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Kennedy pirmame bandyme
IR PATYRĖ P1RMĄJ| NEMALONUMĄ, SUSIDŪRĘS SU STEVENSONO BANDYMU VESTI JAV UŽSIENIŲ 

POLITIKĄ
Alžyro sukilėlių vadas sutinka derėtis su de Gaulle. Nasser nori būti Afrikos tautų vadu. Diktatorininkai iš Kongo bau

Visos žmonijos, — draugų ir 
priešų, — dėmesys dabar yra 
nukreiptas j naujosios JAV v y 
riausybės pirmuosius žiugs 
nius, pagal kuriuos bus spren 
džiama apie ateities jos politi 
ką. Tai yra labai jautrus mo 
mentas. Deja.
KENNEDY JAU GAVO PIR 

MUOSIUS BANDYMUS.
Faktas yra, kad suktoji sovie 

tijos politika, kurios tikslas „ui 
bovyti“ Kennedy ir jo valdžia 
sulėtino ir net pristabdė savo 
žingsnius. Dėl to Laose gali 
vykti kovos su interventais, Kai 
Šie, atakuodami Rusijos ir ko 
munistinės Kinijos jėgomis, zi 
noma, lengvai gali saujelę men
kai organizuotų laosiečių nuga 
lėti.

Karo Laose sukėlimas, o d? 
bar pristabdymas, yra pritaiky 
tas naujojo JAV prezidento ir 
jo valdžios atėjimui į pareigas. 
Maža ir to.
CHRUŠČIOVAS PADARĖ 

RUSIŠKAI „PLATŲ
GESTĄ”

ir paleido į laisvę du išlikusius 
gyvus JAV lėktuvo, pašauto 
ties Barenco jūra, lakūnus ir. 
be to, regimais kanalais pa 
skleidė žinią, kad tuojau gah 
būti paleistas ir ties Stalingra 
du pašauto lėktuvo lakūnas Po 
wers. Tai Kennedžiui bandy 
mas.

Kažin, ar tas neturi ryšio su 
Stevensono pareiškimu dėl 
Chruščiovo atvykimo į JAV ;r. 
Žinoma, tokiu atveju — pasima 
tymo su Kennedy,

JAV pareigūnas pasisakė, 
kad

JAV LAIKYSIS SLAPTO 
SIOS POLITIKOS 

PRINCIPO.
Gal su tuo galima būtų sutik 

ti, jeigu turėti prieš aks faktą, 
kad korespondentai prie sugrį 
žusiųjų iš Rusijos kalėjimo !l 
kūnų nebuvo prileisti, be; is ki 
tos pusės.

KODĖL STEVENSONAS 
PALEIDO „ANTĮ”, JOG 
CHRUŠČIOVAS GALI Į 

JAV ATVYKTI, 
ir, žinoma, atvykęs neabejoti 
nai būtų priimtas naujojo prezi 
dento. Ar tai yra padaryta su 
tikslu išprovokuoti Chruščiovą 
į pasimatymą, ar tai yra pirma 
sis Kennedy valdžios politinio 
neapsitvarkymo padarinys?

Tiesa, Kennedy tuč tuojau į 
šį pareiškimą reagavo ir paša 
kė, kad Chruščiovo naujo lan 
kymosi Amerikoje klausimas ne 
buvęs svarstytas, bet, žinia jau 
paleista į viešumą, ir jokie atšou 
kimai nieko nepadės. Gal tai 
patvirtina daugelio baimę, kaJ 
Stevensonas ne tiktai norėjo bū 
ti užsienių reikalų ministeriu, 
bet kad jis bando vesti JAV už 

TORONTO TAUOS FONDO ATSTOVYBĖS
pirmininkui L. Adomavičiui a* 
sistatydinus, jo vieton yra pa 
skirtas St. Dargis, Toronte ži 
nomas visuomenininkas ir nuo 
latinis Tautos Fondo rėmėjas. 
Kiti atstovybės nariai jau ketv<r 
tiems metams pasilieka tie pa 
tys: P. Vilutis kaain., Ant. Ma 
sionis sekr. ir E. Jankutė narys.

Tautos Fondo atstovybės Ka 
nadoje ir savo vardu nuošir 
džiai dėkoju L. Adomavičiui ir 
visiems kitiems atstovybės na 
riams už pasišventimą ir gražų

kiasi, nes negali ten
sienio politiką? Greičiausia bus 
taip, nes
STEVENSONAS PRAKAL 
BĖJO IR APIE KOMKINI

JO ĮSILEIDIMĄ | JUNGTI 
NES TAUTAS...

Tai jau būtų aiškus laužymas 
buvusios JAV politikos. Budin 
ga, kad ne Rusk pirmasis pra 
dėjo kalbėti apie JAV politikos 
ėjimus, bet. . . Stevensonas. 
Tai yra įdomu. Gal todėl ir Eu 
ropos vakarų spauda susirūpi 
nusi ir naujam ]AV preziden 
tui nešykšti patarimų — nepa 
siduoti Chruščiovo politikos 
„sušvelnėjimui“. Dar palauksi 
me daryti sprendimus.

JDOMOS ĮVYKIAI RUTU 
LIOJASI AFRIKOJE.

Viena, kad Nasser pasiskei 
bė. jog jis vadovausiąs Alrik 
tautų politikai ir jis ją diktuo 
siąs.

Antra, svarbu, kad Alžyro 
sukilėlių vadas Abbas viešai pa 
sisakė, jog jis sutinka eiti j dery 
bas su Prancūzijos valdžia, su 
kuria anksčiau atsisakė kalbė 
tis. Tat galima tikėtis, kad pic 
biscitas ir sukilėlius paveikė, to 
dėl galima tikėtis, kad karas Al 
žyre bus baigtas.

Trečia, įdomiai
VYSTOSI ĮVYKIAI 

KONGE.
Kai diktatūrininkai pamatė, 

kad Kongas pats eina į susitvai 
kymą, atšaukia savo karinome 
nes — Egiptas, Marokas, Indo 
nezija. Galime pasakyti: laimin 
go grįžimo, o Kongas pats gal J 
gale susitvarkys.

Verta dėmesio, kad
MACMILLANAS TARĖSI 

SU DE GAULLE.
Komunikatas po to nepa 

skelbtas, bet pasakyta, kad p<i 
dvi dienas jie aptarė visas opi<> 
sias pasaulines problemas, ma 
tyt, pirma norėdami išsiaiškinti 
tarp savęs ir tiktai po to kalbė 
tis su Kennedy.

KENNEDY KONGRESUI 
PASAKĖ,

kad JAV ekonominiai reika»ai 
nėra labai geri, bet su tuo jis 
pasiryžęs kovoti skubiomis prie 
menėmis.

Rusija ir Kinija pasiryžusios 
dominuoti ir šita reikia visada 
atsiminti. Su Lenkija santykiai 
būsią gerinami. Kuba turi teisę 
siekti gerbūvio kaip ji nori, bei 
nebūti svetimos valstybės trari 
plynu į Ameriką. JAV padės 
mažiau išvystytoms valstybėms 
prasikurti ir nugalėti skurdą.

KITOS ŽINIOS
— JAV karo biudžetas siekia 

4. miliardus dolerių. Dėl jo ir 
kitais JAV reikalais Kensedy 
sausio 30 d. kalbėjo kongrese.

— JAV lėktuvnešy Saragota

pasidarbavimą, sukeliant lėšas 
pavergtos Tėvynės laisvinimo 
reikalams ir ta proga linkiu nau 
jam Toronto Tautos Fondo pii 
mininkui St. Dargiui geros sėk 
mės jo garbingame ir sunkiame 
darbe. V. Vaidotas,

TF Atst. Kanadoje P-kas.
VAN GOGH DARBŲ 

PARODA
Toronte įvyks nuo vasario Ii 
dienos iki kovo 12 dienos mc 
no galerijoje, Olandijos Kara’ie 
nei šią parodą globojant.

šeimininkauti.
Viduržemio jūroje Įvyko spro 
girnas ir gaisras.

— JAV rašytojai paprašė ru 
sų rašytojus paskelbti Pasterna 
ko sekretorės Ivinskos ir ]oj 
dukters nuteisimo aktus.

— JAV raketa Atlas nulėke 
8 tūkst. km.

— Sausio 6 d. Chruščiovas 
kalbėjo apie koegzistenciją, ku 
n esanti kieta kova už Sovietinę 
santvarką.

— Kennedy įsakė 
tnams duoti iš valdžios sandė 
lių maisto produktų.

□edar

— Portugalų sukilėlių laivą

KAS NAUJA KANADOJE
BEDARBIAI GAUS DIDĖS 

NĘ PARAMĄ?
Yra žinių, kad bedarbiams te 

deralinė Kanados vyriausybe 
duosianti iš valdiškųjų sandėlių 
maisto produktų. Kaip žinoma, 
valdžios sandėliuose, palaikant 
produktų kainas, yra susikaupę 
labai daug maisto. IŠ tų sandė 
lių yra pasiunčiama maisto į 
Kongą, ar nukentėjusioms, jai 
tams nuo nederliaus ar kt. Da 
bar esą sumanyta tais protink 
tais pašelpti ir bedarbius.

KANADOS POPIERIAUS 
PRAMONĖ KYLA

1960 metais Kanados popie 
riaus gamyba, palyginus su 59 
metais, pakilo 5.4 proc. ir pa 
siekė beveik 7 milionų tonų per 
metus. Šiai piodųkęijai Kana 
dos popieriaus jmonės tesur.au 
dojo 88.5 proc. savo galimy 
bių. Tikimasi, kad šiais metais 
popieriaus gamyba dar dau 
giau pakils ir pasieks 8 nulio 
nūs tonų.

ATNAUJINS PASENUSI 
MIESTO CENTRĄ

Jau seniau keltasis pasenusio 
Montrealio miesto centro atnau 
jinimo klausimas vėl iškeltas. 
Tai apima sritį tarp St. Laure 
nt. Srerbrooke, de Lormier ir 
upės, kur konstatuojama arti 
6,000 netinkamų namų. Mics 
to centro atnaujinimo tikslu1 
numatoma išleisti 138 mil. dol

KANADOS PAGALBA 
INDIJAI

Colombo plano rėmuose Ka 
nada Indijai duoda 50 mil. dol. 
paramos. Šios sumos apimty vra 
Indijai duodamas nikelis, varis 
ir aliuminijus už 11,700.000 
dol., kviečių už 7 mil. dol., aio 
minio reaktoriaus ties Bombe 
jum statybai 600,000 dol., hid 
roelektrinei Madrasc 3 su puse 
miliono dol.

PRIEŠ LAIDOTUVŲ 
LIUKSUSĄ

pasisakė Vatikano atstovas Ot 
tawoje arkivysk. Seb. Baggio. 
Tuo pasisakymu nepatenkinti 
laidotuvių biurų savininkai. 
Esą laidotuvių paruošimas yra 
tų žmonių, kurie laidoja, reika 
las. Jie nori, kad mirusieji bū 
tų gražiai palaidoti, o arkivys 
kūpąs teigia, kad perdidelė pra 
banga tampa stabmeldiška.

BUS PAPIGINTAS 
SVIESTAS?

Žiniomis iŠ Ottawos, esą nu 
matoma papiginti Kanadoje 
sviestas. Projektuojama papi 
ginti 10-Čia centų nuo sva-e 
kai dabar svaras parduodamas 
už 70 et.

Santa Maria sutiko įsileisti nau 
jasis Brazilijos prezidentas Kve 
d t as. kuris perima valdžią sau 
šio 31 4.

— Kongo prezidenl. Kasa.u 
bu pareiškė, kad Kongas orga 
nizuos vieną visai valstybei vai 
džią.

— Belgijoje bus parlamento 
rinkimai, nes streikai jau pssi 
baigė.

— Kennedy pats JAV laku 
nūs sutiko aerodrome ir pasi 
kvietė j Balt, rūmus.

— JAV paleis raketą su šim 
panze, ir po to su žmogum.

MONTREALIS PRADĖS 
KASTI POŽEMINĮ KELIĄ

Dabartinis Montrealio majo 
ras p. Drapeau, eidamas į rinki 
mus, skelbė, kad jis, išrinktas 
Montrealio majoru, įvykdys po 
žeminio kelio (metro) statybą. 
Dabar, po ilgų pasitarimų ir dc 
rybų, paskelbė, kad jis jau turi 
leidimą požeminį kelią kasti ir 
kad to kelio kasimo darbai pus 
pradėti šių metų birželio mėne 
aį. Darbams tuo tarpu skiriama 
300 milionų dol. Deja, miestą? 
dar turi daugelį šiam sumany 
mui vykdyti sunkumų. Vis dėl 
to reikalai eina pirmyn, nors ir 
sutinka kliuvinių.

ŠIMTAS METŲ KANADAI 
sukanka 1967 metais. Tas su 
kaktuves Kanada ruošiasi pa 
minėti labai iškilmingai. Tuo 
tikslu jau dabar yra sudarytas 
komitetas, kuris paiuoš mineji 
mo iškilmių planus. Komiteto 
adresas: 180 Bay St., Ottawa, 
Ont.

KANADOJE DAUGĖJA 
STUDENTŲ

Rudeninis stojimas į Kana 
dos universitetus pakilo 11.8 
proc. ir pasiekė 114,000 stu en 
tų, maždaug 1 studentas 150 ku 
nadiečių.

KANADA STATYS 
SLĖPTUVES?

Atominis karas kelia savisau 
gos klausimų. Esą fedarinė Ka 
nados vyriausybė projektuojan 
ti pastatyti visose provincijose 
slėptuvių, kuriose, kilus karui, 
galėtų pasislėpti valdžios ir ka 
ro vadovybės žmonės ir iš tų 
slėptuvių vadovauti apsigvm 
mui.

PLEČIAMA LAIVŲ 
STATYBA

Canadian General Electric 
susirūpino laivų statyba ir Pc 
terborugh, Ont. statykloms du 
vė užsakymą pastatyti 4 turb . 
generatorinius laivus, kurių pa 
statymui sutarta 18 milionų (L 
lerių. Skaičiuojama, kad šis už 
sakymas suteiks darbo 4 tūks 
tasčiams darbininkų visiems me 
tams.

KANADOS PAŠTŲ 
MINISTER1S

atsiuntė NL raštą kuriame dė 
koja Kanados piliečiams, kad 
jie paklausė paštų ministerijos 
prašymo ir Kalėdų ir N. Meti, 
laiškus išsiuntė anksčiau prieš 
Šventes. Paštų ministerija į»it’ 
kinusi, kad tas padėjo lengviau 
paštui .dirbti ir išvengti susigrū 
dimo, dėl ko Paštų ministerija 
žmonėms dėkoja.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKAS STEPONAS KĘSGAILĄ 

SU PONIA. 
(Žiūrėk 3 puslapį).

Naujienos iš pasaulio sostinės
PASIBAIGĖ BALFO VAJUS

Didžiojo New Yorko lietu 
viai, kurių esą apie 40,000, iu 
aukojo 5,000 dol. Aukotojų bu 
vo apie 500. Reiškia, 8 lietuviai 
per metus Baliui paaukojo vie 
ną dol. Jeigu jie visi būtų Balfo 
nariais ir sumokėtų per metus 
po 1 dol. nario mokesčio, 
būtų 40,000 dol. ir jokių aukų 
nebereikėtų rinkti.

Bet New Yorko Balfo skj 
riaus valdyba per keletą metų 
jokių gyvybės ženklų nerode. 
Todėl vajų skelbė pati centu 
valdyba.

Sausio 25 d.. Lietuvių Pnie 
čių klube buvo sušauktas auko 
tojų susirinkimas, į kurį atėjo 
apie 40 asmenų. Dalyvavo L 
Gen. Konsulas J. Budrys su pe
nia ir tarė žodį, taip pat kalbė 
jo Tarybos pirm. J. Šlepetys 
Pirmininkavo J. Audėnas.

Iš CV reik. ved. kun. L. Jan 
kaus pranešimo buvo matyti 
bendroji efektinga Balfo veikia 
1960 m. pinigais buvę gauta 
118,879 dol. aukų. (1959 —

MASINU FONDO VAJUS
Lelis Petras, Toronto ..10.00

Did. Gerb. NL bendradarbis 
inž. Lelis, visada ir visuose lie 
tuviškuose reikaluose veiklus, 
kad ir pirkęs jau NL šėrų, bet, 
organizuojantis NL Mašinų fo i 
dui, atsiuntė dar fondui įnašų.
J. Bumbulis,

Montreal, P. Q................5.00
Malonus NL skaitytojas ir re 

mėjas, p. J, Bumbulis, siundą 
mas NL 1961 metų prenumt ra 
tą, NL Mašinų fondui atsiunti 
jau trečią penkinę.
Mickus Kostas,

Montreal, P. Q............. 10.00

Tremtyje
MIN. LOZORAITIS 

tarnybos reikalais lankėsi Pary 
žtuje, kur buvo pakartotinai 
priimtas Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerijoje. Taip pat 
susitiko su Prancūzijos - Balti 
jos draugijos valdyba ir lietu 
vių bendruomenės darbuoto 
jais. E.

— Naujų Metų priėmime Po 
piežius Jonas XXIII kartu su 
visais kitais misijų šefais pri 
ėmė ir Lietuvos minislerį S 
Girdvainį.

MONTREALIS
TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 

ruošiamas KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus įvyksta va 
sario 11 d., 7.30 vai. vakaio 
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

AUKSINIS JUBILĖJUS
Šv. Onos pašalpinė draugija 

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

93,885), Per visą Ameriką Bal 
fas turįs tik 1487 narius iš visų 
62 skyrių.

Iš Amerikos valdžios buvę 
gauta 320,000 sv. ryžių, 313, 
000 sv. kvietinių miltų, 148,000 
pieno miltelių ir 80,000 sv. ku 
kurūzų dribsnių. Kanados vy 
nausybe davusi 50,000 sv. kiau 
Jinių kanservų.

Daugiausia pinigais buvę pa 
siųsta Vasario 16 d. gimnazijai, 
18,068 dol., lietuviams už gėle 
žinės uždangos 6000 dol. ir ki 
tuose kraštuose gyvenančių lie 
tuvių šalpai. Apie 35.000 dol. 
vertės siuntinių buvę pasiųsta 
Lenkijos lietuviams.

Iš viso siuntinių buvę išsiųsta 
3,056, jų vertė siekė 63,550 do 
lerių. Konstatuota liūdna pade 
tis su vaistų siuntimu.

Išrinkta nauja New Yoiko 
Balfo vaidyba: Vitali? Žukaus 
kas — pirm., Kazys BaČiaus 
kas — vicep., Vladas Kulpavi 
čius ižd., Kaiolė Vailaiticnė 
sekr. ir Marija Virbickienė na 
rys. Kor.

P. Kostas Mickus, mokėja 
mas NL 1961 metų prenumera 
tą, NL Mašinų fondui įdavė 
10 dol.
Simokaitis Mykolas,

Chicago, USA ............10 vb
Malonus NL prenumera»j 

rius, p. Simokaitis, siųsdamas 
NL 1961 metų prenumeratą, at 
siuntė 10 dol. NL Mašinų foi. 
dui.

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

PASITARIMAI
. . Vliko Vykd. T-ba Miunche 
ne turėjo įvairių posėdžių ir su 
sitikimų: su rusų politinėmis 
grupėmis rūpimais Rytų Euro 
pos kraštų ir besdrais politi 
niais klausimais; su ukrainiečių 
Tautos Tarybos vadovybe bei 
Ukrainos demokratinės respub 
likos prezidentu J. Wythwytk^ 
ky. Ukrainiečiai siekia atsisky 
rimo nuo Rusijos.

— Lietuvoj mirė poetas Ado 
mas Ląstas.

BALIUS - VAKARIENĖ, 
minėjime.

Biletus reikia įsigyti iš anks 
to, nes prie įėjimo jie nebus par 
davinėjami.
• J. Klimavičius iš Vancouve 
rio, B. C., lankėsi Montrealyjc 
ir viešėjo pas pp. Mikučius. Pa 
tenkintas buvo Povilo Joco ir 
p. Jankaus resorano vaišėmis 
Wellingtono g-vėje. P. Klima 
vičius Vankuvery verčiasi par 
davimų tarpininkavimu. Jis 3 
mėn. išvyksta į Europą, kur ap 
lankys eilę valstybių.
• Pp. J. Gražiai jau pasiekė 
Los Angeles ir ten Įsikuria. Ka 
lifirnija yra sužavėti ir pat,-., 
kinti. Siunčia Montrealiui svei 
knimus.

tesur.au
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as 
second class mail, Post Office Department, Ottawa
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Naujas šeimininkas
Baltuosiuose rūmuose

(MŪSŲ SPEC. WASHING!

Vienas iš savotiškumų Jung 
tinių Valstybių politinėje soft 
varkoje — tai ilgas, daugiau 
dviejų mėnesių, laikotarpis nuo 
naujo prezidento išrinkimo iki 
jo įžengimo į Baltuosius Rū 
mus, vadin. inauguracijos ir 
faktinojo valdžios perėmimo. 
Tačiau, kada valdžia tenka per 
imti kitos partijos lyderiui, teks 
laikotarpis pasirodo ir reikalui 
gas ir neperilgas. Mat, savotiš 
koje šio krašto sistemoje, kei 
čiantis valdančiai partijai, kei 
čiasi ne tik prezidentas ir minia 
teriai, čia vadinami sekretoriai, 
bet ir didelis skaičius (daugiau 
kaip 1000) augštesnių poiitnių 
pareigūnų. Bent dalis jų, pati 
viršūnėlė, turi būti naujo prezi 
dento parinkta dar prieš in.«u 
guraciją, kad naujoji valdžia ga 
lėtų tuojau pradėti funkcionuc. 
ti.

