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MASINU FONDO VAJUS

Labai dideli ųlneraiiiii m ų savaitė
KAS NAUJA KANADOJE

Ratavičias Kasperas,
Montreal.................... . il'J JO

Alinauskas Gasperas,
Montreal.....................;.$1'J.0l

Smilgis Emilis,
Vancouver, B. C. . .$10.00 

Pilibaitis Antanas . . .;.$id.00 
Kinderis Jonas

i LaSalle ....................... $j.00

DIDELĖS VARŽYBOS MASKVOJE DĖL KOMUNISTŲ 
PASAULINIO SKILIMO 1RRUSŲ NUMONIŲ 

IŠSISKYRIMO
Teroras Prancūzijoje, teroras Alžyre, karas Indokinijoje, 

neramumai San Domingo, Venezueloje, Irane, netikrumas 
Gvinėjoje.

NERAMUMAIS perpildyta sa 
vaite praėjo, bet neramumai 
dar nepasibaigė, nes jeigu Do 
minikos respublika apsitjtariiė, 
o

VENEZUELOJE KRŪVI 
NOS RIAUŠĖS, 

sukeltos komunistų, apmulsin 
tos, tai Prancūzijoje ir Alžvri 
joje jos gresia daug didesnėmis 
pasekmėmis.
MASKVOJE taip pat neramu. 
Ir tai matoma iš vis daugiau 
pasireiškiančių faktų. Nors ži 
nios iš Maskvos ir labai sykš 
ėios, bet kai vyksta nesutari 
mai, tai šalys nenoromis išduo 
da paslaptis. O tos faslao.ys 
kalba

APIE DRAMATIŠKAS 
cHsRUŠČIOVO KOVAS 

SU MOLOTOVU, 
tikriau — tų, aplink tuos vyrus, 
susigrupavimų. Molotovas, kaip 
aiškėja, turėjo aiškintis kompar 
tijos centre. Jis pristatė nesutari 
mų klausimus iš esmės: kom 
doktrina — vienas dalykas ir 
..uib p taktika kitas dalykas. M o 
lot. eaa puolęs Chruščiovą 
ab'. m frontais.
Molotovas kaitinęs chmš 
čiovu dėl santykių bloginimo su 
Kiniji s komunistais.
CHRUŠČIOVAS gi santykius 
su Kinija matąs kitoje šviesoje. 
Pagal Chruščiovų
RUSIJOS KOVA SU KINIJA 

NEIŠVENGIAMA.
Todėl pačiai Rusijai teikia bū 
ti vieningai ir pajėgiai. Dėl to 
Chruščiovas ir reikalaująs vie 
nybės partijoje, ir paklusti vie 
nam autoritetui.

Kadangi Molotovas, siekda 
nia<* pats atsisėsti į Stalino sos 
tą, Chruščiovui su jo klika ge 
moju nenori pasiduoti, tai 
CHRUŠČIOVAS STALINI
NINKAMS PASKELBĘS 

GRIEŽTĄ KOVĄ.
I Paskutinės žinios praueža, 

kad Chruščiovas ir partijoje lai 
mėjęs o partija eina drauge tu 
kainioineiie, todėl ir galėjęs lm 
tu. griežtų priemonių opozicijai 
sudrausti. Todėl dabar yra

ĮSAKYTA VISUR IŠNAI 
KINTI STALINO, MOLO 

TOVO, VOROŠ1LOVO, 
KAGANOVIČIAUS, — 

kaip Bulganino ir Malenkovo 
vardus iš miestų, kolchozų, įmo 
nių, mokyklų ir nors ir nežy 
miausių vietų. Tūkstančiai var 
dų Stalino ir stalininkų gaibei 
įrašytų Rusijoje ir jos pagrob

Okupaciją išryškinanti byla 
Lietuvoje

PAGRIEŽTINTI LIETUVOS OKUPACIJAI IR PATEI 
SINTI LIETUVOS TURTŲ GROBIMĄ

Vadinamoji Klaipėdos kuni 
gų byla Vilniaus teisine pučia 
ma per visą ,,plačiąją tėvynę". 
Ir tai yra įrodymas, kaip sov e 
finis Lietuvos okupantas ,,tole 
ruoja" bažnyčią n žmonių į.-.iti 
kinimus?

Okupacijos veiksnio — Ma 
skvos kompartijos įsakytas, va 
dinamasis teismu prokuroias 
kaltinamiesiems pare’kalavo:

Klebonui kun. Liudui Povilo 
niui 8 metų kalėjimo; kun. Bro 
niui Burneikiui 6 metų kalėji 

tuose kraštuose, dabar jau bus 
galutinai išnaikinti.
MOLOTOVAS, Voiošilovas, 
Malenkovas ir Kaganov’čius 
taip pat yra išmesti ir komunis 
tų partijos.
ŽMONĖS, žinoma, džiaugsis 
tuos tironų vardu galėdami nai 
kinti, kaip jie sunaikino jų tais 
vę.

DEJA, TIRONIJA 
TEBELIEKA

ir, kaip spėjama, ji bus dar 
griežtinama.
PRANCŪZIJOJE vyksta de 
Gaulle kovos su krav rūtiniais 
elementais. Kovos dėl Alžyro 
ir prancūzų jame laisves. Kraš 
tutiniai prancūzai nesutinKa Al 
žyrui duoti nepriklausomybę, o 
dabartinės sąlygos to reikalau 
ja. Todėl
KRAŠTUTINIAI PRADĖJO 

TERORĄ.
Sproginėja bombos, šaudoma 
iš langų, teroras vyksta žiaurus. 
De Gaulle padėtis labai sunki 
ir labai trapi, nes ir Princu rijos 
kariuomenės karininkų laipe 
yra daug santimento krašluti 
niams. Labai sėkmingas strei 
kas Alžyre taip pat rodo, kad 
Alžyro prancūzai pritaria kraš 
tutiniams. Kuo ši kova past 
baigs, dar nežinia. De Gaulle tu 
rėjo griebtis drastiškų priemo 
nių, bet ir tokios dar neduoda 
laukiamų vaisių.
DOMINIKOS respublikos .'.mo 
nės gal greičiausia susitvarkė: 
diktatorių pasodino į kalėjimą 
ir grąžino į valdžių diktatui iaus 
pašalintą tarybą.
VENEZUELOJE, komunis 
tams norint išvystyti piopagan 
dą prieš
URUGVAJUJE VYKUSIĄ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJĄ,
į JAV atstovybę įmetė boiaoą. 
Kilo kovos ir gatvėse, į kurias 
komunistai įkurstė studentus. 
Užmušta apie 30 asmenų, su 
žeistų apie 150. Paskelbus iš 
imties stovį, riaušės aprarnin 
tos. Šie įvykiai įrodo, kad ko 
munistai griebiasi teroio veiks 
mų.
IRANE tokios pat rūšies nėra 
mumai, ir tos pačios jų priežas 
tys. Ir Teherane riaušės sukurr 
tytos panaudojant studentus. 
Bet Irano valdžia susekė, kad 
PROKLAMACIJOS, KURS
TANČIOS RIAUŠES GAU 

TOS IŠ SOVIETŲ 
ATSTOVYBĖS,

mo; Faneros fabriko dir. Auta 
nui ’Paškevičiui 5 metų kai. ; 
Tiekimo kontoros virš. Bene 
diktui Alsiui 5 m. kai.; Namų 
v-bos inžinieriui Juozui MiKa 
lauskui 5 met. kai.; Namų v- 
bos Nr. 8 valdytoja „ \gai Klo 
vaitei 3 met. kai.; Miško pre 
kybos sandėlio diiektoriui Jaro 
slavui Krivickui 3 met. kai., bet 
nuo bausmės atlikimo atleisti.

Kunigams ir turtas atimamas, 
o bažnyčia seniai nusavinta. Pi 
nigų spekuliantai nieku nekalti 
narni.

KANADA PRIEŠ NAUJUS
Kai min. pirm. |. Diefenba 

ker sosto kalboje, atidarant pas 
kutinę federalinio p,olamento 
sesiją, paskelbė visą eile pr 
tvarkymų, kurių ūksiąs pager in 
ti esamas socialines sąlygas ir 
tuo prisigerinti, kaip spėjama, 
'rinkėjajms, opozicija griebėsi 
aštrios kritikos. Opozicijos va 
das L. Pearson pirmasis dėl 
jos pasisakė. Esą, konservalo 
rių valdžios politika tiek vidų 
je, tiek užsieniuose nebuvusi sė 
kminga.

Viduje konservatorių valdžia 
nesugebėjusi teigiamai išspręst, 
svarbiausio klausimo — neoar 
bo. Ateičiai nieko valdžia nenu 
mačiusi ir ntpasisakiujj labai ak 
tualiu bendrosios rinkos kiausi 
mu, taip gi nepaskelbusi atei 
nančių metų biudžeto, Kurio de 
ficitas labai išaugęs, oel kūno 
konservatoriai inesugebą mi* 
žinti.

CCF lyderis Argue taip pa 
reiškė, kad koiservatorių va. 

todėl Irano valdžia apkaltino 
sovietus kišimusi į Irano vidaus 
reikalus. Įdomu, kad priežastis 
riaušėms — dabartinės valdžiom 
pradėtoji žemės reforma. Mat, 
Irano valdžia nutarė iš dvari 
ninku paimti žemes ii jas išoa 
lyti bežemiams. Komunistams 
tas nepriimtina, kaip ir dvari 
mnkams.
. LAOSE, nežiūrint susitarimų, 
vyksta kovos.
KOMUNISTAI PASIRYŽĘ 
UŽGROBTI VIĄSĄ LAOSĄ.

Komunistai paskub ntai ver 
žiasi į visą Indokiniją ir pasny 
žę ją užgrobti. Derybos dėl lai 
kos — tiktai priedanga grobi 
mams.
GVINĖJOS klaus•mas teoėra 
pakibęs ore. Indunezųa pareis 
kė, kad Ji O pas.angoo prives 
ti prie susitarimo neuuoda lau 
kiamų pasekmių.
BERAS PASIŪLYMAS GVI 

NĖJAI DUOTI 
PASIRUOŠTI

j 10 priežiūroje, nes ten žmo 
nės dai puslaukiniai. Juos rei 
kia civilizuoti, kultūrinti, ir tai 
geriausia gali atlikti neutrali jė 
ga.
KONGE gi, atrodo, Gizenga 
taip pat bus privestas prie t*, ar 
kos, kai ir apsiraminęs Tčiombe,

KITOS ŽINIOS
— Vak. Gvinėjos taryba pa 

sisake už plebiscitą.
— JAV astronautas pulk 

Gleen dėl blogų klimatiniu sąiy 
gų, numatytu laiku nebuvo pa 
leistas j erdves. Maskva pas.cei 
bė — išsigando. Būsiąs tačiau 
paleistas penktadienį ar šešta 
dienį.

— Amerikos prezici. J. Kelt 
nedy pasisakė už bendrą rinką 
ir muitų sumažinimą, arba n vi 
sizką panaikinimą.

— Popiežius Jonas XXIII 
apgailestavo liūdną faktą, kad 
Katangoje puslaukiniai kanai 
užmušė 19 misionierių,

— Gvatemaloje dėl neramu 
mų paskelbtas nepaprastas ;to 
vis.

—■ Kennedy priims Izvestijų 
redaktorių.

— Macnrullanus atvyksta i 
Vašingtoną.

— JAV paleido raketą į 
Mėnulį.

— Rusija susnūpino Gizen 
ga ir kaltina JTO instiukc>jų ne 
pildymu

FEDERALIN1US RINKIMUS 
džia siūlo daug išlaidų, bet ne 
nurodo, iš kur ji paims lėšas 
toms išlaidoms padengti. Min. 
pirm. į priekaištus atsakė ketu 
rių valandų kalba, kurioje la 
bai aštriai atsikirto liberalą ns.

Šis aštrus susikirtimas laiko 
mas įžanga į pnešrinknūnę ko 
va.

PADIDINS SENATVĖS 
PENSIJAS

Min. pirm. J. Diefenb iker 
paskelbė, kad senatvės penai 
jos, kurios bgšiol išmokamos 
po 55 dc^l. kas mnesis, bus pa 
keltos dešimčia dolerių, tad se; 
natvėės pensijos mokamos nuo 
70 metų amžiaus, bm 65 dol 
per mėnesį. Tokiu pat būdu bū 
šią pakeltos ir invalidumu pen 
sijos bei kiti socialinio pooū 
džio išmokėjimai.

Šis pensijų pakėlimas iždui 
atsieisiąs apie 120 mil. dol. mc 
tams.

PADIDINAMA PARAMA 
UNIVERSITETAMS

Pranešama, kad federalinė 
valdžia padidins paramą univer 
sitetams. Ligšiol universitetams 
parama duodama tokiu būdu 
— kiekvieno studentu naudai 
buvo išmokama 1.500 dol. Nuo 
šiol būsią išmokama po 2* dol, 
kiekvienam studentui.

Šis pakėlimas iždui kaštuos 
apie 10 mil. dol. per metus.

REIKALAUJA PANA1KIN 
TI TILTŲ MOKESČIUS
Montrealio priemiesčių ir ar 

ūmųjų valsčių savivaldybių ats 
tovai specialiame susirinkime 
nutarė reikalauti, kad Montre 
alio tiltų mokečiai būtų panai 
kinti. Esą, už tiltus jau surinkta 
jų kaina perviršijanti suma.

— JAV valdžios įstaiga pra 
neša, kad ji parengė knygutę, 
kurioj nurodyta, kaip gyvento 
jai turi elgtis atominio karo at 
veju ir kaip pradėti rūpintis sta 
lyti apsisaugojimo bunkerius.

GOMULKA KALBĖJO 
APIE LIETUVIŲ ŽEMES

Lenkijos komunistinei dar 
bo partijai“ minint 20 m. su 
kaktį, Varšuvoje pasakytoje 
kalboje partijos šefas V. Go 
mulka dėl 1939 m. Lenkiją iš 
tikusios katastrofos apkaltino 
Lenkijos vyriausybę, jis pirmą 
kartą paminėjo, rytų biiko kraš 
tuose vis nutylimą slaptąjį pa 
pildomą protokolą prie Molo 
tovo - Ribbentropo 1939 m. 
pasirašytos sutarties.. Pagal tą 
protokolą, kaip pastebėjo Go 
mulka, lenkų vokiečių karo at 
veju sovietų vyriausybė sau pri 
siskyiusi Lenkijos valdytas uk 
rainiečių, gudų ir lietuvių ze 
mes ir nurodė, kad Lenkijos ka 
rinio žlugimo atveju tas sritis 
užims sovietų kariuomenė. Go 
mulka ta proga kaltinęs ir len 
kų emigraciją Londone, tačiau 
pastebėjo, kad lenkams liejus 
kraują garbė tenka visiems re 
zistencijos kovotojams, net ir 
tiems, kurie klaidingai buvę va 
dovaujami Londono emigian 
tų. Kalbėdamas apie Lenkijos 
sienas, Gomulka pabrėžė, kad 
lietuvių, ukrainiečių ir gudų 
sritys anapus Curzono sienos 
„istoriniu požiūriu niekuomet 
nėra buvusios lenkiškos“ ir ios 
sugiįžusios į sovietinių, „moti 
niškų respublikų ' glėbį. Len 
kai gi atgavę žemes vakaruose, 
kurion per šimtmečius buvo su 
vokietintos vok. leutenų ir piū 
siškųjų junkeriu

NL Mašinų Fondo vajus tę 
siamas. Labai nuoširdžiai pri 
§omi visi skaitytojai ji paren; 
ti, nes yra gyvas reikalas spaus 
tuvę pertvarkyti. Todėl esame 
tytojams, kurie siunčia tai au 
kų, tai nuperka Šerų (vienas 
šėras 10 dol.). Dabar gauta iš 
šių tautiečių:
Staškevičius Bronius,

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

Valančiūnas Jonas, 
LaSalle ..................$

A. Jasunas, 
Sudbury Ont.......... $

Pasaulio lietuvių sostinėje
r 1 , RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS .

NAUJA DAILĖS PARODA
Sausio 20 d. Jaunimo Na 

įsuose Čimlionio galerijoje ati 
daryta dailės paroda, kurioje 
dalyvauja 18 lietuvių dai'inin 
kų, išstatyta apie 70 kūrinių. 
Trūko Dagio, iš Kanados dar 
bų, kurie dėl sunkumų muitinė 
je nebuvo laiku prisiųzli.

Lankytojai turėjo’ piogos pa 
matyti dailininkų. kūriniu i: iš 
kitų vietovių; V. Sta.ičikaites 
-Abraitienės iš Cleveiando, D. 
Buračo iš Baltimorės. C. Tanu 
šo iš Richmond Hills, N. Y., 
kun. P. Brazausko iš Eugene 
Ore. ir kitur.

Parodą suorganizavo Ame 
rikos Lietuvių Dailininku S-ga. 
Atidarant kalbėjo dail. VI Vi 
jeikis, rašyt. B. Babrauskas ir 
dail. A. Rūkštele.

RENGIAMASI .AIDA” 
OPERAI

„Čikagos Lietuvių Opera' vi 
Au tempu rengiasi Verdi upe 
ros „Aida“ pastatymui. Jis bus 
rodoma 3 kartus — balandžiu 1 
d., balandžio 7 d. ir balandžio 
15 d. Marijos Augšt. Mokyklos 
salėje.

NORI VIENYTIS SU 
VYTAUTO KLUBU

Sūnų ir Dukterų dr-jos susi 
rinkimas nutarė tartis su Vytau 
to klubu dėl susijungimo ir tam 
tikslui prie valdybos pririnko 
komisiją iš J. Lesevičiaus, I. 
Spaičio, M. Gudo, F. Šupievi 
čiaus ir B. Kvietinsk?. Di-jos 
kasoje, revizijos komisijos pra 
nešimu, yra 21,847.8-. doi., o 
narių 383. Valdyba nusistačiu 
si Juozapų vakarienę t engti Klu 
be kovo 17 ar balandžio 7 d.

MONTREALIO USTAS, 
po New Yorko didžiausias Ame 
rikoje, praėjusiais metais pra 
leido 22 mil. tonų Kroviniu, 
kuri suma 20% didesne negu 
praėjusiais metais. Be ko kita 
per Montrealio uostą išvežu į 
užsienius 111 mil. bušelių kv ie 
čių, iš kurių 3 mil. į komumsti 
sę Kiniją. Bet keleivių labai su 
mažėjo, nes vietoje 204,055 už 
praeitais metais, pernai tebuvo 
tiktai 173,884. Praėjusiais me 
tais uosto pertvarkymai ir mo 
dernmimui išleista 15 mil. dole 
rių.

ARCHIT. A. IR VYT. 
ZUBA1,

savo laimingo vedybinio gyve 
nimo dvidešimties melų sukak 
ties proga, praėjusį šeštadienį, 
savo erdviuose ir skoningaiįreng 
tuose namuose turėjo savo gi 
minių, bičiulių ir kaimynų šau 
nu priėmimą.

Ta proga, vaišių stalą nalai 
mino Tėvas K. Pečkys, o su 
kaktuvininkus pasveikino ir sve 
čių vardu dail. Akstine paveiks 
lą įteikė p. &lp. Kęsgailą.

Pp. Zubų vyresnioji dukrelė 
Danutė, savo tėvelių paaveikin 
ti, atvyko iš Puttnam, USA.

Gausus būrys pp. Zubų sve 
čių, gerai nusiteikusių, paaišo 
kusių ir padainavusių, tik po 
pirmų gaidžių, apleido vaišin 
gų šeimininkų namus, linkėda 
mi jiems visokeriopos sėkmės 
jų šeimyniniame gyvenime.

Valentinų vakarienė vasario 
10 d., šeštadienį, ruošia Šv. 
Onos dr-jos Aušros Vartų pa 
rapijos salėje. Bus gera vakarie 
nė, loterija, gera muzika ir šo 
kiai. Visi kviečiami dalyvauti.

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI 
Sausio 12 dienos posėdyje Spaudos Bendrovės ,,N«pw 

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

rių, „Nepriklausoma Lietuva” bus siuntinėjama nemokamai ligi 
tol, kol Bendrovė susitvarkys taip, kad galės 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 
■ne 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, Austrai! 
joje K 3,00 dolerius. Šis nutarimas galioja ir buvusiems seniau 
prenumer storiais, bet dabar laikraščio nesk^itantiems.

Per sabaitę gauta ... $63.01)
Nuoširdžiausiai cjėkpj.me ųž 

įnašus.
Mašinų Fonde buvo$ 7.71O.OQ 
Per savaitę gauta. .$ 63.0Ų
M. F-de dabar yra $ 7,773.00 
Fondui užplanuota $15.000.00 
M. F. dar trūksta $ 7,227.00

Būsime labai dėkingi visiems, 
kas papildys šią sumą iki už 
planuotos ribos.

N L. Valdyba.
P. S. Yra tautiečių, kurie da 

limis įmokėjo už šėrus, kiti pa 
ųižadejo įmokėti didesnę su 
mą, bet dalimis. Bendrovei to 
ks įmokėjimų įnešimas jokio 
skirtumo nesudaro.

Taipgi pastebime ir drauge 
atsiprašome tautiečius, kuriems
šėrai dar neišsiųsti, — kai tik 

5.00 tai spėsime apsidirbti, nedel 
siant šėrus išsiųsime.

3.00 N. L. Valdyba

Biletai į operą jau pradėti 
platinti. Jų galima užsisakyti; 
Lithuanian Opera of Chicago, 
7133 So. Rockwell St., Chaca 
go 29, III.

