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Gresia nauji pavojai! Budėkime!
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ORGANIZACIJŲ AKCIJA 
(VLIKo komunikatas) KAS NAUJA KANADOJE

Prezidentui ir vyriausybei 
3razilijos Respublikoje pasiKei 
tus, buvo pastebėtas politinių 
nuotaikų pakitimas. Pagal gau 
tus iš Brazilijos tikrus praneši 
mus tos naujos politinės nuotai 
kos įtakoje tenykštė vynausy 
be gali siekti nustatyti palanges 
nius santykius su Sovietų Sąjun 
ga ir gali eiti prie Lietuvos, La, 
vijos ir Estijos pasiuntinybių pa 
naiknimo.

Šį komunikatą skelbiant Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos pasiun 
tinybių Brazilijoje diplomatinio 
pripažinimo susiaurinimo kinu 
simas tebebuvo svarstymų ata 
dijoje. Svarbu, kad visų kraštų 
lietuvių bendruomenės, politi 
lės, religinės, ekonominės, kul 

tūrinės ir kitokios organizaci 
jos, o taip pat ir pavieniai as 
mens, tuoj siųstų telegramas ir 
laiškus oro paštu:

Jo Ekscelencijai Janio Quad 
ros, Brazilijos Prezidentui, Bra 
zil, arba

Jo Ekscelencijai Dr. Alfonso 
Avinos de Mello Franco, Bid 
zilijos Užsienio Reikalų Minis 
teriui, Rio de Janeiro.

Telegramose ir laiškuose pra 
šyti nepripažinti Sovietų Sąjun 
gos okupacijos Lietuvoje ir to 
liau tęsti suvereninės Lietuvos 
Respublikos atstovybės ir kon 
sulatų pilno statuso pripažint 
mą.

Telegramas ir laiškus geriau 
šia būtų surašyti portugalų ar 
prancūzų kalbomis.

VLIKo Prezidiumas.
TELEGRAMOS BRAZILI 

JOS PREZIDENTUI
KLB-nės Politinis komitetas 

pasiuntė telegramą Brazilijos 
prezidentui p. Quadros, kuris 
prašomas nepripažinti _ietuvoc 
okupacijos. Panašaus turinio te 
legramą pasiuntė Nepr. Liet, 
redakcija.

KLB Krašto Valdyba krei 
pėsi j visas KLB apylinkes su 
ugestija, kad jos prisidėtų prie 

akcijos, kurią vykdo visi lietu 
viškieji veiksniai ir kad padėtų 
atskiriems tautiečiams siusti te 
legramas ir laiškui naujam Bra 
zilijos prezidentui su prašymai 
nepripažinti Ljetuvois okupaci 
jos.
LIETUVIAI, SUKRUSKIME 
PRIEŠ NAUJUS PAVOJUS 
LIETUVAI IR LIETUVIŲ 

TAUTAI
Šiomis dienomis naujasis Bra 

zilijos prezidentas Quadros pa 
tvarkė, kad jo administracija 
užmegztų diplomatinius santy
kius su komun;stinėmis Vengti 
jos, Rumunijos ir Bulgarijos vy 

ausybėmis.
Pretato Quadros patvarkė, 
kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pripažinimas būtų 

atšauktas.
Ta žinia yra tuo skaudesnė, 

kad tai padarė Brazilija, pati 
didžioji ir pati įtakingoji vaLty 
bė Lotynų Amerikoje, nueid; 
ma tarptautinei teisei ir teisingu 
mui prieštaringu ir Lietuvai ne 
naudingu keliu.

Kol kas nei mūsų atstovybė, 
nei konsulatas neturi oficialiu 
žinių šiuo reikalu.

Svarbu žinoti, Brazilijos vy 
riausybės sumetimus dėl kurių 
ji ėmėsi tokųi žygių prieš Pabal 
tijo valstybes. Ar nebus Pabal 
tijo valstybių padėtis, kurios į 
Sovietų Rusiją įjungimo Vaka 
rai nepripažįsta. Antra, Lenk: 

jos vakarų sienos ir trečia d>' 
Vokietijos?

Brazilija taipogi galinti pasi 
skelbti neutralia valstybe, kuo 
met tarp Rytų ir Vakarų eina 
na ne tik šaltasis, bet ir karšta 
sis karas, kaip pav. Laose r 
Konge. O praktikoje mes gerai 
žinome, kad šitokie „neutralie 
ji“ daug daugiau patarnauja k j 
munistiniam blokui, negu lais 
vąjam pasauliui. Pagrindine 
neutraliųjų blogybė yra ta, kau 
jie nenori suprasti Sovietų Rusi 
jos imperializmo ir kolonizmo, 
prieš jį nekovoja ir leidžiasi pa 
tys save pasmaugiami. Dar ne 
trūksta naivių žmonių ir valsty 
bės galvų, kurie mano, kad k-- 
musistams jų krašte paėmus v^1 
džią, jie išliks. Komunizmas ne 
tik ūkį ir kultūrą iriauna, bei 
pirmoje eilėje patį žmogų ir išt: 
sas tautas fiziškai ir morališkai 
naikina.

Tol, kol Brazilija dar nepa 
skelbė savo galutinio spread 
mo dėl Lietuvos ir kitų Pabal 
tijo valstybių
mūsų visai visuomenei reikia 
kuogreičiausia susirūpinti ir 
daryti visus žygius Lietuvos 

laisvei ginti.
Todėl visos organizacijos, dide 
lės ir mažos, o lygiai ir pavis 
niai žmonės turėtų Brazilijos 
prezidentą užpilti telegramomis, 
laiškais ir kitokiais pareiški 
mais, prašančiais ir reikaiaujon 
čiais nepažeisti Lietuvos valuty 
bės tarptautinių teisių ir neriu 
traukti Lietuvos — Brazilijoj 
diplomatinių santykių. Braz il 
jos prezidentas tegu būna ip 
verstas mūsų popieriais, kad 
tik apsaugotume Lietuvos rei 
kalus, kad nebūtų pripažintas 
Lietuvos į Sovietų Rusiją jjun 
girnas.

Taip pat šiomis dienomis 
mus pasiekė ir kita liūdna ži 
nia iš okupuotosios Lietuvos.

SOVIETINĖ VALDŽIA 
AREŠTAVO PASKUTINJ
LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS VYSKUPĄ 

JULIJ. STEPONAVIČIŲ. 
Jis bebuvo vienintelis vysku 

pas, kuriam buvo dar leista ei 
ti savo pareigas. Ateinančio,! 
iš Lietuvos sovietiškoji spauda 
pakartotinai pradėjo rašyti i. 
kaltinti kunigus visokiais prasi 
manomais nusikaltimais. Ta. 
nauja persekiojimų banga, kaip 
priemonė sunaikinti lietuvių tat. 
tai.

Šituo atveju, laisvieji lietu 
viai, nesvarbu kokių tikybų ar 
poltinių įsitikinimų bebūtų, 

pilnu balsu viešai ir visur tu 
ri reikšti protestus prieš siau 
čiantį barbarišką kolonializ 
mą Lietuvoje ir lietuvių naiki 
nimą.
Atminkime visi, kad savo vie 

šuoju balsu daug padedame pa 
vergtoje tėvynėje kenčiančia 
jai tautai. Jei mes šitoje kovoje 
neturime kitokių priemonių, 
tai laisvasis pasaulis leidžia 
mums šituo ginklu kovoti, taa 
ir kovokime juo. Mes turime 
rašyti protesto rezoliucijas ir 
siųsti jas šio krašto vynausy 
bei, Jungtinėms Tautoms, Vati 
kanui, kad jie visi darytų žy 
gius ir

reikalautų iš Sovietų Rusijos 
pasitraukimo iš Lietuvos, o 
pirmoje eilėje, kad neperse 
kiotų gyventojų

ir jų pačių išlaikomų institucijų.
Vasario Šešioliktoji diena

600 DARBO UNIJŲ ATSTO 
VŲ OTTAWOJE

supvažiavę kėlė nedarbo klausi 
mus. Pirma jie susirinko parla 
mento kuluaruose, o paskui nu 
ėjo į posėdžių salę. Jiems vado 
vavo Canadian Labor Congress 
prezid. C. Jodoin, kuris buvo 
priimtas 19 valdžios narių. Vai 
džiai įteiktas memorialas, kuria 
me sakoma, kad nedali ui nai 
kinti reikalingi drąsūs žingsniai, 
kurie pagyvintų ūkinį vakty 
bės gyvenimą — mokesčių, in 
vestacijų ir kredito srityse. Me 
moriale pasisakoma už sociali 
nės pagalbos praplėtimą, suma 
žinimą metų pensijai gauti.

Starr įtikinėjo, kad valdžia 
daranti žygių nedarbui mažinti, 
bet liberalų atstovas Martin nu 
neigė Staro pasisakymus ir kilo 
didelis sąmyšis. Darbų mm. 
Walker teigė, kad valdžios žy 
giai rimti. Jodom teigia, kad da 
bar esą apie 750,600 bedarbių 
kas sudaro apie 12 proc. darbo 
masės, o Pearson mano, kad be 
darbių yra dar daugiau.
KANADA DIDINS NAFTOS 

PRAMONĘ.
Kanados požemiai labai tur 

tingi daugeliu turtų, kurių tar 
pe nafta yra labai svaibus pro 
dūktas. Bet Kanada dar neturi 
tinkamai išvystytos naftos pra 
monės. Šis dabar nepaprastai 
svarbus ir brangus produktas 
kurio Kanada turi labai gausiai, 
tebeguli požemiuose, kai jo pra 
monės vystymas duotų labai 
daug darbo žmonėms ir didelių 
pajamų valstybei. Dabar federa 
line valdžia užsimoja didinu 
naftos pramonę. Pasiryžimas 
yra per porą metų naftoj pro 
dukciją pakelti apie 50% d au 
giau turimos.

Politinių į v
Mums, ypač minint Vasario 

16, tai yra labai nemaloni žinia. 
Naujasis Brazilijos prezidentas, 
jeigu tai yra liesa, pripažjsta 
smurtą ir kolonializmą, kai bu 
vęs prezidentas Lietuvos atsto 
vybei naujoje sostinėje yia da 
vęs sklypą žemės.

VISI GINKIME TAUTOS 
TEISES

būti laisvai ii savarankiškai 
tvarkytis. Siųskime, kol nevėlu, 
telegramas ir prašykime smur 
to ir Lietuvos okupacijos r. 
pripažinti.

KITOS ŽINIOS
— Pas naująjį JAV preziden 

tą pradeda važiuoti kitų vals.'v 
bių vyriausybių galvos. Pir 
miausia atvyksta DB min. pirm. 
Macmillanas.

— Kongo prezidentas suJa 
rė naują ministerių kabinetą iš 
išmokslintų asmenų.

— Prokomunistas Lumumba 
pabėgęs, nes pabėgti jam pade 
jusi Jungtinių Tautų karinome 
nė.

— Prancūzijos lėktuvai, Ru 
sijos lėktuvą, kuriuo skrido į

Tai geriausioji ir kartu didžiau 
šioji proga mums visiems išeiti 
į viešumą ir tarti savo žodį pa 
vergtosios Tėvynės reikalu. 
Gausus šios aidžiosios tautos 
šventės minėjime dalyvavimas 
ir atiduota tinkama piniginė au 
ka visoje mūsų laisvės kovoje 
yra mūsų pagrindiniai ko',os 
ginklai.

DIEFENBAKER PAS 
KENNEDY

Kanados min. pirm. J. Die 
fenbaker yra pakviestas vasai <> 
20 d. pas naująjį JAV prezicmn 
tą Kennedy, su kuriuo buu p 
tarti aktualūs tarptautiniai, o 
taipgi ir JAV santykių su Kana 
da klausimai.

Kaip žinoma, ypač yra issi 
skyrusi Kanados politika su J. 
A. V. dėl Kubos. Nesutariama 
ir dėl Kinijos. Ypač santykiui 
dėl Kubos Kanadai nėra nau 
dingi. Kai Kanada nė kiek ne 
paremia JAV, tai ir JAV ne 
linksta Kanados remti, ir dėl 
to kaikurios įmonės Kanadoje 
netenka JAV užsakymų, o tab 
savo ruožtu didina nedarbą.
PRAGYVENIMO MINIMU 

MAS KANADOJE
1960 m. gruodžio mėnesį, sf.ti.is 
tikos duomenimis, nukrito nuo 
129.6 iki 129.2. Šis minimumas, 
kuris nustatomas statistikos 
duomenimis, yra skaičius, kuris 
yra siektinas, kad Kanados vals 
tybinė pensija būtų pakelta iki 
tokio lygio.
NUSIKALTIMAI ONTARIO 

PROVINCIJOJE
Statistika rodo, kad Ontario 

provincijos kalėjimuose yra iš 
dešimties 9 kaliniai, gimę Ka 
nadoje ir 1 kalinys — naujas at 
vykėlis.

SENSACIJA MOTERŲ 
APSIRENGIME

Popieriaus pramonės prezi 
dentas Bennet pareiškė Mo.it 
realio pramonininkų susirinki 
me, kad netrukus Kanados mo 
terys sukneles mes į „gerbičius” 
panaudojusios tiktai vieną kar 
tą, nes jos bus gražios, bet ne 
patvarios, nes bus daromos iš 
popieriaus ir bus tinkamos dė 
vėti vieną kartą.

ykių savaitė
Maroką Rusijos tarybos pirm. 
Brežniov, šūviais įspėjo, kad 
jis įskrido į kontroliuojamas Al 
žyro sritis. Dėl to Rusija protas 
tuoja.

— Maroke įvyko didelis že 
mės drebėjimas, kurio pasekmė 
je žuvo daug žmonių.

Bažnyčiai aukojo: V Lietuv 
ninkas 30 dol., p. Mekšrukas 
25, J. Lecinskas 20, po 10 dc .: 
J. Kontautas, P. PiečaitL ir A. 
Tomas. Rinkliavoje vasario 12 
d. suaukota 160.62 ir spec, rink 
liavoje 227.92.

— Rusijos misterinis sateli 
tas, kaip teigia mokslininkai, 
nei žmogaus, nei gyvulių savy 
je neturi. O dabar rusai paleido 
sunkų satelitą į Venerą, bet jis 
ją pasieksiąs tiktai gegužės me
nesį. Rusai turi 4 satelitus, o 
JAV 19.

— JAV pasigyrė, kad esanti 
paruošusi du satelitus: vieną ne 
paprastai didelį, o kitą, kuris tu 
rėš Žemės sukimosi greitį, todėl 
atrodys stovįs vienoje vietoje.

— Kennedy kongresui pa 
siuntė naują pasiūlymą — visus 
žmones gydyti nemokamai nuu 
gimimo iki mirties.

— Londone vyksta didelė šni 
pu byla. Pasirodė, kad šnipų 
tinklas apima ir Varšuvą. Šn; 
pai žinias Maskvai siuntė radic 
bangom.

— Chruščiovas iš Varšuvos 
atkaukė atstovą Abrasimov’ą 
ir jo vieton paskyrė komparu 
jos centro komiteto narj Ans

Štai vėl atėjo Lietuvos Nepri 
klausomybės diena ir kiekvie 
name laisvame krašte, kurio ne 
pasiekia sovietų ranka, smau 
gianti žmonių ir tautų .uisvę, 
mes, užsienio lietuvai, mil an -- 
žymausią mūsų naujosios isto 
rijos įvykį — vasario šešiolikto 
sios aktą. Tuo aktu atstačius 
1918 metais Lietuvos valstybę, 
buvo atidarytas mūsų tauia> 
laisvo kūrybingo gyvenimo tai 
pas. Tai buvo atlikta vien mū 
su pačių jėgomis bei ištekliais. 
Nuo 1918 metų ligi sovietų įsi 
veržimo į Lietuvą 1940 metais 
Lietuva buvo paėmusi iš užsie 
no tiktai apie 18 milionų dole 
rių paskolų, taigi mažiau negu 
dabar Vakarai per vieną savu 
tę išleidžia Kongui.

Ta aplinkybė, kad Lietuva 
vis dar yra Sovietų Sąjungos 
okupuota padaro mums šią 
šventę dar įeikšmingesnę. Nes 
švęsdami ją, mes atstovaujame
visą tautą, milionus lietuvių, ku 
rie savo krašte neturi teisės iš 
reikšti net atsiminimų apie savo 
valstybę, kuriai jie dirbo bei ai 
kojos. ir kurios nepriklauscmy 
bę sunaikino Sovietų Sąjunga. 
Šią praeitį minėti yra sovietų 
draudžiama ir baudžiama. Be* 
okupacinė valdžia ne tik kėai 
naši išrauti praeitį iš mūsų tau 
tos širdies. Ji siekia taip pat nai 
kinti lietuvių viltį ateičiai. To 
dėl tos vilties palaikymas bei 
ugdymas sudaro viešą užsienio 
lietuvių uždavinių ir vasario še 
šioliktosios minėjimo reikšmę.

VLIKO PIRMININKAS LANKĖSi VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

VLIKo pirmininkas Dr. A. 
Trimakas vasario 2 d. lankėsi 
Valstybės Departamente, Va 
šmgtone, kur Lietuvos atstovas 
JAV J. Kajeckas >į pristatė nau 
jiesiems Valstybės Depaitamen 
.to pareigūnams, kurie susiduriu 
su Lietuvos reikalais. Per dau 
giau kaip valandą užtrukusį pa 
sikalbėjimą buvo paliesti įvai 
rūs su Lietuvos laisvės byla su 
siję klausimai, o taip pat naujo 
sios administracijos užsienio po 
litikos pagrindinės gairės ii 
tarptautinių įvykių įaida. Va 
šingtono nusistatymas Lietuvos

MONTREALIS
TAUTOS FONDO

Montrealio skyriaus valdyba, 
aukų rinkimo vajų pradeda :i. 
m. vasario 19 d. Nepriklauso 
mybės paskelbimo šventės mi 
nėjimo proga, Plateau salėje

Ta proga skyriaus valdyba 
prašo visus geros valios lietu 
vius, pagal išgales, aukoti Lie 
tuvos laisvinimo reikalams.

Skyriaus Valdyba.
NAUJOJI „L ITO“

VALDYBA
vasario 13 d. piimame posėdy 
j e pasiskirstė paieigom’r: |uo 
zas Bernotas — pirm.. Alų. 
Norkeliūnas — vicep., Pr. Ru 
dinskas — sekr., D. Jurkus — 
banko vedėjas, J. Kardelis — 
informacijai ir propaganda;. 
Kredito komisijos pirm. J. Juš 
kevičius. Revizijos k-jos pirm.
— J. Bulota.

Kredito unijų metinin susirin 
kiman kovo 11d. „Litas" išrin 
ko atstovais J. Bernotą ir Pr. 
Rudinską, o Kredito kasos su 
sirinkiman kovo 10 d. išrinku 
D. Jurkus ir J. Bernotas.

„Litan“ įstojo šie nauji na 
riai: Šarūnas Valiulis, Elena 
Vieraitienė, Martynas Zavads 
kas, Marija Leknickienė, Via 
das Pociukonis, George Keen, 
Liza Morkūnas, Jonas Gatau 
tis, Vladas Trainys, John Gla 
veckas, John Saviškas, Petras 

trenkęs dar vieną žymų pariic 
M-
tov‘ą., Tuo esą Chruščiovas nu

— Indonezijoje vyksta olan 
du turtų nacionalizacija ir dr«u 
ge sukilimas.

— JAV pakartojo nusistaty 
mą dėl komunistinės Kinijos ir 
Taivano. Su šiuo JAV surišta 
tvirtais saitais.

— Tuniso prezidentas Bur 
giba Paryžiuje tarėsi su prezi 
dentu de Gaulle.

— Į Londoną vyksta Graiki 
jos premjeras.

— De Gaulle tarėsi su Ade 
naueriu dėl prekybinių santy 

kių.

Nėra abejonės, kad įjųįševi 
kai, dėdamiesi neva intcrnuciu 
naiistais varo Lietuvoje rusi .. 
mo akciją, brukdami rusų kai 
bą pirmiausia mokyklose ir siųs 
darni vis daugiau rusų į mūsų 
kraštą. Ši akcija yia juo ryškės 
nė, kad okupacinė valdžia yra 
izoliavusi Lietuvą nuo Vakarų 
ir nukirtusi jos natūralius ryšius 
su Vakarų kultūra, kurios įiu 
koje lietuviai nuo šimtmečių 
ugdė savo tautinę kultūrą bei ei 
vilizariją. Šitokiomis aplinkybe 
mis kiekvienam šeimyniniam zi 
diniui krašte atitenka uždavinys 
saugoti ir perduoti jaunimui as 
tautines, religines, bendrai žino 
niškas vertybes, kurios sudaro 
neatimamą lietuvių dvasios ele 
mentą.

Okupacinės valdžios atliktas 
Lietuvoje gyventojų surašymas 
paliudija, kad lietuvių skaičius 
ne tik nėra padidėjęs, bet daigi 
yra daug sumažėjęs palygina 
mai su laisvosios Lietuvos ItJ 
kais. Tai yra pasekmė trėmimų 
ir kitų sunkių persekiojimų, ku 
rie priklauso prie sovietų okupa 
cijos politikos esminių metodų. 
Joks kitas sovietų pavergta 
kraštas, išskyrus Estiją, nėra 
nustojęs tiek žmonių, kiek L e 
tuva. Tie sunkūs nuostoliai s 
lėtų neigiamai paveikti į Lietu 
vos ateitį, jeigu jie nebus išly 
ginti padidintu tautos prieaug 
liu. Juo gausesnė bus tauta ir 
ypač juo gausesnis jaunimai 
krašte, juo didesnis bus atsspa 
rūmas rusinimui ir išviso bolši? 
vikų akcijai, belaukiant laisvėj.

laisvės bylos reikalu pasilieka 
nepakeistas. Lietuvos okupaci 
ja neifripazįstaina ir lietuvių 
tautos laisves kova teigiamai 
vertinama. Lietuvai linkima 
greičaiu sulaukti laisvės rytojų.

