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MASINU FONDO VAJUS

Kennedy žada didelį politposukį
CHRUŠČIOVAS TEBEKARTOJA SAVO TVLRTINIMUS. — 

Laose tebesitęsia nelygių jėgų karas. — Kongą drumsčia didysis kolonialistas. —
Ne vienų Jungtinių Ameri 

kos Valstybių žmonės laukė 
naujos valdžios atėjimo. Visa 
inonija, jausdama JAV tarp 

valdijos laike vykstančių nege 
rovių grėsmingą raidą, taip pat 
laukė greitesnio valdžios pasi 
keitimo, ir naujos politikos iš 
ryškėjimo.

Nors teigiama, kad
JAV UŽSIENIŲ POLITIKA 

ESANTI PASTOVI,
sutariama abiejų didžiųjų sro 
vių, respublikonų ir demokra 
tų, vis dėlto faktinai ji yra skir 
tinga ir, galimas dalykas, bus 
labai skirtinga.

Reikia konstatuoti, kad D. 
Eisenhoweris, pasitraukdamas 
iš JAV prezidento pareigų, ne 
daug kuo turėjo ir galėjo pa 
įgirti. Gaila, kad jis tepažyme 

jo tiktai, jo požiūriu, teigiamy 
bes ir neminėjo nieko apie ne 
sėkmes, kurių jis, deja, turėj > 
labai daug. Gerai pradėtas,

EISENHOWERIO PREZI 
DENTAVIMAS I GALA TA 
PO VISAI NUVERTINTAS.

Jo prezidentavimo laikais 
žmonijai, taikai ir pastovumui 
yra daug pralaimėta. Tat nau 
jasis JAV prezidentas yra ga 
vęs labai sunkų palikimą. To 
dėl dabar žmonijos dėmesys nu 
kreiptas į susirūpinimą,
KAIP KENNEDY SUSIDO 

ROS SU SUNKIUOJU 
PALIKIMU?

Jo pareiškimas spaudai (pra 
ėjusiame NL nmuery), jį išnn 
kus prezidentu yra geras. j e 
kalba inauguracijos metu laba' 
konstruktyvi ir prasminga, žvii 
ganti ir minties šviesumu ir pro 
gramos ryškumu. Išryškėjo ve 
damoji mintis, kad
KENNEDY JAV POLITIKO 

JE DARYS NAUJA 
POSŪKI,

kad JAV politika nebūtų vien 
atsišaudymu, ją vedant priešui, 
bet pati kurtų ateities sąlygas, 
atseit, — iš defensyvos pere;s 
gal net tiek į ofenzyvą, kiek i 
savaimingą kelią ir jam priėmė 
nes, o nebus vien atsišaudymo 
politika, priešui kuriant sąlygas. 
Šito laukė visa žmonija ir todėl 
tas Kennedy pareiškimas pri 
imamas kaip viltingas pažadas.

Kaip jam seksis, šiandien dar 
peranksti spėlioti.
TARPTAUTINĖ BŪSENA 
LABAI KOMPLIKUOT A 

IR SUNKI.
Priešas paskutiniais laikais la 
bai įsigalėjo. Vyksta du karai, 
vienas Azijoje, kitas Afrikoje. 
Juos veda didysis kolonialistas, 
kuris dar grūmoja didesniais 
pavojais. Šita reikia suminėtu

Prieš Kennedy inauguraciją

Chruščiovas pasakė kalbą, ku 
rioje kartoja seną savo tvirtini 
mą, kad laimės rusiškasis koio 
nializmas, bet jį sustiprina nau 
ju teigimu,

KOMUNIZMAS EIS PIR 
MYN IR NEPASIDUOS 

SUSTABDOMAS.
Tuo tarpu Kennedy pasakė, 

atsistodamas priešpriešiais:
„Tegu kiekviena tauta, ar ji 

linki mums gero ar blogo, žino, 
jog mes mokėsime bet kokią 
kainą, nešime bet kokią naštą 
nevengsime jokių sunkumų pa 
dėti kiekvienam draugui, arba 
spirtis bet kikiam priešui, kad 
užtikrintume laisvės išsila<iky 
mą ir jos pasisekimą”.

Kennedy taip pat pasakė vi 
sada tinkąs tartis, bet

DĖL VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOS 
AIŠKIAI PASAKĖ:

„Tegu abi pusės pirmą kartą 
rimtai ir smulkiai suformuluoja 
pasiūlymus ginklų inspekcija' 
ir priežiūrai ir tegu paveda vi 
sų tautų priežiūrai tą absoliu 
čia jėgą, kuri gali sunaikinti ki 
tas tautas“.
NAUJOMS VALSTYBĖMS

Kennedy pasakė: Ne tnm 
jos išsivadavo iš vienos rūšies 
kolonializmo, kad užsikartų ki 
tos rūšies kolonializmą. Ir

AMERIKOS 
KONTINENTUI,

o tame tarpe ir Kubai, jis pa 
sakė:

„Tegu visi mūsų kaimynai 
žino, kad mes spirsimes kariu 
su jais prieš agresiją ar subver 
siją, bet kurioj vietoj Amerikos. 
Tegu tai žino ir visos kitos vals 
tybės, kad šis kontinentas yra 
nusistatęs pasilikti ponu savo 
namuose“.

Kennedy viltis deda, kad JA 
V žibintas perduotas šio jau 
Šimtmečio kartai, kuri yra užsi 
grūdinusi karuose, veikta kar 
čios taikos ir turi išdidų paliki 
mą.

Tegu Kennedy sekasi, nors 
jis ir
nieko nepasakė apie 

IŠSILAISVINIMO LAU 
KIANČIAS TAUTAS.

Pasaulinė spauda apie naujo 
JAV prezidento kalbą atsiliepė 
labai palankiai.

Bet pasaulis problemų turi 
daug. Belgijos vidaus nesant -ū 
kos jau aprimstu Aprimsta 
kiek ir Alžyro klausimas, bet 

GRĖSMINGA PADĖTIS
LAOSE IR KONGE,

kur karą veda sovietija. Taip 
valstybiniai pasitarimai eina vė 
žio žingsniu, o interventai Lao 
so valdžios jėgas spaudžia la 
bai greit ir labai stipriai. Todėl

Visiems giminėms Lietuvoje, draugams, pažįstamiems ir 
bičiuliams šiapus ir anapus geležinės uždangos pranešame, 
kad negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo, po sun 
kios operacijos Heidelbergo universiteto klinikoje, 1961 
m. sausio 17 d., 21.00 vai., visuomenininką, buvusį Vo 
kietijos Krašto Tarybos narį, buvusį PLB Vokietijos Kraš 

to valdybos pirmininką, buvusį VLIKo narį
A. A. ADVOKATĄ JUOZĄ BATAITĮ.

Jis buvo gimęs 1894 m. spalio 17 d. Raseiniuose, 
gyveno Kaune ir turėjo savo advokatūrą.

Jis ilsisi ramiai svetimame krašte, 
savo brangios šeimos ir mylimos tėvynės nebematęs.

Laidotuvės 1961 m. sausio 23 d. Hūttenfeldo kapinėse.
Fr. Skėrys, Vokietijos Krašto Tarybos narys.

LAOSO LAISVĖ 
PAVOJUJE.

Negeresnė būsena ir Konge, 
nes ir ten sovietija ginkluoja 
Kongo valdžios priešininkus ir 
jie veda karą.

Maskva visą laiką reikalauja 
Lumumbos paliuosavimo, kai 
niekas tos Maskvos neklausia, o 
kur gi yra Imre Nagy? Kodėl jį 
Maskva nugalabijo?

— Rusk ir Stevensonas kai 
ba apie galimybes komunistinei 
Kinijai įeiti į JTO, nors jie aou 
prieš, tačiau valstybių dauguma 
gali nubalsuoti už įėjimą.

— Dauguma valstybių puta 
ria Laosan siųsti kontrolės ko 
misiją, kurią sudaro Lenkija, 
Indija ir Kanada.

— New Yorką ir Washingto 
ną nusiaubė didelė audra, J* 
Atlante nugriovė JAV radaro 
stotį ir su ja paskondino 28 žmo 
nes, o New Yorke nutrenkė lek 
tuvą, vos kylantį, žuvo 4 a° 
mens, kai 104 iš jo pabėgo.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA PASIRAŠĖ SU JAV SUTARTI DĖL 

KOLUMBIJOS UPĖS
JAV investuos Kanadon 756 milionus dolerių.

Sausio 17 d. Washingtone 
Kanados min. pirm. J. Diefen 
baker ir JAV prezidentas D. 
Eisenrower pasirašė sutartį, pa 
gul kurią Kanada susitarė su 
JAV dėl upės Columbia van 
dens jėgos išnaudojimo.

Pagal tą sutartį, JAV turi pa 
daryti tris tos upės užtvaras, 
prie kurių bus pastatytos hidr"> 
elektrinės stotys, įdėjvts kapita 
lo 345 milionus dolerių, o iš vi 
so JAV turi investuoti į tos 
upės įrengimus 756 milionus do 
lerių. Sutartis pasirašyta 60 me 
tų, su teise po 50 metų ją pra 
tęsti tolimesniems laikams.

Nauda iš sutarties numatyta 
ta, kad tuo bus sudalyti nauji 
elektros energijos šaltiniai, ele 
ktra bus pigesnė ir upės užtvan 
kų sudarymas apsaugos tūla:) 
sritis nuo potvynių.

Kolumbijos upė prasideda gi 
liai Kanados Anduose, ištekėda 
ma iš augštai Anduose esanč o 
kalnų ežero Kootenay, prieš tai 
dar tam ežerui suėmus daug 
vandens iš Andų kalnų ežerų 
upe Kootenai. Kolumbia labai 
vandeninga ištisus metus. Ji ta

YPATINGA IŠKILMĖ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE .

Sausio 21 d. šeštadienio va 
karienė Šv. Kazimiero parapijo 
je išsivystė į savotišką parapi 
jos iškilmę, nes žmonių, iš įvai 
rių Montrealio sričių, susirinko 
pilna salė, kad ir vietų stigo. 
Parapijos komitetas, kuriam da 
bar pirmininkauja Inž, J. Gar 
gasas, visą vakarą taip puikiai 
ir taip sumaniai paruošė, kad 
joje gauti įspūdžiai 
įtaigoja, jog Montrealyje nuo 
šiol prasideda dar didesnis visų 
lietuvių susigyvenimas, bendra 
darbiavimas ir visų vienybė.

Vakarienę pradėjo Parapijos 
komiteto pirm. Inž. Gargasas 
trumpu žodžiu, o kun. dr. F. Ju 
cevičius malda prieš valgį. Va 
karo programai vesti Inž. Gir 
gasas pakvietė Par. k-to prezi 
diumo narį A. Norkeliūną, ku 
ris pirmiausia pakvietė žodį tar 
ti Šv. Kazimiero parapijos Ad 
ministratorių kun. dr. F. Jucevi 
čių. Jo žodis buvo trumpas, kon 
densuotas. Dabartį statome ant

KITOS ŽINIOS
— Per Aliaską Rusija prade 

jo laidyti raketas?
— Anglikonų bažnyčios pri 

mas Fišer pasitraukia į pensiją, 
sulai kęs 73 metų, o jo vieton 
Anglijos karalienė paskyrė Yor 
ko vyskupą Arthur Ramsey, 56 
m. amžiaus.

— Anglijos karalienė su w 
ru lankosi Indijoje, Pakistane 
ir Nepale.

— Domininkonų valstybės 
fašistinis diktatorius Trujillo pri 
sikvietė bendradarbiais komu 
nistų.

— Kardinolas Spelman nepa 
tenkintas, kad Kennedy plane 
mokykloms nenumatytos sumos 
privačioms mokykloms, bet ki 
tų tikybų dvasininkai Spelmn 
nui nepritaria.

— ChruiŠčiovas buvo pasi 
kvietęs į Kremlių JAV atstovą, 
su kuriuo aiškinosi dvi valan 
d as.

čiau į Ramųjį vandenyną įteka 
JAV teritorijoje. Šios upės van 
denys, norint, gali būti nukreip 
ta kita kryptimi,bet Kanada, no
rėdama bendradarbiauti su JA 
V, dėl jos vandenų susitarė su 
JAV.

KANADOJE LABAI IŠAU 
GO NEDARBAS

Kanados vyriausybei kelia 
susirūpinimą sparčiai augantis 
nedarbas. 1958 metais tuo po 
čiu metu nedarbas siekė 7.6 
nuošimčio, 1959 metais — 6.5 
%, o dabar — 8.2%. Kaip ma 
tome, nedarbas stipriai pašokę 
jo. Jis stipriai tuština nedarbui 
skirtų lėšų fondą. Nuo 1956 me 
tų šis fondas bedarbiams išmo 
kėjo 561 milioną dolerių.

Nors apie depresiją nekalba 
ma, tačiau nedarbo augimas kc 
lia susirūpinimą, ypač, kad ie 
deralinė konservatorių vald-: a 
nerodo galimybių, kurios vestų 
prie nedarbo sumažinimo. 
Ypač nedarbas staigiai padidė 
jo, kai, šalčiams atėjus, darbas 
ore griežtai sumažėjo.

praeities, o ateitį statysime ant 
dabarties. Atėjau tęsti parapijos 
darbų toliau, atėjau su pasiryž: 
mu tobulinti darbą. Parapijos 
žmonių daug dirbta, daug auko 
tąsi, todėl turime bažnyčią, kle 
boniją. Jūsų padedamas, tęsiu 
darbą parapijos naudai. Visus 
kviečiu į bendrą darbą.

Po to p. Norkeliūnas pakvie 
tė visus vaišintis. Vaišės buvo 
paruoštos labai geros ir puikiai 
bei labai sklandžiai aptarnau 
tos.

Po to, vakaro vedėjas pakvie 
tė kalbėti kun. J. Bobiną, pa^a 
kiusį, kad dviem kunigam bus 
lengviau dirbti. A. V. klebonas 
T. J. Borevičius, S. J. pabrėžė 
didelę savitarpio meilės reikšmę 
sugyvenimui ir bendram darbui. 
KLB Kr. v-bos pirm. St. Kes 
gaila dėkojo b. klebonui J. Bo 
binui už pagalbą Bendruome 
nės reikaluose ir reiškė viltį, 
kad naujam par. Administrate 
riui veikiant, bendruomeninis įsi

NL Mašinų Fondo vajus tę 
siamas. Labai nuoširdžiai pra 
šomi visi skaitytojai jį parem 
ti, nes yra gyvas reikalas spaus 
tuvę pertvarkyti. Todėl esame 
labai dėkingi tautiečiams Skai 
tytojams, kurie siunčia tai au 
kų, tai nuperka šėrų (vienas 
Šeras 10 dol.). Dabar gauta iš 
šių tautiečių:
Petrulis Jonas, Montreal 20.0.'

Statybininkas p. Petrulis, mo 
kėdamas NL prenumeratą, NL 
Mašinų fondui paskyrė 20 do,. 
Čeponis Pranas, Toronto 10.00

Frank Čeponis & Associates 
Ltd, Consulting Structural En 
gineers, Toronto 145 Evelyn 
Avenue, siųsdamas NL preita 
meratą, 10 dol. atsiuntė NL 
Mašinų fondui.

. Stankus Juozas,
R.R.l, Rodneyy, Ont. 16.00
P. Stankus, siųsdamas 1961 

metų NL prenumeratą, N L Ma 
šinų fondui atsiuntė 10 dol.

Naujienos iš pasaulio sostinės
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA IR 

REZISTENCINIS SĄJŪDIS,
šv Jono evangelikų parapijos 
salėje surengė Klaipėdos krašto 
sukilimo ir jo prie Lietuvos pri 
sijungimo sukakties minėjimą. 
Minėjime dalyvavo ir buv. su 
kilimo vadas Jonas Budrys, da 
bartinis Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke. Jis apie tuos laikus 
tarė žodį, paliesdamas tas aphn 
kybes, kuriose to krašto gyven 
tojai sukilimą paruošė.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Juozas Audėnas. Jis savo kalbo 
je nedaug lietė sukilimo eigą, 
nors tuo metu tarnaudamas Li- 
tuvos kariuomenėje, jautęs kas 
ten darėsi. Be to, tarp kritusių 
aukų, buvęs ir jo suaugusių gini 
nazijos klasės draugas kapite- 
nas Noreika.

Audėnas daugiau sustojo ties 
dabartine Mažosios Lietuvos pa 
dėtimi. Prieš tai jis nurodė, kad 
M. Lietuva buvusi lietuvių tau 
tai rašto kultūros lopšys 15*7 
m. Mažvydžio katekizmas, 
kaip pirmoji lietuviška knyga 
pasirodžiusi Koraliaučiuje, ten 
buvęs Bredkūnas, Rėza su savo 
dainomis ir kt. O Tilžė, kurioje 
buvo spausdinama visa atgims 
tančios tautos spauda. Todėl 
vien šitie faktai kalbą apie lietu 
viškosios šaknys M. Lietuvoj. 
Šių dienų vaizdas M. Lietuvoje 
esąs baisus. Iš buvusių 1.2 mil. 
to krašto gyventojų, 1949 m. 
belikę tik 20.000. Dabar ten iš 
visos Sovietų S-gos kampų ir 
visokių tautų atstovų esą priga

sąmoninimas dar plačiau įsiga 
lės. DLK Vytauto klubo, kuris 
vra Šv. Kazimiero parapijos me 
cenatas. pirm. J. Džiaugis pa 
brėžė bendradarbiavimo ir visų 
lietuvių sugyvenimo svarbumą, 
priminęs, kad visi galėtų daly 
vauti ir Klube. NL red. J. Kar 
delis konstatavo faktą, kad kun. 
J. Bobinas klebonaudamas Šv. 
Kazimiero parapijoje, atlaikė 
senąją pirmosios visoje Kana 
doje lietuvių parapijos vietą, 
kas jo manymu, istorijoje tik 
suoti vertas faktas ir didelis ku 
nimo J. Bobino nuopelnas, o 
naujam Šv. Kazimiero paran 
jos Administratoriui, valdyto 
jui ir faktinam klebonui, kun. 
Dr. F. Jucevičiui linkėjo sėk 
mės veikloje ir parapijiečių pa 
rainos. •

Po to buvo vykdoma loteri 
ja ir užpajamuojamos aukos, 
už kurias čia pat kun. dr. F. 
Jucevičius išdavinėjo rasytes.

Vakarienė ir visas vakaras 
praėjo labai geroje nuotaikoje 
ir buvo labai sėkmingą.
TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 

BALIUS - VAKARIENĖ,
ruošiamas KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus įvyksta va 
sario 11 d.. 7.30 vai. vaka.o 
Aušros Vartų salėje, tai yra pa 
skutinį šeštadienį prieš gavėnią 
Tai bus puiki proga smagiai pa 
sijuokti, nes linksmai satyrinei 
programai išpildyti sutiko atva 
žiuoti iš Bostono žinomasis ra 
šytojas ir aktorius — humoris 
tas Antanas Gustaitis. V-ba

Rimkus Kazys,
Oakville, Ont.  ..........20.00
K. Rimkus, jau ankstyvesnis 

NL šėrininkas, siųsdamas N L 
prenumeratą, atsiuntė ir 20 dot. 
NL Mašinų fondui, ir, kas jvar 
bu. su pažadu savo įnašus pa 
dvigubinti.

Kęsgailą Steponas,
Montreal .......................10.00
Did. Gerb. KLB Kr. v-bos 

pirm., įteikdamas NL Mašinų 
fondui 10 dol., pareiškė: „ne 
galėjau būti Spaudos baliuje, 
tai ta intencija duodu 10 dol.“

Kuliešius Adolfas,
Geležinkeliai ..................20.00
P. Kuliešius, siųsdamas NI 

prenumeratą, atsiuntė ir N L 
Mašinų fondui 20 dol. įnašą.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

benta apie 600.000 žmonių. Vi 
sas kraštas ne tik žmonėm.s, 
bet ir vietovių pavadinimais su 
rusintas. Viskas kas lietuviška 
išmesta ir visi pavadinimai ru 
siški. Jau ne Mažoji Lietuva, o 
Kaliningradskaja Oblast, n*. 
Tilžė, o Sovietsk ir tt.

Baigdamas pareiškė viltį, 
kad bus atstatyta viena nepri 
klausoma Lietuva, kuri apims 
savo tautos visas žemes. Prū 
sus, žemaičius, augštaiČius. su 
davus, Vilniaus sritis ir kt.

P. M Brakas tarė žodį, kur 
pabrėžė, tikrą vilų, dėl būsimos 
laisvos Lietuvos, nes dabar turi 
me daug daugiau intercktuali 
mų pajėgų, negu jų turėjome 
1918—1919 m.

Minėjimą pravedė parapijos 
klebonas kun. P. Dagys. Kor.

LIETUVIŠKI FILMAI
Franklin Lane Augštesnioje 

mokykloje, Brooklyne Paulius 
Jasiukonis demonstravo du Iii 
mus: vieną „Lietuva Europos 
nugalėtoja“ ir antrą „Tremties 
mokyklą“. Pirmoje buvo pa: o 
dyta ne tik lietuvių krepšininkų 
pergalė Europoje, bet ir Kau 
ne buvusi tarptautinio krepšt 
nio sporto olimpiada. Be to vi^a 
eilė gražių Lietuvos vietų.

Antroj buvo parodyta Vasa 
rio 16 gimnazija. Nors technika 
nėra labai gera, bet žmonėms 
buvo kuo pasigėrėti. Demons 
tracijas surengė New iorko stu 
dentai santariečiai.

NAUJA TELEVIZIJOS 
STOTIS MONTREALY
Sausio 20 d. atidaryta pirmo 

ji privati televizijos stotis CF 
CF-TV Montrealy, priklausau 
ti Canadian Marconi Co. Stn 
ties radiusas 62 mylios. Ji ap 
tarnaus apie pustrečio miliono 
žmonių ir suteiks darbo per 200 
asmenų.

