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Sovietai apie sovi etinį kolonizmą
IKAS NAUJA KANADOJERUSIJA SUGALVOJO NAUJĄ PRIEŽASTĮ 

BERLYNO BYLAI KELTI

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
1962 m. vasario 16 d. „Nepriklausomos Lietuvos“ redak 

cijoje įvykęs Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva’ 
direktorių posėdis nutarė:

1. Tuojau eiti prie ofseto mašinų užpirkimo ir tuo tikslu 
galimai greičiau surinkti reikalingas užpirkimui žinias;

2. Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo vajų, kreipian
ti j Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 
pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 
Fondui įnašų; N

3. Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 
skaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
prenumeratoriais, bet dabar jau tojeiais nėra, — visi „Nepri 
klausomą Lietuvą" gauna už pusę prenumeratos kainos me 
tams; Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 
dolerius.

Alžyras gauna laisvę. Kenija pakeliui j laisvę.
is patrankų. . .

pasipriešinimo ir teroro veiks 
mų. vis dėlto Prancūziją veda 
prie to, kad Alžyras gautų lais 
vę ir nepriklausomybę. Ši De 
Gaulle kova su kraštutiniais, 
yra

DIDELIS ISTORINIS 
FAKTAS,

kuris žmonijos istorijon bus 
įrašytas stambiomis raidėmis. 
ALŽYRAS su de Gaulle \y 
riausybe jau susitarė, nors Pa 
ryžiuje ir Alžyre sprogsta bam 
bos prieš šį susitarimą ir mirš 
ta žmonės. Šie faktai nepraeis 
be įtaigos ir sovietijos vergia 
miems žmonėms. Laisvė yra už 
degantis veiksnys. Ir sovietijos 
žmonės laisvės laukia. Veltui 
Chruščiovas įtaigoja, kad jie 
jau laisvi ir laimingi.
SOVIETINIS imperialistas ta 
Čiau smurto ir jėgos pagalba 
laikosi. Jis

INDOKINIJOJE DAR 
EINA PIRMYN.

Kai Afrika jau tvarkosi, kai 
jos tautos viena po ktois gau 
na laisvę ir nepriklausomą gy 
venimą, Indokinijoje soviet) 
ja tebevykdo agresiją ir ruošia 
kolonizmą.
LAOSE vis dar chaosas, nes 
komunistai tebeverda košę ir 
niekaip nesusitaria dėl koalici 
nės vyriausybės sudaiymo. Tuo 
tarpu sovietininkai, — kinai ir 
rusai, — tebesiveržia pirmyn 
ir palaipsniui grobia Laoso sri 
tis.
VIETNAME taip pat vyksta 
kovos su įsiveržusiais, įvestais 
iš Kinijos, vadinamais „suki 
lėliais“. Bet tai tiktai „įžanga” 
į sovietino kolonizmo plėtoji 
mą.
JAU PRASIDEDA KOVOS 

TAILANDE,
anksčiau vadintame Siamu. 
Bendrai visas Indokinijos pu 
siasalis jau neramus, nes iš šiae 
rėš veržiasi sovietinis koloni® 
tas.
KAMBODŽA taip pat jau ne 
saugi, nes per Vietnamą ir į ją 
veržiasi „sukilėliai“. Tai 
Azijoje.

AFRIKOJE TAIP PAT 
NERAMU.

Nors daugelis Afrikos tautų 
gavo laisvę ir nepriklausomy 
bę, bet kaikurios naujos valsty 
bės dėl nekultūringumo ir sve 
timos įtakos nepajėgia rimtai 
tvarkytis ir joms tenka sunkios 
dienos, kuriomis naudojasi im 
perialistiniai kolonistai. 
KENIJOS mau-mau vadai šio 
mis dienomis yra atvykę į Lon 
doną ir derasi dėl savarankišku 
mo.
KONGO respublika turi nesi 
baigiančių sunkumų. Jos pirmi 
ninkas sugebėjo suvaldyti Tčio 
bę ir Gizengą, bet tuo jo rū 
pėsčiai nesibagia. Ameriką jis 
prašo paramos.
BERLYNO klausimu

MASKVA SUGALVOJO 
NAUJŲ KOMBINACIJŲ,

JAV šaudo žvirbli

LIETUVIAMS praėjusi savai 
tė vyko metinės šventės, di 
džįausios ir reikšmingiausios, 
nuotaikose, mintyse ir širdyse. 
Nore Rusijos okupacija ir ko 
lonizmas dar laikosi, bet nega 
Įima pasakyti, kad laikytųsi 
tvirčiau.

SOVIETINĖS DIKTATO 
ROS KRUVINASIS SOS 
TAS JAU PRARDEDA 

JUDĖTI.
Gal dar nesusvyravo, bet ne 
abejotinai jis pajuto požemi 
nius smūgius ir jau suprato, 
kad neišvengti kovos už soviet i 
nio kolonizmo išlaikymą. . .

Ne be to, kad ir
BYLOS LIETUVOJE SUDA 
RYTOS TIKSLU PRIVESTI 

LIETUVOS ŽMONES 
BIJOTI OKUPANTO 

ir nesikėsinti prieš kelti balso, 
reikalaujant laisvės ir nepri 
klausomybės. Kunigams pab.jo 
io reikalauti „augščiausios bau 
smės“, nes žinojo, kad nebus 
populiari tokia bausmė, bet pi 
nigų pirkliams žydams ketu 
riems
PAREIKALAVO MIRTIES 

BAUSMĖS.
Maskvos reikalavimą. Mask 

vos satrapai Lietuvoje ir vyk 
do, Keturr nuteisti mirti sušau 
dant.
IR CHRUŠČIOVAS įSIGEl 

DĖ ŽMONIŲ KRAUJO, 
KAIP IR STALINAS.

Sovietija visiems taiko mir 
ties bausmę, kas dar pajėgus 
gyventi ir kovoti už gyvenimą. 
Norintieji gyventi turi mirti, 
nes sovietija yra mirties nešė 
ja žmonėms, tautoms ir valsty 
bems.
PASVEIKINKIME Kanados 
ministerių pirmininką J. Diefen 
bakerj už jo teisingą ir atvirą 
žodį sovietiniam Lietuvos ok'.i 
pantui, kuris dėl to neišlaikė 
pusiausvyros ir pradėjo dergti 
mūsų vyriausybės pirmininką 
už tai, kad

DIFENBAKER IŠKĖLĖ 
SOVIETINIO KOLONIZMO 

PANAIKINIMO 
KLAUSIMĄ.

Šiuos faktus mums reikia pa 
žymėti ir pabrėžti ypač, kad tai 
sutapo su 44-siomis Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su 
kaktuvėmis ir 22 sovietinės oku 
pacijos. Dėl to sovietijos žnto 
nės sužinojo, kad Vakarai rei 
kalauja panaikint kolonizmą 
ir Rusijoje, ne tiktai Afrikoje. 
Ta proga parašykime min. pir 
mininkui J. Diefenbakeriui pa 
dėkos laiškų, kad jis žinotų, 
jog mes jo žygius vertiname ii 
branginame.
PER KOVAS ir Alžyras eina 
į laisvę ir savarankiškumų. Ne 
galima nepagerbti ir jų laisvės 
kovotojų. Drauge

PRASMINGA PAGERBTI 
IR DE GAULLE, 

kuris nežiūrėdamas kraštutinių

llgameciui Lietuvos diplomatui, Lietuvos Užsienio
Reikalų Ministerijos Patarėjui 

DAILININKUI ADALBERTUI STANEIKA1, 
mirus Philadelphijoje, USA, jo žmonai

DR. MARIJAI STANEIKIENEI 
IR P. F. ANDRUŠKEVIČIUI 

ir jų artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Dr. St. Daukša su Šeima.

KANADOS MIN. PIRM. J.
DIEFENBAKERIS 

SUJAUDINO MASKVĄ
Kanados min. pirm. J. Die 

fenbakerio pasisakymai už pa 
vergtųjų laisvę taip sujaudino 
Maskvos diktatorius, kad neiš 
laikė jų nervai ir jie, prieš sa 
vo norą, per savo spaudą pra 
nešė pavergtiesiems, kad Vaka 
rai jau kelia sovietinio kolonia 
lizmo klausimą, reikalaudami 
jį panaikinti. Pravda įdėjo šar 
žą prieš Kanados min. pirm. J 
'Diefenbakerį, pavaizduodama 
jį neva Don Kichotu, jojančiu 
ant sulysusio Rosinanto. Nois 
ir tokia forma reikalas iškeltas, 
bet ir iš to jau aišku, kad Vaka 
rai reikalauja panaikinti visokį 
kolonizmą. drauge ir sovietinį, 
kuriomis dabar užsiėmė Vaka
PATIEKTAS 1962-1963 M.
KANADOS BIUDŽETAS
Iždo ministris Fleming parla 

mentan įnešė 1962-63 metų 
Kanados valstybės biudžetą su 
moję 6,276,000,000 dol., kas 
yra 152,400 000 dol. dangau, 
negu praėjusiųjų metų biudže 
tas.

Be ko kita, 17.080,000 dol 
daugiau pensijoms, ligoninėms 
55 mil. dol. daugiau, negu per 
nai, nedarbo fondui pridėta 
43.200,000 dol., CBC skirta 
81,700,000 dol., kas 5,600,000 
dol. daugiau už praėjusių me 
tų sąmatą.

sssBSBBaBBBBSBSBsaaauaautK 
rtl valstybės. Rusai pareikalavo 
iš vakariečių leisti jiems naudo 
lis oro koridorum Berlynais- 
-Hamburgas. Vakariečiai nesu 
tiko. Rusai tada paleido Mi 
gus ir trukdo vakariečių susi 
siekimą, provokuoja susiduri 
mus. Tai nauji Maskvos prie 
kabiai. Dar nežinia kuo jie pa 
sibaigs. Rusai pakartotinai rei 
kalauja sau teisių į tą oro ko 
ridorų, o vakariečiai pakartoti 
nai atmeta.

MIRĖ DAILININKAS 
DIPLOMATAS

įPhiladelphijoje, Pa., USA, 
mirė ilgametis užsienių reikalų 
ministerijos tarnautojas įvairio 
se pareigose — Romoje, Gene 
voje ir pačioje ministerijoje, 
Adalbertas Staneika, kuris bu 
vo drauge diplomatas ir daili 
ninkas. A Staneika buvo veik 
lūs abiejose srityse — >r kaip 
dailininkas ir kaip diplomatas 
Paskutiniu laiku tašė meno is 
toriją, kurią ruošėsi išleisti lie 
tuvių ir anglų kalbomis.

A. Staneikos laidotuvės šį 
antradienį. Į laidotuves iš 
Montrealio išvyksta p. Dauk 
šiene su jaunimu. Plačiau bus 
parašyta sekančiame NL nr.

PAULIAUS AUGIAUS 
pomirtinė dailės darbų paroda 
atdaryta iškilmingai vasario 3 
dieną 7 vai. vakaro, dalyvau 
jant daugeliui mirusiojo daili 
ninko meno gerbėjų ir bičiulių. 
Paroda vyksta Chicago Sa 
vings & Loan Associat-on Me 
no galerijoje, 6245 So, Wes 
tern Ave.

KITOS ŽINIOS
— Amerika nutraukė preky 

binius ryšius su Kuba.
— Chruščiovas panorėjo su 

sitikti su Vakarų valstybių gal 
vomis Genevoje, bet Vakarai 
nusprendė, kad susitikimui nė 
ra pagrindo, nes nepasiruošta.

— Bedarbių Kanadoje pe 
sausį padaugėjo 123,000 ir viso 
yra 545,000.

TŪLA KRIZĖ DĖL 
NEPAPRASTOS 

PAŽANGOS
Kanados Celiuliozės ir po 

pieriaus s-gos atstovų susirin 
kime sąjungos pirmininkas R. 
M Govvler pesimizmui, apie 
kurį kaikas pakalba, nesą jo 
kio pagrindo. Govler teigia, 
knd nauji rūpesčiai iŠKyla nt 
todėl, kad viskas eitų į smuki 
mą, bet todėl, kad nepaprastai 
staigiai viskas pradėjo vystytis 
ir kilti. Ir ši nepaprasta pažan 
ga sudaro naujų susirūpinimų 
nes reikia jai prisitaikyti; re: 
kia atsisakyti seno ir imtis nau 
jo. Stropiai sekant pakitimus 
ir jiems prisitaikant Kanada 
bus pajėgi susiderinti ir oasi 
tarnauti pažangai. Bet yra bū 
tina suprasti laiko sąlygas ir 
pakeisti seną galvojimą. AC.

SENATVĖS PENSIJOS 
PAKEITIMAS PRIIMTAS

Difenbakerio vyriausybei 
įnešus projektą, Kanados Sena 
tas jį patvirtino ir senatvės pen 
sijas iš 55 dol. pakėlė iki 6a 
dol. mėnesiui. Dabar lieka tik 
aai Gen. Gubernatoriui įstaty 
mas' pasirašyti, dėl ko neabvjo 
jama.

NEW YORKAS EINA 
TOBULĖJIMO KELIU

New Yorko miestas, dydžiu 
pirmą vietą užleidęs Tokio mies 
tui, modernėjimu eina pirmyn. 
Tolydžio jis gražėja, puošiasi ir 
tolydžio įveda naujus patogu 
mus.

Seni New Yorko namai griau 
narni ir statomi milžiniški nau 
josios statybos moderniausių 
projektų blokai, kuriuose gali 
ma nusipirkai ir atskilus butus.

Tačiau gal įdomiausia naujo 
v ė, tai ta, kad miestas nori taip 
sumoderninti požeminius trau 
kinius, kad jiems aptainauti ne 
reiktų žmonių, tai bus automa 
tiški požeminiai, (p).

ŠEŠTDIEN1NĖS MINĖJO 
VOSARIO 16 ŠVENTĘ
Abi lietuvių šeštadieninės 

mokyklos praėjusį šeštadienį 
minėjo Lietuvos nepriklauso 
mybės atkūrimo sukaktu' cs.

Dr. V. Kudirkos mokykloje 
atidarė mok. ved. J. Blauzdžiū 
nienė. Tylos minute, mokiniui 
J. Rašytiniu! jausmingai dėklą 
muojant eilėraštį Nežinomam 
Kariui, buvo pagerbti žuvusie 
ji už tėvynę.

Šv. Kazimiero parap. admi 
nistr. kun. F. Jucevičius, Kul 
tūros F-do įgal. mik. I. Rimke 
vičienė ir tėvų k-to atst. p. Iš 
ganaitis sveikino šią dieną susi 
rinkusius. Meninė dalis buvo 
įvairi, mokytojų atidžiai ir sko 
ningai parengta ir mokinių la 
bai gražiai atlikta. Viskas vai 
kiškai nuoširdžiai ir patrauk 
liai. Paskutinė daina „Leiskit 
į tėvynę“ rodos taip ir nunešė 
per erdves ir vandenis mūsų 
ilgesį ir maldą.

Aušros Vartų mokykloje >ni 
nėjimą atidarė mok. ved. A. 
Blauzdžiūnas. Istorinę apžval 
gėlę padarė mok. L. Stankevi 
čius. Pasveikino KLB Seime 
lio atstovas G. Geležiūnas, Tė 
vų komit. pirm. J. Ramanaus 
kas.

Meninę programą gražiai n 
nuoširdžiai atliko mokiniai.

Minėjimo užbaigai, mokyk 
los vedėjas p. Blauzdžiūnas ta 
rė padėkos žodį. Po to buvo 
Tautos Himnas.

4. Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie 
tuvių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus 
talkininkams ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau 
dabar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
resu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

5. Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas
Čių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 
bet nori „Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikunems pavieniams 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsirastų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolerių? 
Iš tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
šomi atsiliepti. Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus — pačia 
me įkarštyje, nes jau einama 
prie mašinų užpirkimo.

Paskutiniu laiku Mašinų F on 
dan naujai įnešė:
KLB Montrealio Lietuvių

Seimelio Prezidiumas $5C 30
Otto Kazys,

Montreal .....................$30.00
Vanagas Vladas,

Montreal.......................£13 'JO
Bakūnas Vladas,

Pembroke, Ont. . . .$10.00
Nuoširdžiausiai dėkojame už 

įnašus.

Nuo kapitoiiaus padangės
AMERIKA TIKI, KAD LIETUVIŲ TAUTA IŠTVERS 
JAV užsienio reikalų ministerio Rusk sveikinimas Lietuvos 

nepriklausomybei
Lietuvos nepriklausomos va 

Istybės keturiasdešimt ketvirtų 
metinių proga aš pareiškiu 
Jums, kaip Lietuvos atstovui 
(p. Kajeckui) Jungtinių Vals 
tybių ir tautos geriausius linkė 
i imas lietuvių tautai. Yl ars jūsų 
nepriklausomybė buvo nuslo 
pinta prievartiniu įjungimu į 
Sovietų Sąjungą, tačiau lietu 
vių tauta nepaliovė rodžiusi sa

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPAUDOS BALIAUS 

LOTERIJAI
Tautiečiai iš anksto dėKoja. 

Pirmosios loterijai paaukojo.
1. Ponia Jokubauskienė $2
2. Ponia Vaupšienė . . . $2,
3. P. Bijūnienė, gražų megzt.

4. P. Šeidienė ..................$ 1.
5. Arch. V. Zuhas .............2.
6. P. Vizgirda ...................... 1.
7. M. Juodviršis ...................2.
8. P. Skaisgiris ..................,~1.
9. St. Morkūnas ...................1.

10. J. Malaiška .................... „ 1.
11. B. Bagdžiūnas .............. „ 1.
12. P. Rudinskas ...................2.
13. Pov. Jocas, konjako bonk.

Pažadėjo, bet vieni vėliau 
įteiks, o kiti atveš atvykdami 
j Spaudos balių: pp. Blauzdžiū 
nai, J. Ramanauskas, Jurgis 
Gudas, Inž. Rimša, Agr. P. L u 
koševiuius, Inž. Kubilius, Inž. 
J. Bulota, Linas Urbonas, Jo 
nas Gaurys, A. Snapkauskas, 
V. Vieraitis, J. Skučas ir kt. 
Visiems esame dėkingi ir pra 
šome ,kas gali, paturtinti Spau 
dos baliaus loteriją.

Būsime dėkingi visiems, kas 
Spaudos baliaus loterijai dau 
giau paaukos.

E. Dauguvietytės - Kudabie 
nės 20 m. pagerabtuvėse daly 
vavo 150 asmenų. Solenizantė 
gavo daug sveikinimų, dova 
nų. Ilgaausių menininkei ne 
tų!

Per savaitę gauta .$100.00 
Mašinų F-de buvo $ 7,821.75 
Per savaitę gauta .$ 100.00
M. F-de dabar yra $ 7,921. 
Fondui užplanuota $15,000.00 
M. F. dar trūksta $ 7.07 8.z j

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

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos bendrovės „Nt*prik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

vo pasiryžimo išlaikyti savo 
idealus ir tautinį palikimą. 
Amerikos tauta žavisi jūsų tau 
tiečiais dėl jų atsidavimo tais 
vei. Jungt. Valstybės, atsisaky 
damos pripažinti sovietinę Lie 
tuvos aneksiją, laiko tai savo 
parama Lietuvos reikalui, o 
taip pat savo tikėjimu, kad 
lietuvių tauta ištvers.

PASKUTINĘ MINUTĘ
Hamiltono lietuvių visuomenės 
veikėjas Balys Kronas išrink 
tas Liberalų kandidatu į Kana 
dos Federalinį parlamentą.

Vasario 25 d., tuojau po 11 
vai. pamaldų Aušros Vartų 
parap. salėje kviečiami daly 
vauti visi sportininkai, jų tė 
vai, sporto veteranai, sportuo 
jaučiam jaunimui prijaučią ir 
visi Hamiltono lietuviai, kurie 
sielojasi lietuviškojo jaunimo 
sveikatingumu ir išlaikymu lie 
tuvybės. Kvietimas šis labai 
svarbus. Prašymas labai dide 
lis. Neapvilkime jaunimo ir pa 
tys neapsivilkime! Visi daly 
vaukime būtinai!

