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Nauja JAV politika labai gerai 
stiprina V akarus

KENNEDY JAU PADARĖ LABAI SVARBIŲ ŽYGIŲ, 
KURIE AIŠKIAI RODO, KAIP GREIT JAV ATGAUNA

AUTORITETĄ IR KAIP GREIT JI PRARANDA RUSIJA
Indija suka į aiškesnius politinius kelius. — Alžyro klausi 
mas įeina į susitvarkymo vėžes. —Laosas norėtų būti neutralus.
— Kongo reikalai po JTO nutarimo atsidūrė naujuose sunku 

muose. — Chruščiovas vis dėlto neatvyks į N. Yorką

Lietuvos byla perduodama spręsti Jungtinėms Tautoms
KIEKVIENO LIETUVIO Š VENTA PAREIGA PRIS1DĖ ------------ :----------

TI PRIE ŠIO ŽYGIO JGYVENDINIMO!
Vasario 6 d., senatorius Tho 

mas A. Kuchel įaešc į Senatą 
rezoliucijos piojektą, o Atsto 

rūmams atitinkamą rezoliu 
_ įteikė Kalifornijos kungres 
manas Glenard P. Lipscomb. 
Senatan įneštoje rezoliucijoje 
po motyvų pasakyta:

„Todėl tebūnie nutarta, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Senatas ir Atstovų rūmai prašy
tų JAV prezidentą iškelti Pa 
baltijo valstybių klausimą Jung 
tinėse Tautose ir prašytų, kad 
Jungtinės Tautos iš Sovietų pa 
reikalautų: a) atitraukti sovie 
tų kariuomenę, agentus, kolo 
nistus ir kontroles iš Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos; b) grąžintų 
visus pabaltiečių tremtinius iš 
Sibiro, kalėjimų, vergų darbų 
'ovykių; ir pagaliau tebūnie 
.atarta, kad Jungtinės Tautos 

savo priežiūroje pravestų lais 
vus rinkimus Lieluvoje, Estijo 
je ir Latvijoje“.

Senatoriaus Thomas H. Ku 
chel rezoliucija (S. Con. Ros. 
12) yra perduota Senato užsie 
nio reikalų komisijai (Commit, 
tee on Foreign Relations). Si 
rezoliucija, kaip ir kitos pana 
Šios, turi būti apsvarstyta ir pri 
imta minimos komisijos. Kai ši 
komisija tą rezoliuciją patvir 
tins, tik tada ji bus perduota 
svarstyti visam Senatui. Šiuo 
metu labai svarbu padaryti rnu 
ms kaip galima didesnę į šios 
komisijos narius įtaką, parašant 
kiekvienam po trumpą laiškutį. 
Štai šios komisijos (Committee 
On Foreign Relations) kaikurie 
nariai:
* Sen. J. William Fulbright.
* Sen. John J. Sparkman.
* Sen. Russel B. Long.
* Sen. Albert Gire.

KITOS ŽINIOS
— JAV ambasadorius Tbom 

pson sugrįžo į Maskvą su pla 
čiais Kennedy įgaliojimais.

— Iškilo Angolos, kurią vai 
io Portugalija, ir Rodezijos, ku 
rią valdo Anglija, klausimai, 
nes jau kyla visa Afrika Bet 
Rusija savo kolonijas dar laiko 
žiauriai prispaudusi ir neleidžia 
pasipurtyti ir nusikratyti kaleni 
jiniu parazitu.

— JAV karo min. McNam? 
ra poreiškė, kad JAV sparčiai 
ginkluojasi.

— Anglija atmetė Rusijos rei 
kalavimą išduoti estą „nusikal 
tėlį”, nes Anglija nepripažįsta 
Estijos įjungimo į Rusiją ir, be 
to, politinių pabėgėlių iš viso 
neišduoda.

— Kennedy ir Australijos 
min. pir. Menzis, susitaię, pa 
reiškė, kad jie rems JTO ir jų 
gen. sekretorių Dagą.

— Pranešta, kad Gizengo «.o 
munistai nužudė 15 Kongo par 
lamento narių.

— JAV labai sėkmingai pa 
leido 3 žemės satelitus ir po 3 
mėnesių tikisi paleisti satelitą 
su žmogum.

— Mirė Maroko karalius Mp. 
hometas 5.

— Specialus JAV prezidento 
atstovas Harrimanas išsiųstai 
aptarti reikalų į Londoną, Pary 
žiu, Bonną ir Romą.

— Japonijoje žemes drebėji 
mas; yra žmonių aukų.

— Pospielov Albanijos sosti 
nėję Tiranoje labai kritikavo ai 
banus už pritarimą Kinijos po 
litikai.

— Karalienė Elzbieta lanko

* Sen. Stuart Symington.
* Sen. Thomas J. Dood.
* Sen. Frank Carison.
* Sen. John J. Williams.

Senatoriams rašyti visai trum 
pai. Laiško turinys gali būti 
toks pat visiems, bet reikia rašy 
ti kiekvienam atskirai. Laiškai 
galėtų būti maždaug tokio turi 
nio: —
THE HONOBABLE (Senato 
riaus vardas ir pavardė) 
SENATE OFFICE BUIL 
DING WASHINGTON 25, 
D. C.

My dear Senator:
I know that you are a great 

fighter for freedom of the er 
slaved peoples by the Commit 
nists. I kindly ask you tc sup 
port the resoiiution (S. Con 
Res. 12) introduced by Senator 
Kuchel on February 6, 1961, 
concerning the captive peoples 
of Lithuania, Estonia and Lat 
via. Please give an immed-atc 
action to it and vote in favor of 
it Thank yau.

With kindest regaids,
Very sincerely yourc. 
Parašas (vaidas ii pavardė). 
Adresas.
Būtų tikslu, kad visi jaustu 

me pareigą padėkoti rezohusi 
jos autoriams už šį didelį žygj. 
Laiškus adresuoti: The Hono 
rable Thomas H. Kuchel, Sena 
te Office Buildin, Washington 
25, D. C. Laiškas kongresma 
nui Lipscomb, House Office 
Building Glenard P. Lipscomb 
House Office Building, Washm 
gton 25, D. C.
Atvaizde sen. Thomas H. Ku 
chel, dešinėje, rezoliucijos au 
torius su žmona Betty Kuchel 
ir Respublikonų derbuotoju L. 
Valiuku (kairėje).

Nepalo sostinę Katmandu. Ka 
ralius Machandra ta proga pa 
reiškė, kad Nepale demokrati 
nei santvarkai dar reikia laiko 
pribręsti.

— Baudžiavos panaikinimo 
paskelbimui vasario 19 d. suei 
na 100 metų. Rusijos caras 
1861 metų vasario 19 d. paskel 
bė baudžiavos panaikinimą. 
Bolševikai ją atnaujino. Dabar 
tyje Lietuvos kolchozininkai 
vėl yra baudžiavoje ir baisesne, 
je negu cariniais laikais.

— Masinių trėmimų į Sibirą 
sukaktis šiemet bus minima jau 
20-tą kartą!

— Lapkričio 27 d. sueina 25 
metai, kai Lietuva su Sev. Sa 
junga sudarė nepuolimo sutar 
tį. Ir šita šutai tis nmėtina, kad 
pasauliui būtų priminta,, kaip 
Maskva laikosi savo sudarytų 
sutarčių.

— 40 metų sueina šiemet kai 
Lietuva stojo į Tautų Sąjungą.

— Deimantinius jubilėjus 
šiais metais mini „Susivieniji 
mas Lietuvių Amerikoje“ 75 
metų sukaktį ir Amerikos lietu 
vių savaitraštis „Vienybė“.

— Paryžiuje sausio 28 d. mi 
rė Elena Purickienė (60 m.), 
buv. Lietuvos užs. r-lų nūn. 
našlė, ukrainietė, bet Lietuvą 
laikė savo tėvyne.

— Sukanka 725 metai nuo 
to, kai Mindaugas sujungė Lie 
tuvos žemes pirmą kartą į vi. 
ną valstybę (apie 1236 metus). 
• Mažosios Lietuvos veikėja ir 
šiaip visuomeninių darbų puo 
selėtoja Elze Jankutė krisdama 
buvo susižeidusi koją ir turėjo

KAS NAUJA KANADOJE 
IMIGRACIJA KANADAI DAUG DUODA 

sako imigracijos ir pilietybės ministerija.
Pilietybės ir imigracijos mi 

nisterija imigracijos klausimu 
paskelbė oficialų pranešimą, ku 
riame sakoma, kad naujieji atei 
viai ne tiktai padarė didelį kul 
tūrinį įnašą Kanadai, bet taip 
gi ir ekonominį bei ūkini. Nau 
jieji ateiviai per paskutinius 
11 metų įsteigė 5,967 įmones ir 
nupirko 5,385 farmas, kas yra 
įvertinama 140,866,900 ddl. ir 
davė darbo 34,882 asmenims.

Pabrėžiama, kad ypač pasku 
tmiais trejais metais naujieji at 
eiviai pradėję sparčiai kuiti įm-j 
nes.

KANADA IR JAV 
SUTARIA VISIŠKAI

Kanados ministeriui pirminir 
kui J. Diefenbaker ir užsienių 
reikalų ministeriui H. Green ne 
teko ilgai kalbėtis su JAV pre 
zidentu J. Kennedy ir užsie

Naujienos iš pasaulio sostinės
NEW YORKE SAVAITĖ PRAĖJO VASARIO ŠEŠIOLIK 

TOSIOS ŽENKLE
Vasario 16 d. Lietuvos Gen. 

konsulas ir Liet. Laisvės komi 
tetas bendrai Baltijos Laisvės 
namuose suruošė priėmimą. 
Svečių atsilankė daug. Buvo 
progos išsiaiškinti. Derinosi s^u 
denčių, tautiniais drabužiais bū 
relis.

Lietuvos Laisvės komitetas 
pasiuntė pasveikinimus Nepr; 
klausomybės akto signatarams 
prof. M. Biržiškai, prof. Kai 
riui ir kan. K. Šauliui.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

CHICAGA PAMINĖJO LIE TUVOS NEPRIKL. PASKEL 
BIMO SUKAKTI

gydytis. Dabar jau baigia 
sveikti.

Buvo visa eilė minėjimų su 
rengtų organizacijų.

Lietuvių Prekybos rūmai Ko 
lumbo Vyčių salėje vasario 8 
d. Atsilankė apie 300 žmonių. 
Kalbėjo dr. S. BaČkis, kons. dr. 
P. Daužvardis ir ,..Draugo“ 
vyr. red. L. Šimutis.

Lietuvos Vyčiai minėjo Mor 
risono viešbutyje, kur dalyva 
vo daugumoje Amerikoje girna 
šieji lietuviai. Vyčių darbuoto 
jas J. Stukas parodė filmus. 
Įvertinant J. Stuko darbus, Chi 
cagos vyčiai jam įteikė atžymė 
jimo ženklą. Pasirodė atgaivin 
tas Vyčių choras, dirig. F. Stn 
liai.

PIETŲ KARELIJA 
LIETUVOS SUVERENUME

Suomijos šiaurės Karelijos 
dienraštis „Karjalainen“ vasa 
rio 6 d. ryšium su Š. Karelijos 
administraciniu pertvarkymu 
prisiminė Sov. S-gos pagrobtą 
ją Pietų Kareliją. Dienraštis ta 
proga prisiminė ir tuos laikus, 
kai P. Karelija buvo Lietuvos 
suverenume. Tatai buvo jau la 
bai seniai, ir patys lietuviai ve: 
kiaušiai jau bus pamiršę. XIII 
amžiuje Naugardo kunigaikštis 
buvo užkariavęs daiį pietinės 
Karelijos, kurią 1293 m. valdyt’, 
paskyrė kunigaikštį Narimantą, 
vėliau kunigaikštį Aleksandrą. 
Tik kai Kakisalmi pilies valdo 
vas su Gediminu Viipuryje pa 
darė taiką, pietinė Karelija vėl 
grįžo Suomijos suverenumam 

nių reik, ministeriu D. Rusk, už 
teko dviejų su puse valandų, 
kad galima buvo išsiaiškinti vi 
sus svarbius klausimus, tiek 
abiejų valstybių santykių, tiek 
ir tarptautinius. Konstatuotas 
nuomonių vienodumas. Pabrėž 
ta, kad mišrios abiejų valstybių 
parlamentarų komisijos, kurios 
aiškinasi visus iškylančius tarp 
valstybių klausimus, yra labai 
svarbus veiksnys ir didelis tar 
pusavio seantykių tvarkytojas.

KENNEDY ATVYKS 
KANADON

Sugrjžęs iš Vašingtono Kana 
dos min. pirm. J. Diefenbaker 
Kanados parlamente pareiškė, 
kad JAV piezidentas J. Kenne 
dy į Kanadą atvyks dar Šios Ka 
nados parlamento sesijos metu 
Tiksli data dar nenustatyta.

Vasario 19 d., Webster Hall, 
New Yorke, buvo didžiojo N. 
Yorko lietuvių visuomenės, Al 
to surengtas minėjimas. Kalbą 
pasakė dr. S. Bačkis, V. Balt 
rušaičio vedamas Apreiškimo 
choras padainavo, J. Matulaitie 
nės tautinių šokių ansamblis įs 
pudingai pašoko. Uniformuotos 
skautės talkininkavo lengėjamj 
salėje. Laisvinimo reikalams bu 
vo renkamos aukos. Minėjimui 
gerai padėjo J. Stuko radio.

Kor.

Pagrindinis ALT suruoštas 
minėjimas įvyko Marijos mok., 
kur susirinko apie 1,300 žmo 
nių. Kalbėjo dr. P. Daužvard s 
ir ALT vicep. E. Bartkus, o 
angliškai JAV kongreso narys 
dr. Walter Jud, pabrėžęs, jog 
lietuvių tautos kova už laisvę 
yra kartu visos žmonijos kova 
už laisvę. Jis išreiškė tikėjimą, 
jog komunistinė diktatūra, žiu 
gs kaip ir visos kitos buvusios 
diktatūros.

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodė sol. J. Vaznelis, sol. 
M. Knpkauskaitė ir „Daina 
vos“ ansamblis, ding. A. Šim 
kaus.

Priimtos rezoliucijos JAV ir 
Brazilijos prezidentams ir pade 
ką JAV valst. seki. D. Rusk, U 
linois gub. O. Kerner ir Chica 
gos burm R. Daley.

E. Šulaitis.

PONAI GRAŽIAI -SUGRĮz 
TA J MONTREAL!

Žymusis mūsų kailių siuvėjas 
Juozas Gražys buvo išsikėlęs 
į Kaliforniją. Per du mėnesius 
jis gerai apsižvalgė ir Čikagoje 
bei kituose žymesniuose JAV 
miestuose. Viso to pasekmėje, 
J. Gražys jau sugrįžo į Montr: 
alį ir čia nutarė tvirtai apsigy 
venti. Sugrįžęs, jau pirmą die 
ną gavo eilę užsakymų. Laiki 
nai yra apsistojęs pos pp. Šine 
liūs. Įsikurti esąs pasiryžęs Ver 
dune. Ponia Gražienė dar vie 
Ši Čikagoje.

ĮTEMPTAI stebėjome ir Ian 
kerne, kaip reikšis JAV demo 
kratų srovės valdžia su piezi 
dentu J. F. Kennedy priešaky 
je. Neilgai teko laukti, kad po 
nevaisingo Jungtinėms Vaisty 
bėms ir labai žalingo tarptauti 
ne prasme respublikonų, su pre 
zidentu Eisenhoweriu priešaky 
je, valdymo, aiškiai pamatytu 
me
JAV IR VIDAUS IR TARP 
TAUTINIŲ REIKALŲ TVA 
RKYME DIDELI IR POZI

TYVŲ POSŪKI.
Nors valstybės prestižas ir 

reikalauja sakyti, kad JAV už 
sienio politika nekinta, bet fuk 
tinai yra visai kitaip.
JAV VIDAUS reikalus Kenne
dy pradėjo tvarkyti labai elie• 
gingai ir labai žmoniškai, kaip 
dera demokratui. Pirmiausiu su 
sirūpinta nedarbu ir jo pakęs 
taisiais. Tačiau tai y.a pai’atyvi 
priemonė, todėl Kennedy klau 
simą pastatė plačiu mastu — su 
sirūpino radikaliomis priemonė 
mis — ūkinių resursų išnaudoii 
mo programa,
KAD KILTŲ JAV GAMYBA 
IR DAUGĖTŲ GYVENIMĄ 

TEIKIANČIŲ DARBŲ.
Labai žmoniškas demokratų 

valdžios sumanymas įvesti seny 
vo amžiaus žmonių sveikatos 
ausaugą, kuri iš valstybės iždo 
pareikalaus kasmet apie 15 mil. 

’dol„ kas Amerikai yra labai ma 
žos išlaidos.

Bet dar rimtesnis demokratų 
valdžios žingsnis yra
SUSIRŪPINIMAS KĖLIMU 
ŠVIETIMO IR MOKYKLŲ 

STATYBA.
Šiam tikslui numatoma no du 
miliardus dolerių kasmet pirmą 
jai Kennedy prezidentavimo k a 
dencijai. Šie ir kiti JAV vidaus 
gyvenimo patvarkymai rodo 
rimtą ir sąmoningą demok-atų, 
sukančių į radikalesnius kelius 
vidaus gyvenimo tvarkymą. 
UŽSIENIO politikos ir tarptau 
tmių reikalų tvarkyme
KENNEDY VYRIAUSYBĖ 
ATSISTOJO ANT LABAI 

TVIRTŲ BĖGIŲ, 
kuriuos neveltui prezidentas de 
klaravo inauguracijos kalboje. 
Tarptautinėje politikoje iškart 
pasijuto pastovumas, aiškios gai 
rėš ir rimta laikysena, kuri iš 
kart eliminavo demagogišką 
Chruščiovo dominavimą, »u 
bliuškino dirbtinį jo išsipūLmą 
ir nustūmė į trečią vieta. Politi 
nės linijos vedime jaučiama vie 
ninga, darni ir aiški linija.

Kai daug kas abejojo dėl Ste 
vensono laikysenos, tai dabar 
jau matyti, kad
JAV AMBASADORIUS JTO 

STOVI BENDROS JAV 
POLITIKOS RĖMUOSE 

ir laikosi labai tvirtai ir ryškiai. 
Jis yra visiškame kontakte su 
valstybės sekretorium Rusk, o 
šis turi aiškią veiksmo liniją.

Mes, pavergtųjų tautų žmo 
nės, pirmaisiais Rusk žygiais 
esame daugiau paremti ir mums 
ta moralinė parama yra didės 
ne ir aiškesnė, negu ligšiol bu 
vo.

Tat bent ligšiolinė JAV de 
mokratų valdžios laikysena, 
ios žygiai ir numatymai yra aiš 
kiai tvirtesni, aiškesni, ryžtin 
gesni ir be blefavimo, kaip tai 
buvo anksčiau. Tiesa, jaučia 
mas didelis santūrumas, labai 
apskaičiuojamas atsargumas, 
bet tai, kas daroma, daroma vi 
su rimtumu ir tvirtumu. Tas tci 
kia gerų vilčių.
SUNKUMŲ žmonija turi labai 
daug. Daug ir netikrumo, kuris 
daugiausia pareina nuo Vakarų 
valstybių nevieningumo, nesu 
tarto veikimo ir dėl to, kad so 
vietinis blokas vieningai veikia, 
veržltn ir Pc'š’ril -'■susdaukė aiš 
kaus ir įvirto Vakarų pasiprie 
Šinimo. Vakarai ligšiol neišnati 
dojo savo jėgos persvaros, ku 
rią jie faktinai turi.

Bet dabar jau ir 
TARPTAUTINĖJE POL1TI

KOJE YRA GERŲ 
REIŠKINIŲ,

kurie žymi tūlą posūkį į gerąją 
pusę.

Ilgą laiką vaidinęs „neutra 
lų“, Indijos premjeras Nehru 
aiškiai pasuko į demokratinių 
principų gynimą ir rėmimą. 
Kai Chruščiovas šoko niekinti 
ir griauti Jungtinių Tautų or 
ganizaciją, o jo paklusę tūli dar 
laukiniai Afrikos žmonės ir vyk 
dyti jo direktyvas, Nehru žygis 
neutralizavo jų griovybines pas 
tangas. Nehru pažadėjo į Kon 
go pasiųsti tiek kariuomenec 
tvarkai palaikyti, kiek tiktai 
reiks. Tai svarbus didžios tau 
tos įnašas palaikyti JTO auto 
ritėtą ir veiksmingąją galią.

Deja,
SOVIETUOS GRIOVYBI 
NIS DARBAS PAINIOJA 

KONGO REIKALUS.
Tiktai bolševikinei Maskvos 

diktatūrai užtenka akiplėšišku 
mo reikalauti tirti Lumumbos 
nužudymą, kai iš pačios Rusi 
jos JTO pareikalavo ištirti Im 
re Nagy nužudymą ir Vengri 
jos sukilimą, bet Maskva nesu 
tiko. Kokią tat teisę Rusijos dik. 
tatūra, sukruvinusi laisvės kovv, 
tvjų krauju savo rankas, turi rti 
kalauti iš kitų to, ko ji pati ne 
vykdo?
TVIRTESNIS JAV užsienio 
politikos kursas neabejotinai 
veikia ir kitus politinius reiški 
nius.
ALŽYRAS TAIP PAT PA 

KELIUI Į TAIKINGĄ 
SUSITVARKYMĄ.