• Varpininkų Filisterių sambų 
ris rengia tradicinį koncertą - 
- balių vasario 17 d. B. Pakšto 
salėje. Meninėje dalyje smulki 
ninkas Povilas Matiukas.
• Kultūros Fondas perlvarky 
tas (jo pirmininku yra Cenaio 
valdybos narys, ko anksčiau ne 
bebuvo). Valdyba susideda iš 
kun. S. Šantaro (pirm.), S. Se 
menienės, V. Mico, V Butėno, 
K. Rožansko, A. Lako.
• Bendruomenės Chicagos apy 
gardos apylinkių atstovų meti 
nis suvažiavimas ivyko Sausio 
28 d.
• Scenos darbuotojų Čikagos 
skyrius vasario 3 ir 4 dieną Či 
kagos lietuviams parodys St. 
Čiurlienienės pasaką „Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių", 
Jaunimo Namuose. Veikalą re 
žisuoja Z. Kevalaityrė Visockie 
nė.
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Dėmesio jaunimo sąskrydžiui
MONTREALYJE

K. L BENDRUOMENES REIKALAI lietuviai veikia visur

Šį savaitgalį, į Montreal} su 
sirinks Kanados lietuviai sporti 
ninkai, savo jėgų išbandymui 
sporto salėse. Ne eilinis tai 
įvykis šio krašto sportuojami 
čiam jaunimui, o ypač Montre 
alio lietuvių kolonijai, kuri dėl 
savo geografinės padėties jau 
ilgesnį laiką kai stovi toliau nuo 
didesnių sportinių įvykių, lu 
riais negali nusiskųsti Toronto 
ir Hamiltono lietuvių koloni 
jos. Tad šios sportinės varzy 
bos neturėtų praeiti monlrea 
liečiu tarpe akyliau nepaslebė 
los. Šimtai jaunų sportiškų šir 
džių turėtų uždegti gan šaltą 
bet kokiems įvykiams los koto 
nijos lietuvių dvasią ir ne tik pa 
skatinti juos gaudai daly vau t; 
įvairiose rungtynėse, bet taip 
pat į savo pastogę pr.mti kitų 
miestų — Toronto, Hamiltono, 
Ročesterio — sportininkus ku 
rie nežiūrint šaltos žiemužės ti 
kiši rasti sau šiltą pastogę t>ve 
ringuose montrealiečių namuo 
se.

Be abejo, tie visi prašymai 
(ir dalinai nusiskundimai) ta. 
komi yra daugiausia vyresnės 
kartos atstovams, kurie įvairiuo 
se susirinkimuose dejuoja (ir 
gal net verkia!) jaunimo atša 
limu lietuviškiems reikalams, jų 
stoka minėjimuose ar parengi 
muose. Tačiau, kita vertus, už 
mirštama, kad mūsų kalbos ir 
dejavimai baigiasi išėjus iš su 
sirinkimo... Būkim atviri: pato 
dome suvažiavime - jusirinki 
me visą savo gražbylystę, daug 
naujų sumanymų ir minčių iškė 
limų, tačiau iš viso to — v^res 
nės kartos atstovai, parodo gra 
žų. . . jaunimo pasirodymų ne 
sidomėjimą.

Tiesa, vyresnieji sako, kad 
jaunimas turėtų pats parodyti 
daugiau savo iniciatyvos, dau 
giau glaustis prie lietuviškos šie 
nos, kurių plytos krinta tai vie 
noj, tai kitoj vietoj. Dalinai ta 
me yra daug tiesos, tačiau mes 
turime suprasti čia ir tremty uz 
augusią kartą, skirtingą nuo Ne 
priklausomos Lietuvos laikų sa 
vo pažiūrom į gyvenimą, mo 
kyklą, aplinkumą. Nenorėkim, 
kad berniukas ateitų į mokyklą 
namų darbo kelnem ar marški 
niais, mergaitė visą laiką nėšio 
tų tautinius rūbus! Ne. Juk iš 
jų vaikai tik pasijuoktų ir jie jų 
tarpe būtų tik „stupid DP“. O 
lietuvybei naudos — nei per na 
go storį! Jaunimas savo mokyk 
los suole apsirengimu, pažmoji 
mu šio krašto gyvenimo negali 
atsilikti nuo angliškai kaloančio 
jaunimo, negali būti peroaug 
atsiskyręs nuo savo gimnazijos 
draugų eilių. Tiesa, mes nenori

Ką ra
LIETUVIŠKOSIOS VIENY 

BĖS KLAUSIMAS VĖL 
IŠKELIAMAS

Vienybei įgyvendinti, M. 
Musteikis „Europos Lietuvyje“ 
pasisako dėl vienybės reikalin 
gurno ir daro pasiūlymus..

„Vienybės klausimą tinka 
mai išspręsti reikalauja ir mora 
linis įsipareigojimas pavergtai 
mūsų tėvynei, nes tai yra viena 
mūsų tremties pašaukimo purei 
gų. Ypačiai vienybė būtina šiuo 
momentu. Vakarų - Rytų santy 
kiurus vis labjau įsilemp’ant. 

me, kad jis visiškai dingtų ang 
liškoje masėje, paskęstų jų ,rū 
pesčiuose“ ar gyventų „bitui 
kų“ pasaulyje. Norime kad jis 
neužmirštų ir lietuviškojo pa 
šaulio.

Ir reikia džiaugtis, kad dau 
gumoj, jaunosios kartos naria' 
nėra pasišalinę nuo jo, jungiasi 

mūsų organizacijų eiles, nesi 
gėdina lietuvio vardo, garsina 
mūsų tėvynę kitataučių tarpe. 
Tokiom jaunimo organizacijom 
priklauso didelė pagarba ir vi 
sokeriopa parama. O viena jų 
— gausi sportininkų šeima — 
ypatingai yra verta visų mūsų 
dėmesio, ypač atsižvelgiant į 
šio kontinento gyventojų susi 
domėjimą sportu. Tad nuo viso 
to gyvenimo neatsilieka ir lietu 
viai sporto mėgėjai, jungdamie 
si į sporto klubus, r-fngtyniau 
darni savųjų ir kitataučių !ar 
pe, išeidami sportine uniforma 
į aikštę, prisidėjimui prie ia.s 
vės kovos, vedamos visos mū 
sų tautos. Taip gerbiamieji, lie 
tuviškų klubų laimėjimai prieš 
angliškas komandas, lietuviškų 
klubų žaidynės, tai gražiausios 
gėlės, įpinamos į mūsų laisvės 
vainiką. Savo pergalėm sveti 
mųjų tarpe, išgarsinam gintaro 
kraštą, gražiom klubo žaidy 
nėm — sujungiam lietuviškąjį 
atžalyną nors keliom dienom 
bendiam siekimui, gražiai spor 
tinei pergalei. Tačiau n lietuvy 
bė daug laimi, nes jaunimas su 
sipažįsta, tos draugystės nenu 
traukia, vėliau sukutia lietu 
viškas šeimas.

Vienu žodžiu, tremties spor 
tas, į šio kontinento mūsų gy 
venimą leidžia dvi šaknis; lie 
tuvybės — laisvės kovos ir ti 
zinio stiprėjimo. Tam augimui 
reikalinga gera dirva. Ją paruoš 
ti privalo tik vylesnės kartos 
atstovai, paremdami sporto klu 
bus ir visą sportuojantį Šiauri 
nės Amerikos lietuvių jaunimą, 
atsilankydami visuomet į ren 
giamas rungtynes, mesdami vie 
ną - antrą dolerį būtiniausioms 
jų išlaidoms. Graži proga ats. 
randa Kanados Sporto Apvgar 
dos žadynėse, rengiamose va 
sario 3—4 dd. Suvažiavę spor 
tininkai į Montreal} tiki, kad jų 
darbas ir pastangos vyresnės 
kartos atstovų bu; visai supras 
tos ir įvertintos gause morali 
ne ir materialine parama ir uo 
pačiu užtikrinant jų tolimesnę 
agzistenciją lietuviškojo gyve 
nimo rėmuose. Priešingu atve 
ju, juos pavilios angliški klubai 
paversdami gabų lietuvį sporti 
ninką, tik paprasčiausiu biznio 
rio įrankiu.

K. Baronas.

kiti

kad reikšmingi Lietuvos atei 
čiai įvykiai neužkluptų mūsų 
nepasiruošusių. Todėl ir šių ei 
lučių autorius drįsta šiuo iriau 
simu padaryti porą pasiūlymų 
kokiu būdu būtų galima atstu 
tyti vienybę vėl:

1. I oliau tęsti paliaubas di 
džiojoje spaudoje. Prie šių pa 
iiaubų turi prisideti ii visa ša 
lutinė spauda;

2. Atitaisyti skriaudą toms

II-AM KULTŪROS KONG RESUI SUŠAUKTI
PASIRUOŠIMO

Il-am Kultūros Kongiesui 
sušaukti Komiteto posėdis ;vy 
ko sausio 14 d. Jaunimo Centre 
ir apsvarstė šiuos reikalus, bū 
tent:

Kooptuota komiteto sudėtin 
ir pakviesti sekcijų vadovais 
šie asmens: J. Mulokas — Ar 
chitektūros sekcijos vadovu.

B. Keturakis — Fizinio lavi 
nimo sekcijos vadovu.

Šiuo metu dar trūksta istori 
jos sekcijos vadovo.

J. Švedas supažindino su pa 
ruošiu Kult. Kongresui sušauk 
ti Komiteto veiklos statuto pro 
jektu. Nutarta šiame posėdyje 
jo nenagrinėti, bet paryŠKinti 
tik pagrindinius to statuto nuts 
tatus, kad visi plenumo nariai 
juos įsidėmėtų ir atkreiptų sa 
vo dėmesį. Pagrindinė., diskusi 
jos atidėtos dėl šių priežasčių :

a) Reikia išsiaiškinti su LB 
Čikagos apygardos v-ba kele 
tas techniškų klausimų, bet ndu 
jai išrinktoji v-ba dar neperėmė 
pareigų.

b) norima, kad šis statutas 
tiktų ir kitiems L. L. kom.te 
tams, kurie ruoš busimuosius 
kongresus. Priešingai galvojan 
tieji siūlo pasitenkinti tik šio 
kongreso sušaukimu. Centro 
v-bos atstovas V- AuamKavi 
čius įgaliotas šį klausimą išsi 
aiškinti su LB Centro valdyba.

c) Gavus C. V. atsakymą, 
projektas bus atatinkamai per 
redaguotas, multiplikuotas ir iš 
siuntinėtas komiteto nariams 
ne vėliau sausio 29 d.

Padėtis įvairiose sekcijose.
Jaunimo sekcija savo bran 

duolį sudarė iš įvairių organi 
zacijų atstovų, ir su jais aptarė 
kongreso tikslus.

Paskaitoms parinkta šios Le 

PRANUI FILER1UI
mirus,

jo artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Ona ir Zenonas Tamošauskai.

iš VLIKo pasitraukusioms gru 
pėms, kurioms iš tikrųjų buvo 
padaryta skriauda ir kurios sk 
riaudos atitaisymą stato sąlygą 
sugrįžti į VLIKą,

, 3. 2-ram punkte minimą sk 
riaudą atitaisyti atsisakant, su 
kviesti visų veiksnių ir susigru 
pavimų bendrą suvažiavimą. Ja 
me turėtų dalyvauti VLIKas, 
LFB ir LN T, be to, Laikmo 
sios Lietuvos Vyriausybės na 
riai, ALTo, LL Komiteto, Lie 
tuvos pasiuntinių atstovai ir 
PLB Valdyba. Sūvažiav.mo 
tikslas būtų apsvarstyti visas

EIGA.
mos:

a) Liet, jaunimo uždaviniai 
ir pareigos lietuviškos kultūros 
ugdyme.

b) Liet, jaunime išeivijoje 
glūdinčios vertybės ir jų pntai 
kymas lietuvybės ugdymui.

c) Impoziumo formoje: Lie 
tuviška jaunimo veiklos gairės 
ateičiai. Yra užprašyti 6 asmens 
su paskaitomis.

Spaudos sekcija yra numa 
čiusi patiekti šias paskaitas:

a) Žurnalistų uždaviniai.
b) Mūsų keliai amerikiečių 

spaudoje, kiek tai patarnauja 
lietuviškam reikalui.

c) J. Kardelis pakviestas api 
budinti šiandieninę JAV lietu 
vių žurnalistų padėtį. Pagrindi 
ni's tikslas — atgaivinti pašto 
via Lietuvių Žurnalistų Sąjun 
gą. Egzilų Žurnalistų Sąjungos 
pirm-kas ragina galimai grei 
čiau tai atlikti ir tuomi apsaugo 
ti liet, žurnalistų vardą.

Buvo siūlymų tai atlikti dar 
prieš kongresui susirenkant.

Mokslo sekcija platesnį sek 
Cijos darbo planą duos, kai iš 
ryškės įvairių sekcijų apimtis.

Literatūros sekcija apsirioos 
tik grožine literatūra. Platesnį 
veiklos planą patieks bsekan 

čiam posėdžiui.
Lituanistinio švietimo sekei 

jon susiburs visi dirbantieji švie 
timo darbą mokyklose. Numa 
tyta paskaita, „Lietuviškojo 
švietimo uždaviniai ir jų vykdy 
mas“. Pareikšta pageidavimas 
turėti dar šias paskaitas, bū 
tent: Šių laikų klasės melodisca. 
Kaip paruošti vaikus lietuviškai 
mokyklai. Svarbiausias tikslas 
išryškinti „Lituanistinės gyvy 
bės pagrindus“.

Lietuvybei parapijose iš] ūky 

vyr. politiniam organui sudary 
ti galimybes ir tokį organą su 
daryti. Kokia to organo sudėtis 
turėtų būti — sutaria suvažiavi 
mas. Suvažiavimą kviečia PI, 
B Valdyba, kaip politiškai neut 
ralus organas, kurs bendruome 
ninėj plotmėj apjungia viso pa 
šaulio lietuvius (žinia, suvažia 
vimui kviesti iniciatyvos galėtų 
imtis ir kiti, pvz.. Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės nariai).“

Pasiūlymas rimtas, bet „sk 
riauda“ pirmą kartą iškeliama 
ir nėra girdėta.

Anglija.
LIETUVIŲ S-GOS METI 

NIS SUVAŽIAVIMAS 
įvyko sausio 13—14 dd. Lon 
done. Šiame suvažiavime nusi 
statyta daugiau kreipti dėmesio 
į tautinius, kultūrinius, sociali 
nius uždavinius. Pasiryžta stip 
rinti turimą spaustuvę, kad ji ii 
gainiui būtų pajėgi atlikti bet 
kokį lietuviškos spaudos dar 
bą. Numatoma sušaukti Euro 
pos lietuvių jaunimo didesnis

■ ' ■ ■ S3WW ■■ - - Šiferi®
ti sekcijos darbo planas yra pa 
renglyje. Netolimoje ateityje 
bus duotas pilnas numatytų dar 
bų vaizdas.

Architektūros sekcijos veda 
mi pasitarimai su inž. Gimbutu 
ir Arch. Žemaičiu bei svarsto 
mos galimybės, kaip tai geriau 
atlikti. Manoma suru >šti ir ar 
ciiitektūros Kūrinių paroda. Pa 
skaita bus „Lietuviškos archi 
lektūros prasmė“, o kitos te 
mos bus daugiau specifinio po 
būdžio.

Fizinio lavinimo sekcijos dai 
bo planas šiuo melu yra organi 
zacinėje stadijoje. Numatomos 
šios paskaitos: a) Išryškinti, 
kaip įvertina fizinį lavinimą 
įvairios tautos, b) Mūsų išeivi 
jos sportfrjės veiklos prisiūti 
kymas prie naujų metodų. Nu 
matyta Fizinio iav. sekcijos 
branduolį sudaryti iš šių asine 
nų: Z. Puzinauskas, A. Tarnu 
lynas, V. Grybauskas ir P. Žu 
mbakis.

Einamieji reikalai: Susidurta 
su nemažais sunkumais norint 
surasti pagrindinėms paskai 
toms prelegentus.

KLB vadovyoei pageidau 
jant, kad Kultūros Kongreso 
data nesutaptų su 9 Kanados 
Lietuvių Diena, Kongresui su 
šaukti data nukeita į lapkričio 
24—26 d. : Padėkos Dienos da 
tą.

Pakartotinai kviečiama LB 
Čikagos apygard >s Informaci 
nė komisija savo atstovus at 
siųsti į komiteto posėdžius.

Klausimai ir sumanymai: Ple 
*numo posėdžiams numatytos 
Marija H. Sc. patalpos, sekcijų 
posėdžiams numatytos patai 
pos Jaunimo Centre, išskyrus 
šeštadienius, kada ten vyksta 
Šeštadien. lietuviškos mokyklos 
pamokos. Papildytas komitetas, 
išrinkus vicepirm. B. Babraus 
ką.

Sekantis komiteto posėdis 
nutarta šaukti vasario 4 d. 11 
vai. Jaunimo Centre.

P. Gaučys, pirmininkas.
L. Balzaras, sekretorius.

JUOKDARIAI...
UŽPILKIME... STIKLINE. .. VODKOS.. .

Kauno didžiojoje halėje, dar 
nepralenktoje „pažangiausios 

komunistinės teknikos“, pasibai 
gus inteligentų smegenų plovi 
mui, Sniečkus ir Paleckis suse 
do prie butelio vodkos, kad 
bent alkoholyje paskandintų 
nemalonumus, kuriuos sukėlė 
tojd „buržuazinių nacionalistų“ 

pastatytoje halėje, toji pati nie 
kaip okupacijos nenustelbiamo 
ji dvasia. . .

Paleckis: Aš, kaip buvęs liau 
dininkas, turiu tau, draugas An 
tanai, pasakyti, kad tie ruski ai, 
kaip buvo prie carų, taip ir prie 
komunistų vadų, kaip buvo, 
taip ir pasiliko imperialistai ir 
kolonialistai. . . Tu gi matei, 
kas dėjos ir kokia dvasia tebe 
viešpatauja. . . Liaudies ncap 
gausi ir rusų kėslų nepaslėpsi 
po komunistine skraiste.. .

Sniečkus: O aš, kaip buvęs 
pavasarininkas, tau, Justinai, 
oasakysiu, kad ruskiai ir durni, 
kita vertus. , . Jeigu jie būtų 
protingesni, o svarbiausia, kad 
jie tikrai norėtų įgyvendinti ko 
munizmą, tai jie ir Dievą tam 
tikslui panaudotų... Vis dello, 
nors mes Dievą ir niekiname, 
bet tu matai, kad jo autoritetas 
vis dėlto draugui NiKita' nepa 
siekiamas. Jis pats tą žino, to 
dėl ir pralenkti nesiryžta. . .

Paleckis: Prakeiktai mums 
nesiseka Antanai! Aš jaučiuosi, 
kaip tarp kūjo ir pjautuvo —• 
kūjis plaka, o pjautuvas kapo 
ja. . .

Sniečkus: Nieko nepadary 
si, draugas Justinai. Nuo Jer 

suvažiavimas, lietuviškų bend 
ruomemų susitikimas ir kt. Tu 
rėsiąs padidėti, patobulėti ir 
„Europos Lietuvio“ savaitraš 
tis. Suvažiavimą pasveikino Pa 
siuntinybės patarėjas V. Baiic 
kas. Pranešimus padarė s-gos 
pirm. J. Vilčinskas, Tarybos 
pirm. S. Kuzminskas, Liet. Na 
mų B-vės pirm. S. Nenorias. 
S-gos pirmininku vėl išrinktas 
Juozas Vilčinskas, į valdybą 
įėjo: P. Mašalaitis, S. Nenoi 
tas, J. Lūža, V. Strimas, V. Jū 
ras ir A. Pranskūnas. B-vės pir 
mininkas — S. Nenoitas. E.

J. Amerikos V.
KALĖDŲ IR SAULĖS GRA 

ŽOS ŠVENTĖ.
A. L. Montesoii draugija Či 

kagoje, talkininkaujama tėvų, 
suruošė Kalėdinę šventę mažie 
siems. Šioji šventė skyrėsi nuo 
visų kitų, paprastai ta proga 
ruošiamų tuomi, kad joje neda 
lyvavo Kalėdų senelis, ir šį kar 
tą patys vaikai buvo dovanų 
davėjais. (Jų dovanėles bus per 
duotos Balfui, kuris jas persiųs 
Sibire esantiems vaikams).

Vienoje Jaunimo Namų kla 
sėje stovėjo djail. Tričio pa 
ruoštas prakartėlis, o virš jo di 
džiulė, liepsnojanti saulė. Tuo 
mi norėta sujungti krikščionis 
kąją šventę su senovėje lietuvių 
švenčiama saulės grąža. Apie 
40 vaikų užėmę pirmąsias ei 
les laukė. Netrukus pasigirdo 
beldimasis į duris, ir klasėn į 
žengė dainius, lydimas pieme 
nėlio.

Dainiaus įdomiais ir stilingais 
rūbais buvo pers:rengęs prof, 
dail. Adomas Varnas. Po tru 
mpo pasisveikinimo jis pakvie 
tė vaikus prie prakartėlio, kur 
visi bendrai sugiedojo kalėdinę 
giesmę. Tada jis paprastu ir 
vaikams suprantamu būdu pa 
aiškino, kas ir koks buvo seno 
vės lietuvių dainius, papasako 
jo kaip nelengva dabar vaiku 
čiams Lietuvoje, o ypatingai iš 
tremtiesiems Sibile, ir kaip bū 
tų gera, kad nors truputį jiems 
būtų galima padėti. Čia vienas 
po kito mažieji pradėjo eiti pas 
dainių nešini vokeliais, kuriuo 
se buvo sudėtos jų, kad ir kuk 
lios, aukos su laiškeliais ir pieši 
niais. Iš jų besišypsančių veidų 
buvo matyti, kokie jie patenkin 
ti, galėdami duoti. Jiems tai bu 
vo tikrai nauja, nes pasidalinti 
žaislai ir skanėstai su draugu, 
ne taip jau įspūdinga, kaip įteik 
ti pačiam, dainiui dovanėlę, ku 
rią jis perduos šaltyje ir lūšne 
lėse gyvenantiems vaikučiams.