VAIKŲ UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS

stamadienį AV salėje buvo 
gausus, gyvas ir sėkmingas. 
Seselės vienuolės vaikų daina 
vimą paruošė labai originaliai 
— - vaikai scenoje dainavo drau 
ge su diktafono juostos įrašy 
mo garsais, dėl to koncertas 
išėjo daug stipresnis: ir darnes 
nis. Scenoje ypač įdomiai pasi 
rodė Vaupšaitė, nes jo baleti 
nis pasiruošimas ją išskyrė iš 
kitų tarpo. Vaikučius iš teve 
liūs pasveikino iš Putnam alvy 
kusi NMS vyresnioji, kuri pa 
brėžė, kad yra svarbu, kad vai 
kai iš mažens kalba lietuviškai. 
Sveikinimo žodį tarė ir Kult. 
h-Uo įgal. J. Rimkevičienė. Po 
koncerto buvo linksmas ir triu 
kšmingas vaikų balius.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA
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Taip laisvai ir 
nimas jaučiasi 

baliuje.
lietuvių Spaudos balius įvyks
Užgavėnių šeštadienį, kovo 3 
dieną. Visi ruoškimės Spau 

dos baliun.

taip šauniai jau 
tiktai Spaudos 

Šiemet Montrealio

KAS YRA LIETUVIS IR KAS YR 
LIETUVA?

MINTYS VASARIO ŠEŠIOL1KTAJAI
Paskaita Nepriklausomybės Minėjime Montrealyje

FELIKSAS .
Raštai sako, kad žmogaus 

gyvenimas žemėje yra nuo'ati 
nė kova. Tą galima pasakyti ir 
apie tautas. Pasaulis yra didžio 
U arena, kur kaip paskiras žmo 
gus, taip ir ištisos tautos gru 
imasi su likimu. Būties vaikai 
neturi pasirinkimo galimybės 
tarp taikos ir kovos. Kas karta 
peržengė gyvenimo slenkstį, 
tas turi kovoti. Bet kodėl kova 
yra kaip žmogaus, taip ir tautų 
gyvenimo dalia? Kadangi tik 
kova užtikrina būtį. Būties žo 
dyne gyventi ir kovoti reiškia 
vieną ir tą patį dalyką. Kova 
yra gyvenimo sinonimas. Be 
kovos nėra gyvenimo. Atsisa 
kyti ar vengti kovos reiškia ai 
sisakyti gyvenimo bei pasirink 
ti mirtį.

Štai dėl ko kas nori gyven 
ti, turi kovoti, nes tiktai tas, 
kuris kovoja, gyvena. Todėl 
ir mes lietuviai, jei norime 
kaip tauta išlikti gyva, turime 
kovoti. Nėra abejonės, mums 
kovoti nėra lengva, nes mūsų 
priešai tajo apokaliptiniu liki 
mu. Bet ar manoma kovoti su 
likimu? Mums, mažai tautai, 
kovoti su likimu ar nereiškia 
pralaimėti dar nepradėjus ko 
vos? Į tai tėra tik vienas ai 
sakymas: su likimu neįmano 
ma kovoti tik tiems, kurie bijo 
kovos, ir likimui pralaimi lik 
tie, kurie susvyruoja savo tikė 
jime.

Istorija paliudija, kad mes 
lietuviai nebijome kovoti su h 
kimu. Ir galime būti tiki i, kad 
mes nepralaimėsime šitos ko 
vos, jei liksime tvirti savo tike 
jime. Nes kas tiki, nepralaimi. 
Tikinčiųjų kovotojų nenugali 
joks likimas.

.Kas mūsų tautai užtikrino 
nepriklausomą gyvenimą? Ii 
kėjimas laisva Lietuva. Šituo 
tikėjimu degė mūsų tautinio ai 
gimimo vadai, šituo pačia 1.1 
kėjimu buvo apsišarvavę ir Ne 
priklausomybės kovotojai. Ne 
manykime, kad šito šimtmečio 
pradžioje lietuviai išsikovojo 
laisvę kalavijais, tankais, ar pat 
rankomis. Ką tai reiškė kele 
tas tūkstančių menkai ginkluo 
tų vyrų prieš milionines Rusi 
jos, Vokietijos ir Lenkijos ai 
mijas. Bet nežiūrint milžinu 
kos priešų persvaros, lietuviai 
laimėjo. Kai kas sako, kad is 
torija kartojasi. Nežinau, ar 
ji kartojasi, ar ne. Vien tik 
aišku, Ikad' ; Dovydo pergalė 
prieš Galijotą pasikartojo sa 
vo būdu lietuvių tautos isto i 
joje. Kodėl pusbasis piemene 
lis nugalėjo šarvais prisidengti 
sį milžiną? Kadangi jis likėjo 
Dievu. Taip ir priespaudos bei 
karo išvarginta lietuvių tauta 
nugalėjo daug galingesnius 
priešus, nes ji tikėjo laisve. Ir 
tikėti laisve, reiškia tikėli Die 
vu, nes Dievas yra laisvė.

II
Mūsų tautos dabartinė pade 

tis nėra daug geresnė už tą, ku 
ri buvo šio šimtmečio pradžio 
je. Gal ji net yra blogesnė, 
nes mums reikia kovoti ne tik 
už laisvę, bet ir fizinį iŠsilaiky 
mą. Šiandieninė mūsų kova 
yra pilna prasme egzistencinė

VIENINTELIAI BALDAI 
SOV. SĄJUNGOJE

Vilniaus fabrikas „Medapi 
ratūra“ pagamino naujus 
dus iš plastikos, organinio 
lo, geležies ir medienos, 
pirmi tokie baldai visoje 
vietų S-goje. E.

bal 
stik

Sc

JUCEVIČIUS
kova. Bet. . . ji nėra beviltis 
ka. Nežiūrint visų sunkeny 
bių, mes galime laimėti. I ik 
su viena sąlyga: jei mes apsi 
šarvosime tokiu pat giliu like 
jimu, koki kad turėjo mūsų 
tėvai. Nes tikėjimas yra sle 
buklinga galia. Ji., kalnus per 
kelia, ir mirusius prikelia gyve 
nimui. Žodžiu, jis nugali visas 
kliūtis. Jis įgalins ir mus įve k 
ti atšiaurųjį likimą. Tačiau ne 
pamirškime, kad tikėjimas bus 
gyvas ir veiksmingas tik tuo 
met, kai jis bus paremtas ne 
praeities prisiminimais 
zines ateities s.apnais, 
su darbais.

Nėra abejonės, kad 
rais gyvenimo momentais žmo 
gus mėgsta pažvelgti praeitin. 
Taip darė Aušrininkai ir kiti 
tautinio atgimimo vadai. Ne 
tik verta, bet reikia taip pat 
ir mums kartkartėmis prisimin 
ti praeitį. Ptotėvių didvyris 
kas pavyzdys paskatins mus ir 
duos mums stiprybės kovai už 
savo tautą. Tačiau žinokime 
kad kaip kilnūs bei didingi be 
būtų mūsų prosenelių žygiai, 
jie šiandien nieko nepadės mu 
sų tautai, nes ne jie, bet mes ir 
mūsų darbai begali nuspręsti 
mūsų tautos likimą. Mes nei* 
laikysime gyvos savo tautos ku 
nigaikščių Lietuvos prisimini 
mais. Ypač turime vengti sp 
ręsti-dabarties problemas praei 
ties sąvokomis. Psichologiškai 
galime suprasti, kad kai kam 
gal būt praeitis yra dar tiek gy 
va, kad ji lyg atrodo esanti jo 
nūdienio gyvenimo dalis. To 
pasėkoje jis gyvena nebe šia 
diena, bet prisiminimais. Jis da 
bartį pakeičia praeitimi. Jis ’>a 
miršta, kad prisiminimai, kiek 
gyvi jie bebūtų, yra prisimini 
mai, ar kaip tokie nebepnkla i 
so dabarčiai. Panašiai galvo 
jančių žmonių yia visose tau 
tose. Sutinkame jų ir savo tar 
pe- . . . . 
kad jie klysta, mums bus sun 
ku. To daryti gal ;r neverta. 
1 ik žiūrėkime, kad netaptume 
jų galvojimo auka. Nes istori 

' ja tikrai mums nedovanos, jei 
save apgausime melu, t. y. jei 
praeitį palaikysime dabarti.iri

Nemažiau beprasmiška yra 
gyventi ir ateitimi. Niekas ne 
gali užginčyti, kad reikia mė 
ginti pramatyti ateitį. Užsitik 
rinti rytojų pataria net gyve 
nimo išmintis. Bet nepamirški 
rne, kad rytojų užtikrina ne 
tas, kuris vaizduotėje susiku 
ria ateitį, bet tas, kuris šiandien 
sukuria dabartį. Nes ateitis pa 
įeina ne nuo iliuzinių planų, 
bet nuo darbų, kuriuos atlie 
kome šiandien. Ne tie asmenys 
pasidarbavo dėl lietuvių tau 
tos geresnio rytojaus, kurie vi 
są šitą pokarinį laikotarpi dare 
planus, kaip jie tvarkysis grįžę 
namo, ar diskutavo, kas .įvyks 
rytoj, bet tie, kurie Uiojau kū 
iė lietuvišką dabartį svetimoje 
aplinkoje, neatsižvelgiant i jo 
kius sunkumus. Mano suprati 
mu, taip pat ir mes šiandien 
daug daugiau gero padaru si 
me savo tautai, jei kursime vi 
si kartu kad ir pilką lietuvišką

inrAa uiBpiui sof } n u a q ^P'IAI
MEČIUI ANUŠKAI

mirus,
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Zosė, Adelė ir Elė su šeima.

A. f A.
Ekonomijos Daktarui MEČIUI ANUŠKAI mirus, 

mielūs p. Anuškienę, sesutę Dr. Sofiją Kungienę ir jos 
šeimą, netekusius mylimo vyro, brolio ir švogerio, 
nuoširdžiai užjaučiame ir šioj didžioj Jūsų skausmo 

valandoj liūdime kartu.
Kibirkščių ir Vilgalių šeimos.

ar jliu
bei mū

tam tik

Ką daryti? Įtikinti juos,

dabartį, o ne svajosime apie 
spalvotą, bet iliuzinę ateitį. Bū 
simos kartos teis mus ne pagal 
tai, ką mes būsime suplanavę, 
bet pagal tai, ką mes būsime 
padarę. Panašiai šiandien spre 
ndzia apie mus ir svetimieji. 
Jie susidaro vienokią a? kito 
kią nuomonę apie lietuviu tau 
tą ne iš to, kas ji buvo ir ką ji 
padarė prieš kelis šimtus metų, 
bet iš to, kas mes esame ir ką 
padarome.

Ar mums patinka, ar ne, ro 
mantizmo gadynė praėjo. Mes 
gyvename atominį amžių, šių 
laikų žmogų domina ne tiek 
praeitis, ar ateitis, bet dabar 
tis. Su šita nuotaika turime 
skaitytis ir mes. Kaip mūsų 
bendralaikiai, (aip ir mes turi 
me gyventi dabartimi. -Štai 
dėl ko ir mūsų tikėjimas turi 
remtis nūdiene tikrove. Kaip 
niekas netiki buvusį dievą ar 
būsimą dievą, bet Dievą, kurs 
yra, lygiai taip pat ir mes turi 
rne tikėti ne buvusią ar būsima 
Lietuvą, bet Lietuvą, kokia ji 
yra šiandien Dabarties Lietu 
vai turi būti pašvęstos ir mūsų 
jėgos.

III
Kad šiandieninė Lietuva yra 

skirtinga nuo vakarykštės Lie 
tūbos, kuri bus rytoj, tuorni ne 
abejojame. Jei ir ne asmenis 
kai. tai bent radikaliai pasikei 
tė kaip Lietuvos geografija, 
taip ir lietuvybės samprata.

Daugelis iš mūsų senu įprati 
mu sutapdina Lietuvą su ke 
liasdešimt tūkstančių kv. kilo 
metrų žemės plotu, kuris yra 
Baltijos jūros rytiniame pakraš 
tyje, palei Nemuno, Neries ir 
Dubysos krantus. Tačiau šilo 
kia geografinė samprata neati 
tinka tikrovei. Lietuva yra iš 
tikrųjų visur ten, kur yra lietu 
vių. Kiekvienas lietuvių apgy 
ventas sklypas Australijoje ai 
Azijoje, Pietų ar Šiaurės Ame 
rikoje, kiekviena lietuviška pa 
rapija, kiekviena lietuviškos or 
ganizacijos būstinė, kiekviena 
lietuvišku kryžiumi paženklin 
ta žemės pėda yra Lietuva. Ne 
manykime, kad Lietuvos Šito 
kia samprata yra nereali. Kaip 
prie Baltijos krantų esąs že 
rnės plotas gavo Lietuvos var 
dą, kadangi ten gyveno lietu 
viai, lygiai taip ir kiekvienas 
kitas žemės sklypas, apgyven 
dintas lietuvių, gali būti tei 
sėtai pavadintas Lietuva. Aiš 
ku, šitoji plačioji ir po žemės 
rutulį išsimėčiusi Lietuva ne 
turi formalių dokumentų. Bet 
dėl to ji.nėra mažiau tikra. Nes 
jos egzistenciją liudija ne po 
pieriai, bet pati būtis.

Pasikeitus Lietuvos geogra ] 
finei sąvokai, pasikeitė, mano 
supratimu, ir lietuvybės samp 
rata.

Socialnių mokslų žinovai nu 
sako paprastai tautą geografi 
/niais, filologiniais bei istori 
niais terminais. Pagal juos, lie 
tuvių tautą sudarytų tie asme 
nys, kurie gimė Lietuvoje ir iš 
lietuvių tėvų, kalba lietuviškai 
bei yra susieti daugiau ar ma 
žiau su Lietuvos istoriniu vyks 
mu. Šitokia tautos, o kartu ir 
lietuvybės samprata yra jei ir 
ne visiškai klaidinga, tai tikrai 
ir netiksli. Jei vien tik kilmė, 
kalba, geografija bei istorinė 
raida apspręstų tautą, tai nieką 
da mes nebūtume girdėję apie 
tokią Šveicariją, Airiją. Belgi 
ją, ar net tokią .Prancūziją. 
Kad minėtoji tauros samprata 
yra netiksli, tai rodo ir mflsiš 
koji kasdienybė. Mes sutinka 
me neretai asmenų, gimusių iš 
lietuvių tėvų ir kalbančių lielu 
viškai, bet neturinčių jokios he 
tuviškos sąmonės, kai tuo tar 
pu .pasitaiko tokių, kurie visai 
nemoka lietuviškai, bet save lai 
ko tikrais lietuviais. Kodėl taip 
yra? Kadangi priklausomumą 
tautai neapsprendžia tiktai bio 
loginiai, geografiniai ar istori 
niai faktoriai, bet taip pat ti 
kėjimas ir valia. Tauta yra tau 
ta, kadangi jos nariai vieniu 
gai ir aistringai tiki, kad jie 
yra vienos ir tos pačios š-i 
mos vaikai. Tautinis apsispren 
dimas savo esmėje yra valios 
aktas, paremtas tikėjimu.

Turint omenyje šitokia tau 
tos sampratą, kitoje šviesoje at 
siduria ir lietuvybė. Ne biologi 
niai ar istoriniai faktoriai nule 
mia priklausomumą lietuvių 
tautai, bet apsisprendimo ak 
tas. Lietuvių tautai priklauso 
visi tie, kurie tiki ir save laiko 
lietuviais.

Šitaip suprantant lietuvybę, 
mūsų tauta yra tikras misijų 
kraštas. Nes ne tik lietuviškos 
kilmės asmenų svetur, bet ir 
Lietuvoje gimusių lietuvių, žy 
mioje daugumoje, neturi tikė 
jimo Lietuva ir nėra padarę ap 
sisprendimo lietuvių tautos at 
žvilgiu. Kas tada daryti? Rei 
kia mums pasidaryti lietuvybės 
misionieriais. Mes turime už 
degti lietuviško tikėjimo ugnį 
atšalusių tautiečių širdyse. Dar 
bas nebus lengvas, nes jokio 
misionieriaus darbas nėra leng 
vas. Tačiau jei mes patys deg 
sime gyvu tikėjimu ir nepabūg 
sime aukos, mes savo tikslą at 
sieksime. Anksčiau ar vėliau 
mes laimėsime nutolusius bro 
liūs JietaiVMi tautai.

Mosklo - Technikos naujienos
JŪRŲ POTVYNIAI IR ATOSLŪGIAI

Potvynių ir atoslūgių dydis 
ir laikas toje pačioje vietoje po 
truputį keičiasi nes keičiasi Že 
mės, Mėnulio ir Saulės taipu 
savio padėtis, atstumai tarp ių. 
Be to, Pasaulinį vandenyną 
skaldo žemynai, jūrų dugnas 
ir krantai yra nevienodi, not 
vyninės bangos judėjimui ap 
link Žemę kliudo vidinė van 
dens trintis į dugną ir t. t. Slin 
kdama iš vakarų į rytus aphr' 
visą Žemę, potvyninė bang 
dėl šios trinties daugelyje vic 
Fandi įlanka. Joje potvynio 
metu vanduo pakyla 18 m. Ta 
rybų S-goje didžiausi polvy 
niai būna Ochotsko jūros pa 
kraščiuose — Penžinos įlanko 
je vanduo pakyla 12,8 m. Ga 
na žymiai vandens lygis svyruo 
ja ir Lamanše. Vakarinėse P 
Amerikos ir Afrikos pakran 
tėse, kurios mažai raižytos, pet 
vyniai būna mažesni — 1—2,5 
m. Dar mažesni potvyniai už 
darose pakraštinėse jūrose. Pa 
vyzdžiui, pastebėti potvynius 
ir atoslūgius Baltijos jūroje ne 
paprastai sunku, nes potvyni 
nė Atlanto banga į ją beveik 
negali patekti. O pačioje Balti 
jos jūroje dėl jos mažumo Sau 
lės ir Mėnulio trauka žymesnių 
lygio kitimų taip pat negali ;,u 
kelti.

Jau seniai žmonės, pastebė 
tų vėluoja ir nesutampa su Mė 
nulio aukščiausio pakilimo mo 
mentu. Šis vėlavimas nėra pa 
stovus. Kiekviename uoste jis 
yra kitoks ir yra vadinamas 
pridėtiniu uosto laiku.

Iškyla klausimas, kodėl ui 
siranda dvi potvyninės bang'.s 
— iš traukiančiojo kūno pu 
sės ir iš priešingos pusės. Į M ė 
nulį atsigręžtoje Žemės pusėje 
Mėnulis ištempia vandenį, nes 
čia jis vandenį traukia tstip 
riau, negu pačią Žemę. O k: 
toje Žemės pusėje vanduo, bū 
damas toliau nuo Mėnulio, yia 
silpniau traukiamas, negu Že 
mė. Todėl ir vienoje, ir kitoje 
pusėje vanduo tarytum kiek at 
sitraukia nuo Žemės, ir įvyksią 
potvynis.

Jūrų potvyniai ir atoslūgiai 
yra didžiulės aplink Žemę sk 
riejančios bangos. Jų ribų ma 
tyti negalima, nes jos yra nepa 
prastai ilgos ir turi labai lėkš 
tus šlaitus. Todėl jos atviroje 
jūroje ir nepastebimos. Jos ma 
tomos tiktai pakrantėse.

Kai kur potvynių ir atoslū 
gių vandens lygio skirtumai pa 
siekia kaugiau kaip 10 m. Tai 
priklauso nuo Mėnulio, SauPs 
ir Žemės tarpusavio padėties, 
vandenynų ir jūrų pasiskirsty 
mo, vietos geografinio pločio, 
kranto linijos pabūdžio, gylio 
ir kt. Didžiausi potvyniai būna 
atvirose vandenynų įlankose, 
sąsiauriuose, pakraštinėse jū-o 
se. tose vietose, kurias lengvai 
pasiekia vandenyninė potvyį 
nių banga. Kanadoje, Atlanto 
pakraštyje, yra ilga ir siaura 
ję potvynių periodiškumą, nau 
dojasi jais. Pavyzdžiui, į Bal 
tąją jūrą įetkančios Kuloj upės 
pakrančių gyventojai, upei pot 
vynio metu ėmus tekėti augštu 
pio link, nuplukdo tuščias vai 
tis į augštupį, ten jas pnkrau 
na šieno, kuris su atoslūgio 
banga vėliau nuplukdomas i 
upės žiotis ir net toliau.

