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MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI FANTUS AUKOJA:

JAV laimėjimai sujaudino SSSR
KAS NAUJA KANADOJE

CHRUŠČIOVAS ATSKUBĖJO PAS KENNEDY 
SU EILE PASIŪLYMŲ 

Viršūnių konferencijai nėra pagrindo. 
Alžyras su Prancūzija susitvarko.

20 metų Amerikos Balsui. 
LaSalle 50 metų.

J. GLENN 1 aimingas, nepap 
įastai puikiai moksliškai pa 
ruošias lėkimas aplink Žemę, 
kurį stebėjo visa laisvoji žmo 
nija, pritrenkė Rusijos dikta 
turą, kuri savo astronauto 
skridimus griežtai slėpė nuo 
žmonių žinojimo. Rusų astro 
nautai buvo daiktų arba gyvu 
lių rolėje, kai

AMERIKOS ASTRONAU 
TAS BUVO VEIKLUS IR

SAVARANKIŠKAS.
Jis skridimo žinias visą laikė 
tiekė į Žemę, aplink kurią skr> 
do 17,500 mylių greičiu 100— 
150 mylių augštyje. 3 kartus 
aplink Žemę astronautas ap 
skrido per 4.33 vai. Nusilc.de 
beveik tiksliai numatytoje vie 
toje ties iškilimo. Cape Cana 
veral, vietove Atlante.
NUOSTABUS epochą žymįs 
skridimas, buvo tobulai pa.u 
tas. Raketa buvo aprūpinta ga 
limais moksliniais instrumen 
tais, kurie labai gerai veikė.

TOBULAI PARUOŠTAS 
SKRIDIMAS PRITRENKĖ

RUSŲ DIKTATŪRĄ.
Ir Chruščiovas tuojau atskubę 
jo pas Kennedy su pasiūlymu 
. . .bendradarbiauti. Kennedy 
sutiko, bet pastebėjo, kad Ru 
sija viską darė slaptai ir savo 
žygius slėjė. . . Dabar, kai pa 
sirodė, jog Amerika skridimą 
yra paruošusi dar tobuliau, ne 
gu Rusija, jau sutinka bendra 
darbiauti.'. .
CHRUŠČIOVAS, norėdamas 
sumenkinti JAV laimėjimų įs 
pūdį,

PASIŪLĖ VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ ‘

sušaukti Genevoje, kaip buvo 
praeityje.
KENNEDY į tai atsakė: Ge 
rai, tartis, norint rimtai išlaikv 
ti raitą, reikia, bet kol kas

VIRŠŪNIŲ KONFERENC1 
JAI DAR NĖRA 

PASIRUOŠTA.
Ir Kennedy pasiūlė tai vi.šū 
nių konferencijai pasiruošti, 
o pasiruošimą pradėti nuo už 
sienių reikalų ministerių susiu 
kimo. Tai yra pamatuotas at 
sakymas. Šis pasiūlymas turi 
apmti ir kitus Chruščiovo pa 
siūlymus, įkandin atsiųstus pa 
sireiškus didelei Amerikos per 
svarai prieš Rusiją.
ALŽYRO klausimas, kaip at 
rodo, įčjo į paskutinę sprendi 
mų fazę. De Gaulle iniciatyva 
kovos su kraštutiniais dėka, 
santykiais su Kinijos komunis 
tais, kurie veržiasi Indijon. Jir 
sutinkąs

ALŽYRAS GAUNA 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Tai formaliai bus aptvarky 

ta artimiausiomis dienomis. 
Tai yra didelio svarbumo ivj 
kis, kuris turės žymiai pakeis 
ti tarptautinę būseną, kuri dėl 
užsitęsusio karo Alžyre buvo 
surakinusi Prancūzijos rankai, 
reikalingas sprendžiant tarp 
tautinius klausimus.

NEHRU taip pat susirūpinęs 
AIŠKINTIS SANTYKIUS

SU KOMKINIJA.

Tiktai ar Kinijos komunis 
tai sutiks derėtis su Indija? 
KUBOJE kažkas ne visai ge 
rai. „Narsusis“ F. Kastro i.esi 
rodė dvi savaites. Pasklido 
įvairių gandų: kad jis atstaty 
tas iš žemės reformos vykdy 
tojų pareigų; kad prašęs prie 
glaudos Meksikos atstovybė 
je; kad išbėgęs Maskvon. Gal 
nieko to nėra, bet ir gandai be 
kokio nors pagrindo nekyla. 
Kuboje kažkas ne taip, kaip 
buvo.
AMERIKOJE valstybininkai 
pradeda rimčiau galvoti.

SENATORIUS GOLDWA 
1ER REALIAI GALVOJA.

Pasikalbėjime su spauda jis 
pasisakė, kad JAV daranti d> 
deles klaidas santykyje su Ru 
sija, Kuba ir Jungtinėmis 1 au 
tomis. Jis įrodinėja, kad Ame 
rikai nėra prasmės būti JT O 
nariu, kai ši organizacija nep,. 
jėgia išspręsti nė vieno klau 
Simo, kur skersai kelio atsi 
stoja Rusija su veto teise. Jis 
siūlo vakariečiams sudaryti 
veiksmingą bloką, o su sovieti 
nmkais nutraukti santykius vi 
sai. Goldwaterio argumentai 
rimti ir įtikiną, tiktai savo ra 
dikalumu kažin ar priimtini 
Amerikai, kuri visą laiką plau 
kia neryžtingumo srove.

KITOS ŽINIOS
— LaSalle sekmadienį, va 

sarto 25 d., atšventė 50 metų 
sukaktį nuo įsikūrimo. Dabar 
LaSalle jau suauga su Mont 
realiu.

— Į Kanados senatą išstaty 
ta trijų lenkų kandidatūra.

— Vasario 25 d. suėjo 20 
metų, kai veikia Amerikos Ba1 
sas. Ta proga buvo surųpštas 
specialus minėjimas, kurių .ne 
specialus minėjimas, kurių me 
transliacijų.

— Bendros rinkos organika 
vimas stumiamas pirmyn. Si 
gera idėja Europą ves į vieny 
bę, gal i Jungtines Europos 
valstybes.

SLA PILDOMOSIOS 
TARYBOS RINKIMAI 

TIK VIENĄ KOVO-MARCH 
MĖNESI

Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje kas antri metai renka sa 
vo vykdomąjį organą — Pil 
domąją Tarybą. Tie rinkmai 
įvyksta Šiais 1962 metais. Or 
ganizacijos 50 Seimo nutari 
mu rinkimai turi būti atl kti 
per vieną menes ir juo konsti 
tucijoje yra minimas kovo -
- March mėnuo. Todėl vado 
vaujantis Seimo minėtu nutari 
mu ir organizacijos nuostatais 
kiekviena SLA kuopa yra pra 
šoma pačiai kuopai patogiau 
šią dieną - pradedant kovo -
- March 1 d. ir baigiant kovo- 
-March 31 d., sukviesti narių 
susirinkimą rinkimams atlikti.

Balsavimai daryti prieš ko 
vo-March 31 d. nebus užskai 
lomi. Nariai ir kuopos yra pra 
šomos šį pranešimą primti dė 
mesi n ir juo vadovautis at'ie 
kant Pildomosios Tarybos rin 
kimus.