Abi šalys tarpininku pasirin 
ko Tuniso prezidentą Bur.gui 
bą, kuris derybas veda sėkmm 
gai. Svarbu, kad jis turi abiejų 
šalių įgaliojimus, kas rodo, kad 
derybos stovi gerame kelyje. 
Paruošus susitarimą, vasario 2" 
d. prezidentai de Gaulle ir Eur 
guima susitiko Paryžiuje ir ge 
rai susitarė.

Net ir Laose viltingesni rciš 
kiniai. Laosas pakvietė kaini; 
nūs — Burmą, Kambodžą ir 
Malajus — būti kariaujančiųjų 
šalių tarpininkais ir sprendėjais. 
Vakarai tam sumanymui prita 
ria. Deja, Rusijos diktatūrai tai 
ka nereikalinga, todėl priešina 
si.

Gal reikšmingiausis pnaėju 
sios sava’tės įvykis yra 

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SPRENDIMAS KONGO 

KLAUSIMU.
Chruščiovas išsiuntinėjo vi 

soms valstybėms Rusijos d’.kta 
tūros ultimatumą, kuriuo pareiš 
kia, kad Maskva pripažįsta lei 
sėtu Kongo diktatorium Gizan 
gą (beje, jau nuverstą Lundu 
los), pašalinti JTO sekr. Dag, 
ir ištraukti iš Kongo visus JTO 
dalinius. Tokia Maskvos rezo 
liucija buvo įteikta ir JTO Sau 
gurno tarybai. Bet šį pasiūlymą 
atmetė kaip tiktai Afrikos ir 
Azijos valstybės, o vieton to pa 
ėmė Arabų, Ceilono ir Libeu 
jos rezoliuciją, kuria 
JTO SEKRETORIUI ŠUTEI 
KIAMA DAUGIAU TEISIŲ 
IR JTO ORGANIZACIJAI

DIDESNĖ JĖGA. ..
Tat yra visai atvirkščia tam, 

ką pasiūlė Rusijos diktatūra.
Bet kadangi Saugumo tary 

bos nutarimas leidžia Dagui pa 
naudoti ir jėgą, liksiu atstatyt’ 
Konge taiką, tai tas nutarimas, 
užgavo suvereninius Kongo be 
sipešančių vadų jausmus, ir šie 
šiai rezoliucijai priešinasi: mo 
bilizuojasi Katanga, o Mobutu 
tariasi su Lundula. Be to jie 
šaukia Kongo konferenciją. Ga 
limas dalykas, kad toks JT U 
nutarimas paskatins Kongo ne 
sutarimų vadus susitarti, lai 
būtų ir gerai. Pasaulinė spauda 
šioje vietoje pabrėžia, kad Afri 
kos - Azijis valstybės „Chru.’ 
čiovui nušluostė nosį“...
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Ir žiema nėra tokia sunki, kai 
jauti ateinantį prisikėlimą

D-RO HENRIKO NAGIO KALBA, PASAKYTA 43-SE 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

SUKAKTUVĖSE
Šiandien Lietuva 43 metų am 

žiaus. Ne karalių ir kunigaikš 
čių Lietuva, bet artojų ir sava 
norių Lietuva. Toji Liteuva, 
kuri kėlėsi iš pasaulinio karo pe 
lenų savo sostinėje Vilniuje, 
1918 metais vasario mėnesio 15 
dieną. Toji Lietuva, kurios pri 
sikėlimas buvo užrašytas pa 
prastam popieriaus lakšte ir pa 
skelbtas visam pasauliui. Toji 
Lietuva, kurios vaikai — pil 
kom sermėgom apsiiengę vai g 
dieniai — taip giliai tikėjo po 
pieriuje užrašyta laisvės žinia, 
kad mirė už ją. Toji Lietuva 
kuri mums, čia susirinkusiems, 
buvo lopšiu, buvo.mottna, tapo 
vienintele viltim ir mūsų visų Ii 
kimu. Lietuva — mažas žemės 
rėžis prie Baltijos. Lietuva — 
gyvi ir mirę mūsų seserys ir bro 
liai, tėvai ir motinos už vande 
nyno. Lietuva — gyvi ir mirę 
Visuose kontinentuose, lietuvės 
ir lietuviai, kurie paliko namus, 
jieškodami laisvės svetur. Lieti.’ 
va, kuri gyva savo žmonėse, 
nuo šiaurės taigų iki tropil^ų, 
nuo vieno žemės poliaus iki ki 
to. Lietuva, kurios nei pamiršti 
nei išsižadėti negalime, nes i- 
mes patys esame toji Lietu 
v a. Mums tiktai trūksta savos 
žemės po kojom. Mes dabar tik 
tai dulkių saujos svetimuose 
miestuose, bet tenai, savo na 
muose, mes būsime žemės 
sauja. Tikros, geros, į auksą ne 
mainomos, žemės sauja. šito 
pasikeitimo, šio stebuklo mes 
laukiame, mes tikime juo, to 
dėl susirenkame kasmet pr's; 
minti Lietuvos atgimimo su 
kaktą.

Ir todėl norėčiau, kad šie ke 
Ii žodžiai šįmet būtų malda, 
giesmė ir priesaika kartu. Ne 
mano vieno, bet mūsų visų. Vie 
nos šeimos, susietos nepakarto 
jatna ir neatšaukiama krauju gi 
minyste. Vienos šeimos, susirin 
kusios. šią popietę, kai girdisi ar 
tėjančio pavasario vėjai, susi 
kaupti keliom valandom, pr'si 
minti laimingas ir šviesias die 
nas, prisimenant ryžto ir heroiz 
mo dienas, pažvelgti atvirom 
akim į esamą kasdienybę ir 15 
eiti iš čia su dar didesne viltim

Jungtinėse Amerikos V-bėse 
„PENKIŲ STULPŲ” PREMJERA NEW YORKE 

KOVO 5 D.
A. Landsbergio dramos „Fi 

ve Posts in the Market Place“ 
premjera įvyks kovo 5 d. (sek 
madienį), 8.30 vai., „Gate“ 'e 
atre.

„Five Posts" režisuoja Svd 
ney Walters, žinomas „Me. 
Candide“, „Third Best Sport“ 
ir kitais pastatymais Broadwa 
yuje ir Off-Broadwayuje. Dra 
mos „producere“ yra Rhett Co 
ne, šiuo metu atstovaujama 
New Yorke Beckett o veikalu 
„Krapp’s Last Tapė“.

Aktorių kolektyvą sudaro 
vien profesionalai. Antano ro 
lėje pasirodys Philip Abbet, vai 
dinęs daugelyje filmų, ir Broad 
wayaus veikalų, ir nuolat mato

ir tikėjimu, kurie griauna uo 
las ir sutrupina naktį. Maldoje 
žmogus sugrįžta į save. Pami
šęs niekingas rutinos smulkme 
nas ima regėti aplinką ir kitoje, 
belaikėje šviesoje. Tad tebūna 
šie žodžiai malda, taikaus ir gi 
lauš susikaupimo minutės. Mal 
da už visus, kurie užmigo sveti 
muose kraštuose, mūsų artnnic 
ji, kurių širdys pavargo nuo ii 
go laukimo, kuriuos iš lėto su 
trupino nostalgija, kurie naktų 
naktimis sapnuotų savo vaikys 
tės namų nebepamatys ir kurie 
basom kojom niekad daugiau 
nebelies šilto smėlio nebraidyš 
skaidriuose vasai os ežeruose ii 
upeliuose. Kurių rankos nebe 
lies auksinio javo ir žalios tėviš 
kės žolės. Malda už visus, kūne 
susmuko pakelėse, mindami kie 
tą baudžiavų ir vergijų gruodą
plakami svetimų botagų ir neap 
sakomos nedalios. Malda už 
tuos, kurių rankos temokėjo lai 
kyti arklą ir vadžias, seikėti der 
lių ir laužti garuojančią duoną, 
bet valandai atėjus paėmus us 
šautuvą rankon ir išėjusius gin 
ti savo vaikų ir žemės maitinto 
jos. Malda už visus sukilimų 
kartuvėse pakartuosius, kaleji 
muose užplaktus, savo giriose 
mirusius, negirdėto heroizmo 
kautynėse su barbarais, užpųsty 
tus Sibiro pūgų, paskendusiu^ 
— vergų rankom kasamų ka 
nalų dumble, sušaudytus ir iš 
niekintus prie raudonųjų kalėji 
mų mūrų. Maldauž visus tuos 
žinomus ir nežinomus, motėj i-- 
ir vyrus, tikėjusius savo namais 
ir magišku laisvės žodžiu. Jo 
kios chartos ir jokie politikų pa 
sitarimai jų nebeprikels, jokios 
tarptautinės konferencijos jų 
neprisimins. Mes juos prikelsi 
me, mes juos prisiminsime. Tū 
kstančius jų. Tegul praeina jie 
dabar čia, kaip gedulingame pa 
radę, kaip šventose apeigose, 
amžinai šviesai šviečiant į jų 
veidus. Atsistoję išklausykime 
jiems skirtos giesmės ir jų žrngs 
nių. . ,

„Kovoje jūs žuvot, 
mielieji draugai. . .”
Nukelta į 3-čią psl.

mas televizijoje. Barbara Ames 
(Aldona) neseniai turėjo vieną 
svarbiųjų rolių Čechovo „Tri 
jose seseryse", o Sheila Cope 
lan (Gražina) ką tik baigė gast 
roles dramos „Two for the See 
sach” pagrindiniame vaidmery 
je. Lietuviams gerai žinomaz J. 
Boley-Bolevičius, dabar mato 
mas ekrane filme „Butterfield 
8”, vaidins Tardytoją.

„Five Posts“ bus ketvirtasis 
„Gate" repertuarinis grupės pa 
statymas šį sezoną. Prieš tai 
„Gate“ grupė pastatė Dosto 
jevskio „Idiotą“, Shaw „Žino 
gų ir Viršžmogį”, ir Porsythe 
„Emanuelį".

A KAZ
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
FASK’o aplinkraščiu Nr. 25 

oficialiai pranešama, kad vie 
nuoliktosios Š. Amerikos lietu 
vių sportinės žaidynės (žiemos 
varžybos) yra pravedamos Ka 
nados sporto apygaidos, talk; 
ninkaujant PPsk Aušros ir 
TLSK Vyčio valdyboms. Jos 
įvyks balandžio 15—16 dd. To 
ronte. Programoje įtrauktos 
sporto šakos, nurodant paskirų 
.sporto apygardų dalyvių — 
klubų skaičių.

Krepšinis vyrų — 8 koman 
dos. KSA atstovaus Toronto 
Aušra I ir II.

Krepšinis moterų— 6 koman 
dos Kanadą atstovaus Toronto 
Vytis, Hamiltono Kovas, Te 
ronto Aušra.

Krepšinis jauniams — 8 ko 
mandos. Kanadai leidžiamos 2 
komandos: Toronto Aušra ii 
Hamiltono Kovas. Mergaičių 
„A" klasė — 4 komandos (iš 
Kanados — abi Toronto).

Vyrų tinklinis — 7 koman 
dos. Kanados atstovais bus abi 
Toronto komandos, tuo tarpu 
moterų grupėje, šalia Toronto 
Aušros, KSA dar atstovaus Ro 
česterio Sakalas.

Vyrų stalo tenise dalyvaus 8 
komandos, kurių dvi bus iš Ka 
nados: Toronto Vytis ir Kami! 
tono Kovas. Toks pat skaičius 
numatytas moterų grupei. Iš 
Kanados joje dalyvaus Toron 
to Vytis, Toronto Aušra ir Sa 
kalas. Nurodomas taip pat indi 
vidualinių stalo teniso pirmeny 
bių dalyvių skaičius: vyrų — 
32, moterų 16, jaunių 16, mer 
gaicių A klasės — 8, jaunučių 
8.

Dėl nesuprantamų prieŽas 
čių, į Š. Amerikos žaidynių žie 
mos ratą neįtrauktas plauki 
mas, kuris yra išbrauktas iš va 
saros žaidynių, perkeliant jį į 
žiemos ratą. Ar FAS’as tą spor
to šaką užmiršo Įtraukti 1 pro 
gramą, ar plaukimas vėl atsidū 
rė „posūnio“ vieloje .— sunku 
šiandien pasakyti. Tačiau rengė 
jai neturėtų to pamiršti ir jau 
artimiausiom dienom, skubiai šį 
reikalą privalo išsiaiškinti.

PRAILGINS FASK’o 
KADENCIJĄ?

Dabartinio FASK’o kadenci 
ja pasibaigė. Paskutiniame Š. 
Amerikos sporto klubų atstovų 
ir darbuotojų suvažiavime New 
Yorke pereitų metų lapkričio 
17.—18 d. d. buvo pasiūlyta da 
baltiniam FAS& Iii savo darbą 
tęsti toliau, arba in corpore vėl 
įeiti į naujus rinkimus. Tokiu 
būdu, bereikalingai susidarytų 
ir finansinių išlaidų ir darbo 
Garbės teismui (spausdinti kor 
teles, pašto išlaidos, susirašinė 
jiinas ir kt.), o pasekmės gautu 
si tokios pačios, kadangi tie pa 
tys žmonės vėl būtų naujai pei 
rinkti. Atrodo, kad FASK’as 
norėjo kiek daugiau pasitikėji 
mo gauti iš klubų (suvažiavime 
dalyvavo tik vienas Kanados 
atstovas, nė vieno iš Čikagos!), 
nedalyvavusių suvažiavime ir 
patikrinti jų nuomonę. Tam 
tikslui, jis visiems ŠALFASS 
sporto klubams ir administraci 
niams organams išsiuntinėjo an 
ketą, prašant joje pasisakyti, ar 
sutinkama, kad dabartinis FAS
K’as eitų pareigas iki 1961 m. 
lapkričio 1 d. (įskaitant pare! 
gų perdavimą) paskiriant rinki 
mus spalio 1 d. Taip pat, FAS 
K’as numato suvažiavimą sauk 
ti lapkričio 11—12 dd. ir prašo

DAIL. A. RŪKŠTELĖ 
DETROITE

Kovo 5 d„ sekmadienį. Tarp 
tautinio Instituto patalpose, III 
Kirby St., 4 vai. p. p. bus ati 
daryta Lietuvių Kultūros klubo 
ruošiama antroji dail. A. Rūkš 
teles meno paroda, kurioje bus 
išstatyta apie 40 įvairaus žanro 
paveikslų.

Per atidarymą kalbės raš. V. 
Alantas.

Parodą galima pradėti lanky 
ti sekmadienį nuo 2 vai. p. p<- 
Įėjimas nemokamus. Bus tradi 
cinė kavutė. Paroda uždaroma 
kovo 12 d. 6 vai. vakaro.

ORTAS'
BARONA

ŽAIDYNĖS TORONTE 
kiekvieno klubo nurodyti tin 
kamiausią suvažiavimui vietą.

Be abejo, čia tik tenka pas’ 
džiaugti, kad FASK’as dar suli 
ko dešimtį mėnesių savo pare 
gas toliau eiti, o dėl suvažiavi 
vo vietos, reiktų parinkti ją to 
kiame „strateginiame punkte”, 
kad ir New Yorkui ii Čikagai i> 
Kanadai vietovė būtų neperlo 
liausiai pasiekiama. Gal tinka 
mas Detroitas?

ŠIOS ŽIEMOS TORONTO 
SPORTO SEZONAS 

apsiėjo be didesnių laimėjimų, 
nors negalima sakyti, kad jis bū 
tų buvęs nesėkmingas. Stalo te 
nise, kur mūsiškiams paprastai 
geriausiai sekasi, kartais atsie 
kiant net Kanados meisltryslės, 
šį sezoną tiktai „Vyčio“ Elena 
Sabaliauskaitė iškovojo Toron 
to miesto meisterio vardą mer 
gaičių klasėje.

Vyrų krepšmyje „Aušra”, tu 
rėdama savo eilėse tokius žaidė 
jus,, kaip Rigby ir Jankauskas, 
tvirtai kopia į B—C lygos pir 
mą vietą. Prasčiau sekasi vytie 
čiams, kurie pirmąsias Church 
lygos finalines rungtynes pra 
laimėjo.

Moterų krepšinio vaizdas yra 
kitoks. Vytietės išsikovojo C Y 
O lygos meisterystę nugalėda 
mos Prisikėlimo parap. „Aus 
rą" 45:28. AuŠrietės, turėda 
mos savo tarpe keturias taku 
ninkes nelietuves, matomai žai 
dė be ūpo, nes svetimtautės bū 
damos gan pajėgios žaidėjo, di

KODĖL JUS TURĖTUMĖTE
TAPTI

KANADOS PILIEČIAIS?

Y ra dvi svarbios priežas 

tys: lojalumas jūsų naujai tėvy 

nei ir jūsų asmeninė nauda.

Visai racionalu yra tikėti, 

kad jūs padarysite tą formalų 

žingsnį tapti piliečiu, tai paro 

dys jūsų vaikams ir kitiems ka 

nadiečiams, kad jūs norite dalin 

tis to krašto piliečių privilegijo 

mis ir ataskomybe. Esmėje tai 

yra moralinė atsakomybė. Bū 

darni piliečių, jūs turėsite teises, 

kuriomis naudojasi kiti kanadie 

čiai. Jūs turėsite teisę balsuoti 

rinkimuose, užimti viešąsias pa 

reigas, pilnai pasireikšti bend

pilietybei gauti dabar, jei jūs 

buvote teisėtai įsileistas į Kana 
dą kaip emigrantas ir išgyveno 

te čia keturis metus ir devynk 

mėnesius nuo jūsų įsileidimo 
dienos. Taip pat reikalaujamas 

pakankamas anglų bei prancū 

zų kalbų žinojimas.

Jūs galite paduoti pilietybes 

prašymą vietos Teismo Įstaigo 

je, per artimiausią Kanados Pi 

lietybės Teismo Tarnautoją ar 

per Kanados Pilietybės Regist 

rara, jei jūs gyvenate daugiai, 
kaip 50 mylių nuo esamo tew 
mo įstaigos.

ruomenėje. Turėdami pilietybę, 

jūs turite teisę gauti Kanados 

pasą, su kuriuo keliauti yra ir 

maloniau ir saugiau.

Jūs galite paduoti prašymą

Jei jūs dar neturite teisių pi 

lietybei, tai ruoškitės jai. Lan 

kykite jūsų apylinkėje duod» 

mas kalbos bei pilietybės pamo 
kas.

CANADA
Ellen L. Fairclough 

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

Lietuviai veikia visur
Argentina.

PAGERBTOS VISUOME 
NĖS VEIKĖJOS MOTERYS

Lietuvių Susivienijim j Ar 
gentinoje centro valdyba įver 
tindama sųsivienijimiečių mote 
rų darbą, Dr. Vinco Kudirkos 
salione surengė pagerbimo vei 
mutą.

Prie garbės stalo buvo pa 
kviestos nusipelniusios mote 
rys: E. Kaibutienė, K. Kūčios 
kienė. O. Rastauskienė, L. Mi 
kelionienė, M. Juozapaitienė, 
Zabarauskienė ir A. Barašaus 
kienė.

Centro v-bos pirm. J. Stalio 
raitis pradėdamas pagerbimą, 
pasakė kalbą, apibūdindamas 
dirbančių moterų nuopelnus, at 
liktus Susivienijimo draugija;. 
• Bronius Bučys - Bučinskas, 
išdirbęs 20 metų Vidaus reika 
lų ministerijoje, išėjo į pensiją. 
Ta proga pareigūnai jį pager 
bė specialiomis vaišėmis ir ap 
dovanojo aukso medaliu.

rigavo komandai, priversdamos 
neblogesnes žaidėjas lietuviu 
tęs, kaip pav. Uogintaitė, sėdėti 
ant suolo. „Aušros“ komando 
je šio sezono metu gražiausiai 
reiškėsi Sheepway ir Duddij, o 
„Vyčio“ Balsienė, Radzevič'C 
nė ir Prunskytė.

Be katalikiškos CYO lygos 
„Vytis“ dar žaidžia Toronto L.i 
dies Senior lygoje, kur gali žais 
ti ir vytietės protestantės. Čia 
pusfinaliuose laimėta du kartu 
prie latves ir išaiškėjus kitam fi 
nalistui „Vytis“ žais finaluose.

— Šiaurės Amerikos XI žai 
dynės įvyks Toronte balandžio 
15—16 dd. Šią sporto šventę

Venezuela.
bėgamoji lietuvių 

kronika
Caracas’o Lietuvių Bendruo 

menės pirmininko, Z. Domei 
kos, iniciatyva ivleislas rotatori 
nis leidinys „Atgarsiai“ Nr. 1, 
kuriame budinamas Venecue 
los lietuvių gyvenimas.

P. R. pasigenda gilesnio Ue 
tuviškojo ir žmogiŠKojo tautie 
čių, gyvenančių Vetiecueloje, 
susipratimo ir todėl klausia: 
„Kur eini, lietuvi !“

Aptariama Vasario 16-ji ir 
tos šventės minėjimas.