Nukelta į 7-tą psl.

mako laikų, kai jis užkariav 
Sibirą tai amžiais tęsiasi... Po to 
Kaukazo tautos. Kiek ten pa 
šlailėse ir tarpekliuose sudūlėjo 
rusų kaulų, kol jie užkariavo 
Kaukazą. Ir šiandien dar daug 
jų ten nuduobia. Kaukazo tau 
tos, kaip ir Pabaltijo tautos, 
laisvę myli ir brangina... Kad 
ir mes, draugas Justinai, kodėl 
mes stumdomi, kaip kokie be 
dvasiai daiktai, pastumdėliai... 
Žmogus jautiesi taip pažemiu 
tas, kad skaudu ir pagalvoti...

Paleckis: Mesk, Antanai, to 
kias pesimistiškas mintis. Žino 
ma, mes gi neblogesni ir, tau 
pasakysiu, mes gi daug geriau 
nuveiktume, jeigu būtume bent 
laisvesni... Kodėl gi mes turir 
visą laiką garbinu rusus ir ūk 
tai rusus, o kodėl gi mums lie 
tuvio vardas uždraustas ir mi 
nėti... Matai, taip yra: kas lietu 
viška — tai nacionalistiška, tai 
buržuaziška, tai atgyvena, o 
kas rusiška — tai puiku, tai pir 
mos rūšies, tai pavyzdys... Taip 
sudaromas reikalas — būk rus 
kiu, atsisakyk savo tautos, te 
gul ji rusėja, — tai geriausia,— 
bet jeigu ne rusėja, tai tegul gu 
deja, lenkėja, nes tai bus ar 
čiau prie rusų, nes šlavėja...

Sniečkus: Na, tu, Justinai, 
pasirodo, taip pat jauti savyje 
lietuvį, o aš maniau, kad tu tik 
tai koks perėjūnas... Bet, šiukš 
tu, apie tai daugiau nė žodžio. 
Žinai gi, pas mus ir sienos gir 
di... Užpilkime tas liūdnas min 
tis po stikline vodkos... Sąžinė 
bus ramesnė. . .

Mandrapypkis.
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Senovės,Lietuva istorijoje
Rusų patarlė sako: „Kai nė Kulikauskas) parašė 1958 m. 

ra žuvies, ir vėžys žuvis“. Kai išėjusią 520 p. Lietuvos Istori 
neturime savų istorikų rašyti ją, apie kurią esame verčiami 
moderninę senovės Lietuvos is pasakyti, ką dabartinis Lietu 
toriją, skaitykime kitataučių pa vos ministeris Anglijai, B. K. 
rašomąsias, pavyzdžiui, V. T. Balutis, pasakė apie menamą 
Pašuto „Obrazovanije litovs Tautinę bažnyčią, kai 1914 m. 
kogo gosudarstva“, kurią Mas redagavo Čikagos savaitrašti 
kva išleido 1959 m. 532 p., 2 „Lietuva“: „Čia nei bažnyčia 
žemėlapiai, 2500 egz., kaina 24 nei tautnė“.
r. 25 kap. — „seni“ rubliai). Iš _ ,. . . . .
J. Žmuidzino gavau NL red. J. Gah mums g,mt*
Kardelio turimą egz. Su dėn.c kaip g'mė kalbinkas Būga, bet 
siu skaitau ir kyla pastabų. jo darbų mūsų akys nesulauks,

Pirmiausiai nustemb. faktu, nes ko1 >i8 išau,gs ir subr?8. ra 
kad senovės Lietuvos istorijai sa mums akis išės. Iš dabar ra 
esama 63 šaltinių, senovės ru šančiųjų susilauksime tik strai 
sų, gudų ir ukrainiečių kalbo Psn*Ų« ne veikalų.
mis ir 72 kitomis kalbomis; )o Senovės Lietuviai, Pašuto 
tynų, senovės vokiečių, seno (kaip marksistas) sako. vado 
vės anglosaksų ir lenkų. Seno vavo ,,neseniai susidaręs fcod'i 
vės lietuviai, gaila, raštingi ne |u sluogsnys, kuris buvo ir vals 
buvo >r nieko nepaliko, arba pa tybei pagnndas.M (p. 7). Feo 
liko kitomis kalbomis. Nustebi Jalai jam tai stambesnieji že 
na ir taktas (, kuris paryški iš mės savininkai, kunigaikščiai 
gana išsamios Pašuto sutelktos jr bajo^į, kurių viršūnėje vals 
bibliografijos), kad jau esama tybėje atsistojo didysai kuni 
344 veikalai rusų, gudų ir akrai gakštis. Bajorų iškilimas seno 
niečių kalbomis, kur svarstomi vjs Lietuvos visuomenėje, nors 
Lietuvos (istorijos dalykai, ir 1932 m mūsų K Avižonie9 t.r 
422 veikalai kitomis kalbomis. tas vokiečių ir lietuvių kalba, 
daugiausia lenkų (176), po to, Kansaso u-to istorijos profeso 
vokiečių (164), lietuvių (60), rjuį Backui pasilieka nepilnai 
prancūzų (10), anglų (7), če išspręstas (žiūrėk jo straipsni 
kų (4), lotynų 1. Patys lietu Der Rochtstellung der litam 
viai yra parašė 15 tyrinėjimų schen Bojaren, 1387 — 150o“, 
vokiškai, 3 lenkiškai, 2 anglis vokiečių istorijos žurnale Jahr 
kai, 1 prancūziškai ir 1 lolymš buecher fuer Geschichte Osteu 
kai. Be abejojimo, Pasutos bib ropas nr 2 1956 m.), 
lioirafija toli nepilna (ypač ang
lų ir prancūzų kalbomis), bet, Klausimui spręsti, Pašuto se 
visgi, įrodo, kad senovės Lietu novės prūsų istoriją skaito bū 
vos istoriją rašyti norįs lietuvis tina, nes, nors „prūsai ne lietu 
turėtų visą savo gyvenimą te viai“, bet jų istorijos šaltiniai 
mai pašvęsti! (romėnas Tacitas, Šv. Adalber

ao ir Bruno biografijos, anglo
Kur tokių žmonių pas mus 9aksas Wulfstanas, Ordino pri 

rastumėm? Tai tegalėtų oūti vilegijų dovanojimo laštai, Or 
tik akademikai profesūrai, dino su prūsais pasirašytoji 
istorijos dėstytojai mūsų univer Christburgo sutartis, Pomezani 
sitetuose ir ąugštesnese mokyk jO8 Statutas) turį „Augštos vei 
lose. Tiesa, K. Būga sukūre ^s pavaizduoti kaip senovės 
daug dąr profesorių ir nebudą Lietuvoje atsirado turtų nelygy 
rnas, bet jis buvo gimęs baltų feodalinė nuosavybė, klasės 
kalbininkas genijus. Dr. Basa jr valstybė“, (p. 127). 
navičius, taip pat, daug istori
nių faktų prisiiinko, bet jį varė Kaip marksistas. Pašuto dar 
noras pasauliui įrodyti, kad me sako: „Lietuvos valstybės įsi 
kinama ir pamiršta jo tauta se kūrimas ne atsitiktinis dalykas 
novėje (per giminaičius trakus) istorijoje: ji atsirado ne dėl to. 
buvusi veik lygi garsiems savo kad gimė Mindaugas, bet tai 
kaimynams, senovės graikams, buvo vaisius tam tikromis vago 
Ne laiku miręs dr. A. Šapoka mis vykusių atmainų senovės 
sukūrė plačiausią ir padoriausią Lietuvos ūkio ir visuomenės gy 
Lietuvos istoriją, bet jis tuo me venime, greta atmainų jos tarp 
tu gyveno ir dėstė laisvame tautinėje padėtyje“ (p. 7). 
Kaune. Nelaisvame Vilniuje
keli vyrai (Jurginis, Žiugžda, Vyt. Sirvydas.

SfJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas; JUOZAS URBELIS 
1649 N- Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 doj. metams.
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Voratinkliai nesidraiko be vėjo
Romanas

Naujiems „Nepriklausomos Lietuvos“ skaitytoiams 
Čia trumpai paminimas pasibaigusio Sirijos Giros romano 
„Voratinkliai draikės be vėjo“ turinys, kurio epilogas šian 
dien pradedamas spausdinti. Vyriausias to romano hero 
jus yra gydytojas Tomas Barvainis ir jo žmona taip pat 
gydytoja Viktorija Baivainienė, kuri buvo palikusi vyrą 
ir gyveno su kitu gydytoju Adomėnu, kuris tačiau užsimu 
šė automobilio katastrofoje ir ji liko gyvanašle. Dėl šei 
myninių nesantaikų, gyvenę Vilniuje, iie turėjo persikelti 
— jis jį Klaipėdą, ji į Palangą Baigiantis romanui, ten 
juos ir randame. Jie turi du vaikus — Nijolę apie 13 me 
tų ir Geduką apie 8 metus, kurie gyvena su motina.

Kiti asfnens: Lilė Baltytė, kuriai Barvainis piršosi, 
bet ji išteka ųž inžinieriaus; Kostas Kasperiūnas, darąs 

-biznį parangomis, besimerginęs Barvainienei; gailestingo 
ji sesuo Bpreikaitė, sų kuria pripuolamai Barvainis gyve 
np, ir autorius duodą suprasti, kad ji nuo jo turėjo vaisą, 
dėl ko, vyro priekaištaujama, nuodijosi, bet tapo išgelbė 
ta. Kiti romano dalyviai daugiau priouolami, bet be pa 
yąrdžių.

Autorius Bąrvainį pavaizdavo tikru sovietiniu žmo 
gum. pasidavusiu likimo valiau beveidžiu, be jokios pra 
rities ir be jokių numatymų į ateitį. Gira nežino, kada 
Barvainiai gimė, kur ir kada mokėsi, kuo domėjosi, kaip 
gyveno pirmoje rusų - bolševikų okupacijoje, kaip 
gyveno ir ką veikė vokiečių okupacijos metu, ir juos ma 
tome vėliau, jau antrosios rusų okupacijos metu, nužmo 
gintus, beveidžius, nepanašius į žmones. Bet ar taip yra 
ištikrųjų? Red.
„Štai atėjo išsilaisvinimas“, — mintimis kartojo daktaras

KO LAUKTI
PAVASARIO ?
ATLIKITE DABAR!
■ NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA

Namų vidaus ar išorės remontui, lygiai kaip ir 
kitokiam pastatų patobulinimui, paskolos gau 
narnos kiekviename banke pagal National Hau 
sing Act.
Jūs galite skolintis iki $ 4,000, net 10-čiai metų.
Šios paskolos duodamos tiek savininkams, 
tiek nuomininkams.

■ ŪKIŲ PAGERINIMO PASKOLA

Ūkių pagerinimui paskolos gaunamos iš 
kiekvieno banko.
Jos yra garantuotos Federalinės valdžios »r 
duodamos iš 5-to (paprasto) procento net iki 
$ 7,500 — 10-čiai metų.
Tokiomis paskolomis galima pasinaudoti 
perkant įvairias ūkines mašinas arba gerinant 
gyvenamus namus bei kitus ūkiškus pastatus.

■ SMULKIŲ VERSLININKŲ PASKOLA

Teiraukitės apie valdžios garantuotas paskolas 
smulkiems verslininkams.
Jos duodamos per bankus iki $ 25,000.— 
10-čiai metų.

Patarimų ir pagalbos reikalą 
kreiptis į vietinę Kanados 
Darbo Įstaigą. (National 
Employment Office).

Skelbia Hon. Michael Starr, 
Darbo Ministeris, Kanada.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
„DAUGELIS KNYGŲ PA RAŠYTA PAGAL 

ŠABLONĄ“
Pasikalbėjime su Vilniaus ra 

do valst. politinės ir mokslinės 
literatūros leidyklos direkt. But 
kus pažymėjo, kad numatomas 
išleisti ilgai lauktas lietuvių sin 
taksės vadovėlis, be to ir K. Bū 
gos raštų rinktinis tomas. Aiš 
kindamas apie leidyklos dabus, 
Butkus išdrįso pabrėžti, kad, 
girdi, nepaslaptis, jog „dauge 
lis mūsų knygų parašyta pagal 
šabloną, jose daug tuščiažodžia 
vimo“. Jis nusiskundė ir ilgu 
knygų leidimo procesu Lietuvo 
je — tai esanti viena skaudžiau 
šių vietų knygas leidžiant.
LIETUVOS MENININKAI

pristatyti lenininėms (buv. Sta

lino) premijoms. Jų tarpe- po 
etas E. Mieželaitis už eilėraščių 
rinkinį „Žmogus“, išėjusį rusų 
kalba. Iš dailininkų, skulpto 
rių pristatyti J. Mikėnas ii A. 
{Žmuidzinavičius už paveikslų 
ciklą „Tarybų Lietuva“.

STUDENTAI IŠEINA J 
VIEŠUMĄ

Kasmet Toronto un te vvks 
tančiame tai plautiniame f esti 
valyje pirmą kartą dalyvaus ir 
lietuviai studentai. Pasidalinus 
darbu, bendra studentų va’.dy 
ba rūpinsis pasirodymu koncer 
te, o akademikai skautai ruoš 
parodėlę apie Lietuvą. Festiva 
lis bus vasario 9—10 ddd.

Barvainis, palikęs vaikus gatvėje, net nepalydėjęs jų namo. 
.Viktorijos kerai išnyko“, — lyg kažkas jį įtaigojo. Kas. jis 
nesvarstė, tiktai ta mintis jam lindo į galvą pasąmonėje. Pra 
eitis, ilga ir sopulinga, bet kupina prošvaisčių, grožio ir pakili 
mų, dabar jam atrodė tartum nuskendusi į Baltijos vandenis. 
Galvoje ir širdyje buvo tuščia, beprasmiška, lyg visas pasaulis 
būtų netekęs prasmės ir formos. Ir, keistas dalykas, staiga jam 
prisiminė dai anksčiau skaitytas ar girdėtas Adomo Mickevi 
čiaus posmas:

Visur tylu, visur tuščia,
Kas gi bus čia, kas gi bus čia?..

Ir ištikrųjų. . . Barvainis net prisiminė, kad posmas buvo 
vertimas kažkurio Lietuvos atsikūrimo laikų poeto, bene 1 ys 
liavos. . .

„Taip, visur tuščia“. . . Ir „kas gi bus Čia?“. . . lyg sapne, 
lyg užsimiršime neaiškiai galvojo Barvainis. Ir jo kojos painio 
josi, ir jis ėjo lyg be sąmonės. Kur? Jis tuo tarpu negalvojo ir 
nesiekę jokio tikslo. Ėjo mechaniškai, mašinaliai.

Barvainis atsibudo nuo užsimiršimo atsidūręs prie Kla-pė 
dos autobuso. Ir tada jis susirūpino, kas daryti — važiuoti į 
Klaipėdą, ar dar eiti pajieškoti Lilės. Nors jis jau žinojo, kad 
Lilė išteka, bet pasąmonėje vaidenosi dar viltis, kuri staigia’ ne 
galėjo išnykti, nors ir žiaunai pačios Lilės nutraukta. Dailios 
mergeles, kurios vaizdas jį viliojo, kuris gana pastoviai buvo 
apsigyvenęs jo mintyse ir vaizduotėje. Kartais net ligoni 
auskultuodamas, Barvainis ją išvysdavo kaip vandens veid 
rodyje — svyruojantį, kintantį formomis — tai nutystantj, 
tai išsiplečiantį ir per miglas išblėstantį... Kaip sapne, Barvai 
nis malė mėlynas gilias akis ir geltonas garbanas. Ir lyg ko 
kios nematomos jėgos traukiamas, Barvainis išėjo iš autobu 
sų stoties ir vėl atsidūrė vietoje, kur su Lile išsiskyrė. Bet 
jos ten nerado. Tada jis pasuko į restoraną, nes pajuto alkį

O galvon įkyriai lindo mintis: Palikai vaikus gatvėje... 
Koks gi tu tėvas... Tave tėvai kaimiečiai, mokyklon išleis 
darni peržegnodavo ir sustiprinimo žodį pasakydavo: „Vai 
keli, būk protingas, būk doras žmogus, laikykis Dievo prisa
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AVUS U ^SPORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Sportinių varžybų kalendorius
Kaip jau anksčiau buvo 

skelbta, 1962 m. skiriami prisi 
minimui I-sios lietuvių tautinės 
Olimpiados, įvykusios 1938 m. 
Kaune. Ta proga atatinkamoje 
dvasioje bus vykdomos visos 
XII-jų Š. Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių varžybos, 
įteikiant specialius medalius pir 
mų 3 vietų laimėtojams, suaa 
gūsių klasėje.

Remiantis ŠALFAS-gos su 
važiavimo, įvykusio 1961 m. 
lapkričio 11—12 dd. Toronte, 
nutarimu skelbti iki šiol vykdy 
tas sportines žaidynes į paskirų 
šakų varžybas, FASK-tas iki 
šiam laikui yra išdirbęs šį var 
žybų tvarkaiaštį.

Balandžio 7—8 dd. Detroi 
te — XII-jų Sportinių žaidynių 
plaukymo ir individualinės sta 
lo teniso varžybos. Data dar ga 
tutinai nenustatyta.

Balandžio 28—29 dd. Chica 
goję — XII-jų Žaidynių krep 
šinio varžybos visose klasėse. 
Yra galimygė, kad moterų ir 
mergaičių krepšinis bus vykdo 
mas Kanados sporto apygardo 
je atskiru laiku.

Gegužės 6—7 dd. Clevelan 
de — XII-jų Žaidynių tinkli 
nio ir komandinės stalo teniso 
varžybos.

Birželio 30 — liepos 1 d. To 
ronte — XII-jų Žaidynių leng 
vosios atletikos ir futbolo var 
žybos.

Pabaltiečių krepšinio, t’nkli 
nio ir stalo teniso varžybos yra 
rengiamos latvių ir numatom js 
apie gegužės vidurį.

Pabaltiečių lengvosios atleti 
kos, plaukymo, lauko teniso ir 
futbolo varžybas vykdo estai, 
liepos mėn. pabaigoje, 1 oron 
te.

Pabrėžiama, kad šiame tvar 
karaštyje neiigūruoja apygdrdi 
nės pirmenybės, bei į vairios ki 
tokios mažesnės apimties var 
žybos.

Nauji šachmatų ir stalo teniso 
vadovai

FASK-tas tvirtina Š. A. lie 
tuvių individualinių šachmatu 
pirmenybių, įvykusių 1961 m. 
lapkričio 23—25 dd. Clevelan 
de, pasekmes ir varžybų nuga 
lėtoją Povilą Tautvaišą, laimė 
jusį Lietuvos Avilio pereinamą 
ją dovaną.

FASKT-tas tvirtina Kazio 
Merkio, Bostono lietuvių šach 
matų klubo pirmininko išrinki 
mą Šiaurės Amerikos LFAS- 
gos šachmatų komiteto vado 
vu. Rinkimai vyko šachmatų 
pirmenybių proga 1961 m. lap 
kričio 23-25 dd. Clevelande.

FASK-tas tvirtina II-jo Š. 
A. lietuvių stalo tenisininkų 
„Tuzino turnyro“, įvykusio 
1961 m. gruodžio 9 — 10 dd.

Clevelande, pasekmes ir turny 
ro nugalėtojus: Pr. Gvildį (To 
ronto Vytis), laimėjusi PLIA 
S-gos Clevelando skyriaus pe 
reinamąją taurę ir Sofiją Kas 
perafvičiūtę (Toronto Vytis)., 
iškovojusią ALB-nės Clevelan 
do I-sios apylinkės pereinama 
ją taurę.

FASK-tas tvirtina Prano 
Gvildžio, Toronto LSK Vyties 
nario išrinkimą naujuoju ŠA L 
FASS-gos Stalo teniso k-to va 
dovu ir dėkoja ankstyvesnių 
jam k-to vadovui J. Šoliūnui 
už pareigų ėjimą. Rinkimai at 
likti „Tuzino turnyro“ pioga 
Clevelande.

Nauji apygardų vadovai
FASK-tas tvirtina ii skelbia 

Vytauto Biretos, Toronto PP 
SK Aušros nario, išrinkimą nau 
juoju Kanados sporte apygar 
dos vadovu ir Zigmo ŽiuDsnio. 
Chicagos LSK Neries pirminiu 
ko išrinkimą naujuoju Vid. Va 
karų sporto apygardos vadovu.

Naujuosius vadovus rinko 
apygardų sporto klubai.

Tęsiamas „Sporto“ leidimas
Ligšiolinis ŠALFASS-gos 

žurnalo „Sportas“ redaktorius 
Kęstutis Čerkeliūnas sutiko ir 
toliau žurnalą redaguoti. Se 
kantis nr. žada pasirodyti kovo 
mėn. pradžioje. Žurnalas >še*s 
4 kartus per metus. Leidžia 
FASK-tas.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Taline buvo jaunučių tink 

linio zoninės pirmenybės. Jose 
gražiai pasirodė Vilniaus mer 
gaitės, iškovojusios lygiai tašau 
su Leningradu, tačiau turėju 
sios blogesni setų santykį, už 
ėmė antrą vietą. Kiek blogiau 
pasirodė berniukai ir liko peną 
toje vietoje. Pirmenybėse daly 
vavo Maskvos, Leningrado, 
Vilniaus, Minsko, Talino, Kin 
gisepo ir Rygos atstovai.

— Lietuvos lauko teniso s- 
ga sudarė geriausių šios Šakos 
žaidėjų sąrašą, atsižvelgdama į 
jų laimėjimus 1961 m. Pirmąją 
Lietuvos „rakete“ moterų g;u 
pėje pripažinta vilnietė D. Nau 
jelytė, antroji — kaunietė M. 
Sližy tė. Vyrų pusėje kaip ir 
anksčiau pirmuoju atsistojo vii 
nietis A. Paltarokas prieš Kau 
no atstovą R. Liubartą.