B. Pivaronienė 
SLA sekretorė.

KANADOS PILIEČIŲ 
SULYGINIMh

Liberalai įnešė Federalinin 
parlamentan projektą įstaty 
mo, kuriuo visų Kanados pilie 
Čių, Kanadoje gimusių ir natū 
ralizuotų, t. y. — imigravusiu, 
teisės būtų visiškai sulygintos, 
atseit, — kad ir natūralizuo 
tiems nebūtų galima atimti pi 
lietybės teisės, kaip kad yia 
dabar. Bet konservatoriai to 
įstatymo svarstymą snboikota 
vo ir jis atidėtas į dienotvarkės 
galą.

BANKO „LITAS” METINIS 
visuotinis susirinkimas buvo darbingas ir parodė rimtą ban 

ko narių reikalo supratimą.
„Lito“ pirmininkas notaras 

J. Bernotas 1 vai. atidarė susi 
rnkimą ir pasiūlė priimti pabėk 
tą dienotvarkę.

Į balsų skaičiavimo komisi 
ją išrinkti G. A'inauskas, A. 
Norkeliūnas ir B. Staškevičius.

Tiksliai ir išsamiai Pr. Ru 
dinsko surašytas ir paskaity -as 
prot'okolas priimtas bee pa 
taisų.

Tikslų ir gražų pranešimą 
padarė pirm. J. Bernotas, kons 
tatavęs gražią banko pažangą, 
didėjantį tautiečių susidomejt 
mą savo banku ir juo pasitikeji 
tną. Baigdamas pranešimą, 
pirm. J. Bernotas palinkėję vi 
siems lietuviams dar daugiau 
telktis aplink savo banką, kuris 
nuoširdžiai rūpinasi visiems pa 
dėti.

Banko vedėjas D. Jurkus 
pranešė apie piniginį banko šio 
vį, operacijų eiga, ekonominę 
konjunktūrą, kuri veikė ir „i_,i 
to" veikimą, kai kuriuos sunku 
mus. Vedėjas D. Jurkus sum 
nėjo, kad „Litas“ praėjusi ris 
metais turėjo $529,460.11 pa 
jamų, $487,649.48 išlaidų. $ 
1,017,109.69 padarė apyvart >s 
ir gavo $19,402.32 pelno, ku 
ris pridėjus iš 1960 m. likuti— 
$1,755.32, paskirstytas: 4 25% 
nariams indėlininkams dividen 
do — $17,774.27, atsargos ka 
pitalui padidinti — $1,950 ir 
pelno nepaskirstytas likutis — 
$1.433.37. Atsargos kapitr.jj 
dabar yra $7,200 Narių -- 
629. Banko vedėjas sumini, 
kad bankas normaliai auga ir 
būtų gerai, kad lietuviai nuo 
širdžiau į jį eitų.

K red ito komisijos pirm. J. 
Juškevičius praneša, kad per 
metus buvo paduoti 77 pi a 
šymai paskoloms gauti ir 9 mor 
gičiams; mažiausia prašymų su 
ma buvo $ 50 ir didžiausia $ 
15,000.

Revizijos komisijos pirm. J. 
Bulota perskaito revizijos ak 
tą, surašytą labai plačiai ir de 
taliai, aptariant visas pozicijas. 
Akte konstatuojama tvarka ir 
visų faktų teisėtumas. Be to 
pirm. J. Bulota, kaip kasmet, 
parodo jo paruoštą „Lito“ vei 
kimo diagramą, kurios duome 
nys beveik sutampa su banko 
vedejo, D. Jurkaus, skaičiavi 
mų numatymais.

Po pranešimų gana ilgokai 
užtrukta diskutuojant kaiku 
riuos reiškinius. Tai yra tvai 
koje, kiek liečia esminius klau 
Simus, kurių buvo, bet lokivo 
se susirinkimuose reiktų vengti 
asmeniškumų. kūne nemalo 
niai nuteikia.

1962 m. išl. sąmata priimt i 
$13,470 su specialiu $2,000 
priedu banko plėtimui į rytine;

KA1KURIE SUVARŽYMAI 
JAV SPAUDAI

Amerikos spauda ligšiol nau 
dojosi tūlomis privilegijomis Ka 
nadoje. Daugelis laik «ščių ir 
žurnalų spausdinami Kanadoje 
ir surenka didžiules sumas skel 
bimams, už ką nieko nemoka. 
Dabar šioje srityje būsią įvesta 
kaikurių suvaržymų Kanados 
spaudos naudai. JAV VaKly 
bės departamentas tuojau dėl 
šio nusistatymo užprotestavo. 
Dar nežinia, kaip šis klausimas 
galutinai bus išspręstas.

Montrealio sritis, tačiau tai pa 
liekant valdybos sprendimams.

Diskusijų eigoje iškilo ban 
ko įstatų tobulinirųo ir didės 
nio gyvenimui pritaikymo rci 
kaiingumas. Tam tikslui išrink 
ta St. Kęsgailai pasiūlius, koi ii 
sija: A. Gražys, A. Norketrū 
nas ir Juozas Lukoševičius. Bo 
ko kita, pasisakyta už moterų 
teisių sulyginimą su vvrų tt.i 
sėmis ir nutarimas šiuo reikalu 
nusiųsti atatinkamoms instituci 
joms.

Pasisakyta už tai, kad būtų, 
kiek galima, lengvinti morgi 
čių išdavimą, bet morgičių dra 
udimą, nors jis jų gavimą tru 
pūtį pabrangina, palikti gal*o 
je.

P. Mickui pasisakius, kad 
bankas ir jo vedėjas veikia ge 
raĄ, Juozas Lukoševičius pa 
siūle banko valdomiesiems or 
ganams pareikšti už darbą pa 
dėką ir palinkėti dar geresnės 
sėkmės, kas susirinkimo ir pr. 
imta.

J valdybą išrinkti: P. Rv 
dinskas, D. Jurkus ir A. Vaza 
linskas; į Kredito komisiją — 
J. Juškevičius ir A. Morkūnas, 
į Revizijos komisiją: J. Bulota, 
Petras Lukoševičius ir J. Ado 
maltis.

Po to sekė užkanda, veda 
ma V. Zi.bo ir talkinama eiies 
ponių.

SAUKIAMAS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 4 d., 12,30 vai. pp., 
Aušros Vartų salėje šaukiamas 
Montrealio L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos metinis V'suoti 
nis narių susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė.
1. Susitinkimo atidarymas.
2. Vlado Putvio pagerbimas.
3. Prezidiumo rinkimas.
4. Valdybos pirm-ko pranešim.
5. Reviz. k-jos pranešimas.
6. Valdomųjų org. rinkimas.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.

Visi nariai maloniai kviečia" 
mi susirinkime, ir S-gos įkūrė 
io Vlado Putvio pagerbime da 
iyvouti. Be dienotvarkėje nu 
matytų punktų bus atskirų sva 
rbių klausimų aptarimas ir 
svarstymas.

Nustatytu laiku kvorumui 
nesusirinkus, po pusės valan 
dos susirinkimas bus skaito 
inas teisėtu, nežiūrint atvykti 
šių narių skaičiaus.
* Pp. Intų šeima atostogau 
v o šiltuose kraštuose — Iš Mia 
mi jie išplaukė į Bahamas. Iš 
ten pp. Intai rašė, kad oras 
labai gražus, augmenija vešli, 
pastatai labai skiriasi nuo Flo 
rdois. Pp. Intai ten pasitiko ko 
smonautą Glenn. Jau vra su 
grjžę.