Venccuelos sostines, Caracas 
miesto, lietuviai turi „Ka^ą mir 
ties atvejui“, kuriai pastoviai 
renka įnašus, kad galėtų iškart 
paremti 3 mirties atvejus. Kasa 
dabar turi 100 narių.

PASIŽYMI MOKSLO 
SRITYJE

Dr. Algimantas jaieveckas, 
/baigęsi Centralinio univelrsitd 
to Caracas Medicinos fakulte 
tą, kaip gabus moksle, gavo sti 
pendiją tobulintis Londono 
Nevrologijos institute,

Danutė Statkutė New Yor 
ke Columbia universitete baigų 
si ispanų kalbos kursą bakatau 
ro laipsniu, gavo stipendiją to 
bulintis ispanistikoje Genevos 
universitete Šveicarijoje.

ruošia Kanados sporto apygar 
da „Vyčio“ ir „Aušros“ kiu 
bams talkininkaujant. Varžybi 
nio komiteto pirmininku yra 1 
Stepaitis, o organizacinio tėv«- 
Paulius, OFM, j. b.

Nukelta į 7-tą psl.
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IR ŽIEMA NĖRA TOKIA SUNKI, KAI JAUTI ATE1 
NANTJ PRISIKĖLIMĄ
Atkelta iš

Tebūnie šie žodžiai ir gies 
me. Ode ir elegija kartu. Gies 
me, kurios pirmieji posmai bu 
vo parašyti nežinomo liaudies 
poeto prieš šimtą metu. Apie 
saulę močiutę ir mėnesį brolelį. 
Apie vargą, kuris šakom šakojo 
ir lapais lapojo varteliuose. 
Apie brolelį, balnojantį žirgą ir 
seselę, verkiančią prie balto be»- 
žo tošies. Apie vandenį ir Ugnį 
ir vėją ir sierąją žemelę. Tokia 
buvo mūši] giesmės pradžia — • 
paprasta, naivi, geraširdė. Ne 
didvyrių epas, ne keršto užnuo 
dyti prakeikimai, ne savo duly 
be apsvaigę himnai. Lietuviai 
savo giesmėj dainavo savo že 
mę ir savo žmogaus dalią. Me 
tų laikus, pliką ir paprastą gy e 
nimą. Laimę ir nelaimę. O iš 
visų tų paprastų žodžių ir tos 
gailios gaidos išskaitome nuolat 
vienui vieną jausmą — meilę. 
Meilę, visam kas gyva, kas gra 
žu, kas Dievo sutverta. Ir ši die 
na, vasario mėnesio diena, 
įsijungia tos ilgos sutarti 
nės žodžiuosna. Ją švenčiame 
artėjančio pavasario ir rykstan 
čios žiemos metu. Toji dieni 
dažniausiai pilka, gruodas dar 
tebelaiko sugniaužęs medžių 
šaknis, ledas tebėra sukaustęs 
vandenis. Bet pavasaris >au 
ūžia nuogose miškų šakose, pa 
vasaris jau bunda po kietu ledu, 
pavasaris jau kvėpuoja šiluma 
Paukščių Take. Ir žiema ncbė 
ra tokia sunki, kai jauti ateinan 
tį prisikėlimą.

Mes tokie žmonės — nemo 
kam ir nenorim savo jausmu^ 
parodyti ir išrėkti. Mūsų daino 
se tykioji gaida vyrauja, ir mū 
sų gyvenime.. Mes gyvename 
žemės ritmu. Mes leidžiame lai 
kui daryti sprendimus. Mes ti 
kime Tvėrėjo nepakeičiamu ir 
nesulaikomu dėsningumu. Už 
tat mes dainavom ir dainuojam 
— nesulaikysi upės bėgimo.... 
Po kiekvienos ir giliausios ir d 
giausios žiemos ateina, ateina 
pavasaris.

Mes mokame laukti. Mūsų tė 
vų tėvai mus išmokė kantrybės. 
Bet yra valandų, kai mes turi 
me kalbėti. Yra valandų, kai 
toji kantrybė trūksta, kaip pri 
tvinkusį votis. Mes negalime ty 
lėti apie liūdno atminimo Jai 
tos ir Teherano sutartis, ku 
barbarui buvo atiduoti laisvųjų 
miestų raktai. Su šypsena. Mes 
negalime tylėti, kai vaikai mirs 
ta Budapešto gatvėse, išrašę 
mūrus savo jaunu krauju : ,,Kel 
kite vengrai! Išmušė valanda!“ 
Negalime tylėti, kai miško bro 
liai velkami į turgaus aikštes ir 
bjaurus ir ciniškas vergų pirtc 
lys Laisvų tautų forume juos 
apšaukia banditais. Negalime 
tylėti ir laukti, kada matomi 
kai viena po kitos laisvosios tau 
tos ima gėdintis minėti musų žc
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mės vardą. Iš gėdos ar iš bai 
mės — vistiek.

Kai atominė mirtis tapo kon 
krečia realybe ir galimybe, mes 
negalime ir neturime tylėti, ma 
tydami laisvę vedamą ant kartu 
vių pakopų, nes tai yra visų lais 
vė! Mūsų laisvė!

Priesaiką sakyti nelengva, 
nes ją reikės bet kokia kaina iš 
tesėti. Priesaiką gyventi ne^eng 
va, nes visados atsiras žmonių, 
kurie pasiūlys lengvesnį, pato 
gesnį ir „protingesnį“ kelią. 
Priesaika tačiau yra stipriu ir 
drąsių žmonių privilegija.

Menkystės pirkliai, savanau 
džiai, smulkūs bailiai ir naujojo 
imperializmo bei kolonializmo 
pasekėjai iš mūsų tyčiosis, mus 
užgaulios, kaip ilgi šiolei. O 
mes turėsime ištesėti. Mes ture 
sime ištvarti iki galo.

Kodėl šiandien Jungtinės 
Tautos nedrįsta Lietuvos, Lat 
vijos, Estijos ir visų kitų pa 
vergtų tautų įrašyti į savo svais 
tymus Reikalauti joms las 
vės? Tarti tironams tiesų drąsų 
ir atvirą pasmerkimą? Stdin 
tiems laisvų tautų tarpe, po tai 
kos balandžiais ir kitokiom nie 
kingom butaforijom, kurių nie 
kas nebemato. Gali būti, pašau 
lis dar tebėia aklas. Gali būti, 
laisvąjam pasauliui nepatogu iŠ 
tiesti ranką laisvės kovotojams, 
nes kova už laisvę nėra padali 
narna. Todėl mūsų miškuose 
mirė tūkstančiai, todėl BudiapeŠ 
to gatvėse veltui laukė pagel 
bos jauni XX amžiaus did/y 
riai, todėl Sibire kalamas kry 
žius po kryžiaus į gruodą.

Kalkime ir mes nepaliaujan 
čiu atkaklumu į laisvo pasaulio 
sąžinę savo reikalavimą : Duoki 
te Lietuvai laisvę! Panaikinki 
te vergiją! Nauji vergų pirkliai 
prekiauja laisve ir krauju!

Ir už kiekvieną žuvusį ir m: 
rūsį prisiekime kalbėti. Šauki 
me už juos, nes mūsų kantrybė 
trūko, nes mes negalime cyicti 
ir laukti, nes rytoj gali būti pei 
vėlu.

Ir už kiekvieną gyvąjį kaibė 
kime, nes kalėjimo sienos sto 
ros ir durys plieninės — jų Lai 
so niekas negali išgirsti. Jie turi 
mirti, kad pasaulis juos pamaly 
tų. Mes dar galime, nemirdami 
už laisvę, apginti ją. Tokia yra 
Vasario šešioliktosios malda, ir 
giesmė, ir priesaika.

Ir tegul jiems Dievas atlei 
džia! Ir tegul mums Dievas pa 
deda!

SVEIKINAME NAUJUS 
SKAITYTOJUS

Pasiūlius eilei tautiečių, KU 
rie neskaitė „Nepriklausomos 
Lietuvos“, kaikurie ją užsisakė. 
Sveikiname visus nuoširdžiai ir 
džiaugiamės skaitytojų šeimos 
pagausėjimu.

LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS KOLONISTO 

ŠALTINIUS
8.

Balandžio 4, trečiadienis
Prisijungiau prie LLA štabo. 

Dabar mane šefuoja buvusios 
Lietuvos kariuomenės karinm 
kas Beržas, kilęs iš Panevėžio. 
Grupėms vadovaujama susitik' 
mo būdu. Grupių vadai susitin 
ka antradieniais ir penktadie 
niais. Tuo metu keičiamasi nau 
jienomis, svarstomi tolimesnes 
veiklos planai. Kiekvieno susi 
tikimo metu Beržas išduoda an 
titarybines proklamacijas, ku 
rias reikia platinti gyventojų 
tarpe. Pirmąsias proklamacijas 
gavau ir paskirsčiau savo pa 
valdiniams vakar. Po tekstais 
pasirašo „Lietuvos Laisvės Ar 
mija”. (LLA).

Beržas reikalauja savo gretas 
papildyti naujais nariais, veik 
ti konspiratyviai, nepaliaujamai 
terorizuoti ir prieš Tarybų vai 
džią nuteikti vietos gyventojus.

Balandžio 5, ketvirtadienis
Be reikalo aš toks nerūpės 

tingas. Netvarkingai vedu die 
noraštį. Neturiu laiko.

Anksčiau dar abejojau, jeigu 
taip galima sakyti, filosofavau, 
galvojau. Visos viltys tirpsta. Ir 
amerikiečiai, ir anglai tyli. Iš 
užsienio perdavė, kad reikia tu 
rėti vilties. Svaibiausia, sake, 
viltis.

Nurodymus duoda LLA šta 
bas, kuriam iki šiol vadovavo 
Antanas Šulskis, dabartinis Ber 
žo pavaduotojas. Dabar štabui 
vadovauja senas pažįstamas ,'e 
gužis. Jis dalyvavo įkalbant rra 
ne važiuoti į mokyklą. Gogu 
žis kilęs iš Panevėžio valsčiaus, 
Sirakių miestelio, anksčiau bu 
vo parašutistų štabo viršininku.

Štabe dar dirba Kazys Kiš 
kis, kokių 24 metų amžiaus, vo 
kiečių paruoštas parašiutistas, 
štabe jis yra radistu. Radvyhs 
kyje gimęs it gyvenęs Rafaelis

Montrealio lietuvių tautinių šokių šokėjai, vadovaujami Juozo Piečaičio, šoka scenoje.

— raštininkas, spausdina rašo 
mąja mašinėle. Pasiuntiniu - ry 
šininku yra Varnas, kilęs iš Su 
bačiaus.

Štabas įsikūręs Raguvos miš 
ke.

Balandžio 21, šeštadienis
Turėdamas minutę laiko, 

šiandien pasikalbėjau su naujai 
priimtu į kuopą Petru Tvaskum 
iš Vidugirių kaimo. Jam tik 20 
metų.

— Tėvas ir motina man puta 
rė tarnauti Raudonojoje Armi 
joje, — pasakė jis. — Tačiau 
aš nugirdau, kad rusus greit už 
puls ir sumuš amerikiečiai, Lie 
tuvoje bus kita tvarka. ..

— Teisingai pasielgei. — drą 
sinau as. — Ateis amerikiečiai
— mes nebūsime užmiršti. Štai 
aš turiu nurodymą. Kaip tik pra 
sidės sovietų užpuolimas — mū 
sų kuopa nedelsiant užima Pa 
nevėžį ir jame įveda savo tvar 
ką.

— Ar greit tai įvyus?
— Labai greit. Buvo viskas 

paruošta vasario šešioliktosios 
proga, bet susilaikė. Čia, vyreli 
reikalas rimtas. Bet amerikie 
čiai sprigtelės, pamatysi!

Aišku, aš truputį melavau — 
juk pats nieko konkretaus nežj 
nojau ir nežinau. Bet kuopą lei 
kia plėsti, reikia ugdyti žmo 
nes, sutvirtinti silpnus, jei jie 
abejoja.

Kalbėjausi ir su Petro vien 
mečiu Antanu Šližinsku, iš 
Gelažių kaimo.

— Tiesa, kad tarp Amerikos
— Anglijos iš vienos ir Tarybų 
Sąjungos iš kitos pusės greit 
prasidės karas? — klausia jis.

— Tai ir gerai. Antanas Šapas, 
įkalbėdamas mane prisijungti 
prie jūsų, pasakojo anie tai.

Bus daugiau.

PRIEŠ UŽDANGAI PASIKELIANT 
(Artėjančios Dainų šventės nuotaikomis) 

RAŠO ALG. GIMANTAS
Galvojant, kaip prasmingiau 

praleisti šiemetines vasaros atos 
togas, daug kas pirmoje eilėje 
pagalvos apie poilsį. Tas ir su 
prantama. Pažjstaini, giminės, 
jau dabar tariasi ir jieško vietų, 
kur galėtų savaitę Kitą pasi 
džiaugti nepenigos vasaros tei 
kiamais malonumais. Tai ris 
puikūs sumanymai.

Bet. šią vasarą, jos pradžioje, 
šio kontinento lietuviškąjį gyve 
mmą sudrebins tiktai neeilinis 
įvykis, tikra šventė, lietuviŠKai 
išeivio dvasiai tikra puota—II- 
-oji JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė! Liepos 2 d. Chi 
caga laukia tūkstančių svečių 
išgirsti ir kartu pasidžiaugti sa 
vąją daina, besiverženČia iŠ tū 
kstantinių krūtinių, jungtinio 
me chore.

Tik tada, kada sėdi saiėje, ka 
da esi paskendęs dešimttūkstan 
tinėje tautiečių minioje, kada 
prieš akis matai cstiadoje issiri 
kiavusj jungtin} didžiul; chorą, 
pajunti tikrą pasididžiavimą ir 
pasitenkinimą lietuviškąja orga 
nizacija ir lietuviškosios dainos 
tvirtybe. Dainos, kuri pajėgia 
sutraukti tūkstančius lietuvių iš 
pačių tolimiausių kontinento 
vietų. Ir tada jauti dvasinį pa 
kilimą, dvasinj pakilimą, entu 
ziazmą ir ryžtą, skaidrinantį Jie 
nų kasdienybę. O, tokio pastip 
rinimo, moralinės užuovėjos, 
mums reikia ir daugiau ir ūaž 
niau. Juk tai lietuviškasis pe 
nas, kurio pasisotinę jau žymiai 
lengviau atliekame savąsias, 
kaip lietuvių, pareigas.

Gaila, bet iki šiol j Il-ąją 
šventę tebuvo užsiregistravę 
tik du chorai iš Kanados. Kur 
kiti? Tiesa, dainininkai ir jų va 
dovai nevisada turi patvanka 
mai finansų didesnėms išvy 
koms. Čia jau reikia tikrai ne 
mažo pasiryžimo ir aukos lie^u 
viškajam reikalui, bet, bent dali 
nai guodžiantis yra pranešimas 
kad Šventės organizatoriai yra 

pasiruošę apmokėti pusę visų 
kelionės išlaidų. Tas faktas turė 
tų būti jau nemažu paskatini 
mu, ypač tiems, kurie iki šio! 
nesiryžo tarti galutinioapsispren 
dimo žodžio. Težino, visur esan 
tieji lietuviškieji chorai, kad, da 
lyvauti šventėje, nėra nei „blo 
gų”, nei „gerų” chorų, nė.a nei 
didelių ar permažų — v si vie 
nodai kviečiami, laukiami ir 
branginami. Bendras tikslas 
Jungs tiek aktyvius dalyvius, 
tiek ir iš arčiau ar toliau suplau 
kusius žiūrovus. Ši lietuviškoji 
šventė išvirs nemažos reikšmės 
lietuviškąja demonstracija, kuri 
imponuos ne tik saviesiems, bet 
ir svetimiesiems.

Šį kartą, lietuviškąją visuo 
menę gali laukti ir nemaža 
staigmena: yra rimto pagrindo 
laukti, kad lietuvius pagerbs sa 
vo atvykimu kai kurie ryškieji 
veidai iš naujosios JAV atimi 
nistracijos elito. Taipgi, jaučia 
mas dėmesys ir iš amerikinės 
viešosios opinijos formavimo 
vienetų, k. a. radio, spaudi s, te 
levizijos. Tad, grįžtant pne 
atostoginių reikalų, norėtųsi 
priminti ir dar kartą atkreipti 
mielų tautiečių dėmesj, kad, pla 
nuojhnt šiemetines atostogas, 
būtų galima, kaip nors įspraurti 
dieną ar dvi ir atvykti Chicagon 
pasigrožėti Dainų švente. Tė 
vai tiin gerai pasielgtų oūti 
nai atsiveždami ir savąjį prie 
auglį. Jei kas sako, kad eiliniai 
mūsų parengimai neimponuoja 
ir neuždega išeivijos lietuviukų. 
Dainų šventė jau yra tokio mąs 
to, kad negali būti jokios abe 
jonės, kad kam nors ji nepatik 
tų ar liktų neįvertinta. Būkime 
tikri — ji patiks, patrauk* ir su 
žavės.

Neteks mums nei sušilusierr.a 
bėginėti (salė vėsinama), nei 
apsistojimu, nakvynėmis, mis 
tu rūpintis. Viskas lauks paruoš 
ta, viskuo bus pasirūpinta. Tu<- 
būt ir abejoti netenka, kad JA 
V ir Kanados lietuviai išgirs 
Dainų šventėn kvietimą ir visu 
nuoširdumu prisidės prie jos 
sėkmingo įvykdymo.

Al. Gimantas.

LIETUVAITĖ
22 metų amžiaus, 

dėl susidėjusių aplinkybių, at 
skirta nuo šeimos, studijuojanti 
Estijoj, vieniša, labai norėtų su 
sirašinėti su akedeminiu lietu 
višku jaunimu iš Amerikos ir 

Kanados.

Adresas: Eesti N. S. V.
e. Pemu Sila 51—1

E. Butkevičiūtė
(rašyti — Butkevitš)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

15.
Užtat rytojaus dieną pusryčiaujant ji lakoniškai pareiškė:
— Išeinu iŠ laboratorijos.
Barvainis numykė:
— Puiku.
Viktorija tęsė:
— Pereinu j endokrinologiją.
Barvainis vėl numykė:
„Nieko tu nežinai, tik apsimeti Žinąs“, — tarė sau min 

tyse Viktorija. Tačiau tas flegmatiškas „žinau“ suerzino ią.
— Vadinasi, mudu galim ir nesikalbėti, jei tu viską ži 

nai, — vožtelėjo ji irzliai.
— Mudu ir nesikalbame, jei neklystu.
— Na ir puiku.
Ligoninėje ji visą priešpietį pažindino naująją gydytoją 

su laboratorijos tvarka.
— Jei jūs, daktare, būtumėt sugalvojusi likti šičia, gia 

žiai aš dabar arodyčiau, — tarškėjo naujoji kolegė. — Paleis 
ti vyrą Vilniun, o pačiai likti Panevėžy, vadinasi, netekti vy 
ro. Keisti specialybę — ne mano galvai. Energijos trūksta. 
Pagaliau man ir patinka su mėgintuvėliais žaisti. O daugiau 
niekur nė mažiausio plyšelio, pro kurį galėtum žmogus pra 
smukti. Visai nedirbti — stažas nutruks, tai jau didelė ne 
laimė.

Ji plepėjo be atvangos, bet šiaipjau apie savo darbą nusi 
manė; Viktorija truputį net nustebo, kad periferijoj žmonės 
tiek pat supratingi, kaip čia, Vilniuj. Ji taip ir pasakė naujai 
pažįstamai, tuoj pat to gailėdamasi: tai davė progos kalbiajai 
moteriškei dar paplepėti gerą valandą.

Į terapijos skyrių užsuko Viktorija tik prieš darbo pi 
baigą. Skyriaus vedėja priėmė ją mandagiai, bet su pabrėžtu 

šaltumu. Viktorija tuoj ėmė gailėtis, kad apleido ramią ir jau 
kią laboratoriją. Dabar ji sutiktų dirbti net viename kambary 
je su ta plepute.

„Per vėlu, — sakė sau Barvainienė, — per vėlu”. Jai bu 
vo pikta, kad nėra A'domėno; jei ji žinotų, kad jis sėdi tenai 
savo kabinete, jai būtų lengviau pakęsti šaltą Rūtelionicnes 
mandagumą. „Pagaliau kas man toji Rūtelionienė? Man 
svarbu įsigyti specialybė. Po to švilpt man ant visų skyriaus 
vedėjų”.

— Aš nemanau, kad būtų tikslinga vaikščioti tamstai į 
skyrių, — perspėjo Rūtelionienė. — Kol nebūsite paminėta 
įsakyme, jūs skyriuje — pašalinis žmogus.

— Tuo geriau, — tarė Barvainienė.
— Kas?
— Aš pasakiau: tuo geriau. Privalau juk perduoti tvar 

kingai savo pareigas.
— A, jūs turite galvoje tai... Na, žinoma. — Skyriaus 

vedėja linkelėjo galvą ir, nepadavusi lankos, nuėjo.
Viktorija grįžo į namus.
Barvainio dar nebuvo. Pagaliau nekartą juk jis grįždavo 

vėliau už Viktoriją. Tais atvejais ir Geduką jis atsiimdavo iš 
darželio. Tačiau šiandien jis žadėjo grįžti žymiai vėliau...