/Naujojo JAV prezidento inau 
guracijos proga, Vliko pirmi 
ninkas pasiuntė sveikinimo tele 
gramas naujajam JAV Prezi 
dentui, Vice Prezidentui ir 
Valstybės Sekretoriui. Iš visų 
gauti padėkos laiškai, kuriais 
reiškiama viltis, kad Lietuva su 
silauks laisvės, kurios ji taip no 
ri ir kurios siekia. Elta.

Žukauskas, Ona Žilinskaitė, 
Antanas Julius Mickus n Ed 
mundas Balluonis. ,,Li'as“ svei 
kiną naujus narius ir laukia nau 
JŲ-

„LITO” BALANSAS 
1961 m. sausio m. 31 d.

Aktyvas:
Paskolos 350,726.88
Inventorius 650.—
Quebec C. U. Lyga 100.—
Centrinė kasa 31,200.— 
Pereinamos sumos 582.50 
Kasa 29,084.—

Viso 412.343.18 
Posy vas:

Indėliai 403,418.58
Pereinamos sumos 600.— 
Atsargos kapitalas 5,250.— 
Nepaskirstytas pelnas 1,755.32 
Šių metų pelnas 1,319.28

Viso 412,343.18 
Mėnesinė apyvarta 97,795.67

Narių 559.
Skolininkų 142.
KULINARIJOS KURSAI
A. V. Marijos Sąjūdžio su 

ruoštų kulinarijos kursų, seselių 
namuose, vadovaujamų agr. J. 
Šipelienės ir J. Rukšėnienės, 
pirmoji ir antroji valandėlės pia 
ėjo labai sklandžiai. Didelis su 
sidomėjimas kursančių įvairiais 
patiekalais, jų pagaminimu Lci 
papuošimu. Nauda iš kursų la 
bai didelė.

Labai patartina pasinaudoti 
šia reta proga visoms mergai 
tems bei moterims.

Šį sekmadienį virimo valan 
dėlė neįvyks dėl Vasario 16 d. 
minėjimo.

Trečioji virimo valandėlė 
įvyks vasario 26 d. tuo pačiu 
laiku, po 10 vai. mišių.

Dalyvė. 
LIETUVOS ATGIMIMO 

SĄJŪDŽIO
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas vyriausių or
ganų rinkimo reikalu, įvyksta 
vasario 18 d. (šeštadienį) 6 v., 
4040 Ontario St. E. Apt. 3. Vi 
siems nariams dalyvavimas p.i 
valomas. Valdyba.
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Į lietuvių tautų
BROLIAI IR SESĖS, LIETUVIŲ TAUTOS VAIKAI 

VISAME PASAULYJE!

Atsakymai į anketą.
DĖL K. BARONO MINČIŲ Į NL ANKETĄ

Minėdami Vasario 16 dienos 
keturiasdešimt trečiąją Lietu 
vos nepriklausomybės sukaktį, 
sveikiname Jus, kurie kenčiate 
rusiškojo komunistinio impeiia 
lizmo okupaciją pavergtame 
krašte, ir Jūs, kurie Tėvynes pa 
siilgę ir išblaškyti po visą pa 
šaulį, tvirtai jaučiatės lietuviais 
esą, pasiryžę lietuviais išlikti 
patys ir išlaikyti tokiais savo 
jaunesnes ir pačias jaunąsias 
kartas, pasiryžę puoselėti meilę 
Lietuvai ir ryžtą išlaisvinti ją iš 
svetimųjų vergijos, prisiekę 
siekti savo Tautai laisvės ir Lie 
tuvai tikros valstybinės nepri 
klausomybės.

Tų tikslų siekiant, mes nesą 
me palikti vieni. Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Didž.op 
Britanija, Kanada, Anglija. Fi 
lipinai ir kitos valstybės per sa 
vo atstovus Jungtinėse Tauto 
se, kai ten pereitų metų pabai 
goję buvo svarstomas koloniz 
rno klausimas, kėlė faktrj, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
Sovietų Sąjungos jėga užgrob 
tos, sulaužius tarptautinę teieę. 
pasižadėjimus ir sutartis, ir da 
bar laikomos koloniškai paverg 
tos. Buvo pareikšta, kad Sovie
tų Sąjunga turėtų joms laisvę 
grąžinti, jei nori įrodyti savo 
gerą valią teisėtumui ir pašto 
viai taikai pasaulyje įgyvendin 
ti.

Atsakydamas į tai Chruščio 
vas Jungtinėse Tautose daužė 
į stalą kumščiu ir batu, tuo de 
monstruodamas, kad Sovietu 
Sąjunga nė nemano jos paverg 
tosioms tautoms laisvę grąžin 
ti, mėgindamas visus įtikinti, 
kad tik Afrikos ar Azijos tautų 
koloninė priklausomybė yra pa 
vergimas, bet Lietuvos ir kitu 
rytų Europos tautų Sovietinis 
pavergimas yra „išlaisvini 
ma>“. Ir net daugiau, naujau 
sias komunistinių partijų mani 
festas, paskelbtas Maskvoje 
1960 m. gruodžio 5 dieną ir vė 
liau, Chruščiovo kalba, paskelb 
ta 1961 m. sausio 6 dieną, aiš 
kiai pasako, kad komunizmas 
įžūliai siekia viso pasaulio už 
valdymo ir kad tai įvyks arti 
miausioje ateityje arba, anot 
Chruščiovo, žmonijos dabartį 
nės kartos anūkai jau gyvens 
viso pasaulio komunistinėje san 
tvarkoje.

To atsiekti Chruščiovas tikisi 
ne karine jėga, bet koegzisten 
cija, laisvąjį pasaulį užliūliuu 
damas, jo budrumą užmigdyda 
mas, stiprindamas jame defe 
tistines nuotaikas ir mintį, kuri 
kito kelio nėra: arba kapituln-c 
ti prieš komunizmą aiba būt. 
atominio sunaikinimo katak'iz 
me.

Laisvąjame pasaulyje visad 
buvo žmonių, kurie pasiduoda 
vo defetistinėms nuotaikoms ir, 
vietoje kovoję su blogiu, prieš 
jį kapituliuodavo, tardami, kad 
tai darą taikos išsaugojimo ar 
net žmonijos nuo sunaikinime 
išgelbėjimui. Tokių nuolaikų 
įsivyravimas 1939 metais atida 
vė Europą Hitlerio ir naciu te 
rorui, tokių nuotaikų skiepim 
mas šiandien gali įstumti pašau 
lį į naują katastrofą.

Maskva pasirįžusi daryti vis 
ką Europoje (Berlynas ir Vo 

kietija), Afrikoje (Kongo), 
Azijoje (Laose), Pietų Atneri 
koje (Kuba), pačiose Jungime 
se Tautose jas griaunant, kad 
tik keltų tarptautinę netvarką, 
didintų sumišimą laisvąjame 
pasaulyje ir brandintų jame 
suotinas defetizmo nuotaikas 
savo tikslams pasiekti.

Mūsų pačių lietuviškoje i*ei 
vijoje pradėjo atsirasti pave 
nių asmenų, kurie yra linkę ocn 
drauti su Sovietų Sąjungos pa 
tikėtiniais lietuviškais kvislin 
gaiš, vardan kultūrinių ir kito 
kių ryšių su lietuvių tauta oku 
puolame krašte. Jie vadina i <i 
„tilto“ statymu į Lietuvą.

Visi duomenys rodo, kad 
toks „tiltas“ yra tik į vieną pu 
sę: komunistinei propagandai 
gabenti į vakarus ir suleisti ją 
tautiškai, patriotiškai, idealisuš 
kai nusistačiusios lietuvių išei 
vijos tarpe. Maskva ir jos lietu 
viškieji pakalikai siekia sunai 
kinti lietuviškoje išeivijoje pa 
sipriešinimo komunizmui ir 
Maskvai dvasią.

Broliai ir Sesės letuviaip Jei 
galima būtų pastatyti iš laisvo 
jo pasaulio į Lietuvą tiltą, per 
kurį galėtume susisiekti laisvai 
su savo tauta, bet ne su Mast, 
vos Lietuvai primestais komuni-, 
tiniais prisilaižėliais, jei pei to 
kį tiltą į Lietuvą galėtų keliaut' 
laisva mintis, laisvas žodis n 
tiesa ir šviesa, mes visi kaip vie 
nas prie to tilto statybos pnj 
dėtume. Bet kol tiltas yra statu 
mas pagal komunistų iš anapus 
patiektus planus ir turi tarnauti 
tik jų tikslams, tai yra, mus 
tarp savęs kiršinti, skleisti n.a 
sų tarpe defetizmą ir griauti 
Lietuvos laisvinimo darbus, esą 
me priversti smerkti panašių 
„tiltų“ statytojus ir visus tuo; 
kurie prie tokios „statybos“ dar 
bo prisideda.

Tvirtai tikime ir žinome, kiek 
pasaulio grumtynėse tarp liu 
vės ir komunistinės tironijos per 
gale bus laisvės nusėje. Gali 
Maskva žvanginti ginklais Af 
rikoje, Azijoje, Lotynų Ameri 
koje ar kuriose kitose žemės 
kamuolio užkampiuose. Tatai 
neturi lemiančios reikšmės. Vi 
sų sprendimų raktas yra Vaka 
rų Europos ir Jungtinių Amen 
kos Valstybių rankose. Vaka 
rų Europa yra ryžtingai nūs. 
stačiusi nekapituliuoti prieš 
Maskvą, o naujasis JAV prezi 
dentas John Fitzgerald Kenne 
dy savo inauguracinėje kalb je 
prisiekė:

„Tegul žino kiekviena tauta, 
vistiek ar ji mums gero ar blo 
go linkėtų, kad mes mokėsime 
bet kurią kainą, pakelsime oet 
kuriuos sunkumus, sutiksime 
kęsti bet kuriuos nedateklius, 
remsime kiekviena draugą, pne 
šinsimės kiekvienam prieš:; 
kad patikrintume laisvės išrau 
gojimą ir jos klestėjimą ’.

Šiuos atsakingiausio šiandien 
pasaulyje valstybės vyro žo 
džius mes norime dėti pagrin 
dan Lietuvos laisvinimo darbų 
išeivijoje ir lygiai pagrindai! 
mūsų sesių brolių išsiiaisvi 
nimo vilčių pavergtoje Tėvynė 
je.

Kaip ilgai besitęstų naktis, 
rytas auš!

Š. m. sausio mėn. 25 d. „N. 
L.“ 4 n-je, tilpusi K Barono 
korespondencija „Pasvarstyki 
me savo reikalus”, kaikuriais at 
vėjais, gal ir verta paremti, tr. 
čiau, jei visi „N. L.“ skaityt 
jai būtų vienos nuomonės, gri 
ir tiktų. Nereikia pamiršti, kad 
kiek yra „N. L.“ skaitytojų li
gai net bendradarbių, bevr.k 
kiekvienas yra savo nuomonės, 
o tos nuomonės yra labai skii 
tingos. Kadangi yra įvairiausio 
skonio skaitytojų, tai iaikraš 
čio redakcijai jokiu būdu ne 
įmanoma visiems įtikti. Kaip 
pav. aš pats. Mano pirmas žvil 
gsnis laikraštyje: politinės pa 
šaulio žinios. Po to dairausi. Ką 
dar įdomesnio atradus.

P. K. Baronas, kaip žinoma 
yra visa siela atsidavęs sportui. 
Jam atrodys geriausias laikraš 
tis tas, kur vedamajam bus spur 
tas. Kitam gal geriausia paari 
ka šaueriai ir krikštynos. Tuo 
remiantis, esu tikras, jokia le

Su liūdesiu pranešam giminėms ir draugams, kad sausio 
12 d. 1961, Lietuvos žemelė priglaudė savo karštą mylė 

toją, geležinkelietį - pensininką
A. f A. JONĄ LAGUCKA.

Mylimas tėveli, tebūna lengva Tau Lietuvos žemelė!
V. Lucas su šeima.

Susikaupę minime šviesią at 
mintį visų tų, kurie žuvo kovo 
se dėl Lietuvos laisvės, visų tų. 
kurie kentėjo ar kenčia dėl i'.s 
kalėjimuose. Sovietinėje tiem 
tyje ar dar kitaip dėl Lietuvos 
nukentėjo.

Reiškiame pagarbą visiems 
lietuviams, kurie išgarsino ai 
garsina Lietuvos ir Lietukų 
tautos vardą per mokslą, me 
nūs, per tiesos skelbimą, per 
tautinį apaštalavimą.

Augštai vertiname Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsuilarinės 
Tarnybos, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, JAV, Kanados, Ariu 
rikos Lietuvių Tarybos, Lietu 
vos Laisvės Komiteto, JAV, 
Kanados, Europos, Pietų Ame 
nkos, Australijos kiaštų ir L-e 
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos, o taip pat visų kitų 
lietuviškų organizacijų bendia 
darbiavimą ir talką Lietuvos 
laisvinimo darbe, lėšų telkimą

SVEIKI, SULAUKĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BĖS DIENOS!

Keturiasdešimt trečioji Lietu 
vos Nepriklausomybės Diena 
aušta panašiai ar net niūriau, 
kaip ir eilė ankstesniųjų, apsi 
niaukusių miglomis, sklindančio 
mis iš pasaulyje tebevyraujan 
čio nesusivaikymo, neapsispien 
dimo ir nesiryžimo ką daryti su 
ištisas tautas prievartaujančiu 
smurtu. Tokia Lietuvos Nepri 
klausomybės Diena yra ne džiu 
gavimo, bet ir ne raudų diena. 
Tai diena susikaupimo ties šie 
kiu ir auka. •

Mūsų siekis — Lietuvos ne 
priklausomybė. O tai yra smm 
to sutramdymas. Tai yra išdr.ii 
kymas židinio, iš kurio imasi 
grasa žmonijai. Tai yra sieki 
mas naujo, savarankaus, tai 
kaus gyvenimo ir bendravimo 
laisvoje lygiateisių tautų bead 
ruomenėje. Tai kilnus -r svar 
bus siekis, vertas sunkių aukų ir 
atkaklios ištikimybės.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena primena ištikimybę tų, 
kurie dėl to siekio kovojo ir Li 
mėjo, ir tų, kurie žuvo dėl jo 
bekovodami net ir pralaimeji 
mo akivaizdoje. Ir mums de<u, 
kad, net ir stengdamiesi lanks 
čiai apeidinėti kliūtis, net ir vin 
giuodami kelius į tikslą pagal 
geriausią savo nuovoką, nei io 
džiais, nei veiksmais, nei nulylė 
jimais nepareikšlumėm susitai 
kymo su Lietuvai daromu smut 
tu, neišsižadėtumėm siekę ir 
sieksią Lietuvos nepriklausomv 
bes, gynę ir ginsią tą Lietuvos 
leisę, dėję ir delsią tam tikslui 
visas savo vikingas ar kartais 
net ir neviltingas pastangas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena yra diena susimąstymo 
apie mūsų kelių zargumą, apie 
mūsų siekio dar pareikalausimų

dakcija neįtiks visiems save 
skaitytojams. Mano nuomone, 
nėra ir reikalo prie atskirų skai 
tytojų taikytis. Kiekvienas, kas 
skaito kokį laikraštį, apytikriai 
žino, kas kurioje dalyje yra, ir 
be didelio vargo susiranda, o 
kadangi „N. L.“ yra tik 8 puc 
lapių, tai manyčiau, nepaklysim 
nė vienas ko nors jieškodama^. 
Gal kiek galima būtų sustoti 
dėl klaidų, kurių pasitaiko pa 
lyginus daug, bet ir dėl to nerti 
kia perdaug nusiminti, juk tik 
tas neklysta, kas visiškai nieko 
nedirba. V. P.

— Istorikas prof. A. Toy u 
bee, kalbėjęs MacGill univers- 
tete apie jo numatomą ateit}, 
be ko kita, pakaitino Izracl} 
kad jis moraliu atžvilgiu past* i 
gė su arabais taip, kaip nacie- 
su žydais. Dėl to jis susikirto 
su Izraelio atstovu, su kuriuo 
turėjo ilgiau aiškintis.

— Lietuvoje yra liKę nent- 
pjautų laukų.

laisvinimo reikalams, tautinių i. 
kultūrinių darbų vykdymą, lie 
tuvybės stiprinimą ir jaunesne 
se kartose išlaikymą.

Didžiai branginame visos lie
tuvių visuomenės organizuotą 
ir pavieni dėjimąsi ; Lietuvos 
laisvinimo veiklą sugestijomis, 
darbu, lėšomis, bet ypač tai, 
kad ji išlaiko šviesias viltis, ku 
rias perduoda savo vaikams ir 
vaikaičiams, kad verta gyventi 
ir kovoti dėl gėrio, dėl žmo 
gaus teisių, dėl tautų teisių, dėl 
žmonijos šviesesnės ateities, uci 
lietuvių tautos teisių, dėl Lietu 
vos nepriklausomybės, del jos 
ateities šviesaus idealo laisvėje

Broliai ir Sesės lietuviai, able 
jose geležinės uždangos pusė 
se! Kova už Lietuvos laisvę 
bus vedama iki laimėjimo.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto Prezidiumas.

1961 m. vasario mėnuo.' 

aukų gausumą. Tiesa, kad savo 
nelaimėj Lietuva ne viena: 
daug nelaimės bendrininkų, 
daug užjaučiančių. Pirmųjų 
skaičius lėtai, bet grėsminiai di 
deja, antrųjų drąsa kartais -ma 
rodytis lyg apsilpstanti. Tai 
ženklai, kad dar neartėjame 
prie tikslo. Smurtas dar plinta, 
o laisvė dar nežengia link nau 
jų akiračių. Jau nemaža praėjo 
niūrių Lietuvos Nepriklausomy 
bės Dienų, o būkim pasirengę 
sulaukti ir praleisti jų gal net 
dar daugiau tokių ar net niūrės 
nių.

O vis dėlto sveiki sulau 
k ę šios Lietuvos Nepriklauso 
mybės Dienos, net ir savo niūru 
me teberodančios, kad kova del 
Lietuvos dar nebaigta, taigi 
dar ir nepralaimėta.

Sveiki sulaukę, nes tiktai kas 
sulaukė, dar gali padėti ir io 
liau palaikyti tą kovą nepra'a 
mėtą. Nepasiduoti ilgo kovus 
sustingimo metu reikia dvas< 
nės ištvermės, kartais net k: e 
tesnės kaip narsa puolime. 1-, 
kiai ištvermei telkim jėgas. Pa 
dėkim vieni kitiems atremti klas 
tingai siūlomą nuodą, keliantį 
nebetikėjimą Lietuvos Nepri 
klausomybės siekimu. Padėkit, 
vieni kitiems kiek galima esm-n 
giau pažinti Lietuvoje esamą 
padėtį ir ten vykstančio asmenį 
nio, dvasinio ir ūkinio smuit ? 
hkrąjį veikimą. Padėkim vieni 
kitiems sutelkti priemonių, ku 
rios ir Lietuvoje sklistų gandu, 
kad nepaisant smurtu įsiviešpa 
tavimo, Lietuvos nepriklauso 
mybės kova dar nei baigta, ne 
pralaimėta.

Lietuvos Nepriklausomybės
Talkos Valdyba.

Tautos fondas
LIETUVIAI,

Mūsų brangioji tėvynė Lietu 
va ir šiandiena šventai tiki, kad 
laisvasis pasaulis matydamas 
pavojų ir savo laisvei, padės mu 
ms kovoje prieš pavergėją — 
Sovietų Sąjungą iki atgausime 
išplėštą laisvę ir nepriklausomy 
bę.

Šiandieną tautų apsisprendi 
mo klalsimas yra labai gyvas n 
aktualus. Mes matome vieną 
po kitos besikuriančias vaLly 
bes Afrikoje, kur tautos uar 
mažai paliestos civilizacijos ir 
valstybiniam gyvenimui men 
kai pribrendusios. Dar nesenia- 
Suvienytų Tautų forume Niki 
ta Chruščiovas isteriškai šaukė, 
kad būtų užbaigtas koloniafiz 
mas. Bet jis tą taikė kitiems, c 
ne sau. Tačiau jis pakankama: 
vaizdžiai parodė laisvąjam pa 
šauliui, kad neturi pamiršti nau 
jausio ir žiaurnausio kolonializ 
mo Europoje, kuiį įvykdė So 
vietų Sąjunga.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš tėvynės pavergėją 
vadovauja VIJKas. Jo tiksi 
— laisva Lietuva, o kovos bu 
dai labai sunkūs, svarbūs ir su 
dėtingi. Sekmingesnei kovai 
vesti yra rekailingi ir pinigai, 
kurių didžiausia dalis eina 
Šioms kovos priemonėms palai 
kyti.

Radijui. VLIKas naudojasi 
žinių perdavimui į pavergtąją 
tėvynę lietuviškai per Romos, 
Madrido ir Vatikano radiofo 
nūs. Okupantas labai bijo tiesos 
žodžio iš laisvojo pasaulio ir 
įvairiais būdais prieš siuntimą 
kovoja. Tačiau nei grąsinimai, 
nei bausmės lietuvio nuo žinių 
gaudymo neatbaido. Reiškia 
okupantas nėra nei taip galiu 
gas, nei saugus, nes dreba dėl 
prasiveržimo tiesos žodžio gim

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS ŽODIS VISIEMS
Atstavybė praneša visiems T. 

