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Valstybė ar tauta?
Valstybės ir tautos, pilietybės ir tautybės, tėvynės ir valsty

bės sąvokos angliškai kalbančiose tautose nėra visai aiškiai išskir
tos. Žmogaus tautybė dažnu atveju apsprendžiama pagal jo gi
mimo vietą. Pilietybė painiojama su tautybe, valstybė su tauta. 
Žodis “nation” gali reikšti tautą, bet neretai reiškia ir valstybę, 
lygiai kaip ir to žodžio darinys “national” gali reikšti arba tau
tinę arba valstybinę savybę. Visas šis sąvokų neaiškumas dažniau
siai praeina per gyvenimą niekeno nejaudindamas, tačiau atsitinka 
atvejų, kada prireikia tas sąvokas išaiškinti. Prireikia ne privačiu, 
bet plačiu valstybiniu mastu — taikant šias sąvokas ir terminus 
įstatymams. Taaa pasirodo, kad neaiškus sąvokų supratimas turi 
gilias šaknis ir gali vesti į visai nemalonius išaiškinimus.

★ ★ ★

Tokį atvejį turime šiuo metu Kanadoje. Prasidėjo jis federa
ciniame parlamente, galutinai priimant pasaulinės parodos, kuri 
įvyks 1967 m. Kanadoje, Montrealio mieste, įstatymą. Kadangi 
parodos ruošimui reikia didelių kreditų iš viešųjų iždų, reikėjo 
tuo reikalu atitinkamo įstatymo. Tame Įstatyme buvo panaudotas 

' žodis “national”. Pasirodė, kad angliškoji ir prancūziškoji Kana
da nevienodai tą žodį supranta. Angliškai kalbantieji parlamenta
rai suprato “national” kaip valstybinį ir jį panaudojo valstybinės 
parodos įstatymui įvardinti. Tuo tarpu kanadiečiai prancūzai žodį 
“ntional” suprato kaip tautinį. Jeigu taip, aiškino prancūzų atsto
vas, tai tą žodį reikia iš įstatymo pavadinimo visai išbraukti, nes 
Kanada nesanti tauta, o tik valstybė, sudaryta iš dviejų federaciniu 
pagrindu apsijungusiu tautu — anglu ir prancūzu.

★ * ★

Nuo čia prasideda klausimas, kuris išeina iš siauro įstatymo 
svarstymo ribų, nes paliečia esminį principą, svarbų kiekvienam 
kanadiečiui ir aplamai amerikiečiui. Kas gi iš tikrųjų Kanada yra 
— tik valstybė ar valstybė ir tauta? Ar yra kanadiečių tauta? 
Didžiojoje šio krašto spaudoje prasidėjo šio klausimo komentarai. 
Dar daugiau — šis klausimas netiesiogiai pateko ir į ką tik suda
rytąją karališkąją komisiją Kanados dvikalbiškumui ir dvikultū- 
riškumui studijuoti. Angliškieji šaltiniai daugiausia pasisako, kad 
visdėlto yra kanadiečių tauta; jei šiuo metu dar gal nepilnai yra, 
tai bus ateityje. Ji bus dvikalbė, su anglų ir prancūzų kalbomis, 
bet daugiakultūrė, sudaryta ne tik iš anglų ir prancūzų, bet ir iš 
kitų tautų kultūrų mozaikos. Prancūzų šaltiniai daugiausia laikosi 
nuomonės, kad Kanada yra tik tautybių federacija, ir tai tik dviejų 
tautybių ir grasina net nebendradarbiauti minėtoje karališkoje 
komisijoje, jei joje bus svarstomi kitų, ne anglų ir prancūzų, tau
tybių klausimai betkokia prasme.

★ ★ ★

Laikas ir mums, kaip kanadiečiams, turėti tuo reikalų savo 
nuomonę ne tik dėlto, kad demokratiniame krašte kiekvienas pi
lietis turi turėti nuomonę svarbiais klausimais, bet ir dėlto, kad 
galime būti ir paklausti, kaip pavyzdžiui jau esame paklausti mi
nėtosios karališkosios komisijos.

Angliškoji linija reiškia mūsų, kaip atskiros tautybės, asimi
liaciją. Pagal ją, mes priimame vieną iš valstybinių kalbų. Tiesa, 
mes išlaikome pagrindines mūsų tautinės kultūros apraiškas; vals
tybė net padėtų mums tas apraiškas išlaikyti, bet visa tai įliejama 
į bendrą kanadiečių tautos mozaiką. Prancūziškoji linija reikštų 
dar greitesnę asimiliaciją, nes šioji linija nepripažįsta reikalo 
kalbėti apie betkurias atskiras tautybes, išskyrus anglų ir prancū
zų, netki kultūrine prasme.

Mums, ir ne tik mums; bet ir kitiems kanadiečiams ne anglų 
ar prancūzų kilmės, reiktų surasti, formuluoti ir pasiūlyti trečią 
kelią. Tokio trečiojo kelio pasiūlymas nebūtų bereikšmis, nes mes 
visi sudarome Kanadoje apie 5 milijonus visame apie 19 mil. 
gyventojų krašte. Taigi, turime gana svarų balsą. Deja, tas balsas 
iki šiol nėra išaiškintas ir suformuluotas ne tik visų tautybių, 
bet net ir lietuvių tarpe. Pradėkime bent patys tą klausimą rim
tai diskutuoti. A. R.

Partija, kurios širdis Maskvoje

Kas naujo Kanadoje?
Ministerių kabinete padaryti 
pakeitimai rodo, kad liberalai 

orientuojasi į Kvebeko provinci
ją. Iš Kvebeko paskirti: Guy 
Favreau — teisingumo min., 
Rene Tremblay — imigracijos, 
Maurice Lamontagne — valsty
bės sekr., Maurice Sauve — miš
kininkystės ir Yvon Dupuis — 
min be portfelio. Daugiausia dė
mesio kreipiama į Guy Favreau, 
kuris paskirtas parlamento dau
gumos vadu ir L. Pearsono de
šiniąja ranka. Favreau yra mo
dernių reformų šalininkas ir 
Kvebeko premjero Lesage rė
mėjas. i

L. B. Pearsonas, lankydama
sis Prancūzijoje, prižadėjo De 

Gaulle parduoti uranijaus, kurį 
Prancūzija panaudos atominių 
ginklų gamybai. Kanada yra pa
sirašiusi atominio nusiginklavi
mo sutartį, o De Gaulle atsisa
kė ją pasirašyti. Min. pirm. L. 
Pearsonas tvirtina, kad uranijus 
bus panaudotas taikos tikslams.

Konservatorių partijos suva
žiavimas, kuriame bus renka

mas partijos vadas, Įvyks Ota
voje vasario 3 d. Diefenbakeris 
veda propagandą, kad vėl būtų 
išrinktas.

Kanados studentų tarpe kas 
aštuntas studentas yra vedęs ar 
ištekėjusi. Daugiausia vedusių 
studijuoja farmaciją; medicinoje 
ir teisėje kas penktas studentas 
yra vedęs. Humanitarinių ir 
gamtos mokslu fakultetuose tik 
kas 25-tas studentas tėra vedęs.

Įmonės, samdančios virš 45 
m. amž. darbininkus, gauna 

vyriausybės paramą. Kiekvienai 

Įmonei išmokama iki $900, jei 
ji priima darbininką, kuris iš 
praėjusių 9 mėn. nedirbo 6 mėn. 
ir su sąlyga, kad ji laikys ma
žiausia 1 metus. Tuo norima su
mažinti vyresnio amžiaus bedar
bių skaičių. Pasisekimo tas pla
nas neturi, nes darbdaviai įieš
ko jaunesnės darbo jėgos.

Universitetų ir kitų augštųjų 
mokyklų plėtimas nėra propor
cingas * Kanados prieaugliui. 
Trūksta patalpų, bet dar dides
nė problema yra mokomojo per
sonalo trūkumas. Kanados uni
versitetuose šiuo metu yra apie 
9.000 profesorių. Iki 1970 m., 
manoma, jų reikės apie 25.000. 
Tokio skaičiaus pasiekti nėra 
Įmanoma. JAV galimybės pa
siekti augštąji mokslą yra žy
miai lengvesnės — daugiau sti
pendijų ir valdžios parama di
desnė.

Rasinių skirtumų oficialiai 
Kanadoje nėra, tačiau neoficia
liai Kanados negrai, indėnai ir 
eskimai tuos skirtumus jaučia. 
Iš 30.000 negrų Kanadoje pusė 
jų gyvena Nova Scotia provinci
joje, daugiausia Halifakse. Treč
dalis visų negrų vyrų per metus 
uždirba mažiau nei $1000. Visi 
gyvena atskirai savo varginguo
se rajonuose. Kituose Kanados 
miestuose, kur negrų yra ma
žiau. jie yra Įsimaišę tarp bal
tųjų.

Kanadoje yra 108 dienraščiai; 
visi yra kanadiečių nuosavybėje. 
47 priklauso Įvairiom grupėm ar 
bendrovėm, 6 likusieji — nriva- 
čiom nuosavybėm. Visu tiražas 
— 5 mil. Didžiausią tiraža turi 
Toronto “Daily Star”—360.000.

Švedų komunistų partija bus 
jau turėjusi savo XX suvažiavi
mą. Pastaruoju metu susitvenkęs 
nepasitenkinimas partijos viduje 
pasireiškė vadovaujančių asmenų 
pasikeitimu. Normaliomis sąlygo
mis maža ir jokio reikšmingo 
vaidmens krašto politiniame gy
venime nevaidihanti partija ne
sulauktų tiek dėmesio, kiek šiam 
suvažiavimui iš tikrųjų buvo skir
ta. Šiaip ar taip juk tai partija, 
kurios širdis Maskvoje ir iš ku
rios eilių ateitų daugiausia kola
borantų tuo atveju, jeigu Mask
vos įtaka vieną dieną peržengtų 
sieną. Antra vertus, skandinaviš
kosios demokratijos tradicijų ir 
pažangios visuomeninės bei ūki
nės santvarkos veikiami komunis
tai, lyginant juos su kitais rusiš
kojo ar kitokio tipo partiečiais, 
yra žymiai atviresni ir mažiau sle
pia savo vidaus prieštaravimus 
nuo smalsių stebėtojų akių.

Vidaus kovos
Dar gerokai prieš suvažiavimą 

buvo pastebėta, jog švedų komu
nistų partijos viduje vyko'savotiš
ka “kartų kova”. Ligšiolinis par
tijos nusipelnęs vadovas Hildin- 
gas Hagbergas buvo klusnus 
Maskvos žmogus, nuolankiai se
kęs jam nubrėžtą liniją. Tačiau 
jaunesniesiems jo partijos drau
gams toji linija pasirodė perdaug 
nelanksti, perdaug nutolusi nuo 
savo krašto masių ir viešosios 
nuomonės. Opozicinės nuotaikos 
atskirais atvejais prasiverždavo, 
kai jaunesnieji nesivaržydami kri
tiškai pasisakydavo opesniais už
sienio politikos klausimais, ypač 
R. Vokietijos režimo ir Berlyno 
sienos atžvilgiu. Savo nepasiten
kinimą jie*rėmė dar daugiau pa
čios partijos interesais. Pokario 
metais partijos kadrai paseno, ati
trūko nuo savo rinkėjų. Šiuo me
tu komunistai turi vos 3,5% bai
sų ir tik dėka palankios balsavi
mo Sistemos dar yra atstovaujami 
parlamente.

Socialdemokratai — 
sąjungininkai?
Pats Hagbergas savo kalboje 

pripažino, kad švedų komunistai ■ datūra pastaruoju metu kaip tik 
pirmaisiais pokario metais mėgi-:buvo dažnai minima kritikų tar
ne bendradarbiauti su valdančią
ja socialdemokratų partija, nuo 
1948 m. vedė stalininę “dviejų 
frontų” politiką ir tuo pačiu pa
darė klaidą, labiau pabrėždami 
tai, kas partijas skiria, negu tai, 
kas jas jungia. Jis tikino, jog tos 
politikos klaidų atsisakyta dar 
1953 m., tačiau rado reikalo pa
brėžti: “Mes turime nugalėti ten
dencijas pasitenkinti savimi pa
čiais, pastatyti partiją virš visų.

v

Toronto “Vyčio” klubo mergaičių D grupė, laimėjusi Kanados apygardos 
krepšinio pirmenybėse sportinę dovaną. Iš kairės: B. Aušrotaitė, D. Žukaus
kaitė, D. Balsytė, J. Cervinskaitė, E. Žubrickaitė, M. Nacevičiūtė.

Nuotr. S. Dabkaus

LIETUVIAI SPORTININKAI 
AUSTRALIJON

Jau suplanuota JAV ir Kana
dos lietuvių krepšininkų išvyka 
Australijoj, kur jie sužaistų eilę 
rungtynių su to krašto koman
dom ir tuo būdu pagarsintų Lie
tuvos vardą. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas šiai išvykai or
ganizuoti igaliotiniu paskyrė V. 
Adamkavičių, kuris sudarė išvy
kos komitetą, tokios sudėties: V. 
Adamkavičius, K. Dranga, Vyt. 
Grybauskas, dr. P. Kisielius, Br. 
Nainys ir J. šoliūnas. Komitetą 
FASKas patvirtino, ir jis jau pra
dėjo darbą. Talkon kviečia JAV 
ir Kanados liet, kolonijų atitinka
mus bendradarbius, taip pat visas 
organizacijas. Stengiamasi suda
ryti oaiėgia krepšininku rinktinę 
iš JAV ir Kanados liet, krepšinin
kų. Tam reikalui sudarytas krep-

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

Mes turime išmokti laikyti social
demokratų partiją kiekvienu at
veju galimu sąjungininku, užuot 
matę joje svarbiausią kliūtį ke
lyje pirmyn.”.

Ne tik Hagbergas, bet ir kiti 
suvažiavimo kalbėtojai, kaip kan
džiai pastebėjo liberališkasis 
dienr. “Dagens Nyheter”, ne
įstengė aiškiai ir tvirtai pasakyti, 
ar švedų kompartija turi jieško- 
ti bendradarbiavimo su sociali,c- 
tais ir išeiti su jais į varžybas.

Duoklė Maskvai
Senasis partijos vadas paskuti

nėje savo kalboje atidavė duoklę 

suprasti savo “kiniečių draugų”, 
kurie sėja nesutikimą pasaulinia
me komunistų sąjūdyje ir savo 
tautinius interesus stato augščiau 
pasaulio taikos ir socialistinės 
sandraugos interesų. Anot jo, ki
niečius draugus apakinę “primi
tyvus nacionalizmas”.

Jau šiame klausime Hagbergui 
paprieštaravo kaikurie jaunesnie
ji partijos draugai, kurie teigė, 
jog reikėtų pasimokyti iš patirties 
su Titu ir vengti tiesioginio kinie
čių kompartijos pasmerkimo.

Naujas partijos vadas
Spauda plačiai atpasakojo su

važiavime balsiai išreikštą savi
kritiką. Partijos organo “Ny Dag” 
kultūrinio skyriaus redaktorius 
sakė, jog daugelis pažangių žmo
nių komunistus skeptiškai verti
na dėl jų neturėjimo savarankios 
nuomonės. Jis buvo prie
šingas Markso ir Lenino sudievi
nimui. Kiti kritikavo partijos pa- 
senimą, atitrūkimą nuo jaunimo, 
žemą kultūrini ly'gį. “Mes turime 
sutriuškinti nuomonę, jog komu
nistams rūpi tiktai partijos poli
tika ir kelionės i rytus'”, reikala
vo vienas iš jaunųjų kalbėtojų.

Visos tos kalbos matyt nebuvo 
veltui, nes suvažiavimas vienbal
siai išsirinko naują partijos vadą 
C. H. Hermanssoną, kurio kandi- 

pe. šiuo metu iš tikrųjų jis yra 
pats jauniausias švedų politinės 
partijos vadovas. Būdinga ir tai, 
jog jis yra buvęs studentas ir lai
kęs egzaminus pas pačius žymiau
sius dabarties švedų politinių 
mokslų profesorius, kaip Tings- 
ten, Ohlin — liberalai, Haekscher 
— konservatorius, Myrdal — so
cialdemokratas. Tuo tarpu tai 
skamba kaip tikra ironija, kad 
demokratinių partijų šulų moki- 

šinio komitetas: Vyt. Grybauskas, 
R. Dirvoms, A. Lauraitis ir P. 
žumbakis. šis komitetas per savo 
atstovus seks krepšinio koman
das Įvairiose rungtynėse ir at
rinks pačius pajėgiausius. Atsto
vais paskirti: M. Duliūnas ir St. 
Ginčiauskas Toronte, J. Bulionis 
Hamiltone. Alg. Alantas Detroite, 
J. Kijauskas Klevelande ir Alg. 
Birutis rytų sporto apygardoj.

Lėšų telkimu tam sportininkų 
žvgiui rūpinasi š. Amerikos Liet. 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga. Paramos ji tikisi iš PLB, 
liet, organizacijų, paskirų asmenų 
ir visos visuomenės.

Visai'* išvyko* reikalais kreip
tis: V. Adamkavičius. 7338 So. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 
60629.

nys tapo totalistinės partijos va
dovu.

Spaudos vertinimai
Kaikas visdėlto norėtų čia įžiū

rėti vilčių ar naujų pavojų, todėl 
ir spaudos vertinimai gerokai sky
rėsi. Visi sutinka, jog naujasis 
švedų komunistų vadas nestokoja 
intelektualinių savybių, kurios ga
li padėti partijai atgauti praras
tąjį prestižą ir net tapti, anot “Da- 
gens Nyheter”, “salionine”. Dar 
būdamas komunistinio organo re
daktorium, jis yra įrodęs sugebė
jimą savarankiškai galvoti. Tokiu 
būdu būsią sunkiau kalbėti, jog 
tai tik Maskvai parsidavusi par
tija.

Iš tikrųjų, savo pirmoje kalbo
je laikraštininkams Hermansso- 
nas davė suprasti nepritariąs R. 
Vokietijos režimo griežtoms prie
monėms ir vidaus politikoje apsi
ribojo taiklia didžiųjų finansų 
sluogsnių kritika. Tačiau socialde
mokratų laikraštis “Nyhetema” 
priminė* kad tas pats Hermansso- 
nas savo metu gražiais žodžiais 
dabino mirusio Stalino vardą ir jį 
laikė “didžiausiu mūsų laikų 
marksistu”. Toliau laikraštis pa
stebi: “Niekad neteko matyti, kad 
Hermanssonas būtų reagavęs 
prieš Chruščiovą, kai tasai leido 
rusų tankams sutriuškinti vengrų 
laisvės sukilimą. Tada Herman
ssonas tylėjo! Buvo komunistų, 
kurie taip nepadarė ir paliko sa
vo senąją partiją, bet Hermansso
nas liko toliau Maskvos pavaldi
nys. Galbūt jau tada jis pramatė 
galėsiąs ateityje tapti partijos va
dovu”, — kiek pašiepdamas rašo 
minėtas laikraštis.

“Dagens Nyheter” savo ruožtu 
teigė, kad politikoje išmintingiau
sia perdaug greitai neužmiršti 
visko, kas sena. Jaunasis švedų 
kompartios Vadas turi gana ilgą 
politinę praeitį, kurioje reiškėsi 
kaip diktatūros šalininkas.

SIAURINAMA TARPTAUTINĖ 
RADIJO TARNYBA

Nuo 1953 m. Kanadoj veikia 
tarpta'utinė radijo tarnyba — “In
ternational Service CBC”. Trum
pomis bangomis iš Montrealio 
perduodamos programos anapus 
gelež. uždangos šiomis kalbomis: 
čekų, slovakų, vengrų, ukrainie
čių, lenkų ir rusų, neskaitant ang
lų, prancūzų ir kt. kalbų. Tai ra
dijo tarnybai Kanados vyriausy
bė kasmet skiria $1.850.000. Jo
je dirba įvairių tautybių 150 as
menų. Pvž. lenkų sekcijoj yra 7 
tarnautojai, kurie paruošia savai
tinę programą 8 valandom ir 15 
minučių. Ryšium su biudžeto ap
karpymu vyriausybė nutarė tarpt, 
radijo tarnybą pertvarkyti — su
mažinti programas ir tarnautojų 
skaičių. Neviešai skelbiama, kad 
tai bus pirmas žingsnis i visišką

Zanzibaras
Vos spėjo žinia aplėkti pasauli, 

kad Zanzibaras, mažiausia plotu 
Afrikos valstybė, gavo nepriklau
somybę, 1964 m. sausio 12 juodu
kai nuvertė arabų dominuojamą 
vyriausybę.

Yra žinių, kad prie perversmo 
prisidėjo ispaniškai kalbą karei
viai su kubietiškomis uniformo
mis. Amerikiečių ambasados Zan- 
zibare informacijos vedėjas S. Li- 
likas paskelbė, kad vienas tų sve
timšalių karių vadovavęs sukilė
liams, kurie užėmė anglų telegra
fo agentūrą sostinėje Zanzibare. 
Amerikiečiai šioje saloje turi nuo 
1960 m. žemės satelitų sekimo 
stoti.

JAV užsienio reikalų departa
mentas sako, kad prie šios revo
liucijos prisidėjo vakarams drau
giški ir nedraugiški elementai. 
Tarp draugiškų yra juodukų Af
ro -širazio partija, kurios vadas 
yra O. Kąrame.

Urnos partija — komunistiška
Komunistams draugiška grupe 

laikoma ŪMOS partija, kuri pasi
traukė iš koalicijos nepriklauso
mybę atgavus, pernai gruodžio 
10. Urnai vadovauja šeichas Ma
hometas. šeichais vadinami arabų 
genties galvos arba religinių gru
pių vyresnieji.

“TŽ” leidėjo KLK Kultūros Dr-jos pereinamą taurę Įteikia jos pirm. Vyt. 
Krikščiūnas Kanados sporto apygardos krepšinio pirmenybių laimėtojui — 
“Aušros” klubo atstovui L. Serapinui Toronte. — “Aušros” sporto klubo 
mergaičių atstovė I. Romanovaitė, mergaičių A grupės atstovė, su krepšinio 
pirmenybių laimėtojos ženklu. Nuotr. S. Dabkaus

Savaitės įvykiai
PRANCŪZIJA OFICIALIAI PRIPAŽINO KOMUNISTINĘ 

KINIJĄ. Ambasadoriais pasikeis po 3 mėnesių. Tai 39-ta vals
tybė, pripažinusi raud. Kiniją. Britanija pripažįsta ją nuo 1950 
m.,nors ambasadoriais nepasikeitė, nes Kinija nesutiko. Mano
ma, kad Prancūzijos žingsnį paseks ir kiti kraštai, jų tarpe Ka
nada. Vašingtonas tokia politika nepatenkintas iri skatina savo 
sąjungininkus nesekti Prancūzijos pavyzdžiu. Maskva, bent ofi
cialiai, tai laiko “žingsniu į taikos stiprinimą”. Būdinga tai, 
kad abi pusės palieka ramybėje Formozą. Raud. Kinija nerei

kalauja Prancūziją nutraukti di- 
pl. santykius su čiangkaišeku ir 
tuo, atrodo, tyliai pripažįsta For- 
mozos teisę į nepriklausomybę. 
Formozos vyriausybė grasino nu
trauksiant?' diplomatinius santy
kius su Prancūzija, jei ši pripažin- 
sianti Peipingo valdžią, bet JAV 
patarta susvyravo ir, atrodo, jų 
nenutrauks. Jeigu Formoza pa
klausys JAV, bus pradėtas kelias 
Į dviejų Kinijų pripažinimą. Jau

tos tarnybos panaikinimą. Esą 
oficialiuose sluogsniuose mano
ma, kad tarpt, radijo tarnyba Ka
nadai nereikalinga, nes neveda 
“šaltojo karo” ir nelaukia ateivių 
iš anapus gelež. uždangos. Prem
jeras L. B. Pearsonas pareiškė, 
kad galutinis sprendimas dar ne
padarytas.

Lietuviams ir kitiems pabaltie- 
čiams Kanados tarpt, radijo tar
nyba buvo ir tebėra neprieinama, 
nors CBC vadovybė vien lenkams 
kas savaitę skiria net 8 vai. ir 15 
min. Pabaltiečiams galėtų duoti 
bent pusę to laiko. Per ištisą de
šimtmetį, rodos, tik vieną kartą 
buvo perduota į anapus gelež. už
dangos lietuviškai red. J. Karde
lio kalba. Dabar, kai tarpt, radijo 
tarnyba siaurinama, dar mažiau 
vilčių lietuviams jon patekti.

antroji Kuba
Žvalgyba praneša, kad dieną 

prieš perversmą šeichas Maho
metas, kuris dabar tapo užsienio 
reikalų ir krašto apsaugos minis- 
teriu, lankėsi Kubos ir komunisti
nės Kinijos ambasadose Dar es 
Salame, Tanganikos sostinėje. 
Zanzibaro salą nuo Tanganikos, 
rytų Afrikoje, skiria keliasdešim
ties mylių pločio Zanzibaro są
siauris.

Sukilėliai Zanzibarą paskelbė 
“liaudies respublika”. Buvęs 
konstitucinės monarchijos galva 
sultonas Sir Abdula ibn Kalifas 
ir jo vyriausybė pabėgo laivu.

Revoliucijos vadas
Naujuoju respublikos kariniu 

vadu pasiskelbė J. Okello. Jis sa
ve vadina ir feldmaršalu. Sakosi 
gimęs Ugandoje, rytų Afrikoje, 
ir daugeli metų dirbęs kaip sta
lius Nairobi mieste, Kenijos sos
tinėje; aktyviai dalyvavęs to kraš
to Mau Mau sąjūdyje prieš ang
lus ir pasiekęs brigados vado 
laipsni šioje teroristinėje pogrin
džio organizacijoje.

Viena Okello pareigų Mau Mau 
pogrindyje buvusi sapnų aiškini- 
rfias sukilimo vadams.

Okello paneigė priekaištus, 
kad jis buvęs apmokytas Kuboje 
ir Raud. Kinijoje. Sako pervers-

(Nukelta Į 7 psl.) 

dabar nacionalistinę Kiniją pri
pažįsta 60 valstybių, o komunis
tinę — 39. Galimas dalykas, kad 
tuo keliu einant kom. Kinija ne
trukus bžs -Įsileista ir i JT. šia 
kryptimi veda Prancūzijos pada
rytas žingsnis, kuris siekia palai
kyti Sov. Sąjungos-Kinijos kon
fliktą ir sustiprinti savo Įtaką 
pietryčių Azijoj.

R. Afrikos kariniai daliniai bu
vo sukilę prieš savo vyriausybes 
daugiausia dėl atlyginimo 
ir drausmės dalykų: Kenijoj, 
Ugandoj ir Tanganikoj. Tų kraš
tų vyriausybių pakviesti britų 
kar. daliniai greitai atstatė tvar
ką bei nuginklavo juodukus.

Zanzibaro perversmas buvo 
planuotas Kubos saloje jau 

1'961 m. Havanoje buvo tada 
Įsteigta Zanzibaro politinė įstai
ga. Kuboje buvo apmokomi keli 
šimtai Zanzibaro taip vadinamų 
“studentų”. Tokių afrikiečių 
“studentų” grupių yra dar kelio
lika. Taigi, perversmų galima 
ateity laukti ir daugiau. Komu
nistai dirba sistemingai.

Rusai Kuboje yra baigę įrengti 
du didžiulius aerodromus Savo 
karinei aviacijai. Jie yra tik už 
80 mylių nuo Amerikos bazės 
Guantanamo.

Astronautas amerikietis Glenn 
atsisakė savo karjeros kaip erd
vių lakūnas ir nori pereiti į poli
tiką — tapti senatorių nuo Ohio 
valstijos. Priklauso demokratų 
partijai. Jis yra 42 m. amžiaus.

N. Chruščiovas pranešė, kad jis 
su F. Castro — svečiu iš Kubos 
sudarė ilgalaikę sutarti laiduojan
čią Kubai cukraus kainų pastovu
mą. Esą Kuba nepriklausys nuo 
pasaulinės rinkos kainų ir nepai
sys “Amerikos imperialistų” eko
nominio spaudimo. Castro atsily
gina Maskvai savo politika — at
sisako nuo Kinijos paramos ir at
siriboja nuo jos politinės Įtakos. 
Pirmiau Castro buvo atsisakęs 
dalyvauti jų ideologiniam ginče 
ir norėjo stovėti “neutralumo” 
pozicijoj.

Siame numeryje
pradedame spausdinti Irikos Naš
liu na itės pergvvenimus pavergtoj 
Lietuvoj “Klaikaus siaubo replė
se”. Ji yra dalyvavusi lietuvių 
partizanų veikloj, tarnavusi so
vietinėse* darbovietėse, kankinta 
kalėjimuose ir neseniai pasieku
si laisvąjį pasaulį.

— Nepratęsusius “TŽ” prenu
meratos kviečiame nedelsti. Siun
čiant pinigus prašome pažymėti 
kuriuo adresu yra gaunamas laik
raštis. Geriausia iškirpti laikraš
tyje atmuštą adresą.

— Keičiantieii adresus prašo
mi pridėti 25 et. adresografo iš-
laidom.

__  /
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FAKTAI IR KLAIDOS
DR. KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Vis labiau plintant ekumeni- rijos kulto ribojimas, netiesio- 
niam sąjūdžiui ir jieškant bend- giniai atsiliepia į Popiežiaus Pi
ros kalbos tarp ortodoksų, pro- jaus XII paskutinėmis gyveni- 
testantų ir katalikų, tarp krikš- mo dienomis padarytus patvar- 
čionių ir žydų, teatrinis veikalas kymus, kada jis buvo aiškiai ne- 
“Der' Stellvertreter” — “The 
Deputy” skleidžia nepagrįstus 
kaltinimus Pijui XII. Dramos 
autorius Rolf Hochhuth, vokie
tis protestantas, savo jaunystėje 
dalyvavo nacių organizacijoje. 
Tai kiek paaiškina jo dramos 
tikslą.

Neįmanoma nuslėpti nacisti
nės Vokietijos koncentracinių 
stovyklų ir masinių žudymų; ne
beįmanoma taip pat nuslėpti žy
dų persekiojimo bei naikinimo. 
Belieka bėgti nuo atsakomybės, 
kaltę suverčiant kam nors ki
tam. Hochhuth dramoje tad ir 
teigiama, jog dėl žydų masinio 
žudymo esąs kaltas Pijus XII, 
nes pasilikęs pasyvus žiaurių 
įvykių akivaizdoje ir nereiškęs 
pasipriešinimo.