Inauguracija čia laikoma iš 
kilmingiausiu įvykiu viešajame 
gyvenime: naujojo prešidento 
ir viceprezidento priesaika ant 
Kapitelio laiptų, ilgas paradas 
žygiuojant nuo Kapitelio iki 
Baltųjų Rūmų, gi vakare — 
inauguraciniai baliai keliose di 
delėse salėse. Šiais metais inau 
guracijai ruoštasi dideliu mastu 
ir tikėtasi, kad ji bus gausinges 
nė, negu kada nors. Neabejoti 
na taip ir būtų buvę — jei oras 
nebūtų iškrėtęs staigmenos. Ly 
giai dieną prieš inauguraciją vi 
są liaurrytinį J. V-bių pakraštį 
nusiaubė sniego pūga. Lėktų 
vai negalėjo pakilti iš New 
Yorko, Bostono ir kitų rytinių 
aerodromų. Tūkstančiai auto 
mobilių, važiavusių j Vašingto 
ną, įstrigo pakelėje. O ir pan 
inauguracijos diena buvo stipro 
kai šalta ir vėjuota, tad gatvėse 
pasirodė tik maža dalis tos pub 
likos, kuri normaliomis aplinky 
bėmis būtų užtvindžiusi Vašing 
toną. Dabar gi gatvėje buvo 
daugiausiai patys vatdylos — 
pradedant prezidentu ir kai 
giant mergaičių orkestrais bei 
karnavaliniais puošniais veži 
mais. Užtat daugel milionų ste 
bėjo iškilmes per televiziją.

Priėmęs priesaiką, preziden 
tas pasako inauguracinę kalbą, 
kuri tartum nubrėžia stambią 
sias linijas jo būsimos progra 
mos. John F. Kennedy pasak y 
toji inauguracinė kalba buve 
trumpa ir tikrai įstabi, tiek sa

ON’O KORESPONDENTO) 

vo gražiu retoriniu stiliumi, tiek 
kondensuotu turiniu. Tai pripa 
žįsta net ir politiniai pr.ešinin 
kai. Žinoma, toji kalba iš esmės 
tebėra bendrybės. Gtažiai nusa 
kytos bendrybės, kurias visaip 
gali k< mentuoti. Gal tik todėl 
ja gėrisi ir kai kurie konservato 
riai ir — Chruščiovas. „Mes 
niekad nesiderėsime iš baimės, 
bet ir niekad neturėsime bai 
mės derėtis“. Tokie posakiai 
patinka ir vieniems ir kitiems. 
Tačiau užpildyti tie gražūs rė 
mai nebus lengva. . .

Iš visa ko matyti, kad Kenne 
dy yra užsimojęs būti ne eiliniu 
prezidentu, o vienu iš įžymių 
jų, kaip štai buvo Wilson’as ar 
Roosevelt’as. Tačiau sąlygos 
jam yra žymiai sunkesnės, ne 
gu buvo aniem. Jungtinės Vals 
tybės tada dar nebuvo taip įsi 
pynusios į globalinę tai plauti 
nę politiką ir neturėjo prieš sa 
ve tarptautinio komunizmo ag 
resijos pavojaus. Dabar, vos tik 
įžengus Kennedy į Baltuosius 
Rūmus, tenka tuojau susidurti 
su aktualiausiais klausimais: 
santykiai su Chruščiovu, kurs 
vėl uoliai perša savo „draugys 
tę“, Kongo, Laos, Kuba, eko 
nominės depresijos pavojus, do 
lerių plaukimas į užsienius, a .o 
minis ginklavimas ar nusigink 
lavimas ir tt... Greta visų proį 
lemų didumo ir sunkumo, Ken 
nedy turės skaitytis ir su tu >, 
kad į jį dar aštriau bus nukreip 
tos žmonių akys, negu papras 
tai i naują prezidentą. Nes juk 
jis yra jauniausias žmogus, 
koks kada bebuvo išrinktas į 
Baltuosius Rūmus, jis yra pir 
mas prezidentas katalikas, ir, 
be to, jam tenka perimti prezi 
dentavimas iš labai populiaraus 
pirmtako. Tad ypačiai pirmai 
siais metais jis nuolat jausis tu 
rįs patiekti įrodymų, jog jis yra 
priaugęs, vertas ir pajėgus vai 
dyti Jungtinių Valstybių poli 
tikos vairą.

Naujos vyriausybės politiką 
vertinti tegalima bus iš jos dar 
bų. Šiandien viena tik yra aiš 
ku: valstybės priešakiu yra sto 
ję nauji ir didelėje daugumoje 
jauni žmonės, anot paties Ken 
nedy, „šio šimtmečio generaci 
ja“. Ko betruktų šių jaunų žmc 
nių politikai, bet jau iniciatyvos 
ir aktyvumo tai tikrai tetruks

J. Pj.

„N. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BJLE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKUS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEtvi ?AU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti NL.

auksinį
1900-siais metais, pradėjus 

Montrealyje kurtis lietuvių ko 
lonijai, gyvenimo sąlygos buvo 
visiškai kitokios, negu dabartį 
nės. Ypač sunkios buvo sočia 
linės sąlygos. Tai naujieji atei 
viai lietuviai, sveiko savisaugos 
instinkto vedami, iškart supra 
to. kad tiktai susibūrę į draugę, 
apsijungę į organizacijas, suge 
bės pajėgiau spirtis ir kovoti su 
gyvenimo sunkumais. Taip 
apie 1906 metus susiorganiza 
vo Šv. Jono, Šv. Kazimiero sa 
vitarpinės pagalbos draugijos, 
o 1907 metais — šių organizaci 
jų bei paskirų jų narių iniciaty 
va susik.rė didžiausioji orgaai 
zacija, DLK Vytauto klubas, 
turįs per 1500 narių. Jam įkan 
din. 1911 metais sausio 15 d. 
susiorganizavo prie Šv. Kaži 
miero parapijos Šv, Onos drau 
gija, kuri dabar, vasario 4 d„ 
mini auksinį savo jubilėjų.

Auksinis jubilėjus — gražus, 
garbingų sukaktuvių jubilėjus, 
kuriuo malonu pasidžiaugti ir 
prasminga pagerbti tuos žtno 
nes, kurie suprato organizaci 
jos svarbumą ir kurie dirbo hu 
maniškam, kilniam tikslui — 
padėti savo artimui, šiuo atveju 
— savo tautiečiui.

Kai renkant apie Jį jubilėjų 
žinias teko apsilankyti pas D- 
jos pirmininkę p. Gručkūnienę, 
ten buvo jau susirinkusios d-jos 
veikėjos — b. ilgametė pirmi 
ninkė p. Girdauskienė ir nuošir 
di d-jos veikėja ir didelė talki 
ninkė p. Marija Arlauskaitė

Jau kelis kartus rašančiam 
teko kreiptis į p. Girdauskienę, 
bet ji vis vengė „sau reklamos“ 
ir buvo labai kukli. Ir dabar 
kai dr-ja švenčia Auksinį jubi 
lėjų, ji taip pat kratosi:

— Tiktai mano pavardės ne 
minėkite. . .

Tačiau besikalbant su buvu 
šia pirmininke p. Girdauskiene 
ir dabartine p. Gručkūniene, pa 
aiškėjo, kad p. M. Arlauskaitė, 
jau anksčiau prašyta surinkti 
daugiau apie Jubiliatę žinių, tu 
ri paruošusi visą pranešimą, ku 
riame apie sukaktuvininkę drau 
giją surinkti galimi duomenys. 
Čia tas p. M. Arlauskaitės ra 
portas ir patiekiamas.

Šv. Onos pašalpinė draugija 
įsisteigė 15 d. sausio 1911 m. 
Pirmos narės ir įsteigėjos buvo

VEDA KAZYS
REIKTŲ 

sausio 15 d. Kauno Žalgirio ran 
kininkių (handball) sužaistas 
rungtynes prieš Krokuvos Čia 
covią klubą ir laimėtas pasek 
me 8:6. Lietuvaitėms jos buvo 
labai svarbios, kadangi kaunie 
tės pirmą kartą (savaime aišku, 
už pavergėją) dalyvauja ko 
mandinėse Europos pirmenybė 
se. Laimėjusios pirmas rungty 
nes be žaidimo prieš norveges, 
Žalgiris pateko į ketvirfinalį ir 
čia Krokuvoje nugalėjo lenkes 
5 :3. Antrųjų rungtynių Kaune 
buvo laukiama dideliu įtempi 
mu. Į naujai rekonstruota Kai* 
no sporto halę norėjo patekti 
aštuoni tūkstančiai žiūrovų, ta 
čiau pačias rungtynes stebėjo 
tik šeši tūkstančiai, nes naujai 
atremontuota halė turi tiek se 
dimų vietų. Pirmą kėlinį lie 
tuvaitės parodė puikų žaidimą 
(pasekmė 5:1), tačiau antrame 

■— lenkės pakeitė žaidimo 'ak 
tiką ir tą kėlinį laimėjo 3 ^5. Ta 
čiau pirmo puslaikio užteko 
bendiam lietuvaičių laimėjimu: 
ir rungtynės baigėsi 8 6 Žal 
girio naudai. Dabar lietuvaitės 
susitinka pusiau baigmėje su ru 
munėm. Lenkių treneris išpra 
našavo lietuvaitėms laimėjimą, 
nes Cracovia žaidė draugiškas 
rungtynes prieš rumunes. ]■' 
tvirtinimu, lietuvaitės pateks Į 
baigminį susitikimą. Jeigu len 
ko žodžiai pasitvirtintų, lietu 
vaitės, kad ir pralaimėjusio  ̂
baigmėje Čekijos Prahai, tuptų 
Europos vicemeisteriu. Tačiau 
mūsų linkėjimai lietuvaitėms

jubilėjų
p. p. Apanavičienė, Mailien-, 
Kudruvienė, ■ Naujokienė. Že 
maitienė (ponios Gyvienės ma 
mytė). Joms pirmininkavo p 
Apanavičienė. Kun. J. Vyš 
niauskui atvykus 1912 m. rugsė 
jo mėnesio pabaigoj, buvo su 
daryta dr-jos konstitucija ir jau 
tada Draugystė pradėjo gyvuo 
ti ir augti visu tempu.

50 metų bėgyje Šv. Onos 
draugijos buvo šios pirminin 
kės: p. p. Apanavičienė, Kudru 
vienė, Kajeckienė, Žemaitiene, 
Kreivienė, Naujokienė, Kaspu 
tienė, Jakuvienė, Baltrušaitie 
nė, Girdauskienė ir dabartinė 
pirmininkė Gručkūniene. U 
giausius metus pirmininkavo, 
daugiausiai rūpesčio ir vargo 
pakėlė pirm. Girdauskienė, per 
30 metų nenuilstančio darbo, 
jai tenka didžiausia padėka, 
kad taip ilgai turėjo ištvermės 
darbuotis.

Draugija per tiek metų labai 
gražiai augo ir buvojo. Labai 
daug aukavo Šv. Kazimiero pa 
rapijai ne tiek pinigais, bet ir 
įvairiais bažnytiniais papuoša 
lais; daugelį neturtingų, vargšų 
yra sušelpusi. Savo gi nares ap 
rūpina ligoje ir laidotuvėse. 
Valdybos narės ir narės ne vie 
ną naktį yra praleidusios prie 
ligonių arba prie nabašninko 
(senovės laikuose visuomet mi 
rusins pašarvodavo namuose ir 
prie jų tekdavo budėti dieną ir 
naktį).

Šiandien d-ja turi kasoj 
4,108 dol. santaupų. Dabartinė 
Valdyba, susideda iš Pirminin 
kės M. Gručkūnienės, vicepir 
mininkės O. Virbylienės, proto 
kolo sekretorės J. Sarubienės, 
finansų sekretorės J. Gargasie 
nės ir iždininkės G. Visockie 
nės. Draugystė turi 186 nares.

Prie šio p. Arlauskaitės ra 
porto tenka pastebėti, kad dau 
giau žinių (kiek per draugiją 
narių praėjo, kiek pinigų išm. 
keta įvairiais, ligų, mirties alve 
jais ir kt.) negalima buvo su 
rinkti, nes senesnės draugijos 
knygos buvo sunaikintos Viso 
kiu atveju draugija veikia, kiek 
pajėgia ir patarnauja ne tiktai 
savo narėms, bet ir Šv. Kaži 
miero parapijai.

Sėkmės draugijai, žengiant į 
Deimantinį jubilėjų. Ra.

ORTAS'
BARONAS

IŠSKIRTI
yra augštesni: jos turi tapti Eu 
ropos komandiniu nugalėtoja!

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Politinės ir mokslinės Ii 

teratūros leidykla išleido 5' 
Masaičio knygą „Tinklinis“ 
Autorius dėsto tinklinio treniia 
vimo darbą, treniruotės pagrin 
dus, žaidimo techniką. Knyga 
ilusitruota, suskirstyta į atski 
rus skyrius.

— Keturių miestų krepšinio 
turnyras pravestas Vilniuje. 
Laimėjo Kauno Žalgiris prieš 
Vilniaus Spartaką. TieČ'oje 
vietoje liko Minskas ir ketvirto 
je — Lvovo ASK Pastaroji ko 
manda (armijos sporto klubas) 
taip pat buvo lietuviška. Joje 
žaidė net septyni lietuviai: But 
kus, Slapšys, Leonavičius, Kar 
vauskas, Drigna, Jokubauskas 
ir Zakšauskas!

— Ignalinoje statoma šuo 
liams su slidėmis 50 m augščio 
tramplynas. Kol kas ten veikia 
tik 30 m augščio.

— Kauno m. krepšinio pir 
pirmenybėse dalyvaus 10 mot. 
ir 12 vyrų komandų. Pirmcny 
bės vyks dviem ratais.

— Telšių m. individualinėse 
stalo teniso pirmenybėse pirmą 
vietą iškovojo K. Jocys, 2) A. 
Baužys, 3) S. Grybauskas. Mo 
terų grupėje 1) E. Stokaitė, 2) 
J. Balsytė, 3) Z. Janušaitė.

— Geriausiais Lietuvos stalo 
tenisininkais 1960 m. pripažinti 
šie žaidėjai: 1) Saunoris, 2) R. 
Paškevičius, 3) H. Lysinas, 4) 
Zablockis, 5) Čepaitis. Mote

Gyvenimiški reikalai
RAŠO: VACLOVAS H. ŽlŽYS 

20.
APIE KVEBEKO PROVINC UOS LIGONINĖS 

DRAUDIMĄ
Daugumos pageidavimui, šį 

kartą bandysiu supažindinti jus 
su nauju Quebec o provincijos 
ligoninės di audimu.

Pirmiausiai, nors mūsų pro 
vincija ir pavėlavo įsivesti vai 
dišką ligoninės draudimą, ta 
čiau tikrumoje nesame perdaug 
jau atsilikę.

Antravertus, kitos plovinei 
jos turėjo ir, tikriausiai das ik 
bar tebeturi, įvairių problemų 
tokio plano įgyvendinime, kas 
be abejo mūsų provincijos pa 
reigūnams davė vertingo paty 
rimo.

Kalbant apie valdišką, ligoni 
nės draudimą reiktų jo nemai 
šyti su Anglijoje esančiu ligos 
draudimu.

Ir nenuostabu, jog tie, kurie 
turėjo progos pagyveiiti Anglį 
joje, su džiaugsmu laukė tokio 
draudimo ir čia, Kanadoje.

Gaila tačiau, mūsiškis valdiš 
kas draudimas dar toli gražu ne 
prilygsta angliškajam.

Jis yra, kaip pats jo vardas 
sako — tiktai ligoninės draud* 
mas (Hospitalization Insuran 
ce), dengiąs tiktai būtiniausias 
ligoninės išlaidas ir nieko dau 
giau.

Aiškumo dėliai: sakykime 
jūs susergate ir daktaras stun 
čia jus į ligoninę. Nuo to laiko, 
kai jus ten priima (atseit, gau 
nate lovą), — provincija apia^ 
kės beveik visas būtinas ligoni 
nės išlaidas. Čia žinoma, jūs tu 
rėsite gulti į bendrą palatą 
(Public Ward), nes je; jūs pc 
sirinksite privačią arba pusiau 
privačią palatą, — kainos skir 
tumą turėsite patys susimokėti.

Kiekvienu atveju, kol jūs bū 
site ligoninėje, galite būti tikru, 
jog maistas, lova (bendroje pa 
latoje), slaugių bei seselių prie 
žiūra, laboratoriniai tyrimai, 
rentgeno peršvietimai, rentge 
no spaindulių gydymai, įvairūs 
šildymai, masažai, raumenų 
manldštinimai, nepatentuoti 
vaistai, operacinė bei paprastų

Tautos fondas
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 1960 

M. VEIKLOS APYSKAITA

Pajamos:
Likutis 1960. I. 1. $ 1,540.05
Valiutos skirtumas siunčiant

pinigus Cenrot V-bai 89.37
Nuošimčiai Paramos banke 

per 1960 m. 48.19
Aukos gautos iš šių TF-do 
atstovybių:
Toronto .......................  1,500..00
Hamilton ..........................750 Gv
Delhi ..................................434.55
Sudbury............................. 198.50
Edmonton...................?. 184.25
Vancouver ...................... 170.75
Winnipeg...........................170.25
London ............................. 153.00
Tort William ..................150.07
Montreal '........................... 150.00
Sault St. Mane ............. 126.50 

rys: 1) L. Balaišytė, 2) Rama 
nauskaitė, 3) Kondrotaitė, 4) 
Morkūnaitė, 5) Mickevičienė. 
Tuo tarpu dvračių sporte, gc 
riausiais dviratininkais pripažin 
ti E. Justatė ir A. Paškaitis.

IŠ HAMILTONO
Draugiškose moterų krepšt 

nio rungtynėse Kovas pralaimė 
jo Stelco 1005 komandai 14. 
20, o Kovo jauniai, žaisdami 
už VAV parapiją, nugalėjo šv. 
Pranciškaus parapiją 49:32 
(27:6).

PLEČIA DRUSKININKŲ 
KURORTĄ J DVI PUSES

Druskininkų kurortas, kaip 
žinoma, yra naudojamas dau 
giau „visasąjunginiams“, negu 
Lietuvis reikalams. Rytuose pa 
statysią 250 vietų sanatoriją - 
- ligoninę ir stadioną. Vakari 
nėję dalyje išsidėstys gyvena 
mieji kvartalai. Prie naujųjų 
purvo gydyklų įrengiamas did*: 
lis plaukymo baseinas su gydo 
maišiais vandenimis. Nemunu 
krantinėse plečiamos alėjos. E 

operacinių įrankių bei pnemo 
nių panaudojimas ir kitokios 
normalios paslaugos bus jums 
suteiktos visiškai nemokamai.

Tačiau jūs turite būti guldo 
mas j ligoninę. Jei, sakykime 
jūs tik buvote atvežtas į Igon-. 
nę ir jums peršvietė Įskilusį kau 
lą, sugipsavo ir tuoj pat palei 
do į namus, būkite tikras, už vi 
sus tuos patarnavimus teks 
jums pačiam susimokėti.

Taip pat valdiškas ligonines 
draudimas nepadengs daktaio, 
chirurgo, arba asastetiko sąskai 
tų. Lygiai kaip ir kelionę į arba 
iš ligoninės greitosios pagalbos 
mašina teks ligoniui pačiam su 
simokėti.

Taip pat ir nesergą, o lik r 
Tintieji pilnai pasitikrinti sa 
sveikatą, turės už visokeriopą 
ligoninės paslaugą patys susi 
mokėti.

(Čia neįskaitomi pacientai, 
siunčiami daktaro diagnozo nu 
statymui).

Šis ligoninės draudimas įsi 
galiojo jau nuo sausio 1 d. ir 
juo gali naudotis visi, bent 3 
mėnesius gyvenę Quobec’o pro 
vincijoje.

Kas atsitinka jei jus staiga 
susergate ir prireikia gulti ligo 
ninėn už Quebeco provincijoa 
ribų? Sakysime, išvažiavus 
atostogų?

Bet kurioje Kanados dalyje, 
Quebeco valdžia apmokės t 
ligoninei pagal toje plovinei), 
j e nustatytas kainas.

Susirgus už Kanados ribų, 
Quebeco ligoninės draudimas 
vistiek mokės už bendros pala 
tos patarnavimus, bet ne dau 
giau kaip 15 dol. į dieną.

Tiek apie naują Quebeco pro 
vincijos valdišką ligonines drau 
dimą.

Manau, jog būsiu atsakęs į 
daugelio klausimus.

Sekantį kartą bandysiu padis 
kutuoti tebeveikiančius, oriva 
čius sveikatos draudimus.

Tad iki sekančio karto!

Windsor ........................... 113.55
Welland ............................. 79.91
Calgary . .*...........................69.77
St. Catharines....................52.00
Lethbridge .........................51.00
Ottawa ............................45.CO
Pembroke ...........................28.82
E. ir J. Liutkus, Delhi . .27.00
Rodney .............. 25.00

Pajamų išviso. . .$ 6,157.53
Išlaidos:

Išsiųsta Tautos Fondo V-bai
į New Yorką............4,500.0u

Kelionė į Montreal), pašto ir
raštinės išlaidos............59.35

Likutis 1960. XIIi 31 1,598.18
Balansas $ 6,157.53

Tautos Fondo atstovybė Ka 
nadoje, skelbdama praeitų me 
tų savo veiklos apyskaitą, tA 
proga reiškia širdingą padėką 
visiems TF-do įgaliotiniams ir 
KLB apylinkių valdyboms už 
jų pasiaukojimą, organizuojant 
ir renkant aukas TF-dui net 
1960 m. taip pat širdingai dė 
kojų aukų rinkėjams, kurie lai* 
kė lietuvių namus, prašydami 
aukos, o didžiausia padėka ten 
ka visiems geros valios lieti* 
viams, aukavusiems tam k 
niam, dideliam reikalui — pa 
vergtos Tėvynės išlaisvinimui.

Tautieti, Vasario 16 minėji 
mo dieną Tautos Fondas prašo 
tave ateik į minėjimą ir nepa 
šykštėk paaukiti sulig savo iš 
galių nukryžiuotai Tėvynei. 
Ta diena bus iškilmingai šven 
čiama lietuvių visam laisvam pa 
šauly, tik ne pavergtoje Tėvy 
nėję, kur slapčiomis su dideliu 
sau pavojumi Tavo brolis ir se 
sė klausysis oi o bangomis utei 
nančio tiesos žodžio iš laisvo 
pasaulio, taigi nepašykštėk do 
lerio, kito, kad tas vilties ir pa 
guodos žodis būtų pastoviai 
siunčiamas į Tėvynę ir gaivintų 
lietuviškas širdis.