F-do skyriams, įgaliotiniams, o 
kur jų nėra, apylinkių vaidy 
boms, bei visiems lietuviams Ka 
nadoje.

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, nepamirštama, istorinė 
1918 m. Vasario 16 diena, ka 
da nežiūrint žiaurios keizeiio 
okupacijos Lietuvoje, uūrys pa 
tnolų pasirašė Lietuvos nepri 
klausomybės Aklą ir paskelbė 
jį visam pasauliui.

Bet neilgai džiaugėmės Lis 
ve ir nepriklausomybe. 1940 m. 
Lietuvą užtvino viską naikinąs 
raudonas maras iš rytų ir nuo 
tada prasidėjo žiauriausia Lie 
tuvių tautą naikinanti okupaci 
ja. Tūkstančiai, viską palikę, hė 
go nuo komunizmo į Vakarus, 
o šimtus tūkstančių Tėvynėje 
pasilikusių, okupantas vežė į 
Sibirą katorgos darbams, badui 
ir išnaikinimui.

Kiekvienais metais lietuviai, 
gyveną laisvam pasauly, skait 
lingai dalyvauja Vasario 16 d. 
minėjime ir ta proga dosniai 
aukoja Lietuvos laisvnimo rei 
kalatns.

Tautos Fondas prašo, kad vi 
sose apylinkėse Kanadoje būtų 
iškilmingai paminėta Vasario 
16 šventė, kad kiekvienas lietu 
vis pasistengtų ateiti į minėjimą 
ir vieną kartą j metus paaukotų 
Tautos Fondui.

Visi Tautos Fondo įgalioti 
niai, o kur jų nėra, apylinKes 
valdybos tvarkingai renka au 
kas prie įėjimo į minėjjimą, kur 

JUOKDARIAI...
TEISYBĖ, KAD ŽMONĖS NĖRA TAIP ŽIOPLI,

kaip S. Kerpė „Liaudies balso“ 
gr. 16 d. n-ryje bando juos įti 
kinti dėl rusų pinigų nuvertini 
mo iki dešimtos jų vertės dalies.

S. Kerpė bando įtikinti, kad 
„Rublis ne nuvertinamas, o jo 
vertė pakeliama“, bet čia pat 
jis sau prieštarauja, nes kokt gi 
yra pakėlimas, jeigu S. Kerpė 
pats rašo, kad „Jei dabar reikia 
mokėti rublį, tai užteks 1J ka 
peikų"? Bet faktinai taip ne 
bus, nes nauji pinigai nepadarc 
mi vertingais pinigais, nepagrin 
džiami auksu, kaip tas daromą 
vadinamose aukso valiutos ša 
lyse. O kad taip yra, tai ne S. 
Kerpės autoritetu reikia remtis. 

tąja kalba — Jietuvilka.'. Pas 
klausios žinios patvirtina, kad 
per minėtas radio stotis žinių 
siuntimas lietuviškai yra go 
džiai klausomas ir nepaprasta: 
vertinamas.

Eltos biuleteniams. VLIKas 
informacijos tikslu leidžia EI 
tos biuletenius lietuvių, anglų, 
vokečių ir italų kalbomis. Tiu 
biuleteniai yra siunčiami sveti 
mų kraštų politikams, žurnalis 
tams, mokslininkams, visuome 
nininkams, spaudai ir kt. Cie 
biuleteniai yra svarbūs, labai 
vertinami ir daug prisideda 
prie laisvinimo kovos.

Radio sekimo stočiai. VLT 
Kas išlaiko radio sekimo stoti, 
kurios pagalba sužinome kiek 
vieną svarbesnį įvykį pavergte 
jc Lietuvoje. Tomis žiniomis 
ne tik mes pasinaudojame, ga 
lėdami skubiausiai atsakyti į pa 
vergėjo melus, ber ir mums 
draugingų kraštų svarbios insti 
tucijos bei įtakingi asmenys. Ši 
mūsų kovos priemonė yra irgi 
labai efektinga ir taikli,

VLIKas kovai už tėvynės 
laisvę pinigų iš svetur negauna. 
Tik laisvąjame pasaulyje gyve 
nąs lietuvis savo dosnumu turi 
tuos pinigus sukelti.

Tautos Fondas, kaipo VLf 
Ko padalinys, rūpinasi sukelti 
lėšas, kad kova už laisvę bū>.ų 
tęsiama ir stiprinama. Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas lau 
kia Jūsų aukos, karštrai tikėda 
mas. kad laisvėje gyvenąs lietu 
vis dar nepalūžęs ir tęs kovą už 
brangios tėvynės laisvę iki iš 
auš jai laisvės rytojus.

Aukas siųsti:
Lithuanian National Fund 

233 Broadway, Room 3012. 
New York 6. N. Y„ U. S. A.

Tautos Fondo Valdyba.

ant staliukų turėtų būt auKų la 
pai. liet, pasai ir pakvitavimo 
ženklai. Kiekvienas aukotojas 
į aukų lapą įrašo savo pavardę 
ir paaukotą sumą, už kurią jis 
gauna tai pačiai sumai pakvita 
vimo ženklų (klijavimui } turi 
mą pasą; jei jo neturi, gauna 
pirmon eilėn už savo auką pasą 
ir ženklus.

Nuo vasario 16 iki gegužes 
galo, kaip ir kasmet, visoje Ka 
nadoje vykdomas TF-do aukų 
vajus, kuomet aukų rinkėjos su 
sąrašais jų apylinkėje gy-’enan 
čių lietuvių, rinks aukas ir pia 
tins pasus su ženklais, atsiLn 
kant į kiekvieno lietuvio na 
mus, ypatingai peš tuos, kurie 
negalėjo dalyvauti Vasario 16 
minėjime ir dar TF-dui neauka 
vo.

Tautos Fondo lėšos skiria 
mos išlaikyti motoringą, radio 
žinioms iš Lietuvos kasdien 
rinkti, spausdinti Eltos žini 
biuletenį 4-m kalbom, kuri 
siuntinėjamas viso pasaulio 
spaudai ir per ją informuo-a 
apie dabartinę padėt} Lietuvoje 
ir taip pat išlaiko 3 tadio va 
landėles žinioms į Lietuvą trans 
liuoti, iš kurių viena iš Madrido 
stoties, kita iš Romos ir trečia 
iš Vatikano. Mūsų broliai ir se 
sės anapus geležinės sienos sa 
dideliu sau pavojumi vis tik 
slaptai klauso lietuviško tiesus 
žodžio, kuris stiprina jų dvasią 
ir palaiko viltį į šviesesnę atei 
U-

TF Atstovybė Kanadoje.

Rusijos valstybinio banko 
valdybos pirmininkas A. K. 
Korovuškin spaudai pareišk1, 
kad naujasis rublis „krepče i 
polnocenneje, čem te, koturymi 
my polzujemsia seičas”, kas lie 
tuviškai reiškia: naujasis rublis 
yra stipresnis ir daugiau vei 
tngas negu tas, kuriuo mes nau 
dojamės dabar. (Ogoniok I960 
m. Nr. 28 psl. 21). Taip oficia 
liai kalbama ir taip buvo para 
šyta ir „Nepr. Lietuvoje“. Kcr 
pci arba sunku tą suprasti, arba 
jis tikrai įieško žioplių, kaip jis 
pats rašo, jeigu rašo kažin ką. 
Kerpei reikia suprasti, kad dau 

Nukelta į 7-tą psl.
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lietuviai veikia visur
Anglija.
DIDŽ. BRITANIJOS LIETU

VIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

14-sis Didž. Br. Lietuvių S- 
gos metinis suvažiavimas įvyko 
Londone sausio 21—22 dieno 
mis. S-ga turi 25 skyrius. Suva 
žiavime buvo atstovaujami 19 
skyrių su 452 nariais.

Suvažiavimui pirm. D. Ba 
naitis, sekr. V. Tamošauskas ir 
J. Zokas. S-gos atstovai buv > 
supažinti su praėjusiais meta.s 
atliktais darbais.

Ta pačia proga vyko ir Lietu 
vių Namų b-vės akcininkų susi 
rinkimas. Bendrovė įkurta li
gos, kad lietuviškai veiklai bū 
tų sudarytas ekonominis pagrir. 
das. Bendrovė turi namus Lon 
done, leidžia laikraštį („Euro 
pos Lietuvį“), turi savo mažų 
spaustuvę, leidžia knygas (Ni 
dos knygų klubas), netoli nuo 
„ondono vasarvietę. Dėl išplės 

tos veiklos susidarė finansinių 
sunkumų. Palikta naujai valdy 
bai išspręsti, ar vasarvietę teks 
parduoti, ar bus galima iš.ai 
kyti.

DBL S-gos naujuoju pirm, 
išrinktas visuomenininkas inž. 
J. Vilčinskas, v-bos nariais Stp. 
Nenortas, J. Benderius. J. Lu 
ža, A. Pranskūnas, V. Strimas 
ir Z. Jūras. Lietuvių namų b- 
vės pirm, liko ir toliau Stp. Ne 
nortas.

Suvažiavimas, išklausęs iš 
klausęs J. Vilčinso pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje, nutarc 
paisųsti padėką britų užsienio 
•eikalų ministeriui už tai, kad 
jis tarptautiniame forume pa»i 
sakė prieš sovietinį koloniaiiz 
mą Lietuvoje.

Dar pažymėtina, kad bend 
ruomenė pasiryžusi didesnį dė 
mesį kreipti į lietuviškąjį jauni 
mą, siekiant įjungti jį į bendrą 
visuomeninį darbą.

Australija.
AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Australijos Lietuvių Krašto 
tarybos suvažiavimo metu pa 
aiškėjo, kad lietuvių krašte esą 
apie 8,000. Krašto v-bos duo 
menimis lietuvių esą: Sydnėju 
je 2,500, Melburne 1,500, Ade 
laidėje 1,200, Geelonge 4C0, 
Canberroje 300, Bnsbanėje 
300, Perthėje ir V. Austialijoje 
400. Mažesni lietuvių skaičiai 
kitose apygardose.

Australijos Lietuvių B-nę da 
bar sudaro 14 apylinkių ir 2 se 
niūnijos. Bendruomeninius ue 
tuvių namus turi Adelaidės, G : 
elongo, Bankstowno, Meloui 
no ir Sydnėjaus apylinkės. Na 
mų bendra vertė siekia per 50 
tūkst. a. sv., neskaitant Adela. 
dės ir Melburno Caritas vardu 
įsigytųjų parapinių patalpų 
Skautai turi savo nuosavą būs 

tinę. Sydnėjuje yra nuosavos 
lietuviškos kapinės.

Melburne abejose savaitgalio 
mokyklose ir lituanistiniuose 
kursuose esą apie 160 mokinių, 
Geelonge 46 mokiniai, Banks 
towne 50, Sydnėjaus centre 20, 
Canberroje 10 ir Adelaidėje 55. 
Lietuvių studentų Australijoje 
skaičius siekia apie 130. Baikit 
šių Australijos universitetus yra 
52.

Australijos lietuviai gražiai 
pasireiškia ir įvairiomis meno 
šakomis: chorais, vaidinimais, 
dailės parodomis ir kt. E.

Urugvajus.
PAMINĖJO DR. KAZj 

GRINIŲ URUGVAJUJE
Sukakus 10 metų nuo trečio 

jo Lietuvos respublikos prezi 
dento Dr. Kazio Griniaus vnir 
ties, jo vardo organizacija Uru 
gvajuje, sausio 15 dieną sum c 
šė skaitlingą pobūvį.

Paskelbus iš vakaro šių su 
kaktuvių minėjimą per radio va 
landėlę „Lituania en ei (Jrugu 
ay”, kurią veda Juozas Vašta 
kas, sekmadienį nuo pat anks 
taus ryto ėmė rinktis į Dr. Ka 
zio Griniaus Organizacijos Uru 
gvajuje valdybos pirmininko 
Juozo Babiliaus naują reziden 
ciją, kuri yra Montevideo 
gražaus užmiesčio parko Fores 
ti pašlaitėje.

Suvažiavo daug iš sostinės 
ir apylinkių lietuvių, pagerbti 
didį Lietuvos vyrą.

Minėjimas įvyko akademine 
dalimi ir pietumis.

Aktą atidarė organizacijos v- 
bos pirmininkas J. Babilius. Bu 
vo pasakytos kelios kalbos, 
tarp kurių plačiau ir išsamiau 
apsistojo Mikas Krasinskas 
Alb. Gumbaragis, ties dr. K. 
Griniaus asmenybe, kaip demo 
krato ir krašto vyriausybes vy 
TO.

Pietūs praleisti labai jaukioje 
nuotaikoje ir buvo priminta 
Lietuva ir savieji ten dar «e 
bekenčantys.

Jau tik vėlų vakarą skirstėsi 
nenoromis griniečiai su savo l.i 
čiuliais.

Paminėjimas įvyko dėka Dr. 
Kazio Griniaus organizacijos 
Urugvajuje valdybos, kurią su 
daro Juozas Babilius pirmin., 
Alb. Gumbaragis sekr., Mikas 
Krasinskas ižd., nariai: Juozas 
Miklovis, Otto Mačiulaitis, B<. 
Gaižauskas ir Bolis Lausius ir 
kuriai aktyviai koloboravo p- 
nios O. Lobikienė, T. Krasins 
kienė, O. Kaminskienė, D. Bal 
čytienė, O- Nemickienė, p-lė 
M. Lobikaitė, A. Kaminskas, J. 
Subačius, A. Miniauskas, St. 
Paulauskas, J. Balčytis, A. Jan 
kauskas, V- Lobikas, K. Lau 
covas ir kiti. A. C.

J. Amerikos Valstybės
JAV LIETUVIAI 

MILIONIERIAI
Australijon užsuko Ameri 

kos lietuvių b-vės „Neris Inter 
national" savininkas J. K. Va 
liūnas su ponia.

— Ar ši kelionė atostogos ar 
siejama su bizniu?

— Iki šiol buvo biznio rei 
kalu. Aplankėm savo sidabro ir 
aukso kasyklas Pietų Ameriko 
je, buvau Maniloje, Japonijoje, 
kiek ilgiau teko užtrukti Fili 
pinuose, kur atidarytas mūsų 
biznio naujas skyrius. Ten pra 
dėsime naujas kasyklas. Taigi 
teko apžiūrėti vietoves ir tartis 
dėl pradedamųjų darbų.

— Ar esate numatę steigti ko 
kią biznio šaką ir Australijoje?

— Mes paskutiniu laiku kon 
centruojamės žemės turtų reali 
žavimo bisnyje: anglis, auksas, 
sidabras, nafta, metalas — svar 
biausios mūsų biznio šakos. Au 
stralijoje norėtume įsteigti naf 
tos rafineriją, arba kokias ka 
syklas. Rytoj turiu pasimatymą 
su Caltex direktorium be> kitaia 
jūsų krašto finansų biznio atstu 
vais. Mūsų tikslas kiekviename 
kontinente turėti savo skyrių.

— Kokią metinę apyvartą da 
ro Jūsų firma?

— Nors mes importuojame ir 
eksportuojame, bet daugiausia 
šiuo metu remiamės tik ekspor 
tu. Mūsų metinė apyvarta šie 
kia maždauy 50 milionų dol.

— Kaip Jums pasisekė pakel 
ti tokią milžinišką apyvartą?

— Dar būdami Vokietijoj - 
mes atidarėme savo bendrovę, 
kur sąlygos buvo sunkios ir ga 
limybės ribotos. Nuvykus į 
Ameriką, tuo metu ten buvo ge 
ležies ir cemento trūkumas. Jau 
po dviejų savaičių teko grįžti į 
Vokietiją ir per turimas pažin 
tis galėjau sudaryti kontraktus 
Amerikon importuoti cementą 
bei geležį. Kada tie produktai 
yra siunčiami pilnai pakrautais 
laivais, savaime aišku, kad L 
kutis yra geras. Iš pradžių bu 
vo nugalėti, ir šiandieną mes 
kontroliuojame įvairiose pašau 
lio šalyse anglies, sidabro, auk 
so, naftos ir kitas kasyklas.

Dėl firmos vardo atsakė:
— Gimiau ant Neries kranto, 

kur ir užaugau. Argi galima bū 
tų mūsų firmą geresniu vardu 
pakeisti? Svetimtaučiai ištaria 
ją visiškai teisingai, o ir su pa 
vardėmis (Valiūnas ir Kuzmic 
kas) jie jau apsiprato.

P. Valiūnienei rodant šeim.j« 
fotografijas, teko išgirsti:

— Čia mano vaikai su Kene 
džiukais! '

Pasirodo, kad ponai Vaiiū 
nai yra kaimynai su naujuoju 
Amerikos prezidentu ir. be to, 
dar artimi draugai. Jų vaikai iš 
būna po kelias dienas pas pre 
zidentą, o dažnai prezidento 

vaikai atvyksta pas pp. Valiu 
nūs pagyventi.

P. Valiūnas sako, kad atsua 
dus realiam reikalui Lietuvos 
klausimu, jisai asmeniškai kreip 
sis į prezidentą, bet iki šiol, m 
buvo dar realių galimumų ką 
nors ypatingai reikšmingo šia 
prasme daryti. (M. P.).

DU LIETUVIŠKI VARDAI 
LOS ANGELES MIESTO 

ŽEMĖLAPIUOSE
Smarkiai augančiame. Los 

Angeles, Calif., didmiesčio ra 
jone, į šiaurę nuo puikaus Gra 
nada Hills rajono, prie didelio 
Balboa Blvd., neseniai supla 
nuotame naujų, gražių gatvių 
tarpe duoti du lietuviški var 
dai: Lithuania Drive ir Lithua 
nia Place.

Šitas simpatingas lit,u 
viams laimėjimas padarytas as 
meni.ška Algirdo Gustaičio ini 
ciatyva. Maždaug prieš dvejus 
metus Gustaitis patiekė moty 
vuotą pasiūlymą Los Angeles 
miesto vadovybei įamžinti lie 
tuvių vardą Kalifornijoje, pava 
dinant Lietuvos vardu gatvę, 
aikštę ar pan. Po kurio laiko 
miesto vadovai oficialiai prane 
šė Gustaičiui prašymą išspren 
dę teigiamai ir nutarę visą gal 
vę puikiame Granada Hills ra 
jone pavadinti Lithuania Dri 
ve vardu.

Sumanytojas rūpinasi gali 
mai geresniu Lietuvos vardo 
įkūnijimu. Draugiškų pažinuų 
dėka iškovota vietoje žadėto 
vieno, net du lietuviški vardai: 
Lithuania Drive ir Lithuania 
Place, kurių pastaroji iš Drive 
išeina puslankiu, sudarydama 
modernų, architektūriškai labai 
dėkingą planavimą.

Nuo 1960 metų pradžios Al. 
Gustaitis rūpinasi gauti Lietu 
vos vardu didelę gatvę ar aikš 
tę New York, N. Y. 
Argentina.

LIETUVIS ATIDARĖ 
NAUJĄ FABRIKĄ

Argentinos sostinėje, Buenos 
Aires, San Carlos gatvėje 62- 
64. buvęs K. Kunigonio fabn 
ko pusininkas Juozas Kriščiū 
nas atidarė modernišką motorų 
fabriką. Importuotomis mašino 
mis pagamina visas motorų da 
lis, kurias specialūs fabrikai au 
jungia j motorus.

Juozo Kriščiūno „Laminacio 
nes para nueleos de motorea 
electricos“ yra savo namuose. 
Prie visų mašinų dirba savo sri 
ties specialistai lietuviai ir vie 
tiniai, o pats J. Kriščiūnas su 
savo žentu Antanu SlančiausKU 
vadovauja produkcijai ir admi 
nistracijai.

• 130.000 pensininkų Lietuvo 
je, skelbia sovietinė statistika.

Kas mėnuo išmokama iš viso 
apie 3 milionus rublių. Atskiras 
pensininkas pensijos gauna per 
mėnesį apie 23 rublius.

-----------------------------------——-— • - . j' . < L

MtW^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS
KSA STALO TENISO PIRMENYBĖS

Pranešame, kad Kanados 
Sporto apygardos jaunių ir jau 
nučių (berniukų ir mergaičių 
grupėse) individualinės stalo ,e 
niso pirmesybės yra rengiamos 
HLSK Kovas Hamiltone š. m. 
vasario 25 d. Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos salėje (58 
Dundurn St. N.).

Klubai savo komandas su 
vardiniais žaidėjų sąrašais p;i 
siunčia HLSK Kovo stalo tenl 
so sekcijos vadovui A. Giaj.ius 
kui, 5 Hunt St. Hamilton, Ont. 
iki vasario 20 d. Primename, 
kad visi žaidėjai turi būti reg.s 
ttuoti FASK’e. Žaidynių p>-a 
džia 11 vai. ryto.

HLSK Valdyba.
KOVO ŽINIOS

Kovo jauniai, žaizdami už 
VAV parapiją katalikiškų pa 
rapijų prmenybė.>e, pereitą 6a 
vaitę laimėjo dvejas rungtynes, 
prieš šv. Sakramentą 38.32 
(19:15) ir šv. Antaną 56z,3 
(30:23). Abiejose rungtynėse 
žaidė ir taškų pelnt; Bakaitis 
23, Meškauskas 27, Dervait 
17, Vinerskis 9, Blekaitis 5, 
Breichmanas 3. Gužas, Ens
kaitis, Kybartas.

Kaip praneša vietos dienrsš 
tis „The Hamilton Spcctato." 
VAC parapija užbaigė pirmeay 
bių rungtynes 338:224 bendru 
krepšių skaičiumi ir savo grupe 
je lamėjo antrą vietą. Koman 
dos žaidėjas L. Meškauską, 
bendrai įmetė 86 taškus ir Ba 
kaitis 79. Žaidėjų tarpe jie ūži 
ma antrą ir trečią vietą. Dabar 
mūsiškiai žaidžia baigiamuos:..s 
susitikimus.