Veikale yra prasilenkiama su 
istorine tiesa ir šmeižiamas Šv. 
Tėvo asmuo. Veikalą pastačius 
Berlyne, Bonnos parlamentas iš
reiškė oficialų protestą. Tuomet 
dar tik kardinolas, G. Montini 
kalbėjo spaudai apie apkaltini
mų nepagrįstumą. Ilgus metus 
glaudžiai bendradarbiavęs su Pi
jum XII, kard. Montini turėjo 
progos pažinti šio popiežiaus tik
rąjį nusistatymą ir veiklą.

Pačių žydų vyresnieji rabinai 
pripažino Pijaus XII uolias pa
stangas gelbstint ir priglau- 
džiant žydus. Pvz. vien tik Itali
joje vokiečių okupacijos laiko
tarpyje žydai rado prieglobstį 
155 vienuolynuose. Joseph L. 
Lichten, JAV žydų, vadovas, .iš
reiškė apgailestavimą, kad ne
įmanoma parodyti pilnos tikro
vės ir tiesos, kol Vatikano ar
chyvai nebus atidaryti. Kai pas
kutiniu laiku J. L. Lichten tuo 
reikalu kreipėsi į Paulių VI, šis 
pažadėjo remti pastangas tiesai 
atstatyti.

Šv. Tėvas Paulius VI, baigda
mas savo istorinę kelionę Šv. že
mėje ir palikdamas Izraelio te
ritoriją, atsisveikinimo kalboje 
pastebėjo, kad, nežiūrint įvairių 
priekaištų, Pijus XII priešinosi 
betkokiam žiaurumui ir perse
kiojimui. Jis ypač pabrėžė, jog 
“nėra nieko neteisingesnio kaip 
šmeižtai prieš tokį garbingą pri
siminimą”.

Pats Hochhuth veikalas įvai
riai buvo sutiktas. Pvz. Šveica
rijoje buvo surengtos didžiulės 
protesto demonstracijos, kuriose 
dalyvavo pats prez. Ludwig von 
Moss, parlamento nariai ir ne
katalikiškų organizacijų atsto
vai. Ypač karštai žiūrovų pub
lika reagavo Paryžiuje.* * *

“N. L. ” 1963 m. lapkričio 6 
d. nr. 45, psl. 1, komentuojant 
Vatikano santarybos svarstymus 
apie vyskupų kolektyvumą, pa
stebima, jog “iškeliamas kolek
tyvumo svarbumas rodo, kad 
vienu žmogum pasitikėjimas ne
tenka absoliučios reikšmės, tos 
reikšmės, kuri lig šiol vyravo. 
Nesunku suprasti iš to, kad Ma-

sveikas. Juk tikrai gyvenimiška, 
kad žmogus visada gali susirgti 
ir kada jo sąmoningumas susvy
ruoja ir gali padaryti klaidų, 
kuriu sveikas būdamas nepada
rytų.”

Pijus XII savo popiežiavimo 
laikotarpyje padarė vienintelį 
esminį žygį Marijos kulto srity
je: 1950 m. lapkričio 1 d. paskel
bė, jog Marijos į dangų paėmi
mas yra tikėjimo dogma. Pijus 
XII mirė 1958 m. spalio 9 d. 
Taigi beveik aštuonių metų lai
kotarpį laikyti “paskutinėmis 
gyvenimo dienomis” yra netiks
lu ir vadinti susvyravusiu sąmo
ningumu — nepagrįsta.

Bažnyčios santarybos arba po
piežiai, paskelbdami tikėjimo 
tiesas, nepasako nieko naujo, 
nes tikėjimo apreiškimas yra pa
sibaigęs su paskutinio apaštalo 
mirtimi. Paskelbiamos tikėjimo 
dogmos, arba ■ tikėtinos tiesos, 
yra ne kas kita, kaip Šv. Rašte 
išreikštų tiesų autoritetingas ap
tarimas. Marijos dangun paėmi
mo tiesa glaudžiai rišasi su Jos 
dieviškąja motinyste ir nekaltu 
prasidėjimu.

Kolektyvumas K. Bažnyčioje 
turėjo savo reikšmę ir prieš Va
tikano santarybos II sesiją. Pvz., 
nors Marijos į dangų paėmimo 
tiesa buvo gvildenama teologų 
nuo pirmųjų šimtmečių, Pijus 
XII, prieš oficialiai paskelbda
mas šią tiesą kaip dogmą, dar 
atsiklausė viso pasaulio katali
kų yyskupų nuomonės. Įjįjo pa
klausimą atsiliepė 1.194 vysku
pai, kurie sudaro 94% visumos. 
Iš atsiliepusių 98% pasisakė už 
naujos dogmos paskelbimą.

Taigi, iš kartos į kartą nuo pir
mųjų krikščionybės šimtmečių 
perduotas tikėjimas, patvirtintas 
beveik vienbalsiu Bažnyčios nau
jųjų amžių vyskupų pritarimu, 
negali būti laikomas nesveiko 
asmens klaida.

VALSTIEČIAI LIAUDININKAI 
APIE VLIKa

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos centro komitetas, visuotinio są
jungos narių suvažiavimo Niujorke 
pavedimu, savo posėdyje 1963 m. 
gruodžio 15 d., apsvarstęs laiko ir besi
keičiančių įvykių šviesoje Lietuvos 
laisvinimo akciją, priėmė šią

REZOLIUCIJĄ:
1. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas, kuris siekia vieno augščiau- 
sio tikslo — laisvės Lietuvai ir suvere
ninių teisių atstatymo lietuvių tautai, 
turi veikti nekeisdamas egzilinio orga
no prigimties, pagal 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijos principus.

2. VLIKas turi būti lietuvių lėšomis 
išlaikomas. Iš kitų šaltinių jis gali pri
imti tik tokią medžiaginę paramą, kuri 
jokiomis sąlygomis neapsunkina jo 
sprendimų laisvės.

3. Turi būti padidintos pastangos or
ganizuoti laisvojo pasaulio lietuvių tar
pe nuolatinį lėšų rinkimą, siekiant už-

Įvairūs
Siuntiniai Estija, Ukraina

■X |ZJSiunčiame _ ^Xi.. Jūsų sudarytus ir ap-IS IxQnGuOS. paprastu ir oro pastų draustus {vairius 
siuntinius. Turime pardavimui {vairią medžiagą ir kitą prekią.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svorio 
siuntinius, bet užsakymus reikmenims iš Europos valstybią, siąsti mums 
pašte ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą. Mūsą patarnavi- 
<iim> greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
QARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto Iki

7 vah vakaro. Seštadeiniais nno 9 vai. ryto Iki 5 vaL po pietų

165 Cannon St E., Hamflton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Jnraltis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Atviras žemės ūkio 
sužlugdymo pripažinimas

Sovietiniai leidiniai visais bū
dais siekė žemės ūkio sunykimą 
paslėpti. Maskvos ir ypač Vil
niaus statistikos valdyba stengė
si įvairiais būdais nerodyti kom- 

mės ūkyje. Kompartijos ir sovie-.. • ... .. -etų suvažiavimuose net bandė 
žemės ūkio pažangą kalbėti, 
jo sunykimą lydėjo skurdas. 
Kompartija vis daug žadėjo, bet 
nebuvo pajėgi ištesėti.

Ryškioji kompartijos apgaulė 
turėjo būti baigta. Ją pasmerkė 
Maskva, kurios pastangomis bu
vo sugriautas Pabaltijo valstybių 
pažangus žemės ūkis. Jo gamybi
nis pajėgumas buvo didesnis pvz. 
už Švedijos, kuri dar įsiveždavo 
žemės ūkio gaminių. Pabaltijo 
valstybių pagrindiniai derliai pra
lenkdavo Švedijos ir Suomijos 
derlius. Sviesto, o ypač bekono, 
išvežime Pabaltijo valstybės pir
mavo. Lietuva buvo ypač pajėgi 
kiaulienos išvežėja, nes, po Dani
jos, ji pirmavo pasaulyje. Prieš
kariniais metais Danijoje vienam 
gyventojui teko viena kiaulė, o 
Lietuvoje 100 gyventojų — 49 
kiaulės.

Kolchozus įgyvendinus
Atsiverskime kitą lapą ir žvel

kime kas nutiko Pabaltijo žemės 
ūkyje sugriovus pažangų žemės 
ūkį ir Maskvai įgyvendinus kol
chozus. Duomenis pateikė N. S. 
Chruščiovas sovietų kompartijos 
ciko suvažiavime Kremliaus -rū
muose, 1963. XII. 9 visai nesiek
damas Pabaltijo žemės ūkio suny
kimo perdėti: “Vystantis chemi
jai, keičiasi mūsų jpažiūros į Pa
baltijo respublikų žemės ūkio ga
limybes. Šių respublikų laimėji
mai, vystant ekonomiką ir kultū
rą, žinomi. Bet žemės ūkyje Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos TSR to
li gražu nepilnutinai išnaudoja 
savo galimybes.

Dabar pribrendo sąlygos iškel
ti Pabaltijo respublikoms uždavi
nį — pagal žemės ūkio produk
tų gamybą pasiekti Skandinavijos 
šalių, tokių, kaip, pavyzdžiui, Šve
dija, lygį/Jų klimato ir dirvos 
sąlygos maždaug vienodos. Vadi
nasi, jeigu sudarysime vienodas 
sąlygas, tiekdami trąšas ir aprū
pindami energija, tai pagrįstai 
galime tikėtis, kad Latvija, Lietu
va, Estija gali pasiekti ne žemes
nį, o net aukštesnį žepaės ūkio, 
produktų gamybos lygį, negu Šve
dija bei kai kurios lotos šiaurės 
šalys.” (Tiesa, 1963. XII. 10).

N. Chruščiovas, kiek padailin
tai nušvietęs žemės ūkio padėtį, 
deda visas viltis Į trąšas, didesnį 
dirbtinių trąšų naudojimą ir že
mės ūkio techniką. A. Sniečkus 
XIV vietinės kompartijos suva
žiavime, Vilniuje, š. m. sausio 15 
d. baigiamajame žodyje pastebė-

tikrinti pastovų fondą užplanuotai Lie
tuvos laisvinimo akcijai vesti. Tam 
tikslui yra reikalinga Įsteigti visose 
lietuvių kolonijose Tautos Fondo atsto
vybes arba Lietuvos laisvinimo akcijos 
rėmėjų skyrius. Reikalui esant, atitin
kamai perorganizuoti Tautos Fondą.

4. VLIKas nuolatos turi siekti, kad 
jo darbus moraliai ir materialiai rem
tų kuo platesni lietuvių išeivių sluogs- 
niat Yra siektinas ir visų politinių 
organizacijų bei laisvės kovos sąjūdžių 
Įsijungimas Į VLIKa. Tačiau taip ilgai 
užsitęsusios konsolidacijos pastangos 
nebeturėtų užimti tiek dėmesio ir lai
ko. Visą laiką ir darbą VLIKas turi 
pašvęsti savo tiesioginiam uždaviniui 
— kovai už Lietuvos laisvę organizuo
ti ir jai vadovauti.

Apsijungimas VLIKe iš jo anksčiau 
pasitraukusioms grupėms turi būti 
laisvas ir be derybų, jeigu tik jos pri
pažįsta kovojančios tautos atstovų 
1944 m. vasario 16 d. susitarimu jam 
skirtas prerogatyvas ir uždavinį bei 
laisvinimo kovoje bendro darbo svar- 
bą.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
siekiančios atstovauti visai lietuvių kil
mės išeivijai, talka ir parama Lietuvos 
laisvinimo akcijoje yra lauktina ir ska
tintina. Tačiau jos atstovų dalyvavi
mas VLIKo sudėtyje būtų priešingas 
tiek Lietuvių Bendruomenės paskir
čiai, tiek egziliniam Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pobūdžiui.

6. Laikydama kovą už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą savo augščiau- 
siu uždaviniu, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga, veikianti, kraš
tui esant okupuotam, užsienyje, ati
džiai seka VLIKo veiklą, džiaugiasi jo 
atliktais darbais ir kartu siekia, kad 
Lietuvos laisvinimo akcija, kurioje pa
stebima rutinos reiškinių ir planingo 
darbo stoka, būtų veiksmingesnė, ryž
tingesnė ir duotų vis geresnių laimė
jimų. Tam tikslui Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos centro komite
tas kviečia visas VLIKą sudarančias 
organizacijas ne tik sesijų metu, bet ir 
visą laiką būti aktyviai įsijungus į Lie
tuvos laisvinimo darbus, kelti naujas 
laisvinimo idėjas, jieškoti veiklai nau
jų priemonių įjungiant šiam darbui ge
riausias jėgas.

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų
Sąjungos centro komitetas

Bostonas. — JAV gaisruose pr. 
metais žuvo 11.800 asmenys, 1.8 
mil, asmenų patyrė apdegimus.

jo: “Ir iki šiol mes nemažai gau
davome mineralinių trąšų. Tačiau 
žemės ūkio derlingumas lėtai di
dėjo. šiais metais mes dar negau
sime tiek trąšų, kad galėtume pa
tenkinti visus žemės ūkio porei
kius.”

Abu daro tą pačią klaidą. Į 
žemdirbius jie žiūri iš augšto. 
Net ir šiuo metu kompartija ne
rodo noro pašalinti žemės ūkio 
pažangos kliūties — kolchozų.

Chruščiovas sugėdino Lietuvos 
kompartiją. Ji jau liovėsi girtis 
žemės ūkio pažanga, tačiau netu
rime rimto pagrindo tikėti, kad 
padarys protingą išvadą: žmogų 
augščiau vertinti už technikos 
priemones.

Dvarai remiasi sklypais
K. Meškauskas ir St. Tarvydas 

veikale (“Lietuvos TSR ekonomi
nė geografija”, 79 psl., Vilnius, 
1957 m.) riešingai nurodo: “Ver
gui nerūpėjo didinti darbo našu
mo, nes jo gerovė nuo to nepri
klausė”. Lietuvos kolchozininkai 
juk vergai, kurie turi judėjimo dalis. Tai V. Lenino numatytos
laisvę, bet už darbą menkai atly
ginami. Jų atlyginimas priklauso 
nuo eilės priežasčių, tačiau ir pa
tį didžiausią atlyginimą gaunan
tieji kolchozininkai sunkiai teiš
gali iš jo pragyventi. Daugelis 
kolchozų ir šiandieną tebeskurs- 
ta. Didelius atlyginimus gauna 
iompartijes varovai, kolchozų pir
mininkai. Žemės ūkio įvairūs ži
novai gauna nemažiau 80% koi

kia šimtus rublių per mėnesį. Dar 
šiaip taip gali galus sudurti įvai
rūs žemės ūkio technikai, brigadi
ninkai ir kiti kompartijos dvarų 
užvaizdos talkininkai. Kolchozi? 
ninku atlyginimas tesiekia kelio
lika kapeikų ir vieną kitą kilo
gramą grūdų už darbadienį. Jų 
vienintelė atspara — 0,6 ha skly- 

daržovių, be to, dar gauna kiek 
pašarų savo gyvuliams. Kolcho
zininkai neretai darbadienių atly
ginimo laiku negauna, o neretai 
jis nusukamas, nes išmokėjus pa
reigūnams algas nelieka iš ko be
mokėti. Tuo atveju jie raminami, 
kad gaus atlyginimą kitais me
tais, kai sulauks geresnio der
liaus.

Rusas F. Romanovičius, kol
chozų viršininkas Lietuvoje pri
pažino, kad kolchozininkai daž
nai apgaunami ir 1959 m. rudenį 
siūlė pakeisti jų atlyginimo mokė
jimo tvarką. Iki*šo meto daug 
tuo reikalu kalbėta ir. rašyta, ta
čiau kolchozininkų būklė Lietu-

Laukia vėl prasiveriančios sienos
J. PIPIRAS / Mūsų bendradarbis Vokietijoj

Pirmą kartą po 28 mėn., po to, 
kai 1961 m. rugpjūčio 13 d. so
vietų pareigūnai hermetiškai at
skyrė vak. Berlyną nuo rytų Ber
lyno ir rytų zonos, sutiko Panko- 
wo valdžia praverti “gėdos sie
ną”, bet ir tai tik viena kryptimi 
— iš vakarų į rytus. Rusų sekto
riaus berlyniečiams kelias i vaka
rus ir toliau baigėsi ties mūrine 
siena, “išdabinta” spygliuotom 
vielom, giliais grioviais ir minų 
laukų rėžiais. Kai 18-metis elek- 
trininkų mokinys, kuris pirmą 
Kalėdų dieną ryžosi išbandyti sa-; 
vo laimę, pasiekė laisvo Berlyno 
žemę, sovietinių pasienio sargų 
mirtinai peršautas.

Pagal protokolą, kurį po 7 pasi
tarimų, vykusių pakaitom tai ry
tų, tai vak. Berlyne, iš vakarie
čių pusės, Berlyno senato ir vyr. 
burmistro pavestas, pasirašė vie
nas senato tarėjas, o iš sovietinės 
pusės ministerių tarybos pirmi-, 
ninko pavaduotojo patvarkymu— 
vienas valstybės sekretorius. Bu
vo susitarta, kad vak. Berlyno 
gyventojai galės aplankyti savo 
gimines rytų Berlyne.

Taigi, paviešėti vieną dieną ry
tų Berlyne turėjo progą tik tie 
berlyniečiai, kurie galėjo įrodyti, 
kad ten gyvena jų tėvai, vaikai, 
broliai, anūkai, ar dėdės su te
tom. Reikšdamas nepasitenkini
mą prieš tokį apribojimą, vyr. 
burmistras W. Brandt pranešė 
per radiją ir televiziją, kad ir jis 
būtų galėjęs Kūčių vakarą nuvyk
ti pamaldoms į rytų Berlyną, 
bet nevykęs, nes norįs palaukti, 
kol kelias į rytus bus laisvas vi
siems vakarų berlyniečiams.

Vien giminystės ryšio patekti 
rytų Berlynan nepakako. Reikė
jo dar gauti specialų sovietinės 
vokiečių valdžios leidimą. Tam 
tikslui buvo įrengta vak. Berlyno 
mokyklose, netoli mūrinės sienos, 
12 biurų, kuriuos aptarnavo so
vietiniai pareigūnai mėlynose 
paštininkų uniformose, išduoda
mi pirmiausia rausvus, atvirutės 
dydžio pareiškimų leidimams 
gauti formuliarus (vardas, pavar
dė, gimimo data ir vieta, adre
sas, asmens liudijimo nr., lanky- 
muisi numatyta data, giminės pa
vardė ir adresas), o sekančią die
ną ir pačius leidimus.

Tų paštininkų, kasdien su savo 
kartotekom ir popieriais atvažiuo
jančių iš rytų į vak. Berlyną, bu
vo pradžioje 150, vėliau virš 300, 

metais jų būklė mažai kuo geres
nė. Iš Lietuvos rašo: “Praėjusias 
šventes praleidome tesitenkinda- 
mi juoda duonele. Maskva jau už
pirko kviečių už bilijoną, bet 
mums baltų miltų neparduoda. 
Mes nežinom kur juos deda.” 

jie besigelbėdami nuo bado iš- 
gelbsti sovietus nuo visiškos su
irutės žemės ūkyje. Jie tenaudoja 
6% dirbamos žemės, bet išlaiko 
daugiau kaip trečdalį galvijų, 
daugiau kaip ketvirtadalį kiaulių 
ir pagamina apie 60% mėsos ir 
pieno.

Kompartija jau seniai kalba 
apie panaikinimą teisės naudoti 
sklypelius. Esą privatus ūkiškas 
papildinys būtinas iki visuomeni
nis ūkis negali patenkinti gyven
tojų reikalavimų (Voprosi filoso
fui, 1960 m. sausio mėn. laida).

Kompartijos programoje sako
ma: “Kolūkinė santvarka neatski
riama socialistinės visuomenės 

valstietijos laipsniško perėjimo 
į komunizmą kelias ... Kolūkis 
derina asmeninius valstiečių in
teresus su visuomeniniais, indivi
dualinį ir kolektyvini suinteresuo
tumą ...” (“Tarybų Sąjungos ko
munistų partijos programa”, 62 
psl., Vilnius, 1962 m.)

Nauji kaimai
Kiekviename sakinyje teigimai 

yra klaidingi. Kompartija nėra 
pajėgi kolchozo gyventojus su
telkti kaimuose. Inž. arch. B. 
Barzdžiukas, nurodęs, kad kom
partijos esminis uždavinys esąs 
panaikinti vienkiemius, gyvento
jus perkelti į kaimus. Jis nurodo: 
“Gyvenamieji namai, kuriuos pa
sistatė kolūkiai, kolūkiečiai bei 
taryb. ūkių darbininkai savo jė
gomis per pastaruosius 12 metų, 
aprūpina gyvenamuoju tik 10% 
visu šeimų, būtinų perkelti iš 
vienkiemių į gyvenvietes. Tokiais 
tempais statant gyvenamuosius 
namus kaimo vietovėje, persikė
limas iš vienkiemių į gyvenvietes 
užtruks nemažiau 50 metų. Tai 
visiškai nepatenkinami tempai.” 
(“Liaudies ūkis”, 1963 m. gegužės 
mėn laida, str. Kaimo gyvenvie
čių statyba ir vienkiemių likvi
davimas).

Tokiais tempais vykdant staty
bą gyventojai liks be pastogės. 
Kompartija visomis išgalėmis sie
kia subrukti kolchozininkus į nau
jus kaimus, tačiau ir šio uždavi
nio ji nepajėgia atlikti.

nes pasirodė, kad norėjusių leidi
mus gauti skaičius prašoko visus 
sovietinės valdžios apskaičiavi
mus.

Koks didelis buvo savųjų ilge
sys, koks karštas noras pradžiu
ginti nelaisvėj gyvenančius asme
nišku apsilankymu ir mažutėm 
dovanom! (Buvo leista pasiimti 
250 gr. kavos, 250 gr. kakavos, 
300 gr. šokolado ir 50 gr. taba
ko). Tai liudija ištvermę, kuria 
pasižymėjo tūkstantinės žmonių 
minios, priverstos stovėti ir šalti 
ilgiausias valandas prie leidimų 
biurų.

Sausio 6 d. vėl. uždarius tas 4 
“skyles” geležinėje uždangoje, 
per kurias plūste plūdo berlynie
čiai rytų link (vien paskutinį šeš
tadienį 336.000!), buvo nustatyta, 
kad galimybę aplankyti gimines 
pasinaudojo apie 4-500.000 vak. 
Berlyno gyventojų, ir kad daugu
ma jų net po kelis sykius, nes iš 
viso buvo išduota 1,3 mil. leidimų 
vienos dienos vizitui. Visi laukia, 
kad ta nelemtoji sovietų siena 
vėl būtų praverta.

Bostonas. — Du Massachu
setts valstybinio kalėjimo kali
niai, gindami negatyvinę pusę, 
laimėjo diskusijas prieš Kolum
bijos un-to studentus tema: “Re
solved: Wiretapping should be 
legalized”.

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

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

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

BOLTOH

HWY

ALBION 
“MOTORS

Taip pat pardnodami naudoti antomobiliai ir priimami kaip trade-ln.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, Ir tori dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginio dalią sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisinnčiame pašto ir antomobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORATHS G. McCALLEN
Namų teL RO 2-2407 TeL Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Moton Ltd. pasakius “collect charge”.

Jie sako
• Leonid Brežnev, Sovietų Sąjungos prezidentas: “Kinija, ; 
! mūsų akimis, yra toje pačioje grupėje, kaip ir Vakarų im- , 
i perialistinės jėgos, kurios nenori sušvelninti tarptautinės ; 
; įtampos”. ' *

Hayato Ikeda, Japonijos premjeras: “Prekyba yra mū- < 
sų pragyvenimo būtinybė, bet vieno dalyko mes nepirksime ; 

; — komunizmo”. (
, Stefan Wyszynski, Lenkijos kardinolas: “Žmogaus tei- < 

sėm turi būti duodama pirmenybė prieš milžiniškus fabrikus J 
ir pastatus, statomus netoli Varšuvos ir Krokuvos. Ką tik , 
gimęs kūdikis yra daug vertingesnis, negu tie pastatai. Žmo- ; 
gaus gyvenimas turi būti statomas pirmoje vietoje”. !

Walter Lippman, kalbėdamas apie lenktynes, kas grei- < 
čiau pasieks mėnulį: “Nuo faraonų laikų, kada buvo stato- ; 
mos piramidės, visuomenė neskyrė tiek lėšų tokiem tikslam, ( 
kurie nieko bendro neturi nei su saugumu, nei su žmonijos ' 
gerove.” \

K. Skrupskelis: “Sutartys gerai veikia tarp dviejų drau- < 
gų, bet ne tarp dviejų priešų”.

Aukokime Lietuvos laisvinimui!
Artinasi visiems .1 

brangi, per amžius nepamirštama, 
istorinė 1918 m. Vasaria 16 die
na, kada, nežiūrint žiaurios kaize
rio okupacijos, Lietuvoje, sauje
lė patrijotų pasirašė Lietuvos ne
priklausomybės aktą ir paskelbė 
jį visam pasauliui.

" Bet neilgai džiaugėmės laisve ir 
nepriklausomybe. 1940-1944 m. 
Lietuvą užtvino viską naikinąs 
raudonasis maras iš rytų ir nuo 
tada prasidėjo žiauriausia, lietu
vių tautą naikinanti okupacija. 
Tūkstančiai viską palikę bėgo 
nuo komunizmo į vakarus, o šim
tus tūkstančių, Tėvynėje pasiliku
sių, okupantas vežė į Sibirą kator
gos darbams, badui ir išnaikini
mui.

Kiekvienais metais lietuviai,

The Royal Canadian Air Force 
Wilno Wing

KARALIŠKOSIOS KANADOS AVIACIJOS PIKTNAUDOJIMAS 
NACIONALINĖMS MAŽUMOS ASPIRACIJOMS?

“The Montreal Star” š. m. sau
sio 10 d. laidoj randame ponios 
ir pono M. A. Taras nuotrauką su 
pranešimu, kad minimi asmenys 
bus šeimininkai metinio RCAF 
310 Wilno Wing baliaus Sheraton 
-Mount Royal viešbuty. M. A. 
Taras pristatomas kaip “... pres
ident at 310 Wilno Wing RCAF.” 
Taigi, be karinio laipsnio.

To paties dienraščio sausio 14 
d. vėl randame nuotrauką “Pho
tographed at the annual Blue 
Ball of the Wilno Wing of the 
RCAF (Polish Wing)...” Nuo
traukoj rodomi: “... Mrs. M. Ta
ras, wife of the president of the 
Wilno Wing, Air Commodore A. 
C. Hull, DFC, Air Defence Com
mand and Mrs. Hull.”

Jeigu iki šiol stebėjomės ne
įprastai nekanadišku RCAF dali
nio vardu, tai skliausteliuose žo
džiai “Polish Wing” po šia nuo
trauka rodo dalinio kūrėjų kilmę 
ir jų tikslus parenkant vardą. Tad 
manome, kad mūsų pareiga pa
klausti Comm. Hull, RCAF vado
vybę ir Kanados vyriausybę ar 
jiems žinoma:

1. Kad “Wilno” yra Lietuvos 
valstybės sostinės Vilniaus lenkiš
kas pavadinimas.

2. Kad Vilnius nuo 13 š. vidu
rio yra Lietuvos valstybės sosti
nė ir šiandieną tokia yra-.

3. Kad po I D. karo atsistačius 
Lietuvos ir Lenkijos valstybėms 
tarp jų buvo pasirašyta sutartis, 
kurioj Vilnius buvo pripažintas 
Lietuvai.

4. Kad 1920 m. Lenkija šią su
tartį sulaužė ir Vilnių su dalim 
Lietuvos teritorijos jėga okupavo.

5. Kad šių teritorinių pakeiti
mų nepripažino tuometinė Tautų 
Sąjunga ir byla buvo perduota 
tarptautiniam teismui Hagoje, 
kuris 1931 m. Lietuvos poziciją 
toje byloje patvirtino.

6. Kad Lenkijos valstybei griu-

lietuviams i gyveną laisvajame pasaulyje, gau- 
imirštama ! šiai dalyvauja Vasario 16 minėji-

me ir ta proga duosniai aukoja 
Tėvynės laisvinimo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad viso
se apylinkėse Kanadoje būtų iš
kilmingai paminėta Vasario 16 
šventė, kad kiekvienas lietuvis 
pasistengtų ateiti į minėjimą ir 
paaukotų Tautos Fondui. ’

Nuo vasario iki liepos mėn., 
kaip ir kasmet, visoje Kanadoje 
vykdomas TF aukų vajus; aukų 
rinkėjai su sąrašais jų apylinkėje 
gyvenančių lietuvių rinks aukas 
ir platins pasus bei ženklus, atsi
lankydami į kiekvieno lietuvio 
namus, ypatingai pas tuos, kurie 
negalėjo dalyvauti Vasario 16 
minėjime ir dar Tautos Fondui 
neaukojo.

TF atstovybė Kanadoje 

vus, Vilnius buvo užimtas Sovie
tų Sąjungos, vėliau Kanados są
jungininko, kuris Vilnių perleido 
Lietuvai.

Nenorime tikėti, kad Comm. 
Hull ir Kanados vyriausybė šių 
Vilniaus istorijos faktų nežino? 
Nenorime tikėti, kad "žinodami 
sąmoningai leistų naudoti Kara
liškosios Kanados Aviacijos dali
niui svetimos valstybės sostinės 
vardą, su kuriuo surišta tiek 
daug nemalonių atminimų ir len
kų padarytų skriaudų savo" kaimy
nui. Juk tai panaudojimas politi
niam tikslui Karališkosios Kana
dos Aviacijos vardo ir papiktini
mas lietuvių kilhaės Kanados pi
liečiams, gerai žinantiems šiuos 
istorijos įvykius. Džiaugiamės ga
lį būti šio didingo krašto pilie
čiais. Atsidėkodami už svetingu
mą, mes norime siekti šio krašto 
gerovės ir jieškoti kas mus jun
gia, o ne skiria. Gi RCAF dalinio 
pavadinimas “Wilno Wing” var
du kaip tik įneša trinties tarp lie
tuvių ir lenkų kilmės kanadiečių. 
Pagaliau ar tai nėra įžeidimas ir 
Lietuvos valstybės, kurios konsu
latas, pripažintas Kanados vyriau
sybės, veikia Toronte?