Verta šia proga pnUminti, 
kad prieš 60 metų, 1901 m. 
gruodžio 21 rieną italas Gugliel 
mo Marconi Newfoundlands. 
Signal Hill, pirmą kartą žmoni 
jos istorijoje priėmė, jo išran 
tus, radio ženklus, gautus tele 
grafu be vielų. Iš to vėliau kilo 
nauja radio didelė sritis, su di 
dele pramone, kuri dabar ple 
čiasi ir reikšmingiausiai tarnau 
ja žmonijos labui. (AG)

NEMOKAMI KALBOS 
KURSAI

duodami Kvebeko Jaunimo tai 
nisiterijos, paskelbti Montreal 
lio Naujakanadiečių komiteto, 
veikia šiose mokyklose:

Barthelemy - Vimont, 630, 
rue St. Roch; Bourget, 1220, 
rue de la Montagne, Oliver, 
310 est, rue Roy; Stlarthele 
my, 7081, rue des Erables; St. 
Brendan’s, 5937, 9e Ave Ro 
semount; St. Pascal, 6316, che 
min de la cotc-des-Neiges; St. 
Phillippe, 6839. rue Drolet; St. 
Raymond. 5538, Upper Lachi 
ne Road; St. Remi, 10220, ave 
nue Rome; St. Simon Apotre, 
195, rue Beauharnois; N. D. du 
Hon Conseil, 4281, Avenue \V.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimu! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as „
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Dėmesio sportui!

Visiems naudinga
„LITAS” 1961 M. ANGOJE

Sportos visais amžiais ir vi 
sais laikais gaivino tautas ir jų 
valstybes. Sportas jas darė :r 
žinomomis kitų tautų tarpe, ir 
garsiomis. Senoji Graikija, seno 
ji Romos valstybė sportą statė 
greta meno, kuriuo tos tautos 
praeityje garsėjo. Olimpiados, 
kuriose buvo lenktyniaujama 
įvairiose srityse, įgavo tarptau 
tinę reikšmę ir prasmę. Visa 
žmonija jomis domisi, jas stebi, 
žavisi jų atsiekimais ir didžiuo 
jasi jų laimėjimais. Tat sportas 
yra tapęs savotišku mastu eta 
lonu fiziniams tautos kūno re 
sursams matuoti ir vertinti.

Tačiau sporto prasmė būtų 
vienašališka, jeigu į jį būtų žiū 
rimą tiktai iš fizinės pusės. J„u 
iŠ seno yra susidariusi ir patar 
lė. kad „sveikame kūne yra 
sveika ir siela". Gal toks griež 
tas teigimas yra kiek perdėtas, 
nes yra daug faktų, kurie 10 
do. jog labai dažnai ir labai 
nesveikame kūne gali būti labai 
sveika siela. Tačiau šie faktai 
nė kiek nenuginčija to takto, 
kad vis dėlto sveikas kūnas, ko 
kiu padaro sportas, yra labai 
daugelio žmonių ir dvasinės 
sveikatos pagrindas. Silpno, pa 
liegusio ir negalavimų kankina 
mo žmogaus kūnas labai sun 
kiai išlaiko dvasinį sveikumą ir 
pajėgumą. Sportas gi, kuris, 
protingai ir mokamai vystomas, 
neabejotinai pasitarnauja kūno 
sveikatai, tuom pačiu — ir dva 
ainiam sveikatingumui ir pajė 
gurnui. Tat sporto nauda yra 
neabejotina.

Tačiau toks teigimas nėra 
dar visiškas sporto reikšmės 
įvertinimas. Spoito, 1 np viso 
keriopo sveikatingumo palai’ y 
tojo roiė žymiai didesnė, išei 
nanti virš šių pagrindinių verrv 
bių. Sportas gaivina gyvybingu 
mą, veiklumą; kelia ūpą, skali 
na ryžtą ir pažangą; pats savai 
me insistuoja norą kovoti ir lai 
mėti. Gal tai yra dar svarbiau, 
negu konkretūs fiziniai atsieki 
mai. Jų ypač tenka pasigesti 
mūsų tautoje ir ypač išeivijoje. 
Todėl mums sportas turi ypa 
tingai svarbią prasmę. Ir todėl 
sportą ypatingai turėtume visi 
remti ir puoselėti. Štai kodėl 
kreipiamas dėmesys Hamiltone 
sausio 28—29 dienomis įvyks 
tančioms sporto pirmenybėms.

Tai bus Kanados sporto apy 
gardos pirmenybės, vykdomos 
kiekvienais metais prieš Š. Ame 
Tikos lietuvių žaidynes trijose

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS PELKĖTYRI 

N INKAI STUDIJUOJA 
DURPIŲ MASYVUS

Lietuvos pelkėtyrininkai jau 
aštuntus metus tyrinėja Lietu 
vos pelkių ir durpių masyvus ir 
juos moksliškai aprašo. Biolo 
gijos mokslų kandidatas Algir 
das Seibutis kartu su biologe Fe 
licija Sudnikavičiene ištyrę jau 
apie 1000 stambių ir smulkiu 
pelkių. Doc. Erikas Purvinas ty 
rinėja kraikinių durpių atsiradi 
mą. Jo mokslinis darbas padėjo 
išaiškinti tokio lipo durpių at 
sargas, kurios yra vertingus Li- 
tuvos žemės ūkiui. E.

Patarlė: „Laukiniai žmonės 
laikraščių neskaito“. 

mūsų kolonijose, priskiriant Ka 
nadai Ročesterio sporto mčgė 
jus, kaip arčiau esančius už J. 
A. V. rytų ir vakarų sporto 
apygardas. Šios pirmenybės su 
trauks net penkių sporto klubų 
atstovus: Montrealio LSK Tau 
ro, Ročesterio LSK Sakalo, To 
runto LSK Vyčio, Pl’SK Zcuš 
ros ir Hamiltono LSK Kovo 
sportininkus — apytikriai apie 
200 mūsų gražiausio ir pajė 
giausio atžalyno.

Ne kiekviena tremties organi 
zacija susilaukia tokio didelio 
narių suvažiavimo. Tiesa, jau 
nimas yra veržlesnis, energin 
gesnis, tačiau, iš kitos pusės, 
tas atsiekiama todėl, kadangi 
sportininkai nepažįsta jokio su 
siskaldymo, nors kaikunais at 
vėjais bandoma juos patraukti 
vienon ar kiton pusėn.

Sportininkas žino, kad šalia 
tiesioginio uždavinio — spoita 
vimo, jo pareiga yra garsinti 
Lietuvos vardą, kartu priside 
dant prie Tėvynės laisvinimo 
darbo. Šiandien sportininkas 
randamas ne tik prie krepšinio, 
stalo teniso, futbolo, bet ir šo 
kant malūną, deklamuojant ir 
vaidinant. Jo visur pilna. Tik 
mūsų vyresnės kartos atstovai, 
dar via pamotimškai žiūri į spor 
tą, nenorėdami jam duoti pri 
klausomus vietos prie bendro 
stalo, vis sodindami į mažesnę 
kėdutę, arba stumdami į užpeč 
kį.

Nenusiminė ir neužsigavo 
sportininkas. Prieš dvylika me 
tų, pastatęs savo pirmus žingi 
nius šiame kontinente, jis tonau 
tęsia N. Lietuvos laikų tradici 
ją. Tik gaila, kad kaikurie spor 
to veikėjai nutrupėjo, geri spor 
tininkai užsidarė šeimos rate 
liuose, kiti „žuvo“ nuo... dole 
rinių kulkų. Nežiūrint visų 
nuostolių, lietuviškas sportas 
gyvuoja ir skina laimėjimus ka 
nadiečių torpe. Neužmirštini 
čia yra P. Vaitonis, Pr. Gvil 
dys, Z. Kasperavičiūtė, paskiri 
sporto klubai.

Gal būt Hamiltono miestas, 
mūsų vyresnės kartos atstovų 
tarpe bus nauju posūkiu į Kana 
dos lietuviškąjį sporto kelią 
nes ši kolonija jau turėjo laimės 
daug ką sutaikyti, daug naujų 
ratų užsukti L. B-nės gyveni 
me. Viskas pasirodė labai naui 
dingą ir labai reikalinga.

Sėkmės sportininkams ir pa 
garba jų ryžtui ir ištvermei!

K. Baronas ir J. Kardelis.

GRUPĖ VILNIEČIŲ IŠVY 
KO J KELIONĘ APLINK 

EUROPĄ
Į grupę pateko žinoma Da 

rinkti, išsijoti „turistai“. Iš Vii 
niaus į Rygą’išvyko sausio 7 
d. IŠ čia laivu „Estonia" plauks 
į Daniją, Angliją, Prancūziją, 
Italiją, Graikiją ir 'lurkiją. Ke 
lionėje užtruksią 25 dienas

® Vilniaus krašto miškuose š.e 
met pasirodė ypatingai daug 
vilkų. Bet medžiotojai pagauna 
tik vieną kitą vilką. Nesusipra 
timas vyksta taip medžiotojų 
ir girininkijos pareigūnų.

Kultūringam žmogui laikraš 
tis, kaip duona kasdieninė, be 
kurios negalima gyventi.

ugnegesiai net iki 4 milionu do 
lerių. Taigi, čekių sistemos ne 
buvimas neturėtų baidyti ir lie 
tuvių.

Antra rimta priežastis — di 
delis lietuvių išsiblaškymas 
Montrealyje. Viena didesnė 
grupė gyvena vakaruose—Vci 
dun. LaSalle, Cote St. Paul, ki 
ta grupė rytuose—-Rosemount. 
St. Michael. Montreal East. Žy 
mi dalis yra išsimėčiusi po visa 
miestą ir priemiesčius. Toronte 
daugumas lietuvių gyvena Dun 
das ir Bloor gatvių rajone, o 
Hamiltone, kaip mažesniam 
mieste, tos problemos iš viso 
nėra. Išsiblaškymo kliūtį nuga 
lėti Montrealyje nelengva. Vie 
na iš priemonių būtų — rytinei 
lietuvių daliai įsteigti „Lito" 
skyrių prie Šv. Kazimiero pa 
rapijos. Tiesa, ankstesni mėei 
nimai, ir net praeito rudens ban 
dymas prie St. Philiomen pa-a 
pijos lietuviškų pamaldų, nebu 
vo sėkmingi. Situacija turėtų 
būti geresnė, jei toks skyriua 
veiktų prie Šv. Kazimiero p-, 
rapijos.

Trečia ir bene svarbiausia 
priežastis — kad didumą Mont 
realio lietuvių sudaro seniau at 
vykę emigrantai, kurie jau sc 
niai sau bankus yra pasirinkę, 
su jais apsipratę ir taip lengvai 
iš jų išeiti ar net dalį santaupų 
pervesti, nenori. Kaip prie ju 
prieiti ir kaip juos įtikinti, kad 
„Litas" yra taip pat saugi 
daugeliu atžvilgių net geresne 
ir pelningesnė vieta satltau 
ponis laikyti — turėtų būti pa 
grindinis „Lito“ ateities aždavi 
nys.

Apie „Lito“ mokamas augš 
tas palūkanas už indėlius, apie 
santaupų ir paskolų draudimus, 
jau buvo nemažai rašyta spau 
doje, tačiau be didelio efekto. 
Reiškia, arba tų lietuvių spauda 
nepasiekia, arba tų aiškinimų 
jie neskaito, arba jais netiki.

Kitų Kredito Unijų ir net di 
dėlių bankų plačiai praktikuc 
jamas asmeninis kontaktas. Ta; 
bene tikriausias kelias prie ne 
rangių klientų prięiti. Reikia su 
jais asmeniškai išsiaiškinti, juos 
paskatinti. Kas tatai turėtų pa 
daryti? Pirmoje eilėje, žinoma, 
„Lito“ tarnautojai ir valdomų 
jų organų nariai. Tačiau visi 
„Lito“ tarnautojai kol kas teo„ 
dirba tik atliekamu laiku nuo 
savo tarpybų. Tas pats ir su 
valdomųjų organų nariais. Už 
tat tikėtis, kad jie vieni galėtų 
labai didelį skaičių tautiečių pa 
siekti, nebūtų tikslu. Geriausiai 
„Lito“ augimui būtų pasitar 
nauta, jeigu visi esamieji „Lito” 
nariai jaustų pareigą verbuok 
naujus narius. Jeigu tokią dva 
šią pasisektų sukelti tarp dau 
gumos „Lito“ narių, tai tikrai 
maža beliktų Montrealyje lietu 
vių, kurie vienaip ar kitaip 1 
„Litą" nebūtų pakalbinti. Daž 
nai neužtenka pokalbinti vieną 
Kartą, kartais reikia dviejų, tri 
jų kartų, o kitų ir visai neprikal 
binsi, tačiau visumoje rezulta ai 
būtų teigiami.

Ne visi „Lito" nariai žino vi 
sus savo draudimus ir kitas pir 
menybes prieš kitus bankus, ne 
visi turi ir „Lito“ įstatus. Atei 
nančiame metiniame susirinki 
me kiekvienas narys turėtų pasi 
imti bent įstatus, kurie duoda 
mi nemokamai. Kitai mforma 
cijai gal reikėtų „Litui" išleis 
ti mažą leidinėlį ar nors atspaus 
dinti išsamų laišką, kurį gautų 
visi nariai ir galėtų taipgi duoti 
numatomiems „Lito“ nartams.

Retas iš mūsų pagalvoja, 
kiek milionu dolerių tie 7—10, 
000 lietuvių Montrealyje laiKo 
kituose bankuose, kurie tarnau 
ja kitų prekybai ir investaci 
joms. Kiek mes savo tautiečių 
galėtume aptarnauti, jei „Li 
tas” turėtų nors 2 ar 3 miiionus 
dol., o tatai galėtų įvykti labai 
greitai, jeigu tik mes vieni ki 
tais labjau pasitikėtume ir dau 
giau glaustumės į krūvą. Daug 
gerų mūsų planų ir sumanymų 
sunyksta vien dėl to, kad neturi 
me kaip juos finansuoti.

„Lito“ metinis susirinkimas 
yra gera proga tuos klausimus 
padiskutuoti ir pajieškoti keliu 
jų išsprendimui.
Pr. Rudinskas, „Lito“ Sekret.

Per šešerius metus „Litas“ iš 
augo į vieną iš svambiausių 
Montrealio lietuvių organizaci 
jų. „Lito“ augimą per paskuti 
nius trejus metus vaizdžiai role 
šie keli skaičiai:
Metai Aktyvas Paskolos Nariai 

$ 1000 $ 1000
1958 222 183 383
1959 312 251 451
1960 414 349 546

Kaip matome, santaupos „Li 
te" augo maždaug po $100,000. 
o narių skaičius po 100 kasmet. 
Tatai labai gražus, kukliai ir be 
veik iš nieko pradėto darbo re 
zultatas. Nuopelnai už tai ten 
ka „Lito" valdomiesiems orga 
nams, o ypatingai jo vedėjui D. 
Jurkui.

Per visus metus „Litas“ mo 
kėjo indėlininkams po 4%% 
palūkanų ir davė nemokamus 
gyvybės ir paskolų draudimus. 
Jei narys miršta, tai jo santau 
pos iki $ 2000 išmokamos įpė 
diniams dviguba suma, o skolos 
iki $ 10,000 visai nubraukia 
mos.

Nuo šių metų pradžios „Li 
tas“ paėmė dar vieną svarbu 
draudimą — skolų draudimą li 
goję. Jeigu skolininkas stigtų ii 
giau kaip 3 mėn„ tai jo skolos 
mokėjimą nuo susirgimo dienos 
perimtų draudimo įstaiga ir ino 
ketų iki ligos galo arba iki $ 
10,000 sumos. Jeigu kas bandy 
tų visus tuos „Lito“ draudimus 
turėti iš draudimo įstaigos, tai 
kiekvienas iš jų jam Kainotų 
apie %%.

„Lito“ vardo dabar jau mc 
kas nesibaido. Belieka tik spar 
tesniu tempu jį auginti. O sąiy 
gos tam Montrealyje yra geros. 
„Litas“ užbaigė metus su 546 
nariais, o tuo tarpu Montrealy 
je yra 7—10,000 lietuvių. Ko 
dėl jie nesinaudoja „Lito" duo 
damomis privilegijomis ir nesu 
deda į jį savo santaupų, kurio 
mis naudotųsi patys lietuviai, o 
ne didieji bankai ir dideli biz 
niai?

Toronto „Parama“ per tą lai 
ką jau pervirto vieną milioną 
dolerių, Toronto estų Kredito 
Unija pasiekė net 1,6 mil., net 
ir Hamiltono „Talka" žada me 
tus užbaigti su $ 300,000. Ku 
rios gi priežastys trukdo spai 
tesnį „Lito“ augimą ir ką tuo 
reikalu reikėtų padaryti?

Viena rimta priežastis — ėe 
kių sistemos neturėjimas? N" 
kiekvienas be čekių rašymo ga 
li išsiversti ir todėl yra privers 
tas dalj savo pinigų laikyti ki 
tame banke? Tačiau, kaip jau 
praeitų metų visuotiniame susi 
rinkime teko plačiau tą reikalą 
nušviesti, čekių sistemos netu 
rėjimas turi :r pliusų. „Parama" 
ir „Talka“ turėdamos čekius, 
begali mokėti tik 3% už, indė 
liūs, nes žymiai daugiau susida 
ro išlaidų. Kadangi lietuviai 
mėgsta mokėti grynais pinigais, 
o ne čekiais, tai ar ne geriau 
gauti 4% % palūkanų už indė 
liūs, kaip įvesti čekių sistemą? 
Juk stambesnius mokėjimus kie 
kvienas pramato bent savaitę iš 
anksto ir todėl visada čekius ga 
li išsirašydinti „Lite“ paskell 
tomis darbo valandomis. Paga 
liau ir Montrealyje ukainiečiai 
tomis pat sąlygomis savo Kred 
to Uniją išugdė iki 2 milionu

® Nauja byla dėl masinių žudv 
mų Lietuvoje ir kitur. Karlsru 
hes vyr. prokuroras dr. Eglių 
iškėlė kaltinimą buv. SS-ober 
fiureriui Erich Erlinger, 54 m„ 
kuris kaltinamas nužudęs arba 
dalyvavęs nužudyme 2.000 „po 
tencialių priešų“ Kauno, Dau 
gavpilio, Razitės ir Kijevo sri 
tyse. Kartu su juo patraukei 
teismo atsakomybėn ir laikomi 
arešte dar 7 kiti kaltinamieji, 
jo egzekucinės komandos daly 
viai. Tardymo medžiaga apima 
5.000 pusi. Byla bus svarstoma 
Karlsruhėje vasaros metu. Bū 
šią šaukiama 77 liudininkai. 
Vyr. kaltinamasis. Erhnger, po 
karo Vokietijoje užsimaskavo 
įvairiomis pavardėmis, bet 
prieš kurį laiką buvo susektas 
netoli Karlsruhės.

Skaityk pats laikraščius ir ki 
tiems patark skaityti, __ dau
giau žinosi.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BEN DRUOMENĖS APYLINKIŲ 

1961 METŲ VEIKLOS PLANAS
APLINKRAŠTIS NO. 14.

Visoms K. L. B. Apylinkių Valdyboms.
Reikalas: 1961 m. veiklos gai rėš apylinkėms.

Krašto Valdyba, norėdama 
pagelbėti apylinkių valdyboms, 
siūlo šias veiklos gaires:

1. Supraskime ir įvertinkime 
didžią spaudos reikšmę ir visą 
sausio mėnesį skilkime lietuvis 
kų knygų, žurnalų ir laikraščių 
platinimui. Šiuo reikalu yra iš 
siuntinėtas apylinkėms aplink 
raštis Nr. 13.

2. Apylinkių valdybų yra pa 
reiga rūpintis, kad būtų suruoš 
ti Nepriklausomybės Šventės 
(vasario 16 d.), Motinos die 
nos. Tautos Šventės (rugsėjo 
8 d.) ir Kariuomenės Šventės 
(lapkr. 23) minėjimai. Jei rug 
sėjo 8 d. mes minime daugiau 
savybėje (vien lietuvių tarpe), 
tai į vasario 16 d. minėjimas 
kvieskime Kanados valdžios pa 
reigūnus ir kitų tautybių atsto 
vus. Nepamirškime šiuose mint 
jimuose priimti rezoliucijas. rc; 
kalaujančias Lietuvai laisvės, i 
minėjimų meninių dalių išpildv 
mą įtraukime mūsų jaunimą 
Didesnėse kolonijose suruoški 
me jaunimui atskirus minėjimus 
su jų pačių išpildoma ir jiem’ 
labjau artima progiama. Ne 
vien minėjimų metu rinkime au 
kas Lietuvos vadavimo reika 
lams, bet skirkime vasario ir ko 
vo mėnesius šiam svarbiam tiks 
lui.

3. Šiais metais sukanka 20 
metų nuo pirmųjų masinių mū 
sų tautiečių trėmimo į Sibirą. 
Pasirūpinkime, kad šiais metais 
ši skaudi mums sukaktis, būtų 
tinkamai paminėta. Pagalvoki 
me, ar nepravesti šiuos minėji 
mus kartu su latviais ir estais. 
Minėjimuose nepamirškime pa 
gerbti bolševikų žiauriai nukan 
kintų ir išniekintų mūsų orelių 
partizanų, ypač žuvusių nely 
gioje kovoje mums jau iš Tėvy 
nės pasitraukus.

4. Š. m. kovo 8 d. sukanka 
50 metų nuo mirties žymiojo 
mūsų muziko ir dailininko Mi 
kalpjaus Konstantino Čiu’rlio 
nio. Bent didesnių kolonijų apy 
linkių valdyboms tektų paga; 
voti ir apie šios sukakties pami 
nėjimą.

5. Kreipkime ypatingą dėme 
sį į mūsų vargo šeštadieninei li 
tuanistines mokyklas. Nereika 
laukime, kad jas išlaikytų tė 
vai, kurių vaikai lanko šias mo 
kyklas. Apylinkių valdyoų pa 
reiga yra remti jas visokeriopai. 
Įvertinkime pasišventusių mo 
kytojų darbą, kad ir kukliu ai 
lyginimu ar dovanėle parodyki 
me, kad esame jiems didžiai uė 
kingi. Kasmet yra Kultūros 
Fondo ruošiamos lietuvių moky 
tojų dienos, tačiau į jas, dėl lė 
šų stokos, negali atvykti nors 
po vieną mokytoją iš kiekvie 
nos mokyklos. Lietuvių mok) 
tojų dienų svarba kiekvienam 
mokytojui, dirbančiam lituams 
tinėje mokykloje, yra labai d: 
dėlė. Todėl Apylinkių valdy 
bos yra įpareigojamos pasirū 
pinti lėšomis, kad bent vienas 
mokytojas iš kiekvienos mokyk 
los turėtų galimybę į lietuvių 
mokytojų dienas atvykti.