Šachmatų turnyras bus gave 
nios metu. Žaidėjai registruoja 
si pas p. Breirhmaną.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Pradėtos S. S-gos krepšį 

nio pirmenybės Kauno Pui, 
technikos Instituto moterų 
krepšinio komanda pialaimėjo 
Maskvos Trudui 54:57, Kauno 
Žalgirio vyrai TarLu Kalevui G8 
:73. Vienintelę pergalę atsieki 
Vilniaus Spartakas, nugalėjęs 
Bakų 71 :69.

— Kovo 10 d. Lietuvių st du 
tenisininkai išvyksta treniruotis 
mėnesiui laiko į Kiniją. Po to 
jie dalyvaus pasaulio pirmeny 
bėse, kurios yra rengiamos Pe 
kine.

— Pirmosios ledo rutulio se 
zosinės pirmenybės Lietuvai bu 
vo nesėkmingos. Mūsiškiai Kati 
ne pralaimėjo Gudijai 5:1 n 
3:2.

— Pavergtos Lietuvos spo.

to žursalistai buvo susirinkę 
bendro posėdžno. Ta proga bu 
vo išrinktas Federacijos preD 
diumas: V. Kasakevi utis
(„Sportas"), Rubinsonas (Va 
karines naujienos), M. Barysas 
(Tiesa), Grigelis (radias - tele 
vizija), A. Litvaitis (Sportas), 
A. Matulevičius ir S. Vaintrau 
bas (abu radia - televizija).

— Vilniuje surengtos greito 
jo čiuožimo rungtynės. Štai ir 
laimėtojai: Žeromskaja ir Šio 
min'as.

— Kauno šachmatų pirmeny 
bėse po penkių ratų pirmauja 
Kauno Limos inž. V. Zinkevi 
čius, įveikęs Misiūną, Ambra 
zaitį, Valiukevičių ir Garmų.

— Kauno komandinėse sta 
Ii teniso pirmenybėse pirmą vic 
tą užima Žalgiris. Antioje y,a 
žemės ūkio akademija.

— Geriausių Lietuvos šaulių 
tarpe randamos tokios pavar 
dės: Vyšniakov, Rcšetniak, 
Ždano, Uzbekov, Kibiriov, Ba 
kajev ir kt.

— Vilnietis R. Saulytis laimė 
jo Turkmėnijos stalo teniso 
meisterio vardą.

— Rygos stadione įvyko Pa 
baltijo karinės apygardos leng 
bosios atletikos pirmenybės. Iš 
Lietuvos pirmenybėse dalyva 
vo raudonarmiečiai Medviedev, 
Grigorjev, Šilokov ir Komar.

KELIAS f SIBIRĄ 
BE RIBŲ...
Pereitais metais, Lietuvos tu 

ristų grupė, atliko ilgą kelionę 
dviračiais iš Klaipėdos į Vladi 
vastoką. Iniciatorium buvo a. 
a. L. Alseika, kuris šioje keiio 
sėje tragiškai žuvo plačiuose 
Rusijos plotuose. Šios kelionės 
įspūdžius dabar aptašo G. šim 
kus vilniškio Sporto laikrašty 
je. Nežiūrėkime į šią kelionę 
vien tik iš sportinio taško, nes 
aprašyme randame labai daug 
mūsų tautos kančios, kuri pas 
autorių prasiveržė visiškai neju 
čiomis, perėjus stebuklingai net 
ir per rusišką cenzūrą. Žinau, 
kad šis skyrius yra skaitomas 
ne tik sportininkų, bet taip ir 
asmenų, nieko bendro su spor 
tu neturinčių, tad ir paduosi : 
šių įspūdžių aprašymo kelias iš 
traukas G. Šimkus, pasiekęs su 
draugais stepes, rašo. „Ir štai 
stepė. . . kur-ne-kur beržyne 
liai, retkarčiais matosi upokš 
nis, kaitros saulės svilinamos pa 
geltusios pievos. Per jas ir hė 
ga kelias. Vietomis jo ribos ne 
apibrėžtos. Bet pagrindinis ke 
lias vis tik matosi. Jis, kaip iš 
sireiškė sutiktas kelyje Jurjcvo 
mokyklos direktorius Mikalojus

Nukelta į 6-tą psl.

/. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

13.
— Šičia yra vyno krautuvė, — pasakė Adomėnas. — 

Prieš keletą metų čia būdavo puikių gruziniškų vynų. Sausų, 
žinoma. O dabai tebėra tik gruzinas — pardavėjas, o vynai 
prasti. Nebent šampanas, tas visada geras.

— Nežinojau, kad jūs vynų žinovas. As menkai tenusi 
manau, o sausi man primena actą. Nežinau net, kodėl jie va 
dinasi sausi.

— Galiu paaiškint.
— Nebūtinai. Manęs jie nedomina. Užtat labai mėgstu 

muskatą. Tik ir jo Čia, tur būt, nėra.
— Yra.
— Tur būt, nėra!
— Sakau jums, kad yra „Vilniaus” restorane.
— Vadinasi, nėra, nes į „Vilsiaus" restoraną aš nevaikš 

čioju.. .
— O į kurį restoraną jūs einat?
— I jokį.
— Gerai darot. Aš irgi ne mėgėjas, nors kariais užeinu 

O muskato šiuo metu yra tik „Vilniaus“ restorane. Kartais 
dar stoties restorane būna, aerouoste. . .

— Nebuvoju.
— Gerai darote. Ir „Neringon" neužsukai?
—- Ne.
— Čia tai jau be reikalo.
Jie priėjo „Vilniaus” restoraną. Pro užuolaidas veržėsi į 

gatvę jauki kreminė spalva. Grojo orkestras; ką jis būtent 
grojo, sunku buvo suprasti.

„Įdomu, ką pasakytų Tomas, jei sužinotų, kad aš buvau 
au Adomėnu restorane? Ar jis ir po to rašytų epikrizes, kai 
aš prašyčiau nueiti su manim į teatrą?"

Ir ji netikėtai pačiai sau tarė:
— Jūs taip ir nepasiūlėte man paragauti muskato!
— Adomėnas sustojo;

— Tamsta rimtai kalbi ar tik šiaip, kaip visą laiką?
— Aš visą laiką kalbu rimtai.
— Netiesa. O apie muskatą gal ir rimtai. Vadinasi, už 

eisime į restoraną ?
— Būtinai.
Jiedu pasuko atgal. Viešbučio laukiamajame Viktorija 

pasižiūrėjo į veidrodį. Kol Adomėnas atidavinėjo rūbinėn ap 
siaustus, įi pasidažė prieš veidrodį lūpas ir lengvai pasipudia 
vo. „Dabar jau visai gerai“, — konstatavo pati. Plaukus ji 
taisė gal daugiau iš įpratimo, negu iš reikalo. Jie gražia ban 
ga krito ant kaklo.

— Jums tinka kaip tik ši šukuosena, — pagyrė Adome 
nas. — Kitos — ne.

— Iš kur jūs žinot?
— Jaučiu menininko širdim.
— Tai jūs ir menininkas?
— Ir jūs. Kiekvienas medikas daugiau menininkas, ne 

gu mokslininkas.
Barvainienė nusijuokė:
— Vargšai tie jūsų pacientai.
— Hm, jūs sąmojinga. Tik kodėl „Jūsų“, o ne „n ūsų ? 

Mūsų pacientai. Jūsų ir mano.
— Mano tai tikrai ne. Pagaliau, kaip kas žiūri į labora 

tori ją. . .
Jiedu įėjo į salę. Visi staliukai buvo užimti.
— Nesiseka mudviem, — su rezignacija pasakė Adome 

nas.
— Iki šiol dar sekasi.
— Jei taip, tai seksis ir toliau.
Adomėnas susirado metrdotelį ir pašnabždėjo jam kažką 

į ausį. Metrdotelis pasišaukė kelnerį, ir tuojau pat buvo at 
neštas mažytis staliukas. Jį pastatė netoliese orkestro.

— Muskato, žinoma, yra, — tarė Adomėnas. — Bet mei. 
manau, pavakarieniausim?

— Ar tai būtina?
— O jūs jau po vakarienės?
— Ne.
— Jeigu taip, tai būtina.
Dabar, laukdami vakarienės, jie kurį laiką tylėjo. Or 

kestras irgi tylėjo: muzikantai buvo išsiskirstę. Girdėjosi, 
kaip Stalino prospektu važiuoja troleibusai, kaip ūžia venle 
liatorius, kaip kelneriai renka nuo staliukų tuščias lėkštes. 
Viktorija žvalgėsi po aplinkinius staliukus, bet nematė nė vic 
no pažįstamo veido. „Gaila, — mąstė ji, — labai gaila. Va 
dinasi, Tomas nieko ir nesužinos". Ji ūmai panoro pasakyti 
Adomėnui, ko atėjusi šį vakarą čia. Ne dėl muskato, ne, 
nors muskatą ji iš tikro mėgsta. Tačiau kai buvo besižiojanti 
prabilti, jai toptelėjo, kad gal viskas šitaip susiklostė ir ne 
tik dėl to. Su Adomėnu ji jautėsi visai nesuvaržyta, o kas 
svarbiausia, jam dabar nejautė jokio pykčio. Užtat nega^jo 
ji mąstyti be kartelio apie Tomą, Ar derėjo visa tai pasakoti 
Adomėnui? Ne.

Jie taip ir nepratarė vienas antram nė žodžio, kol ant afi 
lo atsirado šalti užkandžiai. Kelneris sukiojosi vikriai ir ty 
liai, jo veido išraiška buvo rimta ir susikaupusi, lyg moksb 
ninko, darančio epochinį išradimą. Barvainienė ir Adomėnas 
ėmė dalintis mintimis — apie serviruotę, apie valgius, apie tai. 
kad dingo orgestrantai. Bet tai tebuvo priverstinės kalbos: 
taip kalbama tada, kai neturima apie ką kalbėti.

Įsiterpė kelneris:
— Prie užkandžio ką nors užgerti? Konjako? Degd 

nės? Sauso vyno?
— Vaisvandenių, — užsakė Adomėnas. — Po vakarie 

nės — kremo ir muskato.
— Klausau, — kelneris apsisuko ir dingo už duru.
— Nemaniau, kad jūs toks abstinentas, daktare. Nuo 

šiol visu šimtu procentų keičiu apie jus savo nuomonę.
— Neskubėkit. Tačiau ką, jūsų nuomone, aš privalėčiau 

gerti?
— Jūs? Bet iš tiesų jūs ir galantiškas kavalierius. O apie 

mane tai nepagalvojote?
— Apie jus? Ką gi jūs dar galėtumėt gerti?
— Pavyzdžiui, konjaką.
— Atrodo, daktare Barvainienė, kad tai aš visu šimtu 

procentų keisiu apie jus savo nuomonę.
Vėl pasirodė kelneris. Adomėnas užsakė konjako.
Restorano estradoje ėmė rinktis muzikantai. ■„

_ Bus daugiau.
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Lietuviškosios knygos 
problemos

RAŠO VYTAUTAS JONYNAS
4.
Mes užmiršom Tumą Vaiž 

gantą jieškojusį „daimančiuku“ 
pernelyg silpnesnėj tąsyk me 
ninėj kūryboj. Gal šiandien jis 
būtų apkaltintas už tai „nuo 
smukiu“.

Ar teisinga ši laikysena? Ar 
nevertėtų priešingai pasinaudo 
ti tarybinės kritikos taktika?

Kaip jie tausoja, racionaliai 
išnaudoja kiekvieną kūiybines 
energijos tvinksni. Kodci paa 
juos kiekv. tvirčiau susiraičiuj 
apybraižėlė, lengviau nusisekęs 
eilėraštukas bematant randa Ke 
lią knygrišyklon. Mes žinom, 
kodėl jie taip dirbtinai pučia 
„komunizmo statytojų“ gretas. 
Kodėl stengiasi įtikinti krašte 
žmones ir išeiviją tarybinės k il 
tūros klestėjimu.

Bet ar visada laimi kokybėj 
prieš kiekybe principas?

Man atrodo — ne. Šiandien 
negana vien akcentuoti jog i- 
eivijos literatūra atspindi žy 
miai gilesnį žmoniškąjį užsiai, 
gažavimą savo vidinei meninei 
tiesai. Negana didžiuotis ka.‘ 
išeivis kūrėjas nėra įkinkytas 
vienos partijos, vienos tiesos pa 
kinktuose. Negana taipogi ope 
ruoti vien pavardėm žmonių pa 
dauginusių išeiv. literatų eiles.

Metas atėjo tokiu pat efek'y 
vumu ir kruopštumu persodinti 
į antologijų ir atskirų leidinių 
lysves tuos daigus, kurie ikišiol 
pūdymauja mūsų periodikoj.

Turiu galvoj nuostabius 4. 
Jasmanto religinius eilėraščius 
(į kuriuos atpreipė mano dė 
mesį Bradūnas), J. Meko „Vi! 
ką“, J. Aisčio ,,Rikio Pipynės 
mirtį“, St. Varniškio „Vaikys 
tės fragmentus", Škėmos ,,Ce 
lestą“ užsidūlėjusią rankrašty 
Metas padrąsinti gražiai užsire 
komendavusius ištesėti, užbaig 
ti rinkinį ar romaną.

Neteisūs tie, kurie galvoja, 
jog išeivijos proza sustingus' 
vis tose pat tematinėse provė 
žose ar pasikylstanti nihilisti 
niuose zigzaguose.

Nežinau, ar sugebėsiu išreikš 
ti suprantamai savo mintį, bet 
man regis (ir tai būtinai turėtų 
praskambėti recenzijose), kad 
neretai išeivijos rašytojas peivir 
Sija sau pasistatytą uždavinį.

Neabejotinai gimtojo krašto 
ilgesys, karo sumaišties aprašy 
mai suteikė gausią medžiagą iš 
eivių romanams.

Atrodytų ir Katiliškis savo 
„Išėjusiems negrįžti“, nesiėmė 

jokių komplikuotesnių uždav1 
nių, kaip pavaizduoti tuos siau 
bingus pergyvenimus. O tačiau 
šiame romane pirmą kartą na 
sirodo mūsų literatūroj lietuviš 
ko „seno vaisko“ negrimuot’t^ 
veidas. Netoks, kurį užtikdavom 
„Kario“ ar „Trimito" proginei 
prozoj, bet neužginčijamai sa 
vas ir autentiškas kiekvienam 
kas dėvėjęs uniformą.

Autobiografinis elementas ne 
užsmaugė slenkančiu mazgu 
„8 lapų“ gimnazistės pasaulio. 
Gimtasis Kampas atsistojo, 
kaip gyvas skaitytojo vaizduo 
tėj, tikresnis nei visi, iki Šiol 
piešti fonai mūsų literatūroj.

Nemažiau originaliu eksperi 
mentu yra ir paskutinioji Pul 
gio Andriušio knyga „Rojaus 
vartai“. Rodos paprasčiausi vai 
kystės atsiminimai Augštaitijos 
kaime, nes dar gerai nubrėžti 
vaikų charakteriai. Bet nuogta 
biai originali kompozicija, ku 
rią pavadinčiau „gaubliu vidaus 
impresija” suteikia knygai ne 
pakartojamą pobūdį.

Panašų įspūdį, jog autoriaus 
užgrėbta žymiai daugiau, sus 
darytumėm ir iš V. Ramono 
„Migloto ryto“, nepretenzingo 
novelių rinkinio iš kaimo bui 
ties. Ne vien autorius be dirbi, 
nio drovėsio pažvelgė į kaimo 
moters erotinių bei seksualinių 
impulsų sritį, bet kartu kontra., 
tingai (gal net kontroversiškai) 
parodė lietuvio vyro surambėjo 
šią buką prigimtį.

Tas pat pasakytina ir apie A. 
Škėmos „Baltąją drobulę *. At 
rodytų, autorius siekia vien at 
vaizduoti išeivio lėtą agonij į 
didmiesčio pilkšnėj. O tačiau 
įdėmiai įsiskaičius, praskamou 
retu, ikišiol mūsų literatuioj tu, 
singumu ir mišrios šeimos ne 
santaikos sopuliai ir save tepatv 
bės žmogiškas jieškojnnas. Pa 
galiau, tai pirmasis žingsnis į 
autentišką išeivio santykio su 
gyv. tikrove nustatymą.

Nenorėčiau būti netikru pra 
našu, bet man atrodo, kad toly 
džio dar paspartės slinktis į nū 
dienio išeivio tikrovės vaizdav; 
mą. Jau J. Gliaudos „Šikšnos 
parsių sostas" ir J. Kralikausko 
„Šviesa lange“ yra pirmaisiais, 
apmatais romano, kurio aktua 
lumas gali grąžinti skaitytoją 
lietuviškai knygai. Šios knygos 
irgi prašosi platesnio aptarime 
ir dėmesio.

O kur dar išeivio poeto san

nKpKIkLaUsoMa LIETUVA

KULTŪR WWK&OjVIKA
„VIENYBĖ“ SUSILAUKIA 

DEIMANTINIO 
JUBILĖJAUS

Brooklyno „Vienybei", ku 
rią redaguoja rašytojas Juozas 
Tysliava, sueina 75 metai egzis 
tavimo. Tai vienas seniausių lie 
tuvių laikraščių ne tiktai JAV, 
bet ir visame lietuviškame pa 
šaulyje. Sukaktuvių minėjimas 
įvyks balandžio 16 d. Brook 
lyn Academy of Music ir Gra 
nada viešbučio salėse.

DA1L. A. IR A. TAMOŠAI 
ČIAI PAKVIESTI

dalyvauti pavasarinėje Kings 
ton Dailės dr-jos parodoje, kn 
ri įvyks Queen’s universiteto 
Meno galerijoje.

„SEPTYNI STULPAI 
TURGAUS AIKŠTĖJE“, 

dėl kurių buvo kilęs politiškai 
literatūrinis triukšmas, dabar 
statomi pakartotinai Čikagoje 
vieno anglų teatro, vasar. 5, 12 
ir 19 dienomis, 2 vai. dienos 
metu, 850 N. Lake Shore Dii 
ve auditorijoje.
• Dail. A. Tamošaitienė jau 
beigia austi didžiulį sieninį k;1, 
mą abstraktinio meno pagiir* 
dais. Kilimą pavadino Gyveni 
mo verpetais.

tykis ir konfliktai su gyvenamą 
ja epocha. Jiem nuškicuoti, rei 
ketų antra tiek laiko, gal kito 
panašaus subuvimo ir kito pi e 
legento.

♦
* *

Baigdamas noriu pasakyti 
tik tiek. Neįmanoma vienu va 
karu, kaip pakilus ir kūrybin 
gas jis bebūtų, nugenėti visų us 
nių ir piktžolių, užgožusių ka 
dais kitokį išeivio išeiviui ir 
vo kultūrinėm vertybėm santy 
kį.

Bet jei mes čia susinnaę u, e i 
tumėm iš pobūvio su pažadu 
perskaityti ar naujai Įsigilinti i 
išeivijos veikalą, jei šį vakarą 
pasektų kiti (galbūt sėkmingus 
ni) vakarai ir popietės, jei susi 
rastumėm naujus metodus, su 
dominti lietuviška knyga nuo 
jos nutolusius, — galbūt toiy 
džio kultūrinių barų ražienose 
imtų kaltis nauji želmenys, ku 
riuos galėtume pavadinti kultv 
rinės rezistencijos vardu.

Galas.

NL red. nuoširdžiai dėkoja 
už nuoširdų ir galimai objekty 
vų pasirinktos temos išnagrin* 
jimą, labai naudingą skaityto 
jams.

RESTAURUOJAMA 
KRĖVĖS TĖVIŠKĖS 

SODYBA
Varėnos rajone jau antre rr» 

tai restauruojama Amerikoje 
mirusio rašytojo Vinco Krėvės 
-Mickevičiaus tėviškės sodyba. 
Atnaujintas gyvenamasis na 
mas, sutvarkytas šulinys prie 
namo, sodyba aptverta tvora, 
atnaujinti rašytojo naudoti na 
mų apyvokos reikmenys, įra : 
kiai ir baldai. Pabaigus dar 
bus, čia bus įrengtas Krėvės me 
morialinis muzėjus. E.

DVI PARODOS VILNIUJE
Vilniaus Dailės muzėjuje vy 

ksta dvi dailės parodos. Vieno 
je išstatyti darbai prieš šimtą 
metų mirusio dailininko Kanu 
to Rusecko. Viso išstatyta 200 
jo dailės darbų.

Kitoje parodoje, turinč lit 
35 darbus, yra išstatyti žymių 
jų dvidešimtojo amžiaus dail. 
ninku darbai. Šioje parodoje ar 
stovaujami Sezanas, Matisas, 
Van Gogas, Gogenas, Picaso 
ir kiti.

MUZIKO V. KUPREVI 
ČIAUS SUKAKTUVĖS

Lengvos muzikos autoriui, 
Viktorui Kuprevičiui, sukako 
60 metų amžiaus. Jis yra para 
šęs vaikams operą „Žiogas n 
skruzdė“ ir vaikams operečių 
„Paukščių koncertas“, „Paso 
ga’’ ir kt . Yra parašęs dainų 
taip pat vaikams. Bendrai, V. 
Kuprevičius yra žinomas ka:p 
lengvos, daugiausia vaikams 
muzikos komponuotojas.