Jūrų potvynius ir atoslūgius 
sukelia Mėnulio ir Saulės trav 
ka. Nors Saulės masė 27 milio 
nūs kartų didesnio už Mėnulio 
masę, bet ji yra taip toli nuo 
Žemės, kad jos sukeliami pot 
vyniai esudaro du penktada 
liūs ^Mėnulio sukeliamų pot 
vynių. Jaunaties ir pilnaties, 
vadinamųjų sizigijų, metu, Mė 
nulis, Saulė ir Žemė atsiduria 
beveik vienoje tiesioje linijoje. 
Tada Mėnulio ir Saulės sukelti 
potvyniai sutampa, ir todėl 
jie būna didžiausi. Tuo tai pu 
priešpilnio ir delčios, vadina 
mųjų kvadratųrų, metu Saulės 
ir Mėnulio kryptis sudaro statų 
kampą ir Mėnulio sukeltas pot 
vynis sutampa su Saulės suuel 
tu atoslūgiu Todėl kvadratūri 
niai potvyniai ir atoslūgiai bū 
na mažiausi. Sizig'.jinių ir kvad 
latinių potvynių jėgos santy 
kiuoja kaip 8:3.

AŠTUONIŲ NAUJA BYLA VILNIUJE
tūkst. rublių sumai.

Dauguma prisipažino savo 
kaltę, o F. Kamineris teismui 
pareiškęs — mūsų korta muš 
ta.

Kaip ir klaipėdiškių, ir šio 
je byloje pakviesti spaudos ats 
lovai ir laikraščiai deda sieks 
ninius aprašymus. „Tiesa“ (25 
nr.) savo skaitytojus supažin 
dino su tardymo duomenimis. 
Iš jų aiškėja, kad Reznicitas 
savo mašina važinėjęs į Mask 
vą, Minską, Slucką, supirkinč 
j'ęs dolerius, carinius aukso 
rublius, svarus sterlingų, bran 
genybes. Dėl pralobimo, Rez 
nickienė — „tetulė Basia“ bu 
vusi vadinama „pogrindžio rni

Pasibaigus vad. Klaipėdos 
statybos bylai, Vilniuje sausio 
30 d. prasidėjo aštuonių (žy 
dų kilmės) byla. Ją svarsto 
Augščiausias teismas, teismui 
pirmininkauja Augšč. teismo 
narys L. Miežčnas, kiti teismo 
nariai — ne lietuviai: liaudies 
tarėjai M. Bočiurova ir N. Ko 
tov ir kaltina prokuroro pava 
duotojas F. Archipov. Visi kai 
tinamieji — valiutos pirkliai: 
Basia Reznickienė — ji pada 
riusi valiutinių sandėrių dau 
giau kaip 2,5 mil. rublių su 
mai, Aronas Reznickas, šis su 
žmona perpardavinėjęs dole 
nūs, Fiodoras Kamineris — jo 
valiutiniai sandėriai buvo pasie 
kę 5 mil. rublių sumą, Michai 
las Rabinovičius — ypatingai 
nusikaltėlis, nes jis pirkęs 6,35 
karato svorio briliantą ir už jį 
sumokėjęs 114,300 rublių. Jo 
sandėriai siekią 5 mil. rublių 
Maksimas Melamedas spekulia 
vęs prekybinėmis prekėmis ir 
valiutomis, sandėrių turė.ęs 
1,5 mil. sumai. Michailas Kr 
mineris — kratos metu pas jį 
rasta auksinių, monetų, aukso, 
platinos dirbinių. Rachmilis 
Vidris — sistemingai spekulia 
vęs doleriais ir auksinėmis 
netomis. Pagaliau, antroji 
teris kaltinamųjų suole — 
da Zismanovič, valiutinių

mo 
ino
Zel 
san 
ISO

niekai turėjo bendrą — Roko 
tovą, dėl stambaus spekuliavi 
mo jis teismo nuosprendžiu bu 
vo sušaudytas. Kitas, kaltina 
mųjų — F. Kamineris buvo 
Vilniaus geležinkelio ligoninės 
kirpėju. Sis spekuliavimą pza 
meninėmis prekėmis pradėjęs 
1956 m. Jo sandėriai siekę 5 
mil. rublių ir pelno turėjęs pus 
antro mil. rublių. Zelda Zis 
manovič, pasak „Tiesos", bu 
vo atlikusi valiutinį sandėrį ii 
su neseniai nuteistuoju Klaipė 
dos bažnyčios klebonu L. Po 
viloniu. Dabar kaltinami valiu 
tos spekuliantai, teigia „Tie
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Sovietų svajonės ir
Amerikos tikrovė

Arba—Kaip sovietai pralenks Ameriką.
KO SOVIETAI TIKISI PO DVIDEŠIMTIES METŲ

Vilniuje leidžiamas ,,Švytu nė uždanga žmones nuo žinoji 
rys” 1961 m. lapkričio mėnesį, mo ir tiesos vis dėlto žymia da 
Nr. 22. įdėjo straipsnį, kuris lim atskiria. Net mokslininkas, 
įdomu žinoti visiems. Mes čia kaip pamatysime, nieko neži 
jį perspausdiname ištisai, tik no, kas yra kitapus geležinės 
tai duodame šiek tiek aiškini uždangos. Gaila, kad dar ne 
mų, palyginimų, ką sovietų turime ofseto, o šis straipsnis 
žmogus tiktai svajoja ir ką įdomiausia būtų parodyti kaip 
Amerikos žmogus turi jau da visiškas originalas.

vr. Šis vadinamo moksliniu Toliau eina ekonomisto P. 
.o straipsnis rodo, kad Geleži Judicko straipsnis. Red.

KAIP GYVENS MŪSŲ AM ŽIAUS ŽMOGUS

KO LAUKTI
PAVASARIO ?

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
ĮSTEIGTAS STUDENTŲ RĖMĖJŲ BŪRELIS 

TORONTE

Kaip atrodys mūsų miestai ir 
kaimai, sukūrus materialinę 

— techninę komunizmo bazę?
Kokius turėsime butus?

Kokios bus darbo sąlygos, 
įvykdžius naująją partijos 

programą?
Kokį atlyginimą gausime?

Kaip maitinsimės? 
Kaip rengsimės?
Kaip bus sutvarkyta sveikatos 
apsauga, švietimas?

Su šiais klausimais į redi.K 
ciją kreipėsi įvairaus amžiaus, 
įvairių profesijų „Švyturio 
kaitytojai. Atsakyti mes pa 

prašėme ekonomistą P. Juda, 
ką.

„Švyturiu” skaitytojai, be 
abejo, atidžiai išnagrinėjo drg. 
N. Crruščiovo pranešimus TS 
KP XXII suvažiavime, skaitė 
delegatų kalbas, studijuoja T S 
KP Programą, susidaro mūsų 
šalies ateities vaizdą. Todėl 
šiame straipsnyje paliesiu tiL 
Konkrečius skaitytojų keliamus 
klausimus ir, remdamasis res 
publikos mokslininkų bei eko 
nomistų numatymais, apskaičia 
vimais, pabandysiu į juos ar 
sakyti.

Kai po dvidešimties metų vi 
soje mūsų šalyje, tuo pačiu ir 
Lietuvoje, bus sukurta materia 
line - techninė komunizmo ba 
zė, gamybinės jėgos išaugs to 
kiu didžiuliu mastu, kad visi 
gyventojai bus visiškai apru 
pinti viskuo, kas žmogui reika 
linga. Kiekvienas galės naudo 
tis įvairiausiomis materialinė 
mis gėrybėmis, bus pasiektai 
labai augštas kultūrinis Ivgis. 
Mes tuomet gyvensime gra 
žiau ir turtingiau už bet kurio? 
pasaulio šalies žmones.

( l ai gražios, bet tuščios, nie 
ku neparemtos kalbos).

Turtingiausios kapitalistinės 
šalies — Jungtinių Amerikos 
Valstybių — gyventojų pragy 
venimo lygį tuomet mes žymiai 
pralenksime.

Mokslininkai mano, kad po 
dvidešimties metų Lietuvoje 
gyvens apie 3 mil. 400 tūkstan 
čių žmonių — puse su viršum 
miliono daugiau, negu daba,. 
Ekonomistų apskaičiavimais, 
didžioji dauguma žmonių tuo 
met turėtų gyventi miestuose, 
o apie 40 piocentų — kaimuo 

se. Taigi apie ateities miestus 
pirmiausia ir reikia pakalbėti.

Kaip atrodys mūsų miestai?
Pramonė — savotiškos mies 

tų mielės. Ji labjausiai n nuic 
me miestų ateitį. Per dviae 
šimtmetį Lietuvos pramonė iš 
augs devyneriopai. Dirbti į 
naujus fabrikus bei gamyklas 
persikels nemaža dalis žinomų 
ir iš kaimo. 1980 metais per 4 
dienas bus pagaminama tiek 
pramonės produkcijos, kiek 
Lietuvos fabrikai įstengė Juo 
ti per visus 194Š metus.

Visų pirma didės elektrom 
energijos gamyba.

Sukurti materialinę - techni 
nę komunizmo bazę — tai 
reiškia elektrifikuoti visą šalį.

(Amerika ir Kanada jau 
elektrifikuota; tai kaip čia so 
vietai pralenks?)

Todėl elektros energijos ga 
mybos tempai, matyt, turės du 
kartus viršyti pramonės pro 
dukcijos augimo tempus. Ta 
įgalins pilnai elektrifikuoti vi 
sus fabrikus bei gamyklas, ze 
mės ūkį, transportą. 198o m 
Lietuvoje bus pagaminta maž 
daug 18-20 miliardų kilovat 
valandžių elektros energijos— 
daugiau, negu šiuo metu gami 
na tokios labai elektrifikuotos 
Šalys, kaip Belgija ir Danija, 
kartu paėmus.

(O kur gi pasiryžtoji pra 
lenkti Amerika?)

Šitaip smarkiai kylant pra 
monei, turės augti ir miestai. 
Įvairiose Lietuvos vietovėse iš 
nedidelių miestų išaugs nauji 
pramonės ir kultūros centrai.

Šiuo metu mūsų respublikos 
moksliniai institutai ir kitos įs 
taigos bei žinybos tyrinėja, ko 
kie miestai ugdytini pirmiau 
šia, sudarinėja racionaliausią 
respublikos miestų išdėstymo 
schemą

(Tai tiktai dar neaiškūs pro 
jektai, o kur gi pats lenktynių 
darbas?)

Kai kurių mokslininkų nuo 
mone, visą respubliką tikslin 
ga suskirstyti atskirais regio 
nais. Kiekvienas toks legionas 
turėtų savotišką sostinę. Joje 
bus augštosios mokyklos, >ao 
derniškos gydymo įstaigos, te 
atrai, didžiulės bibliotekos, spe

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 ir 
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 reikalu 
kreiptis į vietinę Kanados 
Darbo Įstaigą. (National 
Employment Office).

Skelbia Hon. Michael Starr, 
Darbo Ministeris, Kanada.

cializuotos parduotuvės ir k 
tos didelės kultūrinės įstaigos 
bei butinės įmonės. Atstumas 
į tokį regiono centrą niekam 
ne būtų didesnis, kaip 50—60 
kilometrų.

Tuo metu bus labai išvysty 
tas transportas, ir kiekvienas 
gyventojas per 1—1.5 valan 
dos galės pasiekti sav > krašto 
..sostinę“. Netgi labjausiai nu 
tolusiose vietose gyvenantieji 
žmonės kasdien po darbo ga 
lės atvažiuoti į savo regione 
centrą, pasižiūrėti naujo spėk 
taklio teatre, pasiklausyti meno 
meistrų koncerto, sutvarkyti vi 
sus reikalus ir tą pačią dieną 
sugrįžti namo.

(JAV ir Kanados žmonės 
50—60 km neskaito nuotoliu. 

Daugelis jų pastoviai gyvena 
tokiame nuotolyje, o dirba 
miestuose).

Stambiu respublikos pietų 
centru — tikra Dzūkijos sosti 
ne — matyt, bus Alytus. Per 
spektyvoje išaugs ir Kapsukas. 
Tai bus Suvalkijos centras. Ti 
kimasi, kad po dvidešimties 
metų Kapsuke gyvens 40—hO 
tūkstančių žmonių.

Šiuo metu mokslininkai ir 
ekonomistai jieško tinkamiau 
sios vietos pietų Žemaitnos 
centrui. Atrodo, kad t'ktų Jur 
barkas. Šiaurės Žemaitijos cent 
ru galėtų tapti Plungė, nors ge 
ografiniu požiūriu geriau tiktų 
Telšiai.

Labai palankios sąlygos au 
gti Ukmergei. Ji, matyt, neatsi

Sekmadienį įvykusiam Šv. 
Jono Kr. parapijos salėj susi 
rinime buvo įsteigtas Studentu 
Rėmėjų, būrelis.

Šio reikalo iniciatorius, Jo 
nas Karka, jau anksčiau buvo 
sukvietęs keleto suinteresuotu 
asmenų pasitarirnan, kuriame bu 
vo paruošti įstatai ir nustaty 
tas veikimo planas. Steigia 
mam susirinkime dalyvavo 
žmonių. Pirmininku pakvies 
tas A. Rinkūnas, sekretorium 
sud. Vaštokas.

Iniciatorių grupės vardu p 
Balčiūnas plačiau išdėstė stei 
giamojo būrelio tikslus. Esą 
mūsų sudijuojantis jaunmas ne 
turi iš lietuvių visuomenės nei 
užuovėjos, nei paramos. Jie pa 
likti vieni. Tėvai gyvena savo 
atskiru gyvenimu. Po dvidešiin 
ties metų gal nedaug kas iš 
mūsų beliks, lietuvybės išlai 
kymą turės perimti dabar stn 
dijuojantis jaunimas. Neturėda 
mi iš Liet, visuomenės para 
mos ir susidomėjimo, jie biaš 
kosi tarp kanadiečių ir kitatau 
čių publikos, jieškodan.i jauni 
mui reikalingos užuovėjos ir 
šilimos. Rėmėjų būrelio tiks'as 
ir būtų, sudaryti tuos ryšius 
tarp tėvų ir studentų jaunimo 
teikiant jiems materialę ii ,.io 
ralę paramą. Toronte yra apie 
100 liet, universiteto studentų, 
apie 200 gimnazistų ir apie 700 
pradž. mokyklos mokinių. Vi 
so globojamų skaičius būtų 
1000 tesimokančio jaunimo. 
Ir jei mes nieko nedarykime, 
tai nustosime savo tautinio išsi 
laikymo pavaduotojų. Kitos 
tautybės jau seniai savo studi 
juojančio jaunimo rėmėjų bū 
relius turi.

A. Rinkūnas mano, kad pa 
dėtis nėra tokia tragiška, šešta 
dieninę mokyklą šiemet lanko 
500 lietuviukų, kurie esą pusė 
tinai tautiškai „aptvarkyu“ 
Bet su augštesnių mokyklų lan 
kytojais reikia daugiau susirū 
pinti ir dėlto jis konkrečiai 
stato klausimą, ar kalbama lė 
mėjų būrelį steigti, ar ne?

Kaikas prasitarė, kad gal tą 
užduotį galėtų atlikti Bendruc 
menė arba Kultūros Fondas.

J. Karka pareiškia, kad jis 
tuo reikalu tarėsi su Apyl. pir 
mininku p. Juozapavičium, 
bet gavęs neigiamą atsakymą: 
Esą bendruomenės v ba yra 
bejėgė ką nors tuo reikalu pa 
dėti, o Kultūros Fondas esąs 
beveik miręs.

Susirinkimas vienbalsiai nu 
tarė rėmėjų būrelį įsteigti

Toliau buvo svarstomi pa 
punkčia įstatai, kurie su mažo

liks nuo Kapsuko. Tokio pat 
dydžio miestu galėtų tapti tau 
pa tAnykščiai. Iki 40 tūkstan 
čių gyventojų tikriausiai išaugs 
ir Kėdainiai. (D. bus). 

mis pataisomis priimti.
Valdybon išrinkti: J. Kar 

ka, Balčiūnas, Liuimienė, Rin 
kūnienė ir Tėv. Placidas.

L. N. Pirm. St. Banelis pra 
nešė, kad studentai gali naudo 
ti L. Namų sales nemokamai 
sekmadieniais ir kai jos nes 
nuomotos, o J. Karka pranešė, 
kad jau gauta iš Prisikėlimo 
parapijos 300 dol. auka, už ka 
susirinkimas plojimu padėkojo 
ir Liet. Namams ir Prisikėlim > 
parapijai, kurios pirmos paro 
dė realią paramą

'Po susirinkimo, būrelio na 
riai apsimokėjo nario mokestį, 
kuris buvo nustatytas 2 dol. į 
metus. P. Lelu.

KANADOS MOKSLAS 
DIRBS PASAULIO TAIKAI

Planas panaudoti mokslo ir 
proto metodus, labjausiai ga 
iingas priemones prieinamas 
žmogui, ir koncentruotis učl 
problemų ir pasaulio sąlygų — 
socialinių ir politinių, — kurios 
veda prie karų, privedė prie nu 
sistatymo kurti Kanados Peace 
Reserch (Taikos Tylimų) ins 
titutą. Taikos institutas planuo 
ja panaudoti tą pačią studijų 
techniką, kuri yra naudojama 
sprendžiant problemas mcdici 
nos ir pramonės tyrimuose. Ins 
titutas koncentruosis ues prob 
lemomis: nusiginklavimo, sun 
kūmai sukuriant pasaulinį aulo 
ritėtą; atsitiktinio branduolinio 
karo išvengimo metodus.

Taikos Tyrimų Instituto kū 
rimo idėja yra dr. N rman Z. 
Alcock, kuris pametė daug ža 
dančią pramonėj karjerą ir pa 
šventė visą savo energiją šiam 
reikalui. Dr. Alcock yra žino 
mas fizikas ir inžinierius, pir 
miau buvęs Oakvillės Isotope 
Products Ltd. viceprezidentas, 
ir buvęs Canadian Cuitiss-Wri 
’th Ltd. inžinerijos direktorius. 
Jis tiki, kad jei žmogus turi ga 
bumų kritiškai pažvelgti į iizi 
nių ir biologinių mokslų sritis 
tai kada jis susikoncentruos 
ties socalinemis ir politinėmis 
problemomis, kurios yra tikros 
karo priežastys, tai mokslo va 
dovų grupė „bus pajėgi išrasti 
politinius ir socialinius būdus, 
reikalingus pasauliui būti be ka 
ro“. Dr. Alcock jaučia, kad tai 
kos Tyrimo instituto metodai 
būtų objektyvūs n paiemti mo 
kalu. (CS).
• Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruo 
gienė pastoviai dirba Aurora 
College profesorės titulu ir vi 
somis profesorės pareigomis. 
Dėstydama istoriją, ji turi daug 
progų kalbėti ir apie Lietuvą 
ir tas progas profesorė išnau 
doja.
■ Prof. Stp. Kolupaila, pasi 
rodžius naujam Lietuvių Fnci 
klopedijos tomui, plačiai ir pa 
stabiai aptaria ir XXV-jį tomą.

SEIRIJŲ GIRIA.

Koratinklini nesidraiko be vėjo
Romanas

4. ....

— Tas tiesa, — sutiko Zobov. — Žinoma, jūs brendote 
tikrai nenormaliose sąlygose. Bet mes, rusai, kažin ar turėjo 
me geresnes sąlygas, atrodo, kad jūsų okupacija jums bu.o 
lengvesnė, negu mums vadinamoji laisvė, kurios sąlygose man 
teko bręsti. Šiandieną, nors tiktai keli mėnesiai kai ano ,,tė 
vo ir mokytojo“ neturime, jūs jau matote ir jaučiate, kad ta' 
turn ir oras pasikeitė ir, anot tos iki gyvo kaulo įdainuotos dai 
nos, tikrai pajutome „laisvesnį kvėpavimą“. Nėra kas jums 
aiškinti, nes jūs patys spėjote patirti Stalino valdymo meto 
dus. . .

— Hmmm. . ., — sumurmėjo Barvainis, kurio tėvai bu 
vo ištremti į Sibirą ir ties Baikalu miškuose stanicoje Opriči 
na guli nežinomuose kapuose. Gal ir jis pats ten būtų, bet 
deportacijų metu jis buvo Kaune ir taip „Barvainių planus“ 
nebuvo visumoje įvykdytas. Pnsimjnęs tai, Barvainis susigū 
žė, lyg norėdamas pasislėpti nuo kažko baisaus, kas kaip ko 
kia pikta dvasia tartum jį norėtų pagauti ir nusinešti.

— Kuo jūs, Tomas Jonovič, taip susirūpinote? — paste 
bėjęs Barvainio nusigūžimą, paklausė šeimininkas.