14. Dailininkė A. Tamošaitie 
nė, Tautinį drabužį.

15. Neprikl. Lietuva, Du išio 
Šimus po $50.

16. E. Kardelienė, Du tortus.
17. E. Kardelienė, Siuvinio e'

tą-
<17., M. Leknickjenė, Medžią 

gą suknelei.
18. P. Vilimienė, Medžiagą 

suknelei.
19. J. K., Skutimosi mašinėlę.
20. Nežinomas, Saldainių dėž
21. Nežin., Padėklą metalinį.
22. Nežin., „Paris“.
23. P. Sk., Karoliai a la gint.
24. P. T., Šokolado dėžę did.
25. Nežin., Kojinės mot. 2 p.
26. Nežinomas, Keram, indų.
27. Nežin., Druskai-pipirams.
28. Nežin.. Atramos knygoms.
29. Nežin., Knyga apie Hooll 

vvoodą.
30. Nežin., „Trejos devyner. ‘
31. Nežin., Vazą stiklinę.
32. Nežin., Karoliukus.
33. Nežin., Šuo, kerimika.
34. Neprikl. Lietuva, Pten.
35. E. Kardelienė, Paslapčių 

dėžutę.
36. Nežinomas, Karoliai tam?
37. Nežin., Vaikui prietais.
38. Nežm. Rašmenų setas.
39. „ Did. setas stiklų.
40. ,, Spalv. siūlų setas.
41. ,, Dvi poros kojinių.
42. ,, Medžiaga suknelei.
43. ,, Skarelė šilkinė.
44. ,, Medžiaga suknelei.
45. „ Vytelių indų "etas.
46. ,, Padėklas stiklin.
47. „ Saldainių dėžė.
48. ,, Auskarai.
49. „ Žiebtuvėlis.
50. Pūkis, Dirbt, katinas.
51. P. Kaulakis, 2 dol.
52. Pp. Bulotai, Vyno b. ir 

skut. maš.
53. A. Gražys, 1 dol.
54. J. Laurinavičius, Saliami ir 

sūris.
55. O. Adomonienė, Šokolod.
56. P. Gražienė, 1 dol.

KONSULO J. ŽMUIDZINO KALBA VASARIO 16-TOS 
PROGA

Vasario 16-oji yra i.e vien 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo šventė, jinai yra trem 
ties lietuviui ir lyg metinė tauti 
nė išpažintis, per kurią jisai su 
simąsto ir savęs paklausia : „Ką 
gi aš gero savo Tėvynei nuo 
Šešioliktosios ligi Šešiolikto 
sios esu padaręs?“

Ir tokio susimąstymo valan 
doje, ne vienam pasibeldžia į 
sąžinę nerami mintis: Kam gi 
aš pabėgau iŠ Lietuvos, gal ten 
būčiau naudingesnis lietuvių 
tautos gyvybei išlaikyti be; jos 
laisvei atkovoti?

Kaip bebūtų šis klausimas iš 
spręstas, visvien praeitis — te 
geroji mūsų auklė ir molina — 
nepaneigia išeivio nuopelnų 
gimtąjam kraštui. Tik prisimin 
kim prieš 700 metų iš kryžiua 
čių okupacijos gausiomis si o 
vėmis pabėgusius sentėvius prū 
sus kurie kaip akyvaizdūs Teu 
tonų Ordeno žiaurumų liūdi 
ninkai ir galingi į kovą š„uk 
liai suKČlė Mindaugo ir Gedimi 
naičių Lietuvoje neapykantos 
audrą prieš pavergėjus ir įžie 
bė visuotiną lietuvių pasiprie 
Šiniiną tiems didelio garso šal 
muotiems apaštalams.

Antras pavyzdys — tai iš 
Rusijos carų pavergtos Lietu 
vos į Jungtines Amerikos Vals 
tybes pabėgusių lietuvių did e 
ji, istorijos įamžinti darbai ir 
pasišventimas Lietuvos valsty 
bės atkūrimui.

Trečiu pavyzdžiu — turime 
būti mes patys, raudonojo - te 
roro atblokštieji ir esantieji 
kur kas geresnėj padėtyj ko 
voti už Lietuvos laisvę negu se 
nųjų kartų išeiviai, nes esame 
gausesni, mokslų ir tautine są 
mone stipresni ir Didžiųjų De 
mokratijų remiami.

Taip. — remiami, nes pats 
faktas, kad aš, kaip Lietuvos 
Konsulas Kanadoje, čia šian 
dien prabylu į jus, tatai įrodo, 
ir be to dar pasako, jog Lietu 
vos laisvinimo pozicijos nepra 
ląstos.

Ir perfrazuodamas poetą 
Vaitą, Vitmaną, aš norėčiau iš 
Lietuvos Konsulato, kaip iš Ne 
priklausomos Lietuvos teisinio 
piliakalnio, štai ką pasakyti: 
Lietuviai susikrimtę, žmonių 
atmest, žmonių suprasti. . .

Bei jie žengia!

57. Stp. Kęsgailą, 2 dol.
58. V. Ottienė, Tortai Napol.
59. Br. Abromonis, 2 dol.
60. Gudas Jurgis, 2 dol.
61. Barysas Zigmas, 2 dol.
62. Gražys Juozas, Šampano.
63. J. Adomonienė, 3 siunti 

mų persiuntimą į Lietuvą. 
Visiems aukojusiems Spau

dos baliaus loterijai nuošir 
džiai dėkojame. Kas dar paau 
kos, būsime labai dėkingi. 
Taipgi būsime dėkingi visiems, 
kas atvyks į Spaudos balių ir 
atvjkstant atveš ii loterijai fan 
tus. Ji ten pat bus įjungtą j 
terijos visumą. N. L.

Talkininkais rinkti fantus su 
tiko būti: p. Dalmotas Duver 
ny, p. Bijūnienė Rosemounte, 
p. Šimaitienė.

Dėkingi esame už gražią tai 
ką. Tautiečiai, kam yra kur ar 
Čiau, maloniai prašomi fantus 
užnešti. N. L.
9 Meilus Vytautas, Kanados 
Federalinės valdžios paskirtus 
į konsularinę tarnybą Vokieti 
joje, Koelne, prieš išvykda 
mas į paskyrimo vietą, tamy 
bos reikalais lankėsi Montrea 
lyje ir viešėjo pas pp. Smilge 
vičius.
• Ponia Lukošienė, sunkiai su 
sirgusi, Dr. J. Šemogo buv t 
operuota Lashinės ligoninėje 
ir dabar, nors dar tebėra ligo 
nineje, bet jau gerai jaučiasi ir 
tikisi greit pasveikti.
• Statkevičius Jonas, tabako 
ūkio savininkas nuo Rodney, 
lankėsi Montrealyje, šeštadie 
nį dalyvavo MKM D-jos vaka 
rienėje - baliuje ir viešėjo pas 
savo bičiulius.
9 Aleksandras Piešina susižie 
davo su p. Dtanute Klemkaite.
• P. Jokubauskienė išvyksta 
atostogų į šiltus kraštus.
9 Povilas Rutkauskam, su Po 
nia, atostogas praleidę Jamai 
koje, sugrįžo įdegę pietų sau 
le.

Aš žinau, kur jie žengia.
Jie žengia į tai, kas geia, 

kas kilnu! —
Jie žengia į Lietuvos 

Nepriklausomybę!