— Palangoje buvo bokso 
varžybos. Dalyvavo 31 šios sa 
kos mėgėjas, tačiau jaunių giu 
pėje atstovais atrodo daugiau 
šiai buvo rusai, nes nugalėtojų 
tarpe figūruoja tokios pavar 
dės: Šeremetjev, Bogdanov, 
Smolinov.

— Mokyklų atostogų melu 
buvo daromos įvairios mokslei 

Nukelta į 6-tą psl.

kymų... Ir sau ir žmonėms būsi geras“... O aš? Vaikus 
palikau gatvėje, net nepalydėjau į namus”... Sąžinė, lyg iš 
po žemių išlindusi, jam išmetinėjo: „Tu manai, kad tu iais 
vas ir tau niekas nerūpės? Apsirinki. Taip gyvenime nesi 
daro“... Krūtinėje jis jautė sunkumą, galvoj spingo. Tartum 
kas vydamasis iš paskos jam šaukė: .„Barvaini, atsipeikėk! 
Ar tu žmogus, ar nežmogus?..

Į restoraną eilutėje stovį žmonės išblaškė neramias jo 
mintis. Pagaliau įėjęs įvidų, jis jieškojo staliuko, kur galėtų 
pritilpti. g c

Buvo pietų laikas ir visi staliukai buvo užimti.
— Vietos jieškote, daktare, — pasirodo Barvainį paklau 

sė Lilė. — Jeigu norite, sėskite prie mūsų staliuko.
— Dėkoju... Bet ar nebus čia perankštu? — suabejojo 

Barvainis. <
— O, nieko... Sutilpsime. Kur gi jūs gausite vietą, kai 

taip restoranas perpildytas... Be to, prie mūsų stalo ne !aip 
iau ankšta...

— Dėkoju, jei priimate. . .
— Prašau susipažinti — tai mano sužadėtinis, inžinleriu* 

Valdas Vasaris, — atrekomendavo Lilė.
— Vasaris!.. Kaip Putino romane, tik neatsimenu jo 

vardo, — neišsilaikė Barvainis ir sumišo netaktiškai išsišokęs. 
— Aš labai atsiprašau... jus pertraukęs...

— Tai niekis, — paprastai, kaip visada, atsakė Lile.—•• 
Pasirodo, jūsų kažkada ir romanų skaityta... Ir net mūsų kla 
siko... Bet aš Valdui nepristačiau dar savo buvusio kaimyno: 
Daktaras Tomas Barvainis. gydytojas.

Kaip įprasta, jie vienas kitam paspaudė ranką.
Barvainis užsisakė pietus. 1 ai buvo paprasta, nes menue 

buvo vienas tai diena, rinktis nebuvo iš ko.
Kalba sunkiai prasidėjo ir dar sunkiau buvo tęsiama, 

kaip tais laikais buvo ipasta. Geriau patylėti, ypač su tik ką 
susipažinusiais, nors kalba būtų apie pačius niekus, nes ir ji 
pagaliau išduoda žmogaus minčių šaltinius įr eigą. Inžinie 
rius pasirodė ypač nekalbus ar atsargus. __
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Susikaupimas iratsisvetinimas KU LT Ū R ADR „"Levs
3.
Lygiai taip kaip gyvulys, 

žmogus yra pririštas prit pa^au 
lio, prie jį supančių daiktų, 
prie aplinkybių. Pačioj pra 
džioj jo egzistencija mažai kuo 
tesiskiria nuo bet kūno zoolo 
ginio gyvio egzistencijos — jis 
taip pat priklauso nuo apilnku 
mos, jis yra pasaulyje tarp kitu 
daiktų, kaip vienas iš jų. Ta 
čiau vos tik jį supantys daiktai 
jam leidžia kveplelti, žmogus, 
milžiniškų pastangų dėka, 
įstengia minutėlei susikaupei, 
pasineria pats savin; kitaip sa 
kant, jis nukreipia visų savo dė 
mesį į idėjas, gimstančias jo 
viduje, idėjas, kurioms užuo 
mazgą davė daiktai ir kurios 
rišasi su tų daiktų laikysena, su 
tuo, ką vėliau filosoias pūva 
dins ,,daiktų esme”. Taigi, tuo 
tarpu gimsta tik labai neapta 
syta pasaulio sąvoka, betgi ji 
jau Įgalina žmogų sudaryti pil 
ną gynimosi planą, numatyti a 
vo elgseną. Tačiau tuo tarpu 
nei jį supantys daiktai jam ne 
leidžia nuvogti daug laiko to 
kiam susikaupimui, nei net jei 
jam tai būtų ir leidžiama, šis 
primityvus žmogus neįstengtų 
prailginti daugiau, negu k? 
Iioins sekundėms ai minutėms 
šį dėmesio nukreipimą, šį aty 
dų neapčiuopiamų padariniu - 
- idėjų — stebėjimą. Toks Jė 
mesio nukreipimas vidun, LoKs 
pasinei imas savin yra grynai ui 
trabiologiškas, visiškai priešm 
gas bet kokio sutvėrimo pri 
gimčiai. Žmogui užtruko iūks 
tančiai metų, kad truputį — 
ir tik labai mažą truputį — iš 
vystytų savo sugebėjimą susi 
kaupti. Daug natūraliau jam 
yra išsiblaškyti, atsikreipti gry 
nai išorei, taip, kaip daro bez 
džionė miške ar zoologijos so 
do narve.

Mokslininkas - misionierius 
tėvas Chevesta, pirmasis pig 
mėjais—viena iš seniausių žmo 
nijos rasių, kurią jis turėjo su 
sirasti neprieinamiausiose tropi 
kų giriose, — susidomėjęs et 
nografas, visai nepažindamas 
mano čia duodamų išvedzioji 
mų, taip aprašo savo paskutinė 
je, 1932 m. išleistoje knygoje 
savo Kongo neūžaugų stebėji 
mus: ,.Jiems absoliučiai trūksta 

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo .giminėms ar pažįsta 

iniems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, Ilk, USA.

sugebėjimo susikaupti. Jie vrsuo 
met pilnai pasinėrę juos iš išo 
res pasiekiančiuose įspūdžiuo 
sc, kurių nuolatinis mainymasis 
jiems neleidžia susikaupti. Gi 
tai yra pirmoji sąlyga, kad bū 
tų ko išmokta. Pasodinti šiuos 
žmogelius mokyklos suolan bū 
tų jiems nepakeliama kančia. 
Dėl to mokytojo bei misionie 
riaus darbas tarp jų yra nepa 
prastai sunkus”.

Tačiau koks akimiiksnrskas 
ir netobulas bebūtų šis primity 
vus pasinėrimas savin, jis vistiek 
jau radikaliai atskiria žmogaus 
• r gyvulio gyvenimą. Nes vieną 
kartą to paragavęs, žmogus, 
net ir šis primityvus žmogus, su 
grįžta ir vėl pasaulin ir pasine 
ria tarp daiktų jau jiems atsi 
spirdamas, nebe visai jiems pa 
siduodamas. Jis jau parsineša 
planą, planą savo santykiavi 
mui su jais, jų formaliam ap.ai 
dymui. Ir tai iššaukia mažą pa 
sikeitimą jo aplinkoj — mažą, 
bet užtektiną, idant šie daikla. 
jį mažiau slėgtų it tuo pačiu jį 
įgalintų vis dažniau ir lengviau 
pasinerti savin... Ir šis proce 
sas vis kartojasi.

Taigi, galima išryškinti uis 
momentus, kurie cikliškai kai 
tojasi žmonijos istorijoje, Igau 
darni kaskart komplikuote-mes 
ir painesnes formas: i) Zmo 
gus jaučiasi pasimetęs, pasken 
dęs tarp daiktų; tai yia jo atsi 
toliąimas nuo savęs. 2) Žmo 
gus, energiškų pastangų povei 
kyje, pasitraukia savo vidinin 
pasaulin, kad ten suformuotų 
idėjas apie daiktus ir jų evcatu 
alų apvaldymą; tai yra pasineri 
mas savin; pasak romėnų, „vi 
ta contenplatyva“; pasak grai 
kų, ,,theoretikos bios“, „Theo 
rio“. 3) Žmogus ir vėl pasine 
ria pasaulin tam, kad jame veik 
tų pagal savo sukurtą planą; 
tai yra veiksmas, aktyvus gyve 
nimas, ,,praxis“.

Iš to galima padaryti išvadą, 
kad kalbėti apie veiksmą gali 
■na tik tiek, kiek jis išplaukia iš 
prieš jį einančios meditacijos; 
ir priešingai — pasinėrimas sa 
vin yra tik po to seksenčio vei 
ksmo planavimas;

Bus daugiau.

IŠLEISTAS XXV LETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
TOMAS,

apimąs žodžius Raudondvaris- - Rothermere.
Šį tomą redagavo: ligi Rh 

j. Puzinas, nuo Ri — P. Čepe 
nas. Šiame tome išspausdinti 
šie didesni straipsniai: Raudon 
dvaris, Raudonė, Raudonoji ku 
šia, Raudos, Raupai, Raupiai, 
Ravensburgo lietuviai. Readin 
go lietuviai. Reaktorius. Reauz 
mas. Recesija, Rečitalis, Rede 
mptoristai, Rellcksoloąija, Re 
formacija, Reformatai, Refrak 
cija, Regensburg, ReguLato 
nūs, Reinys Mečislovas, Reke 
tė, Reketija, Rėkyva Rėkiai 
čiai. Reklama, Rekrutai. Relė, 
Reliaciniai seimeliai, R' liatvvy 
bės teorija. Religija, Religini* 
auklėjiknas. Relikvijos, Relje 
fas, Rembrandt, Renesansas, 
P. Rėklaitis, Reologiju, Reosia 
tas, Repnin, Reškutėnai, Reto 
rika, Retoioma vai, Reomatiz 
mas, Revizija, Revizionizma 
Revoliucija, Rėza, Rczistenci 
ja, Rezonansas, Ribbentropo - 
- Molotovo susitarimai, Riche 
lieu, Richert Heinrich, Ricar 
das, Riebalai, Riedamieji guo 
liai.

Daugelis didžiųjų straipsnių 
gražiai pailiustruoti. Terne 
daug lietuviškos medžiagos, 
daug praktiškų dalykų, visiems 
prieinamų. Šis lomas jau ekspe 
dijuojamas.

ROMO VIESULO 
GRAFIKOS PARODA

atidaryta sausiu men. Pralt 
Graphic Art Centre, 795 Bro 
adwty, New Yoike. Gal.ma 
laikyti nuo 10 vai. ryto ik’ 10 
vai. vak. ir šeštadieniais iki 4 
vai. vakaro.
ANTRAS VLADO JAKtiBĖ 
NO DAINŲ SĄSIUVINIS, 

išleistas L. T. B. Kultūros F 
do. Leidinyje šešios dainos au 
gštam balsui su iortepionu, pa 
rašytos 1924—1944 m. laiku 
larpyje. Iš jų dvi: ,,Gėlės iš šie 
ną" (K. Binkio žodžiai) ir „le 
vos“ (J. Tysliavos žodžiai J bu 
vo 1934 m. išleistos bv.Minis 
Serijos Lietuvoje. Piimoji bu 
vo greit išpirkta. Abi damos 
nežymiai perredaguotos ir trans 
ponuolos ž.einenėn lonacijon 
pritaikant vidutiniško augsčip 
sopranui. Kilos dvi: „Daug tu 
reta mylimųjų“ ir „Na tai kas’ 
(K. Grigaitytės žodžiai) ' avo 
1944 vokiečių okupacijos me 
tais atspausdintos V. Petronio 
leidyklos Kaune. Pirmoji trans 
ponuota tonu žemiau, antroj 
perredaguota. Likusio^ dvi dai 
nos—„Išsvajotą karalaitį" (F 
Kiršos žodžiai) ir „Mėlyni var 
peliai“ (Br. Buivydaitės žo 
džiai) yra žinom rs mūsų pub 
likai.

LIETUVOS ARCHEOLOGI 
JOS BRUOŽAI

įTokiu vardu Lietuvoje iš 
leistas stambokas tomas moksli 
nio veikalo, kurį parašė P. Ku 

likauskas, R Kulikauskienė ir 
A. Tautavičius, b redagavo K 
Jablonskis ir P. Kulikauskas. 
1 urinyje : 1. Įvadas — Archeo 
logijos mokslo objektas ir šalti 
niai, Lietuvos archeologinių pa 
minklų tyrinėjimų apžvalga, 
2. Akmens amžius — Pirmieji 
žmonės Lietuvos teritorijoje, 
Mezolitas, Neolitas; 3. Žalvario 
amžius; 4. Geležies amžius n 
įvairūs jo laikotarpiai — Gimi 
ninės santvarkos irimo laik< tai 
pis, Klasinės visuomenės forma 
vimasis, Feodalizmas. Šie da 
lykai, žinoma, nušviečiami bot 
ševikiniu požiūriu, bet yra ir ob 
jektyvių duomenų. Leidinys 
vertingas ir naudingas.

VASARIO 16 AKTO SIGNA 
TARUI 90 METŲ

Kauno Arkivyskupijos Gen. 
Vikarą Kazimierą Šaulį, devy 
niasdešimties metų sukakties 
proga pasveikino Dipl. setas 
min. St. Lozoraitis, pažymčda 
mas:

„Gilus tikėjimas, karšia Lie 
tu vos meilė, gryna doktryna, 
augštas teisingumo pajautimas, 
jautri širdis -— vedė Tamsta vi 
sados tiesiu keliu lietuvio, ku 
nigo, mokytojo ir valstybės vei 
kėjo darbe.

Būdamas vienu moderninės 
Lietuvos valstybė- kūlėjų kaip 
Nepriklausomybės Atstatymo 
Akto Signataras, Tamsta ir vė 
liau didžiai jai nusipelnei, nes 
stiprinai ją savo veikia ir pa 
vyzdžiu.

Sekdama tokių retų žmonių 
kaip Tamsta pavyzdžiu, mūsų 
tauta pergyvens sovietų okupa 
ciją ir ir atstatys sau o la.svą 
valstybę ir Lietuvos Bažnyčios 
laisvę“.

AVANGARDINIS RAČ 
KAUS MENAS

Moos galerijoje ties Avenue 
ir Davenport Rd. 1 oronte vy 
ko dail G. K. Račkaus darbų 
paroda. Vyrauja tapyba, kurio 
je gaivalingai reiškiamas daili 
muko meninis pasaulis. Dalbai 
daugumoje visiškai suabstrak 
tinti ir atlikti spontanišku bu 
du. lai pirmas platus Račkaus 
viešas pasirodymas Toronte, ir 
čia jis užsirekomenduoja daili 
ninku stovinčių dabartinės' c*ąi 
lės avantgarde,

„The Toronto Daily Star" 
meno kritikas J, Fulford Raė 
kaus parodą įvertino gana pp 
lankiai, žinant kritiko pasj-'u 
mą jo nepažįstamiems Gailiniu 
kams. Jis teigia neabejotiną dai 
lininko talentą, tačiau jam alro 
dę perdaug šiuolaikės madin 
gos Įtakos ir permaža pačio Jai 
lininko individualumo.

Parodos atidaryme dalyvavo 
pilna galerija svečių, jų tarpe 
gal tik dešimt lietuvių. Oionykš 
tis mūsų savaitraštis parodos 
atidarymo nepastebėjo.

MĖLYNAS SNIEGAS

Dr. H. Nagys, 
„Mėlyno sniego“ autorius.

„Mėlyno sniego“ poetinis pa 
saulis skaitytojui nėra naujas ar 
svetimas. Anksčiau pasirodę po 
ezijos rinkiniai: „Lapkričio 
naktys“ ir „Saulės laikrodž’ai“ 
davė šiam pasauliui vietą lietu 
vių poezijoje. Toli nuo tradici 
nio entuziazmo, heroizmo, nos 
lalgijos; ryškiai individualus, 
poeto ir jo likimo konflikto 
perpintas tamsių spalvų ir stip 
rios, bet retai išlygintos, for 
mos šis pasaulis. Po „Saulės 
laikrodžių” pasirodymo kriti 
kai statė klausimą, kuriuo keliu 
eis Henriko Nagio poezija. 
„Mėlyname sniege“ įsibrėžia 
nauji keliai, pasikeičia spalvos, 
nurimsta tonas ir išryškėja for 
ma.

Idėjinė poezijos dalis p.'.sili 
ko ta pati: tikėjimas žmogumi, 
tradiciškas žmogaus egzjster; 
cijos trapumas, praeities ir da 
barties emocinė sintezė. Idėjos, 
liečiančios žmogaus likimą ku 
rios neturi nieko benoio su ku 
ria nors formuluota ideologija. 
Tikėjimas žmogumi kartojasi 
visose Nagio knygose, bet kiek 
vienoj knygoj jis turi skirtingą 
atspalvį. „Lapktičio Naktys“ 
pabrėžė poeto „aš“. Šis „aš“ 
kalbėjo gana pakeltu tonu bro 
liams, draugams, miniai, turėjo 
savyje ntmažai romantiško pe 
simizmo ir gailesčio savęs. 
Žmogus, apie kurį kalbama,— 
per kelta poeto asmenybė Į ei 
lėraščių posmus.

„Saulės laikrodžiuose“ „aš“ 
forma pasikeičia į „mes“. Poc 
tąs kalbą grupės vardu. Plates 
nė, daugiau atitraukta nuo iv ii 
gsnio į save, likimo sąvokų. 
Tai „mūsų žingsniai gnmzda gi 
liai šnarančiuose lapuose” (Lap 
kjičio migloj), „mes veidus pa 
lenkiam viršum ugniakuro duo 
bės“ (Agonija), „r žemė sėmė 
kiekvieną rytmetį mūsų balan 
džių prisisunkusias saulės plun

■— Leonardas Gerulaitis, be 
siruošiąs daktaro laipsniui, nuo 
šių mokslo metų pradžios pra 
dėjo dėstyti Europos istoriją 
Michigano Universitete,

Dr. L Gražytė, 
„Mėlyno sniego“ vertintoja.

ksnas“ (Sniego balandžiai). 
Tokų pavyzdžių galima pritik 
ti daug. Praradimas, vienas iš 
centrinių poeto dvasinės bCse 
nos bruožų, jau ne prarad’mas 
pianašo keista šviesa akyse, 
bet vieno iš išsigelbėjusių, »to 
vinčių ant tamsaus kranto.

„Mėlyname sniege“ nei „aš“ 
net „mes” formos nebeturi di 
dėlės reikšmės. Žmogus čia ne 
tiek tas, kuriam kalbama, kurio 
galimasi kurio šaukiamasi . Jo 
egzistencija turi dažnai Seselių 
lengvumą, jis įsilieja į savo ap 
linkumą ir gyvena nepriklauso 
mai nuo poeto nuotaikos“. ... 
profiliai, iškarpyti Tilžės tur 
gaus karpytojo, ir siluetai, ku 
riuos išvedžiojo ant stiklo dul 
keto mirusio smuikininko pirš 
tai“ (Terra Incognita),, „žmo 
nės, nebyliai darbininkai statan 
tys tiltą anapus“ (Išrinktieji), 
juodi mirties saliono valdinin 
kai (Imago mortis), oasi ange 
lai šokantys ant stiklo sūkių 
(Los Angeles) gyvena „Mėly 
name Sniege“ tarp konkre 
taus vaizdo ir abstrakčios mm 
ties. Žmogus, žemės dalis ir jos 
pratęsimas (Lapkričio naatys 
ir Saulės laikrodžiai) šioje kny 
goję pradeda dalinai nuo jos 
atitrūkti, jo bruožai nebetokie 
ryškūs.

Buvo minėta Nagio poezijo 
je randamas žmogaus egzisten 
cijos trapumas. Anksčiau tai bu 
vo nesibaigianti kova ir svyra 
vimas tarp šviesos ir tamsos, 
praeities pasakų sodo ir dabar 
ties aprūkusio dangaus kontrąs 
tas. „Mėlyname sniege“ tai ne 
sustabdomas laiko tekėjimas, 
kuris veda į paskutinę realybę 
— mirtį. Pati eilėraščių forma 
leidžia tai pajusti. Beveik visį 
parašyti esamajame laike, daž 
niausiai trumpom frazėm, Gy 
venimas jose atrodo gali nu 
trūkti bet kada. „Los Ange 
les“, vienas iš geriausių rinki 
nio eilėraščių, gerai pailiustru 
ja egzistencijos trapumą ir i. 
matomos, bet juntamos, apoka 
lipsės šešėlį:

Nukelta į 5-tą psl.

Lilė Barvainio veide matė jausmų kitimą, susierzinimą ir 
neišsilaikė negalėdama paslėpti švelnios ironijos, ypač prisi 
minusi Barvainio piršlybas jai po operos Vilnious operos ir 
baleto teatre.

— Draugė Lilė, — Barvainis tuo ir norėjo apsiriboti įpra 
tęs ją vadinti vien vardu, bet susiorientavo, kad prie sužadėti 
nio tai būtų nepatogu ir pridėjo prisiminęs jos pavardę, — 
Baltytė šiandien gerai nusiteikusi. k.

į— O, kai išvažiavau iš Vilniaus, mano ūpas pasitaisė. . . 
Bet nemanykite, kad dėl jūsų daktare. Ne, aš ir Vilniuje ne 
siskundžiau, — drąsiai, kaip jai buvo įprasta, tiesiai, net ir 
kiek drastiškai Lilė atsakė.

— Laiminga, — ne tai klausiamai, ne tai teigdamas su 
murmėjo daktaras.

— Draugė Lilė, kiek aš ją pažįstu, — prakalbėjo ir in 
žinierius, — visada giedrios nuotaikos ir visada optimistė...

— Tamsta, inžinieriau, būsi laimingas, gavęs tokią pui 
kią žmoną. . .

