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J.T.O. agresijai nesipriešina
KAS NAUJA KANADOJE

KANADOJE IŠKYLA VISUOTINIO SOCIALINIO

EUROPA JUNGIASI DIDELEI IR SVARBIAI 
ATEČ1A1, KAI AZIJA AGRESIJAI.

Alžyro klausimas artinasi prie galutinio sprendimo, nežiūrint 
kraštutinių nusistatymų, o Laoso reikalai tebepainiojami ir nėr 

vilčių iš jų išbristi.

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
Sausio 12 dienos posėdyje Spaudos Bendrovės „Nepri 

klausoma Lietuva“ valdyba padarė šiuos svarbius nutarimus:
L Visiems, kas NL Mašinų Fondan įneš po 100 dole 

rių, „Nepriklausoma Lietuva” bus siuntinėjama nemokamai ligi 
tol, kol Bendrovė susitvarkys taip, kad gafė« mokėti dividendus.

2. Meno kūrinių, kuriuos Mašinų Fondo vajui suauko 
jo ir suaukos menininkai, loterija bus vykdoma per visus N L 
prenumeratorius visuose kontinentuose. Loterijos laimingųjų 
biletų traukimas vykdomas specialiame tam tikslui ruošiama 
me pobūvyje.

3. Ryšium su 20-ties metų „Nepriklausomos Lietuvos“ 
jubilėjumi, visi kas ją užsisakys šio sausio mėnesio laikotarpyje, 
ją gaus už pusę kainos: Kanadoje 2.50, JAV — 275, Australi 
joje K 3,00 dolerius. Šis nutarimas galioja ir buvusiems seniau 
prenumeratoriais, bet dabar laikraščio neskaitantiems.

MASINU FONDO VAJUS
INDONEZIJOS kėslai praėju 
šią savaitę dar daugiau išryškė 
jo ir dar daugiau susikomplika 
vo, kai

KINUOS KOMUNISTAI 
PASIŠOVĖ INDONEZIJAI 

PADĖTI KARIAUTI.
O Sukamo jau ir be to yra 

pasiruošęs su 200,000 kareivių 
j kolonistinį žygį — užgiobt' 
papuasų gyvenamą vakarinę 
Gvinėjos dalį, valdomą clan 
du. Kitą dalį valdo Australija. 
Sukamo, bijodamas, kod Olan 
dijai nepadėtų kariauti Austrą 
lija, sumanė apsidrausti ir už 
tikrino Australijos valdžią, kad 
INDONEZIJA DĖL KITOS 

DALIES GVINĖJOS 
NEKARIAUS...

Nežinia, kaip Australija pas! 
elgs, bet ji supranta, kad tai 
yra Sukamo klasta, todėl jau 
pareiškė susirūpinimą, o Men 
zio opozicija aiškiai pasisakė, 
kad Indonezijos agresijos žygis 
lygiai liečia ir Austialiją kaip ir 
Olandiją.

Kaip matome, agresoriai jun 
giasi į bendrą žygį prieš taiką. 
Maskva, žinoma, čia taip pat 
dalyvauja, nors jos santykiai su 
Peipingu ir nėra simpatingi... 
Įdomiausia, kad be JAV sekr. 
D. Rusk apgailestavimo, 
NIEKAS, NET IR JTO, NE 
REAGUOJA PRIEŠ INDO

NEZIJOS AGRESIJOS
■ PASIRYŽIMUS.

Kadangi į Indijos agresiją, 
kurią palaikė Rusijos diktatūra, 
niekas nereagavo, išskyrus anks 
tyvąjį JAV pasiūlymą klausimą 
spręsti derybomis, tai agreso 
riams, kaip matome, išaugo di 
deli ragai ir jie jau akiplėšiškai 
eina į agresiją.
DĖL ALŽYRO verda didelės 
kovos. Kai

DE GAULLE TVIRTAI 
NUSISTATĖ KLAUSIMA 

BAIGTI TAIKA
ir iki vasario 15 dienos pasiryž 
ta galutinai susitvarkyti, /Alžy 
ro nacionalistai pradeda susi 
prasti ir yra pasiryžę su Prancū 
zijos vyriausybe derėtis. Jie iš 
tikrųjų dabar turi gal svarbesnį 
priešą, negu de Gaulle — pran 
cūzų nacionalistus, kurie, prie 
šingai valdžios nusistatymui, ir 
patys pradėjo kovas su Alžyro 
nacionalistais: sprogdina jų būs 
tines, kauna jų kovotojus, ii 
vyksta tikrai kruvina kova už 
būvį.
LAOSO reikalų pažangos nė 
ra.

KOMUNISTAMS NENAU 
DINGĄ TAIKA,

* todėl jie sugalvoja visokių išsi 

PROF. ANTANUI POVILAIČIUI 
mirus,

sūnų Inž. P. POVILAITĮ ir šeimą, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Lilija Strėlytė ir Julija Strėlienė.

sukinėjimų, ir koalicinė v.-.l 
džia nesiseka sudaryti.

Šitų kovų fone, JAV prezi 
dentas Kongrese pasakė plačią 
progranMnę kalbą.
KENNEDY pabrėžė Amerikos 
taikingumą ir siekimą didelėje 
žmonijos šeimoje sugyventi ir 
eiti progreso keliu. O kad gali 
ma būtų to siekti,

AMERIKA TURI BŪTI 
VISAPUSIŠKAI PAJĖGI.
Pajėgi ekonomiškai, pajėgi 

militatiškai ir pajėgi suprašai pa 
saulines problemas. JAV netu 
ri tikslo pirmoji Mėnulin iškelti 
žmogaus, bet jos bandymai turi 
pasitarnauti mokslo ir žmonijos 
gei būvio tikslams.
BERLYNO klausimu jis pasi 
sakė už nevengimą derybų su 
Rusija, bet rimtų ir sąžiningų. 
Savo gi teises neabejotinai Her 
lyne gins.
VYKSTA LABAI SVARBUS 
EUROPOS APSIJUNGIMAS, 
pareiškė Kennedy. Numatoma 
didelė jo ateitis. Atlanto apai 
jungimas išeina iš vien militari 
nių ribų, kaip ligšiol buvo, ir 
išauga į visapusišką apsijungi 
mą — politinį ir ekonomini. 
Bendros rinko sąjunga ver'a di 
džiausio dėmesio, ir Amerika 
neabejodama turi su ja eiti pe 
tys petin. ,

KITOS NAUJIENOS
— Berlyno jėgų vadas gen. 

L. Clay ilgai tarėsi su Kenne 
dy dėl priemonių, jeigu kutų 
rimta Berlyno krizė.

— Traukinių susidūrimas 
Olandijoje pasibaigė 80 asine 
nu mirtimi; daug sužeistų.

— Peru respublikoje nusly 
do nuo kalno ledų ir smego 
griūtis ir užvertė kelias gyven 
vietes. Žuvo apie 5,000 asine 
nų.

— Tsiombe susitarimą su 
Kongo centru priėmė. Gizenga 
kapituliavo prieš Kongo cen. 
ro valdžią, kuri bando apvieny 
ti visą Kongo.

— Prieš Sukarno gyvybę bu 
vo pasikėsinimas, bet nepasise 
kė.

— Rodezija, blogai vertiada 
ma Jungtines Tautas, atsisakė 
praleisti jos kariuomenę per sa 
vo teritoriją.

— Chruščiovas buvo susir 
gęs gripu ir negalėjo nuvykti į 
Gudiją, o tuo pačiu ir į Lietu 
vą. Ir su Gomulka susitikimas 
atidėtas, nars jie jau buvo susi 
tarę, Goeringo su Becku pavyz 
džiūt BJdtavyžių girioje me 

džioti stumbrus.

DRAUDIMO
Progresas ir šioje srityje ne 

išvengiamas, todėl Kanados 
partijos jau kelia šį klausimą, 
kuris ateinančiuose rinkimuose 
tur būt figūruos kaip vienas 
svarbiausių, bent vienas jaut 
riaušių. Jį iškėlė opozicijos va 
das L. Pearson. Dėl jo tuojau 
susirūpino ir Diefenbake - ir 
Duglas

Reikia pasakyti, kad Euro 
pos valstybės seniai jį jau turi, 
bet Kanada ir JAV ligšiol vis 
nesusitvarko. Socialinio, valuty 
biniu mastu, klausimo iškeli 
mas į partjų areną yra labai 
svarbus dalykas. Visi jį palai 
kyšime.
KANAD/V PRITARĖ KLN 
NEDŽIO PASIŪLYMAMS 

ir taip pat jau linksta prie susi 
tarimo dėl bendros lEui jpos rin 
kos. Pagaliau, atsiriboti nuo vos 
sąjungos reikštų pasilikti už jos 
ribų, o tai jau reikštų ekonomi 
nius pralaimėjimus. Tat Bend

GRAŽIAI PRAĖJĘS MONTREALIO LIETUVIŲ SEI 
MĖLIO PILNATIES POSĖDIS, 

išrinko naują prezidiumą.
Sausio 14 d. AV salėje įvy 

kęs naujai išrinktojo Seimelio 
pilnaties posėdis, užtrukęs apie 
3 vai., praėjo darbingai ir labai 
geroje nuotaikoje.

Pirm. A. Norkeliūnui atida 
rius susirinkimą, posėdžio pre 
zidiumant išrinkti J. Rimkevi 
čienė, Juozas Lukoševičius ir 
A. Morkūnas. Pirmininkaujant 
J. Lukoševičiui, tuojau pradėti 
pranešimai.

Pirm. A. Norkeliūnas, pa 
sveikinęs naujai išrinktus na 
rius, suminėjo senojo prezidiu 
mo veiklą: dalyvavimą 8 k. 
Dienos ruošime, literatūros va 
karo suruošimą, Vasario 1b, ru 
pėsčius dėl radio transliavimų, 
Vas. 16 gimnazijos būielių or 
ganizavimą, šalpą, santykiui su 
Centro valdžia ir kitomis tauto 
mis, rūpesčius mokyklomis ir 
tt. Kult. F-do Įgal. J. Rimkevi 
čienė padarė lietuviškųjų mo 
',vkjy apžvalgą, pažymėjusi, 

kad dar yra vaikų, nelankančių 
šeštadieninių mokyklų. Viena 
to priežasčių — susisiekimo 
klausimas, kurį prieš metus ge 
rai buvo sutvarkęs L. Girinis, 
ir dabar taip reikėtų tvarkytis.

Šalpos Fondo pirm. dr.. J. 
Mališka pranešė, kad turėta 
342.98 dol., išlaidų 181 dol. ir 
kasoje yra 161.98 dol. Pasisa 
kė. kad sunku rasti rinkėjų.

Prezidiumo iždininkas P. Pe

— Belgų „Sabena‘ linijos 
lėktuvas, sugedus radio, pateko 

Kaukazo sritį ir rusų lėktuvai 
jį parsivarė į Grozną, bet pei 
Maskvą keleivius ir įgulą palei 
do namo.

— Macmillanas Bonnoje vi 
sais klausimais su Adenauerio 
susitarė, tame tarpe Berlyno ir 
Bendrosios rinkos klausimais.

— Albanijai pasipriešinus 
Maskvos agresijai, Kinijos ko 
munistai su ją sudarė ir pasira 
šė sutartį, durdama tuo Mask 
vai tiesiai į akį.

— Kennedy savo kalooje 
pažyin.ėjo, kad sovietiniame 
bloke nėra gerai, nes rusai ko 
voja tarpusavyje ir su kinais.

— Chruščiovas nepajegda 
mas sudoroti Molotovo, jį vėl 
paskyrė į Vieną toms pačioms 
.pareigoms.

KLAUSIMAS
rosios rinkos, kuri iš Europos 
rinkos išauga į pasaulinę, svar 
bumas ateityje gali būti milži 
mškas.

PAGAVO 20-MTDOLER1 
NIŲ PADIRBĖJUS

Vankuvery policija užklupo 
spaustuvėje dirbant 20 dolerių 
banknotus ir suėmė jų ‘abukan 
tus. Banknotai esą padirbti taip 
gerai, kad juos sunku atskirti 
nuo tikrų. Žiūrėkime 20-mkes.

— Montrealyje du pabėgę 
iš kalėjimo plėšikai bandė nusi 
pirkti automobilį už kurį norėjo 
sumokėti vertybės popieriais, 
Dėt bankas painformavo gara 
žo savininką, kad tie popieriai 
yra išplėšti. Tada policija ban 
dė plėšikus paimti. Prasidėjo su 
sišaudymas, kurio metu vienas 
tuo metu vienas plėšikas pabė 
go, o kitas nukautas. Nukautas 
ir vienas policininkas ir vienas 
sunkiai sužeistas.

leckas konstatavo iž stovį: 
pajamų turėta 569.99 dot., is 
Laidų 255.41 dil. ir 1962 m. 
lieka 314.58 dol.

Jonas Lukoševičius kalba, 
kaip 8 Liet. Dienos komit. pir 
mininkas. Apyskaita skelbiama 
šio nr. 5-me pusi., o p. Lukoše 
vičius dėkoja daug tai dienai 
pasidarbavusiems: J. Piečaičiui, 
M. Arlauskaitei su P. Adamo 
niu, Prof. Pavilaniui ir kun. kle 
bonui J. Borevičiui ir kt. (Prez. 
orašo pranešti, kad 6-ine pusi, 
įdėtoje apyskaitoje {praleistos 
pavardės — Pirm. Jono Luko 
sevičiaus ir ataskait. tvarkytojų 
— M. Arlauskaitės ir P. Ada 
monio). J. Lukoševičius sumini 
liūdną faktą, kad L. Diem s ak 
te-koncerte Montrealio lietuvių 
tedalyvavo tiktai apie 25C. lai 
gi, kai mėgstame priekaištauti 
jaunimui nesidomėjimą lietuviš 
kais reikalais, tai pirmiausia tu 
retume suaugusieji susirūpinu 
savimi. . .

J. Adomaitis perskaitė Rv. 
k-jos aktus — Prezidiumo, L. 
Dienos, šalpos F-do, Vasario 
16 gimn. Visur rasta gera tvar 
ka ir jokių trūkumų.

1 rumpai padiskutavus prane 
Šimus, kuriuose daugiausia susi 
rūpiniino parodyta priaugančio 
jaunimo reikalams, pranešimai 
primti ir apyskaitos patvirtin 
tos, išreiškus padėką Seimelio 
Prezidiumui Liet. Dienos k-to 
pirm. J Lukoševičiui ir visam 
komitetui.

Po to pereita prie Seimelio 
Prezidiumo rinkimų. Balsavi 
me dalyvavo apie 40 Seimelio 
narių. Rev. k-ją palikus tąpa 
čią (J. Adomaitis, L. Girinis ir 
V. Žižys), išrinkti šie asmens, 
kurie pareigomis pasiskirstė. 
Alb. Rusinas pirm., A. Mylė 
vicep., L. Stankevičius vp. ii 
sanl. su kitom taut., J. Šiaučiu 
lis sekr., A. Morkūnas ižd., Jrg. 
Gudas šalpos reik., S. Geležiu 
nas parengimams; kandidatais 
liko: pp. Bijūnas, Piešina, Žu 
kauskas ir Staškevičius.

KLB Kr. V-bos pirm. Stp. 
Kęsgailą pasveikino naujai iš 
rinktuosius ir pareiškė viltį, 
kad jis su Centru darniai bend 
radarbiaus.

Sumanymų punkte V. Ž'.zys 
siūlu Seimelio Prezid. imtis

Peržengus „Nepriklausomos 
Lietuvos” Mašinų Fondo va 
jaus pusiaujų, ypatingu susirū 
pinimu tęsiamas šis vajus, šie 
kiant tikslo, kad „Neprikliuso 
ma Lietuva” taptų leidy itla, 
kuri galėtų dirbti gražius dar 
Dus ir galėtų laikraštį leisti kito 
kios išvaizdos, šiam tikslui pra 
bėgusią savaitę gauti šie įna 
ša i:
KLT Montrealio skyr. $50.00
Džiaugys Juozas,

Montreal.................. .$20.00
Juška Kazys,

Montreal....................... $10.00
Rimkevičienė Jieva,

Montreal.......................$10.00

Naujienos iš pasaulio sostinės
ADENAUERIS PASIŽADĖJO KOVOTI UŽ PAVERG 

TŲJŲ APSISPRENDIMĄ
Vokietijos Kancleris K. Ade 

naueris savo atsakymo telegra 
moję į Pavergtųjų Seimo pir 
mininko Naujųjų Metų sveikini 
mą pareiškia, kad 1962 metais 
savo pareiga ir uždaviniu lai 
kys „saugoti laisvųjų laisvę ir

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

AUGŠT. LITUANISTIKOS MOKYKLOS VADOVAS
Sausio 6 d. Čikagos Augšt. 

lituanistikos mokyklos i evų ko 
mitetas Lietuvių Auditorijdje 
buvo surengęs vakarą lietuviš 
kai publikai.

Mokyklos choras, paruoštas 
F. Strolios ir V. Cibavičiau.., 
gražiai sutraukė apie 10 dainų. 
Choras, susilaukė publikos ova 
cijų. Neblogai atrodė Maironio 
„Čičinsko“ deklamavimas, ap 
jungęs 9 jaunuosius dailiojo žo 
džio mėgėjus. Gražiai nuteikė 
ir tautiniai šokiai, paruošti R. 
Gustaitienės ir N. Pupienės.

Smagu, jog visą programą is 
pildė patys mokiniai, kuirų čia 
pasirodė gera šimtinė. lai tik 
rai sveikintinas mostas.
• Cicero Šv. Antano parap. Li 

tvarkytis parengimų laiką, les 
pasitaiko, kad vieną dieną su 
tampa keli, kai kitos dienos lie 
ka tuščios. J. Šiaučiulis siūlo im 
tis tvarkyti archyvinę medžią 
gą; V. Kudžma siūlo peržiūri' 
ti Seimelio Prezidiumo spinta 
ir pasenusią bei netikusios . er 
tės medžiagą sunaikinti, nes jai 
jau trūksta vietos.

NL Mašinų fondo vajaus 
reik. Direktorius P. Paukštai 
tis, remdamasis tuo, kad N L 
vykdo Mašinų Fondo vajų it 
kad Toronto seimelis 1 . Ž. yra 
poskyręs įnašų, siūlo Seimeliui 
NL Mašinų fondui skuti kokią 
nors sumą. Pirmininkaujančiam 
palaikius siūlymą, nutarta nu 
pirkti už 50 dol. šėrų.

Susirinkime vaikų pabrėžtas 
šeimų, kurie dažnu atveju ne 
moka visai lietuvių kalbos, kad 
jiems prie šeštadieninių mokyk 
lų būtų įsteigtos spec, klasės 
tsmnirūpini|ma8| vaikais mitrių 
Į tai pranešama, kad visi vai 
kai, ar jie moka lietuviškai kai 
bėti, ar jie visiškai nemoka lie 
tuviškai, jie yra laukiami ir 
mielai priimami, ir jie mokyklo 
se tikrai galės išmokti letuviš 
kai. Tuo susirinkmas ir baigtas 
padėkojus prezidiumui už sklan 
dų susirinkimui vedimą.

Tumas Jonas,
Montreal.................... $10.00

Viso gauta ...............$1OC.OO

Nuoširdžiai dėkojame už sa 
vos, lietuviškosios, spaudos rė 
mimą.

Mašinų F-de buvo $ 7,510.00 
Per savaitę gauta .$ 100.00
M. F-de dabar yra $ 7.610.00 
Fondui užplanuota $15.000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,390.00

Būsime labai dėkingi visiems, 
kas papildys šį fondą iki užpia 
nuotos sumos. Nuoširdžiai vi 
sus kviečiame ir prašome.

Valdyba.

taiką ir nenuilstamai kovoti, 
kad būtų pritaikyta apsispren 
dimo teisė ir tiems Europos 
žmonėms, kurie šiandien turi 
vilkti svetimųjų priespaudą“.

Kor.

auanistikos klasės tėvų koinite 
tas sausio mėn. 6 d. buvo su 
rengęs pramogą vaikams, čia 
pasirodė klasės chorelis, paruoš 
tas mok. J. Kreivėno ir vaidin 
tojų grupė, paruošta J. Vencio 
vos. Vaidintojai išpildė vieną 
veiksmą iš B. Sruogos veikalo 
„Aitvaras teisėjas”. Po to atė 
jo Kalėdų Senitą kuris išdalino 
dovanas jauniesiems.
• Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 44 metų sukaktis šie 
met Čikagoje bus atžymėta va 
sario 18 d. įvykstančiu bendru 
minėjimu Marijos Augšt. mo 
kyklos salėje.
• Kazys Veselka iš Montrealio 
persikėlė Čikagon ir čia vienoje 
firmoje dirbs dailininko - pro 
jektuotojo darbą. Laikinai aps. 
gyveno pas savo brolį.

MIRĖ ŽYMUS LIETUVIS
Kalėdų antrąją dieną Čiku 

goję mirė ilgametis Lietuvos 
Pienocentro direktorius agro 
nomas Kazys Jacevičius - Jė 
čius, palaidotas Šv. Kazimiero 
kapuose.