V. Vaidotas.



1961. II. 1. — Nr. 5 (723) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Visuomeninio darbo gairėmis
PASIKALBĖJIMAS SU KANADOS LIETUVIŲ BEND 

RUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKU
STEPONU KĘSGAILĄ

lietuviai veikia visur

Į KLB Kr v-bos pirmininką, 
St. Kęsgailą, sulaukusį 50 me 
tų amžiaus sukaktuves ir atšven 
tusį 25 metų vedybines susak 
tuves, buvo kreiptasi pareiš 
kiant, kad jo šeimos šventes 
yra tiktai proga iššaukti jj, 
kaip visuomenininką, kultūn 
ninką, politiką ir kaip KLB Kr. 
v-bos pirmininką platesniam pa 
sisakymui, ypač, kad jo neuž 
miršta ir neišleidžia iš dėmesio 
lauko ir rusiškasis Lietuvos oku 
pantas, kuriam, kaip krislą., 
aky, graužia kolonialistiniui į.a 
grindus visame žemės rutulyje 
išsiplėtusi ir išsišakojusi Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenė, o 
jai Kanadoje pirmininkauja 
kaip tiktai Steponas Kęsgaih. 
Ponia Joana Kęsgailienė taip 
at yra veikli Bendruomenes 

veikėja, — tat p. Kęsgailai tuo 
tikslu buvo patiekta eilė kiau 
simų, į kuriuos gauti atsaky 
mai.. Jie čia seka:

— Nuo kada Tamsta daly 
vauji visuomeniniame darbe?

— Pirmopi organizacija, į ku 
rią įstojau būdamas vos 13 me 
tų amžiaus, buvo Lietuvos Sau 
lių S-ga. Tada reikėjo dar ir 
tėvų sutikimo, nes buvau per 
jaunas. Šešiolikos metų būda 
mas buvau jau moksleivių šau 
lių būrio vadu. Vėliau kelis me 
tus buvau Rinktinės valdybos 
nariu.

— Kas Tamstą paskatino į 
visuomeninį darbą, kuris labai 
dažnai teikia nemalonumų?

— Nuo pat vaikystės dienų 
esu pamilęs Kanauninką Tumą 
-Vaižgantą ir visą savo gyveni 
mą mėginu sekti jj. Vaižgantiš 
ka meilė broliui lietuviui ir yra 
vienas iš svarbiausių akstinų, 
pastūmėjusių mane į visuomeni 
nį darbą.

— Kokį visuomeninį darbą 
Tamstai teko dirbti Lietuvoje 
ir nusikėlus tremtin?

— Be, kaip jau minėjau, Šau 
lių S-gos, teko man dirbti Liet, 
taut. Jaunimo S-je ,,Jaunoji 
Lietuva“, kur eilę metų buvau 
Kauno miesto ir apskuties Ra 
jono vadu ir Centro valdybos 
nariu. Studijuodamas Vytauto 
Didžiojo Universitete priklau 
siau Korp! „Samogitia“, kur 
dvejus metus teko būti pirmi 
ninku. Tuo laiku studentų poli 
tinis susiskaldymas buvo pa='C 
kęs kulminacinį tašką, net stu 
dentų atstovybė nebeveikė. Pra 
dėta galvoti apie organizavimą 
didesnių apjungiančių vienetu. 
Vienas iš tokių buvo „Prez- 
diumų sambūris“, kuriam pri 
klausė 10 studentų korporaci 
jų. Man teko dvejus metus 
šiam ,,Prezidiumų sambūriui' 
pirmininkauti. Universiteto 
Rektoriaus Prof. Roemerio bu

vau pakviestas Studentų Atstj 
vybei reformuoti komisijos vice 
pirmininku, o tos komisijos pir 
mininku buvo Prorektorius 
Prof. Česnys.

Nemažai laiko teko pašvęsti 
dirbant ir Liet. Tautininkų S- 
gos eilėse.

Atsidūrus tremty, kaip ir kiek 
vienam iš mūsų, teko pirmiau 
šia įsijungti į stovyklinį gyve d 
mą. Organizuojant Uchtės sto 
vykią teko eiti įvairias stovyk 
los administracines pareigas, 
kaip ūkio viršininko, darbų skir 
stytojo ir pan.

Anglijoje priklausiau Didi. 
Britanijos Lietuvių S-gai. Bu 
vau vienas iš Scarborough sky 
riaus steigėjų.

Kanadoje, kartu su kitais 
vienminčiais, įsteigėme Kana 
dos Lietuvių Tautinę s-gą. kur 
eilę metų teko būti Centro v 
bos nariu.

Į bendruomeninį dainą Ka 
nadoje įsijungiau vos tik pra 
dėjus Bendruomenę organizuo 
ti. Pirmajame Montrealio Laik. 
Organizaciniame Komitete bu 
vau vicepirmininku ir vėliau 
pirmininku. Per tuos dešimt sa 
viršum metų teko eiti įvairias 
pareigas — Kultūros Fondo 
įgaliotinio, Seimelio pirminin 
ko, Krašto Tarybos nano ir ki 
tas. Dabar jau antri metai l ai 
esu išrinkąs Krašto Valdybos 
pirmininku.

— Kaip Tamstai sekasi K. 
L. B. Krašto Valdybos Pirmi 
ninko pareigose?

— Su ne mažu susirūpinimu 
ėmiausi šių atsakingų pareigų. 
Sutikau tik dėl to, jog savo są 
žinėje jaučiau skolą tėvų žemei 
— Lietuvai. Gražiausios mano 
gyvenimo dienos neišskiriamai 
jungiasi su Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės laikotarpiu 
Mokslą ir gyvenimo patyrimą 
Įgijau lietuviškoje mokykloje. 
Todėl mano skola Lietuvai yra 
didelė. Lietuvių Bendruomene 
aš kitaip ir neįsivaizduoju, 
kaip Lietuvą išeivijoje. Kas du 
ba Lietuvių Bendruomenei, tas 
tuom pačiu dirba ir Lietuvai.

Kaip man sekasi Krašto Va! 
dybos pirmininko pareigose te 
pasako kiti, ypač tie, su kuriais 
man tenka arčiau bcndradar 
biauti, o pats galiu posakyti, 
kad dirbu taip, kaip sugebu ir 
kiek pajėgiu.

— Ką Tamsta, kaip daug pa 
tyręs visuomenininkas, gale 
turn apie visuomeninį darbą pa 
sakyti?

— Buvau ir esu įsitikinęs, 
kad gyvenime nėra nieko nepa 
mainomo. Reikia tik noro ir oa 
sišventimo darbui. Pasiteisini 
mai, kad visuomeniniam 
darbui reikia kaž ko 
kių ypatingų sugebėjimų—yra

Vokietija.
BALTŲ

Baltų draugija Vokietijoje/ 
(kurios pirmininkas yra Mini 
sterialdirigent Dr. H. A. Keh 
ren) ir šiemet suruošė „Baltu 
dienas“. Jos įvyko Ludwigsbur 
ge prie Stuttgarto sausio 22— 
28 dienomis. Programa:

Sausio 22 d. „Baltų dienų“ 
atidarymas, su piakalbomis ir 
muzika. Kalbėjo pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. Gerutis ir dr. 
P. Rėklaitis. Po to draugijos na 
rių ir draugų subuvimas restora 
ne „Kaiserhalle”.

neteisingi. Per griežtos kritikos 
dirbančiųjų visuomeninį darbą 
kartais kai ką atbaido ir dėlto 
kas kart yra sunkiau surasti pa 
kaitalą vienam ar kitam postui. 
Mūsų akys ir viltys krypsta į 
mūsų priaugančiąją kartą, fii. 
jaunųjų energija ir vyresniųjų 
patirtis gali duoti tinkamus kad 
rus visuomeniniam darbui.

— Kaip sekasi asmeniškas 
gyvenimas?

— Gyvenant svetimame kraš 
te didesių reikalavimų ir asme 
niniam gyvenimui negali žmo 
gus turėti. Džiaugies, kad turi 
darbą ir jėgos d'ir leidžia dirb 
ti. O kai dirbi — Kanadoje gy 
venti galima. Žinoma, neleng 
va yra po 8-nių darbo valandų 
plieno fabriko mašinų triukš 
mo įšūžintoje galvoje rasti min 
čių ir idėjų visuomeniniam dar 
bui.

— Ką Tamsta galėtum paša 
kyti Kanadoje ir kitose šalyse 
gyvenantiems lietuviams, kas 
plauktų iš Tamstos patirties?

— Man patiko labai viena 
mintis. Ji ne mano, bet ją nėšio 
ju giliai savo širdyje: Lietuva, 
laisvinti veiksnių ir visų lietu 
vių vienybę gali atstatyti tik tei 
smgai ir nuoširdžiai suprasta 
Lietuvių Bendruomenė. Neno 
riu būti grioviku, bet esu šven 
tai įsitikinęs, jog yra atėjęs lai 
kas pagalvoti, jog Lietuvos iš 
laisvinimo Vyriausiu Organu 
turi būti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, renka 
ma Pasaulio Lietuvių Seimo. 
Visi kiti organai sudaromi gru 
piniu, partiniu ar kitokiu pa 
grindų — yra pagelbiniai ir tu 
ri jai paklusti. Žinau, kad dauge 
lis su tuo nesutinka. Žinau ir jų 
argumentus, bet jie manęs ne 
įtikina.

— O ką Tamsta pasakysi 
apie Lietuvos okupanto nuolati 
nius „rimtus rašymus“?

— Okupantas ir kolonistas 
buvo ir bus tas akiplėša, kuris 
tuo tiktai ir laikosi. Man jo pa 
mazgos taip limpa, kaip žirniai 
prie sienos. Kai okupacijai ateis 
galas, kitokios bus kalbos, — 
užbaigė p. Kęsgailą.

P. St. Kęsgailai nuoširdi pa 
dėka už pasisakymus. Red.

DIENOS
„Baltų dienų“ metu kasdien 

nuo 11—18 valandos parodos: 
Latvio Jurgio Soicano. tapyba
ir grafika ir paroda tema „Pa 
baltijo žemėlapiai iš keturių 
šimtmečių“.

Sausio 23 d. Otto Bong'o 
(Baltische Zentrale Bibliothek 
Miunchene vedėjo) paskaita su 
šviesos vaizdais apie Latgaliią.

Sausio 25 d. dr. H. J. Dah 
men paskaita tema „Baltų muzi 
ka“, panaudojant plokšteles 
prie pianino: Kl. Pavasaris.

Sausio 27 d. vėl O. Bongo 
paskaita su Šviesos paveikslais, 
tema „Didžioji siena“.

PABALTIJO TAUTŲ 
FESTIVALIS KELNE

Kelne įvyko Pabaltijo tautų 
jaunimo suvažiavimas su tikslu 
trijose vietose pasirodyti savo 
tautiniais Šokiais ir parodyti sa 
vo valią, kad Pabaltijo kraštų 
jaunimas niekuomet nesutiko ir 
nesutinka su Sovietų S-gos oku 
pacija. Laisvajame pasaulyje 
gyvenantis Pabaltijo kraštų jau 
nimas demonstravo už savo tė 
vynės laisvę ir nepriklausomy 
bę. Jis niekuomet nepamirš Bal 
tijos jūros, gintaro pajūrio, gra 
žiojo pamario ir savo brangios 
tėviškės.

Lietuvą šitame tarptautinia 
me festivalyje atstovavo lietu 
vių „Vasario 16“ gimnazijos 
tautinių šokių grupė ir vadovai 
Fr. Skėrys ir V. Vykintienė. 
Tai buvo pasirodymas ne tik 
belgų kariams, bet ir rinktinei 
publikai belgų name. Tenai da 
lyvavo parlamentų atsovai 
(Bundestagsabgeordnete), Ve 
stfalijos krašto parlamento ats 
tovai (Landtagsabgeordnete), 
Kelno miesto vyriausias bur 
mistras su ponia, augšti belgų, 
anglų, amerikonų ir vokiečių ka 
rininkai, visa Baltijos kraštų Ta 
ryba, Vliko atstovas Vokietijai 
J. Glemža, prof. dr. Ivinskis, 
prof. dr. Gronis, vengrų, ruinu 
nų ir bulgarų augšti pareigūnai 
tremtyje ir kviestinė publika iš 
Pabaltijo kraštų, iš Kelno mies 
to ir apylinkės.

Pasirodymas tikrai buvo gra 
žus. „Vasario 16“ gimnazijos 
grupė sudarė tikrai gražų ir dar 
nų vienetą. Gaila, kad belgų na 
me scena buvo maža. Už tai 
puikiai išpuoštoje mažoje see 
noje, esant geram apšvietimui, 
mūsų šokiai, šokėjos ir šokėjai 
atrodė kaip pasakoje.

Kitą dieną Pabaltijo kraštų 
tauinitų šokių grupės pasirodė 
belgų kariams ir karininkams: 
belgų kanų ligoninėje, kino sa 
Įėjo, kur šoko, dainavo ir groj 
Porz - Westhoven, prie Kelno, 
belgų kareivinėse lOOu žiūrovų 
kėlė didžiausias ovacijas mūsų 
šokėjams. Scena buvo gana ui 
dėlė ir tenai galėjome 7 šokiais 
pasirodyti. Ypatingai šokant 
„malūną“ buvo daug plojama.

Nukelta į 6-tą psl.

Apie tuos, kurie rašo
ir apie save

BRONYS RAILA, 
Los Angeles, Calif.

Amerikoje dabar daugiausia 
dar yra laisvos lietuviškos spau 
dos — dienraščių, savaitraščių 
truputis žurnalų. Iš tų, kurie 
jiems rašo, ir net tokių, kurie 
knygas parašo.

Bet ar ilgam dar?
Nesakau, kad lai visa sustos 

jau šiais ar ateinančiais metais. 
Tikriausia nesustos ir per ką tik 
prasidėjusj ateinantį dešimime 
tį. Amerikos lietuvių iaikraš 
čiai, apie kuriuos dabai visi sa 
ko esant pagerėjusius ir kalbos, 
ir turinio, ir išvaizdos atžvil 
giais, tikėkimės, ir toliau dar gc 
rėš. Bet turbūt gerės ypatinga, 
savotiška kryptimi: pagerėji 
mu bus laikoma tai, kas skai 
tytojui suteikia kiek pramogos 
per trumpiausią laiką ir ko i la 
žiausia verčia jį galvoti.

Ir viena man aišku, kad tie 
psichologiniai mūsų visuome 
nės pasikeitimai ir su jais atsiska 
laujanti įtaka į mūsų spaudos 
pobūdį vis daugiau slėgs ūpą 
ir sunkins galimybes pasu eikšti 
tiems, kurie kitaip supranta 
spaudos ar knygos paskirtį.

Bus redaktorių ir bendradar 
bių, kurie tai įtakai nepasidu.-s 
ir pralaimėję su liūdesiu pasi 
trauks } šalį. Bus ir tokių, kurie 
nuolankiausiai stengsis patai 
kauti naujam skaitytojui, ir jie 
be abejo ilgiau išsilaikys.

Nedarydamas iš to jokių ki 
-tų išvadų, aš čia norėčiau pa 
pasakoti nuotykį, būdingą mū. 
sų visuomenei ir Amerikos lie 
tuvių laikraštininko darbo mora 
linėms sąlygoms. Beveik per 
dvejetą metų Clevelando „Dir 
voje“ rašiau tokius essay, dau 
giausia kultūrinėmis lemomis, 
vadinamus „akimirksnių kroni 
komis“. Ne visiems skaityte 
jams jos patikdavo, ir kartkar 
temis redakcija skaitytojų laiš 
kų skyriuje skelbdavo man da 
romus mažesnius ar ir labai 
žiaurius priekaištus. Tai visai 
normalu. Bet kai praėjusių 
metų pačioje pabaigoje su vie 
no skaitytojo teigimais norėjau 
pradėti rimtesnę diskusiją, tai 
redakcija niekaip nesutiko ma 
no pasiaiškinimų paskelbti.

Štai kokia buvo ta mano 
„kronika“, neiŠvydusi „Dii 
vos“ puslapių. . .

♦
* *

Per 30 su viršum mėtų klai 
dinaųsi iliuzija, jog su reikalu 
ar be reikalo buvau pramokęs 
parašyti korespondenciją, strai 
psnį, tūlą kritikos rašinį ar 
šiaip gyvenimiškų nuotykiu tr 
įspūdžių kroniką.

Tą iliuziją švelniai maitino 
ir mažiausia keliasdešimt „Dir 
vos“ skaitytojų, kurių vieni 
draugiškai laiškais, kiti gyvu ir 
šiltu židžiu protarpiais atsihep 

davo man asmeniškai su komp 
limentais, pasigėrėjimu ir dė 
kingumu, visuomet su paskat' 
mmu nepavargti ir nepasiduoti 
mūsų likimo atšiauriai vėtrai

Net ir tie, kurie kritikuodavo 
ar sakydavosi negalį sutikti su 
kai kuriomis tų rašinių minti 
mis, netvirtindavo, (gal tik iš 
mandagumo?), kad aš nesuge 
bu jų maždaug tinkamai sura 
Syti.

Taip buvo nuo to laiko, kol 
mano Akimirksnių Kronikos 
netapo „Dirvoje“ pastovios. . .

*
* *

Kai tik jos tapo pastovios, 
pasigirdo kas . kita. Paaiškėjo, 
kad „Dirvos“ skaitytojų d a <i 
gumai aš nebemoku dabar 
tinkamai rašyti. O kai kuriems 
mano kronikos pasidarė beveik 
teroras. Didžiausia jų yda — 
kad jos truputį perilgos ar žy 
miai per ilgos. Jos vagiančios 
brangų skaitytojo laiką. Jos b- 
prasmiškai užimančios per d< 
dėlę laikraščio skilčių vietą. Iš 
tiesų, galiu paliudyti, kad jų 
dauguma tikrai susidėdavo iš 
maždaug penkių mašinraščiu 
lapų.

Kiek žinau. Dirva“ jau anks 
čiau gaudavo tokio turinio pik 
tų laiškų mano adresu. Ir visi 
galėjo matyti, kad jau ne karią 
ir ne du redaktorius viešai skel 
bė skaitytojų švelnesnius laiš 
kus, kuriuose buvo pareiškia 
ma, kad mano kronikos yra ne 
tik per ilgos, bet jose per apstu 
„šeimyninės reklamos“ ir net 
— patarnavimų Maskvai! . .

Kai kartą rašydamas lietuvi'i 
ko žurnalizmo reikalais pastebė 
jau, kad Amerikos lietuviai laik 
raštininkai dirba labai sunkio 
mis sąlygomis, nuolat atiduoda 
didelę auką savo tautinei spau 
dai ir už tai yra tik labai men 
kai ar nieku neatlyginami, tai 
„Dirva“ tuoj paskelbė vieno 
skaitytojo laišką, kad už spaus 
dinimą tokių rašinių, kaip ma 
no kronikos, ne iŠ laikraščio ga 
lėčiau laukti kokio atlyginimo, 
o tik greičiau dar turėčiau jam 
primokėti už malonę.

♦
* *

Mano asmenine nuomone i> 
žurnalistiniu patyrimu, tokio 
kiek specialaus pobūdžio aki 
mirksnių kronikos nebuvo per 
ilgos, o visai normalaus dydžio 
straipsniai, kokių nuolat būda 
vo nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje. Tokio ilgio rašinių 
Šiandien dar apstu ir kituose 
Amerikos betuvių laikraščluo 
se. Net žymiai ilgesnių, kaip ir 
pačioje „Dirvoje“, kai viena te 
ma straipsniai eina tęsiniais sa 
vaitėmis ir mėnesiais. Pagaliau,
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

11.
Pokalbis vėl grįžo į normalias, kasdienines vėžes, ir Nijo 

lei nesinorėjo velti duonos ritinukų. Ji jau net nebeverkė, o 
galvojo, kad rytoj rytą vėl eis į mokyklą. Oi, kaip tai gera 
mokykloje! Ten suaugę nesibara.

O vakare šeima iškriko kas sau. Nijolė su Geduku siau 
tėjo namuose; kaimynė Sabalienė ne tiek siuvo, kiek saugojo 
vaikus. Kai jie išbėgdavo į daržą, jai darydavos neramu, kad 
nesugalvotų dumti prie upės; kai jie grįždavo į namus, ji ne 
rimastaudavo, kad štai apvers staliuką su gėlėmis ar Sviediniu 
iškuls langus. Tuo pat laiku Barvainis budinčio gydytojo kam 
baryje rašė epikrizes. Darbas buvo neįdomus, kanceliarinis 
ir būtinas.

Ir kaip tik tuo metu Barvainienė stovėjo prie biletų ka 
sos.

Bananavičiaus gatve zvimbė važiuoją į kalną troleibusui. 
Trinksėdavo netoli teatro sustojančių automobilių dureles. 
Nauji ir nauji žmonės veržėsi pro teatro duris į vidų. Šauniai 
■oasipuošusios moterys teatnniais sijonais ir neiiouinemis koji 
nėmis be siūlių, senutės juodomis sukniomis, užsegamomis po 
■pat smakru, gimnazistės, nežinančios, kur dėti savo rankas. Į 
vynis Barvainienė nežiūrėjo. Visi jie buvo apsirengę gana vie 
nodai, tamsiais nuobodžiais kostiumais, ir tik kelnės — siau 
resnės ar platesnės — išreikšdavo jų estetenes pažiūras j gy 
venimą.

Kai Barvainienė buvo trečia nuo langelio, kasininkė pa 
reiškė:

— Visi biletai jau parduoti.
Prieš Barvainienę stovį žmonės bandė dar ginčytis su 

kasininke; toji uždarė langelį. Žmonės, stovį eilutės gale, 
ėmė bartis su stovinčiais prie kasos, ir eilė nesiskistė. Visi lau 
kė, kad kas nors ims ir sugrąžins kason biletus.