6. Labai svarbu, kad mūsų 
jaunimas tarpusavyje bendrau 
tų. Remkime jaunimo organiza 
cijas, pagelbėkime jiems jų vei 
kloję. Ypač kelkime savo tautie 
čių tarpe mintį, jog jaunimo 
sporto, meno ar kitokius pasiro 
dymus bei pasilinksminimus 
lankyti yra ne vien tik tėvų, ku 
rių vaikai ten dalyvauja, parci 
ga, bet ir visų mūsų. Mes skun 
džiamės, kad jaunimas pas mus 
neateina, o jaunimas — kad 
mes pas juos nenueiname.

7. Kultūros Fondas numato 
šiais metais pradėti organizuoti 
rajonines jaunimo šventes. 2i 
noma, pirmaisiais metais jos 
(dėl didelių nuotolių) gal nt 
apims visų apylinkių. Tačiau, 
tos apylinkės, kurios bus kvie 
čiamos rajoninėse jaunimo šven 
tėse dalyvauti, rūpinasi, kad 
kiek galint didesnis jaunimo 

skaičius ten nuvyktų. Kraštu 
valdyba yra pasiryžusi, silniau 
finansiškai stovinčioms apylin 
kėms, šiame svarbiame reikale 
pagelbėti.

8. Šią vasarą Chicagoje į/y 
ksta II-ji Amerikos ir Kanados 
lietuvių dainų šventė ir Mont 
realyje pirmoj’ Jaunimo Lietu 
vių Diena. Jau dabar galvoki 
me, kaip j šias lietuvybės de 
monslracijos dienas patraukli 
kiek galint didesnį skaičių tau 
tiečių, ypač mūsų jaunimo.

9. Nepalikę Dievo valiai apy 
linkių ribose veikiančius kultūrį 
nius vienetus, kaip tai chorus, 
teatro grupes ir pan. Kur jų nė 
ra ir yra galimybių — organi 
zuokime naujus, o veikiantiems 
tieskime pagelbos ranką. Kai 
binkime j juos aktyviau įsijung 
ti naujų jėgų, ypač jaunimo.

10. Apylinkių valdybos turi 
vadovauti vietose visos lietu 
vių kolonijos veikimui, apjun 
giant visas ten veikiančias lie 
tuviškas organizacijas. Iškilus 
reikalui, turi šaukti tų oi gani 
zacijų vadovybių pasitarimus i> 
rūpintis vietose geru visų orga 
nizacijų sugyvenimu.

11. Šių metų pabaigoje su 
kanka 15 metų nuo pirmųjų, po 
II-jo pasaulinio karo, tautiečių 
atvykimo į Kanadą. Jiems, kaip 
ir daugeliui kitų, atvykti pade 
jo jau anksčiau čia gyvenę mū 
sų tautiečiai. Taigi, jų pagalba 
buvo didelė. Laikui bėgant dau 
gumas tai primiršo. Apylinkių 
valdyboms siūloma, šių metų 
laikotarpyje suruošti šių anksty 
vesnės kartos ateivių pagerbi 
mo vakarus ar gegužines, laike 
kurių būtų tie geradariai, ku 
riuo nors būdu atžymėti ir ur. 
gerbti. Tai prisidėtų prie anks 
tyvesnės ir nauj osios ateivių 
kartos nuoširdesnių santykių. 
Ankstyvesnės ateivių kartos 
tautiečius patrauktų nuošir 
džiau įsijungti į bendruomenini 
darbą.

12. Dauguma apylinkių soli 
darumo mokestį renka per isli 
sus metus. Mokesčio rinkimas 
vykdomas ir tada, kai vyksta pi 
niginės rinkliavos kitiems Apy 
linkių valdybų organizuojamie 
ms, tikslams. Iš tautiečių vienu 
laiku prašoma pinigų keliems 
tikslams. Tas, žinoma, atsiliepia 
į rinkliavų rezultatus. Todėl 
Krašto valdybasiū lo apylinkių 
valdyboms pačioms nusistatyti 
vieną ar du mėnesius, kada ki 
tų rinkliavų nėra, specialiai so 
lidarumo mokesčio rinkimui. 
Nelaukime, kad tautiečiai pa 
tys pasiūlys užsimokėti, bet nu 
sistatykime būdus pasiekti kiek 
vieną lietuvį ir iš jo paprašyti 
tų 2-jų dolerių metams. Ta^p 
renkant šį mokestį įsitikinsime, 
jog rezultatai bus žymiai gėrės 
ni. Krašto valdyba savo fina"1 
sinius metus baigia Krašto Ta 
rybos metinės sesijos dieną — 
maždaug, spalio mėn. pirmo 
mis dienomis. Būtų gera, kad 
apylinkių valdybos iki to laLo 
būtų baigusios solidarumo m > 
kesčio rinkimą ir persiuntusios 
Krašto valdybai skirtus 40%. 
Šioje vetioje tenka atkreirti 
apylinkių valdybų dėmesį, jog 
be siunčiamų Krašto valdybai 
40%. reikia dar 20 % siųsti r 
Kultūros Fondui, nes ne vist 
apylinkių yra vykdoma. Kultu 
ros Fondas turi didžią paskirtį 
mūsų bendruomeninėje veikio 
je ir be lėšų jis bus priverstas 
savo veiklą siaurinti.

13. Neužtenkamo gyvumo ro 
do Vasario 16 d. gimnazijo® 
rėmimo reikalas. Gimnazija iŠ 
silaiko tik iš aukų ir ji yra rei 
kalinga nuolatinės paramos. 
Tai pasiekiama tik geros va 
lios tautiečių susiorganizavusių 
j gimnazijai remti būrelius. Bū 
relių nariai moka 1 dol. į mė 
nesį. Pinigus iš jų surenka apy 
linkės valdybos pakviestas bū 
relio vadovas. Kai kuriose vie

Nukelta į 7-tą psl.
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Atsiliepimai į anketą.

Pasvarstykime savo reikalus
REDAKCIJOS IR SKAITY TOJŲ BENDRADARB1AVI 

MAS SUDARYS PAŽANGOS SĄLYGAS
Parašatyti apie NL savaitraš 

tj paskatino mane anketa, patai 
pinta gruodžio mėn. paskutmia 
me Nr. Labai sveikas sumany 
nias, nes tarp laikraščio ir ckai 
tytojo turi būti tam tikras ryšys, 
o ši 'spraga jaučiama ne tik N. 
Lietuvos savaitraštyje, bet ir 
visuose tremties laikraščiuose. 
Kenksmingas reiškinys abiem 
pusėm — skaitytojui ir rcdakci 
jai. Kodėl?

Pirmas atvejis — skaitytojas. 
Jis, paėmęs } rankas vieną, ant 
rą laikraščio Nr. ir gal po pu 
sės metų neradęs jame tu, kas 
jam įdomiausia pasiskaityti, pa 
prastai iš pačios širdies gelmės 
pasako: neįdomus laikraštis, ki 
tais metais jo neprenumeruosiu. 
Administracija, nežinodama 
priežasčių, yra priversta mažm 
ti laikraščio tiražą. Man atrodo, 
toks skaitytojas papildo didelę 
nuodėmę, pepranrfsdamas re 
dakcijai ar administracijai laik 
raščio nutraukimo priežasties, 
nes gal tik trumpas laiškelis, ke 
Ii pasiūlymai ir sumanymai, pa 
kreiptų laikraščio turinį jo pa 
geidaujama linkme. Laikraščio 
redaktorius — ne Dievas. Jis ne 
žino skaitytojų norų. Tikrumo 
je, jis tik patarnauja skaityto 
jams, parinkdamas įdomesnius 
straipsnius, žinių. Tad, kaip 
bendradarbiui, teatleidžia re 
dakcija už vieną, antrą iškeltą 
minusą NL savaitraštyje.

Pirmiausia, tai dėl pirmo pus 
lapio. Paprastai trečdalis ju 
(kartais ir pusė) užima šeirny 
niškos Montrealio žinutės: tai 
tas susirgo sloga, tai vėl kitai 
gimė kūdikis, o vėl anas persi 
kėlė iš senų namų Verdune į 
naujus LaSallėje. Tvarkoj. 
Kaip rašoma NL Nr. 51 (apie 
spaudos, balių) šis savaitraštis 
daugiausia patarnauja Montrea 
lio lietuviams. Jeigu taip yra, 
tad visiškai nėra reikalo redakc> 
jai skelbti visų (mano pabrauk 
ta — K. B.) lietuvių bendruo 
meniniu laikraščiu. Pavadinki 
me tuomet ne Nepriklausom i 
Lietuva, bet Montrealio Ži 
niom, atsisakydam inuo skaity 
tojų penkiuose kontinentuose!

Tačiau mano manymu, re 
daktorius pildo didelę klaidą, 
talpindamas montreahečių slo 
gas, baby showerius pirmame 
puslapyje, nes Montrealis nėra 
to užsitarnavęs. Esu tikras, kad 
ir skaitytojų daugumą ir NL šė 
rininkų daugumą, sudaro kitų 
kolonijų lietuviai, kurie būdami 
lygiateisiais NL skaitytojų šei 
mos nariais, nemato reikalo ke 
limo į padanges Montiealio lie 
tuvių, nuslopinant paprasčia“ 
siais šeimos ratelio įvykiais, 
daug svarbesnes pasaulio lietu 
vių žinias.

Tad ir siūlau, jeigu jau redak 
cija negali tų žinučių išvengti, 

perkelti jas į antrą arba pasku 
tinį puslapį, o vedamąjį talpinti 
pirmame. Gal būtų kiek apsun 
kintas techniškas admimstraci 
jos darbas, nespėjant išekspedt 
juoti laikraščio pirmadieniais, ta 
čiau ir dieną vėliau jį gavus ži 
nios būtų tokios pačios.

Antras minusas — laikraščiu 
laužymas. Kartais straipsnio pa 
baigos tenka jieškoti trijuose 
puslapiuose, kartais jo pabaiga 
visiškai neberandama. Toks 
straipsnio išmėtymas po visą 
laikraštį labai erzina skaitytoją, 
o dar labjau straipsnio autorių, 
nes jo išreikštos mintys nublun 
ka ir pats straipsnis su jo auto 
rium atrodo labai nuvertinti. 
Tad ir kėlimą naudoti tik bėdos 
dos“ atvejais.

Trečia. Nevisuomet sutinku 
su vertimais, o jeigu jie yra tai 
pinami, turi būti įdomūs daugu 
mai skaitytojų. Negalėčiau pa 
sakyti, kad pav. Faustas būtų 
minusas. Tačiau mano many 
mu, jo talpinimas yra tik berei 
kalingas vietos užėmimas. Tvar 
koj, jeigu šiandien NL turėtų 
20—30 psl. Visai kitas reika 
las! Bet kada reikia tenkintis 8- 
niais psl., jau turime apskaičiuo 
ti vietą visai kitoms žinioms vi 
sai kitiems straipsniams. Ne vie 
nas iš šalies galvoja, kad re 
dakcija pasidavė kelių asmenų 
įtakai Montrealyje (sakoma, 
kad jame yra daugiausiai Kana 
dos lietuvių rašytojų — poetų) 
ir tie keli asmenys tą Faustą tik 
ir skaito. Tuo tarpu, gal keli 
tūkstančiai, neužmeta net viena 
akim. Vietoj kad skyrus tiek 
daug vietos Fausto vertimui, re 
dakcija būtu daug geriau pada 
rius, duodama kas savaitę na 
šaulio lietuvių žinių santrauką, 
jų gyvenimą visuose kraštuose. 
Toks skyrius, ar tiesiog savai 
tinė apžvalga kiekviename Nr. 
yra būtina, nes tuo pačiu, gali 
ma būtų daryti palyginimą kitų 
kraštų lietuvių veiklos su Kana 
dos, kartais pritaikant svarbes 
nius, naujus įvykius, šiam kraš 
tui. ypač pageidaujamos ž.nks 
iŠ Australijos, Anglijos, Pietį 
nės Amerikos. Redakcijai tas 
pilnai įmanoma, nes juk rnai 
nais, ji gauna viso pasaulio lie 
tuvišką spaudą. Tiesa, NL re 
dakcinis personalas nėra skait 
lingas. Kiek žinau, pats red. J. 
Kardelis praleidžia po 12—14 
valandų 7722 George St. patai 
pose. Bet Montraelyje juk ne 
trūksta intelektualinių jėgų. 
Toks darbas, raštingam žmo 
gui, užimtų 4—5 vai., tuo pa 
Čiu įrodant, kad Montrealis lik 
rai remia savo kolonijoj leidžia 
mą laikraštį.

Paskutinis punktas būtų kre' 
pimasis į pačius skaitytojus.

Galime iš laikraščio reikalau 
ti vieno ar kito, tačiau kada jam 

nesuteiksime egzistavimo sąiy 
gų — laikraštis netobules, neis 
pirmyn, jo techniškas leidimo 
darbas stovės vietoje. Nusiskun 
džiama korektūros klaidom, p„ 
vėluotu jo išleidimu. Bet nei re 
dakcija, nei administracija tam 
nekalta. Kalbėkime atvirai: st 
nos spausdinimo mašinos yra 
netinkamos šių dienų spaustu 
vės darbui. Tad dar šiais me 
tais, norėdami matyti N. Lietu 
vą be jokių klaidų, be jokių už 
metimų, privalome kiekvienas 
iš skaitytojų nupirkti dar po 
vieną akciją, kad jau su paza 
sariu, mes N. Lietuvą matytu 
me nauju apdaru, gražiom nuot 
raukom, nauju raidynu.

Ne iš blogos valios, ar dėl ne 
turėjimo pinigų NL šėrų va 
jus užsitęsė skaitytojų tarpe per 
ilgai. Ne. Kaltininku reik i jieš 
koti lietuvio būde, didele dalimi 
jo nelankstume. Lietuvis yra 
dosnus, supranta savo pareigas, 
supranta ir jam statomus reika 
lavimus. Ir jis yra svetingas, 
niekuomet neišleisdamas sveč:o 
tuščiomis. Neišleistų tuščiomis 
N. L. B-vės valdybos nario, įga 
lioto asmens, apsilankiusio 
kiekvienoj šeimoj, akcijų pirki 
mo reikalais. O toks darbas 
tuoj pat turi būti pradėtas nuo 
Montrealio. Dėkingiausių laiku 
yra ateinantieji trys mėnesiai, 
kada daugumas ilgus vakarus 
praleidžia namuose. Su pavasa 
rio saulute, jie pradės judėt> į 
Dainavą, Palangą. Tuomet jau 
bus šaukštai po pietų. Ir vėl 
teks laukti metus laiko, bereika 
tingai leidžiant pinigą senų ma 
šinų remontui.

Tad ir į darbą, montrealie 
čiai! Įrodykite, kad esate tik 
rai verti turėti savo pastogėje 
garbingu vardu laikraštį. O 
nuo jūsų — neatsiliks ir kitos 
kolonijos. K. Baronas.

NL pastabos. Mielas mūsų 
bendrdarbis, kuris tikrai daug 
aukojasi N. L-vai, visą laiką 
sielojasi jos egzistencija, galimu 
jos autoritetingumu, jos įdomu 
mu, tai Kazimieras Baronas, 
kuris ir į anketą plačiausiai atsi 
liepė. Ačiū nuoširdžiai už visus 
jo rūpesčius N. L. Ir už atsaky 
mą į anketą.

Labai teisingų pastabų yra 
šiame atsakyme, nors redakci 
jai tie dalykai, kaip trūkumai, 
yra žinomi. Tačiau, kai bando 
me reikalus aiškintis, tebus jie ir 
viešai aptarti (prisilankant au 
toriaus dėstymo tvarkos).

Ryšis tarp laikraščio ir skai 
tytojo yra natūralus ir būtir 
as reikalas, nes laikraštis skaity 
tojui tarnauja.

Teisybė, kad redakcija yra 
reikalinga skaitytojo informaci 
jos. Dar geriau būtų, jeigu ta 
informacija būtų ne vien sausas 
darbo vertinimas, bet drauge ir 
bendradarbiavimas, talka ar pa 
galba laikraščiui, kuris neturi 
didelių bendradarbių kadrų.

Dėl pirmo puslapio reikėtų 
daug aiškintis. Trumpai kai 
bant, ne todėl į jį patenka eili 
nės kronikos žinutės, kad redan 

cija tuo norėtų įtikti montrea 
liečiama, bet dabartinės spaus 
dinimo sąlygos yra tokios, kad 
tų žinių nesti galimybių nukelti 
į kitus puslapius. Vedamojo iš 
kėlimas į pirmą puslapį hieko 
tam reikalui nepadėtų, ir tiktai 
dar labjau sumažintų vietą poli 
tinėms žinioms. Dabar laikraš 
tis spaudinamas po du pusiu 
pius kasdieną, ir nėra galimybės 
laikraštį planuoti, turint visą 
medžiagą. Taip būtų galima na 
daryti pakeitus spausdinimo 
techniką, kaip yra užprojektuo 
ta.

Dėl pačių tų žinių. Šaueriai, 
gimimai, krikštynos, pakasynos 
Taip tai yra smulki kronika. 
Deja, toks yra mūsų gyvenimu 
vaizdas. Jeigu nepadarome di 
dėsnių darbų, belieka... smul 
kūs. Tačiau ir čia reikia paša 
kyti, kad laikraščio skaitytojų 
kontingentas yra nepaprastai 
įvairus — ir intelekto, ir išsi 
lavinimo, ir socialinės padėties, 
ir kitokio skirtumo. Yra ir to 
kių skaitytojų, kurie tiktai tokia 
kronika domisi ir be tokios laik 
raštis jiems neįdomus.

Laužymas. Kėlimas iš pusią 
pio į kitą puslapį — visų laik 
raščių ir visų žurnalų praktikuo 
jami, jau tiktai dėl to, kad daž 
nai vieną straipsnį neįmanoma 
į vieną puslapį sudėti dėl jo dy 
džio. Be to, tenka skaitytis su 
estetika: didelis puslapis užpil 
dytas vienu straipsniu, nuobo 
džiai atrodo, negražus, neido 
mus. Patrauklumo tikslu, aroa 
sukelti susidomėjimui, drauge ir 
duoti ypač įvairų vaizdą, — 
ypač dienraščiai į pirmąjį pus 
lapį sutelkia visas įdomesnių 
straipsnių antraštes, teksto te 
palikdami tiktai po kelias arba 
keliolika eilučių. Koks čia sun 
kūmas atskleisti tą puslapį, į ku 
rį straipsnio pabaiga nukelta? 
Ir kuo čia straipsnis ir autorius 
nuvertinami? Tai yra visiškai 
normalu, suprantama ir aišku.

Vertimai? K. Baronas, kai 
bedamas apie Faustą kalba ne 
apie vertimus, kurių NL nema 
ža yra skelbiama, bet apie Faus 
tą, kaip veikalą. Mūsų mielas 
bendradarbis nemėgsta poezi 
jos. Tai yra skonio dalykas. Ki 
ti skaitytojai labai mėgsta po 
eziją ir prašo jos daugiau dėti. 
Kai skaitytojų kontingentas ia 
bai įvairus ir sudėtingas, — vi 
siems įtikti nėra jokios galimy 
bės. Kaip patarlėje; kai dėl sko 
nio ir spalvos — tai nėra bend 
rus kalbos. O vis dėlto poezija 
yra visų menų karaliene!

Lietuvių veiklos apžvalgos. 
Taip. To reikia. Reikia ir dar 
daugiau. Reikia ir Lietuvos gy 
venimo apžvalgų. Reikia ir pa 
soulionio žmonijos gyvenimo ir 
visokeriopų jo apraiškų apžval 
gų. Tas NL redakcijai yra ge 
rai žinoma. Ir, kas esamomis 
sąlygomis įmanoma, yra daro 
ma. NL red. yra įvedusi net tra 
faretinę antraštę: ,,Lietuviai vi 
sur veikia“. Deja, spauda daž 
niausią labai vėluoja. O tūloje 
terandamos ,,baby shower“, ve

M0SXJ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Sveikiname Toronto PPSK Aušros, Ročesterio LSK Sakalo, 
Mintrealio LSK Tauro ir Toronto LSK Vyčio sportininkus,
atvykusius į Kanados Sporto 
me sėkmės, gražios sportinės 
svetingame Hamiltone.

PIRMENYBĖS
Sportininkų tarpe yra prum 

ta prieš įvairias rungtynes da 
ryti prognozes, spėti laimėto 
jus ir rungtynių pasekmes. Pa 
mėginsim ir mes. Pradedant vy 
rų krepšiniu, laimėtojas yra la 
bai aiškus — Toronto PPSK 
Aušra, kuriai dar pirmą kėlinį 
galės pasipriešinti tik Vyčio 
„veteranų“ penketukas. O gal 
Montrealis ir Rochesteris, (apie 
kuriuos ilgesnį laiką beveik me 
ko negirdėjom) paslapčia ren 
giasi į meisterio karūną? Mete 
rų grupėje kova turės vykti 
tarp Vyčio, Aušros ir Hamilto 
no, tačiau ligšiolinis ŠA lietu 
vių meisteris neturėtų išleisti iš 
savo rankų pirmo smuiku. Ma 
no manymu, pirmenybių taurė, 
95% jau yra pas vytietes. Jau 
nai, kaip parodė ligšioliniu duo 
menys, rungtyniaus Kovas ir 
Aušros klubas. Du ankstyvesni 
susitikimai baigėsi hamiltome 
čių laimėjimais. Gal ir pirmeny 
bėse jie pakartos tas pačias pa 
sėkmės, tuo pačiu parodydami, 
kad Hamiltone auga graži krep 
šinio užuomazga?