ĮDOMŪS POLITINIAI 
ATSIMINIMAI

Ekonomistas Juozas Audė 
nas, buvęs žemės ūkio ministe 
riu paskutiniame Nepriklauso 
mos Lietuvos ministerių kabi 
nete, parašė politinio turinio 
knygą, atsiminimų pobūdžio,— 
„Paskutinis posėdis“, apie 300 
puslapių dydžio, ir ruošiasi j? 
išleisti. Kaip rodo pavadinmas. 
knyga žada būti labai įdomi n 
kontraversinga. nes šia tema 
jau yra buvę gan plačių ir karš 
tų diskusijų.
• Lietuvių Dienų knygų lei 
dykla Kalifornijoje išleidžia p;1 
mąją Aleksandro Rodžiaus eil° 
raščių knygą „Paukščių takas“. 
Po to išleis premijuotą Bernai 
do Brazdžionio naują lyriko? 
rinkinį „Vidudienio sodai".
• Sol. V. Keblys dabar tęsia 
mokslus Mc. Gili universite:o 
Konservatorijos operos klastje 
ir dalyvauja tos klasės ruoši., 
muose pastatymuose.
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Montrealio universiteto kalbų prof. J. P. Vinay, padedamas 
Phyllis Claperton, šeštadieniais, 6 vai. vakaro per TV 6 
kanalu duoda prancūzų kalbos pamokas, vedamas labai 

sumaniai ir gyvai.

DĖL KNYGOS APIE VIL 
NIŲ ANGLŲ KALBA

Praeitais metais lapkr. 9 d. 
N. L. Nr. 45 buvo įdėtas Pi 
Dauginio užklausimas, kur 
dingo Vilniečių s-gos leidžiam ♦ 
anglų kalba knyga „Vilnius 
Lietuvos gyvenime“. Tas už 
klausimas buvo savo vietoje r 
be jokių sugestijų, tačiau į iį 
atsakė ilgu — atviru laišku p. 
I. Šajauka (NL. Nr. 48, lapkr 
30 d.), iškeldamas daug pašali 
nių dalykų, beveik neturinčių 
ryšio su tos knygos išleidimu. 
Pasirodo, kad tas ginčas dėl 
aukso obuolio buvo nereikalin 
gas ir jis nepataikė į tikrą tai 
kinį.

Kalbamoji knyga jau penkti 
metai kai išversta iŠ lietuvių į 
anglų kalbą, surinkta ir padary 
ti žemėlapiai. Ji ramiai sau guli 
„Tėviškės Žiburių“ redakcųoj.

Kodėl ji nespausdinama?
Koz.

• Ugniagesiai pareikalavo pa 
kelti atlyginimą už darbus ir *2 
jų valandų savaitės.

• Nemokamas ligonių gydy 
mas padidinęs ligonių skaičių Ii 
goninėse, dėl ko Raudonasis 
Kryžius pristigęs kraujo atsar 
gy-
• Barteškaitė Rūta Seimelio ba 
liuje surinko Vasario 16 gimna 
zijai 15.50 dol. Ačiū.

• Vytautas Valaitis buvo išskri 
dęs į Izraelį padaryti „Newswe 
ek“ žurnalui nuotraukų.

• Dr. V. Vygantas lankėsi Kon 
go sostinėje, Leopoldvily, kar 
vyko Pax Romans konferenci 
ja.

LIETUVIS CIVILIS 
LAKŪNAS

Vaclovas Filipavičius, Lietu 
voje baigęs Dariaus - Girėno 
aviacijos mokyklą ir buvęs 
sklandymo instruktorium, paai 
ryžo ir Kanadoje įsigyti lakū 
no specialybę. Tuo tikslu jis 
dvejus metus lanke Monlrealy 
esančią valdinę aviacijos mo 
kyklą (Laurentian Aviation j, 
papildė savo, kaip lakūno, ži 
mas naujais atsiekimais ir mo 
kyklą baigė antruoju, su sidab 
ro medaliu. Dabar jis yra kelia 
mas į Miltono aerodromą tarp 
Hamiltono ir Toronto, kur pra 
deda savo specialybėje darbą, o 
po 3 mėnesių bus lakūnu Sabi 
na lėktuvu Co. Mėnesine alga 
lakūnams 600—800 dol., plius 
draudimai lakūno ir Šeimos. 
Sveikiname tautietį lakūną ir 
linkime jam laimės ir sėkmės.

Toje pačioje lakūnų mokyk 
loję Montrealy mokosi dar du 
lietuviai: p. šukevičius iš To 
ronto ir p. Lopšys iš Hamilio 
no.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LITUANUS, Lithuanian qu 

arterly, 1960. Volume VI. No. 
3. Turinyje svarbūs stiaipsniai. 
Prof. Pakšto apie rusų kolonu 
mą ir genocidą Lietuvoje, J.Ble 
kaičio apie Balį Sruogą ir kt. 
Numeris iliustruitas keramikes 
A. Kašubienės keramikos ai 
vaizdais.

AIDAI 1961. Nr. 1. Įdomus 
ir rimtas turinys: P. Brazys ra 
šo apie moderniuosius gamtos 
mokslus ir religiją, Z. Ivinskis 
apie K. Jablonskio įnašą lietu 
vių mokslui, J. Gimbutas apie 
medines Lietuvos varpines ir 
kt.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
13.

FAUSTAS
Suprask, ne tai man rūpi! Kaip beprotis 
džiaugsmų kankinančių ilgiuos. 
Ilgiuosi neapykantos džiugios. 
Beviltiškos paguodos. . . Mano siela, 
Atšalusi nuo mokslo ir žinių. 
Atsiveria skausmams visų žmonių, 
Pajusti trokšta ji pasaulio viso gėlą. 
Geismais jo pagyvent ir viltimis, 
Kad mano prablaivėjusi vaizduotė 
Vargus ir laimę jo galėtų išmatuoti

MEFISTOFELIS
Tai kietas gabalas. Nuo amžių amžinųjų 
Aš į jo plutą šipinu dantis. . .
Tikėk manim, nė vienas iš tavųjų 
Nuo lopšio ligi pat mirties 
Nėra tokios įkandęs žiauberies. 
Šia visata tik Dievas tesidžiaugia; 
Jį supa, kaip žinai, negęstanti šviesa; 
Diena pakeičia žmogui naktį baugią, 
O mūs buveinė — amžina tamsa.

FAUSTAS
Aš viskam pasiryžęs!

MEFISTOFELIS
Tai tiesa.

Tačiau man vienas daiktas baimę kelia: 
Gyvenimas prabėga greit, 
O iki tobulybės — galas kelio.
Manau, kad j pagalbą tau ateit 
Galėtų toks autoritetas. 
Kaip poetas:
Šiek tiek pafantazavęs, 
Paposmavęs,

, Jisai nepavydėdamas garbės, 
Tave apdovanoti sugebės 
Ugningumu neapoliečio - ■ 

Ir šalta ištverme Šiauriečio, 
Laukinio elnio eiklumu 
Ir liūto narsumu.
Be to, gal būdą slaptą jis surado, 
Kaip tavyje piktybės pradą 
Suderinti su dvasios taurumu;
Gal būt, nubrėžęs meilės žygių planą. 
Jis žada tau jaunatvės liepsną duot, 
Ir veikiai aš tave, drauguži mano, 
Pradėsiu Mikrokosmu tituluot?

FAUSTAS
Bet jeigu, nepasiekę tos svajonės, 
Kuri nuo seno masina taip žmones, 
Sudūžtu mano potroškiai visi, 
Tai kas gi aš?

MEFISTOFELIS
Tik tas, kas tu esi. 

Eik, užsidėk nors dvidešimt perukų 
Ar ant sieksninių atsistok kojūkų, — 
Vis viena liksi toks, koks tu esi.

FAUSTAS
Kasdien prie stalo sėdu aš sudribęs, 
Kas dieną jėgos senka vis labjau; 
Ir nors pasaulio išminties gėrybes 
Tiek metų kantriai savyje kaupiau, — 
Nepriartėjau aš prie begalybės, 
Augštesnis nė per plauką netapau.

MEFISTOFELIS
Bičiuli, koks tu silpnadvasis. 
Ir kiek tokių matau aplink! 
Kol tavo sielos karštis neužgesęs, 
Gyvenimo džiaugsmus aistringai skink. 
Galva, sėdynė, rankos, kojos 
Juk tau priklauso, po šimtais! 
Kodėl gi taip baidaisi ir kratais 
Tų pramogų, kuriom naudojuos? 
Ristūnų šešetą pasikinkei — 
Ir dviem galingais tuzinais kanopų 
Tolyn šuoliuoji sau smagiai, 
Ir tau nė kiek blauzdų nesopa. . .

Žvaliau! Pasaulin aš kviečid tave. 
Gana tau alint smegenis urve! 
Tas, kas protauja nuolatos, 
Man primena pablūdusį galviją, 
Kuris dykynėj klaidžioja ir bijo 
Čia pat, pašonėj, žydinčios lankos.

FAUSTAS
Nuo ko pradėsime?

MEFISTOFELIS
Greičiau iš tos landynės, 

Kur taip nyku, kur taip gūdu! 
Nustok jaunuosius pasakim maitmęs, 
Atmink, kad iš šiaudų nebus grūdų. 
Lai tavo gerbiamas kaimynas 
Iš kailio nerias ir kankinas,
O tau — kam postringauti? Mokiniai 
Vis tiek nesužinos juk nieko doro. 
Girdi? Štai vienas jų jau priemenėj.

FAUSTAS
Su juo šnekėtis neturiu aš noro.

MEFISTOFELIS
Nejau vargšelis šitiek laukė tam. 
Kad ponas daktaras jį taip nuskriaustų? 
Duok man kepurę savo ir apsiaustą.

(Persirengia).
Su tokiu apdaru patiksiu aš bet kam 
Ir sąmoju nustebinsiu maloniai. 
O tu keliolikai minučių pasitrauk. 
Būk pasiruošęs laukiamai kelionei!

(Faustas išeina).

MEFISTOFELIS
(ilgais Fausto rūbais)

Į žmogišką puikybę nusispjauk. 
Numok ranka į mokslą ir į protą! 
Susiviliok buitim nauja,
Į buitų šalį klaidžią ir miglotą 
Įženk, — ir tu jau mano valdžioje! — 
Likimas davė dvasią jam neramią. 
Jinai į tolį veržiasi aklai 

Ir nebenori net žiūrėt i žemę, 
Kuri tiek daug pagundų siūlo jai. 
Nublokšiu jį purvan, atskleisiu kraupią 
Gyvenimo tuštybę, — ir tegu 
Jis leipsta, plėšosi, ant kelių klaupia 
Ir, nebetekęs kančiose jėgų, 
Maldauja ramumos, lai godžiai žvelgia 
Į gaivų gėrimą ir valgį, 
Kurio pasiekti niekad nevalios. 
Net jeigu ir nebūtų jis šiandieną 
Pardavęs velniui sielos, tai vis viena 
Nebėr jam kelio atgalios! 

Įeina studentas.

STUDENTAS
Aš atvykau čia ir tuojau 
Pasikalbėti atėjau 
Pas jus, garbingas mokslo vyre,

MEFISTOFELIS
širdingai dėkui jums už tai! 
Tokių, kaip aš, Čionai šimtai. 
Ar esat apsitrynęs jau truputį?

STUDENTAS
O, leiskit jūsų globoje pabūti! 
Nebenustygdamas namuos, 
Šiaip taip pabėgau nueinamos, 
Turiu jėgų ir pinigų 
Ir noru mokytis degu.

MEFISTOFELIS
Pasiryžimas jūsų geras.

STUDENTAS
Deja, nebejauku man daros. 
Atgal keliaučiau aš mielai. 
Aplinkui niekur nei žolelės, 
Nei medeliuko — vien suolai. 
Vien mūrai slegiantys ir salės... 
Aš lyg apkurtęs, man baisu, )
Nebematau, nė kur esu.

Daugiau bus. ’
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Filmų menas Mosklo - Technikos naujienos LONDON, Ont.
SONG WITHOUT ENO

Daina be galo, tai yra gražiai 
pastatytas filmas, mėginąs at 
vaizduoti kompozitoriaus Fra 
nz Listo gyvenimo istoriją. Fil 
mo foną sudaro puošnios kon 
certų salės, grakščios bažnyčios 
ir prabangūs aristokratų rūmai. 
Visa tai lyg nuostabion harmo 
nijon jungia malonūs Chopino. 
Bethoveno, Wagnerio muzikos 
tonai, skambą nuo filmo pra 
džios ligi galo Liszto piano kcn 
certų metu.

Lisztas atvaizduotas kaip mo 
terų žavėtojas. Filme išryškin 
tos ypač dvi moterys, daugiau 
šia nulėmusios jo gyvenimą; 
grafienė Marija (Genevieve Pa 
ge) ir princesė Karolina (Ca 
pucine).

Šiame filme trūksta asmens, 
kurio gyvenimas vaizduojamas. 
Čia parodoma tik jo išorė ir int 
riguoją konfliktai.

HELL TO ETERNITY
Šiame filme kalbama apie ja 

ponų šeimos užaugintą našiu 
tį, kuris atsiranda moralinėje 
sankryžoje. Būti ištikimam 
Amerikai ar Japonijai? Susigy 
venęs su mintimi, kad kovos ne 
prieš žmones, bet už idėją, siu 
ja savanoriu j kariuomenę kaip 
japonų kalbos žinovas. Šis jau 
nas kareivis (Jeffrey Hunter) 
susibičiuliauja su dviem kitais 
likimo draugais (Vic Damone 
ir David Janssen).

Atrodo, kad pagrindinis fil 
mo tikslas — atkreipti žiūrovo 
dėmesį į karo žiaurumą. 1 ai 
aiškiai galima pastebėti visoje 
filmo eigoje, scenų parinkime 
ir jų pristatyme. Pavyzdžiui, lė 
tas filmo aparatu kovos lauko 
apžvelgimas, šautuvų ir giana 
tų ugniai nurimus, atskleidžia 
šimtais lavonų nuklotą žemę, 
kad jis minutę pagalvotų, maty 
damas šiurpes karo pasekmes. 
THE DARK AT THE TOP

OF THE STAIRS

Filmas gana įdomiai pastaly 
tas, gerai atvaizduoja to ,,uul 
keto“ gyvenimo atmosferą. Vis 
dėlto neišvengia kai kurių ni 
gaus skonio scenų.

į SPARTACUS
Filmas nukelia žiūrovą į di 

dingą Romos gadynę — pirmą 
jį šimtmetį prieš Kristaus gimi 
mą. Bežvelgiant atgal į tuos se 
novės laikus, nekartą pasiseKC 
žmogaus vaizduotei atkurti iš 
tisus istorinius vaizdus marga 
me įvykių fone. Hollywoodas 
savo prityrusia ranka tokius 
spektaklius paprastai gerai pa 
ruošia filmo ekranui, nors daž 
nai galima jiems prikišti auten 
.viškumo trūkumą, nusi/elbia' 
mą perdėto puošnumo.

Filmui yra surinkta būrys ga 
bių ir pasižymėjusių artistų.

Tikslas iškelti žmogaus lala 
vės troškimo jausmą nėra pa 
grįstas tinkamais vaizdais, ku 
rie žmogų įtikintų. Vietoj to 
labai pabrėžti pavergto žino 
gaus nužmoginimo vaizdai, jo 
priespaudos sunkumas ir skaus 
mai.

PLEASE, TURN OVER
Nauja anglų statyta komedi 

’’a. Septyniolikmetė mergaitė 
parašo knygą, sukiršinančią vi 
są miestelį. Knygoje, atvaiz 
duoti personažai išoriniai yra 
panašūs į jos pažįstamus žmo 
nes, bet jų charakteriai visiškai 
skirtingi ir perdėtai egzotiški. 
Jų sulyginimas su to miestelio 
gyventojais, sukelia daug rą 
myšio. (LL)
•' Vysk. J. Steponavičius, Žano 
mis iš Romos, esąs ištremtas iš 
Lietuvos į Rusiją ir laikomas 
Vladimiro kalėjime. Šiame ka 
Įėjime mirė vysk. M. Reinys.

Steponavičius išvežtas todėl, 
kad atsisakęs kunigais įšventin 
ti šnipus. E.

ATOMINĖS FIZIKOS ISTORIJA
2.
1925 m. olandų fizikai S. 

Gaudsmitas ir Dž. Uienbekas 
nustatė, kad elektronui šalia 
masės ir elektros krūvio reikia 
priskirti dar vieną svarbią savy 
bę — sukinj. Be to, pasirodė, 
kad elektronas elgiasi lyg ma 
žas magnctėlis (turi vadinamą 
jį magnetinį momentą). Tai bd 
vo pirmosios žinios apie vidinę 
elektrono struktūrą. Idėja apie 
sukinį ir magnetinį momentą vė 
liau pasirodė labai vaisinga. 
Tais pačiais 1925 m. šveicarų 
fizikas V. Paulis paskelbė kitą 
labai originalią mintį — vadina 
mąjį draudimo principą, kuris 
logiškai paaiškino periodines 
elementų sistemos struktūrą.

1926 m. L, de Broiho, austro 
E. Šredingerio, vokiečių M. 
Borno ir V. Heizenberge ir ki 
tų fizikų dėka buvo sukurta 
nauja teorija — kvantinė ma 
chanika. Ji paaiškino žinomus 
ir numatė daug naujų leiškimų, 
kuriuos sąlygoja elektronai, 
protonai ar atomai (vadinamie 
ji mikro obejektai). Paaiškėjo, 
kad mikroobjektai yra dvilvpio 
pobūdžio: vienose sąlygose jie 
pasireiškia kaip įprastinės ma 
žos dalelytės, kitose — kaip 
banga. Dėl tų priežasčių mikro 
objektams senoji Niutono me 
chanika pasirodė negaliojanti, 
reikėjo sukurti naują teoriją. 
Netrukus eksperimentiškai bu 
vo gauti elektronų, vandenilio 
ir kitų atomų difrakciniai vaiz 
dai, kurie patvirtino tų mikro 
objektų banginį pobūdį. Fizi 
ka praturtėjo dalelės n bangom 
dualizmu.

1930 m. vokiečių fizikai V 
Botė ir H. Bekeris pastebėjo, 
kad. bombarduojant berilį alfa- 
-dalelėmis, gaunamas kažkoks 
skvarbus spinduliavimas, skir 
tingas nuo įprastinio elektro - 
- magnetinio spinduliavimo, c

Filmas pastatytas pagal Wil 
liam Inge vaidinimą. EKrane pa 
rodytos šeimyninės problemos, 
įdėtos į 1920 metų vieno mažo 
miestelio gyvenimo rėmus. Ee 
jokio varžymosi žiūrivui atiden 
giamos viesos šeimos nesant v 
kų priežastys.

PSYCHO
Naujas Hitchock kriminali 

nis filmas, yra savotiškai įdo 
mus ir puikiai pastatytas.

DESIRE IN THE DUST

WINDSOR, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Amerikos pietinių valstybių 
nusigyvenusių dvarinnkų te 
ma. Dvarininkas, vadinamas 
Pulkininku (Colonel), didelių 
ambicijų žmogus, siekia guber 
natoriaus vietos artėjančių rin 
kimų metu.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Windsore Ap. 
valdyba rengia vasario 19 d. M; 
nėjimo programa sekanti: 1? 
vai. St. Francis bažnyčioje Šv. 
Mišios už žuvusias kovose už 
J ietuvos laisvę. Po šv. mišių 1 
vai. p. p. Kroatų salėje, 2520 
Seminole St., iškilmingas ak 
tas, kurio metu kalbės nakvies 
tas svečias iš Čikagos, ALT .ia 
rys, buvęs prokuroras J. Ta) x 
las. Po iškilmingo akto meninė
dalis, kurią išpildys Windsorc 
lietuvių choras, vadovaujamas 
J. SodaiČio ir p. E. Butavičie 
nes paruošti lietuvių vaikai at 
liks montažą. Kviečiame visus

ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS ji
į 117—6th Avenue, LACHINE. J

Windsoro lietuvius šiame minė 
jime dalyvauti ir tuom atlikti 
šią garbingą tautinę pareigą.

RADIO PROGRAMA
Kaip anksčiau, taip ir šiais 

metais CBE Radio stotis Vasa 
rio 16-sios proga, ,,Traditional 
Echos“ programos visą pusę 
valandos paskirs lietuviams. Ši 
piograma bus transliuojama is 
Windsoro CBE Radio aaoti^s 
per visą CBC Radio tinklą, t. 
y. per visą Kanadą, šeštadienį, 
vasario 18 d. 10.30 vai. ryto. 
Eastern Standard laiku. Kitose 
Kanados dalyse, kur yra kitoks 
laikas, turi prisitaikyti pagal 
ES laiką. Prašome visus Kana 
dos lietuvius šią programą iš 
klausyti ir po to pasiųsti r«d.o 
stočiai padėkos laiškučius. I a 
programa, kurią CBE radio jL-.i 
tis transliuoja, nemokamai gn 
dėsime tik tada, jeigu bus ja 
didelis susidomėjimas. Todėl 
prašome, kad visi pasiųstų truni 
pus padėkos laiškus šiuo adrt 
su: CBE Radio Station, Securi

paties berilio branduoliai virsta 
anglies branduoliais. Po dvejų 
metų Dž. Čedvikas, analizuoda 
mas Botės ir savo darbų rezultu 
tus, nustatė, kad stebimas sp a 
duliavimas vra nauju, dar neži 
nomų dalelių sriautas. Tų dale 
lių masė pasirodė beveik lygi 
protono masei, tačiau jos neturi 
elektros krūvio. Naujosios da 
lėlės buvo pavadintos neutr- 
nais. Vėlesni eksperimentai pa 
tvirtino neutronų egzistavimą. 
Neutronai suvaidino milžinišką 
vaidmenį tolesniame atominės 
f-'zikos vystymesi.