— Tai niekis, Fiodor Pavlovič. — kartais žmogus neži 
nai, kokios jėgos paveikia ir susitrauki, kaip hid:a, į kamuolė 
|į. . . Tai nemalonūs prisiminimai. . . Na, jūsų, draugai šelmi 
ninkai, sveikatą! — kėlė taurę Barvainis, norėdamas išblašky 
tį nemalonią momento nuotaiką. —- Ką gi padarysi, kad kar 
tais žmogus susitraukia, kaip hidra, ir pats nuo savęs bando pa 
sislėpti. . . Gal dar išsitiesime. . . Žmogui didelė parama yrn 
viltis ir ateities laukimas. . . — Ir Barvainis išlenkė taurę iki 
dugno.

— Jūs, daktare, sakote teisybę. Bet mus Stalinas malti 

no ta ateitimi jau 40 metų. O žmonės gi gyvena dabartimi Ir 
lie nori turėti bent minimaliai padorų gyvenimą. O mes to 
gyvenimo nė nematėme, nei, pagaliau; kaip jūs sakote, nei 
vilčių neturėjome pamatyti. Štai, draugas daktare, ką tokiu at 
veju reiškia viltis? Mūsų jaunimas pradeda galvoti, kad, žino 
ma, vilties nereikia prarasti, bet vis dėlto reikia daugiau gal 
voti ir rūpintis dabartimi. Anot senos mūsų patarlės „Ne suli 
žuravlia v niebe, ą dai sinicu v ruki“.1)

— Bet jūs, Tomas Jonovič, mums nieko nepapasakojote 
apie savo šeimą? Rodos važiavote į Palangą šeimos lankyli.' 
— klausė šeimininkė, gal domėdamasi Barvainio gyvenimu, o 
gal norėdama kalbą nukreipti į kitą pusę nuo pavojingos poli 
tinės temos.

— Gal kada bus proga plačiau išsikalbėti, nes ši tema bu 
tų šiam vakarui perplati. Trumpai pasakysiu: Važiavau į Pa 
langą su intencija ne tiktai pamatyti vaikus, bet norėjau pasi 
kalbėti su buvusia žmona. Bet ji man kategoriškai atkirto: 
„Vaikų gali atvažiuoti pažiūrėti, bet daugiau nieko negal 
vok“... Tat man beliko tiktai pasakyti sau: Baigta“. Aš 
laisvas!” Štai tą jums ir galiu dabar pasakyti. Ką gi daugiau?

— O gal mes galėtume kuo padėti? Gal kada mes pava 
žiuotume į Palangą? Palangoje mes dar nebuvome. Gal jums 
tas ir nuostabu, bet mums Klaipėda tiek graži ir tiek miela, 
kad mes niekur ligsiol nenorėjome dairytis.

— O, Palanga visai kita, negu Klaipėda. Kas Palangoje 
bent kelias dienas praleidžia, jau visam amžiui nešiojasi širdv 
'e jos pasiilgimą. Nežinau, kaip ten su mano šeima, bet i Pa 
langą būtinai nuvažiuosime, nes ją pamatyti tikrai verta. Aš 
Palangą gerai pažįstu ir jums galėsiu ir aprodyti ir, kas svar 
biausia, galėsime ten pasimaudyti, kopose smėliu pasižarSty 

’) Ši patarlė rusuose buvo naudojama senais laikais perkelti 
ne prasme: žuravl’ — gervė, o sinica tai — zylė, mažas paukš 
telis, bet čia buvo naudojama melsvam banknotui pažymėti, 
duodant kam kyšį. Atseit, nežadėk gervės padangėse — di 
delio kyšio, bet duok zylę — mažą kyšį, liet tuojau. Red 

ti. . . O, koks puikus ten smėlys. . . Jis kvepia gintaru. . . G 
pušys!...

— Tai būtinai kurią dieną pavažiuokime į Palangą.
— Tiesa, ir čia galima rasti nemažiau puikių vietų ir pa 

simaudyti ir smėlyje pasišildyti — Nida, Juodkrantė. . .
— Nebuvome! Mes vis dar negalime atsigėrėti Klaipė 

da. . . Kad žinotumėt, mes čia jaučiame visai kitą kultūrą, a.1 
tą atmosferą. . . Nors čia yra daug karių, daug atvežtų ištrė 
miman už įvairius nusikaltimus pareigūnų, bet vis dėlto čia vi 
sai kitos sąlygos, negu mes turėjome prieš tai Kalinine, buvu 
šiame 1 vier’.

— Na, tai gerai. Mes pavažinėsime — ir į Palangą, »r 
į Kuršių Neriją, — taip vadinamą labai siaurą ir ilgą kopų ruo 

žą, tiktai 3 kilometrų pločio, nuo Sembos pusiasalio bei Kranto 
nutysusį per 100 kilometrų iki Klaipėdos. Tai nuostabus p, 
iūrio ruožas, bet gi jūs žinote, kad jis dabar ribotas. . .

— Kosa (dalgis) mes vadiname. . .
— Taip. Rusų geografijoje tokie pusiasaliai vadinami dai 

giais.
— Mes dar nieko nematėme. Mes gi tiktai mėnesiu anka 

čiau už jus apsigyvenome Klaipėdoje.
— O, tai jūs nematėte, koks čia gyvenimas buvo inks 

čiau, kas čia dėjosi 45—50 metais. . Tai jūs laimingi. Oeeit ,’ 
buvo nematyti, kai visoje Lietuvoje siautėjo stribai. . . Gal 
pas jus ten, apie Kalininą, to ir nebuvo, bet pas mus. . . baisu 
ir prisiminti.

— Deja, buvo ir pas mus, tiktai ne visur. Ukraina tai 
visa judėjo, tiktai draugas Chruščiovas sugebėjo išpildyti Sta 
lino įsakymą. . . Ukrainiečiai skaudžiai atmokėjo savo sepa 
ratizmo pastangas. . . Kiek jų ten likvidavo Stalino mašina, 
kurią valdė draugas Chruščiovas, niekas nežino, bet tai ska. 
čiuojama milionais!

— Ukrainų laisvės ir nepriklausomybės siekimą jūs vadi 
nate separatizmu? Tautos, kurios savaimingumą pripažino ir 
Stalinas? Kurios niekas nedrįsta ginčyti nei visoje partijoje J 
Kuri tokia gausi, gal per 60 milionų galvų? Kuri turi savo Ka! 
bą, savo kultūrą? Ir jūs sakote separatizmas?
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6.
Jau matėme, kad veiksmas 

neglūdi kokiose nors muštynė 
tais ar žmonėmis: tai būtų že 
se su mumis supančiais daik 
miau, negu žmoniška, tai būtų 
atsitolinimas nuo savęs. Veiks 
mas yra veikimas į aplinką, su 
sidedančią iš materialių daik 
tų ar kitų žmonių, sekant anks 
tyvesniame susimąstyme ar pro 
tavime sukurtą planą. Taigi, 
tikro veiksmo nėra be protavi 
mo, ir nėra tikro protavimo jei 
jis nesusietas 
veiksmu 
santykiu

Deja 
veiksmo 
siog atkakliai 
žintas. _
kad žmogus galvoja, kad visa 
toje yra toks keistas dalykas 
kaip mintis (iki tol žmonės ne 
buvo galvoję, arba tai buvo 
darę kaip „bourgeois gentli 
homme“2), nesąmoningai), jie 
buvo pagauti tokio entuziaz 
mo išvydę minčių gracingumą, 
kad paskyrė protui — „logos“ 
— augščiausią vietą pasaulyje. 
Lyginant su juo, visa kita jie 
ms pasirodė žema ir niekinti 
na. Ir kadangi paprastai su 
siejame su Dievu tai, kas mu 
ms atrodo geriausia, graikai su 
Aristoteliu priešakyje priėjo iš 
vados, kad Dievas nieko kito 
neveikia, apart mąstymo. Ir 
jis galvoja netgi ne apie daik 
tus — tai būtų protinio veiks 
mo pažeminimas. Ne; pasak 
Aristotelio, Dievas mąsto tik 
apie mąstymą. Ir taip Dievas 
pavirsta intelektualu, ar tdk 
riau, kukliu filosofijos profeso 
rium. Tačiau aš dar kartą kar 
toju, kad jiems tai atrodė visų 
kilniausiu užsiėmimu, kurio 
kas nors pasaulyje įstengtų pa 
siekti. Dėl to jie galvojo, kad 
žmogaus paskirtis yra lavinti 
savo protą, kad žmogus atėjo 
šin pasaulin tam, kad mąstytų, 
ar, pavartojant mūsų terminu 
logija, kad

su jį sekančiu 
ir nesutvirtintas savo 
su juo.
tikrasis santykis tarp 
ir mąstymo buvo tie 

niekad neatpa 
Kai graikai atidengė,

pasinertų savin.

Moljere komedijos 
veikėjas, kuris štai 
„apsišviesti“, ir, iš

2) Vienos 
pagrindinis 
ga nutaria 
girdęs retorikos profesoriaus 
tariamas raides, nusprendžia, 
kad iki šiol jis jų niekad nėra 
girdėjęs, nors pats tuos garsus 
naudojo nuo savo užgimimo.

Ši doktrina buvo pavadinta 
„intelektualizmu", proto gar 
binimu, proto atsiejimu nuo jo 
rėmų, nuo jo paskirties bend 
ram žmogaus gyvenimo tvarky 
me. Lyg tai žmogus galvotų 
tik tam. kad galvot, o ne dėl 
to, kad norom nenorom jis tu 
ri tai daryti, 
prieš daiktus, 
galėtų pabusti 
per save patį, 
baigdamasis pačiam savyje, o 
ne — kaip iš tiesų yra — pa 
gimdytas veiksmo ir jame tu 
rėdamas savo šaknis ir savo 
tikslą. Daug augščiau kokybės 
dalykų mums davė graikai, ta 
Čiau jie mums paliko ir graudi 
nes. Vakarų pasaulio žmogus 
vis dar tebegyvena daugumu 
je dalykų vergiškai vadovauda 
masis graikų paliktomis nor 
momis, kurios, klestėdamos 
mūsų kultūros podirvyje, jau 
aštuoni šimtmečiai kaip mus nu 
kreipia nuo mūsų tikrojo vaka 
riečio žmogaus pašaukimo. Vi 
sų sunkiausia tų grandinių ir 
yra „intelektualizmas“, ir la 
bai svarbu, kad šiais laikais, 
kai reikia ištiesinti kryptį ii at 
rasti naujus kelius — kitaip 
sakant, atrasti tikrąjį kelią, — 
mokėtumėm energingai išsilais 
vinti iš Šios atgyvenusios laiky 
senos, kuri paskutinių dviejų 
šimtmečių laikotarpyje buvo 
privesta iki kraštutinumo.

Panaudojant žodžius . rai 
son" (protas), paskui „iliustra 
čion” (švietimas) ir pagaliau 
„cultūra” (kultūraj, tapo ne 
gailestingai sujaukti visi termi 
nai ir neleistinai sudievintas 
protas. Dauguma šio amžiaus 
mąstytojų, ypač vokiečiai 
(pvz. visi mano šio šimtmeč'o 
pradžioj gyvenę 
pastatė kultūrą ir protavimą 
tuščion 
vieton. Visas mano darbas, nuo 
pat pirmųjų netvirtų žingsnių, 
yra kova prieš šią laikyseną, 
kurią prieš daugelį metų pra 
miniau „kultūros sudavatkini 
mu“. Kultūros sudavatkini 
mu, nes joje mums buvo duo 
darni kultūra ir protavimas 
kaip turį atsakymą patys savy 
je, atseit, visai nereikaling’ aiš 
kimino, nes vertingi savo es 
mėje, koks bebūtų jų konkre 
lūs pritaikymas ar turinys. 
Žmogaus gyvenimas turėjo tar

kad atsilaikytų 
Lyg tai protas 
ir funkcionuoti 

prasidedamas ir

profesoriai)

bepabėgančio Dievo

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 

rniems, 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, III., USA.

„MŪSŲ LIETUVOS” 
I TOMAS

— Vilniaus kraštas — numa 
tytas išleisti dar šiais melais, 
rudeniop, o likusieji abu lomai 
1963 m.

„Mūsų Lietuvos“ rankraštį 
dabar peržiūri istorikai ir ne 
trukus ją pradėsime rinkli. 
Mes prašome Jus, kurie dar ne 
sate pasiuntę pasižadėjimo-už 
sakymo, jį pasiųsti.

LE PRENUMERATORIŲ 
ANKETOS REIKALU

Prieš metus laiko buvome iš 
siuntę visiems LE Prenumera 
toriams anketas ir prašėme už 
pildžius jas grąžinti. Iki šiol 
dar nemaža dalis Prenumera 
torių jų negrąžino ir nieko apie 
tai nepranešė. Neturėdami vi 
sų anketų, arba nors praneš 
mo, negalime pradėti ši reiki 
lą tvarkyti - redaguoti.

LE Leidykla.
MES NEŠĖME LAISVĘ.
Hamiltono b-vė „Rūta“ at 

spausdino Petro K. Pleskevi 
čiaus atsiminimus, „Mes nešė 
me laisvę“. Knyga turi 139 
puslapius. Joje aprašyta: Pir 
mo Pasaulinio karo pradžia, 
1914—1915 m. Lietuvių gyve 
nimas po rusų caru, vokiečių 
okupacija ir Lietuvos Nepri 
klausomybės paskelbimas, sa 
vanorių mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais 
lenkais ir bermontininkais. įdė 
tas svarbesnių vietų mūšių že 
mėlapis ir autoriaus nuotrau 
ka. Knygą išleido pats aute 
rius, Lietuvos kariuomenės sa 
vanoris kūrėjas ir laisvės ko 
vų karo invalidas. Knyga yra 
labai įdomi ir tinka visiems 
skaityti, kaip seniems, taip ir 
jauniems. Užsisakę šią knygą, 
paremsite netekusį sveikatos 
Lietuvos karo invalidą. Knygą 
užsisakyti:

P. Pleskevičius 1’93. East 
Ave. North Hamilton, Onta 
no, Canada.

Už $2.00 autorius atsiųs tą 
knygą ir pridės „Michaldos 
pranašystes“.

nauti kultūrai, nes tik tokiu bū 
du galėjo Įgauti vertės. Pagal 
tai išeitų, kad žmogaus gyve 
nimas, mūsų tikroji egzistenc. 
ja, savo esmėje — „per se“ — 
yra tik niekam vertas menknie 
kis. Bus daukiau.

GROŽINĖS LITERATŪROS 
LEIDYKLA

išleidusi katalogą „1962 metu 
leidiniai“ išdėstė leidyklos pla 
nūs šiems metams. Numatoma 
išleisti naujos Maironio ir But 
kų Juzės Rinktinės“. L. Giros 
Raštų IV ir V tomai, V. My 
kolaičio - Putino Raštų VII ». . 
VIII tomai, nauji E. Mieželai 
čio, T. Tilvyčio, A. Vencio 
vos, A. Baltakio, V. Rimkevi 
čiaus, K. Matuko ir kt. po- zi 
jos kūriniai. Dar numatoma iš 
leisti K. Korsako ir A. VenHo 
vos kritikos knygos, R. Mi-. i 
ros kelionių po Lietuvą ispū 
džiai ir V. Kapsuko raštų IV 
ir V tomai. Bus leidžiama ir 
verstinė literatūra.

I LENKIJĄ IR 
ČEKOSLOVAKIJĄ

sausio 30 d. su koncertais 
rolių, išdyko Vilniaus universi 
teto liaudies dainų ir šokių an 
sambiis. Koncertai vyks 
savaites ir bus aplankyti 
tai bei vietovės: Varšuva, 
kuva, Zakopanė, Praha, 
lovy Vary.
lenkų ir lietuvių studentų 
gystės vakaras.

— Vasario 2 d. per 
niaus radiją vyko komp. 
Navakausko kūrinių koncertas.

GRUZINAS GERAI 
VERTINA LIETUVI

Maskvoje rusų k. pasiro 
džius E. Mieželaičio knygai 
„Žmogus“,, ji labai teigiama' 
įvertinta sausio 2. d. „Pravdo 
je“ paskelbtame Gruzijos po 
eto G. Leonidzės straipsny. 
Esą, ji verta Lenino premijos, 
nes tai vienas geriausių sovieti 
nių kūrinių. Girdi, tai „šviesi 
simfonija, galingas himnas, 
skelbiantis gyvenimą”. E. Mie 
želaičio „Žmogus“ atitinka vi 
siems pastarojo meto partijom 
reikalavimams.

BRONĖ JAMEIKIENĖ
Havajų Honolulu universitete 
gavo magistro laipsnį už dai 
bą „Oriento meno istorija“. 
Ji yra baigusi Čikagos meno 
institutą magistro laipsniu, lai 
mėjusi konkursą j universitetą 
ir ten reiškiasi ne tiktai kaip 
dėstytoja, bet ir kaip meninin 
kė. Jai už vitražą „Lotoso M a 
dona“ suteikta premija.
9 Rašytojo Landsbergio nove 
lę „Graikijos vėjas“ atspausdi 
no estiškai žurnalas „Mana".
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Varšuvoje įvyKo 
drau

Jono

sausio susirinkimaj pradėtas lie 
tuvišku kartūnu „Algis Trakys 
ir taksiukas Šleivys“ II dali 
mi: Užpuola, bitės. Jo teksto 
autorius Algirdas Gustaitis tru 
mpai pakalbėjo lietuviškų fil 
mų reikalais.

Juozas Balčiūnas - švaistas 
skaitė iš 1927 metais išleistus 
knygos „Šilkinė suknelė“.

Ber'nard/as Brazdžionis pa 
skaitė iš ciklo „Kur aš tą vei 
dą mačiau’’, prašydamas tų ei 
lėraščių nesuplakti su skaitau 
čiuoju autorium. Devyni eilė 
raščiai. Plačiau oasisakė Bro 
nys Raila ir Jurgis Gliaudą. *At 
sakydamas Brazdžionis pareis 
kė didelį pasitenkinimą atsa 
kiusiųjų pastabumu, greitu pa 
jutimu poezijos pulso. Jis čia 
pat pasakė, kodėl tokį riklą pa 
rašė (ar rašo), nurodė kiek 
vieno skaityto eilėraščio , 
nis“: vienų reikia jieškoti 
pat, kitų Lietuvoje, trečių 
kitur. Visa tai liks Dailiųjų 
nų klubo meraštyje. Čia 
skelbiame vieną skaitytų 
raščių. Poezijos mėgėjai 
bando spręsti, kur yra eilėrcš 
čio „šaknis“:

Akimirka

Aš matau drabužy klostę.
Ar tu girdi strazdą klykiant? 
Žolę augant?
Augštai jis klykia.
Aš matau duoną ir brolį.

Juozas Tininis paskaitė nau 
ją novelę „Aiha“.

Alfonsas Gricius paskaitė ei 
lėraštį „Šiaurės vėjas“.

Jurgis Gliaudą papasakoju 
apie trejetą idomių laiškų, gau 
tų paskutiniojo „Draugo“ ro 
mano konkurso proga. Ir pa 
skaitė netrumpą gabalą iš tiin 
konkursui siųsto romano „,\u 
kurai stabams“.

Kai kurie šio literatūros va 
karo dalyviai buvo DMK sve 
Čiai.

DMK narius užpuolė Ilgus: 
Juozas Tininis buvo operuotas. 
Gasparas Velička sunkiai su 
sirgęs.
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Me 
pa 
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VENCKUS JIEŠKO 
„NAUJOS GAIDOS”

Ilgame straipsnyje L. ir M. 
Vyt. Venckus įieško, kaip jis 
sako, naujos gaidos. Besidžiau 
gdamas, kaip įprasta pas so 
vietus, neva randama nauja gai 
da, Venckus puoia komp. Ra 
čiūną. Jis taipgi kimba ir prie 
Šenbergo už dvylikatonę har 
moniją, kuri anot jo „tapo 
vienu pagrindinių dabartinio 
leakcingiausio muzikinio „ava 
ngardizmo“ kūrybos princi 
pu“. Tai gi yra didžiausia Ve n 
ckaus nesąmonė ir visiškas '*i 
bumas. Tat nors Venckų 
pasidžiaugia „naujais atsieki 
mais“. bet iš tikrųjų jis vanoja 
kompozitorius už nepaklusnu 
mą Maskvos direktyvoms.

