvalandį, Place des Arts vyku
sios operos Tosca programoje pri
statomas kaip dainavęs ir Vil
niaus operoje, Lietuvoje.

A. Mažeika, Lietuvos Nepri
klausomybei Atst. K-to pirm., 
davė pasikalbėjimą per liet, radi
jo pusvalandį. Pareiškė, kad k- 
tas toliau dirbs PLB rėmuose ir 
rūpinsis propagandine Lietuvos 
bylos dalimi. A. Mažeikos patyri
mu, lankant įvairių kraštų atsto
vus, mūsų bylos pristatymas esąs 
labai apleistas ir mažai kam žino
mas reikalas. Komitetas yra nu
matęs paruošti gerai dokumen
tuotą brošiūrą įvairiom temom, 
parodant rusų kolonizmą ir įteik
ti įvairių kraštų vyriausybėms.

Skaučių židinio sueiga — vasa
rio 27 d. po 11 vai. pamaldų AV 
klebonijoj. Visos buvusios skau
tės ir skautų bei skaučių mamy
tės kviečiamos dalyvauti.'

jauskas, S.J. ir skautas vytis stud. 
R. Navikėnas. Su skaučių tuntu 
atsisveikino dr. I. Gražytė, išbu
vusi tuntininkės pareigose 6 mt.

Skaučių “Neringos” tuntui lai
kinai vadovaus grupė skautinin- 
kių.

Tėv. G. Kijauskas, S J. dar ne
išbuvęs mūsų tarpe nei dviejų 
mėnesių, gražiai įsijungia koloni
jos, ypač jaunųjų, gyvenimam 
Darbo nestokojam, yra gerų norų 
ir entuziazmo, gal tik su vadovais 
sunkiau. Tad linkim sėkmės.

Ltn. A. Navikėno 11 metų mir
ties sukaktis buvo prisiminta pr. 
šeštadienį -lietuvių radijo progra
moj. A. a. Navikėnas, neseniai 
atvykęs į Kanadą, turbūt buvo 
vienintelis lietuvis, sugebėjęs 
įstoti į karališkąją Kanados avia
ciją, gauti leitenanto laipsnį ir 
skraidyti sprausminiais karo lėk
tuvais. Ltn. A. Navikėnas žuvo 
lėktuvo nelaimėj V. Vokietijoj.

Dail. R. Bukausko ir dail. Vyt. 
Remeikos darbai yra išstatyti 
Central Station nuolatos vykstan
čioj parodoj kartu su kitų daili
ninkų paveikslais. Šiuos mūsų 
dailininkus dažnai kur aptiksi' 
Vasarą lietuviai dailininkai suda
rė gerą dalį Dominion Square vy
kusios parodos, kur be šių dviejų 
dailininkų dalyvavo ir dail. O. 
šablauskienė. - v-

“LITAS" Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, One., tel. 766 - 5827

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% 
Ein. s-tas 4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos. 

f *

Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v„ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v„ išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