TRADICINIS 
PARENGIMAS

236-ta SLA kuopa rengia 
linksmą tradicinį šeimynišką 
pobūvį su užkandžiais, bufetu 
ir kitais įvairumais, kuris įvy 
ks kovo 17 d. Lietuvių Na 
muose, II-ame augšte. Jžaoga, 
iškaitant ir vaišes, tik 1 dol. 50 
ct. Pradžia 7 vv.

Šia proga bus pagerbti ir 
Juozai bei Juzės. Visi nariai 
bei narių draugai bei prijau 
čiantys maloniai kviečiami at 
silankyti! Pageidautina pakvie 
timus įsigyti iš anksto pas len 
gėjus: Pirm. S. Jokūbaitį, RO 
6-0417. Ižd. L. Rickevičienę, 
RO 9-7668. Organ. A. Dūdą, 
RO 6-7132. A. Pundžių, LE 
1-4127 ir kitus. Pakvietimų 
taipgi bus galma gauti ir prie 
įėjmo. S. P.

ŠV. KAZIMIERO
minėjimas bus sekmadienį, ko 
vo 4 d., i vai. pp. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Paskaita Jono 
Gustainio. Plačią meninę prog 
ramą išpildys Prisikėlimo pa 
rapijos vaikų ir suaugusių ch< 
rai. Vaikų choras, be kitų daly 
kų, dainuos fragmentu iš nau 
jai ruošiamos vaikų operetės, o 
vyrų ir mišrių balsų choras pa 
sirodys su ilgesne programa, 
kurioje, tarp kitų dalykų, išpil 
dys Ch. Gounod 136 psalmės 
parafrazę „Babilonijos vergi 
ja“.

AUKOJO „N. L.”
SLA 236 kuopa ir Sp.

klb. „Vytis“ Toronao 5,— 
T. Bartkus, Samia, Ont. 2,—
F. Fyleris, Montreal . . . . 1,—
A. Dėdynas, Brooklyn . .4,88 
„XX” .................................10,00
S. Barzdaitis, Sutton,Ont. 1,00 
R. Dundulis, Chicago . . 2.00
G. Bakanavičienė ..............1.00
Tabakininkas ...................... 1.00
V. Mockus, S. S. M. . . . 1.00 
J. Vitkauskas ....................... 1.00
A. Gustaitis, Los Angeles 1.00 
|. Buchas. Springfield . . 1.00 
Kat. Mot. D ja, Delhi ..5.00

Nuoširdžiai už aukas dėka 
jame. NL.

Nusilc.de


2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1962. II. 28. — Nr. 9 (779)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! . For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Mosklo - Technikos naujienos
LAIVUS VAIRUOJA 

AUTOMATAI
Laivo kabina tuščia. Tač au 

Upinis šilumvežis tiksliai lai 
kosi nustatyto kurso. Lan a 
valdo automatas. Šis sudėtin

AUTOMATAS SKAIČIUO 
JA DETALES

Mažytės laikrodžių detales. 
Dešimtis tūkstančių jų kiekvie 
ną dieną pagamina laikrodžių 
fabrikai. Tokius miniatiūrinius

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Canada .............................$ o.00Kanadoje ......................... 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur ......................$6.00

America & S. Amesica. .$ 5.50
Other Countries ..............$6.00

gas prietaisas, sukonstruotas 
Leningrado specialistų, puikiai 
atlieka savo pareigas. Didžiai, 
sias nukrypimas nuo kurso — 
pusė laipsnio — keturis kar 
tus mažesnis, kaip paprastai 
leistina. Autovairams nebaisios 
audros. Šių metų nevigacijoie 
tokie automatai įtaisyti 60-tyjt 
laivų.

BAKTERIJAS UŽMUŠA 
ĮPAKAVIMAS

Tarybinis išradėjas V. G iu

gaminius žmogui skaičiuoti ne 
paprastai sunku. Dabar šį dar 
bą atliks automatai kuriuos su 
kūrė Lvovo Politechnikos ins 
titutas.

Detalės supilamos į bunkeri 
kurio sienelės turi spiralės for 
mą. Bunkerio dugnas sukasi. 
Viena po kitos detalės kyla sni 
raliniais keliukais ir patenka į 
aparatą. Čia jas pasitinka akyli 
fotoelemento akis. Per minutę 
automatas suskaičiuoja 10C0 
—1200 detalių.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

BUS SKAUTŲ VAKARAS

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumeiata arba srn. pašto ' ) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Velykų rytas vis dėlto išauš!' 
LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO KALBOS PAŠA 
KYTOS LIETULVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 44 ME 
TŲ SUKAKTIES PROGA, CLEVELAND, OHIO, 1962 

M. VASARIO 11 D. SANTRAUKA).

neris pasiūlė būdą greitai gen 
dantiems vaisiams ilgai saugo 
Ii. Tam tikslu' panaudojamos 
medžio pjuvenos, apdorotos 
sidabro nitratu. Reaguojant 
azoto druskoms su vaisių žie 
vele. susidaro bakterijas užmu 
Šanti aplinka, pakankamai ste 
rili, kad apsaugotu vaisius nuo 
gedimo.

Kai Napoleonas per Lietuvą 
žygiavo, Clevelandas gyvento 
jų turėjo mažiau, negu Pilviš 
kiai. Pirmo lenkmečio Lietu 
voj metu jų čia dar buvo ma 
žiau, negu Jurbarke ar Vilka 
viškyje. Bet, imigracijos pašė 
koj, vien mūsų tautiečių dabar 
čia priskaitime, bene, daugiau 
negu Kėdainiuose ar Vilkaviš 
kyje kartu sudėjus.

Čia dar skaitlnigi ir tie, ku 
rie aukavosi, kad Vasario 16- 
tos Aktą galėtume minėti ne 
tik Lietuvos gimtadienyj, bet 
kad iškovota nepriklausomybe 
tauta galėtų didžiuotis, naudo 
tis ir džiaugtis amžinai. Tat, 
prisipažinsiu, man kiek nejau 
ku tokiai auditorijai kalbėti 
apie istoriją, kurioj esama pasi 
šventėlių,, kurie patys Ličiu 
vos istoriją kūrė.

Clevelande iškalbingi ir ka 
pai. Šia geraširdžių tautiečių 
dėka, prisiglaudė Lietuvos Ne 
priklausomybės Akto signata 
ras ir Nepriklausomos Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona.

Aš jaučiuosi laimingas gale 
jęs šia proga, pagerbti to dide 
lio lietuvio kapą. Aš jaučiuosi 
tuo atsilankymu pagerbęs vi 
sus amžinybėn nukeliavusius 
nepriklausomybės Akto signa 
tarus ir vergovėj ’ esančius, ku 
riuoe mūsų pagarba pasiekti ne 
gali.

Tris dar signatarus turime 
gyvus laisvėje. Du jų turime 
šiame krašte ir abu ligonius.

čia prisiglaudė ir akis užmer 
kė taip pat taurusis didelių nuu 
pelnų patriotas, šviesios atmin 
ties, Gen. V. Nagevičius. Jam 
laisva nepriklausoma Lietuva 
buvo , viskas. Tai buvo jo alfa 
ir omega.

Vos prieš keletą savaičių čia 
amžinai užgęso ir buvęs Lietu 
vos Krašto Apsaugos ministe 
ris, ėjęs Vyriausiojo karinome 
nės vado pareigas, Seimo na 
rys, pulk. K. Žukas.

Čia neperseniai supiltas ka 
pas ir mano kaimynui ū Žana 
vykijos lygumų ir dar artimos 
niam kaimynui iš Marijampo 
lės, tauriajam Lietuvos reika 
tais besisielojančiam velioniui
Juozui Liudžiui.