Nijolė padavė motinai popieriaus skiautelę:
— Mamyte, tėvelis paliko tau laišką.
— Laišką?
„Šiandien namie nepietausiu. Geduko paimt negalėsiu. 

Barvainis”.
„Barvainis, — mąstė Viktorija. — Barvainis... — Ne To 

mas, o tik Barvainis... Na, ką gi, gerai. Juo geriau“.
Tačiau, kad ir kaip šaltai stengėsi Viktorija tai įvertinti, 

tas papiaslas iš pažiūros faktas ją labai įžeidė. Iš pradžių jai 
buvo kilusi mintis nueiti į ligoninę patikrinti, ar Tomas tik ai 
rašo epikrezes. Ir ji tuojau pat ėmė tyčiotis iš savęs. , O ko 
dėl tu manai, kad jis privalo rašyti epikrezes? Ar jis bent žo 
džiu apie jas užsiminė? Epikrizės buvo praėjusį kartą. O da 
bar apie jas nė žodžio“. Staiga ji panoro taikos ramybės, Šei 

myninio jaukumo. Šiandieną juk šeštadienis! Kodėl gi jis ne 
galėtų nueiti su ja šį vakarą bent į kiną? Juk tiek nedaug ji if 
jo terekalauja!

O Barvainis sėdėjo tą vakarą kine su medicinos seserim 
Kastancija Boreikaite. Sėdėjo abu, ištiesę kaklus į ekraną, ne 
kalbūs ir nuobodžiaują.

Filmas buvo ne koks, atseit argentiniŠkas arba porluga 
liškas. Šiaip ar taip buvo ten ir gitara, ir laukiniai žirgai ir 
laukines aistros, ir keli šūviai, ir tiek pat pasibučiavimų, ir vis 
dėlto žiūrovai žiovavo.

„Gerai nors, kad atėjome į nuošalų kiną“, — mąstė Ear 
vainis. Pats kino teatras buvo puikus, gridinys ėjo nuožulniai 
žemyn, ir Barvainis su savo partnere, toliausia sėdį nuo ekra 
no, galėjo nekliudomi sekti, kas vyksta drobėje.

Deja, drobėje nieko įdomesnio taip ir neįvyko. O gavė 
,ie jųdviejų laukė vėsus rudens vakaras.

„Praėjusį sekmadienį buvo taip gražu, taip vasariška, — 
pamąstė Barvainis. — Kaip staigiai atėjo luduo’ .

Boreikaite gi mąstė: „Štai tu sėdi šalia manęs ir, gal būt, 
nė nepagalvoji, kaip seniai aš laukiau šitos valandos. Aš 
niekada tau nerodžiau, kad tu man patinki, niekada. Nejaug: 
tu vis dėlto supratai? O gal tu net neįtari, koks esi man arti 
mas?”

Barvainis: „Kažin, ar man ją lydėti, ar ji pati susiras sa 
vo namus? Ne, paleisti ją vieną kažkaip lyg ir nepatogu. Na, 
kad aš kada nors dar įklimpčiau į tokią istoriją! I^aimė bent, 
kad niekas mudviejų nematė“.

Dzeržinskio gatve abiem kryptim sliuogė lengvosios m-. 
Sinos, zvimbė troleibusai, trankiai dundėjo sunkvežimiai. Bar 
vainis kažkidėl atsisuko ir dai kaitą pasižiūrėjo į kino „Tė 
vyne“ fasadą. Kinas buvo apgultas žmonių. turėjo prasidėti 
paskutinis seansas.

Iš Dzeržinskio gatvės jiedu išsuko į kažkurią šalutinę 
gatvę ir dar į šalutinę, o pagaliau — į visai siaurutę gatvelę 
„Visai kaip kaime, — pagalvojo Barvainis. Jam čia patiko. 
— Ir iš tikro, kodėl aš gyvenu mieste, o ne kaime? Arba bent 
ne mažame miestelyje?“ Abipus gatvelės tęsėsi tvoros; jos bu
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Penktieji metai
RAŠO VYT. SIRVYDAS

\ 2.
MARKSIZMO VAIKAI KEISTOKI.

II

REMKIME PROFESORIŲ STEPONĄ KAIRĮ!

Bielinio Penktieji Metai pia 
sideda veik tuo pačiu metu, ku 
riame ir Pasternako apysaka 
,,Dr. Živago“ pradžią semia — 
1903 m. Įdomu, ir apysaka (pc 
,.socialistinės” 1917 metų revo 
liucijos) ir Lietuvos visuomenė 
po Penktųjų Metų nugarą at 
suka marksizmui ir žiaurios įuo 
mų kovos vieton stato krikŠčio 
nišką Žmoniškumą, kutį mūsų 
sd vadina ,,žmonišku sociaiiz 
mu". Tačiau, vienas Pasterna 
ko apysakos veikėjas spren 
džia:

„Marksizmas tiek savo pa 
grindų netikras, kad mokslu bū 
ti negali. Mokslas juk pusiau 
avyroa ir bešališkumo dalykas. 
Aš gi nežinau kito sąjūdžio, ku 
ris taip ir save mylėtų ir tiek 
nuo gyvenimo būtų atitrūkęs, 
kaip marksizmas. Čia visi karš 
tai rūpinasi savo elgesį teisinti 
menama gyvenimo įvykių eiga. 
Vadai ir galią turintieji taip no 
ri visus savo neklaidingumu įti 
kinti, kad visomis priemonėmis 
užmerkia akis tiesai".

Šituo akių užmerkimu dau 
giur sirguliuoja ir marKsininko 
Bielinio atsiminimai, kur maža 
asmeniškų atsiminimų, daug 
anų laikų spaudos ir dokumen 
tų citatų, ar pasiskaitymų. Ta 
Čiau, autorius turi tiesą mūsiškę 
sd partiją skaityti ,,tautiško at 
gimimo srove*’ (p. 409), kuri 
nuo kitų skyrėsi ypatingu karin 
gurnu prieš caro valdžią ir ryž 
tingu politinių vienetų organi 
žavimu (kūrė kuopeles, ra jo 
nūs, centrus ir spaudą). Niekas 
mūsų sd tautiškumo geriau ne 
įrodo, kaip autoriaus (ir St. Kai 
rio „Lietuva Budo“) pasididžia 
vimas, kad partija 1896 m. p.o 
gramon įrašė Lietuvos nepn 
klausomybės ir atsiskyrimo nuo 
Rusijos šūkį, kuris netiko esmi 
niam partijos sudėties paglin 
dui (pramonės darbininkai) ir 
Markso šūkiui ,,Visų šalių dar 
bininkai vienykitės!*’, nes Lie 
tuvos darbininkus siekė atkirpti 
nuo visų kitų kraštų darbinin 
kų.

Autorius puola pralotą A. 
Dambrauską - Jakštą (p. 407— 
408) ir kun. Tumą - Vaižgar. 
tą, (p. 392 — 393). Pirmasis 
„Draugijos” žurnale 1911 m. re 
šė: „Dabartiniu valstybės rūmo 
savininku yra rusų tauta, o vy 
riausiu užvaizdu yra Rusijos ca 
ras. Į jį lietuviai ir privalo krelp 
tis, jei randa reikalo savo butui 
remonto“. Kun. gi Tumes 
„Tėvynės Sarge" 1900 m. pa 
reiškęs: „Lietuva pripažįsta Ru 
sijos ciesorių už tikrą savo vai 
dovą; nuo Rusijos nesirūpina 
skirtis, tik reikalauja ir reika 
lauš godojimo mūsų tautybės ir 
katalikybės*’.

Vaikas visados gudresnis už 
tėvą, nes vėliau gimė. Mūsų die 
nomis, kada turime atmintyje 
Lietuvos atsiskyrimą iš rusų 
„rūmo” ir per 22 metus gražų 
nepriklausomą šeimininkavimą 
savame bute, augščiau cituoti 
posakiai kvepia tokia pat seno 
ve, kaip ,,maCni” ir „nesmeitei 
ni” senose maldų knygose.

Bet dr. K. Grinius „Atsimini 
mai ir mintys“, pirmame tome, 
p. 208 skaitome: „Tada (apie 
1890 m.) buvau nusistatęs, kad 
carų valdžia sugriūtų ir įsivieš 
patautų demokratų tvarka. 
Man tada atrodė, kad lietu 
viams Rusijos valstybėje būtų 
geriau, laisviau gyventi. Vėliau 
įsitikinau, kad klystu: ir demo 
kratinė maskolijos (Maskvos) 
santvarka neišgelbėtų lietuvių 
nuo rusinimo (ir pravoslavini 
mo ar dabartinio bolševikini 
nio), nes šitą politiką rusams 
diktuoja istorija, žiaurus grobo 
niškas tautos būdas, jos didelis 
prieauglis, veislumas ir lietuvių 
negausumas". Dr. Grinius 
šiuos žodžius rašė 194 7 m.

Kitoje vietoje pasakoja: „Šer 
nas Vaipe (1890 — 1892 m.) į 
rusų šovinistų priekaištus, kad 
Pabaltijo kraštai norį atsiskirti 
nuo Rusijos, aiškinosi, čia pa 
Čių rusų prasimanymas, tikslu 
savo šalininkus skatinti griež 
čiau separatininkus spausti. Vie 
nas ministerių (Muravjovas — 
ne Korikas), rodos, ištikrujų 
manė, kad lietuviai (1899 — 
1900 m.) turi polinkio atsiskirti. 
Kryptis buvo. Bet ji ir 1905 m. 
Didžiojo Seimo Vilniuje nulan 
muose nebuvo visai aiškiai pa 
reikšta. Ir net tremtinių seime 
Petrograde 1917 m. bijota visiš 
kos nepriklausomybės skelbti".

Tokiu būdu, ano meto politi 
nėse sąlygose, gal nebuvo bai 
sūs Dambrausko ir Tumo pa 
reiškimai, nes pirmasis tuiėjo at 
sižiūrėti ir į rusų cenzūrą, o 
antrasis prof. Biržiškai yra pa 
tenkinančiai išsireiškęs savo pa 
reiškimo atsiradimo tikslą. Ga 
Įima sakyti, kad ir varpininkai, 
ir kunigija, ir sd tiek pakniso 
pasitikėjimą rusų tautos rūmo 
gerumu ir jo užvaizdos, kad 
1917 m. seime Petrograde Lik 
kairieji sd. nutarė laikytis Vaiž 
ganto žodžiais „konservatyvi 
nės iki kaulų smagenų*’ linijos 
— pasilikti rusų tautos (demo 
kratinės, socialistinės) valstybė 
je. Partiniais sumetimais su kai 
rija balsavę Sleževičius ir Bort 
kevičienė tuojau pasitraukė ir 
prisidėjo prie tų, kurie, kaip dr, 
Grinius, prarado tikėjimą, kad 
rusų tauta kada nors, ir prie ge 
riaušių norų, „godos“ mūsų tau 
tybę ir katalikybę.

Apie Tumą - Vaižgantą są

kULTlTRLVEį^KROĄIKA
DAIL. VALIUS GAVO 

PREMIJĄ
Ontario muzėjuje (ne dailės 

muėjuje, kaip „Draugas" per 
rašo), vykstančioje Canadian 
Painters, Etchers and Engra 
vers — grafikų draugijos meti 
nėję parodoje gavo pirmą pre 
miją — Sterling award. Šioje 
parodoje dar dalyvauja V. Biič 
kus.

ANTROJI JAV IR KANA 
DOS DAINŲ DIENA 

įvyks šiemet, liepos 2 d., Čika 
goję, Amfiteatro salėje, talpi 
nančioje 15,000 žmonių. Daly 
vauti Dainų dienoje ligšiol už 
siraŠė 28 JAV ir Kanados cho 
rai su 1,100 choristų. Inforrna 
cijos tikslams išrinktas Si. Dau 
nys, biletų Z. Dailidka, pakvie 
timų p. Vaičiulis.

Dainų dienoje pakviesti daly 
vauti JAV vyriausybės nariai, 
kurių du jau yra davę sutikimą. 
Kadangi Dainų dienoje daly 
vauja ir Kanados chorai, tai 
reiktų pakviesti į Dainų dieną ir 
Kanados vyriausybės narius.
9 Prif. M. Biržiška ruošia žody 
nėlį brolio Vaclovo parašytai 
knygai „Studentai iš Lietuvos 
XV—XVIII amžiuose užsienio 
universitetuose“. Prof. M. Bii 
žiška jau atidavė spaudai antrą 
jį „Aleksandryno'1 tomą.
• A. Vitkauskaitė - Merkei pa 
stoviai ruošia savo dailės darbų 
parodas.

HENRIKAS NAGYS

Mėlynas sniegas.

Seni pranašai tebevaikščioja ant baltų debesų: 
jų nekaltos pėdos šviečia kaip platina, 
nepalietusios žemės dulkių ir žemės žolės

Mano žodžio skelbėjai atėjo per mėlyną 
rytmečio sniegą. Nepatekėjusi saulė gulėjo 
girių užuovėjoje. Garavo šaltinių vanduo.

Mano pranešu lūpom kalbėjo akmuo ir smėlis. 
Kalbėjo drumstas ir žydras žemės vanduo. 
Kalbėjo broliai ir seserys. Mano draugai.

Mes atradome savo žemę ir savo dangų.
Mėlyną žemę. Mėlyną dangų. Mėlyną sniegą 
tarp kieto gruodo ir minkštų debesų.

Seni pranašai tebevaikšto baltais debesim.

(Iš paskutinės H. Nagio poezijos knygos „Mėlynas sniegas ').
Tai gal brandžiausioji mūsų žymiojo poeto poezija — pla 

taus užsimojimo, didelių polėkių, filosofinių minčių ir kupina 
tragizmo, kaip dabarties žmonių gyvenimas. Poez jos knvgi.
kuria domėsis ne tiktai poezijos 

moningam lietuviui daug ko aiš 
kinti nereikia, bet apie pralotą 
Dambrauską, tegul kalba prof. 
M. Biržiška „Lietuvių Tautos 
Keliuose”. Sakė: „Gabiausias 
ir moderniškiausias Lietuvos ka 
talikų vadas, kun. Dambraus 
kas - Jakštas, aiškiai vakarietiš 
kai nusistatęs ir j ten linkęs, me 
nesiniu „Draugijos” žurnalu ne

PRANCIŠKONŲ GIMNAZI 
JA PRIIMA MOKINIUS,
Stojantiems ateinantiems mo 

kslo metams į pranciškonų gini 
naziją registracija jau prasidė 
jo. Priimami m< ksleiviai į vi 
sas keturias klases. Informaci 
joms gauti reik'a rašyti: Rev. 
Father Rectol, St. Anthony’s 
High School, Kennebunkport, 
Maina, USA.

• Lukoševičius Vaidevutis - Jo 
nas iš Montrealio, pranciškonų 
gimnazijoje semestrą baigė ga' 
bės studento vardu. Bendras jo 
pažymys 93. Pirmas montie.. 
lietis šiais metais bus baigęs 
pranciškonų gimnaziją.

„SIMON BOKANEGRO”
Kauno muzikiniame teatre 

pastatyta G. Verdi opera „Si 
nion Bokanegro”. Šis veikalas 
lietuviškoje scenoje nusKambč 
jo pirmą kartą.

Operą pastatė R. Andrėje 
vas, spektaklį diriguoja J. Ind 
ra, dekoracijas piešė dailinin 
kas M. Labuckas. Pagrindinius 
vaidmenis naujame teatro pasta 
tyme atlieka solistai V. Blažys, 
V. Rimkevičius, S. Repečkaitė, 
A. Domeika, S. Gedvilas ir kt.

ST. LAUCIAUS 
„RESPUBLIKĄ"

išleido New Yoiko „Pašvais 
tės*’ leidykla. Leidinyje įdėtas 
ir jo „Paradas”.

mėgėjai, bet ir poezijos žinovai 

maža pakėlė netik lietuvių d va 
siškių kultūrą, bet ir aiškiai ją 
veidu kreipė į Vakarus, nors ir 
nusileido kartoti mintis prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, 
apie kurią tuo metu, išskyrus 
sd ir demokratus, mažai kas 
Lietuvoje ir tegalvojo“. (T. ii, 
p. 116). (d. b.).

Mieli tautiečiai,
Prof. Stp. Kairys (Kamins 

kas) — vienas pirmųjų, lietu 
vių tautinio atgimimo metais, 
budino tautiečius skatindamas 
atsikratyti svetimo rusų jungo 
ir kvietė žengti savu lietuvišku 
keliu. Atsidėjęs kūrė ir platino 
lietuvių spaudą šaukdamas gim 
tojo krašto žmones kovoti už 
savąsias teises.

Jis — 1905-jų metų Didžio
jo Vilniaus Seimo atstovas.

Jis — 1918-jų melų veiklus 
Lietuvos Tarybos narys ii Vasa 
rio 16-tos Nepriklausomy&ės 
Akto signataras. Vėliau, akty 
vus Lietuvos valstybės kūrėjas, 
mūsų didžiųjų miestų statyto 
jas, Lietuvos universiteto proie 
sorius.

Antrojo Pasaulinio karo me 
tu — vienas iš didžiųjų kovota 
jų prieš bolševiktj ir vokiečių 
okupacijas.

Savo nuoširdžiu pasišventr 
mu tautai, savais darbais yra iš 
kilęs garbingųjų mūsų taut >s 
vyrų pirmose eilėse.

Nežiūrint visų Lietuvos ir jo 
likimą ištikusių nelaimių, jo i! 
gų kovos melų laikotarpio, jo 
ryžtas priešintis, kovoti ir lai 
mėti nėra sumažėjęs, tačiau su 
mažėjo jo jėgos ii sveikata.

Senatvėje atsidūrė varge, 
kuomet Sunki liga nutraukė jo 
normalų gyvenimą. Atsiptikė 
jęs po vienos ligos, mūsų tautos 
Veteranas vėl pateko ligoninėn.

Jonas Bertašius,
Komiteto pirmininkas

Dr. P. Grigaitis
Inž. J. Jurkūnas
Alg. Kaulėnas
Jurgis Peteraitis
Leonas Prapuolenis

Henrikas Juknaitis, 
Komiteto sekretorius.

PANEVĖŽIO TEATRE
įvyko Vokiečiu literatūros klasi 
ko G. Hauptmano penkių veiks 
mų dramos „Roza Bernd“ pre 
mjera. ją režisavo Lietuvos nu 
sipelnęs artistas J. Miltinis, dc 
koracijas paruošė dail. A. St’ 
panka. Pagrindinį vaidmenį at 
lieka aktorė L. Liesytė. 3p“k 
taklyje dalyvauja taip pat S. 
Sasnauskas, D. Banionis, R, 
Klasčius, A. Masiulis ii kiti.

Šis spektaklis — trečioji Pa 
nevėžio dramos teatro premje 
ra šiame sezone.

• R. Sealey, Londono universi 
teto profesorius, vedęs lietuvai 
tę Danguolę Sadūnaitę, puikiai 
išmoko lietuvių kalbą ir lietu 
viškiems laikraščiams parašo lie 
tuviškai straipsnių.

• B. Grėbliūnas, skulptorius, 
gyvenąs Australijos mieste Ade 
laidėje, po širdies priepuolio tu 
rėjo kojos operaciją-

Po sunkios operacijos tapo irt 
validu.

Aišku, kad šis Nepriklauso 
mybės Akto signataras yia rei 
kalingas skubios paramos. Esia 
mųjų išteklių toli gražu nepa 
kanka visoms išlaidoms apmo 
keti, ir savo gyvenimo saulelei 
dyje yra globojamas draugų ir 
artimųjų. Yra likęs be šeimom 
(žmona po Sibiro tremties ir 
kančių yra miiusi).

Tat, brangūs lietuviai, rerr^i 
me kiek išgalime savo tautos 
žilagalvį kovotoją - veteraną.

1961 m. sausio 19 dieną Cika 
goję, A. L. B-nės Čikagos A] y 
gaidos iniciatyva, susirinkę įvai 
rių politinių ir kultūrinių orga 
nizacijų atstovai, vienbalsiai nu 
tarė tuoj organizuoti lėšų telki 
mo vajų ir sudarė prof. Step. 
Kairiui remti komitetą.

Šis sudarytasis komitetas nuo 
širdžiai kreipiasi į plačiuosius 
lietuviškos visuomenės sluoge, 
nius, prašydamas pavieniai ir 
organizuotai ateiti į talką ir skir 
ti lėšų prof. Stp. Kairiui remti.

Gautos aukos bus skelbiamos 
spaudoje.

Pinigus siųsti komiteto iždi 
ninko vardu šiuo adresu: prof. 
S. Dirmantas, 4241 So. Maple 
wood Ave; Chicago 32, 111. U. 
S. A., arba Midland Savings 
and Loan Ass., 4040 So. Aren 
er Ave, Chicago 32, III. in ac 
count No. 9068.

Prof. St. Dirmantas,
Komiteto iždininkas

Nariai:
Rapolas Skipitis
Dr. K. Šidlauskas
Dr. VI. Šimaitis
Liudas Šmulkštys
Prof. B. Vitkus

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Henrikas Nagys. MĖLY 
NAS SNIEGAS. Poezija. Išlei 
do Lietuvių Enciklopedijos lei 
dykla I960 m. Viršelis, titulinis 
puslapis ir skyrių piešiniai dail. 
Algirdo Kurausko. Kaina 2 
dol. 88 puslapiai.