Nemalonu kalbėti apie vyrų 
stalo tenisą, nes nepajėgiam 
per tiek metų užauginti naujų 
jėgų, naujų žaidėjų. Sukamės 
apie Gvildį, Nešukaitį, Rautin 
šą, Mačiulį, Navicką, Brazlaus 
ką, Stanaitį ir kt. Ir nė žings 
nio pirmyn! Tokiu būdu, pirme 
nybių eilė yra labai aiški, naši 
stovėjusi jau „metų-metais“: 
Vytis. Dėl antros vietos turėtų 
kovoti Sakalas su Kovu. Ha 
miltoniečiams duosiu avansą, 
nes jie žais savoj salėj, prie sa 
vo publikos ir prie savų stalų. 
Pas moteris — padėtis ta pati. 
Jokia žaidėja negali prisiartinti 
prie torontiškės Z. Kasperavi 
čiūtės lygio. Pakanka jos ir 
jaunos Sabaliauskaitės kitų nu 
ginklavimui. Nemanau, kad Vy 
čio šachmatininkus „užšakuo 
tų” Aušros ir Kovo žaidėjai, 
tad dar kartą, vytiečiai galės į 
savo laimėjirpų grandį įrašyti ir 
šią pergalę.

Kiekvienam didesniam sporti 
ninku suvažiavime, sau vietą 
randa ir linksmoji dalis, bend 
ras pobūvis — susipažinimo va 
karas. Jis yra labai reikalingas 

dybų, krikštynų ir kt. žinios, 
kurių p. K. B. nepageidauja. 
Tačiau, tai rimtas pageidavimas 
ir jam bus atkreiptas ypatingai, 
dėmesys.

Skaitytojai. Čia belieka p. K. 
Baronui tiktai pritarti.

Ačių už visas pastamas. 
Bus daugiau.

Apygardos pirmenybes. Linki 
kovos ir smagiai praleisti laiką

HLSK Kovo valdyba.
HAMILTONE

ne tik aptarimui tolimesnių stra 
teginių ėjimų, įspūdžių pasidali 
nimui, bet taip pat artimesniam 
sportininkų susipažinimui, pa 
bendravimui. Užsimezgusi drau 
gystė dažniausiai netrūksta ir 
tokiu būdu, mūsų jaunimas ne 
nutolsta nuo lietuviško kamie 
no. O Hamiltonas garsus y a 
savo parengimais. Ir šį kartą jis 
pasiruošė šeštadienio vakarą 
gražiai visus sportininkus pri 
imti puikioje Knights of Colum 
bus salėje, grojant italų orkest 
rui!

Tad ir linkime „gero vėjo“ 
visiems sportininkams Hamilio 
ne sausio 28-29 d. d.! K. B.

KOVO ŽINIOS
Šis savaitgalis Hamiltone bus 

sporto ženkle, nes į įvykslan 
čias KSA pirmenybes atvyksta 
apie 200 sportininkų. Ta proga, 
paduodame sausio 28—29 d. d. 
bendrą tvarkaraštį:

Šeštad. 10 vai. ryto pirmeny 
bės pradedamos krepšinio, sta 
lo teniso ir šachmatų susieiki 
mais. Stalo tenisas VA V para 
pijos salėje (58 Dundurn St. 
N.) ir šachmatai — parapijos 
klebonijos žemutiniame katnba 
ryje. Krepšinio (vyrų, moterų 
ir jaunių) ir tinklinio susilipi 
mų tikslus laikas ir salės bus pra 
neštos klubams raštiškai po 
burtų traukimo sausio 22 d. Iš 
anksto įspėjame ir prašome vi 
sų dalyvių ir žiūrovų, gimnazi 
jos patalpose nerūkyti. Švieti 
mo direkcija, klubo valdybą 
raštiškai įspėjo laikytis visų nu 
statytų taisyklių.

Šeštad., 7 v. v. Knights of 
Columbus salėje rengiamas ben 
dras spprtininkų susipažinimo 
vakaras - šokiai. Sportininkams 
įėjimas tik 1 dol.

Sekmadienį 11 vai. ryto VA 
V bažnyčioje pamaldos sporti 
ninkams.

Sekmad., 1 vai. p. p. Mergai 
čių Katedros gimnazijoj Main 
St. E. kampas Wentworth — 
kur buvo rungtynės (JAV— 
Kanada) oficialus pirmenyuių 
atidarymas, baigminiai susitiki 
mai ir dovanų įteikimas.

Pirmenybių pravedimui Ha 
miltono švietimo direkcija Ko 
vo valdybai paskyrė dviejų g<m 
nazijų patalpas. Susidarė visa 
eilė nepatogumų, tad ir valdy 
ba dėjo pastangas gauti tokiai 
patalpas, kuriose galėtų tilpti 
visos rungtynės. Pastangos da 
vė vaisius, nes švietimo direk 
cija suliko išnuomoti Hill Park 
(ant kalno) gimnaziją, kurioje 

Nukelta į 6-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės borėjo
Romanas

10.
IV.

Apie direktoriaus pasiūlymą keisti specialybę Viktoiija, 
grįžusi namo, vyrui net neužsiminė; nieko apie tai nepasakė 
jam ir sekančiomis dienomis. Iš viso, jųdviejų kalbos tesimez 
gė tik apie būtiniausius šeimyninio ūkio reikalus, o šiaip g/vu 
nimas vėl įėjo į normalias vėžes. Viktorijai buvo net keista, 
kad ji nei iš Šio, nei iš to, be jokios objektyvios priežasties bu 
vo pajutusi savo vyrui tokį staigų atšalimą; iš kitos vėl pusės, 
jei ji būtų ėmusi analizuoti savo jausmus, tūli gražu nerastų te 
nai nė pėdsako meilės įkarščio. Savo ruožtu Barvainis pyko 
ir ant savęs už savo, kaip jis mintyse apibrėžė, netaktišką cl 
gesį žmonos atžvilgiu. Sutikęs seserį Kastutę, jis vengė liktis 
su ja dviese, kad ji tik kartais neprimintų jo pasiūlymo nueiti 
į kiną. „Ir kaip man šovė į galvą tokia kvaila mintis! Na. vis 
dėlto ji, tur būt, suprato, kad aš tai tik juokais?” Paga..a„ 
Barvainis ir visai nusiramino.

Tačiau vienas dalykas graužė Viktoiiją; kopei ji nepasi 
naudojo Adomėno pasiūlymu. Dabar jai pasirodė, kad la 
ratorijos ji visada nekentė (tai buvo netiesa), kad į laborantės 
darbą žiūrėjo kaip į kažką žeminančio (tai buvo netiesa), kad 
visada veržėsi į kurią nors įdomesnę specialybę ir tai buvo ne 
liesa). Mintyse ji plūdo Adomėną paskutiniais žodžiais; ją 
siutino ir tos trys dienos, kurias siūlė jai Adomėnas apsisoręs 
ti; jai dabar rodėsi, lyg tai buvęs kažkoks ultimatumas. „Na 
ii gerai, kad atsisakiau. Rami galva“. Bet jos galva nebuvo 
rami. Ir štai kodėl ji panoro išsiblaškyti ir pietų metu lieti 
ketai sviedė:

— O gal mes nueitume šįvakar į teatrą?

Barvainio šaukštas stabtelėjo tarp lėkštės ir burnos. Po 
to vėl nukeliavo į burną ir vėl į lėkštę.

— Į teatrą? Kodėl gi kaip tik ketvirtadienį’ Kas gi to 
kio eina teatre?

— Nežinau. Galima pasižiūrėti į laikraštį. O kokiomis 
gi dienomis tu su manimi vaikštai į teatrą?

Nijolė susidomėjo:
— Tai mes su Geduku liksime dviese?
— Na ir kas? Pagaliau pasikviesim tetą Sabaliene. To, 

mai, tu atneši jos siuvamą mašiną, ir ji gales siūti pas mus.
Sabalienė buvo Barvainių kaimynė. Dirbo ji kažkur siu 

vimo artelėje, bet laisvu laiku krapštinėdavo ir namuose.
— Mašiną aš galiu atnešti, bet kodėl mes būtent turim 

eiti į teatrą?
— Nesuprantu tavęs, Tomai. Ar į teatrą vaikštoma iš 

būtinumo?
— Hm. . .
— O tegu ir iš būtinumo. Matyt, būtina vaikščioti į te 

atrą, kitaip jo nė nebūtų.
— Tu velniškai logiška, Viktorija, bet neapsisprendei 

net, į kurį teatrą mes turime eiti.
— Bene būtina apsispręsti? Į teatrą, ir tiek. Mes tain le 

tai tenai vaikštom, kad mums vis tiek, kas žiūrėti. Mes jus. 
faktiškai nieko ir nematėm. Beveik nieko. Ar tai normalu?

— Nesuprantu, kodėl nusprendei kaip tik šiandien iš 
spręsti tą problemą. — Barvainis baigė savo sriubą ir pastūmė 
lėkštę nuo savęs. — Taip, kodėl kaip tik šiandien?

— O kodėl ir ne?
Barvainis pakraipė galvą:
— O gal vis dėlto į kiną?
— Į kiną, Tomai, aš galiu nueiti ir be tavęs.
— Ir į teatrą gali?
— Ir į teatrą.
— Na tai ir eik.
Nijolė paėmė duonos riekelę ir ėmė lipdyti iš jos kamuo 

liukus. „Tėtė ir mama barasi. Kažin ar visi tėtės su mamomis 
barasi?“ Ji ritinėjo tarp pirštų kamuoliukus, sukaupdama į 
juos visą dėmesį, kad tik negirdėtų artėjančios audros; jos 
širdis spurdėjo kaip sugauto kačiuko”, — jai buvo tekę girdė 
ti, kaip plaka kačiuko širdis.

— Ką gi, galiu eiti. Tomai. — Viktorija atsikėlė nuo 
stalo. — Nijole, nesikelk, tuoj atnešiu antrą. Ir nežaisk su 
duona. Kiek kartų tau draudžiau! Galiu eiti, Tomai, nors į 
teatrą žmonos eina paprastai su vyrais. Ir net su savo vyrais.

Ji išėjo j virtuvę, o Baivainis, nei iš šio, nei iš to, ėmė ir 
sušėrė Nijolei per ranką; Nijole pradėjo verkti.

— Neišauklėti vaikai nemoka prie stalo sėdėti, — tarė 
jis lyg sau, lyg sienoms, o gal ir Nijolei. — Ir ko žliumbi? — 
Nijolė įsiverke kaip reikiant, ir jam pasidarė jos labai gaila 
— Na, nereikia verkti. — Nijolė vistiek tebekūkčiojo. — Nu 
stok verkti. Aš tau nupirksiu saldainių. Gerai.

Nijolė tebeverkė. Iš virtuvės grįžo Barvainienė.
— Nežinau, kodėl visada turi nukentėti vaikai, — tarė ji 

ramiu balsu; tokio jos balso Barvainis labjausiai nemėgo ir 
vengė. Pro tą ramumą veržėsi ir įtūžimas, ir neapykanta ir 
sielvartas; taip bent tarpais pasivaidendavo jam. — Geduka 
šiandien atsiimsi tu ar aš?

— Galiu ir aš. O į kiną tu vis dėlto nenori?
— Ne.
— Ir gerai. — Barvainis tai ištarė pabrėžtai abejingu 

balsu. — Ir gerai. Dabar tik prisiminiau, kad turiu nesuiašy 
tų epikrizių. Turiu šiancĮien užbaigti, rytoj konferencija.

Ligoninėje tuo vardu buvo vadinami ilgesni rytmetiniai 
gydytojų pasitarmai. Pagaliau tai ir būdavo konferencijos, 
ir be prezidiumo, prakalbų ir fotokorespondentų.

— Vadinasi, eisi j ligoninę? — Viktorijos balse praskani 
bėjo grąsinimas.

__ Taip. Žinai, juk, kad ligos istorijas išsinešti drau 
džiama. B“8 daugiau.
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Lietuviškosios knygos 
problemos

RAŠO LITUANISTAS VYTAUTAS JONYNAS
(Iš paskaitos, suruoštos Mont realio Lietuvių seimelio 

prezidiumo 1961. I. 14)

ANTANAS GUSTAITIS

Žymėdamasis šiam žodžiui 
atskirus taškus, prabėgau min 
timis daugelį dalykų — gal to 
dėl, kad mane, kaip ir jus visus, 
pagavo naujų metų sąvaitoj ne 
jauki savijauta skradžiais ei 
nančio gyvenimo. Gal todėl, 
kad staiga pasimatė, kaip nusi 
Aėrusi mūsų kolonijos kultu.i 
nė saviveikla.

Kad ir šis vakaras — kada gi 
paskutinį kartą būta panašaus!

Kaip užsukti prelegentui po 
kalbį tinkama tema ir forma, ka 
da sakysim per ištisus metus 
viet. savaitrašty neaptikai nė 
vieno išsamesnio liet, knygos 
aptarimo? (Paskaitininkas ir ki 
ti sugebą tą padaryti ir pakar 
totinai prašomi, deja, to nepa 
daro. Red.).

Nežiūrint, kad liet, leidyklos 
nepabūgsta išleisti naujų ki.y 
gų (jų šiais metais būta itin 
stiprių), nežiūrint, kad mūsų 
pačių kolonijoj esama ryžtingų 
Žmonių, dirbančių tikrai pozily 
vų darbą, nežiūrint, jog Mont 
realis stovi VIII Kanados Liet. 
Dienos išvakarėse, mes dažnai 
vis labjau pasigendam mtymes 
nio, visus vienijančio disputo 
savos kultūros (ir knygos) te 
momis.

Tolima, veik neįtikima, šian 
dien atrodo toji epocha, kada 
sukunkuliavo ginčai dėl „Alt. 
šešėly“ romano. Arba polemi 
kos audra dėl „Kryžių“, ar net 
sąmaištis „nuosmukio manifes 
to“ akyvaizdoj.

Nejaugi išeivijos dvasinis un 
lumas būtų kažkur pakirstas? 
Nejaugi po 15 metų svetur mū 
sų kadaise jautrus išgyvenimas 
tremties misijos būtų susverdė 
jęs ir atrofavęsis?

* *
Atmintis iškrečia keistą išdai 

gą. Ruošdamasis kalbėti į jus, 
prisiminiau literatūrinius vaka 
rus Kaune, Vilniuj, Vt’st. pre 
mijos įteikimus, universitetinių 
būrelių popietes. Prieš, laike ir 
po bolševikmečio. Prisiminiau 
Kauno knygynus, Lukšio gar 
vės antikvariatus, bibliotekas, 
knygų mėnesius, pigiąsias savai 
tęs.

Prisiminiau save ir kitus. Skai 
tančius. Diskutuojančius. Ser 
gančius dėl knygos nepripdži 
nimo. Susipykstančius ir vėl su 
si taikančius.

Bet drauge grįžo ir kitas 
vaizdas. Balošerio biblioteka.

Iš jos kuldeno pagyvenusios 
(ar bent mums taip tada atro 
dė) moteįėles, nešinos rusų emi 
grantų literatūra.

Kaip tada į jas žiūrėjom, ta? 
pirmąsias išėjusias negrįžti? Ką 

mes žinojom apie jų ilgesį žmo 
giškosios pagarbos?

— Kaip kurjozą, keistenybę. 
Su gailesčiu ir... iš augšto.

Argi mums buvo svarbu, ką 
jos skaitė? Kodėl skaitė?

Kaž kas pašnabždėjo jų dva 
sinis penas atsiminimų knyga 
„nuo dvigalvio aro iki raudo 
nosios žvaigždės“ ir tuo palikė 
jom. Nors žinojom Gorkį Šo 
lochovą, Alex Tolstojų.

Ak, tur būt ir joms buvo kar 
tojama jog tremties bandymai 
užgrūdina žmogų, palenkia io 
mistinę sielą jieškiti egzislenc: 
joj amžinųjų vertybių.

Ir joms buvo postringauja 
ma, kad likę krašte kūlėjai prie 
vartaujami, kad ją kūryba smu 
kusi ligi negirdėto lygio. Ir 
joms buvo cituojami pavyz 
džiai, kaip istoriniai tremtiniai 
— Mickevičius, Slovackis, Cha 
teaubriand’as, radikaliai pakre- 
pę savo kraštų literatūrą gaivia, 
kūrybinga linkme.

Tik niekas nepaminėjo, jog 
tas perversmas įvyko ne tuo 
metu, kai tie rašytojai skurdo 
emigrantinėj gurguolėj, bet žy 
miai vėliau.

Kada jų žmogiškoji kančia, 
jų kūryba pasidarė žinoma ap 
leistam krašte ir uždege novito 
riško žodžio išbadėjusias ma 
sės.

Ak, turbūt ir tų Balošerio se 
nelių buvo svajota, kad ateis me 
tas, kai istorija pasukios ausis 
visiems pasiklydusiems ir pas 
klaidinusiems ir susodins juos 
kaip du neklaužadas peštukus, 
dar kartą į vieną suolą; kad kar 
tu mokytųsi artimo meilės, be 
sos ir grožio jieškojimo.

Bet laimėjo Nobelio premiją 
Iv. Buninas, o vis dėlto vakarų 
pasauks dar ligšiandien darosi 
atsakymo į rusų tautos miaię 
B. Pastarnako ar kokio nors 11 
jos šrenburgo skystate.

Ir lyg pajuokai tik po 40 me 
tų paskutinis atsišaudėlis VV. 
Nabokovas laimėjo bent mažytį 

pripažinimą rusų išeiv. kury 
bai sužėrėjęs trupančia žvaigž 
de pasaulinės literatūros hori 
zonte.

Pasaulis išgudrėjo. Istorijos 
pavyzdžiai nepasitvirtino. Da 
kartiniai Rusijos ir pavergtų že 
mių engėjai neužmršo užsisklęs 
ti nuo pavojingų idėjų plitiin « 
iŠ užsienio. Jų kampanija prieš 
pabėgėlius išsišakojo iki š;ol ne 
matytu mastu. Subversija, prast 
dėjusi išeivių šmeižimu kitatau 
čių akyvaizdoj, perėjo į vidini 
tarpusavio kiršinimą ir menka 
vertybės nuodo švirkštus kiek 
vienon užsieny gyvenančio są 
monėn.

KU LTŪR WEpOtCWIKA
KLEOFAS JURGELIONIS

sausio 7 d. atšventė keleriopą 
savo sukaktį: 75 metų amžiaus 
(g. 1886. I. 1), 50 metų veik 
los tarp Amerikos lietuvių, čia 
jis reiškėsi kaip rašytojas, poe 
tas, oratorius, švietėjas, redak 
torius ir scenos veikalų režisie 
rius. Prieš 40 metų tapo advo 
katas.

Pastoviai apsigyveno Ri'.ci 
side, Calif. (4465 Elora Court). 
Čia pat už miesto kalnai, kurie 
dengia nuo šiaurės ir rytų vėjų. 
Oras labai malonus, švelnus. Vi 
sada šilta, saulės be saiko. Nuo 
šaliai nuo miesto turi nusipirkęs 
namus. Tylu, ramu aplinkui.

Toje rezidencijoj ir įvyko su 
kakties minėjimas. Susirinko 
būrelis artimųjų. Iš Santa Mo 
nica ir Los Angeles apsilanicė 
prof. K. Alminas, rašytojas J. 
Švaistas, „Lietuvių Dienų” lei 
dejas Ant. Skirtus su žmona, 
Aftukai ir inž. L. Grinius.

Pokalbiuose ir atsiminimuose 
labai įdomiai prabėgo keletas 
valandų.

„NAUJOJE ŽEMĖJE”
Vak. Berlyne, Kongresshal 

le, lapkr. 12 iki gruodžio 9 d. 
buvo suruošta tarptautinė trem 
tinių ir pabėgėlių dailininkų pa 
rodą, kurioje dalyvavo kėliau 
kūriniais ir dail. Pranas Gailins 
iš Paryžiaus. Parodos proga bu 
vo išleistas katalogas „Im neu 
en Land“ (Naujoje žemėje). 
Parodos globėjas buvo Lichten 
šteino kunigaikštis Pranas Juo 
zapas II, garbės komitetą sudu 
rė taip pat žymūs įvairių tautų 
asmens. Parodą rengė AWR — 
Association for the Study of 
the Study of the World Refu 
gee Problem (Pasaoliu pabėgę 
lių problemos tyrinėjimo dr-įn).

MIRĖ MOKYTOJAS 
VETERANAS

1960 m. gruodžio 21 d. mirė 
pedagogas, visuomenininkas, 
Lietuvos konsularinis atstovas, 
ilgametis mokytojas ir vidurį

Nesisakykim jos nepaliesti. 
Ar nebūdinga, kaip mes paty-» 
tris kart išsigynėm savo tapaty
bės? Iš karto sakėmės išvietin 
tais. Paskui tremtiniais. Dabar 
vadinamės išeiviais. Kas žino 
neprailgs ir nesigėdinsim sau tai 
kyti „lietuvybės atplaišų“ ter 
mino?

Ar tai neliudija didžiumos iš 
eivių dezertyravimo iš kovos 
lauko?

Kur glūdi mūsų tragiką ir de 
fetizmo pradžia? Kodėl sekasi 
priešui aplenkt mūsų ugnies tas 
kus ir įsiskverbti į gynybos Ii 
nijas? Kodėl egzistencijos pa 
kova pasidarė persunki nus.i 
pusiems tremtinių pečiams?

* *
Bus daugiau. 

nių mokyklų inspektirius, „Švie 
timo Darbo“ redaktorius Anta 
nas Kasakaitis.

Velionis gimė 1970 m. Vi 
13. Subačiškių k., Gudelių I 
valsč., Mariampolės aps. Mokė 
si Veiverių mokytojų seminar i 
joje, kurią baigė 1889 m. Mo 
kytojo vietos Lietuvoje negavo, 
kaip daugelis anuomet lietu 
vių mokytojų, ir A. Kasakaitis 
turėjo keltis j Lenkiją, į Nurą 
pne Bugo upės, Lomžos gub. 
ir dirbti ten 17 metų. Ten jis 
ir šeimą sukūrė. A. Kasakaitis 
grįžo 1906 m. į Lietuvą ir gavo 
mokytojo vietą Surviliškio mo 
kykloje, Kėdainių ap. Bet vėl 
turėjo 1913 m. apleisti Lietuvą, 
buvo perkeltas į Lenkiją, į Var 
šuvą. Kai nutrūko Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai, A. Kasakai 
tis su šeima grįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas švietimo Minis 
terijos vidurinių mokyklų ins 
pektorium. 1926—36 m. buvo 
Knygų leidimo komisijos, 1929 
-32 m. lietuvių kalbos i» rašy 
bos kom. narys; 1925-30 m. re 
dagavo „Švietimo Darbą”, 
1936 m. pasitraukė į pensiją.