K. Jacevičiuj buvo humaniš 
kas, rimtas vyras, gabus pre 
kybminkas, mokėjęs vesti Pie 
nocentro biznį.
* Kanados sporto apygardos 
pirmenybės vyrų, jaunių, jau 
nučių ir moterų krepšinio bus 
Montrealyje vasario 3—4 dd. 
Mergaičių krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso bei šavhmatų bus 
atskirai. Vieta ir laikas dar nė 
ra nustatyta. Š. Amerikos krep 
šinio pirmenybės yra numaty 
tos Čikagoje per Atvelykį; sta 
lo teniso — Detroite ir tinkli 
nio — Clevelande.

„TIK PRISIMINK MANO 
MAŽYTE”...

Klausyk, kaip plaka mano
Širdis.. . 

Tik viena tu taip stebuklinga. . .
Visa tai vasario mėn. 17 die 

ną, Akademinio Sambūrio va 
kare.
• Graibus Benediktas baigė Ra 
dio College gerais pažymiai* ir 
mokslą tęs toliau.
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Tikslo besiekiant
Kiekviename dorbe, kiekvie 

name kelyje, kada pasieki;: aas 
vidurio taškas, kada nueinama 
pusė numatyto kelio; visada, 
ar tai būtų vienas pats sau, ar 
kitam dirbantis žmogus; ai tai 
būtų grupė, ar tai vienokia, ar 
kitokia organizacija bediiban 
ti visuomeninį darbą; visada, 
tame darbo viduryje, toj kelio 
pusiaukelėje, minutei sustoja ai 
sikvėpti, pasidžiaugti atliKtu 
darbu, nueitu keliu, — kad pa 
sisemtų naujų jėgų, naujo ryž 
to, naujos energijos, ir vei tęs 
tų įpusėtą darbą, toliau eitų pra 
dėtu keliu, nežiūrint pasitaikau 
čių sunkumų, neklausant aoe 
jojančių kritikos. Pusiau atsiek, 
tas tikslas, pusiau nueitas ke 
lias įpareigoja nenuleisti ran 
kų, neprarasti vilties, o baigti 
tai, kas yra pradėta, eiti iki uz 
sibrėžto tikslo įgyvendinimo.

Spaudos B-vė ,,Nepriklauso 
ma Lietuva”, vesdama Mašinų 
Fondo vajų, su tikslu įsigyti 
naujas spausdinimo mašinas, 
šiuo metu, ačiū savosios lietu 
viškos spaudos mylėtojams, 
laikraščio „Nepriklausomos Lie 
tuvos" skaitytojams, šėnnin 
kams, rėmėjams ir taikiniu 
kams, — užsibrėžtąją 15,000 
dol. sumą jau yra įpusėjusi.

Taigi, bendromis jėgomis, 
bendra visų talka, padaryta gra 
ži pradžia, iki siekiamo tikslo 
nueita pusė kelio. Ties šiuo taš 
ku ir tenka minutę stabtelėti, 
stipriau atsikvėpti, pažvelgti į 
likusią dar nenueitą kelio pusę, 
pasisemti naujų jėgų, naujos 
energijos, ir vilties, kad bend 
romis jėgomis, didžia visų tau 
liečiu talka, tikslas tikrai bus 
atsiektas, ir „Nepriklausoma 
Lietuva” pasipuoš naujais gra 
žesniais puslapiais, nauju visų 
jos skaitytojų džiaugsmu \ aini 
kuota.

Tačiau, džiaugiantis la nėji 
mais, grožintis atsiektais rezul 
tatais, tenka prisiminti ir tuos 
sunkumus, tuos rūpesčius, kurie 
slėgia N. L. Spaudos B-vės vai 
dybą, N. L. laikraščio redakto 
rių, administraciją, bet ir visus 
tuos, kurie yra arčiau to bendro 
darbo, bendram rūpesčių kely 
je-

Tenka konstatuoti, kad iki 
naujų spausdinimo mašinų gali 
mo užpirkimo, neapsukinant N. 
L. ateities operacijų, ir nejžsi 
kraunant didele paskolos palu 
kanų našta, M. Fondo vajui 
reikia pasiekti 10,000 skaitmuo.

N. L. Spaudos B-vės valdy 
ba tiki ir deda viltį į visus inie 
lūs N. L, laikraščio skaitytojus,

Kolegą
INŽ. POVILĄ POVILAITI IR ŠEIMĄ, 

mylimam tėveliui,
PROF. ANTANUI POVILAIČIUI, 

mirus, nuoširdžiai užjaučia
Montrealio Akademinis Sambūris.

APIE BUVUSI MONTREAL IETJ J. PELAKAUSKĄ
„Tėvynės Balso", kuris lei 

džiamas užsienio lietuviams, 93 
(468) numery įdėtas straipsne 
lis apie grįžusį iš Montrealio į 
Lietuvą J. Pelakauską „Kam ši 
to prireikė".

Taip galima būtų dabar Šito
paklausti J. P*daka>’*ka. bet tik

For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

šėrininkus, rėmėjus ir laikiniu 
kus, į visas lietuviškas Šio kraš 
to, Jungtinių Amerikos Vals 
tybių ir kt. organizacijas, ii vi 
sus geros valios tautiečius ku 
rie supranta lietuviškos epau 
dos svarbą, jos didžiąją misiją 
Lietuvos laisvės kovoje, kad ir 
toliau parems savo nuoširdžia 
talka, savo galimais įnašais, ai 
siekti tai, kad kuo artimiausiu 
laiku jau būtų galima džiaugtis 
pirmuoju puošnesniu N. L. nu 
meriu.

Todėl N. L. Spaudos B-vės 
valdyba maloniai kviečia ir pra 
šo visus jau esančius N. L. šeri 
ninkus papildyti savo turimus 
įnašus iki 100 dolerių sumos. 
Taip pat primena, kad šio va 
jaus ir N. L. dvidešimtmečio 
proga visiems naujai užsipre 
numeravusiems š. m. sausio me 
nesį, N. L. laikraštį 1962 me 
tams, duodama didelė nuolai 
da, pusė kainos.

Taip pat yra nutarta, įsigijus 
naujas spausdinimo mašinas, ir 
šį M. F. vajų sėkmingai bai 
gus, išleisti didelį vertingą lei 
dinį - knygą, kurioje būtų ne 
tik N. L. laikraščio visa iston 
ja, bet ir visų jo bendradarbių, 
visų B-vės dalininkų - šėnnin 
kų, visų talkininkų ir rė’.iėjų an 
rašymas, atvaizdai, kurioje bū 
tų netik Montrealio lietuviškos 
veiklos veidrodis, bet ir visoje 
Kanadoje bei kitur esančių lie 
tuvių istoriniai bruožai.

Tai butų dokumentas, bylb 
jautis mūsų išeivijos gyvenimo 
dienas, ateities Lietuvos iJtori 
kams, kurie pasigęstų jo nesant.

Taip pat M. F. vajaus prog 
rainoje yra ruošiama didelė, re 
ta, vertinga, mūsų dailininkų 
M. F. vajui suaukotų paveiks 
lų loterija, kuri greitu laiku bus 
pradėta platinti ne tik visoje 
Kanadoje, bet ir JAV, bei ki 
tuose kraštuose, kur tik yra NL 
skaitytojų.

Akivaizdoje vajaus, skaitlį 
nėmis peržengus į antrąją sąma 
tos pusę, tenka tikėti, kad kiek 
vienas tautietis, kurio širdyje 
dar plaka tėvynės meilės lieps 
nelė. kuris dar nėra pamiršęs 
gimtosios žemės alsavimo ir jos 
kenčiamo vergijos skausmo; 
kuriame glūdi lietuvybės meile 
plakanti širdis, nebereikšrniais 
pažadais, o realia parama pa 
dės alsiekti didžiai svarbų ir kil 
nu tikslą.

J. Šiaučiulis.
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

Spaudos B-vės Mašinų Fondo 
vajaus, Montrealio atstovas.

rovė yra tokia, kad jis negalės 
atsakyti, todėl vietoje to kuns 
tatuosiu faktus.

Su J. Pelakausku susitikęs 
buvau Vytauto klube prieš jam 
išvažiuojant j Lietuvą. Trum 
pai su juo kalbėjausi. Maniu, 
aš jam tuo bloga nepadariau.

3.
Tribunolai.

Jeigu ištyrus pareiškėjo pu 
statytus dokumentus ir apklau 
sinėjimus yra neįmanoma nusta 
tyti jo amžių, įstatymas nu:na 
to sudarymą taip vadinamo T: i 
bunolo, kuriam Regiono Direk 
torius privalo patiekti visus jo 
žinioje esančius dokumentus ir 
visą tyrinėjimo medžiagą. Šio 
tribunolo nuomone — sprendi 
mu, nustatomas pareiškėjo am 
žius. Tribunolo sprendimas g., 
lutinas ir vykdytinas. Kaiba 
mas T ribunolas sudaromas is 
trijų asmenų: vieną pašnenka 
pareiškėjas, antrąjį — Regio 
no Direktorius, trečiąjį skiria 
Fedei alinės vyriausybės Tautos 
sveikatingumo ir Šalpos d -par 
lamenlo direktorius.

Pakeitimas adreso.
Pakeitus gyvenamosios vie 

tos adresą, luoj pat reikia pra 
nešti raštu Senlavės pensijų <.ta 
tinkamo regiono direktoriui. 
Pensininkas šiame adresu p<- 
keitimo pranešime privalo nu 
rodyti savo buvusį adresą ir Kar 
tu Senatvijos pensijos sąsKai 
tos numerį. Pašto viršininkas 
neturi teisės išsiųsti Senatvės 
pensijos čekio, jeigu pe.isin.n 
kas ir būtų painfoimavęs pas 
tą apie adreso pasikaitin.ą. 
Toks čekis privalo būti grąžin 
tas Senatvės pensijų atatii.ka 
mam (pensijos Ček| išsiuntu 
šiam) direktoriui, kuris tą čekį 
išsiunčia pakartotinai pagal tik 
rąjį pensininko nurodytą ad^e 
są. Taigi, pakeitus adresą, ne

Į vieną mano pastabą, kad jis 
ten nebus laisvas ir negalės pa 
daryti to, ką norėtų, jis stipriai 
suabejojo ir, to įrodymui, pasi 
žadėjo man parašyti laišką, ku 
riuo tikslu paėmė iš manęs ad 
resą. (Taigi, ne aš jo piašiau pa 
rašyti, bet jis pats man pasisiu 
lė parašyti, deja, neparašė, 
kaip aš jam buvau sakęs).

Praslinkus kuriam laikui, 
Montrealy pasklido kalbus, 
kad J. Pelakauskas, parvykęs į 
Lietuvą, neišpildė pažadų ir sa 
vo draugams. Būtent: neatida 
vęs jam įduotų parvežti pinigų: 
vieniems atidavęs po 60—80, 
kitiems po 100 rublių už dolerį, 
kai tų pinigų įdavėjai prašę 
įduoti doleriais; medžiagas iš 
keitęs į labai blogos rūšies, kai 
iš čia žmonės, jo gi vienmin 
čiai, siuntę geriausios rūšies. 
Kad medžiagos iškeistos į blo 
gas, gavėjai įrodė atsiųstais pa 
vyzdžiais.

Šių faktų akivaizdoje, nuken 
tėjusieji kreipėsi į „Liaudies 
Balsą” laišku, bet „L. B." atsi 
sakęs dėti. T ada jie kreipėsi Į 
l'įepriklausomos Lietuvos re 

dakciją. Jiems nebuvo atsakvta, 
bet kažkodėl jie to laiško neat 
siuntė. Tiktai vėliau paintonna 
vo N. L. red., kai Pelakauskas 
jau sutvarkytas: esą į Lietuvą 
pasiųsti nukentėjusiųjų skundai, 
ir Pelakauskas jau padėtas į ka 
Įėjimą. Deja, patikrinti tas, nei 
tada, nei dabar neįmanoma. 
Yra tikrai žinoma, kad J. Pe 
lakauskas, išvykdamas į Lietu 
vą, lankėsi pas kai kiniuos Mo 
ntrealio lietuvius ir siūlė jam 
įduoti pinigų ar medžiagų par 
vežti į Lietuvą. Kai po to pa 
aiškėjo, kad J. Pelakauskas sa 
votiškai su parvežtomis gėrybė 
mis pasielgė, tie žmonės, kurie 
jam nieko nedavė, buvo pa‘en 
kinti, o tie. kurie įdavė, bet nu 
kentėjo, J. Pelakauskui gero žo 
džio ir Igšiol neturi.

Tokia yra faktų tiesa apie J. 
Pelakauską. Žinodamas tikrą 
dalykų būseną Lietuvoje, aš J. 
Pelakausko nekaltinu; nemeki 
nu ir to straipsnio rašytojo V. 
Anučio, kaip jis mane, nes ži 
nau, kad ir jis ne laisvas žmo 
gus, gyvenąs ir dirbąs prievarti 
nėse sąlygose. Apgailestauju, 
kad Lietuvos žmonės dabar pri 
versti yra šmeižti, plūsti ir nie 
kinti savo tautiečius už tai, kad 
jie priešingi yra Lietuvos oku 
pacijai ir kolonzmui. Bet taip 
buvo praeityje, taip yra ii da 
bar visur, kur yra prievartinis 
režimas.

J- Kardelis. 

delskite skubiai pranešti apie 
adreso pakeitimą kaip anksčiau 
minėta. Kol to neatliksite, pen 
sija nebus jums išmokėta.

Taip pat pensininkas priva 
lo pranešti regiono direktoriui 
apie kiekvieną išvykimą iš Ka 
nados, jeigu tasis išvykimas nu 
matomas ilgiau kaip vienam 
mėnesiui; grjž.ęs Kanadon. vie 
no mėnesio laikotarpyje p v2 
lo apie lai pranešti tam pačiam 
direktoriui.

Senatvės pensija nemok una 
asmenims, gyvenantiems už Ka 
nados teritiorialinių ribų. Jeigu 
pensininkas išvyksta iš Kana 
dos ilgiau kaip vienam mene 
liui, pensijos mokėjimas laiki 
nai sustabdomas. Pensininkui 
giįžus, jam gali būti išmokėta 
sulaikyta išvykimo mėnesio 
pensija, grįžimo mėnesio pensi 
ja ii viso laikotarpio nebusimo 
Kanadoje, jeigu tasis laikotar 
pis neviršija 6 mėnesių kiekvic 
nais kalendoriniais metais.

Pensininkų atstovavimas.
Jeigu pensininkas dėl iuvali 

durno, fizinės ar protinės ligos, 
ar kurios kitos priežasties ne 
gaii rūpintis savo reikalais, re 
giono direktorius gali Įgalioti 
priimti pensijos išmokėjun' 
pensininko naudai bet kūnam 
kitam asmeniui ai agentūrai, 
kaip patikėtiniui (Trustee). Ta 
Č^au pagal Senatvės pensijų 
įstatymo nuostatus, pensija 
tuoj pat turi būti mokama tie 
sioginiai pensininkui kaip tik 
jis sugrįžta į padėtį įgalinančią 
pačiam rūpintis savo reikalais, 
nežiūrint kur jis begyventų, _>a 
vo namuose. Senelių pneglau 
doje ar ligoninėje. Liga kaipo 
tokia, kad ir nepagydoma, ne 
ra priežastimi atidavimo pensi 
ninko patikėtinio globai, je.gu 
tik pats pensininkas gali rūpiu 
tis savo reikalais. Privalus as 
mens ar įstaigos, veikiantieji 
kaip patikėtiniai, privalo kas 
metai pristatyti raportus regio 
no direktoriui, taip pat praneš 
ti globos užbaigimo laiką, nu 
rodant gautų pinigų sumą pen 
sininko sąskaiton ir padarytus 
^mokėjimus. Jeigu pensininkas, 
palaipinamas ( bepročių ligoni 
nę, jam globa yra skiriama pa 
gal „Public Trustee” įstat'n.ą 
arba teismo nutarimu.

Senatvės pensijų įstatymas 
nustato, kad pensija negali bū 
ti pei leidžiama, padovanojama 
ar užstatoma kaip garantija. Iš 
mokėjimas pinigų pagal Senut 
vės pensijos čekj kitam a .a n e 
niui, negu čekyje nurodytas, 
yra galimas tik gavus regiono 
direktoriaus sutikimą.

Pensininko mirtis.
Senatvės pensija yra įsmo 

karna už pilną pensininko mir 
ties mėnesį, tačiau čekis gautas 
po pensininko mirties, negali 
būti išmokėtas, ar naudojamas 
mokėti skoloms, ir privalo būti 
grąžintas regiono direktoriui. 
Pakartotinis čekis išsiunčiamas 
mirusio palikto turto valdyto 
jui ar asmeniniam pensininke 
įgaliotiniui. Jeigu pensininkai, 
miršta užsienyje, pensija išmo 
karna tik už tą mėnesį, kuria 
rne pensininkas išvyko iš Kana 
dos.

Baigdamas norėčiau pažy 
mėti, kad yra galimybė g<.uti 
senatvės paramą ir medicinos 
pagalbą ir 65 metus sulaukti 
siems asmenims, atsižvelgiant į 
sveikatą ir sunkią materialinę 
padėtį. Šios rūšies parama ir 
medicinos pagalba teikiama 
atatinkamų provincijų vyiiausy 
bių, pagal Senatvės paramos 
įstatymą, apie kurį parašysiu 
plačiau kitame straipsnyje.

Asmens, gaunantieji S mat 
vės paramą arba aklųjų a me 
nų pašalpą, neprivalo paduoti 
pareiškimų Senatvės pensijai 
gauti. Tuo įeikalu pasirūpina 
provincijų vyriausybės.

A. Liūdžius.
„TIK PRISIMINKI,

MANO MAŽYTE’’...
Šokių vakaras įvyks vasario 

17 d. Tai bus kažkas įdomaus.
Tradicinis mūsų parapijos ba 

žaras įvyks šiais metais kovo 
mėnesį 23, 24 ir 25 dienomis 
Pasisekimas jo priklausys nuo 
mūsų visų bendradarbiavimo.

1961 m. gruodžio 29 d. 
„Liaudies Balse“ nr. 50, randu 
korespondenciją: „Winnipego 
Lietuvių Klubo Naujienos“, ku 
rią pasirašęs kažkoks „Naujas 
Kiubietis“.

Koresp. perskaičius, aiškiai 
matyti, kad rašo ne „Naujas 
Kiubietis“, bet tikrai senas. Ai 
rodo, kad jis rašo ir į kitus lie 
tuviškus laikraščius, bet „I iud 
nam Balse" nedrįsta pasirašyti 
pavarde. Mat, žmogelis mėgs 
ta jodinėti svetimu arkliuku, o 
su savu, kuriuo tikrai jodinėja, 
viešai išlįsti nedrįsta. Bet patar 
lė sako: „Ylos maiše nepaslėp 
si“. Tarpais jis savo srnaigaič.į 
ir kitur iškiša.

Čia žmogelis pataikauja sa 
vo gaspadoriui, per kurį, nelai 
mėje, dar gaii sukombinuoti šio 
kią tokią pašalpą, l ai ir stengia 
si jį prajuokinti ir nudžiuginti. 
Nors jis tiems minimiems „Nau 
jiems klubiečiams", padavus i 
narius Įstojimo pareiškimą, vi 
suomet patvirtina savo įprastų 
„niet“, tik jau per vėlu ir tas 
jo „niet“ mažos reikšmės be 
turi.

Toliau jis lašo: „O klubas 
savo nariams surengia per mo 
tus du tokius balius veltui. 1 ik 
ateik ir prisivalgyk ir prisige.K. 
pasišok prie geros muzikos. Uz. 
tai ne dyvai, kad pernai klubui 
pradėjus duoti dvi vakarienes 
nariams, net pora desetkų nau 
jų narių į klubą įstojo“. Atseit, 
naujieji ateiviai stoja į klubą 
tik dėl vakarienės. Ačiū. Ma 
tyt, kad „ubago” giminės kai 
ba. todėl ir į parengimus ateina 
tris dienas nevalgęs, o naujam 
ateiviui Kanadoje duonos už 
tenka. Toliau rašo, kad nuo 
pernai klubas pradėjęs duoti 
dvi vakarienes. Iš tikrųjų .as 
yra daroma jau ne nuo „per 
nai”, bet beveik nuo pat kiubo 
įsikūrimo. Klubo šeiminiški pa 
rengimai yra daromi ne dėl 
„privalgyk“ ir „prisigerk“, bet 
dėl bendro susipažinimo be. 
glaudesnio sugyvenimo. K'u 
bo banketuose jokios muzikos 
nesamdoma ir niekas nešoka, 
o lik bendrai šeimyniškai pasi 
linksmina ir bendromis minti 
mis pasidalina, kad vienas kitą 
geriau pažintų ir suprastų. Per 
tai ir išsivystė didesnis bendia 
darbiavimas, bei arčiau pažini 
mas vieni kilų, ir nebėra tokios 
arinties, kaip anksčiau kad bu 
vo.

Mums nėra ir negaii būti jo 
kio skirtumo tarp naujojo iv se 
nojo ateivio. Visi turime suį,y

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PAGARBOS VERTAS BŪRELIS

,1961-iems metams nuslinkus 
praeitin, pravartu pažvelg'i į 
Vasario 16-sios gimnazijos rė 
mėjų būrelio Nr. 41 veiklą.