Barvainienė išėjo iš teatro rūmų ir vos nesusidaužė kai 
tomuša su jaunu vyriškiu, skubančiu prasiveržti pro teauo 
duris.

— Tamsta galėtum ir atsargiau, — irzliai pastebėjo Vik 
torija. Jai buvo apmaudu, kad veltui sugaišo laiką, ir dabar 
gavo puikią progą išlieti susikaupusiam pykčiui.

— Labai atsiprašau, bet tuoj spektaklio pradžia. ..
Barvainienė nuėjo, nekreipdama dėmesio į atsiprašymą, 

bet vyriškis dar šūktelėjo iš paskos:
— O gal tamstai reikalingi biletai?
Barvainienė stabtelėjo; vyrukas tuoj pribėgo prie jos.
— Reikalingi. . . tačiau tik vienas.
— Vienas? Tai jūs viena einate į teatrą? — jis tai pasakė 

taip naiviai, kad aštrus atrakymas, kurį privalėjo išgirsti, įsi: i 
go Barvainienės lūpose. Užtat ji tuo pat metu vei supyko ar 
Barvainio, kad jo dėka girdi tokius kvailus klausimus.

— Viena. Ir kas iš to? — Tai ji pasakė visai nepiktai.
— Nieko. . . Bet kam aš parduosiu antrą biletą?
— Prie kasos laukia dar keliolika žmonių. Kiek aš jums 

moku?
— Penkiolika rublių, nominaline kaina. Aš juk ne spe 

kuiiantas, aš pats turėjau eiti į teatrą. . .
Pinigus jis paėmė labai varžydamasis, sugniaužęs įsikišo į 

kišenę ir įsimaišė į teatran plaukiančių žmonių srovę. Barvaj 
nienė truputį luktelėjo, nenorėdama eiti kartu su juo, o po to 
pasuko atgal. Prie kasos eilė tebestovėjo; vyruko, pardavusio 
jai biletą, jau nebesimatė.

Biletas buvo geras, net perdaug geras: parterio antra eilė 
iš dešinės pusės. Viktorija atidavė gardiroban apsiaustą, ėmė 
galvoti, kaip nemalonu eiti vienai, ir tuojau pat pasgirdo skam 
būtis. Ji įėjo į salę ir užėmė savo vietą.

Salėje buvo jauku, šilta ir šviesu. Uždangos klostes vos 

pastebimai vilnijo nuo oro srovės; o gal tai buvo tik šviesos žai 
dimas. Orkestrantai derino stygas. Vieta Viktorijos dešinėje 
buvo laisva. „Įdomu, kam jis pardavė savo biletą?“ — pagal 
vojo Barvainienė. Jai dabar buvo taip gera, kad ji uždengė 
delnu burną ir nepastebimai nusižiovavo. Savo vieton pakilo 
dirigentas, pabeldęs lazdele į piupitrą. Tuo pat metu atsirado 
pavėlavęs žiūrovas ir atsisėdo šalia Viktorijos. Jinai žvilgterė 
jo viena akimi į jį. Tai buvo vyrukas, pardavęs jai biletą.

„Nejaugi niekas nenupirko iš jo kito? Negali būti, juk 
eilutė tebelaukė dar prie kasos“. Pasigirdo uvertiūros garsai. 
Salėje žmonės dar šnabždėjosi, o kai kas šlamino saldainių po 
pieriukus. Kai uždanga ėmė kilti į viršų, šnaresys nutilo.

Demonas dainavo scenoje apie savo vienišumą. „Viešpa 
tie, kaip bloga vienišam žmogui“, — pagalvojo Barvainienė. 
Ir jai pagailo demono, savęs ir visų vienišų Žmonių. Tačiau 
tuoj pat ji prisiminė, kad demonas juk ne žmogus; nepaisant 
to, jai vis vien buvo jo gaila.

Pertraukos metu kaimynas atsisuko į ją ir Iv g pasiteisin 
damas ėmė aiškintis:

— Nusprendžiau, žinote, pats ateiti į spektaklį. Juk vi 
są vasarą neturėjome operos!

Barvainienė linktelėjo galvą, bet nieko neatsakė. Ji ne 
buvo pratusi kalbėtis su nepažįstamais žmonėmis. Bet kaimy 
nas ir nemanė nuo jos atsikabinti.

— Jūs neisite pasivaikščioti? Tai gal jums ką nors atnešu 
iŠ bufeto?

— Ačiū, ne.
— Kodėl ne? Man nepatogu, kad aš paėmiau iš jūsų pini 

gus. Na, suprantate, už biletą.
Barvainienei to jau buvo perdaug.
— Klausykit, gerbiamasis, aš juk ne jūsų panelė. Aš ne 

su jumis atėjau į teatrą. Aš nusipirkau biletą. Ir nenoriu nie 
ko iš bufeto. O dabar leiskit man praeiti,.

Jis atsistojo ir labai sumišęs praleido ją, kažką dar banuy 
damas aiškintis, bet Viktorija jo nebeklausė. (B. i.)
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Lietuviškosios knygos 
problemos

RAŠO VYTAUTAS JONYNAS 
2.
Kodėl egzistencijos pakopa 

pasidarė persunki nusilpusieins 
tremtinių pečiams?

Daugelis suveda šio reiškinio 
priežastis išimtinai į plačiosios- 
išeivių masės sumaterialėjimą 
ir iš jo išplaukiantį gyv. verty 
bių gradiacijos pasikeitimą.

Būtų beprasmiška prieštarai’ 
ti, jog šame teigime esama tie 
sos. Gal dar nevisai pasisavt 
nom čionykščių mastą spręsti 
apie žmogų iš jo banke? sąskai 
tos, bet jau ir dabar smarkiai 
išryškėjo išeivijoj luominė-pio 
fesinė diferenciacija.

Bet ar dvasinis skurdumas 
yra vien materialėjimo išvada?

Nejuokais norėtųsi pavydėti 
toms Balošerio senutėms. Šiaip 
ar taip radusioms Lietuvoj pne 
globstį. Jos aptiko vietinių gal 
vosenoj kažką giminingo, euro 
pietiŠkai tradicinio. Nekalbant 
apie valdžios suteiktas mažu 
moms teises (gal net paiamą?) 
turėti savas mokyklas ir gimn.i 
zijas, joms neteko matyti vi-’ 
kasdien giliau įsirėžiančius sū 
nų ir dukterų psichologijon sve 
timos civilizacijos pažymios. 
Nedrumstė jų sąžinės priekaiš 
tas, jog jie laimėjo teisę ramiai 
baigti savo amželį, atidavę įkai 
tais savo vaikus.

Bepigu išlikti ištikimam savo 
knygai ir kultūrai, jei žmogus 
gali iš viso pasišnekučiuoti apie 
literatūrą, meną, nors ir su sve 
timtaučiu. Pasikeisti nuomo 
nėm nors ir ne apie savo rašytu 
ją, nors ir apie pasaulinės litera 
tūros klasiką.

Bepigu išlaikyti savo dvasinę 
autonomiją, kai junti, kad b 
azylinio krašto masė pripažįsta 
tuos pačius etikos ir estetikos 
kriterijus.

Ne taip greitai užželia indife 
rentiškumo velėna ant žmonių 
širdžių, kada religinių švenč'ų 
dienomis jie jaučia aplinkui tą 
patį norą pakilti dvasia, kaip 
kad savam krašte per Vėlinės. 
Kūčias ar Velykų vigiliją.

Kas kita, kai juodadarbio 
dalia iščiulpia per metų melus 
paskutinius dvasinės ir fizines 
energijos syvus. Kada per de 
šimtmetį nesuartėji su k įimyau 
čiabuviu ir negali atsikratyt, 
jausmo jog tebesi vien „second 
class Citizen“.

Kada nepaisant dvasinių m 
teresų skirtingumo, kuriais gy 
vena čiabuviai nenoromis lei 
dies įtraukiamas į materialių gė 
rybių geidulį. Į tuščią lenkty 
niavimą su tokiu pat benamiu 
kaip pats, kas pirmas įsigys ve 

žėčias, troba ar stubos rakan 
dus. Nes ir tas pirkinys kažkaip 
sumažina apatijos slėgimą.

Kas kita, kai kiekvienas laiš 
kas ar žinutė iš gimtinės apie 
prasimušusius savo profesijoj 
klasės draugus, įneša sąmyšį, 
ar neapjakėliškai būsi pralošęs 
gyvenimą.

Niekas, mano manymu, nėra 
skaudžiau palietęs išeivijos ;si 
tikinimo savo likimo prasmin 
gurnu, kaip staigus koiespcn 
dencijos srautas iš anapus. Ka p 
kalinys, aptikęs netikėtai veid 
rodžio šukę, mes atpažinom 
staiga savo senatvę ir sūnyki 
mą. Toj šukėj praregejom kaip 
per tą laiką modifikuojasi mū 
sų pažiūros moralinių, etin.ų, 
estetinių, netgi seksualinių pro 
blemų atžvilgiu.

Bet gal už vis labjau įsimetė 
akysna išeivijos veido raukšlės 
ir piktspuogės.

Ar nepergreit pasisavinom iš 
orinius amerikietiškos kultui os 
požymius, kaip grubumą, išorės 
nepaisymą, Įsikalbėjimą madin 
gų depresijos ir neurastenijos Ii 
gų, pagaliau moralinį palaidu 
mą ir visiškai nepažengėm de 
mokratijos tikrųjų ypatybių 
žmogiškosios pagalbos ir pa 
kantos kito nuomonei pasisavi 
name.

* *
• Šitoj dvasinės desintegract 
jos atmosferoj gyvena ir kurie 
lietuvis rašytojas, aktorius, dai 
lininkas. Iš vienos pusės jo pa 
dėtis palankesnė. Prasiskaidnni 
mas per kūrybą jam yra kūl 
grinda iš nevilties pelkių. Bet iš 
kitos pusės jo jautrią prigimt} 
dar labjau veikia specifinės emi 
gracijai aplinkybės.

Garsiose dviračių lenktynėse 
aplink Prancūziją („Tour de 
France’’) yra vienas itin sunkus 
etapas. Jis užklumpa lenkty 
niautojus netoli baigmes ir va 
dinasi „e’preuve contre la motu 
re“ — lenktyniavimas su laik - • 
džio rodykle. Ištverti jį yra sun 
ku dėl dviejų priežasčių. ? p 
skrieję keturis penktadaliui 
maršruto dviratininkai būna iš 
vargę. Antra vertus, jei visą tū 
rą jie lenktyniauja buleliais vy 
damiesi įkandin pirmyn išsišu 
kusį, tai šiuo kartu duotą atstu 
mą jie turi sukarti pasileisdarni 
pavieniui. Nepravažiavę jo nu 
statytu laiku, yra diskvalifiku i 
j amu

Išeivis rašytojas šiandien irgi 
galėtų būti prilygintas lenkt/ 
niaujančiam su laikrodžio ro 

dykle. Jei dar Vokietijoj, bara 
kynų gadynėj jis galėjo kurti 
supamas knygos mylėtojų ar 
bendro pašaukimo draugų, tai 
šiandien jis jaučiasi mindąs pe 
dalius vienas savam maršrute.

Bet gal skaudžiausia (ir tuo 
priešas labjausia džiūgauja) 
jo žodis tegali pasiekti kasdien 
vis išmirštantį vienos, dviejų 
kartų skaitytoją. Ir tą patį už 
maršų

Net ir laimėjusiam vardą ra 
šytojui mieia kai prisimenami 
jo pirmieji ar ankstyvesnieji 
veikalai. Pasiklausykim, kaip 
dažnai aptinkame spaudoj ei 
tatas iš „Nakties ant moru", 
„Kryžių“, „Živilės“?

Ar vertėtų stebėtis rašytojo 
kūrybiniu išsekimu, nusivylimu 
sava visuomene?

Jis netgi neturi tos paguoacs 
jog jo kūrinys išliks kokios vie 
šosios skaityklos kamputy, kol 
jo pasaulį naujai perpras koks 
jaunuolis už 5, 10 ar ketvirtį 
šimtometų.

* *
Atmintis iškrečia keistų iš 

daigų.
Prieš 25-ris ar apytikriai me 

tų Kauno radio bangomis skli 
do vyriškas balsas. Ramus, ly 
gus, sotaus žmogaus balsas. Su 
protarpiais čeptelėjimais. Tars; 
tik papietavusio ir dar besigar 
džiuojančio.

Nepažinojau tuomet kalban 
čiojo asmeniškai, nors jo vai 
das buvo visų lūpose.

— Prof. V. Putinas - Myku 
laitis. „Altorių Šešėly“—grana 
ta sprogusio mūsų visuomenėj 
romano autorius.

Kokia buvo jo paskaitos te 
ma, pagrindinės mintys?

— Apie liet, knygos padėtį, 
rašytojo pasigedimą auditori 
jos. Apie mūsų miesčionijos go 
durną materialių vertybių. Svai 
ginimąsi bulvarine, verstine tek 
tūra.

Ko prašė tada Putinas mūsų 
intelektualų ir šviesuolių?

— Talkos, lietuviško susipra 
tuno, akcijos, kad būtų plačiau 
supažindinama visuomenė su 
Bieliūno, Šatrijos Raganos, 
Vaižganto kūryba. Nemenkes 
ne, prašokančia verstiniu auto 
rių kūrinius.

Et žmonių nepakeisi. Kny 
gos problema buvo ir bus.

Liūdnas, kaip apleisti kapai, 
yra neperkamų knygų vaizdas. 
Tačiau ir Lietuvoj vaikščioda 
vom tų kaugių alėjom, panašia' 
Kaip kad pasisukiuojam va čia 
knygynėly.

Iliuzija svajoti jog vienos ak 
cijos, vieno vajaus dėka skaity 
tojų masė staiga persimainys, 
kaip ta pasakų rupūžė į spindin 
tį, dailų jaunikaitį.

Net ir šimtmetines tradicijas 
turinčiuos kraštuos meninis pn 
pažinimas buvo laimimas ne v?
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ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Šį tomą redagavo Dr. J. Gir 

mus.. Tomas apima žodžius Pa 
reiškimas — Pinay ribose. Į Ui 
tomą yra įdėta daug svarbių ii 
gesnių straipsnių, labai daug Ii 
tuanistinės medžiagos, kuri pa 
vaizduota ir gausioms totogra 
fijomis. Šis L. E. tomas, kuiis 
jau anksčiau buvo aprašytas 
plačiau, dabar jau išsiuntinėja 
mas prenumeratoriams. Leidė 
jas tokia proga ypatingai prašo 
visų susimokėti už jau gautus 
tomus ir už sekantį tomą, kuris 
jau yra spausdinamas.

ŽALIOJO INTERNACIONA 
LO ORGANAS

„International Peasant 
Union“, Tarptautinės Valstie 
čių unijos organas, 11-je laidoje 
įsidėjo H. Blazo ilgą stiaipsnį 
apie žemės ūkio sovietizaciją i: 
šiaip keletą žinių iš Lietuvos. 
12-je laidoje, be kito ko, yra ra 
šinys apie sovietinį Pabaltijo 
meno vertinimą.

KNYGA APIE KAUNO PRA 
EIT|, DABARTĮ IR ATEITĮ

Valstybinė politinės ir moks 
linės literatūros leidykla išlei 
do A. Gulbinskienės, V. černec 
kio ir P. Kežinaičio paruoštą iei 
dinį „Kaunas, jo praeitis, dabar 
tis, ateitis“. Knygoje apžvelgti 
keli laikotarpiai — prieškari 
niai ir pokariniai metai, žinoma, 
ne be tam tikros politinės ten 
dencijos. E.

suotinio plebiscito forma, bet sa 
lionų ir literatų kavinių prieb 
landoj.

Išeivijoj jų neturim.
Tada, nepriklausomybės la. 

kais dar galėjo įvykti toks kur 
j ozas, kad skaitytojo mėgia 
miausios knygos balsavime i 
vietą laimėjo „Svečiuose pas 40 
tautų“. Kossu Aleksandravi 
čiaus „Imago mortis“ vilkosi 
paskutinėj, dešimtoj. Nepraėjo 
nei 5 metų kai Kossu vardas bu 
vo pagarbiai tariamas kiekvie 
no moksleivio, studento, kultu 
rininko.

Šiandien tokių stebuklų tikė 
tis negalim. Ne priaugančioji 
karta gali sujungti priklausomy 
bės saitais išeiviją su šovą j a. 
Knyga, ne ji gali paskatinti kū 
rėją naujiems žygiams, bet mes 
patys.

Tie, kurie čia susirinkom 
(net ir tie, kurie pavelijom sau 
išsibraukti iš šio vakaro dal’ 
vių sąrašo), tie, kuriems ištiki 
mybė savam raštui nėra nusi 
dėvėjusi poetinė figūra.

Bus daugiau.

KARALIŠKAS BALETAS 
MONTREALYJE

Užpraėjusią savaitę Londono 
The Royal opera house, Co 
vent Garden’o karališkasis hale 
tas davė Forume tris sėkmingus 
pasirodymus. Kadangi balete 
dalyvavo ir nūdieninė garsiau 
šioji Vakarų pasaulyje šokėja 
Dama Margot Fonteyn, tai bi 
lėtai, jos pasirodymo dienomis, 
buvo visi parduoti. Ypač mums 
įdomu tai, jog šio baleto pašilu 
dymuose dalyvavo ir jo garsiau 
šioji, po Fonteyn šokėja Svet 
lana Beriozova kuri visur save 
laiko bei skelbiasi gimimo lietu 
ve. kaip kad, pavyzdžiui, ir ši 
kart „The Montreal Star'e“. 
Ogi būdama, po Fontey 1. pir 
moji balerina, Beriozova, ku 
rios tėvas (Beržaitis) dirbo vah 
tybiniame Kauno teatre, turi di 
dėlių galimybių tapti Karališko 
jo baleto primadona bei pašau 
line šokio žvaigžde. Tai rodo ir 
Fonteynos sausio 18 d. pareiŠ 
kimas „The Montreal Staro“ 
korespondentui, kad ji po savo 
gastrolių Maskvoje ateinantį 
birželį visiškai pasitrauks iš see 
nos karjeros, ir į klausimą. k?s 
ją pakeis, ji pirmoj vietoj impli 
kavo apie prieš dvidešimt pen 
kerius metus Lietuvoje gimusią 
Svetlaną Beriozavą.

Apdairu bei džentelmeniška 
iš M. L. Seimelio pusės, jog jis 
nepraleido tokios retos proga, 
pasiųsdamas į Foiumą „Gulbių 
ežero“ primadonai Svetlanai 
giažių gėlių.

„Miela buvo po baleto ma 
tyti panelę Beriozovaitę Foru 
mo užkulisiuose namo einančią 
su mūsų dovana — rausvų ir 
raudonų rožių puokšte rankose 
ir prašančią perduoti Seimeliui 
padėką už gėles“, — sako p. J. 
Žmuidzinas, kuris su žmona, tą 
pat vakarą atsilankę balete, jai 
pareiškė asmeniškai lietuvių 
sveikinimus. R.

STEPUI ZOBARSKUI 
50 METŲ

Beletristas ir lietuvių literatu 
rinės kūrybos leidėjas anglų 
kalba, rašytojas Stepas Zobars 
kas, susilaukė 50 metų amžiau^ 
Tai gal geriausios sukaktuvės, 
nes tokio amžiaus žmonės yra 
patys pajėgiausi ir patys darbiu 
giausi. Tat, iš St. Zobarsko ga 
Įima laukti ne tiktai jo asmenį 
nės kūrybos, bet ir naujų lietu 
viškosios kūrybos vęrtimų į ang 
lų kalbą, kai du labai didelius ir 
rimtus šia prasme darbus jis yra 
labai sėkmingai nudirbęs. Kad 
tai tikra, rodo faktas, jog vlt 
nas tų darbų turi jau dvi laidas. 
Tat sveikatos, darbingumo ir 
sėkmės darbuose jaunam sukak 
tuvininkui.

FAUSTUI KIRŠAI 70 METŲ
1961 m. vasario 13 d. Bosto 

ne gyvenančiam poetui Faustui
Kiršai sukanka 70 metų am 
žiaus.

Bostono lietuvių kultūrinės 
ir visuomeninės organizacijos 
naujojoj Piliečių dr-jos 1x1 
augšto salėje, 370 W. Broad 
way. vasario 11 d. 7 vai. 30 m, 
vak. rengia poeto Fausto Kir 
šos pagerbimą.

Paskaitą apie sukaktuvininką 
skaitys rašytojas Antanas Vai 
čiulaitis. Meninę programą ruo 
šia aktorė Aleksandra Gustaiti;: 
nė. Po pagerbimo akademijos 
— vaišės ir šokių muzika.

Dalyvavimo reikalu prašoma 
pranešti šiuo adresu: Mr. Si. 
Santvaras, 404 K Street, So. 
Boston 27, Mass., arba telefo 
nu: AN 8-5347.

Rašančiam, šia proga, prisi 
mena laikai prieš 50 metų - 
1911 - 1914 metai. Vilniuje. Ca 
rinės okupacijos metai. Kai ties 
Vilniaus katedra stovėjo carie 
nės Katrinos antrosios, o lies 
gubernatūros, valstybiniais 
mais, — Muravjovo koriko 
tūlos, policijai nuolat sudariu 
sios nemalonių rūpesčių, nes 
okupacijos priešai dažnai supan 
čiodavo Muravjovą ir prikabin 
davo užrašą, kad „nevaikščio 
tų pas Katrę...” Tai buvo laikai, 
kai lietuviams Vilniuje teko k > 
voti už savo egzistenciją, už 
brėkštantį laisvės rytojų ir už sa 
vo lietuviškąją egzistenciją — 
ir su carine okupacija ir su len 
kiškąja invazija, kuri prasidėjo 
nuo Lietuvos krikšto laikų.