NEŽINO, KĄ DARYTI SU 
VALSTYBINE 
BIBLIOTEKA

Vilniuje esą pastatyti vals 
tybinei Lietuvos bibliotekai rū 
mai, o biblioteka esanti Kaune. 
Dabar vyksta ginčas: vieni sa 
ko. kad iš Kauno biblioteką 
turinčią 3 milionus vienetų ir 
tarnautojus reikia perkelti į 
Vilnių, O kiti sako, kad Vilnių 
je reikia kurti nauja biblioteka 
nes biblioteką perkėlus į v 
nių, Kaune bus tuščia, o 
nius ir be tos bibliotekos ir 
taip turi bent trigubai daugiau 
knygų, tat jas reikia sutelkti į 
naujai pastatytus rūmus.
9 Etnografas Juozas Luigis, 
profesoriaująs Švedijoie dvie 
juose universitetuose, Siockhol 
mo ir Upsalos, yra surinkęs 
daug etnografinės medžiagos 
apie Lietuvą.
• A. Žemaitaitis New Yorke 
pasižymėjo kaip gabus akto 
rius, Stalino likviduotojo Lasz
10 Raijko rolėje.

Po kitų einamųjų reikalų ap 
tarimo, dar nemaža diskutuo 
ta.

Naujuoju Menų Klubo pir 
mininku išrinktas Juozas Bal 
čiūnas - Švaistas.

Susirinkimui šauniai pu m* 
ninkavo Alė Rūta. Visi puikiai 
pavaišinti maloniųjų šeiminiu 
kų pp. Arbų. (IgA).

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

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygų 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui I raktatų ir mažų knjgu 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto ims 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. 

Spring Valley, III., USA.

— Na, mūsų tarpe taip kalbama. Žinoma, galima i tą 
klausimą ir kitaip žiūrėti. Tiesa, slavų padermė plati. Čekai, 
slovakai, kroatai, bulgarai ir kt. Vieni jų turėjo ir turi sava 
rankiškumą, bent oficialiai ir dabar. Na, ir Ukraina praeityje 
turėjo savarankiškumą. Tat kodėl ir dabar ji negalėtų būti 
savarankiška?

— Na. taigi! — patvidtino Barvainis.
* — Bet, kita vertus, ar negalima būtų surasti sambūvio
didesniame tautų apsijungime? Ar tai nebūtų praktiškiau’

— Jūs keliate įdomią problemą, — susidomėjo Barva nis. 
l iesa sakant, tai sena problema. Ir Romos Popiežius tą idėją 
gaivina. Na, ir komunistai. Kaip matome, visoje žmonijoj, si 
dėja gyva. Juk ir Jungtinių Tautų organizacija paremta šia 
idėja, nors gal kol kas taip toli ir nesiekiančia. Bet tai idėja ir 
labai svarbi. Aš manau, kad protingas tautų sambūris ne 
tiktai galimas, bet ir būtinas. Tačiau, tur būt, prie to dar pei 
anksti. Juk ir Sovietų Sąjunga, kuri dedasi turinti pažangiau 
šią pasaulyje santvarką, žiūrėkite, kaip laikosi: ne tiktai Ukrai 
nai neduoda apsisprendimo teisės, bet pavergia ir laisvas vals 
lybes. . .

— Jus, žinoma, turite galvoje ir Lietuvą? . .
— O jūs kitaip manote?
— Ne. Aš sutinku. Bet ar jūs nemanote, kad Lietuvai 

sambūvis su didele Rusija, kuri nuo Vakaru yra labai atsilikusi 
•r kuriai Lietuva galėtų labai daug pasitarnauti, siunčiant ten 
specialistų, parduodant savo gaminius ir gaunant iš Rusijos 
žaliavų, — nebūtų naudingas? Juk ten į rytus nuo Lietuvos, 
dideli plotai, dar apytušti. . .

— Taip. Bet žiūrėkite, juk Rusija, ta pati Sovietinė, už 
miršo 1920 metų savo sutartį su Lietuva, kuria rytinė Lietu 
vos siena turi eiti per Molodečną, ir dabar, kai Lietuvą įjun 
gė į savo sudėtį, dar jos teritorijas apipiešė iš visų pustų at 
plėšė rytines sritis, su Molodečną, Naručiu; atplėšė vakarines 
sritis su Karaliaučium ir mūsų garsaus poeto Donelaičio tėvy 
ne; atplėšė ir pietine* sritis su Lietuvos karalių dažna reziden 

ei ja — Gardinu. . . Kaip gi suprasti tokį sambūvį?
— Turiu su jumis sutikti, kad tai jau yra grobimas, okupa 

cija. Drauge tai yra nepasitikėjimas savimi. Na, pastangos 
'us, lietuvius, nutautinti. Bet. . . tai sena, dar caro laikų, pu 
litika, tai rusų imperializmo politika. Taip yra.

— Ir po to jūs sakote, kad ukrainiečiai separatistai? Ir 
po to jūs vis dėlto laikotės „šlovingosios“?

— Matai, draugas daktare, „visų pirštai į save riečiasi“. 
Tai viena. Antra gi, teorija vienas dalykas, o praktika — v 
sai kitas. Teorija skelbia gražiausį gyvenimą. Nemanau, kad 
ir jūs nenorėtumėt ir nesiektumėt gero, gražaus, teisingo gyve 
nimo. . .

— Žinoma, — pritarė Barvainis.
— Taigi. Tai teorija. Ją galime sukurti gražią. Ji tekia 

beveik ir sukurta. Ir tuo kompartija žavi ir vilioja viso pašau 
lio darbininkus, kurie, šiaip ar taip kalbėsime, žinoma, negau 
na savo uždirbamos dalies. Tai neteisinga. Visi gi gimsta be 
marškinėlių, tiktai po to jau žmonėse susiklosčiusios jėgos vie 
nūs tuojau aprengia marškinėliais, kilus ir burnusėliais. trečius 
net į karališkus sostus pasodina, o ketvirti. . . taip ir lieka vi 
są gyvenimą be marškinėlių. . , Ar jūs manote, kad taip yra 
teisinga ir geriau negali būti?

— Žinoma gali būti kitaip, bet. , ,
— Bet. . . Ką bet? . . Aš ir sakau, kad tai yra teoriia, 

o praktika dabar visai kita. Tačiau, ar jūs nemanote, kad g31i 
būti ir kitaip?

— Aš manau, kad ne tiktai gali, bet turėtų būti kitaip.
— O kaip kitaip?
— Tai problema, kuriai spręsti seniai jau, dar prieš mūsų 

erą yra išrastas būdas ir jau senųjų graikų praktikuotas, nors 
gal ir ne tokia forma, kaip mes tą suprantame. Tai — denio 
kratija.

— Tas tiesa. Ir Leninas kalbėjo apie demokratiją, ir 
įspėjo partiją dėl Stalino užmačių despotiškai valdyti, kaip 
valdė ir carai, kol juos prkpyrė 1905 metų revoliucija. Tiktai 

Leninas kalbėjo apie demokratiją partijoje, bolševikų parti 
joje.. . .

— Tai jau menka demokratija, jeigu ribojasi viena savo 
partija. O kur gi visi žmonės, visi kiti’ O gal jie ne žmonės r 
Gal žmonės tiktai partijoje? — Ir Barvainis pagalvojo: „Ai 
negeriau būčiau padaręs nuėjęs šį vakarą pas aną bufetrnin 
kę“. . . Bet Barvainiui šis pasikalbėjimas kažkaip gaivino gim 
nazijos ir studentavimo laikų prisimnimus.

— Tesą, demokratija turi apimti visus žmones, visą vi 
suomenę. . . Tas aišku ir jums ir man. Leninas gi manė, kad 
jis išrado naują būdą prieiti prie demokratijos — per proleta 
riato diktatūrą. Bet jau vienas pasakymas — per diktatūrą—• 
griauna demokratijos sąvoką — pagrindinį tikslą, jeigu juo ba 
zuojamasi.

Barvainis, tiesą sakant, praeityje domėjosi ne tikta gamta 
ir medicina, bet ir poliika. Jis nepriklausė jokiai partijai. Vie 
na, kad Lietuvos neprikausomybės laikų pabaigoje Lietuvoje 
partijos buvo uždraustos; antra, kad okupacijos laikais jau ne 
las rūpėjo; trečia, kad universitete pirmasis susirūpinimas bu 
vo profesijos reikalai, pasiruošimas, mokslas. Bet jis gyvai du 
mėjosi pogrindine spauda, kuri ypač buvo gausi Vokiečių oku 
nacijos laikais, 1941—44 metais. Jis smalsiai gaudė pogrindi 
nius sąvaitnukus — „Neprklausomą Lietuvą“, „Laisvės kovo 
Joją”, „Trimitą“ ir net „Pogrindžio kuntaplį”. Jie okupaci 
jos laikąis formavo jaunimo mintis — žadino rezistenciją ir 
gaivino nepriklausomybės viltis. Šaukė į kovą su bet kokia 
okupacija. „Nepriklausoma Lietuva“ tai buvo tartum visos 
kovos vėliava. O „Pogrindžio kuntapiis“ Runcės Dundiei'no 
stilium suformulavo vykusį kalambūrą, kurį ne tiktai kartojo, 
bet ir dainoyo:

Dvi birbynės — vienas topas, 
Čia Berlynas, ten Maskva. , , 
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva. .. .

Bun daugiau.
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3. <
R. Bytautas (taipogi ir ši 

lingas) tikėjo nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymą. 
Viename aušriniečių studentų 
pasitarime jis išvedžiojo, jog 
tarp Vokietijos ir Austro-Ven 
grijos iš vienos pusės ir Rusi 
jos iš kitos turės įvykti karas, 
kurio pasėkoje Rusijos paverg 
tos tautos atgaus laisvę kurti 
Havas 'nepriklausomas valstv 
bes. Čia Šilingas (tiesą paša 
kius, pusiau juokais) pasiūlė 
numatyti kandidatus į atkuria 
mos Lietuvos respublikos pre 
zidentus ir ministerius. Į prezi 
dentus vienbalsiai buvo nomi 
nuotas Basanavičius. Ministe 
riais buvo numatyti: Petras J.e 
onas — teisingumo. Pranas 
Mašiotas — Švietimo, Tomas 
Naruševičius — susisiekimo.

— Ką jūs, vyrai, iš vienų 
suvalkiečių norite visą vyria., 
sybę sudaryti?! — pastebejc 
vienas kolega, rodos, telšišk..- 
žemaitis. Iš to kilo juokas a 
ministerių kabineto sudarymai 
nutrūko. . .

Taigi, R. Bytautas ir tarp 
tautinės politikos srity turėjo 
neblogos nuovokos. Bet tikvo 
ji jo darbo ir kūrybos sritis, ne 
abejotinai, buvo ne politika, 
bet mokslas. Tik, deja, šiam ne 
paprastai gabiam vyrui nebu 
vo skirta atskleisti visų jo su 
gebėjimų, palikti savo tautai 
ir žmonijai gal net pasaunmu 
mąsto jo kūrybos darbų. Ne 
pasiekęs nei pilnų 29 metų am 
žiaus jis mirė nuo kaulų tubc-a 
kuliozės 1915 m. Šveicarijoj.

AUŠRINĖ
1909 m. rugsėjo ar spalio 

mėn. St. Šilingas sukvietė kokį 
dešimtį studentų pasitarti mo 
ksleivių laikraščio klausimais. 
Pasitarimas įvyko Maskvos Lie 
tuvių Šelpimosi dr-jos patai 
poj prie Miliutino (Miliutins 
kij) gatvelės. Jame dalyvavo 
St. Šilingas, R. Bytautas, A. 
Lastauskas (Lastas), J.Nemok 
ša, R. Skipitis ir dar keletas ki 
tų. kurių pavardės mano ai 
minty išdilo, nors gerai prisi 
menu, jog dalyvių buvo dau 
giau. Buvo vienas ir nestuden 
tas, — tai Juozas Vanagas-Si 
monaitis — Maskvos lietuvių 
visuomenės veikėjas, nepri 
klausomo) Lietuvoj ilgus mc 
tus buvęs augštas Žemės Ūkio 
ministerijos pareigūnas.

Čia buvo svarstoma: 1 Lc-ik 
raščio pavadinimas, jo progr., 
ma, kryptis ir leidimas; 2. Su 
darymas moksleivių orgamza 
cijos, remiančios tą laikraštį.

Jau tuomet man atrodė, kad 
Šilingas su Bytautu tais reika 
lais buvo tarpusavy gerai išsi 
kalbėję ir susipratę, nes tame 
nasitaiime jiedu beveik visais 
klausimais buvo vienodos nuo 
monės. O svarbiausia buvo tas. 
kad jiedu jau turėjo savo nuo 
monę, tuo tarpu, mes kiti jo 
kios paruoštos savo nuomones 
i tą pasitarimą nebuvome ats. 
nešę.

Kad laikraštis moksleiviams 
reikalingas, niekas dėl to jo

R. 
pri 

duo

Iškilūs Lietuvos vyrai
ŠILINGAS, BYTAUTAS IR „AUŠRINĖ”

kios abejonės nekėlė. Todėl 
iš karto imta svarstyti laikrač 
čio pavadinimas. Rašydamas 
„Lietuvos Žiniose“ apie laiK. 
raščio moksleiviams reikalingu 
mą, St. Šilingas buvo siūlęs nu 
matomą laikraštį pavadinti 
Moksleiviu. Bet šiame pasita 
rime jis ir pats to pavadinimo 
nebepalaikė ir siūlė pasitarimo 
dalyviams surast- tinkamesni 
pavadinimą. R. Bytautas pasiū 
lė pavadinti „Aušrinę“. „Mat, 
— kalbėjo Bytautas — Basa 
navičiaus Aušra buvo skirta v, 
sai lietuvių tautai, o mūsų laik 
raštis bus skirtas tik tautos da 
lelei — moksleiviams, tai jam 
kaip tik ir tiks kuklus ir druu 
ge simboliškas aušros žvaigž 
dės — Aušrinės vardas“. 
Bytauto pasiūlymas buvo 
imtas ir laikraščiui vardas 
tas „Aušrinė“.

Kai dėl programos ir kryp 
ties pasitarimas truko žymiai 
ilgiau. Bet ir čia daugiausia 
nusvėrė Šilingo ir Bytauto sain 
protavimai. Šiame pasitarime 
buvo priimti šie du pagrindi 
niai dalykai; 1. Aušrinė — ne 
partinis, liberalinės demokrati 
nės krypties laikraštis, 2. Auš 
rinei redaguoti ir mokslei 
viams organizuoti sudaromas 
štabas. Čia buvo sudarytas ir 
pirmasis Aušrinės štabas šios 
sudėties: St. Šilingas, Adomas 
Lastas (Lastauskas) ir R. Ski 
pitis. R. Bytautas pasižadėjo 
artimai bendradarbiauti ir ne 
būdamas štabo nariu.

Taip gimė Aušrinė ir aušri 
mečių sąjūdis. To laikraščio ir 
sąjūdžio tikraisiais gimdytojais 
reikia laikyti Stasį Šilingą it 
Ramūną Bytautą.

A. Lasto asmeniniai reika 
lai kažkaip nelemtai buvo susi 
darę ir todėl jis negalėjo pri 
sidėti nei prie Aušrinės reda 
gavimo, nei prie moksleivių or 
ganizavimo darbo.

Pirmuosius kelis Aušrinės 
numerius suredagavo beveik 
vienas pats St. Šilingas, man 
tik šiek tiek padedant. Man te 
ko redaguoai tautosakos sky 
rių. Turiu prisipažinti, kad tuo 
met menkai tenusimaniau, kaip 
rinkti bei 
dalykus, 
skyriaus 
negalėjau 

Prisimenu,
tautosakos dalykėlius Aušrinei 
atsiuntė žemaitis Jackus Son 
deckis, tuomet, rodos, dar te 
besimokęs Liepojos gimnazi 
joj.

Man teko organizuoti aušri 
niečių sąjūdis.

Šilingas mokėdavo nepa 
prastai entuziastingai džiaug 
tis kiekvienu nauju Aušrinės 
bendradarbiu. Į talentų katego 
riją jis buvo iškėlęs ir ne vieną 
tokių, kurie po vieno kito ra 
šinėlio nutilo visiems Lukams. 
Bet Šilingo entuziastingas auto 
rių vertinimas turėjo ir labai 
laimingų atvejų. Puikiai prisi 
menu, kaip į Aušrinės redaicei 
ją atvyko jau nebejaunuolis, 
o visai subrendęs farmaciniu 
kas Antanas Žukauskas, neši

SUSKILO MONTREALIO
Iš informuotų šaltinių pra 

neša, kad Montrealio lietuviai 
komunistai, kaip ir kituose 
kraštuose, po 22-jo kompa/i 
jos suvažnavimo, suskilę į dvi 
grupes — Chruščiovo ir Stah 
no šalininkų. Monlrealyje esą 
mųjų lietuvių komunistų dau 
guma stovinti su Mao-Tse-tun 
gu už Stalino politikos kursą 
ir palaiką dabar Molotovą ir 
kitus stalinistus, o tiktai mažės 
nė dalis priėmusi Chrušščiovo 
politikos kursą. Stalinistai šio 
mis dienomis buvę susirinkę 
p. Karalevičiaus formoje ir 
ręsi, kaip Molotovui padėti 
versti Chruščiovą.

TAUTOS FONDO
Montrealio skyriaus valdyba

ta

nąs gerą savo rašinių pluošta. 
Nors jis tebuvo už inus tik pen 
kiais metais tevyresnis, bet Si 
lingui ir man atrodė, jog jis 
lyg ir persenas pradėti kurti. 
A. Žukauskas paliko mums sa 
vo novelės „Grizo“ rankraštį.

užrašinėti 
Taigi ir 

tinkamu 
būti.

kad

tautosakos 
tautosaKos 
redaktorių

pirmuos.

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACHINE.
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A. NOKKELICNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—45-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312U. v

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940

LIETUVIAI KOMUNISTAI 
nuoširdžiai dėkoja visiems mie 
herns tautiečiams aukojusiems 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimo proga.

Nuoširdi padėka priklauso 
p. Br. Lukoševičienei už talka 
rinkliavos metu, o taip 
dail. A. Vazalinskui už 
kai nupieštą plakatą.

Ta proga aukų buvo 
rinkimas

^posveTHPUcX

pat ir 
meniš

surink 
busta $206. Aukų 

tęsiamas toliau.
Visus mielus 

rie dar neturėjo 
koti tėvynės laisvinimo 
lams. maloniai 
padaryti vėliau.

Aukas kiekvienu metu iš jū 
sų priims: Br. Staškevičius, K. 
Otto arba- M. Šulmislras. Kiti 
aukų rinkėjai bus paskelbti vė 
liau. 
šiam 
bus 
gus.

Aukokime kas kiek išgalime, 
bet aukokime visi!

tautiečius, ku 
progos paau 

reika 
nrašome rai

Vardinis sąrašas aukojusių 
svarbiam reikalui asmenų 
paskelbtas vajui pasibai
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CALL FOR
CALVERT

Residence:
DI'. 9-7065

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

CALVERT 
V-I-P

(242-Di A rare and distinctive 
<'tiiiiniiMn Rye Whisky.

CALVERT 
HOUSE

■ .:-r. i Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

12 B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

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

tiiimiiitiiimnninumniimiimiiiiiniiiiiiiiiiniisnirisuiumiiiiiiTnmiiiiiriiri

Kiekvienas geras ūkininkas 
žiemos metu pasiruošia pava 
sario ir vasaros darbams.

Tas pats ir su organizaci 
joms. Ir Lietuvių skautų Bro 
lija, dabar kaip tik planuoja 
kur turės pasiųsti reprezentaci 
nius vienetus į tarptautines - 
- tautines skautų stovyklas, 
skautų, skautų vadų suvažiavi 
mus bei konferencijas. Kad 
ten galėtų reprezentuoti mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą, lietu 
vių skautišką jaunimą ir vesti 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvių skautų Brolijos na 
riai - skautai bendrauja su lais 
vojo pasaulio jaunimu. Jie ta 
proga kitų tautų jaunimą supa 
žindina su mūsų brangios tė 
vynės Lietuvos pavergimu, mfi 
sų brolių bei sesių nešama ver 
gija, priespauda, trėmimus cun 
kiems darbams j Sibirą, nekal 
tų žmonių kišimą į kalėjimus, 
nekaltų žmonių žudynes.

Tam tikslu^ buvo ifcleista 
anglų kalba leidinys ,.White 
Badge“. Tam leidinyje šutai 
pintos nuotraukos nužudytų 
jaunuolių Rainių miškelyje, su 
smulkiu aprašymu. Šis leidinys 
kitų tautu jaunimui buvo išda 
linas dovanai.