— Tikiuosi, daktare. Bet kai dėl laimės, tai aš esu nuo 
nionės, kad jos reikia visų pirma jieškoti savyje. . . Ir, šaky 
čiau, bandyti ją padėti susiiagli ir artimiesiems. . .

— Tamsta, inžinieriau, tur būt esi statybininkas, kad 
galvoji, jog laimę galima pastatyti net kitiems, — pairomza 
vo Barvainis.

— Matai, draugas daktare, tamsta esi gydytojas, tams 
ta daugiausia rūpiniesi ką nors pataisyti, paremontuoti, o aš 
inžinierius ir mano uždavinys statyti. — atsikirto Vasaris. — 
Bet nepyk, daktare, kad aš esu tokios nuomonės, jog Kiek 
vienas protingas individas laimės turi jieškoti visų pirma pas 
save, nes kito laime gyventi visą gyvenimą kažin ar įmano 
ma?

— Aš manau, kad daktaras Barvainis tuo ir pats yra 
’sitikinęs, — įsiterpė Lilė.

— Tai nelengva problema, — suabejojo Barvainis.
— Visos problemos nelengvos, daktare. Jeigu jos bū 

tų lengvos, jos nebūtų problemos. . .

— Gal jūs ir teisus, bet aš apie tai negalvojau.
— O, daktare, pagalvokite. Aš jums ir.šiandien tą sa 

kau, — pastebėjo Lilė.
Bet pietūs pasibaigė. Barvainis nesijautė pasisotinęs. Jo 

ypač nepatenkino biednas kiaulienos gabaliukas SU sausqrhis 
bulvėmis, bet nebuvo kas daryti. Jam toptelėjo minits: „Kąi 
sugrįšiu į Klaipėdą, užeisiu j tą valgyklą su smalsia bufetjnin 
ke. . . Gal dvigubai atsigriebsiu. , . Toks dabar šuniškas gy 
venimas“.

, Kai atsikėlęs nuo staliuko pasižvalgė, lietuviškų veidų ne 
daug tematė ir pažįstamų nebuvo.

Lilę su sužiedotiniu jis atsisveikino, palydėjęs prie Kauno 
autobuso,

— Gal, daktare, atvyksite į mūsų sutuoktuves? Mes gi, 
Valdai, luoksimės lygiai po dviejų savaičių? . .

— Tikrai. Nors mūsų pažintis trumpa, bet man uilė 
daug apie jus pasakojo. Jūs gi su Lile buvote artimi diau 
gai. . .

— Na, gal n ne tokie artimi, bei aš dtdugę chemijos 
laborantę vertinau gyvendamas Vilniuje,.., ■— kiek nepatogus 
kalbėjo Barvainis.

— Tat, daktare, sutarta? — klausė Lilė, •—• Iš Klaipė 
dos į Kauną kaip ranka paduoti. . .

— Na, gerai, — lyg ir abejodamas, nespėjęs susiorien 
tuoti, — atsakė daktaras. — Žinoma, jeigu nebūsiu priverstas 
budėti. . :

i— Na jau, daktare, — spaudė Lilė, — geram draugui 
kas nors patarnaus, pakeis. . . Prisiminsim Vilnių ir tuos lai 
kus. . . O dabar grįžkite pas žmoną. Nieko geresnio nega 
liu patarti ir nieko geresnio begali būti. VaiKučiai bus lai 
mingi susigrąąžinę tėtę, manau — ir žmona. Šiandien mačiau, 
kaip jūsų Nijolė ir Gedukas gražiai išauga. . . Susiimkite, 
daktare ir, kaip Valdas sakė, pasijieškokite laimės pačiame 
savyje. . .

— Kad kelio atgal perą. . .
— Kodėl? _

— Jis nuklydo į brūzgynus,, pelkynus. . .
— O pabandykite ir per brūzgynus ir pelkynus, kaip sa 

kote, susirasti kelią ir išeitį. . .
— Aš kūlgrindų1) jieškoti nemoku. . .

‘) Kūlgrinda — senovės žemaičių akmenų, žemaitiškai vadi 
namų kulių, kutaičių, grindinys po vandeniu, po pelkių vėlę 
na paslėptas, kurį žinojo tiktai jie patys, bet ne priešas, kurįs. 
vydamasis žemaičius, iklimpdavo į pelke. Red,

— Gal dar nevėlu pasimokyti?
— Ne aš Viktoriją palikau, Ji mane paliko. Tai, jeigu 

ii norėtų, ji padarytų kokių žygių. . .
— Bet gi ji moteris, o jūs vyras, — kam gi priklaur 

iniciatyva?
— Moterys turi lygybę su vyrais. . .
— Plytas nešioti prie statybų! — pertraukė Lilė.
— FĮmm, — numykė Barvainįs. — Ne, drauge, ir 

sjandiep ji man dar kartą pabrėžė, kad vaikų aš galįs atva 
ziiKiti aplankyti, pet n< daugiau.

— Moters širdis moka ir atleisti. . ,
Autobusas suburzgė, ir Lilė su sužadėtiniu išvažiavo. 

Bąrvainiui pasirodė, kad drauge išvažiavo ir paskutinė viltis. 
Ir vėl jis pasijuto vienišas. Jis Lilei vėl norėjo tą pasakyti, 
bet ir vėl nepąsakė. „Vienatvė, tuštuma“ — galvojo Baivai 
uis eidamas į aulostolį, nejausdamas nei žemės traukos, svy 
modamas ir klupdamas. Sėdo į girgždantį, sudėvėtą autobusą 
n pasileido į Klaipėdą, savo naujos tarnybos vietą, iš km ry 
tą, gavės laisvadienį, buvo atvykęs ne tiek pažiūrėti vaikui,, 
kiek pasikalbėti su buvusia žmona, bet Viktorija į kalbas ne. 
siieido ir trumpai atkirto:

— Vaikų gali atvažiuoti pasižiūrėti, bet ne daugiau1
Viktorija nukirto tokiu stačiu žodžiu Barvainį ir paliko 

neištartas jo paruoštas sakinys: „vaikų ir tavęs“...
Ir Barvainio širdis trankėsi,, kaip autobusas, maude ir 

nerimo. . . Ir nyko įsivaizdavimas, kad dabai jis laisvas. . ,
Bus daugiau.
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HENRIKAS NAGYS „MĖLYNAS SNIEGAS”. JONAS GRIGAITIS - GRIGALIŪNAS
Atkelta iš 4-to pusi.

Kavinėse ir karčiamose šoka basi angelai. 
Juodi angelai. Balti angelai. Mėlyni angelai. 
Poetai iš dūmų prikėlė žalio koralo salą 
ir albatrosų tėvynę. Variniai džiazo trimitai 
drasko palmių šakas ir aižo dangoraižių akmeni. 
Trupa vitražų stiklai ir skyla vitrinų stiklas. 
Dirbtiniai mėnuliai skrieja bežvaigžde erdve. 
Ant žvaigždžių ir stiklo šukių šoka basi angelai.

Praeities ir dabarties emocį 
nė sintezė šiame rinkinyje dar 
svarbesnė negu anksčiau. Pra 
ei ties fragmentai (Laterna raa 
gica. Tolimos nakties atsimini 
mas, Laterna obscura ir kt.) su 
renka vaikystės nuotrupas ir 
jas atkuria dabartyje. Jei dabar 
lis dažnai turi nesibaigiančio 
kritimo į nebūtį atspalvį, tai 
piaeities motyvas yra lyg ta 
lismanas, kurį palietęs poetas 
gali toliau gyventi. „Pasūna 
lė", eilėraštis geriausiai iliustruo 
jąs Šį praeities tęstinumą, pilnas 
nesibaigiančio vidurdienio svie 
sos, perduotas giliausiu noeti 
niu pajautimu šoje knygoje.

Poeto nuotaika irgi nebe ta 
oati kaip „Lapkričio naktyse’ 
ar „Saulės laikrodžiuose”. Tam 
sa ir audra, dominavusios „Sau 
lės laikrodžius“, nebedažnai su 
tinkamos. Jų vietoj tuštuma ii 
tyla. Tuščia žemė, kmioje pia 
keikti angelai druzlinoj pašvais 
tej jieško savo šešėlio. Mažame 
mieste šiaurėj tylu ir tuščia. 
„Mors atomica“ negyvenamoj 
saloj nebėra paukščių nei vė 
jo. Vienišumas, kaip ir praradi 
mas, randamas vizoje Nagio pa 
ezijoje. Tik anksčiau buvo iŠ 
reikštas gan dažnai pakeltu to 
nu. „Mėlyname sniege” tonas

nuo „klaikių naktų” ir „krauju 
rošomo rudens", kuriuos ska< 
tytojas randa ankstyvesniuose 
rinkiniuose. Nebėra priekaišto, 
prarastasis šviesos pasaulis at 
neša savo ramybę nusivylimas 
nebeturi aštrių ašmenų. Daik 
tus, garsus, spalvas iš prarasto 
pasaulio nebeneša sukūrys jie 
dėliojami atsargiai kaip Mon 
sieurr Le Mort marionetės.

Poetiniai įvaizdžiai „Mėly 
name sniege” įvairesni negu 
„Lapkričio naktyse“ arba „Sau 
lės laikrodžiuose”. Naujos spal 
vos jieškomos egzotikoj. „Ade 
laidė“, „Hong Kongas“. „Auk 
sinis krantas’; maža mergaitė 
migdolo akim, porceliano pirš 
tais stebinti šilkaverpius, mirš 
tančius ant tilto turėklų Hm.g 
Konge, žalio koralo sala, Cap 
ri salos moterys, nešančios pin 
tinėse citrinų auksą — nauji šio 
poeto kūryboj vaizdai pnduo 
da lygiai ir kartais monotoniš 
kai eilėraščių formai žaismingu 
mo. Vietomis šie nauji vaizdai 
pavirsta maniera, bet visumoje 
Nagiui yra pavykę to išvengti.

Skaitant „Mėlyną sniegą", 
ypatingai eilėraščius, talpinau 
čius skyriuose „Devyni žemes 
veidai*’ ir „Devyni brolių vei
dai“ krinta j akis jų statišku 
mas. Tai poeto — stebėtojo kū 
riniai. Iš visų pojūčių ryškiau 
sias regėjimas. Galima pava 
dinti tai tapytojo žvilgsniu j 
gamtą poetinėj formoj. Mo 
mento vaizdas, detalė seka 
talę:

daug ramesnis, melodeklauiaci 
nįųi ‘ elementų daugumoje pa 
vyksta išvengti. „Budapešto ba 
lade", labjausiai meiodeklama 
cinis ir galbūt silpniausias <_dė 
raštis šiame rinkinyje, nėra bū 
dingas dabartinei Nagio poez. 
jai. Nagys yra toli pažengęs

Iš kieto titnago trykšta, eremito lazdos užgauta, 
šaltinio

x Egipto 
ledyno 
dievai 
figūros

de

versmė: išbalę mėnulio akmenys,
sfinksai, Kartaginos mūrai, Eufrato krantinės, 
gadynių kirviai, nudailinto marmuro kaukė.,, 

ir atletai Praksitelio ir Michelangelo, liūdnos 
sintetinio akmenio prarasto rojaus vaikų.

(Akmenys), 

eilėraščio tobulumas nėra šia 
me atvejuje pirmasis poeto tiks 
las. Kuo artimesnio kontakto 
poetas jieškp su skaitytojų, tuo 
daugiau dėmesiu jis (cieipia į ei 
lėrąšČio mintį if jausmą ir ma 
žiaų į formos tobulumą. Nągys 
priklauso šiai poetų grupei.

gioje „Mėlyno sniego" api 
brąižoj nebuvo bandyta apspręs 
tį taip vadinama poeto „messa 
ge*‘. Yra poetų užsiangažavo 
šių vienai ąr kitai ideologijai, 
yrą poetų *— estetų, kuriems 
bet koks užsiangažavimas yia 
svetimas ir yra poetų, kuriems 
pirminė ir svarbiausia vert>bė 
yra žmogus. Tikėjimas, kad 
žmogus atranda savo prasmę 
gyvenime jąm duota kaip dova 
ną ir išsipildymo galimybė.

Dinamikos trūkumas „Mėly 
name sniege" yra dalinai rezul 
talas ir poetinės formos, kuu vi 
soj knygoj turi nedaug vaiiaci 
jų. Geriausioj formoj t£U duoda 
vientisą, kląsišjcą eilėrašti „Va 
ndenys’*, blogoji pusė yra yic 
tojnis jaučiamas monotomŠKU 
mas. Nagio poetinėje formoje 
nelaimingas elementas yta ir 
perdidelė schematizacjja. „Rau< 
da ir vaikystės fugą", „Mano 
miesto mirtis" surakinti per 
griežtos schemos. Schema at 
ima spontaniškumą, eilėraštis 
pasidaro dirbtinis, jausmas ne 
betrkras,

Bendrai imant, Nagio poezi 
joje nėra nei ypatingo muzika 
lumo, nei grakštumo. Estetinis

Mokytojo spindinčios kojos praėjo pro tėvo lūšna; 
riklus, voltį, tinklus palikai ir sakei. Ne tau 
daugino duoną, žuvį ir vyną. Kanos vestuvėse, 
Vevey vynuogynuose. Mūšos smėlėtam dugne atradai 
baltą paukštį ir salą, sniegą drobulę, stebuklą.

, (Tabula Rasa)

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117 — 6th Avenue, LACHINE.

Kaufman’s Woollens &Textiles
DĖMESIO! DĖMESIO!

Special-white linen SALE
BEST EMPRESS PAKLODES ............ G3X 90—$1.09

„ „ „ ............. 72X 9G — $1 99
„ „ „ .......... .. 80X100 —$2.25

GERIAUSIOS SPALVOTOS PAKLODĖS 80X100—$2.75 
CONFORTER & BLANKET COVERS. . . .singles $3.50 

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

36” —$0.60 
IMPORTUOTAS BALTAS DAMAST ...55” —$0.95 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MEDŽIAGŲ 
VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS PALTAMS.

TAIP PAT APIE 40—50% NUOLAIDA ĮVAIRIOMS 
KITOMS PREKĖMS, KASP: 

MEGZTUKAMS, PIŽAMOMS BEI MARŠKINIAMS.

SIUNTINIAI LIETUVON
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kanu) 

Importuojame iš Anglijos 
geriausias angliškus vilnonėj medžiagas vyr. ir mot. 

kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

SUDBURY, Ont.

Sudbury gali būti pavyzdžiu 
kitoms kolonijoms. Pci p. Va 
lančių užsiprenumeravo „Nepr. 
Lietuvą: K. Rimas, A. Lapie 
nis ir Pr. Gustas, o per J Kru 
čą: A. Juozapavičius, S Kn 
viekas, J. Glizickas, J. Stepe.ns 
kas, K. Tutinas, A. Milčius, V. 
Kriaučeliūnas, P. Gričkoies, T.

NAUJI PRENUMERATORIAI
Venslovaitis, A. Laucius, L. 
Baltutis, J. Paulaitis ir žada pre 
numeruoti ir daugiau tautiečiu.

Kor.

Turint galvoj, kad krinka 
yra daugiau interpretacija, o irę 
rūšiavimas, nebandėme apspręs 
ti Nagio poezijos vietą kitų tie 
tuvių poetų tarpe, ne priskirti 
jį kuriai nors specifinei grupei. 
Jai mažiausiai svarbu kai skat 
tytojas bando atrasti kontaktą 
su poetų,

Henriko Nagio poezijos rei 
kšmingumas kadaise buvo nau 
jų elementų įvedimas į tradi 
ciškai romantinę - patrietinę 
lietuvių poeziją. „Lapkričio na 
ktyse", „Saulės laikrodžiuose“, 
„Mėlyname sniege“ šie elemen 
tai keitėsi su poeto kūrybiniu 
brendimu. Be abejo jie keisis ir 
toliau, nes pilnas savim pasiti 
kėjimas reiškia kūrybinę .ag 
naciją ir mirtį. „Mėlyno snie 
go“ galutinį įvertinimą tiuoa 
kiekvienas šioj knygoj jiešE da 
mas savęs.

sukaktuvininkas
Sausio 28 d. sukako 90 metų 

Jonui Grigaičiui. Reiškia, dar 
turime savo tautos veteranų, 
peržengiančių devynių dešimt 
mečių slenkstį ir kopiančių prie 
šimtinės. O jei turime tokio am 
žiaus sulaukusių veteianų, ta 
tai parodo, kad lietuvių tautos 
fizinis atsparumas tvirtas. Jei 
ne paskutinio karo audra ir ne 
sovietinė okupacija, lietuvių 
tauta savoje tėvynėje, kurioje 
jau gana gražiai buvo sutvarky 
tas maitinimas, sanitarinės, hi 
gijienos ir medicinos sritys, gy 
ventojų skaičius jau būtų pa 
siekęs keturių milionų.

Jonas Grigaitis yra Pakruo 
jietis - Šiaulietis, gimęs Kapčiū 
nų kaime, ūkininko šeimos sū 
nūs.

Jonas Grigaitis buvo vienas 
tų tautinių žiburėlių, kuris per 
70 metų buvo aktyvus tautinio 
gyvenimo veikėjas. Pažinojau 
jį Hanau stovykloje, kurioje 
drauge praleidome 4 metus. Jis 
ten buvo judrus, lankydavosi 
visuokiuose parengimuose, Du 
vo gana aktyvus „Nemuno“ ko 
peratyvo narys.

Buvo gerbiamas ne vien del 
savo būdo savybių. Kai kas ži 
nojo ir jo gyvenimo turiningą 
praeitį, o ypatingai Rygoje 
gyventą 1896 — 1915 m. laiko 
tarp), Kuomet Ry goje buvo ne 
maža lietuvių kolonija, kurioje 
Jonas Grigaitis buvo vienas iš 
centrinių asmenų, lietuviško

sios kultūros dirvonų artojas. 
Įvairiose lietuvių draugijose, 
švietimo organizacijose, inuzi 
kos bei vaidinimų rateliuose. J. 
Grigaitis buvo valdyoą nariu, 
knygininku, aktoriumi ir tt. Dir 
bdamas geležinkelių valdyboje 
augštu valdininku, būdamas tu 
siškoje aplinkoje, turėjo d.d» 
lės drąsos ir augšlos lietuviškos 
moralės visą kitą netarnybmį 
laiką aukoti lietuvių taupos ieį 
kalams.

J. Grigaitis su savo gyveni 
mo drauge išaugino gražią m 
teligentų šeimą. 4 dukteris ir 
2 sūnų, iš kurių viena duktė An 
dziulaitienė, 10 metų atkalėju 
si Sibire, dabar gyvena Lietu 
voje, Birutė Novickienė, ir 3a 
niulė Mačiūnienė N. Yoike, 
Kęstutis Toronte ir Algirdas 
Australijoje. Sene„us Grigaičius 
arčiausia visoje tremtyje dabar 
globoja duktė Monika Žukaus 
kienė su savo vyru Bernardu., 
Filadelfijoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Jonas Grigaitis visus 20 metą 
(1919 — 1939) tarnavo Gele 
žinkelių valdyboje vyriausiuoju 
buhalteriu.

Jonas Grigaitis visą savo gy 
venimą buvo Varpininkų • Liau 
dininkų srovės žmogus.

Tenka palinkėti, kad rmela 
sis Jonas privarytų nemažiau 
šimtinės. ,

J. Audėnas.

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16 PER RADIO IŠ WINDSORO BUS IR 

ŠIEMET

N L red. malonu pasveikinti 
naujus prenumeratorius ir 
linkėti pasilikti nuolatiniais 
pastoviais.

pa

ANTANO ŠKĖMOS RAŠTŲ
IŠLEIDIMO FONDUI

prisiųsta Chikagoje surengto 
Juditos Audėnaitės, Jurgio Ja

giško žuvimo minėjimo paja 
mos $160. Minėjiman atsilankė 
per 300 žmonių įvertinančių žu 
vusiųjų Įnašus lietuvių literatu 
rai, teatrui, politiniam ir jauni 
mo gyvenimui. įnašus prhiun 
tė dr. G. Balukas 25 dol„ L. ir 
G. Vėžiai 25 dol., dr. R. Šiioa 
joris 15 dol., Nežinomas gydy 
tojas 10 dol., G. Narienė 5 dol. 
Lietuviškoji visuomenė supran 
tanti pilnų rašytojo Antano ’ūkė 
mos raštų išleidimo reikšmę at 
eities Lietuvos literatūrai savo 
įnašus prašoma siųsti Fondui 
5204 Ellington, Western Spri 
adresu: Dr. Jonas Valaitis, 
ngs, III. •

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

J BEI.LAZZI - LAMY, INC
:! DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. įį
i ; {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reniai. S 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

į A. NOKKELIŪNAS
a

L
 Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTH! Al

Ir šiais metais bus transliuo 
jamas lietuviškas pusvalandis, 
.skjirjas Vasario 16 paminėjr 
mui per CBE radio stotį Wind 
sore vasario mėn. 16 d. 10 /ai. 
33 min. iki 11 vai. iš ryto eas 
tern standard laiku, banga 
1550. Ir šiemet pusvalandį re 
daguoja lietuvių bičiulis J. Ja 
anette, Traditional Echos pro 
gramos autorius. Tačiau ši tra 
nsliacija yra speciali, tik tai 
dienai skirta, nes I raditional 
Echos jau kuris laikas nebevei 
kia.

ELEKTROS ENERGIJA
NAUDOJASI NE VISI

Vilniaus radijas sausio 13 d. 
pranešė, kad praėjusiais metais 
Lietuvoje buvo elektifikeota 
250 kolchozų. Iki sausio 1 ii. 
visame krašte elektros energija 
naudojosi 1.086 kolchozai, z ai 
sudaro 58% visų ūkių. Pilnai 
elektrifikuoti yra tik Kauno, Ša 
kių, Prienų, Jiezno, Joniškio, 
'Pagėgių, Kuršėnų, Kapsuko, 
Kėdainių ir Klaipėdos rajonai.