Vilniuje tada veikė išimtinai 
lietuvių kalba tiktai viena Šv. 
JVlikalojaufe' bažnyčia, Katėti 
roję gi ir kitose kaikuriose 1 
davo tiktai lietuviška evang 
ja arba tiktai papildomos lieiu 
viškos pamaldos. Katedroje ga 
Įima būdavo išgirsti lietuviškų 
pamokslų, į kuriuos lenkuojan 
tieji, aplenkintieji šnairavo, o 
kaikada ir keldavo riaušes.

Tur būt prie Šv. Mikalojaus 
bažnyčios su F. Kirša pirmą 
kartą teko susitikti ir susipažin 
ti, nes tai buvo vieta, kurioje 
kiekvienas naujai į Vilnių atvy 
kęs, būtinai atsilankydavo. Čia 
šventoriuje buvo savotiška „br 
ža“, kur vyko verbavimas iau 
nimo į lietuviškas organizaci 
jas. Čia J. Sondeckas, K. Bin 
kis, Ladyga, Pušaitė ir kt. Ver 
bavo į Aušrininkų organizaciją; 
Faustas Kirša, Rucevičius, Ker 
pė, Kubiliūtė ir kt. verbvo i 
Ateitininkus. Ir rašančiam teko 
pereiti tą „jaunimo biržą“, ir da 
lyvauti... ir vienoje ir Kitoje o, 
ganizacijose, ir ten susidurti su 
garbinguoju Jubiliatu, Fastu 
Kirša,

Jis tada „švedavo“ — ruošė 
Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
11.

FAUSTO KABINETAS
(Faustas ir Mefistofelis)

FAUSTAS
Kas beldžiasi ten vėl? Prašau. Įeik.

MEFISTOFELIS
« Tai aš.
', FAUSTAS

k Įeik.
k MEFISTOFELIS
\ Triskart pakviesti reik:

FAUSTAS
Įeik, sakau.

MEFISTOFELIS
Dabar tu patinki man. 

Ir aš tave palinksmint ketinu. 
Tu vis įpuolęs dar nusiminiman! 
Užtaigi aš Šiandieną ateinu 
Kaip dabita — švarkeliu raudonu, 
Išsiuvinėtu aukso galionu, 
Su šilkine skiaiste, špaga prie šono, 
Su marga gaidžio plunksna aklybėj ėj. 
Užtenka tau liūdėti dieną naktį!
Eik, pasipuošk — manim skubėk pasekti 
Ir pasinerk gyveniman giliai.

FAUSTAS
Kad ir dailiausią užsimečiau skraistę. 
Vis viena slėgs mane žmogaus būtis. 
Esu per senas, kad galėčiau žaisti, 
Per jaunas — kad atšaltų man širdis. 
Gyvenimas. . . Ką gali duoti jis?
„Venk to! Susilaikyk nuo šito!“

Štai ta išbeldusi ausis gaida, 
Kurią ligi pat grabo visada 
Užkimęs balsas gieda tau. . . Iš ryto, 
Nespėjęs nė atmerkt akių, 
Drebu iš siaubo ir beveik verkiu, 
Galvodamas apie vargingą dieną, 
Kuri beprasmiškai praeis 
Ir negandais grūmodama naujais. 
Žlugdys man Įgeidį kiekvieną, 
Kuri palaimą džiaugsmo valandos 
Aitra pagieža taip užnuodys, 
Jog godos ir jausmai, ir tartas Žodis 
Tulžim savaime atsiduos.
O kai, pasišlykštėjimą įveikęs. 
Vėlyvą naktį puolu patalan, 
Pikti sapnai ir mintys klaikios 
Nė mirksniui poilsio neduoda man. 
Širdy manojoj plazdanti dievybė 
Yra gaivi, galinga ir gaji.
Bet nors atrodo jos jėga beribė, 
Pakeist aplink negali nieko ji. 
Gyvenimas toksai — sunki našta, 
Ir aš kasdien mirties meldžiu slapta.

MEFISTOFELIS
Tačiau ji niekad, kaip žinia, 
Nebūna laukiama viešnia.

FAUSTAS
Pavydžiu tam, kuris ugny kautynių 
Su laurų vainiku sutinka ją 
Arba smagus, po šokio paskutinio, 
Užmiega amžinai mergaitės glėbyje! 
Akivaizdoje dvasios viešpatingos 
Kam aš nepuoliau į mirties rankas?

MEFISTOFELIS
O vis dėlto taurės nuodingos 
Tą naktį neišgėrė kažin kas.

FAUSTAS
Tu, rodos, puikiai šnipinėt išmokai?

MEFISTOFELIS
Žinau ne viską, bet žinau daugokai.

FAUSTAS
Varpų harmonija kilni 
Išblaškė mano nuliūdimą: 
Jaunų dienų prisiminimą 
Ir vėl prižadino many. . . 
O, tebūnie prakeiktos godos, 
Kurios nelaisvėj laiko mus 
Ir, neatnešdamos paguodos, 
Suteikia sielai vien skausmus. 
Prakeiktas paikas išdidumas, 
Kuriuo mes dangstomės dažnai, 
Prakeiktos nykstančios kaip dūmas 
Pagundos ir tušti sapnai. 
Prakeiktos svajos apie jaukų, 
Džiaugsmingą židinį šeimos, 
Apie javų tau brangų lauką 
Ir gėrįlaimės amžinos.
Prakeiktos pinklės aukso stabo, 
Jo apgaulinga prabanga, 
Kurią išvydę, gobšai dreba 
Ir galvą pameta staiga. 
Svaigioji vynuogių saldybė 
Ir meilės polėkiai augšti, 
Viltis, tikėjimas, kantrybė — 
Lai būna amžiams prakeikti!

DVASIŲ CHORAS
(neregimas)

Deja! Deja! 
Koksai žiaurumas! 
Vos kumščiu galingu, 
O pusdievi, tu trenkei, — 
Sugriuvo spindintis rūmas. 
Ir mes tamsion 
Nebūties tuštumon 
Jo skeveldras nešame 
Nuolankiai. .
Žemės galiūne,

Tu mus girdi? 
Atsigoski bensyk!
Pamilęs grožį bekūnį, 
Savo širdy 
Greičiau pastatyk 
Šventovę naają. 
Ir tegul daina, 
Šviesos sklidina, 
Atgimimą 
Tau pranašauja!

MEFISTOFELIS
Gudrūs mažiuliai, 
Mano bičiuliai 
Nuoširdžiausiai gero tau linki: 
Pakilk, anleiski 
Tvankią landynę, 
Pažvelk į vaiskią 
Dangaus mėlynę, 
Apsnūdimą šalin nuginki!

Nebejuokauk su sielvartu daugiau, 
Kuris tarytum vanagas užpuolė. 
Tegul aplink tave minia tamsuolių, 
Bet žmonės jie — tokie kaip tu, žmogau! 
Aš patausosiu tavo vardą brangų, 
Šunsnukių tarpan nepakliūsi tu.
Nors neturiu aš baisiai augšto rango, 
Tačiau, jei trokšti su manim kartu 
Išsiblaškyt gyvenimo kelionėj, 
Pabūti vyrų, moterų draugėj, — 
Aš patarnausiu tau maloniai. 
Visur pagalbą teiksiu paslaugiai, 
Bėgiosiu, tavo užgaidoms vergausiu 
Ir būsiu patarėju širdingiausiu.

FAUSTAS
O kaip aš atsilyginsiu, sakyk?

MEFISTOFELIS
Tai nedega. Yra dar manos laiko. 

Bus daugiau.
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F. KIRŠAI 70 METŲ...
Atkelta iš 4-to pusi.

si brandos atestatui. Bet jau gar 
sėjo kaip poetas.

Buvo gyvas lietuviškojo jau 
nimo sambrūzdis Vilniuje. Jr. 
biliata? buvo gyvas ir veiklus 
sambrūzdžio dalyvis, jau ture 
jęs, kaip poetas ir kaip jaunimo 
veikėjas, autoritetą.

Dar jauni tada buvo ne tik 
tai Kirša, Binkis, bet ir Liudas 
Gira, ir Jurkūnas - Šeinius, ku 
rie vilniečių lietuvių bendruome
nėje jau ryškėjo kaip kurčiai. 
Liudo Giros buvo jau išleistu 
eilėraščių ,,Dul dul dūdelė“, o 
Šeiniaus pasirodė pirmasis ra 
manas „Bangos siaučia“. Tai 
jaunimui darė didelio įspūdžio.

L. Girai režisuojant, P. Ado 
mavičiui, tada Vilniaus mi.z< 
kos mokyklos studentui, muzi 
kuojant, buvo pastatyta Meuc 
nio „Jaunoji Lietuva“. Pasta ty 
me dalyvavo Vilniuje besimo 
kantis jaunimas. Ir F. Kirša.

Visur jo buvo pilna : ar buvo 
ruošiamos Neries vingyje gegu 
žinės, ar „Rūtos“ salėje vaidin. 
mai, šokių vakarai, ar kokie su 
sirinkimai — slapti, sueinant it 
išsiskirstant įvairiais kanalais 
kreivomis ir painiomis nuosta 
biojo Vilniaus gatvelėmis. — vi 
sur dalyvavo ir Jubiliatas, Faus 
tas Kirša.

Čia nėra galimybės atpasako 
ti Jubiliato 70-ties metų nueitus 
kelius, peržvelgti visus jo žy 
gius. Vilniaus laikotarpis buvo 
pavasariškas, gal įdomiausia.

Po to sekė nepaprastai ilgas 
lietuvių tautos nepriklausomy 
bės laikotarpis, kurį poetas, vi 
suomenininkas, kuitūrininkaa 
jautriai gyveno., O dar vėliau 
pakartotinė tos pačios Rusijos 
bet daug žiauresnė, okupacija. . 
Jautriam poetui tai — sunkūs 
laikai.

Pagaliau tremtis ir emig ici 
ja. Žinoma, ne pirmoji, bet tur 
būt ir ne paskutinė. Kas pirmas 
ją pradėjoa Gal Adomas M iv 
kevičius, o gal koks kitas — p iv 
miausia j Sibirą? Tai būtų įdo 
mu atsekti, Bet ir F. Kirša sto 
vi tuose keliuose, kuliuose lie 
tuvių tautai tenka kovoti už sa 
vo egzistenciją, už teises, už 
laisvę ir teisėtai priklausančią 
nepriklausomybę.

Jubiliatas, Faustas Kirša, iŠ 
tikimas ne tiktai savo tautai, Tė 
vynei, bet ir lietuviškąjai savo 
Mūzai, kuriai jis yra paskyręs 
bent 50 geriausiųjų savo gyvo 
nimo metų.

Ir 70 metų sulaukęs, būk, po 
ete, pajėgus dirbti ir kovoti, 
kaip ir visą gyvenimą, už di 
džiuosius žmogaus idealus.

J. Kardelis.
• Prano Gailiaus kūrinių paro 
da, įvykusi jau eilėje Vokiet-’ 
jos miestų, nuo sausio 9—21 d. 
vyksta Kircheime, prie Tecko, 
Max Eyth-Haus.

ME7-6727 I
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NADUI RASTENIUI 
70 METŲ

Advokatas ir poetas, Nadas 
Rastenis, gyvenąs Baltimorėje, 
susilaukė 70 metų amžiaus. Gi 
męse 1891 m. sausio 4 d. Staga 
lėnų kaime. Linkmenų vai., 
Švenčionių ap., į JAV atvyko 
1911 m., Bostono universitete 
teisių mokslus baigė 1924 m. 
Advokatas, visuomenininkas, 
poetas, vertėjas, žurnalistas, re 
daktonus. Į anglų kalbą yra iš 
vertęs Donelaičio „Metus“, Ba 
ranausko „Anykščių šileli“, 
yia išleidęs sovo kūrybos. Svei 
katos ir sėkmės darbuose.

RIČARDO STRAUSO 
OPERA

„Elektra“ sausio 23 d. buvo 
transliuojama per televiziją. 
Dramatiniai sopranai ir bevtiK 
toks mecosopranas veik dvi va 
landas be operinės pei traukos 
dainavo. Ypač vokaliai sunki 
Elektros partija. Būdingas Ri 
čardui Vagneriui orkestras su 
darė dramos pagrindą ir ją ilįus 
travo nepaprastu spalvingumu 
ir orkestracijos įvairumu. Ta 
čiau „Elektra“ žiūrėti' yra r.c 
lengva, ypač kad ji visiškai sta 
tiška, be veiksmo, vien vidinių 
išgyvenimų.

Buvo žinių, kad šioje opero 
je dalyvaus buvusi montrealie 
tė, Slava Žemelytė, kuri Torou 
te praeitais metais yra baigusi 
konservatoriją. Tiesa, ji „Eln 
ktroje“ pasirodė, deja, tiktai 
statistės rolėje, kurioje ji net 
neištarė nė vieno žodžio.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

TREJŲ METŲ SUKAKTIS 
IR DAILĖS PARODA. Galeri 
jos direkcijos leidinys, red. dail 
Z. Kolba. Leidinys didelio lor 
mato, labai gausiai iliustruotas 
atvaizdais iš galerijos Veiklos 
įvykių. Galerija, kaip žinoma, 
kaupia meno turtus Neprikiau 
somai Lietuvai, ir ligšiol jau yra 
surinkusi meno turtų už 10 tū 
katančių doler. Galerija nuolat 
ruošia meno parodas, visų daili 
ninku, neskirstydama jų sreve 
mis bei pakraipomis. Galerijos 
darbas yra didelis, svarbus, po 
zityvus ir labai gražus.

UŽUOLANKA. Gausiai ilius 
truota aktualiais atvaizdais.

AIDAI 10 nr. 1960 m.

NAUJAS „KARIO” 
NUMERIS

Sausio mėn. išėjo 1061 m. 
„Kario“ Nr. 1. Šiame numeryje 
įdėti šie rašiniai: Dr. J. Reine- 
kos — Generolas Antanas Gel 
gaudąs ir 1831 metų sukilimas, 
pik. Itn. J. Baublio — Geležin 
kelių būrys Vilniaus kryptimi 
(ilgesni 1920 m. žygių atsimini 
mai, pilni įdomių nuotykių. 
Seks per keletą numerių), V.

Filmų menas
HIROSHIMA, MON AMOUR

Yra vienas naujesnių prancū 
ziškų filmų. Tai meniška idėjų, 
minčių ir jausmų pynė, paruoš 
ta gražia prancūzų kalba ir 
skambanti lyg poema, kuri ture 
tų būti pavadinta gyvybės, mei 
lės ir mirties vardu.

Veiksmai vyksta Hiroshimus 
mieste, išaugusiame iš po savo 
atominių griuvėsių. Į šią istori 
nę vietą atvykus prancūzė ar 
tistė (Emmanuelle Riva) viudi 
na filme, kurį stato Jungtines 
Tautos, norėdamos atvaišduoti 
taiką. Artistės mintyje atnaejin 
ta Hiroshimos tragedija iššau 
kia iš pasąmonės jos pačios di 
džiausią gyvenimo tragediją, 
taip pat įvykusią karo metu.

Patys pirmieji filmo vaizdai 
nustebins ne vieną žiūrovą. Čia 
kontrastiškai tarp švelnių see 
nų yra iškelti žiaurūs Hiroshi 
mos atominio sunaikinimo vaiz 
dai.

Nors po karo atsigavęs išori 
nis pasaulio vaizdas ir slopma 
atmintį, tačiau negali visiškai su 
naikinti padarytos dvasinės ža 
los.

Jaučiamas iškeltų idėjų su 
universalinimas. Ypač aiškiai iš 
kelta karo žiaurumo idėja.

Filmas įdomus pamatyti ir 
naudingas pasvarstyti. Idėjos 
pristatymas labai originalus ii 
efektingas, nors vietomis gal 
šiek tiek jaučiamas emocinis 
perkrovimas.

MIDNIGHT LACE
Kriminalinis filmas, kuriame 

TI LLSON BU RG-DELHI, Ont
DELHI APYLINKĖS VALDYBA,

vasario mėn. 11d. ruošia vasa 
rio 16 d. minėjimą. Tarp kitų 
dalyvių, numatyta ir pakviesti 
dalyvauti keli vietiniai valdžios 
atstovai. Bus jiems gera proga 
artimiau susipažinti su Lietuvos 
padėtimi.

Nepriklausomybės švente* 
minėjimą ruošia visos vietos lie 
tuviškos organizacijos bei para

WINNIPEG, Man.
JONAS BEZią SULAUKĖ ŽMONĄ IŠ PUNSKO

Laikraščiuose buvo rašyta, 
kad vinipegietis Jonas Bezis bu 
vo išvykęs į Punską vedyoų

pu 
glu

Montvydo — Sustiprinkim 
priešpuolį, J. Rūtenio — Ten, 
kur vyrai vėliavą iškėlė, Gen. 
St. Dirmanto — 1960 metus 
lydint, K. K. — Kalėdų e 
tė, Iš lenkų karo atašės pik. L. 
Mitkievičiaus Kauno atsimini 
mų 1938 ir 1939 metais (tęs? 
nys seks kituose numeriuose), 
A. Rėklaičio — Žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo ati 
darymas, K. P. — Savanorių 
Kūčios tremties stovykloje, L. 
Paulausko — Kariuomenės ug 
niagesiai, Ed. Šulaičio — Pa 
šaulio šachmatu olimpiada ir 
kt.

Doris Day vėl pasirodė visu sa 
vo puošnumu. Ji vaidina turt.u 
gą amerikietę, neseniai išteke 
jusią už anglo džentelmeno 
(Martin Melcher) ir persekio 
jamą kažkokio terorizuojančio 
balso, žadančio ją nužudyti.

Filmas neapvils kriminalinių 
dramų mėgėjų, bet gali bū'- 
įdomus pamatyti ir kiliems.

„BUTTERFIELD 8”
Filmas „Butterfield 8“, kuru 

yra skandalingas savo pas-nak 
ta socialinio nuosmukio tema, 
yra nuostabiai įdomus ir prisla 
tymu, ir moralinių principų jieš 
kojimo įvertinimu.

Rafinuoto Niujorko gyveni 
mo sūkury du žmonės vilnas ki 
to akivaizdoje pajunta sąžinės 
graužimą dėl savo praeito gyve 
nimo. Graži modeliuota (El> 
zabeth Taylor), susitikusi su 
augštai socialiniame gyvenime 
iškilusiu donžuanu, grasina iš 
ardyti jo Šeimą. Taylor, vaidin 
dama vylingą, bet patrauklią 
modeliuotoją, vėl įrodo savo 
vaidybinius gabumus sunkiame 
vaidmenyje

Negalima neigti, kad filmas 
yra išaugęs iš neištikimybės ir 
laisvų moralinių principų, ta 
čiau savo išvada puikiai parodo 
stiprius moralinius įsitikinimus. 
Gražus pastatymas, o ypač vai 
dyba, filmą priskiria pasiseku 
šiųjų filmu grupei, bet dėl sa 
vo turinio jis patartinas tik suau 
gusiems. (LL).

pija bendromis jėgomis. Mtnėji 
mo iškilmingas posėdis ir meni 
nė dalis įvyks 6.30 vai. vak. 
Delhi Vengrų salėje. Bus V. 
Meilaus paskaita. Meninę dalį 
išpildys Hamiltono lietuvių me 
no grupė „Aukuras“ ir p. Bro 
chmanienės tautinių šokių g’u 
pė.

Pageidautina nesivėluiti.
P. B.

tikslu. Ten jis susitiko Mor.'ką 
Januškevičiūtę, su kuria jau un 
ksčiau laiškais susirašinėjo. Jo 
mergaitė gyveno nuo Punsko 
vos 6-ši km, lietuviškame Su 
valkų kampelyje (Suvalkų 
kraštas). Jo Monika baigusi 7- 
rių metų mokyklą, dirbo kiau 
tuvėje pardavėja. Kalba lietu 
viškai, lenkiškai ir vokiškai.

1960 m. balandžio mėn. ten 
nuvykęs Olsztyn (Allerstein) 
mieste susimetrikavo.

Š. m. sausio mėn. gavo žinią, 
kad jo mergaitė lėktuvu ?t 
skrenda į Winnipegą. Sausio 12 
d. 6 vai. vakare jau ji išlips iš 
lėktuvo Winnipego aerodrome.

Čia gausus būrys lietuvių su 
Jonu priešakyje nuvyko pasi 
tikti būsimos kanadietės. Vos

WINDSOR, Ont.
KLB WINDSORO APYL. V-BOS PASISAKYMAS

1960 m. gruodžio 21 d. „Ne 
priklausoma Lietuva“ savaitraš 
tyje Nr. 51(717) buvo atspaus 
dinta korespondencija iš Wind 
soro apie per CBE Radio St< 
tį transliuojamos programos 
„Traditional Echos“ dešimtme 
čio paminėjimą ir jos paruošė 
jo Mr. John Jeannette pageri/ 
mą. Ši korespondencija buvo 
pasirašyta tik sutrumpinta: 
„Kor.“, ką mes suprantame 
„Korespondentas“. Tačiau toje 
korespondencijoje buvo daug 
netikslumų, į kuriuos K. L B. 
Windsoro ap. v-ba rado reika 
lą atsakyti ir šį reikalą visuo 
menei plačiau paaiškinti.

Ši programa, kaip ir minė'o 
je korespondencijoje pažymė 
ta, jau veikia dešimt metų ir 
įvairiomis progomis duoda lie 
tuviškos muzikos, dainų ir pa 
aiškinimų apie Lietuvą. Šias 
programas paruošia geras lietu 
vių bičiulis Mr. John Jeannette 
o jam per visus dešimt metų 
talkininkauja Apylinkės vakiy 
ba, k. t. parūpina plokštelių «r 
įvairios medžiagos apie Lietu 
vą, padaro dainų vertimus į ang 
lų kalbą ir tt. Taip pat valdyba 
jau kelinti metai prenumeruoja 
Mr. Jeannette žurnalą „Lietu 
vių Dienos”. Deja „korespor. 
dentas“ visą šį darbą priskiria 
tik p. P. Januškai, kas yra vi 
siškai netiesa Per tą dešimt me 
tų jau daug žmonių šitam d^r 
bui talkininkavo, o iš jų pirm.e 
ji ir ilgiausiai šį darbą dirbo ta; 
pp. Razauskai. Vėliau, vaidy 
bom keičiantis, kiekvienais me 
tais buvo paskiriamas žmogus 
iš valdybos tais reikalais rūpin 
tis. Jų tarpe galima paminėti 
net keletą, k t. P. Petiuitis, E. 
Pakauskienė, Eug. Butavičienė, 
V. Kačinskas, Z. Mištautas ir 
kt. Taigi, atrodo, jei korespon 
dentas šių reikalų pilna, nezi 
no, o nori parašyti, tai kad ne 
klaidintų visuomenės ir netruk 
dytų bereikalingai laiko, turėtų 
pirma apie tai pasitai.i su A py 
linkės V-ba.