1932 m. tarybinis fizikas D. 
Ivanenka paskelbė hipotezę, 
kad atomų branduoliai susideda 
tik iš protonų ir neutronų, o 
patys protonai ir neutronai yra 
paprastos, vadinamosios ele 
mentarinės dalelės, kurių nebe 
sudaro kokios nors kitos sax a 
rankiškos dalelės. Branduolio 
teigiamas elektros krūvis lygus 
protonų skaičiui, o atominis 
svoris — protonų ir neutronų 
sumai. Iki 1932 m. buvo laiko 
ma, kad atomo branduolys y>a 
sudarytas iš protonų ir elektio 
nų. Elektronų buvimą branduo 
lyje pateisino, atrodo, tas fa* 
tas, kad radioaktyvių branduo 
lių kitimo metu iš jų išlekia 
elektronai. Tačiau elektrono bu 
vimo branduolyje prielaidos ne 
galima buvo suderinti su kai ku 
nais žinomais fizikos dėsniais ir 
teko nuo jos atsisakyti. Ivanen 
kos iškelta mintis buvo patvir 
tinta daugeliu faktų ir yisuoti 
nai pripažinta.

1932 m. amerikiečių fizikas 
K. Andersonas, stebėdamas 
kosminių spindulių pėdsakus 
Vilsono kameroje, rado dar ne 
pažįstamos dalelės pėdsaką. 
Naujosios dalelės masė pašilo 
dė lygi elektrono masei, tačiau 
ji turėjo teigiamą elektros krū 
vį. Taip buvo aptiktas teigia 
mas elektronas — pozitronas. 
Pozitronas drauge su elektronu 
(elektrono - pozitrono poid) 
gali atsirasti iš gama-spindulio. 
Ir atvirkščiai, elektrono pozų 
rono pora gali virsti dviem ar 
ba trimis gama-kvantais. Šiuos 
procesus tyrė tarybiniai fizikai 
I. Frankas, L. Groševas, A. 
Alichanovas ir kl.

1934 m. prancūzų fizikai [re 
sa Kiuri ir Frederikas Žolio-K:r 
ri, bombarduodami alfa dalelė 
mis įvairius atomus, aptiko 
branduolines reakcijas, ku 
rioms veikiant, naujai atsiradę? 
branduolys nėra subtilus, o =a 
vaime skyla toliau. Taip- bu><o 
atrastas dirbtinis radioaktyvu 
mas. Netrukus italų fizikas E 
Fermis parodė, kaip dirbinu 
radioaktyvumą taip pat galima 
sužadinti bombarduojant kai 
kuriuos subtilius atomus neulro 
nais. Už tuos darbus minėtiems 
autoriams buvo paskirta Nohe 
lio premija. Radioaktyvūs ižo 
topai (žymėtieji atomai) buvo 
pritaikyti įvairiausiose mokslo 
srityse. Tuo metu buvo atrastas 
ir Vavilovo - Čerenkovo efek 
tas, už kurio suradimą ir išaiš

SUTINKANT
Sausio 22 d. išrinkta nauja 

Apyl. valdyba, pasiskirčiusi pa 
reigomis šitaip: J, Butkus — 
pirm., K. Kudukis — vicep. ir 
sekr., VI. Bernotas — ižd., f-. 
Rušinskas— kult., J. Lukša — 
šalpos reikalams. Tenka džiaug 
tis, kad dabartinę valdybą su 
daro visi labai energingi asnie 
nys, pasiryžę apylinkes veikios 
ratą didesne sparta pasukti pu 
myn. Džiugu, kad jon įeina ir 
ankstesnės imigracijos tautietis 
P. Rušinskas. Buv. apyl. v-ho>? 
vardu noriu palinkėti naują] u 
Apyl. valdybai sklandaus ir na 
šaus darbo svarbioje mūsų tau 
tinio išsilaikymo srityje.

Metus žvilgsnį į praeitį, ma 
lonu konstatuoti, kad per nas 
kutinius metus pavyko pasiekti 
nuoširdaus bendradarbiavimo, 
išlaikant mūsų kolonijos vieny 
bę, turinčią lemiamos reikšmes 
mažos apylinkės organizuotam 
gyvenimui. Čia ir daugiau džiu 
ginančių prošvaisčių: pagyvėjo 
si skautų veikla, Jaunimo fondu 
ir L. Liet, vaikų teatre užuo 
mazga, sustiprėjusi šeštadieni 
nė mokykla, pirmus metus pa 
stoviai turinti du mokytojus. 
Taip pat — jautrus londoniečiu 
atsiliepimas į mielosios tautie 
tės Repšienės nelaimę, o taip 
pat — nuoširdus aukojimas ki 
tiems reikalams. Londono lietu 
viai, apie 60 šeimų ir dešimtu 
kas viengungių, lietuviškam rei 
kaltu metų laikotarpyje suauk./ 
jo apie 1.200 dol. Atskirai dar 
tenka paminėti kaip svarbesnį 
veiksnį — išvystymą nuoširdes 
nių santykiu tarp pabaltiečių. 
Anksčiau sudarytasis laikinasis 
ir dabar—nuolatinis Pabaltiečių 
komitetas bando išplėsti sav ■> 
veiklą į dėmesio vertą platesnio 
masto judėjimą. Buv. valdyba 
jaučiasi laiminga, matydama, 
kad jos mestoji mintis „dau 
giau dėmesio mūsų jaunimui“ 
rado tokį nuoširdų pritarima 
mūsų Krašto v-bos, Kultūros 
fondo, liet, spaudos ir kitų mū 
su bendruomenei vadovaujan 
čių asmenų. Dar daugiau — 
jie ne tik davė pritarimą, bet ir 
dėjo dideles pastangas šiai pi o 
blėmai išspręsti ir sprendimu? 
realizuoti darbais.

Sunkiausiu klausimu buv. v- 
bai pasirodė — įtraukimas nau 
jų jėgų į liet, darbą ir išjudini 
mas tų, kurie nusiteikę niekur 
nebejudėti. Visas darbas atlieka 
mas keliolikos ir tų pačių asme 
nų, kai dauguma lieka nuošaly 
je, kaip sfinksai. Truputį liūd 
na. Linkėtina naująjai valdybai 
geresnės sėkmės.

Jei ir tektų kuo šioje srityje 
džiaugtis, tai tik tuo, kad šie 
met metiniame susirinkime daly 
vavo maždaug dviguba.' dau 
giau žmonių, kaip per betkurj 
susirinkimą, įvykusį kelių pas 
kutinių metų laikotarpyje. Gal 
tai ženklas, kad blogiausias mo 
mentas jau praėjo ir dabar r ei

IR PALYDINT. ..
kalai vėl pradės gerėti? Gal ka i 
da vėl ateis diena, kai daugiau 
širdžių pajus liet, pareigą dėl 
paties reikalo geresnio įsisąmu 
ninimo ar vien iš pagarbos te 
vynei ir bočių pastangoms, ku 
rias jie sudėjo ant tėvynės au 
kuro, neretas paaukodamas net 
savo gyvybę. Deja, tas jų pas 
tangas televizijos šviesoje mcu, 
jau baigiame užmiršti.

Buv. valdybos vardu dėkoju 
visiems geros valios tautie 
čiams, padėjusiems valdybai ar 
ba nuoširdžiai dirbusiems liet, 
darbą šalia jos, o ypač mūsų 
šeštadieninės mokyklos moky 
tojams L. Eimantui ir U. Blyz 
kienei, o taip pat šeimoms ir 
asmenims, kurių dėka per pra 
ėjusius metus mūsų apylinkė Lu 
vo gyva, būtent: Katkevičiams, 
Judickams, Chainauskams, Ga 
deliams, Eimantams ir Čegia 
ms; taip pat — J. Petrauskui, 
M. Statkienei ir kt. Nuoširdi 
padėka priklauso ir mūsų žino 
miems anglistams: Gražinai ir 
Edmuntui Petrauskams, Aid. ir 
Aif. Pociams, Birutei ir A'.g. 
Eimantams. Taip pat — stam 
besmems rėmėjams: Kavec 
kams, Cicėnams ir kt. Nuošir 
dus lietuviškas ačių visiems 
kojusiems ir darbu prisidėjo 
siems.

Atsisveikindami linkime vi 
siems londoniečiams ir mūsų gc 
riesiems kaimynams. Mount 
Brydges, West Lome, Rodney 
ir kt artimųjų apyl. lietuviams, 
sėkmės asmeniškame gyveni 
me; kartu prašome nepamiršti 
ir lietuviškų įeikalų. Buv. apyl. 
v-ba yra labai dėkinga Kr. V- 
bai ir kt. centro organams, skv 
rusiems tiek daug dėmesio apy 
linkės veiklai, ne sykį žaibišku 
greičiu mums atėjusiems į pa 
galbą mūsų bėdose, pav.. Kad 
ir lenkų išsišokimo ir kt. at ve 
jais.

Kaip buv. pirmininkas noriu 
padėkoti mieliesiems valdybos 
nariams už nuoširdų darba: 
mes visada rasdavome bendrą 
kalbą, tinkamai suprasdavome 
savo pareigas ir nežinodavome 
jokių nesklandumų. Buv. vai 
dybą sudarė: E. Daniliūnas — 
pirm, ir jaunimo reikalams, A 
Petrašiūnas — vicep. ir ižd., B. 
Ratkevičiūtė — sekietorė ir jau 
nimo reikalams, P. Kulvinskie 
nė — kultūros reikalams, A. 
Kalnėnas — šalpos reikalam.,. 
Be to, P. Tumosas — vasario 
16-sios gimn. būr. vadovas.

Tegul mūsų darbas ir darbas 
tų, kurie tęs mūsų pareigas, 
nors dalele prisideda prie lieta 
vybės išlaikymo ir išugdymo 
bendro jausmo, kad visi pašau 
lio lietuviai, nežiūrint kur jie be 
gyventų, yra lygūs broliai, vie 
ningai siekią to paties tiksle: 
mūsų jėgos — tautos ateičiai ir 
Tėvynės laisvei!

E. Daniliūnas, 
Buv. Apyl. Pirmininkas.

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

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

LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primanai paštu.

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

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

ty Building, Windsor, Ontario, 
arba Toronto CBC Radio ?to 
čiai.

KLB Apyl. Valdyba.

kinimą P. Čerenkovui, i. i'a 
mui ir I. Frankui 1958 m. bu 
vo paskirta Nobelio premija. 

Bus daugiau.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLA22I- LANY, IhC
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.
> tanntm::n::»n»nnn:m:nn»»»»Hn:::n::i»niiiiiiiiiin»nuni:»K«mtmi

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

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L 1 S |
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika V
Lietuvoje, Vokietijoje, Angl’juje ir Kanadoje. v

Lietuviama nuolaida. v
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, V

»' Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. £

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

moteriškų rūbų

SIUVĖJAS
AUGŠTOS kokybės
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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K. BARONAS.

25 dienos Europoje
(Kelionės įspūdžiai)

n.

PATEKUS J SVETIMĄ NEPAŽĮSTAMĄ MIESTĄ
ir norint jį arčiau pažinti, ge 
riausia priemonė yra vadovas. 
Kiekviename didesniame Euro 
pos viešbutyje, prie legistr .ei 
jos stalo, yra skelbimas, prane 
šąs turistų susirinkimo vietą ir 
laiką. Mano viešbutis „De Ro 
ode Leeuw” (Raudonasis liū 
tas) buvo miesto centre, netoli 
pašto rūmų, geležinkelio šio 
ties ir karališkosios pilies. Neto 
Ii viešbučio buvo ir turistų sv 
sirinkimo punktas, tad jau šeš 
tadienio rytą, tik už 7.50 guldė 
no (apie 2 dol.) įsėdau su ki 
tais svetimtaučiais j didelį auto 
busą, kuriame graži ir simpatiš 
ka olandė, pradėjo aiškinti įdė
mesnes pravažiuojamas mies 
to vietoves.

Amsterdamas, vadinamas

šiaurės Venecija
(tam jis turi pilną pagrindą) 
yra pastatytas ant 100 salų, su 
jungtų 300 labai žemų tiltų. Ne 
galėčiau tikrai tvirtinti, tačiau 
man atrodo, kad pusę jo ,,gat 
vių” sudaro kanalai. Be abejo, 
viduramžiais jie palengvino pre 
kybą, tad ir tikrumoje Amster 
damą reikia laikyti ne kokiu re 
prezentaciniu miestu (a la Va 
šingtonas), bet grynai prekyui 
niu. Prekyba aiškiai prasikiša. 
Pav-, Kalvertstraat yra garsi vi 
soje vakarų Europoje, nors 
krautuvės joje nėra tokios mo 
derniškos kaip kad pav. New 
Yorko Fifth Ave. Tam nėra ir 
sąlygų. Daugumas gatvių labai 
siauros, primenančios Vilniaus 
senamiesčio — Rūdninkų, Žy 
dų. Stiklų gatveles. Lengva nu 
šina sunku prasilenkti.

Sunku prasilenkti
ir praeiviui šaligatvyje, tad gy 
ventojai naudojasi daugiausia 
vidugatviu. Bet pietinė Amste. 
damo dalis yra labai modernia 
ka, kur už šeimos namą moka 
ma iki 35—40 tūkst. dol. arbi 
100 — 110 tūkst. guldenų, čia 
ir gatvės plačios, kiemai dideli 
Bet tai lašas jūroje. Šiaip, judė 
jimas gatvėse yra labai dideli. 
Ne tik lengvų mašinų, autobu 
sų, bet ir dviračių. Iš 12 iru. 
Olandijos gyventojų, kas ket 
virtas turi dviratį. Dviračiu mc 
tina veža savo vaiką, dviračiu 
jaunuolis veža savo simpatiją. 
Ir kada pasikeičia šviesos kryž 
kelėse, sustoja arba pajuda pir 
mieji.

šimtai dviratininkų,
Stebiesi olandais, kaip tos sue; 
siekimo priemonės specialistais. 
Olandijos sportininkai šioje ša 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ar USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsf.?--4:,'*a 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame naciu sudarytus ir apdraus
paprastu ir UI U IJdSlll 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. Tai JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

koje yra vieni geriausių visame 
pasaulyje, nes dviratį jie naudo 
ja nuo pat mažų dienų. Jiems 
lengva rungtyniauti. Ypač tru 
mpame nuotolyje. Tai labai pa 
togi susisiekimo priemonė tose 
siaurose gatvelėse, augštai, į 
įvairias puses palinkusiais na 
mais. Daugumas jų stovi ant 
polių. Kuris nors jų kiek dau 
giau ,,pasiduoda“ į žemę, „pas. 
duoda’’ į tą pusę ir pats namas. 
Tas ypač pastebima senamiesty 
je, kur namai turi po 400—500 
m. amžiaus, palikę beveis. nepa 
sikeitę, su dideliu kabliu puc 
pat stogo. Manau, kad jis rei 
kalingas gaisro atveju. Pasiro 
do ne. Persikeliant gyventi į 
kitą butą, ant to kablio kabina 
ma stora virvė, išnešant per Ur 
gus baldus, nuleidžiant ta virve 
juos žemyn. Pats gyvenimas iš 
šaukė tokį transportacijos ke 
lią, nes čia viskas labai suspaus 
ta,

išnaudotas kiekvienas kampelis.
Neįmanoma pasinaudoti laip 
tais ar durim baldų išnešimui ai 
įnešimui. Jie yra per siauri, skir 
ti tik žmogui praeiti

Bendrai, visoje Olandijoje 
jaučiamas didelis butų trūku 
mas. Statyba nedidelė, o tauta 
visą gyvenimą kovoja su jūra, 
užkariaudama iš jos gabalėlius 
žemės. Kaip viena tirščiausiai 
gyvenamų valstybių Europoje, 
dėl didelio žmonių pertekliaus, 
Olandija priversta savo tautie 
čius atiduoti kitiems kraštams.

Kiekvienas olandas don.čjooi 
Kanada, klausinėjo apie darbą, 
piagyvemmo sąlygas. Ypač jr.u 
nimas, kuris galvojo, arba jau 
buvo sukūręs šeimas. Vien tik 
dėl butų problemos. Tuo pilnai 
įsitikinau, nes kanaluose ma 
čiau mažus namukus ant laivų. 
Miesto savivaldybė sunkiai duo 
da tokį leidimą. Jis kaštuoja 
apie 1 tūkst. guldenų ir kitam 
neperleidžiamas.

Prieš kelis šimtmeč.ius, o gal 
dar iki primojo pusaulnio karo, 
Amsterdame žydėjo prekyba. 
Šiandien ji gerokai kritus. Ne 
tekta kolonijų, pasaulinę rinką 
užkariavo kitos tautos. Teko 
pervažiuoti izraelitų gyventą 
kvartalą. Prieš vokiečių okupa 
ciją Amsterdame buvo jų stipri 
bendruomenė, beveik tokio pa 
ties dydžio kaip ir Vilniuje, tie 
savo rankose turėjo prekybos 
centrus. Kaip aiškino vadovė, 
vokiečiams išžudžius Amsterda 
mo žydus, ta gatvė ir tas visas 
kvartalas jau niekad neatkuto. 
Ir tikrai, joje buvo laoai tyru,

TO^NTO LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS KOLONISTO 

ŠALTINIUS

TORONTO SKAUTŲ RĖMĖ
Per skautų eglutę Įvykęs 

skautų tėvų susirinkimas išrin 
ko 16 asmenų skautų rėmėjų 
tarybą, o ši išsirinko valdybą iš 
A. Dilkaus — pirm., p. J. Pace 
vičienės vicep., A. Abroma:tie 
nės sekr., S. Dapkaus ižd., 1. 
Vadausko ūkvedžio ir J. Stanio 
nio koresp.

Be to skautų rėmėjai aptarc 
skautų ir skautų rėmėjų ergam 
žavimą, uniformų įsigijimo, tur 
to globojimo reikalus, bei at«_i 
ties veiklos klausimus.

Šia progra prašome, kad ma 
lonūs tėveliai sudarytų sąlygas 
visiems skautams atvykti į suei 
gas ir įgalintų juos pasiiuoši.1 
Vasario 16 d. iškilmėms. Taip 
pat prašome, kad patys tėve 
liai juose dalyvautų ir paniaty 
tų savo sūnus ir dukras darnic 
se skautų eilėse ir duotų moru 
linę paramą skautų veikimai. 
Padėkim mūsų jaunimui eiti tie 
siu skautišku keliu ir subręsti 
pasididžiavimo vertomis asme 
nybėmis.

Į VISUS KANADOJE GYV E 
NANČIUS MED. IR

DANTŲ GYDYTOJUS!
Šiuo metu yra paskelbtas 16 

Vasario gimnazijos Dolerio va 
jus tos gimnazijos išlaikymui 
stiprinti. Tuo reikalu dirbo ir 
dirba didelis skaičius Rėmėjų 
būrelių, kurių materialinė pa 
rama lengvina ne tik gimnazi 
jos medžiaginę būklę, bet ir ko 
voja už laisvę, išlaikydami lie 
tuvišką jaunimą lietuviškoje 
mokykloje. Šių rėmėjų būrelių 
tarpe niekuomet nėra likęs pa 
syvus ir Kanados Toronto gy 
dytojų būrelis, kuris visuomet 
laiko 16 Vas. gimn. vieną iš ia 
bai svarbių ir reikalingų veiks 

kur nekur viena, antra krauju 
vėlė.

Nepamirštamą įspūdį paliko
Tautinė Meno galerija, 

įsteigta 1882 m. Joje surinkti 
geriausių Olandijos menininkų 
paveikslai, pradedant 8 amž. 
Tačiau iškyliausi ir daugiausiai 
pagarboje laikomi Rembrandt 
(jo vardu ir aikštė pavadinta;, 
Rubens (belgai jį taip pat savi 
nasi) van Dyck ir kt. Tik dvi 
valandos buvo skirtos meniuin 
kų darbų apžvalgai, nes su eks 
kursij os vadove teko toliau va 
žiuoti į deimantų šlifavimo įmo 
nę.

Šią žiemą Kanados gerbūvį 
reprezentuoja 528.000 bedar

tunnmmnnnnmmtnmmmmmm 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce 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

N

A. E. M c K AG U E, 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.

JAI PERSIORGANIZAVO 
nių išlaisvinimo kovoje ir savo 
reguliariai apsidėtu mokesčiu 
remia šios gimnazijos egzisten 
ciją.

Šio vajaus proga T. Gydyto 
jų būrelio nariams ii visiems 
Kanadoje gyvenantiems gydy 
tojams yra primenama, kad šį 
kartą pagalba 16 Vas. gimnaz; 
jai yra dar daugiau reikalinga, 
ir iki 1961 m. vasario 16 d. 
(skelbto Vajaus terminas) ne 
liktų nė vienas neprisidėjęs pi 
nigine auka prie to ,,gyvo pa 
minklo“ pastatymo, išmokinda 
mi mūsų jaunimą, kuris mus pa 
vaduos ir atiduos savo jėgas 
Laisvosios Lietuvos atstatymui.

Aukas prašome siųsti pažy 
mint 16 Vas. gim. Dolerio va 
jus, Toronto Gydytoju būreliu 
vadovei Dr. E. Norvaišienei.

41 Kennedy Pk. Rd. 
Toronto 9. Ont.

BANKAS „PARAMA” 
tebeauga nariais bei bankinė 
mis operacijomis. Girdima, kad 
pernai gautas žymiai didesnis 
pelnas, nei bet kuriais metais. 
Tai džiugus reiškinys, tiktai nu 
sistebėtina. Paramos platesnės 
informacijos neužlinkama. Štai 
kad ir kredito kooperatyvų laik 
raštyje neužtinkama jokių ži 
nių iš sėkmingo lietuvių koope 
ratinio gyvenmo. O pranešti 
būtų daug ko — nekiekvienas 
Ontario kooperatyvas taip gr„ 
žiai auga ir gyvuoja. Net ir la 
bai tinkama proga proga—mo 
derniai įrengtos įstaigos atida 
rymas — neturėjo reikiamo at 
garsio net ir mūsiškėje spaudo 
je, o ką bekalbėti apie prieina 
mą angliškąją. Ateinančiame 
metiniame susirinkime šis in.or 
macijos klausimas turėtų rarli 
dėmesio.