Iškeldami “Wilno Wing” klau
simą spaudoj, nenorime inkrimi
nuoti lenkų kilmės nuoširdžių 
Kanados piliečių, kurių daug pa? 
žįstame. Tačiau," būdami nuošir
dūs kanadiečiai, jaučiame pilieti
nę pareigą atkreipti vyriausybės 
dėmesį į mažumas, kurios savo 
senas nacionalines ir agresyvines 
aspiracijas bando perkelti ir į šį 
kraštą ir sukelia nepasitikėjimą 
tarp atskirų tautinių grupių. Ap
gailestaudami, kad toks “RCAF 
Wilno Wing” vardas galėjo atsi
rasti ir siekdami šio krašto geres
nės ateities bei vienybės, turime 
paprašyti Kanados vyriausybę šio 
Karališkosios Kanados Aviacijos 
vieneto vardą neatidėliojant pa
keisti. Vyt. Geidžiūnas 

o
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Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
suvažiavimas Niujorke

V. GIDŽIŪNAS, OFM
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka

demija, įkurta 1922 m. Lietuvo
je, jau buvo išvysčiusi reikšmin
gą veiklą. Jai tuomet vadovavo 
vysk. J. Skvireckas (1922-1926), 
prel. Ad. Jakštas - Dambrauskas 
(1926-1938) ir prof. St. Šalkaus
kis (1938-1940). Ji rūpinosi kata
likų mokslininkų prieaugliu, su
ruošė tris mokslininkų suvažiavi
mus 1933, 1936, 1939 m. ir išlei
do “Suvažiavimų darbus” ir buvo 
įsigijusi vertingą biblioteką.

Išeivijoje LKMA atgaivinta 
1954 m. Romoje, ten susidarius

ris atsiklausęs visame pasaulyje 
esančių narių, paruošė naują sta
tutą ir korespondentiniu būdu 
pravedė centro valdybos rinki
mus. Nuo tada iki šiol centro val
dybos rezidencija yra Romoje. 
Pradžioje LKMA pirmininkavo 
vyskupas Padolskis, o dabar jau 
antrą terminą pirmininkauja 
prof. dr. Liuima, SJ.

Šiuo metu LKMA jau turi arti 
150 narių, susitelkusių į židinius, 
sekcijas, o kur jų nėra nariai pa
skirai dirba mokslinį darbą. Iš
eivijoje ji jau suruošė du suvažia
vimus: 1957 m. Romoje ir 1961 
m. Čikagoje. Yra išleidusi'“Su
važiavimo darbus”, “Metraštį” ir 
kelias vertingas knygas. Romoje 
istorijos mokslų sekcija ruošiasi 
leisti Lietuvos istorijos šaltinių 
kolekciją.

Šiais metais LKMA šaukia sa
vo trečiąjį suvažiavimą išeivijoje. 
Jis ruošiamas Fordhamo jėzuitų 
universitete, Bronx, N.Y., kuris 
įvyks rugsėjo 5-7 d. Suvažiavimo 
organizavimu centro valdyba jau 
pradėjo rūpintis 1962 m. Tam 
tikslui buvo parinkta vieta, suor
ganizuotas LKMA židinys Niujor
ke ir jam pavesta vietoje rūpin
tis suvažiavimo reikalais. Jau yra 
gautos Fordhamo universitete pa
talpos paskaitoms, pamaldoms, 
banketui, spaudos parodai ir net 
nakvynėms vyrams. Niujorko ži
dinio valdybą sudaro: pirm. prof, 
dr. V. Jeskevičius, SJ, vicepirm.
— dr. V. Gidžiūnas, OFM, ir sekr.
— prof. dr. A. Vasys. Suvažiavi
mo finansams telkti sudaryta ko
misija: pirm. prel. J. Balkūnas 
ir nariai dr. P. Bagdanavičius ir 
kun. St. Raila.

Centro valdyba suvažiavimui 
yra pramačiusi 9 sekcijas ir pa
kvietusi sekcijų vadovus' kurie 
kviečia paskaitininkus ir pasiūlo 
jiems temas. Teologijos sekcijai 
vadovauja prof. dr. A. Liuima, 
SJ, filosofijos — prof. dr. J. Gir
nius, teisės ir ekonomijos — prof, 
dr. Br. Kasias, istorijos — prof, 
dr. Z. Ivinskis, medicinos — dr. 
D. Jasaitis, tiksliųjų ir gamtos 
mokslų — dr. A. Darnusis, politi
nių ir socialinių mokslų — prof, 
dr. V. Vardys' pedagogikos ir 
psichologijos — prof. dr. V. Bie
liauskas, literatūros ir kalbos — 
dr. L. Andriekus, OFM. Kiekvie
noje sesijoje suvažiavimo metu 
bus skaitomos 2-4 paskaitos. Pa
skaitininkais pakviesti dalykų 

' specialistai.

Be sekcijų paskaitų, suvažiavi
me bus bendra įžanginė paskaita, 
kurią sutiko skaityti prof. dr. A. 
Maceina, o suvažiavimą užbai
giant bus paminėta 100 metų su
kaktis nuo spaudos uždraudimo. 
Šiame minėjime paskaitą skaitys 
— prof. S. Sužiedėlis. Visų sek
cijų paskaitų temos ir paskaiti
ninkai bus paskelbti vėliau. Su
važiavimo metu vysk. V. Brizgys 
sutiko laikyti pamaldas, o vieti
nis komitetas, prof. dr. šlepety- 
tei vadovaujant, ruošia iškilmin
gą banketą su kultūrine prog
rama.

Suvažiavimas šaukiamas pasau
linės parodos metu ir laisvomis 
nuo darbo dienomis, nes rugsėjo 
5 — šeštadienis, 6 — sekmadie
nis, o 7 — Darbo Dienos šventė. 
Dėlto rengėjai laukia i suvažiavi
mą atvykstant daug akademikų, 
mokslininkų ir mokslo mėgėjų. 
Laukiama svečių iš Kanados, P. 
Amerikos ir Europos.

Himnas gamtai ir vienatvei
“O baltieji kalnai, o baltieji kalnai, 
Nusilenkti aš jums kaip dievams 

/atėjau”.. .

Knygynuose šimtai puošnių 
knygų apie septintąjį meną. Pra
dedant kinematografijos pirmta
kais ir baigiant mūsų dienų ekra
no įžymybėm.

Negali jas vartydamas (visų gi 
neperskaitysi) susilaikyti neprisi
minęs visų pustamsy praleistų 
valandų: žavesio, baimės, liūde
sio, pykčio, graudulio ir prunkš- 
tavimo valandų. Kažkur giliai jau
ti, drauge su nostalgija, kad tie 
paveiksliukai yra ir tavo, dvide
šimtojo amžiaus žmogaus, vaikys
tės, jaunatvės, būtojo “aš” — ta
vo paties dalis.

Šia pagrindine mintimi yra, 
mano manymu, paremtas antolo
ginis Ad. Meko filmas “Aleliuja 
kalvom”.

FRAGMENTINIS POBŪDIS
Vienam trumpam epizodėly 

(visas kūrinys yra epizodėlių, 
užuominų, vinječių mozaika) vie
nas veikėjų, vėjo - pamušalų, už
sisvajojęs taria: “... tik pamanyk, 
dešimt dienų nebuvau kine!” Ir 
vėl jo fantazija ima kurti.

Garsusis Austrijos miestas Innsbruckas, kur vyksta š.m. 
tarptautinė žiemos sporto olimpijada

Vėl

Mekų filmas
VYT. A. JONYNAS

* * * *
jie šoka dūkti, karstytis tarzanais. 
Vėl tapatinasi su ekrane matytais 
herojais. Įsivaizduodami save 
kaubojais, tankistais, tyrlaukių 
mec.žiotojais ...

Nevisada aišku toj pynėj kur 
režisorius Kalba rimtai, kur juo
kauja. Kur vaizduoja buitį, kur 
šaiposi is ’iliuzijų pramones ’ ga
mintojų arba iš žiūrovo lengvati- 
kystės. Arba vėl kur lupinėja, 
krapštinėja čionykščio jaunimo 
mechanizmą, jo psichologijos 
sraigtelius. Ne ką padeda ir fil
mui suteiktas prierašas “ro
mance” — pernelyg miglota ir 
plati sąvoka — nebent, kad fil
mas sukurtas liaudies kalba, visų 
kontinentų, rasių, religijų žmo
nių kalba.'

FRAGMENTIŠKUMAS
IR VIENINGUMAS
Pasaulinė ekrano kritika Ad. 

Meko kūrinį sutiko palankiai, pri
pažindama jo originalumą. Popu
liarioji spauda paskubėjo uždėti 
savo etiketę, būtent, kad autorių 
pastanga esanti pašiepti svetimša
lių bandymus ir “sapnų vaizbū
nus” (dream merchants).

Kur Mekų taikyta, netaip svar
bu. Viena aišku, kad “Aleliuja 
kalvom” nėra mėgėjiška avantiū
ra ar pretenzingas eksperimenti
nis pokštas. Nėra atgalia ranka 
sudrėbtas lipdinys, nėra lėkšta 
nebylių filmų parodija, kaip koks 
televizinis “fractured lickers”, 
bet giliai išstudijuota, paremta 
plačia erudicija ir kineastų stilių 
pažinimu, kaleidoskopinė vienok 
vė.

PASAKA DABARTIES
ŽMOGUI
Operuodamas par a f r a z ė m, 

užuominom, primygtinai pabrėž
damas filmų pramonės konven-

POPULIARIAUSIAS VOKIEČIŲ SPORTAS - FUTBOLAS
Populiariausias sportas V. Vokieti

joje yra futbolas. Vykstant svarbes
nėms rungtynėms, gali būti tikras, 
kad pažįstamą Miulerį ar Fišerį rasi 
namie, prieš televizijos aparatą, pasi
stačiusi šalia kėdės alaus bonką ir gar
siai komentuojantį žaidimo eigą. Su 
vyrų dėmesiu futbolui tenka skaitytis 
ne tik merginoms, planuojančioms sa
vaitgalio programą, bet ir visiems 
tiems, kurie nustato posėdžių laiką: 
jau yra pasitaikę, kad tik -mažas tau
tos atstovų skaičius klausėsi vieną po
pietę parlamente vykstančių debatų, 
bet už tai jų būriai, susimetę į greti
mas patalpas, kur tik buvo televizijos 
aparatai, gyvai sekė futbolo rungtynes.

1963 m. bus ypatingai atžymėti vo
kiečių futbolo istorijoje. Po ilgų svars
tymų, po karštų diskusijų, per kurias 
nevienas atsakingas būtų buvęs pa
tiestas k. o., arba gavęs kulką į kaktą, 
jei vokiečiai turėtų tokių brazilų tem
peramentą, — buvo nutarta įsteigti 
federacinę futbolo lygą.

Iki 1963 m. vasaros, kai baigėsi fut
bolo žaidynių metai, pačios geriausios 
komandos buvo pasiskirsčiusios Į regi- 
jonines lygas: Berlyno, šiaurės, vaka
rų, pietvakarių ir pietų. Kiekvienai jų

priklausė virš tuzino komandų, kurios, 
nepaisydamos nemalonių klimato ap
raiškų, ištvermingai žaisdavo po du 
sykius prieš tą patį priešininką: vieną 
kartą savo miesto stadijone, kitą kar
tą — priešininkų. Pavasarį išryškėda
vo stipriausios lygų komandos, kurios 
susitikdavo baigminei kovai. Ji vykda
vo 2 grupėse, po 4 komandas kiekvie
noje. Grupių nugalėtojai rungdavosi 
tada dėl V. Vokietijos futbolo meis
terio titulo. Tai būdavo pačios svar
biausios rungtynės, kurios sutraukda
vo gausiausią žiūrovų skaičių tiek į 
stadijoną, tiek prie televizijos bei ra
dijo aparatų.

Seniau žymesniųjų komandų susi- 
grupavimas į kelias lygas turėjo ir aki
vaizdžių neigiamybių. Viena jų buvo 
ta, kad i baigmę patekdavo iš kiekvie
nos lygos tik po vieną ar dvi koman
das, ir tos pačios pasidalindavo dar i 
dvi grupes, taip kad vienos lygos vir
šūnei per ištisus metus nebūdavo kur 
ir kada išbandyti jėgas su stipriausiom 
kitų lygų komandom. Įkūrus federaci
nę lygą, šis trūkumas buvo pašalintas.

Dabar feder. futbolo lygoje žaidžia 
16 komandų, atrinktų iš regijoninių 
lygų, kurios ir toliau gyvuoja, padidin-

tos ligi 20 komandų kiekvienoje (tik 
šiaurės lygoj figūruoja 18 ir Berlyno 
10 komandų). Iki 1963 m. Kalėdų bu
vo sužaistas pirmas ratas, iš viso 120 
rungtynių, ir įkirsta 450 įvarčių. Į sta
dijomis buvo sugužėję 3,4 miL žmonių, 
t.y. po 28.400 į kiekvienas feder. lygos 
rungtynes. Daugiausia žiūrovų pritrau
kė rungtynės, kuriose pasirodydavo 
Koelno 1. FC komanda, nes pastaroji 
visą laiką pirmavo,, sėkmingiausiai už
baigė pirmą ratą, palikdama užpakaly 
Schalke 04, Dortmundo Borussia ir kt.

Federacinė futbolo lyga ne tik iš
pildė viltis tų, kurie jieškojo būdų pa
kelti šio sporto lygį, bet kartu pasiro
dė gana pelninga ją sudarantiems fut
bolo klubams. Žiūrovų sudedamo pi
nigo mažiau besuplaukia į regijoninių 
lygų iždus. Užtat šiuo metu vyksta ga
na gyvos diskusijos dėl antros feder. 
lygos įsteigimo. Bet iki pasikeis dabar
tinė futbolo lygų forma ir jų sudėtis, 
praeis dar bent vieneri metai. O 1964 
m. pavasarį, kai baigsis feder. lygos 
žaidimo sezonas, 15-tą ir 16-tą vietą 
užėmusios komandos turės pasitraukti. 
Jų vieton ateis dvi naujos komandos 
iš regijoninių lygų išbandyti savo 
laimės. - J. Pipiras

cionalumą ir monus, Adolfas Me
kas seka pasaką savo amžiaus 
žmogui. Ir, kaip dera pasakoriui, 
jis nepraleidžia progos kaikam 
znybtelėti. Taip, sakysim, aiškiai 
sarkastiška yra scena karių kapi
nėse, kur parodijuojama batvi
nių filmų pompastika prie antka
pio su užrašu “Babbit”. Puikiai 
pašiepiamas “La Notte” filmo fi
nalas su straksinčia porele, kada 
nežinoma ranka pasmilko dūme
lių romantiškai ašaringai iliuzijai 
išgauti.

Nevisada scenos kuriamos vien 
tam, kad būtų pavaizduotos fil
mų atelje kulinarinės paslaptys. 
Esama, ir galbūt jie net viršija, 
eilės lyrinių įtarpų (ir tada sau 
sakai: va, kur lietuvio ranka!), 
kuriuose virpa užuojauta pilkiem 
filmo vaikinam. Vaikinam, kurių 
vienintelės galbūt tikros gyveni
mo dienos yra tos praleistos išky-, 
loj Vermonte pas Verą.

PAVADINIMAS 
NEATSITIKTINIS
Žiūrovai prapliumpa juoku, kai 

pro sukurto laužo dūmus skliau
te įsirašo japoniškas užrašas. 
Efektėlis efektėliu, bet žiūrėda
mas filmą vis giliau pajunti, kad 
neatsitiktinai parinktas pavadini
mas “Aaleliuja kalvom”. Nors, es
mėj, jis galėtų būti aleliuja jau
nystei, himnu jaunatvei ir gam
tai.

Mėgstama pabrėžti, kad Me
kam pavykę taupiai, ekonomiškai, 
susukti juostą, pasinaudojant na
tūraliu gamtovaizdžiu. Nemačiusi 
tai klaidina, nes įtaigojama, kad 
esama panašumo į turizmo biurų 
finansuojamas dokumentines apy
braižas.

Pasitelkęs talkon giliai poeti
nės nuovokos filmuotojus, gabų 
kompozitorių (prisiminkit prūdo 
sceną ar epizodėlį, kur vienas vei
kėjų bando fotografuoti savo da
mą), o užvis labiau pavedęs filmo 
redagavimą poetui Jonui Mekui, 
sugebėjusiam įjungti integralinėn 
vienumon net ir tai, kas kito ran
kose būtų mėgėjiška nuotrauka, 
Adolfas Mekas prajukdo ir pra
virko banalų Amerikos gamto
vaizdį. Vermontas šūkauja, čiauš
kia ir dainuoja savo žiemom ir va
sarom.

VIENAS IŠRADINGIAUSIU
FILMŲ
Nenoromis gaila, kad tai ne 

Vilnijos miškeliai. Ne Semeniš- 
kės. Kad didžiulis Mekų talentas, 
profesinė patirtis ir virtuozišku
mas turėjo būti taip atlaidžiai pa
naudotas laimėti Amerikos rin
koj pripažinimą.

Estetinis pasigėrėjimas, kuri 
junti, saiko nuovoka, kurią nuo
lat konstatuoji ekrane, kūrybinis 
polėkis, kuri taip retai aptinki 
išliaupsintuose filmuose, padaro 
“Aleliuja kalvom” vienu išradin
giausių praeitųjų metų filmų.

Naivu būtų patikėti, kad jisai 
laimėtų Holivudo biržoj “Oska
rą”, bet būtų nepaprastai apmau
du, jei kliūtys pakirstų brolių 
Mekų taip šauniai pradėtą nova
torišką žygį.

KLB Montrealio seimelio prezidiumas, baigęs savo dvejų me
tų veiklą. Iš kairės: A. Morkūnas, ižd.; J. šiaučiulis, pirm.; 
A. Milė, vicepirm. II eilėj: S. Geležiūnas — jaunimo reika
lams, L. Stankevičius — vicepirm. santykiams su kitom tau
tybėm ir liet, radijo programos vedėjas, Gudas — šalpos rei
kalams ir A. Piešina — sekr. Nuotr. A. Kalvaičio

Rudens sapnai vidurvasari,
Kotrynos Grigaitytės “Rudens 

sapnai” — ketvirtoji jos poezijos 
knyga. Poetės kelią ji pradėjo 
1937 m., išleisdama savo pirmąjį 
rinkinį “Akys pro vėduoklę”. To
liau sekė “Paslaptis” 1950 m., 
“širdis pergamente” 1956 m. Tai
gi, poezijos žanre K. Grigaitytė 
nėra naujokė — poezijai ji yra 
paskyrusi virš 20 metų.

Maironio premija atžymėtieji 
“Rudens, sapnai” yra lyg ir pa
minklo akmuo mūsų tautos di
džiajam dainiui. Galbūt dėlto ver
tintojų komisija šiai premijai ir 
parinko klasikinei formai ištiki
mą K. Grigaitytę. Nevienas jos 
eilėraštis lengvo eiliavimo ir 
skambumo dėka . yra - patraukęs 
mūsų kompozitorių akį. Kas pvz. 
šiandien neprisimena koncertų 
salėse skambančios dainos “Na, 
tai kas”, kur poetė liaudies dai
nos stiliumi vaizduoja paprastos 
piemenaitės mergautines godas?

Būti akmeniu Maironio pager
bimo paminkle yra sunkus užda
vinys, nes tuojau pat neišvengi 
palyginimo su trimis mūsų poezi
jos milžinais — J. Alekšandriš- 
kiu, Bern. Brazdžioniu ir Salo
mėja Nerimi, kurie tęsė Mairo
nio klasikinės poezijos tradicijas, 
pasiekdami nekiekvienam priena- 
mų meno augštumų. Visiems ge
rai* pažįstama Brazdžionio pos
muose plazdanti ugnis, Aleksand- 
riškio švelnus subtilumas, Nėries 
čurlenantį kalnų upelį primenan
tis skambumas.

K. Grigaitytė nepretenduoja į 
šių didžiųjų sostą:

Aš niekad nebuvau
Nei gulbė, nei lakštingala.
Buvau tiktai šešėlis, 
Kuris praeina ir negrįžta — 
šešėlis, kuris bučiuoja žiedus,

Nubraukia rasą.
Tebūna man atleista, 
Jei sužeidžiau ką nors 
Bučiuodama...

Iš trijų mūsų poezijos milžinų 
K. Grigaitytei, tenka manyti, ar
timiausia yra Salomėja Nėris — 
jas abi jungia ta pati moteriška 
siela, jaunystės mergautinės go
dos, svajonės ir sapnai. Salomėja 
Nėris, tiesa, turėjo audringesnę 
širdį. Ji daugiau išgyveno dvasi
nių lūžių, skausmo, kančios ir nu
sivylimo*. K. Grigaitytė į gyveni
mą žiūri ramesnėmis akimis. Pir
majame “Rudens sapnų” skyriu
je — “Kada gimsta daina” ji di
delį dėmesį skiria kūrėjo keliui. 
Eilėraštyje “Poezijai” autorė ne
jučiomis praskamba Nėries sti
liumi:

Vėl lietutis alma
Šilko srovėmis, — 
Ant sidabro balno 
Juokias pilnatis.

Tačiau apibūdindama dainos 
gimimą, ji jau suranda savitų, ori
ginalių posmų bei išsireiškimų:

Tik panerki rankas 
Į tą žaliąją tylumą, 
Ir atodūsiai tavo aidės. 
Tik apglėbk akimis 
Tas dainuojančias tolumas, 
Ir glausis raidė prie raidės.

Visa K. Grigaitytės lyrika, iš
skyrus pirmąjį knygos eilėraštį, 
skirtą Maironiui, ir paskutinįjį — 
dr. V. Kudirkai, yra grynai asme
ninio pobūdžio. Tai jos pergyve
nimais nuspalvintas poetės pasau
lis — Kalėdų malda, temstanti 
saulė, baltieji vieškeliai, svajo
nės, mažųjų rankų paslaptis, jau
nystė ir už jūrių marių palikti 
gimtieji namai.

Šiame pasaulyje K. Grigaitytė
(Nukelta į 7 psl.)

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai ranku masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

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

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 

replėse
Irika Našliūnaitė

Autorė yra gimusi ir augusi Lietuvoje, kur 
išgyveno rudąjį ir raudonąjį siaubą. Ji buvo 
išvežta Sibiran; grįžusi Lietuvon dalyvavo par
tizanų sąjūdyje, tarnavo sovietinėje įstaigoje, 
buvo suimta ir kankinama kalėjimuose. Jos 
vaizdingai aprašomame dramatiškame gyve
nime atsispindi ir visos Lietuvos tikrovė. 
Autorė neseniai pasiekė laisvąjį pasaulį ir at
siuntė per tarpininkus savo rankraštį, pava
dintą “Trumpas mano dienoraštis iš komunis
tiško gyvenimo”. Čia jį atskleidžiame lietu
viškajai visuomenei. Redakcija.

Iš Sibiro pas
Lietuvos partizanus
1946 metais aš ir daugelis kitų merginų grįžome 

į Lietuvą — ten, kur mes gimusios ir augusios. Daug 
tūkstančių kilometrų iš rusų belaisvės Novosibirske 
važiavome ir bėgčiom ėjom. Kas laukia mūsų Lietu
voje? Ten gi komunistinė tvarka; pasakyti — aš 
nekalta? Juk tūkstančių lūpos taip sakė, bet kas 
klausė jų? Juos šaudė ir į kalėjimus kišo. Bet vis- 
dėlto, atrodo, ten bus geriau — gal rasiu tėvų namą, 
kuriame gimiau. Oras jau buvo šaltas, ruduo, ir 
kartais stambūs lietaus lašai nuplaudavo ašarą. Vis
kas suplyšę, tik pečius dengė vokiškos uniformos 
švarkelis (luftwaffenhelferin). Vis klausiu save: ko
dėl ir tu čia turėjai patekti?

★ ★ ★
Praėjus 5 savaitėm išvydau Lietuvą — pirmą 

lietuvišką kaimą prie G.
Išalkusi, išvargusi stovėjau ant kiemo. Dideli so

do medžiai man taip artimi. Iš trobos išėjo moteris 
ir švelniai tarė:

— Įeik Į trobą, nebijok, juk tu išalkusi.
Aš ibėgau, sėdausi prie stalo ir taip skaniai val

giau duoną su šiltu pienu. Į trobą įbėgo du maži 
vaikai ir klausė ar tu pas mus pasiliksi? Motina 
tarė: taip ji pasilieka.

Aš išsigandusi žiūrėjau ir paklausiau: ar šis ūkis 
jūsų?

— Taip, mano vyras vokiečių išvežtas ir per visą 
karą slapstės pas mus žydas, todėl rusai mus paliko 
ramybėje.

Dar atėjo du senukai — motina ir tėvas. Vaka
re parėjo sūnus Juozas rusų uniformoje — ‘liau
dies gynėjas”. Aš jo bijojau, kad jie manęs neati
duotų milicijai, bet jis man sako:

— Nebijok, aš esu lietuvis, nebijok tos unifor
mos. Bet sakyk, kas tu esi?

— Aš vokietaitė iš Lietuvos; mano mama mirė, 
tėvas buvo vokiečių nuteistas sušaudyti, bet išliko. 
Ar jis dar gyvas, nežinau. Noriu grįžti į §., bet kas 
manęs ten laukia? Aš bijau!

— Lik pas mus. Tik tau reikės dieną nesirodyti.
Jo motina išmaudė mane ir paguldė. Aš niekados 

nebuvau tokia laiminga, kaip tąsyk.
Kitą vakarą susirinko iš kaimo daug lietuvių, 

atėjo partizanų su ginklais. Mat, jie kovojo prieš ko
munizmą. Jie meldėsi, manim visi pasitikėjo, ir aš 
tą vakarą prisiekiau neišduoti savo brolių, kovojan
čių prieš komunistus. Jie dainavo lietuviškai, valgė 
ir gėrė. Vienas užtikrino, kad neužilgo Amerika iš
vaduos, o dabar visiem reikia kovoti su dideliu 
pasitikėjimu.

Juozo sesuo Stasė man sako: tu gali pas mus 
pasilikti kol norėsi.

Partizanai lankėsi kas vakarą; Juozas sustatyda
vo ginklus, o aš turėdavau dažnai saugoti ant kiemo, 
kad niekas neateitų.

★ ★ ★

Juozas vieną vakarą pasakė:
— Broliai lietuviai, ir aš pas jus ateisiu, viską 

surūpinsiu.
Bet Juozas nepagalvojo, kad nukentės ne tik jo 

šeima, bet daugelis iš to kaimo gaus matyti plačias 
Sibiro dykumas. Jis vieną naktj išėjo paėmęs iš 
rusų ginklus. Kartu su juo išėjo ir daug lietuvių. 
Jis su visais atsisveikino, priėjęs prie manęs apka
bino, sakydamas:

— Tavo paveikslas liks mano širdyje; tu ne tik 
vasarą, bet ir rudeni vis tokia graži, kaip gražiausi 
vasaros žiedai!

Aš jaučiau, kad jis man brangus ir mylimas. Juk 
niekas man taip geras nebuvo, kaip jis. Lig šiol ne
pažinau meilės. Aš pažinau tik mušimą ir ruso pa
juoką. Bet aš jaučiau, kad Juozas negrįš — jis žus, 
kaip žuvo tūkstančiai lietuvių. Aš jį lydėjau Į tamsų 
rudens mišką. Maldaučiau jį: lik, neeik, bet žinau 
jis nebijo mirties — myli savo Tėvynę. Jis geriau 
mirs, nekaip liks amžinas rusų vergas.

★ ★ ★

Tamsumoje nemačiau jo akių. Dar kartą palin
kėjau laimės. Jie išnyko tamsumoje. Aš su Stase 
grįžau į namus. Rytą anksti išėjau į lauką — išve
džiau gyvulius. Grįždama atgal mačiau, kad rusų 
kareivių buvo pilni keliai; girdėjau vaikų ir moterų 
šauksmą. Sustojau prie tvoros, kuri buvo apaugusi 
krūmais ir išsigandusi stebėjau, kaip į kiemą slinko 
rusų kariat Iš trobos vilko drabužius, išvedė motiną 
ir tėvą, kurį mušė klausdami kur Juozas. Motina 
suklupo, o paskiau tėvas. Bet atsakymas buvo: neži
nome. Paskutinę išvedė Stasę; šokdami su pajuoka 
daužė jos veidą, spardė kojas. Dukra Aldutė ir Vy
tukas šaukė:

— Mamytė, mano mamytė, nemuškite!
Paskiau pastatė Stasę prie sienos ir tarė:
— Jei pasakysi kur brolis, paleisime.
Bet Stasė buvo tvirta: aš žinojau ji neišduos. Ta

da atsuko jie ginklus į visus tris. Aš nežinojau ką 
daryti; buvau pusiau negyva. Staiga pisigirdo šūviai 
ir visi krito žemėn, o kareivių juokas nuaidėjo pa
miškėm Visi trys liko gyvi, tik išgąsdinti. Tada su
vertė visus į sunkvežimį ir išvežė į G.

Mažąją Aldutę ir Vytuką pasiėmė giminės, o aš 
sėdau ant arklio ir jojau G. link. Aš buvau silpna, 
negalėjau jų gelbėti. Kitus visus vežė Į Sibirą, o 
P. šeimą dar tikrino daktaras. Motina buvo be są
monės — paguldė Į L. ligoninę, taip pat ir tėvą, o 
Stasę vežė Į G. kalėjimą. Bet ji ėjo drąsi, be jokios 
baimės ir su šypsena. G. klebonas žegnojo juos — 
padėti daugiau jis negalėjo, nors jo širdis plūdo 
kraujuose. Aš tuoj sužinojau apie Stasę, jos motiną 
ir tėvą; aplankiau motiną, kuri troško matyti dar 
kartą savo mylimą Juozelį.

Ji mirė, ir jos kapo aš negalėjau surasti, neži
nau kur ją pakasė. Po kiek laiko mirė ir tėvas. Kai 
aš aplankiau Stasę, man buvo sunku jai viską pasa
kyti kas įvyko, bet ji jcutč. Ji suriko, bet paskiau 
sakė, kad neužilgo bus teismas ir kad gali išvežti:

— Irika, nepamiršk mano vaikų! Jei sutiksi Juo
zelį, sakyk, kad aš dar gyva.

★ ★ ★
Aš nujojau po kiek laiko į G. Ten vyko kažkoks 

sujudimas: visi bėgo, o nuo kalno žygiavo partizanai 
ir Juozas ėjo su lietuviška vėliava. Jis stovėjo taip 
arti, jo balsas buvo švenus, kaip ir visados. Jis viską 
žinojo, tik nežinojo, kad jo tėvai mirė. Kai pasakiau, 
jo veidas sustingo, ir akys buvo pilnos keršto.