Kitas reikalas tai liečia patį 

dinė atsuka Joneliui, kaimo 
mergaitės rausvą veidelį, kurį 
jaunikis išbučiuoja. Vėliau Mo 
nika išbučiuoja visas moteris, 
mergaites.

Sausio 14 d. Jono sesutės na 
muose (p. Aškinių) suruošia 
mas priimtuvių banketas. Čia 
susirenka daugybė lietuvių, ku 
rie įteikia jaunąjai porai gražių 
dovanų. Seka vaišės, pašneko 
šiai ir dainos. Vaišių metu Juo 
zas Demereckas jaunuosius pa 
sveikina šaunia kalba.

Vasario 4 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
jaunoji pora priims moterystės 
sakramentą. Vinčiavos parapi 
jos kleb. kun. J. Bertašius. Va 
kare, tos pačios parapijos salė 
je įvyks vestuvinis banketas.

Kst-. 
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 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

8 Alne
Daromos (vairios durys, langai, virtuvėms kabi tai J

ir kiti įvairūs medžio dirbinia5.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika į 
Lietuvoje, Vokietijoje, Aiig!:joje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.; DO 6-3884. g
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p. Janušką. Kaip jau anksčiau 
minėjome, palaikyti ryšį ir tai 
kininkauti Mr. Jeannette. Apyl. 
v-ba kasmet įgalioja vieną žni" 
gų. Pereitais metais p. Januška 
kaip tik ir buvo įgaliotas šiuos 
reikalus tvarkyti. Tačiau atro 
do suprantama, kad kada pasi 
keitė apylinkės valdyba, į ku 
rią p. Januška nebeįeina, ta? ir 
jo visos eitos valdyboje paiei 
gos pasibaigė. Šiais metais kaip 
tik šiam darbui yra paskir tas Z. 
Mištautas. Taigi kyla klausi 
mas, kokiais pagrindais p ja 
nuška šį atstovavimą atliko? 
ApyJ. v-ba netik, kad nebuvo 
jo įgaliojusi, bet net nieko apie 
tai nebuvo painformuota, o sa 
žinojo taip, kaip ir visa vise , 
met, tik iš minimos korespon 
dencijos. Jei p. Januška anks-. 
čiau būdamas v-boje turėjo r y 
šį su CBE radio stotim ir šio 
tis, negalėdama žinoti visų mū 
sų pasikeitimų, apie tai pranešt 
p. Januškai, tai jo pareiga buvo 
pranešti valdyoai. bet ne pu 
čiam užbėgti v-bai už akiu n 
jos vardu atstovauti Windso-;<j 
lietuvius ir jų vardu įteikti do 
vaną. Šis Mr. Jeannette pager 
bimas ir įteikimas dovanos yra 
labai gražus dalykas ir v-ba jam 
visiškai pritaria. Tik valdyba ne 
pripažįsta p. Januškos „pasitai 
navimo“, nes pirmas dalykas, 
kad v-ba ir pati tą galėjo at 
likti, antra, kad toks savivaEavi 
mas sunkina visą v-bos darbą ir 
kompromituoja visą bendruo 
menę. Kam yra renkama Apyl. 
v-ba ir kaip ji gali veikti, jei 
kiekveinas bendruomenes narys 
pradės valdybos vardu atlikini 
ti v-bos darbus, o ypač atstovą 
vimą pas kitataučius? Jei visi 
pradėsime šitaip elgtis, tai mū 
sų Pasaulio Lietuvių B-nė, ku 
rią suorganizuoti truko daug 
metų, per trumpą laiką sugrius 
Tad, kad daugiau šitokie nesusi 
pratimai nesikartotų, KLB 
Windsoro Apylinkės v-ba nra 
šo daugiau bendradarbiauti ir 
valdybos darbus palikti jai pa 
čiai spręsti ir vykdyti.
K. L. B. Windsoro Apyl. V-ba.

NL red. deda šį pasisakymą 
kaip pavyzdį, kokių nereikia 
kelti viešumon, bet išsiaiškinu 
vietoje, savo tarpe. Gal vietoje 
šie „parapijiniai reikalai“ ir id • 
mūs kam. bet visuomenei jie vi 
siškai neįdomūs ir jos neliečia.

ATEISTINIAI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Atsivertusio iš kunigo į ateis 
tus J. Ragausko knyga ,.Ite, 
aiissa ėst“ platinama ir mokyk 
lose ir čia naudojama kaip mo 
ksleivių pasiskaitymai.

Keli kiti neseniai išėję ateis 
tiniai leidiniai: J. Vadeikio „Ši 
luva“, J. Ragausko brošiūra 
„Kas yra biblija?“. Jau ai ks 
Čiau išėjo V. Murausko „Morą 
le ir religija“. E.

Be to, įdėta karinių žinių, tik nuvykus į aerodromą, lėktų 
kronikos ir kt. „Kario“ adre vas pamažėle leidžiasi žemyn 
sas: Karys, 916 Wiloughby ir iš lėktuvo išlipa simpatinga 
Ave., Brooklyn 21, N. Y.. U. blondinė. Jonas įteikia gražiau 
S, A. šių gėlių buketą, o grakšti blon

Is Dr. Roman Pniewski I
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. S 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC Į
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale, i

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 8
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

fžd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baitrukonis, CR 6-5075.
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M. MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E. 4 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. j 
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LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS KOLONIALISTO 

ŠALTINIUS
S,

1945 m. sausio 19 d., linkės vietas.
penktadienis Iš už kalvelės prieš mus at

APIE TUOS, KURIE RAŠ. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

Gyvenu ir pas tėvą, ir pas ar 
timuosius gimines, žinoma, 
vengdamas pašalinių akiu. S :ai 
čiau laikraščius. Sausio 13 di“ 
ną „Tiesoje“ buvo straipsnis 
„Lietuviškieji vokiškieji nacio 
nalistai — mirtini lietuvių tau 
tos priešai“. Kai kurie giminės 
siūlė legalizuotis.

Pagaliau prisijungiau pue 
ginklo draugų. Pažįstami vei 
dai, pažįstami žmonės, bendri 
reikalai. Dabar apylinkėje i k 
tai daugelį sutvarkysime.

, . . Mudu su Petraičiu, turė 
jusiu slepiamų ginklų sandėlių 
schemą, kurią jis gavo mokyk 
Joje Vokietijoje, nuėjome į nu 
rodytą vietą ir tą sandėlį rado 
me- Nukasę ploną žemės šiuo 
ksnį, aptikome metalinius balio 
PUS. kuriuose buvo sudėti gink 
lai. Pasiėmėme 3 rankinius kul 
koavaidžiua, 10 šautuvų, dėžę 
automatų, 3 dėžes šovinių, dėže 
granatų.

„Karklo“ grupė vėl atsistos 
ant kojų.

Sausio 21, šeštadienis
Mes ginkluojamės. Sudaą-y 

tas sąrašas piliečių, kuriuos rei 
kia sunaikinti pirmiausia.

Parinkome tinkamiausią die 
ną. Man sesuo pranešė, kad gy 
ventojai ruošiasi paminėti Le 
nino mirtį.

•— O kada ta gedulo diena?
—• Leninas mirė 1921 metų 

sausio 2 I-ją,
•— šiandien? Pasiruošti*
Peržiūrėjome pasmerktųjų 

Sąrašą- 21 žmogus. Nusprendė 
me, kad susidorosime šešiese.

— Gaila, nėra Sabaliausko, 
>— prisiminiau „Morkušką“.

.— Tikrai, kur jis? — suskato 
ir mano prieteliai.

Aš nusišypsojau:
•— Vėl greičiausia pas Barbę. 

Irgi „pogrindininkas“...
Vakare išeiname.

Sausio 23, pirmadienis
Bloga mano nuotaika. Papa 

šakosiu kodėl. , ,
, . . IŠ Žaliosios miško šešta 

dięnį išėjome temstant. Krito 
retos snaigės, kojos slidinėjo 
minkštu sniegučiu.

,— Geras metas, — prasitarė, 
berods. Dobilas, — nepaliksi 
me jokių pėdsakų. Dangus 
mums padeda.

jojome vorale po vieną. Tvir 
tąi spaudėme užtaisytus gink 
lūs. pasiruošę kiekvienu mo 
meniu atidengti ugnį. Buvome 
apsisiautę baltais chalatais, ku 
rię mūsų figūras sulygino su 
aplinka. Pirmuoju žengė Ber 
tūlis, gerai žinąs visas šios apy 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai I
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ nr USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspo”"',:*'*a 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame IHtcfll Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir OI 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:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T«L JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

sivėrė Lipliškių kaimas. Pirkai 
čių languose mirgėjo žiburiu 
kai — subatvakaris, žmonės vi 
karojo. Šeimininkės greičiau 
šiai vakarienei šutino bulves. 
Buvo tylu, net jokio Šuns am 
telėjimo.

Bertulis stabtelėjo prie nuo 
salios, netoli miško prisišlieju 
sios sodybos.

— Čia gyvena Medžius Po 
vilas, mano pažįstamas, — pa 
sakė jis. — Žmogelis neturtin 
gas, todėl jo niekas neįtars. Lie 
žuvį moka laikyti už dantų. 
Pas jį ir apsistosime.

Iš abiejų sodybos pusių pasta 
tėme po sargybinį. Įsitikinę, 
kad troboje pašalinių nėra, pa 
beldėme į duris.

— Prašau, — atsakė mote 
riškas balsas.

— Povilas namie? — už du 
rų paklausė Bertulis.

Atsivėrė durys, ir išėjo že 
mo ūgio, kokių keturių dešim 
čių metų vyras.

— Sveikas, Povilai, — pada 
vė jam ranką Bertulis, — nori, 
me pas patį užeiti.

— Būkite geri, gal kur ki 
tur... — ėmė prašyti Medžius, 
neįstengdamas nuslėpti savo iš 
gąsčio, — vaikai serga, supras 
kite. . .

— Nenori? — pyktelėjo Ber 
tūlis. — Tai gal jau j partija 
įstojai, a?

— Kokią partiją, Juozeli, 
sapnuoji? — sudejavo šeiminiu 
kas, — dabar toks metas... Pasi
gailėkite.

— Įleisk. įleisk, — pastūmė 
jį „Kovas“ ir įėjo į vidų. — Jei 
lietuvis nenori sušildyti Lietu 
vos partizanų, tai koks iš jo lie 
tuvis. Bus daugiau.

LIETUVIAI VEIKIA VI...
Atkelta iš 3-čio psl.

Estų tautinių šokių grupė b ’ 
vo atvykusi iš Oldenbutgo ir 
latvių susidėjo iŠ studentų iš. 
Bad Godesberg ir Muensteno 
-Vestfalijos.

Didelė padėka priklauso !<-t 
viui E. Hofmanis, kur's, bai 
giantis pasaulio pabėgėlių me
tams, suorganizavo’ Pabaltijo- 
kraštų tautinių šokių festivalį 
Neperdedant reikia pripažinti, 
kad toks estų, latvių ir lietuvių 
tautinių šokių pasirodymas yra 
neįkainojamos vertybės.

Viešuose ir privačiuose pasi 
kalbėjimuose (su Kelno miesto 
vyresniuoju burmistru ir par! a 
mentų atstovais) mokytojas 
Skėrys padarė pranešimą apie 
mūsų gimnaziją Huettenfelde 

ir apie Lietuvą. Fr. Sk. 

tokio ilgio ir žymiai ilgesnių 
straipsnių pilna viso civilizuoto 
pasaulio dienraštinėje, savaiti 
nėję, magazinų bei žurnalu 
spaudoje. Ir aš negirdėjau, kad 
jų skaitytojai vis taip rėktų del 
tokio „ilgumo“, o redaktoriai 
dėl to labai kentėtų.

Tik Amerikos lietuviui skai 
tytojui šiandien viskas per ilga, 
per nuobodu, per maža jam lai 
ko. Viskas jam traliavimas. Ką 
gi, žinoma, tai jo individualinė 
teisė, pagal Amerikos nepri 
klausom} bės deklaracijc-1 dva 
šią įgytą iš paties Kūrėjo ran 
kų.

Tad man patiko ir buvo nau 
dingą, kai nepažįstamas „Dir 
vos“ skaitytojas p. B. Beržinis 
redakcijos maloniai paskelbtu 
viešu laišku (1960. XII. 19.) 
sutiko pabūti mano teigimų bei 
įspūdžių bešališku ir autorite 
tingu liudinnku.

Jis nepagailėjo man kompli 
mentų, nors ir satynškų. Esą, 
jei kas surikiuotų „Dirvos“ ben 
dradarbius, kaip kareivius, tai 
mano plunksna švytruotų, „n** 
lyginant gen. Žukausko auksi 
nis kardas“. Be abejo, ir spau 
dos kareiviui būtinas koks nors 
ginklas, tegu ir ne privalomai 
auksinis.

Bet kas iš to vaizdingo pa 
gyrimo, kai čia pat net toks 
man draugiškas p. Beržinis tu 
įėjo paliudyti, jog mano ilgi 
„traliavimai pasilieka neperskai 
tyti, neišgirsti, veltui ištariu 
mi“. Vadinas, darbas ir rašy 
mas be prasmės. Nebetinka 
„Dirvos“ skaitytojams, nebeat 
liepia mūsų laikams ir mūsų lie 
tuviams.

Ta proga gerbiamasis mano 
liudininkas trumpai ir autorite 
tingai apibūdino vyraujančius 
mūsų visuomenės skonius ir po 
mėgius. Be abejo, jis turėjo gal 
voje ne tik išimtinai „Dirvos“ 
skaitytojus, bet ir visus Ame 
rikos lietuvius.

Argentina.
ARGENTINOS LIETU 

VIAMS SEKASI
Kaip praneša „Argentinos 

Liet. Balsas“, VI. Urbietis, ge 
ležics dirbinių fabrikantas, vi 
šuoliniame Argentinos febrikan 
tų suvažiavime išrinktas į tos 
organizacijos valdybą. — Jau 
nas komersantas Juozas Serapi 
nas sausio viduryje išskrido j 
Europą techninėms studijoms. 
— Lietuvis R. Kemundris pa 
keltas į Argentinos karinome 
nės kapitono laipsnį. — Ed. 
Zdanavičius, dviračių gamybos 
įmonės savininkas, dalyvavo 
Kordobos kalnų ežeruose savo 
jachta „Lituania“, kuri visų ai 
gentiniečių pripažinta gražiau 
šia.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Olice WA 4-9501
Res. BE 3-0978 
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Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

x

A. E. McKAGUE, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

„Dirvos“ redaktoriaus viešai 
paskelbtame laiške p. B. Berzi 
nis rašo: „Daugumas žmonių 
vengia, tiesiog nepakelia ilgų 
kelionių, ilgų kalbų ir ilgų laik 
raštinių straipsnių“.

Deja, remiantis mano asme 
mniais ilgesniais mūsų gyveni 
mo ir žmonių stebėjimais, šis jo 
liudijimas nebūtų visai tikslus 
ar bent ne visai tksliai nusaky 
tas. Pavyzdžiui, kad ir dejuoda 
mi, bet skaitytojai vis dar pa 
kelia paties redaktoriaus veda 
muosius kone kiekviesame nu 
meryje, kurie nors ir išskaidyti 
atskirais gabalais, bet liečia am 
žinai tas pačias temas.

O dėl liudininko tvirtinimų 
turėčiau šias tris pastabas:

1. Faktai ir visų laikraščių 
dažnos kronikos apie keliaujat! 
čius Amerikos lietuvius rodo, 
kad greičiau jie kaip tik mėgsta 
ilgas ir tolimas keliones po pia 
čią Ameriką ir dar platesnį pa 
šaulį. Toliau vengia pakeliauti 
tik tas, kas pinigų neturi arba 
turėdamas gailisi juos be būti 
no reikalo malonumams išleisti.

2. Būtų teisinga sakyti, kad 
dabartinis Amerikos lietuvis 
„tiesiog nepakelia“ ilgų prakal 
bų, kada jas kiti sako ir iš parei 
gos reikia klausyti. Bet tikrai 
netiesa sakyti, kad jis pats ven 
gia ar nepakelia ilgų kalbų. 
Priešingai, perdaug jau kartų 
buvau liudininku, kai prie vai 
giais ir vėsinančiais gėrimais ap 
krauto stalo susirinkę kūmai n 
kūmos, draugai ir kaimynai t ei 
kiti žymūs visuomenės veikėja' 
ir veikėjos be nuovargio ir nuo 
bodulio iškalba po šešias, de 
šimtį ar dvylika valandų be per 
traukos. Jei kas tas kalbas išti 
sai užrašytų, iš kiekvieno tokio 
pokalbio išeitų po storą knygos 
tomą.

3. Kad Amerikos lietuvis 
vengia ir nepakelia ilgų laikraš 
tinių straipsnių, tai tik dalinė 
tiesa. Gal pilnesnė tiesa būtų 
tvirtinti, kad jis turbūt nepakc 
lia ir normalaus ilgio ir ne' 
trumpų straipsnių, jau nekal 
bant apie normalias knygas ar 
storus žurnalus. Gal ir iš viso 
nuo spausdinto žodžio jis bai 
gia pereiti prie vaizdinio žo 
džio. Jis protarpiais dar paska; 
to paveikslus, o netrukus dau 
giausia skaitys televizija. 
Anuos storus ir ilgus spausd'.n 
tus dalykus tegu skaito kitatau 
čiai. . .

Svyruojantieji tėvynės Lietu 
vos berželiai galėtų būti liūdi 
ninkais, kad ten net dabar du 
su viršum dai nepasikeitusių lie 
tuvių milionai gana greit išpe; 
ka kiekvienos geresnės, laisves 
nės ir ne bolševikiškai okupan 
tinio turinio knygos visų .a dą. 
Po 10 ar net kartais po 25 tūks 
tančius tiražo.

Kiek išperka protarpiais čia 
išleidžiamų visai geių, net ge 
resnių lietuviškų knygų „vie 
nas milionas“ Amerikos iictu 
vių ? . .

♦
♦ ♦

Buvau jautriai dėkingas 
„Dirvos“ redaktoriui, paskel 
busiam p. B. Beržinio laišką, 
kur jis pasisakė, kaip jam g a i 
1 a mano ilgo darbo, „gražių ir 
neretai teisingų minčių“, pas; 
taikančių mano per ilguose 
traliavimuose.

Ak, mielasis, nesigailėkite! 
Pasigalėjimas yra vienas iš kri 
kšioniškų prietarų, kuris spar 
čiaį nyksta ir turės išnykti s i 
Amerikos lietuvio kietu ir vis 
kietėjančiu nusistatymu vengti 
ir stačiai nepakelti normalaus 
laikraščio lietuvių kalba. Mat, 
žurnalistas jam turi pateikti 
problemos išdėstymą ne ilgiau, 
kaip per tris minutes, ir tuo pat

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

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.

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms. 
Is Lietuvos. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI....................5.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI.......................b.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI ...........................................3 00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI.......... 3.50
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 50Michaldos PRANAŠYSTĖS,
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ 1.00
F. Neveravičius. BLAŠKOMOS LIEPSNOS.

Romanas I ir II tomai, kiekvienas po..........................$ 2.0b
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI....................... $ 5.00
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. $ 1.2u
J. Grušas. KARJERISTAI. Romanas. 2 tomai................. $ 2.50
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas......................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas........................$5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota............................................... $3.00
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 Ot
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS................................... $ 2.0b
J. Kralikauskas. ŠVIESA LANGE....................................$ 1.25
J. Gaudrimas. 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,

Sibire 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,POSAKIAI3.50 
„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...................................lt50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V, Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • ■............ 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................ 2,50
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. }

metu suteikti pramogą. Jei pei 
15 minučių, tai apsaugok Vieš 
patie nuo tokių traliavimų i> 
gaišaties? . .

Tad — don’t pity me, kaip 
sakoma vienos nelaimingos mei 
lės dainelėje.

Priešingai, esu jums tik dė 
kingas, kad po ilgų mąstymų 
ir svyravimų jūs man padėjote 
įsitikinti, kur taip ilgai klydau. 
Jeigu tokie yra ir „Dirvos” tkai 

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
; ; „PARAMA” ! >

I
 Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.*. - Į ;
Darbo valandos: J '

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir Sy2—9 v. vak. ; Į. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; j 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. < »

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. ; !Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. x

tytojai, tai pilnai sutinku, kad 
jų daugumai aš nemoku, 
negaliu ir nenoriu rašyti. Jūs 
man, persikosėjusiam vilkui, 
daug padėjote atitrinti akis. 
Mane irgi vilioja įvairios kito 
kios pramogos — ilgos kelonės 
ilgos kalbos ir net ilgi straips 
mai.

Laimingų Naujų Metų ir ii 
gų sėkmingų traliavimų!
(1960. XII. 22.)
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HAMILTON
HAMILTONO BENDRUOMENĖS ŽINIOS

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIS PERSITVARKĖ IR VEIKIA 

LABAI GRAŽIAI

Naujų Metų sutikimas vyko 
(gruodžio 31 d.) ypatingai pui 
kioje Queen's šokių saleje. Šo 
kiams grojo visiems gerai žino 
mas Benni Fernt papildytas 
orkestras. Veikė turtinga ir ine 
niškai sutvarkyta loterija. Visi 
pasipuošė įdomiomis, gražio 
mis kepuraitėmis ir balionais. 
Įvairios rūšies gėrimai, įskai 
tant ir kavą, vis daugiau ir dau 
giau kėlė Žmonių nuotaikas, ar 
tėjant prie Naujų Metų slenks 
čio. Išmušus paskutinei 1961 
metų minutei, B-nės pirm. G. 
Skripkutė, pasveikino vi^us, 
tiek čia esančius, tiek pavergto 
je tėvynėje ir Sibire kenčiau 
čius, palinkėdama daug laimės, 
ištvermės ir kantrybės. Sugro 
jus Lietuvos ir Kanados Him 
nūs, prasidėjo sveikinimai ir as 
meniški linkėjimai vienų ki 
tiems.