Clevelandas didžiuotis gali, 
kad jo laikraščio dabartinis re 
daktorius B. Gaidžiūnas buvęs 
kankinys už Lietuvą.

Kada ant Lietuvos nusilei 
do naktis, čia gimė rcikšmin 
gas leidinys anglų kalba JAV- 
jų paskutinio ministerio Lietu 
vai, Owen C. I. Noremo, kny 
ga: Timeless Lithuania. Čia g 
mė ir neseniai knygų rinkoje 
pasirodžiusi didelei vertinga S: 
biro tremtinės, Ponios Armo 
nienės, knyga: Leave your te 
ars in Moscow. Čia ir visų lie 
tuvių numylėto Čiurlionio An 
samblio buveinė ir L. B-nės 
reikšmingas centras. Gi kultini 
nį darželį, kaip Clevelande, 
kur panašų kitą išeiv-joj besu 
rasti.

Šiandien minimas Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo 
Aktas turi pagrindinės istorinės 
reikšmės. Tuo Aktu buvo išre 
kita lietuvių tautos valia gyven 
ti laisvu, nepriklausomu gyve 
tumu, sutvarkytu dernokrati

niais pagrindais, t. y. gyventi 
vakarietiškoj oi, krikščioniško 

jo pasaulio valstybinio gyveni 
mo formomis. Tas Aktas vra 
apsisprendimas už vakarietišką 
kultūrą bei civilizaciją ir žmo 
gaus individualinę laisvę. Tuo 
Aktu numatyta valstybės for 
ma yra pagrįsta žmogaus ii 
piliečio teisių geibimu. O tei 
sės ir laisvės taip brangios 
žmogui vertybės, kad ekonomi 
nė gerovė, ir joks kolektyvi? 
mas jų niekad neatstos, nes ne 
vien duona gyvena žmogus. 
Vaizdžiai tą tiesą atvaizdavo 
Patrick Henry garsiu posakiu: 
„Duok man laisvę arba duokle 
mirtį”. Daug mūsų tautiečių 
žuvo už tas vertybes.

Lietuvos nepriklausomybės 
Aktas buvo vienbalsiai pari
tintas Steigiamojo Seimo. jį 
pripažino ir kitos valstybės, su 
Sovietais imtinai.

Kas liečia sovietus, jie iškil 
mingai pasižadėjo Lietuvos ne 
priklausomybę gerbti amžinai. 
Jie smurtu pamynė lietuvių tau 
tos valią ir laisves. Jie užgniau 
že mūsų taip gražiai pražydusį 

‘ne'pril'/iausomybės žįedą. Ne 
žiūrint lietuvių tautos apsispren 
dimo, Sovietai smurtu Lietuvą 
okupavo.

Tautų apsisprendimo klaus- 
mas ir jo įgyvendinimas yru ta 
pęs aktualia tarptautine prob 
lema. Šios problemos f. Tauto 
se iškėlimas suaktualino ir Lie 
tuvos problemą. Diskusijų me 
tu buvo išryškinta Sovietų S- 
gis hypokritiška laikysena, jos 
imperializmas ir jos praktikuo 
jamas pavergtų tautų atžvilgiu 
kolonializmas. Čia ypatingai 
paminėtini Prezidento Kęnne 
d y-, Ambasadoriaus Stevenso 
i.o ir Kanados ministerio pirmi 
hinko, Diefenbaker, pareiškf 
mai.

Prezidentas Kennedy savo 
kalboj J. Tautose pabrėžė, 
kad, po pastarojo pasaulinio 
karo, tautų pavasario dvelki 
mo pasėkoj, 42 valstybės už 
gimė nepriklausomam gyv m 
inui ir arti bilionas kolonizuotų 
tapo laisvais. Bet, jis pridūrė, 
kad kolonializmas esti ir tada,

SPARNUOTAS 
DŪMTRAUKIS

Projektuojant laivus, ypatin 
gas dėmesys skiriamas dum 
traukio formai, kad dūmai ne 
patektų ant denio. Prancūzų 
konstruktoriai nusprendė kėlei 
vinio lainerio ,,Frans” dūmtrau 
kius padaryti su sparnais. Sa 
vo išvaizda toks dūmtraukis 
panašus į lėktuvo stabilizato 
rių. Dūmai ir degimo produk 
tai išeina pio „sparnų" galus. 
Plaukiant bet kokiu greičiu ir 
pučiant bet kokios krypties ve 
jui, dūmai į denį nepatenka.

KAUNE GAMINAMOS
DIRBTINĖS •

KRAUJAGYSLĖS
Kauno „Kaspino“ fabr'kc 

padaryti pirmieji bandymai 
dirbtinių kraujagyslių gamybai 
įsisavinti. Dirbtinės krau iagys 
lės gaminamos iš specialios 
plastmasės.

RENTGENINIS 
MKROSKOPAS

Anglijoje sukonstruotas įnik 
roskopas, kuris naudoja rent 
geno spindulius. Skirtin <ai 
nuo įprastinių optinių ir eiek 
troninių mikroskopų, kuriais 
galima tirti lik nepaprastai pio 
nas plokšteles, naujajame mik 
roskope rentgeno spinduliai su 
geba prasiskverbti į nepermato 
mus objektus, pavyzdžiui, rne 
talines detales, parodyti jų vi 
dinės strūkstūros vaizdą.

Be to, tiriant tokiu inikrosko ' 
pu gyvus organizmus, jie nežū 
va dėl elektronų veikimo, kaip 
tatai būna elektroniniuose m>k 
roskopuose. Šis rentgeninis mi 
kroskopas didina kelis šimtus 
kartų.

MUZIKA BE GARSO
Greit-Neko (netoli Niujor 

ko) muzikos profesorius E. 
Hoffmanas sugalvojo duoti ko 
lektyvines fortepiono panic 
kas. Tam tikslui tektų padary 
ti instrumentus begarsiais. Jo 
manymu, reiktų sukurti eleklro 
ninius fortepionus, kurie skam 
betų taip, kad garsai būtų gir 
dimi tik pro ausines. Naujai 
idėjai pritaria daugelis tėvų, ku 
ria laiko, kad ganios yra pui 
kūs muzikiniai pratimai ju vai 
kams.

„Budėk", tai viešas lietuvių 
slaptažodis, kuris nuskambėjo 
po visą Lietuvą 1918 m. lap 
kričio mėn. 1 d. Šis taip reikš 
mingas šūkis buvo girdimas 
lyg buvusios didelės ir galin 
gos Lietuvos karžygio isaky 
mas iš senos Traku pilies, pa 
raginęs visą Lietuvą sukrusti i 
kovą-su Lietuvos priešais. Dėl 
nepriklausomo gyvenimo kiek 
viena tauta kovoja ir kovos, 
tuo labjau mes, lietuviai, ture 
darni taip garbingą istorinę pra 
eitį.

M es privalome budėti 4r 
ruošti ateities kartas lietuvis 
kai kalbėti, lietuviškai dainuo 
ti, lietuviškai šokti ir Lietuvą 
mylėti visa širdimi.