— Irika, eik! Būk gera, su manim tu negali eiti.
O aš būčiau ėjusi, rodos, šalia jo nebūčiau nė 

bijojusi.
Kas man beliko? Kitos išeities nebuvo, kaip eiti 

savo tėvo jieškoti, nes man reikėjo valgyti ir regist
ruotis. Iš P. šeimos, kuri mane mylėjo ir varge pri
glaudė, nieko nebeliko. Tik Stasę lankydavau, bet 
ką ašaros galėjo padėti, jei negali išlaisvinti? Beliko 
tik laukti su pasitikėjimu, kad ji iškentės ir grįš, 
nors laisvės oru galės kvėpuoti. O daugiau kuo aš 
galiu jai padėti?

Dramatiškos dienos 
tėviškėj
Baigėsi 1946 metai. Stiprus rudens vėjas taršė 

mano plaukus, kai aš ėjau savo gimtinės link. Ir 
štai jau S.! Išdaužytas miestas, griuvėsiai, tartum 
išmiręs. Daug kas į mane pažiūri, bet aš tyliu, einu 
taip skubiai, tarytum manęs kas lauktų.

štai V... gatvė. Čia viskas išdaužyta, bet dar 
stovi trys namai, ir mano, kur užaugau, širdis dar 
daugiau pradėjo plakti. Aš meldžiaus, taip stipriai 
prašiau Dievą manęs neapleisti.

žengiau į kiemą. Tas pats medinis namelis, tas 
pats kiemas, upelis ir sodo medžiai, jau dideli. Aš 
čia bėgiojau ir buvau laiminga. Tik motinai mirus 
sugriuvo visa mūsų šeimos laimė. O dabar kas iš 
manęs? Ką padarė karas? Sugriovė viską, ir ateiti...

Staiga atsidarė durys ir išbėgo maža mergaitė Ji 
tokia, kaip aš kad buvau: gražus vaikiškas veidas, 
didelės žydrios akys. Jos žiūrėjo į mane, o aš ver
kiau. Aš ją apkabinau, bučiavau jos mažą veidą, 
verkiau, kaip sumušta ir nuskriausta mergaitė. Ji 
pakėlė savo suknytę ir šluostė mano ašaras; pa
ėmė už rankos ir vedė į vidų. Prie manęs priėjo 
moteris, apkabino ir suriko:

— Irika, vaikeli, tu gyva!? Tu jau didelė ir graži 
mergina užaugai! — ji šaukė: — Tėvai, Irika! Pa
šauk jos tėvelį!

Bet mano tėvas girdėjo triukšmą ir lipo žemėn 
laiptais. Aš stovėjau, negalėjau pasijudinti. Jis mane 
paėmė į savo rankas ir stipriai spaudė prie krūtinės; 
bučiavo mano veidą, plaukus, o ašaros riedėjo per 
skruostus:

— Dukra, tu gyva? Tu grįžai vėl Į savo bakūžę!
★ ★ ★

Nors daug teko ir man vargo matyti, bet dar 
vaikiška buvau. Jis man daug pasakojo, kaip vokie
čiai jį vedė sušaudyti, niekas jo nelydėjo tik šuniu
kas. Bet išliko gyvas, slapstėsi miškuose. Pasakojo, 
kad žydus šaudė ir jų mažus vaikus. Pasakodamas 
užsiminė, kad'vakar išėjo traukinys su lietuviais į 
Sibirą.

— Tėve, kaip manai, ar Stalino rankos švelnes
nės kaip Hitlerio? Ar ne abu lygūs žmogžudžiai?

Aš nusivilkau suknelę ir liepiau pažiūrėti į mano 
nugarą.

— Tėve, ar matai padarytas žaizdas kūne, su
daužytas rankas ir kojas? Ką aš padariau? Juk aš 
ir dabar dar vaikas! Tėve, Tu žinai, kad mano vai
kystė buvo irgi varginga, o ypač mamytei mirus. 
Tada aš meldžiaus, net naktimis, su vaikišku atsida
vimu širdimi, kuri nežinojo ir nepažino keršto. Jūs 
manęs nemokėte melstis, bet aš meldžiausi. Kai 
mama mirė, viskas žuvo. Aš išėjau pas gimines ir 
tada mane išsivežė į Vokietiją. Dar ir šiandien ma
tau, kaip ant kaklo kabojo kortelė su pavarde ir 
vardu. Po to — lageris Neustettin (Pommern). At
vežė mus į barakus, kurie buvo aptverti spygliuota 
viela, o sargyba stovėjo prie vartų. Vesdavo pasi
vaikščioti irgi su sargyba. Mus įrašė į “Hitlerju- 
gend”, o vyrus paėmė į SS. Paskiau atvažiavo trau
kinys ir visi ėjom įsipilietinti. Aš ėjau su savo ma
žąja seserimi. Pamatęs mane iš S. žinomas Sartner 
Emil apskundė — sakė, kad esu komunisto duktė. 
Prie manęs priėjo SS karininkas ir kirto į veidą, 
surikdamas “Tu, komunisto vaike”. Tai buvo 1941 
metais. Tik vyresniosios sesers prašymas ir jos pa
rašas padėjo man įsipilietinti. Praėjus kiek laiko, 
pas mane atbėgo viena moteris iš kuri dabar jau 
mirusi, ir šaukė: “Tavo tėvą sušaudė! Gerai tiem 
komunistam!” Ką aš galėjau sakyti? Tylėjau, o pas
kui visą naktį verkiau: Tu juk mano tėvas buvai, 
už ką Tave sušaudė? Rytojaus dieną mane pasišaukė 
SS lagerfiureris, vadovas iš “Hitlerjugendo” ir ev. 
kunigas S. iš š. Jie mane Įtikino, kad Tu didelis 
nusikaltėlis prieš vokiečių tautą, kad Tu komunistas. 
O ką man reikėjo sakyti? Aš buvau auklėjama Hit
lerio jaunime, kuris teisybės nežinojo — ar tu gyvas 
išlikai? Kunigas S. norėjo uždėti ranką ant mano 
galvos, bet aš surikau: “Nesutepk savo rankų! Aš 
komunisto dukra! Kunige, kodėl mano motinos ne- 
laidojot 1939 metais? Atsakykite! Aš gal neturiu 
teisės gyventi. Aš began — man viskas buvo baisu... 
Tėvą sušaudė...

* ★ ♦ (Bus daugiau)

R.M.N.Pt


Hamiltono Vysk. Valančiaus šešt. mokyklos rengiamas
Lietuviai pasaulyje

lyvavo jauna pianistė Veronika Vi- tijai, puldomas jos nurodomus prie- 
taitė, atlikdama S. Prokopjevo kon- šus — religiją, ponus, “buržuazinius 
certa fortemonui su orkestru. Ta pro- nacionalistus”. Sovietinės okupacijos 
ga ‘‘Tiesa” paskelbė ilgą straipsnį pradžioje jis jau užgiedojo: “Drau- 
apie jos tėvą Juozą Vitą, kuris 1943 
m. vasarą buvo sušaudytas už komu
nistinę veiklą. Komunistai visadanistinę veiklą.

sovietiniu pogrindžiu nacių okupuo- niai
toje Lietuvoje, nutylėdami nepalygi
namai plačiau išsišakojusį lietuvių 

•patrijotų pogrindį, šiame rašinyje 
S. Filipavičius, papasakojęs kaip J. 
Vitas Vilniuje suorganizavo komunis
tinį komitetą, neatsargiai prasitaria: 
“Šis komitetas, siekdamas pritraukti 
platesnes mases į pogrindinį darbą 
ir į partizaninius būrius, pakeičia 
organizacijos pavadinimą, pasivadin
damas Lietuvos išlaisvinimo sąjun
ga”. .. Vadinasi, juodu ant balto pri
sipažįstamą, kad lietuvių masės prieš 
nacius nukreiptame pogrindyje nebu
vo linkusios dalyvauti komunistų va
dovybėje. Jas galima buvo laimėti 
tik apsiginklavus patrijotiškai skam
bančia Lietuvos išlaisvinimo sąjun
ga...

APIE VATIKANO SANTARYBĄ
“Tiesoje” įdėtas pasikalbėjimas su 

. Vilniaus arkivyskupijos valdytoju 
kan. Česlovu Krivaičiu apie jo įspū
džius Vatikano santaryboje. Apibu
dinęs santaryboje svarstytus pagrin
dinius klausimus, kanauninkas pri
dūrė: “Stebint pačioje susirinkimo 
salėje ir Romoje gyvenančius susirin
kimo dalyvius, susidarė džiugūs įspū
džiai. Mūsų gyvenamais laikais, kai 
viena tauta po kitos keliasi iš po 
stipresniųjų pavaldumo, kada dori 
žmonės kelia balsą prieš diskrimina
vimą, susirinkimo salėse gali matyti 
visų šalių, visų rasių atstovus; gali 
matyti negrą su vyskupo drabužiais 
ar net kardinolo purpuruose. Ir jie 
visi užima vietas pagal bažnytinę pre- 
cedenciją. Pertraukų metu ir viešbu
čiuose įvykdavo draugiški pasikalbė
jimai. Ir norėdamas neįžvelgsi rasi
nio antagonizmo ar neapykantos.”

TEOFILIUI TILVYČIUI 60 METŲ
Kompartija, ministerių taryba ir 

Augščiausios tarybos prezidiumas 
specialiu raštu pagerbė Teofilį Tilvy
tį jo 60 m. amžiaus sukakties proga: 
“Lietuvos Komunistų partija ir vy
riausybė didžiai gerbia Jus, ištikimą 
Komunistų partijos narį, plačiai ži
nomą rašytoją ir visuomeninį veikė
ją už tą indėlį, kurį Jūs įnešėte į lie
tuvių tarybinės kultūros lobyną, į 
naujo, šviesaus lietuvių liaudies gy
venimo sukūrimą, kilnių komunizmo 
idėjų Įgyvendinimą.”

T. Tilvytis pagarbos ir pripažinimo 
susilaukė “Kuntaplio’
kėdėje. Taikliu humoristiniu žodžiu

gai darbininkai iš Šančių ir Palemo
no! Tarybų Lietuvoj nebėr jūsų po
no!” Tai, žinoma, aiškus melas, kurio 
T. Tilvytis negali nematytu Dabarti
niai Lietuvos darbininkų ponai yra 
kompartijos nariai — jų tarpe ir 
pats T. Tilvytis...

LAZDIJAI DŽIAUGIASI...
Kompartijos suvažiavime Lazdijų 

gamybinės valdybos partinio kom-to 
sekr. B. Aliulionis triumfavo: “Mes 
su džiaugsmu pranešame suvažiavi
mui, jog rajono gyvulių augintojai 
pirmą kartą per eilę metų 1963 me
tais įvykdė savo mėsos gamybos so
cialistinius įsipareigojimus ..Šiam 
džiaugsmui gali būti padarytas grei
tas galas, jeigu kompartija susigal
vos padidinti mėsos pristatymo pla
nus.

LITERATŪRA IR 
LIETUVIŲ KALBA 
L. Kadžytė ir A. Mikalauskas “Li

teratūros ir meno” puslapiuose nepa
tenkinti vidurines mokyklas baigian
čiais abiturientais. Stodami į univer
sitetus, rašomuosiuose darbuose jie 
pagal tą patį šablonišką mastelį ver
tina visus rašytojus, nežino pagrindi
nių literatūros istorijos faktų, vengia 
ilgesnių sakinių, bijodami pasiklysti 
sakinio konstrukcijoje. 1963 m. Į Vil
niaus valstybinio un-to stacionarinį 
skyrių stojo 1208 abiturientai; 512 
rašinių įvertinta gerai ir labai gerai, 
o 796 pripažinti patenkinamais ir ne
patenkinamais. Į Valst. pedagoginį 
institutą stoją abiturientai pasirodė 
dar lūdniąu — daugiau kaip pusė iš 
lietuvių k. gavo nepatenkinamus pa
žymius. Straipsnio autoriai postrin
gauja: “Kyla klausimas, kaipgi tokie 
mažai raštingi mokytojai kels moki
nių kalbos kultūrą?”

KOMUNIZMO IŠAUGINTIEJI
A. Galinis “šluotoje” paliečia vie

ną nemaloniausių komunizmui temų
— gegužiukus, t.y. komunistinėje fi
losofijoje išaugintus jaunus žmones, 
kurie, išklydę į gyvenimą ir užėmę 
atsakingus postus, užmiršta savo pa
senusius tėvus. Vien tik Vilniaus 
miesto Lenino rajone praėjusiais me
tais buvo svarstoma 12 tokių bylų, 
Tarybų rajone — 10, Spalio rajone
— 8. O kiek nelaimingų tėvų, skur
dą kęsdami, nenori ir nedrįsta jieš- 
koti pagalbos komunistiniuose teis
muose? Jiems ir be teismo aišku, 
kad dėl jų vaikų jausmų suluošinimo

redaktoriaus yra kaltas sovietinis komunizmas.
—vkst—

SUDBURY, Ont
BENDRUOMENĖS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS įvyko sausio 19 d. 
tuoj po lietuviškų pamaldų didžiojoj 
Kristaus Karaliaus parapijos salėj. 
Susirinkimą atidarė pirm. J. Lukšys 
ir pakvietė pirmininkauti V., Lumbį, 
sekr. A. Baltutienę. Naujon valdybon 
išrinkti ir ta pačią dieną pasiskirstė 
pareigomis J. Kručas — pirm., St. 
Tolvaišą — pirm, pavaduotojas, A.. 
Strakauskas —- sekr., A. Kusinskis — 
ižd., J. Labuckienė — kultūr. r. ve
dėja. Kontrolės komisijon išrinkti: J. 
Remeikis, J. Lukšys ir V. Juška. Per
nai metų valdyba labai gražiai darba
vosi ir parodė tikrai daug patrijotiz-

mo, idealizmo ir sumanumo. Linkime 
ir naujajai valdybai geriausios sėk
mės.

VASARIO 16 MINĖJIMAS bus va 
sario 15 d. ukrainiečių salėje su gera 
menine programa. Pradžia 7 v.v. šv. 
Mišios už tėvynę bus atlaikytos vasa
rio 16, sekmadienį. Visi tautiečiai ir 
draugai kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti.

IŠ SUDBURIO LIETUVIŲ 1963 m. 
susituokė penkios poros; jų tik viena 
lietuviška, o kitos tautiniu atžvilgiu 
mišrios. Pakrikštyti penki kūdikiai.

Krsp.

WINDSOR, Ont
VASARIO 16 minėjimo kalbėtoju 

kviečiamas įžymus visuomenininkas ir 
kalbėtojas, buvęs VLIKo ir PLB pirm. 
J. Matulionis. Numatomas vėliavos 
pakėlimas prie rotušės, iškilmingos pa
maldos ir iškilmingas aktas su meni
ne programa. Stengiamasi, kad ir ra
dijas perduotų bent trumpą progra
mėlę ir plačiau supažindintų kanadiš- 
kąją visuomenę apie Lietuvos padėtį.

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS VAR
DO šešt. mokyklos pirmieji žingsniai 
pasigėrėtini; mokyklą lanko 24 moki
niai, bet galėtų pakilti iki 30. Malonu 
priminti, kad ir ankstyvesniosios imi
gracijos lietuviai savo vaikus į mo
kyklą leidžia, kai tuo tarpu naujieji 
imigrantai nevisi, šeima ir mokykla

yra mūsų lietuviškumo tvirtovės ir vel
tui nešiotume patrijotizmo žiburius, 
jei jų nesistengtume perduoti jauna
jai kartai.

TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠAS 
— kiekvieno lietuvio tautinės garbės 
reikalas. Neatidėliokime šios pareigos 
atlikimo vėlesniam laikui. Pernai te
surinkta $8, kai tuo tarpu St. Catha
rines apyl. lietuviai šią pareigą atliko 
90%. Tai daugiau reikalo nesuprati
mas ir apsileidimas, o gal nepakanka
mas aktyvumas jį surinkti. Solidaru
mo įnašas, $2 metams, galima įteikti 
kiekvienu metu ižd. A. Stygienei. Iki 
šiol už 1964 m. teįmokėjo F. Svabaus- 
kas, Vyt. Barisas, A. Juškauskas, B. 
Balaišis ir Alb. Tautkevičius. Koresp.

automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

KAUKIU BALIUS
510 Concession St

BENNY FERRI ORKESTRAS, BUFETAS, KAUKES IR T.T.
VISUS IR IŠ VISŲ APYLINKIŲ LIETUVIUS MALONIAI KVIEČIAME 

ATSILANKYTI. Tėvų komitetas

S HAMILTON
FONDO
1963 M.

KLB HAMILTONO ŠALPOS 
PINIGINĖ APYSKAITA UŽ 
Pajamos:
1. Kasos saldo iš 1962 m.
2. Palūkanos už įnašus
3. Spalio 19 d. šokių vak. pelnas 32.46
4. Iš metinės rinkliavos iki 1.1. 1128.50

$672.02
13.46

Iš viso pajamų $1846.44
Išlaidos:
1. Siuntiniai į Suvalkų trikampį 

(dėvėti drabužiai ir vaistai) $110.28
2. Pašalpos viet. lietuviams 265.00
3. Dovanos Hamiltone 35.00
4. Lapkričio 30 d. vakaro nuost. 37.77
5. Įvairios išlaidos 9.97

Iš viso išlaidų $458.02
Kasos stovis 1964 m. sausio 1 d.:

Pajamos: $1845.44
Išlaidos: 458.02

Kasos saldo: $1.388.42 
Balansas: $1846.44

J. Pleinys, pirmininkas
V. Leparskas, iždininkas

KLB Hamiltono Šalpos Fondo 
Komiteto 1963 m. metinės rinkliavos 
rinkėju ir

1. V.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
> 11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

B.

p.
j.

jų surinktų aukų sąrašas: 
Kėžinaitis 
Grajauskas 
Mileris

J. Astas
O. Kačinskienė
J. Tirkšlevičius 

Pilipavičius 
Šiulys 
Pleinys 
Kaušpėdą

A. Kaminskas
P. Kažemėkas 
A. Dalangauskas 
D. Juškevičienė
K. Žukauskas 
P. Rimkus 
K. Lukoševičius 
F. Urbaitis 
A. Juozapavičius 
J. Karaliūnas 
R. Zubrickas ir J. 
iš Preston

$104.00 
100.50 
79.00 
68.00 
67.00 
66.00 
58.00 
55.00 
50.00 
48.00 
44.00 
41.00 
32.00 
31.00 
30.00 
28.00 
24.00 
15.00 
14.00 
14.00 

. S.
50.00

22. A. Aisbergas — 
Burlington 35.00

23. S. Saldžiūnas — 
Kitchener 30.00

24. T. Falkauskas — 
Stoney Creek 29.00

25. A. Kuzmickas —
Paris 26.00

Iš viso surinkta aukų $1138.50
Šalpos Fondo Komitetas nuoširdžiai 

dėkoja visiems aukų rinkėjams už šį 
darbą. Be jūsų pagalbos nebūtų tiek 
daug surinkta.

KAUKIŲ BALIUS, rengiamas Vysk. 
Valančiaus šešt. mokyklos tėvų komi
teto, įvyksta šį šeštadienį — vasario 
1 d., Hillcrest restorano salėje (II a.), 
510 Concession St. (ant kalno). Pra
džia 7 v.v. Automobiliams pastatyti 
daug vietos aikštėje kitoje pusėje 
g-vės prieš salę.

Balius bus įdomus ir turtingas. Ja
me dalyvaus daug ir įdomių kaukių, 
dar čia nematytų, kurios varžysis dėl 
4-rių piniginių ir 2-jų daiktinių premi
jų. Laimės išmėginimui daug vertingų 
staliukų ir turtinga loterija, šokiams 
linksma muzika, įvairus gaivinantis bu
fetas. Visiems bus maloni proga nuo
taikingai laiką praleisti ir atsigaivinti 
po visų sunkių darbų ir rūpesčių.

■i

MOHAWK Furniture Ltd
2448 Danforth Ave

137 Roncėsvalles Ave. Tel. 537-1442
AM parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto fld 9 vai. vakaro.

A Valstybės
‘ATŽALYNAS” NIUJORKE. — 

nuta-Šimtojo BALFo skyr. valdyba nuta 
rė pakviesti artistus iš Hamiltono, ku 
rie kovo 21 d., 7 v.v., švabų salėje,
Brooklyne vaidins “Atžalyną”. 35 ar
tistai iš tolimos Kanados atvyksta au
tobusu. Po vaidinimo jiems ruošiamas
pagerbimas sujungiant jį su

“NAUJIENOS”, lietuvių socialistų 
dienraštis, leidžiamas Čikagoj, reda
guojamas dr. Pijaus Grigaičio (nese
niai sulaukusio 80 m. amžiaus), vasa- 

19 d. sulauks 50 m. sukakties. Pra
džioje keletą mėnesių buvo leidžia
mas kaip savaitraštis. Dienraščiu pasi
darė vienas iš pirmųjų lietuvių laik
raščių Amerikoje.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba, sėkmingai baigianti savo dvejų 
metų veiklą. Iš kairės pirmoj eilėj: Ant. Garkūnas — sekr.; VI. 
Kažemėkas — pirm.; P. Lukošius — ižd. Antroj eilėj: Alg. Barkaus
kas — parengimams, V. Kėžinaitis — vicepirm.; K. Mikšys — pa
rengimų vadovas, jau 10-tus metus dirbąs Bendruomenės valdyboj, 
ir K. Mileris — informacijai.

Tad visus Hamiltono ir visų kitų 
apylinkių lietuvius nuoširdžiai kvie
čiame gausiai dalyvauti baliuje. Visas 
pelnas mokyklos išlaikymui.

Tėvų komitetas

SVARBUS, BET NEGAUSUS SUSI
RINKIMAS. — KLB Hamiltono apy
linkės visuotinis susirinkimas sausio 
19 d. turėjo labai mažą dalyvių skai
čių. Nesuprantama, kodėl žmonės ne
jautė pareigos dalyvauti tokiame svar
biame mūsų bendruomeninio gyveni
mo įvykyje.

Susirinkimą atidarė pirm. VI. Ka
žemėkas ir pakvietė E. Sudiką jį pra
vesti. Prezidiumo pirm, sekretoriauti 
paprašė Genę Kažemėkienę. Praeito 
susirinkimo protokolą skaitė Ant. Gar
kūnas. Bendr. pirm, davė savo v-bos 
2-jų metų veiklos apžvalgą: statistinius 
veiklos duomenis, LB surengtas šven
tes bei minėjimus, lėšomis paremtas 
mūsų organizacijas. Pasak jo, viskas 
buvo padaryta, kas mūsų sąlygose dar 
galima padaryti. Nusiskundė negau
siu lietuviškų parengimų lankymu, 
sunkumu įjungti jaunesniąją kartą; 
siūlė rasti ką nors drastiškai naujo, 
nes mūsų žmonės vis mažiau berodo 
intereso lietuvių bendruomeniniam 
gyvenimui. Jo linkėjimas — gal nau
joji v-ba ką nors naujo suras. Ižd. P. 
Lukošius pateikė v-bos dvejų metų pi
niginę apyskaitą. Jisai pažymėjo, kad 
gal pirmą sykį naujai išrinkta v-ba 
perims iždą su nemažu piniginiu indė
liu. Iš revizijos komisijos Ant. Mingė- 
la perskaitė patikrinimo aktą. Viskas 
rasta pilnoje tvarkoje ir Bendr. iždi
ninkas pagirtas už pavyzdingą iždo 
knygų vedimą. Pranešimą apie šalpos 
Fondą padarė pirm. J. Pleinys; pasi
džiaugė hamiltoniečių prielankumu S. 
F. ir dėkojo visiems vajaus talkinin
kams. Vienbalsiai buvo nutarta Bendr. 
v-bą rinkti vėl iš 7 asmenų dvejiems 
metams. Sudaryta rink, komisija: J. 
Krištolaitis, K. Mileris, V. Kėžinaitis, 
K. Lukoševičius ir J. Bajoraitis. Rinki
mai bus vasario 16 d., minint Nepri
klausomybės šventę.

Kandidatų pristatymo paskutinė da
ta vasario 5 d.

Neturėtų būti sunkumų rasti kandi
datų naujai Bendr. v-bai. Esame ne
maža kolonija. Turime daug žmonių, 
kurie tą darbą gali atlikti. Gal dauge
lis jau yra kartą buvę Bendr. valdybo
je. Tai neturėtų būti atsisakymo prie
žastis. Anksčiau buvę pirmininkai ir 
sekretoriai vėl gali grįžti prie žinomo 
darbo ir panaudoti ankstyvesnį paty
rimą ir naujas idėjas sėkmingesnei 
Bendruomenės veiklai.

p. E. Šakienė, Sakus 
įstaigos sav., kuri au- 
vieną laimės staliuką, 
dėkoja ir atsiprašo už

BALFo vajaus užbaigimu. K. L. J.

AUKOS SENELIŲ BEI POILSIO 
NAMAMS, kuriuos organizuoja N. Pr. 
M. seserys Putname jau plaukia. $1000 
vienam kambariui įrengti paaukojo K. 
W. S. šimkai iš W. Hartfordo. Water- 
burio, Conn, rėmėjai atsiuntė $250.

KUN. J. KLUMBIO iniciatyva pasta
tyta Marijos Tautų Karalienės šven
tovė Rincon, N. Mex.

SEN. TOM KUCHEL padėjo sutvar
kyti įvažiavimo į Los Angeles reika
lus A. Viluckio šeimai iš Vokietijos. 
Jos atvykimu rūpinasi A. Dabšys.

ADV. N. RASTENIS Baltimorėj, 
Md. visuomenės veikėjas ir rašytojas, 
po sunkaus priepuolio paguldytas li
goninėj.

PETRONĖLĖ NAUJOKAITIENĖ, 
Petro, Justino ir Viktoro Palubinskų 
sesuo, gyv. Roselande, sausio 1 d., va
žiuodama automobiliu, susidūrė su ki
ta mašina ir buvo užmušta. Palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoj.

P. KAMINSKAS apie a.a. poeto F. 
Kiršos paskutines dienas ligoninėje 
rašo “Darbininke”: “...poetas paro
dė ranka didelį juodą rožančių ant 
staliuko. Ir jis meldžiasi tiek, kiek jė
gos leidžia, o eiliuoti tai kliudo apsil
pusios jėgos irz galvos skausmas bei 
ausų ūžimas. Vakar buvo lyg ir suei
liavęs, bet nebuvo kam užrašyti ir taip 
liko, šiandien jau negalįs prisiminti. 
Norįs parašyti gražų eilėraštį apie kan
čią ar maldos g-alybę, bet vis nesu
randąs nei formos, nei rimo.”

PREL. K. VASYS, Worcester, Mass., 
prieš porą metų turėjo sunkią automo
bilio nelaimę. Dabar vėl pradėjo eiti 
parapijos klebono pareigas.

INŽ. K. DAUGĖLA laimėjo piniginę 
premiją už savo nuotrauką “Anksty
vas rytas”. Nuotraukų konkursas ir 
paroda buvo suruošta New Hampshire 
foto mėgėjams. Premijas skyrė Man
česterio bankas.

DR. P. KAZLAUSKAS, lietuvis gy
dytojas okulistas, dzūkas nuo Rudami
nos, sulaukė 60 m. amžiaus. Lietuvoje 
jis profesoriavo universitete. Dabar 
dirba veteranų ligoninėje Marian, Ind.

J. PETRAUSKAS, Lietuvos vyčių 
Los Angeles narys, bekeliaudamas po 
arabų kraštus, buvo sužeistas eismo 
nelaimėje; guli ligoninėje.

PREMJERA visai ne-

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
aukas Hamiltone sutiko rinkti M. Kė- 
žinaitytė ir K. Mileris.

ŠALPOS FONDO ŽINUTĖJE “TŽ” 
nr. 3, dėkojant už laimės staliukus 
buvo praleista 
Parcel Service 
ko j o taip pat 
ŠF nuoširdžiai 
klaidą.

ATŽALYNO
betoli. Hamiltoniečiai nekantriai lau
kia to didingo pastatymo vasario -29 d. 
Delta College salėje. “Aukuras” šiam 
pastatymui smarkiai ruošiasi, repeti
cijoms renkasi kelis sykius į savaitę. 
Linkime “Aukuro” kolektyvui ir jo 
vadovei — rež. E. Dauguvietytei-Ku- 
dabienei * ištvermės ir sėkmingo pasi
ruošimo šiai premjerai.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vai 
dybos ruoštas spaudos balius davė 
apie porą šimtų dol. pelno; $60 pa
skirta jaunimo žurnalui “Ateitis”, $40 
— vaikų laikraščiui “Eglutė”, o liku
tis paliktas ižde vietos ateitininkiško- 
jo jaunimo veiklai.

A.a. M. PETRUŠAITIENĖ po ilgos 
ir sunkios ligos mirė sausio 15 d. Sv. 
Juozapo ligoninėje. Paliko vyrą Liud
viką, sūnus: Apolinarą, gyv. Čikago
je, Vytautą — Toronte, Egidijų — 
Hamiltone, dukteris: Mariją Andriu- 
šienę, Renatą Žilionienę — Čikagoje 
ir Eleną Pažėrienę — Los Angeles. 
Penki anūkai neteko savo močiutės.

Velionė gimė 1898 m. Daugiliškių 
km., Vilkaviškio apskr. Savo didžiąją 
gyvenimo dalį praleido Kybartuose, 
kur abu su vyru turėjo krautuvę. 
Raudoniesiems antrą kartą artinantis 
į Lietuvą, išvyko į vakarus. Gyveno 
Vokietijoje tremtinių stovykloje. Pra
sidėjus emigracijai, atvyko su šeima 
į Kanadą ir apsigyveno Hamiltone. Ve
lionė priklausė katalikių moterų drau
gijai ir buvo aktyvi skyriaus narė.

JAUNIEJI ARTISTAI Į ST. CATH
ARINES.— Garsas apie šeštad. mokyk
los vaikų gražų pasirodymą Kalėdų 
eglutės proga su veikalėliu “Žaislų 
krautuvė” pasiekė ir kitas kolonijas. 
Mokyt. Ant. Mikšienė yra pakviesta 
su savo artistais dalyvauti St Cath
arines Tėvų pranciškonų ruošiamoje 
šventėje balandžio 4 d. K. M.