Ypatingai Naujų Metų suli 
kimo balių paįvairino B-nės v- 
bos sukviestieji Hamiltone bu 
vę B-nės pirmininkai, kaipo gar 
bės svečiai. Nors iš 12 pakvies 
tųjų atsilankė tik keletas, bei 
tos nuotaikos ir pasidalinti is 
pūdžiai iš piaeitų eilės metų bu 
vo labai malonūs ir įdomūs. 
Mes linkime, kad tas mūsų .ui 
dybos sumanymas taptų tradici 
niu Hamiltone.

Iš kanadiečių svečių į mūsų 
balių atsilankė Hamiltono pilie 
tybės ir imigracijos skyriaus vai 
dininkas Mr. R. Hali su žmona, 
kuris į Hamiltoną atvyko tik 
prieš keletą mėnesių, bet jau su 
spėjo užmegzti artimus ir drau 
giškus ryšius su lietuvių bend

Biletų parduota tik 170. Iš vi 
so pajamų turėta 603 dol. Su 
mikėjus už salę 350 doi., už or 
kestrą 210 dol. ir kitas išlaidas 
68 dol., pasirodė, kad mūsų ba 
iius davė nuostolį. Iki šiol NM 
sutikimo baliai kasmet duoda 
vo gana didelį pelną. Gaila, 
kad žmonės pradėjo nuo visų 
lietuviškų parengimų atitolti ir 
užsidaryti savo privačiuose ra 
teliuose.

Vasario 16 minėjimui 
jau rūpestingai ruošiamasi. Mi 
nėjimas įvyks vasario 19 d. Jis 
bus pradėtas iškilmingomis pa 
maldomis Aušros Vartų parapi 
jos bažnyčioje. Iškilmingas ak 
tas įvyks Lietuvių Namuose. 
Paskaitą skaitys teisininkas V. 
Ignaitis. Meninę dalį išpildys 
mūsų parapijos choras, vad. 
sol. V. Verikaičio ir tautinių šo 
kių grupė, vad. G. Braichma 
nienės. Tai dienai pritaikytus 
eilėraščius padeklamuos Silvija 
Martmkutė, Ham. Aukuro na 
rė.
Solidarumo mokesčio rinkimas 

už 1960 metus jau baigiamas. 
Visų, kurie dar nesumokėjo, 
Valdyba nuoširdžia: prašo su 
mokėti. Paskutinė rinkimo die 
na yra vasario 5 d. — sekma 
dienį. Kurie dar nesuspės iki 
to laiko sumokėti, tą dieną po 
pamaldų parapijos shlėje bus 
priimamas mokestis. Todėl, su 
praskime didelę solidaiumo mo 
kesčio reikšmę ir nelikime nė 
vienas neatidavęs tos kuklios ir 
mengos, bet B-nės valdymai 
tiek reikalingos, duoklės, nes 
daug prašymų yra laukiančių

Kalbant apie pusiasalį, turi 
ma galvoje Welland, St. Ca 
tharines, Niagara Falls ir Port 
Colborne.

Eilė metų Port Colborne ir 
Niagara Falls buvo prisijungę 
prie Wellando bendruomenės. 
Šiemet niagariečiai, KLB K 
valdybai pritarus, atsiskyrė 
nuo Wellando ir prisijungė prie 
St. Catharines ap. išrinkdami ’ 
St. Catharines valdybą savo na 
rį, p. Ulbiną. Taigi pusiasalyje 
yra dvi apylinkės: Wellando su 
Port Colborne ir St. Catharines 
su Niagara Falls.

Šios dvi apylinkės, nebūda 
mos skaitlingos, yra priverstos 
glaudžiai bendradarbiauti. Pa 
rengimų lygis yra pažengęs pir 
myn, tačiau su juo žengia pir 
myn ir išlaidos. Dažnai yra pa 
vojus vietoje pelno gauti nuos 
tolį. Abiem valdybom bendra 
darbiaujant ir ateinant į pagal 
bą organizacijoms to lengvai iš 
vengiama.

Gražus bendradarbiavimo pa 
vyzdys — Kalėdų eglutės išlai 
dom padengti skiria: 1. Pusią 
salio kleb. T. Bernabas Miką 
lauskas F. M. apmoka salę, 2. 
Wellando Meškeriotojų ir me 
džiotojų klubos per ap. valdy 
bą aukoja 20 dol., 3 St. Catha 
rines Vilniečiai 10 dol., 5. Nia 
gara Fallls lietuvių klubas 5 
dol., 6. Pusiasalio Ramovėnal. 
5 dol.

Programoje dalyvavo visi pu 
siasalio vaikučiai. T. Barnabas 
padedamas p. Simonaičio IŠ 
Port Colborne, parašo ir paruo

Šia vaidinimėlį ,,Kūčių valia 
ras“ ir gyvąjį paveikslą ,,Bet ju
jus“. P. Paulionis paruošia mu 
zikinę dalį ir vargonėliais akom 
ponuoja. Šečtadieninė mokykla 
su mokytoja p. Gverzdiene pa 
stato Alės Rūtos „Spindėkitc 
Žvaigždės“. Skautės pašoka 
Kalvelį. Pianistai, akordeonis 
tai, gitara, balerinos, eilėraš 
Čiai, dainelės. Kalėdų senelis 
(p. BoguŽas) apdovanoja vi 
sus turtingais pakietukais. Gai 
la, kad korespondencijoje prieš 
eglutę atrodė, kad rengėjai yra 
St. Catharines ap. valdyba. St 
Catharines ap. v-ba. St. Catha 
rines ap. valdyba. St. Cathan 
niečiai, kaipo vietiniai, Wellan 
do vald. pavesti atliko tik te«_h 
nišką darbą. Kas buvo rengė 
jai, matosi iš eglutės aprašymo. 
Bendradarbiavimas! Visiems 
gili pagarba ir padėka.

Vasario 16-oji irgi ruošiama 
bendradarbiavimo dvasioje. 
Pernai buvo St. Catharinėje, 
šiemet Wellande slovakų salė 
je Hager St. 162. Data pasirink 
ta vasario 11 d. Tai yra paskuti 
nis šeštadienis prieš gavėnią. 
Be vasario 16-os programos, 
paskaitininko H Stepaičio ir 
koncertinės dalies, bus galima 
pasilinksminti ir be kitų užkan 
džių bei gėrimų pasivaišinti 
wellandiškių ponių pagamintu 
Užgavėnių kugeliu.

Taigi visi į Vasario 16 minėji 
mą!

KLB St. Catharines apyl. 
valdybos pirmininkas.

LONDON, Ont.
ruomene. reikalingos paramos. G. S. SUDARYTAS PABALTIEČIŲ KOMITETAS
SVARBUS PRANEŠIMAS L N NARIAMS, VALDYBAI, 

KONTROLĖS K-JAI IR VISIEMS LIETUVIAMS
Vasario 15 d. tampame sav 

ninkais didelio ir patogaus Lie 
tuvių Namų statybai sklypo, 
už kurį turime sumokėti 40,000 
dol. grynais. Po 5-rių metu m 
tensyvaus ir paruošiamojo dai 
bo, pagaliau pasukome į galu 
tinį ir konkretų LN įsigijimą. 
Ateinantieji keli metai pareika 
lauš iš mūsų visų dar didesnio 
vieningumo ir aktyvumo — tik 
tuo būdu mūsų prauetą didelį 
Tautos Namų Hamiltone darbą 
įstengsime vainikuoti gražiu lai 
mėjimu.

Šį Liet. Namų istorinį posū 
kį norime atžymėti specialiu L. 
N. V-bos, K-les K-jos, L. N. 
narių ir visų lietuvių jungtiniu 
posėdžiu, kuris kviečiamas va 
sario 8 d., trečiadienį, 7 v. v., 
p. A. Naruševičiaus viešbutyje, 
kampas James ir Gore, antra 
me augšte. Įėjimas per moterų 
skyrių.

Posėdžiui numatyta ši die.iot 
varkė:

1. Praėjusio posėdžio proto 
kolo tvirtinimas.

2. L«N v-bos p-ko pranešimas.
3. Balio Krono studijinis re 

feratas ,,Lietuvių Namų atei 
ties galimybės“.

A. L I 0 D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai. 
MorgiČiai.

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

Hamilton.

4. Lėšų Lietuvių Namams ttl 
kimo būdų svarstymas.

5. LN penkių metų sukaktu 
vinio koncerto paruošiamieji 
darbai.

6. LN plytelių platintojų 
tinklo organizavimas.

7. Klausimai ir sumanymai.
Labai maloniai prašau visus 

LN narius, kurie yra pasiryžę 
savo darbu padėti valdybai, šia 
me posėdyje dalyvauti. Taipgi 
v-bos vardu nuoširdžiai kviesiu 
visus tautiečius, kurie šia LN is 
torine proga nutiktų įstoti na 
riais, atvykti į minėtą posėdį.

Mielam Grand viešbučio sa 
vininkui A. Naruševičiui už ne 
mokamai duotą posėdžiui gra 
žią salę ir Baliui Kronui už su 
tikimą paruošti išsamią Lietu 
vių Namų ateitį liečiančią stu 
diją, v-bos vardu reiškiu gilią 
padėką!

Tad viri, kas tik kuo galime 
Liet. Namams padėti, vasario 
8 d. renkamės bendram pasitu 
rimui.

Nuoširdus ačiū!
St. Bakšys,

HLN V-bos p-kas.

L. SKAUTŲ RĖMĖJŲ D-JOS 
Hamiltone-padėkoje praleista 
žymaus rėmėjo ir talkininke p 
Kybarto (Economy Meet Mar 
ket) pavardė. Be to parašas tu 
rėjo būti L. S. R. D-jos valdy 
ba, ne L. S. D.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
A. B. C. Parcel Service 

(3891 St. Laurent Blvrd., te’ . 
VI 4-9098), yra iš Lietuvos at 
siųsti laiškai šiems asmenims: 
Gurkliui Domininkui, R. Simo 
niūkščiui, N. Matulaitienei, U. 
Joneliūnui, Alizui Kregždei, 
Gingoux Ievai, H. Jageiavičiui 
ir Marcelei Liukaitytei. Adresą 
tai laiškus prašomi atsiimti.

Lietuvių Apyl. valdybos ini 
ciatyva sausio 13 d. sudarytas 
nuolatinis PabaltieČĮų komite 
tas iš 9 asmenų, po 3 iš tauty 
bės. Skubiems reikalams aptar 
ti ir atlikti iš tų devynių narių 
išrinktas prezidiumas po vie 
ną i.Š tautybės. I960 m. anksty 
vą pavasarį, lietuvių apyl. v- 
bos iniciatyva buvo sudarytas 
likt šiol veikęs Laikinasis Pab.

kitos tautybės, ir tas judėjimas 
numatoma išplėsti į visą Ka 
nadą. Pagrindinis jo tikslas — 
išvystyti intensyvią veiklą, įvai 
riomis priemonėmis supažindin 
ant kanadiečius su komunizmu. 
Šiame judėjime lietuvius atsto 
vau j a L. Eimantas. Dabar su 
darytojo Pab. komiteto pirmi 
ninku išrinktas labai aktyvus 
šioje srityje latvių veikėjas —

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.

TORONTO
TAUTOS FONDO TORONTO SKYRIAUS 

1960 METŲ PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos: . • $$

1. Likutis iš 1959 metų........................................ ............. 115.94
2. Rinkliavos prie katal. ir liuter. bažnyčių................. 394.50
3. Surinkta vokeliais per Vasario 16 minėjimą

College teatre.............................................'...................... 619.60
4. Išplatinta pasų ir ženklų per Vasario 16 minėjimą

College teatre už ..........................1.......... .. .................. 107.50
5. Vykdant TF-do Vajų atsilankant į namus................ 716.30
6. Liuteronių moterų ratelio, J. Matulionio,

J. Misevičiaus ir J. Simonavičiaus .......................... 42.00
7. Gauta nuošimčių iš Paramos banko '........................ 30.46

Pajamų išviso $ 2,026.30

Išlaidos: $$

L Vasario 16 minėjimo išlaidoms padengti sumokėta
Toronto apyl. valdybai................................................. 162 34

2. Išsiųsta TF-do Atstovybei Kanadoje ..................... 1,500.00
3. Išleista raštinės ir susisiekimui ’.................................. 34.78
4. Sumokėta Paramos bankui už patainavi................ .. . ’..28

Viso išlaidų $ 1,698.41?
Likutis 1960 m. gruodžio 31 d................................... $ 327 93

Balansas $ 2,026 30

Tautos Fondo Toronto Skyriaus pasų ir ženklų už 
1960 metus apyskaita

Pajamos. $$
1. Likutis iš 1959 m. gruodžio 31 d...........  $ 567.00
2. Gauta iš TF-do Atstovybės Kanadoje..................... 625.00

Viso pajamų $ 1,192.00
Išlaidos: $$

1. Išplatinta pasų ir ženklų per rinkliavas prie
Katal. ir liuteronų bažnyčių už................................... 246 7 5

2. Išplatinta per Vasario 16 minėjimą.......................... 107 50
3. Išplatinta pasų ir ženklų vykdant vajų. J................. 118.o0

Viso išlaidų $ 472.75
Likutis 1960 m. gruodžio 31 d. $ 719.25 

Balansas $ 1,192.00

Toronto Tautos Fondo Atstovybė, skelbdama praeitų me 
tų savo veiklos apyskaitą, ta proga reiškia širdingą padėką vi 
siems aukų rinkėjams, kurie atsisakydami savo poilsio, lankė 
lietuvių namus, prašydami aukos, o didžiausia padėka tenka vi 
siems geros valios lietuviams aukavusiems tam kilniam reikalu. 
— pavergtos Tėvynės išlaisvinimui.

Tautos Fondo Atstovybė.

Port Arthur ir Fort William, Ont
VASARIO 16 D. MINSJIMAS

komitetas, pernai gerai užsire 
komendavęs. Praeitų metų bir 
želio įvykių minėjimui jis buvę 
išsirūpinęs dokumentinį filmą, 
dar niekad prieš tai neiodvta 
Kanadoje, — „Sukilimas Veng 
rijoje“. Birželio iškilmės ir iš 
traukos iŠ minėto filmo buvo 
perduotos per televiziją, vėliau 
dar pakartotos. Po to TV pas- 
rodymo pabaltiečių vardas pra 
dėtas dažnai linksniuoti spau 
doje ir žmonių lūpose.

Šį Laikinąjį Komitetą tenka 
laikyti užuomazka daug didės 
nio judėjimo, dabar pradėto 
čia organizuoti. Šiame judėji 
me be pabaltiečių dalyvaus ir

R. Epneris, paminėtojo judėji 
mo organizatorius. Lietuvius 
Pab. komitete atstovaus: prezi 
diume — A. Petrašiūnas, o 
ryboje: jis, L. Eimantas ir nau 
jai išrinktos Apyl. v-bos atstu 
vas. Laikinajam Pab. Komite 
tui ligšiol vadovavo E. Dani 
liūnas.

Latvių Londone gyvena apie 
400, lietuvių apie 200 ir estų— 
nepilna šimtinė. Dabar ypač 
nuoširdūs santykiai yra tarp 
latvių ir lietuvių. Minėtoje veik 
loję aktyviai dalyvauja ir latvis 
A. Dreimanis, dabar profeso 
rius vakarų Ontario universite 
te. 1. P.

St. CATHARINES, Ont.
MINĖJIMAMS PRAĖJUS.

Niagaros pusiasalio S LA kuo 
pos rengiamas š. m. sausio 21 
d. Klaipėdos krašto atvadavi 
mo 38 metų sukakties ir kui 
pos įsisteigimo 6 metų minėji 
mas praėjo vykusiai. Apie Klai 
pėdos sukilimo sukaktį paskaitą 
skaitė iš Toronto inž. Balsys. 
Meninę programą atliko iŠ To 
ronto Z. Orantienės baleto n o 
kinės ir estų tautinių šokių vie 
tinė grupė. Iš didesnių įspūdžių 
pasiliko lietuviško baleto pirmą 
kartą šioje apylinkėje pasirody 
mas. Nors jis dar yra pačioje 
pradžioje, bet pagal šį pasirody 
mą, galima džiaugtis, kad neuž 
ilgo turėsime rimtą lietuviško 
baleto vienetą. Šie du trumpu 
čiai atlikti dalykai parodė, kad 
šis vienetas yra tvirtose menine 
se rankose ir turi gerą medžią 
gą-

Labai gražus gestas, yra taip 
artimai sugyventi vietos lietu 
viams su estais. Bendrai dabar 
daugumoje mūsų santykiai su 
kitomis tautomis yra atslūgę, 
bet čia kaip tik atvirkščiai, vie 
m kitiems padeda. Dalyvavo 
šešios šokėjų poros. Vyrai vy 
resnio amžiaus, bet moterys 
daugumoje jaunutės mergaitės. 
Šokta meniškai be trūkumų, už

tat ir katučių nepagailėta. Šo 
ko prie scenos salėje, nes scena 
buvo permaža. Mes taip drau 
giškai estų tautai galime parei 
kšti pagarbą ir nuoširdžią pa 
dėką.

Gal kiek blogiau, kad buvo 
nevengta ilgų kalbų. Kai kurie 
svečiai kojų trepsėjimu ir kitu 
triukšmu į tai reagavo, o tas 
nei naudos, nei pagarbos mums 
neduoda, ypač kai esame ne 
vieni. Tai aš noriu priminti, 
kad rengėjai ateityje pasirūpin 
tų. kad kalbų nebūtų, o kito 
kiu atveju, neišvengiant jų, kas 
negali jų klausyti, nekeltų tritt 
kšmo, kenkdamas kitiems kiau 
syti, būtų mandagūs ir iš salės 
pasišalintų. Visgi salė yra ne 
ša vieta, o viešoje vietoje priva 
lėtų lietuvis būt kultūringai susi 
pratusiu. Buvęs.

* Amerikos L. Inžinierių ir Ar 
chitektų s-gos vadovybė yra 
pasiskirsčiusi pareigomis: Pirm. 
Jonas Jasiukaitis, vicep. Algis 
Ostrauskas ir Kaiolis Bertulis, 
sekr. St. Švedas, ižd. Iz. Bart 
kus, nariai Kazys Pabedinskai 
ir Br. Galinis.

ir vieši šokiai bus vasario mėn. 
18 d. vokiečių salėje, Mckenzie 
ir Deace gatvių kampas. Pirmo 
je dalyje bus minėjimas. Minėji 
mo pradžia 7 vai.

Publika visiems šokiams reu 
kasi nuo 8 vai., ir šokiai nuo 9 
vai.

Prašome visus atsilankyti i 
minėjimą ir į šokius.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Aukojo Vasario 16 d. gim ’a 

zijai: po 5 dol.: Vi. Žemaitis, 
A. Galiauskas, A. Poškus, Ali. 
Deglys, Dr. E. Jasevičiūtė, A. 
Braumanas; po 3 dol.: J. Au 
kštikalnis, B. Rauliokas, M. 
Avelis, V. Bružas, J. Dautar 
tas; po 2.50: J. Krupaitis, V. 
Cibulis, J. Pelikis; po 2 dol.; P. 
Stupak, A. Kaminskas, L. Ka 
dzevičienė, J. Žvirblis; po 1 d. 
V. Jakubauskas, A. Zaeviene 
la, A. Naglecy, B. Blubol, J. 
Girulis, Pr. Baltonis, Ponia X 
Simonaitis, A. i'vaiijonavičius, 
J. Bežys, P. Mickelzon. W. 
Wassilsew, B. Biažiūnas.

Iš viso aukų surinkta. gimna 
zijai 73.50 dol. Seneliams 92.56 
dol.

Daugiausia aukų surinko: F. 
Bružienė 42 dol., A. Brauma 
nas 41 dol., H. Poškus 34 dol., 
J. Danėnas 25 dol., A. Tvuiijo 
navčius 15 dol., J. Krupaiti<- 
9 dol.

Vokietijoj likusiems sene 
liams: po 5 dol.: A. Deglye, Vi. 
Žemaitis, A. Galiauskas, Dr. E 
Jasevičiūtė, A. Braumanas, A. 
Kaminskas; po 3 dol.; M Avė 
lis; po2.50 dol.; J. Krvpn tis, 
V. Cibulis, J. Pelikis; po 2 dol.: 
J. Škėma, J. Danėnas, J. Pa
tartas, St. GimbutL, J. Paže 
meckas, L. Remkus. J. Kazlaus 
kas, K. Jakaulėnas, j. Daigaus 
kas, A. Bagdonas, J. Paukštys 
J. Aukštikalnis, B. Raui.clou. 
A. Poškus, V. Bružas. L. Ra 
Id^evikįen^ ijokubausikas, A 
Lazdinis, A. Kazlauskas, B 
Buolul, J. Kačkys, J. Girulis 
St. Matulionis, J. Cepoius, J

Žukauskas, Pr. Baitoniss V lu 
konis. Ponia X, J. Krikščiūną®. 
P. Ramonas, B. Braziūnas, A. 
Tvarijonavičius, P. Mitkcizon. 
W. Wassilsew, J. Uežys J. 
Žvirblis.

Visiems rinkėjams ir aukoto 
jams tariame Ačiū.
JAU LAIKAS UŽSIMOKĖTI 
SOLIDARUMO MOKESTĮ

Naujai už 1961 m. jau susi 
mokėjo J. Suslavičius, Dr. E. 
Jasevičiūtė ir P. Radzevičius.