Amsterdamas garsus visame 
pasaulyje dęimantų apdirbimo 
pramone, tad ir didžiausioje 
įmonėje teko stebėti deimanto 
apdirbimo procesą. Pabaigoje, 
tarnautoja išdėstė akmenis par 
duoti. Nė vienas nesusigundė 
nupirkti, kadangi kaina buvo 
gan augšta. Kiekvienas pater, 
kino savo smalsumą maža pan 
dėle vienam įmonės kambaryje. 
Už stiklų buvo išstatyti įvai 
raus dydžio deimantai. Čia ma 
čiau ir mažiausią pasaulyje dėt 
mastą, matomą tik per mikro 
skopą. D. b.

SUDBURY, Ont.
JAUNIEMS DARBO YRA

bių. Laikas sunkus. Gal būt, vie 
nintelis Sudburys yra laimingų 
jų skaičiuje. Lietuvių bedaibių 
nėra, visi dirba gaudami augš 
tus atlyginimus.

INCO padidinus gamybą, 
daug priėmė ir vis dar priima 
naujų darbininkų, bet tik jauno 
amžiaus. J. Kručas.

— Kubos diktatūra, guinJa 
ma režimą, pašalino iš pa. eigų 
120 teisėjų.

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.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^.

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

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

6.
— Ko atvažiavote?
— Tikriname paruošų vyk 

dymo kvitus. . . Valsčius palie 
pė. Aš mažai raštingas, tai mo 
kytoja padeda. Ką aš. . . Mane 
išrinko, ar aš norėjau būti pir 
mininku, na, Pauly, Medžiau, 
pasakyk. . .

— Geras jis žmogus, dovano 
kite, — prabilo Medžius, — do 
ras, visi išrinkome. . .

— Tylėk! — „Kovas” sugiie 
žė dantimis ir prišoko prie Me 
džiaus, — užtarėjas atsirado. 
Surišti jį!

Aš kalbėjausi su mokytoja, 
kuri visą laiką kūkčiojo.

— Mokykloje maldas reikia 
kalbėti, panele. . . Kryžių, vy 
tį pakabinkite. Juk čia Lietuva, 
jūs lietuvė, mes visi lietuviai. . .

Nespėjau ir susiorientuoti, ką 
toliau veikti, kai lauke pokštele 
jo šūvis. Paskui prapliupo daug 
šūvių, patiško pirkios langai ir 
atsidarė durys, akyse žybtelėjo 
penkiakampės žvaigždės. . :

. . . Visi penki mano draugai 
parašiutistai krito didvyrių mir 
timi. Aš ir vėl pabėgau — be 
ginklo, be viršutinių drabužių, 
susikruvinęs į lango stiklus.

Kaip brangiai atsieina kova 
už Lietuvos laisvę ir neprikišu 
somybę!

Sausio 31, trečiadienis
Žuvus „Kovui“ — Antanui 

Šilui, sumažėjusios „Karklo“ 
grupės vadu tapau aš. Daug rū 
pėsčių. Reikia išplėsti, išvysty 
ti tikrą kovą.

Prieš tris dienas Raudonoji 
Armija užėmė Klaipėdą. Dabar 
visa Lietuva raudona. Nieko, 
ji greit pažaliuos. O tada... Ta 
da pražygiuosime darniomis 
gretomis Laisvės alėja. . . Pui 
kiosios gadynes varpas aides 
kiekvieno lietuvio — tėvynės 
sūnaus — širdyje. . . Tai leite 
nanto Dambrausko žodžiai. Su 
kokiu įkvėpimu tada, tame Že 
maitijos miške leitenantas juos 
tarė! Girdėjau, Dambrauskas 
dabar užsienyje. . . Toks saka 
las mūsų neužmirš.

Platelių miškas. . . Tada aš 
buvau tik piemenėlis, naivus, 
abejojantis. O dabar?

Hitlerio Vokietija gal jau. 
tikrai eis po velnių. Amerika 
greičiausia laukia vasario le
sios. Tada ir sprigtelės!

Vasario 5, pirmadienis
Praėjusią naktį Užbaliuose 

nušoviau savo kaimyną. Už ką? 
Už tai, kad jo sūnus susigalvo 
jo įstoti į liaudies gynėjų būrį.

. . . Artėja vasario šešioliic
toji.

Vasario 19, prmadienis
Vakar aplankėme jaunimo 

pasilinksmirvmą Gelažiuose 
Keletą „linksmuolių“ išrengė 
me iki apatinių baltinių. Visi 
mano grupės nariai išsiriiiKo po 
kostiumą, po paltą.

Vasario 28, trečiadienis
Gerą dalyką sugalvojo į ma 

no grupę perėjęs Grindiiis, ki 
lęs iš Gelažių kaimo. Šis vvru 
kas žmonėms, kuriuos truputį 
gaila nušauti, numauna kelnes 
(moteris — pakelia sijonus) ir 
gerai ištrina sėdimąsias vietas. 
Tam reikalui panaudoja papras 
čiausią tarką.

. . . Tiesa, vėl pasirodė Albi 
nas Sabaliauskas — mūsų rry 
limas „Morkuška“. Du mene 
sius jis slapstėsi — tai pas Bar 
bę, tai Velniakiuose, pas Bai 
čiūną, lindėdamas daržinėje, po 
šienu įtaisytoje slėptuvėje. Gud 
rus. šėtonas, — per stipriausius 
šalčius išbuvo šiltose pastogėse, 
pripūtęs. Vakar pagaliau išlni 

do iš slėptuvės, nuėjo pas mano 
gimines klausi, kaip galima su 
rasti Antaną, tai yra, mane. Sc 
šuo Marytė patarė manęs jieš 
koti miške, apie Ąselės kalno. 
Ten ir susitikom. Žiūriu, nagi 
..Morkuška“!

— Negaliu, „Baltušį“, be jū 
sų, — pasakė jis. Priimk, susi 
mildamas.

Priėmiau ir paskyriau savo 
pavaduotoju.

Dabar mūsų grupėje apie dvi 
dešimt. Būrys.

Praėjusią naktį „Morkuš 
ka“ įvykdė pirmąjį mano įsaky 
mą. Drauge su savo broliu Vik 
toiu ir dar trimis draugais ap 
lankė Tiltigalių gyventoją Me 
liūną, kuris dirbo žemės refer 
mos komisijos pirmininku ir su 
ėmė jį. Paskui, nuvedę prie 
vieškelio, nušovė. Lavonas pa 
liktas pavieškely, •— tegu žino 
visi gyventojai, koks likimas 
laukia.

Manyje užverda kraujas, 
kai pagalvoju apie bolševikiš 
kas žemės reformas. . .

Bus daugiau.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

Dmitnjevičius Maliukas, paklo 
tas ant tremtinių kaulų. Šiuo ke 
liu, žandarų varomi su grandį 
nemis ėjo tremtiniai. Sunkias, 
rūdimis apdengtas katorginin 
kų grandines, mes matėme ne 
vienoje gyvenvietėje jrengtuo 
se muzėjuose. Mus sukrėsdavo 
carinių valdininkų taikyti žtau 
rūmai, kuriais jie norėjo įbau 
ginti laisvės ir demokratinių teį 
šių trokštantį žmogų“. (Koks 
skirtumas tarp caro žandarų ir 
komunistinių NKVD?) Caro 
laikų „palikimą“ G. Šimkus ra 
do Golyšmanove, nes vidurinės 
mokyklos istorijos mokytoju 
yra A. Mačiulis, kurio tėvas 
šiauliškis buvo ištremtas caro 
į Sibiro taigas. Jis dabar muko 
si lietuviškai, o savo sūnų pava 
dino Algirdo vardu.

Bet štai, vėl randame Stalino 
-Chruščiovo laikų tremtinius! 
Abatsko mieste apie surengtą 
koncertą autorius rašo: „aplink 
jaunimas tampo bajanus ir ar 
monikas, lieknos merginos „iš 
peties trypia „pliaską“. Kokių 
linksmų dainų toje šventėje ne 
išgirsi! Kolūkiečiai, daj-b'iniri 
kai, visi tie, kurių rankos čia 
stato miestus ir gamyklas, atko 
voja iš gamtos ir priverčia der 
lingą plėšininį juodžemį duoti
gerą grūdų derlių, šiandien lin 
ksminosi. Matėme besišypsan 
čius su pypkutėmis burnoje, 
barzdotus kazachus, linksmai 
šokantį ir dainuojantį rusą, sza 
jingą estą, vokietį, draugišką 
ukrainietį, totorių“.

Žinome kokiais keliais lietu 
viai, latviai, estai, vokiečiai ir 
kiti atkeliavo į plačias taigas, 
žino kiekvienas ir Lietuvoje 
tad autorius jų katorginio keliu 
dėl suprantamų priežasčių ne 
aprašo).

Būdingą šios dienos Lietu 
vos gyvenimo epizodą paduoda 
atvirame laiške Sporto redak 
cijai studentas A. Vidmantas. 
Jis rašo: „universiteto sporto 
salės Nr. 1 nusirengimo kamha 
riuose rasi ir paltų ir suknelių 
ir kostiumų ir batų... Ir žmonių 
būna. Jie ateina apsirengę, čia 
pat nusirengia, sukabina dra 
bužius ir su sportine apranga 
beveik dvi valandas treniruoju 
si salėje. O drabužiai atviroj rū 
binėj kabo ir „laukia“ kad kas 
nors jais apsivilktų ir išeitų... 
Ir štai kartais dingsta. . . koji 
nės. Niekas to nenori vadinti 
vagyste, tačiau. . . Gal būt su 
maišė kojines? Bet argi galima 
tai padaryti! O namo eiti po 
treniruotės ar po rungtynių oe 
kojinių, pasakyčiau, ne vijai 
malonu. Ir vis tokią „laimę“ 
jau turėjau du kartus. Teko ba 
sinyčia pareiti ir rankininkui E. 
Misevičiui n kitiems“.

— Chruščiovui New Yorkas 
daugiau patinka negu Mask/-*, 
todėl kovo mėnesį, kai rinks ■> 
JTO pilnatis, jis taip pat atsiva 

> siąs New Yorke, nors čia jo
J® Iraa L <r i a air X* 1 O ■ a L ■ «*
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VISI GERAI ATSIMINKIME

kad sekmadienį, vasario 19 d., 
nepriklausomybės minėjimas 
prasidės 11 vai. iškilmingomis 
pamaldomis, o 4 vai. p. p. L. 
Namų salėje įvyks iškilming-s 
aktas, su koncertine dalimi.

Mieli lietuviai, visi iki vieno 
dalyvaukme tame mum; taip 
reikšmingame minėjime ir tuo 
pačiu pagerbkime nepriklauso 
mybės kovų didvyrius.

DALYVAUKIME IR 
RINKIMUOSE

Tą pač,^, vasario 19 d., įvy 
ks Hamiltono apyl. B-nės v-bos 
ir revizijos komisijos rinkimai 
Suraskime laiku kiekvienas, 
tam svarbiam reikalui ir atiduo 
kime savo balsas už tuos kandi 
datus, kurie mūsų manymu, bū 
tų tinkamiausi ir stipiiausi, se 
kantiems kadencijos metams, 
nes tinkama, ar netinkama vai 
dyba, priklauso nuo mūsų pa 
čių, už ką rųes atiduodame bal 
sus, todėl būkite protingi.

Apyl. Valdyba.
KLB-NĖS KULTŪROS 

FONDO PIRMININKAS 
kun. J. Borevičius SJ, viešėda 
mas Kanados sporto pirmeny 
bėse, turėjo pasikalbėjimą su xe 
liais asmenimis dėl surengimo 
Kanados jaunimo sąskrydžio 
Hamiltone. Tą reikalą Kultu 
ros Fondas jau apsvarstė ir arti 
miausiom dienom atsiųs mūsų 
kolonijai oficialų raštą. Krašte 
tarybos narys, referavęs tą klau 
simą paskutiniame KT suvažL 
vime, pažymėjo, kad priėmus 
suvažiavime referento visą pro 
gramą, darbas būtų pradėtas 
jau iš anksto, surengiant jauni 
mo dienas gal jau gegužės m. 
Viktorijos dienos savaitgalyje. 
Tuo tarpu, plačiam pasiruoši 
mui, paliko mažai laiko. Spalio 
m. padėkos dienos savaitgalis 
susikryžiuotų su Kanados Lietu 
vių Diena, kurioje kaip tik nu 
matoma plati jaunimo progra 
ma. Reikia tikėtis, kad nauji 
Hamiltono LB valdyba. Kultu 
ros fondo siūlymą savo posėdy 
je apsvarstys ir padarys atitinka 
mą sprendimą.

TORONTO SIETYNAS
atvyksta vasario 26 d. į Hanul 
toną ir L. Namų Delta kino sa 
Įėję pastatys S. Čiurlionienės - 
- Kymantaitės pasakė „Dvyli 
ka brolių juodvarniais laKsčiu 
siu“. Sporto klubas Kovas kv<e 
čia visus hamiitomečius į šį pui 
kų vaidinimą, kuriame daly 
vaus 30 aktorių: juodvarniai, 
kiškiai, blogoji pamotė ir kt. 
Ypač mūsų mažieji kviečiami 
pamatyti tą gražią pasaką su 
puikiomis dekoracijomis ir kos 
bumais. Vaidinimo pradžia 4 v. 
P- P-

SPORTĄ MĖGSTĄS 
JAUNIMAS

turi retą progą pirmą kartą Ha 
miltone stebėti Kanados lietu

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

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

\ Teisiniai patarimai, 
ji Morgičiai.

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

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“ i 
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. |

vių jaunių ir jaunučių stalo te 
niso pirmenybes, kurios įvyks 
VAV parap. salėje vasario 25 
d. Žaidynėse dalyvaus musą 
jauniausieji sportininkai ;s> 
Montrealio, Ročesterio, Toroa 
to ir Hamiltono. K. B.

LN NAUJŲ NARIŲ 
SĄRAŠAS NR. 31

Su dėkingumu skelbiame Žū
ties naujų LN narių sąrašą ir 6 
narius, įnešusius papildomai. 
200 dol. Gurchin Alex, Glen 
coe; po 100 dol.: Andriuliony 
tė Dalia ir Andrulionis Alg’s, 
abu iš Rodney, Šarapnicl as 
Aleksas, London, Šiurna Doii., 
Kairys Alfonsas, Tukas Pi. ir 
Augustine Stanley, sr., visi 4 
iš Tillsonburg; Gudinskas Br. 
Simcoe, Ont.; Jakubonis Zen., 
St. Catharines, Ont., ir harm! 
toniečiai: Skaistytė Rūta, Kro 
naitė Patricija - Dalia, Visk n 
tienė Stasė, Viskontas Aloyzas, 
jr., Bubnys Juozas, Urbaitis Fe 
liksas, RoČienė Stasė, Pliskevi 
čius Petras ir Sakalailė Aud.ė

Įnešė papildomai: Šarapmc 
kas Juozas, St. Catharines, 5-tą 
šimtinę ir po antrą šimtą — 
Vaitkus Vaclovas, Woodstock, 
Kochankienė Agutė, Gerulskis 
VI., Kanopa Pov. ir Rimkūnas 
Pr. — visi 4 iŠ Hamiltono.

Pagal šį sąrašą Liet. Namai 
nuo gruodžio 15 d. iki vasario 
3 d. gavo iš viso 2700 dol.

Visiems didžiojo lietuviško 
darbo rėmėjams — Tautos Na 
mų Hamiltone statytojams re:č 
kiame viešą ir gilią padėką 1

LN Valdyba.
LIETUVIS UŽVEDĖ 

VIŠTŲ ŪKĮ
Hamiltono kaimynystėje, 

Glanford Station, Ont., atsike 
lęs iš Montrealio, Pr. Šimelai 
tis prieš Kalėdas pasistatė savo 
farmoje specialius, pagal nau 
jausius vištų ūkio išiadimus, pa 
status ir pradėjo auginti vištas. 
Pirmą vištukų porciją gavo u 
tūkstančius, o ateity numato au 
ginti daugiau. Sveikiname lietu 
vio iniciatyvą ir linkime sėkmės. 
Tautiečiams gi, ypač hamilto 
niečiams, pravartu žinoti ir ret 
kalui esant, pas Pr. Šimelaitį už 
sukti. Juk: savi pas savus visų 
pirma!

• E. ir J. Norkūs, susilauKė 
dukters
• A. Naruševičius, verslininkas 
Hamiltone, turi įsigijęs alinę - 
- Hotel, kuri yra James ir Gore 
g-vių kampe. Ji senoviškai va 
dinasi Grand-Hotel.
• Grožio salioną atidarė M. Er 
skaityte - Trumpickienė. Lietu 
viskas vardas — Miida’s Haii 
Styling — nebaido ir svetimtau 
čių, kurios visuomet būna pa 
tenkintos gražiai sudėta šukuo 
sena. Hamiltonietės kviečiamus 
pasinaudoti mūsų tautietes pa 
tarnavimu, užsukant į 319 
King St. E. arba paskamomant 
iš anksto telef. JA 7-1015.
• Dviejų sportininkų — Z. Sta 
naičio ir A. Meškauskaitės ves 
tuvės bus liepos 1 d. VAV baž 
nyčioje. o vaišės numatomos 
Knights of Columbus salėje, ka 
dangi laukiama daug svečių is 
JAV ir Kanados.
• Su Naujais metais pradėjo 
saują šeimos gyvenimą našle 
Stasė Šlep^tienė, sukurdama še» 
mą su Albinu Stankų.
• Po žaidynių rasti du motenš 
ki megstiniai. Atsiimti pas K. 
Baroną, telef. LI 5-0979.
• Savanoris - kūrėjas Petras 
Pleskevičius pakeitė adresą, ja 
bar yra šis: Emerald Str. 220, 
Hamilton, Ont.

METINIS HAMILTONO „TALKOS“ BANKO 
SUSIRINKIMAS

Šeštieji ,, Talkos“ darbo mc 
tai labai gražiai baigėsi. Meti 
ms narių sus-mas įvyko vasario 
4 d. Atsilankė 74 nariai ir sve 
čiai. Susirinkimą Parap. salėje 
atidarė v-bos pirmininkas E. 
Sudikas.

Protokolą perskaitė v-bos 
sekr. St. J. Dalius. Protokolas 
priimtas be pataisų.

Pranešimuose pirm. E. Sudi 
kas pažymėjo, *.ad Kanados 
ekonominė padėtis praeitais me
tais nebuvo palanki, jautėsi 
stagnacija, nedarbas, kas paiie 
tė ir mūsų bankelį. Nariai dau 
giau taupė, todėl susikaupė dau 
giau indėlių, negu buvo išduo 
ta paskolų. Tačiau bankelis pa 
augo visu 100,000 dol. balau 
se. Padidėjus kapitalui ir esant 
daugiau darbo, buvo pasamdy 
tas nuolatinis tarnautojas—bu 
kelio vedėjas, kuris dirba pilna 
laiką nuo praeitų metų birželio 
1 d. Nuo kovo 1 d. įvedama ėe 
kių sistema. Kiekvienas narys 
galės, kaip ii visuose bankuose, 
išrašinėti čekius. Dokunicn 
tams laikyti nupirkta nedegama 
spinta. Supažindinti visuomenę 
su Talkos uždaviniais ,r teikia 
mu patarnavimu, išleista 8 psl. 
brošiūra, sięninis lietuviškas ka 
lendorius. Praeitais metais mi 
rė narys/Jonas Jokūbaitis, kivio 
atminimas pagerbtas atsistoji 
mu.

Bankelio vedėjas E. Lengni 
kas savo pranešime pažymi, 
kad narių santaupos padidėjo 
37% daugiau negu 1959 m., o 
paskolos 51%. Balansas už 
1960 m. suvestas 315,516.03 
dol. sumai. Aktyvą sudaro: Ka 
sa - Banke $26,193.08, Kasa - 
- Keitimo fondas $100.00. Iš 
duotos paskolos $183.406.0*. 
Nejudomo turto paskolos $6 7, 
915.98. Garantijos fondo depo 
zitas Leag. $7,261.33. Šeras 
Leag. 100.00. Depositas Leag. 
$30,097.12. Raštinės invento 
nūs $366.98. Kiti aktyvai $75. 
00. Balansas $315,516.03. Pasy 
vą sudaro: Narių šėrai $253, 
333.88. Indėliai $12.141.05. Ga 
rantijos fondas $6,431.33. Pe 
reinamos sumos $130.00. Gry 
nas pelnas ($13,836.88 atme 
tus 20% Garantijos fondui $ 
2,767.38, nepaskirstyto pelno 
beka $11,069.50 pridėjus likutį, 
iš 1959 m. $410.27) $11,479. 
77. Balansas $315,516.03.

Per 1960 m. turėta ši viso pa 
jamų $21,553.47 ir padaryta .š 
laidų $7,716.59. Grynas pelnas 
su likučiu iš 1959 m. sudaro $ 
14,247.15. Pajamų svarbiausia 
poziciją sudaro palūkanos už 
išduotas nariams paskolas. Išlai 
dų didžiausią sumą paima drau 
dimas ir atlyginimas tarnauto 
jams, bent bendrai atlyginimas 
už darbą ir priežiūrą sudaro l.i 
7% visų pajamų, mažas.

Kredito k-to pirm. J. Mikšys 
pranešė, kad buvo leista išduo 
ti 125 nariams paskolos $213, 
953.53. Daugiausia paskoloms 
prašoma didesnių sumų: 1,000, 
3,000 dol.