Šis būrelis yra vienas iš dau 
gelio mažų ratelių painiam gim 
nazijos išlaikymo mechanizme, 
kuris savo įnašu prisideda prie 
galimybės tai gimnazijai veikti. 
Yra visokių nuomonių šiuo rei 
kalu. Vieni gimnazijos rėmimą 
smerkia, kiti pritaria, treti ma 
no. kad gimnazijos dienos jau 
suskaitytos... Tačiau, iš gimn. 
vadovybės pasisakymų mes ma 
tome, kad ji pasiryžusi ne tik iš 
silaikyti, bet dargi numato ir 
plėstis. Taigi meskime į šalį 
kritikas, o būkime tvirti savo 
nusistatyme jai padėti ir ateity 
je. Mūsų kolonija daug kar 
tų įrodė savo pajėgumą ir susi 
pratimą, tad neapsileiskime ir 
šioj srity!

Rėmėjų būrelis Nr. 41 sėk 
mingai veikia jau 3-ji metai. 
1961-siais m. buvo suaukota ir 
išsiųsaa 276 doleriai.

Nuolatiniais nariais rėmėjais 
skaitomi šie asmenys, aukoję į 
metus po 12 dol. A. Augustina 
vičius, P. Augaitis, A. Budi ei 
ka, M. Grincevičius, P- Par 
gauskas, V. Miceika, B. Dirsė, 
Žiogas, A. Rudokas, A. Ziber 
tavičius, D. Bendikas, G. Ru 
gienis, M. Gugis, S. Augustina 
vičius Sr„ V. Vytas, Jurėnas, 
S. Jakubickas, P. Kaziukonis, 
Dr. Matukas.

Pradedant 1962-sius melus, 
sveikinu visus 41-jo būrelio na 
rius savo ir mūsų išlaikomo mo 

venti, visi turime kartų dirbti ir 
sutilpti prie vieno bendru stalo, 
nes visi esame vienos tautos, 
vienos šeimos nariai.

Toliau jis rašo. „Kai visi pa 
sisotina, tada klubo p-kas pi. 
vą išpūtęs atsistojęs pradeda 
pats kalbėti ir kviečia kitus Kai 
belojus...” Tai negražus pirmi 
muko vertinimas ir neužtarnau 
tas. Jis tik parodo, kad dar 
yra klube žmonių, kuriems tas 
nepatinka. Jiems nepatinka Ii 
tuviška spauda, jiems nepaini 
ka lietuviški papločiai, lietuvis 
kos dainos ir bendra lietuviška 
tradicija, todėl jie tą gražų it 
brangų lietuvišką židinį vis 
stengiasi išardyti. Bet nieko ne 
padarysi. Nebeuztvcnksi upės 
bėgimo, nebesulaikysi darnios 
lietuviškos veiklos. Mes nepalu 
žome ir nepalūšime. Klube p a 
deda įsivyrauti gtažus sugyvv 
nimas, gražus lietuviškas dar 
bas, graži lietuviška veikla. P.a 
eis dar vieni kiti meteliai ir Čiu 
pilnai įsigyvens gryna lietuvis 
ka dvasia ir pasidarys benurao 
lietuvių tautos židinys. Klubas 
yra statytas grynomis lietuviško 
mis rankomis, todėl tomis, pat 
rankomis darbas bus tęsiamas 
ir toliau.

,.N. klubiečiui“ savo korės 
pondencija reikėjo pradėti ne 
dainele: „Oi, Dievuliau oran 
gus, koks gražus tolimasis dar. 
gus“, bet pavydo ir sielvaito 
dainele: „Žvaigždė- mano, žvai 
gždė šviesi, kur nuo manęs dan 
giniesi“.... Ir jei nori kartu su 
gyvenimu eiti, tai skubėk g y 
venti ir niekuomet nevartok sa 
vo „niet“. Kstr.

GRAŽUS PARENGIMAS
Pereitų metų gruodžio 2 d. 

.Kanados Lietuvių Klubas Ma 
nitoboje“ buvo surengęs savo 
nariams šeimyninį banketą. Į 
banketą susirinko daug senųjų 
ir naujųjų ateivių, Kurie tarpe 
savęs rado gražių kalbų, vienus 
kitą geriau pažino ir padai.la 
vo lietuviškų dainelių. Muzi 
kos nebuvo. Vakarienės metu 
žodį tarė klubo v-bos p-ka. J. 
Demereckas. Po to, žodį tarų 
buvo pakviestas parapijos Klcb. 
kun. J. Berlašius. Vėliau kaluė 
jo: M. Vidnkas, Kostinas, sav. 
kūr. Pov. Liaukevičius, VI. Ste 
ponavičius ir šeimininkių vai 
du Samulailienė. Parengimas 
praėjo linksmoje nuotaikoje.

— Švenčių proga Winnipe 
gą aplankė Martynas Avelis, 
kilęs nuo Telšių, Varnių valsč., 
Sabaliauskas, Braziūnas ir dau 
gelis kitų iš miškų darbų.

kinio vardu, linkėdama nepa 
duoti užkrečiamam „nuova. 
giui“, bet ir toliau tęsti pradėtą 
darbą; o kitus Delhi - Tii'scn 
burgo apyl. lietuvius kviečiu pa 
dvigubinti mūsų eiles!

Būr. vadovė M. Miceikienė.

PADĖKOS
Noriu padėkoti visiems, ku 

rie mane užjautė, išreikšdami 
savo nuoširdžią užuojautą man 
ištiktai didelio širdies skausmo, 
netekus taip mylimo, brangaus 
ir gero vyro. Iš širdies dėkoju 
savo sesutei Marijai ir Švogc 
riui, J. Kleizams, pusbroliu. Dr. 
A. Popieraičiui ir kitiems gim’ 
nėins. Šv. Kazimiero parapi 
komiteto pirmininkui AlLcro.. 
Norkeliūnui ir visam Koinite 
tui, gerbiamoms ponioms — 
M Gručkūnienei, O. Virbilienei, 
Izabelei Ambrasienei ir J. Bo 
herriier (Ambraziūtei)# kurie 
visokeriopai man padėjo; už at 
vykimą iš Toronto sesutei Emi 
lijai, švogeriui ir dviems su 
nums Ragaišiams; labai didelis 
ačiū gerbiamiems kunigams J. 
Bobinui, F. Jucevičiui ir J. Bo 
revičiui už palaidojimą, maldas 
ir palydėjimą į amžinojo atilsio 
vietą. Ačiū seselėms M. P. už 
išreikštą užuojautą ir alsilanky 
mą. Galėčiau dar daug išvar 
dinti, bet negaliu čia visų su 
minėti, todėl nuoširdžiai reiškiu 
savo padėką visiems, kurie už 
prašė šv. mišias, atsiuntė gėlių, 
atsilankė į šermenis ir dalyvavo 
laidotuvėse.

Julė Gargasienė.
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Kas buvo, tai mirė, negrįžta.
Mes nukalsim sidabro ratus. 
Ir išeisim su dideliu ryžtu — 
Parsivešim Naujuosius Metus. 
6taį jau paukščiai padangėje sukas, 
Tai pavasario naujo arai!
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Skambės girios, kalnai, ežerai!

Antanas Miškinis.

pro 
vei 
pe.-

šiai. Tačiau ir kitos grupės Šo 
ko gerai, entuziastingai.

*
Paprastai Naujų Metų 

ga žiūrima atei till. i ačiau 
ta pažvelgti ir atgal. Verta 
žiūrėti praėjusių metų balansą,
verta pasikalbėti apie tai. Kas 
buvo atlikta, kaip buvo atlikta 
ir kas užmiršta. Apsiribokane 
šį kartą kultūrine veikla ii sa 
vo kolonija. Savuoju miettu. 
Montrealis, kaip teko patirti ke 
lionių metu, žvelgiantiems iš 
tolo, atrodo judriu lietuvių kul 
tūros centru. Kaikurie net ilge 
singai taria, jog labai norėtų 
tokioj vietovėj gyventi. Mums, 
aičiau savo sodo sėdintiems, 
kaikas ir kitaip atrodo, nes iš 
tolimos perspektyvos dulkių ne 
simato. Matosi tik blizgalai. . ai 
gi, pavartykime savo veiklos 
lapus, pavartykime senas nuo 
traukas ir netolimus atsimini 
mus.

Verta prisiminti Lietuvių Jie 
na. Apie ją buvo parašyta šiek 
tiek spaudoje. Paminėti patys 
pagrindiniai Dienos įvykiai. Ir 
tiek.

O ši Lietuvių Diena kai kuo 
visdėlto skyrėsi nuo visų kitų 
septynių. Pirmiausia: ji tikrai 
buvo jaunimo manifestacijos 
diena. Jaunimas žygiavo para 
de, sportavo, šoko tautinius šo 
kius, linksminosi. Jaunimui bu 
vo šeštadienio vakare skirta ats 
kirą salė ir vėliau sekmadienio 
vakare, Aušros Vartų salėje, 
suruoštas specialus pobūvis, i'o 
kaip tik rengėjai norėjo ir, rei 
kia manyti, jaunimui tai pai
ko.

Antra: kalbos buvo pažyme 
tinai trumpos ir nevargino gau 
šių klausytojų. Tai jau beveik 
istorinės reikšmės atsiekimas!

Trečia: visa programa prač 
jo labai sklandžiai ir gražiai.

Manau, kad čia derėtų, dar 
kartą Jonui Lukoševičiui, r_,ie 
tuvių Dienos rengimo komiteto 
pirmininkui, pasakyti, kad jis 
savo darbą (aišku, su padėję 
jais) atliko labai, labai sėkmin 
gai.

Kitų Dienų rengėjai galės iš 
šių, įvykusių 1961 metais Mont 
realyje, pasimokyti.

*
Atskirai norėtųsi paminėt. 

Zigmo Lapino suorganizuotą 
liaudies instrumentų orkestrą, 
kuris suteikė tautiniams šo 
kiams visai autentišką muzikali 
nį foną. Orkestras turėtų liuli 
ir pasirodyti dar ne vieną Kar 
tą. Toks mūsų linkėjimas Nau 
jiems Metams!

Abu solistai — Operos solis 
tė E. Kardelienė ir solistas St. 
Baras — dainavo įspūdingai.

Iš tautinių šokių grupių, mū 
Sų manymu, čikagietės pašoko 
tikrai meniškai ir originaliau

Reikia ir verta atskirai paini 
nėti. Lietuvių Dienos proga su 
organizuotąją (organizator is— 
Vytautas Jonynas) Lietuvių 
Dailės parodą. Joje dalyvavo 
visi stipriausieji Montrealio <r 
apylinkės lietuviai dailininką. 
Nuo fotografinio realizmo iki 
abstrakčios tapybos — parodo 
je buvo atstovaujamos nūdie 
nės srovės. Tiesa, nevisi daly 
viai galėjo išstatyti savo geriau 
sius kūrinius, bet bendrasai js . 
pūdis buvo kultūringas.

Kalbant apie mūsų dailinln 
kus, reikia būtinai paminėti pui 
kiai pasisekusias dvi parocas- 
Juozo Akstino ir Vytauto Re 
meikos Čikagoje, o Montrealy 
je pirmąją individualiąją Ro 
inuaido Bukausko dailės paro 
dą. Ir viena, ir kita buvo ūkiai 
gerai įvertinta spaudos ir meno 
kritikų bei žinovų. Pirmųjų 
dviejų paroda (rengėjas Korp. 
Gintaras), pačių čikagiečių tvir 
tinimu, sukėlė reto entuziazmo 
šiaip jau gana daug reikalaujan 
čioje Čikagos lietuvių visuome 
nėję. Ypačiai šiltai abu dailinin 
kai buvo priimti jaunimo.

R. Bukauskas gi susilaukė 
svetimtaučių spaudoje debiu 
tuojančiam dailininkui retai ir 
skūpiai teikiamų rimtų ir labai 
teigiamų taiklių atsiliepimų. 
Mūsų įsitikinimu, Bukauskas 
yra išaugęs į rimtą, savo pašau 
kimą ir kelią gerai išstudijavusį 
ir pažįstantį, tapytoją.

Lietuvių Akademinis .am 
būris įteikė 1961 metų pradžio 
je ketvirtąją Vinco Krėvės lite 
ratūrinę premiją rašytojui Vm 
cui Ramonui. Tokiu būdu pra 
dėtoji tradicija buvo tęsiama ir 
reikia tiktai linkėti, kad ji būtų 
ištesėta dar ilgus metus.

Išleista, Birutės Pūkelevičiū 
tės iniciatyva ir talkininkaujant 
teatro kolektyvo aktoriams, vai 
kams skirta plokštelė ,,Žirgine 
liai“. Tai rimtas bandymas pa 
tiekti mūsų jauniausiems savą 
literatūrą gyvu žodžiu.

*
Tyliai, bet darbingai veikė 

Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Kultūros Fondas, vadovau 
jamas Tėv. J. Borevičiaus. bo 
vieneto vadovo iniciatyva Buvo 
sušaukti svarbūs pasitarimai To 
ronte ir pradėtas, seniai laukias, 
mūsų švietimo koordinavimas 
visam laisvam pasaulyje.

Kultūrinėn mūsų kolonijos 
veikion įsijungė visi mūsų so 
listai ir kitų sričių menininkai 
bei kultūrininkai, kaip papras

JOHANN WOLFGANG GOETHE

u FAUSTAS
' 14.

(Žiūrėkit pradžią 1961 m. Nr. 7(725). 
Auerbacho rūsys Leipcige 
Įsilinksminusi kompanija.

FUKSAS
Ne, aš jums to nedovanosiu!
Ko negeriate? Kas yra?
Kur dingo jūsų šelmiška aistia?
Ko sėdite kas sau, nuleidę nosį?

BRANDERIS
Versk bėdą ant savęs. Kad toks gudrus, 
Tai pakvailiok, pajuokink mus!

FUKSAS
išpildamas jam ant galvos stiklą vyno 
Mielai!

BRANDERIS
Koks neraliuotas gyvulys tu!

FUKSAS
Juk tu norėjai šito, jei neklystu! 

ZYBELIS
Už durų vykit riaušininkus tuos! 
Dainuokit, šokit, ūžkit, kaip kas gali! 
Ho-ho! Ho-ho!

AMŽINAS STUDENTAS 
Dėl Dievo meilės duokit valos!

TAIKOS
SAUGOTOJAI

ŠIANDIEN LABIAU. KAIP BET KADA NUO 1940 
METŲ, MŪSŲ YPATINGA PABARBA — TIEMS PILIEČIAMS, 

KANADOS KARIAMS, KURIE YRA PASIRENGĘ
GINTI MŪSŲ LAISVES IR SAUGOTI PASAULINĘ TAIKĄ.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE

MŪSŲ TAUTOS ISTORIJA 
GRAIKŲ LITERATŪROJE.

Tęsinys iš praeito nr.
Čia norėtųsi trumpai per 

traukti Diodoro pasakojimą ir 
priminti, kad ši puiki šventyk 
la (Šventėvaičio) ii pats m es 
tas - sostinė (Arcond) buvo 
etanų 1169 metais sunaikintu, 
visi papuošalai ir brangenyl ..a 
išgrobtos ir išvežtas į Daniją.

... Šiauriečiai Kalba sava 
kalba. Jie yra simpatingi grai 
kams, ypač atėniečiams ir D. 
liečiams; šios simpatijos turi g» 
lią senovę siekiančius pagin, 
dus. 1 virtinama, kad daugu.n. 
graikų yra aplankę šiauriečius 
ir palikę vertingų su graikiškais 
įrašymais aukų; taip pat iiau 
riečiai, pav. Abaris, yra apian 
kę Graikiją, idant atnaujinu^ u 
Deliečiais santykius, esančius 
tarp šių dviejų tautų. Šio mits 
to valdymas ir šventovės aps.m 
ga yra patikėta karaliams, ku 
ria yra vadinami Boreade», (pa 
lygink Boruss, Boiussia, T. u. 
šia), Bore palikuonys ir paveį 
dėtojai".

Dr Grigas Valančius savo 
leidinėlyje „Lietuva ir Karaliau 
čius“ (1946) sako, kad vok'4 
kų giminių rytinė riba ilga lai 
ką buvo Elbės upė. Visas Balti 
jos pajūris, kuris vėliau įgijo 
Pomeranijos bei Prūsijos var 
dus, dėl savo gintaro buvo ži 
nomas senovės graikams ir ro 
menams. Apie 320-sius metus 
prieš Kristų graikų keFautojas 
Pilias iš Marseille buvo paste 
kęs Baltijos pakraščius. Jis mi 
m tų kraštų gyventojus gc.a 
liūs, rugius, guronus. Šių tautų 
giminių vietoje netrukus randa 
rne gyvenant finų n lietuvių ša 
kos gimines. Tacitus vadina jas 
„Aesti“ — aisčiai, t. y. rytų 
žmonės, nuo kurių savo vardą 
paveldėjo mūsų laikų finų ra 
sės estai (Graikai mus vadino 
— šiaurės žmonės!).

Pažvelkime iš arčiau į Pilias 
kelionę. Štai ką apie tai sako 
garsus istorikas Gonzague de 
Reynold (La Formation 
l'Europe, Fribourg, 1944)' 

„Antros kelionės tikslas
vo surasti gintarą, kurio nebu 
vo galima rasti prie Britanijos 
krantų, lokiu būdu Pilias pa 
suko į Skandinavijos ii Balti 
jos pusę. Yra laktas, kurį pa 
tvirtina Pline, kad jis pasiekė 
gutonus, Lietuvos žemes, ko 
rie priklauso Vedų (Wenden) 
rasei ir kurie gyveno vietovėse 
priklausančiose dabartinei Pru 
sijai, t. y. Pomerelija ir Dant 
žigas: vietovės, kuriose kaip 
tik randamas gintaras. Pitias 
tęsė savo kelionę jūros p:in.aš 
čiu pasiekdamas Estiją iki Dau

Nukelta | 6-tą psl.

bu

tai, be honorarų atlikdami pro 
gramą visoje eilėje musu cija 
nizacijų parengimų ir m'nėji 
mų. Prisiminkime juos: Valst. 
Operos solistė E. Kardelienė, 
jos studiją baigusi ir pradėjusi 
gražią karjerą J. Pauliūtė, da 
ranti rimtą įspūdį ir sulaukusi 
verto pripažinimo G. Čapkaus 
kienė, simpatinga A. Paškev i 
čienė, nuolat tobulėjąs A. Keb 
lys ir kt. Aktoriai: L. Baratis 
kas, J. Akstinas, K. Veselka, 
V. Sabalys ir kt.; šokėja B.rutė 
Vaitkūnaitė.

ir

in

laiką trukusiose, avange.rdinės 
muzikos ir šokio programose, 
atliktose Montrealio prancūzų 
teatruose, kur ji pasižymėjo 
grupinėmis choreografijomis 
išpildydama solo šokius.

*
Svarbu paminėti nuola'

intensyvesnį mūsų jauniausion 
kartos įsijungimą Montrealio 
kultūrinėn veikion. Čia, be 
abejonės, didelį vaidmenį atli 
ko Skaučių ir Skautu vienetai. 
Studentų sąjunga (atgijusi ir 
gražiai ėmusi veikli praeitais me 
tais), Lietuvių Akademinis am 
būris (jam praeitais metais v 
dovavo jaunoji karta!) oei 
Aukštesnieji Lituanistiniai kur 
sai su jo rėmuose veikiančiu se 
minam. Atgijo sporto klubas 
Tauras ir šachmatininkų ta.pe 
stipriai pasirodė mūsų jaunieji 
(pirmuoju atveju čia nuopelnas 
Tėv. J. Borevičiui, o antruoju 
— Vaclovui Žiziui, praeitų me 

perėmusiam ir

Tuo pat pasiaukojimu tebe 
dirba savo darbą abiejų mūsų 
pradžios mokyklų (Dr. Vinco 
Kudirkos Rosemounte ir Auš 
ros Vartų Verdune) mokyto 
jai, J. Blauzdžiūnienės ir A. 
Blauzdžiūno vadovybėje.

*.

Stiprėja ir „Nepriklausoma 
Lietuva“, praeitais metais pra 
dėjusi rimtą organizacinį r ne 
sansą ir energingai bei sėkmin 
gai renkanti aukas ir Šerus 
joms mašinoms pirkti.

nau

Vertas prisiminti ir šokėjos 
B. Vaitkūnaitės atsiekimas, t. 
y. dalyvavimas nuolatinėje CB 
F televizijos programoje (z 
kanalas, prancūzų kalba) jau 
antri metai, kur ji vadovauja ir 
veda vaikų programos (Ma 
man Fonion) choreografinę ir 
šokių dalį. Nebuvo lietuvių 
spaudoje paminėtas taip pat tų pabaigoje 
jos dalyvavimas keliose, ilgesni sporto klubo vadovybę).

Tasai rėksnys man susprogdins bugnciį! 
ZYBELIS

Kai dreba sienos ir langai, 
Vadinas, bosas baubia neblogai.

FUKSAS
Kam nepatinka čia, tegul išeina!
Tra ha-lia-lia!

AMŽINAS STUDENTAS
Tra lia-lia-iia 1

FUKSAS
Užtraukim dainą 1 

Dainuoja 
Dėl ko šventasis Rymo sostas 
Negriūva niekaip — ir gana?

BRANDERIS
Šlykšti, nuvalkiota politinė daina!
Verčiau dėkokit viešpačiui kas ryta, 
Kad jums nereik be paliovos 
Dėl švento sosto sukti sau galvos. 
Jei kas mane monarchu padarytų 
Ar kancleriu, — turėčiau pasikarti 
Tačiau mums trūksta viršininko gero; 
Tad išsirinkim popiežių kaip dera 
Ir baikim ceremonjas iškart.