VISI ATEITININKAI kviečiami da
lyvauti Toronto ateitininkų metinėje 
Šventėje vasario 2 d. Moksleiviai atei
tininkai turi registruotis pas savo kuo
pos pirm. E. Bugailiškį JA 8-5446 ar
ba pas globėjus: T. Verbickaitę FU 
5-9226 ir J. Pleinį JA 74876 iki sau
sio 31 d. vakaro. Visiems bus parūpin
ta kelionė automobiliais.

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS 
ruošiamas ateitininkų sendraugių ge
gužės 2 d. Knights of Columbus sa
lėje. J. P.

Argentina
B. SURVILA, plačiai žinomas madų 

kūrėjas Argentinoje, buvo pakviestas 
Buenos Aires televizijoje kas šeštadie
ni demonstruoti naujausius moterų 
drabužių modelius.

I. GUDELEVIČIŪTĖ už gerus pai
šymo darbus gavo premiją — 3-jų sa
vaičių atostogas nemokamai kolonijo
je Chapadmalal, kuri yra už Mar del 
Platos.

URUGVAJAUS IR BRAZILUOS 
LIETUVIŠKAS JAUNIMAS sausio 10 
d. atvyko į Argentiną, Buenos Aires, 
iš kur, su vietos jaunimu, išvyko į 
Kordubą stovyklautu

PETRAS MARCINKEVIČIUS, iš Co- 
modoro Rivadavia, važiuodamas savo 
automobiliu, sunkvežimio, vežusio 
vamzdžius, buvo sunkiai sužeistas ir 
mirė.

Šv. KAZIMIERO parapijoj, Adelai
dėje, 1963 m. pakrikštyta 13 lietuvių 
naujagimių, sutuokta 11 porų, kurių 
6 tautiniu atžvilgiu — mišrios. Deja, 
tai nudaro daugiau 50% susituoku
siųjų.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA RO
MOJE gavo popiežiškos kolegijos titu
lą ir teises.

Italija
PLB ITALIJOS KRAŠTO NAUJĄ 

VALDYBĄ sudaro: pirm. mons. V. 
Mincevičius, vicepirm. - sekr. K. Lozo
raitis ir ižd. kun. prof. J. Zeliauskas, 
salezietis. Valdyba pr. švenčių proga 
pasikeitė sveikinimais su Italijos prez. 
Segni, vyriausybės nariais, diploma
tais, kardinolais ir kt. įžymybėm.

Prancūzija
“PREUVES”, Paryžiuje leidžiamas 

žurnalas, savo periodinį dokumentaci
jos biuletenį pr. metų gruodžio 31 d. 
paskyrė Pabaltijo kraštams ir jų liki
mui. žurnalo vyr. red. Armand Gas
pard straipsnyje apie Pabaltijo kraš
tus smulkiai atpasakojo padėtį nuo 
nuo 1940 m. Jis lankėsi Švedijoj, to
dėl straipsnyje ir apie tai užsiminta. 
Girdi, švedai labai aistringai besidomį 
įvykiais Afrikoje ir Azijoje, tačiau 
tuo tarpu apie Pabaltijo kraštus — 
kalbama mažai ir retai.

Paruošė Pr. Al.

VANCOUVER, B.C
STIPRĖJA LIETUVIŲ VEIKLA. — 

Pastaruoju metu čia įsikūrė keletas 
naujų tautiečių. Iš seniau čia gyvena 
apie 300 lietuvių, kurių 45% yra su
darę tautiniu atžvilgiu mišrias šeimas. 
Dalis tokių šeimų nuo lietuvių nesi
traukia ir stengiasi dalyvauti lietuvių 
gyvenime. Labai pageidautina, kad 
Vankuverin atvyktų gyventi daugiau 
lietuvių, čia kurtis verta vien dėl ma
lonaus klimato. Miesto ir apylinkių 
grožis neapsakomas. Darbų yra, ypač 
dabar, kai Br. Kolumbijos prov. vy
riausybė susitarė su JAV dėl Kolumbi
jos upės užtvankų statymo. Darbo čia 
bus 20.000 žmonių keliems metams. 
JBe to, darbų yra miestuose — Vanku
veryje, Viktorijoj ir kt.

LABAI PAGEIDAUTINAS KATA
LIKŲ KUNIGAS ir evangelikų pasto-

WELLAND, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

bus minima vasario 8 d., Wellande, 
slovakų salėje 162 Hager St. Progra
moj: viešnios iš Toronto, visų mėgia
mos ir laukiamos E. Jurkevičienės pa
skaita; meninė dalis, kurią išpildo sol. 
iš Toronto Vaclovą žiemelytė, pirmą 
kartą atvykstanti į Wellandą; dainų 
pertraukos metu baletas — atlieka 
jauna bekylanti žvaigždė iš Port Col- 
bome Diana Rowse.

Po oficialios dalies bus Užgavėnių 
blynų vakaras, šokiai, bufetas, loteri
ja. Gros geras orkestras. Minėjimo 
pradžia 6.30 v.v. Įdomu, kad moterų 
Wellando apyl. valdyba šiam minėji
mui pasirinko irgi moteris ir žada tu
rėti daug svečių iš artimesnių ir toli
mesnių vietovių. S. B.

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo jstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė . 
j naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

rius. Geras veikėjas kunigas čia turė
tų pilnas rankas darbo.

VEIKIA KLB VANKUVERIO APY
LINKĖ, kurios pirm, yra inž. K. Va
nagas. Norintieji informacijų gali 
kreiptis pas jį (232 East 22 Ave., 
North Vancouver, B.C.). Taip pat mie
lai informacijas teikia F. Valys, 195 
West, 18 Ave., suite 3, Vancouver 10 
B.C.

VANKUVERIO APYLINKĖS LIE
TUVIAI buvo suruošę vaikams Kalė
dų eglutę ir bendrai sutiko N. Metus.

VASARIO 16 MINĖJIMUI sparčiai 
ruošiamasi. Numatoma plati ir įdomi 
programa. Bus vaidinamas F. Valio 
parašytas specialus montažas ir rodo
mas liet, filmas. Vk.

Mūsų revizijos komisijos narį

jo brangiai mamytei mirus, giliai užjaučiame —

Hamiltono Liet. Bendruomenės valdyba ir 
revizijos komisija

Mielas
EGIDIJAU PETRUŠAITI

Jūsų brangiąją Mamytę palaidojus toli nuo savo gimtinės, 
liūdime kartu su Jumis —

Hamiltono “Aukuras”

MARIJAI PETRUŠAITIENEI mirus,
jos vyrą L. Petrušaiti, dukteris — Mariją, Elytę ir Renatą 
su šeimomis, sūnus — Apolinarą, Vytą su žmona ir Egidijų 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Apanavičiai
Ščiukai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL — 1 vaL po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vaL vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 84511

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST, r O IT U red It

V n a AėKI ▲ C Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• DACEINAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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DR. I. GRAŽYTĖ

Keletas A. Mackaus “Neorna
mentuotos kalbos generacija ir 
augintiniai” knygos įvertinimų 
jau yra pasirodę lietuvių spaudo
je. Analizuojant Mackaus kūrybą, 
didelis dėmesys yra skiriamas 
analizei visos kartos, kurios var
du ir į kurią kalba poetas nauju 
lietuvių literatūroje žodžiu, šios 
kartos problemoms, dvasiniam lū
žiui ir ideologiniams pagrindams 
nagrinėti dar tikriausiai bus pa
rašyta daug studijų ir tik ateity
je bus galima duoti bendresni jos 
aptarimą. Yra džiugu, kad iš šios 
kartos jau atsiranda poetų, kurie 
įneša naujus bruožus lietuvių li- 
teratūron, kurdami naują poetinį 
pasaulį, kuriame nudėvėtos for
mos jau nebeturi vietos.

“Neornamentuotos kartos ge
neracija ir augintiniai” nelaimės 
jokių populiarumo konkursų ir 
jos eilėraščiai niekad nebus dek
lamuojami minėjimuose. Ši kny
ga nėra malonios poezijos knyga. 
Skaitytojui ji nelengvai prieina
ma, nes Mackus nedaro kompro
misų išreikšdamas savo vidujinę 
realybę lengvai suprantama for
ma. Pagrindiniai jo vidujinio pa
saulio bruožai — mirtis, beviltiš
kas dialogas su Dievu, bandymas 
surasti kontaktą su kitais, kai

kiekvieno žmogaus egzistencija 
gali tik paliesti kitą žmogų, bet 
ne pilnai jį surasti, prarastos ir 
tik trumpuose prisiminimuose 
gyvenančios žemės fragmentai. 
Visa tai nustotų galbūt didelės 
dalies savo tragizmo, jei būtų 
įvilkta į švelnią ir elegantišką 
formą. Mackaus formos kietos, 
dažnai lūžtančios, mažai šlifuo
tos; jo kalba nuoga ir paprasta, 
kurioje nėra jokių ornamentų, 
atitinka pilnai šios poezijos dva

sios “grubios variacijos” žmo
gaus likimo tema nevisiems skai
tytojams vienodai artimos. Mac
kaus poezija — uždara ir gana 
abstrakti, reikalauja daug iš skai
tytojo. Nežiūrint ar jis priima ar 
atmeta Mackaus pažiūras, ar su
pranta ar nesupranta jo proble
mas, nelieka šiai knygai indife
rentiškas. Mūsų dabartinėje lite
ratūroje, kurioje didesnę dalį 
knygų užmirštam vos spėję už
versti paskutinį puslapį, “Neor
namentuotos kalbos generacija ir 
augintiniai” yra gyvas, naujas, 
savimi tikras balsas, kuris at
skleidžia, bent iš dalies, veidą vi
sos kartos, iš kurios tiek daug rei- 
kalaujama ir kuri taip mažai su
prantama.

Nekasdienis žmogus kasdienybėje Kultūrinėje veikloje
Yra žmonių, kuriems byra aša

ros, bet neverkia, yra žmonių, 
kuriuos linksmina pats angelas, 
bet nesidžiaugia, ir yra žmonių, 
verkiančių be ašarų ir besidžiau
giančių pakelės ramunės žydė
jimu.

Dažnai ir šitokios mintys atei
na, kai imi svarstyti apie kasdie
ninį žmogų ir apie žmogų kūrėją. 
Kasdienos žmogus tyliai praeina 
pro pasaulio ir jame vykstančio 
gyvenimo reiškinius, neįžiūrėda
mas juose esančios nuostabos ir 
nepajusdamas jos sukeliamų šir
dies virpėjimų. Jis net į įvairius 
įvykius žiūri kaip į likiminį po
tvarkį, dėl jų neverkdamas ar ne
sidžiaugdamas, nekovodamas ar 
bent neprotestuodamas ... dažnai 
jų net nepastebėdamas ir nepa-

Velionis Faustas Kirša tarp latvių rašytojų Bostone 1956 m.

ANTROJI SIBIRO LIETUVAIČIŲ 
MALDAKNYGES LAIDA ispanų kai 
ba jau atspausdinta Tėvų paulistų 
spaustuvėje Bogotoj, Kolumbijoj. Kny
gelė gražiai išleista, viršelis papuoštas 
lietuviškos sodybos kryžiaus nuotrau
ka. Šios laidos įžangai panaudota kard. 
Confalonieri ir Cushingo įvadai bei 
pridėta trumpa Lietuvos kančių isto
rija. Vertėjas — prel. J. Eusebijus.

Kun. J. Petrošius iš Paryžiaus prane
ša, kad Sibiro lietuvaičių maldakny
gė jau paruošta spausdinimui prancū
zų kalba, ši knygelė pasirodys pava
sarį. įžanga duos Paryžiaus kardino
las. Kun. L. Jankus

“Žmonos portretas”, pažymėdamas, 
kad tas paveikslas Amerikos liet, dai
lininkų s-gos parodoje gavo pirmą pre
miją. Ten pat smulkiau aprašyta auto
riaus praeitis ir kūrybiniai laimėjimai.

“THE FREEDOM OF THE 
CHURCH IN THE COMMUNIST 
STATE” — tokiu vardu išleista bro
šiūra Brazilijoj. Jos autorius prof. Pil
nio Correa de Olivera. Faktais įro
do, kad K. Bažnyčia komunistinėj vals
tybėj negali laisvai veikti. Deja, faktų 
iš Lietuvos nematyti. Brošiūra gauna
ma Rua Martim Francisco, 669 Sao 
Paulo, Brazil.

JAUNŲJŲ MUZIKIŲ KONCERTAS

jusdamas.
Šis žmonių daugumos dvasinis 

ir emocinis atbukimas yra bilie
tas į apsnūdimo rojų, kuriame 
gyvenimo nuoboda dažniausia 
tampa visokio blogio šaltiniu. Tai 
yra liga, kurią vargu ar beišgydy- 
tų ir pati moderniausia medicina.

O visdėlto esama gydytojų, ku
rie sėkmingai gelbsti ir nuo šio 
negalavimo. Tai — žmonės kūrė
jai. Jų darbo kabinete rasi plačiai 
atvertą širdį, dvasines, estetines 
ir kitokias darbo priemones arba, 
kaip mes esame pratę paprasčiau 
vadinti, talentą.

Štai kur glūdi žmogaus kūrėjo

IR. MEIKLEJOHN

esmė: atverti kasdienos žmogui 
pažinimo ir estetinio pergyveni
mo prasmę, vesti jį į augštesnį 
tobulumo laipsnį, į tolimesnį 
žmogiškojo kūrymosi tarpsnį.

# #

Toronto visuomenė turėjo pro
gą išgirsti ypatingai gražų kon
certą sausio 11 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje, būtent, solistės Li- 
lijos Šukytės ir akompaniatorės 
Dalios Skrinskaitės. Šis koncertas 
buvo rengiamas skautų-čių tėvų 
rėmėjų komiteto ir sutraukė ne
mažą būrį mūsų tautiečių, nors 
į tokį puikų vakarą būtų galėję 
susirinkti daug daugiau. Tai buvo 
pasirodymas mūsų jaunųjų meni
ninkių, kurios užaugo šiame kraš
te ir čia gavo savo muzikinį išsi
lavinimą.

šiam koncertui sol. L. šukytė 
pasirinko gan rimtą ir sunkoką 
repertuarą. Koncertą pradėjo 
Gluck’o arija iš operos “Ephige- 

. nie en Tauride” ir perėjo į pen
kias dainas vokiečių kalba: Schu- 
mann’o “Mondnacht” ir “Waldes- 
gespraech”, Richard Strauss’o — 
“Ruhe, meine Seele”, “Befreit” 
ir Caecilie”. Jas solistė atliko su 
giliu įsijautimu ir ypatingai ten
ka pabrėžti jos gerą vokiečių kal
bos ištarimą.

Pirmąją koncerto dalį sol. L. 
Šukytė užbaigė trim lietuviškom 
dainom — Jabubėno “Ežerėlis”,

Banaičio “Rods parpulsiu” ir “Aš 
per naktį”. Ir šiose dainose solis
tė parodė daug išraiškos.

Antrąją dali solistė. pradėjo 
penkiom dainom: Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota”, Tallat-Kelp
šos “Saulelė raudona”, Jakubėno 
“Plaukė antelė”, Banaičio “Oi nė
ra niekur” ir Gailevičiaus “Oi 
laukiau, laukiau”. Nors visos dai
nos buvo publikai žinomos, bet 
kadangi buvo gerai atliekamos, 
susilaukė daug katučių.

Ypatingai didelio dėmesio ver
ti buvo arija ir šokis iš Villa Lo
bos “Bachianas Brasilieras op. 5”. 
Tai buvo nelengvi dalykai, ku
riuos solistė be sunkumų išpildė, 
lengvai ir švariai paimdama aukš
tąsias gaidas. Publikos prašoma, 
sol. L. šukytė tą kūrinį- šokį pa
kartojo. Akompaniatorė 
D. Skrinskaitė šį piano palydėji
mą atliko žavingai.

Koncerto pabaigai solistė labai 
jaudinančiai padainavo ariją iš 
Verdi operos “La Forza del Des- 
tino”.

Taigi, torontiečiai lietuviai tu
rėjo retą progą pasiklausyti mu
sų jaunų kylančių žvaigždžių.

Koncerte dalyvavusieji žavėjosi 
jų muzikiniais sugebėjimais bei 
jų laisva ir gražia laikysena sce
noje.

Sol. L. šukytė muzikos pasau
lyje jau yra daug atsiekusi. Prieš 
keletą metu Toronto konservato
rijoje gavo A.R.C.T. laipsnį pia
no šakoje. Šiuo metu baigia ant
ruosius metus Toronto un-to mu
zikos fakultete solistės kursą. 
Taip' pat yra laimėjusi I vietą 
Kiwanis muzikos festivalyje sop
ranų klasėje. Prieš dvejus metus 
baigė MacMaster un-te kalbas ba
kalauro laipsniu.

Augšto muzikinio išsilavinimo 
yra pasiekusi ir pianistė Dalia 
Skrinskaitė, kuri prieš dvejus 
metus baigė Toronto un-tą muzi
kos bakalauro laipsniu. Be to, ji 
baigė mokytojų kolegiją ir šiuo 
metu dėsto muziką Western Tech, 
gimnazijoje. D. Skrinskaitė yra 
jau patyrusi akompaniatorė. Per 
šį koncertą ji tai įrodė. Ji dažnai 
akomponuoja..lietuviams solis
tams.

Linkime mūsų jaunom muzi
kėm geriausios sėkmės ateityje.

A.a. poetas Faustas Kirša buvo 
vienas tų retų asmenybių, kuris 
savo kūrybos žodžiu lietuvį kėlė 
ne tik į augštesnę grožio pakopą, 
bet ir į minties ir idėjos pasaulį. 
Jis vedė jį į “laisvę amžiną ir 
šviesią”, liudijo jam “ne dvasios, 
o kūno mirtį”, už jį kovojo prieš 
“šėtono karalystę” "ir reiškė “pa
garbą kryželiam”, jis išpažino 
“kūrybos aistrą, laimę ir Golgo
tą”, vedė visų žvilgsnį “augštyn 
virš žemės ir paminklų”...

Ir, ištikrųjų, kai skaitai Faus
to Kiršos poeziją, o ypač vėlias- 
niąją, net nejunti kuriuo keliu 
jis tave veda — grožio ar minties, 
čia ir viena, ir kita yra sujungta 
tokion vieningon darnon, lyg kad 
vienas .be kito nustotų pusę savo 
meninės vertės. Galbūt dėlto F. 
Kirša nenusilenkė, kaip daugis 
mūsų jaunesnės kartos poetų, lai
ko dvasiai, pasirinkdami moder
naus meno išraiškos būdą, kuris 
yra nepajėgus atskleisti pačias 
paslapčiausias kūrėjo sielos ker
teles. Ne dėl ko kito jis pasirinko 
ir savo kūrybos šūkiu Marquis 
de Vauvenerques teigimą: “ma
žai pasakoma esminio, jeigu nuo
lat stengiamasi būti originaliu”. 
Dėlto jis ir dainavo daugiausia 
tik apie esminius gyvenimo reiš
kinius ir savo širdies virpėjimams 
išreikšti pasirinko tokias menines 
priemones, kurios iškalbingiau 
bylotų apie jo liūdesį be ašarų 
ar džiaugsmą pakelės ramunės.

# #
Kol dainuos lietuviškieji poe

tai, kol skambės muzikos garsai,

mirgės spalvos, klestės Žinija ir 
“virš žemės ir paminklų” plevens 
lietuviškoji dvasia, mūsų tauta 
bus gyva. Reikia tik gerai įsiklau
syti ir įsižiūrėti į mūsų kūrėjų 
širdies sultim persunktas dova
nas, atnašaujamas ant sugriautų 
Tėvynės altorių, idant jos netaptų 
pelių ir dulkių aukomis. O mums, 
kaip tik ir tenka nusiskųsti ta ža
lingąja apatija poezijos, muzikos 
ir apskritai meninės, o kartais 
net ir mokslinės, kūrybos žmo
nėms. Dėlei šios apatijos mes am
žinai minkštame vidutiniškumo 
rauge, kuris mus sukasdienina, 
paversdamas pilkais žmogeliais, 
kuriems labai retai kada tenka 
sėdėti gyvenimo vežime, o vis ei
ti ir eiti paskui ratus.

Taigi, mes ne tik apgailime F. 
Kiršos netekimą, bet ir meldžia
me Augščiausiąjį, kad Jis siųstų 
kitą jo vieton, o mūsų turimus 
kūrybos žmones tausotų ilgus 
metus. A. Kalnius

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 9, lapkritis, 1963. Lietu

vių katalikiškojo jaunimo žurnalas. 
Leidžia Moksleivių Ateitininkų Sąjun
ga: 5725 So. Artesian Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

ŠALTINIS, tikybinės ir tautinės 
minties laikraštis, nr. 6 (13), gruodis, 
1963 m. Red. kun. S. Matulis, MIC; lei
džia Šv. Kazimiero S-ga: 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London E 2, England.

Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 1, sau
sis, 1964 m. 32 psl. Red. T. Vikt. Gi
džiūnas, OFM. Leidžia Tėvai pranciš
konai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
antrojo seimo darbai. Toronto 1963, 
115 psl. Redagavo A. Rinkūnas. Iš
leido — pirmoji PLB valdyba. Ofse
to spaudai paruošė “žiburių” spaus
tuvė, spaudė Time Press Toronte.

DR. J. BALYS, dirbąs kongreso bib
liotekoj Vašingtone, sutiko perimti Li
tuanistikos Instituto pirmininko parei
gas, atsisakius dr. J. Puzinui, kuris 
rinkimuose buvo gavęs daugiausia bal
sų. Ilgą laiką institutui vadovavo dr. 
P. Jonikas. Instituto centras yra Či
kagoj.

SOL. ST. DAUGELIENE sudarė su
tartį vieneriem metam Mančestery, N. 
H., dainuoti kiekvieną savaitę naujus 
dalykus daugiau valandos trunkančio
je programoje. Be to, solistė yra nuo
latinė bendradarbė Notre Dame kole
gijos muzikos skyriuje ir Mančesterio 
meno institute.

K AR L SCHMIDT - ROTTLUFF, 
“BILDER AUS NIDDEN 1913”. Ein- 
fuehrung von Gerhard Wietek (Werk- 
monographien zur Bildenden Kunst. 
Nr. 91). Stuttgart: Philipp Reclam 
jun. 1963. 32 psl., 16 pav. Kaina 1,50 
DM.

Vokiečių ekspresionizmo tapytojas 
Schmidt-Rottluff 1913 m. praleido Ni
doje vasarą, kurios metu jis ten nu
tapė eilę žinomų kopų peisažų, aktų, 
žvejų laivų kompozicijų. Šių repro
dukcijos su paaiškinimais pateikia
mos šiame leidinyje. Kitas vokiečių 
ekspresionizmo tapytojas Max Pech
stein Nidoje pirmą kartą buvo jau 
1909 m. Savo atsiminimuose Pech-

Stasys Yla

Vinco Krėvės 
svyravimai ir 
pusiausvyra

Apie “Dangaus ir žemės sūnus”
Stovykloje Krėvė intensyviai dirbo prie savo biblinio 

veikalo, kuris turėjo būti visų jo kūrinių viršūnė. Pra
dėjo jį rašyti jaunystėj, pertraukdavo ir vėl grįždavo. 
Su Šv. Raštu nūnai nesiskyrė — jį studijavo, kad išlaiky
tų jo dvasią ir net stilių. Sunkus tai buvo darbas — iš
likti originaliu ir neprasilenkti su pagrindiniais Kristaus 
istorijos elementais.

Krėvė, matyt, jautė, jog šis jo veikalas neišvengs prie
kaištų. Lietuvoj į jo spausdinamus šio veikalo gabalus 
berods nieks neatsiliepė. Tuo tarpu čia, atspaudus ‘Tė
vynėn” žurnale vieną ištrauką, Krėvė susilaukė reakci
jų. Apie tai rašo C. Grincevičius:

— Aš pats bandžiau Krėvei priminti, ar nebūtų buvę 
geriau, jei jis porą vietų būtų pakeitęs. Sakysim, krikš
čionijos teigimu Marija gimdžiusi be skausmo, o pas jį 
net perdaug pabrėžta toji skausmo valanda. Vėliau pa
sirodė, jog tos nuomonės buvo ir vysk. V. Padolskis. 
Jiedu su Krėve nemažai diskutavo, nes vyskupas dažnai 
lankydavosi šioj stovykloj. Kitos nuomonės buvo kan. 
Pr. Penkauskas, klebonavęs vienoj austrų parapijoj. Jo 
žodžiais, Krėvės veikalas nėra kokia bažnytinė istorija, 
bet laisvas literatūrinis priėjimas prie religinių paslapčių.

Krėvei šis reikalas; matyt, buvo jautrus. Savo veika
lą, pirmąją dalį, jis atspaude 1949 m. jau Amerikoje. 
Žinodamas ankstesnę C. Griricevičiaus nuomonę, Krėvė 
viename laiške 1950. I. 15 tarp kitko rašė:

— Rašytojui dėl meno tenka dažnai sueiti į konflik
tą su Bažnyčios dogmomis. Bet Bažnyčia tuo atveju la
bai palankiai traktuoja nukrypimus, kadangi, tai nėra 
skelbimas nuomonės, kaip tokios, bet poetinis išmislas. 
Kitaip tektų pasmerkti net tokius veikalus, kaip Dantės 
Dieviškoji Komedija. Be to, kad Švenčiausioji Marija 
pagimdė be kančių — šioji nuomonė nėra dogma, o tik 
pamaldi tradicija. Apsilenkti su tradicija — nėra pa
smerkti save, nors gal tikinčiųjų akyse nėra malonu igno
ruoti tą tradiciją. Tradicija apie Švenčiausios Marijos į 
dangų ėmimą, nors yra nustatytas net to fakto minėji
mas, irgi nėra dogma. Todėl nenusikalstumei kataliky
bei skeptiškai į tai pažvelgęs. Tik neseniai esu skaitęs,

kad popiežius rengiasi paskelbti tai dogma. Tada būtų 
visai kitas dalykas — dogmą turi kiekvienas tikėti. (Vė
liau ta tikėjimo tiesa buvo paskelbta dogma, Y.).

Krėvė Glasenbache ne tik rašė savo veikalą. Jis mėgo 
pasivaikščioti gražioj gamtoj, dažniausiai ne vienas — su 
palydovais. Mėgo ir pasikalbėti su žmonėm prie kavu
tės. Kavą jis dažnai gerdavo; daktarai liepdavę gerti dėl 
mažo kraujo spaudimo. Tų pasivaikščiojimų metu ir prie 
kavutės Krėvė pasakodavo apie mūsų rašytojus, kultū
rininkus, politikus. Jo charakteristikos buvo paprastos, 
tiesios, ir kartu šviesios. Labai būdinga, kad jis žmonė
se nejieškojo tamsiųjų pusių. Jei kartais prisimindavo 
silpnybes, tai ir jas čia pat bandydavo kaip nors patei
sinti. Iš tos jo pažintų žmonių galerijos Krėvė išskyrė 
ypatingai du asmenis — buvusį prezidentą dr. Kazį Gri
nių ir prof. Stasį Šalkauskį. Šiedu vyrai jam atrodė ne 
tik be jokios dėmės, bet ir nepaprastai šviesūs, kilnūs 
idealistai.

Paskutinioji Krėvės kalba, kai jis 1947 m. vasario 
mėnesį buvo išleidžiamas į Ameriką, buvusi ypatinga. 
Jis ragino visus pasitikėti Dievo Apvaizda. Jei Lietuva 
nežuvo ligišiol, nežūsianti ir toliau. Tą sunkųjį bandymą 
reikią pakelti kantriai ir nemurmėti.

Krėvė Filadelfijoj
Atvykęs Amerikon, Krėvė įsikūrė Filadelfijoj. Čia ra

do senųjų lietuvių ir naujųjų. Tarp senųjų buvo jo ger
bėjų iš tolo; ne vienas jų buvo “bedievis” arba socia
listas, ir Krėvė jų nesišalino. Tarp naujųjų buvo ir jo 
buvę jaunesni kolegos humanitariniame fakultete — Sa
lys, Puzinas, Maciūnas, Vasys. Be kitko, Krėvė čia rado 
ir vieną kunigą, su kuriuo artimai susibičiuliavo. Tai 
buvo kun. Vladas Čėgis, dirbęs kitados Rusijos misijose, 
10 metų sovietų nuteistas kalėti, bet 1933 m. su vysk. 
T. Matulioniu ir kitais kunigais išleistas grįžti į Lietuvą. 
Nūnai šis kunigas buvo prisiglaudęs prie lietuvių šy. 
Andriejaus parapijos. Būdamas augštos kultūros, šis ku
nigas domino Krėvę. Jiedu nestigdavę kalbos rusų lite
ratūros ir kitomis temomis.

Kurį laiką Krėvė gyveno beveik viename bute su dr. 
A. Vašiu. Jau iš Kauno laikų jiedu buvo labiau suartėję. 
Nūnai toji artimybė pasidarė dar gilesnė. Abu buvę klie
rikai, nūnai eidavo kartu sekmadieniais į šv. Andriejaus 
bažnyčią pamaldų, o vakarop — pasivaikščioti prie me
no muzėjaus. Atėjęs bažnyčion, Krėvė taip plačiai per
sižegnodavęs, kad kitiem atrodę net neįprasta. Meldėsi 
kalbėdamas rožinį. Kartais kalbėdavo jį ir bevaikščioda
mas aplink muzėjų. Dr. A. Vasys pasakoja porą įvykių:

— Kartą vienas kairus lietuvis, didelis Krėvės gerbė
jas, sutiko rašytoją bevaikštantį ir bekalbantį rožinį. Gal 
būtų to nepastebėjęs, jei tuo metu rožinis nebūtų iškri
tęs Krėvei iŠ rankų. Žmogus buvo labai nustebintas — 
pats vėliau apie tai pasakojo. Kitas iš pažįstamų — nau
jųjų tremtinių (Ž.) pamatė Krėvę bažnyčioj kalbantį ro
žinį. Parėjęs namo pasakė savo uošviui, kuris neidavo į

bažnyčią, nes nenorėjo nusidėti savajam socializmui. Šis 
faktas — kad Krėvė meldžiasi — socialistui senukui atro
dė neįtikėtinas.