Dr. S. Aliūnas. TREJOS DE 
VYNERIOS. Eilėraščiai. Lietu 
viškos knygos klubas, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, UI., 
USA. 64 pusi. Kaina 1 dol.
0 Žurnalas „The Slavonic and 
east European Review”, leidžia 
mas Londono universiteto, pa 
skoliniame numery rašo anie 
Lietuvą ir Rusiją XV — XVI 
amžiuose.
® Skujenieks Emilis, žinomasis 
latvių rašytojas, didelis lietuvių 
draugas, gražiai kalbąs lietuviš 
kai, dar gydosi sulaužęs koją.
• R. Viesulo „Dainas“ laba, la 
bai išgyrė JAV Kongreso biblio 
tekos Žurnalas „Quarterly Jov 
nal".

vo tokios retos, kad pro bet kurią jų galėtų pralįsti ožka. Iš 
patvorio iššoko šuo ir ėmė loti. Kastancija krūptelėjo ir visai 
mašinaliai stvėrė Barvainį už rankos. Jos delnas buvo šiltas ir 
stangrus; Barvainiui patiko tasai delnas, daoar jis jo nebepa 
leido. Tai šen tai ten, įnirtę ir kimūs, lojo vis nauji ir nauji 
šunės — dideli ir maži, gauruoti ir trumpo plauko, įvairiausių 
spalvų, rūšių ir veislių, ir visi jie kėlė triukšmą tik šiaip sau, 
iš įpratimo, net nebandydami kibti į praeivių kojas. Ta<p, tai 
buvo tikriausias kaimas, vos keletas ar keliolika minučių nuo 
kelio, nuo stambios miesto arterijos!

Barvainis dabar buvo laimingas.
Bet tuo pat metu jį ėmė graužti sąžinė.
„O kodėl negalėjai nueiti į kiną su Viktorija? — sakė s 

pats sau, mintyse, žinoma. — Jei nebūtum tada atsisakęs 
eit į kiną, nebūtų ji valkiojusia su tuo Adomėnu“. Ir tuoj pat, 
prisiminus Adomėną, jį vėl pagavo nebylus įniršis, — įniršis, 
nuo kurio jis nežinojo nė kur slėptis. Ir jis dar tvirčiau suėmė 
Kastancijos ranką, lyg joje galėtų rasti atramą, pagalbą, nu 
siraminimą. . .

„Ji man net neprisipažino, kad buvo tada su Adomėnu, 
— graužė jis vėl save. — Taip, neprisipažino... Na, gerai, o 
kodėl ji turėjo man pasisakyti? Ar aš jos klausiau? AŠ jai 
juk, kalbant sąžiningai, nė burnos atverti neleidau. Aš jos 
neklausiau. Aš, aš, aš!“

Kastancijos ranka buvo jo išgelbėjimas, toji moteriška 
šilima jį ramino, guodė, teikė jam jėgų. Jis net nepajuto, 
kaip apglėbė Kastanciją pei liemenį. Ji kažkaip nerimastingai 
suspurdėjo ir ūmai išslydo iš jo tankų; tačiau jis vėl paėmė ją 
UŽ alkūnės, taip ryžtingai, kad Kastancija nė nebandė Driešin 
tis. Jie stovėjo siauroje gatvelėje, tarp daržų, aplink tebelojo 
Suneš, o Kastancija mąstė: „Vis dėlto ir aš jam artima, vis 
dėlto ir aš jam artima, vis dėlto ir aš. .

Bet greitai ji atsikvošėjo:
— Daktare, nereikia. . .
— Reikia, — sušvokštė Barvainis, — reikia... — Jis ap 

glėbė dabar ją abiem rankom ir prisitraukė prie savęs. — Ei 
nam pas tave, — prašnibždėjo jis, — einam pas tave... — Jis 

pakartojo tuos žodžius keletą, keliolika, keliasdešim kartų; 
kartojo juos net tada, kai atsidūrė nedideliame, jaukiame 
kambarėlyje, kuriame testovėji plati geležinė lova su stirta di 
dėlių ir mažų pagalvių bei pagalvėlių. Jis tematė tik tą pa 
galvių piramidę ir Kastanciją, daugiau nieko.

Po valandos Barvainis pastebėjo, kad kambaryje dar sto 
vi tualetinis staliukas su veidrodžiu, kad sienos apkabinėtos ran 
kų darbo kilimėliais, o kertėje stovinčioje etažerėje testyri 
tik kelios knygos.

„Štai ir įvyko“, — tarė jis sau; jis kalbėjo lik pats su sa 
vim, mintyse, tačiau jo lūpos, galimas dalykas, tuo melu kru 
tėjo. Kastancija pasirėmė alkūne am pagalves ir pažvelgė 
i ii-

— O tu neimk į galvą, — pasakė Kastancija. —■ Niekas 
čia nekaltas. Arba — abu mes kalti vienodai.

Ir ji vėl atsigulė šalia jo, tingi ir graži, apkabindama jį 
savo ranka.

Dabar jos ranka jį varžė. Ranka gulėjo e-nt jo kaklo ir 
peties, ranka jį slėgė kaip didžiulis akmuo, kaip granito uola, 
kaip kalnas. Tomas pabandė — kaip bemanydamas švelniau
— išsilaisvinti iš to varžto. Tačiau dabar jį apglėbė jau dvi 
rankos, ir jis net nustebo, kad rankos gali būti tokios švelnias. 
Jis prigludo prie Kastancijos krūtinės ir pasijuto pagaliau tais 
vas nuo minčių, pavydo, sąžinės graužimo, pasijuto kažkoks 
eteriškai lengvas, be fizinio svorio ir net be savo „aš“.

Tomas Barvainis jau nebandė išsilaisvinti iš Kastancijos 
Boreikaitės rankų.

Namo jis sugrįžo pačiu saulėtekiu. Viktorija buvo jau 
pabudusi.

— Užgaišau pas sunkų Ilginį, — sumurmėjo Barvainis, 
žiūrėdamas pro žmoną kažkur į begalybę. — Uremija, stovis 
baisus.

— Jodas spintelėje, Tomai, — ramiai pasakė Viktorija.
— Ligonis, matyt, tave įkando į lūpą.

VI
Ir šis sekmadienis, kaip ir praėjęs, įdienojo skaistus ii

saulėtas. I
Ir vėl Barvainių šeima išsirengė į savo tradicinę šventa 

dieninę išvyką.
Sekmadieniniai jų pasivaikščiojimai beveik visuomet buvo 

improvizuoti; jokio išankstinio plano, jokio pasiruošimo. Jei 
kuriam nors Barvainių, be amžiaus ir lyties skirtumo, kildavo 
kokia nors mintis, jis ją tuoj pareikšdavo žodžiu, o dar daž 
niau šūksniu; pasiūlymas tuoj pat būdavo diskutuojamar ir 
nubalsavus vykdomas.

Šį kartą jų pasivaikščiojimo trasa taip pat kirto Gedimi 
no aikštę, iki pat jaunimo sodo; tačiau nuo šios vietos ji suko 
į dešinę, palei puikiąsias raudonų plytų gotines bažnyčias

Vilnelė ošė, šniokštė, šnarėjo, klegėjo, — atrodė, lyg 
kažkur netoliese maištautų prasiveržusi kalnų upė ar kristų į 
akmenis didžiulis krioklys... O čia triukšmavo nedidelis upe 
liūkštis, besiritąs per akmenis miesto vidury, negilus ir Šii 
metų laiku taip negrėsmingas ir beveik idiliškas.

Barvainių šeima perėjo artimiausią Vilnelės tiltą ir pasu 
ko į Užupio gatvę.

Gatvė kilo gana staigiai augštyn; Gedukas pavargo, ir 
tėtė paėmė jį ant rankų. Nijolė žygiavo su mama, įsitvėrusi 
jai į alkūnę. Augštyn ir žemyn zujo autobusai, į viršų — pūš 
kuodami, žemyn — visai be garso.

Barvainiai įsuko į kažkurį kiemą. Jo viduryje, ant išt;es 
tų virvių, vėjyje sklaidėsi sukabinėti baltiniai. Gauruotas Šuo 
pribėgo prie Barvainių. Nijolė ėmė cypti, o Viktorija šūk-’elė 
jo: „Šciuc“. Šuo flegmatiškai visus apuostė ir ismuko atgal i 
praviras duris.

— Visai kaip neorealistiniuose italų filmuose, — pastebė 
jo Barvainis. — Tie baltiniai ant virvių, tas gauruotas šuo. . .

— Suprantu.
O už siūruojančių baltinių vaizdas buvo abstulbiuani’s. 

Žemai, gilumoje, iš kairės ir iš dešinės, driekėsi Vilnius, sena 
sis Vilnius su charakteringais savo pastatais, bokštų ir bokšte 
lių ansambliais, su parkais, skverais ir judriomis gatvėmis su 
naujaidygstančiais namais, apgaubtas lengva, perregimo rū 
ko ir nutviekstas saulės spindulių. Bus daugiau.
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Mano Mieli Tautiečiai Tevy tos kančia ir vergovė žinoma ir 
nėję, jai užjaučiama. Lietuvos vardas

Šiandien lietuvių tautos die ypatingai aktualėja, kada Kalba
MONTlREAt

NIAGAROS PUSIASALIS
GRAŽIAI PRAĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ

na. Šiandien visi laisvojo pašau 
lio lietuviai švenčia Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Šimtą dvidešimt metų 
lietuvių tauta tos dienos ilgėjos, 
ir laukė. Dėl Vasario 16 d’t 
nos Akte išreikštų aspiracijų 
įkūnijimo lietuvis dirbo, kentė 
jo ir aukojosi. Tos aukos dydis 
ir pasekęs, ypač artimoj praei 
tyj, jums gerai žinomus. Mes 
tuos pasišventėlius vadiname 
patriotais. Lietuvos pavei gėjas 
juos piavaroziuoja, bet tas mū 
sų pagarbos jiems nesumažina. 
Lietuvos tikrosios nepriklauso 
mybės bei laisves pionieriai pne 
šų pravardžiuojami buvo taip 
pat, kada Lietuva kėlėsi. Bet 
mūsų tradicijos, kultūrą, kalbą, 
tėvų tikėjimą bei Dievo žmo 

ui suteiktas bei laisves nusa 
vinti, jokiam tironui nevalia.

Kovoje dėl L.ietuvos ūkto 
sios Laisvės bei Nepriklausomy 
bės mes ne vieni. Mūsų pusėje 
kaimyninių tautų ir kitų pavcrg 
tų Europos tautų žmonės. Lie 
tuva ir kitos Pabaltijo valstybės 
tebėra visos eiles valstybių pri 
pažintos. Laisvojo pasaulio po 
litikai, parlamentarai ir viešoji
opinija dažnai padaro palankiu 
mums pareiškimų. Lietuviu tau

ma apie kolonializmą, kada Af 
rikoje gimsta nepriklausomybei 
tautos, kurios niekad ja išturi 
joj nesinaudojo. Šie faktai stip 
rina mūsų laisvės viltis.

Naujai išrinktasis JAV Prezi 
dentas, perimdnmas pareigas 
pabrėžė, kad JAV-jos pasiprie 
šins bet kuriam nedraugui, 
„kad užtikrintume laisvės išliki 
mą ir jos klestėjimą. „Jis lygiai 
pabrėžė reikalą „visuose pašau 
lio kampuose“, sekant pranašu 
Izaiju, „nuimti sunkų jungą... 
ir paleisti prispaustuosius į lais 
vę“.

Mielieji Tautiečiai, šiandien 
prie Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone tebeplėvesuoja 
Nept Įklausomos Lietuvos vėlia 
va ir Pasiuntinybėje lankosi TA 
V augšti pareigūnai, Bažnyčios 
hierarchai, parlamentarai, vi 
suomenininkai, žurnalistai ir 
laisvieji lietuviai. Jie sveikina 
Nepriklausomos Lietuvos Atstu 
vą, o per mane ir pavergtą lietu 
vių tautą jai laisvės linkėaami.

Pavergtą lietuvį aš isgi sveiki 
nu. Telaimina Dievas Jūsų kan 
čią. Mes šią dieną vilties ženkle
švenčiame. Aš linkiu ir Jums iš 
tverti.

LONDON. Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
43-čią Lietuvos nepriklauso 

mybės atgavimo sukaktį Lond< 
no lietuviai minės vasario 25 
dieną — šeštadienį, Bibliotekas 
auditorijoj, Queen’s g-vė 305 
nr. Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

Paskaitą skaitys svečias Dr. 
J. Sungaila. Pagrindinę me ti 
nės dalies programą išpildys 
Toronto lietuvių vyrų kvarte 
tas, vadovaujamas muziko St 
Gailevičiaus. Pasirodys ir vieti 
nės jėgos — tautinių šokių gi'.’ 
pė ir kt.

Apylinkės v-ba maloniai 
kviečia visus londoniškius ir a. 
timesnių apylinkių tautiečius 
gausiai atsilankyti.

PUIKUS PLAUKŲ
ŠUKAVIMO SALIONAS
Mieli tautiečiai pp. Pranas ir 

Danutė Judickas neseniai atida 
rė savo namuose Londone, Wel 
lington g-vė 148 nr., puikų 
plaukų šukavimo saiioną. Abu 
Judickai šioje profesijoje turi di 
delį patyrimą, todėl nuo pat 
pirmųjų saliono atidarymo die 
nų susilaukė gausios klijentū 
ros.

Šiam pirmam lietuvių plaukų 
šukavimo salionui linkėtina ge 
riausios sėkmės. L. E-tas.

MONTREALIO JŪRŲ SKAUTŲ D. L. K. GEDIMI 
NO LAIVO VADAS

Jonas Ramanauskas, reaguoda 
mas į NL sausio 25 d. Klaipė 
dos sukilimo minėjimo aprašy 
mą, konstatuoja:

Jūsų korespondentas sako: 
„...spausdintų programų nebu 
vo...“ Programų buvo atspaus 
dinta šimtas ir jos buvo dalina 
mos visiems minėjimo daly' 
viams prie aukų stalo. Kadangi 
minėjime dalyvavo tik 57-ni as 
menys, esu tikras, jog progra 
mų užteko visiems. (Kor. nie 
kas programos neįdavė. Red.).

Jūsų korespondentas sako: 
.....programų pildytojams pra 
vartų visada atsiminti, kad tau 
tiniams minėjimams visada »ci 
kia turėti lietuviškų kūrinių...’’ 
(Kor. prie šios nuomones n pa 
silieka). Noriu pareikšti, kad iš 
penkių meninės programos pun 
ktų, trys buvo lietuviški kuri 
niai.

Jūsų kor. sako1 „Akto metu 
scenoje prie mažlietuvių vėlia 
vos budėjo jūrų skautai...”. Jū 
rų skautai budėjo prie mazlietu 
vių vėliavos ir trispalvės, kurios

Visi rezervuokime balandžio 
29 dieną didžiajam Tautinių Šo 
kių vakarui.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

AV parapijos vaikučių pir 
moji šv. komunija ir sutvirtini 
mo sakramentas bus tuijau po 
šv. Velykų. Vaikučiai jau ruo 
šiami tam. Tėvai labai prašemi 
padėti ruošti vaikučius šiam di 
džiajam įvykiui ii juos atsiust’ 
į šią šventę savo parapijoje! La 
bai apgailestaujame, kad vis ai 
siranda vieni, kiti tėvai, kurie 
siunčia vaikučius į svetimas pa 
rapijas — ne lietuvių! Vaiku 
čiai dalyvavę savo parapijoje, 
galės vėliau nueiti kartu su savo 
mokykla.

AV choras smarkiai dirba be 
siruošiant Velykų šventei ir grą 
žiąjam koncertui, kuris įvyks 
po Velykų. Kaip būtų gera, kad 
mūsų balsingieji parapijiečiai ir 
parapijietės — o jųjų yra daug! 
— įsijungtų į mūsų cLoią.

SĖKMINGAS SOL. V. VERI 
KAIČIO PASIRODYMAS
Londono Moterų muzikos 

klubas vasario 6 dieną Tecnni 
kos mokyklos auditorijoj davė 
vertingą programą.

Rinktinius dalykus išpildė 
fleitistas R. Aitkin, bosas - bari 
tonas Vaclovas Verikaitis ir pia 
mstas D. Bodle.
Muzikos meno kritikas L. Cra 
wford Londono dienraštyje 
„Free Press“ šį koncertą taip 
vertina: „...koncertas su dide 
liu pasisekimu praėjo .pakiliai 
nuo pradžios iki pabaigos... So 
listas V. Verikaitis išpildė Bet 
hoveno, Hendelio. Mozarto bei 
Verdi kūrinius bei operų arijas. 
Jo balsas turtingai plačia JcaHs 
ir gražus. Jis puikiai valdo kvė 
pavimą, jo balsinis koloritas pa 
žymėtinas. Kadangi jis dainavo 
didžiulėj auditorijoj ir tik prieš 
kelis šimtus klausytojų, tai a. 
das kai kada lyg slopino solis 
to pianisimus. Bet nėra jokios 
abejonės,, kad sol. Verikaitis 
p:lnai gali keisti savo balso spai 
vingumą ir vartoti dinamiką pri 
tyrusiai, kai atlieka įvairių kora 
pozitorių skirtingus kūrinius..."

L. E-tas.
— Filipinų prezid. tarėsi su 

Malajų prezidentu.

abi buvo scenoje sukryžiuotos. 
(Kor. neparašė, kad trispalvės 
nebuvo).

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KONCERTAS

Balandžio 29 d. Dr. J. Br sa 
navičiaus Skautų Vyčių būre 
lio Tautinių Šokių grupė rengia 
tautinių šokių koncertą, tai bus 
pirmas šios rūšies koncertas 
Montrealyje.-

Programoje dalyvaus apie 
100 šokėjų, tai yra visi, kuūe 
yra priklausę minėtai grupei.

TAUTOS FONDUI AUKAS 
galima siųsti ir paštu sk. kasi 
ninkui K. Otto, 607 Gerald S'.:., 
LaSalle, P. Q. Sk. v-ba dėkin 
ga p. Domeikienei, už auką 
prisiųstą paštu.

Aukokime kas kiek galime, 
bet aukokime visi!

KL KATALIKIŲ MOTERŲ 
Montrealio skyriaus padėka, 
tilpusi praeitam nr., turi būti pa 
pildyta p-nių Strelienės ir St. 
Ališauskienės pavardėmis.

WINNIPEG, Man.
BENDRUOMENĖS PARENGIMAS

AJE7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
| 117—6th Avenue, LACHINE. :į;

Sausio 28 d. KLB-nės Winm 
pego skyr. valdyba šv. Kazimie 
ro lietuvių parapijos salėje su 
ruošė banketą. Piie įėjimo sto 
vėjo K. Strikaitis, prie bufeto 
T. Lukas ir J. Demereckas. 
Žmoinų prisirinko neperdau 
giausiai , nes buvo suruošta dar 
viena privatinė partija. Kadan 
gi toje pačioje, neperdidžiausio 
je lietuvių bendruomenėje susi 
skaldoma į kelias vietas, rengė 
jams tenka nukentėti, nors fi
ne išėjo su pelnu, bet labai ma 
žu.

Kai kurie lietuviai galvoja, 
kad B-nės v-bos nariai suruošia 
vakarušką lyg tai sau asmeiūš 
kai. Toks galvojimas yra labai 
klaidingas. Kas į tokius paren 
gimus ateina, ateina paremti lie 
tuvišką darbą. Tokie parengi 
mai yra daromi visiems pasilin 
ksminti, o jei mažai kas į juos 
beatsilanko, tai B-nė ateityje 
nuo panašių parengimų bus pri 
versta susilaikyti.

Vasario 19 d. KLB-nės Win 
nipego skyrius šv. Kazimiero 
parapijos salėje suruošė vasario 
16-tos minėjimą. 11 vai. bažny

— JAV sėkmingai išbandė 
patobulintą balistinę raketą, ku 
n pataiko į taikinį už 6,000 niy

ŽMONIŲ NELAIMĖS
Antanas Kairys dirbdamas 

miške Dryden, Ont., nusilaužė 
kairę ranką. Nelaimė įvyko, 
kuomet A. Kairys nupjovęs nu 
leido vieną medį žemyn, o gi e 
ta kitame medyje, buvo užsili 
kusi nulaužta šaka pasikabinu 
si, kuri nepastebėta atsipalaida 
vo, krito tiesiai ant rankos ir 
nulaužė dilbio kaulus.

Dryden daktarai kaulą sudū 
rė. Tačiau A. Kairys, atvykęs į 
Winnipegą pas savo dr. Jauniš 
kį, peršvietęs rado, kad rankos 
kaulas buvo neteisingai sūdė 
tas, todėl rankos kaulą teks vėl 
iŠ naujo laužti.

Česlovas Surdokas, kuris sau 
šio mėn. buvo pašauktas dirbti 
į J. S. Quinn Construction Co. 
Ltd. prie tunelio, užėjus stiprės 
niems šalčiams, nušalo vieną 
rankos pirštą ir kojos nykštj. 
Nušalimas buvo ta’p stiprus, 
kad teko atsigulti į St. Boniface 
ligoninę. Rankos pirštas taisosi, 
o kojos nykštis negyja dar. Už

Kai pakilsim susitarę, 
Kaip širdis viena, — 
Suskambės, kaip varpas vario, 
Pergalės daina!