FUKSAS 
dainuoja

Skriski, lakštingėle, augšlai į padangę, 
Pasveikink šrdingai mergužėlę brangią!

ZYBELIS
Tegu man apie meilę nieks negieda!

pra•Tokie praėjusių metų 
giedruliai. Jų gausu ir nevisi 
čia dar, tikriausiai, išvardinti. 
Bet ir šių kelių pakanka, kad 
galėtume tarti* jog kultūrinė 
mūsų kolonijos veikla nebuvo 
apmirusi, kad tebėra mūsų tar 
pe menininkų ir kultūrininkų, 
kurie žino savo pareigą ir pa 
šaukimą.

Deja, yra ir šešėliuotoji me 
dalio pusė. Apie ją kitą kartą

Red. turi pastebėti, kad jei 
minimos pavardės, tai pats ko 
.mentarų autorius vienas dau 
giausia nuveikusiųjų tarpe — 
išleidęs naują poezijos rinkinį, 
daug rašęs L. Enciklopedijai ir 
periodinei spaudai, dalyvavęs 
daugelyje sambūrių parengi 
mų, skaitęs paskaitų, dėjęs pra 
nešimų, veikliai dalyvavęs jau 
nimo sambūriuose, vedęs Augs 
tesniųjų kursų seminarą ir tl.

FUKSAS
Jei taip, aš jai siunčiu dar bučkį priedo! 

Dainuoja
Atskięsk duris tamsia nakčia! 
Alskięsk duris! Jisai jau Čia. 
Užsklęsk duris! Jau tuoj prašvis.

ZYBELIS
Gali sau gaišint grožį jos ir šlovę! 
Is to mes pasijuoksime skaniai. 
Dainuok, pakol tavęs ji neapmovė 
Taip kaip mane visai dar neseniai. 
Lai kipšas, kavalierium prisistatęs, 
Paišdykauja kryžkelėj su ja. 
Lai Brokeno ožys, iš tolo ja pamatęs, 
„Labanakt“ sumekena tamsoje!
Bet padoriam vaikinui lįsti 
Prie mergšės tos — tikra kvailystė. 
Kad aš ją liaupsinčiau? Tegu pasius! 
Geriau iškelsiu langus jai visus!

BRANDERIS
trenkdamas kumščiu į stalą 

Klausykit, ponai gerbiamieji! 
Kadangi jūs — rimtai įsimylėję, 
O aš — prityręs meilės reikaluos, — 
Norėčiau padainuot dainelę vieną, 
Pasiūlyti, kaip sakoma, šviežieną... 
Prašau jus dėmesio! l’ylos! 
Aš pradedu. Kartokite refreną.

Dainuoja

Gyveno žiurkė kažkada. 
Vien lašiniais maitinos. 
Rimta ji buvo ir drūta
Kaip Liuteris Martynas. .
Virėjas davė jai nuodų,
Ir vargšei taip gūdu graudu. 
Lyg meilė ją kankintų.

CHORAS
linksmai 4<

Lyg meilė ją kankintų! 
BRANDERIS

Ilgai ji blaškės pastalėj
Ir, cypčiodama gaihai,
Prie klano puolė... Sopuliai

Ją raižė tartum peiliai.
Iš skausmo graužė ji grindis!
Vos vos neplyšo jai širdis, r
Lyg meilė ją kankintų.

CHORAS
Lyg meilė ją kankintu! •

BRANDERIS
Virtuvėn įlėkė jinai. i
Be žado krito žemėn,
Kojytes užvertė liūdnai.

Padūsavo — ii amen. '
Virėjas netveria jaoku : t

„Tegu sau žiopčioja, tegu,
Lyg meilė ją kankintu!“ i

CHORAS
Lyg meilė ją kankintų!
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JOSE ORTEGA Y GASSET

Susikaupimas ii- atsisvet i n i mas
Jose Ortega y Gasset,

KULTŪRWE#1vR0AZIKA
SPAUDA GRAŽIAI JVERTI NA SKULPTORIŲ DAGJ

1956 m. miręs ispanų filosofai, 
gali būti neginčytinai pavadin 
tas šviesiausia šio šimtmečio 
pirmoje pusėje Ispanijoj gy Fe 
nusia galva. Savo asmenybėje 
jis sujungia du paprastai pas 
ispaną nelabai lengvai kaitų 
randamus bruožus: didelį j..ut 
rūmą bei spontaniškumą, ir si 
vo studijų metais Vokietijoj j 
įgytą discipliną bei aiškų, logiš 
ką galvojimą. Straipsnis pv- 
dm tas ..Susikaupimas ir atsi 
svetinimas“ paimtas iš jo jau 
po jo mirties — 195 7 m. — iš 
leistos knygos EI hombie y la 
gente (Žmogus ir žmonės/. Vi 
sa knyga susideda iš ciklo r 939 
—1940 m. skaitytų paskaitų ar 
tuo pat nietu parašytų straips 
nių, gvildenančių tas pačias 
problemas.

Iš ankstyvesniųjų jau tikrai 
susiformavusio Ortega y Gasset 
knygų populiariausias gal butų 
EI tema de nuestro (Mūsų lai 
k u tema — 1923 m.), kurioje 
iškeliamas klausimas, iki kokio 
taško protas privalo valdyti rnu 
sų gyvenimą. Ortega čia sten 
giasi įrodyti. kad abstrakčiu 
protavimu žmogus savo tikro 
sios paskirties prieiti negali. I o 
kiu atveju jis spekuliuoja iau 
grynai idėjomis ir pameta bet 
kokį saitą su gyvenimu ir su jį 
supančiu pasauliu. Kaip išeiti 
Ortega siūlo ,,la razon vital“ 
— ,,gyvenimišką protavimą“. 
Tik sujungiant du faktorius; 
idėją ir gyvenimiškas aplinky 
bes, prisiartinsime prie tobulo 
galvojimo. Ortega tvirtina, kad 
yra klaidinga nustatytį_ „abso 
liučias tiesas": taip, kaip gyve 
nimas, keičiasi ir su juo susiju 
sios tiesos. Dėl to kiekvienas 
žmogus, padedamas savo oro 
to, privalėtų prieiti savitos pa 
saulių interpretacijos. Pasak 
jo, visas žmogaus gyvenimas 
galėtų būti apibūdintas kaip 
„dialogas su visa tuo, kas j; 
supa". Taigi, pagrindinė mintis 
veda į individualizmą, 1 i pa 
sidavimą masės nustatomoms 
tiesoms, o į asmenišką jų jieš 
kojimą bei priėjimą. Del to nei 
vienas iš mūsų negali išvengti 
abejonių, ir tame jicskojiinc 
bei abejojime, tame tiesos šie 
kime ir glūdi mūsų kaip žmo 
nių paskirtis.

Antroji šiame straipsnyje iš 
kylanti mintis, paliesta jau ir 
Mūsų laikų temoje, dar aiškiau 
išvystoma 193U m. pasiiodžiu 
šioj ir gal geriausiai pažįstamoj 
Ortega knygoj La reberion de 
las inasas (Masių sukilimus). 
Ortega Čia su užsispyrimu aiški 
na, kad mūsų laikų visuomenei 
giesia pavojus ,,nužmo‘ ėti“, 
pavirsti automatu, paplisti ma 
žu didelės vienodai galvojun 
čios — mašinos šriubeliu. Iriasi 
nis galvojimas bei pasidavimas 
vyraujančioms srovėms, ne<iū 
rint, ar jos mums priimtinos, 
pragaištingi ne tik paskiriems 
žmonėms, bet ištisoms tau 
toms, jei kiekviename krašte 
išnyktų ta maža, vis sunkiau oe 
išsilaikantį intelektualų grupė, 
kuri neatsisako galvoti, greit vi 
sa visuomenė prarastų didelę 
savo žmoniškumo dalį.

Žmogus ir žmonės iskeLa 
mintį, kad kiekvienas žmogui 
privalo trokšti bei m .kčti a< 
siskirti kuriam laikui nuo kitų, 
kad suradus savo tikrąjį „as“. 
1 ik tada jo santykiavimas su 
kitais bus tikras bei pilnutinis • 
tik tada jis bus tikra asmenybe, 
pagrindiniuose apsisprendimno 
še priklausanti lik nuo sa ės 
o ne nuo tuo laiku vyraujan 
čios „mados" ar viešosios opi 
nijos“. 1 ai nereiškia, kad žmo 
gus turėtų vesti atsiskyrėlio gy 
venimą. Anaiptol — tik su ki 
tais bendraudamas, jis aiškiai 
pamato ir supranta pagri; di 
nius skirtumus ir dar aiškiau „a 
Ii motyvuoti savo elgseną, i’a 
sak Ortega, kiekvienas žmogus 
savo esmėje yra radikaliai vi< 
nišas, tačiau dažnai įsijungimas 
į visuomenę—j galvojančią vi 

suomenę — jį sustiprina, !ei 
džia jam tapti savanaudžiu ir 
tuo pačiu tikrų vertybių neat 
pažįstančiu žmogum. Taigi, vi 
suomenė bei žmonių bendravi 
nias yra reikalingi, tačiau pa 
skiras žmogus niekad nepnva 
lo prarasti savo tikrosios asme 
nybės, savo dvejonių bei tiesų

* * *

SUSIKAUPIMAS IR 
„ATSISVETINIMAS”1)

Šiais laikais ) tėra maža tau. 
tų — kalbu apie padėt) dai 
prieš prasidedant šiam gtl 
džiam ir taip keistai, lyg neno 
rom kylančiam karui — sakau, 
nedaug tėra tautų, kurios pas 
kutiniu metu galėjo džiaugtis 
ramybe savo akiratyje; ramy.jc, 
įgalinančia tikrą, iš susimąsty 
mo bei susikaupimo išplaukiau 
tį apsisprendimą. Beveik vis: 
via sunerimę, ir šioje nerimas 
tyje žmogus praranda savo es 
minį privalumą: sugebėjimą 
mąstyti, susikaupti savyje ir su 
savim susitaikyti; aiškiai , u.na 
tyti, ką jis tiki, ką jis ištiicrųjų 
vertina ir ko jis nekenčia. Ne 
rimastis jam nuslepia liesu, į 
apakina, jį priverčia veikti mt 
chaniškai, lyg patrakusiam s m 
nabulistui.

Niekur taip gerai nepainu 
tom, kad žmogaus esminis pri 
valomas yra sugebėjimas mąsty 
ti, kaip zoologijos sode, susto 
ję prie savo pusseserių beždžio 
nių narvo. Paukščių oei rcži 
nių gyvių egzistencija to .ia 
skirtinga nuo mūsiškės, kad b 
gindami save su jais, galime pa 
stebėti tik didžiulį, abstraktų 
skirtumą — tokį didelį, jog jo 
net apibūdint neįmanoma Gi 
beždžionė taip panaši į mus, 
kad mus skatina palyginimą pa 
tobulinti ir prieiti konkretesnių 
bei labjau patenkinančių išva 
dų.

Jei iškęsime kurį laiką tyliai 
ir pasyviai stebėdami bej.džio 
niško gyvenimo sceną, greit jo 
je spontaniškai išsiskirs vienas

') Pažodžiui verčiant šio s'jai 
psnio pavadinimą, reikėtų sa 
kyli „Pasinėrimas savin ir atsi 
tolinimas nuo savęs".

) Straipsnis rašytas 1939 m., 
vos tik prasidėjus antrajam 

pasauliniam karui.

I oronte gyvenąs skulptorius 
J. Dagys Kalėdų metu Toron 
to Meno galerijoje turėjo savo 
kūrybos parodą, kurią spauda 
labai gerai įvertina.

Skulptorius A. Docius para 
šė gražų įvertinimą, H. J. Slip 

bruožas, kuris mus pasieks lyg 
sviesos spindulys. I ai yra tų 
velniškų gyvuliukų amžinas pa 
rungties stovis, amžina nerimas 
tis, stebėjimas, klausymas visų 
ženklų, kurie juos pasiekia iš 
aplinkumos; beatvangus dėme 
sys tam, kas juos supa, lyg l.i 
jautis iš ten nuolat gresiančio 
pavojaus, kurio išvengti galima 
tik pabėgant ar įkandin, media 

■škai reaguojant raumenų 
leksu. Gyvulys iš tiesų gyvena 
nuolatinėje jį supančio pašau 
lio baimėje, bet kartu ir nuola 
tiniame jame esančių ir jame 
pasirodančių daiktų geidime. 
Tas nesutramdomas troškimus 
lygiai toks pat besaikis, kaip jo 
baimė. Ir vienam, n kitara at 
vėjyje, gyvulio gyvenimas tvąr 
komas daiktų ir įvykiu jį su 
pančiame pasaulyje, kurie ji 
stumdo ir šen ir ten lyg mario 
nelę. Jis pats negali apsispręsti 
savo egzistencijos, negali gy 
venti „iš savęs“, bet amž.nai 
turi būti atkreipęs dėmesį į .ai, 
kas vyksta ne jame, bet už jo, 
į tai, kas yra kas kita negu jis... 
Tokiu būdu, sakydami, kad gy 
vulys gyvena ne „iš savęs", o 
išeidamas iš „kita ko", stumdo 
mas ir tiranizuojamas to „kita 
ko“,, norime išreikšti, kad gy 
vulys visad gyvena išėjęs iš sa 
vęs, atsvetintas, kad visas jo 
gyvenimas yra vien tik atsitoT 
nimas nuo savęs.

Stebėdami šią nerimasčiai 
be atvangos skirtą dalią, tam 
tikru momentu pagalvojom: 
„Koks vargas!" ir tuo lapai 
naiviai, net patys to nepasteLė 
darni, apibūdiname esminį skir 
tumą tarp žmogaus ir gyvulio; 
šiuo išsii eiškimu pasakome, kad 
jaučiame kaž kokį keistą nuo 
vargį, nuovargį be jokio pagrm 
do, sukeliamą vaizduotės, dalei 
džiaut, kad mums patiems tek 
tų gyventi taip, kaip tiems gy 
vuliams — amžinoj ant mūrų 
užsiundytos aplinkos baimėj ir 
amžinam įtempime. Tačiau, ar 
žmogus nėra iš tiesų, lyg taip 
kaip gyvulys, pasaulio nelais 
vėje: apsuptas daiktų, kuiie jį 
gąsdina, daiktų, kurie jį žavi, 
ir priverstas visą savo gyveni 
mą norom nenorom jais užsi 
imli? Be abejo. Tačiau su šiuo 
pagrindimu skirtumu: žmogus 
gali kartkartėmis nutraukti sa 
v o tiesioginį bendravimą su 
daiktais, alsisieti nuo savo ap 
linkos, visai nuo jos alsipalai 
duoti ir, radikaliai — nors iš 
zoologinio požiūrio nesupranta 
mai — pakreipdamas savo su 
gebėjimą būti atydžiu, atsiūti 
pasauliui savo nugarą, jei tarp 
galima išsireikšti, ir pasinerti 
savin, atkreipti visą dėmesį sa 
vo paties vidun. Kitaip sakant, 
susirūpinti tik savimi, o ne daik 
tais, ne visu „kuo kitu ‘.

Bus daugiau. 

ka parašė net dviem laikraš 
čiam po gražiai skambantį įver 
tinimą.

„Citizen's News” 1961 metų 
Nr. 93 įdėtame straipsnyje 
vpač gražiai atsiliepia apie .aū 
sų tautieti skulptorių ir jo kū 
rybą.

Konstatavęs, kad Jokūbas 
Dagys yra lietuvis, Slipka ra 
šo, kad J. Dagys yra Kanados 
skulptorių s-gos narys. J. Da 
gys — visiškai išsivysčiusi me 
ninė asmenybė, pajėgi meistriš 
kai, turinti augšto lygio ar.ištiš 
kurną, kuriame glūdi gilaus bu 
maniškumo išraiška ir filozofi 
nė kūrybinė mintis. Dagio me 
džiagos pasirinkimas flažniau 
šia yra medis, kuriam jo rankos 
turi nepaprastai švelniai išreiš 
kiamą įpratimą. Jo kompozici 
ja pasirinkto turinio yra kalku 
huojama labai detaliai. Visa 
tai jis naudoja kūrybingos iš 
raiškos formai ir linijai, .Labjau 
šiai imponuoją yra tie darbai, 
kurie išauga iš sunkaus pagrin 
do disciplinuotoj linijoj ir ne 
va lai moderuota kreive sugrįž 
ta į tą patį sunkųjį pagrindą. 
Kažkas iš šiaurinio gotiško, bet 
įgavęs modernaus dvasinio su 
pratimo, kalba apie artistą, ma 
žos Pabaltijo tautos “ūnų, ku 
ris kartu kuria protu ir širdimi 
ir yra suradęs būdą, kaip per 
tiekti jo išbalansuotą meno .r 
gyvybės filosofiją pasaulyje. 
Yra labai naudinga ir malinu 
matyti Dagio darbus ir pabuvo 
ti drauge su dailininku jo rnąs 
tymų pasaulyje.

DĖL PROF. MYKOLO 
BIRŽIŠKOS 

PATIKSLINIMŲ
Eilėje Nepriklausomos Lietu 

vos numerių skelbti prof. M 
Biržiškos patikslinimai, papil 
dymai, liečiamieji Lietuvių En 
ciklopedijoje išspausdintus ras 
tus, daug ką atskleidžia. Pagei 
daąitina, kad gerb. profesorius 
rašytų tolesnius patikslinimus.

„Tautos Kelio" du tomai, 
yra giliai vertingos knygos. Vi 
suomenėje girdisi pageidavi 
mų, kad autorius rašytų (gal 
jau rašo?) trečiąjį tomą. Jame 
gal būtų Nepriklausomos Lie 
lovos laikotarpis ar vėlesnieji 
metai. Gal gerb. prof. M. Liir 
žiška dėl to malonėtų pasisaay 
ti. Skaitytojas.

KAS SEKS TOLIAU?
Sirijos Giros romanas „Vo 

ratinkliai draikės be vėjo' pa 
sibaigė. Kaip skaitytojai mato, 
pasibaigė nei šiaip, nei taip. 
Bent neįtikinančiai.

Be to skaitytojui visai neaiš 
ku, kas galų gale tie lo romano 
herojai: iš km jie kilę, kur u 
kada mokslus ėję, kodėl jie mų 
tokie keisti, kodėl taip keista' 
persiskyrė, kodėl tėvas keistai 
paliko gatvėje vaikus? Kod.!"'

Į tai atsakys naujas romą 
nas, kurio vardas bus „Vora 
tinklini be vėjo nesidraiko". 
Tai bus lyg ir pasibaigusio ro 
mano epilogas. Naują romaną 
pradėsime spausdinti nuo 5-to 
numerio.

Eug. Matuzevičius
PASITINKANT NAUJUOSIUS METUS

Kartais ima apraizgo tave kasdienybė 
(O gyvenime būna visokių dienų), —
Net žvaigždžių nematai. 
Nors padangėj jos žiba, 
Apkursti, negirdi net gražiausių dainų.
Bet žinai ir jauti — 
Metai bėga ir bėga. 
Negali pasilikt ar sustot pakely. . . 
Vėjas plėšia lapus, neša baltąjį sniegą, 
O pavasarį ošia berželiai žali. . .
Ir gerai, kad žmogus veržias, eina svajoja. 
Kartais juokias linksmai, 
Kartais rymo tylus.
Ir gerai, kad žmogus širdimi išmatuoja 
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius. 
Jam brangesnė tada 
Ir kova, ir draugystė.
Ir garuojanti gimtojo lauko vaga,
Jam brangesnė negrįžtanti niekad jaunyste, 
Jam brangesnė ir saulė, ir marių banga. . .
Jam brangesnės
Ir žvaigždės, padangėj sužibę, 
Ir taika, ir prasmė mūs didžiųjų dienų. . . 
Susigūžusi traukiasi atgal kasdienybė, 
Nes kūrybai, heroikai reikia sparnų.
Ir norėčiau šiandieną prie šventinio stalo 
Mintimis ir žvilgsniu 
Skrosti erdvių skliaustus, 
Pilną taurę pakelti už liaudį, jos galią, 
Uz Tėvynę, už būsimus darbo metus!

LENKŲ RAŠYTOJAS 
J KALĖJIMĄ

Sausio 2 d. vienerių melų 
kalėjimo bausme nubaustas ži 
nomas lenkų rašytojas Jerzy 
Kornacki. 53 m. amž. rašytojas 
su žmona H. Boguszewska ra 
šęs populiarius, socialinės kri 
tikos veikalus, ligi 1961 m. bu 
vo laikomas kairių pažiūrų kū 
rėjų ir vertinamas lenkų patrio 
tinių sluogsnių. Dabar jam pri 
kišta rašius įžeidžiančius, ..no 
niminius laiškus valdžios, parti 
jos pareigūnams. Tuose laiš 
kuose buvę ir antisemitinių išsi 
reiškimų. Kornackio suėmimas 
sukėlė susijaudinimo, nes pas ji 
rastas ir dienoraštis su kompio 
mituojančiais dokumentais apie 
jo pažįstamus. Lenkų spauda 
ligšiol nutylėjo Kornackio su 
ėmimą ir pasmerkimą kalėti. E.