Mažas būrelis lietuvių, apsi 
gyvenusių Niagaros pusiasalyje 
daro viską, kad lietuviškas ju 
dėjimas būtų aktyvus ir lietu 
vybės dvasia būtų gyva. Čia 
ruošiami religiniai, tradiciniai, 
tautiniai bei valstybiniai mineji 
mai, kuriuose sudaromos pro 
gos jaunimui lietuviškai kaiuė 
tis, šokti, dainuoti, deklamuo 
ti, vaidinti ir pan. Džiugu ir ma 
lonu pažymėti kaip gražiai lie 
tuviškai deklamavo ir vaidino 
5—7 m. amžiaus lietuvaitės ir 
berniukai eglutės metu St. Cal 
barines mieste sausio 7 d. rai 
garbė tėvams ir šeštadieninės

mokyklos vedėjai mergaičių 
skaučių vadovei p. Gverzdie 
nei, skautų vietininkui B. Si 
monaičiui, vietin. pav. P. Bal 
sui, A. Šetikui ir kt. Suminėti 
tik keli asmens, tačiau gerai 
žinoma, kad Niagaros pusiasa 
lio lietuvių kolonijoje daugu 
ma lietuvių yra geri patriotai, 
jie BUDI ir budės Lietuvos 
įeikalų sargyboje.

Teko nugirsti, kad Niaga 
ros Pusiasalio skautų vadovy 
be yia nutarusi dar daugiau su 
aktyvinti lietuvybės stiprinimą 
jaunųjų lietuvių tarpe. Jau vei 
kia tautinių šokių bei liet, liau 
dies žaidimų trys grupės. Di 
džiųjų, vidutinių ir mažųjų šo 
kėjų. Jau pradėta repetuoti su 
mergaičių dhinininkių grupele. 
Neilgai trukus bus pradėtos vai 
dinlojų grupelės repeticijos.

Sukaupti šiek tiek lėšų bei 
parodyti tautiečiams Niagaros 
Pus. lietuvių skautų lietuvybės 
stiprinimo pažangą, kovo 3 d. 
skautų rėmėjų būrelio valdyba 
ruošia pobūvį su programa. 
Bus pašokta taut, šokiai ir kiti 
įvairumai.

Gi os geras orkestras, už 
teks išgėrimų ir užkandžių. 
Programos pradžia 6 va. v., Si 
ovakų salėje, Pege ir Welland 
gt. kampas.

Zurza.

BALFO METAI

Mielam bendradarbiui
JURGIUI SKARDŽIUI SU ŠEIMA IR

PONIAI CHINIENEI, 
mirus jų brangiam tėvui, vyrui ir uošviui

MYKOLUI CH1NUI,
nuoširdžią užuojautą reiškia

„Nepr. Lietuva“.

Mirus geram prieteliui, 
MYKOLUI CHINUI, 

skausmo bei liūdesio valandoje velionio žmoną 
ELENĄ CHINIENę, DUKTERJ ELEONORĄ 

SKARDIENĘ IR ARTIMUOSIUS, 
nuoširdžiai užjaučia

R. ir G. Tetmajeriai.

kai galingos valstybės eksplo. 
tuoja silnesnes, kurios nedave 
sutikimo būti valdomom, nežiū 
nnl jų kontinento, klasės ar 
spalvos“. Jis taip pat pridūrė, 
„diskutuokime kolonalizmą pil 
numoj — ir pritaikinkime lai3 
vo pasirinkimo ir laisvų plebis 
eitų praktikos principus kicK 
vienoj pasaulio dalyje.“

Mūsų kova už Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą yra 
kartu kova ir už žmogaus pa 
gridines teises ir laisves visur 
pasaulyje. Tat, nenuostabu, 
kad šioje kovoje mums užjau 
čia ir mes turme draugų.

Didžiausias draugas, tai JA 
V. Jau beveik 22 metai, kai 
Šio krašto vyriausybė pasmer 
kė ir tebesmerkia Sovietų smur 
tą Pabaltijo valstybių atžvil 
Bu. Jau eilė metų, kai Va 1st.

ep-tas Vasario 16-tos dienos 
proga paskelbia pareiškimą pa 
tvirtinantį tą šaunų. JAV Vyr 
bės nusistatymą Lietuvos atž 
vilgiu. Mes dėkingi JAV sena 
tortams ir kongrcMnanams už

metai į melus Lietuvos skriau 
dos Kapitolyje p,įsiminima

Mūsų viltis Lietuvos prisikė 
limu remiasi ir kilu pagrindu. 
Ji pasaulinės istorijos diktuoja 
ma aksioma. Istorija moko, 
kad tironų sostai visada ir vi 
sur pasaulyje sugriūva. Lietu 
vos pavergėjų laukia ne kito 
kis likimas. Ranka, kuri divide 
et impera politiką ant kitų kai 
lio praktikavo, dabar pati jos 
auka.

Kremliaus šeimoj braška. 
Stalino vardas „plačiojoj tėvy 
nėj“ virto anathema. Jo lavo 
nas iš Lenino draugystės Krem 
liaus mauzoleume atsidūrė pa 
tvoryje. Lietuvos duobkasio, 
Molotovo, incidentas taip pat 
ryškus nerimo pavyzdys.

Liaudis, kurios valia Sovie 
tai mėgsta dangstytis šimtais 
tūkstančių, spruko į Vakarų 
Berlyną ir laisvuosius vakarus. 
Kinų siena išdygo pačiame Bcr 
lyno viduje Tai Sovietų gėdos 
siena. Ji išdygo žmonių trafi

kui lik viena kryptimi sutram 
dyli, tai trafikui į laisvę. Lietu 
vių nekitokios nuotaikos.

Šiemet Maironio jubilėjima' 
metai. Jo raštuose su kaupu vi 
ties perlų Lietuvos šviesesniu 
rytojumi. Jis kartą Lietuvos su 
temų metu išpranašavo Lietu 
vos prisikėlimą. Jo pranašyste 
tinka ir mūsų laikams.

Po Didžiojo Galelijiečio Get 
hemane maldavimo via doloro 
sa išvakarėse, kad kančios tau 
rė būtų atitolinta. Jis netru 
kus buvo nukryžiuotas. Tai ir 
gi piaėjo ir Jo prisikėlimas vii 
to amžių triumfu. Tas pat ir 
tautos gyvenime. Maironis ra 
gina nebijot, nes „Dievas ser 
gsti ir tamsiausias naktis“. At 
eis ii lietuvių tautos via dolo 
rosa galas. Tautos naktis ne 
amžina ir priešaušiinės brėkš 
tos, kad ir silpni spinduliai, 
ima pro ilgąją naktį prasimušti. 
Tikėkime, po Tautos Didžiojo 
Penkiadienio neišvengiamai 
paraks ir jos Velykų rylas.

Balfo organizacija tvarkos-; 
fiskaliniais melais, t. y. nuo lie 
pos 1 iki birželio 30, tačiau Bal 
fo Centras statistikos reikalams 
suveda duomenis ir kalendori 
niais metais.

1961 m. Balfo Centre buvo 
79,218 dol. pajamų ir padarvb. 
75,226 dol. išlaidų. Didžioj, au 
kų dalis atėjo iš Balfo skyr.^. 
Specialiai Vasario 16 gimnaz’ 
jai buvo surinkta ir persiųsta 
23,301. 1668 nariai užsimokėjo 
nario mokestį. Be pinigų, B 
fas metų bėgyje parūpino vi.s 
pusės miliono svarų maisto, u.-i 
surinko per 34 tūkst. svarų , ū 
bų, kurie buvo padalinti tren:t 
niams V. Vokietijoje.