A. Kasakaitis plačiai bend 
radarbiavo spaudoje, ypač pe 
riodinėje.

Pakartotinės Lietuvos okupa 
cijos ir karas jį išbloške iš tėvy 
nės. Mirė Čikagoje ir palaido 
tas ŠV. Kazimiero kapuose. Li 
ko du sūnūs mokytojai, o tie 
čią sūnų, inžinierių, Stasį Vy 
tautą, rusai kardais sukapojo Si 
bire. Kasakaitis buvo vienas se 
niausiu Lietuvos mokytojų. J«> 
mirtis tremtyje ir emigracijoje, 
apgailestaujama.

PROF. BIELIUKAS APIE 
MOKSLINĮ DARBĄ 

LIETUVOJE
Mokslų akademijos prezidiu 

mo vyr. mokslinis sekretorius 
prof. Kazys Bieliukas spaudoje 
pareiškė, kad šiuo metu Lietu 
voje veikia 12 augštųjų mokyk 
lų, kuriose studijuoja beveik 30 
rūkst. studentų. Be to, veikią 2b 
mokslinio tyrimo institutai. Mo 
kslų akademijos Įstaigos poka 
riniais metais išleidusios dau 
giau kaip 5000 spaudos lankų 
mokslinės literatūros. Maždaug 
tiek pat mokslinės literatūros iš 
leidusios Lietuvos augštosios 
mokyklos ir kitos mokslinio ty 
rimo įstaigos. Iš naujausiųjų 
Mokslų akademijos- leidinių Bie 
liukas minėjo „Lietuvos T j’? 
istorijos“ antrąjį tomą, kuris ati 
duotas spaudai, ir „Lietuvos 
upių katastro“ antrąjį tomą. Jis 
pats jau daugelį metų ruošiąs 
spaudai, ir ežerėtyros kursą 
1960 metais jo instituto bene’, 
radarbiai parengę ir išleidę du 
straipsnių rinkinius trimis kai 
bomis — lietuvių rusų ir ang 
lų — vieną tarptautiniam geo

Tai vardas, kuris pals už sa 
ve kalba, nors jam kergiama te 
bai daug visokių epitetų --- An 
tanas Gustaitis aktorius, Anta 
nas Gustaitis režisierius, Antr. 
nas Gustaitis poetas, Antanas 
Gustaitis dramaturgas, Antanas 
Gustaitis. . . peklininkas, bet a 
tuo nesuminimi visi jo amatai, 
visos specialybės ir visi titulai. 
Rodos, paskutiniu metu jis jau 
vadinamas cukrininku. . . Nesu 
paisysi. Bet kai pasakai Anta 
nas Gustaitis be jokių titulu, *<i 
si, kas tiktai jį pažįsta arba kas 
oent kartą matė, — tuojau gau 
na tikrą vaizdą to asmens, kti 
ris scenoje prie piupitio, kaip ir 
kasdieniniame gyvenime, tiesda 
mas jums ranką pasisveikinti, 
visada turi būdingą jam šypse 
ną, kuri jame žymi esant hu 
moristą, visus gyvenimo faktus 
ir net tragingiausius įvykius lei 
džiantį per humoro prizmę.

Rimtai kalbant. Antanas Gus 
taitis savo gyvenime yra pra 
ėjęs toli gražu ne humoristinį 
kelią. Gimęs 1907 m. Gustaičių 
kaime (Kvietiškio vai., Mariam 
polės ap.), Gustaitis yra baigto 
Mariampolės mokytojų semitia 
riją, po to buvęs pr. mokyklos 
mokytoju. Bet, pasiryžęs siekti 
augštųjų mokslų. įstojo į VD 
universitetą, kur studijavo lite 
ratūrą, pedagogiką ir teatre me 
ną bei dramaturgiją. Studijuo 
damas jau rašė pjeses Studentu 
teatrui ir Radiofonui. Vėl bari 
dė mokytojauti gimnazijoje, 
bet jį traukė platesnis ir įvai 
resnis darbas. Tat buvo Klaipė 
dos, Vilniaus ir Kauno radiofo 
nų direktorium, redaktorium, 
Vilniaus dramos dirtktorium, o 
tremtyje vaidinimų ir rečitalių 
organizatorium ir dalyviu.

grafų kongresui, kitą tarptauti 
šiam geologų kongresui. Prie 
instituto veikianti geografų dra 
ugija išleido du stambius geo 
grafijos metraščius, o trečias 
spausdinamas. Kai kurie Lietu 
vos mokslininkai tyrinėja at 
mosferos radioaktyvumą Lietu 
voje. Ir šiuo klausimu jau esą 
paskelbta literatūros. E.

• Dr. J. Remeika, gyvenąs V o 
kietijoje, paragšė studiją apie 
prekybą Nemunu; ji atiduoda 
ma spausdinti „Tautos Praei 
čiai”.
• Sklandytuvų spehalistas inž. 
Balys Karvelis sukonstravo 
naujovišką sklandytuvą, kuris 
dabar pristatytas serijinei ga 
mybai. Tai ,,BK 6“ modelis II 
gasparnio sklandytuvo bandy
mai parodę labai gerus rezul 
tatus. E.

9 Adv. J. Bataitis, buv. PLB 
Vokietijos krašto v-bos pirmi 
ninkas, sunkiai serga. Po sūdė 
tingos operacijos, ilgą laiką ne 
atgavo sąmonės.

• A. Ružancovas, Lietuvių BiL 
liografinės Tarnybos vedėjas,

Persikėlęs į Ameriką (Bosto 
ną), t. pat ruošia vaidinimus, re 
žisuoja spektaklius, dalyvauja Ii 
teratūros vakaruose ir tt. To 
kiam tikslui jį Montrealio Kata 
likių Moterų draugijos skyrius 
pasikvietė Užgavėnių baliui. 
Gal todėl, kad Antanas Gustai 
tis—peklininkas, o balius įvyks 
prieš pat gavėnią, kada, Pele 
nų dieną, pelenų žiupsniu į vir 
šugalvį bus priminta, jog „dui 
kė esi ir į dulkę pavirsi“, o to 
dėl saugokis, kad nepatektum 
ir į . . . peklą, į kurią kelius A. 
Gustaitis yra tiksliai apdaina 
vęs. , . .

Tat Montrealis bus laimin 
gas liūdnąją gavėnią sutikti su 
linksmuoju Antanu Gustaičiu, 
kuris vasario 11d. Aušros Vai
tų salėje, laukiant Užgavėnių 
blynų ar sklindžių, Montreaho 
lietuviams papasakos linksmų 
dalykų, kad ne taip būtą hūū 
na gavėnia. Lauksime.

džiaugiasi, kad 1960 metai lite 
ratūrinių veikalų atžvilgiu lieti 
viams buvo riebesni — išleista 
daugiau veikalų negu 19o9 n- 
• J. Slita ir V. Koralkevičiūtč- 
Brazilijoje baigė medicinos fa 
kultetą, J. Bendžius odontologi 
jos mokslus.
9 Dr. Edv. Varnauskas, gyve 
nąs Švedijoje, pasižymėjo mo 
ksliniais tyrimais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta. MOTINOS RAN 

KOS. Romanas motinos tema 
iš didžiosios meilės serijos. Ap 
lankas dail. J. Pilipausko. Siam 
bus tomas, 398 pusi., kaina 4 
dol. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 1961 metais. Knyga 
gaunama adresu: 4545 West 63 
Street, Chicago, 29, Ill., USA

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNOS
PARN1Ų SOSTAS. Draugo 
premijuotas romanas. Aplankas 
dail. A. Sutkuvienės. Išleido lie 
tuviškos knygos klubas, I960 
metais. 268 pusi., kaina 2.5b. 
Knyga gaunama adresu: 4545 
West 63 Street, Chicago 29. 
Ill., USA.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
10.

FAUSTAS
Tave pažinęs, aš nesigailiu,
Nes, jei įstatymai ir požemyje veikia, 
Galėsim sutartį bendrai pasirašyt.

MEFISTOFELIS
Tu gausi visa, ko tau reikia, 
Ko malonėsi paprašyt.
Turėsim ateity ne vieną progą 
Pasišnekėti apie tai smulkiau.
Na, o tuo tarpu nedaryk man blogo 
Ir leisk išeiti, kaip sakiau.

FAUSTAS
Pabūk akimirksnį bent viena 
Papasakok man kokią nors naujieną!

MEFISTOFELIS
Su tavimi mes susitiksim greit. 
Kad tik kalbėt tau noras atsirastų! 
Dabar man iš tikrųjų metas eit.

FAUSTAS
Juk aš gi tau nespendžiau spąstų, 
Į juos tu pats, mielasis, įkliuvai. 
Sučiupęs velnią, nepaleisk iš karto, — 
Jo vėl nebesugausi taip lengvai.

MEFISTOFELIS
Dėl to mums ginčytis neverta. 
Ajj sutinku pabūt čionai šiek tiek; 
Bet tu manim labjau pasitikėk,

Leisk tau parodyti galybę savo meno.

FAUSTAS
Gerai. Kuo nors pamagink sielą mano — 
Ir tavo darbas nenueis perniek!

MEFISTOFELIS
Keliolikos trumpų minučių bėgy 
Patirsi tokius džiaugsmo stebuklus. 
Kokių suteikt nė metai nepajėgia; 
Ir tai nebus vien sapnas apgaulus. 
Bekūnių dvasių giesmes tu girdėsi. 
Vaizdus nepaprastus regėsi, 
Nuo aromatų svaigsi tu...
Tau bus taip gera ir saldu! — 
Jūs visos esate čionai;
Pradėkim tad sutartinai!

DVASIOS
Išsisklaidykit, 
Debesys niūrūs! 
Griūkit, išnykit. 
Skliautai šalti! 
Vaiski mėlynė 
Žvelgia pro mūrus, 
Aukso sietyne 
Žvaigždės liepsnoja. 
Laisvėn vilioja 
Saulė skaisti!
Lengvos būtybės 
Oru skrajoja 
Tartum svajonės; 
Jų nekaltybės 
Ilgisi žmonės.. 
Tarp žalumynų. 
Sodų, žolynų 

' Švelniai, žavingai

Rūbai jų klostos, 
Mirga spalvingai 
Tvaskančios juostos, 
Liula gėlynas, 
Kur tik dairais; 
O tarp alėjų 
Įsimylėję 
Džiaugias, dalinas 
Meilės kerais. 
Vynuogių kekė 
Masina akį. 
Šniokščiantis vynas 
Iš kubilų 
Bėga, apsemdamas 
Perlais nusėtus 
KlorJus saulėtus, 
Tykiai teškendamas 
Unksnėj šilų.
Liejasi vynas 
Tyras ir grynas. 
Telkšo aplinkui 
Lyg tvenkinys, 
O giesmininjcai 
Paukščiai margieji 
Krykštauja skrieja 
Ties vilnimis, 
Ten, kur salelės, 
Kaubrės jų žalios 
Jaukiai linguoja. 
Ten, kur dainuoja 
Rytmečio saulėj 
Chorai linksmi. 
Viską pasaulyj 

, Pamiršdami.
Vieną vilioja 

i Upių banga,
Kitą — vešlioji

Slėnių danga, 
Trečią — platybė 
Žydro dangaus... 
Šviečia viltingai 
Ir spindulingai 
Meilės grožybė 
Sielai žmogaus!

MEFISTOFELIS
Jis miega! Greit jūs užhūliavot jį, 
Sparnuoti mano padėjėjai!
Koncertas jūsų liks man atminty.
Tu sulaikyt šėtoną panorėjai?
Verčiau sapnuos tu pasinerk, brolau, 
Tegu jie tau išblaško ūpą niūrų!
Bet aš surasti žiurkę privalau,
Kad ji man burtų ženklą ten, prie durų, 
Graužte nugraužtų dantimis.
Girdžiu: viena jau krebžda tylomis! 
Valdovas musių, blakių utėlių, 
Varlių ir žiurkių ir pelių 
Išlįsti tau įsako iš skylės
Ii kuo skubiausiai pulti prie tos vietos, 
Kurią jisai aliejumi aplies.
Tu jau čia pat? AŠ sužavėtas.
Va tas prakeiktas smailas kyšulys! 
Matai? Man baisiai kliūva jis.
Na, tai į darbą! Dar padilink. Ačiū. 
Saldžių sapnų tau, Faustai!

Lauk netrukus svečio.

FAUSTAS
(pabusdamas) 

Nejaugi užsimiršęs aš buvau? 
Prapuolė pulkas dvasių paslaptingų... 
Pakol aš velnią sapnavau, 
Šuva iš mano celės dingo!
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lietuviai veikia visur
Lenkija.

CALGARY, Alta.
VEIKLUS MOTERŲ RATELIS

LENKIJOS LIETUVIŲ GY 
VENIMAS „AUŠROS” 

PUSLAPIUOSE
1960 m. rudenį Varšuvoje iš 

ėjo pirmasis Lenkijos lietuvių 
laikraščio ..Aušia“ numeris, pa 
žymėtas kol kas „vienkartiniu 
leidiniu”. Leidėjas: Lietuvių Vi 
suomenės Kultūros Draugijos 
centro valdyba. Redaguoja: 
Redkolegija. Redakcijos adres 
sas: Warszawa, ui. Lowicka /- 
15. Leidinys 12 psl. Yra daug 
nuotraukų, ypač iš Lietuvos. 
Turinyje: Ilgesnis straipsnis 
apie Žalgirio mūšį, toliau rasi 
niai apie Lietuvių visuomenės 
Kultūros Dr-ją, „20 Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmetį“, „Lic 
tpvą — dainų kraštą“, „Įspū 
džiai iŠ Seinų“, „Susirūvinkime 
liaudies meno likimu“, „Lenki 
joje gyvenančių tautinių mažu 
mų liaudies meno paroda“, „Iš 
saviveiklininkų fronto“, „Lietu 
zių literatūra Lenkijoje“ ir kt.

Nors mokyklos lietuvių dėsto 
mąja kalba ir saviveikl _>s rate 
liai Seinų ir Suvalkų apskrityse 
veikė jau nuo seniau, Liet. Vi 
suomeninė Kultūr. Dr-ja olicia 
liai įsisteigė tik 1957 m., gavus 
lenkų valdžios leidimą. Diaugi 
jos programa labai plati: Ugdy 
ti lietuvių kultūrą, tautinę savo 
forma ir socialistinė turiniu, glo 
boti lietuvių mokyklas, kultū 
ros namus, lietuvių kalbos kur 
sus, skaityklas, bibliotekas, me 
no saviveiklą ir kt. Dr-jos cent 
ras anksčiau buvo Punske, pas 
kiau perkeltas į Seinus. Dr-jos 
p-kas dabar yra A. Skripkus, 

av. A. Čeplinskas, sekret. J. 
Kmieliauskas, ižd. A. Jančė ji 
15 v-bos narių. Šiais metais vti 
kia 7 saviveiklos rateliai (Puns 
ke, Vidugiriuose, Navininkuo 
se, Žagariuose, Valinčiuose, 
Šlynakiemyje ir Klevuose). Pu 
nsko dainų ir šokių ansamblio 
koncertavo ir Varšuvoje. Orga 
nizuojami taip pat sporto rate 
liai. Veikia 8 mokyklos lietuvių 
dėstomąja kalba, iš jų viena vi 
dūrinė bendrojo lavinimo mo 
kykla Punske. Su lietuvių kai 
ba. kaip dėstomuoju dalyku vei 
kia 12 mokyklų, iš ju viena vi 
dūrinė Seinuose. Veikia dvi 
ūkio mokyklos Punske ir Prisla 
vonyse. Devyniose vietovėse su 
rengti pradžios mokyklos ku» 
sai suaugusiems. Veikia 27 lie 
tuviškos bibliotekos, turinčios 
4.000 tomų. E.

Vokietija.

STUTTGARTO APYL1N 
KĖS LIETUVIŲ 

susirinkimas įvyko sausio 6 d. 
Dalyvavo didelis skaičius narių. 
Į naująją valdybą išrinktos vie 
nos moterys: Prosinskienė, Jau 
niškytė, Repšienė, Baublienė 
ir Trakytė.

Kartu buvo surengta graži 
ikų eglutė, kurios metu buvo 

padalinti 50 vaikų kalėdiniai 
maišeliai. Po susirinkimo taipo 
gi buvo vadalintos BALFo ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
gėrybės. E.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

MIRĖ VINCAS MARTIŠIUS
Dortmunde, 68 metų amžiaus. 
Pateko į Vak. Vokietijos pra 
monės kraštą dar prieš pirmąjį 
karą ir dirbo anglies kasyklose. 
Po pirmojo karo, atvykus į tą 
kraštą dauiiau lietuvių, buvo 
įsteigta lietuvių dr-ja, kuriai pi i 
klauhė per 200 tautiečių. Dr- 
ja turėjo savo chorą, vaidinto 
jų grupę, biblioteką ir palaiky 
davo ryšį su nepriklausoma Lie 
tuva. Dr-jos įstatai lietuvių, ir 
vokiečių kalbomis buvo savo lai 
ku Tilžės Jagomasto spaustuvė 
je atspausdinti. Dr-jos pirminiu 
ku visą laiką išbuvo V. Marti 
šius. iki 1940 metų, kada dr-ja 
buvo uždaryta. E.

Australija.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARY 

BOS SUVAŽIAVIMAS
įvyko gruodžio 28—30 dieno 
mis Sydnėjuje. Pirmininkavo in 
žinierius Bukevičius. Vicepirm 
Mikaila ir Raginis. Sekretorių 
tą tvarkė Danta.

Krašto valdybos metinį pi a 
nešimą padarė L Jonaitis, revi 
zijos komisijos—Karvelis. Vyk 
domųjų organų veikla ir apys 
kaitos patvirtintos. Buvo skai 
tyta eilė paskaitų. Jų tarpe S. 
Kovalskio, inž. Zakereviciaus, 
dr. I. Venclovos.

Suvažiavime buvo plačios ir 
įvairios diskusijos rūpimais be 
tuvybės išlaikymo, lietuvių vie 
nybės ir kitais klausimais. Tais 
klausimais priimtos rezoliucijos.

Į naują Krašto v-bą išrinkti 
šie asmenys: V. Patašius, V. 
Kazokas, R. Venclova, J. Zin 
kus, B. Davikus, A. Jasaitis, Sta 
šionis. Kandidatais: V. Liūgą, 
Ambrazas, Miniota, Zakaras ir 
Šolūga. Kontiolės k-jos sūdė 
tis: L. Karvelis, V. Simniškis. 
Kandidatai: A. Giliauskas. Biti 
nas. Garbės teismo nariai: L. 
Garbaliauskas, S. Čibiras, A. 
Maželis, J. Lapšys, L. Martin 
kus. Kandidatai: V. Linkus, J. 
Mockūnas. E.

LIETUVIŲ MENO DIENOS
Australijoje įvyko Sydnėjuje 
gruodžio 27—30 dienomis. Jų 
metu buvo: gruodžio 28 d. pir 
moji Australijos lietuvių dainų 
šventė, kurioje dalyvavo cho 
rai iš Adelaidės, Melburno. 
Newcastle ir Sydnėjaus. Grųo 
džio 29 d. — Sydnėjaus liet, 
teatras „Atžala" suvaidino Prie 
stley dramą „Pavojingas posū 
kis“ (Lietuvių meno dienoms 
reikėjo statyti lietuvišką veiKt: 
lą). Gruodžio 30 d. — Literatu 
ros ir dainos vakaras, kuriame 
dalyvavo rašytojai — P. And 
riušis, A. Gasiūnas, J. Gučius 
J. Janavičius, J. A. Juragis, V 
Kazokas, K. Kunce, P. Pilka, 
E. Rataiskienė, M. Slavėnienė 
ir J. Mikštas ir koncertinėje da 
lyje — A. Gučiuvienė. Gruo 
džio 27—30 dd. — Dailės pato 
da, kurioje dalyvavo lietuviai 
dailininkai — H, Šalkauskas, 
P. Ratas ir kt.
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MELBURNO LIETUVIŲ 
NAMAI

darosi vis gyvesni ir juose besi 
lankančių tautiečių skaičius nuo 
lat didėja. Melburne nėrė te 
kios organizacijos, kurios narių 
susirinkimams ar kultūriniams 
parengimams nepakaktų juose 
vietos. Be to, visoms Melburno 
lietuviškoms organizacijoms 
Lietuvių Namų durys plačiai at 
vertos ir mielai jos kviečiamos 
naudotis jų pastoge. Šį pavasarį 
Lietuvių Namuose gyvai reiškė 
si Lietuvių Kultūros Fondas, su 
ruošęs ciklą aktualių paskaitų. 
Prie jo prisijungė Pasaulio Lie 
tuvių Inžinierių S-gos Melbur 
no skyrius, paruošęs paskaitą iš 
modernių žemės ūkio mašinų 
bei jų naudojimo demonstravi 
mą spalvotu kino filmu. Išgir 
dome Montrealio Lietuvių Dta 
mos Teatrą, kuris vaidino Ka 
zio Borutos veikalą „Baltara 
gio Malūnas“.

MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

gruodžio 4 d. įvyko Melburne. 
Programoje buvo: Elena Ži 
žienė skaitė paskaitą tema „Lie 
tuvos ir Australijos mokykla“ 
Antanas Krausas — „Savaitga 
lio mokyklos ir jų paskirtis“. Be 
to konferencijoje keliama min 
tis susiburti lietuviams mokyto 
jams į ratelį, pedagoginių kur 
sų ir visa eilė kitų klausimų, -u 
sijusių su lituanistiniu Švietimu 
bei auklėjimu.

DAILININKAS
H. sALKAUSKAS,

gimęs Kaune 1925 m. (jo tėvą 
Lietuvos okupantas nukankino 
Solovecko saloje), grafikos mo 
kslus ėjęs Dancigo meno mo 
tykioje, Freibuįrgo Pabaltijo 
meno institute ir Freiburgo uni 
versitete, Australijoje puikiai už 
sirekomendavęs, dalyvavęs dau 
gelyje parodų, savo kūrinių par 
davęs meno galerijoms ir kolek 
cionieriams, — atšventė veiklos 
dešimtmetį Australijoje.

Venecuela.