B. Sruoga.
Vaizduotės dvasia grįškim į 

1918 metų Lietuvą. Kraštas ka 
ro audros nualintas. Siautė epi 
demijos: šiltinė ir gripas, kurios 
praretėjusių gyventojų skaičių 
dar retino. Lietuvos žemė lyg 
vaitojo ir dejavo viduržiemio 
šaltyje girgždėdama po antrojo 
okupanto — vokiečio, geleži 
niu batu. Pusbadaujančiame 
Vilniuje mūsų intelektualai, po 
litikai, kovotojai, vasario 16 d., 
pasirašo Nepriklausomybės Ak 
tą. Faktas įvykęs. Jo ncištrinsi 
iš istorijos puslapių, o, tuo lab 
jau iš lietuviškų širdžių. Nors 
už 23 metų kitas okupantas — 
rusas bolševikas išdraskė iš isto 
rijos vadovėlių lapus, bet ne 
pajėgia užgesinti žmonių širdy 
se vaidilų uždegtos ugnies šim 
tais trėmimų į Sibiią ir pūdy 
mais kalėjimuose. Kui bebūtų 
lietuvis, tą garbingai rc.kšn ai 
gą dieną visuomet prisimins.

Vasario 16 minėjimą St. Cal 
harines ir Wellando bendruo 
menių valdybos rengė sutarti 
nai Wellande. (Praėjusiais ine 
tais bendras minėjimas buvo St. 
Catharine). Apie 120 lietuviš 
kos publikos prisirinko iš Nia 
garos pusiasalio ir artimesnių 
Amer. Jungt. Valst. miestų: Bu 
ffalo ir Niagara Falls N. J. Mi 
nėjimą atidarė Wellando apylin 
kės pirm. J. Staškevičius. Savo 
įžanginiame žodyje paprašė at 
sistojimu — susikaupimo vaian 
dėle — pagerbk žuvusius už 
tautos laisvę ir, iškvietė paskai 
tininką torontiškį p. Slepaitį. 
Kalbėtojas trumpai nupasakojo 
1918 metų pasaulinės politikos 
padėtį ir aplinkybes, kuriose bu 
vo paskelbta Lietuvos nepri 
klausomybė, buvusio ministerio 
pirmininko M. Sleževičiaus 
karštą atsišaukimą į tautą, ir 
mūsų kariuomenės pirmuosius 
žygius. Toliau, priminė mūsų 
šių dienų uždavinius ir paiei 
gas siekiant tautinės valstybi 
nės nepriklausomybės. Iš mūsų 
tėvynė šiandieną labai mažai te 
reikalauja. Ji neprašo kraujo au 
kos, o tik nori, kad būtume 
tikri, tautiškai sąmoningi lietu 
viai, jaunąją kartą augintume 
lietuviškoj dvasioj; kad mūsų 
vaikai ne vien tik voliotųsi ant 
minkštų kilimų televizijoi švie 
soj, bet ir kalbėtų lietuviškai. 
Ragino remti lietuvišką visuo 
meninę veiklą, lietuvių bendruo 
menę ir lietuvišką spaudą.

Spauda šiandien laisvai gau 
narna ir siūloma o, caro okupa 
cijos metu buvo knygnešiai su 
didžiausiais pavojais slapta ją 
nešėsi iš Prūsų. Ar mūsų gyslo 
se nebeteka Lietuvos didvyrių 
kraujas?..

Jei mes neišsilaikysime litru 
viais, tai visi didvyriai pasiliks 
tik pilkuose istorijos puslapiuo 
se ii pati Lietuvos nepriklauso 
mybė kaip buvęs istorinis fak 
tas. „Paimkim arklą, knygą, ly 
pą ir eikim Lietuvos keliu” bai 
gė paskaitininkas savo kalbą.

Po to, sekė meninė dalis.
Pirmas sankatarimškis n. 

Paulionis padainavo liaudies 
dainą „Bare, barė", Šimkaus— 
„Mergužėlė brangi” ir arija iš 
Verdi operos „Bocca Negras”.

Po jo scenoje pasirodė jau 
nas, 12 metų portokolborniškis 
Pet. Remizaitis, kuris gražiai 
akordeonu pagrojo M. Parti — 
„Fantaziją“ ir Guido Dūri pol 
ką „Variata“. Jauno Remizai 
čio grojimas sužavėjo publiką 
ir, ilgais plojimais bei bisais bu 
vo iškviestas dar kartą pagroti.

Mr. Huiburs padainavo Rom 
berg — „Onex Alone" ir De 
Curtis — „Sugrįšk į Sorento“.

Torontiškė p. Mašalaitė dai 
navo Šimkaus — „Oi kas”, Os 
kas Humerston — „Tu niekad 
nebūsi vienas“ ir Franv Lechar 
— „Vilija“. Solistams akompo 
navo Mr. Schernfeld. Progra 
mą pranešinėjo Dai. Blužaitė. 
Po meninės programos solis 
tam buvo prisegta po baltą gė 
lę, o p. Mašalaitė apdovanota 
buketu.

Oficialiąją minėjimo dalį 
trumpu žodžiu baigė St. Catha 
rines apylinkės pirmininkas 
Alonderis dėkodamas paskaiti 
ninkui, meninės progiamos iŠ 
pildytojames ir susirinkusiems 
už atsilankymą ir pakvietė vai 
šių.

Minėjimas buvo gražus, įdo 
mus, o meninė dalis koncertinio 
lygio. Gal, Tautos Himnas te 
ko geriau giedoti baigus minėj! 
mo programą, negu 12 vai. nak 
ties.

Padėka abiejų bendiuomemų 
valdyboms už jų darbą, rūpės 
čius ir triūsą. Linkėtina ir atei 
tyje graži bendra veikla.

J. Paužuolia. 
TELEVIZIJA KOVOJA SU 

NERAŠTINGUMU
Kaikuriose Vakarų Europos 

valstybėse dar iki šiol laba* 
daug beraščių, ypatingai nuo 
miestų toliau gyvenančių ūki 
ninku tarpe. Šiai nemokšų „ar 
mijai” paskelbė „karą” Italijos 
ir Ispanijos vyriausybės. Pietų 
Italijoj „karan” Įtraukta telev: 
zija, kuri kas savaitę tam skiria 
tris su puse valandos ir, be to, 
neturtingiesiems ūkininkams >š 
dalino 5,000 televizijos «para 
tų. Ispanijoje su beraščiais ko 
voja Analfabetizmui nugalėti 
lyga, kuri yra ištyrusi, kad vi 
soje valstybėje dar yra 2,7 mil. 
analfabetų, t. y. — daugiau nei
9 nuošimčiai visų gyventojų. 
Jiems ruošiami trumpalaikiai 
kursai, kuriuos beraščiai priva
10 lankyti nemažiau 14 dienų.

I
A. NOKKELILNAS l

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAS.

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

Čioje buvo pamaldos, o po pa 
maldų parapijos salėje įvyko 
minėjimo iškilmė.

ėjus šalčiams, prie lauko darbų, 
reikia būti atsargesniems, sau 
goti savo sveikatą. Kstr.

Dr. Roman Pniewski
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.
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LIETUVON IR j KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir it. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

BELLAZZI- LA M Y, INC
DO 6-6941 76/f George St., Ville Lašale.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalu Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. f
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TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOP. „PARAMA”
1960 m. gruodžio mėn. 31 d. balansas

EDMONTON, Alta.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO MYBĖS PASKELBIMO

Aktyvas $$
Kasa 1,000.00
Banke ein. s-ta 83,7/8.75
Asmeninės paskolos 641,193.07 
Nekiln. turto paskolos:

5 metams 229,380.92
3 metams 25,800.00 

Invest. į nekiln. turtą 30,800.00 
Invest. į vert, popier. 25,511.32 
Baldai ir raštinės 
inventorius 1,411.08
Amort, rez. 772.64 638.44
Išlaidos sumokėtos už

1961 metus 71.15
$ 1,038,173.66

Pasyvas $$
Šerų kapitalas 298,106 90 
Depozitų kapitalas 664,557.28 
Paskola - Society 20,000.00 
Garantijos Fondas 19,548.3 • 
Specialus Fondas 3,027.93 
Pereinamos sumos 5,250.40 
Laikinos sumos 644.78
1960 metų pelnas 27,038.03 

$ 1,038,173.66

1960 m. pelno ir nuostolio 
sąskaita

Pajamos
Palūkanos už:

vekselines paskol. 53,475.78 
nekiln. turto pask. 16,136.65 
invest, už nekiln. turtą 
ir vertyb. popierius 4,500.98

Divid. už šėrus ir
draud. premijas 1,506.82 

Atgautos nuraš. pask. 185.80 
Čekių patarnavimas 131.26 

$ 75,937.29

Išlaidos $$
Palūkanos už depoz. 19,217.11
Palūk. už paskolą

-Society 2,411.98
Gyvybės ir paskolų 

draudimas 9,515.97

OAKVILLE, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS IR SUSITIKIMAI

Neskaitlingos mūsų koloni 
jos lietuviai, vadovaujant KLB 
apylinkės v-bai, vasario 18 die 
ną suruošė (p. p. Žemeckų na 
muose). Vasario 16 dien. minė 
jimą. Buvo susirinkęs gausus 
tautiečių būrys. Malonu buvo 
stebėti kai ilgai nesimatę tau 
tiečiai, susitikę šiąja proga, nua 
Širdžiai sveikinosi ir dalinosi įs 
pūdžiais.

Minėjimą atidaiė, jautrų įva 
dos Žodį tarė ir sklandžiai pro 
gramą pravedė valdybos iždi 
ninkas Aleksas Vaičeliūnas. Bu 
vo paskaita. Ypatingai tautie 
čius sujaudino ir sukėlė entu 
ziazmą padeklamuotas eilėraš 
tis „Žalgirio mūšis“. Šį eilėraštį

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Prašome reikalauti mūsų naujai atspe’-"’:-'tą 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame rtcicfli ’“darytus ir apdraus
paprastu ir OI O Ilsint U 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.
S K Y R I A I s

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TeL JA 8*6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

Tarnautojų ir banko 
operacijų draud. 662 84 

Nuoma 1,440.00
Telefonas 196.15
Atlyginimas valdom.

org. ir tarnautojų 11,758.50 
Nedarbo draudimas 91.82 
Ontario ligon. draudim. 60.60 
Skelbimai 725.01
Jurid. patarnavimai 261.58 
Raštinės išlaidos 858.77 
Amortizacija kiln, turto 159.62 
Raštinės įrengimas 1,369.93 
Atsakomybės draudimas 39.54 
Banko patarnavimai 3.13 
Bendros išlaidos 120.71

$ 48,899.26
Operatyvinis 1960 m.

pelnas $ 27.038.03
$ 75,937.29

GARBINGOS 
SUKAKTUVĖS

Mūsų laisvės kovų gyvi liūdi 
ninkai kūrėjai - savanoriai, ku 
rie yra susispietę į savo s-gos 
Toronto skyrių, rodo didelj ak 
tingumą organizaciniame dar 
be, ypač teikiant paramą bend 
rų kovų invalidams bei vargan 
patekusiems kūrėjams - savano 
riams, kurių su Vokietijoje 
esančiais bendrai suteikta apie 
1500 dol.

Šiais metais savo amžiaus su 
kaktuves švenčia šie skyriaus 
nariai: 60 metų St. Čepas, St. 
Kviecinskas, Vii. Puodžiūnas, 
L. Vaštokas ir Alf. Zubrys. 65 
metų: St. Asevičius, B. Mikai 
la, B. Šaltmira ir A. Stauskas. 
Vyriausias amžiumi yra K. Kre 
gždė, kuris švęs savo 70 metų 
amžių. Ilgiausių jiems metų!

padeklamavo laba vykusiai, jau 
nasis (9 metų) Arūnas Vaiče 
liūnas.

Susikaupimo minute buvo pa 
gerti žuvusieji už Lietuvos lais 
vę savanoriai, kariai ir partiza 
nai. Minėjimas baigtas tautos 
himnu.

Ponios: v-bos pirmininkė P. 
Ancevičienė ir jau grįžusi iš Ii 
goninės Milda Žemeckienė, da 
lyvius pakvietė prie kavutės, 
ypatingai kruopščiai ir skonin 
gai jų paruoštos. Tik vėlokai 
tautiečiai skirstėsi patenkinti su 
ruoštu minėjimu ir subuvimu.

Girdėjosi balsų, pageidaujan 
čių susieiti dažnesnėmis progo 
mis. Stebinčiam iš šalies, ryš

Filmu menas
Laiškas iš Hollywood, USA

INGMAR BERGMAN NUOSTABUSIS NEKALTYBĖS 
ŠALTINIS

Pasaulinį garsą įgijęs švedų 
režiserius Ingram Bergman lie 
tuvių spaudoje dai kaip irneoa 
vo pristatytas. Neabejotinai 
Ingmar Bergman yra vienas gc 
riaušių, jei ne pats geriausias, 
šių laikų pasaulio filmų režise 
rius. Beveik kiekvienas manu 
matytas jo filmas yra filmini 
šedevras, pilnas meniškumo, 
psichologinių gilumų, puikių 
scenų, žavios vaidybos, naujų 
temų, jausmo, nuotaikų, šviesą 
valdymo, išješkojimo, lėtai duu 
damame veiksme staigumo, 
intrygos, natūralumo, iš filmo 
daug reikalaujančiam žiūrovui 
reto pasitenkinimo.

Toksai yra ir paskutinysis la 
gram Bergman filmas ,,Juag 
frukallan“ pradėtas rodyti, Hol 
lywoode, lietuviškai pavadinti 
nas „Panelės Švenčiausios Šalti 
nelis". Filmu turinį, veiksmą ar 
siužetą neįmanoma aprašyti, 
nes Ingmar Bergman yra per 
didelis menininkas sup.astinas 
iš rašto: jis turi būti stebimas iš 
tiesioginės jo kūrybos — tilmų.

„Panelės Švenčiausios šalti 
nėlyje“ vaizduojama XIV am 
žiaus Švedijos kaimo gilumoje 
miško žmonių fone šimtaveidiš 
kas žmogus, vyras. Vyras my 
lintis, taurus, šeimyniškas, dic.u 
giškas, teisėjas, keršintoja'i. 
tvirtuolis, didžiūnas, vargšas, 
turtuolis, dievobaimingas, lik> 
mą niekinantis, likimui nusiže 
minantis, pažadus, keršte ste 
buklo sulaukiantis.

Ir gamta, Švedijos gamta Va 
sariškame gegučių kukavime, 
šešėlių spalvingume, platybių 
didingume, nekaltoje ir nuode 
mingoje dienojimo šviesoje, 
purvo gyvenimiškame natūra 
lume, vandens nuslepenčiame 
čiurlenime, atšlaičių žydėjime, 
dainelių, aliavimų aidėjime, ber 
žynėlių esime, debesiniuose dū 
muose.

Platūs, meniški vaizdai, gi 
lūs, prašantieji atsakymo rytoj, 
vėliau, dar vėliau: kodėl verčia 
iš šaknų berželį, kodėl vargšas 
vagotame papievyje dainuoja, 
kodėl šeimininkas Tore (Max 
von Sydow) išsitraukia kalavi 
ją, kodėl jis maudosi, plakasi 
prieš įvykį, kodėl niekšai pr. 
smaugia, o nepasmaugia ber 
niuką, kodėl šeimininkas jį už 
muša, kodėl užpulti nusika'tė 
liai leidžiasi po vieną nudobia 
mi. Kode, kodėl?...

Nekaltutė Karin (Brigitta

kiai matėsi, kaip lietuvis lietu 
viui mielas ir pasiilgstamas.

Dalyvavęs.
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Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Hoyden 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

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.

Petterson), švelni kaip žvirb 
lio kaklo pūkeliai, spindinti kaip 
pirmasis rasos lašelis ką tik pra 
žydusios rožės raudoname kva 
pume, gerulė kaip motinos pir 
moji meilė, tviskanti kaip vai 
vorykštė didybės skliaute, pas-' 
tikinti kaip tėvo rankos jėgos 
galybe, džiugi kaip vėjelyje pie 
vų žiedeliais virpesys, naivi 
kaip ugnin skrendantis vabale 
lis, balta kaip sniegulė mėliny 
bės tolyje, verkianti Kaip kukčio 
jime atgailaujantis šventasis, 
tyki kaip akmenėlis vandens gi 
lume.

Rankraščio autorius Ulla Is 
akson davė neblogą rankrašti, 
iš kurio Ingmar Bergman pa 
darė šedevrą. Bet tai ne dviejų 
ar kelių žmonių kūrinys, tai 
kaip ir visos švedų tautos visu 
savosios kultūros didingumu iš 
ėjimas į pasaulį, pasakantis, ne 
vien sakantis, kad ne vien šimtą 
milioninės tautos, ne vien biz 
niu, kapitalu perkami muzėji 
niai kūriniai. Tokį šaltinėlį gu 
Įima paleisti turint gilių meniš 
kų pagrindų išauklėtus savųjų 
menininkų kadrus įvairiose sri 
tyse, turint jiems deramą vi 
suomenę. Gustaitis
RŪTA LEE - KILMONYTĖ 

E1CHMANO MEILUŽĖS 
ROLĖJE

Rūta Lee - Kilmonytė, filme 
„Operation Eichman“, kurią 
galutinai užbaigė „Allied Artis 
ts” filmų b-Vės Hollywoode, 
vaidina vieną pačių pagrindinių 
rolių — A. Eichmano meilužes 
vaidmenį, kuris normaliai ture 
jo atitikti A. Eiciimanno žmo 
nos rolei. Bet kol A. Eichmano 
žmona yra gyva ir filmas sure 
žisuotas be jos sutikimo — žmo 
nos rolę įterpti filme nebūvi ju 
ridiškai įmanoma, nes tokiu at 
veju, kažkur Argentinoje gyve 
nanti, Eichmanno žmona gale 
tų šiai filmų bendrovei iškelti 
cvilinį jieškinį už jos, kaip žmo 
nos, privataus gyvenimo bruo 
žų panaudojimą filmui be jos su 
tikimo.

A. Eichmanno pagrobimas is 
Argentinos praėjusiais metais, 
kai jį Izraelio agentai jėga >š 
ten pargabeno į Izraelį buvo 
viena didžiausių sensacijų, nuo 
pat antrojo pasaulinio karo p t 
baigos. Nenuostabu, kad Holly 
woodo filmų pasaulio apcukies 
nieji agentai tuoj pat «ukiuto 
šią sensaciją „įamžinti” filmų 
ekrane. Laiko likę buvo n 
daug, nes filmo premjerą ūuvo 
norima sutapdinti su A. Eich 
mano teismo Izraelyje pradžia 
— kovo 16 d. Vadinasi, kai A. 
Eichmanas, žydų valstybės, jo 
nusikaltimo metu dar neegz sta 
vusios, kaltinamas 6 mil. žydu 
išžudymu, kovo 16 d. pradės 
slinkti kartuvių kryptimi — ku 
riame nors Hollywoodo turim 
giausių kino teatrų prasidės jo 
žiaurios karjeros pavaizdavimas 
filme, — filme, kur po paties A. 
Eichmano rolės (vaidina Wer 
nėr Klemperer) svarbiausiąjį 
vaidmenį atlieka lietuvaitė Ru 
ta Lee Kilmonytė.

Eichmanno filmas esąs neil 
gas, nes surežisuotas paskubo 
mis, norint, kad jo premjera ga 
lėtų būti sutapdinta su Eichma 
no bylos pradžia Izraelyje. Tu 
rint galvoje Eichmannno bylos 
aplinkybes, kurios sukėlė nepa 
prasto susidomėjimo visame pa 
šaulyje, nesunku įspėti, kad ir 
filmas „Operation Eichmann’ , 
bent pradžioje, susilauks nepa 
prasto dėmesio publikoje ir fil 
mų kritikų tarpe. (V).

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

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

Darbo valandos: x
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5l/2—9 v. vak. | 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. | 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. 8

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

MINĖJIMAS IR
Minėjimas Edmontone įvyko 

vasario 11 d., kad dalyvauja.-! 
tieji turėtų progos pasišoku 
prieš gavėnią. Žmonių buvo aps 
čiai, nors daugelis vietinių vei 
du ir nebuvo matomi.

Minėjimą atidaiė Bendruome 
nes vardu A. Kantautas, kuris 
savo trumpoje kalboje peržvel 
gęs dažnas, bet nevisuomet sėk 
mingas pastangas nepriklauso 
mybę atstatyti, kvietė visus 
jungtis į krūvą ir būti gerais 
Kanados piliečiais.

Įdomią ir gerai paruoštą pas 
kaitą apie tremtį skaitė Dr. P. 
Gudjurgis, paminėdamas arba 
sugretindamas su mumis Bibli 
jos tremtinius žydus ir epinį 
Odisėją. Klausytijui susidaiė is 
vada, kad retas iš mūsų bus Odi 
sėju, kurio karščiausias troški 
mas ir tremties kova buvo grįži 
mas į savo numylėtą tėvynę ir 
kuris plaukdamas namo per vi 
sokias viliones ir pavojus slen 
gėsi išsaugoti ir savo draugus, 
kad neliktų svetimose šalyse.