Visas maistas buvo nugab' n 
tas V. Vokietijos lietuviams. 
Jiems finansiškai paremti oei 
Balfo įstaigą Miunchene išlai 
kyti išleista arti keturiolikti;' 
tūkstančių dol. pinigais

Daug laiko ir darbo buvo 
skiriama individualioms siuii 
toms, kurių dauguma ėjo už gc 
iežinės uždangos. Metų bėgyje 
išsiųsta 737 siuntos. Šiuo meni 
siuntoms į Lietuvą Balias p? s 
superka medžiagas, bet persiun 
timą atlieka oficialios agentu 
ros. Siuntiniam į Lietuvą E ai 
fas jokių privilegijų neturi.

Paskutinių penkerių '.’etų lai 
kotarpyje Balfo narių skaičius 
pakilo visu trečdaliu.

Balfo veikla artimoje ateit
ie daug nesikeis. Besilankant 
valdžios įstaigose Wašingtone- 
patirtai kad ir 1962-63 m. Bal 
fui maistas (apie 720,000 sv.) 
bus paskirtas. Iš Balfo malones 
geras skaičius latvių ir estų gau 
na amerikoniško maisto, tačiau 
parūpinti maistą 9,500 ukrai 
niečių tremtiniams Vokietijoje 
susidaro kaikurie formaliniai 
sunkumai. Juos sutvarkius, JA 
V vyriausybė pažadėjo duoti 
maistą per Balfą ir ukrain.e 
čįarrųs. Suprantama, ukrainie 
čių šalpos centras JAV turės 
padengti visas su to maisto gavi 
mu surištas Balfo išlaidas.

Siuntos Lietuvon, Lenkijon 
ir kitur.

Iš Lenkijos gauname labai 
daug prašymų ir stengiamės 
juos patenkinti. Vien 1962 m. 
sausio mėn. i ten pasiuntėme 
per 75 siuntinius. Tas labai ap 
sunkina Centro tik 3 žmonių 
personalą, bet kitos išeities ne 
ra. Lietuvon siunčiami vaisiai 
kai kada pasiekia ligonį, jei jie 
siunčiami ne asmeniškai, o tai 
įstaigai — ligoninei, kuri davė 
receptą. Tačiau ir šis kelias r.ė 
ra visai tikras.

Balfui nėra uždrausta šelpti 
savo tautiečius. Valdžios pQrei 
gūnai labai pagyrė, kad mes 
karts nuo karto skiriame sumas 
ir Amerikos lietuviams. Tam ti 
kslui 1961 metais išleista 1,5(9 
dolerių.

Balfo operacijos nematuoja 
mos nei mėnesiais, nei dieno 
mis, mat lietuvių vargelis netu 
ri ir nepaiso kalendoriaus. Lie 
tuvių pagalbos prašymai, kaip 
amžina liepsnelę, tviskina Bai 
fo Centro stalą. Gerų, taurių j 
AV lietuvių auka Baltui, kaip 
šaltinio srovė gesina brolių n.an 
čios ugnį. Kol kas dosnumas 
įveikė kančią, tikėkimės, kad ir 
toliau mūsų darbas ir aukos ne 
pasitrauks iš tos kovos lauko.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas.

TRIUKŠMAS PRIEŠ 
RINKIMUS

Nors sovietijoje rinkimai ne 
turi jokios reikšmės ir yra gry 
na rinkimų parodija, nes rinkė 
jai neturi nė mažiausios gali 
mybės ką nors rinkti ar ni 
rinkti ir dėl to pasekmės nė 
kiek nesikeičia, bet ta parom 
ja daroma su didžiausiu triukš 
mu. Ir dabar prieš vadinamuo 
sius sovietinius rinkimus ruo 
šiami karnavalai: šaukiami la 
šytojų, muzikų, dailininkų „plr 
numo susirinkimai“. Žinoma, 
maskarado pridengimui daili 
ninkai privalo daryti parodas, 
muzikai ruošti koncertus, tašy 
tojai literatūros vakarus. Ir kr i 
pasibaigs ta rinkiminė parodi 
ja, visos profesijas bus šukei 
tos ant kojų ir ir varomos lenk 
tyniauti. Pavarovais yra atsiųs 
ti Maskvos emisarai: Reviakin, 
Tugolezov, Abramov, Chaniu 
tin, Chaičenko, Škapaersčikot 
Veneviktov ir kt. Ypač užgula 
ma ant rusų kalbos, kuri turi n 
ti būti taisyklinga ir švari. . .

— Kanados automobilių ga 
myba sumažėjo per metus 1.4 
% palygius su praėjusiais me 
tais.

— Ryšium su sumažėjusiu 
Urano rūdos eksportu, suma 
žėjo ir jo kasimas iš urano 
kasyklų.
<• Rinkimai į Federalinj paila 
mentą spėjami balandžio mė 
nesį,

-— Netoli Kauno pradėta 
statyti galinga elektras pas.o 
tis, kuri iš Vievio elektrinės 
maitins Kauną, Jonavą, Prie 
nūs. Vilkiją ir kitus Lietuvos 
miestus,
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Reikšminga Vasario 16-toji 
Washigton’e

ŠVENTĖS MINĖJIMAS. LIETUVIŲ DELEGACIJA 
PAS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDEN 
TĄ. PRIĖMIMAS LIETU VOS PASIUNTINYBĖJE.

(Mūsų spec, korespondento).
LIETUVIŲ KOLONIJA VAŠINGTONE

KO LAUKTI
PAVASARIO ?

DIPLOMATŲ ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS NEPR1

kaip buvo, taip ir liko nedide 
lė, vos kiek prisidėjus naujųjų, 
pokarinių, ateivių. Kiek didės 
nis jų skaičius negalėjo čia įsi 
kurti, nes šiame mieste nėra di 
dėsnių pramonės įmonių, ku 
riose būtų buvę galima įsidar 
binti. Dauguma darbų čia yra 
susiję — tiesiogiai ar ne tiesio 
giai—su federalinės valdžios įs 
taigomis. . .

Nors ir nedidelis būrys va 
5ington(įečių lietuvių, bet sa 
vąją organizaciją jie sukūrė 
jau gana seniai: Vašingtono 
Lietuvių Draugija šiemet Švm 
čia 25-rių metų sukaktį. Ma 
žas būrys, žinoma, negali su 
rengti masinių minėjimų. Tad 
čia įprasta minėti

VALSTYBĖS ŠVENTĖ
kiek kitokiu būdu. Štai ir šie 
met, kaip ir kitais metais: va 
sario 11 (sekmadienį) iškilmin 
gos pamaldos St. Matthew’s 
katedroje su pritaikintu pamo 
kslu ir Lietuvos himnu (vargo 
nais). Po pamaldų — bendri 
pietūs (luncheon) Washing 
ton Hotel saliukėje. Renkasi 
galimai visi lietuviai ir keletas 
kviestų svečių. Šiemet oras pa 
sitaikė labai gražus, tatį prisi 
rinko žmonių daugiau, negu ki 
tais metais (apie 150 —■ tai 
daug, kaip tokiai mažai .oio 
nijail). Turiningą kalbą paša 
ke kongresmanas George H. 
Rhodes iš Pensilvanijos. Lietu 
vių kalba prabilo į susirinku 
sius Dr. S. Bačkys, Lietuvos 
Pasiuntinybės tarėjas (alsto 
vas J. Rajeckas tą dieną kalbė 
jo Clevelande).