Metai Aktyvas 
$$

Paskolos 
$$

Nariai Sk<ai. Pelnas
$$

Dividen.
$$

1955 10,177.31 7,139.93 95 19 162.67 113.03
1956 29,054.43 22,137.59 156 56 969 81 497.19
1957 66,896.57 50,251.31 240 107 2,677.23 1,438.-1
1958 118,230.99 82,617.75 304 125 4,295.85 2,804.11
1959 215,753.84 164,695.44 389 145 8,390.87 6,044.55
1960 315,516.03 251,322.02 491 184 13,836.88 9,947.11

J. D.

Klarnetistas Allen Kane mokina groti savo sūnų.

Revizijos k-jos pirm. A. Jan 
kūnas perskaitė revizijos akrą, 
kuriame konstatuota, kad vis 
kas rasta tvarkoje. Birželio mė 
nesį buvo atvykę revizoriai iš 
Ontario Credito Unijų S-gos ir 
per 3 dienas padarė kruopščią 
bankelio reviziją. Po revizijos 
prisiųstame laiške jie išgyrė 
„Talkos“ pasiektus rezultatus 
ir jos vadovybės veiklą.

Po pranešimų buvo keletas 
klausimų, kurie daugumoje su 
kosi apie paskolos nuošimžirs, 
nes dar daugeliui narių neaiš 
ku, kaip bankai, imdami 6%, už
l, 000 dol. per metus paima 6u 
dol. palūkanų, o bankelis imda 
mas 10% už tą pat sumą, per 
metus paima 53.76 dol. palūka 
nų.

Pelnas, $14,247.15, vaidybos 
buvo pasiūlytas paskirstyti: Ga 
rantijos fondui 20% — $2,7u7. 
38, Švietimo fondui $400.00, iš 
mokėti 4,5% dividendo šėrinin 
kams — $9,947.41, išlaikymui 
vieno mokinio Vasario 16 gint 
sazijoje $240.00, likutis palic 
karnas nepaskirstytam pelne $ 
742.36. Taip susirinkimas ii 
priėmė.

Sąmatą 1961 m. referuoja 
ižd. E. Lengnikas, pranešda 
mas, kad numatoma gauti paja 
mų $29,300.00 ir turėti išlaidų 
$12,414.00. Pagal įstatus bal 
suojant tik už tą sąmatos pu.iK 
tą, kuriame leidžiama valdybai 
numatytų išlaidų ir aukų pozi 
cijoje išleisti iki 500 dol., pasiū 
tymas priimtas.

Rinkimus vesti pirmininkas 
pakviečia K. Stanaitį, N. Žabu 
lionį ir A. Jankūną. Šiais metais 
iš valdybos išeina J. Giedrai 
tis ir E. Lengnikas, iš Kred. ko 
miteto J. Mikšys, iš Revizijos 
komisijos A. Jankūnas. Slapiu 
balsavimu į valdybą išrinkti J. 
Giedraitis ir E. Lengnikas; į 
Kredito komitetą’J. Mikšys; į 
Rev. komisiją J. Stonkus.

Klausimuose ir pasiūlymuose 
J. Stonkus iškelia pasiūlymą 
bankeliui įsigyti namą. Ar susi 
rinkimas įpareigoja v bą zoit 
duoti dirvą namų pirkimui, paei 
sako 30 balsų, prieš 33 balsai. 
Tuo būdu klausimas paliktas at 
eičiai.

Baigiant dar tenka priminti, 
kad nuo įsteigimo dienos, 1955
m. vasario 13 d., į bankelį jstu 
jo 537 nariai, iš kurių 3 mirė, 
43 patys pasitraukė, dabar yia 
491 narys, iš kurių 46 naria, 
yra vaikai ir jaunimas iki 18 r', 
amžiaus.

Mirę bankelii nariai yra Via 
cas Šukaitis, miręs 1956 m. ko 
vo 15 d., Jonas Gylys miręs 
1959 m. lapkričio 13 d. ir Jo 
nas Jokūbaitis miręs 1960 m. 
balandžio 26 d.

Laike šešių savo gyvavimo 
metų bankelis suteikė savo na 
riams paskolų 578,164.04 dol. 
sumai ir nariams - taupytojoms 
išmokėjo dividendo už laiko 
mus pinigus 20,844.59 dol. Ko 
operatinio bankelio „Talka” au 
girnas aiškiau matyt; iš žemiau 
talpinamų skaičių.

Nathan Cohen teatro, tele 
vizijos, kino kritikas ir 

rašytojas.
George Atkins CBC ir TV 

kalbėtojas.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Mūsų miesto tautiečių susi 
rinkimas išrinko naują apybn 
kės valdybą, kuri jau pasiskirs 
tė pareigomis: Martynas Riau 
ka — pirm., Jonas Duoba — 
sekr., Pr. Umbrasas — ižd. ir 
St. Druskis — šalpos reika 
lams. Tautos Fondo reikalus 
>r toliau atstovaus tautietis Pov. 
Gasperas. Visa naujoji valdyba, 
išskyrus tautietį M. Riauką, yra 
seni mūsų kolonijos gyvento; i 
ir visiems gerai pažįsami žr.o 
nės. Reikia tikėtis, o to ir nuošir 
džiai palinkėsime, kad namai 
valdybai visi darbai sektųsi ic 
blogiau, kaip ir anksčiau

Kas liečia buvusios apylinkės 
valdybos darbą, tai buvo laoai 
energinga ir veikli valdyt a, ku 
ri sugebėjo naujai valdybai per

RUSIJOS JAVAI TURI 
DAUG RADIOAKTYVIŲ 

MEDŽIAGŲ
Anglijos laboratorijos, gąvu 

sios iš Rusijos kviečių ir kitų 
maisto produktų, ištyrė ir rado, 
kad Rusijos javai, palyginus 
su Kanados, turi penkis kartus 
daugiau radioaktyvių medžią 
gų. Galima spėti, kad tas fak 
tas yra atominių bandymų pa 
sėkmė, — tie javai ir kiti ma’s 
to produktai yra apkrėsti atomi 
nio spinduliavimo.

AUSTRAI LIETUVOJE 
JIEŠKO TURTŲ, 

kurie šiokiu ar tokiu būdu ten 
užsilikę prieš tai, kai Rusija Lie 
tuvą okupavo. Dabar aušinai 
Maskvai iškėlė bylą dėl turtų 
grąžinimo., bet laisvieji lietu 
viai prieš tai protestuoja, nes 
Maskva yra Lietuvos okupan 
tas ir į Lietuvoje esamus lui
tus jokių teisių neturi.

ĮKLIUVO SU VEŽAMOMIS 
Į LIETUVĄ DOVANOMIS

Pereitą rudenį iš Buenos Ai 
res į Lietuvą apsigyventi išplau 
ke Rapolas Povilonis. Įo gyv£; 
nimo draugė irgi norėjo plauk 
ti, bet prie laivo apsigalvojo ir 
paliko Argentinoje. Povilonis 
su savim vežėsi 500 kg patikėtų 
jam dovanų. Po trijų mėnesių, 
kaip praneša ,,Arg. Lįet. Bal 
sas“, patirta, kad Paviionis ats> 
dūręs Kaune, o jo siuntiniai 
įklimpę Vilniaus muitinėje, ap 
muitinti iki 1.500 rublių ir pan. 
O nuvežtieji vaistai iš viso esą 
konfiskuoti. Kai kurių dovanų 
gavėjai Pavilonio paklausę, ko 
dėl jis nesutvarkęs dovanų įei 
kalą, į ką jis atsakęs: „Džiauki 
tės, kad jūsų daiktai Vilnių na 
siekė, nes daugelio pasiliko vos 
vandenį pei plaukus“. Kai ku 
rie Argentinos lietuviai nuėjo į 
Sovietų konsulatą pasiskųsti, 
bet nieko iš to neišėję. E.

• Veikia čia didelė nekilnoja 
mo turto pardavimo įstaiga 
(Real Estate) B. Kronas - Va 
levičius, turinti centrą ir 3 sky 
rius. Taipgi kita lietuvių pana 
šaus verslo įstaiga Tri Realty, 
kurios savininkai yra B. D,dž 
balis ir Ant. Pranckevičius. J.e 
pirko naujas gražias patalpai 
1127 Main Sti. E. 

duoti gražų palikimą — apie 
1000 dol. pinigais.

KITOS NAUJIENOS
Mieste daug bedarbių ir jų 

skaičius vis auga. Paskutinia’s 
statistiniais daviniais sausio m. 
pabaigoje mieste (įskaitant pi v 
miesčius) buvo užregistruota 
4,920 bedaarbių. Pernai tuo pa 
čiu laiku mieste buvo tik 2,645 
bedarbių.

Šiais metais nedaug sniego, 
bet labai šalta žiema. Kadarg. 
tautiečių tiktai nedidelis skai 
čius yra bedarbiai, tai bendrai 
paėmus, nuotaikos neblogos.

Korespondentas.
JUOKDARIAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

■ giau vertingas nereiškia kad 
bus visai vertingas. O kadangi 
rusų naujasis rublis nebus visu 
vertingas, tai jis ir negales išai 
laikyti, jis turės smukti, ir po 5 
—6 metų jis vėl liks nuvertm 
tas, kaus jau buvo padaryta tris 
kartus po paskutinio karo. 1 ;u 
gi, ne Kerpės galva kritikuoti 
„Nepr. Lietuvą’’, kuri ima z. 
nias iš tiesioginių šaltinių ir ve 
mia pačių sovietu oficialiais pa 
reiškimais. Nes kas gi geriau ži 
no apie sovietiškus pinigus —• 
Kerpė, ar Rusijos valstybinu- 
banko valdybos pirmininkas A. 
K. Korovuškin?

Be to, Ke-pė, jeigu dar nėra, 
visai sukerpėjęs, turi žinoti u 
savo draugams paaškinti, kokiu 
tikslu toks nuvertinimas padu 
rylas. Korovuškin ir tą paaišk 
na tame pat pareiškime spau 
dai. Jis sako: „Ukreplieniju 
masstaba cen i vypusk novycn 
dieneg sozdadut ješčo bolšuju 
zainteresovannost trudiaščich 
šia v povyšeniji pioizvoditelnos 
ti truda i v bierežlyvom otnoše 
niji k každoj kopeikie“, kas lie 
tuviškai yra: „Įtvirtinimas kai 
nų maisto ir naujų pinigų išie; 
limas sudarys dar didesnį d ir 
bančiųjų susidomėjimą pakelt, 
darbo produktingumą ir labai 
rūpestingą kiekvienos kapeikom 
saugojimą“. Ką gi tas reiškia? 
O gi tą, kad darbininkas, nore 
damas daugiau uždirbti, tu-ėj 
daugiau prisispausti, daugiau 
dirbti ir saugoti kiekvieną ka 
pciką, kurios jis ilgšiol labai ne 
vertino ir nesaugojo. Atseit, 
naujų kapeikų darbinink; ■« 
gaus mažiau, negu gaudav • 
anksčiau, ir jam kiekviena ka 
peika bus labai brangi. Taigi, 
— nauja kapeika darbininkui 
bus skaudesnis botagas, vcrč'ąs 
jį dirbti daugiau, kad mažiau 
gautų tų kapeikų, ir kad galėtų 
daugiau gauti, turės ir daugiau 
dirbti. Tai štai ko Kerpe nepa?a 
ko, nes tuščiažodžiaudamas jis 
jieško žioplių, kaip pats prisi 
pažįsta.

O kad senųjų pinigų nuvelti 
nimu sovietijos žmonės apiplė 
šiami, tai pats S Kerpė pripa 
žįsta, nes sako, kad tiems, kas 
turi pinigų susitaupę „bus keb 
lumų iškeisti senus į naujus. 
Gal čia yra kiek tiesos”, pripa 
žįsta jis tą N. L-vai. Ne „kiek“, 
bet visa tiesa. Mandrapypkis.
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Dr. H. Nagys A. Ambrozaitis
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VASARIO 16-TOS MINĖJI MO PROGRAMA

MONTREALYJE
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J. Pauliūtė A. Keblys

Visi jie dalyvauja Vasario 16 dienos šventės minėjime 
Montrealyje

1961. Ii. 13. Nr. f (725)

VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE

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

Mišios užprašytos Seimelio 
prezidiumo ir aukojamos už 
Lietuvos laisvę ir žuvusius ją 
iškovojant.

L. Valstybės operos solistė 
E. Kardelienė giedos A. Vartų 
bažnyčioje, o Šv. Kazimiero 
bažnyčioje giedos solistas Ant. 
Keblys.

Minėjimo aktas pradedamas 
3 vai. po pietų Plateau salėje, 
3710 Calixa Lavalle. Pirm. A. 
Norkeliūnui atidarant minėji 
mą, įnešamos vėliavos. Paskaitą 
skaito visiems mums gerui Da 
žįstamas preleientas dr. Henri 
kas Nagys. Meninę programą 
išpildys solistė Jonė Pauliūtė. 
pianistas Kazys Smilgevičius, 
Aušros Vartų parapijos choras 
vedamas muziko Ambrozaičio, 
sugiedos Kanados chimną ir žu 
vusiems už laisvę. Kvie&ami ir 
Šv. Kazimiero paiap. choristai. 
Taut, šokių grupė vadovauj. J. 
Piečaičio, pasirodys su plačia 
ir įdomia programa. Iškiltnin 
go posėdžio metu visos organ'

Dr. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

«nininiiiiii»itniiiiiin:tiiiii!i!inttai 

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | p‘m"
antradienį ir Į 
penktadienį | P"m*
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
MwmnnnniHimummunuMmnnw

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. ;

Tel.: LA 2-7236 
uiiiiiiiiiiiiiiii»i»iiuii!imnttnmntt

zacijos scenoje dalyvauja su Ma
liavomis.

Minėjiman pakviesti: Mieslo 
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. I-Iamil 
ton. Šventės metu numatoma 
priimti rezoliucijas, kurios bus 
pasiųstos Kanados Ministerial 
Pirmininkui, Jungtinių Valsiy 
bių Prezidentui ir Quebeco M’ 
nisteriui Pirmininkui.

Be to numatoma paruošti 
speciali rezoliucija visiems lietu 
viškiems veiksniams lietuviškos 
išeivijos konsolidacijos klausi 
tnu. Svečiams scenon iš 
kviesti, juos pristatyti bei pade 
koti ir perskaityti priimtas le.o 
liucijas kviečiama dr. I. Gre 
žytė.

Įžangos auka numatoma pre 
Šyti 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<-.» 
kalui geriau n tikslingiau ua 
naudos.

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

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

141C Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. i

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 !UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

f NOTARAS | 
JUOZAS BERNOTAS Z

B. A., B. C. L. I 
i 215 St. James West, 4 
i 7 augitas. €

Tel.: AV 8-3115. §
Namie 2654 Hogan y 

§Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§

Aušros Vartų Parapijos 
Dešimtmečio Bazar as 

įvyks 
vasario 24 d. . 7 — 10 P. M.

25 d. 12 — 10 P. M.
26 d. 12 — 10 P. M.

Daug staigmenų, daug laimėjimų suaugusiems ir vaikams.
Skani kava, reto skonio kepsniai, užkandžiai!

Dalyvaukime visi - 
paremkime Parapiją! 

Visų laukia
Kun. Klebonas ir Parapijos Komitetas.

Tie, kurie aukojo savo gyvy 
bę ir sveikatą iškoviajnt Lietu 
vai laisvę. Savanoriai - Kūrėja: 
šiais metais norima ypatinga. 
pagerbti, už tai mes prieš juos 
lenkdami galvas kviečiame lie 
tuvišką jaunimą iš jų stiprybė: 
pasisemti.

Seimelio Prezidiumas ketvir 
tadienį priima spaudą, radio ir 
TV atstovus.

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero šventvakaris 
ruošiamas kovo 4 d., šeštadie 

I
 DĖMESIO TAUTIEČIAI!

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis - 1
(30—40% žemiau rinkos kainų) jį;
gavome iš Anglijos

I
didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų •:$ 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms. 
Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių ir šilkinių skarelių 

urmo kainomis. $

Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių lį; 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, .g kad čia perkant sutaupysite J;
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS iį:

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Kaufman’s Woollens & Textiles
Wholesale and Retail

3997 St. Lawrence Bvd. 
tel.Victor 2-5319

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford 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

nį, 8 vai. vak. parapijos salėje 
Bus programa ir veiks lietuvis 
kas bufetas. Sekmadienį, kovo 
5 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
bus Šv. Kazimiero atlaidai.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pelenų diena — gavėnios 
pradžia yra trečiadienį. Tai yra 
kartu susikaupimo ir rimties pia 
dž’.a kiekvienam katalikui. G': 
vėnios metu tėra tik dvi absu 
nencijos ir pasninko dienos: Pe 
lenų diena ir Didysis penktam e 
nis. Pelenų dieną bus šv. mišios 
ir vakare 8 vai. Kiekvieną penk 
tadienį gavėnios metu bus šv. 
mišios ir vakarais 8 vai.

įvyks vasario 19 d. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis lietu 
vių bažnyčiose Po to, 4 vai. po 
pietų, College kino teatro salė 
je bus iškilmingas aktas. Ka'bė 
toju pakviestas iš Clevelandc 
adv. Julius Smetona. Meninėje 
programoje sol. J. Liustikaite ir 
Varpo choras, vedamas komp. 
S. Gailevičiaus. Be to, bus ir 
šeštadieninių mokyklų pasiro 
dymas.

Lietuvos laisvinimo reika 
lams aukos bus renkamos voke 
liais, kaip ir pernai

6 vai. 45 min. speciali radio 
programa kanadiečiams iš CF 
RS stoties, banga 1010, o Tėvy 
nės prisiminimų radio pregra 
ma, lietuviškai ir angliškai, iš 
WHLD stoties, banga 1270, 
bus duodama 1 vai. po p.

Vasario 16- kai skirta spau 
dos konferencija bus Šv. Jonu 
par. salėje vasario 16 d., 7.30 
vakaro.

A. V. Parapijos dešimtmečio 
bazaras

mūsų parapijos dešimtmečio ba 
zarui jau plaukia gražios dova 
nos. Bazaro komitetas sparčiai 
veikia. Tik būtų labai miela, 
jei visi praapijiečiai įsijungtų į 
šį parapijos bendrą reikalą. 
Laukiame aukų iš kiekvieno pa 
rapijiečio. Dovanas bazarui ga 
lite atnešti į A. V. kleboniją, 
vcrduniškiai gali nunešti į pp. 
Mačionių krautuvę: 5292 Ean 
nantyne Avenue, Lassaliečiai— 
nuneškite į pp. Gaurių krautu 
vę: 7730 Broadway ir Ville - 
- Emardiečiai pas John Giv.s: 
2101 Jolicoeur. Bazaras vyksta 
vasario 24, 25 ir 20 dienomis A. 
V. parapijos salėje. Ruošiame 
daug netikėtumų!

GERA PROGA!
Naujame name, 

pigiai išnuomojamas butas nuo 
gegužės 1 d. Montreal-East. 

3l/į kamb. Centr. šildymas, šil 
tas vanduo. Apmokėta elektra 
ir vanduo. Elektr. plyta ir šal 

dytuvas. Geras susisiekimas. 
Kaina tik 65 dol. mėnesiui. 
Skambinti telef. CL 6-6877.

PARDUODAMI NAMAI 
Ville LaSalle:

7 Ave., gražus plytinis cuttage, 
garažas, $ 13.900;

3 Avė., 3 butai, $ 19.000. 
PO 7:3704.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

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

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

Vasario šešioliktąją dieną 
šį ketvirtadieni šv. Jon > Kr. 
par. bažnyčioje 7.15 vai. vaka 
re įvyksta pamaldos, o po pa 
maldų par. salėje kanadiečiams 
svečiams priėmimas. Į vaišes 
yra pakviestas miesto burmiot 
ras N. Philips, keletas federali 
nės ir provincinės valdžios par 
lamentarų, radio, televizijos ko 
mentatorių bei universteto pro 
fesorių. Pakviesta taip pat įvai 
rių darboviečių viršininkų, su 
kuriais lietuviai darbovietėse tu 
ri pažinčių.

TORONTO LIETUVIŲ KRE 
DITO KOOPERATYVO 

„PARAMA“
visuotinis narių (šėrininkų) me 
tinis susirinkimas šaukiamas 
1961 m. vasario 26 d. 3 vai. po 
pietų Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję— 1021 College St., Toron 
to. Darbų tvarka.

1. Atidarymas,
2. Pereito susirinkimo proto 

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas —
a) Pirmininko pranešimas,
b) Iždininko „

4. Kredito komiteto praneš . 
5- Priežiūros komis, praneš.
6. 1960 m. operacijų pelno 

padalinimas,
7. Pajamų ir išlaidų 1961 m. 

sąmata,
8. Rinkimai; 3 narių į v-bą, 

1 nario į kredito k-tą,
1 nario į Priežiūros k-ją.
9. Sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Narių registracija prasideda 2 

vai. p. p.
Prašoma atsinešti nario k;«y 

gutę.
Toronto Liet. Kredito Kooper. 

„Parama“ Valdyba.
MIRĖ DU LIETUVIAI
Praėjusį savaitgalį Toronte 

mirė du lietuviai: St. Kazėnas, 
57 m., vilnietis, mokytojas ir 
Ona I^esniauskienė, per seply 
niasdešimt metų amžiaus. Palai 
doti per Prisikėlimo par. bažny 
čią Toronto lietuvių kapinėse.

Janinos Adomonienės 
SIUNTINIAI 

naujas adresas: 
1674 Couvrette St. 

Telefonas lieka tas pat.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR 

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu. * 

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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