Kada laisvojo pasaulio jau 
nimas dar daugiau bus supa 
žindimas su komunizmo ziau 
rūmais, jų melu. Tuo pač u 
bus lengviau vesti kovą dėl Lie 
tuvos laisvės.

Šitą darbą lietuvių Skautų 
Brolija dirba ir toliau tęs ta 
darbą, tik reikia finansinės pa 
ramos. Šiam darbui reikia di 
desnės sumos lėšų. Lietuvos 
Skautų Brolija lėšų neturi. 
Tam tikslui L. S B. yra įkur 
tas Jamborės Fondas. Šis fon
das finansuoja tą visą darbi.

SIUNTINIAI LIETUVON | Kreipiu„.id, 
s per

tKaufman’s Woollens &Textiles
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319
X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems
\ garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
$ (30—40% žemiau rinkos kainų)
v importuojame iš Anglijos

geriausias angliškas vilnonėj medžiagas vyr. ir mot.
X kostiumams ir suknelėms.
^Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
X Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime.
X Priimame užsakymus
g vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
X CH. KAUFMANAS
$ Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

i Dr. Roman Pniewski į
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

|> Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. L

BELLAZZI-LAMY, INC į
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle,
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
REMTINAS DARBAS.

liai, sesės lietuviai bei lietux iš 
kos organizacijos, prašydamas 
paremti savo aukomis šį dm 
bą.

Padėkime savo aukomis 
skelbti laisvojo pasaulio jauni 
mui mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos pavergimą, bei savo 
tėvų, brolių, sesių nešamą ve* 
giją-

Skirtas aukas prašyčiau siųs 
Ii L. S. B. Jamborės Fondo įga 
liotiniui Kanadai V. Gudeliui, 
243 Highbury Ave., London 
Ont. V. Gudelis.
L. S. B. IAMBORĖS FONDĄ 

PARĖMĖ . ...........
Aukavo: po 20 dol. K. L. 

B. Londono
po 6 dol. P. ir D. Judickai, po 
5 dol. K. L. B. Hamiltonu 
apylinkės valdyba, Detroito 
Jūrų skautų Tėvų komitetas. 
A. ir O. Ratkevičiai, L. Parks 
side Meat. Mkt. V. Blockis. 
po 4 dol. O. E., po 3 dol. J. 

1 umosas, po 2 dol. J. Stulgys. 
L. Montvilas, A. Paulauskas, 
P. Šaplienė, Senkuvienė, J. Pa 
cevičienė, po 1 dol. S. Prane 
kūnas, A.‘ Bumbulis, V. Mi 
kaičius, J. Juškevičius, N. Lu 
kauskaitė, B. Abromaitienė, A. 
Dilkus, J. Preiškaitis, M. Ta 
bulėnas. V. 
rušaitis, Z. 
saitienė, Z. 
Nacevičius, 
Gaižutis, V.
gys, E. Abromaitis, J. Greičiu 
nas, B. Urbelis, S. Sčepanavi 
čienė, Z. Koenig, S. Barškie 
tis, J. Kablys, E. Cuplauskas. 
Kiti aukavo po mažiau,

Visiems aukotojams Jambo 
res Fondo vardu tariu nuošė 
džiausią ačiū.

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo . . 

Įgaliotinis Kanada*.

AUKOMIS

apylinkės v-ba,

Bačėnas, A. Balt 
Sadauskaitė - Mt.

Simonailienė, I.
V. SiČiūnas, R. 
Kvedaras, S. 1 rei

1
TILLS0NBURG DELHI, Ont

ŠALPA SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIŲ 
rūpinasi Liet. Kat. Moterų Dr 
jos, Delhi skyriaus valdyba, va 
dovaujama D. Nork'enės. Sky 
rius renka padėvėtus, bet dar 
gerame stovyje drabužius, ki. 
riuos vėliau pasiųs Punsko ir 
kitiems Lenkijos lietuviams.. 
Visi šios apylinkės lietuviai 

'* prašomi p?ie šio kilnaus darbo 
X prisidėti, paaukojant atlieka 
w mų drabužių tiems, kuriems jų 
X taip stinga.

| IŠVYKO J ŠILTUS 
a kraštus pailsėti ir saulutėje 
X sišildyti eilė šios apylinkės 
įį) tuvių. Dar prieš Kalėdas į Flo 

ridą išvyko pp. Treigiai. Nese 
w niai juos pasiekė pp. Stradoms

M. MACIUKAS

AUGSTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

pa 
lie

įvairūs
DRAUDIMAI

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

kiai, Dadurkos, Mateliai, Žeoer 
tavičiai. Net Kaliforniją, Los 
Angeles miestą pasiekė ponios 
Mažeikenė ir Žilvitienė, nttvy 
kusios ten lėktuvu.

TABAKO SUPIRKIMAS
šiais metais vyksta lėčiau. Sun 
kiau parduodamas geresnės rū 
sies tabakas. Lengviau super 
ka prastesnės rūšies tabaką. 
Už tokį tabaką kartais sumoka 
nuo kelių iki keliolikos centų 
daugiau už svarą, negu jam nu 
statyta kaina. Kadangi šiais 
metais iš viso tabakas dėl va 
saros gamtinių sąlygų yra ien 
gvesnis, jo bendras kiekis ma 
žesnis negu buvo manyta anks 
čiau, tai tikimasi, kad firmos 
supirks visą—kitiems metams 
nerei ks atidėti. Kor.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp.
į: Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-S07S.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

8{AIT!C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L 1 S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.s DO 6-3884.
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KŪRĖJAI SAVANORIAI
Lietuvių Namuose turėjo sky 
riaus narių metinį susirinkimą. 
Pirm. K. Aperavičius, atida 
ręs susirinkimą, paprašė susi 
rinkusių atsistojimu ir tylos mi 
nute pagerbti praeitais metais 
mirusius skyriaus narius, Vihų 
Puodžiūną ir Balį Šaltmirą. 
Po to, susirinkimui pirminiu 
kauti pakvietė St. Bantlį ir se 
kretoriauti J. Šipelį. Praeitų 
metų veiklos apžvalgą pa Ja ė 
K. Aperavičius pažymėda 
mas, kad skyrius savo nariais 
kasmet nors ir mažėja, tačiau 
savanorišku užsispyrimu savo 
veiklos neapleidžia. Vasario 
16 d. ir Kariuomenės alkiui 
mo švenčių minėjimuose orga 
nizuotai su vėliava visada da 
lyvauja iškilmingose pamaldo 
se. Mažai kam padedant, su 
ruošė kariuomenės šventės mi 
nejimą ir ta proga sėkmingai 
prie abiejų bažnyčių įvykdė 
laisvės kovų invalidams rink 
liavą ir suruošė vieną pobūvi. 
Ižd. Vi. Kazlauskas patiekė 
pr. metų pajamų - išlaidų apy 
skaitą: turėta 513 dol. paįl 
mų ir 317 dol. išlaidų, jų tarpe 
105 dol. išsiųsta į Vokietiją 
Kalėdų švenčių proga ten ęsan 
tiems ligoniams kūrėjams - sa 
vanoriams išdalinti ir 100 dol. 
sumai paremti vietos skyriaus 
nariams - ligoniams. Likusi su 
ma užprašytoms šv. mišioms 
už , nuirusius skyriaus narius, 
mirusių narių pagerbimui’ ir ki 
tiems smulkiems reikalams.

Revizijos aktą perskaitė J. 
Šipelis, kuris kalba apie rastą 
pavyzdingą tvarką. Valdymai 
už kruopštų darbą susirinki 
mas išreiškė padėką.

Valdyba ir Revizijos K< 
misija, pagal didžiumą gautų 
balsų išrinkta: St. Banelis, St. 
Asevičius ir K. Kregždė, kurie 
pareigomis pasiskirstė : St. Ase 
vičius pirm., K. Kregždė iždn. 
ir St. Banelis sekr. J reviz. k- 
ją išrinkti J. Šipelis, V. Stre^ 
tas ir K. Aperavičius.

Priimtas nutarimas įsigyti 
tautines vėliavas, kuriomis, mi 
rus skyriaus nariui, jo karstą 
pridengti tautine vėliava ir po 
palaidojimo tą vėliavą įteikti 
pasilkusiems artimiesiems, 
pirm atsiklausus, jei tą vėliavą 
pageidautų turėti kaipo atmin 
lį. Taip pat pareikštas pagei 
davimas atkurti kadaise ak'y 
viai veikusią Toronte karių są 
jungą, kuri galėtų talkininkau 
ti besenstantiems savanoriams, 
kada ruošiamos kariško pobū 
džio šventės ar minėjimai.

Iš 22 skyriaus narių susirin 
kime dalyvavo 15. Skyrius tu 
ri 2 pensininku, 2 ligoniu ir 1 
invalidą.

S. L. L. 236 KUOPA
Sekmadienį, L. Namuose 

rėjo savo eilinį susirinkimą.

riame kaip paprastai aptarti ei 
namieji reikalai: pašaipu išmo 
kėjimai, ligonių lankymai, apy 
skaitlį ir centro raštų skaity 
maš ir pan.

Šį sykį buvo kalbėta apie 
svarbesnį reikalą, kuris liečn- 
visas Kanados SLA kuopas, 
būtent — įvedimą Kanados ats 
tovo į Pildomąją Tarybą. 
Kaip žinome, į Centro organus 
kandidatuoja 236 kuopos pir 
mininkas St. Jokūbaitis.

Jo kandidatūrai paremti ir 
pravesti propagandą Amerikos 
kartą dalyvavo išvykstantis į 
tiek ekstra lėšų. Iš praeitais 
metais gautų 360 d -I. pajamų, 
atskaičius išmokėjimus, liko ka 
soj tik 92 dol., iš kurių dar šia 
ndien paskirta šeštadieninei 
Maironio mokyklai 25 dol., pa 
gal mokyklos prašymą.

Papildomoms lėšoms gauti, 
nutaria daryti parengimas, o 
taip pat prašyti ir kitas kuopas, 
savo lėšomis pagal išgales pn 
sidėti prie Kanados atstovo įve 
diino į Pildomąją darybą.

Šiame susirinkime paskutinį 
kartą dayvavo išaykstantis į

veikėjas A. Paulauskas, ku 
riam palinkėta nenutraukti ry 
šių su SLA tolimoje Kaliforni 
joje. P. L.

parengimas — š| 
Katalikių moterų

tu

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

Tel. EM 4-1394. EM 4 13«5. 
1008 Northern Ontario Bldg. 

330 Bay Street,

P. J. KVIETYTĖS BALETO GRUPĖ.
. („Aušros“ sporto klubo vakaro proga)

P. Jonė Kvietytė, kaip mo 
dernaus šokio šokėja ir cnoreo 
grafe, Kanados lietuviams yra 
gerai pažįstama. Ji yra baigusi 
D. Nasvytytės modernaus so 
kio studiją Kaune ir Rudolf 
von Laban šokio mokyklą 
Hamburge; yra gilinusi studi 
jas ir šiame žemyne, daug šo 
kusi Vokietijoje, o ypač Kara 
doje (Volkovo balete ir įvai 
riuose festivaliuose), turėjusi 
baleto grupę Montrealyje, o 
dabar turinti „Modernaus šo 
kio grupę“ Toronte. Ją turėsi 
me progos pamatyti „Aušros" 
sporto klubo vakare vasario 25 
d. Toronto prisikėlimo parapi 
jos salėje.

Tai jau profesionalų grupė: 
jos jaunuoliai ir jaunuolės tiki 
si iš baelto pragyventi, o kai 
kurie jau ir pragyvena. Nore 
grupė dar jauna (atsiradusi 
praeitą pavasarį), bet jau spė 
jo kad ir su dalimi repertuaro, 
pasižymėti. Po jos pasirodyinų 
Hart House teatre, Hamiltone, 
„Y" koncertuose ir televizijo 
je. Toronto The Telegram pa 
brėžė, kad „Tai gražus, sklan 
dus ir stiprus baletas“, o „To 
ronto Daily Star“ dienraštis ra 
šė: „P. Kvietytė yra nuostabi 
asmenybė, kuri, kaip šokė.a 
ir choreografė, turi ei'ę gabu 
mų ir žino, kaip juos panaudo 
ti su menišku vientisumu ir vaiz

šeštadienį;
Užgavėnių Balius — kovo 3 
d. Prisik. Par Katalikų Vyru 
susirinkimas — vasario 25 d 
t* Vaikučių Pirma Komunija 
šiais metais pramotoma per 
Motinos Dieną, gegužės 13 d. 
Šiuo laiku pirmai Komunijai 
ruošiami 55 vaikučiai. Pagal 
parapijos kartoteką vaikučių 
skaičius turėtų būti didesnis. 
Gaila, kad kai kurie tėvai sa 
vo vaikučius pirmai komunijai 
paruošti jau pradeda leist' į 
artimiausias angliškai kalban 
čias parapijas. Tėveliai tu.ėtų 
leisti į savas lietuviškas parapi 
jas net ir tuos vaikučius, ku 
rie jau nebekalba lietuviškai. 
Parapijos ir seselės turi gali 
mybių ir prie tokių' vaikučių 
prieiti.
0 Kalėdojimas: Ascot Ave., 
Beaty., Campbell, Cedric, Dow 
ling. Close, Dunn. Earlscourt, 
Edwin, Ennerdale Rd., Franc 
lin, Jamesen, King, Kitchener, 
Leopold, Maikey, Maynard, 
McRoberts, Mulock, Neptune 
dr., Pertr, Rance, RRidlle, Ro 
chedala, Spencer, Springhurst, 
Symington, Tyndall, View 
mount ir Wilson »Ave.
9 Vasario 4 d., rinkliavoje su 
aukota $822.03.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Bartkus Domininkas, Bie 

derman Gustavas ir žmona Ste 
fanija, Jackauskienė Ieva, jos 

' duktė Slaninienė - Jackauskai 
tė, Janušauskienė Elena, Linke 
vičius Antanas, Litvinas Jonas 
ir Pranas, Maciejūnienė-Šolic 

. kaitė Ona, Martišauskas Ar.ta 
nas, Monkevičius Pranas, No 
vogrodskis - Novogrudskas An 
tanas ir Jonas. Plauška Anta 
nas, Remeika Petras, Slanmie 
nė - Jackauskaitė Magdė, Ur 
bonavičiūtė Jadvyka ar Jonė, 
gydytoja.

Jieškomieji arba apie juos ži 
aantieji maloniai prašomi atsi • Panevėžiečių klubas Čikagi 
liepti j: je paruošė knygą apie Panevė
Consulate General of Lithuania žį. Leidinį redagavo Juozas 

41 West 82nd Street, Masilionis. Redakcinė komisi
New York 24, N. Y., USA. ja prašo atsiliepti visus pane

duote... Dažnai blyksteli 
lių, kurios turi virtuoziškumo 
žymių“. Toronto „The Globe 
and Mail“ taip pat nesigailėjo 
komplimentų: „Nuostabiai iš 
treniruota grupė — Kvietytės 
šokėjai — patraukė visi; šiidį 
savo atlikimo precizija“.

Šį pavasarį J. Kvietytės ba 
lėto
dys „Aušros" klubo vakare jau 
su pilnu repertuaru, vėliau — 
Civic Squade teat, e, Hart Hau 
se teatre ir televizijoje — 9 ir 
6 kanale. Planuoja ir gastrolių

Jos baleto stilius yra natūra 
lūs, dinamiškas, be puošnių 
kostiumų, paprastas, bet įspu 
dingas, pilnas precizijos ii 
minties. Montrealyje ta pačia 
kryptimi eina B. Vaitkūnaitė- 
-Nagienė. Šios pastarosios vie 
ną kompoziciją torontiškiai ga 
lės pamatyti 
programoje — 
jas“.

J. Kvietytė dalyvauja ir To 
renio kultūriniame gyvenime: 
dėsto šokį universitete. Loret 
ta College School ir YM-YW 
HA.

,, Aušros“ sporto klubo va 
karas yra reta proga Toronto 
lietuviams, o ypač jaunuome 
nei pasigėrėti J. Kvietytės ba 
lėto kultūra, išaugusia 
nės lietuviškų šaknų.

dėta

grupė pirmiausia pasiro

minėto vakaro
- tai „Evoliuci

iš tevy
P. Št.

Filmų menas
NAUJA LIETUVAITĖ FIL MŲ ŽVAIGŽDĖ 

ONUTĖ JŪ RATĖ NAUSĖDAITĖ

motyvais 
Nauji, Iv 
vazos.

šeiminin 
iš Taura

atvežėme draugi): 
Arbukus, Rasutę ir 
Su berniuku beveik 
Onutė tuoj išniro

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

SUDBURY, Ont.
INFORMUOJAME

Esant pageidavimų, B. V- 
ba nupirko 2 egz. knygos — 
„Palik ašaras Maskvoje“, vie 
ną paaukojo Sudburio miesto 
bibliotekai, o kitas bus paauko 
tas kokiai kors įtakingai jstai 
gai ar asmeniui.

— Marijai ir Jonui Čebato 
riams. gyv. 272 Bloor St., gi 
mė pirmasis kūdikis - dukrelė. 
Vasario 11 d., Christe the 
King bažnyčioje buvo pakriks 
lyta.

Daug laimės jaunai še nai.

VIETOS 
vėžiečius 
dopalas, 
Ave, Chicago 8, Illinois, USA.

ŽMONES 
šiuo adresu: 
1647 So. California

A. Va

Algirdas Gustaitis
Lietuviško filmo istorija te 

bekuriama toliau užsienyje. Jon 
galima įtraukti 12 metų Onutę 
Jūratę Nausėdaitę. 1962 m 
sausio 7 d. turėjau malonumo 
lankytis pp. Nausėdų reziden 
cijoje Hoolywood’e, Calif, su 
Ale Rūta ir Leonu KanČaus 
ku.

Išasfaltuotame kieme dvi au 
tomašinos. Aplink daug žalu 
mynų.

Plačiai atveria duris. Kili 
mai. Švelnių spalvų sienos. 
Lietuviškas medžio drožinėlis. 
Tautiniais rūbais lietuvaitės ir 
dar pora lietuviškais 
paveikslų. Pianas, 
gūs baldai. Gražios

Būkite pažįstami: 
kai Juozas Nausėda
gės ap.. buvęs Nepriklausomos 
Lietuvos karo aviacijos laku 
nas; Margarita Kepalaitė - Nau 
sėdienė iš Rokiškio ap., Vytau 
to Didžiojo universitete Kau 
ne studijavusi Humanitannia 
me fakultete. B. Nausėda, ’1 
metų medicinos studentas, L. 
Angelėje. Ir Onutė Jūratė Nau 
sėdaitė.

Onutei 
jaunuosius 
Arimantą, 
vienmečiu,
pro sienos platumo stiklines du 
ris sodelin, stalo teniso paloš 
ti, žaidėjo sesutei sukant an' 
piršto kvadratinį foto apaiatu 
ką. . .

Onutė gimė Cambridge, 14. 
1950 m. sausio 29 d. Iš ten į 
Los Angeles. Calif., šeima per 
sikėlė 1955 metais. Dainuoti 
pradėjo nuo 3 metų ir pirmoji 
viešai atlikta dainelė buvo 1953 
mt. Cambridge „Leiskit i Tė 
vynę, leiskit pas savus”... Los 
Angelėje dvejus metus dalyva 
vo lietuviško jaunimo pasiro 
dymuose, vadovaujant Onai 
Razutienei, šokdama, dainuo 
damai vaidindama. Visad at 
kreipdavo žiūrovų dėmesį is 
skiriančiai patraukliais judė 
siais, žvalumu, įlikėtinumu.

Pasirodo Kalėdiniame ame 
rikiečių koncerte Los Angeles 
Wilshire Ebell teatre. Pakvie 
Čiama į visoje Amerikoje pa 
garsėjusią Art Linkletter raat 
jo programą. Onutė ir ten ciė 
mesio smaigalyje, padainuoja, 
pasako lietuviškų žodžių, sa 
vo lietuvišką kilmę. Čia pat pa 
siklausome tos radio progra 
mos plokštelė, gerėdami Ona 
tės staigiu sąmojumi, taisykiin 
gai kirčiuotais, ištartais lietuviš 
kais žodžiais.

Po jos pasirodymo Art Lin 
kletter programoje, dalyvauja 
eilėje televizijos programų. Pa 
kviečiama ir dalyvauja pirma 
me Walt Disney filmų studijos 
muzikiniame jaunimui 
,,Babes in Toyland“.