Iš Krėvės laišku kun. Pijui

Kol Krėvė profesoriavo Pensilvanijos universitete, 
jautėsi veiksmingas ir viltingas. Bet 1953 m. birželio 24 d. 
jis rašo kun. Pijui:

— Gegužės 25 d. atlikau paskutinę paskaitą univer
sitete. Manau, kad ji bus paskutinė ir mano gyvenime. 
Liepos 1 d. turiu dėl amžiaus visai pasitraukti. Jeigu 
būtų Lietuvoje, būčiau labiau atjautęs savo pasitrauki
mą, bet čia, svetimoj šaly, nepajutau liūdesio. Supranta
ma, nelinksma pasijusti, kad jau nesi tinkamas darbui ir 
todėl niekam nebereikalingas. Na, bet dabar galėsiu vi
sas jėgas ir laisvą laiką, kiek dar jo man pasilieka, pa
vesti kūrybai, nors gal ir ji niekam nebus reikalinga. 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas (tuštybių tuštybė ir 
viskas tužtybė, S. Y.). Kai pagalvoju, visas gyvenimas 
atrodo viena ištisa klaida. Ne tuo keliu eita, kuriuo eiti 
turėjau, bet dabar vėlu apie tai galvoti — kelias išeitas 
ir jo galas nebetolimas.

Kitame laiške, 1954. I. 10, prasitaria apie savijautą:
— Nors čia lietuvių yra gerokai, bet negaliu pasa

kyti, kad nesijaučiu vienišas. Bet tai, suprantama, pa
reina nuo mano amžiaus ir nesugebėjimo pasiduoti nau
joms pažiūroms į gyvenimą. Mano siela nesugeba nei 
priimti “amerikoniško” gyvenimo, jo pažiūrų, nei prisi
taikinti. Manau, kad mano amžiuje aš ir Lietuvoje bū
čiau tiek pat vienišas, nes dabar kiti laikai ir kitaip gal
voja jaunesnieji... Savo srityje, literatūriniam bare, irgi 
sunkiai sekasi — nežinau, ar geriau pasakius nesuprantu, 
kam reikalinga mano kūryba. Ji tiek svetima šiems lai
kams. Be to, anksčiau kūriau širdimi, dabar tenka kurti 
galva, o tai visai kas kita. Šalta išgalvota, “išstenėta” kū
ryba nepatenkina ir patenkinti negali nei manęs, nei ki
tų, siela jaunesniųjų.

Pabuvęs Amerikoje porą metų, Krėvė 1949 m. gegu
žės mėn. panašiai rašė kun. Pijui:

— Aš čia jaučiuos žymiai blogiau, negu Glasenbache, 
ne materialiai, bet moraliai... Glasenbache jaučiausi 
kaip tarp artimiausių draugų Lietuvoje, lyg namie. O 
Čia dvasinis šaltis viešpatauja, net į bažnyčią nueiti ne
miela ... Čia ne kaip pas mus Lietuvoje. Velykos čia 
beveik nešvenčiamos. Net pas katalikus šios šventės ne- 
susijusios su jokiomis tradicijomis — praslenka kaip pa
prastas sekmadienis.

Rašytojas vėl grįžta prie Velykų minties, sveikinda
mas kapelioną 1953 m. pavasarį:

— Leiskite Jus pasveikinti Kristaus prisikėlimo šven
tės proga ir palinkėti Jums susilaukti sveikam ir mūsų 
Tėvynės prisikėlimo dienos ir pamatyti ją prisikėlusią 
savo akimis... Aš čia nejaučiu to, ką jaučiau tenai (Lie
tuvoj) Velykų laukdamas, ir net ilgu tų jausmų ir 
nuotaikų.

K. BRADŪNAS, laimėjęs 1963 
m. “Draugo” poezijos premiją.

“DRAUGO” POEZIJOS KONKUR-

Šteinas aprašo, kaip jis apsigyveno pas 
kuršių žveją Martyną Sakutį (Martin 

I Saku th) ir su juo žvejodavęs Kuršių 
Mariose. Esant blogam orui jie su 
laivais sustodavę ties Nemuno žioti
mis, kur gyvenę lietuvių. 1920 m. Ni
dai patekus už Vokietijos sienų Pech- 
steinas Nidon daugiau nebevykęs 
(pig. Max Pechsein, “Erinnerungen”. 
Mit 105 Zeichnungen dės Kuenstlers. 
Herausgegeben von L. Reidemeister. 
Wiesbaden: Limes Verlag 1960, 128 
p. su daug įdomių Kuršių Nerijos 
piešinių).

FRIEDRICH BRUNS, HUGO WE- 
CZERKA, “HANSISCHE HANDELS- 
STRASSE” (Hanzos prekybos geliai). 
Atlas bearbeitet von Hugo Weczerka. 
Koeln-Graz: Boehlau Verlag 1962. At
lasas apima 50 žemėlapių, kurių bent 
4 svarbūs lituanistikai, nes nurodo 
Hanzos pirklių kelius į Kauną, Gardi
ną, Vilnių, Lietuvos Brastą ir Poloc
ką (XV amžiuje).

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
EILĖ GARBES TITULŲ suteikta 

operos ir baleto solistams Maskvos 
gastrolių proga. Režisorė Vlada Mikš
taitė ir dirigentas Chaimas Potašins- 
kas gavo nusipelniusio meno veikėjo 
vardus. Liaudies artistais pavadinti: 
operos sol. Elena Čiudakova, rež. Juo
zas Grybauskas, operos solistai — Ele
na Saulevičiūtė ir Rimantas Siparis;

SO premija $1000 paskirta “Draugo” 
literatūrinio priedo red. Kaziui Bra- 
dūnui už rinkinį “Sidabrinės kama
nos”. Vertintojų komisijoj buvo: L. 
Andriekus, Vyt. Volėrtas, P. Jurkus, 
Alf. Samusis ir kun. St. Yla.

ROBERT SULLIVAN, Naujosios 
Anglijos konservatorijos profesorius, 
susidomėjęs lietuvių liaudies daino
mis, penkias jų sukomponavo barito
nui solo su gitaros pritarimu. Nors R. 
Sullivan turi skirtingą kompozicinį 
priėjimą naudodamas lietuvių liaudies 
dainas savo kūryboje, tačiau tai nė 
kiek nenustelbia pačios melodijos. Jis, 
kaip amžinos atminties komp. K. V. 
Banaitis, liaudies dainos neperdirbinė- 
ja, neįveda jokių naujų variantų.

ISTORIJA VAŠKE. — Pernai liepos 
mėn. pradžioje buvo atidarytas Ame
rikos Vaško Muzėjus Filadelfijoje, ku-
riame figūras sukūrė lietuvis skulpto
rius Petras Vaškys. Tuo būdu atvaiz
duota trumpa Amerikos kūrimosi is
torija.

RAŠYT. JURGIS BALTRUŠAITIS 
1944 m. sausio 4 d. mirė Paryžiuje. 
Taigi, nuo didžiojo mūsų poeto mir
ties — dvidešimtmetis. Pr. Al.

“CICERO LIFE” sausio 8 d. laidoj,
pirmam puslapy, įdėjo aprašymą ir 
nuotrauką dail. J. Pautieniaus kūrinio

nusipelniusiais artistais — balerina 
Leokadija Aškelovičiūtė, operos sol. 
Irena Jasiūnaitė, operos sol. Virgili
jus Noreika, balerina Aliodija Ruz
gai tė, baleto šokėjas Česlovas Žebraus
kas, operos sol. Irena Žukaitė, kameri
nio orkestro dirigentas Saulius Son
deckis ir to paties orkestro sol. Vik
toras Radovičius. Beveik visi išvykos 
dalyviai apdovanoti Lietuvos Augš- 
čiausios tarybos prezidiumo garbės 
raštais.

K DONELAIČIUI PAGERBTI ju- 
bilėjiniai koncertai surengti Vilniuje, 
Kaune ir kitose vietovėse. Vilniuje 
programoje dalyvavo dainų ir šokių 
liaudies ansamblis,* “Rudens gėrybių” 
ištrauką skaičiusi konkurso laimėtoja 
Daugų vidurinės m-klos mokytoja L. 
Abraitytė, pianistas G. Trinkūnas, 
smuikininkas E. Paulauskas, dramos 
aktorius V. Derkintis. Dvi dienas už-
trukusiame minėjime žodį tarė komu
nistinės literatūros kritikas K. Korsa
kas, pasaulinės taikos tarybos narys 
Ivanas Gluščenka, sovietinės komisi-
jos K. Donelaičio sukakčiai atžymėti 
pirm. A. Prokofjevas, A. Venclova, 
T. Tilvytis, Just. Marcinkevičius ir 
visa eilė svečių iš “-broliškųjų” res
publikų. Pagrindinė kalbėtojų mintis 
— sovietinė literatūra atvėrė duris
K. Donelaičio “Metams” į įvairių tau
tybių skaitytojus. —vkst—

Gyvenimas filmuose

Pirmasis Kanados filmas
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Kanados vakaruose su nepaprastai 
dideliu pasisekimu buvo sutiktas pir* 
masis Kanadoje pačių kanadiečių pa* 
gamintas filmas “Drylanders”. Premje
ra įvyko rugsėjo 25 d. Swift Current, 
Saskatchewan, kurio apylinkėse dau
giausia vyko filmavimo darbai. Trijų 
mėnesių laikotarpyje filmas buvo ro
dytas 170 kino teatrų. Rytines provin
cijas filmas pasiekė tik dabar — sau
sio 15 d. pradėtas rodyti Toronte, gi 
vasaryje pasieks Montreal}.

70 min. ilgio filme torontiškis rėži- 
sorius Don Haldane, pasinaudodamas 
montreališkio M. Charles Cohen pa
ruoštu tekstu, vaizduoja naujakurių 
įsitvirtinimą Kanados vakaruose. Pa
vaizduojamas ūkininkų atvykimas, jų 
darbai, derlingi ir sausros metai, ko
vos su gamtos sąlygomis ir t.t.

Vaidina vien kanadiečiai artistai, 
kaikurie labiau žinomi iš savo laimė
jimų scenoje, pvz. Frances Hyland. 
Filmas nespalvotas, pastatytas su gana 
kukliomis techninėmis priemonėmis. 
Savo nuoširdžiu kanadiečių ūkininkų 
gyvenimo pavaizdavimu filmas gali bū* 
ti laikomas tinkamu visiems šeimos 
nariams. Vaikai, mokyklos vadovėliuo
se ir knygose skaitę apie Kanados va
karų naujakurius, turės progą tai pa
matyti ekrane.

★ ★
Michelangelo Antonioni, nors iki 

šiol surežisavęs tik septynis filmus, 
yra vertinamas kaip vienas pajėgesnių 
Italijos filmų meno kūrėjų ir naujų 
formų jieškotojų. Daugiausia kontro
versinio dėmesio patraukė jo trilogi-

rodyti pirmieji du filmai, dabar gi su
laukta ir trečios dalies.

Nepaprastai lėtu stiliumi Antonioni 
baigia savo trilogiją apie dabarties 
bendruomenės narių nesugebėjimą 
bendrauti, mylėti, apie perdėtą rūpes
tį besivaikant pinigus ir prabangą.

Po ketverių metų draugystės Vikto
rija atsiskiria nuo savo sužadėtinio Ri
čardo, nes nepajėgė patraukti jo pilnu
tinio dėmesio. Belankydama motiną 
akcijų biržos rūmuose, susipažįsta su 
perdėtai apsukriu akcijų pirkliu Pet
ru. Naujai užsimezgusi draugystė ne
ilgai trunka. Viktorija nesijaučia lai
minga nei su'Petru,, nes šis daugiau 
dėmesio skiria biržai ir savo automobi
liui.

Viktorijos vaidmenį puikia perteikia 
Monica Vitti, vienintelė artistė, pasi
kartojanti visose trilogijos dalyse. Per
dėtai skubančio Petro rolę atlieka 
Alain Delon.

Antonioni ir šiame filme kartojasi 
savo lėto stiliaus savybėmis — gau
siais pritraukimais visas ekranas už
pildomas vien kalbančiųjų veidais, ar 
kurio daikto detalėmis. Gausu visiškai 
tylių scenų. Neįprastai stebimos pasku
tinės septynios filmo minutės. Vieni 
čia įžvelgia viso filmo reikšmingą ir 
menišką santrauką, kiti tai laiko žiau
riu prasilenkimu su filminės estetikos 
dėsniais.

Iš pirmo požvilgio "The Eclipse” 
atrodo labai pesimistiškas. Moralinis 
tuštumas, kuriame sukasi filmo veikė
jai, visdėlto iššaukia jaunuolės nera
mume jležkojimo norą ir vilties H.

ja: "The Adventure”, "The Night” ir birkštį. Filmas reservuotina 
"The Eclipse”. Toronte pernai bnvolnai subrendusiųjų publikai.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W? ’ ° ’jei. RO 2-8255
BABY POINT

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse Vytis I įvei
kė RCAF 65:47 pasekme. Moterys LBL 
pirmenybėse pralaimėjo latvėms 23: 
36. Aušros A komandai neatvykus į 
rungtynes, Vyčio berniukai D gavo lai
mėjimą be žaidimo, o Aušros B koman
dą įveikė 59:0 pasekme. CYO pirme
nybėse Vyčio mergaitės D įveikė St. 
Leos 18:15.

Šaudymo sekcijos pratybos pradeda
mos ateinantį pirmadienį. Pratybos 
įvyks 7.30 v.v. CNR šaudykloje.

Mūsų rėmėjams V. Sinkevičiui ir A. 
Vanagui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname mūsų krepšininkus-es, 

išsikovojusius Kanados sporto apygar
dos vyrų, moterų ir mergaičių A čem- 
pijonatus; V. Rusecką gavusį KL Kul
tūros Fondo pereinamąją taurę, skir
tą jauniui daugiausia įmetusiam taškų 
— 30 (L. Meškauskas ir L. Meškaus
kas įmetė po 27).

Nuoširdi padėka dr. A. Valadkai ir
J. V. Margiui už pereinamąsias taures 
merg. A ir merg. D. klasių nugalėto
jom. Ypatingas ačių p. Rickėvičienei 
už fantus įėjimo bilietų loterijai ir vi
siems talkininkams, padėjusioms sėk
mingai pravesti pirmenybes.

Šios savaitės rungtynės: pirmad., 
6:45 v.v., St. Chris salėje Aušra B, “B” 
žais su St. Chris; Antrad., 7.15 v.v., 
23 Ferndale Ave. Aušros mergaitės 
žais su Cicconnes ir 7.30 v.v. mūsų sa
lėje Aušra M (berniukai) žais su 
Clarkson M.; trečiad. 7 v.v., mūsų salė
je Aušra M.B. “B” žais su Aušra M.B. 
“A” ir 8 v.v. Aušra B. “B” žais su Vy
čiu; ketvirtad., 7.30 v.v., mūsų salėje 
Aušros jauniai B, gim. 1946-49 m., žais 
su Clarkson; šeštad., 2.30 v. p.p. Gor
don Graydon H.S. salėje Aušros jau
niai B žais su Clarkson; sekmad., tuoj 
po pamaldų, B-C lygoje Aušros jauniai 
žais su estais.

Praėjusios savaitės rungtynių pa
sekmės. Church lygoje Aušra M-. nu
galėjo U.S.H. 50:8 ir sužaidė lygiom 
su Woodgreen 27:27; Aušra B. “A” 
nugalėjo Aušrą B. “B” 38:6; Aušra M. 
B. “B” pralaimėjo Vyčiui 4:59; Aušra 
M.B. “A” pralaimėjo Woodgreen 
18:20; C.Y.O. lygoje Aušra nugalėjo 
St. Edwards 20:5; T.L.B. lygoje Auš
ros mergaitės nugalėjo St. Basils 
72:18.

Kanados sporto apygardos stalo te
niso komandinės pirmenybės vyrų ir 
moterų klasėje įvyks vasario 8 d. Ha
miltone AV par. salėje. Pradžia 9 v.r. 
Klubai prašomi registruoti sportinin
kus pas A. Grajauską, 5 Thenter St., 
Hamilton, Ont.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Klevelando žaibo krepšininkai išėjo 

laimėtojais Vid. Vakarų sporto apyg. 
vyrų krepšinio pirmenybėse sausio 18- 
19 d. Marquette parko sporto salėje. 
Dalyvaujant 7 komandoms, žaibas su 
dideliu vargu įkopė į I vietą. Baigmėje 
Klevelando atstovų pergalė daugelį 
kartų kabojo ant plauko, kol paskuti
nėje minutėje jie sugebėjo išlaikyti 
vieno taško persvarą ir laimėti prieš 
Čikagos Arą 63:62. II vietos laimėto
jas — Aras, III-je vietoje liko nelauk
tai stipriai pasirodęs Detroito Kovas, 
o IV Čikagos Neris. Lituanicai teko V 
vieta. Paskutines dvi vietas pasidalino 
Aro ir Lituanicos antrosios komandos. 
Pirmenybes šeštadienį stebėjo apie 100 
žmonių, o sekmadienį — apie 150.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
HIGH PARK AVE. — ANNETTE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 augš- 

tų, 12 didelių kambarių namas. Kiekviename augšte vonia (lengvai be 
didelių išlaidų galima pakeisti į penkių butų apartamentą, tam yra 
gautas leidimas). Sklypas 50x150. Du mūro garažai, privatus įvažiavimas. 
Dėl išvykimo iš Toronto skubiai parduodamas.

SWANSEA — NETOLI BLOOR. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kamba
rių bangaliukas. Naujas apšildymas. Garažas, platus šoninis įvažiavimas. 
Kaina $15.000, liks viena skola balansui geriausiom išsimok. sąlygom.

COLLEGE — DOVERCOURT. $6.000 įmokėti, mūro atskiras po 5 kamba
rius tikras dupleksas. 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas.

JANE — ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, 15 metų senumo, atskiras 
namas. Pirmame augšte 4 kambariai, antrame — 3. Labai gerai išlai
kytas. Vandeifiu alyva apšildomas. Garažas. Kaina $19.000.

RUSHOLME RD. — COLLEGE. $5.000 įmokėti, mūro atskiras 8 kambarių 
2 augštų namas. Vandens-alyva apšildomas. Garažas, privatus šoninis 
įvažiavimas. Kaina $19.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai. 
J. KUDABA Namu telefoną® Rl’

Kreipkitės visah reikalais. e»n«H» rimta H «»Hnine« patartina

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

Neries moterų tinklinio komanda 
sausio 12 d. dalyvavo Čikagos tinkli
nio turnyre, kur žaidė 8 geriausi mies
to vienetai. II grupės B klasėje Neris 
užėmė I vietą.

Korp! Neo Lituania krepšinio ko
manda, naujai susiorganizavęs viene
tas, sausio 11 d. lankėsi Klevelande ir 
rungtyniavo su Žaibu; laimėjo šeimi
ninkai 83:79.

Lituanicos futbolininkams, dalyvau
jantiems salės futbolo “Indoor Soc
cer” pirmenybėse, vyksta nekaip. Po 
pralaimėjimo prieš Fortūną, jie buvo 
priversti įsirašyti. dar 2 nulius, nes 
turėjo nusileisti Olympics komandai 
0:2 ir Rams 1:2. Taigi po 3 susitikimų 
Lituanica dar neturi nė vieno taško. 
Iš viso reikės sužaisti 9 rungtynes. Žai
dimai vyksta Avenue Armory, 234 E. 
Chicago Ave. kiekvieno sekmadienio 
popietėje. E. S.

1963 m. 73 Lietuvos sportininkams 
suteiktas meistro vardas. Jų tarpe mi
nimi: dviratininkas P. Knieža, šaudy
mo mėgėjas J., Miškinis, lengvatletės 
— S. Jankauskaitė ir F. Karoblienė, 
krepšininkas M. Paulauskas, krepšinin
kė B. Buteikytė, šaulys F. žiedas, bai
darių irkluotojas A. Juškėnas ir kt. 
Praėjusiais metais savo atsiektais re
zultatais teisę nešioti sidabrinį meistro 
ženklą išsikovojo 125 Lietuvis sporti
ninkai. Lig šiol sporto meistro vardas 
oficialiai suteiktas 73 asmenims.

Laimėjo Aušra 87:54

Taurė laimėtojui - simpatijos 
pralaimėtojams

Praeitą savaitgalį Toronto Prisikėli
mo salėje buvo pravestos dešimtosios 
Kanados lietuvių krepšinio pirmeny
bės. Dvi dienas užtrukusiose įvairaus 
amžiaus pirmenybėse varžėsi 13 krep
šinio komandų, atstovaujančių Mont- 
realio Taurui, Hamiltono Kovui, To
ronto Vyčiui ir Aušrai. Keli šimtai lie
tuviško krepšinio pasiilgusių žiūrovų 
stebėjo kartais ir labai įspūdingai su
žaistas rungtynes.

Pačios įdomiausios, jausmingai ir 
įdomiai sužaistos rungtynės buvo vyrų 
baigminės rungtynės tarp Aušros ir 
Vyčio komandų. Žaidimo pradžioje, 
žiūrovų raginami ir žaisdami su dide
liu pasiryžimu, vytiečiai vyrauja aikš
tėje ir laiko persvarą savo pusėje 11:6 
ir 25:24. Tai buvo didelė staigmena ne 
tik žiūrovams, bet ir Aušros žaidikams 
po triuškinančios 140:69 aušriečių per
galės prieš Montrealio Taurą. Antra
me puslaiky. esant pasekmei 35:46, už 
pražangus aikštę palieka Vyčio geriau
sias žaidikas Klimas, tačiau vytiečiai, 
vykusiai vadovaujami Juozaičio, Mas
keliūno ir Staškevičiaus, didvyriškai 
atsilaiko nuo skaudesnio pralaimėji
mo. Galutinė pasekmė 87:54.

Su šiuo laimėjimu Aušrai atiteko 
KL Kultūros Fondo taurė, o vytie- 
čiams nuoširdus torontiškių pritari
mas.

Aušros komandoje šiose rungtynėse 
geriausias buvo Sliks 22 ir prie jo ge
rai derinosi augštaūgiai Serafinas 15, 
Petraitis 16, Skilnikis 26. Komandoje 
dar žaidė Grigaitis 2, Stonkus, Bukšai- 
tis, Burdulis 3, Zentinš 3, Motūzas. 
Vytis: Klimas 8, Juozaitis 17, Eižinas 
6, V. Zadurskis, R. Zadurskis, Maske-

TORONTO
SU PASKAITOMIS Vasario 16 pro

ga pakviesti: kons. dr. J. žmuidzinas 
į Delhi, Ont.; J. Matulionis — Wind
sor^ Oakvillę, Ont., ir Detroitą, JAV; 
A. Rinktinas — į Hamiltoną; J. R. Si
manavičius — į St. Catharines; pabė
gusieji liet, jūrininkai su pranešimu 
—- į Sudbury; sol. J. Liustikaite pa
kviesta dainuoti į Sudbury ir Fort Wil
liam, Ont.

LIGONIAI. — Sv. Juozapo ligoninė
je A. D. Bajorinų sūneliui Eugenijui 
padaryta operacija. Iš tabako ūkių 
Barbora Vidmantienė gydoma moterų 
ligoninėje. Šv. Mykolo ligoninėje 
kamb. 408 C jau septinta savaitė ser
ga p. Janušauskienė-Janus, gyvenanti 
prie Simcoe, Ont.

PAGERBTI A. S. PETRAIČIAI pr. 
šeštadienį J. K. Ališauskų erdviame 
name jų vedybinio dešimtmečio proga. 
Vaišėse dalyvavo 50 asmenų. Sukak
tuvininkams įteikta dovanų.

EV. KUN. A. TRAKIS, lydimas ev. 
kun. A. Žilinsko lankėsi “TŽ” ir pa
pasakojo apie liet, evangelikų rūpes
čius. Jis dalyvavo Toronto liet, evan
gelikų iškilmėse, kuriose oficialiai bu- 
vo įvesdintas į klebono pareigas kun. 
A. Žilinskas.

ČIURLIONIO GALERIJOJ, Čikagoj, 
buvo surengta dail. J. Račkaus kūri
nių paroda. Ji buvo visais atžvilgiais 
sėkminga ir Santaros-Šviesos sąjū
džio gerai organizuota. Dailininkas 
jau grįžo iš Čikagos ir tuoj pat atida
rė savo kūrinių parodą Glenhyrst, 
Ont. Vietinis laikraštis “The Brant
ford Expositor” aprašė parodą, įdėjo 
autoriaus nuotrauką, atpasakodamas 
jo biografiją ir meninę veiklą. Pažy
mėta, kad gimęs Lietuvoje.

PRISIKĖLIMO PAR. KATALIKŲ 
VYRŲ DR-JA pr. sekmadienį savo 
susirinkime nagrinėjo Vatikano santa- 
rybos nutartas ir numatytas reformas. 
Paskaitą skaitė kun. Pr. Gaida.

MODERNIOJO ŠOKIO STUDIJA, 
vad. J. Kvietytės, sausio 26 d. demons
travo spaudos ir televizijos atstovams 
savo darbo sistemą ir pasiektus rezul
tatus. Jaunieji choreografai parodė 
savo kūrybinius sugebėjimus. Be to, 
buvo parodytas atitinkamas filmas. 
J. Kvietytė dar dėsto Toronto un-te, 
kur turi 400 studenčių. Jos vad. stu
dija rengia seriją koncertų bei pasiro
dymų. Viename jų., dalyvaus B. Vait- 
kūnaitė - Nagienė iš Montrealio.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiam buv. 

punskietėms ir jų vyrams už surengtą 
staigmeną, puikias vaišes ir dovanas; 
V. J. Aleknavičiams, .0. J. Ažubaliams, 
J. Budzeikaitei, M. A. Daukšoms, J.. 
Dr. K. Liutkams, O. V. Marcinkevi
čiams, A. B. Rickevičiams, G. V. Vait- 
kams. Jūsų parodytas nuoširdumas ir 
linkėjimai ilgai pasiliks mūsų širdyse.

Bronė ir St. Prakapai

liūnas 17, Šileika, Stankevičius 6. 
Preikšaitis, Romanoff.

Kitose vyrų krepšinio rungtynėse 
Vytis įveikė Montrealio Taurą 101:82. 
Tauro komandoje žaidė: Gražys 12, 
Rupšys 11, šipelis 11, Zalatorius 2, Ot
to 32, Lukoševičius 4, Kanusevičius 3, 
Keturka 4, Baršauskas 3.

Moteriškos pusės rungtynėse Toron
to Aušra įveikė susilpnėjusią Toronto 
Vytį 44:25. Joms atiteko J. Tumosos 
pereinamoji taurė. Aušros komandoje 
išsiskyrė Ramanovaitė 15 ir G. Kalvai
tytė 14.

Jaunių A grupės nugalėtoju vėl tapo 
Hamiltono Kovas, nugalėjęs Aušrą pa
sekme 88:67. Koviečiai turėjo geriau 
išlygintą komandą, tuo tarpu Aušros 
komandoje tiksliais metimais tepasi- 
žymėjo augštasis Ruseckas. Koviečiai 
trečią kartą iš eilės laimėjo “T. Žibu
rių” pereinamąją dovaną.

Mergaičių A grupėje varžėsi 3 ko
mandos. čia aiškios laimėtojos buvo 
aušrietės, įveikusios Kovą 60:20 ir Vy
tį 43:25. Antroje vietoje liko Kovas, 
įveikęs Vytį 25:22. Siek tiek geresnį 
įspūdį sudarė Aušros žaidikės, tačiau 
Kovo ir Vyčio žaidikėms trūko techni
kos ir geresnio pasiruošimo. Aušroj: 
Čeponkutė 2, Bilkytė 21, Narušytė 4, 
Starkutytė 11, Simonaitytė 6, I. Ra
manovaitė 41, Jurevičiūtė 4, Juozaity- 
tė, Klimaitė 8, M. Ramanovaitė; Ko
vas: Stanaitytė 13, Tumaitytė 4, Kybar- 
taitė 6, Kaminskaitė 2, Jankute 16, 
Vaitonytė 4, Arštikaitytė; Vytyje: Sup- 
ronaitė 10, Juozaitytė 12, čirvinskai- 
tė 10, Žolpytė 9, Renkauskaitė 4, 
Linkevičiūtė 2, Vaičeliūnaitė, Krakaus- 
kaitė, Žėkaitė, šios grupės nugalėto
joms dovaną skyrė J. V. Margis.

Jauniausioji grupė šiose pirmenybė
se buvo mergaitės D. čia iki 12 metų 
klasėje varžėsi dvi komandos. Vyčio 
krepšininkės įtemptoj ir triukšmingoj 
kovoj parodė geresnes pasuotes bei 
metimus ir rungtynes laimėjo “augš- 
čiąusia” pirmenybių pasekme 14:3. 
Laimėtojų komandoje žaidė: Balsytė 4, 
Aušrotaitė, čirvinskaitė 4, Nacevičiū- 
tė 5, Zubrickaite 1, Žukauskaitė. Pra
laimėtojoms taškus laimėjo: Ignata- 
vičiūte 3. Vytietės laimėjo dr. A. Va- 
ladkos pereinamąją taurę. Šios grupės 
varžybos buvo pravestos pirmą kartą.

Nors pirmenybes reiktų skaityti pa
sisekusiomis, tačiau jos sukėlė daug 
ginčų ir matėsi mažesnis skaičius lie
tuviškų komandų. Jose taip pat pasi
gesta Ročesterio Sakalo krepšininkų 
ir krepšininkių, kurios būtų įnešusios 
daugiau gyvumo šioms pirmenybėms. 
Pirmenybės nebuvo visiškai užbaigtos. 
Dėl laiko stokos berniukų C ir D gru
pių pirmenybės bus pravestos vėliau. 
Šiose pirmenybėse varžėsi 7 komandos.

A. S.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS
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NAUJIEJI ML ATNEŠĖ IR NAUJŲ 
DAILĖS PARODŲ. Viena jų — daiL 
Jurgio Kęstučio Račkaus buvo atidary
ta sausio mėn. 4-12 d. Čiurlionio Ga
lerijoje. Atidarymo iškilmėms čia va
dovavo V. Krėvės literatūrinę premi
ją gavęs poetas Alg. Mackus. Taip 
pat trumpai kalbėjo iš Kanados atvy
kęs pats dail. Račkus.