VENECUELOS LIETUVIAI 
SUSIRŪPINĘ EKONOMINE 

KRIZE
Venecuela yra labai turtin 

gas kraštas, nes turi labai tur 
tingų naftos šaltinių, daug ge 
ležies ir kitų žemės turtų. Ta 
čiau 1960 m. lapkričio mėn. bu 
vo sustabdytas devizų pardavi 
mas ir įvesta valiutos kontrole. 
Svetimos valiutos pirkimo su 
varžymas liečia lietuvius ta 
prasme, kad jie suvaržomi isvy 
kimo, arba siuntinių siundmo Į, 
Lietuvą atveju. į

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
ORGANIZAVO .

Valencijos lietuviai ūkyje, po 
medžiais, kur jie laukė tautiečių 
ir iš kitų Venecuelos vietų — 
Caracaso, Maracay, Palo Neg 
ro, San Diego, Puerto Cabal'o- 
ir kt. Organizatoriai, praneš la 
mi apie NM sutikimą, šitaip pa 

reiškė: „Užkandžiai ir gėrimai 
norima pateikti galimai žemes 
nemis kainomis. Tačiau kartu 
priseina sutelkti šiokį tokį ka 
sos likutį, dalies tos vietovės 
įrengimo išlaidoms padengti. 
Įrengtoji pobūvių vietovė galės 
tarnauti neribotam laikui, lietu 
vių subuvimo įeikalams ir atei 
tyje jos įrengimai bus patobu 
linti. Šitokio užsibiėžimo tiks 
las yra sudaryti tinkamas sąiy 
gas, kad lietuviškų papročių ap 
imtyje, mūsų jaunimas ir nepc. 
senstantis senimas, galėtų kart 
kartėmis susitikti bendriems pA 
silinksminimams, kultūrinio 
kartais religinio pobūdžio ak 
tams atlikti”.

NM sutikimo rengėjai tą suii 
kimą numatė dviem dienom, to 
dėl patarė „pasiimti priemones 
prasnaudimui: pakabinamus re 
gztinius ar kitas priemones",,.

JAUNIMAS MOKSLINASI
Venecuelos lietuviai vieni mo 

kslinasi Venecuelos mokyklose 
(Velencijos universitete R. Ra 
manauskas, V. Subačius, Kato 
aviacijos mokykloje P. Tautvi 
las ir P. Neniškis, Carabobo imi 
verstitete R. Balutavičiūtė), ki 
ti gi JAV universitetuose (R 
Bundelytė Čikagoje, K. Nei.iš 
kytė, J. Predkelis, V. Rama 
naukas ir H. Šlezingens). Yla 
ir daugiau studijuojančių dar ki 
tose augštosiose mokyklose.

J. Amerikos V.

LIETUVOS PASIUNTINY 
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
Ryšium su naujojo JAV Pre 

zidento inauguracija, sausio 20 
d. Washingtine įvyko visa eilė 
iškilmų bei priėmimų: sausio ?8 
d. Nacionalinėje Meno galeri 
joje popiet priėmimas diploma 
tinių misijų šefų Washington* 
žmonoms ir rinktinėms JAV 
moterims. Tame priėmime daly 
vavo ir O. Kajeckienė; sausio
19 d- Gubernatorių priėmimas 
Shereton-Park viešbutyje, ku 
name pakviesti dalyvaivo Lietu 
vos Atstovas su Ponia; sausio
20 d. JAV Prezidento inaugu 
racijos iškilmės JAV Kapiteli 
juje. Po jų Prezidento svečių 
rūmuose lunch'as. Vėliau iš 
diplomatiniam korpusui rezer 
vuotų vietų buvo stebimas inau 
guracijos paradas, o vakare įvy 
ko inauguracijos balius. Šiose 
iškilmėse kartus su visais dipri 
matinių misijų šefais ir jų žmc 
nomis, dalyvavo Lietuvos Ats 
lovas su Ponia.

Sausio 17 d. Lietuvos Atsto 
vas ir Ponia dalyvavo devyneto 
Afrikos valstybių diplomatinių 
misijų šefų suruoštame pnėrr- 
me garbei dešimties naujųjų Af 
rikos valstybių misijų Šcfų.

JAV Prezidento Inauguraci 
jos iškilmių metu įvyko Washi 
ngtone ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos Diplomatinių Atsto 
vų JAV pasitarimas.

Sausio 4 d., Burmos tautos 
šventės proga, Lietuvos Atsto

Calgario miesto ir apylinkės 
Lietuvių Moterų ratelis yra ga 
na veiklus. Dalyvaudamas rū 
pesčiuose mūsų tautos gyvybę 
išlaikyti pavergtoje Lietuvoje 
ir išeivijoje C. L. M. Ratelis 
ypač labai jautrus darbuose mū 
sų jaunimui. Pei savo gyvavi 
mo trumpą laiką ratelis spėjo 
jau sušelpti Vasario 16 gimna 
ziją ir Toronto lietuvių Vaikų 
namus. Tačiau iki šiol didžiau 
siu rūpesčiu reikia skaityti ra 
telio pasisekimą subuiti Kalga 
no mieste ir apylinkėje išsiblaš 
kiusius lietuvių vaikučius Kalė 
dų eglutei. Tai įvyko 1960 me 
tais gruodžio 18 d. Buvo kvies 
ti Kalėdų eglutėn visi Calgario 
ir apylinkės lietuviai ir pabrėž 
ta pakvietime — mes laukiame 
ypač tavęs, jaunime.

Calgario moterų ratelio pa 
kvietimas buvo išklausytas pa 
lankiai: susirinko nemajas lie 
tuvių būrys su keliolika vaiku 
čių. Tai buvo didelis džiaugs 
mas Moterų rateliui.

Kalėdų eglutė buvo gražiai 
papuošta ir pasirūpinta vaiK’l 
Čiams dovanėlėms, kurias išdalj 
no atkeliavęs Kalėdų senelis. 
Įžangoje C. L. M. Ratelis per 
savo dalyves prisistatė svečiams 
ir paaiškino savo darbus bei šie 
kimus. Taipogi trumpoje pa 
skaitoje Ratelio dalyvės apibu 
dino vaikučiams Kalėdų eglu 
tęs, Kūčių vakarienės ir Kalė 
dų švenčių reikšmę ir jų šven 
timo savytumą Lietuvoje, pa 
brėžiant, kad šiandien rusas 
okupantas siautėja mūsų Lietu 
voje ir stengiasi išrauti iš lietu 
vių širdžių visa tai, kas šventa 
ir tik laisvame pasauly lietuviui 
švenčia laisvai Kalėdas. Tai bu 
vo sveikintinas Moterų Ratelio 
darbas, kuriame pasišventusiai 
dalyvavo moterų ratelio veike 
jų dauguma.

Buvo malonu ir džiugu jaus 
tis, kaip vaikučiai kariu su su 
augusiais giedojo kalėdines 
giesmes, šoko aplikn eglutę, ir 
įvairiuose rateliuos žaidė salėje. 
Kalėdų eglutės šventė pagyvi 
no Calgario bažnytinio lietui ių 
komiteto sukviesti pamaldoms 
lietuviai, kurie čia po pamaldų 
dalyvavo suneštiniuose pietuo 
se. Pamaldas atlaikė ir pietuo 

vas su Ponia dalyvavo Burmos 
ambasadoriaus ir ponios U Or. 
Sein surengtame iškilmingame 
priėmime.

Sausio 5 d. Lietuvos atstov is 
ir Ponia O. Kajeckiene daly 
vavo naujųjų JAV D-to rūmų 
atidarymo iškilmėse. 
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Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai y 

' ir kiti įvairūs medžio dirbinta:, 8
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS | 

y yra tos srities specialistai su 22 metų praktika g 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
X Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $
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BELLAZZI-LA M Y, INC
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

M. MACIUKAS

se dalyvavo pakviestas iš Ed 
montono kun. Grigaitis, kmis 
sveikino C. L. M. Ratelio daly 
ves ir džiaugėsi jų pasiektai.- 
darbais, linkėdamas sėkmės. 
Kun. Grigaitis savo aktyviu 
dalyvavimu giesmėse ir žaidi 
muose labai pagyvino Kalėdų 
eglutės šventę. Kun. Grigaičiui 
buvo pareikšta padėka su do 
vanomis. Padėkota ir vaikučių 
mamytėms.

Dabartiniu laiku C. L. M. Ra 
telis pirmoje eilėje susirūpinęs 
Calgario lietuvių jaunimu pava 
sariniam subūrimui.

Korespondentas.

MOKSLO „LAISVĖ” 
LIETUVOJE

Lietuvos mokytojų suvažiavi 
me, švietimo mirjistens M. Ged 
vilas rado reikalą pabrėžti: „Bū 
tina užkirsti kelią patekti į mo 
kyklas buržuazinio nacionaliz 
mo atgyvenoms, negailestingai 
kovoti prieš faktus, kad moko 
moji medžiaga dar perteikiama 
buržuazinio objektyvumo pozi 
cijų, idealizuojant praeitį.

Suvažiavime buvę 508 dele 
gatai, kurie atstovavę apie 27 
tūkst. mokytojų. 285 delegatai- 
-komunistiniai partiečiai, 23 
komjaunuoliai, 200 nepartinių.

MAŽUMŲ „TOLERANCIJA“ 
SOV1ETIJOJ

17 žydiškų organizacijų J. 
Amerikos V-bėse įteikė J. Tau 
toms skundą dėl žydų traktavi 
mo Sov. S-goje. Jų ten dar esą 
per 3 mil. 1932 m. Sov. S-gos 
žydai dar turėję 1.400 savų mo 
kyklų su 150.000 mokinių, o 
dabar nebesą jau nė vienos mo 
kyklos. E.

LIETUVOJE PADAUGĖJO 
MIŠKO ŽVĖRIŲ SKAIČIUS

Gamtos apsaugos komiteto 
pirmininko duomenimis, Lietu 
voje žymiai padaugėjo stirnų, 
briedžių, elnių ir kitokių miško 
ir lauk gyvūnų skaičius. Pauau 
gėjo ir vilkų bei girinių šunų 
skaičius, sr. kuriais medžioto 
jams 1960 metais buvę sunku 
susidoroto. Žiemai numatyta gi 
rių žvėreliams pastatyti apie 2 
tūkstančiai ėdžių ir šiaip juos 
globoti, kad prisnigus ir paša 
lūs nenugaištų. Plečiama ir vi 
daus vandenų žuvininkyste. 
„Kauno jūroje“ įveista netoli 5 
mil. vertingų žuvų. E.

— Sydnėjaus lietuvių Bead 
ruomenės valdyba suruošė ben 
dras Kūčias Lietuvių namuose.

Dr. Roman Pniewski

I
 Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos, ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

$
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

ž

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas, kapitalas $ 120.000

pre, ’ Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt 
fžd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Į; Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. g

MBDE LUXE DRY CLEANERS
117—«th AVENUE. LACHINE

ME7-6727 Ssiv. P. RUTKAUSKAS
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VYRIŠKŲ IK
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS

DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL
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ŠALTINIUS

Arčiau susipažinome su tais 
dviem vokiečiais. Hansas mums 
bus naudingas, bet tas išpūsta 
žandis Kurtas — niekam tinka 
mas. Keikia Hitlerį, gestapą 
Juokiasi iš mūsų ir vadina kvai 
liais, kad pasidavėme Įkalbami

Lapkričio 30, ketvirtadienis
.. . Kiekvieną naktį radis 

tams tenka keliauti vis į kitą 
mišką. Priešingu atveju, per 
duodant žinias iš tos pačios vic 
tos, susektų siųstuvą. Tas kilno. 
jimas sudaro didelių sunkumų, 
nes kaimyniniai miškai toli.

Desantinis štabas bara: gir 
di. reikia ypatingesnių žinių. 
Bepigu jiems, šiltai įsitaisiu 
siems, taip kalbėti. Tegul pa 
tys pabandytų čiapabūti. Gy 
ventojai hitlerininkus prisimena 
su pasipiktinimu. Gana sunki 
maisto problema, reikia šiltu rv. 
bų. Laimė, kad turime gina 
nių...

. . .Š.andien vakaie sesuo at 
nešė dar du ,.Tiesos“ laikraščio 
numerius. Liepos 25 dienos nu 
meryje yra straipsnis „Niek 
šingieji vokiškųjų kraugenų 
bendrininkai“,. Apie mus. Vadi 
naši, viską žino. Kitame nume
ryje J. Paleckis rašo: „Jie (bur 
žuaziniai nocionaiistai) stumia 
lietuvių tautą į kapus... Kas 
kenkia Tarybų valdžiai, tas ken 
kia lietuvių tautai, kurios ap 
saugojimui ir gerovei visas jė 
gas ir darbus skiria Tarybų vai 
džia“.

Gruodžio 4, pirmadienis
Ginkluotųjų skaičius Žaliojo 

je didėja.
Šiandien susipažinau su Alni 

nu Sabaliausku, pasirinkusiu 
slapyvardį ..Morkuška“, Dau 
giau tokių vyrų! 1941 m. birže 
lio mėnesį jis savanoriu įstoji i 
ginkluotą aktyvistų būrį, veiku 
sį Šimonių miestelyje. Saba 
liauskui dalyvaujant, areštuota 
apie 40 komunistų, komjaunuo 
lių, tarybinių aktyvistų ir kitų 
Šimonių valsčiaus gyventojų, iš 
kurių dvidešimtį Kupiškyje su

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
«u: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Lapkričio 24, penktadienis
šaudė. Minėtas ginkluotas bū
rys užpuldinėjo ir besitrauk'an 
čius Raudonosios Armijoj da 
iinius.

— Tada aš asmeniškai areš 
tavau Dapšėnų kaimo gyvento 
jus Narbutį Purklį ir kitus, — 
pasakoja Albinas. — Areštuo 
tus piliečius iŠ Šimonių variau 
i Kupiškį, į kalėjimą. Du ban 
džiusius bėgti, nušoviau.

Gruodžio 7, ketvirtadienis
Dažnai susimąstau: vis tik su 

niškai susiklostė mano gyveni 
mas. Tuoj man sueis dvidešimt 
septyneri metai. Ii ką per tą. lai. 
ką mačiau, ką pasiekiau Nte 
ko, absoliučiai nieko. Dėl te ir 
skaudu. Man pikta, kai naktį 
užėjęs į bet kurią sodybą ret 
kalauti maisto, drabužių ar ki 
tokių daiktų, matau susitvarkiu 
sias šeimas, auginančias vaikus, 
matau tvarkomus ūkius... Žo 
džiu, tikrasis gyvenimas, kurį 
as taip pat galėjau gyventi, 
man kelia įtūžimą. Manyje siau 
čia baisi pagieža kiekvienam, 
kuris nestovi greta manęs ir su 
nepasitikėjimu, kritiškai žiūri į 
mane.

Mane įkalbėjo įstoti į savisau 
gos batalioną. Mane įkalbėjo 
pereiti į LLA. Mane įkalbėjo 
važiuoti į mokyklą Vokietijoje. 
O kur aš pats? Juk mano bend 
raamžis Vladas Rūta yra pergy 
venęs panašius įvykius, bet jis 
pabėgo... Pabėgo. Ir aš į jį pa 
siunčiau dvi automato serijas. 
Ir teisingai pasielgiau. Taip rej 
kėjo, nes jis nenorėjo kenkti 
bolševikams. O aš noriu. No 
riu.

Ach, greičiau toji Amerika 
sprigtelėtų!

Gruodžio 29, penktadienis
Gerai paminėjome šventas 

Kalėdas, bet ketvirtą švenčių 
dieną mūsų slėptuvę apsupo 
liaudies gynėjai (stribai). Žuvo 
Jurgis Cibulskis, Povilas (įo pa 
vardės nežinau) ir Hansas... 
Amžiną jiems atilsį.

Kiti išsilakstė kur pakliuvo. 
Laimingai pasprukau ir aš. Šian 
dien nuo paties ryto slampinėju 
po mišką, jieškidamas savo 
draugų. Bet jų nerandu. Esu 
be ginklo, be šiltų drabužių...

Šiandien nakvosiu Užubaliuo 
se, pas tėvą Bėdoj kur kitui 
nueisi?..

Daugiau bus.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Windsoro apylinkė nors 
skaičiumi ir nedidelė, bet savo 
veikla neatsilieka net ir nuo 
daug pajėgesnių apylinkių. Ta 
gi keletą svarbesnių apyl. va! 
dybos veiklos darbų norime č. t 
paminėti.

Buvo suruošti visi svarbesnie 
ji minėjimai.

Įvairiomis progomis mūsų 
vaikučiai pasirodė su deklama 
cijomis.
mais. Čia daugiausia pasidarba 
vo pirm,
I960 m. gegužės 14 d. buvo pa 
minėta Motinos Diena ir kartu 
atšvęsta Windsoro apylinkės de 
šimtmečio sukaktis. Šia proga, 
taip pat p. Butavičienės paruoš 
ti lietuvių vaikai suvaidino paša 
ką ,,Brolių {ieškotojai**.

Šioje veikloje mums labai 
daug talkininkauja Windsoro 
lietuvių choras, vadovaujamas 
Juozo Sodaičio, kuris mus re 
prezentuoja kitataučių tarpe. 
Pereitais metais lokių pasirody 
mų lietuviai turėjo penkis. Svar 
biausia iš jų — dalyvavimas ati 
daryme Windsoro miesto Clea 
ry Auditorijos. Choro vadovui 
J. Sodaičiui ir visiems choris 
tams už talkininkavimą tenka 
nuoširdus ačiū. Š a proga taip 
pat galima paminėti, kad cho 
ras šiais metais rengiasi daly 
vauti dainų šventėje Čikagoje

Valdyba jau daugelis metų 
palaiko ryšį su Windsoro CBE 
radio stotim ir Traditional Ech 
os programos paruošėju Mr. 
John Jeannette. To pasėkoje 
jau per eilę metų labai dažnai 
girdime lietuvis, muzikos ir la 
bai gražių atsiliepimų apie mū 
sų tėvynę Lietuvą. Šiais meta;s 
tuos reikalus tvarkyti yra pa 
vesta Z. Mištautui.

Windsoro lietuviai dalyvavi 
mu įvairiuose pasirodymuose 
bei eisenose yra labai gražiai už 
sirekomendavę. Taip pat lietu 
viai priklauso ^risų tautų komi 
tetui (All Nations CommitceY 
kuris yra įsisteigęs prieš keletą 
metų ir kuriam priklauso apie 
30 tautybių. Lietuvius šiais me 
tais šiame komitete atstovauja 
E. Butavičienė ir V. Kačinskas.

Iš kitų Apyl. valdybos veik 
los darbų galima paminėti, kad 
buvo surengti trys šokių vaka 
rai ir viena gegužinė. Visi šie 
parengimai davė- pelno ir per 
pereitus metus bendruimenė- 
kasa padidėjo 25-2 dol.

Pirmasis nauj osios valdybos 
darbų buvo suruošimas Kalėdų 
eglutės Windsoro lietuvių va> 
kams. Gruodžio 26 d. eglutė 
praėjo sėkmingai. Dalyvavo la 
bai daug vaikų„ kurie Kalėdų 
seneliui padekliamavo eilėraš 
cių, pašoko ir piaižaidė. Visi vai 
kai buvo apdcivaniti do/anė.ė 
mis. Šai proga Apyl. V-ba reiš 
kia nuoširdžią padėką Lido Cie

dainomis bei vaidini

Eug. Butavičiene.

aners savininkui Viktorui Pun 
džiui, kuris eglutės metu visus 
vaikus apdovanojo vo pusę do 
lerio. Taip pat nuoširdi padėka 
ir S. Kazlauskui, kuris nemoka 
mai pasiuvo Kalėdų senelio ri. 
bus.

Apyl. v-ba suruošė Windsc 
ro lietuviams šeimynišką N >t 
jųjų Metų sutikimą, kuris įvyko 
E. ir V. Barisų bute. Pobūvyje 
dalyvavo per 40 asmenų. N. 
Metų sutikimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Pp. Bar 
sams už suteiktas patalpas ir še i 
mininkėms, V. Tautkevičieneš 
E. Pakauskienei ir abiem Bari 
sienėms, padėjusioms valdybai 
suruošti vaišes, nuoširdžiausias 
ačiū.

Windsoro Ap. v-ba vasario 
11d. naujoje St. Marys Hunga 
rian Greek Catrolic bažnyčios 
salėje, 631 Giles Blvd. East, Ci 
les ir Lillian g vių kampas, ren 
gia linksmą Užgavėnių kaukių 
ir blynų balių, grojant geram 
orkestrui. Visus Windsoro, Del 
roito ir apylinkių lietuvius ma 
loniai kviečiame atsilankyti. 
Taip pat prašome kuo daugiau 
dalyvauti su kaukėmis, nes kati 
kės baliaus metu bus premijuo 
jamos.

Vaidyba.
DIDYSIS KONCERTAS 

ARTĖJA
Sausio 28 d. 8 vai. v. Detroi 

to Meno Instituto Auditorijoje, 
esančioje 5200 Woodward Av 
Įėjimas tiktai iš Farnwoith g- 
vės. Koncertas bus iš dviejų da 
lių. Pirmoji dalis susidės iš lie 
tuviškų dainų, o antroji operų 
ištraukų, išpildomų lietuviškai.

Koncertas prasidės punkluu 
liai 8 vai. vakaro. Windsoro bi 
lėtų galima gauti pas P. Januš 
ką arba užsisakyti telefonu CL 
4-9337. K.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

salės yra moderniškos, nes pa 
statas yra statytas prieš penke 
rius metus. Taip pat, visų daly 
vių patogumui pranešame, kad 
mokyklos kavinėje yra aulo 
matai, kuriuose galima gauti 
pieno, gėrimų ir šaltų užkąri 
džių. Prie mokyklos yra didelė 
mašinoms pastatyti aikštė. Klu 
bams bus išsiųstas miesto plane 
lis, nurodant šeštadienio ir sek 
madienio rungtynių vietas.