DRAUGYSTĖ SU LENKIJA
Vilniaus radio pranešė, kad 

Kaune įsteigtas Sovietų Sąjun 
gos — Lenkijos draugystės dr- 
jos skyrius. Steigiamajame susi 
rinkime kalbėjęs „Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijos“ 
pirmininkas Rotomskis pareiš 
kė, kad įsteigus tokį skyrių, bus 
galima geriau susipažinti su 
Lenkijos kultūriniu ir ūkiniu gy 
venimu.

'Kauniečiai nutarė palaikyti 
ryšius su Balstogės miestu. Bal 
stoge tai Lenkijos vaivadijos 
centras, kuriame yra stambūs 
pliušo ir medvilnės apdhbimo 
fakrikai, medicinos akademija, 
vakarine inžinierių mokykla ir 
kitos svarbios mokslo įstaigos.

Draugijos Kauno skyriaus v- 
bos pirmininku išrinktas k.ini 
kinės ligoninės direktorius Pel 
tas Jašinskas.
• Aušrininko Dr. J. Šliūpo loO 
metų gražų minėjimą surengė 
Los Angeles lietuviai. Siūlyta 
1962 metus paskelbti Maironio- 
Šliūpo metais. Pageidautina auš 
rinkiko Šliūpo minėjimų kitose 
lietuvių kolonijose.

KULTŪROS GYVENIMAS
LIETUVOJE

„Pergalė“ paskelbė apie 
1962 m. numatomus spausdinti 
dalykus. Numatyti dėti trys ro 
manai: J. Baltušio „Paskutinės 
mišios", J. Avyžiaus „Kaimas 
kryžkelėje" ir naujas Vyt. Siri 
jos Giros romanas (jo pavadi 
nimas dar neaiškus — greičiau 
šia, prisiminus 1961 m. puob 
mus prieš paskutinįjį Giros ro 
mahą, naujasis labjau atitiks 
partijos liniją... — E.). Dar nu 
matytos spausdinti apysakos— 
A. Jonyno ir J. Požėlos satyri 
nė apysaka „Kirmilė" ir J. Jo 
sadės „Tėvas, sūnus n jūra", 
be to ir R. Narečionio drama 
„Kaktusas". Naujaisiais eilė 
raščiais žurnale numato pasiro 
dyti šie pavergtosios Lietuvos 
poetai: T. Tilvytis, E. Micže 
laitis, J. Marcinkevičius, V. Mo 
zuriūnas, A. Baltakis, A. Žu 
kauskas, J. Macevičius. E.

• Išleistas naujas J. Paleckio 
eilėraščių rinkinys. Šalia poka 
riniu metu parašytų eilėraščių, 
dar įdėti ir estų bei latvių poe 
tų vertimai. E.

9 Radio ir televizijos komile 
tas ir rašytojų s-ga paskelbė ra 
dio pjesės konkursą. Jo tik:ias 
paskatinti lietuvius diamatur 
gus bei pradedančius rašyti, 
kurti veikalus atitinkančiu?: ra 
dio reikalavimus. Žinoma, vi 
sos sąlygos atitinka ir partijos 
reikalavimus ir jos tokios, pje 
sese turįs būti įžvelgiamas so 
cialistinio (pavergto) žmogaus 
„dvasinis grožis“, turi būti iš 
kelta vad. „tautų draugystė“, 
„proletarinis internacionaiiz 
mas" ir pan. E.

• 'Prieš bolševikų sukilimą iv y. 
kusį 1941 metų birželio 23 d. 
Lieuvoje, gražiai paminėjo Los 
Angeles lietuviai. Pageidauta 
nedaryti mūsų tautai skaudžių 
išvežimų minėjimų, o vietoje jų 
ruošti to garbingo sukilimo mi 
nėjimus.

ZYBELIS
Paleido koserę kvaili stuobriai!
Ir ko taip baisiai tūžti jie pradėjo 
Ant žiurkių nelaimingų?

BRANDERIS
Jų globėju

Tu jau seniai pasidarei:
AMŽINAS STUDENTAS

Bėda prispyrė — ir pilvūzo pako 
Suprato kelmas (ir neapsiriko!), 
Pažinti negalima visai...
Kad ta išpampus žiurkė — tai jisai, 

įeina Faustas ir Mefistofelis
MEFISTOFELIS

Visų pirma tu pabuvot turi
Naktibaldų įkaušusių būry.
Kas dieną jiems didžiausią šventė.
Iš tikro, moka j.e gyventi
Kaip inkstai taukuose. Giažu žiūrėt ties’og ! 
Bet sąmojo čionai tu nejieškok.
Kiekvienas linkesrninas nelyginant kaŽiui ąs, 
Kuris aplink toje pat vietoj sukas 
Ir stengiasi savo uodegą sugaut.
Kol duoda smuklėje išgert į skolą
Ir pagiriom blogumas neužpuola, — 
Kodėl neūžt, nepramogaut?

BRANDERIS
Kas per vieni šie du vyriškiai?
Jų povyza, manieros rodo ryškiai, 
Kad tik dabar atvyko jie čionai.

FUKSAS
I aip, mūsų Leipcigas — nedidelis Paryžius, 
Ii jo gyventoją pažinsi būtinai.

ZYBELIS
Iš kurgi jie? Kaip lu inanaii

FUKSAS
Ištirti tai esu aš pasiryžęs.
Juos pavaišinsiu vyneliu — 
Ir aš tave užtikrinti galiu, 
Kad šiuodu ponai rūstūs ir nebylūs 
Nepajėgs maiše paslėpti ylos.

BRANDERIS
Jie šarlatanai!

AMŽINAS STUDENTAS
Nekvaila mintis!

FUKSAS
Reikės patraukti juodu per dantis. 

MEFISTOFELIS
Faustui

Kokie nejautrūs jie yra šėtonui!
Tiesiog už. pakarpos galėčiau čiupti juos.

FAUSTAS
Sveiki, mieliausi mano ponai!

ZYBELIS
Su pagarba žemai lenkiuos.

Tyliai, 
dėbčiodamas šnairomis į Mefistofelį

Jisai bene šlubčioja viena koja?
MEFISTOFELIS

'Prisėsti leisit? Vietos dar yra.

Jei doro gėrimo Čionai stokoja, 
Jį mums atstos kompanija gera.

AMŽINAS STUDENTAS
Koks jūs išpaikęs, gerbiamas sveteli'

FUKSAS
Tur būt. nakvojot Ripacho kaimely?
Gal matėtės su Hansu Galgonu?

MEFISTOFELIS
Ne, mudu pravažiavome pro Šalį,
Pas jį mes andai buvom ir, kaip aš menu, 
Žadėjom perduot jums labų dienų.

Lenkiasi Fuksui
AMŽINAS STUDENTAS

tyliai
Jisai nepėsčias!

ZYBELIS
Jis juokų nedaro!

FUKSAS
Palaukite, tuojau aš duosiu gaio!

MEFISTOFELIS
Kažką dainavo čia balsai linksmi;
Mes girdėjom, laiptais lipdami.
Kaip nuostabiai skambėt turėtų choras
Šiame gaudžiam, skliautuotam rūsyje!

FUKSAS
Ar kartais jūs ne muzikas?

MEFISTOFELIS
Deja,

Nėr talento, yra ūk geras noras....

AMŽINAS STUDENTAS
Na, padainuokit!

MEFISTOFELIS
Prašom. Negi gaila man?
ZYBELIS

Ka nors naujesnio, ko dat nieks nežino!
MEFISTOFELIS

Mes grįžtam iš Ispanijos — iš ten, 
Kur liek žavingų arijų ir vyno!

Dainuoja
Gyveno pas karalių 
Pajodžarga blusa...

FUKSAS
Tai bent karališka viešnia!
Blusa! Jūs girdite ar ne?

MEFISTOFELIS
Gyveno pas karalių 
Pajodžarga blusa. 
Mylėjo kaip dukrelę 
Jis ją širdim visa. 
Pasiūdini blusai rūbą 
Sumanė sykį jis, — 
Siuvėjas pluša skuba, 
Dygsniuoja per naktis...

BRANDERIS 
lik neužmirškite siuvėjui pasakyti. 
Kad rūpestingai siūtų jis rūbus, 
Nes. jeigu liks ant kelnių bent raukšlvt . 
l ai jam tikriausiai riesta bus 

Bus daugiau.
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Vlll-TOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 

APYSKAITA
Pajamos:
Balius $$

I. Parduota įėjimo biletų 1112X2...................... ... 2.24A—
12. Surinkta iš loterijos ................................................. 426.—
3. Gauta už gėrimus pagal talonus ......................... 1,806.40

(tame skaičiuje maistas išduotas pagal talonėlius)
4. Smulkios pajam, už maistą ir minkštus gėrimus 9C.O7
5. Grąžinti minkšti gėrimai ir bonkos....................... 42.32
6. Vyno ir degtinės likutis ........................................... 130.—

Viso iš baliaus gauta......................  4,745.79
Koncertas $$
Parduota įėjimo biletų 794x2 ir 120x1 ............. 1,708.—

8. Surinkta už programas ............   48.80
Viso iš koncerto gauta .............................................. 1,75b.80

Kitos pajamos $$
9. Surinkta už skelbim. ir parduota pav. metraščių 281.—

10. Už parduotus mašinom plakatus ..................... 21.75
II. Sportinių rungt. įėjimo pajamos ......................... 105.—
12. Aukos meno parodos išlaidoms padengti .... 95.—

Viso smulkių pajamų ............................................... 50r.75
Viso pajamų .............................................................. 7.004.34
Išlaidos; $$
Metraštis .................................................................... 1,005.55
Baliaus parengimas

1. Salių nuoma .......................................................... 959.—
2. Orkestrai 2 .......................................................... 220.—
3. Mokesčiai tniestui ................................'................. 127.50
4. Už kietus gėrimus ..................................................... 59u.O7
5. Alus ............................................................................... 397.21
b. Užkandžiai ir minkšti gėrimai ................................. 269.80
7. Kitos įvairios išlaidos ........................................... . 191.09

Viso baliaus išlaidų .................................................... 2,751 67
Koncertas $$

8. Salės nuoma, garsintuvai ir fortepionas .... 426 92
9. Solistam ir akomponiatoriams .......................... 669.—

10. Kites smulkios išlaidos .......................................... 138.90

Kaufman's Woolly's & Tex tiles 

DĖMESIO! DĖMESIO!
Special-white linen SALE
BESI EMPRESS PAKLODES............. 63X 90—$l.o9

„ „ „ ............. 72X 90 — $1 99
............. 80X100 —$2.25 

GERIAUSIOSSPALVOI OS PAKLODĖS 80X100—$2.75 
CONFORTER & BLANKET COVERS. . . singles $3.50 

„ ,, „ „ ............ doubles $4.00
GERIAUSIA MEDŽIAGA PAKLODĖMS 80” — $1.00 
1MPILA1 (čekoslovakiški) ........................  72” — $1.35

36” — $0.60 
IMPORTUOTAS BALTAS DAMAS! ...55” —$0.95 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MEDŽIAGŲ
VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS PALTAMS. 

TAIP PAT APIE 40—50'/, NUOLAIDA JVA1R1OMS 
KITOMS PREKĖMS, KAIP: 

MEGZTUKAMS, PIŽAMOMS BEI MARŠKINIAMS.

SIUNTINIAI LIETUVON
3997 S I . LAWRENCE BVD TEL. Victor 2-5319

Iš č;a pasiusite išimtinius savo artimiesiem.-* 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis

(30—40', žemiau rinkos kanu) 
importuojame iš Anglijos 

geriausias angliškas vilnone.! medžiagas vyr. ir mot. 
kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasįrinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių labuko Litrx Kaune vedėjas

Kilnių menas
TOWN WITHOUT PITY

Miestas, kuriame nėra
pasigailėjimo

11. l aulinių šokių grupėms kelionės................ ..  1.138.5C
Viso koncerto išlaidų ...................................... 2,373.32
Kitos išlaidos $$

12. Sportinių rungtynių pravedimas ....................... 227.68
13. Meno parodos išlaidos ...................................... 50.—
14. jaunimo parengimas sekmadienį ..............   . . . 221.83
15. Spauda, radias ir kitos išlaidos ........................... 3.0.29

Viso kitų išlaidų ....................................................... ,869.86
Viso išlaidų ................................................................. 7,00d.34

Rengimo Komiteto Pirmininkas. Atskaitomybės ir Finansų 
Tvarkytoja.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
TURININGAS NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Port Arthur ir Fort William 
Apylinkės lietuvių Naujų Metų 
sutikimas buvo suruoštas B. 
Giedraičio bute. Prie turtingo

mo, palydint senuosius metus, 
padainuota lietuviškų ir angliš 
kų dainelių, pasišokta, palinkę 
ta viens kitam laimingų Naujų

nių pareigų dar dėsto pamokas 
elektronikų kursu >se.

P. Kajutis, kaip elektrotecb 
nikas dirba Miškely 1-V rent 
re.

J. Simonaitis, 601 Wilej St., 
turi grosery krautuvę.

L. Radzevičienė, 27 Argvle 
St., Port Arthur, Ont., turi aun 
tinių persiuntimo įstaigą.

Romas Mitalas praleido Ka 
ledų atostogas pas savuosius. 
Jis ruošia doktoratą Cornell 
universitete U. S. A.

Irena Bružaitė baigė preky 
bos mokyklą ir dirba Bell I ele

fon prekybos skyriuj.
St. Gimbutis nusipirko g.a 

žius ir didelius namus.
IPp. Bagdonai susilaukė auk 

relės. Sveikinam laimingus tė 
vus.

J. Suslavičiui padaryta ope 
racija. Linkime sveikatos.

Šių metų Vasario 16 d. nu 
nėjimas bus vasario mėn. 24 d. 
Prosvita salėje, Fort Wiliam, 
Ont.

ŠALPA SENELIAMS

stalo, vaišinantis jo paties pačia 
rytu vynu, geroje ir gražioje 
nuotaikoje pabaigėm senuosius 
ir sutikome naujuosius metus. 
Prieš baigiantis seniesiems me 
tams, mūsų pirmininkė Dr. E. 
Jasevičiūtė padalė pranešimą, 
kas buvo padaryta 1961 m.

Būtent: suruoštas Vasario 16 
d. minėjimas, Motinos dienos 
minėjimas, dveji šokiai, dvi ge 
gūžinės; dalyvauta vietinėj že 
mės ūkio parodoj ir laimėta 
daugelis prizų; reprezentuota 
Toronte per Miss Holliday tan 
kdarbiais ir audiniais visų že 
mės ūkių parodų pirmininkai; 
suaukota Tautos Fondai 94.50 
dol. ; surinkta aukų Vasario 16 
d. gimnazijai ir seneliams 136. 
25 dol. Iš jų seneliams 74.75 
dol. ir gimnazijai 61.50 dol. Pa 
siųsta 10 dol. prof. Kaminsko 
fondui, Elta Press Romoj 10 
dol Paprašyta neužmiršti užsi 
mokėti solidarumo mokesčio.

'Po tokio išsamaus praneši

Metų. Taip gražiai sutikti Nau 
jieji Metai ilgai bus visų mini
mi.
LIETUVIS LAIMI PRIZUS

Iš apylinkės lietuvių gražiai 
užsirekomendavo Jonas Suslavj 
čius, kuris dirbdamas miško 
kempėj atliekamu nuo darbo 
laiku išpuošė, išgražino gėlėmis 
ir daržovėmis savo gyvenama 
kampelį ir tuo patraukė ne vie 
ną svetimtautį pasigrožėti ja at 
liktu darbu. Taip pat jis daly 
vavo Garaldton miestelio su 
ruoštoje žemės ūkio parodoj 
išstatydamas gėles ir daržoves. 
Laimėjo pirmą vietą už rožes ir 
agurkus ir antrą vietą už astrus. 
Tai darbštumo pavyzdys >u 
tiems.

GRAŽŪS MŪSŲ TAUTIE 
ČIŲ GYVENIMO FAKTAI

Kiek galėdami lietuviai sten 
giasi užimti geresnes vietas. K. 
Kalibatas prekybininkas, T-V 
įmonės savininkas, be ties. >gi

Aukojo šie asmenys: po 5 
dol.: A. Braumanas. VI. žemai

J42-H > Blended with choice whi 'kies

Office
» Lucerne Road, M-

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
itokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

i

CALL FOR 
CALVERT

E. Wasyjyshen
P .blic Relations Representative

CALVERT
(242 D i A rare and diitinctlva

Canadian Rye Whisky

HOUSE

I
s A/E7-6727 j

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 —6th Avenue, LACHINE.
'riif IMIIIliJll|i|HlllllllilllĮĮiimu". I! ~i • ■■ "

g Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose,

$> Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. a
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. K

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. 'Į

[ BELLAZZI - LAMY, INC į
X DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 4
x Įvairi medžio statybinė medžiaga Durys, langų rėmai. A

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Šiuo vardu yra naujus iii 
mas, suktas Prancūzijoj, V<> 
kietijoj ir Austrijoj, Kuriame 
vaidina Kilk Daugius, kuris 
įdomus psichologiškumu ir ura 
matiškurnu. I ai nėra poilsio fil 
mas. Maža humoro, nedaus? ra 
mių gamtos vaizdų. Veiksmo 
didžiuma vyksta teismo salėje, 
kur narpaliojama, kas yra nu 
sikaltimas, kiek jis didelis ir ka 
žmogų į tą nusikaltimą pati a u 
kia. Ar į visus tuos klausimus 
atsakoma? Ne. Žmogaus min 
čių užkulisius, jo veiksmų in. 
pulsus benarpliojant, dar Jau 
giau, atrodo, viskas susipaii ;o 
ja, ir filmo pabaiga tragiška: 
ta, kuri pradžioje buvo kaitinto 
ja, vėliau lieka visų pasįnerk : 
i.tet’ savo gyvenimą turi tia 
giškai užbaigti — nuuižudydt- 
ma.

Ar visada teisė teisi? A. 
tie, kurie prasikaltusius teisia 
fali įsiskverbti į žmogaus minčių 
gilumas ir j jo veiksmų priežas 
tis? Taip pat tie, kurie nusucal 
lėlius gina, norėdami bem : u 
mažinti jiems bausmę, -ir jie ne 
pradeda kalbėti sofizmais apie 
teisingumą ir jo sulaužymą, 
apie gyvenimo skaistumą ir jo 
dėmes? Ar tokie nusikaltę.ra 
gynėjai su savo „teisingumu' 
neatsistoja gyvenimo tvarkom 
ardytojų pusėn, beveik pa 
smerktąjį?

Tiek įvairių klausimų kyla, 
žiūrint šį filmą. Keturių amen 
kiečių karių išprievartauta vo 
kietė mergaitė. Vyrukams gr • 
šia mirties bausmė. Jų gynėjas 
visomis galiomis nori įrodyti, 
kad mergaitė juos išproi aka 
vo šį bjaurų veiksmą atlikti.

K ‘ ' »** ■ S* ** ' *

tis; 4 dol.: Dr. E. Jasevičir e; 
po 3 dol.: j. M.sevičius, M. 
Avelis, J. Dikini.i, Nežinom., 
J. Piisas, P. Radzevičius; 2.5'j 
dol. L. Radzevičienė; po 2 do 
lerius: J. Suslavičius, J. Moc 
kus, J. Koznickas, J. Marokas, 
J. Krupaitis, J. Osila, K. Simo 
naitis, V. Bružas, H. Poškus, 
P. Babiiko, G. Rusinai., po 1 
dol. : P. Balionus, A. Bagdo 
nas, A. Stvitkas, Pr. Simonai 
tis. P. Ramonas, J. Erslavas, 
V S i bu lis, P. Kajutis, J. Danė 
nas, M Strzeszevvski, j. Ko 
chan, Mr. J. Boiko, N. Maj’ 
rand, R. Britt, H. Maikns, K. 
Sirni, St. Panchuk, 25 et. auko 
jo J. Kazlauskus. Daug’ausia 
ątikų surinko A. Braumanas— 
44 dol., H. Poškus 42.25 et., 
P. Bružienė .6 dol., A. Tvari 
jonavičius 24 dol. Ypač pazy 
mėtina, kad A. Tvarijonavičias 
surinko 24 dol. grynai tik iš 
svetimtaučių.

Aukų rinkėjams ir aukoto 
jams didelis ačiū. L. K.

Kaip? Ji buvo žavinga Ji įsi 
mylėjusi jauną sa>u draugą. Ji 
dėvėjo gundančiai nuogman 

Čias „bikini”. Ji netgi vaLudt 
lę buvo nuoga, kai nusimetė sa 
vo šlapius „bikini ‘ ir sieke a p 
suvilgti normaliaisiais sausais 
drabužiais. Ji buvo viena ža 
vingaine gamtos kampelyje Ji. 
anot kareivių gynėjo, gal būt, 
tuo momentu „ilgėjosi ir roš 
ko vyro meilės, bet kokio xy 
ro“. Ir kartais visiškai naiviai 
skamba kaieivių pasiteisinu.iai: 
„Ji buvo tokia graži ir viena”. 
„Nežinau, bet kažkas mane 
traukė tai padaryti“... Atsek, 
jie nekalti.