1961 m. pabaigoje — 
m. pradžioje Amerikoje 
tose valstybėse rodytas 
mas, spalvotas,

filme

1962 
ir ki 
links 

pasakinis fil

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Taupyk ir skolinki*
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 mil ties 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
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. P

Siunčiame įdarytus ir apdraus-
paprastu ir UI U |J<1.SI.I1 tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES.
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6666, V. Juraitū. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venikevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

mas „Babes in Toyland“. Gnu 
tė Nausėdaitė jame tun pagrin 
dinę vaikų partiją, ekrane ma 
tome nuo pačių pirmųjų vaiz 
dų: ji piemenaitė, gananti spal 
votas avis. Vėliau jas piktacla 
riai nudangina į mišką be ke 
lio atgal. Piemenaitė su drau 
gaiš eina avelių jieškoti, paslap 
tingame miške paklysta, me 
džiai pradeda šokti ir kalbėti. 
Visus nuveda į žaislų dirbėjų 
pilį, kur, tarp spalvingų nuoty 
kių, gamina vaikučiams kalėdi 
nius žaisliukus.

Onutė Jūratė Nausėdaitė h! 
me vadinama Ann Jilliann. Ji 
ten padainuoja. Ji vadovauja 
jaunimo nuomonei. Blandinu 
kė, mėlynakė, gintariniais, šil 
kiniais ilgais plaukais Onute 
tikras lietuviškų mergyčių pa 
sididžiavimas, tarsi iš angeliš 
kų paveiksliukų iškirpta. Iš vi 
sų dalyvaujančių išsiskiria &a 
vo jaunu, patraukliai mielu 
grožiu Ann Jillian judesiai lais 
vai tikri, lengvi, plakšnūs. Vei 
de akių išraiška staiga besikei 
čianti veiksmui, tarsi tikrai taiH 
būtų, kas yra svarbu, reikšmin 
ga kiekvienam artistui. Nuotai 
ka be žodžių.

Jei prisimename, 1953 m. di 
deliame spalvotame filme ,,Se 
ven Bridges for Seven Brot 
hers“ debiutavo Rūta Kilnrn 
nytė. vėliau žinoma kaip Rūta 
Lee. Ten Rūtelės vaidmuo bu 
vo ir mažesnis ir mažiau iški 
lūs už 1961 metais filme „Ba 
bes in Toyland" debiutavusią 
Onutę Jūratę Nausėdaitę. Po 
kelerių metų Rūta Kilmonytc
— Rūta Lee iškilo iki filmo 
žvaigždžių. Man Rūtelė Kii 
monytė yra sakiusi, kad lietu 
vių spaudos ir visuomenės jai 
šiltas, pagarbus dėmesys nuolat 
ir nuolatis ragindavo siekt' vis 
toliau, vis augštyn. Tolygaus 
dėmesio pageidautina ir Onu 
tei Jūratei Nausėdaitei.

— Jūratėle, ar galėtume su 
tavimi pasikalbėti, — kreipia 
mės. (Ją namuose visi vadina 
Jūrate).

— O taip, labai mielai, — 
Švelniai atsako. Atsiprašė, 
su ja žaidžiančių draugų. Le.< 
gvutėliai, drąsiai, pasitikinčiai 
prieina, žvitriomis akutėmis 
klausiančiai žiūri ką sakysime.

Piano 
Angeles
— The 
Dance, 
vadinamo „soft shoes” baleto.

Dalyvavo eilėje 
programų, kaip: 
Chevy Show”, „ 
Sinatra Show“, 
Beaver“, „Shirly 
Storybook” ir kt. _ 
kompanijų padėjo garsinti j* 
gaminius: Kellog, Kraft, V. 
ber's, Del Monte sunką, Union 
alyvą, DdPoint cheminius ga 
minius, Chevrolet automobi 
liūs; dalyvavo kaip modelis 
garsino saldainius, drabužius.

I Mėgėja paišyti. Spoitinin 
kė: nardymas, plaukymas, jo 
jimas, stalo tenisas, mėgiamiau 
sios sporto sritys.

Kiekvieną dieną, grįžusi iš 
mokyklos, dirba, tobulinasi. 
Šeštadieniais, beveik ištisą die 
ną, lanko piano, baleto ir kt. 
vaidybos menui paruošiančius 
mokyklas. Ji labai nori būti 
garsia filmų artiste ir to jau da 
bar siekia dideliu noru, pasiry 
žimu. „Savo filme“ — Babes 
in Toy land — jau 14 sykių ste 
bėjo ekrane, galvodama ką ge 
rai ar blogai padarė.

Nukelta į 7-tą psl.

skambinti mokosi L. 
Conservatory. Baleto 
American School of 
Klasikinio baleto ir

televizijos 
„Children’s 

,The Frank 
„Leav it to 

Temple’s 
Daugeliui

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.
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HAMILTON Mūs V ^sportas
VEDA KAZYS BARONAS

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
TAUPYK IR SKOLINKIS 

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

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ‘ vai p. p 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro 

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

buvo vasario mėn. 11d. „Šir 
vintos ir Nemuno” tuntai savo 
skautiškoje šeimoje, paminei.- 
vasario 16-ją.

Iškilmingoje sueigoje buvo 
įteiktas geltonas kaklaraištis i. 
skautui Alg. Pašiliui.

5 v. pp., parap. salėje bm > 
lituanistinės varžybos, gal būt 
pirmos Kanados lietuviškojo 
jaunimo tarpe, vertos didelio 
dėmesio ir visų paramos. Tai 
yra paskatinimas mūsų jauni 
mui, palikusiam šeštadieninės 
mokyklos suolą, ne tik nepa 
miršti įgytas, bet gilintis ir to 
liau mūsų istorijoj, literatūroj 
ir tt„ žinias. Ši mintis, su gc 
nausiu pasisekimu suplanuota 
ir įvykdyta, tvirtoje dvasioje 
mūsų tautos reikalams ,(,Ne 
muno“ tunto t-ko P. Breich 
mano, iškvietus varžyboms 
„Širvintos“ t-to seses.

Varžybų eiga buvo suskirs 
tyta į tris pagrindines grupes: 
1. Lietuvos istorija, 2. Lietu 
vių literatūra ir 3) Nepriklau 
soma Lietuva. Varžybose da 
lyvavo po 4 atstovus iš tuntų. 
„Nemuno“ t-tui atstovavo: s 
as S. Breichmanas, s as A. 
Stosius s-as A. Enskaitis ir =- 
as Raškauskas. „Širvintos“ t 
ui atstovavo: s-ėa T. Tuma;ty 
tė, L. Stanevičiūtė, Kybartai 
tė ir Kaminskaite. Taškų ver 
tinimo k-ją sudarė: skautams 
remti dr-jos v-bos p-kas A. 
Paukštys, senesnės kartos skau 
tas p. Reikenis, šešt. mokyk 
los v-jas J. Mikšys, kun. dr. J. 
Tadarauskas ir p. Stanaitis.

Individualinėse varžybose, 
pagal komisijos įvertinimą taš 
kais I-mą vietą laimėjo skau 
tas Arūnas Stosius: kun. dr. 
Tadarausko 10 dol. II-rą vie 
tą skautas G. Breichmanas: 
skautams remti dr-jos v-bos 
knygą „Lietuva mano Tėvų Že 
mė“. III-čią vietą sesė Teresė 
Tumaitytė — skautams remti 
dr jos v-bos 3 dol.

Grupinėse varžybose, perei 
namą ją taurę, skiltą L. Namu 
b-vės, laimėjo „Nemuno“ t- 
to skautai.

Vertinant mūsų jaunuolių 
pasiektus rezultatus, tenka ver 
tinti labai augštai ne vien šių 
varžybų rezultatus, bet verti 
nant juos ir visam mūsų tauti 
niam bei kultūriniam darbe. 
Nesant skaitlingam rpūsų jau 
nuomenės būriui, visus esamus 
darbus tenka atlikti beveik tie 
ms patiems asmenims. Tuos pa 
čius veidus gali pastebėti ir 
skautiškam darbe, tie patys vei 
dai taut, šokių grupėje, tie pa 
tys veidai sportininkų koman 
dose ir visur kitur, kur tik ko 
kia pareiga yra jiems pavesta. 
Negalima pamiršti, kad visi 
yra moksleiviai ir jiems laikas 
brangus pamokų paruošimui. 
Suglaudus į bendrą sumą visus 
geruosius mūsų jaunuolių 
belius, gaunasi milžiniška 
ma mūsų Tautai ir Tėvynei 
luvai.

Mes, genesnioji karta, nega 
lėdami talkininkauti mūsų jau 
niesiems pionieriams jų veikto 
je, jaučiame nepakeičiamą pa 
reigą jiems moraliai ir mate 
rialiai padėti. Galimybių tarn 
j ra be galo daug. Pav., kaip 
sunku yra surinkti laimėtojams 
skiriamos kuklios premijos o 
jos galėtų būti daug verlinges 
nės, kurios paskatintų besimo 
kantį jaunimą daugiau pasiruoš 
ti panašiom varžyboms ir dali 
nai atlygintų jiems už jų v ar 
gą, laiką, bei važinėjimo išiai 
das. Vertinant jų darbą, kaip 
pav. galima paimti ir varžybų 
dienos padėtį. Po pamaldų baž 
nyčšcųe. tie patys skautai atli

į varžy 
jaunieji

kad šio

LITUANISTINĖS VARŽYBOS,
ko tautinių šokių pamokas, po 
to turėjo krepšimo rungtynes. 
Išvargę, uždusę, dar su karnuo 
liu rankose, skubėjo 
bas. Ir vis tie patys 
lietuviai.

Reikia prisipažinti,
je srityje mes su jais jau nesu 
silyginsime, bet. stengsimės ma 
terialiu atžvilgiu jiems atlygiu 
ti. Tad mielas jaunime, neuž 
mikite laimėjimų tauruose, ar 
nenustokite vilties nesėkmėje. 
Laukiame greitu laiku tarptun 
tinės dvikovos, paveržimui lai 
mėtosios taurės. Tikimės, kad 
mieloji visuomenė, kuri šį kai 
tą labai neskaitlinga, ateityje šį 
taip vertingą jūsų darbą mūsų 
tautai įvertins daug daugiau.

Varžybose gali dalyvauti vi 
si jaunuoliai 12—20 metų am 
žiaus. Atitinkama grupė pasi 
ruošusi, visada gali prarješli 
„Nemuno“ a-to t kui p. Breich 
manui. Sudaręs teisėjų k-ją var 
žybas praves, kurios nulems to 
hmesnę pereinamos taurės • 
tovę. Tokiose varžybose 
ma daug 
jauną j am 
įdomu ir 
stebėti ir

Varžybų organizatoriai „jJe 
muno“ t-to t-ui p. Breichma 
nui už jo paaukotą milžinišką 
darbą tam tikslui, tenka mūsų 
didžiausia pagarba bei padėka 
Taip pat varžybų k-jai, „Čir 
vintos“ ir „Nemuno“ t-tų skau 
tams-ėms ir visiems rėmusiems 
šį vertingą darbą 
džiausiąs lietuviškas ačiū.

Rašant šias žinutes, gama 
pranešimas, kad varžybų pa 
grindinis dalyvis skautas G. 
Breichmanas, varžybų dieną 
žaisdamas krepšinį, buvo srnar 
kiai sužeistas į gerklę. Vasario 
12 d. nuvežtas į ligoninę per 
Švietimui.

Mielajam Gedui — nuošir 
džiausią užuojauta. V. P.

-ie 
gali 

ko pasimokyti netik 
atžalynui, bet labai 
naudinga varžybas 

suaugusiems

nucsir

SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ

Š. m. kovo 4 d. Hamiltono 
skaučių „Širvintos“ tuntas ruo 
šia Kaziuko mugę, kuri įvyks 
tuoj po pamaldų parapijos sa 
Įėję. Kviečiame visus tėvelius 
ir mūsų lietuviškąją visuome

dar
su

Lie

— Ledo rutulio rungtynėse. 
Kauno rinktinė pralaimėjo 
Smolenskui 1:7.

— Į baigminį Sov. Sąjun 
gos stalo teniso pirmenybių ra 
tą, iš Lietuvos pateko net de 

! vyni atstovai. Sprendžiant iš 
; priešvaržybinių susitikimų. į 
meisterio vardą taikosi lietu 
viai A. Saunoris ir L. Balaišy 

' tė, kurie savo pogrupiuose, iai 
1 mėjo visas rungtynes.

— Bokso rungtynėse Kau 
no Žalgirio komanda „sausai” 
nugalėjo Leningrado Dinamo 
10:0.

— Salėje pravertas lauku te 
niso turnyras tarp Minsko, Je 
revano ir Kauno rinktinių, Dai 
gėsi mūsiškiu pergale, kurie Gu 
dijos sostinę įveikė 6:5 ir Jeie 
vaną 10:0.

— Geriausių 1961 m. pašau 
lio lengvaatlečių tarpe, randa 
mi ir lietuviai, deja, pridedant 
prib jų SSSR raides. Ir taip, 
šuolyje į tolį aštuntoje vietoje 
randasi A. Vaupšas (jo pasek 
mė 7,75 m.) ir disko metime 
A. Baltūšnikas pasekme 57, 
93 m yra dešimtas.

— Priekulėje įvyko tumy 
ras, atžymėti „LTSR išvadavi 
mo iš vokiškų okupantų 17 
metinėms“. Nugalėjo Gargždų 
moterų ir vyrų tinklinio koman 
dos, bei Priekulės krepšinin 
kai.

— Plungės, geriausias ledo 
rutulininkas J. Dirvonskis (ko 
mandos kapitonas) pradėjo 
ruoštis Lietuvos pirmeny 
bėms... turėdamas sulaužytą pa 
čiūžą. Atrodo, kad jos dar bu 
vo užsilikusios nuo Lietuvos 
nepriklausomybės laikų, nes ži 
nomas repoiteris V. Mundrys, 
jas vadina „kanadkėm“ (Kana 
dos gamybosj. Likus iki pir 
menybių tik kelioms dienoms, 
Jonas Dirvonskis, kaip rašo J. 
Mundrys, tikrai žinojo, kad nau 
jų pačiužu negaus nei Vilniuje, 
nei Kaune, nes jų krautuvėse 
nėra! Štai tau „pienu medum” 
plaukianti Sov. Sąjungos ša 
lis!! Net pačiūžių neturi. Be 
abejo, išeitis buvo rasta, pasko 
linus pačiūžias iš atsarginio žai 
diko.

rutulininkams, atsakytos iva 
žiavimo vizos į JAV Colorado 
Springs įvykstančias pasaulio 
ledo rutulio pirmenybes. Sate 
litinės valstybės (aišku, prie 
kyje su Sov. Sąjunga) grasina 
pasitraukti iš pirmenybių, jei 
gu nebus įleisti vokiečiai. Ka 
nadą šiose primenybėse atslo 
vaus Galt miesto komanda, su 
stiprinta keliais kitų klubų ŽM 
dėjais.

— FC Nurnberg nugalėjo 
pereitų metų Europos koman 
dinį meisterį Liabonos Benfi 
cos klubą 3:1. Portugalai *ai 
dė neįprastose sąlygose—-prie 
sniego ir šalčio—būdami daug 
silpnesni už vokiečius.

— Krizę pergyvena Torun 
to ledo rutulio komanda, ku 
riuo pasinaudojo Montrealis, 
atsiplėšdamas gerokai taškais 
nuo torontieČių. Sporto žuina 
liktai spėlioja, kad šiemetinės 
Stanley taurės lemiamos rung 
tynęs, būsiančios tarp Čikagos 
ir Montrealio.

— Šveicarijos futbolo ko 
mandos, savo eilėse negali tu 
rėti daugiau dviejų svetimša 
lių, tačiau visi tie, kurie jau 
penkis metus žaidžia šveicarų 
eilėse, kvalifikuojami kaip to 
krašto piliečiai.

— Naują pasaulio rekordą 
atsiekė naujazelandietis 
Snell, nubėgdamas 800 m. 
1 :44,3 min.

— Šiemetinė Kanados 
fesionalų futbolo lyga (

P. 
nėr

pro 
.euro 

pietiško futbolo) bus padidin 
ta iki šešių komandų: Toron 
to City, Toronto Italia, FC Ro 
ma, Hamiltono Steelers, Mont 
lealio Cantalia ir greičiausiai to 
miesto Hungaria ar Concordia. 
Žaidėjų „gaudymas” Europoj 
jau pradėtas. FC Roma prane 
šė, kad Prancūzijoj iš Reims 
komandos ji nupbko du lenkų 
kilmės žaidėjus Glovackį ir 
Siatko, bendrai paskiidama ko 
mandos sąstatu sudarymui 50 
tūkstančių dolerių. K. B.

Kanados Bešališko Samdymo 
Įstatymas DRAUDŽIA 
DISKRIMINACIJĄ Darbe

ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskri 
ininacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASĖS, RELI.4 
JOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS atžvilgiu.

ĮSTATYMAS TAIKOM/XS darbdaviams, esantiems tedera 
linės jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms sąjun 
goms, kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Federalinei 
jurisdikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, geležinkeliai, 
kanalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, federalinės karu 
nos korporacijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip pat 
ir darbai bei įmonės, kurie yra paskelbti esą bendram Kana 
dos labui, arba neįeiną į provincijų parlamentų išskirtiną 
risdikciją.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo varne 
niui arba tarnautoją diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIŲ 1 
JOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui 
taip pat draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naud > 
ja tokią diskriminaciją, arba talpinti diskriminacinį darbo 
skelbimą, arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žo 
džiu, ryšium su prašymais darbui.

ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąiun 
goms, kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, nau 
doti diskriminacinę veiklą RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOb 
arba TAUTINĖS KILMĖS pagrindu.

BETKURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄ pagal šio jstaty 
mo nuostaaus, arba liudijantis ar teikiąs paramą sį įstatymą 
vykdant, yra apsaugotas nuo bet kurios keršto akcijos, kurios 
būtų prieš jį imtasi.
Apart federalinio įstatymo, ir keletas provincijų turi bešali.k > 
samdymo arba panašaus pcbūdžio įstatymus, kurie darbinio 
kus saugo nuo diskriminacijos darbe pramonėse, kurios pr. 
klauso atitinkamos provincijos jurisdikcijai. Tokie įstatymu 
veikia sekančiose provincijose: Ontario, Manitoba, Šeškai 
chewan, New Brunswick, Nova Scotia ii Britų Kolumbija.

SKUNDAI PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ 
TURĖTŲ BŪTI RAŠTIŠKI IR PASIŲSTI:

Director of Industr. Relations, 
Department of Labour, 

Ottawa
MICHAEL STARR, GEORGE V. HAYTHORNE, 

Minister Deputy Minister,

IŠ VISUR
— Rytinės Vokietijos ledo

nę šią mugę aplankyti, pasivai 
sinti įvairiais skanumynais ir 
pabandyti laimės loterijoje. 
Taip pat pranešame, kad tėva; 
norintieji savo dukreles įrašyti 
į skautų organizaciją, skam 
bintų R. Bagdonienei, tel. LI 
9-7641 arba D. Gutauskienei, 
tel. JA 9-6982. Į jaunesnes 
skautes registruojamos mergai 
tės nuo 7 m. amžiaus, 
Hamiltono Skaučių Vadovybė.

St CATHARINES, Ont
LIETUVIAI MOKINIAI 

PASIREIŠKIA TEATRALIŠ 
KAIS GABUMAIS.

Vietos Denis Morris High 
School mokiniai vasario 2 d 
savo auditorijoje pastatė dra 
inatizuotą anglų kalba vaidini 
mą „Song of Bernadette“. 
Yra tai veikalas. apie Liuro’u 
stebuklus iš mergelės Bernadet 
tos gyvenimo.. Vietos laikras 
tis „The St. Catharines Stan 
dard“ apie tą įvykį gan pl a 
čiai aprašydamas išvardina v 
sus vaidintojus, .kurių tarpe ma 
tome net dvi lietuviškas pavai 
dės: L. Bušauskas ir R. Pau 
lionis. Ypač gražiai atsiliepia 
apie R. Paulionį, suvaidinusį 
malūnininko Soubirous rolę.

Be to, tas pats laikraštis įsi 
dėjo R. Paulionio fotografiją, 
stovintį su kitomis trimis vai 
dintojomis scenoj. Reikia pri 
durti; kad L. Bušauskaitė ir 
R. Paulionis kalba gražiai lie 
tuviškai ir aktyvūs dalyviai lie 
tuviškam veikime, jd.