ATGAIVINTOJI ŠACHMA 
TŲ SEKCIJA

sužaidė pirmas rungtynes prieš 
Hamiltono latvius. Kovo ko 
manda nugalėjo brolišką tau 
tą 7J4 :2%. Žaidė ir taskus pe' 
ne: Kronas54 — Zelme %, Kai 
rys 0 — Kreismanis 1, Breich 
manas 1 — Jėgeris 0, Apanavi 
čius 0 — Zvirgrauds 1, Valevi

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC EXPORTING Co. 
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ar USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp?"- 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN^ BISSETT 

& SEGUIN 
Barristem, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hey den Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ohae WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

M

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Siunčiame _ „ Ikuuill Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir Old Įld-olll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI t

105 Cannon SL E., Hamilton, Ont. Tai, JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 *. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo f? v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Bloom 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2 2585

1 — Rudzitis 0, Savickas 1 — 
Bitmanis 0, Repčys 1 — Dėmi 
dovs 0, Tėvelis 1 — Skulmė 
Sakalas 1 — Kalvains 0.

KOVO JAUNIAI
Hamiltono katalikiškų parapijų 
pirmenybėse nugalėjo Basilka 
48:33 (22:13). Žaidė u taškų 
pelnė: Meškauskas 7, Bakaitis 
15, Dervaitis 19, Blekaitis 5, 
Breichmanas, Kybartas, Enskai 
tis. Mūsiškiai, žaisdami VAV 
parapijos vardus, yra rimčiau 
siu konkurentu pirmos vietos lai 
mėjimui.

STALO TENISO 
TURNYRAS

pravestas mūsų klubo jauniau

G.

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms. 
Iš Lietuvos. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI....................5.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI................... .b.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI .......................................... 3 00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI..........S.50
Dr. A. Šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................4.00
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 0.50 
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS............................... 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS............ 1.50
invalido leidinys................ 0 50Michaidos PRANAŠYSTĖS,
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ 1.00
F. Neveravičius. BLAŠKOMOS LIEPSNOS.

Romanas I ir II tomai, kiekvienas po..........................$ 2.0v
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI....................... $ 5.ūC
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas......................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$ 1.25
F. Timmermanas. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ. Roma. $ 1.2j
J. Grušas. KARJERISTAI. Romanas. 2 tomai.................$ 2.50
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas................................... $ 1.25
E, Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas...................... $5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3,09
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.......................$ 2.‘0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................. $ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $2.00
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.........................$ 5 0C
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$3.00 
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS................................... $ 2.0U
J. Kralikauskas. ŠVIESA LANGE....................................$ 1.25
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...............................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..............5.00
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime, I-ji dalis:
Kova su gaidžiu. Dail. Vyt. Stasiūnaitis....................$ 2.0C

Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ
ATSIMINIMAI......................................................... $ 5.00

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) .............................................................. $ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ........................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ........................................................... 1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ........................... 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ............................................................................. 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ...............................................................1.25
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi........................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ......................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ. .........................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ■ ............... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas......................  2,60
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas........................$ 2.-—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ......................................................... $ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle,
Montreal 32, P. Q., Canada.

A. E. McKAGUE 
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 North Ontario Bldg. 

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

siu (10—12 m. amž.) žaidėjų 
tarpe. Dalyvavo 14 mergaičių, 
kurių kovą stebėjo tėveliai, pa 
žįstami, broliukai ir sesutės. Nu 
galėtoja liko D. Kudabaitė baig 
mėje įveikusi R. Skaistytę 22: 
20. 18:21, 21:16. Trečioji bu 
vo V. Paškevičiūtė ir ketvirtą 
vietą laimėjo S. Šopytė. Paguo 
dos ratą laimėjo D. Jonikaitė, 
įveikdama V. Vaitonytę. Tre 
čioji vieta atiteko M. Repcytei.

Pirmų dviejų vietų laimėtojos 
gavo pereinamas taures. K. B.

— Vilniuje įsteigta sporto 
medicinos ir gydomosios fizkul 
tūros respublikinė mokslinė 
draugija. Į valdybą įėjo M. 
Preisas, K. Labanauskas. P. L; 
pienis.

— Cambrattos lietuviai su 
ruošė iškylą į Vallacia, susirin 
kę prie krautuvės „Rūta“.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„PARAMA” ' < ;

i Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ' ’

{
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus — J i

Darbo valandos: ' i
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J4—9 v. vak. , [ 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, v 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. L

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. į
$ Toronto. Ont. Tel. LE 2-8723. J
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NIAGAROS PUSIASALIS

WELLANDAS IR ST. CATH ARINES VEIKIA DRAUGE

PRANEŠIMAS „TALKOS” NARIAMS
1961 m. vasario 4 d., šešta 

dienj, 4 vai po pietų Šaukiamas 
metinis Hamiltono lietuvių kre 
dito kooperatyvo „Talka” ra 
rių - šėrininkų susirinkimas, ku 
ris įvyksta Aušros Vaitų para 
pijos salėje, 58 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont„ šiai dienotvar 
kei svarstyti:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Praeitų metų piotokolo 

skaitymas ir priėmimas,
4. Pranešimai:

a) Valdybos Pirmininko,

kare, prie Beni Ferri muzikos— 
linksmai pasišokti.

TORONTO ŠV. JONO
Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis pereitą sekina 
dienį buvo atvykęs į Hamilto 
ną, atlaikė sumą ir pasakė pa 
mokslą. Jo tema buvo: lietuvis 
kos kapinės Kanadoje. Tą patį 
sekmadienį, mūsų parapijos 
klebonas kun. dr. J. Tadaraus 
kas mišias laikė ir pamokslą ua 
kė Toronto šv. Jono bažnyčio 
je. ‘ K. B.

Dideli darbai gali būti nu 
dirbti jei mokama vieningai 
veikti.

Nežiūrint tai kad bendruome 
nių valdybos kiekvienais metais 
pagrindinai pasikeičia, Wellan 
do ir St. Catharines b-nių veik 
la bei bendradarbiavimas iš sc 
no įleidęs vieningumo šaknis— 
bujoja ir auga.

To pasekmėje vėl kartu ruo 
šia Vasario 16 d. minėjimą, ku 
ris įvyks 1961 m. vasario m. 11 
dienoje, 6 vai. Wellande, 152 
Hagarst Slovakų salėje.

Jau šiandieną skubama pra 
nešti, kad programoje: paskai

ta ir koncertas: vaišės ir šokiai 
po minėjimo.

Detales prašome sekti mūsų 
aprašymuose ir skelbimuose 
„N. Lietuvos*’ numeriuose.

Visus lietuvius iš arčiau ir to 
liau maloniai kviečiame į Wei 
lando puikią salę, prie puikios 
programos iškilmingai atšvęsti 
tautos bei valstybės šventę.

Tos šventės proga palikime 
Visus tarpusavio nesusiprati 
mus, atlikime tautinę ir pilieti 
nę pareigą — dalyvaukime mi 
nėjime — tuomi padidinsime 
šventės iškilmingumą.

St. Catharines ir Wellan d o 
Bendruomenių Valdybos.

ATLIKITE 
DABAR

pasinaudojant

NAMŲ AR ŪKIO 

PAGERINIMO PASKOLA

b) Iždininko,
c) Kredito Komiteto,
d) Revizijos Komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Apyskaitos už 1960 m. pri 

ėmimas,
7. Pelno paskirstymas ui I960 

m.,
8. Sąmatos priėmimas 1961 

m.,
9. Rinkimai į Valdybą, Kredi 

to Komitetą ir Revizijos Ko 
mitetą,

10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
narius dalyvauti šiame metinia 
me susirinkime, pasikviečiant 
kartu ir savo draugu^ atvykti. į 
susirinkimą prašoma atsinešti 
savo nario - banko knygutes. 
Norintieji galės vietoje įstoti na 
riais.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo „Taika” V-ba.

RYŠIUM SU KANADOS
lietuvių pirmenybėm (plačiau 
skelbime ir sporto sk.) šį šešta 
dienį Knights of Columbus sa 
Įėję (222 Queenston Rd.) yra 
rengiamas didelis sportininkų 
susipažinimo vakaras - šokiai, 
kuriuose dalyvaus svečiai iš 
Montrealio, Toronto ir Ročestc 
rio.

Visuomet sielojamės dėl mū 
sų atžalyno, jieškome naujų ke 
lių ir būdų jų lietuviškos dva 
sios palaikymui. O viena tokia 
priemonė kaip tik randama 
sporte, kuris juos jungia į dide 
lę šeimą, nes pav. šį savaitgalį 
j Hamiltoną suplauks apie 200 
Kanados lietuviško jaunimo ne 
tik pačioms žaidynėms, bet taip 
pat tampresnių ryšių užmezgi 
mui, artimesniam bendradarHa 
vimui tarp paskiių mūsų kolo 
nijų, tarp paskirų sporto klubų. 
Lietuviškai veiklai tas yra labai 
naudinga ir ateities mūsų gyve 
nimui, nes paprastai užmegztos 
pažintys jaunimo tarpe nenu 
trūksta. Reikia džiaugtis š^uo 
sportininkų suvažiavimu Hamii 
tone, tikint, kad mūsų ir apy 
linkių kolonijų lietuviai taip 
nat parems jaunosios kartos gra 
žiaį einamą kelią, kartu pnri 
mindami ir savo nerūpestingas 
jaunystės dienas, kada ne vie 
nas spardėme futbolą ar mėtėm 
jį į krepšį. Tad kviečiame visus 
pabendrauti su sportininkais, 
stebint jų rungtynių kovą ir va

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, Žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East,

Hamilton.

LIETUVIŲ NAMŲ HAMIL 
TONE PLYTELIŲ PLATI 

N1MO TAISYKLĖS
1. Hamiltono ir apylinkių lie 

tuviai stato didįjį ir gyvą tau 
tinį paminklą — Tautos Na 
mus Hamiltone. Papildomų 
tam tikslu; lėšų sukėlimui Ha 
miltono Lietuvių Namai platina 
plyteles.

2. Plytelės leidžiamos 3-jų 
rūšių • $ 1.00 geltonos, $ 2.00 
Žalios ir $ 5.00 raudonos spal 
vos ir jų išleidimu atžymima 
Hamiltono Lietuvių Namų 5 
metų sukaktis (1956 m. sausio 
15 d. — 1961 m. sausio 15 d.).

3. Asmens, pirkę plytelių iki 
1964 m. sausio 15 d. už 100 dc 
lerių ir daugiau, pagal pareikš 
tą norą, jas gali pakeisti į atatin 
karnos sumos Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės šėrus. Neiš 
keitus plytelių į šėrus iki 1964 
m. gegužes 1 d., gauti už jas pi 
nigai pervedami į Hamiltono 
Lietuvių Namų Kultūros Fon 
dą, kaip aukos.

4. Kiekvienas aukotojas gav 
na Hamiltono Lietuvių Namų 
Rėmėjo Pasą, į kurį įklijuoja 
mos plytelės. Paso kaina 50 cen 
tų.

5. Procentai už nupliktas ply 
teles nemokami.

6. Hamiltono Lietuvių Narnų 
Kultūros Fondas plytelių pla 
tinimui veda atskirą atskaitomy 
bę.

Pastaba: Šios taisykles svars 
tvtos ir priimtos Hamiltono Lie 
tuvių Namų Valdybos posėdy 
je, įvykusiame 1961 m. sausio 6 
d. Lietuvių Namuose.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Valdyba.

PASKUTINIS 
PASILINKSMINIMAS

prieš gavėnią yra ruošiamas 
choro ir Hamiltono ateitininkų 
kuopos vasario 11d. parapijos 
salėje. Šokių metu įdomią me 
ninę programą išpildys mūsų 
kolonijos choras, vadovauja 
mas energingo ir gabaus muzi 
ko V. Verikaičio ir pats sol. V. 
Verikaitis.

Šis vakaras yra ruošiamas 
modernišku stiliumi, todėl tiki 
me, kad Hamiltono ir apylin 
kių lietuviškoji visuomenė ne 
bus abejinga chorui ir ateitimn 
kams savo atsilankymu ir jų 
veiklą parems.
• Ateitininkų tvarkoma biblio 
teka yra atidaryta kiekviena 
sekmadienį po 11 va), pamal 
du. Knygų bibliotekoje yra per 
400.
• Spaudos kioske šiuo metu
yra naujų knygų: Alės Rūtos 
romanas „Motinos Rankos”, J. 
Gliaudos premijuotas romanas 
„Šikšnosparnių sostas” ir kt. 
Taip pat kioske galima įsigyti 
p. Vandos Panavaitės - Stankų 
vienės plokštelę „Rožės ir ty 
lūs vakarai”. J. p.

L. S. R. D-JOS VAKARAS, 
įvykęs sausio 14 d. yra paten 
kinamai pavykęs. Reiškiame 
nuoširdžiausią padėką mūsų 
skautų vardu, nes viskas buv<

St. CATHARINES, Ont.
SAVIVALDYBĖS RINKIMAI

1961 m. sausio 2 d. St. Cat 
barines miesto majoru išrinktas 
Ivan D. Buchann.

Iš aštuonių kandidatų į mies 
to majorus kandidatavo 2 as 
mens ukrainiečių kilmės. Iš 
viso ko atrodo, kad St. Cathan 
nėję ukrainiečiai nėra viening'.

Be to, St. Catharinėje ren 
kant miesto pareigūnus išspręs 
tas ir kino teatrų veikimo klau

simas. Už sekmadieniais kino 
atidarymą pasisakė 14,653, 
prieš 9,744 balsai. Dabar sek 
madieniais bus ir St. Catharinė 
je kinai atidari.

Daug jaunimo sekmadieniais 
važiuodavo į Amerikos Niaga 
ra Falls, apie 12 mylių, kur pra 
leisdavo liuoslaikį kine ar šok<ų 
salėse. J. š.

K. L. B. REIKALAI..
Atkelta iš 2-ro

tovėse šie būreliai labai gražiai 
veikia ir tvarkingai atsiskaito ir 
surinktų pinigų su Šalpos Fon 
du. Tačiau, kitose vietose šis 
reikalas kiek užleistas. Apylin 
kių valdybos prašomos nedel 
siant numatyti būrelių vadovus, 
o jau esančius paraginti, kad šis 
reikalas būtų suaktyvintas, juo 
labjau, kai gimnazija šaukiasi 
S. O. S.!

14. Iki šiol rinkliavos šalpos 
reikalams vykdomos irgi ne vie 
nu laiku. Vienos apylinkės jas 
vykdo pabaigoje kalendorinių 
metų, kitos — pradžioje. Kraš 
to valdyba siūlo visoms apylin 
kių valdyboms šalpos vajų pra 
vesti nuo spalio mėn. 15 dienos 
iki gruodžio 1 d. Tai daroma 
tuo tikslu, kad varge esantieji 
tautiečiai būtų sušelpti dar iki 
Kalėdų švenčių. Žinoma, tai 
dar nereiškia, kad šelpiama tik 
švenčių proga. Visi surinkti ir 
prisiųsti Šalpos Fondui pinigai, 
jei aukotojų nėra kitaip nu<o 
dyta, yra naudojami bendrąjai 
šalpai, šelpiant vargan pateku 
sius tautiečius per BALFą. Apy 
linkės kas kart vis didesnį % su.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“
Išduodamos paskolos iki $ 3,000 

Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. 

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E., Room 13, 

notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575.

rengiama mūsų skautiškojo jau 
nimo reikalams, už loterijai ~ia 
liuką, lietuvių iš Preston, Kre 
no - Valevičiaus staliuką, p. No 
vieko ir jo gyventojų staliuką, 
Alf. Šilinsko staliuką.

Fantų loterija, kuri buvo su 
aukita dėka mūsų visuomenes, 
bei pačių skautų-čių, buvo ga 
na turtinga. Daug padėjo lote 
rijos vedėjo K. Mikšio sumanu 
mas loteriją sutvarkant. Už va 
karo reklamą dėkojame kleb. 
dr. Tadarauskui, ,,N. Lietuvos“ 
ir „T. žiburių” redakcijoms, už 
paskyrimą vietos spaudoje. Di 
džiausią rengėjų ir skautų padė 
ka, atitenka mūsų visuomenei 
už skaitlingą atsilankymą.

L. S. D-jos V-ba.

AUGSBURGO LIETUVIAI 
DĖKOJA

Pereitų metų spalio mėn. be 
silankant Vokietijos lietuvių tar 
pe sužinojau, kad Kanados Šal 
pos Fondo per BALFą pasiųs 
ti konservai, pasiekė kai ku 
riuos miestus, tačiau augsbur 
giškiai buvo aplenkti. Tik pe 
reitą sovaitę gautame J. Šileikio 
laiške iŠ Augsburgo praneši, 
ma, kad ir to miesto tautiečiai 
gavo Kanados lietuvių dovanų 
Laiške rašoma; „prieš pat šv. 
Kalėdas p. Rugienius, Balio 
įgaliotinis Miunchene, atvežė 
mums, augsburgiškiams, Jūsų 
dovanotus konservus ir miltus, 
pavesdamas man išdalinti. IŠda 
linti spėjau dar prieš Kalėdas. 
Visi buvo labai patenkinti Jūsų 
suaukotais konservais, už ku 
riuos per mane, visi labai dėko 
ja mieliems Kanados broliams 
lietuviams”.

psl.
miklų šalpai pinigų sunaudoja 
vielos Šalpos reikalams, kas 
kart vis mažiau lėšų beskiriama 
bendrąjai šalpai. Krašto valdy 
ba manytų, jog pirmoje eilėje 
reiktų šelpti tie, kurie yra tos 
pašalpos labjausiai reikalingi 
Šiuo jautraus klausimo sprendė 
iu paliekamos apylinkių valdy 
Dos. Spręskime pagal savo są 
žinę.

15. Kiekviena apylinkė turi 
savo specifinių reikalų, kurių 
bendra, visoms apylinkėms nu 
statoma programa, negalima ap 
imti. Vienos jų rūpinasi lietu 
viškom radio valandėlėm, knos 
ruošia tautinio meno ir liaudies 
dirbinių pat odeles, trečios sa 
vo dainos ir tautinių šokių paai 
lodymais kelia lietuvių vardą 
kitataučių tarpe ir pan. Tai la 
bai gražu, prašom ato ir šiais 
metais nepamiršti.

Krašto valdybos tikslas pa 
tiekiant šį veikimo planą yra. 
kad apylinkių valdybos su juo 
susipažinusios pagalvotų, kas 
iš jo yra galima vietos apylinkė 
je įgyvendinti. Yra skaitlingų 
ir mažų apylinkių. Vieniens at 
rodys, kad jis neįgyvendina 
mas, kitoms — kad jis per men 
kas. Krašto valdyba ruošdama 
šį planą, turėjo galvoje viduti 
niško pajėgumo apylinkę. Tu 
dėl šis planas neuždaro durų pa 
skiroms apylinkėms savo veiklą 
dar praplėsti ir pagilinti į ta« 
sritis, kurioms šiame plaae ne 
paminėtos.

Apylinkių valdybos prašo 
mos šį aplinkraštį perskaityti ar 
timiausiame apylinkės valdy 
bos posėdyje.

Su geriausiais linkėjimais 
bendruomeniniame darbe.

Stp. Kęsgailą, 
Krašto Valdybos pirmininkas.

P. Lukoševičius, 
Sekretorius

SOLIDARUMO MOKESTĮ 
už 1960 m. Krašto Valdyba pa 
pildomai gavo iš šių apylinkių: 
Sault Ste Marie

(K. Slyžys) ............... $37.00
Fort - William

Dr. E. Jasevičiūtė) . .$ 21.60 
Lethbridge (S. Noreika)$ 5.60

Viso $ 64.20
Dr. E. Jasevičiūtė iš Fort-Wil 

liam, be $21.60 solidarumo mo 
kesčio, dar atsiuntė Kultūros 
Fondui $10.80, Šalpos bundu- 
$85.00 ir Vasario 16 d. gmn<a 
zijai $66.00, viso $183.40. Ta 
tai gražus pavyzdys ką gaiima 
padaryti net ir mažoje apylin 
kėje, jei tik yra entuziastų or 
ganizatorių.

Pr. Rudinskas, 
KLB Krašto V-bos Iždininką'’.

Patarlė; „Visi kultūringi
K. B. žmonės skaito laikraščius“.

valdžios remiama

ir gaunama per jūsų banką.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo 
viduje, įskaitant garažus ir priestatus.
Taip pat įsigijimas, įrengimams, pataisymams 
ar pagerinimams šildymo sistemos; elektros 
apšvietimo ir motorų sistemai ir vamzdžių įve
dimui ; septiniams tankams bei prijungimui prie 
kanalizacijos; antrosioms durims bei langams, 
tinkleliams bei nuo saulės užuolaidoms;
Taip pat dažymams, išpopieravimams ir bend
rai remontui; šulinių kasimui ar pagerinimui 
kitiems namų pagerinimams.
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS vra 
duodamos žemiausiomis palūkanomis — iki 
$ 4.000 ir iki 10-ties metų išsimokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atli
kite tai dar šią žiemą, kada meistrai ir medž a- 
ga yra prieinami.

ŪKININKAI

Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO 
PAGERINIMO PASKOLAS gaunamas per 
jūsų bankus iki $ 7,500 ir iki 10-ties metų iš
mokėjimui. Paskolos padargams, gyvuliams 
ir taip pat plataus masto namų pagerinimui.

Issued by Authority of 
Hon. Michael Starr, 
Minister of Labour

0046

WINNIPEG, Man.
SKELBIAMAS BANKETAS

Sausio 28 d. KLB-nės Win 
nipego Skyr. Apyl. V-ba Šv. 
Kazimiero parapijos salcje ruo 
šia banketą. Pradžia 8 vai. va

tą gali atsivesti ir savo gimines, 
k iriems įėjimas 2 doleriai.

kare.
Griež latvių orkestras „Astra 

da”. Užkandžiai nemokami. Bu 
fetas, alutis ir kiti išierimai.

Kviečiame visus maloniai at 
sjlankyti. Valdvba

BUS IR KLUBO 
BANKETAS

Vasario 4 d , 7 vai. vakare 
„Kanados lietuvių klubas Mani 
toboje” savo nariams ruošia 
banketą. Šilta vakarienė, alutis 
ir kiti gėrimai nemokamai. Klu 
bo nariai ir kandidatai į banke

Be to, š. m. vasario 5 d.. (scL 
madienį), 2 vai. klubo pataip.. 
se šaukiamas visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Kaip nariai 
taip ir kandidatai maloniai kvie 
čiami atsilankyti. Be bendros 
programos bus renkama ir nau 
ja valdyba 1961 metams.

Klubo Valdyba.
• J. Bezis susilaukė iš Punsko 
žmoną.

• Kleb. kur.. J. Bcrtasius, įvai 
riais reikalais išvyko į J, A. V- 
bes porai savaičių. Kartu su juo 
išvyko ir pp. Bujokai.