Šiais metais numatyta rajo 
nuošė nutiesti 4.400 km augš 
tos įtampos linijų ir įrengti 
3.600 km žemos įtampos tink 
lų. E.

Valdybos delegacijai apsi'an 
knis CBE radio stotyje buvo pa 
sakyta, kad ši programa gal 
bus atgaivinta balandžio men., 
tačiau tikrų žinių dar neturima. 
Šios programos būna mums la 
bai svarbios ir m>elos, todėl iš 
klausę šį pusvalandį, neužmirš 
kime parašyti padėkos laiškus 
Mr. J. Jeanette ir stočiai šiuo 
adresu: CBE Radio, Security 
Bld., Windsor Ont. ir paprašy 
kime sugrąžinti T>adicional 
Echos pusvalandį.

RUOŠIAMASI IX KANA 
DOS LIETUVIŲ DIENAI

IX Kanados Lietuvių Die 
nos paruošiamieji darbai vyks 
ta, valdyba išnuomavo Wind 
soro naująją auditoriją konoer 
tui. Šventei ruošti valdyba for 
muoja komitetą, pati ir dalimi 
į jį įeidama. Kol šis Komitetas 
susiformuos ir pradės darbą, pa 
ti valdyba tęsia jį toliau.

KLB Apylinkės Valdyba.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

wnsinssmnmnnmnnnnimm

įvairūs Draudimaic
GYVYBĖS, PENSUOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tel.: įstaigos V! 2-1427; namų LA 3-1084

| Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas I). N. Baltrukonia, CR 6-5075.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

j B AL T/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; ■

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS ; i

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Villa LaSalle, 

Montreal, P. Q. TeL; DO 6-3S54. J
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TAUTOS
Toronto skyriui, vykdant ausu 
rinkimo vajų, 1961 m. Toron 
te, aukojo: $20: Dr. J. YČes; 
$15: Dr. A. Valatka; $10: V. 
Yčienė, kun. 'P. Ažubalis, Dr. 
M. Arštikaitytėė, Tėvai Pran 

. ciškonai, J. P. Augustnavičius, 
J. Margis, P. Dalinda, P. Kud 
reikis, Z. ir B. Jackus, J. Stra^ 
das; $6: V. Dailydė; $5: V. 
Vasiliauskas, A.- Vaksmanas, 
Narbutas, V. Sinkevičius, B. 
Vaidila, A. Vasiliauskas, A. 
Kuolas, B. Čepaitis, J. Domi 
kis, Dr. Urbaitis, H. Stepailis, 
A. Kruzinauskas, V. Germaną 
vičius, A. J. Morkis, J. Tarnu 
lionis, E. Ališauskienė, E. Pv.n 
krys, V. Sonda, T. A. Valius, 
E. Abromaitis, J. Stravinskas, 
D. Keršienė, V. Dagilis, J. Kar 
ka, S. Juozapavičius, Dr. J 
Kelertas; V. J. Meiliuvienė 
kun. dr. Gaida, Č. Senkevi 
čius, Dundas Auto Body, A. 
Kalūza, L. Šalna, A. Adomavi 
čius, L. Vacekauskas, A. Slap 
šys, Č. Pšezdzeckis, E. Dubins 
kas, E. Šlekys, J. Baltakys. V. 
Kerulis, K. E. Galiauskas, A. 
Empakeris, E. A. Bubelis, B. 
Kudzmavičius, R. Rimas, Dr. 
M. Anysas, J. Astrauskas, Dr. 
Čepas, A. J. Čekelis, V. Mar 
cinkevičius, V. J. Petravičius, 
Karasevičius, K. Dalinda, M. 
Šeštokas, P. Dapkus; $4: T. 
Užupis, S. Gudaitis, J. Velyvis, 
V. Indrišiūnas, A. Baltrūnas, 
Dr. S. Pacevičius; $3: J. Du 
binskas, V. Paulionis, K. E. Ga 
liauskas, V. Tamulaitis, E. Vi 
tartas, E. Kazlauskas, V. 
dzauskas, J. Sainulevičius, 
Tundžius, A. Sakavičius, 
Liubinskas, V. Savickas, 
Sadauskienė, J. A. Medelis, V. 
Bupbelis, J. Dunkys, J. Stasiu 
lis, J. Gudelis, J. Girdzij iu,-, 
kas. J. Sapoškinas, P. Žukas, 
P. S. Morkūnas, P. Čeponis, 
V. Liuima, Plioplys, G. Moru 
šaltytė, J. Dambrauski, A. Au 
gutis, D. Matukas, P. Barnus 
kas, J. Linkūnaitis, A. Mačiu 
lis, E. Spudas, J. Linkevičm.

Gu

FONDO
A. Paškevičius, B. Sergantis, 
P. Morkis, P. Šernas, A. Sau 
lis, B. Arūnas, P. Letis, J. Go 
vedas, S. Pundžius, J. Mažei 
ka, V. Balys, J. Mickevičius. 
A. Sekonis, J. Pilkauskienė, V* 
Jaskevičius; $2.50: A. Gurev 
čius, A. Masionis. $2; J. Mac 
kinis, K. Gečas, R. Kazlauskas, 
Z. Zaleckis, J. Petkevičius, B. 
Sriubiškis, G. Liorencas, H. 
Liorencaitė, S. Laurinavičius, 
S. Treigienė,, A Bubelis, J. Ca 
plikas, C. Javas, L. Adomavi 
čius, J. Savulionis, A. Starkus. 
A. Baltrušaitis, A. Jagėla, E. 
Liorencienė, Z. Laurinavičius, 
P. Gvildys, J. Sukauskas, j. 
Baltakys, J. Bacevičius, B. Pač 
kauskas,
Plioplys, P. Senkus. A. Micke 
vičius, I. Urbonas, B. Jankus. 
J. Lažys, K. Stulpinas, J. Dam 
baras, E. Jankus, E. Narušis, 
A. Z. Dobilas, L. Marcinėnas, 
J. V. Ruslys, P. E. Karpa,- J. 
Kalpokas, V. Gutauskas, G. i'o 
vilaitis, M. Briedikis, J. Bud 
rys, Pilipavičius, J. Jocikas, 
V. B. Gataveckas, J. Riauba 
Gustainis, A. Zalagėms, 
Kviecinskaš, M. Petraitis 
Kavaliauskas, M. Pluškailis, 
Juodis, A. Stančikas, V. Koly 
čius, V. Aušroats, B. Sakalaus 
kas, J. Pavilonis, M. Bataila, 
E. Kuchalskis, B. Saplys, P. 
Butėnas, A. Šivokas, V. Vail 
kus, A. Bočkus, J. Vaškelis, P. 
Balasevičius, J. Švėgžda, M. 
Vasaris, S. Daugėla, J. Kvie 
činskas, A. Pleinys, A. Piravi 
čius, J. Zabulionis, A. Šiuudi 
nis, A. Rekstys, V. Seniūnas, 
J. Mackus, V. Bučys, E. Kin 
deris, D. Kazlauskas, A. Venc 
kus, K. Kudirka, A. Kiškis, V. 
Balsys, A. Paulauskas, P. J 
Bartninkas, 
Valiūnas, A. 
mošiūnas, S. 
Paciūnas, V. 
Mazlaveckas, 
čius, K. Lukošius. K. Linda, A. 
Klemka, K. Taujcnis, M. Jan 
kus, M. Vaišvilas, M. Slapšys.

Bus daugiau.

V. Radzevičius, A.

S.
J- 
J-

V. Trumpys, E. 
Lapaitis, J. i’a 
Kryževičius, S 

Skrebutėnas, A.
D. Siminkevi

SUDBURY, Ont
„TUMO - VAIŽGANTO” ŠE ŠTADIENINĖJE MOK OJE
darbas pradėtas po sunkių B. 
V. pastangų, mokytojų pasi 
šventimo ir kun. A. Sabo veik 
los mokyklai surasti. Net iš to 
iimų apylinkių susipratę tėvai 
atveža vaikus į mokyklą. Fir 
mą mokslo dieną susirinko 22 
mokiniai, bet tikimasi dar dau 
giau. Mokytojai, tėvų konute 
tas ir b-nės v-ba deda didžiau 
sias pastangas mokyklos islai 
kymui. 
menės 
biauja.

Bet

Dauguma 
nuoširdžiai

bendruomc 
bendradar

liūdna, kad jau pirmo

Lietuviai advokatai
• NEIMAN, BISSETT 
r* & SEGUIN

Barrister*, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
f netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Olice WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

mis dienomis atsirado asmenų, 
kurie j gerai riedančius ratus 
jau pradeda kaišioti pagalius. 
Savo asmenišką ,,aš“ stato augs 
čiau, kaip tautos ir lietuviš«co.a 
jaunuomenės auklėjimo re ka 
lūs. B-vės V-ba dar darią krei 
oiasi j visus lietuvius, o ypatin 
gai j vaikų tėvus, prašydama 
perdidelę ir bereikalingą enei 
giją - ambciją paukoti bendrao 
menės lietuviškiems reikalams 
ir visų gražiam sugyvenimui. 
Visi negalim būti vienodos nuo 
monės, todėl jeigu kam kas ii 
asmeniškai nepatinka, bet dėl 
mūsų atžalyno - jaunimo atei 
ties, turėtų viską pamiršti.

GRAŽIAI VYKSTA SPAU 
DOS PLATINIMO VAJUS

Projektuotas išleisti oendiuo 
menės reikalams periodinis Jei 
dinys, kuris galėtų vėliau likti, 
kaip savos rūšies kolonijos met 
rastis, pageidaujant tik 
mai, neišeis.

Mums malonu, kad 
ypatingesnius pranešimus 
galėsime spausdinti „ I Ž 
L” savatraščiuose, nes
jaus metu apie 90% visų kolo 
nijos gyventojų juos užsisakė. 
Kurie dar laukia, kviečiame

mažu

VljUS

ir ..N
šio va

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

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

330 Bay Street,

Solicitor 
Notaras.
EM 4 ĮJOS.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS ‘

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

tautinis.

CANADA

Bendru omeniniai
patarnavimai

yra JUMS!
DAUGUMOJE KANADOS VIETOVIŲ YRA SVEIKATOS 

BEI GERBŪVIO PATARNAVIMAI GYVENTOJAMS
TEIKIAMI SAVANORIŠKŲ ORGANIZACIJŲ BkJ

įstaigų.

JŲ TARPE YRA:

— Slaugymas namie
— Pagalba šeimos problemose
— Pagalba turintiems fizinių trūkumų
— Vasaros stovyklos berniukams bei mergaitėms

ir daugelis kitų

JEIGU TAMSTAI XAR TAMS I OS ŠEIMOS NARIUI Rū 
TŲ REIKALINGAS BET KURIS IŠ TOKIŲ PATARNAVIM H 

NEDELSIANT PRAŠYKITE PAGALBOS. JI BUS NORI ai 
SUTEIKIAMA. 1 M

•SOCIALINIAI PATARNAVIMAI YRA IsVARDlNTr 
TELEFONO KNYGOS GELTONUOSE LAPUOSE 
PO ANTRAŠTE

„SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS“
|OS TEN YRA PATARNAU I I

JUMS

Ellen L. Fairclough

52-17

r atsimenate, kada a kur tas 
buvo? Šiemet kažkas panašaus 
įvyks kovo 3 dieną, Užgavėnių 
šeštadienį, karališkoje slovanų 
salėje (utchesson ir Jean Ta 
lon kampas). Tai bus šauniau 
sis šio sezono Montrealio lie 
tuvių balius — Spaudos balius, 

užsisakyti, laiko liko nedaug, 
nes vėliau nebus duodamos 
lengvatos. Tikimės, kad minė 
tų laikraščių redakcijos mūsų 
norus patenkins.

RINKIMINĖ KOMISIJA
K. L. B- Tarybos rinkimams 

mūsų kolonijoje rinkiminė ko 
misija yra ši: Aug. Jasiūnas 
Vyt. Šadreika ir Jonas Petrė 
nas. Rinkimnės k-jos adresas; 
Aug. Jasiūnas, 420 W'mte Ave 
Sudbury, Ont.

KLB apyl. Valdyba.

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 ligi 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-

kuriam jau ruošiamasi. V*s* tą 
gerai atsiminkime, pasakykime 
tą pažįstamiems, spaudos drąu 
gams ir visiems geriems žmo 
nėms, kad jie iš anksto žinotų 
kovo 3 dieną ii jos vakarą skir 
tų Spaudos baliui.

SOVIETIJOJ ŽEMĖS ŪKIO 
GAMYBA KRINTA

Sausio 12 d. Chruščiovo pa 
sakytą kalbą apie trūkumus gv 
vulininkystės srity Maskvos 
spauda tepaskelbė sausio 16 d. 
Toje kalboje Chruščiovas nusi 
skundė, kad nuo 1960 m. viso 
je Sovietų S-goje pasireiškę 
trūkumai mėsos ir pieno garny 
boję. Kalbėdamas apie padėtį 
Baltgudijos respublikoje, jis nu 
rodė, kad, jei 1960 m. kolcho 
zai su sovchozais valstybei pri 
statė 257.000 tonų gyvo svo 
rio mėsos, tai 1951 metais pri 
statymas nukrito ligi 239.000 
tonų. Chruščiovas kalboje su 
suko: „Per trejetą metų nema 
tyta pažangos. Kodėl tokia pa 
dėtis mėsos srity? Viskas pri 
klauso nuo pašarų stokos”. So 
vietų partinis ir valdžios šefas 
savo kalboje puolė „pasenusius 
ir neplaningus metodus” gyvu 
lininkystėje. Jam nepatiko, kad 
gamyboje per mažai dėmesio 
kreipiama j materialinį paskali 
nimą. E.

— Amerikos kariuomenė ne 
ledo įžengti ruskių karimam ko 
mendantui į V. Berlyną, Ame 
rikos sektorių. Taip pasielgta 
lygiai „akis už akį", nes prieš 
tai ruskiai neleido Amerikos ko 
mendantui lankytis rytiniame

SPORTAS

— Daug galvų „suka” Mon 
te Carlo ruletės apsisukimai įr 
'lain ėjimai, sprendžiami įyai 
rūs apskaičiavimai, tačiau nie 
ks dar neatrado to pagrindinio 
laimėjimo „rakto”. Sporto sri 
tyje atsirado toks pirmas „gud 
ragalvis", jau spėjęs pasipeiny 
ti didelėm sumom, laimėtom IŠ 
futbolo rungtynių ir spėjimų jų 
pasekmių. Tai są‘-o rūšies lote 
rija, Vakarų Vokietijoj vad. 
„toto“, kada po sekmadienio 
rungtynių, vienas antras futbo 
lo „sirgalis“, tampa Šimtų tūks 
tančių dol. laimėtoju. Tačiau 
Italijoj, šio krašto gyventojas, 
tuoj po N. Metų laimėjo vėl 4 
mil. lirųi ir tai ne pirmą kartą! 
Apskaičiuota, kad ir anksčiau 
jis puikiai iš anksto spėjo fut 
bolo komandų pasekmes ir už 
dirbo 52 mil. lirų. Sunku paša 
kyti, kad jis būtų gimęs po „lai 
minga žvaigžde”, nes užklaus 
tas korespondentų savo laime 
jimų kokiom nors paslaptim, 
jis atsakė, kad prieš kiek/ie 
nas rungtynes jis daro rnatema 
tikos irchemįjos kombinacijas, 
taigi, sudaręs tam 
mą.

— Montrealio ir 
do rutulininkai yra 
los varžovai tarptautinėj lygoj.

— Grey taurės rungtynes Ha 
miltono miestas nori pravesti 
1964 m., tačiau susiduriama ne 
tiek su stadiono dydžiu, kiek 
patalpinimu viešbučiuose iš to 
liau atvykusių svečių.

tikrą biste

pirmos vie

SPORTAS
Atkelta iš 3-čjo pusi.

. vių varžybos. Kaune, atšilus 
orui, negalėjo būti žiemos šo 
kių varžybos lauke (ledo rutu 
lio, slidinėjimo), tad pasitenkin 
ta tik rungtynėm salėse— kiep 
šinio, stalo teniso ir šachmatų. 
Panaši padėtis buvo ir provin 
cijoj, kur rungtyniauta daugiau 
šia šachmatais. Ir taip, Telšiui. 
se laimėjo V. Gembutas ii D. 
Vaitkevičiūtė, Zarasų rajone 
pirmavo Turmanto ir Dusetų 
mokyklos, Vievyje — vietos vi 
dūrinė mokykla.

— Sovietų S-ga sudarė ge 
riaušių dešimties futbolo teise 
jų sąrašą. Į jį įtrauktas vienin 
telis Pabaltijo atstovas lietuvis 
Andziulis. Visi kiti — iš Mask 
vos ir Leningrado.

X11-SIOS SPORTO ŠVEN 
TĖS GEELONGE 

LAIMĖTOJA
Nors Adelaidę atstovaujan 

lis „Vyčio“ klubas kaikuriose 
Šakose pasigedo kelių pirmau 
jančių savo žaidėjų (S. Zablov 
skio, Jono Gumbio, Ir. Gudai 
lytės, L. ir R. Andriušyčių), 
kurie dėl darbo ar kitokių prie 
žasčių negalėjo sporte šventėje 
dalyvauti, visose srityse vytie 
čiai (vyrai ir moterys) paniro 
dė labai gerai. Laimėdama. 
XII-ją sporto šventę Adelaides 
„Vytis“ parsivežė iš Geelongo 
14 taurių iš bendro 20 taurių 
skaičiaus.

Į bendrą visų lietuvių krep 
šinio rinktinę įėjo Šie adelaidis 
kiai: Ignatavičius, kapt. — tre 
neris, Daugalis, Lapšys ir Pet 
kūnas.

Mergaitės krepšininkės ilgi 
žaidė labai gerai, tik geeiongiš 
kės, turėdamos daugiau laimės 
ir žaizdamos namie, nugalėjo 
adelaidiškes trijų taškų skirtu 
mu ir tuo išsikovojo sau pirmą 
vietą. J Australijos moterų kre 
pšinio rinktinę irgi įėjo nema 
žas adelaidiškių /skaičius: M- 
Kelertaitė, kpt., šiurkšterytė, 
Pečiulytė ir D. Radzevičiūtė J 
treneris A, MerŪnas.

Orinio varžybose Adelaidė 
išėjo be pralaimėjimų

Stalo tenise mergaitės laimė 
jo pirmą vietą. Komandą su 
darė O. Mikalainytė ir A. M’ku 
žytė (B. Mikužytė buvo trečio 
ji žaidėja). Vyrai stalo tenise 
turėjo pasitenkinti trečiąja vie 
ta. Mikalainytė laimėjo ir pa 
vienes varžybas.

Lauko tenisas davė dar vie 
ną pergalę. Teniso veteranas 
A. Remeikis ir A. Ignatavičius, 
rodydami savo techn’ką ir ga 
bumus, įveikė jaunesnius žai 
dėjus individualiniuose dveje 
to žaidimuose. Pavieniais teni 
so laimėtojais išėjo vyrų Šim 
kus ir moterų Akenytė (abu ge 
elongiškiai). Edas.

Iš VISUR
— Skotų futbolo komandos 

„Rangers" didelis gerbėjas 
vo testamente užiašė, kad 

, jo mirties, kūnas būtų sudetgin 
tas, o pelenai būtų išbarstyti vi 
soje futbolo aikštėje, kadangi 
jis norįs būtį liudininku dide 
lių savo komandoj laimėjimų. 
Jo pageidavimas buvo išpildy 
tas, futbolo aikštės tarnautojai, 
papylus pelenus iš urnos po vi 
są aikštę, Deja, pirmose rung 
tynėse Rangers komanda skau 
džiai, augšta pasekme, rungty 
nes pralaimėjo,

— Kanadietis R. Wiliams iš 
moko plaukyti turėdamas 105 
m. Į šį žingsnį jį paskatino 3- 
jų metų amžiaus alžyrietė, nu 
plaukusi 205 m.

t— Vienas Prancūzijos kiep 
šininkas kino - teatruose naudo 
jasi ta pačia privilegija kaip ir 
De Gaule. Visi Paryžiaus kinai 
jam paskyrė nemokamą biletą 
ložėje. Mat, prancūzas yrą 2,18 
m augščio, tad žiūrovai sėdėda 
mi už jo pečių, nematytų filmo 
ekrane,.,

-— Gražiausią kalėdinę dova 
ną gavo Ispanijoj gyvenąs gar 
sus vengras futbolininkas, du 
bartipis treneris Kuabla, kada 
po trylikos metų, pas jį atvožia 
vo motina.

— CBC perduos televizijos 
aparatuose Kanados rungtynes 
pasaulio pirmenybėse prieš Ru 
siją, Čekiją, JAV. Jos pradeda 
mos kovo mėn. Colorado Spri 
ng*.
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BANKAS „TALKA”

HAMILTON gruodžio mėn. 31 d,, 1961 m 
baigė savo operacinius metus

mokėti palyginti augštus pro 
centus už indėlius. Nežiūrint ■

St CATHARINES, Ont
PASISEKUSI KALĖDŲ EGLUTĖ

APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas

yra rengiamas vasario 18 d. 
pradedant šią garbingą sukaktį 
pamaldomis ir 5 vai. v. Lietu 
vių Namų salėje iškilminga aka 
demija. Bus tik pagrindinio kai 
bėtojo iš Cleveland© Dr. A. 
Masvyčio paskaita ir miesto ats

vo sveikinimas. Visi kiti sve 
čiai bus susirinkusiems pusta 
tyti. Meninę programą atliks 
mūsų choras, tautiniai šokiai ir 
teatras Aukuras. Tokiu būdu, 
numatoma minėjimą neužtęsti 
ilgiau dviejų valandų. Hamilto 
no lietuviai iki vieno (namuo 
se lieka tik ligonys!) privalo 
dalyvauti didžiausioje mūsų 
tautos šventėje, juo labjau, kad 
bus perskaitytos rezoliucijos prį 
ėmimui ir pasiuntimui jų Kana 
dos min. pirm. J. Diefenl'ake 
riui, užs. reik. min. S. Green, 
opozicijos vadui L. Pearson, 
Jungtinėms Tautoms ir kt. augs 
tiems pareigūnams, prašant iš 
kelti J. T. Lietuvos pavergimo 
.laušimą. Mes tikime, Kad Lie 
tuvos laisvės bylą parems visa 
Hamiltono lietuvių kolonija, už 
pildydama tūkstantį vietų talpi 
nančią L. Namų salę.