VASARIO 16-TOS1OS 
DIENĄ

paminėjo ir St. cathariniečiai. 
nors ne perdaug iškilmingai, 
bet bukliai susirinkę vasario 10 
d. slovakų salėje. Paskaita iš 
Toronto svečio J Matulionio. 
Jis daug kartų yra pasirodęs 
St. Catharinėje, tačiau dėl sa 
vo iškalbingumo ir įdomumo 
temos mielai visų mėgiamas ir *.c 
noriai visų klausomas. Šį kar 
tą kalbėjo .apie valandą. Visi 
atsidėję išklausė jo . patiektas 
rimtas mintis dėl šių dienų mū 
sų išeivijos ir bendrai visos mū 
sų tautos padėties. Po paskai 
tos p. Zubrickienė ir Br. Simo 
naitis paskaitė po eilėrąŠtį.-.

Įėjimas buvo neapmokamas, 
tik buvo renkamos aukos , pą 
gal du sąrašus: vienas Tautos 
Fondui ir antras Nepriklauso) 
mybės Fondui. Minėjimą ren 
gė ir jį vedė St. Catharines apy 
linkės B-nės valdyba.

Padėti susidariusias minėji 
mo išlaidas po oficialiosios da 
lies buvo šokiai, loterija ir bu 
fetas. Tai šia proga tenka pa 
minėti, ypač ne kaž kaip pritin 
kąs šiai šventei kaikurių elgc 
sys. Atsiminkime, kad esame 
išeivijoje, ir čia ne Lietuva.

Atkelta iš 2-ro psl.
BYLA VILNIUJE. .'.

sa“, radę sau bendrininkų į už 
sienį pabėgusių „buržuaziniųi 
nacionalistų ir dvasininkų“ t»r 
pe. Ta proga vėl metamas kai 
tinimas Lietuvos d va aiški j ai —

Sf
Montrealio „Tauras” su savo treneriu. Iš kairės į dešinę klūpo: V. Bitnerytė, L- Mikalt.’ū 
naitė, A. Lukoševičiūtė ir A. Gaurytė. Stovi; L. Narbutaitė, D. AneliOnaitė, M. Tautereitė 
ir Romas Otto. Klišė The Meaeengeir’s.

girdi, pasirodęs jos tikrasis vei 
das, svarbiausias jai Dievas— 
pinigai. Taigi, dabar teisiamų 
„spekuliantų“ byla jau siejama 
su Klaipėdos kunigais.

Šį kartą, kai kaltinamųjų 
suole atsidūrė žydų kilmės žmo 
nės, jau metamas šešėlis ir jų 
dvasininkams — rabinams. Jie 
ne tik žinoję apie tamsiuosius 
darbus, bet. . . buvę ir Šių ar 
bitrais. Iš čia daroma skubi iš 
vada: „visokio plauko dvasi 
ninkai vienodi 
mieji 
valiutinėmis operacijomis dau 
giau kaip 13 mil. rubliu apy

Visi kaltina 
apkaltinti padarę savo

vartą. Savo veikla, nurodė 
partinė spauda, šie „spekulian 
tai“ darę nuostolius valstybei, 
juo labjau, kad. . . Sovietu S- 
ga nelengvai gaunanti užsienio 
valiutos mašinoms ar įrengi 
mams užsienyje pirkti. Dabtr, 
girdi, liaudis smerkia tuos spe 
kuliantus ir, reikia manyti, jie 
būsią labai griežtai nubausti.

Žinoma, Lietuvos spauda ne 
mini tikrųjų priežasčių, kodėl, 
būtent, taip įsisiūbavo „spėkų 
liacija“. Įvestas naujas rublis 
neišlaiko nustatyto lygiaver 
tiškumo su kitų kraštų valiuta 
ir vertybėmis ir smunka, o iš

kitos puste prekių trūkumas, 
ių nevykęs paskirstymus, tai tik 
kelios tų visų smerkiamų bla 
gybių atsiradimo priežeteye. Ę.

Filmų menas
Atkelta iš 6-to psl.

Ir dar kas mums, lietu 
viams, ypač malonu: ji puikiai 
lietuviškai kalba, amerikoniz 
mo nesugadintu lietuvišku ak 
centu. Taip pat lietuviškai skai 
to ir rašo. Walt Disney ją vadi 
na „highly talented".

Geriausios sėkmės Tau, Onu 
te Jūrate! Lai tavo talentu nu 
lionai gėrisi.
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Atsiminkime! Montrealio I. SPAUDOS BALIUS kovo mėn. 3 d.-užgavėnėse
TAI BUS ŠAUNIAUS1S ŠIO SEZONO BALIUS, NES ŠIAME SPAUDOS BALIUJE BUS:

L Puiki muzika, pildama didelio orkestro, kuris gros šokius, 
kokius tik kas panorėk, iki naujausių imtinai.

2. Dailininkės Anastazijos Tamošaitienės Dailės Studijoje iš 
austas Tautinis drabužis.

3. Turtinga loterija, kurioje galima bus išlošti du kostiumus, 
gaunamus per žinomą Mamerto Mačiuko siuvyklą..

4. Keturi šokiai bus premijuoti. Šių tarpe bus premijuoti du 
tradiciniai šokiai ir du naujausi, kokius šoka jaunimas.

5. įžanga - įėjimas tiktai 2 doleriai ir už tai ant stalo bus 
alus ir užkanda nemokamai.

VISI RUOŠKIMĖS į ŠAUNIAUSI SEZONO BAL IŲ.KOKS BUS MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS, KOVO 3 DIENĄ SLOVAKŲ KARALIŠKOJE 
SALĖJE, 7220 HUTCHISON STREET, KAMPAS JEANTALON. PAKVIESKIME LATVIŲ, ESTŲ IR KITŲ 

LIETUVIAMS PALANKIŲ ASMENŲ IR PARODYKIME, KAIP LIETUVIAI GRAŽIAI MOKA PRALEISTI VAKARĄ.
II»II ^11 gileli

MONT 5 ■

BANKAS „LITAS” AUGA 
VISI SUSIDOMĖKIME
Paskutniame „Lito” valdy 

bos posėdyje banko vedėjas, 
D. Jurkus, pranešė, kad ,,Li 
to' indėliai peržengė pusės mi 
liono dolerių ribą. Kaip jau 
buvo skelbta, „Lito“ apyvarta 
peržengė miliono dolerių ribą. 
Tai gražūs faktai. Bet tautie 
čiai turėtų dar labjau susido 
mėti savo banku ir dar veiks 
mingiau į jį dėtis, kad tuo oū 
du būtų sudaryta lietuvių eko 
nominė bazė, kuri visiems Fe 
tuviams patarnautų ekonomiš 
kai tvarkytis nepriklausomai 
nuo kitataučių.

Šį sekmadienį, vasario 25 d., 
įvyksta visuotinis metinis „Li 
to" narių susirinkmas, tuojau 
po pamaldų Aušros Vartų sa 
lėje. Kviečiami dalyvauti visi 
nariai ir nenariai.

Šiame paskutiniame valdy 
bos posėdyje reikėjo išstatyti 
kandidatus Į valdomuosius or 
ganus. Patiekti iš šalies buvo 
tiktai keli asmens, todėl valdy 
ba pati papildė kandidatus. 
Tat visuotiniam susirinkimui 
bus duota galimybė rinktis ;š 
šių narių: į Valdybą — Do 
mas Jurkus, Pranas Paukštai 
tis, Pranas Rudinskas ir Alton 
sas Vazalinskas; į Kredito ko 
misiją — Jonas Juškevičius, 
Izidorius Mališka, Antanas 
Morkūnas; į Į revizijos komi 
siją — Jonas Adomaitis, Juo 
zas Bulota, Petras Lukoševi 
čius ir Jonas Ramanauskas.

Susirinkimui pasibaigus, bus 
vaišės. Visi kviečiami dalyvau 
ti.
• Dr. H. Nagys šį savaitgalį 
iŠskienda į Bostoną, kur daly 
vaus Kultūra klubo ruošiama 
ine Škėmos minėjime.
• Pp. Vizgirdai iš LaSalle, sį 
antradienį jau išvyko į USA, 
prie Čikagos, nuolatiniam apsi 
gyvenimui.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

EVANGELIKAMS 
PAMALDOS

įvyks vasario 25 d. 12.30 v. 
po pietų St. Johns bažnyčioje, 
3594 Jeanne Mance Str. Parne.l 
das laikys vikaras Aig. Žilins 
kas, iš Bostono. Pamaldų me 
tu bus paminėta vasario 16 d. 
Maloniai kviečiame skaitliu 
giau dalyvauti pamaldose.

Parapijos Taryba. 
KLB MONTREALIO SEI 

MĖLIO PREZIDIUMO 
pirmininkas Albertas Rusinas 
šeštadienį dalyvavo atnii.ių 
grupių subuvime, tarp 18 tau 
tų atstovų, ku rdalyvavo ir Imi 
gracijos ministerė p. Fairclou 
gh.

DAUGIAU IŠKYLA 
LIETUVIŲ

Domas Bučinskas, dirbąs 
Grand-Mere Shoe Co. Ltd., 
studijavęs prekybą MacGell 
universitete ir suminėtoję fir 
moję dirbęs kaip revizorius (au 
dit supervisor), dabar pakeltas 
Įmonės atskaitomybės sk. virsi 
ninku ir gyvena Grand’Mere, 
P. Q.

SPAUDOS BALIAUS 
ŠOKIŲ KONKURSUI 

kuris šiemet bus taikomas
šokiams, prizus, kaip ir pernai, 
aukoj aNepr. Lietuvos rėmė 
jai. Jau yra pažadėtos dviem 
Šokiams premijos: op. sol. E. 
Kardelienė vienai ii rest. sav. 
Pov. Jocas — kitai. Reikia 
dar dviejų premijų, nes šiemet 
bus premijuojami 4 šokiai, tu 
rint prieš akis faktą, kad jauni 
mas šoka pačius naujausius šo 
kius, o juos premijuoti taip pat 
yra būtina.
0i|Akordeonistas, minint Lie 
tuvos nepriklausomybės atki.ri 
mo sukaktį, Plateau salėje, bu 
vo Genius Latvaitis, ne Lieluv 
ninkaitis. Akordeonisto paVai 
dės programoje nebuvo.

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

HU 1-8437

4

mmtmittntmttnitiHnumnnutnnn
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun. 
Pirmadienį ir

2-4; 7-9 p. m

*

■i-

»

antradienį ir 
penktadienį 2—4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
■innnmtnmmnammwwwwmmini

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL15KA 

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

eaMwwwwwwtfwwwwwwww 
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Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
: 956 SHERBROOKE E.

Tai.: LA 2-7236

MONTREALIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
D-ja kviečia j vasario mėn. 24 d. Auškos Vartų 

parapijos salėje ruošiamą

UŽGAVĖNIŲ
Vakarienę

SU SPURGOM IR ž.AGARĖLIAIS.

Programoje: šokėja Galina Šimaitienė ir Aušros Vartų 
parapijos vytų choras, ved. muz. A. Ambrozaičio.

S Gros geras orkestras. Pradžia 7 v.
i

Valdyba.
.aC- - i i .■t^a&asaaggMi

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pradedant šiuo sekmadieniu 
iki Velykų, parapijos m-sijų 
laiką išskyrus, pradedame cik 
lą — eilę pamokslų apie visuo 
linio Bažnyčios susirinkimo es 
mę, svarbą bei tikslus.

A. V. parapijos komiteto 
pilname sąstate, susirinkimas 
įvyks vasario 20 dieną 8 vai. 
vakaro, A. V. parapijos kle 
bonijoje.

Užgavėnių balių su įdomia 
programa, ruošia Montrealio 
L. K. Moterų Dr-ja vasario 2“. 
dieną, 7 v. vakaro AV salėje 
Dalyvauti maloniai kviečiama 
visa Montrealio visuomenė.

Praeitą sekmadienį parapi 
jos reikalams bažnyčios rinklia 
voje suaukota 179 dol.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo: Ip. 
Tauteris 24 dol., V. Gustai 
nis 10 dol, P. Ivanauskienė 10 
dol., H. Moreau 10 dol. ir P. 
Kleizas 4 dol.
9 Jokubauskas Povilas su dra 
ugu, išvažiavo j Europą, nes 
nori pašliūžinėti Šveicarijoje, 
Alpėse. Be to, aplankys ir ki 
tas valstybes — Prancūziją, 
Vokietiją, Angliją ir kt.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimo pobūvis įvyksta šį 
sekmadienį, vasario 25 d. .4 
vai. po pietų Šv. Kazimiero pa 
lapijos svetainėje. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Šv. Elzbietos vakarienė pra 
ėjo labai sėkmingai ir davė gra 
zaus pelno.

Rinkliava bažnyčioje 138.98. 
Aukavo: J. Kleiza ir V. Vaši 
liauskas po 30 dol.; J .Kuke 
nis, J. Kisielaitis ir E. Talalai 
tė po 20 dol.; J. Judickas 17 
dol. ir J. Adomaitytė 10 doi.

Palaidotas Povilas Gurklys. 
55 metų, ilgesn laiką sirgęs. 
Montrealio kalno kapinėse.

ŽIEMAI J ŠILTUS 
KRAŠTUS

Pp. Rutkauskai, valyklos 
De Lux savininkai išskrido Į 
Floridą, o iš ten į Jamaicą.

Ponai Intai išskrido Į Flori 
dą ir, be to, lankys dar ir ki 
tas Amerikos pietų valstijas. Į 
Montreal; sugrįš į Spaudos ba 
lių.

• Pp. Valiuliai susilaukė šei 
mos prieauglio — dukters.
• Tautkų Pranas ir motna bu 
vo susirgę, bet dabar sveikstu.

pr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

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

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Outremount, Davaar Avė., 

į šiaurę nuo Van Horne.
Pirmame augšte, 6 atskiri kam 
bariai. Apšildytas, karštas van 
duo, dujomis kūrenama plyle 

iė, šaldytuvas, insineratorius.
Mėnesiui $ 110.

Teirautis angliškai: RE 7-6551 
extention 35, tarp 12 ir 8 vv.

!
 ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-89338 ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER,
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. F..

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 augštas.

Tel.. A V 8-31 k 5

Arch Realties R d.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957.

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo. 
Skambinti nuo pirmadienio iki 

šeštadienio OR 7-3986 
arba OR 4-7578.

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute 
7684 Edward St., LaSalle.

Sekmadieniais asmeniškai 2—4 
p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkauja visokių 
rūšių draudimuose, daro 

vertimus ir užpildo visokius 
blankus: pilietybės, valdiškų 

ir imigracijos reikalais.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir reinodeliuoju senus 
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

ŠAUKIAMAS „PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

Toronto Lietuvių Kred'to 
Kooptratyvo „Parama“ visuo 
tinis narių (šėrininkų) susirin 
kirnas šaukiamas 1962 m. vast, 
rio mėn. 25 d. 3 vai. p. p. Pri 
sikelimo parapijos salėje — 
1021 College Street, Toronto. 
Visiems nariams išsiuntinėta su 
sirinkimo dienotvarkė kartu su 
metine apyskaita. Negavę, pra 
šomi paskambinti „Paramos“ 
raštinei LE 2-8723.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

3 vai. p. p. International Insti 
tute. Programoje: dr. A. Tri 
inako paskaita, vietinės va! 
džios atstovų |odis ir menine 
dalis.

Ontario naujasis premjeras 
John (P. Robarts, prieš vykdą 
mas j minėjimo salę, lankėsi 
Prisikėlimo parapijoje. Jį pasi 
tiko parap. kunigai ir par. 
mitetas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

• K. ir K. Kaminskų po ilgos 
ligos mirė dukrelė Birutė 7 m. 
tmžiaus Palaidota Šv. Jono 
Kr. kapinėse.
• Šv. Kazimiero minėjimas 
bus sekm., kovo 4 d., p .v. p. 
p. Trunmpą paskaitą skaitys ] 
Gustainis. Meninę programą 
išpildys Prisikėlimo parapijos 
suaugusių ir vaikučių chorai.
• Šį šeštadienį — didelis ir įdo 
mus Prisikėlimo parapijos cho 
ro parengimas. Be įprastų 
linksmybių, bufeto, loterijos n 
tt., bus staigmenų pilna me 
ninė programa.

PALIKIMAS KOVAI SU 
OKUPACIJA

1961 m. sausio 6 d. Toron 
te, Kanadoje, mirė Povilas 
Budreika, New Yorke ketvir 
tąją dalį savo palikimo, „su 
viltimi, kad Jūs savo nuožiū 
ra panaudosite, kaip rasite ge 
riau kovai su Lietuvos okupan 
tu".

Tai pirmas toks atsitikimas. 
Šiomis dienomis palikimų ac! 
ministratorius, velionies brolis 
Juozas, atsiuntė čekį 340 dol. 
75 Ct. sumai. Nesvarbu suma, 
bet patrioto lietuvio valia.

Velionis Povilas Budreika 
gim. 1909 m. birželio 17 d. 
Utenos apskrityj, buvo baigęs 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Kaune, Teisių Fakultetą. Į Ka 
nadą atvyko 1948 metais iš 
Vokietijos.

KOLCHOZAMS
Sovietinės Lietuvos koicho 

zai ir sovehozai bando gerinti 
turimų raguočių bandas, l uo 
tikslu Olandijoje užpirkta keli 
šimtai pieningos juodmargių 
veislės telyčaičių. Galvijų prie 
auglis iš Olandijos pristatomas 
laivais į Klaipėdos uostą.

Vilniaus radijo pranešimu 
300 iš Olandijos gautų galvijų 
jau pristatyta į Lietuvos koicho 
zua. E.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4
(į rytus nuo Dufferin St.;
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PIRMOSIOS IŠ LIETUVOS 
Į USA EKSKURSIJOS

DALYVIŲ ŽINIAI
Yra kiilęs sumanymas šią 

vasarą Kanadoje sušaukti 1939 
metais įvykusios pirmosios iš 
Lietuvos į Ameriką prekybi 
ninku, pramonininkų ir amati 
ninku ekskursijos dalyvių su 
važiavimą. 1

Suvažiavimo reikalu (galuti 
nai nustatyti vietą, laiką ir t. 
p.) teks susisiekti su visais 
ekskursantais paskirai. Tam 
tikslui visi tos ekskursijos daly 
viai yra prašomi pranešti savo 
adresus ekskursijos vadovui: 
Dr. J. Kaškeliui, 1385 Queen 
Str. W. Toronto 3, Ont.. Ca 
nada.
„TIK PRISIMINK, MONO 

MAŽYTE”
Lietuvių Akademinio sambii 
rio parengimas turėjo būu 
skaitlingesnis, bet praėjo labai 
gražiai. Programa buvo įdomi, 
linksma ir sklandžiai vyko.

Aktoriui J. Akstinas skaitė 
eiliuotas aktualijas, dainavo s<> 
le F. Sidaravičiūtė, L. Barnus 
kas, Z. Lapinas ir A. Urbo 
nas; dainavo ir gitaromis mu 
zikavo suminėtieji ir solo L. 
Barauskas; orkestre bi >liai La 
pinai, Č. Januškevičius. E. Dai 
nius, L. Morkūnas. Muzikinė 
dalis paruošta labai sklandžiai 
Zigmo Lapino. Programa bu 
v o simpatiška tr nik lai 
kos išklausyta. Patarimas dai 
nininkams: kadangi jie dainuo 
ja aktualijas, tai reikia taip tai 
ti žodžius, kad galima būtų 
girdėti, kas tariama, nes tokiu 
atveju vienos melodijos neu? 
tenka.

Po 
ausiai 
vaišės 
ėjo labai geroje nuotaikoje.
• Tradicinis Kat. Moterų Už 
rys pasirodys su kulinariįor- 
gavėnių balius kovo 3 d. Mote 
įvairenybėmis.
• Kleb. T. Placidas išvyksta į 
liet, pranciškonų vadovybės po 
sėdžius. Grįš kitą savaitę.

vienos melodijos neu?

programos buvo maloni 
orkestro muzika, šokiai, 
ir loterija. Vakaras pra

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

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

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

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Šulinskas.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rachel kampas Bercy — Res 
toranas ir 4 apartmentai. Sep 
tynių metų. Pajamų $3,540. / 
Prašoma $25,000. įmokėti */3.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos 
A d amonis, RA 2-2472.P.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Laohine. Tel. ME 1-0882

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

TaL RA 1-6005.
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