Po paskaitos sekė tautiniai 
šokiai ir dainos. Dideliam nus'-c 
bimui tokiame minėjime dainos 
didelėje daugumoje buvo dai 
nuojamos angliškai ir ispanis 
kai. Jas gerai išpildė Dr. Yug 
delis ir p. Šmitienė, akomponuo 
jant Džian Baronui.

Vienus šokius šoko scenoj, c 
kitus dėl gausybės šokėjų tie 
siog salėje. Ir mažiukai ir tie šo 
ko. Už gerą šokių paruošimą tu 
rime būti dėkingi pp. Smitams.

Tik gaila, kad jaunimas ir 
net patys mažieji jau nekalba 
lietuviškai. Ir vienas kitas užkal 
bintas, kad ir atsako, bet dro 
viai ir dažniausia laužytai. Blo 
giausiai kalba po šio karo atvy
kusių čia gimę vaikai. Yra ir iš 
imčių, bet mažai.

Turime pasistatę savo namus, 
parapiją su koplyčia ir šešias 
dienas savaitėje laisvą kunigą, 
bet nei poterių, nei katekizmo 
vaikai lietuviškai nemokinami. 
Per eilę metų nemačiau ir negii

CALGARY, Alta.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 43 METŲ 

MINĖJIMAS
Calgary praėjo labai pakilusią 
nuotaika.

16 Vasario šventes surengė 
šios organizacijos: K. L. B-nė 
vasario 4 d. Ukrainų salėje. 
Žmonių buvo daug, bet lietu 
viai tame žmonių mišinyje bu 
vo negausingi. Nors šiai šven 
tei buvo pakviesti geriausi kai 
bėtojai. Bet gaila, kad nebuvo 
kam klausytis.

K. L. Draugija 16 Vasario 
Šventės minėjimą surengė vasa 
rio 11 d. toje pačioje Ukrainų 
salėje. Čia prisirinko kiek dau 
giau lietuvių. Bet žmonių bu 
vo tiek pat. Iš to gaunasi ba 
lansas, kad tie patys žmonės bu 
vo Bendruomenės minėjime va 
sario 4 d. ir tie patys vasario 11 
d. Draugijos minėjime. Tas ata 
tinka abiejų organizacijų vadi 
vų susitarimui; vieni kitiems ne 
trukdyti.

Vas. 16 š-tę minėjo ir Liet, 
moterų ratelis. Joms turėtų nu 
silenkti abi anksčiau paminėtos 
organizacijos. Calgary moterys 
lietuvaitės tikrai mokėjo šven 
tei pasiruošti.

Vasario 16 d„ 7 vai. ryto Cal 
gary radio stotis SKXL šven 
tę pradėjo gerai paruoštu re 
portažu apie Lietuvą ir jos kan 
Čias rusų okupacijoje. Minėji 
mas pradėtas Lietuvos himnu. 
Lietuviškos dainos, muzika ir 
pranešimai anglų kalba bu\o

MINTYS PO JO.
dėjau, išskiriant vieną atsitiki 
mą, kad kas būtų mūsų koply
čioje lietuviškai prie pirmos ko 
munijos privestas, nors dažna* 
pabrėžiama, kad toks įvykis 
žmogaus gyvenime pats reikš 
mingiausias. Tai ar pateis-na 
mas lietuvio kunigo egzistavi 
mas tik sekmadieniais mišioms 
atlaikyti, ypač kai mes retai 
mirštame ir vedames?

O apie šeštadieninę mokyklą 
tai nustota ir mislyti. Anot vie 
no Lietuvoje mokslus išėjusio 
inteligento — dar gali anglišką 
akcentą sugadinti. . .

Caro, balanos ir ratelio su 
močiutėmis sengalvėlėmis lai 
kai, atrodo, buvo palankesni 
tautiniam auklėjimui, nei dabar 
tiniai. Tada žmones, nors ir 
slaptomis, net kaimo darakto 
rių išsigalėdavo pasisamdyti ir 
netaip buvo suvargę, kaip n 
nabagėliai.

Bendrai, šiais metais minėj i 
mas pravestas, o gal tik taip iš 
ėjo, kitokioje dvasioje, kaip se 
niau. Vietoje ryžto, jautėsi re 
zignacija. Išėjome namo ne su 
stiprinti ir vieni kitais dėl Lietu 
vos pasiguodę, bet lyg palaužti, 
jau papratę ir prisitaikę, taip sa 
kant, tvirtai įsikūrę. Daug šo 
kom ir nugėrėm, bet kurio mū 
sų veiduose Lietuva težydi?

Lietuviška dvasia bei nuntai 
ka, kuri anksčiau taip gaivališ 
kai tokiuose minėjimuose pasi 
reikšdavo, atrodo išblėstanti. 
Vis labjau integruojamasi ir di 
džiuojamasi tapimu kana*-’ 

čiais.
Istorija tikrai kartojasi, tik 

kitokiomis formomis. Skaityki 
te ją ir sužinosite ateitį. Seniau 
Lietuvos bajorai mėgdavo va 
dintis gentis - lituanus, nacija - 
-polanus; šių gi laikų lietuviu 
šviesuomenė save pasivadino 
origin Lithuanian — national! 
ty Canadian arba American.

Aš norėčiau dar kartą per 
skaityti Odisėją. Ėglis.

kartojama kas 15 min. iki 5 vai. 
vak. Už tokį nuošitūų pasidar 
bavimą mūsų Tėvynės Lietu 
vos ir tautos labui mes Caigary 
CKXL stoties viršininkui, jo 
bendradarbiams ir visiems pri 
sidėjusiems prie šio taip gra 
žaus mūsų tėvynei programos 
pravedimo visi Calgary lietu 
viai širdingiausiai dėkojame. 
Visa tai padaryta dovanai, už 
ką priklauso didelis ačiū. Taip 
gi Calgary Lietuvių moterų ra 
teliui, kurio narės Jirba tik.ai 
patriotinį darbą lietuvyoės la 
bui, su nieku nelenktyniau 
mos ir nesibardamos su nieką. 
Tegul būna jums, motery*, di 
di garbė! Jūs pralenkėte besi 
ginčijančius vyrus, todėl ir di 
dž.ausia padėka jums visų lietu 
vių. Tegul Dievas jums pade 
da ir toliau dorbuotis lietuvybės 
labui. Korespondentas.

TAUTIEČIAMS,
klune laikinai gauna „Nepri 
klausomą Lietuvą”, maloniai 
pranešama, kad laikraštis jiems 
siuntinėjamas susipažinimo tiks 
lu ir visi, jį gaunantieji, malo 
niai kviečiami būti nuolatiniai 
jo skaitytojais.

— Yra pasiūlymas Konge 
įvesti federaiinę santvarką, ko 
ri provincijoms suteiktų au'a 
nomiją.

FW*w ******

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.
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hamiAltomrars?
KLB HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS

Jos išpildo H. L. N. penkerių metų sukaktuvinio

KONCERTO PROGRAMĄ
KOMISIJOS SKELBIMAS

Skelbiame Hamiltono liet, 
visuomenės žiniai rinkimų duo 
menis.

Pagal balsų daugumą. KLK 
Hamiltono Apylinkės Valdy 
bos nariais išrinkti:
Juozapavičius Alf. 299 bals.,
Baronas Kazys 294 .. '
Mikšys Kazys 290 ,,
Mingėla Antanas 172 „
Gasiūnas Zenonas 17C „
Mikalauskas Aleksas 167 „
Rimkevičienė Reg. 164 „

Kandidatais liko: 
Mikelėnas Jonas 163 bals.,
Garkūnas Antanas 145
Leparskas Vyt. 145 „

Kontrolės Komisijos nariai?
išrinkti:
Krištolaitis Juizaa 287 bals.
Stonkus Juozas 252 ,.
Zurlys Juozas 216 „

Kandidatais liko:
Melnykas Gediminas 142 bals , 
Kochanka Domas 133

Sveikiname mūsų naująją B- 
nės valdybą ir Kontrolės komi 
siją, linkėdami gražios sėkmės 
jų tautinio darbo baruose!

Netinkamais rasti du balsavi 
mo lapeliai. Iš viso balsavo 401 
asmuo. Tai reikia skaityti rekor 
diniu skaičiumi bent iki šiol. 
Tad siunčiame širdingą padėką 
liet, visuomenei, kartu ir mūsų 
jaunimui, už taip skaitlingą da 
lyvavimą rinkimuose. Mūsų pa 
dėka priklauso liet, organizao 
joms, prisiuntusioms savo atsto 
vus rinkimus stebėti bei vhuom, 
atstovams padėjusiems balsus 
skaičiuoti. Didelis dėkui p. Alg. 
Trumpickui, už nupiešimą rin 
kiminių plakatų. Dėkingi klebo 
nui kun. dr. Tadarauskui už lei 
dimą nemokamai pasinaudoti 
rinkimams parapijos sale ir Lie 
tuvių Namų v-bai — LN patai 
pomis. Giliai dėkingi esame N. 
Liet, ir T. Žib. pp. Redakto 
riams, už suteikimą vietos laik 
raščiuose mūsų rašiniams rinki 
jnų reikalu.

{Šis skaitlingas balsuotojų 
.skaičius parodė pakankamą ha 
miltoniečių tautinį susipratimą, 
gražios ir darnios vienybės de 
monstravimą bei išrinktųjų sun 
kaus darbo įvertinimą. Stipri 
moralinė parama išrinktiesiems 
duos daugiau energijos, drąsos 
ir ūpo purenti lietuviško darbo 
dirvonams.

Kaip faktą, reikia paminėti ir 
tai, kad buvo saujelė ir tokių 
tautiečių, kurie nesiteikė paau 
koti minutės laiko balsavimui n 
būdami balsavimo būstinėje. 
Rinkimų komisija prašo tauiie 
į£ių tokios pat stiprios morali 
nės ir materialines paramos 
(skaitlingai lankyti Bendrųome 
nės susirinkimus bei parengi 
mus) ir ateityje mūsų kolonijos 
darbe.

Rink, komisija šiuo skaito sa 
vo darbą baigusi.

Rinkiminė Komisija.
PUIKIAI PRAĖJO 

naujos KLB-nės valdybos rinki

A. L I O D ŽI U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public)

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

Teisiniai patarimai.
MorgiČiai.

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

Hamilton.

TAUPYK I R SKOLlNK l S 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — f Vai. p. p. ♦ 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. | 

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 f

mai. Gera reklama spaudoje, 
prie bažnyčios ir salėse iškabin 
ti šūkiai, sutraukė rekordinį 
balsuotojų skaičių — nei. 401, 
taigi beveik 75% balsuoti turiu 
čių teisę. Padėka priklauso ha 
miltoniečiams ir pačiai linkimi 
nei k-jai už taip puikų rinkimų 
pravedimą.

HAMILTONO SKAUČIŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

šiemet vėl įvyks kovo 5 d. tuoj 
po pamaldų Hamiltono lietuvių 
parap. salėje, tuojau po 11 vai. 
pamaldų.

Atrodo, kad šiais metais susi 
domėjimas tąja muge yra didės 
nis nei pernai. Skautės tai mu 
gei jau kuris laikas ruošiasi ir. 
atrodo, ji bus dar turtinger.iė 
nei praėjusioji. Prašome visus 
lietuvius ir Hamiltone ir apy 
linkese tes mugės neužmiršti. 
Kas pernai joje buvo, neapsi 
vylė. Nekitaiv ir šiemet bus! 
Iki pasimatymo Kaziuko mugė 
je.

Parodėlės eksponatai, baza 
ras, laimės maišeliai, dešrelės 
kopūstai, skanėsiai, kavutė!!! 
Patariame visiems tuoj' po pa 
maldų užsukti į Mugę, skaniai 
pavalgyti, pasivaišinti, apžiurę 
ti parodėlę, aplankyti bazarą, 
pabandyti laimę... O, lietuviškų 
verbų? Atrodo, bus ir jų!!! 
Kaip sostinėje — Vilniuje. Vi 
sus kviečiame. Skautės.

LN PENKMEČIO 
KONCERTUI 

pakvietimus įsigykime iš anksto 
pas platintojus arba rašykime 
St. Bakšiui, 38 Stanley Avė. 
Paremkime v-bą jos dideliuose 
darbuose, kuo skaitlingiausiai 
atsilankydami į šią didelę darbo 
sukaktį. Sk. Si.

VISUOTINIS 
SPORTO KLUBO

Kovas susirinkimas šaukiamas 
kovo 12 d. tuoj po sumos VA V 
parap. salėje šia dienotvarke •
1) Susirinkimo atidarymas,
2) prezidiumo rinkimai,
3) praeito sus-mo protokolo 

skaitymas,
4) valdybos pranešimas,
5) r-jos komisijos pranešimas,
6) valdybos rinkimai,
7) klausimai ir sumanymai,
8) susirinkimo uždarymas.

Klubo narių dalyvavimas bū 
tinas. Laukiami ir sporto me 
gėjai. Valdyba.
• Nors pradžioje nebuvo atima 
tytos parapijų pirmenybėse run 
gtyųės dėl trečios vietos, tačiau 
vėliau pirmenybių komitetas pa 
keitė nuomonę ir mūsų jau 
niams teko tokias rungtynes
žaisti prieš šv. Eugenijaus para 
piją. Lietuviai, žaisdami be L. 
Meškausko, jas pralaimėjo 29 . 
34 (11:19), tačiau jų dar lau 
kia atsigriebimo rungtynės. Lai 
mėtojas bus išspręstos iš bend 
ro krepšių skaičiaus.

9 Pp. Bugailiškių šeima sušilau 
kė sūnaus.

NELAIMĖS PALIETĖ 
HAMILTONIEČIUS

Vykstant iš Fordo fabriko, ant 
slidaus kelio netoli Oakvilles, į 
medį atsimušė Andriukaičio ma 
šina. Daugiausiai susižeidė šeš 
tadieninės mokyklos vedėjas Į. 
Mikšys. Taip pat, netoli savo 
namų, buvo suvažinėta 11 m. 
Teresė Paulaltytė. Vairuoto 
jas aiškina, kad pūgos metu, jis 
nematė einančios gatve lietuvai 

K. B.tės.

Jonė Kvietytė Lilija Šukytė
Koncertas įvyks kovo 12 d., sekmadienį, 5 vai. po pietų, Hamiltono Lietauvių Namuose.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
atkūrimo minėjimas buvo su vadovo V. Verikaičio ranka.
ruoštas KLB-nės Hamiltono 
valdybos vasario 19 d. J s pra 
dėtas pamaldomis ii Libera V 
AAV par. bažnyčioje, dalyvau 
jaut organizacijų vėliavoms, or 
ganizuotai skautams ir pilnai 
tikinčiųjų bažnyčiai. Šv. mišias 
laikė ir pritaikytą tai dienai pa 
mokslą sakė kun. dr. J. Tada 
rauskas. Pamaldų metu giedojo 
choras ir sol. V. Verikaitis. Iš 
kilmės bažnyčioje baigtos Ta? 
tos himnu.

Didelę laisvės demonstraciją 
hamiltoniečiai parodė vaka>o 
akademijoj — koncerte, kada 
iš tūkstanties dviejų šimtų as 
menų kolonijos (su vaikais ~ 
seniais) į minėjimą atvyko be 
veik devyni šimtai!! Tai pir 
mas toks didelis vien tik hamil 
toniečiū išėjimas reikalauti lai." 
vės mūsų tautai užakcenkuo 
jaut ją taip pat priimtose reze 
liucijose Min. Pirm. Hon. J. 
Diefenbakeriui ir JAV preziden 
tui J. Kennedy. Reikia ažiaug 
tis, kad Lietuvos nepriklauso 
mybės atgavimo klausimas nė 
ra pamirštas gerbūvio krašte, 
ko įrodymu gali būti tokia pla 
ti ir didinga hamiltoniečių de
monstracija vasaiio 19 d. LN 
Delta kino salėje.

Po Kanados himno, minrji 
mą atidarė KL B-nės piim. G. 
Skripkutė. Chorui sugiedojus 
„Nuliūdo kapai“, paskaitą skai 
tė V. Ignaitis, iškeldamas daug 
gražių minčių mūsų neprikišu 
somybės atkūrimo minėjimo 
proga. Gražiai vesdama minėji 
mą anglų ir lietuvių kalba J 
Grabošaitė, pristatė garbės sve 
čius: abu mūsų parav. kunigus, 
fed. park narį Q. Marlinį PM, 
miesto atstovą St. Kostyk, E. 
Hyder CHML komentatorę, J 
Hali, imigracijos sk. vedėja, 
latvių Zvigrąnds, estų kap. Vilt 
ri, čekų Hynek, lenkų Dudzic 
ir ukrainiečių — Bujčuk. Svei 
kinimą raštu prisiuntė Pi^B pa 
mininkas J. Matulionis. Re.kš 
mingas buvo federalinio paria 
mento nario Q Martini Mr 
sveikinimas, kuris perdavė taip 
pat linkėjimus nuo min. pirm. 
J. Diefenbakerio,

Po trumpos pertraukos sekė 
montažas „Kur giria žaliuoja’ . 
išpildytas Hamiltono choro, 
Tautinių šokių grupės, ved. G. 
Breichmanienės, sol. V. Veri 
kaičio ir deklamuotojų L. Ver 
bickaitės ir S. Martinkutės. 
Montažas buvo labai gerai su 
tvarkytas. Matėsi stipri chor

Pirmadienio rytą, dalis vietos 
televizijos programos buvo skir 
ta taip pat lietuviams. I. Grabo 
Šaitė su tautiniais tūbais nupasa 
kojo mūsų valstybės ir tautos 
istoriją, apibūdino tautinius rū 
bus, o L. Skripkutė pademons 
travo žagarėliu kepimo meną. 
Tad šiemetinį 16 Vasario mirė 
jinią tenka laikyti labai vyuu 
siu.

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS
Vasario 15 d. sklypo pirki 

mas uždarytas, įmokant $ ^0 
tūkstančių grynais. Pereidami 
prie paskutinio LN darbų tarps 
nio — Tautos Namų Hamilto 
ne statybos — visi solidariai 
prie šio didžiojo tautinio darto 
prisidėkime.

Lietuvių Namų įsigijime vie 
nas gražiųjų pavyzdžių yra p. 
A. Šajaukienės asmenyje. Gi 
muši ir augusi Amerikoje ir su 
kūrusi šeimą su dideliu ir nuo 
širdžių patriotu Ig. Šajauka St. 
Catharines, Ont., ji pati paštu 
prisiunčia šimtinę Liet. Na 
mams su šiais gražiais limcėji 
mais: „Sužinojau, kad esate 
užsimoję dideliam darbui — 
pastatyti lietuviškus namus, ku 
rie būtų lietuvių kultūros židi 
nys ir juos reprezentuotų prieš 
kitas tautybes. Tai puikus lietu 
vių užsimojimas!

Jei senieji lietuvių ateiviai tos 
reikšmės — pasirodyti kitoms 
tautoms nesuprato, tai tedaro 
naujieji. Geriau kad ir vėliau, 
negu niekuomet. Prie šio Tams 
tų gražaus darbo ir aš noriu pri 
sidėti, šiuo kartu nors viena šim 
tine.

Geriausios sėkmės!
Adelė Šajauklenė“.

L N v-bos vardu nuoširdus 
ačiū!

Paskutinę savaitę su šimtinė 
mis prisidėjo Vincas Bieliūnas 
iš Welland, kurio ūkis yra nuo 
latinė priebėga mūsų jaunimui 
ir graži susitikimų vieta vasarą, 
Lucija ir Genutė Skripkutės pa 
drąsindamos v-bą, pereinant jai 
prie galutinio tikslo — Tautos 
Namų Hamiltone statybos, pr: 
dėjo po vieną šimtinę, pakelua 
mos jų įnašų bendrą sumą iki 
800 dol., Petras Žulys, Hamil 
ton ir Jonas Staškevičius iš 
Port Colborne, Ont. įstojo na 
nais su šimtinėmis, o Jurgis Gu 
dinskas iš Simcoe, Ont. pridė 
jo antrą šimtą. Visiems nuošir 
dus ačiū!

Alyvos sutartis per LN 1-u’. 

tūlos Fondą sausio mėn. atrau 
jino J. Paškevičius ir V. Salik 
lis. Už juos, gauta po 5 dol.

Ačiū.
Tautietis A. Šimkevičius jau 

antri metai gražiai verčiasi aly 
vos pardavimo bizniu. Liet. Na 
mams jis sutiko duoti po $ 15 
komiso už naują alyvos klientą 
ir vėliau kasmet po 5 dol. Palai 
kykime savuosius Tautos Na 
mus ir savąjį tautietį, užsaKj 
darni alyvą iš Shur - Heet Sa 
les per St. Bakšį, JA 9-4662.

HAMILTONO PLIENO
GAMYBA,

po ilgos pertraukos, atrodo vėl 
pradeda įeiti į normalias vėžes. 
Didelė dalis buvusių atleistų 
darbininkų, jau buvo pašaukti 
tuoj po Naujų Metų. Dabai, be 
veik kiekvieną dieną matyti 
naujų veidų sugrįžusių į darbą. 
Teko girdėti, kad „Stelko“ plie 
no fabrikas tikisi gauti iš Kini 
jos užsakymą apie 250 tūkst. 
tonų skardos, kas paimtų apie 
8 mėn. garantuoto darbo.