O pati mergaitė? Ar ji visiš 
kai nekalta dėl tų aplinkybių, 
kuriose įvyko išprieva-tavi 
mas? Žinoma, yra dalelė ir 
jos kaltės. Drabužiai, jos ei 
gesys su savo mylimuoju, jos 
nerimavimai, veržimasis «p». 
reikšti visu savo iiziniu grožiu 
tam, kurį pasirinko... Taip, gi 
Įlos yra kiekvieno žmogaus p< i 
.■y'.ruimų ir minčių šaknys. 
Kiekvienas žmogus sp.ndmiuo 
ja i kitą, veikia kitą. Be abejo, 
meigaitė kai tais elgdavosi ne 
pagirtinai. Bet ir anie įbigcię 
kareivi.u nebūtų griebę ii Msiš 
kai padorios mergaitės, jei bū 
tų ją tuo pat laiku ir toje pat 
vietoje susitikę? Vis dėko ją 
mintys ir elgesys saisto šį tra 
gišką atsitikimą. G kareivių gy 
nėjo apklausinėjimai, jieškoj: 
mai dėmių mergaitėje tik „ūke 
lia prieš ją viso miestelio tam 
sesnes sielas, ji apkalbama, ji 
persekiojama, iš jos juokiama 
si, net jai pastojamas kelias is 
važiuoti su mylimuoju, kuris 
bando ją gelbėti. Jai nebėia 
vietos namuose, nei kaimynui* 
se, nei visame gimtiniame mies 
te. O kodėl? Juk jai atsitiko bai 
si nelaimė, juk ji buvo pante 
kinta vyrų, kurie nežino, ka* 
yra susivaldymas ir kas yra 
nuodėmė.

Šis filmas yra liūdnas paką 
rio vaizdas. I okių tragedijų 
buvo šimtais, o gal ir tūkstan 
čiais. Kuri pusė daugiau kalta, 
kaip tai atsitinka, kiek tas pats 
•i i sik.alhiimiis yra giliai nus^ 
kalstančio sąmonėj, ar tik ak 
las momentinis kritimus į blogį, 
— pats gi faktas yra žiauriau 
šia liūdnybė. O „teisingumas” 
dažnai bešvarindamas susipur 
vinusius, visa paverčia į puru 
ną pelkę. Taip ir šiame filme: 
ir anie vyrukai gavo po dauge 
lį metų sunkiųjų darbų kalėji 
mo ir mergaitė nusižudė. Vyrai 
išgelbėti nuo mirties bausmės.' 
Viena gyvybė už keturias? lai 
kas? Bet ar čia teisingumas, jei 
brutalaus užpuolimo auka he 
ka kaltinamąja ir net turi žūti?

Kimias sunkus, net vertas pa 
matyti suaugusiems. (AR).

įvairus I(raudiniai:
L

GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl.
GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 

ir kt.

Vacys II. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

g 
t:

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. S.. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

M. MAČIUKAS Į 
3

V Y R I Š K Ų I R į 
V 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

SIUVĖJAS Š
AUGšTOS KOKYBĖS $ 

RANKŲ DARBAS į 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS $
X X 79 ir 81 St. Zotique St. E. X 

Tai. CR 7-0051. MONTREAL. |

X K

Baltica Investment Corp.
Autorizuota* kapitalas $ 120.000

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

Reikalu Vedėjas D. N. Baltrukonis, CK 6-507 5.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kal.ilai 
ir kili įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

L i e t u v i a m s nuolaida.
Adresas: 5-17 I.afleur Str.,BVille LaSalle,

Tel.: DO 6 3884.Montreal, P. Q
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MŪSŲ ^SPORTAS
* VEDA KAZYS BARONAS

| SPORTINIO DARBO TALKĄ
Naujuosius >962 metus pra 

dt-dąnt, Š. Amerikos lietuvių 
fizinio ąuklėjimo ir sporto ko 
mitetas sveikina sporto klubus, 
sporto darbuotojus ir vi»us spor 
tininkus!

ŠAFASS visuotinis suvazia 
vimas, Įvykęs 1961 m. lapkn 
čio 11 — 12 d. Toronte, pr si 
mindamas 24 metų sukaktį nuo 
I-sios Lietuvių tautinės olimpia 
dos, įvykusios 1938 mėtau 
Kaune, tęsdamas 1958 melais 
Š. Amerikoje pradėtą tradici 
ją, minint XX tnetų sukaktį 
nuo I-sios Lietuvių tautines ob 
mpiados, skirti kas 4-tus me 
tus Lietuvių tautinės olimpia 
dos prisiminimui, griežtai pi c 
testuodamas prieš Lietuvos pa 
vergėjus, sutrukdžiusius toli 
mesnį Lietuvių Tautinių Olim 
piadų vykdymą ir tvirta. ..kv 
damas, kad ateis laikas, kada 
pasaulio lietuviai 
vėl galės laisvai 
Lietuvių Tautinės Olimpiados 
vėliava, skelbia 1962 metus Lie 
tuvių Tautinės Olimpiados pa 
minėjimo metais ir įgalioja F 
ASK-tą pravesti XII Š. Ameri 
kos lietuvių sportinių žaidynių 
varžybas atatinkamoje dvasioje 
bei įteikti specialius medalius 
pirmų 3 vietų laimėtojams vy 
rų ir moterų klasėse.

Taigi 1962 m. turime sustip 
rinti mūsų sportinę veiklą. Ne 
užtenka pasitenkinti vien varžy 
bų surengimu. Tobulėjmui rei 
kia visų talkos.

Lietuviškas 
mas yra viena 
monių išlaikyti 

lietuviškoje

sportimnKai 
susiburti , o

sportinis judėji 
iš kertinių prie 
mūsų jaunimą 

apiinko

vykdydamas SALF 
visuot. suvažiavime

draugėje, 
j*-

FASK, 
ASS-gos 
Toronte nutarimus ir savo past
žadėtą 14-kos punktų progra 
iną, skelbia 1962 metus sport' 
nio darbo talkos metai. :

FASK-tas, savo ruožtu, de 
da visas pastangas, kad duotą 
jį pasižadėjimą bei padaryti įsi 
pareigojimai neliktų tuščiais žo 
džiais, bet būtų įrodyti darbais.

Jau yra sudarytas 1962 me 
tų sportinių varžybų kalendo 
rius. Pradėti žygiai surengti 
isportųiiam pasitobulinimui va 
saros stovyklą. Baigiama prt 
ruošti dirvą ,,Sporto“ žurnt.lo 
leidimui. Perorganizuojami ir 
papildomi sporto administraci 
niai organai. Intensyviai prade 
tas susirašinėjimas ir jau net 
sueita į kontaktą su kai kurių 
Europos valstybių krepšinio są 
jungomis, mūsų krepšinio rink 
tinę 1962 metų gale į Europą 
pasiųsti. Reformuojama ir to 
bulinama mūsų sportinių var 
žybų programa bei jų vykdy 
mo sistema.

Visų mūsų talka padės užsi 
brėžtus tikslus įgyvendinti. Te 
gul mūsų eilės daugėja, tegul 
jos susiglaudžia našesniam dar 
bui ir lietuviško sporto garbei!

FASK-tas.

SUVAŽIAVIMO TORONTE 
REZOLIUCIJOS

1. Suvažiavimas prisiminda 
mas 24 metų sukaktį nuo I-jios 
Lietuvių Tautinės Olimpiados, 
įvykusios 1938 metais Kaune 
ir norėdamas tęsti 1858 m. ŠA 
LFASS-gos pradėtą tradiciją, 
skirti kas ketvirtus metus Lietu 
vių Tautinei Olimpiadai pns 
^^^*#<>^*«***^*><^W^iM»^*>***>*

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitori, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. M c K AG U E, Q. C.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4 1J95.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

. minti, skelbia 19u2 metus Lie 
tuvių Tautinės Olimpiados pa 
minėjimo metais ir įpareigoja 
FASK-tą pravesti XII-'ų Š. 
Amerikos lietuvių sportiniu žai 
dymų varžyoas atatinkamoje 
dvasioje ir apdovanoti pirmų 3 
vietų laimėtojus vyrų ir moterų 
klasėse specialiais medaliais.

2. Suvažiavimas nutarė ,pa 
reigoti FASK-ą tęsti ..Sporto“ 
žurnalo leidimą ir kviesb K. 
Čcrkeliūną ir redakcini Uolekty 
vą ir toliau vadovauti laik.aš 
Čio redagavimui. Suvažia"imas 
reiškia padėką K. Čerkeliūnui 
ir leidinio bendradarbiams už 
jų nuveiktą darbą.

3. Suvažiavimas nutarė skei 
ti ateinančias Xll-sias Š. A. 
Lietuvių sportines žaidynes į 
atskirų sporto šaką pirmenybes.

4. Suvažiavimas pritaria F 
ASK-to iškeltai minčiai orga 
nizuoti mūsų reprezentacinės 
vyrų krepšinio komandos išvy 
ką Europon.

5. Suvažiavimas kviečia lie 
tuvių sporto klubus glaudžiau 
bendradarbiauti su FASK-lu ir 
jo padaliniais.

6. Suvažiavimas ragina spot 
to klubus ir sporlo darbuoto 
jus skaitlingiau dalyvauti meti 
niuose ČALFASS-gos suvožia 
vimuose.

7. Suvažiavimas dėkoja Ka 
nados Sporto apygardai ii . e 
vų Pranciškonų Prisikėlimo pi 
rapijai už nuoširdų priėmimų.

8. Suvažiavimas reiškia gilią 
padėką buvusiam FASK-tui u 
jų nenuilstamas pa^tang.-s u 
linki sėkmės naujai išrinutąjam 
FASK-tui.

9. Suvažiavimas kviečia lie 
tuvišką jaunimą, klubus ir vi 
suomenę gyvinti sporto sporto 
veiklą ir tinkamai reprezeniuo 
ti lietuvių vardą svetimtaučių 
tarpe.

10. Suvažiavimas prašo Ka 
nados ir JAV-bių Lietuvių B- 
nių Centro V-bas, ir kitas lietu 
viškas organizacijas bei lietu 
višką visuomenę prisidėti merą 
line ir materialine parama prie 
šių tikslų įgyvendinimo.

Suvažiavimo Prezidiumas.
{VEIKĖ JAV ČEMPIONĄ

Čikagietis Rimas Vaičaitis 
Čikagos universiteto suruoštose 
didelėse lengv. atletikos varzy 
bose uždarose patalpoje 1 įny 
lios ėjime įveikė JAV čempio 
nq ir krašto lengv. atletikos 
rinktinės narį Ron Zivvn. R. 
Vaičaitis, 20 m. amžiaus jau 
nuohs, parodė pažymėtiną lai 
ką — 6 min. 27.9 sek. Šis lai 
kas yra minėtų varžybų bei Ch; 
cagos universiteto sporto halės 
rekordas. R. Vaičaitis, kuris 
prieš kelis metus atvyko iš zde 
tuvos, aktyviai treniruojasi, daž 
nai dalyvauja įvairiose varžybo 
sc ir jau dabar priklauso pačiai 
geriausiai JAV ėjikų grupei

E. Š.
ČIKAGOS LITUANICOS 

FUTBOLININKAI 
ir šiemet varžosi salės futbolo 
(Indor Soucer) pirmenybėse, 
kurios prasidėjo 
Žaisdami ,,major“ 
mūsiškiai pirmąją žaidimo die 
ną nugalėjo 1961 m. salės fuf 
bolo I divizijos ir 1961 m. lau 
ko futbolo ,,major“ divizijos 
meisterį — maroons komandą 
2:1. Iš viso reikės sužaisti 7 
pirmenybių rungtynes — kiek 
vieną sekmadienį po vienas.

E. S.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West. Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 lig* 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. P- ir vakare nuo 7—9 v 
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

CANADA

Per pusę milijono

Kanados piliečiais
NUO TO LAIKO. KAI 1947 ĮSIGALIOJO KANADOS 

PILIETYBĖS AKTAS.

VIEN TIK 1960 PER 60.000 IMIGRANTŲ YRA DAV 
IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ IR TAPĘ 
BENDRUOMENĖS NARIAIS.

ŠIUO MALONIAI KVIEČIAMI 
KUS1EJI, LEGALIAI PRIIMTI Į ŠĮ 
GRANTAI PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIS MĖ
NESIUS. DABAR PADUOTI PRAŠYMUS KANADOS PILIE
TYBEI GAUTI.

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BEND
RUOMENĖS NARIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS: —

— teise
— teise

PILNAIS KANADOS

VISI NAUJAI ATt /- 
KRAŠTĄ KAIP IMI.

balsuoti
gauti Kanados pasą 

j valstybinę tarnybą

turėti pilną balsą Kanados viešo gyvenimo reikalų

— teise
— teise __

tvarkyme

PILIETYBĖS BLANKAI GAUNAMI PAS PILIETYBĖS 
ĮSTAIGOS TARNAUTOJĄ, ARTIMIAUSIAME APYLINKĖS 
AR APYGARDOS TEISME AR PILIETYBĖS IŠTAIGOJE 
OTTAWOJE. J

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

52-16

sausio 7 d. 
divizijoje.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos komandinėse ».a 

lo leniso pirmenybėse be pi a 
laimėjimų eina Kauno Mecb.vaa 
prieš Bangą, Statybininką ir 
Vilniaus Spartaką. Paskutines 
vietas — vienuoliktą ir dvyiik 
tą atitinkamai užima Tulpė ir 
mokslas.

— Lenkijos sportinė spauda 
gražiai atsiliepė apie mūsų .no 
terų krepšinio komandos per 
gales, kartu pripažindama, Kad 
jos pademonstravo gražų ir 
darnų žaidimą. Vyrams užme 
tarnas aštrokas jų žaidimas.

— Lietuvos ledo rutulio rime 
tinė Kaune laimėjo prieš Ry 
gos REG komandą 7:1, tačiau 
antrą dieną, atsignebimo rung 
tynėse, tai pačiai komandai pra 
laimėjo 0:4.

— Jau ištraukti SS-gos fut 
boio pirmenybių burtai. /•! 
niaus Spartakas pateko į augs 
čiausios lygos pirmąją grupę ir 
pirmas rungtynes žais gegužės 
2 d. Kijeve prieš SS-gos meiste 
rį vietos Dinamo klubą.

— Vienas geriausių SS-gos 
jauniu futbolininkų, Vilniaus 
Spartako vartininkas J. Bauža, 
šiemet saukiamas atlikti karinę 
prievolę. Be abejo, jo tam ja 
bus už Lietuvos ribų, tad juo 
susiinterasavo Maskva. Gi-ci

čiausiai lietuvis žais už viei c- 
CASK klubą.

— Nors futbolo sezonas bus 
pradėtas bent už kelių mėnesių, 
tačiau šio sporto „sirgaliai" jau 
dabar susirūpino Vilniaus Sjjar 
tako komanda, kadangi šie 
met iš augštosios lygos, turės 
pasitraukti dviejų pasKUtimų 
vietų komandos. Vilniškiam 
Sporte randami laiŠKai, kurių 
vienas yra labai įdomus, nes pa 
sako, kad treneris Glazkov į 
vilniečių komandą persą kitų 
tautybių žaidėjus. Laiško aulo 
rius siūlo kruopščiau dirbti su 
Lietuvos futbolimnkais, ger.au 
juos mokinant technikos ir rak 
tikos.

— Tėvynės Balso laikiaštu 
kui duodame dar kelis papildy 
mus, apie raudonus Lietuvos 
sportininkus tarptautinėje are 
noje. Taip, jie yra lietuviai, lie 
tuviškom pavardėm, tačiau prie 
jų... uždėtos SS-gos raides. Ir

tai, vokiečių sporto laikraštis 
,,Kicker gruodžio mėn. 18 d. 
atspausdino geriausių pasaulio 
lengvaatlečių sąrašą. Rutulio 
stūmime tryliktoje vietoje yra 
Varanauskas (pasekmė — 18, 
05 m.) disko metime — Lai 
tušnikas (57,93 m.) yra septin 
tas, o V. Jaras — penkioliktas. 
Prie jų visų pridėtos USSR .ai 
dės, kadangi tos pasekmės g»iu 
tos iš tarptautinės s-gos. kūnai 
visas žinias persiuntė ne Li 
va, bet S-ga. O skaityt jas 
sienyje, iš pavardžių tikra 
atskirs, ar tai lietuvis, a. 
vis ar estas, kadangi sąraše 
damos ir kitų pabaltieėių 
vardės.

siu klubu — Winnipeg^ Blue 
Bombers futbolo komanda, šie 
met nugalėjusi Hamiltoną, 
Grey taurės varžybose. Tin tar 
pu, geriausio pasaulio sportiniu 
ko vardas, pripažintas rusui V. 
Brumeliui, kuris j augštį įššoko 
2,25 m.

•— Iki šiol Izraelio fabrikai 
neturėjo futbolo komandų. 
Kaip praneša jų telegramų 
agentūra, du fabrikai jau sutiko 
sudaryti tokias komandas, duo 
ti darbą geriems ’aidėjams, su 
teikiant jiems sąlygas ir treni 
motis net darbo metu.

— V. Vokietijos futbolo rin 
ktinė, besiruošdama pasav 
pirmenybėms, sužaidė kontro.. 
nes rungtynes prieš Hamburgo 
SV klubą. Netikėtai rinktinė 
pralaimėjo pasekme 4 :3.

— Pasaulio ledo rutulio pit 
menybėse, Kanadai atstovaus 
Galt m. komanda. Kadangi jie 
yia mėgėjai, jau dabar susidur 
ta su finansiniais sunkumais. Iš 
reikalingų 15 tūkst. dol. turi 
ma tik septyni tūkst.

— Lemiamose futbolo rung 
tynėse neutralioje aikštėje, 3ul 
garija nugalėjo Prancūziją i :C 
ir tuo pačiu, pateko į baigmi 
nę grupę. Be jos, Čilėje Car 
žais šios valstybės: Šveicarija, 
V. Vokietija, Vengrija, SS-ga 
Anglija, Italija, Čekija, Isj 
nija, Jugoslavija, Argentina, 
Urugvajus, Kolumbija, Meksi 
ka, Čilė ir Brazilija. Kaip .na 
tome, sąraše nėra 1958 m. ant 
ros vietos laimėtojo — Švedi 
jos komandos (pralaimėjo vei 
carams) ir trečios — Prane az. 
jos.

— Estijos vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės viešėjo ry 
tinėj Vokietijoj. Vyrai net.kė 
tai pralaimėjo vokiečiams oO. 
100, o estės nugalėjo 60:39

— Labai įdomiai vyko Euro 
pos moterų krepšinio taurės p.r 
menybių rungtynės tarp Varsų 
vos AZS ir Leningrado koman 
du. Kai pasekmė buvo 70:68 
rusių naudai, lenkės gavo mes 
ti dvi naudas. Vieną jų nepa 
taikė, o antrą baudą lenkė ty 
čia pataikė į lanką, kad atšoku 
sį kamuplį pagautų Urbamak 
ir padarytų pilną metimą. T.up 
ir buvo. Esant lygiosioms ir ii 
kus žaisti tik kelioms sekun 
dėms, viena rusė įmetė... sau 
krepšį. Ji tai padalė sąmo.lin 
gai, nes lygiosios rusėms buvo 
nenaudingos, kadangi lenkės 
įsižaidė ir sunku pasakyti, kaip 
rungtynės būtų pasibaigusios 
pratęsime. Nors rusės pralaimė 
jo dviem taškais, tačiau joū pr 
teko į tolimesnius žaidimus, ka 
dangi pirmas rungtynes buvo 
laimėjusios augštesne pasekme.

e. u 
už 
ne 
'.at 

ran
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IŠ VISUR
— Geriausiu Kanados sporti 

ninku išrinktas 18-kos metų 
lengvaatletis B. Kidd. Iš mote 
rų tarpo, išrinkta ketunouKme 
tė plaukikė Stewart, o geriau

SAULT Ste. MARIE, Ont
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Pats didžiausias šių metų 
įvykis mūsų kolonijoje, neab'i 
jotinai buvo šaunus krikštynų 
balius, kurį surengė tautiečiai 
Kazimieras ir Klement'na Sly 
žiai savo pirmojo sūnaus Hen 
riko-Kazimieioknkštynų proga.

Krikštynos įvyko Trijų Ka 
|talj|ų dieną laimingų tėvelių 
namuose ir jose dalyvavo pei 
40 svečių. Svečiai buvo nuste 
binti ne tik vaišingumu, bet ir

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, nea reikalas 

tautinis.

šeimininkų nuoširdžiu 
mu svečius priimti.

Krikšto tėvais buvo 
ra ir Jurgis Skardžiai, 
nų baliui jau beveik įpusėjus, 
susirinkusiems svečiams Kalbą 
pasakė krikšto tėvas (kūmas), 
kuris apibūdino šeimininkus p. 
p. Slyžius kaipo pavyzdinę lie 
tuvių šeimą ir palinkėjo laimm 
giems tėveliams visokeriopos 
laimės, o ypatngai išauklėti sa 
vo jaunąją atžalą tikroje lietu 
viškoje dvasioje — geru Kana 
dos lietuviu.

NAUJOS AYL1NKĖS 
VALDYBOS RINKIMAI 
Gautomis iš ap. valdybos 

dininko tautiečio Prano Umbra 
so žiniomis, sausio mėn. 14 d., 
6 vai. vakaro ukrainiečių salė 
je yra šaukiamas mūsų koloni 
joje gyvenančių tautiečių sus-’ 
rinkimas, kuriame numatoma 
naujos ap. valdybos rink'rnai 

Korespondentas.

moliėji

Eleono 
Krikšty

iz

Atkelta iš 3-čio psl. 
guvos, duodamas jam Duno 
jaus (Tanais) vardą. Jis 
pat aplankė Bornholmo, 
niškai Abalus arba Bailia, 
kuri taip yra gausi gintaru 
Kasterides savo cinu“.