Vasario mėn. 10 d. rengia 
m as

AKTORĖS - REŽISORĖS 
E. DAUGUVIETYTĖS - KU 

DABIENĖS DVIDEŠIMT 
MEČIO

sceninio darbo proga, didelis 
banketas. Mes visi pažįstame 
garbingą jubiliatę, žinome jos 
įdėtą darbą mūsų kolonijos gy 
venime, tad atsidėkodami uz 
jos nuopelnus lietuviškam see 
niniam darbui, kviečiame Ha 
miltono ir aylinkės lietuvius, 
šiame pagerbime dalyvauti. 
Bus geros vaišės, trumpa meni 
nė Aukuro programa ir smagūs 
šokiai. Užsiregistruoti prašoma 
pas K. Mikšj. Jubiliatei bend 
ros visų organizacijų dovanos 
nupirkimui, ap. valdyba iš sa 
vo kasos paskyrė 10 dol.

Kanados Krašto Tarybos rin 
kimains pravesti sudaryta R-mi 
nė K-ja iš A. Juozapavičiaus 
A. Mingėlos ir K. Mikšio.

Ap. valdybos informac

ILGAI KABOJUSI ŠMĖKLA 
daugumai dirbančiųjų didžiau 
šiam plieno fabrike „Stelco“, 
pagaliau nuslinko nuo širdies. 
1961 m. liepos 31 d., pasijai 
gusi darbo sutartis iki šio laiko 
buvo tarimosi stadijoj. Kietai 
laikantis abiem pusėm, galėjo 
išeiti į nuostolingą streiką, koks 
buvo prieš tris metus. Išstrei 
kavus 3 mėn., vid. kiekvienas 
darbininkas nustojo apie 1000 
dol., o gautas pakėlimas to 
nuostolio neišlygins niekada. 
Nors milžiniški nuostoliai palie 
tė ir kompaniją, tačiau skau 
džiau nukentėjo, kaip visada, 
darbininkai. Tuoj po N. M., na 
miltoniečiai išgirdo pirmąsias 
geras žinias: pasitarimai ema 
palankia linkme ir tikimasi prį 
eiti prie susitarimo, kas neužil 
go ir buvo pasiekta. Naujoji su 
tartis priimta su 4% cento pake 
limu pirmais metais, kas bus 
mažiausias atlyginimas 2 dol. į 
vai. Bus įvesta P. S. I. gydy 
mosi draudimas ir kiti smulkes 
m pagerinimai. Ypatingai verti 
namas draudimas ligos atve u, 
ko darbininkai labai pasigrdo. 
Atlyginimo pakėlimas mažai 
vertinamas, kadangi „Stelco" 
ir „Dominion Faundry and Sle 
e| LTD", du didžiausi plieno 
fabrikai pakėlė savo darbiuin 
kams, nors unijos ir neturi. Tuo 
pačiu krautuvėse prekių kainos 
pakyla. Nuo 1950 m. iki dabar

,.Stelco" darb. atlyginimas, pa 
kilo 88 centais . V. P.

KVIEČIAM Į TALKĄ.
Hamiltono skautams lemti di- 
jos v-ba, sausio 18 d. aptarė 
dienos klausimus bei esamas 
bėdas. Pagrindinis reikalas: ai 
tėjančio kaukių baliaus ruoši 
mas (kovo 3 d.). Posėdyje da 
lyvavę v-bos nariai, pasiskirstė 
baliaus darbais. Kaukių barius, 
numatytas su geru orkestru, tur 
tinga loterija, bei geiomis pi e 
mijomis. V-bos nariai lankysis 
pas savo draugus bei pažjsta 
mus, prašydami visų nuošir 
džiai šį darbą paremti. Mūsų 
dr-ja metų bėgyje, galoūt ir tu 
rėš tik šį parengimą lėšų sutelki 
mui jaunuomenės reikalams. 
Tad v-ba nuoširdžiai prašo kie 
kvieno pagal gaLmybę parem 
ti atsilankiusj tuo reikalu v-ooa 
narį, skautą-ę, neišleisti tuščio 
mis rankomis, neatimti iš jo pa 
skutinę viltį, mūsų bendriems 
reikalams. Mūsų kultūriniai ar 
bendruomeniniai darbai yra Ste 
bimi netik mūsų pačių, bet gal 
būt net ir daugiau kanadiškų 
įstaigų. Jie, matydami mus 
esant gerais savo tautos pauio 
tais, taip vertins mus ir kana 
diškoje šeimoje. Matydami 
mus per kelioliką metų pamir 
šus savo gimtinę, taip jie ver 
tins mus ir savo tarpe. Tad pa 
rodykime visiems, kad esame 
verti nešioti lietuvio vardą!

V. P.
PRANEŠAMAS „TALKOS” 

SUSIRINKIMAS
1862 m. vasario mėn. 3 d., 

šeštadienį, 5 vai. po pietų sau 
kiamas septintas metinis Hamil 
tono lietuvių kredito koopera 
tyvo „Talka“ narių - šėrinmk^ 
susirinkimas, kuris įvyksta Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, 
Ont., šiai dienotvarkei svarsty 
ti:

1. Narių registracija,
2. Sus-mo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas ir priėmimas,
4. Pranešimai:

a) V-bos pirmininko,
b) Iždininko,
c) Kredito komiteto,
d) Revizijos komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų, 
6) Apyskaitos už 1961 m.

priėmimas,
7. Pelno paskirstymas už 

1961 m.,
8. Sąmatos priėmimas 1962 

metams,
9. Rinkimai į valdybą, Kred. 

komitetą ir Revizijos K-ją,
10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždaiymas.

Valdyba maloniai kviečia vi 
sus narius dalyvauti šiame me 
tiname susirinkime, kuriame 
bus sprendžiami labai svai uūs 
bankelio nariams reikalai. Kvie 
Čiame kartu atsivesti ir savo 
draugus, kurie dar nėra nariai, 
nes norintieji galės vetoje slo 
ti nariais. Į susirinkimą piašo 
me atsinešti savo nario - ban 
kelio knygutes.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo „Talka“ V-ba.

MALONI- STAIGMENA
Vedant skautams remti drau 

gijai vajų, renkant fantus būsi 
mam kaukių baliui, kaip v-bos 
nariui, tenka ir darbovietėje su 
sitikti su tautiečiais. Sausio 22 
d. darbovietėje susitinku lenkų 
tautybės žilagalvį senuką. Bu 
vęs internuotas Lietuvoje, bol 
ševikų išvežtas į Sibirą ir iš ten. 
kaip Anderso karys, per Iraną, 
Iraką, Egiptą ir kitas buvusio

su dideliu paūgėjimu, paiygin 
ti su 1960 metais. Paskutiniaja 
me praeitų metų V-bos posėdy 
je buvo konstatuota tvirta, eko 
nominė bankelio padėtis. Ais 
kiai matyti rodomas didelis pa 
sitikėjimas bankeliu. žinoma, 
tas pasitikėjimas atsirado ne iš 
karto. Tam buvo daug moty
vų. Bet svarbiausia, tai kad 
bankelis vedamas ir tvarkomas 
atsargiai ir rūpestingai. Tas yra 
konstatuojama vietinės revici 
jos komisijos, o taip pat ir C re 
dit Union revizorių, kurie kiek 
vienais metais daro pagrindinę 
bankelio reviziją.

1961 m. gruodžio 31 dienai 
balansas suvestas per 445 tūks 
tančių sumai, t. y. — padidėji 
mas 130 tūkstančių dolerių pa 
lyginti su 1960 m. Šerai padide 
jo 100 tūkst. dol., o depozitai 
— 25 tūkst. dol. Asmeninių 
giau negu 1960 metais ir mor 
paskolų išduota 28 tūkst. dau 
gičinių paskolų viso 70 tūkst. 
dol. daugiau negu 1960 m. 
Reikia pasakyti, kad paskolų 
pareikalavimas nepakilo atitin 
kainai indėlių padidėjimui. Tas 
sudarė rūpesčio Valdybai kaip 
tinkamai panaudoti susikaupu 
sį kapitalą. Bankelio Valdyba 
ne kartą yra kreipusis į narius, 
prašydama daugiau naudotis 
bankelio patarnavimu. Yra ži 
nomi atsitikimai, kad bankelio 
narys laiko savo pinigus banke 
lyje, nes jis Čia gauna didės 
nius procentus, negu viešuos 
bankuose, o skolintis pinigų ei 
na kitur nepasiteiraudamas pir 
ma bankelyje sąlygų ii nuošim 
čių mokėjimo. I aip elgiantis, 
bankeliui bus sunku verstis ii

tai, Valdyba už 1961 metus šė 
rininkams siūlo išmokėti 4*4% 
dividendo, o depozitoriams mo 
ka 3% metinių.

Valdyba, norėdama paskalin 
ti narius daugiau naudotis ban 
kelio patarnavimais, nuo 1962 
metų sausio 1 dienos nutarė su 
mažinti paskolų procentus rigi 
9% metinių, kas skaičiuojant 
pinigais ir procentus nuo liku 
sios skolos sumos, sudarys 4,8 
% metinių. Reikia atsiminti, 
kad dauguma Hamiltono angių 
kredito unijų už paskolas ima 
12% metinių; taigi, „Talka“ 
yra pigiausia vieta skolintis pi 
nigus.

Bankelio esmę sudaro 2 gru 
pės narių: vieni, kurie laiko pi 
nigus, kita — kurie skolinasi. 
Abi šios grupės svarbios ir 
reikšmingos, tačiau jos siekia 
skirtingų interesų. Taupytojai 
nori kuo augštesnių dividendų 
už šėrus, o skolininką' — kuo 
mažesnių procentų už pasko'as 
Jeigu bus žemi pasKolų nuo 
šimčiai ir mažai skolininkų, šė 
rininkams nebus iš ko mokėti 
augštus dividendus. Taigi, tų 
dviejų grupių interesų derini 
mas ir yra svarbu.. Vaidybos už 
davinys.

Šie ir kiti klausimai bus sp 
rendžiami š. m. vasario mėn. 3 
dieną visuotiniame - metiniame 
narių sus-me. Visi nanai prašo 
mi dalyvauti, nes kiekvieno iš 
jūsų bus sprendžiami Tamstų 
pinigų reikalai. Negalima nesi 
domėti savais pinigais. Todėl, 
laukiame gausaus atsilankymo
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TAUPYK IR SKOLINKIS |
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

l l Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
į ; morgičių paskolos iki 50% turto vertės.
I ; Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. T
I ' Pilnas čekių patarnavimas. T
i i Darbo dienos: a
l ! Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — vai. p. p 7 
j J Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. 4 
| 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 g

41-oje savaitėje atnešė $1100 
ir nuo jo pradžios $45,700. V. 
Domeika, LN naiys, dabar su 
$100 įrašė vienturtę Danguolę. 
Pp. Butkai savo šeimos antiuo 
ju LN nariu irgi su šimtine įra 
šė Onutę - Lorą. J. Steigvila 
pridėjo prie šimtinės dar ketu 
rias, kartu įrašydamas LN na 
riu savo vienturtę dukrelę Ni 
jolę, šiuo metu gyvenančią Lie 
tuvoje. Nijolė yra vienintelis 
mūsų narys iš Lietuvos, šiuo 
metu ten baigianti gimnaziją 
J. Steigvila kasmet Nijolės var 
du įnešiąs po $500 ir įteikė $2 
aukų LN žiemos baliaus loteri 
jai. Viktutė ir Stasys Burdinav. 
čiai pridėjo prie 700 dol. dar 
500 dol. paskolos Šerams pirkti. 
Šia proga p. Viktutė suruošė 
oietus ir pakvietė į juos K. Bu 
roną, St. Dalių, Pr. Blinstrubic 
nę ir St. Bakšį. Nuoširdi pp. 
Burdinavičiams padėka.

LN V-BOS POSĖDIS
sausio 23 d. Grand viešbučio sa 
Įėję sutraukė apie 50 dalyvių, 
atvykusių pasižiūrėti projektuo 
j amų T. Namų.

Pradžioje LN v-ba apsvarstė 
einamuosius reikalus, paskirda 
ma iš Kultūros Fondo $10 skau 
tų „Nemuno” tuntui, kuris ruo 
šia Tėvynės pažinimo konkur 
są ir $10, E. Kudabienės pager 
bimo proga dovanai pirkti.

Vasario 16 G-jai Remti k-jai 
atleido Delta salę dėl nepavy 
kusio finansiškai spalio 1 d. 
koncerto, dovanai. Patvirtino 
rudens baliaus, lapkr. 25 d., 
apyskaitą, kurio metu gautu $ 
401.03 pelno.

Architektai Alg. B«nehs ii 
Vyt. Petrulis supažindino susi 
rinkusius su T. Namų planais, 

fronto vietas, galiausiai atsidū 
ręs Čia. Tai J. Kozka. Užsimi 
niau jam apie mūsų vedamą 
vajų jaunimo reikalams, primin 
damas, tautiečių šaltumą. Ir ką 
gi iš jo išgirstu: „Jeigu jau lie 
tuviai savo reikalams tokie skū 
pūs, tai aš duosiu“. Ištraukęs 
iš kišenės 2 doi. sako. „nupirk 
loterijai „zuikį”. Nuoširdžiai 
padėkojau ir ta proga primenu 
savo tautiečiams, kad tikrai jie 
galėtų savo tautos ir bendrua 
menės reikalus atjausti ir dau 
giau nuoširdumo parodyti. Tuo 
pačiu, neužmirškim ir paties 
kaukių baliaus (kovo mėn. 3 
d.) aplankyti. Ypač labai gera 
proga Kazimierams atšvęsti 
vardines išvakarėse, p.ie geros 
Benni Ferri muzikos. Tad iki!

V. P.

E. Sudikas, 
.Talkos“ Valdyb os Pirminink.

VAJUS TAUTOS NAMAMS
Jų apimtis ir išplanavimas visie 
ms labai patiko, tik didžiausia 
kliūtis — lėšos. G. Palmei siū 
lė, kas tvirčiau įsikūrę, įdėkime 
dar po tūkstantinę ir tą pati k ei 
kime busimajame LN narių vi 
suotįniam|e susirinkime.

Nuoširdi padėka A. P. Naru 
ševičiui, jau kelis kartus davu 
šiam LN susirinkmas puikią sa 
lę dovanai. Sk. St.
* L. Klimaitis šį rudenį įstojo į 
lietuvių pranciškonų gimnaziją 
Kennebunk Port, Maine.

Sausio 7 d. St. Catharines 
Apyl. v-ba suruošė vaikams Ka 
ledų eilutę. Programa buvo ne 
ilga ir įdomi. Pirmiausia pasiro 
dė p. Ulbimenė, pastatydama 
su skautų grupe gyvąjį paveiks 
lą „Betliejus". Publikai labai 
patiko. Susilaukia daug katu 
čių.

Toliau ėjo šeštadieninės mo 
kyklos mokinių programa, va 
dovaujama M. Gverzdienės. 
Buvo suvaidintas veikaliukas 
„Našlaitėlė“. Turinys liūdnoko 
pobūdžio. Vyriausią rolė pui 
kiai atliko Vida Butkutė. Be 
to, daug vaikų pasakė eiiėraš 
čių. Keletas, privačiai besimo 
ką muzikos, pagrojo akorde© 
nu ir paskambino piano. Pabai 
gai programos jaunoji balerina 
V. Šetikaitė labai gražiai pašo 
ko.

Po to pasirodė Kalėdų sene 
lis, kurio rolę atliko labai arus 
tiškai, labai meniškai St. Kuk 
ta. Tai talentas, Kurs tik šian 

kun. dr. Navickas ir Evangel 
kų Jaunimo ratelio vadovas 
mokyt. Fr. Skėrys.

Eglutėje dalyvavo apie 170 
moksleivių ir svečių. Buvo ne 
maža svečių ir iš vokiečiu vi 
suomenės, ypatingai buvo ma 
lonu svečių tarpe matyti dva 
siškių abiejų konfesijų, kurie 
praeityje yra nemažai padėję 
gimnazijos reikaluose.

Mokytojas Skeiys savo svei 
kinimo kalboje priminė visk ms 
Kalėdų Šventės reikšmę. Prcg 
rantą užpildė gimnazijos moki 
niai. Pirmą kartą eglutės pro 
gramoje pasirodė mūsų jaunų 
jų mergaičių šokėjų grupė, ku 
riai vadovauja mergaičių bend 
rabučio vedėja ir kūno kultu 
ros mokytoja p lė Gedikaitė, 
kuri prieš pusantrų metų atvy 
ko iš Lietuvos. Mergaitės pašo 
ko 5 šokius. Šokiai ypatingai 
žavėjo vokiečius svečius, ku 
rie pirmą kartą atsiLnkė gini 
nazijoj. Solo pašoko Lina Ba 
jerytė ir Jūratė Jurkšaitė. Šeši 
mokiniai pasakė eilėraščių. Flei 
ta pagrojo M. Knninaitė n pia 
ninu paskambino 8 kl. mokinė 
Žiba iPovilavičiūte - Vykintai 
tė, choras pagiedojo 4 giesmes, 
paruoštas ir diriguojamas meky

: tojo K. Motgabio, berniukų 
choras sugiedojo 3 giesmes.

Po programos trumpą žodį 
tarė dir. prof. dr. Gronis.

Po programos kun. dr. Na 
viekas ir mok. Skėrys išdalino 
mokiniams, moky tojams ir stu 
dentams dovanas. Mok. Ske 
rys padėkojo visiems prisidčju 
siems prie eglutes programos. 
Ypatingą padėką jis išreiškė au 
kotojams užjūryje ir Europoje, 
kurie savo aukomis prisidėjo 
prie eglutės praturtinimo.

Fr. Sk.
CENTRINIS VASARIO 

16-TOS MINĖJIMAS
PLB Vokietijos Kr. V-ba ap 

sisprendė centrinį Lietuvos Ne 
priklausomybės atstatymo mi 
nėjimą 1962 m. ruošti Stuttgar 
te, vasario 18 d. Tuo reikalu 
Kr. V-bos pirm. kun. Br. Liv 
binas ir ižd. J. Stankaitis lan 
kėši Stuttgarte pas vietines apy 
linkės pirmininkę S. Jaumšky- 
tę ir, kartu su ja, pas lietuvių 
bičiulį Stuttgarto 
darbuotoją Dr. J. Dahinen. Dr. 
Dahmen tarpininkavimu jau 
gauta Mocarto salė Stuttgarto 
Dainų Halėje (Liederhallc). 
Taip pat sutarti bendri progra 
mos bruožai, kurią išpildys Va 
sario 16 Gimnazijos mokinimai 
ansambliai ir keletas vokiečių 
menininkų. Paskaitą vokiečiu 
kalba sutiko laikyti pafs Dah 
men.

PABĖGĖLIŲ MINISTERI 
JOJE BONNOJE

Kun. Br. Liubnais buvo pnim 
tas vyriausiojo vyriausybės ta 
rėjo M. Liueder, Pabėgėlių .ni 
nistenjoje Lonnoje. Pusantros 
valandos užtrukusiame pasikal 
bėjime buvo paliesti Kr. V-bos 
kultūriniai planai 1962 >ne 
tams ir Vasario 16 Gimnazi 
jos ūkiniai reikalai. Visas po 
kalbis sukosi apie prašomą ir 
galimą finansinę paramą. Galu 
tiniai sprendimai bus įmanomi 
tik po to, kai Federalinis parla 
mentas patvirtins pajamų ir iš 
laidų sąmatą.

LIETUVIAI VEIKIA VIS.. .
Atkelta iš 2-ro psl.

Kad jie į šį dalyką visu savo vai 
kiškų rimtumu žiūrėjo, rodo 
jau vien tai, jog daugelis jų, 
net nepriėmė tėvų duodamų pi 
nigų, bet sąžiningai iškratė į v o 
kelius savo laupomųjų dėžuč.ų 
turinį.

Po to sekė truputis dekluma 
cijų n dainų, leidžiant patiems 
vaikams pasirinkti, kas nori, ir 
ką nori pasakyti arba padainuo 
ti. Ir kaip tik šitas laisvumas, 
pasirodymui suteikė tokią iau 
kią ir mielą nuotaiką.

Šventei prisiminti, dainius vi 
sus vaikučius apdalino tauri 
nėm vėlevėlėm, kurios pat amin 
tos tikrai puikiai ir nepaprastu 
kruopštumu. Po suktinio ir įvai 
rių ratelių, ir mažąjam piemenė 
iiui pavaišinus iš savo pintinė 
lės svečius lietuviškais saldai 
niais, visi pradėjo skirstytis. 
Maža, 3 metų mergytė čiaukšė 
jo savo mamytei: — mama, ši 
tas koncertas man labai patiko. 
— Truputį vyresni kitaip išreiš 
kė savo įspūdžius, arba prisispy 
rę klausinėjo apie dainių, ir, ar 
negalima iš Sibiro atsivežti vai 
kų į Čikagą ir tt. ir nesibaigian 
čiai, nors namuose daugiau ar 
mažiau tėvai apie tai jau buvo 
pasakoję.