Jauna CBC - TV dainininkė 

Mary Frances. Radio pranešėjas J. F. Willis.
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VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

šiais metais įvyks vasario 19 
dienų Plateau salėje, 3710 Ca 
lixa Lavll. Bus Dr. II. Nagi j 
paskaita ir meninė progroma. 
Minėjimą numatoma pradč'i 
punktualiai, nes 6 vai. turime 
užleisti salę kitam parengimui.

Smulkesnę minėjimo progia 
mą paskelbsime sekamuose šio 
laikraščio numeriuose.

Tariamasi su CBM radio st > 
ties programų direktoriumi Mi. 
Kanneth Withers del iš Wind 
soro per Traditionol Echos.lie 
tuviško pusvalanždio per Mont 
realio stotį pertransliavimo, k’ 
ri bus vasario 18 d. nuo 10,30 
iki 11 vai. ryto.

Seimelio Prezidiumas kvie 
čia visas ir visus tautiečius, ai 
sisakant nuo visų kitų pramogų, 
tą dieną rezervuoti mūsų Ne 
priklausomybės paskelbimo 4u- 
čiosioms sukaktuvėms visiems 
kartu susibūrus solidariai pana 
nėti. Seimelio Prezidiumas.

BANKO „LITAS”
VALDYBOS POSĖDIS 

prieš metinį susirinkimą įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio m. 
29 d., 8 vai. 30 min. ryto banko 
patalpose prie Aušros Vartų pa 
rapijos salės.

Norintieji statyti kandidatus 
į „Lito“ valdomuosius organus, 
turi jų pavardes raštu įteikti sek 
retorini Pr. Rudinskui (HU 1- 
2857) ne vėliau kaip ateinantį 
Šeštadienį, sausio mėn. 28 d.

Banko „Litas“ pobūviui, ku 
ris įvyks vasario 4 d., šeštadic 
nį, tuojau po visuotinio sus’rui 
kimo, pasiruošimai eina pilnu 
tempu. Pobūviui ruošti komisi 
ją sudaro vald. pirm. A. Noike 
liūnas, Kredito kom. narys V. 
Zubas ir Reviz. kom. narys b 
Staškevičius.

Pobūvis - vakarienė „Lite“ 
nariams nemokama, svečiams 
— vienas dol. Bus šokiai ir .ui 
fetas.

BANKO „LITAS” 
KVIETIMAI

į metinį susirinkimą grįžo iš šių 
narių: Antanas Bendžius, Anta 
nas Juknelis, Jonas Klimas. Ka 
zys Leknickas, Jim Matijošai 
tis, Vladas Mikutis, Agnes Mi 
chell, Mykolas Paura, Nike de 
mas ir Uršulė Prišmantas, An

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2- 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
amttmnnutumnmmutunnnmma

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MA LĮSK A 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop j.
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis | 
956 SHERBROOKE E. ;■ 

Tel.: LA 2-7236
mmwtmnmsmttwwuuwwsm

J ADVOKATAS

ŽSTASYS DAUKŠA, LL. D. L 
j 4 Notre Dame St. E. V 
Į Suit’ 901 [

UN 1-8933 f

S ADVOKATAS 
« JOSEPH P. MILLER, ■;

B. A., B. C. L. 
Suite 205

« 168 Notre Dame St. E.
S UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS $
JUOZAS BERNOTAS Z 

! B. A., B. C. L. } 
> 215 St. James West, 4
I 7 augitas. 6
• Tel.: AV 8-3115. §

y Namie 2654 Hogan y
jTel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§ 
r»***»*****r**»***»»*M***»i

tanas Slapšiuskds, Alfonsą? 
Ščerba ir Joseph Žemaitis.

Visi čia suminėti nariai pra 
šomi pranešti savo naujus adre 
sus „Lito“ sekretoriui Pr. Ru 
dinskui, tel. HU 1-2957.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Visuotinis DLK Vytauto klu 
bo susirinkimas nutarė siųsti du 
savo narius (vieną Klubas ir kt 
tą Pašalpinė draugija) į KLB 
Montrealio lietuvių Seimelį ats 
lovauti klubą.
<1 Serga: K. žižiūias, bet jau 
taisosi, P. Petrauskas, J. Jakš 
ys, P. Bagužis, A. Kavaliūnas, 
J. Kaušakienė. Visi Vytauto 
klubo nariai.
VISŲ ŽINIAI PRANEŠAMA, 
kad dabar vyksta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
vitarpinės pagalbos ir drauai 
mo organizacijos vajus, kurio 
metu nauji nariai į SLA pri 
imami be Įstojamojo mokesčio, 
o vaikai priimami palengvinto 
mis sąlygomis. Visi kviečiami 
dėtis į šią briliškąją savitarpinės 
pagalbos organzacją, kinioje h 
gos, nelaimingų atsitikimų ir ak 
cidentų mokesčiai yra žemiausi 
(už 1000 dol. tiktai 2 dol. me 
tams). Be to pranešama, kad šį 
sekmadienį, sausio 29 d. AV sa 
Įėję bus priimami nario nokės 
čiai, tat, kas nėra susimokėjęs, 
būtinai prašomi susimokėti, fi 
nansų sekretoriui M. Juodvii 
šiui. Visuotinis susirinkimas yra 
numatytas vasario 26 d. Tai 
bus metinis susirinkimas, kuria 
me reikia išrintki naują valč.y 
bą.
KAZIMIERAS GUDŽIŪNAS, 
išvykus i Kalifortrją J. Gražiui, 
perėmė iš jo visą kailių ir jų siu 
vinto bizni, atpirkęs iš jo visai: 
ir mašinas. J. Gražys, isvykda 
mas, taip ir pareiškė, kad vię 
toje jo Montrealy lieka jo ou 
vęs pusininkas Kazimieras Gu 
džiūnas, kurio biznis yra, kaip 
ir buvęs 3365 Masson St., te«.
RA 1-6005. Jis turi dideli kailių 
pasirinkimą.
9 Juozas Gražys, su žmona, 
kiek žinoma, pakeliui paviešėję 
Čikagoje, jau pasiekė Kaiitoim 
ją, kur pasiryžę yra įsikurti.
0 Į Floridą išvyksta pp. Nagi 
nioniai ir p. Papaurelienė. Ke 
lione atliks savo mašina, susto 
darni įdomesnėse JAV vietose.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

7—9 p. m.

2—4 p. m.

ir 7—9 p. m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

141C Guy St., I a. II kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šeštadienio vakarienė davė 
1012.59 dol. gryno pelno, J. 
Džiaugiai vakarienei paaukojo 
kumpį apie 80 dol. vertės.

Vakarienės metu parapijos 
reikalams suaukota 1005 dol. 
Aukojo po 100 dol.: J. Garga 
sas, A. Norkeliūnos, I. Bohe 
mier ir J. Baršauskas; po 50 
dol.: J. Kibirkštis. J. Griučkiū 
nas, M. Laurinaitis, L. Gudas, 
Ch. Ambrasas, V. Gentemann, 
M. Žilinskienė ir J. Petrulis; po 
25 dol.: A. Račiūnas, P. Boty 
rius ir KLK Mot. d-ja; po 20 
dol.: Mekšrūnas, A. Tamkevi 
Čius, J. Valiulis ir V. Lazaurk.e 
nė; po 10 dol.: J. Piečaitis. M. 
Vaišnora, J. Mačionis, A. Na 
viekas, S. Makush ir J. Kisielai 
tis; po 5 dol.: M. Lukošius, P 
Sušinskas ir St. Mekšrūnas.

Sekmadienio rinkliavoje su 
rinkta 140.25 ir V. Bilcvičius 
paaukojo 30 dol.

TAUTIEČIAI,
Ųune laikinai gauna „Nepri 
klausomą Lietuvą”, maloniai 
pranešama, kad laikraštis jiems 
siuntinėjamas susipažinimo tiks 
lu ir visi, jį gaunantieji, ma'o 
ųiai kviečiami būti nuolatiniais 
jo skaitytojais.

• Mirė Juozas Kedys, palai 
dotas per Šv. Kazimiero baž 
nyčią.

AUKSINIS JUBILĖJUS
Šv. Onos pašalpinė draugija 

penkiasdešimties metų įsisteigi 
mo proga ruošia vakarienę va 
sario 4 dieną Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje, 7 vai. vata 
ro. Įžanga 3 dol. Kviečia visus 
dalyvauti tokiam nepaprastam 
minėjime.

Auksinis Šv. Onos draugijos 
minėjimas - vakarienė bus ne ei 
line, ne komercinė, bet auksi 
nio jubilėjaus minėjimas, be lo 
terijos ir kitų panašios rūšies 
priemonių. Vakarienė bus pir 
mos rūšies. Prie maisto bus duo 
h nemokamai ir gėrimai.
ti nemokai ir gėrimai.

Biletus- reikia Įsigyti iš anka 
to, nes prie įėjimo jie nebus par 
davinėjami.

VISIEMS MŪSŲ
DRAUGAMS

ir pažįstamiems, mus sveikin i 
siems praėjusiųjų švenčių pro 
ga, reiškiame nuoširdžią pa 
dėką ir linkime laimingos at 
eities. Individualių sveikinimų 
išlaidas skiriame šalpos reika 
lams.

Dana ir J. Mališkos.
NUOŠIRDI PADĖKA

p. Šemogienei ir Br. Lukošcvi 
(čienei, surinkusioms Vasario 
16 gimnazijai 7.89 laike pp. Še 
mogų namuose suruošto mote 
rų pobūvio „baby show, r”. 
Montrealio Šalpos k-tas dėkin 
gas visoms dalyvavusioms po 
hioms už aukas, kurių minimu 
mas 25 et. Šalpos k-tas kre 
piasi į visas ponias, galinei"., 
suruošti ir dalyvauti Šių metą 
bėiyje bent du kartu moterų ar 
batėlėse ir kitokiuose priv. pa 
rengimuose su tikslu paremti 
Vas. 16 gimnaziją aukojant 
ta proga minimum 25 et., kas 
duotų gražių rezultatų. Šalpos 
k-tas laukia atsiliepiant visų ge 
ros valios Montr. liet, ponių.

Aukas galima perduoti J. Ma 
liškai (tel.: ŲN 6-8235 ir DD 
6-0682) sekmadieniais „Lio“ 
tarnybai arba J. Lukoševi'iui 
PO 9-0681.

taisau ir dažau
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite tele f. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram, tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Pa/apijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

PARAPIJOS ŽINIOS 
AUŠROS VARTŲ

Visi nuoširdžiai kviečiami įs: 
jungti į Jubilėjinį Aušros Vartų 
bazarą, kuris įvyks vasario 24 
ir 26 dienomis A. V. parapijos 
salėje. Pirmoji nuoširdžiai atsi 
liepusi bazaro reikalui yra Juzė 
Vaškienė, paaukojusi bazarui 
5 dol.

Aukų, sausio 15 d. bažnyčios 
rinkliavoje suaukota A. V. pa 
rapijos reikalams 150.33 dol.

Vytautas Kudžma gražiai at 
remontavo kambarius, kuriuose 
veikia bankas „Litas“. Kadangi 
virš visų kambarių prie didžio 
sios salės yra uždėtas naujas 
stogas, pavojus tolimesniems 
kambariu gedimams yra galuti 
nai pašalintas. Naujo stogo iš 
laidas apmokėjo A. V. Dažny 
čios statybos bendrovė „For 
tin“.

Didžioji vienybės oktava, ku 
dios mintis yra maldauti visaga 
lį, kad visa žmonija susijungtų 
Kristuje, baigiasi šią savaitę, 
sausio 25 dien^

Žiemos kuro sąskaitą sudarė 
1500 dol.

Užgavėnių blynai, kuriuos 
ruošia Montrealio L. K. Mote 
rų dr-ja, įvyks vasario 11 die 
ną, paskutinį šeštadienį prieš 
Gavėnią.

Kortų vakarą ruošia Šv. Onos 
dr-ja Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję šeštadienį, sausio 28 dieną. 
Puikios vaišės, turtinga loterija 
bei maloni šeimininkių globa 
užtikrins visiems gražią n uoliu 
ką. Kviečiami visi.

Krepšininkų junjorų per.ke 
tukas puikiai pasireiškė draugiš 
koše rungtynėse prieš Cardina’ 
Newman High. Laimėjo 40:39 
prieš savo stipių varžovą. Gyni 
me smarkiai reiškėsi Viktoras 
Lukošius; krepšius imetė: Na 
vikėnas 13, Sigitas Baršauskas 
11 ir Viktoras Rupšys 10.

Penktadienį mūsų krepšiniu, 
kai išvyksta į Hamiltoną rung 
tynėms. (AV)
* Jespelkis Stasys dviem mene 
šiam lėktuvu išskrenda į Floii 
dą sveikatos ir poilsio sumeti 
mais, nes prieš tai sirgo ir gydė 
si ligoninėje.
* Stropus Justinas gavo gal o 
širdies priepuolį ir turi gydytis 
ligoninėje.
• P. Naras, buvęs montreaLe 
tis, dabar gyvenąs Ottawoje, 
praėjusį savaitgalį, lankėsi 
Montrealyje ir dalyvavo Šv. Ka 
zimiero vakarienėje.
• Kaukių baliuje, kurį ruošė 
šaulių kuopa, žmonių permažai 
atsilankė, todėl vakaras grei 
čiausia duos nuostolių. Buvo 
tiktai 3 kaukės, bet baliaus ruo 
šėjai pažadą tesėjo ir kaukes 
premijavo.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS
A. B. C. Parcel Service 

(3891 St. Laurent Blvrd., te1 . 
VI 4-9098), yra iš Lietuvos at 
siųsti laiškai šiems asmeninis: 
Gurkliui Domininxui, R. Simo 
niūkščiui, N. Matulaitienei, U. 
Toneliūnui, Alizui Kregždei, 
Gingoux Ievai, H. Jageiavičiui 
ir Marcelei Liukaitytei. Adresą 
tai laiškus prašomi atsiimti.
0 Mirė Magdalena Kundrac 
kytė - Savickienė, 72 metų, k* 
lusi iš Suvalkų Kalvarijos, 
Montrealio visuomenininkės J. 
Vaškienės sesuo, j Kanadą at 
vykusi 1906 metais. Palaidota 
per AV bažnyčią sausio 19 d. 
liko vyras, kilęs iš Punsko apy 
linkės ir 15 vaikų — 8 dukterys 
ir 7 sūnūs ir sesuo Juzė Vaškie 
ne. Nuoširdi užuojauta šiai gra 
žiai ir skaitlingai šeimai.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

APSVARSTYTAS LIETU 
VIŲ NAMŲ STATUTAS 
Sausio 18 d. Lietuvių Nan. _ 

valdybos posėdyje be kitų, I 
Namus liečiančių, klausimų b t 
vo apsvarstytas ir priimtas L. 
Namų statuto projektas, kuri.- 
su praeitų melų balansu, sąmL 
ta ir kvietimais į numatytą k<< 
vo 12 d., 3 vai. L. Namuose 
šaukti visuotinį narių susirink, 
mą, bus išsiuntinėtas visiems na 
riams - šėrininkams iš anksto su 
sipažinti.

Toks statutas prieš keletą m? 
tų visuotiniame narių - šeriniu 
kų susirinkime buvo svarstytas 
bet dėl ilgai užsitęsusio posė 
džio ir nebesant reikiamo kvo 
rūmo, nebuvo galutinai priim 
tas.

Nariai - šėrininkai, pakeitę 
savo adresus, prašomi asmemš 
kai ar telefonu pranešti L. Na 
mų odministracijai naują adre 
są, nes daug išsiųstų kvietinių 
grįžta nesuradę adresatų ir to 
kiu būdu ne tik L. Namams su 
daro bereikalingų išlaidų, bet 
ir bendrai kaip nariai, neturėda 
mi ryšio, nutolsta nuo savo s>u 
kurto lietuviško židinio — Lie 
tuvių Namų.

JAV KANADOJE UŽSAKO 
LĖKTUVŲ

JAV karo aviacijos žinyne 
užsakė Toronto firmai Havi 
land 34 naujus Caribou tipo 
transportinius lėktuvus, apie 20 
milionų dol. vertės. Anksčiau 
jos buvo nupirkti tokie paryš 
27 lėktuvai.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d. 4 vai. Lietuvių 
Namuose šaukiamas kūr.-sava 
norių Toronto skyriaus narių 
metinis susirinkimas, į kurį kvie 
čiami visi skyriaus nariai ir no 
rntieji į skyrių įstoti.

ŠV. ONOS DRAUGIJA, 
veikianti prie AV parapijoj 
sausio 28 d., šešladien;, AV sa 
lėje ruošia kortų vakarą. Prie 
gražių vaišių, kortų mėgėjai 
galės išbandyti kortų meną. Va 
karas žada būti, kaip ir perei 
tais metais, labai įdomus, nes 
jam vadovaus P. Vaupšienė, 
P. Žemaitienė ir P. Ūsienė. Šie 
met kortų partija žada būti iva. 
resnė ir įdomesnė, neg kita.s 
metais.
• Rutkauskas Povilas, De Lux 
valyklos savininkas, išvyksta • 
Filadelfiją, kur vyks JAV ir Ka 
nados metinė valyklų Konvenci 
ja (ten tuo metu vyksta paroda 
ir naujų valymo srityje išradi 
mų aiškinimas ir demonstravi 
mas), o iš ten su sūnum skris į 
Bermudus dviem savaitėm poii 
šio.
* Stropūs, Ona ir Viktoras, sau 
šio 13 d. susilaukė pirmgimes 
dukros. Sveikiname.

REIKALINGAS 
ALYVOS PARDAVĖJAS

Didelė alyvos kompanija noii 
turėti lietuviškai kalbantį parda 
vėją. Alyvos pardavimui gyve 
namiems namams ir komerci 

niams pastatams.
Atlyginimas — komisas.

Tai yra įdomus ir gerai apsimo 
kantis darbas rimtam asmeniui 
kuris yra gerai pažįstamas 
Montreal^ srityje. Ideali pro 
ga norinčiam dirbti atliekamu 

laiku arba pensininkui. 
Skambinti Mr. Locke —

HU 9-8-+71.

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva i 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

GRAŽUS TORONTO 
SAVANORIŲ GESTAS 

Didžiai gerb. P. J. Kaideiiui, 
„Nepriklausomos Lietuvos“ Re 
daktoriui. z

Įvertindamas spaudos reikš 
mę mūsų tremties gyvenime. 
Spaudos Vajaus proga. L. K. 
K. Savanorių S-gos Toronto 
skyrius „Nepriklausomai Lie’u 
vai” yra paskyięs dešimtį (10) 
dol.

Siųsdamas čekį, maloniai pra 
šau priimti Šią mūsų skyriaus 
kuklią, bet nuošiidžią, dovane 
lę
St. Banelis, skyriaus sekretorius. 
Toronto, sausio 19 d.

NL red. nuoširdžiai dėkoja.
LIETUVIŲ BANKAS 

„PARAMA”
pereitų metų balansą suvedė «u 
daugiau kaip 27 tūkstančių de 
lenų pelnu. Yra vilčių, kad 
suotinis narių susirinkimas, ku 
ris šaukiamas vasario 26 d. Pri 
sikėlimo parap. salėje, dalį pel 
no paskirs mūsų vargo mok 
loms ir kitiems kultūriniems rei 
kalams. Metinė banko apyvai 
ta jau peržengė miliono dolerių 
balansą.
SERGA ŽYMUS KŪRĖJAS - 

- SVANORIS
Sausio 15 d. keletas k.-sava 

norių aplankė Collingwood ii 
goninėje po širdies smūgio besi
gydantį skyriaus narį, k. - sava 
nor; Vilių Puodžiūną ir sky 
riaus vardu nuvežė dovanėlę.

V. Puodžiūnas ne tik sava 
norių tarpe, kaip aktyvus t a 
rys, yra visų mėgiamas, bet jis 
yra populiarus ir visoje Was? 
gos - Springhursto lietuvių va 
sarvietėje, vienas iš pirmųjų ten 
įsikūręs ir ten ilgesniam laikui 
apsigyvenęs yra lyg akis, bud 
riai stebinti ten paliktas lietuvių 
nuosavybes. Ne veltui ir kita 
taučiai jį ten vadina burmistru 
nes visiems jis ateina į pagalbą.

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

Aušros Vartų salėje nors bu 
vo ir neskaitlingas dalyviais, ta 
Čiau praėjo sklandžiai. Ypač 
turininga ir foima graži buvo 
Dr. H. Nagio paskaita apie lie 
tuvį ir jūrą, pavaizduota poezi 
jos ištraukomis.

Minėjimą vedė Jūrų skautų 
vardu skautininkas Jonas Rama 
nauskas, minėdamas atskirus 
momentus, nes spausdintų pro 
gramų nebuvo.

Meninėje dalyje Raimundas 
Piešina paskambino pianinu ir 
sol. G. Čapkauskienė padaina 
vo keturias dainas. Šiems ir vi 
siems kitiems tokiais atvejais 
programų pildytojams pravar
tu visada atsiminti, kad tauti 
niams minėjimams visada ler 
kia turėti lietuviškų kūrinių 
Tai nesudaro problemos, 
nes tokiems tautiniams mineji 
mams lietuviškosios kūrybos 
yra pakankamai.

Akto metu scenoje prie maž 
lietuvių vėliavos budėjo Jūrų 
skautai. Užbaigiant minėjimą. 
kuris buvo daromas Mažosios 
Lietuvos bičiulių draugijos 
drauge su Jūrų skautais, j. P.a 
Danauskas padėkojo pro^ra 
mos dalyviams už talką šį minė 
jimą ruošiant ir pakvietė minėj i 
mą užbaigti Tautos himnu.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Peržengęs 30 metų amžiaus vj 
ras nori sukurti šeimos židinį si 
mergaite arba našle maždaug 
tokio pat amžiaus. Pirma susiži 
nokime laiškais. Rašykite lietu 
viškai arba angliškai adresu:
Mr. K. M. 7722 George St. 
LaSalle, Montreal 32, P. Q. 

Canada.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................LA 2-7879
A. Markevičius. . . . CR 9-9793 
P. Adamonis............RA 2-2472
P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Rudmskas .... HU 1-2957 
Sekite musų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.
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