Pitias yra parašęs du šių ke 
lionių aprašymus, bet, gaila, 
jie yra prarasti. Šių kelionių ap 
rašymų smulkmenos yra pasii 
kę mus dėka Atėniečių ir Alek 
sandriečių. Atrodo, kad ir Aris 
fotelis savo gyvenimo gale yra 
skaitęs šio teksto ištraukas. Jo 
mokinys Dicearque, istorikas, 
geografas ir filosofas, gimęs 
maždaug 347 ir miięs 285, be 
abejonės skaitė šį veikalą. Kra 
tęs, kuris suformavo sferą, Ii 
mė — historikas iš Sicilijos, bei 
Eratostiene ir kiti yra pasinau 
doję šiuo veikalu.

Tai, ką čia suminėjau yra tik 
mažytė dalis ištrankų, paia 
tų svetimtaučių plunksna apie 
mus. Ar mes įvertiname savo 
tautos praeitį, jog galėtume lai 
ku ir tinkamai apginti jos teise 
tus reikalavimus? 'Pasistenkime 
pažinti save, jog būtume verti 
šių Montesquieu žodžių, ku 
riuos jis išspausdino 1748 me 
tais, veikale ,,L’Espnt dės Lo 
is“, 7-je knygoje, 5-rne ukyiiu 
je:

,,Gotas Jornandes šiaurės Eu 
ropą vadino žmonių giminės 
fabriku, 
fabriku 
sudaužo 
zis. Ten 
tautos, kurios palieka savo kraš 
tą, jog sunaikinus tiionus ir ver 
giją, įrodyti pasauliui, jog visi 
turime vienodą prigimtį, jog 
laisvė yra tam kad, pasieKUB 
bendrą g ė r j“.

Aš tačiau ją vadinu 
tų instrumentų, kurie 
pietuose nukaltas gcle 
formuojasi tos judrios
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KALĖDŲ EGLUTĖ,
kurią suruošė Vysk. Valančiaus 
šeštad. mokykla pr. m. gruo 
rėjo gražų pasisekimą. Nors ir 
nemaža salė, buvo perpiluy a 
dalyvavo per 220 vaikučių ir 
džio 17 d. parapijos salėje, tu 
apie šimtas tėvelių bei svečių. 
Mokyklos mokiniai gana vyku 

suvaidino ,,Kalėdų sapną".
. .. mok. J. Narušienės, paša 
kyta gražių eilėraščių ir moki 
nių choras, vad. chorvedžio V.

Neišsiblaškykime, kiekvienas sa 
vo atskirais keliais. Kiekvieną 
mūsų tautinį bei kultūrinį dar 
bą pasistenkim atsiekti visi ben 
dromis jėgomis. Neapvilkim tų, 
kurie pakvies jus prisidėti prie 
rengiamo pasilinksminimo, au 
kodami savo energiją ii laiką, 
kas kartais jiems patiems yra 
reikalinga. Valdyba.
VAJUS TAUTOS NAMAMS

Verikaičio, gražiai pagiedojo 
keletą kalėdinių giesmių. Kalė 
du senelio (K. Norkus) atvyki 
mas ir jo dovanėlės vaikams bu 
vo didžiausias džiaugsmas. Se 
nelis savo rolę atliko puikiau 
šiai:; papasakojo vaikučiams 

apie savo kelionę po gražiąją 
tėvynę Lietuvą ir Kanadą, apie 
įvairius papročius, patiekė daug 
įvairių klausimų, kuriuos vai 
kai su džiaugsmu atsakinėjo.

Eglutės proga mokyklai gau 
ta nemažai ir aukų. Aukavo 
,,Aušros Vartų" parap. 223.00 

'LB Apyl. v-ba.......... SU.00
_<iet. Namų v-ba .... 50.00 
Bankelis ,.Talka“ .... 25.00 
KLB Šalpos fondas . . 15.00 
Katalikių Moterų dr-ja 10.00 
Kronas-Valevičius Ltd. 10.00 
J. G. Skaistys, Investm. 10.00 
Moose Head House-Hotel 5.00 
Harbour Motor, Gasiūn. 5.00 
Prie įėjimo surinkta aukų 82.10

Mokyklos tėvų komitetas reiš 
kia nuoširdžiausią padėką vi 
siems aukotojams, o ypač para 
pijos klebonui kun. Dr. J. Ta 
darauskui ir parap. k-tui už gau 
šią auką ir nuolatinį rūpinimąsi 
mokyklos išlaikymu. 1 aipgi 
nuoširdžiausia padėka: mok. 
ved. J. Mikšiui už rūpestingą 
mokyklos vadovavimą, J. Na 
rušienei, V. Verikaičiui už pro 
gramos paruošimą ir, visiems 
mokytojams už gražų darbą. 
Kalėdų seneliui už atsilankymą 
ir įdomų pasikalbėjimą su vai 
kais ir tėveliams už gausų at 
silankymą. Visiems ačiū.

Mok. Tėvų Komitetas.
NAUJOJI L. SKAUTAMS 

REMTI DR-JOS VALDYBA
1962 metams, pp. Paškevičių 
patalpose pasiskirstė pareigo 
mis: pirm. Alf. Paukštys. 63 
Robin Str., LI 7-1898, spaudos 
reikalams ir sekret. V. Pašilys, 
50 Fariholt Rd. S., LI 4-4708, 
kasininkas J. Paškevičius, 151 
Flatt Str., JA 9-1783. ūkio rei 
kalams, A. Kaušpėdas, 42 Fio

įsigyti 39-toje savaitėje davė 
800 dol.. o nuo pradžios 43,600 
dol. P. Babinas, tui js Liet. Na 
muose $100, pridėjo dar $ŠOC. 
L. Namai pelnytai gali džiaug 
tis, kad tai vienintele org-ja, su 
gebėjusi Apjungti visus lietu 
vius. Savo narių eilėse iš senes 
nių ateivių jie turi apie 100 na 
rių.

Torontiškis J. Žal.aduonis 
įstojo nariu su $200, o hamilto 
nietės A. Eismontaitė ir E. Ma 
žulaitienė įnešė po $100. LN v- 
bos vardu giliausia visiems pa 
dėka.

LN V-BOS

■į’ Pagerbkime savo brolius žuvusius ginant protėvių žemę k
— ateikime į KLAIPĖDOS ir jo krašto atvadavimo *

g METINJ MINĖJIMĄ
H BŠ. m. sausio1 20 dieną, šeštadieni, d vai. vakaro, 

slovakų salėje, Page ir Welland g-vių kampas,
St. Catrarines, Ont. j;

>Ji Programoje: Ltn. Juozo Alonderio trumpas žodis.
solo dainos, baletas ir muzika.

f * .. iŠokiai prie geros muzikos. &

3į Kviečiami visi lietuviai jaukiai praleisti vakarą ir patrinti B 
škai prisiminti taip brangią mums dieną.

SLA St. Catharines 278 Kuopos Valdyba.
i-įį ..........

NEUŽMIRŠKIME PALAIKYTI SAVAS TRADICIJAS

rence Avė., JA 1-1656. pareng 
jeikalams: Ign. Varnas 152 Hol 
tan Avė. S., LI 9-8272, ir Ž. 
Pulinauskas, 60 Melrose Ave.
S., LI 5-5652.

iNaujoji v-ba, pradėdama 
darbą, pirmiausia nori nuošir 
džiausiaį padėkoti visiems tau 
tiečiams už betkokią paramą 
prtaeityje, mūsų jaunuomenės 
reikalams. Tuo pačiu prašo ir 
Šiais metais, nenustoti vilties, 
bet su nauja viltimi, su nauja 
energija įsijungti į mūsų pagrin 
dinį tikslą—išsilaikyti lietuviais 
patiems ir ateinančiai kartai pa 
likti, bet tinkamai paruoštą lie 
tuviŠką kadrą. Visiems linkime 
laimingų 1962-jų metų ir kvie 
čiame kovo 3 d. į pirmąjį mū 
sų parengimą — tradicinį kau 
kių balių. Ir šiais metais tiki 
mės, kad mūsų darbo vaisius 
apvainikuos nuoširdi mūsų b- 
nės parama, kuriai paprastai 
priklauso laimėjimų laurai. Be 
visuomenės nuoš. prisidėjimo, 
joks tautinis ar kultūrinis dar 
bas nebujos, bet palaipsniui 
smuks, iki paskutinė mūsų tau 
tos kibirkštėlė, negaudama tin 
karnų sąlygų įsiliepsnoti — už 
gęs. Įdėkim savo įnašą mūsų 
bendram ir vieninteliam tiksliu.

ir kontr. k-jo sposėdis kviečia 
mas sausio 23 d., antradienį, 7 
v. v. punktualiai A. Naruševi 
čiaus viešbučio salėje, kampas 
James Str. N. ir Gore.

Kviečiame
LN narius ir nenarius sausio 23 
d., antradienį 8 v. 30 min. va 
karo atvykti į Grand Hotel sa 
lę, kampas Jame N. ir Gore, 
kur išgirsime arch. Banelio ii 
Petrulio pranešimą, susipažin 
sime su jau paruoštais jų Tau 
tos Namų planais.

ŽIEMOS BALIŲ
sausio 27 d., šeštadienį ruošia 
Liet. Namų v-ba. Jis įvyks St. 
Michael’s salėje, 213 James St 
N. Prieš 5—6 m. ši salė buvo 
nuolatinė lietuviškų pramogų 
vieta, tad dabar vėl skaitlingai 
susirinkime prisiminti tų laikų, 
kada į ją šokiams susirinkdavo 
po 300—400 lietuvių. Pakarto 
kime ir dabar tą patį ir štai del 
ko: LN v-ba dabar pačiame 
darbų įkarštyje, kuriems pi a 
vesti reikia lėšų. Asmeninėms 
savo pramogoms mes beveik 
visi truputį iš savo biudžeto ski 
riame, tad koncentruotai atsi 
lankę į šį balių, mes lengviau 
siu būdu paremsime T. Namų 
įsigijimą ir turėsime malonų su 
batvakarį.

St. Michael salė dabar nau

Labai malonu, kai savo tau 
tines šventes prisimename ir 
Čia išeivijoje toliau tęsiame st; 
vo įsigyvenusias lietuviškas tra 
dicijas, kaip išeivijos sąlygo- 
leidžia.

Gerai yra, kad musų padan 
gėje geresniam paminėjimui 
yra tarp savęs pasiskirsčiusios 
organizacijos. Vieną iš lo.viu 
svarbesnių švenčių — Klaipė 
dos ir jo krašto atvadavimo m. 
nėjimą yra pasiėmus ruošti St. 
Catharines SLA 2 78 kuopa Ji 
jau tą vykdo iš eilės kelis me 
tus ir šiais metais rengia sausio 
20 dieną. SLA kuopos valdyba 
sugeba programą paruošti tin

karną ir vieną iš įdomiausiu 
Šiemet stengiamasi į programą 
įtraukti kas nors naujesnio, ki 
tokio, o tas priduos daugiau 
įvairumo ir įdomumo. I iktai 
rengėjų noras ir kartu pageida 
vunas iš visuomenės sulaukti 
kuo daugiausiai pritarimo ki 
taip tariant prašome lietuvių je 
gos ir pritarimo toliau išlaikyti 
dar tą teberusenančią lietuvis 
ką liepsnelę. Jei didelės tautos 
sugeba to išvengti, mes, lie’u 
viai, turėtumėm dvigubai oūti 
atsparesni, jei norime išlikt: ne 
sutirpusiais svetimose >ūrose.

WELLAND, Ont
V. Virdžys.

jai išdažyta ir talpina per 400 
žmonių, be to pačiame miest 
centre. Visi padėkime LN lėšų 
telkime ir ruoškimės žiemos bt
liuje dalyvauti.

RUOŠIAMAS PAGERBI 
MAS - VAKARIENĖ 

mūsų kolonijos energingąjai 
liet, teatro veikėjai — režiso 
rei E. Dauguvietytei-Kudabie 
nei.

Ši iniciatyva kilo B-nės v-bo 
je. Sausio 3 d. sušauktame o-jų 
atstovų susirinkime buvo išrink 
tas pagerbimui ruošti k-tas šios 
sudėties: K. Mikšys — B-uės 
v-bos, Aldona Matuliez ir K. 
Baronas— Aukuro, St. Bakšys
— Liet. Namų, Al. Paulius — 
parap. choro ir Alf. Paukštys
— Skautų rėmėjų. K-tas p-ku 
išrinko K. Mikšį. Pagerbimas 
įvyks vasario 10 d. St. Mirha 
el’s salėje, 213 James Str. N. 
Dalyvavimas vyrams po 3 dol., 
o moterims po 2 dol. Svečiai 
bus vaišinami prie bendro stalo 
skaniais užkandžiais ir gėri 
mais. Šokiams gros puikus oi 
kestras ir veiks atskiras bule 
tas. Pradžia 7 vv. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai aaly 
vauti ir užsiregistruoti iš anksto

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS |

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA"
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. gNemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. x
o Pilnas čekių patarnavimas. x
i Darbo dienos: X

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ■ vai p. p. X 
Antiadieniais ir penkiadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. g 

20 King St. E. Room 13. Td. JA 7-5575 g

VASARIO 16
kuris įvyks vasario 17 d., 162 
Hagar Str., Slova k Hali, Wel 
land, Ont., jau viskas paiuoš 
ta. Paskaitą skaitys visiems ge 
rai žinomas visuomenininkas 
St. Bakšys iš Hamiltono. Mcųi 
nę dalį išpildys Toronto V yru 
kvartetas, vadovaujamas kom 
pozitoriaus Sa. Gaiievičiaus 
Niagaros Pusiasalio akordeoni-. 
tė Birutė Bogušytė ir Niagaros 
Pusiasalio Skautų tautinių šo 
kių grupė, vadovaujama Z. UI 
binienės. Toronto Vyrų k vartė 
tą sudaro H. Rozaitis, A. Stri 
maitis, A. Brazys ir J. Zubric 
kas, kurie padainuos lietuv.ų 
kompozitorių ir kitų kūrinius.

WELLAND KOLONIJOS 
VAIKAI

turėjo dvi Kalėdų eglutes, vie 
ną surengė Tėvas B. Miką lauš 
kas, OFM, Šeštadieninės mo 
kyklos vaikams, kurios jis yru 
mokytojas ir globėjas. Eglute 
buvo suruošta 311 Wallace 
Ave., Welland, pp. Žinaičių na 
me, kur dirba ir šeštadienine 
mokykla. Buvo Kalėdų senelis, 
kuris vaikučius apdovanojo 
vertingomis ir brangiomis do 
vanomis, tai yra kun. Mikalaus 
ko nuopelnas, jam šios dava 
nos galėjo kaštuoti apie 100 
dol. Be kun. Mikalausko pagal 
bos vargu galėtų Šeštadienine 
mokykla išsilaikyti. Welland 
Apylinkės valdyba rinko auka? 
Šeštadieninei mokyklai, bei vi 
so surinkta 15 dol., tai maž 
daug vienos dienos darbininko 
uždarbis. Aišku, kad su tokia 
suma mokykla negali išsilaikyti.

Antra Kalėdų eglutė buvo 
surengta apylinkės valdybos vi 
siems vaikučiams, kurie lanko 
ir jau nebelanko Šeštadieninę 
mokyklą. Eglutė buvo suruoš 
ta Knights of Columbus salėje, 
Hellems Ave., tuojau po lietu 
viškų pamaldų, gr. 31 d. Čia 
taip atvyko Kalėdų senelis ir 
visus vaikučius apdovanojo. Be 
to, pašoko, dainavo ir linksmi 
nosi. Antra Kalėdų eglutė bu 
vo surengta apylinkės B-nes iė 
šomis.

VISIEMS GERAI 
PAŽĮSTAMAS

Niagaros pusiasalyje p. Kalvai 
tis, kuris ilgą laiką gyveno Wel 
Itmde ir buvo ilgametis apyl. v- 

» i „I—
pas K. Mikšį JA 9-8593, nuo 
5 iki 7 vv. kasdien arba pas A. 
Paulių, JA 9-5185. nuo 7 iki 
10 v. v.

E. Kudabienė yra begaliniai 
daug nusipelniusi mūsų visų pa 
garbos už jos nepailstantį dar 
bą su mūsų b-nės jaunimu, tad 
kuo skaitlingiausiai šiame jos 
garbei ruošiamame priėmime iš 
anksto užsirašykime dalyvauti. 
Šis pagerbimas ruošiamas E. 
Kudabienės 20-ties metų sceni 
niam darbui atžymėti. Sk. Si.

MINĖJIMUI,
bos narys, atsiuntė vald. pirm. 
A. Čapukui laišką ir $5.UG b- 
nės reikalams ir visiems Wel 
lando lietuv-ms sveikinimus Ka 
ledų ir Naujų Metų pioga F. 
A. Kalvaitis su žmona Zofija 
ir dukrele Aldona dabar g_>ve 
na Santa Ana, Californija. Apy 
linkės v-ba pp. Kalvaičius taip 
pat sveikina ir visų Welian^. lie 
tuvių vardu taiia viešą padėką 
už piniginę auką ir linki gerai 
įsikurti saulėtoje Kalifornijoje.

Dauguma Wellando lietuvių 
Naujus Metus suliko pp. Bieliū 
nu ūkyje, kur buvo pagerbti ii 
pp. Simanaičiai iš Port Colboi 
ne, 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga.

Ponus Simonaičius b-nės vai 
du sveikino vald. pirm. A. Če 
pūkas.

Kita dalis Welland lietuvių 
Naujus Metus suaiko pas pp. 
Žukauskus, 231 Wallace Ave., 
Welland. Bpvo svečių ir iš St. 
Catharines. Sutinkant Naujus 
Metus visus nuoširdžiai pasvei 
kino šeimininkė J. Žukauskie 
nė.

KANADOS M1NISTER1O 
PIRMININKO ĮSTAIGOS

sekr. p. C. Gauthier atsiuntė 
vald. pirm. A. Čcpukui laišką, 
kuriame jis dėkoja Wellando 
lietuviams ii valdybai, kad pa 
rašo politiniais klausimais. Pa 
sirodo, kad tokie laiškai neina 
į krepšius, bet skaitomi, tynnė 
iami ir pagal įeikalą nukie pia 
mi į atatinkamas įstaigas. Mini 
mas laiškas per Kanados dėle 
gaciją pasiekė net Jungtinių. 
Tautų rūmus.

Dabartiniu metu daug W«_l 
lando lietuvių yra bedaib.ai 
gal dėlto taip sunkiai eina su so 
lidarumo mokesčiu ir kitomis 
pašalpomis.

Rinkiminę komisiją Wellan 
do apylinkėje sudaro K. Stan 
kevičius, V. Siurka ir Valenti 
nas Jasiulionis. Rinkiminės k- 
jos būstinė ir adresas: Mr. K. 
Stankevičius, 82 Lincoln St., 
Welland, Ont. KLB Krašto t 
bos rinkimai įvyks balandžio 
29 dieną. z

SERGA IR GYDOSI
namuose J. Paužuolis ir A. Pra 
naitis. Gydosi ligoninėse. A. 
Kutkienė ir M. Šidlauskaitė. P. 
Kutkienė per šventes buvo na 
muose, kas suteikė visai šeimai, 
o ypatingai vaikučiams daug 
džiaugsmo.

Daugiau apie Vasario 16 mi 
nėjimą, Welland, bus skelbimai 
spaudoje ir be to. bus išsiuntmė 
tos programos.

Nepamirškime Vasario 16 
dienos minėjimo Welland, ku 
ris įvyks vasario 17 d., 162 rla 
gar St., Slovak Hall, Welland, 
Ont.

Bus: paskaita, meninė dalis, 
bufetas, loterija, šokiai ir kt.

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

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

S. Gira. BUENOS AIRES................................................$<00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA................................. $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas........................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
A. Škėma. BALTA DROBULĖ.......................................$1.0C
R. Spalis. ALMA MATER.......... ........................................$<00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
E. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................... $5.00
A. Tu’.ys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės...................................$3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai....................................... 25.00
liet. Laud, menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.......................... 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir U tomai...................... $3.00
I rof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
Šventoji istorija. SENASIS ISIAIYMAS................. I 00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHOR’l SiORlES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS..........................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ......... $1.00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................$Z.5C
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI ............3.50
A. Radž.ius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$L53
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. KaškcFs. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS........... 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .............................$ L00
N. Mazalailė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.61
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$2.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas.............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$1.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas......................................$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota..................................................$3.0'1
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...................................$1'0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDA. Romanas. . .$ 3.G0 
J Gaudrimas. IŠ LIETI VOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruotr.................................................................................... $7.50
Algrdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai L'< tuvos kaime. Kova su 
gaidžiu..............................................................................................$2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI .......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................ 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00
Levinskas - Banišauskas, /.NGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ............................................................................... J.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ...................................................................... 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...........................100
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vai dais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE.................................................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.....................$3.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ......... 2.50
E. Bačelic. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................  1-00
Merimce. KOLOMBĄ, romanas.......................................... 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas . . . . $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA.