“Socialoginė meninio stiliaus sam
prata“ skaitė dr. Vyt. Kavolis. Pasi
remdamas sociologų tyrimais, pareiš
kė, kad moderniuoju menu daugiau 
domisi augštesnio išsilavinimo, dides
nės inteligencijos asmenys, o realisti
niu menu — žemesnieji visuomenės 
sluogsniai. Taip pat pažymėjo, kad 
į realistinį meną labiau linkę žmonės 
turį totalistinių palinkimų, nes ši me- 
no kryptis gali tarnauti jų užsimojimų 
skleidimui.
• • •

KITA MENO PARODA toje pačio- 
je galerijoje — dail. Algirdo Kuraus- 
ko buvo atidaryta sausio 25 d. ir truks 
iki vasario 2 d. Sis dailininkas yra vie
nas judriausiųjų Čikagoje. Jis nesiten
kina vien paveikslų kūryba; jis yra 
vienas iš nedaugelio lietuviškų knygų 
iliustracijų bei viršelių piešėjas (pas
kutinioji jo iliustruota knyga yra ra
šyt. M. Katiliškio “Šventadienis už 
miesto”). Taip pat dail. Kurauskas 
jau kuris laikas prižiūri gražaus žur
nalo — “Laiškai Lietuviams” meninę 
pusę (ten randame jo puikias vinje
tes), o nuo 1964 m. pradžios jis sutiko 
prižiūrėti ir “Lituanus” žurnalo me
ninę dalį.
• • •

RELIGINIO MENO PARODA žada 
būti neeiliniu įvykiu dailės mėgėjams. 
Pati paroda dar yra organizacinėje 
stadijoje, nors žinoma, kad joje daly
vaus apie 40 dailininkų. Jos atidary

Lietuvių studentų žinios
STUDIJŲ DIENOS

šeštadienį, vasario 1 d., Prisikėlimo 
muzikos studijoje:
10— 10.30—Registracija ir atidarymas
10.30— 12—A. Rinkūno paskaita “Kas 

yra lietuvis?”. Diskusijos
12—12.30—pertrauka
12.30— 2—Dr. I. Gražytės paskaita

“Lietuvių ir kanadiečių kultūrinio 
charakterio palyginimas”. Diskusi
jos

2— 3—pietūs
3— 4.30—Dr. H. Nągio paskaita “Lie

tuvių literatūros vertimai į anglų 
kalbą”. Diskusijos

4.30— 5—LSS pirmininko A. Zaparac- 
ko pranešimas

7.30— šokiai.
Sekmadienį, vasario 2 d.

11— 12—Pamaldos Prisikėlimo bažn.
12— uždarymas, pusryčiai (svečiams).

Visos paskaitos vyksta Prisikėlimo 
muz. studijoje. Toronto Studentų S-gos 
nariams registracijos mokestis — $1, 
kitiems — $2. Su registracijos kortele 
bus galima įeiti į šokius (“Tėviškės 
žiburių” spaudos balių) už $1. Studen
tams rezervuoti stalai.

Studijų dienų metu Įvyks liet, stu
dentų meno parodėlė muzikos studijo
je. Kviečiame ir visuomenę atsilankyti 
sekmadienį po Mišių į mūsų parodėlę.

Ateitininkų žinios
METINĖ ATEITININKŲ ŠVENTĖ 

— ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 2 D.
šeštadienio vakare, 5 v.v., Prisikė

limo par. bažnyčioje trumpas religinis 
susikaupimas. Bus klausomos išpažin
tys.

Sekmadienį, vasario 2 d., 10 vai. Pri
sikėlimo bažnyčioj ateitininkų pamal
dos už visus mirusius ir žuvusius atei
tininkus. Dalyvaujama organizuotai; 
visi moksleiviai, jaun. ir vyresnieji, 
taip pat studentai, prašomi susirinkti 
kavinėn 9.30 v.

4 v. p.p. Prisikėlimo salėje — iškil
mingas posėdis. Bus įžodis, kun. Kęst. 
Trimako, SJ, paskaita ir paties jauni
mo atliekama meninė dalis. Po to ka
vinėj visiems ateitininkams, tėveliams 
ir svečiams vaišės ir šokiai jaunimui 
(salėje). Popietinėje dalyje dalyvaus 
ir Hamiltono ateitininkai.

Visi, duodą įžodį, privalo susirinkti

Lietuvių skautų veikla
“SK. AIDO” PLATINTOJAMS. — 

“Sk. Aido” redagavimą perėmus v\s. 
Ant. Saulaičiui, Old Colonial Road, 
Oakville, Conn., JAV, jo administravi
mas kol kas pasiliko gabiose ir ištver
mingose ilgamečio “Sk. Aido” adm. 
s. L. Eimanto rankose. Yra būtina pa
skubinti “Sk. Aido” prenumeratų rin
kimą ir surinktas prenumeratas tuo
jau pat persiųsti “Sk. Aido” administ
racijai: L. Eimantas, 91 King Edward 
St, London, Ont., Canada. LSB Inf.

SKAUTŲ VADOVŲ-VIV SUVAŽIA- 
VIMAS — šį sekmadieni Hamiltone, 
AV par. salėje, 3 v. p.p. Programoje: 
hamiltoniečių žodis, mons. dr. J. Tada- 
rausko žodis; kalbos bei pranešimai: 
Kanados raj. vadeivės s. M. Vasiliaus
kienės, vadeivos va V. Skrinsko, tė
vų rėmėjų ir stovyklavietės k-to pirm, 
ps. G. Stanionio ir kt Po to — atskiri 
posėdžiai sesių, brolių ir tėvų rėmė
jų. Į suvažiavimą kviečiami visi skau- 
tininkai-kės ir visų vietovių tėvų rėmė
jų k-tų pirm, ir nariai.

KATALIKŲ VYR. SKAUTŲ-CIŲ 
VADOVAS va T. Vaišnys, SJ, lankėsi 
Toronte ir turėjo pasikalbėjimus su 
Kanados rajono vadeive s. M. Vasi
liauskiene bei Kanados raj. vadeiva 
va V. Skrinsku ir ps. G. Stanioniu. 
T. Vaišnys pažadėjo savo paramą. 
Taip pat žadėjo po Velykų bent tris 

mas įvyks kovo 7 d. šv. Kryžiaus liet, 
parapijos salėje. Parodą rengia Ame
rikos Lietuvių Rymo Katalikų Fede
racija, o jos vykdytojas yra M. Iva
nauskas (1332 So. 49th Ave^ Cicero 50, 
Iii.).• • •

LIETUVIŲ MENO VETERANAS, 
čikagietis dail. profesorius Adomas 
Varnas, š.m. pradžioje susilaukė 85 
m. a. Taip pat jam šiemet sueina 60 
m. darbuotės meno srityje. Sausio 9 
d., šios sukakties proga, daiL Varną 
jo namuose aplankė būrys kolegų dai
lininkų ir jį čia pasveikino. Manoma, 
kad vėliau šio nusipelniusio dailinin
ko pagerbimas bus surengtas plačiu 
visuomeniniu mastu.

Dail. Varnas šiuo metu dar yra kū
rybingas žmogus ir nemaža laiko pra
leidžia betapydamas paveikslus. Apie 
jį Stasiūnų filmų studija yra pagami
nusi gražų spalvotą filmą (apie 20 
min. ilgumo). Būtų gera, kad minint 
dailininko sukaktį šį filmą galėtų pa
matyti Įvairių kolonijų lietuviai.
• • •

VIENAS PIRMŲJŲ AMERIKOJE
K. DONELAIČIO MINĖJIMŲ įvyko 
Cicero mieste. Apie 50 Cicero liet, ko
lonijos gyventojų jo 250 m. gimimo 
sukaktį paminėjo sausio 12 d. Sv. An
tano parap. salėje. Rašyt. B. Babraus- 
kas K Donelaitį bei jo kūrybą nagri
nėjo įtikinamu tonu ir vaizdžiais žo
džiais. Jis pažymėjo, jog ir okup. Lie
tuvoje poetą rengiasi paminėti, tačiau 
jį ten stengiamasi padaryti “savu žmo
gumi”. Esą kaikurie iš tokių “perdirbė
jų” yra nuėję taip toli, kad poeto žo
džius “Jau saulelė vėl atkopdama bu
dina svietą” interpretuoja, kaip jo vil
tį į komunistinės saulės užtekėjimą. 
Iš K. Donelaičio “Metų” gerą gabalą 
paskaitė akt. J. Cijūnėlienė.

SVARBU! SVARBU! LABAI SVAR
BU, kad visi studentai dalyvautų. Stu
dijų Dienos yra rengiamos mūsų nau
dai. Taigi, atsilankykime ir parodyki
me “vyresniems”, kad studentija dar 
domisi ne vien tik “good time”.

TORONTO UN-TO STUDENTŲ 
TARPTAUTINIS FESTIVALIS įvyks 
vasario 3-8 d. Vasario 3, 4, 6, 7 d. 
Hart House bus rodomi filmai per pie
tų pertrauką. Vasario 3 d., 8 v.v. irgi 
Hart House įvyks simposiumas, kuria
me dalyvaus profesoriai C. B. Mac
pherson ir P. Russel. Trečiadienį, 1 v. 
p.p., Cody Hali bus tarptautinė madų 
paroda, kurioje lietuviai irgi dalyvaus, 
šeštadienį, vasario 8 d., Harbord Col
legiate įvyks festivalio koncertas. Pra
džia 8.30 v.v^ įėjimas — $1.25. Da
lyvaus Toronto liet. taut, šokių grupė 
“Gintaras”. Atrodo, bus labai įdomu. 
Vengrai dalyvaus su 90 šokėjų, ukrai
niečiai su savo ansambliu. Bilietai gau
nami pas valdybos narius arba un-te 
S.A.C. patalpose. G. R.

METINIAME TORONTO LIETU
VIŲ STUDENTŲ BALIUJE, be toron
tiškių, matėsi dalis studentų iš Hamil
tono, St. Catharines, Waterloo. Suar
tėjimas, susipažinimas lietuvių studen
tų yra sveikintinas. Reikėtų, kad atei
ty į studentų pobūvius visi Kanados 
liet, studentai ir baigusieji suvažiuotų.

šeštadienį 3.30 v. p.p. į LV Namus. Iš 
ten galės tiesiai vykti į 5 vai. įvyks
tantį susikaupimą.

šventės metu bus platinamas Toron
to vyr. moksleivių laikraštėlis “Pir
myn Jaunime!”, kurį redaguoja ir ja
me rašo tik jaunimas. Visi prašomi 
laikraštėlį paremti. Kaina nenustaty
ta, aukojama laisvai.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, vasario 1 d., 3 v. 
p.p. į LV Namus renkasi jaunutės ir 
jaunesnės mergaitės ateitininkės (uni
formuotos) ir jaunučiai berniukai eg
zaminam bei repeticijom. 4 vai. ren
kasi ir jaunesnieji berniukai. Dalyvavi
mas visiems būtinas. Prašom nevėluo
ti.

Po egzaminų ir repeticijų visi orga
nizuotai iš LV Namų eis į Prisikėlimo 
bažnyčią, kur 5 vai. bus susitelkimo 
pamaldos. Tėvelius prašim pasiimti 
savo vaikus nuo Prisikėlimo bažnyčios.

dienas apsilankyti Toronte ir jas pa
skirti vien tik skautų-čių reikalams.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ 
Šatrijos ir Rambyno tuntai mini vasa
rio 9 d. Abiejų tuntų nariai renkasi 
Sv. Jono par. salėje 1030 v.r., iš kur 
eis Į bažnyčią 11 vaL Mišioms. Sueiga 
Prisikėlimo par. salėje — 430 v. p.p. 
Į Mišias ir minėjimą kviečiami skautų- 
čių tėveliai rėmėjai ir visa lietuviška 
visuomenė.

KIEKVIENO SKAUTO-TĖS pareiga 
ruoštis Kaziuko mugei, kad ji gerai 
pasisektų.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI AU- 
KOJO ir pirko pėdas: $25: muz. D. 
Skrinskaitė, jau antrą auką; $10: sol.
L. Šukytė, A. Simanavičius; $5: A. To
toraitis, M. Urbonas; $2: J. B. Žekas, 
J. Račkauskas, A. Bajorinas, J. Bleiz- 
gys, S. Ramanauskas, V. Dubickas. Vi
siems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū.

RAMBYNO SKAUTŲ TUNTAS nuo 
pat įsisteigimo dienos 1949 m. Toron
te dažnai iškeldavo mintį, kad reikia 
Įsigyti tunto vėliavą. Ta mintis ir šian
dien nepasikeitė. Sugebėjom Įsigyti 
nuosavą stovyklavietę su gausių rėmė
jų duosnumu ir drąsos užteko. Reikė
tų Įsidrąsinti ir jieškoti nuoširdaus sa
vanorio fundatoriaus, kuris papuoštų 
Rambyno tuntą žalia vėliava. F.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

BABY POINT, $3.000 įmokėti, 8 < 
kambarių per du augštus, at- J 
skiras mūrinis namas, kvad- 
ratinis planas, vandens aly- < 
vos šildymas, garažas su pri- < 
vačiu įvažiavimu. <

SWANSEA, gražus 5 kambarių bun- * 
galas, kvadratinis planas, re
creation kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu, virš 
250 pėdų sklypas, puiki ra
mi vieta.

INDIAN RD,—BLOOR. Apie $5.000 
ar mažiau įmokėti, 9 kamba
rių atskiras mūrinis namas, 
2 vonios, vandens alyvos šil
dymas, dvigubas garažas, ne
toli susisiekimo bei kraut.

RUNNYMEDE — BLOOR. $5.000 
įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

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

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

SWANSEA — BLOOR, $6.000 įmo
kėti. 7 kambarių atskiras mū
rinis namas, graži moderni 
virtuvė, kvadratinis planas, 
garažas su privačiu įvažia
vimu.

HIGH PARK — RONCESVALLES. 
Apie $6.000 įmokėti, 11 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 3 
virtuvės, dvigubas garažas su 
plačiu įvažiavimu.

OAKWOOD — ST. CLAIR. $10.000 
įmokėti, gražus 10 kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, vandens aly
vos šildymas, užbaigtas kam
barys rūsyje, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Viena sko
la balansui.

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4^%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 6V2%; Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau: 
da iki S2000. Asmeninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas 
čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 532-3400. Darbo valandos: pirmadie
niais 10 -1 vai.; penktadieniais 5-8 vai.; šeštadiejiiais 9 -12 vai. ir sek
madieniais 9.30 -1 vai.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt Morki. i Kiškelis A. Bliudžius

PARKDALE RAJONE 
$40.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo
se, požeminiai garažai ir t.t. 
Pilnai išnuomotas, $90.600 
metinių pajamų. Mirtis šei
moje verčia parduoti. Ypa
tingai gera proga su palygi- 
ginamai žemu įmokėjimu 
nusiprikti didelį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

EGLINTON — KENNEDY 
$20-25.000 įmokėti, 29 butų naujas 

pastatas, balkonai, keltuvas, 
kilimai ir t.t. Pilnai išnuo
motas. $38.509 metinių paja
mų. Prašo $245.000.

WELLANDE, ONT.
$20.000 Įmokėti, benzino stotis — 

garažas — restoranas ir 8 k. 
gyvenamasis namas. Metinė 
apyvarta virš $85.000. Geras 
ir moderniai Įrengtas biznis. 
Prašo $65.000. Vienas morgi
čius iš 5% 16 metų. Vertas 
dėmesio pirkinys.

HIGH PARK
$4.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 

7 kambarių namas. Dvi mo
dernios virtuvės. Garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dideli ir 
gražūs kambariai. Savinin
kas pirko ir turi parduoti. 
Prašo $19.500.

COLLEGE — OSSINGTON 
$10.000 Įmokėti, gali būti ir ma

žiau. Atskiras mūrinis 8 bu
tų apartamentinis pastatas, 
Visi butai po 5 kambarius. 
Pastatas labai gerame stovy
je. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $63.000.

VAKARŲ TORONTE '
$15.000 Įmokėti, gražus, naujas 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$89.000.

LABAI RETA PROGA
$15.-20.000 Įmokėti, visai naujas 23 

butų ultra modernus pasta
tas. Visi butai išnuomoti ir 
turi nuomos sutartis. $27.000 
metinių pajamų. Vienintelis 
pastatas apylinkėje, todėl 
nėra jokios konkurencijos. 
Prašoma $185.000.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

Res. tel. RO 3-2032 
P. JONIKAS

$5.000 įmokėti, Bloor—Runnymede, 
7 kamb. atskiras, mūrinis, 2 augš
tų namas, šilto vandens šildymas, 
2 virtuvės, šoninis įvažiavimas, 
garažas, 1 hipoteka balansui.

Fish & Chips verslas, Scarlett Rd.
— Dundas, $4.000 pilna kaina, 
$300 savaitinės apyvartos, gera 
ir nebrangi nuoma.

$10.000 įmokėti, Bloor—Jane, trip- 
leksas, mūrinis, atskiras, 14 kam
barių, 5 metų, 2 apart išnuomo
ti, šilto vandens šildymas, priva
tus įvažiavimas, 3 garažai.

$3.000 Įmokėti, Dovercourt—Bloor, 
6 kamb. plytinis namas, 2 virtu
vės, garažas, naujas šildymas, 
alyviniais dažais dažytas.
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EARN $20,000
AND M O R E IN THE FIRST YEAR

Well established real estate organization, a leading 
Toronto broker in investment properties is now 
expanding his sales force. Life time opportunity for 
the right person.

WE NEED MEN
• age 35—50 preferably
• with honesty and integrity .
• a self-starter with drive and initiative
• with fair command of English in addition to 

own language
• must have own car

No previous real estate experience necessary — We 
will train our selected men in selling investment 
real estate.

APPLY IN WRITING

LENNOX REAL ESTATE LTD.
274 EGLINTON AVENUE WEST 

TORONTO 12
Member Toronto Real Estate Board

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

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

Toronto 14, Ont. Telefonas 251-4864

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAI

Netrukus visi kred. kooperatyvai 
šauks visuotinius narių susirinkimus. 
Juose bus išrenkama dalis naujų na
rių į valdomuosius organus, daromi 
jų pranešimai, paskirstomas pelnas, 
nustatomas Šerų savininkams metinis 
nuošimtis ir t.t.

Skolininkai privalo būti kooperaty
vo nariai ir turėti bent vieną šėrą; in- 
dėlininkai-taupytojai kiek beturėtų šė
rų, yra tokie pat nariai, ir abu turi tik 
po vieną balsą. Į valdomuosius orga
nus vietoj išeinančiųjų svarbu išrink
ti tik sąžiningus ir darbščius žmones. 
Svarbu, kad valdomuose organuose 
būtų kuo daugiau indėlininkų - taupy
tojų, nes jie yra kooperatyvo pagrin
das. Skolininkui juk skolos niekas ne
padidins, o taupytojo pinigai gali su
mažėti arba ir visai žūti. Kaikas pasa
kys, kad praktiškai tai neįvykdoma, 
nes skolininkai ir taupytojai koopera
tyve yra lygūs. Teoriškai taip, bet 
praktikoje turėtų būti kitaip. Taupyto
jai turėtų suprasti reikalo svarbumą 
ir į susirinkimą visi ateiti, gi skoli
ninkai dėl suprantamų priežasčių, ne
turėdami didelio reikalo, mažiau da
lyvauja. Jei skolininkai ir ateina, tai, 
manau, turėdami užpakalinių minčių, 
žinoma, nebūtinai blogų. Indėlininkai 
tai turėtų žinoti ir už juos nebalsuoti. 
Vykdomieji organai turėtų būti tau
pytojų rankose: tada bankelis laiky
sis gerai.

Visi valdomieji organai atlieka svar
bų ir atsakingą darbą, bet ypač atsa
kingos pareigos tenka kredito komi
tetui. Jis paskirsto kooperatyvo lėšas, 
todėl turi žiūrėti, kad pinigų grąžini
mas būtų apdraustas, kad nebūtų pa
žeistos nario santaupos. Tik viena di
desnė suma išduota nesąžiningam, ne
tvarkingam ar nepareigingam asme
niui gali skaudžiai atsiliepti į kredito 
koop. veiklą. Juokingai atrodo, kai 
skolininkai, būdami kredito komitete, 
skirsto paskolas. Tą teisę turėtų turė
ti tik taupytojai. Kredito komitetas 
privalo griežtai žiūrėti statuto reika
lavimų duodami paskolas.

Priežiūros (revizijos) komitetas, ga
lima sakyti, yra augščiausias organas. 
Jis turi teisę visada ir viską patikrin
ti. Jis prižiūri, kad valdybos, kredito 
komiteto ir atskirų narių veikla neiš
kryptų iš įstatymų. Jis turi teisę su
spenduoti reikalui esant nuo pareigų 
betkurį tarnautoją, valdybos ar kred. 
komiteto narį .

Tačiau priežiūros komiteto nariai 
dažnai į savo pareigas žiūri labai pa
viršutiniškai: visų metų darbą atlie- 

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

‘ Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723
Už sutaupąs moka nuo 4^2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6¥2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Semto— Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

ka per paskutines kelias dienas. Meti
nės apyskaitos turėtų būti išsamios. 
Pastebėti mažiausi trūkumai privalo
būti keliami. Dažnai girdime jos akte 
pagrindinę pastabą: “knygos vedamos 
gerai ir padaryta tiek ir tiek posėdžių” 
ir viskas. Priežiūros komitetas turėtų 
matyti visur ir viską kas kooperatyve 
vyksta; išreikšti _savo nuomonę, ar 
samdomų tarnautojų neperdaug, ar 
nuošimčiai įrašomi laiku, ar paskolos 
išduodamos pagrįstai ir ar už jas lai
ku atsiskaitoma, ar susirinkime skel
biamas nefiktyvus pelnas ir t.t.

Gera yra mažinti skolininkams nuo
šimtį, tačiau to negalima daryti dirb
tinai, kad nenukentėtų taupytojų rei
kalai. Juk skolininkams mažinant nuo
šimtį, indėlininkams didinant, prieisi
me prie nulio: nebus jokių pajamų. 
Reikia stengtis turėti didesnes atsar
gas, tada taupytojas bus užtikrintas 
ir bankelis klestės.

Verslui paskolos turėtų būti duoda
mos labai atsargiai arba geriau visai 
neduodamos. Kooperatyvo valdomieji 
organai verslo įstaigų kontroliuoti ne
gali. žiūrėk, visi giria kurį nors b-vės 
ar pavienio asmens verslą, o praėjus 
gi keliems metams išgirsi — jau bank- 
rotavo.

Prekėms ar judamam turtui paskola

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

OILS LTD. 
Afifovtrt

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvns savo klijentams.
Telafono* LE. 3-490*.

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams, 
įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dailų pakeitimu. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Antomatints eretini varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

International

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

Driving School

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

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KAUUKEVICIUS

859 COLLEGE ST. 
Tekfanas LE. 2-5461

Mokome su rts-dartinėmis, au
tomatinėmis traaKTisijomis ir 
VolkswagenaK
1 vai. valiavime ir teaV'*’ H* 
mokos nemokamai. 

visai neduotina — nėra pagrindo: vie
ną dieną jų įmonėj gali būti daug, ki
tą — nieko arba mažai ir Lt

Perrinkimas tų pačių asmenų į val
domuosius organus irgi kooperatyvui 
nesveikas dalykas. Perrenkamieji as
menys perdaug tarp savęs susigyvena, 
pradeda naudoti perdėtai savo autori
tetą: elgiasi diktatoriškai, nesiskaito 
su kitų nuomone, savo reikalams sten
giasi naudoti bankelio kapitalą ir t.t.

Taigi, visi taupytojai susirinkimuo
se būtinai dalyvaukime ir stenkimės 
sužinoti tikrą bankelių stovį. Į valdo
muosius organus rinkime tik taupyto- 
jus. Mokėkime taupyti, tačiau žiūrė
kime, kad mūsų santaupos nenueitų 
niekais.

Su pagarba — J. Žilys

PERDAUG PIGI PRENUMERATA
Kodėl nepakeliate prenumeratos 

kainos? Viskas brangsta ir mūsų už
darbis didėja. Kanadiški laikraščiai 
jau seniai pabrango, tik “TŽ” kaina 
vis ta pati. Nebijokite, dėl keleto dole
rių prenumeratorių skaičius nesuma
žės, nes tie, kurie skaito, supranta lie
tuviškos spaudos svarbą. Įdedu $3 
daugiau, nors pašto išlaidoms pa
dengti.

Geriausios sėkmės,
Liucija Skripkutė

GERB. REDAKTORIAU,
siunčiu prenumeratą ir pridedu dar 

vieną dolerį- Sunkus tremtyje yra 
spaudos darbas, bet turint pasiryžimo 
ir valios, viską galima nuveikti. Linkiu 
Jums geriausio pasisekimo spaudos 
darbe.

Su pagarba K. Vaitkūnas

CALGARY, Alfa.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ rengia 

KLB apylinkės valdyba vasario 8 d., 
8 vai. vak., erdviuose p. Rastenių na
muose 737 — 4a Št. N. W. Įėjimas, 
vaišės, kava ir t.t. nemokamai. Viskas 
bus suruošta Bendruomenės ponių ir 
apylinkės v-bos iždo. Muzika pasirū
pins apyl. v-ba. Bus aukojama Tautos 
Fondui pagal išgales. Kviečiami daly
vauti visi geros valios tautiečiai. Va
sario 16 yra didžioji diena visiems lie
tuviams, tad suvažiuokime visi, daly
vaukime gausiai ir parodykime savo 
ištikimybę savo Tėvynei. Pažymėtina, 
kad susitarti su CL Dr-ja dėl bendro 
minėjimo šiemet nepavyko. Tad reikė
tų pasistengti visiem šioje šventėje 
dalyvauti. Kor.

Rudens sapnai vidurvasarį
(Atkelta iš 3 psL) 

savo paprastumu nekartą įskelta 
titnago ugnį:

Manęs nėra.
Galvok, kad numiriau.
Tik nepalieski gintarų:
Juose paliko
Mano kaklo šilima.

Savo gimtąjį kraštą ji regi šal
to ir niūraus pasaulio sukurtose 
tylos skeveldrose:

... Ir taip tyliai, tyliai
Kada sapnuoja marios,. .
Ištroškęs briedis
Nedrįsta drumst tylos.

Toje nuostabioje tyloje jai se
ka pasaką baltakrūtės kopos, mel
džiasi pušys, žuvėdra nedrįsta su- 
plasnot sparnais ir mažytės srai
gės kugždėtis pamariuose, nes su
drumstoji tyla nutrauktų poetės 
viziją: •

Netemdykit, šešėliai, 
Regėjimo to švento, 
Kurį, kaip piligrimas maldą,

Dėmesio!•
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys -
RO. 9-6047

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

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont, 
Telefonas LE. 4-8431

MOTESRI^KŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A D-.-.--— 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. A. DerCSneVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kfta.

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

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
TeL LE. 14MS • <7ž laariawut Ave.

ZANZIBARAS
(Atkelta iš 1 psL)

mą jam padėjo suorganizuoti 
centrinis komitetas ir 600 karei
vių, kuriuos jis dvi savaites prieš 
sukilimą apmokęs rečiau apgy
ventoje rytinėje salos dalyje.

Vakariečių žvalgyba išaiškino, 
kad ir kiti perversmo vadai dieną 
prieš šį sukilimą lankėsi Kubos 
ir komunistinės Kinijos ambasa
dose netolimame Dar es Salame, 
Tanganikos sostinėje.

V. Zalatorius

Sukilimų bazė
Zanzibaro sukilėlių valdžią 

jau pripažino sovietinio bloko 
kraštai. Pripažinimą pažadėjo: 
Gana, Kenija, Etijopija ir kt. Re
voliucinė vyriausybė paskelbė, 
kad liaudies respublikos prezi
dentu yra šeichas Abeid Karume, 
o ne “feldmaršalas” John Okello; 
pastarasis vadovauja revoliuci
nėms ginkluotoms pajėgoms ir 
yra stipresnis už prezidentą.

Lyginant Ząnzibarą su Kuba, 
reikia priminti, kad Kuboje gy
vena apie 5.000.000 žmonių. Tai
gi, gyventojų skaičium Zanziba- 
ras yra Liuksemburgo lygyje, o 
Kuba —. Šveicarijos.

Kruvinų maištų jau yra buvę ir 
Zanzibarui esant Britų protekto
rate, bet maištai buvo nukreipti 
netiek prieš britus, kiek prieš ara
bus, kurių rankose yra Zanzibaro 
turtai ir kurie sudaro Zanzibaro 
“buržuaziją”. Jei revoliucinė vy
riausybė sustabdė anglišką spau
dą Zanzibaro teritorijoje ir drau
džia per radiją kalbėt angliškai, 
tai tuo negrai keršija anglams 
už arabų palaikymą. Juk protek
torato metu anglai rėmė arabus 
ir pasitraukdami paliko valdžią 
arabų aristokratijai. Kalbamoji 
revoliucija iškėlė negrus su “feld
maršalu” J. Okello pryšakyje. 
Reikia pažymėti, kad Zanzibaro 
revoliucininkai anglų nežudo, o 
tremia iš to krašto. Britų laivas 
“Owen” I. 17 paėmė iš Zanzibaro 
5 JAV žurnalistus ir 130 britų.

Zanzibaro turtai neturi Vakarų 
pasauliui didesnės reikšmės. Ga
limas daiktas, jog komunistai pa
vers tas salas baze revoliucijai 
Afrikoje skleisti, kaip kad Kubą 
pavertė revoliucijos židiniu Pietų 
Amerikai. J. Gs.

Širdy nešuos.
. K. Grigaitytė ne j ieško stiliaus 
Įmantrumo — tai daugiausia su
jungti ketureiliai, skaitytojui pa
žįstami iš jos ankstyvesnių leidi
nių. Iš neigiamos pusės tektų su
minėti gana dažnai užtinkamą ne
teisingą žodžių kirčiavimą, vien 
tik dėl ritmo išlaikymo į sakinį 
įterpiamą “gi” ir nieko gero po
ezijai neduodančius atodūsius — 
“ak”. Tai yra kiekvieno prade
dančio poeto “nuodėmės”. Tikė
kime, kad K. Grigaitytė šių nerei
kalingų priedų nusikratys savo 
sekančiame rinkinyje.

Kotryna Grigaitytė, RUDENS 
SAPNAI. Premijuotos poezijos 
rinkinys. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1963 m. Čikagoje. 80 
psL, kaina $2.00. Viršelio aplan
ką piešė dail. Vida Krištolaitytė. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė — 
4545 West 63rd St., Chicago 29, 
Ill., USA.

Vyt. Kastytis

LIETUVIO ADVOKATO
! JST Ari i A
NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2315

A. t A.

MYKOLUI TUINYLAI mirus,

žmoną ELENĄ ir jos brolius
’ .r.

gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

ir sykiu liūdi —

Akvila Rušėnienė ir šeima

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES apylinkės 

valdyba rengiasi kuo iškilmingiau pa
minėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę vasario 16 d., sekmadienį, 4 v. 
p.p., slovakų salėje Welland ir Page 
gatvių sankryžoj.