Su šiuo 
Montesori 
kad galima 
švęsti ir, kad vaikams suteikus 
džiaugsmo, nebūtinai juos rei 
kia apversti dovanomis ir ska 
nėstais, ir nebūtinai jų tarpe tu 
ri sukinėtis raudonšvarkis Kalė 
dų senelis. Pamačius šią naują 
galimybė, norėtųsi, kad Drau 
gija ir daugiau panašių švenčių 
suruoštų ir

parengimu A. L.
Draugija parodė, 

šventes ir kitaip

panašiu pagrindu.
Z. K.

Vokietija.
KALĖDŲ 

RIO 16
Ją ruošė abiejų konfesijų va

dovai — katalikų kapelionas

EGLUTĖ VASA 
GIMNAZIJOJ

radiofono

daug 
nepa

sene

dien atrastas. Gaila, kad 
mūsų talentų žūsta visai 
stebėti!

Visi vaikučiai Kalėdų 
lio buvo apdovanoti dovanelė
mis, paskatinti mokytis tėvų 
kalbos ir nepamiršti tėvynės.

Eglutė praėjo jaukioj nuotai 
koj. Visi buvo patenkinti. Di 
delis skaičius vaikų ir tė .’U da 
lyvavo.

Toliau iš parengimų šioj ko 
lonijoj artimiausioj ateity nusi 
mato

Vasario 16-tosios minėjimas, 
kuris įvyks vasario m. 10 d. 6 
vv. Slovakų salėje, Page ir 
Welland g-vių kampas. Bus 
žymus paskatinimas ir trumpa, 
bet įdomi meninė programa. Be 
to, bus loterija, šokiai ir bufe 
tas su įvairių rūšių gėlimais. Įė 
jimas laisvas. Tikimasi daug 
publikos nelik iš St. Cathari 
nes, oet ii iš artimiausių koloni 
jų. A.

Anglija.
SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO PUSMETINIS
susirinkimas išklausė sekreto 
riaus pranešimo iš Klubo kul 
tūrinės ir finansinės veiklos. Vi 
sus labjausiai domino finansinė 
Klubo padėtis, nes tiek daug 
dejuojama, kad lietuvių mažė 
ja, bet iš klubo bare praleistųjų 
pinigų tai nepasitvirtina. Per 
laikotarpį nuo 1961 m. sausio 
29 d. iki 19 T m. rugsėjo 7 d. 
klubas ture.jo pajamų £38č3 7 
šil., o išlaidų £3474, į kūnas 
ieina klubo virtuvės dekoravi 
mas, naujo gazinio pečiaus ir 
kitų reikalingų virtuvei dalykų 
įsigijimas.

Susirinkimo metu kilo labai 
gyvos diskusijos dėl Tautos šve 
ntės minėjimo Lietuvių Sody 
boję, nes amžiais Tautos šven 
tė buvo minima mūsų bažnyčio 
je pamaldomis, o vėliau klubo 
patalpose. Šiais metais miuėji 
mas buvo iškeltas Sodybon.

— Londono lenkų i.ektašlis 
paskelbė naujas žinias, kad be 
Katyno, dabar išaiškinta dar 
dvi — Ukrainoje prie Chaiko 
vo ir antra prie Kalinino į va 
karus nuo Maskvos, kur buvo 
Šaudomi lenkų karininkai, kai 
partijos sekr. buvo Chruščio 
vas.

— Amerikos teporteriai iš 
Indijos paliudijo ir net paveiks 
lūs parodė, kaip Indijoj iš paša 
lų veikia komunistų agentai ir 
organizuoja perveismą ar revo 
liuciją. IŠ jos pernai kinai kom. 
atėmė didelį dalį žemės, ber 
Nehru nesiryžta atgauti. Pas 
kutintai pranešimai rodo, jog ki 
nų komunistai pamažu slenka 
vis gilyn į Indiją. Vakarų žvai 
gyba patyrusi, kad kom. Kinija 
yra suplanavusi prisijungti ryti 
nį Sibirą su Vlodivostoku, Us 
sūri provinciją, kuri nuo Kini 
jos buvo atskilta 1860 m.

— Lietuvoj atgaivintas sovie 
tų teroras prieš neva karo nu 
sikaltėlius, vadinamus buržuazi 
nius nacionalistus. Teroro ban 
ga labjausiai buvo vykdoma pa 
gal Maskvos direktyvą Pabalti 
jo valstybėse, kur suorganizuoti 
specialūs teismai ir įvykdyta ei 
lė sušaudymų.

95 Welesley St., E., To 
5, Ont., jieško šių asine 
Beniušis Algirdas, gimęs 
jieško Beniušis Kazys, tė

PAJ1EŠKOJIMAS:
The Canadian Red Cross So 

ciety, 
ronto 
nų: 
1926,
vas. Burbulis Petras, g. ltD3, 
jieško Burbulytė Vanda. Ca 
merman Laiser Liaus, g. 19’4, 
jieš. Rosebergienė Stefanija. 
Čelkienė Onutė, (Bražeikienė), 
g. 1892, j, Bražeika Tonas (bro 
lis). Kondrotas Edvardas, g. 
1912, jš. Kondrotas Romas, 
(sūnus). Mačiūnas Anelė (Ma 
čiūnaitė, g. 1926, Paylaysienė 
Julia, (sesuo). Maigys Alfon 
sas, g. 1903, jš. Maigys Adol 
fas (brolis). Mattews, Mrs. E. 
Eva, g. 1921, jš. Stankevičiene 
Efrozina (motina). Motuzą
Juozas, g. 1898, jš. Motuzą
Antanas (brolis). Nutautas VIa 
das, g. 1913, Nutautienė Vero 
nika. Žilinskas MatauŠas, jš. 
Kalvaitienė Katrė (sesuo).
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I *a re m k ini e sportuoj anti
jaunimą

Maloniai kviečiame atsilankyti į sporto klubo Tauras

kuris įvyks šį šeštadienį 
vasario mėn. 3 d., Aušros Vartų Parapijos salėje.

Šokiams gros puikus orkestras.
Veiks turtingas bufetas.

Pradžia 8 v. v.

» P8J

KANADOS SPORTO APYG ARDOS KREPŠINIO 
PIRMENYBES MONTREALYJE

įvyks šį šeštadienį ir sekmadieni, dalyvaujant dešimčiai koman 
dų; po keturias vyrų ii moterų klasėse ir dvi jaunių klasėje. 
Visos žaidynės vyksta Richard school, 4400 Champlain BE d., 

Verdun.
Pirmenybių tvarka:

Šeštadienį vasario 3 d.
9.00 Vai. ryto Tauras (Montr.) : Aušra (Torontas) — mr ler.

10 45 vai. ryto Tauras (Mtrl.) : Sakalas (Rochest.) — vyrų.
12.30
2.00
2.30
8.0U

p. p. Vytis (Torontas) : Sakalas (Rochest.) — moterų 
vai. po pietų, oficialus atidarymas.
v. p. p. Vytis (Torontas) : Aušra (Torontas) — vyru, 

vai. vakare. Šokių vakaras (žilir. skelbimas).
Sekmadienį, vasario 4 d.

v. ryto, specialios Šv.
vai. po pietų. Finalas
v. pp. Aušra (T orontas)
v. pp. Finalas — vyrų.

11.00
1.00
2.30
4.00
Pirmenybių vadovai tiki i lie 

tuviškos visuomenės susidetnė 
jimą sportuojančiu jaunimu ir 
kviečia visus gausiai atsilankyti. 
Nepialeiskime progos ir įiudy 
kime jog jų kelionė, jų pasi 
ruošimas ir svarbiausia, ju no 
ras garsinti iietuv o vardą spor 
to arenose nelieka mūsų mpa 
stebėtas.

Pirmenybių vadovai taip pat 
dar kartą prašo vaišinguosius 
Montrealio lietuvius priimti

VASARIO 16 DIENAI
Pakartotinai pranešame 

tuviškąjai visuomenei, kad 
mūsų< Nepriklausomybės 
nos minėjimas įvyks vasario 11 
d., 3 vai. po pietų Plateau aa 
Itje, 3710 Calixa Le Valle A.

Šios šventės prelegentu mie 
lai sutiko būti mums .įsiems ge 
ri pažįstamas kun. di. b. Ju 
cevičius, šv. Kazimiero parap. 
administratorius.

Meninės dalies išpildymui 
intensyviai tuošiasi operos sol. 
E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius, Aušros Vartų pa 
rapijos choras, ved. muz. A. 
Ambrozaičio ir Montrealio Tau 
tinių šokių grupė, vedama J. 
Piečaičio.

Montrealio lietuviškoji visuo 
menė prašoma atidėti kasdie 
nybę šalin ir savo atsilankymu 
prideramai paminėti šios die 
nos įeikšmę ir pagerbti tuos, ku 
rie už ją kovojo, nesigailėdami 
net gyvybės, atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lietuvių Seimelio Prezidiumo 
Pirmininkas.

• Ed. Budvilaitė švenčių pr^ga 
susižiedavo su B. Danielsonu. 
Sužiedotuvės buvo gražios. Ves 
tuvės numatytos vasaios metu.

mišios spoitininkams A. V. b;»žn. 
— moterų.

: Tauras (Montrealis) — j ;un.
Po vyrų finalo uždarymas 

jaunesniuosius sportininkus nak 
vynei.

Atvykstančiųjų tarpe dai tu 
rime 23 berniukus ir 22 mergai 
tęs, kuriems būtinai dar reikėtų 
parūpinti nakvynes. Pageidau 
tume Aušros Vaitų Parapijos 
ribose. Malonėkite pranešti V. 
Žižiui. tel. LA 3-1084 arba D O
6- 6220 arba V. Šipeliui, tel. PO
7- 7559.

Tad iki pasimatymo žaidynė 
ir šokių vakare! Tauras.
JAUNIMO DĖMESIUI
Tautinių šokių grupe vasario 

18 dieną organizuoja slidinė 
jimo iškylą, kurioje kviečia da 
lyvautį visą Montrealio ictu 
vių jaunimą. Kvietimų galima 
užsisakyti pas R. Baršauskaitę 
tel. RA 2-5824, R. Navikėną 
CL 9-4498 ir E. Tekilti DO 6- 
9576.

MONTREALIO ŠACHMATU 
1961 METŲ MEISTERIS

Ig. Žalys dalyvauja Montrea 
lio miesto šachmatų varžybose 
ir l'gšiol eina pirmuoju, Tiki 
iriasi, kad jis bus ir šių metų 
Montrealio miesto šachmatų 
meisteriu, ko jam ir imkime. 
• Leipus Kostas, išvykęs i Či 
kagą, kur vyksta jo gimimų 
šeimoje vestuvės.
O P. Šimkus sirgo ir gydėsi La 
šinės ligoninėje Dr. J. Semogos 
žinioje.
• Rukšėnas Gediminas, išvy 

kęs sveikatos taisyai į Arizonos 
kalnus, apsistojo Proenix įmes 
te, kur rado ir lietuvių klubą, o 
jame ir pažįstamų.
® P-lė Svotelytė susižiedavo su 
p. Kęst. Zabiela.

lie
44 

die

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

se

r»nnmnntnnnTntt:n:::n::u:::::::m
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bminantyne, Verdun.

ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį

P.

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. MALISKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.AndrukaitiN
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2*7236

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGEL1LNĖ
Dantų Gydytoja

1410 Gny St., I a 1) kamb.
WE 2*6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

ŠOKIŲ 
VAKARĄ

Įėjimas $1.50.
Aktyv. sportininkams $1.00.

I A. V. P. S. K. Tauras.

SKELBIAMAS „LITO” NARIŲ SUSIRINKIMAS
„Lito“ valdyba, remdamasi „Lito“ įstatų 20 skyr., šau

kia š. m. vasario m. 25 d., seitmadienį 12 vai. 30 min. Aušros 
Vaitui parapijos salėje, 1465 de Seve St., Montreal, „Lito“ 
metinį visuotinį narių susirinkimą sekančia darbotvarke:

L
2.
3.

Susirinkimo atidarymas,
Balsų skaičiuotojų ir tikrintojų rinkimas, * 
Paskutiniojo visuotinio narių susirinkimo protokolo 
skaitymas ir priėmimas, 
Valdybos pirm, pranešimas,
Banko vedėjo pranešimas apie finansinį stovį,
Kredito komisijos pranešimas,
Revizijos komisijos pranešimas,
Pelno paskirstymas ir metinio balanso priėmimas, 
Sąmatos 1962 m. priėmimas.
Naujų valdybos, revizijos ir kredito komisijų narių 
rinkimai.
Klausimai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo — užkandžiai.

• Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti i susirinkimą savo 
banko knygutes. Dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkrei
piame Tamstų dėmesį į šią „Lito” įstatų 18 (b) skyriaus iš
trauką :

„Kandidatuoti rinkimuose į valdomuosius organus narys 
turi būti pasiūlytas raštu mažiausia kitų dviejų narių ir toks 
pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių mažiausia vie 
ną savaitę prieš metinį visuotinį narių susirinkimą. Sekieto- 
rius turi apie tai painformuoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotinį metinį susirinkimą“.

Šiemet i „Lito“ valdybą renkami 3 nariai, į Kredito-komi 
siją 2 ir i Revizijos komisiją 3.

P. Rudinskas,

JAUNIEJI TAURO 
krepšininkai sausio 27 dieną lai 
mėjo rungtynės prieš Rose 
mount Boys Club komandą 45 . 
34 pasekme. Iš lietuvių dau 
giausia krepšių įmetė’ K. Kun 
cevičius — 14 ir R. Navikėnas 
— 12.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

sekretorius.

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 
ratoriai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe

ADVOKATAS
JOSEPH P MILLER,

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

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

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

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

215 St. James West,
7 nugštas

Tel. . A V 8-31.5

Arch Realties R d.
Pr. Kudinskas, HU 1-2957.

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Liuteronams įvyks I oronte va 
sario 4 d., 1 vai. pp. Išganyto 
jo bažnyčioje. Bloor St. W. 
kampas Indian Rd. Pamaldas 
laikys kun. A. Trakis iš Čika 
gos. Pamaldų metu giedos pa 
rapijos choras. Po pamaldų los 
pačios bažnyčios oalėj įvyks vi 
suotinis susirinkimas. Maloniai 
kviečiame Toronte ir apylinkė 
je gyvenančius kuo skaitlingiau 
dalyvauai. Taryba.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Birulės Petrulytės ir Česlovo 

Januškevičiaus vestuvėse To 
ronte dalyvavo ievai ir gausus 
jaunojo draugų būrys iš Mont 
realiu, jų tarpe. V Šipelis, J. 
Kibirkštis, A. Pusara-Jokas, L. 
Dainius, S. Geležiūnas, dr. I 
Gražytė, pp. Ivanauskai ;r kt.

Jaunieji buvo sutuokti Pusi 
kėlimo bažnyčioje.

VYČIO SPORTAS
Praėjusi savaitė ,,Vy io" 

krepšiniui buvo labai sėkmin 
ga. Patys jauniausieji vytiečiai, 
berniukai iki 12 m. du kartus 
nugalėjo St. Paul's 27:16 ir 
16:6 tuo išsigelbėdami nuo pa 
skutinės vietos. M. Duliūno va 
dovybėje jie daro žymią pazan 
gą. „Vyčio“ mergaitės įveikė 
St. Vincent's 47:5, o moterys 
nugalėjo seses latves 45—25 ir 
Thruhway 64 .27.

— „Vyčio“ stalo tenisinin 
kai Gvildys, Krasauskas, Vai 
čiekauskas, Nešukaitis, Naliū 
nas, Kaspeiavičiūte ir Sabo 
liauskaitė dalyvavo Toronto 
miesto pirmenybėse, tačiau žy, 
mesnių laimėjimų nebuvo pa 
siekta, j. b.

PATIKSLINIMAS
Praeitame NL nr. žinioje 

apie „Lito“ banką įdėta dalis 
atsilikusios žinios, kur kalbama 
apie draudimą ilgos ligos atve 
ju. To draudimo dabai jau nė 
ra, nes įstaiga, kuri buvo dariu 
si šį draudimą, likvidavos: ir 
daugiau nebedraudžia.

Žinioje 
parapijos 
žiūną, ta 
tams, kur 
si traukęs,
yra pasitraukęs dėl sveikatos iš 
nuolatinio darbo, bet Šv. Kaži 
miero parapijos bažnyčioje jis 
tebėra vargonininku, tiktai p 
Skyris yra parapijos chorų —

apie Šv. Kazimiero 
vargonininką p. Ži 
dalis neatatinka rak 
kalbama, kad jis pa 
Faktinai p. Žižiūnas

suaugusių ir vaikų — dirigen 
tas.

Už netikslumus atsiprašome.
• Pp. Tylenius aplankė iŠ VVo 
odhaven, N. Y., duktė p. A. Li 
nartienė.
• Inž. J. Bulota neseniai lar.kė 
si New Yorke.
• Visi maloniai kviečiami atsi

REIKIA PINIGŲ SMUI.
KlF.MS REIKALAMS7
Kieipkis į bandą ,,Litas" trl. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditui 
giems asmenims žiranlai nei ei 
kalingi.
Remk ,,Nepriklausomos L.'etu 
vos" laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawfora Bridge Ave, Verdun — pirrnadie 
mais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
l>enktadirniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vaitų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki L vai.
Visais'paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padė’ėją 

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

mažyte” šokių vakarą, kuris 
Įvyks vasaiio 17 d. Aušros V..r 
tų Parapijos salėje.

Akademinis Sambūris.
METINIS

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas sekmadienį, vasario 
18 dieną, Aušros Vartų patai 
pose, tuojau po .sumos pamal 
dų. Metinis susirinkimas yra 
privalomas visiems nariams, vi 
si nariai būtinai turi dalyvauti, 
nes bus metiniai valdybos pra 
nešimai ir bus naujos valdybos 
rinkimai; be to, labai svarbus 
reikalas yra nuspręsti, kaip da 
ryti su valiutų skiituinu; taipgi 
nariai prašomi apsimokėti na 
rio mokesčius. Nors -ieną kar 
tą metuose būtinai dalyvauki 
me visi. Valdyba.

PARDUODAMAS 
TRIPLEKSAS

Ave. Rosemount. 1—6

FRiSIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

• Tuokiasi Felicija Bianginytė 
su Eugene Michael Amaro.
• Pirmos komunijos ir kateche 
tmės pamokos daromos pc 10 
vai. Mišių. Vaikučiai renkasi Į 
Vaikų namus, o gimnazistai — 
į aktorių kambarius.
• Jurkšaičiai Piju- ir Adelė su 
silaukė 25 vedybinio gyvenim 
sukakties.
® Kalėdojimas: Fermanagh, 
Geoffrey, Gienadier Rd., High 
Park Blvd., Rone svalles Ave., 
Westminster ir Wrigh,.

AUŠROS ŽINIOS
Antradienį, 7 vv. Kimbour 

ne patalpose Aušra Bantam 
žais su Kimbourne P.; ketvir 
tadienį 8 vv. mūsų salėje AuŠ 
ra Midget žais su Woodgre m; 
šeštadienį, 2 v. p. St. Christ pa 
talpose Aušra Minor Bantam 
žais su Vyčio M. B.

Į Montreal} vjkimas Jaunu 
Čių klasės, teužsiregistravus tik 
Aušros komandai, yra atšauk 
tos. K. S. A. pirmenybėse Auš 
ra dalyvaus su vyrų, jaunių, nu 
terų komandom. Komandų sąs 
tatas numatytas sekantis: Vy 
rų komanda — L. Serefinas, 
A. Buntinas, R. Gudai, A. Jan 
kauskas, J. Laurinavičius, K. 
Grigaitis, A. Savickis, R. Bui 
dūlis, B. Juozaitis, A. Klimas. 
Jaunių — A. Žaliauskas, V. Ja 
nulevičius, J. Bukšaitu, C. ok 
rinskas, A. Šlekys, V. Rušas, 
R. Grigas, A. Sapijoms ir V. 
Ruseckas; Moterų — A. Sapi 
jonytė, A. Brigaitė, D. Simo 
naitytė, G. Uogintaitė, A. Ast 
rauskaitė, B. CSiriunaicė, J. Ga 
taveckaitė, R. Bilkytė, L R<- 
manovaitė. Su jaunimu sykiu 
vyksta T. Paulius O. F. M., E. 
Šlekys, K. Sapočkinas, V. Bi 
rietą ir D. Laurinavičius. Dalis 
mašinų išvyks penktadenį po 
pietų, o kitos vakare. Iš Mont 
realio numatoma grįžti sekina 
dienio naktį.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖS
įvyks vasario 18 d. Aušros Var 
tų salėje. Norintieji dalyvauti 
programoje, gali dar prisijung 
ti. Pasiruošimas programai 
vyksta kas sekmadienis, po 10 
vai. mišių. Seselių namuose.

N. P. Seserys.
KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

dr-jos Montrealio skyriaus na 
rių susirinkimas yra kviečiamas 
š. m. vasario 4 d., tuoj po 11 
vai. pamaldų, klebonijos salė 
j e. Visos norės ir viešnios, ma 
loniai prašomos dalyvauti.

Valdyba.
• Pp. Masevičiai, žinomieji > 
lakutų ūkio savininkai iš T alon, 
P. Q., žiemos atostogų išvyko 
į Floridą, bet ten pabuvę per 
sikėlė į Bahamų salas, kur iš 
bus dar kurį laiką, naudodamie

, si pietų saule ir šiltais vandeni 
mis.
9 Pp. Intai šį savaitgalį išvyks 
ta žiemos atostogų į Floridą.
t- -■ H----------------H—

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

12-kos šeimų . . . .$73,000.00

ir27 
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 kainba 
parduodami 6 kambarių baldai. 
Savaitės dienomis skambinti po 
6 vai. vakaro, šeštad. ir sekm. 
visą dieną. Telef. RA 7-7013.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

rius, atskiras centralinis ši!
mas, skiepas. Park Extensio.., 
Querbes St., netoli J. Talon St.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS G U R č I N A S 
889 — 56 Avenue 

l.adiine. Tel. ME 1 0882

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltui.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Maiaon St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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