RUGIAGĖLĖS ................. $ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orint ai tė, MARTI IS MIESTO ..............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25 

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

DAR VIENAS
Nekartą kreipiausi per spau 

dą j savo tautiečius, prašyda 
mas paskolinti man vienų kitų 
mūsų leidinių, ir bemaž visa 
esu gavęs, panaudojęs savo dar 
bui ir dėkingas grąžinęs. Dabar 
man reikalinga tariamai Vilnių 
je 1922 m., bet iš tikrųjų Kau 
ne 1935 m. VVS išleista mano 
lenkiškų straipsnių rinkinio 
,,Na posterunku wilenskim" V- 
toji knyga. Aptikusį ją pas sa 
ve tani ietį labai prašyčiau man 
paskolinti — grąžinsiu sveiką 
ir padėkosiu.

Mykolas Biržiška. kęs 
1120—2122 S. Magnolia Avė., yra 
Los Angeles 6 Calif., USA NL

PRAŠYMAS.
LAIVO PRIEKIS — 

LAŠO FORMOS
Japonų profesorius Takao 

Inui sukonstravo laivo povan 
deninę priekinę dalį, panašią ) 
krintančio lašo formą. Ši kons. 
trukcija turi eilę privalumų 
prieš įprastos formos laivus. To 
ks laivas plaukdamas sukelia 
žymiai mažesnes bangas, padi 
deja jo greitis.

PAJIESKOJIMAI
- Jieškomas Enzelis, alvy 
iš Anglijos Kanadon. Jam 
svarbus laiškas. Atsiliepti 
redakcijon.
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BANKAS „LITAS” PERŽEN 
GĖ M1L1ONO DOLERIŲ 

APYVARTĄ
..Lito” valdybos posėdyje, 

darydamas sausio 14 d. praneši 
mą banko vedėjas, D. Jurkus, 
pranešė, kad „Litas” 1961 me 
tais padarė apyvartą 1,017,109- 
59; pajamos pasiekė 529,460, 
išlaidos 487,649.48, pelno gau 
ta 21,157.64.
, Visuotinis banko susirinki 
ma paskirtas vasario 25 dieną

Faktą, kad „Litas“ apyvartą 
padarė didesnę, kaip miliono 
doleiių, reikia pabrėžti kaip įro 
dymą, kad banku tautiečiai vis 
daugiau pasitiki, vis daugiau 
mato iš jo naudos ir vis dau 
giau jo patarnavimais pasinau 
doja.

UŽGAVĖNIŲ PRAMOGĄ 
vaikams rengia N. P. seselės su 
trumpa programėle, vasario 18 
d. 4 vai. pp. Aušros Vartų pa 
rapijos salėje. Kivečiame visus 
vaikus prisidėti ir dalyvauti. 
Programos repeticijos bus kiek 
vieną sekmadienį po 10 vai. 
mišių seselių namuose.

N. P. Seserys.
TAURO PRAŠYMAS

Visi Montrealio lietuviai, ku 
rie galėtų prim'ti nakvynei va 
snrio 3—4 dd. atvykstančius į 
apygardines krepšinio pirmeny 
bes sportininkes bei sportin n 
kus yra maloniai prašomi pra 
nešti: V. Žižiui, tel. LA 3-1084 
ai ba DO 6-6220, arba V. Sipe 
liui PO 7-7595.
• Serga: Pp. Bulotų dukrelė 
Veronika nusilaužė kojos blauz 
dikaulį, dėlko koją teko sugip 
suoti: p. Žakevičienė gydės. Ii 
goninėje; p 
susirgusi.

GRAŽIOS
Sausio 13

to klube pp. Kazlauskų, Krikš 
čiokaičių ir Brikių iniciatyva 
įvyko Pranui ir Stasei Bulkams 
dvidešimties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių minėji 
mas, kuriame dalyvavo 70 žino 
nių. Sukaktuvininkams pareikš 
ta gražių sveikinimų, sugiedota 
ilgiausių metų ir įteikta vartin 
gų dovanų. Vaišės praėjo pui 
klausioje nuotaikoje.
S Algimantas Trasikis, dij ban 
tis Empirini Bank of Comerce 
pakeltas iki departamento me 
nedžerio pareigų. Sveikiname!
• P. Urbonaitė vieno fabrike 
madų vedėja, specialybės rei 
kalais lankėsi New Yorke ir Či 
kagoje.

ŠV. KAZIMIERO PARAP1 
JOS 1961 METŲ FINANSI 

NĖ APYKAITA
Pajamos: S$$

Spec, rinkliavos . . . .3,160.08 
Sekmad. ir švenč. rkl. 8,843 67 
Parapijos mokestis . .2,120.00 
Krikštai ........................... 61.00
Sutuoktuvės ..................... 597.50
Giedotinės mišios . . . .2,824.16 
Laidotuvės ir metinės 1,470.00 
Votyvinės žvakės. . . 1,375.53 
Įvairios pajamos. . . . 121.91
Procentai ....................... 54.07
Pareng., sales nuoma 7,049.35 
Aukos ......................... 9.074.65
Paskolintų ................ 103,000.00
Per. metais liko banke 823.43

Viso pajamų ..$ 140,587.35 
Išlaidos: $$

Vynas, ostijos, žvakės
ir votyvinės žvakės 1,430.65 

Švaros palaikymas. .
Kunigų algos ir maist. 4,525.00 
Bažnyč. tarn, algos .. 2,04 4.50 
Mišių stipendijos ir

patarnavimas . . . .1,423.25 
Šildymas, šviesa ir

telefonas ................. 2,379.71
Pastatų taisymas ir

palaikymas.............. 183.40
Apdraud. ir miokesc. 1,48-1.42 
Atmokėjimas kaikurių

rinkliavų farkivysk. 799 7b 
biuro išlaidos 12C.70 
........6,028.80 
skolų . . 1 12,694.00 
1958-60 metų

528.07

Valkauskienė yra

SUKAKTUVĖS
d. D. L. K. Vytau

Įvairios ir 
Procentai 
Atmokėta 
Atmokėta

sąskaitų
Viso išlaidų . $137,658./ i 
Viso pajamų ..$140,587.35 
Viso išlaidų ..$137,658.71 

Banke ir kas. lieka $ 2,928.64
IŠiais metais turėta pajamų— 

$36,754.92. t. y. $ 20.009.— 
daugiau negu pereitais (i960) 
metais.

Šiais metais padaryta papras 
tų išlaidų $14,025.40. Išmokė 
ta skolų savais pinigais $13,704. 
00 ir procentų $6,028.80.

Šv. Kazimiero parapija dar 
turi skolų $147,261.84 ir nesu 
mokėtų procentų už 1956-60 
metus — $2.648.60, viso skolų 
— $149,910.44.

Kun. F. Jucevičius,
Kazimiero Parapijos 
Administratorius.

J. Rimšaitė, dirbanti Ka 
sostinėje, šiomis dieno

Šv.

• Dr. 
nados 
mis lėktuvu sugraįžo iš Brazdi 
jos, pakeliui apsilankiusi ir Uru 
gvajuje bei JAV, o jaunimas 
— pp. Žakevičių buvo išvykęs 
i Niagara Falls ir A. Masevičiu 
tė — j Floridą, Miami.

Dr. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

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

HU 1-8437

Dr. J. ŠEMDGAS
5441 Bnnnantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
k t-l virtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

2-4: 7-9 p.

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

m

DANI Ų GYDYTOJAS 
D r. J. M A L I S K A 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaiti8
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236* CSl.Z I £»" 9 £»i9*9

KLB HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS KOMI 
SIJOS PRANEŠIMAS

Rinkiminė Komisija pareigo 
mis pasiskirstė: pirm. K. Meš 
kauskas, sekr. V. Leparskas ir 
nariai A Dalangauskas, A. 
Kaušpėdas ir Z. Pulianauskas.

Rinkiminė Komisija skelbia 
Hamiltono ir apyl. lietuvių vi 
suomenės žiniai, kad :

1. Kandidatų sąrašai į Apyl.
V-bą ir Kontrolės K-ją turi bū 
ti pristatyti į Rinkiminės K-;os 
būstinę, 199 Burris St. Hamil

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vienybės Oktava prasidės 
sausio 18 d. ir baigsis sausio 25 
d. Intencijos: sausio 18 d. kad 
visi krikščionys įsijungtų vieno 
je Kristaus bažnyčioje; sa .šio 
19 d., kad visi katalikai ryžtin 
gai siektų Krikščionybės idea 
lų; sausio 20 d. kad ra.>tų bend 
rą kelią į Kristų ortodoksai ir 
katalikai; sausio 21 d. angliko 
nai ir katalikai; sausio 22 d. 
reformuotieji krikščionys n ka 
tulikai; sausio 23 už vienybę Vi 
sų krikščionių Katalikų Bažny 
čioje; sausio 24 d. kad žydai su 
prastų Kristaus svarbą jųjų tau 
tai; sausio 25 d., kad visa žmo 
nija susijungtų Kristaus tiesoje, 
bei jojo meilėje.

Aukojo bažnyčios dažymo 
bei remonto reikalams. P. PeČ 
kaitis 200 dol., E. Urbonaitė 
50 dol., K. 
dol.

Suaukota 
ms bažnyčios
madienį prieš Naujuosius metus 
159 dol., Naujųjų metų dieną

Karalių 
praeitą

ton, nevėliau 1962 m. sausio 27 
d., 24 vai.

2. Remiantis Apyl. V-bos 
ir Kontrolinės K-jos rinkimų tai 
syklėmis, inforlmuojame:

Apyl. V-bą sudaro 7 nariai 
ir Kontrolės K-ją 3 naiiai. Tuo 
būdu kiekviena 10 asmenų gru 
pė gali išstatyti nedaugiau kaip 
7 kandidatus į Apyl. V-bą ir 3 
i K-lės K-ją.

Kandidatas turi būti sumokė 
jęs B-nės solidarumo mokestį 
už 1961 metus.

Vsais rinkimų reikalais pra
Visais rinkimų reikalais pra 

šome kreiptis į K-jos pirm. K 
Meškauską, 22 Rutherford St., 
Hamilton, Ont. Tel. JA 8-2886 
arba į sekr. V. Leparską, 199 
Buris St.. Hamilton. Ont. Tel. 
LI 9-8465.

Rinkiminė Komisija.

Raštinė: LE 4-4451

Bagatavičius 15

parapijos reikalą 
rinkliavoje sek

168.50 dol., Trijų 
šventėj 60.50 dal. ir 
sekmadienį 26.50.

Mūsų choras jau 
energingai ruoštis Didžiajam 
Lietuviškos Dainos koncertui. 
Šia proga labai nuoširdžiai kvie 
čiame visus balsingus mūsų ko 
lonijos narius įsijungti į mūsų 
chorą. (AV).

Šv. Onos dr-ja vasario 10 d. 
AV salėje ruošia Valentų va 
karienę, be to bus muzika, lo 
terija, šokiai,

PAS PONUS MEILUČIUS
,š Urugvajaus, Montevideo, at 
vyko motina ir uošvė, Ona 
Dženkaitytė - ŽaganaviČienė, 
išgyvenusi Urugvajuje 30 me 
tų. Likusi našle, ji atsikėlė į 
Montrealį.

pradėjo

SVARBU VISIEMS
,,Nepriklausomos Lietuvos“ 

dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imti šį laikiaštį, 
daroma didelė lengvata, kas 
N. L. užsisakys gruodžio ir sau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią NL prenume 
ratonai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe.

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E. 

Suite 901 
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P MILLER,

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

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

Reaid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

bankas 
indėnų, 
diepozi

7

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės jmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šį šeštadienį, sausio 20 d., 
vai. vak. Parapijos vakarienė.

Bus orkestras, loterija ir gera
vakarienė - Parapijiečiai prašomi 
aukoti fantų, o šeimininkės, py 
lagų. Visi kviečiami dalyvauti.

Choras turi naują dirigentą 
Juozą Skyrių. Choro repeticijos 
trečiadienį, 8 vai. vak.

Vaikų choras organizuoja 
mas. Kviečiami dalyvauti 7— 
14 metų. Sekmadienį, sausio 
21 d., 10 vai. ryto parapijos sa 
lėje pirma repeticija.

Jaunimo susirinkimas išrinko 
naują valdybą: E. Kalakaus.cą, 
A. Laurinaitį, A. Abraitį, J. 
Laurinaitytę ir R. Baršauskai

. .Rinkliava bažnyčioje — 383. 
07. Aukavo pp. Stankūnai 200 
dol.,~p. Jasiūnienė 20, Mrs. 
Edasovič ir p. Mašnickienė po 
10 dol.

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
buvo labai gausus.

PATAISYMAS
Praeitame NL nr. klaidingai 

buvo atspausdintos pavardes 
Kalėdų metu susižiedavo Aido 
na Tamkevičiūtė (ne Stankevi 
čiūtė) su Edvardu Zatylny. Už 
klaidas atsiprašome.
• S. Aneliūnas, susidarius tam 
tikroms aplinkybėms, B-A Bre 
wster service station, St. Antoi 
ne gatvėje, pardavė.
0 Mirė Podoskaitė - Budaus 
kienė Antanina, 72 metų, gi.
25 d. Reddy Memorial ligoni 
nėję.
• Vajaus „Liaudies Balsui“ ati 
daryme sudėta 200 dol.
9 M. Niaurienė susirgusi gydė 
si Victoria ligoninėje.
• Serga: A. Abodinskienė, P. 
Skirka, M Laurinaitis.
9 Mirė P. Januškaitė - Plausi 
nienė,
viškių kaimo, Raudonės v„ Ra 
šeinių 
ne.

REIKIA
KIEMS
Kreipkis į bandą „Litas“ tel. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditin 
giems asmenims žirantai nei ei 
kalingi.
Remk „Nepriklausomos Lietu 
vos” laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

60 m., kilusi iš Venslo

ap. Palaidota Hamilto

PINIGŲ SMUL 
REIKALAMS?

BANKAS „PARAMA”
į Naujus metus įžengė su aps 
kritu 2,000 savo narių skaičių 
mi. Tas dutūkstantinis numeris 
teko Z. Br. Ščepanavičių dūk 
rai—studentei Nijolei.

1962 m. sausio 1 d. 
turėjo 1,424,189 dol. 
iš kurių 1,061,914 dol.
tais ir 372,275 dol. Šerais. Pas 
kolų buvo: asmeniškų 530,850 
dol. ir pirmų morgičių 571,087 
dol ir investuota į lakštus ii ne 
kilnojamąjį turtą 205.550 ool.

Bankelio metinis visuotinis 
narių susirinkimas numatomas 
šaukti vasario 25 d. Prisikėlimo 
parap. salėje.

ŠV. JONO PARAPIJOS 
komitetas sausio 10 d. klebon: 
joje turėjo posėdį, kuriame bu 
vo išklausytas klebono kun. P. 
Ažubalio metinis pranešimas 
apie parapijos reikalus ir aptar 
ti darbai ateičiai.

Šis komitetas. pirmininkau 
jant J. Matulioniui, yra isbu 
vęs ketverius melus, todėl po 
sėdyje iškeltam naujo Komile 
lo sudarymo klausimui visi ko 
nuirto nariai pritarė, išskyrus 
kleboną.

Kaip šiame krašte praktikui? 
jama, parapiniai komitetai ne 
ra visų parapijiečių renkami, o 
narius pasirenka klebonas.

Ilgokai užsitęsęs, besidali 
nant mintimis dėl parapijos 
ateities veiklos planų pas viaio 
met nuoširdų ir vaišingą augs 
taitį - biržietį kleboną kun. P. 
Ažubalį, buvo baigtas jo nuo 
širdžia padėka komiteto naria 
ms už glaudų ir vaisingą benu 
radarbiavimą.

L. NAMAI
dėl trukdymų duoti banketams 
ruošti leidimų, turėjo nemaža 
finansinių sunkumų. Fačau, 
tiems trukdymams atkritus, rei 
kalai vėl pagerėjo ir iš savo pa 
jamų praeitais metais padengė 
skolų 1,500 dol. Per paskuti 
nius trejus metus lokių skoIu 
yra sumokėta 6,200 dol. ir sau 
šio 1 dienai dar liko 16,800 ciol.

ŠACHMATŲ 
TRENIRUOTĖS

Tuoj po pamaldų kavinėje 
vyksta šachmatų treniiuotės ir 
turnyrai. Visi, nuo 10—19 m., 
prašomi rinktis kavinėje, jau 
nųjų šachmatų sekcijai va 
dovaus B Genčius, talkininkau 
jant p. Fabricijui, V. Petraus 
kui ir V. Genčiui.
• Studentų popietėje 
rulis parodė naujus spalvotus 
filmus iš Trinidado, 
studentų parengimų ir stovyklų.
• Vajaus rinkliavose P. par. 
bažnyčioje per visą grauodžio 
mėn. ir Naujų Metų dieną viso 
suaukota 6,010 dol.
• Par. choro repeticijos: antr. 
motedų, trečiad. vyrai.
• Vyrų dr-jos susirnikimas sek 
madienį po sumos muzikos stu 
dijoje.
9 Studentų globėjų k-to pose 
dis muzikos studijoje sekmadie 
nį 4.30 vai. pp.

Vyt. Pet

praėjusių

PARDUODAMAS 
TRIPLEKSAS

27 ir

j Dr. P. MOKKIS |
$ DANTŲ GYDYTOJAS |

8 Vakarais ir šeštadieniais x
X pagal susitarimą. 8

1082 Bloor W„ Toronto 4^ 
X (į lytus nuo Dufferin St.) 
A 8

NAUJA SPORTO KLUBO 
„VYTIS“ VALDYBA

Per praėjusį visuotinį susi 
rinkimą išrinktoji „Vyčio" v- 
ba pasiskiistė pareigomis, pir 
mininke S. Kasperavičių.ė. 
sporto vadovas J. Balsys ir ad 
mimstratorius J. Budrys.

SPORTO SRITIS
— Nauju Kanados spurti 

apygardos vadovu išrinktas V. 
Birieta.

— „Vyčio“ berniukai kr'pši 
nikai pralaimėjo St. Chnstop 
her’s 31:8, o mergaitės laimė 
jo prieš St. Hellen’s 14:10.

— Į Kanados apj gardinęs 
pirmenybes „Vytis“ numato pa 
siųsti vyrų ii moterų krepšinio 
komandas, j. b.
9 Prisikėlimo par. k-to posėdy 
buvo peržiūrėta parapijos 1961 
m. veikla ir finansai h padary' 
ti planai 1962 metams. T. Kle 
bono kviečiamas, parap. ko 
mitetas sutiko savo pareigas ei 
ti ir toliau, pirm. dr. S. Čepas. 
9 Kalėdojimas Pris. par.; Ali 
bott, Alhambra, Boustead, 
Brad, Chelsea, Darval Rd., Ke 
nneth, Prince Rupert, Radford 
ir Wanda Rd.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
1961 metų pajamos ir išlaidos.

Pajamos: 
Aukos 
Bažn. 
Vajui 
Kitos 
Parengimai, salė, 

kavinė .. .......... 102,959.42
Parapijičių paskolos 18,359.10 
Įvairios ....................... 14,850.35
Likutis iš 1960 m. . . 117.61

Viso pajamų . . $194,366.
Išlaitos: $$

Vyskupijai ........................464.12
Reikmenys bažn........... 3,586.07
Algos kunigams . . . .2,925.00 
Kitos algos................... 2,043.00
Kuras, šviesa ir tt. . . 1,700.— 
Maistas ir virt, reikm. 4,132.06 
Kuras, šviesa ............ 5,852.45
Salė ir kavinė................. 655.23
Parap. vajus............  11,743.37
Šalpai .........................  23,479.29
Algos ir pagalba sal. 15,922.24
Produktai ir pareng.

reikmenys .............18,143.98
Įvairios ...................... 16,67 Lit
Bankams ....................30,400.00
Parapijiečiams.......... 23,267.82
Palūkanų........................5,115.10
Viso išlaid. 1961 m. 166,102.89 
Likutis 1962 m........... 28,264.03
1962 m. sausio 1 d. parapija

lieką .skolinga:
Bankams .................. 113,000.00
Parapijiečiams .... 32,605.12

Viso skolų..........  150,605.12

$$ 
ir rinkliavos. .15,484.20 
staa. fondui. .11,111.46

8,349.20
2J.14U.52aukos

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis A V 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

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 — pirmadie 
mais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penkiadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

Ave. Rosemount. 1—6 
2—3 kmb. Skiepe baigiamas 
įrengti butas, aplink apeinamas, 
prie gero susisiekimo. Anglų ka 
talikų mokyklą sekančioje 
gatvėje. Iki šaping centro 1 mi 
nutė kelio. Parduodamas už la 
bai prieinamą kainą. Taip pat 3-jų augštų, po 5—6 kamba 
parduodami 6 kambarių baldai. 
Savaitės dienomis skambinti po 
6 vai. vakaro, šeštad. ir sekm. 
visą dieną. Telef. RA 7-7013.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
3-jų šeimų .........$18,750.00
6-sių šeimų .......... $37,000.00

12-kos šeimų . . . .$73,000.00

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

rius, atskiras centralinis šildy 
mas, skiepas. Park Extension, 
Querbes St., netoli J. Talon St.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė

Draudimas — Paskolos
P. Adamonis, RA 2-2472.

i mu n i ir

$

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

I.achine. Tel. ME 1-0882

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6006.
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