Programa: 10 v.r. pamaldos Tėvų 
pranciškonų koplyčioje, 75 Rolls Avė. 
Su vėliavomis dalyvaus Niagaros pu
siasalio “Žalgirio0 vietininkijos skau
tai ir kariai veteranai “Ramovė”. 4 v. 
p.p. salėje T. B. Mikalausko invoka- 
cija ir K. Stankevičiaus trumpa pa
skaita. Meninę programą išpildys pa
garsėjęs, bet dar St. Catharines nė 
karto nedainavęs Toronto vyrų kvar
tetas ir dalis Hamiltono mėgėjų teatro 
“Aukuras” su vadove režisore E. Ku
dabiene priešakyje.

Visų pareiga pagerbti žuvusius ir 
žūstančius už laisvę ir nepriklausomy
bę. Jie mirė, kad mes gyventume. Tad 
visi Niagaros pusiasalio lietuviai susi
rinkime jų pagerbti.

Primintina, kad St. Catharines apyl. 
valdyba numačiusi vėliau vėl pakvies
ti Hamiltono teatro mėgėjų grupę 
“Aukuras” suvaidinti “Atžalyną”.

Apylinkės valdyba

LATVIŲ GSLIŲ KRAUTUVE 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS, GĖLES . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietHkame ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
— (prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. 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).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roeža 107

Telefonas EM. 64182
Toronto

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•« NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ TS VIENOS 
KOMPANIJOS.

..ŠYPSENOS..
Neapsikiaulino

Goeteborge, Švedijoj, neseniai 
buvo suruošta moderniausių sau
gių spynų ir įvairių aliarmą su
keliančių prietaisų paroda. Goe- 
teborgo vagys neapsikiaulino: jie 
nusinešė penkis pačius brangiuo
sius modelius. Tai juo labiau ste
bino, nes Švedijoj vagių kaip ir 
nebuvo. Nebent jų atsirado šia 
specialia proga...

Palyginimas
Geriau vedusiam, negu nevedu

siam vyrui, nes nevedusiam yra 
blogai visur, o vedusiam — tik 
namie. Parinko Pr. Al.

Pajieškojimai
Prieš dvejus metus paskolinau du 

tūkstančius dolerių pažįstamam tautie
čiui, kuris iki šiol jų negrąžino. Esu 
ligonis, be to, spaudžia morgičiai ir 
kitos skolos. Todėl prašau tą tautietį 
atsiliepti ir skolą grąžinti.

P. čičinis

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - JLval., vak., anfll 
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5^0 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nno

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, » 
r r TERPENTINAS

SKY’S PAINT A WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAKU |

RO. 6-7132 I
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ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
,— K.LK. Moterų Dr-jos Šv. Jono 

par. skyriaus nauja valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. O. Jonaitienė, vi- 
cepirm. O. Žekienė, social, reik, vado
vė V. Steponaitienė, sekr. M. Norkie
nė, ižd. E. Girėnienė ir narė A. Alek
navičienė. Sveikiname ir linkime sėk
mės. Dėkojame buv. valdybai, kuriai 
vadovavo Stp. Petraitienė, už gražią 
veiklą.

— šią savaitę par. kunigai lanko 
parapijiečius šiose gatvėse: Glenlake, 
Mavety, Medland, Annette, Lincoln, 
Vine ir Mulock.

— Dėkojame sol. Rimui Strimaičiui, 
giedojusiam sekmadienį sumos metu 
Bizet “Agnus Dei”. R. Strimaitis įsi
jungė ir į parapijos chorą.

— Gražiai praėjo jaunesniųjų atei
tininkų būrelio susirinkimas. Jauni
mui aktualia tema kalbėjo kun. J. 
Staškevičius. Programai vadovavo bū
relio globėjas Kaz. Kaknevičius.

— Artėja* Vasario 16 šventė. Orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis. Vasario 9 d. Toronto skautų 
tuntai organizuotai dalyvauja 11 vai. 
pamaldose.

— Toronto viešosios policijos mo
kykla yra atsiuntusi laišką, feAčiantį 
Į policijos mokyklą įstoti įvairių tau
tybių kandidatus, jų tarpe ir lietuvius. 
Sąlygos: būti Kanados piliečiu, 17-21 
m. a., 10 klasių, ūgis 5,9, svoris 160 sv.

— Uoli bažnyčios lankytoja Ona Ali
šauskienė su vyru iš Crawford gatvės 
persikėlė gyventi į savo sūnaus Juozo 
namus už 27 kelio. Bažnyčia pasiges 
kasdieninės pamaldų lankytojos, bet 
kartu tikisi p. Ališauskų šeimą bažny
čioje matyti sekmadieniais ir toliau.

— Šį šeštadienį 9 vai. pamaldos p. 
jy^šių intencija, o sekmadienį 11 
vai/ pamaldų metu prisimenamas a.a. 
Kazimieras Kupčiūnas.

— Krikštai: Motiejus Albertas Vins- 
kas ir Jokūbas Dovydas Krane.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 41-si 
sukaktuves paminėjo jungtinėmis jė
gomis M. Lietuvos Bičiulių Dr-ja, jūrų 
skautų Neringos tuntas ir M. Lietuvos 
Rezist. Sąjūdis. Neringos tunto tėvų 
rėmėjų komitetas, vad. dr. M. Anyso, 
sausio 18 d. L. Namuose pravedė vaka
rą “Baltijos bangos”, kuris praėjo su 
pasisekimu. Atsilankė kons. dr. J. 
Žmuidzinas, kuris pasveikino susirin
kusius ir priminė jūros reikšmę valsty
bės gyvenime. Dr. M. Anysas nušvietė 
Klaipėdos praeitį iki paskutinių įvy
kių. Po oficialiosios dalies sekė pasi
linksminimas. Svečių tarpe matėsi inž. 
R. Buntinas, Kybrancas, Jūrų Skauti- 
jos vadas j.s. H. Stepaitis su poniomis, 
E. Jankutė, P. šernas, L. Adomavičius 
ir kt.

Sekmadienį šventė buvo paminėta 
per radijo valandėlę “Tėvynės prisi
minimai”. L. Tamošauskas, ML Bičiu
lių Dr-jos pirm, kalbėjo apie kovą dėl 
jūros. Trumpą programą atliko Jūrų 
Skautijos Neringos tunto skautės ir 
skautai. S.

KŪRĖ JŲ - SAVANORIŲ S-GOS To
ronto sk. narių metiniame visuotinia
me susirinkime sausio 19 d. L. Namuo
se buvo išrinkti į valdybą: J. Matulio
nis, K. Kregždė ir St. Banelis. Prieš 
pasiskirstant pareigomis St. Banelis 
atsistatydino ir į jo vietą įėjo kandida- 
tas St. Kviecinskas. Pareigomis pasi
skirstė: pirm. J. Matulionis, sekr. St. 
Kviecinskas, ižd. K. Kregždė. Į revi
zijos kom. išrinkti: J. Šipelis, K. Ape- 
ravičius ir V. Streitas.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
VALDYBA pasiskirstė pareigomis: A. 
Gurevičius — pirm., Br. Pabedinskie- 
nė — vicepirm., St. Dargis — sekr., 
A. Kuolienė — parengimų vadovė, P. 
Bražukas — ižd. ir B. Sakalas — sto
vyklos reik, vadovas.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

PRIE HUMBER UPES. $31.500, 17 kambarių- naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos S355 j mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

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

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

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

.Pas raus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.

ŠĮ ŠEŠTADIENI
Prisikėlimo didžiojoj salėj 

e į
KSILOFONISTĖ NINA R AE
TORONTO VYRŲ KVARTETAS 

•
BALIAUS PRADŽIA 7 v.v. - - - - PROGRAMOS PRADŽIA 7.30 v.v.

* Vertingų daiktų loterija * “Harmony” orkestras * Šokiai * 
* Gaivinantis, stiprinantis bufetas * Įėjimas tiktai $2 *

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Pr. sekmadienį Londone, Ont., 

naujam lietuvių kolonijos klebonui 
kun. B. Pacevičiui parapijiečių suruoš
tame priėmime Prisikėlimo parapijai 
ir T. pranciškonams atstovavo ir dova
ną įteikė kleb. T. Placidas.

— Nuoširdžiai sveikiname aušriečius 
-tęs, pr. sekmadienį išsikovojusius tris 
—vyrų, moterų ir mergaičių—taures.

— Giliai dėkojame T. J. Vaišniui, 
SJ, už Kanados liet, krepšininkams at
laikytas Mišias ir gražų progai pritai
kytą pamokslai

— Neseniai išrinkta KLK Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyriaus valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. — A. 
Kuolienė, vicepirm. — A. šapokienė, 
ižd. — L. Murauskienė, sekr. — V. Va
laitienė, social, sekc. vad. — E. Vaš- 
tokienė ir G. Kaknevičienė, pareng. 
sekc. vad. — L. Rickevičienė ir G. 
Šutienė. Naująją valdybą nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime sėkmės. Taip 
pat giliai dėkojame buvusiai valdybai 
už nuveiktus darbus.

— Pr. sekm., 10 v.r. buvo atlaikytos 
Mišios už neseniai Lenkijoje tragiškai 
žuvusį a.a. Albiną Ališį. Mišias užpra
šė velionies pusbroliai ir pusseserė.

— Šį šeštadienį ir sekmadienį — 
Toronto ateitininkų šventė. Programą 
žiūr. ateitininkų skyriuje. Visą ateiti- 
ninkiją nuoširdžiai sveikiname ir linki
me sėkmingo darbo.

— Baigiasi laikas užregistruoti liku
sius vaikučius pirmos išpažinties ir Ko
munijos pamokoms. Jos vyksta kas 
sekm. po 10 vai. Mišių LV Namuose ir 
jas dėsto Nek. Pr. M. seserys. Pirmos 
Komunijos data — geg. 3 d. šiuo metu 
pirmajai išpažinčiai ruošiasi 67 vai
kučiai.

— Katechetinės pamokos nekatali
kiškas pradž. mokyklas lankantiems 
mokiniams sekmad. prieš ir po 10 v. 
Mišių, pagal tai, kuriai grupei priklau
so. Katechetines pamokas lanko 87 
mokiniai. Jos vyksta LV Namuose ir 
jas dėsto seserys.

— Religijos pamokų gimnazistams 
šį sekmadienį nebus.

— Par. choro repeticijos — šį ant
radienį 7.30 v.v. — moterys; šį ketv. 
— vyrai. Repeticijos labai svarbios.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v.v. muzikos studijoje. 
Kadangi paskutiniu laiku jaunimo cho
ras yra pagausėjęs naujais choristais, 
prašome šių choristų mamytes kiek ga
lima greičiau susisiekti su G. Dumi- 
ninkiene choro uniformų reikalu. Jai 
vakarais prašom skambinti LE 2-9235.

— Jaunimo sekmad. pasilinksmini
mas ir šokiai — šį sekm., 7.30 v.v. par. 
salėje-kavinėje. Gros jaunimo orkest
ras. Visas suvažiavimuose dalyvaująs 
ir šiaip visas kolonijos lietuviškasis 
jaunimas kviečiamas gausiai dalyvauti.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys: 
Algonquin Ave., Fem Ave., Galley 
Ave., Garden Ave., Glendale Ave., 
Merrick St., Parkdale Rd., Pearson 
Ave., Ridley Gdns., Westminster Ave. 
ir Wright Ave.

SOCIALINĖS PAGALBOS INFOR
MACINIS BIURAS teikia profesinius 
patarnavimus lietuviams, gyvenan
tiems Toronte, reikalingiems šeimos, 
šalpos, asmeninės ar socialinės pagal
bos. Informacijos teikiamos nemoka
mai. Biuro adresas 997 College St. 
studentų būstinės patalpose. Darbo va
landos kiekviena ketvirtadieni nuo 
7.30 iki 9.30 v.v. Te£ 534-5917.

TRADICINIS ŠIUPINYS. — Ir šiais 
Donelaičio metais M. Lietuvos Moterų 
Ratelis ruošiasi virti “šiupinį”, mini
mą klasiškoj poemoj “Metai”. Turėsi
me progos pagal seną lietuvninkų 
“dvasią” pasigardžiuoti tuo tradiciniu 
Užgavėnių valgiu bei pasigėrėti trum
pom ištraukom iš Donelaičio kūrybos.

Ad.

MALONIAI KVIEČIAME
Į KLK MOTERŲ DRAUGUOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIAUS RUOŠIAMĄ 

tradicini Užgavėnių 
B AL I U

f

vasario 8 d.z šeštadienį, Prisikėlimo parapijos auditorijoje.
TURTINGA LOTERIJA. BUFETE: ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PAČIŲ NARIŲ 
PAGAMINTI KALDŪNAI IR CEPELINAI. ANT STALŲ: SPURGOS IR 

BULKUTĖS — LAŠINĖČIAI. GROS GERAS ORKESTRAS. 
ĮĖJIMAS $1.50. STUDENTAMS $1.00. PRADŽIA 7.30 V.V.

LIETUVOS VĖLIAVA š.m. vasario 
16 d. plevėsuos Toronto miesto rotu
šėje. Taip pat bus uždėtas vainikas 
prie žuvusiųjų paminklo Toronto lie
tuvių apyl. vardu. Iš miesto burmistro 
Ph. G. Givens apyl. valdyba gavo raš
tą, iš kurio matyti, kad jis sutvarkys 
visus su tuo susijusius formalumus ir 
pats dalyvaus Vasario 16 minėjime.

TF ATSTOVYBĖ KANADOJE pra
neša, kad Jurgis Preikšaitis nuo šan. 
sausio 15 d. įėjo į Kanados TF atsto
vybę ir Povilas Adomaitis į TF Toron
to skyriaus valdybą.

Tėviškės Žiburių" tradicinis

šeštadienį. Spaudos rėmėjai,ši 
bičiuliai, skaitytojai ir visi kiti 
renkasi Prisikėlimo salėn jau 7 v. 
v. baliaus pradžiai. Programa nu
matyta pradėti 7.30 v.v.; pirmą 
kartą Toronte pasirodys atvykusi 
iš Vankuverio, B.CM lietuvių kil
mės muzikė - ksilofonistė Nina 
Rae, pagarsėjusi savo koncertais 
vakar. Kanadoj. Ji išpildys keletą 
kūrinių marimbos instrumentu 
palydint “Harmony” orkestrui. 
Be to, populiarusis Toronto vyrų 
kvartetas dainuos naujai paruoš
tų dainų. Programa bus trumpa, 
bet Įspūdinga. Jai vadovaus Ger. 
Balčiūnas.

Šiemet ypač gausi loterija su 
žymiai daugiau pilnų bilietų. Lai
mė laukia visų, ypač ją bandančių.

Loterijai gauti šie vertingi da
lykai: dail. H. Žmuidzinienės — 
paveikslas; “Nord Mende” atsto
vo J. Tumosos — modemus radi
jo aparatas; J. Rinkūnienės — 
tradicinis sp. baliaus tortas; J. R. 
Simanavičiaus — naujausia muz. 
plokštelė “Sutemų garsai”; Tėvų 
pranciškonų — 2 egz. naujausios 
knygos “Senasis Vilnius”, kurios 
autorius dr. A. Šapoka; “Tž” lei
dėjų keletas rinktinių knygų; S. 
Pranckūno — 2 egz. “Riedmenys 
rieda pergalei”; “Mohawk Furni
ture — stalo lempa; J. Narušio 
— statinėlė su stikliukais; Kohl- 
Frish per M. Pranevičių — ciga
rečių kartonas ir 3 žiebtuvėliai; 
Margio Drug Store — kvepalų
JANE—ANNETTE rajone išnuomoja
mas II augštas be baldų 2 asmenim. 
Automobiliui pasistatyti vieta. Tel. 
RO 7-9088.
Išnuomojamas butas iš dviejų kamba
rių ir virtuvės High Park rajone. Tel. 
RO 64628.
PRIVAČIAI PARDUODAMAS Prisikė
limo parapijos rajone 7 kambarių na
mas su garažu (2 virtuvės ir 2 prau
syklos). Taip pat parduodama Spring- 
hurst vasarvietėje 2 komerciniai skly
pai su 2 vasarnamiais. Teirautis tel. 
LE 4-8112.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

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

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

Lietuviško baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Ln- 
bvs. Tel. WA. 2-79R1 Namu AM

PATIRTA, KAD LIETUVOS GEN. 
KONSULO IR PONIOS rengiamame 
priėmime Royal York viešbutyje vasa
rio 15 d. jau pasižadėjo, be kitų, daly
vauti: JAV, Anglijos, Prancūzijos, Ja
ponijos gen. konsulai, Toronto bur
mistras su ponia ir kt.

PAGRINDINIU KALBĖTOJU ang- 
lų k. Vasario 16 minėjime sutiko būti 
Kanados gynybos min. P. Hellyer.

LIETUVIŠKŲ KŪRINIŲ per CBL 
radiją banga 740 vasario 16 d., 1.30 
v. p.p., padainuos sol. V. Verikaitis 
“Carl Tapscott Singers” programoj.

bonka ir foto aparatas “Kodak”; 
V. Skrebutėno —savo sukurtas 
paveikslas “žiema”; Aldonos-Da- 
nos Baikus (Dana Shop) — origi
nalus rankdarbis “Ramunės”; 
Punkrio - Krasausko Pa r k s i d e 
Meat Market — savos gamybos 
dešra; J. Misevičiaus, Prisikėlimo 
par. spaudos kiosko vedėjo—me
niškas liet, stiliaus drožinys.

Leidėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems šiems rėmėjams už ver
tingas dovanas ir kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti spaudos 
baliaus loterijoj, kuri bus visų su
telktinė parama liet, spaudai.

$7A 3’34 _ VICTORIA, B.C. Rugs. 25. Teismo sprendimas už 48 
/ U.JJi žmogaus sunkų sužalojimą automobilio nelaimėje.

m.

$CĮ QSS _ BAY, Ont. Spalio 7. Automobilis pridaužė 11
“ berniuką, dviratininką, kuris tapo paralyžuotas.

m.

AR JŪSŲ AUTOMOBILIO DRAUDIMAS APSAUGOTŲ 
JUS FINANSINIAI NUO PANAŠIU KATASTROFIŠ
KŲ NELAIMIU?

PRANO^BARAUSK0 RO 6-0811 arba RO 6-0832

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

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

nepamirškite užsukti lletuvlškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir na?tu

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

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, nibražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DfFNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

KALTINAME JAUNIMĄ atšalimu 
nuo lietuviškos veiklos. Toronte orga
nizuotas jaunimas gražiai veikia. Ar 
mes, vyresnieji, užtektinai jiem pade
dame ir juos paremiame? Neseniai 
skaitėme Montrealio jaunimo skundą, 
kad vyresnieji nesilanko į jų parengi
mus.

šį sekmadienį, vasario 2 d., — To
ronto ateitininkų šventė. Joje pasi
reikš tik jaunimas. Visa lietuviškoji 
Toronto visuomenė kviečiama atvykti 
4 vai. į Prisikėlimo salę. Programoje 
— “Laiškų Lietuviams” red. jėzuito 
K. Trimako aktuali paskaita ir jauni
mo išpildoma meninė dalis. Šventės
programa “At-kų žiniose”. K.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GIN
TARAS” ruošiasi gastrolėm; dalyvaus 
tarpt, studentų festivalyje vasario 8 
d. Toronto un-te. šiuo laiku ruošia 
naują repertuarą pasaulinei . parodai 
Niujorke. Grupė dabar yra labai padi
dėjusi naujais ir energingais šokėjais. 
Džiugu, kad lietuviškas jaunimas do
misi tautiniais šokiais ir jaučia parei
gingumą. Valdyba

DAIL. TEL. VALIUS yra pakviestas 
Kanados grafikų sąjungos valdybos 
būti vertintojų komisijoj, kuriai pa
vesta atrinkti parodai skirtus darbus. 
Tuo reikalu jis buvo išvykęs į Kingsto- 
ną, Ont., kur un-to meno centre yra 
rengiama Kanados grafikų paroda. 
Yra ir kita Kanados grafikų sąjunga 
—“painters and etchers”, kurios pirm, 
yra dail. T. Valius, sekr. — V. Brič- 
kus. Abi sąjungos veikia savarankiškai.

AUSROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Montrealio katalikiškų mokyklų 

katechizmo konkurse Staškevičių sū
nus Arūnas laimėjo premiją. Iš viso 
buvo tik 6 mokiniai, laimėjusieji kar
dinolo skiriamas premijas šiame kon
kurse. Premijos buvo paties kardino
lo įteiktos arkivyskupijos rūmuose. 
Iškilmėse dalyvavo taip pat ir premi
juotųjų tėvai, mokytojai ir klebonai 
arba jų atstovai. Kard. Leger pasvei
kino Arūną ir palinkėjo uoliai moky
tis ir toliau. Savo kalboje kardinolas 
papasakojo apie Afriką, kur neseniai 
jam teko viešėti. Jo pareiškimu, afri
kiečiai dažnai mūsiškius viršija tikė
jimu, nuoširdumu ir teisingai supras
ta kultūra.

— ši šeštadienį, vasario 1 d., 7 v.v. 
parapijos salėje Katalikių Moterų 
Draugija ruošia koncertą ir vakarienę. 
Meninę programą atliks op. solistė E. 
Kardelienė ir kun. K. Balčys, barito
nas. Bilietai į koncertą ir į vakarienę 
— tik $2.50, moksleiviams — $1.

— Montrealio Tauro krepšininkai, 
lydimi T. J. Vaišnio, dalyvavo Toron
te Kanados krepšinio turnyre, šia pro
ga dar kartą kviečiame berniukus ir 
mergaites, vyrus ir moteris (amžius 
nesvarbu), norinčius lavintis kurioje 
nors sporto šakoje, registruotis Tau
ro valdyboje arba parapijoje.

— Nutarta šaukti tretininkų susirin
kimus trečią kiekvieno mėnesio sek
madienį.

— Bazaras įvyks kovo 14-15 d. Lau
kiame visų parapijiečių paramos, kad 
bazaras gerai pasisektų.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $194.50.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Mirė Antanina Keblinskienė; pa

laidota sausio 29 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Užuojauta artimiesiems.

— Tuokiasi V. Virbalis su M. šar- 
kauskaite. Vestuvės — vasario 8 d.

— Šį šeštadienį, vasario 1 d., p. Paz- 
nokaičiai švenčia auksinį vedybų ju- 
bilėjų. Rytą Mišios, vakare šv. Kazi
miero salėje vakarienė ruošiama arti
mųjų giminių bei bičiulių. P. Pazno- 
kaičiai yra seni Montrealio gyvento
jai, susipratę, geri lietuviai, uolūs Šv. 
Kazimiero parapijos rėmėjai. Ilgiausių 
metų! E. N.

ATVIRAS LAIŠKAS TĖVAMS. — 
Šeima ir vaikų auklėjimas yra tapusi 
viena didesnių mūsų gyvenimo prob
lemų. Gyvenamoji aplinka ir mūsų 
kasdieniškas skubėjimas neigiamai at
siliepia į augančio vaiko charakterį — 
jo dvasinį gyvenimą. Tėvai šiame mo
dernizmo amžiuje yra tape, daugeliu 
atvejų, tik šeimos maitintojais, nors 
jiems yra gerai žinomas faktas, kad 
vien tik fiziškai aprūpinti vaiko nepa
kanka. Jo tinkamam suformavimui 
yra reikalingas didesnis pasišventimas 
bei vaiko supratimas.

Jausdama auklėtojų atsakingas pa
reigas imuosi organizuoti 7 dienų kur
sus tėvams. Tema — “Vaiko auklėji
mas šeimoje”.

Vasario 22, šešt., 5 v. p.p., vasario 
23, sekm., 5 v. p.p., vasario 24, pirm., 
7.30 v.v.,vasario 25, antr., 7.30 v.v. šv. 
Kazimiero par. salėje, 3426 Parthenais 
St., Montreal, Que.

Vasario 26, tree., vasario 27, ketv., 
■ vasario 28, penkt, 7.30 v.v. N. Pr. M. 
seselių Namuose, 1450 de Seve St. 
Cote Št. Paul.

Kursų vesti iš Čikagos atvyksta pe
dagogė bei Montessori sistemos pionie
rė Domicėlė Petrutytė.

Kursuose, šalia trumpų teorinių ži
nių, daugiausia bus kreipiamas tėvų 
dėmesys į praktinį apsiėjimą su vai
ku; kaip sudaryti namuose reikalin-

IŠ JAV VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO per gen. konsulą W. P. Arm
strong Toronte dr. Pr. Ancevičius ga
vo raštą, kuriame valstybės sekr. D. 
Rusk dėkoja už atsiųstas sugestijas bei 
samprotavimus tarpt, politikos klausi
mais ir pastebi, kad jie buvo išstudi
juoti departamento pareigūnų. Dr. Pr. 
Ancevičius ypač domisi Sov. Sąjungos 
— Kinijos santykių problema ir yra 
tuo, reikalu paskelbęs straipsnį kana
diečių spaudoj.

Mielai mūsų narei
ELEONORAI KUDŽMIENEI ir jos šeimai, 

jos tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio ateitininkai

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS 

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito <C| IT AC f f 

Kooperatyve L11 MO
Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P Q., tel. 766-5827
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniaiš nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

gas sąlygas, kad vaikas normaliai bręs
tų; kaip ir kokiu būdu sudaryti vai
kui lietuvišką atmosferą, kad jis svar
biausiame formavimosi amžiuje (nuo 
gimimo d. iki 6 m.) suaugtų su gimtą
ja kalba, su mūsų tautos papročiais. 
Rimtas susirūpinimas mažaisiais gali 
užtikrinti lietuvybės išlaikymą ir jos 
tęstinumą išeivijoje. “Ką vaikystėj įsi
gysi, suaugęs nė su kirviu neištašysi” 
— sako mūsu-priežodis.

Toms problemoms panagrinėti ir 
ruošiami šie trumpi įvadiniai kurse
liai, kuriuose būtų malonu matyti ne 
tik motinas, bet ir tėvus. Abu tėvai 
lygiai yra reikalingi pedagoginių ži
nių. Nuolat girdime dejuojant ir ai- 
manuojant, kad mums reikia asmeny
bių. Pradėkime galvoti, kaip jas rei
kia ugdyti. Zina Piečaitienė

SKILTININKŲ KURSAI vyko pr. 
savaitgalį AV parapijos patalpose; da
lyvavo 13 skautų. Paskutiniu laiku pa
gyvėjusi skautiškoji veikla sveikinti
nas reiškinys; ypač kreipiamas dėme
sys į naujų vadovų paruošimą. Nese
niai ir skautės turėjo eilę paskaitų 
šiuo reikalu. Artimiausias mūsų skau
tiškojo jaunimo rūpestis — nors mi
nimaliais įrengimas stovyklavietės 
seimelio prezidiumo gaunamoj žemėj. 
Tikimasi, kad visuomenė jautriai atsi
lieps, kai į juos bus kreiptasi vieno
kios ar kitokios pagalbos.

LIET. AKADEMINIO SAMBŪRIO 
V. KRĖVĖS LITERATŪRINĖS PRE- 
MIJOS VAKARAS įvyko pr. šeštadie
nį. Iškilmingąją dalį pravedė Akad. 
Sambūrio pirm. A. B. Pusarauskas, pa
kviesdamas į garbės prezidiumą ver
tintojų komisijos narius: J. Adomaitį, 
rašyt. J. Jankų, Vyt. A. Jonyną, dr. 
H. Nagį, KLB kr. valdybos pirm. dr. 
P. Lukoševičių, KLB Montrealio sei
melio prezidiumo pirm. K. Andriuš
kevičių, Šv. Kazimiero par. kleboną 
dr. F. Jucevičių, A V par. kleboną T. 
K. Pečkį, red. J. Kardelį, dail. A. Ta
mošaitį ir laureatą Alg. Mackų. Toliau 
pirmininkas pasakė atidarymo žodį ir 
pakvietė H. Nagį perskaityti V. K. pre
mijos įteikimo aktą. Įteikus premiją 
buvo pareikšti įvairūs sveikinimai ir 
galiausiai Alg. Mackaus žodis.

Meninėje dalyje V. A. Jonynas api
būdino laureato poeziją; sol. G. Cap- 
kauskienė labai gabiai padainavo ke
letą rinktinių dainų, šokėja B. Vaitkū- 
naitė pašoko išraiškos šoki, rašyt. J. 
Jankus pateikė publikai ištrauką iš 
savo prozos ir laureatas Alg. Mackus 
paskaitė keletą poezijos dalykėlių iš 
jo premijuotos knygos.

Visa vakaro programa praėjo gana 
sklandžiai ir neužtęstai, o pradėjus 
linksmąją dalį visų nuotaika buvo pa
kili. A. P.

“LITO” VALDYBOS ir komisijų po- 
sėdis statuto pritaikymo reikalu prie 
naujojo kooperatyvų įstatymo įvyks 
kovo 2 d., 12.30 v. banko patalpose.

ASMENINĖMS PASKOLOMS “Lite” 
pareiškimus pageidaujama gauti bent 
7 dienas iš anksto. Nekilnojamo turto 
paskoloms geriau užsirašyti į eilę iš 
anksto.

KLB MONTREALIO APYLINKĖS 
STOVYKLOS KOMITETO steigiamasis 
posėdis įvyko sausio 26 d. “Lito” pa
talpose. Pirmininkavo seimelio pirm. 
K. Andruškevičius, sekr. — J. šiau- 
čiulis. Buvo apsvarstytas lėšų telkimas. 
Iš posėdyje dalyvavusių seimelio ir 
organizacijų atstovų buvo išrinkta 9 
asmenų stovyklos valdyba: Pr. Rudins- 
kas — pirm., “Lito” atstovas; T. J. 
Vaišnys, SJ — vicepirm., parapijų; 
E. Rupšytė — sekr. “Neringos” skau
čių tunto; V. Piečaitis — ižd., seime
lio; P. Adomonis seimelio ir A. Kal
vaitis (Mindaugo šaulių būrio) — lėšų 
telkimui ir informacijai; J. Šiaučiulis 
(seimelio) — loterijos organizavimui; 
J. Kibirkštis (skautų tunto) ir V. šipe
lis (skautų vyčių) — stovyklos išpla
navimui.

“Lite” atidaryta sąskaita nr. 984, į 
kurią “Neringos” skaučių tuntas paau
kojo S10 ir KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas — $50. Smulkų planą lėšų 
telkimui ir jo vykdymui paruoš P. 
Adamonis ir ižd. V. Piečaitis. Pr. R.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc. 

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI — 

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