Prašome kitus narius pasekti 
tuo pavyzdžiu.

VIEŠĄ UŽGAVĖNIŲ 
VAKARĄ

ruošiam vasario mėn. 11d. Ort 
tona Hall, Simson St. Prade 
dam rinktis 8 vai., šokių pra 
džia 9 vai. Grieš 5 žmonių puj 
kus orkestras. Prašome visus 
tautiečius, jų draugus bei pažįs 
tarnus gausiai dalyvauti. Įėji 
mas 1 dol. Taip pat prašome sa 
vus tautieČiue palaikyti draus 
mę ir tvarką, kad mūsų vardas 
būtų išlaikytas tinkamoj augštu 
moj.

• Mūsų mielą tautietį J. škė 
mą, sukūrusį šeimyninį gyveni 
mą, sveikiname ir linkime kuo 
geriausios kloties naujame gv 
Venime.

• Vienai lietuvių šeimai atsidū 
rus sunkiose materialinėse sąly 
gose, vietos lietuviai švenčių 
proga suaukojo 173 dol. Aukas 
rinko p. Dautartas ir p. Bar 
kauskas.
• Sausio mėnuo — spaudos pl.i
tinimo mėnuo. Kas norėtų mū 
sų apylinkėj užsiprenumeruoti 
laikraščių, išeinančių Kanadoj 
ar Amerikoj, prašoma kreiptis 
į L. Radzevičių: 180 N. Cnm 
berland St., Port Arthur, On .. 
telef. DI 4-7712. L R.

Patarlė: ,,Laukiniai žmonės 
laikraščių neskaito“.

Skaityk pats laikraščius ir ki 
tiems patark skaityti, — dau 
giau žinosi.
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MONT|REAL HAAAI

Kūrėjų

solistė

VASARIO 16-TOS MINĖJI MO PROGRAMA 
MONTREALYJE

Šventės minėjimas pradeda 
mas pamaldomis 11 vai. abejo 
se lietuvių bažnyčiose. Visos 
lietuviškos organizacijos prašo 
mos dalyvauti su savo vėliavo 
mis. Aušros Vartų bažnyčioje 
už laisvę žuvusioms paminklinė 
lenta papuošiama gėlėmis ir iš 
statoma Savanorių - 
garbės sargyba.

L. Valstybės operos 
L- Kardelienė Aušros
bažnyčioje savo giesmėmis su 
teiks daug iškilmingumo. Šven 
to Kazimiero bažnyčioje taip 
pat numatoma pakviesti solistę 
arba solistą, apie tai bus para?” 
ta sekančiame šio laikraščio n- 
ryje.

Minėjimo aktas pradedamas 
3 vai. po pietų Plateau salėje, 
3710 Calixa Lavalle. Paskaitą 
skaito visiems mums gerai na 
žįstamas preleientas dr. Henri 
kas Nagys. Meninę programą 
išpildys solistė Jonė Pauliūtė, 
pianistas Kazys Smilgevičius, 
Aušros Vartų parapijos choras 
sugiedos Kanados chimną ir žu 
vusiems už laisvę, Tautinių Šo 
kių grupė, vadovaujama Juozo 
PiečaiČio, pasirodys su plačia 
ir įdomia programa. Iskihnin 
go posėdžio metu visos organ- 
zacijos scenoje dalyvauja su u 
Lavomis.

Minėjiman pakviesti: Miesto 
Burmistras, Kurija, Estų, Lat 
vių, Ukrainiečių, Slovakų, bei 
kitų mums artimų vietinių oi 
ganizacijų atstovai. Be to kvie 
čiamas pabaltiečiams ir bendrai 
naujiems ateiviams palankas 
Paštų Ministeris Hon. Hamil 
ton. Šventės metu numatoma 
priimti rezoliucijas, kurios bus 
pasiųstos Kanados Ministerial 
Pirmininkui, Jungtinių Valsty
bių Prezidentui ir Quebeco M> 
nisteriui Pirmininkui.

Be to numatoma paruošti 
speciali rezoliucija visiems lietu 
viškiems veiksniams lietuviškus 
išeivijos konsolidacijos klausi 
mu. Rezoliucijų komisiją suda 
io pats Prezidiumo pirmininkas 
A. Norkeliūnas pasikviesdamas 
dr. iH. Nagį.dr. J. Žmuidziną, J. 
Viliušį ir Nepr. Lietuvos red. J. 
Kardelį. Svečiams scenon iš 
kviesti, juos pristatyti bei padė

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7'5552; namų RA 1-0656.

koti ir perskaityti priimtas re .o 
liucijas kviečiama dr. I. Gr 
žytė.

Įžangos auka numatoma pfa 
syti iš dirbančių nemažiau 1 
dol., o kitos rinkliavos bei au 
kos paliekamos tos pačios kaip 
ir praėjusiais metais, nes skaito 
ma, kad kiekvienas aukotojas 
žino, kas jo auką laisvinimo r'i 
kalui geriau n tikslingiau >a 
naudos.

Seimelio Prezidiumas tikis , 
kad vasario 19-toji diena bus v; 
su mūsų lietuvių solidarumo ir 
susikaupimo diena, nes mes gi 
visi norime, kad Gimtojo kraš 
to išlaisvinimas kuo greičiau 
įvyktų.

Tie, kurie aukojo savo gyvy 
bę ir sveikatą iškoviajnt Lietu 
vai laisvę, Savanoriai - Kūrėjai, 
šiais metais norima ypatinga, 
pagerbti, už tai mes prieš juos 
lenkdami galvas kviečiame lie 
tuvišką jaunimą iš jų stiprybė; 
pasisemti, kad ir jis savajam 
kraštui prireikus kraujo aukos 
nepabūgtų.

Tai iki malonaus pasimatv 
mo bažnyčiose ir Plateau sa. 
Įėję. Seimelio Prezidiumas.

PIRMIEJI SEIMELIO 
PREZIDIUMO DARBAI 
Savo antrame posėdyje, įvy 

kuštame Šv. Kazimiero parapi 
jos salėje praėjusį penkiadieni, 
be Vasario 16-tos programos 
nustatymo, dar svarstė ir pada 
rė savo nutarimus Šiais klausi 
mais: Atkreipiant dėmesį į Kr. 
valdybos aplinkraštį Nr. 14, 
solidarumo mokesčio rinximo 
vajus nustatomas nuo vasario 
mėn. 1 d. iki gegužės mėn., pra 
dedant jį Lietuvių Bankelio 
.Litas“ visuotinio susirinkimo 
reikalingas Bankelio Valdybos 
metu. Žinoma, tuo reikalu dai 
sutikimas.

Solidarumo mokestį rinks vi 
si Prezidiumo nariai ir mes mą 
nome, kad per tuos tris mene 
sius kiekvienas susipiatęs tau 
tietis spės susimokėti.

Vasario 16-tos gimnazijos rė 
mimo reikalui pradėti organi 
zuoti būreliai, jau surasti du jų 
vadovai — Petras Peleckas ir 
Aušros Vartų parap. choro se 
niūnas Alb. Urbonas, kuris nu 
mato būrelį suorganizuoti vien 
iš choristų tarpo. Tartasi ir pa 
rašytas raštas, Lietuvos kara

titttnumjtttittntmnttunzuiiniiuitv

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį [ p’ 
antradienį ir I „ , .. . 2—4 p. m.penktadienĮ | 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

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

HU 1-8437

m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
; 4 Notre Dame St. E.
: Suite 901

UN 1-8933

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame Si. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur,

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

TeL: LA 2-7236

no lietuvių Aušros Vartų part 
pijos salėje, 58 Dundurn 
N., ir nuo 4 vai. pp. iki 9 v.-.l. 
vak. Lietuvių Namuose, „Del

Mani

IjLtom
KLB HAMILTONO APYLI NKĖS RINKIMINĖS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Pranešama Hamiltono ir jo 

apyl. liet, visuomenės žiniai, 
kad rinkimai į KLB Hamiltono 
apylinkės valdomuosius orga

as

nūs 1961 m. kadencijai, įvyks ta“ kino patalpose, 1083
š m. vasario mėn. 19 dieną, sek Str. E.
madienį, nuo 8 vai. 30 mm. r y Kandidatais išstatyti i
ro iki 2 vai. po pietų, Hanniic menys:

į Apylinkės valdybą
1, Baronas Kazys................. 40 m. Darbininkas
2,, Gasiūnas Zenonas ...... 39 „ Tarnautojas
3. Garkūnas Antanas ......... 46 „ TV Technikas
4, Juozapavičius Alfonsas 41 ,, Darbininkas
5, Kažemėkas Juozas.......... 44 „ Tarnautojas
6, Leparskas Vytautas , , . 38 Darbininkas
7. Mikelėnas Jonas.............. 49 ,, Tarnautojas
8. Mikalauskas Aleksas. .. 41 „ Daibininkas
9. Mingėla Antanas ............ 47 „ Darbininkas

10. Mikšys Kazys................... 47 „ Darbininkas
11. Rimkevičienė Regina . 35 „ Šeimininke
12. Savokaitis Sergiejus . . . 51 „ Amatininkas
13. Zalimaitis Pranas............ 34 „ Amatininkas.

į Kontrolės komisiją:
1. Krištolaitis Juozas .......... 40 m. Darbininkas
2. Kochanka Domas............ 39 „ Darbininkas
3. Meinykas Gediminas . 42 „ Tarnautojas
4. Stonkus Juozas................. 48 ,, Darbininkas
5. Zurlys Juozas................... 48 „ Darbininkas.

šie

Primenama, kad į Apyl. vai 
dybą balsuojama už 7 ir Konl 
rolės komisiją — 3 kandidatu®

Rinkikų sąrašai pasitikrini 
mui atidaryti pas Rink. kom. 
pirm. Z. Pulinauską, 60 Mėlio 
se Avė. S., tel. LI 5-5652.

Rinkikas, neįtrauktas į są.a 
šus, gali užsirašyti ir balsavimo 
metu.

Balsavimo lapelyje atžymėj’ 
mą kryžiuku, prašoma daryti 
tuoj už pasirinkto kandidato p? 
vardės „balsavimo atžymėji 
mo“ grafoje.

Įdėjus balsavimo lapelį į v j 
ką, prašoma jo neužlipyti, bet 
lipinamąją jo dalį įlenkti į vo 
ko vidų.

Rinkikas, gyvenąs toliau nuo 
Apylinkės būstinės, balsavimą 
gali atlikti paštu. Tam reikalui 
kreipiasi į Rink, komisiją bal 
savimo lapelio su tokiu apskai 
čiavimu, kad atžymėtas bals.

lapelis būtų grąžintas Rink, 
misijai ne vėliau balsavimo die 
nos.

Hamiltono liet, organizacijas 
prašome prisiųsti savo atstovus 
rinkimams stebėti ir balsarr.j 
skaičiuoti.

Rink, komisija siunčia savo 
nuoširdų kvietimą ir prašymą 
liet, visuomenei, suteikti stiprią 
moralinę paramą pasirniktems 
kandidatams, skaitlingai daly 
vaujant rinkimuose balsavimu 
dieną.

Balsuoti turi teisę jau sukakę 
18 m. amž. tautiečiai. Todėl 
specialus kvietimas siunčiamas 
ir mūsų jaunimui, prašant gan 
saus jų dalyvavimo tautinės pa 
reigos atlikime.

Tikėdamiesi, kad mūsų lū 
kesčiai nebus apvilti, iš anksto 
liekame dėkingi.

Rinkiminė Komisija.

ko

VASARIO 16 D. ŠVENTĖS 
MINĖJIMO 

iškilmingoms pamaldoms, ku 
rios įvyks vasario 19 d., visi šau 
liai organizuotai su vėliava da 
lyvauja Šv. Jone bažnyčioje ir 
renkasi parapijos salėje 10 vai. 
30 min. ryto.

Visus šaulius kviečiame da 
lyvauti.

Vasario 25 d. 6.30 vai. vaka 
ro, šv. Jono parap. muzikos ss 
Įėję yra šaukiamas šaulių kuo 
pos narių visuotinis metinis su 
sirinkimas šia dienotvarke; 1. 
Susirinkimo atidarymas ir pre 
zidiumo sudarymas, 2. Pr. me 
tų vis. susirinkimo protokolo 
skaitymas, valdybos, revizijos 
komisijos ir kitų organų prane 
Šimai ir apyskaitos tvirtinimas,
3. valdomųjų organų rinkimas,
4. einamieji reikalai ir 4. Susi 
rinkimo uždarymas.

Šaukiamuoju metu nesusirin 
kus reikiamam narių skaičiui, 
už valandos šaukiamas antras 
susirinkimas, kuris bus laiko 
mas teisėtu prie bet kurio daly 
vių skaičiaus. Valdyba.
NAUJI L. NAMŲ NARIAI

Po 25 dol. įnešė jonas Ka 
minta, Bronius Mackevičius, 
Pranas Bastys, P. Oraniienės 
Lietuviško Baleto Studija, Jer. 
jNaskauskas, Jonas Masionis, 
Aleksas Petryla, Jonas Budrys 
ir Toronto liet. Medžiotojų ir 
Žūklės klubas, kuris prie jau tu 
retų šėrų, pirko dar 2 šėrus.

TORONTO LIETUVIŲ 
CHORAS „VARPAS“

Vhsario mėn. 11 d., šeštadie 
7.30 v. vak. ruošia linksma

liaus Mindaugo šaulių kuopos 
valdybai, kad vieną būrelį pa 
siimtų suorganizuoti jie. Savo 
lietuviškoje ir šalpos veikloje 
Montrealio lietuvių visuomenei 
yra gerai pažįstamos Katalikių 
Moterų dr-ja, kuri manome 
taip pat neliks abejinga šituo 
klausimu, tai numatoma ir į jas 
kreiptis vieno būrelio organi 
žavimo klausimu.

Numatomas pabaltieČių kon 
certas, šiuo tarpu sutrukdomas 
estų chorvedžiui susti eikavus, 
o jam jau buvo pradėta ruošta. 
Manoma, kad reikalams susi 
tvarkius, jis įvyks vėlesniu lai 
ku.

Mes buvome labai laimingi 
turėdami Savo tarpe ir senojo 
Prezidiumo atstovus su buv, pi. 
mininku J. Adomaičiu priešaky 
je. Jie buvo pakviesti perduoi 
savo turėtas pareigas. Savo pa 
tarimais ir nurodymais šiame 
posėdyje jie mums buvo labai 

~ naudingi, už tai reiškiame giną 
padėką.

Nutarta artimiausiu laiku at 
siskaityti su Krašto valdyba ir 
Kultūios fondu už praėjusių 
mekesČio priklausomi procento 
likutį, sudarantį 33 dol.

Iki Vasario 16-tos minėjimo 
dar numatoma turėti vienas po

sėdis galutiniam atskirų parei 
gūnų pasiruošimo raportui.

Seimelio Prezidiumas.
MONTREALIO LIET. ŠEŠ 
TADIEN1NĖS MOKYKLOS 
stropiai ruošiasi Vasaroj 16 d. 
šventei. Programoje: mokyto 
jų žodis, tautiniai šokiai, dai 
nos, deklamacijos ir kt. Ta pi o 
ga numatyta suruošti gintarų iš 
dirbinių parodėlės. Tėvai ir sve 
čiai maloniai kviečiami alsiian 
kyti. Minėjimai įvyks mokyklo 
se vasario 18 d., 11 vai.
• Gražys Antanas, pasinaudo 
jęs skelbimu Nepr. L-je, tapo 
žymios aliejaus firmos atstovu- 
Jis mielai patarnaus visiems lit 
tuviams.
O Svečiai iš Bostono, Ponai V 
leniškiai, pasinaudodami tarp 
darbiu, viešėjo pas pp. Adomai 
čius LaSallėje.
9 Ponia Kaulakienė turėjo di 
dėlę nelaimę, kai autobus s. 
jai einant tvarkingai per gatvę 
pagavo ratu ir smarkiai suže; 
dė, dėl ko turės ilgai gydytis 
ligoninėje.
9 KLK Mot. būrelio narės R<- 
semounte, susirinkusios pas p 
Čečkauskienę, praėjusį šeštadie 
nj. Vasario 16 gimnazijai sude 
jo 6.25 dol. aukų.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Šį sekmadienį, vasario 5 die 
ną, 2 vai. po pietų yra šaukia 
mas Klubo pašalpinės draugi 
jos susirinkimas, į kurį prašomi 
atvykti visi nariai.

KULINARIJOS KURSAI
Aušros Vartų parapijos Ma 

rijos sambūris ruošia Kulinan 
jos - virimo kursus. Kursams va 
dovauja agr. Jadvyga šipelie 
ne. Kursai prasidės vasario 5 
dieną, sekmadienį, po 10 vai. 
šv. Mišių ir vyks N. Pr. Seselių 
namuose. Kursuose dalyvauti 
kviečiamos visos lietuvės, 
tingai mergaitės. Žinoma, 
lai bus priimti ir vyrai.

Kursai nemokami.
PONAMS F. ir A. 

ANIULIAMS 
išsikeliantiems į Čikagą, saus.u 
28 d. Antano Navicko namų sa 
Įėję buvo suruoštos išleistuvės 
kuriose dalyvavo apie 50 asme
nų, linkėjusių pp. Aniuliams lai 
mingo įsikūrimo Čikagoje.
* G. Žinaitis, baritonas, šešta 
dienį Her Majesty teatre ėjuj’v 
je Ch. Giunod operoje „Romeo 
ir Julija“ dolyvavo Paris rolėje.
* Kortų vakaras, kurį suruošė 
Šv. Onos dr-ja prie AV parapi 
jos, buvo sėkmingas ir įdomiai 
praėjo. Buvo puikios vaišės. Su 
sidomėjimas vakaru buvo dide 
lis.

ni 
vakarį, kuris įvyks Šv. Jono p., 
rapijos salėje.

Kviečiame visus atsilankyti, 
smagiai praleisti laiką, ir tuo pa 
čiu paremti „Varpą“.
SLA 236 KP. PARENGIMAS

Vasario 4 d., šeštadienį, lo 
ronto Lietuvių namų viršutinėj 
salėj vietinė SLA kuopa ruošia 
jaukų subuvimą savo nariams, 
ypatingai kviesdama jaunimo 
kuopos narius ir „Vyčio“ klu 
bo sportininkus, vertindama jų 
darnią veiklą pereitais metais

Pobūvyje be to dalyvaus ir 
svečių iš St. Catharines SLY 
kuriuos neseniai aplankė toron 
tiškiai Klaipėdos minėjimo pr 
ga-

Bus paruošta vakarienė, įvaj 
rūs gėrimai, taip pat bus muzi 
ka, šokiai ir trumpa program? 
lė. Įėjimas — laisva auka.

Kviečiami jaunieji ir sėmėj, 
nariai su savo svečiais.

SEKANTIS SLA K-POS 
SUSIRINKIMAS 

įvyksta vasario 13 d., sekma 
dienį, 1 vai. pp. Lietuvių na 
muose. Po savo reikalų svarsty 
mo, pagal naujosios valdybos 
pažadus, paįvairinti susirinki 
mus, p. Naujalis turės tiumpą 
apžvalgą apie didįjį žmonių žu 
diką — širdies ligas. Taip pat 
gal susidarys galimybė parod 
ti įdomią iškarpą iš Dainų Šver 
tės Vilniuje. — sp —

ypa 
mie

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros konti aktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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 
Montreabo srityje. Ideali pro 
ga norinčiam dirbti atliekamu 

laiku arba pensininkui. 
Skambinti Mr. Locke —

HU 9-8*71.

BANKO „LITAS” 
SUSIRINKIMAS

ir po to vakarienė, įvyks šį Šeš 
tadienį Aušros Vartų salėje. Su 
sirinkimo pradžia punktualiai -į 
vai. po pietų. Susirinkumui pa 
sibaigus, ten pat ir tuojau pat 
bus vakaiienė, kuri banko na 
riams bus dovanai, nemokama, 
o visiems kitiems po 1 dolerį as 
meniui. Vakarienės metu bus 
muzika ir po vakarienės - šo 
kiai. Visi susidomėkime »avojo 
kooperatinio banko „Litas“ 
veikla ir visi jame dalyvauki 
me. Kas atsilankys į susirin*.. 
mą. o kviečiami dalyvauti ne 
tiktai nariai, bet ir nenariai, iš 
siaiškins visus banko klausimus 
ir galės įsitikinti, kad „Litas“ 
'moka didesnius procentus už in 
dėlius, negu privatūs bankai, 
kad paskolas išduoda mažės 
niais procentais, kad daro labai 
svarbius draudimus, kurių ki< 
bankai nedaro ir kad „Lite“ pi 
nigai visu šimtu procentų yru 
saugūs, nes nuo visų nesėkmių, 
jeigu jų pasitaikytų, yra visiŠ 
kai apdrausti.

MŪSŲ KREPŠININKAI L 
KREPŠININKĖS

22 asmens, penktadienio vaka 
rą išvyko traukiniu į Kanados 
sporto apygardos turnyrą Ha 
miltone. Šioje išvykoje juos ly 
dėjo kleb. Tev. J. Borevičius ir 
Montrealio žymus krepšinio ži, 
novas, treneris ir Montrealio 
krepšinio teisėjų sąjungos pir 
mininkas, Loyolos Universiteto 
treneris p. Potwine. Ekskursija

8 LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS
Z JUOZAS BERNOTAS |
Z B. A„ B. C. L. J
4 215 St. James West, į
4 7 augitas. i
jį TeL: AV 8-3115. <
§ Namie 2654 Hogan 
§Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

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

so senus 
kailiniu* paltu*.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-600S.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“ 

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas 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 Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

Turnyre vyrų pirmenybes lai 
mėjo Aušros vyrai, Vyčio mo 
terys ir Kovo jauniai.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Peržengęs 30 metų amžiaus 
ras nori sukurti Šeimos židinį su 
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 2-8S01 
F. Jasutis ...............LA 2-7879
A. Markevičius. . . .CR 9-9793 
P. Adamonis...........RA 2-2472
P. Baltuonis ...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957 

Sekite musų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. 2., 

Star, La Press.
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