P. Stosienės, mūsų kolonijoj 
praktikuojami lietuviškojo jau 
nimo šokiai, daugumoje turi la 
bai palankų pritarimą, tarp ja j 
nimo, taip ir jaunimo tėvelių tar 
pe. Šokiams kviečiami vis, ]..» 
tuviai jaunuoliai, nesvarbu ko 
kiai grupei priklauso: ateiti 
ninkams, skautams, sportinin 
kams ir pan. Tuo pačiu norima 
painformuoti, kad ši giupė ne
prisidės niekur, kur bus viena 
ar kita lietuvių jaunimo grupė 
išskirta. V. P.

SPORTAS
Atkelta iš 2-ro psl.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos meisteris Algi 

mantas Saunoris šeštą kartą lai 
mėjo II-gos stalo teniso melste 
rio vardą vyrų giupėje, o Nijo 
lė Ramanauskaitė antrą kartą. 
Baigmihėje kovoje vilnietis nu 
galėjo Grinbergą 22:20, 22: 
20, 21:12, o mūsų sostinės ats 
tovė įveikė estę Paiserv 3:2 (9, 
—9, 14,—15. 16). Antrą auk 
so medalį lietuvis iškovojo miš 
riame Dvejete, žaisdamas su es 
te Paiserv. Bendrai, lietuviai įsi 
mėjo 3 aukso medalius, 2 sidrb 
ro (Paškevičius—Saunoris pra 
laimėjo dvejetą rusams) ir 2 
bronzos.

— Europos moterų rankinio 
pirmenybių pusiaubaigmineje 
kovoje, Kauno Žalgirio koman 
Ja pralaimėjo Bukarešte rui.iu 
narns 12 :4.

— Lietuvos kaimo šachmatų 
pirmenybėse po penkių ratų pir 
niauja Uogelė ir Vengrienė iŠ 
Telšių.

— SS-gos krepšinio pirmeny 
bėse Kauno Politechnikos Insti 
tuto moterų komanda Maskvo 
je nugalėjo „Serp i molol“ krep 
šininkes 54 ;46. Geriausia žaidė 
ja aikštėje buvo J. Daktaraiiė, 
laimėjusi 18 taškų.

— Kauno Žalgirio vyrai lai 
mėjo krepšinio pirmenybių 
rungtynes prieš Alma - Atos ko 
mandą 80:47.

— Šiaulių stalo teniso koman 
dinio meisterio vardą iškovojo 
Elnias prieš M. tt. ir JAK ko 
mandas.

ŠIURPI NELAIMĖ
Netoli Belgijos sostinės aero 

dromo, nukrito tos valstybės 
keleivinis lėktuvas, kuriame 
taip pat buvo 18 JAV dailiojo 
čiuožimo komandos dalyvių, 
vykstančių į pasaulio pirmeny 
bes Čekoslovakijon. Visi kelei 
viai ir sportininkai žuvo lėktuvo 
nelaimėje, palikdami giliame 
liūdesyje netik savo tėvus ir gi 
mines, bet taip pat ir visą spor 
tinį pasaulį. Gedulo ženklam 
šiemetinės pirmenybės tapo at 
šauktos. Kaip pareiškė JAV dai 
liojo čiuožimo s-gos pirminin 
kas, to krašto dailusis čiuoži 
mas, po tokios didelės nelaimės, 
buv. augštą čiuožimo klasę, ga 
lės pasiekti tik po trejų melų. 
Daugumas JAV rinktinės daly 
vių buvo 16 — 18 m. amžiaus.

Tai skaudžiausia spo»timrkų 
nelaimė šalia žuvusių tokiose 
pačiose aplinkybėse 16 u-to fut 
bolininkų, italų Turino vienuo 
likės, 6 danų, 8 anglų ir ki. tau 
tų sportininkų.

Ir Kanados atstovai, Čekijos 
imigrantai brolis ir sesuo Teli 
nek noiėjo patekti į tą patį lėk 
tuvą, tačiau jis buvo perpildy 
tas. Tuomet jie iš New Yorko 
buvo priversti keliauti kitos b- 
vės lėktuvu ir apie pačią nelai 
mę sužinojo tik Prahoje.

Po šios nelaimės, spaudoje 
pasirodė eiles įtakingų asmenų 
pareiškimai, kuriose nurodoma, 
uždrausti keliavimą tuo pačiu 
lėktuvu visai komandai, bet pa 
skirstant ją bent į tris dalis. Tvy 
kus nelaimei, Dent dalis sporti 
ninku išliktų gyvi ir tuo pačiu, 
nenukentėtų los sporto šaKos 
klasė.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.
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Baisiai žiauri audra

MALONIAI KVIEČIAME MONTREALIO

MIESTE NELIKO NĖ VIENO SVEIKO MEDŽIO. KE 
TURIAS DIENAS ŽMONĖS BUVO BE ELEKTROS IR 
DUJŲ. MOKYKLOS UŽDĄ RYTOS. SUTRUKDYTAS 

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” IŠLEIDIMAS.
Jokia kita audra Montrealiir 

ir plačioms papylinkėms nepa 
darė tiek žalos, kiek lietus, ku 
ris lijo šeštadienį ir sekmadienį. 
Iš debesų krito lietus, bet pasie 
kęs žemę, šąlo. Per dvi dienas 
tokiu būdu visi daiktui, kūne 
tiktai buvo lietaus pasiekti, ap 
šalo. Visą laiką lyjant ir šąlaut, 
ant daiktų — namų, medžių, 
vielų, tvorų ir tt„ krovėsi šiuo 
gsnis ledo, kuris palaipsniui au 
go, be to nutyso milionai v.-u 
veklių. Iki sekmadienio naktie** 
daiktai apsiklojo storu ledo 
sluogsniu taip, kad svorio ne 
atlaikė ne tiktai medžiai ir jų 
šakos, bet ir telegrafo, elektros 
stulpai, ir viskas lūžo ir virte.

Katastrofa padidėjo nuo to, 
kad naktį' iš šeštadienio į sek 
madienį kilo audra su perkūni 
ja ir stipriu vėju, iki 50 mylių 
j5er valandą. To pasekmėje, 
daugelyje vietų nutraukti elekt 
ros laidai ir trečdalis miesto Ii 
ko be elektros. Daug kur nu 
trauktas ir dujotiekis. Todėl iš 
tisos miesto sritys liko be dujų, 
be elektros, be vandens, ir to 
dėl pirmadienį daugumas mo 
kyklų neveikė.

Tačiau žiauriausis vaizdas 
yra medžių. Nė vienas medis ne 
ligo nesužalotas. Storiausi mc 
džiai sulaužyti, kaip šipuliai, ša 
kos aplaužytos, viršūnės nulauž 
tos. Po kiekvienu medžiu krū 
vos nulaužtų šakų. Baisiai nu 
kentėjo sodnai. Milžiniški nuo* 
toliai miestui ir žmonėms. Mies 
to majoras ekstra posėdyje šau 
kiasi pagalbos.

Elektros įmonės nespėja at 
statyti pagrindinių linijų. T «s 
pat yra ir plačiose apylinkėse. 
Ir „Nepriklausoma Lietuva” ne 
galėjo išeiti laiku, nes elektros 
srovės neturėjo iki kovo 2 d., 7 
vai. ryto. Todėl N L leidykla ne 
galėjo dirbti 4 dienas, ir todėl 
sekantis NL nr. išeis sumažin 
tas, o šis nr. vieton pirmadienio 
išleidžiamas ketvirtadienį.
• Dr. J. ir D. Mališkos sušilau

Dr. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont

kė naujagimio sūnelio, o Pauliu 
kas, broliuko.

NL SPAUD. BENDROVĖS 
vaidybos posėdis įvyksta kovj 
3 d., penktadienį. 7.30 vai. va 
karo NL redakcijos patalpose.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klubo šėrininkų susirinkime 
nutarta už Šerus mokėti po 30 
procentų dividendo.

DLK Vytauto klubo Pašaipi 
nės dr-jos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį.

Pašalpinės dr-jos narių vajus 
skelbiamas 3 mėnesiams — na 
riai priimami be įstojamojo mo 
kesčio.

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS V1SUO 

TINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas kovo 5 d. 12.30 vai. 
Aušros Vartų parapijos palai 
pose.

MONTREALIO 
STUDENTAI SLIDININKAI 
praėjusį savaitgali turėjo puikią 
išvyką į pp. Gaurių vasarvietę, 
Sr. Donat. Vaišingoje p. Giu 
rienės ir dukrelės globoje, mont 
realiečiai studentai smagiai pra 
leido savaitgalį gražioje gam 
tos aplinkoje, už ką yra nuošir 
džiai dėkingi pp. Gauriams.

SKAUTŲ-ČIŲ DĖMESIUI 
PRANEŠAMA,

kad šį sekmadienį, kovo 5 d. 
Šv. Kazimiero parap. Neringos 
skaučių ir Geležinio Vilko skau 
tų tuntai ruošia Šv. Kazimiero 
minėjimą. 10 vai. bus mišios, o 
po to par. salėje pusryčiai ir iš 
kilminga sueiga. Visi renka;. 
9.30 vai. ryto. Tuntininkai.

AUGUSTINAS MYLĖ 
lietuvių prekybos bendrovės ats 
tovas, pakeitė butą. Naujas jo 
adresas yra: 37—5th Avenue, 
Verdun, tel. PO 7-4530. Drau 
ge pranešama, kad yra gautas 
didelis pasirinkimas medžiagų 
dėl siuntinių namiškiams,.

LIETUVIUS ATSILANKYTI Į

Kazimiero Šventvakarį 
įvykstantį 

kovo 4, šeštadienį, lygiai 8 valandą 
šv. Kazimiero parapijos svetainėje 

Programoje:
SAKMĖ APIE KARALAITĮ

Atliks Montrealio Dramos teatro aktoriai: 
Birutė Pūkelevičiūtė, Leonas Baiauskas. 

Vincas Skaisgiris ir Kazys Veselka.

Be to veiks lietuviškas bufetas, paruoštas šv. Kazimiero 
garsiųjų šeimininkių.

Įžanga: auka parapijai.
Administratorius ir 

Parapijos Komitetas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

RA 7-5552; namų RA 1-0656. 
5441 Bannantyne, Verdun.

Dr. J. ŠEMOGAS
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį p‘m'
antradienį ir, „ ,. . 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

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

HU 1-8437

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

(prie Bishop;.
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.Andrukaitia
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. i 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.
T UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur, 
: j LaSalle. PO 6-1570 į

’ NOTARAS
, JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L. <
1 i 215 St. James West, '
i i 7 a ugi tas. §

i Tel : A V 8-3115. j
Namie 2654 Hogan y

§Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§

Parapijos reikalams sekma 
dienį suaukota 147.70 dol.

Seniūnu choras šiems me 
tams išrinko Albiną Urboną.

Kulinarijos kursai šį sekma 
dienį neveiks ir tęs pamokas ko 
vo 12 d.

Bazaras dėl labai nepalanku 
klimatinių sąlygų nukentėjo, 
nes sekmadienį, kada daugiau 
šia laukta atsilankančių, dauge 
lis žmonių susilaikė. Bazaras bu 
vo paruoštas labai gražiai, su 
maniai ir įdomiai. Turtingai pa 
ruošti pietūs. Daug pramogų vi 
šokio amžiaus žmonėms. Daug 
išmislingų sumanymų, turtin 
gos loterijos, įvairūs žaidimai.

SPECIALI PARODA
yra ruošiama Jungtinių Tautu 
organizacijos idėjos propagavi 
mo ir rėmimo tikslais, įvyks ko 
vo 14 d. nuo 4 iki 10 vai. vaka 
ro St. Life auditorijoje, 7 aukš 
te, kamb. Nr. 740, 1155 Met 
calfe St., prie Dominijos skve 
ro. Dalyvauja įvairios tautybes, 
kokios Montrealyje yra. V'.st 
kviečiami atsilankyti.
• Serga vilasalietė Ponia Šku 
dienė ir yra gydoma Dr. J. Še 
mogo Lašinės ligoninėje, ii. 
Vaupšienė gydosi žydų Ilgo 
ninėje.
• Pr. Rudinskas atidarė nekil 
nojamo turto pardavimo įstai

Šv. Kazimiero šventvakaris 
ruošiamas kovo 4 d., šeštadie 
nį, 8 vai. vak. parapijos salėje 
Bus programa ir veiks lietuvis 
kas bufetas.

Vakarienės metu bus pagerb 
ti visi Kazimieiai.

Šv. Kazimiero atlaidai bus 
kovo 5 d. Tose pamaldose šv. 
Kazimiero bažnyčioje skiria 
mos mišio°

Rinkliava bažnyčioje sekma 
dienį davė 111.27 doi.

Aukų bažnyčios fondui Ju 
liūs Trumpa įteikė 50 dol.

gą „Arch Realties Regd“ vai
du. Paskutinius dvejus metus
P. Rudinskas dirbo P. Adamo 
nio „District Estate Brokers” 
firmoje.

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų 

siuvėjas
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais.
Darbas garantuotas.
5923 Des Ecores St.

Tel. RA 9-2386.

VERSLININKŲ DĖMESIUI
Lietuvių prekybininkų, pra 

monininkų ir amatininkų S-ga 
„Verslas“ pradėjo veikti 1949 
m. Toronte. S-ga yra inkorpo 
ruota — turi čarterį, kurs lei 
džia organizacijos vardu įgyti 
nejudomą turtą, steigti klubus 
ir t. p. Keletą metų s-gos veik 
la buvo visiems lietuvams nav 
dngai išplėsta. Dabar vėl sttn 
gamasi sujungti dar didesnį 
skaičių susidariusių lietuvių 
verslininkų Toronte ir jo apy.in 
kėj. Verslininkų įtaka lietuv ų 
išeivijoje, ir į Kanados gyveni 
mą privalo gražiai pasireikšti ir 
didėti. Tam reikia sueiti, aptar 
ti, vieni kitiems padėti ir išdi.b 
ti gerą lietuvių verslininkų var 
dą. „Kur du stos, visados daug
daugiau padarys“... Todėl kvie 
čiame visus verslininkus jung 
tis į s-gą „Verslas“.

Visuotinis s-gos „Verslas“ r? 
rių susirinkimas įvyksta kovo 
5 dieną, 4 vai. pp. Lietuvių Na 
muose. Kviečiame visus versli 
ninkus ir prijaučiančius atsilan 
kyti. Susirinkime, be kitų kliu 
simų bus paskelbta apie sudary
mą partnerysčių, bendrovių, jų 
teisės, rūšis ir pareigos. ReL 
ruoš advokatas Klemensas Ne 
manas. Kartu bus pasivaišinta 
kavute ir užkandžiais.

Valdyba.

DĖMESIO TAUTIEČIAI!

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos 

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms. 

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

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

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi ) e.
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS 

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. Ve 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

KLB TORONTO APTL1N 
KĖS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d„ šeštadienį, 4 v. 
pp. šv. Jono Kr. parapijos salė 
je. 941 Dundas St. W. sauki? 
mas K. L. B. To: onto apylin 
kės Tarybos posėdis.

Posėdžiui numatyta ši diegei 
vurkė:

1. Atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas’.
3. Pereito sus. protokolo skai 

tymas.
4. Valdybos ir revizijos praiie 

Šimai.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Apyl. valdybas ir reviz. k- 

jos rinkimai.
7. Prof. dr. Šapokos referatas 

aktualiais bendruomenės 
klausimais.

8. Referato diskusijos.
9. Klausimai - sumanymai. 

’iO. Uždarymas.
Apylinkės valdyba nuošir 

džiai kviečia visus Tarybos na 
rius dalyvauti posėdyje, Oiga 
nizacijų pirmininkai, negalį da 
lyvauti, prašomi atsiųsti savo 
atstovus. Toronto apyl. valdyba

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero minėjimas. 
Sekmadienį, kovo 5 d„ 5 vai. p. 
p. Prisik. salėje. Rengia Kata 
likų fedeiacija. Programą dau 
gumoje išpildys jaunimas. Pas 
kaitą skaitys p. Ramanauskie 
nė. Bažnyčioje šv. Kazimiero 
šventė bus paminėta specialiu 
žodžiu per visas mišias. Tačiau 
10 vai. mišiose, kurios skiria 
mos jaunimui ir vaikučiams, or 
ganizuotai su vėliavomis daly 
vauja ateitininkai.

KLK Moterų dr-jos Prisik. 
par. skyriaus narių susirinkimas 
bus sekmadienį, kovo 5 d. tuoj 
po 11 vai. mišių muzikos stu 
dijoje. Bus S. Grigaitienės pas 
kaita, tema: „Moters namai”, 
vaišės ir einamieji reikalai.

Ir šiais metais per rekolekci 
jas bus daroma dėvėtų rūbų 
rinkliava, kurie po Velykų bus 
išsiųsti į Suvąlkų trikampį ii i

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGL. L1UTERONIŲ 

PAMALDOS
įvyks kovo 12 d., 1 vai. po pie 
tų, o ne kaip buvo paskelbta ko 
vo 5 d. Išganytojo Liut. bažny 
Čioj’e, Bloor Str West kampas 
Indian Rd. Pamaldas su šventa 
Komunija atlaikys kun. A. T ra 
kys. Pamaldų metu giedos pa 
rapijos mišrus choras ir g.os 
triūbininkai. Tuoj po pamaldų 
Čia pat bažnyčios salėje įvyks vi 
suotinis parapijos susirinkimas.

Maloniai kviečiame Toronte 
ir apylinkėje gyvenančius lietu 
vius minėtose pamaldose kuo 
gausiausiai dalyvauti.

BANKO „PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

Kredito kooperatyvo „Para 
ma" metinis narių susirinkimas 
sekmadienį Įvyko Prisikėh 
mo salėje, kur 290 paramiečiu 
prie vaišių stalo išklausė valde, 
mūjų organų pranešimus; be as 
meniškumų, ginčų, kaip kad ki 
tais melais būdavo, apsvarstė 
bankelio reikalus, ir išrinko nau 
jus pareigūnus.

Į vald. organus perrinkti visi 
buvusieji, išskyrus V. Užupi, 
kuris buvo išrinktas naujai tre 
čiu valdybos nariu, vietoj į JA 7 
išvykusio A. Kiršonio, Į valdy 
bą išrinkti: J. Strazdas (241 bal 
sų), V. Meilus (171), V. Užu 
pis (121), kand. J. Preikšaitis 
(117); į kredito komitetą; S. 
Banelis (185), kand. B. Šaka 
lauskas (151); j priežiūros ko 
misiją: Aug. Kuolas (175^. 
kand. V. Bačėnas (51).

„Parama" turėjo apie 27.00U 
dol. pelno, iš kurio šėrininkams 
paskirta 5% palūkanų po 5bU 
dol. paskirta šeštadieninei mo 
kyklai, vaikų darželiui ir Vasa 
rio 16 d. gimnazijai. Likęs pel 
nas padėtas į įvairius fondus r 
paskirta rebata skolininkams.

Plačiau apie šį susirinkimą se 
kančią savaitę.

(Metinė „Paramos“ apyskai 
ta įdėta 6 puslapin). — a. 
į TELESFORO VALIAUS 

APŽVALGINĖ PARODA i 
Centrines bibliotekos galeli

Vokietiją lietuviams ligoniams 
ir vargan patekusiems. V isą šį 
reikalą organizuos Kta. Mote 
rų dr-jos ponios. Raginame jau 
dabar peržiūrėti savo spintas ir 
dėžes, atskirti, ką jūs ir jūsų šei
mos nariai nebenaudoja, atskir 
tus rūbus sutaisyt’ išplauti, iš 
valyti ir laisvai supakuoti. Per 
rekolekcijas visa sunešime

joje šį trečiadienį atidaryta ži 
nomo mūsų grafiko Telesforo 
Valiaus apžvalginė grafikos pa 
rodą. Išstatoma per 40 darbų 
— nuo pirmųjų iki paskutinių 
jų. Paroda tęsis iki koco 13 d. 
Lankymo valandos: savaitės bė 
gyje nuo 10 ryto iki 9.30 vv., 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 vv. 
Sekmadieniais galerija uždiry

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio <ki 

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asine 
niškai ar telefonu DO 6-380"’> 

p. A. MatuBo bute
7684 Edward St., Ville Lasalle.
Sekmadieniais asmeniškai 1 — 4 

p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkauja visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimui 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Šulinskas.
*■■■ ----- jt

DISTR. ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis...........RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ...............LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth...................... RE 7-9353
E. Kandt _ ........... WE 5-58 19

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL, Tž, 

Star, LaPrcss.

ta.
ŠV. JONO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Skautų tuntas loterijos budu 

leidžia stereo radio aparatą. 
Maloniai kviečiami įsigyti loto 
rijos biletus. Tuo paremsite 
skautus — lietuvišką jaunimą, 
dėl kurio tiek daug visi sieloj* 
mės. Loterija įvyks kovo 5 d.

Kaziuko mugė, kurią kasmet 
rengia skautai-es, bus šv. Jono 
par. salėje kovo 5 d. Bus įdomi 
programa ir daug linksmybių. 
Visi maloniai kviečiami.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys Rosemounte

17 Av„ moteriai ar vyrui. 
Skambinti po 6 vai. RA 8-7089.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
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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