VASARIO 16 DIENĄ, 
J. A. V-BIŲ KONGRERSE

(Atstovų Rūmuose ir Sena 
te), kaip ir kitais metais, dalis 
posėdžių buvdĮ pašvęsta Lietu 
vos nepriklausomybės dienai 
paminėti; eilė atstovų ir sena 
torių pasakė atitinkamas kai 
bas. Pažymėtina, jog šitą tradi 
ciją tik lietuviams pavyko įves 
ti iš visų trijų Pabaltijo tautų.

Jei suminėtieji įvykiai buvo 
čia jau įprastiniai, tai šiemet tu 
rėjome vieną „ekstra numerį“: 
gan didelės

LIETUVIŲ DELEGACI 
JOS ATSILANKYMAS 

BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

audiencijoj pas Jungtinių Vals 
tybių Prezidentą John F. Ke 
nnedy, vasario 16 d. 12 vai.

Audiencijos išgavimas ir de 

legacijos sudarymas truko ga 
na ilgai ir vyko sunkiai, nes te 
ko susiderinti ir susitarti Amen 
kos Lietuvių Tarybai su Lietu 
vių Bendruomenės vadovybe.

Ligi šiol visi žygiai Vašing 
tone buvo atliekami Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Jos seki e 
torius Dr. P. Grigaitis, dalyvau 
damas VLIK’o sesijoje praeitą 
rudenį, tikino, kad ALT yra 
prašiusi audiencijos pas prezį 
dentą Kennedy tuojau po inau 
guracijos, kad tas jų prašymas 
laukia eilės bei tinkamo mo 
mento, ir nesą dabar reikalo 
tai forsuoti. Tačiau ne visi no 
rėjo tokiu „šaltu laukimu“ ten 
kintis. Jaunesni ir karštesni vy 
rai iš Bendruomenės ryžosi pa 
tys pabandyti tokią audienciją 
gauti. Išrinko komisiją tuo rei 
kalu rūpintis. Gavo paramos 
iš senatoriaus Dodd (Connec 
ticut). Pradėjo klabinti Baltų 
jų Rūmų „klemkas“. Atsaky 
mas — kaip ir žadantis nors 
nevisai dar tikras. Bet tai jau 
davė pagrindo anos komisijos 
nariui Dr. P. Vileišiui — vyrui 
didelių mostų, kartais net iki 
pat dausų — imtis savo nuožiū 
ra sudarinėti delegaciją. Čia 
jau susirūpino ir ALT’as. Kas 
gi čia, galų gale, bosas? Rezul 
tate,

VAŠINGTONE, PRIE 
BALTŲJŲ RŪMŲ,

susitiko dviejų lietuvių organi 
zacijų. . . „klabenimai“. Atsa 
kas buvo ir, laimingu būdu, 
pozityvus, ir pamokantis su 
sitarkite, sudarykite bendrinę 
reprezentatyvinę delegaciją :r 
Prezidentas priims ją vasario 
16 dieną.

Tad delegacija ir savo po 
būdžiu ir sąstatu buvo kompro 
misas tarp ALTO ir LB, pa 
siektas per ilgokus ir sunkius 
tarimusi Čikagoje. Deleg. ci> 
je dalyvavo ALT’o Bendruo 
menės vadovybių atstovai ii 
centrinių Amerikos lietuvių oi 
ganizacijų pirmininkai, viso 20 
žmonių, ir būtent (abėcėlės ei 
Įėję) : V. Abraitis, V. Adamkt 
vičius, E. Bartkus, S. Barzdų 
kas, S. Briedis, Z Dailidka, P. 
Dargis, S. Gegužis, Dr. P. Gri 
gaitis, adv. Grigalius, J. Jasai 
tis, adv. Keželis, M. Kižytė. 
red. Kvietkus, inž. Nasvytis, 
inž. A. Rudis, J. Sonda. i. 
mutis, M. Vaidyla, A. Varnas. 
Drauge su lietuviais delegaci 
joje taip pat dalyvavo kong 
resmanas Flood (Pennsylva

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 M misteris, Kanada.

nia) ir kongresmanas Murphy 
(Chicago).

DELEGACIJA PAS 
PREZIDENTĄ

Buvo manyta, kad, suėjuš į 
kabinetą, teks laukti Preziden 
to įeinant ir tada teks pristaty 
ti jam paskidai delegacijos na 
rtus. Bet kiekvienas Preziden 
tas turi savo stilių. Delegacija 
jau rado kabinete Prezidentą 
Kennedy bestovintį atsirėmus} 
į kėdę, — tad beliko kiekvie 
nam prieiti ir prisistatyti, kai 
jis paspaudė ranką.

Įvadinį žodį pasakė ALT’o 
pirm. Šimutis. Po to inž. Ada 
mkevičius trumpai padėkojo 

už delegacijos priėmimą šią 
reikšmingą dieną lietuvių tau 
tai, atsidūrusiai už geležinės 
uždangos, ir perleido žodį Dr. 
P. Grigaičiui, kurs perdavė 
Prezidentui delegacijos memo 
landumą, trumpai paryškinda 
mas svarbesniuos'us jo punk 
tus.

PREZIDENTAS KENNEDY 
PADARĖ PAREIŠKIMĄ, 

(cituojama oagal delegatų už 
rašus) : „Jam malonu priimti 
šią delegaciją ypatingą lietu 
viams dieną. Lietuvos proble 
ma man gerai žinoma. Laimin 
gu sutapimu, 1939 m. man te 
ko būti Londone ii stebėti Pa

KLAUSOMYBĖS
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas, kuris yra 
iškilmingai daromas visur, kur 
tik yra lietuvių laisvajame pa 
šaulyje, turi daugialypės ir svar 
bios reikšmės. Švęsdami 1918 
metų vasario 16 aktą, kutiuo 
buvo atstatyta Lietuvos v als 
tybė, mes liudijame la’sviesie 
ms kraštams, kad lietuvių tau 
tos teisė būti laisvai, suveieni 
nei bei nepriklausomai nėia įsi 
senėjusi, bet palieka visados ga 
lioje nežiūrint to, kad sovietų 
Sąjunga yra ją sunkiai pažei 
dusi ir toliau pažeidžia, laikyda 
ma mūsų kraštą neteisėtoj oku 
pači jo j. Smurtas, o ypač toks 
niekšiškas, kokį sovietai pada 
re Lietuvai, kad ir kaip ilgai jo 
padariniai egzistuotų, nesuku 
kuria naujos teisės, o priešngai. 
pažeistąją padaro tik aiškesnę 
bei kilnesnę.

Reikalaudami, kad Lietuvos 
laisvė būtų atsatyta, mes tuo 
pačiu prisidedame prie civ-Eza 
cijos gynimo nuo sovietų oas 

baltijo valstybių klausimo sva 
rstymą tarp Anglijos ir Sovie 
tų Sąjungos. Aiškus nusistaty 
mas nepripažinti Pabaltijo vals 
tybių laisvės panaikinimo pi i 
vedė prie nepasirašymo sutar 
ties tarp Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos. Dabar tarptautinė 
padėtis apsunkinama naujų in 
cidentų. Tų incidentų eigoje 
yra ir kolonializmo klausimas. 
Jums yra žinoma mano Jungti 
nėse Tautose pasakyta kalba 
kolonizmo reikalu. Šio nusėsta 
tymo laikysiuos ir ateity. Nega 
liu čia padaryti jums kokių 
griežtų įsipareigojimų, bet vi 
suomet stovėsiu už laisvės prin 
cipą“. Papildomai Prezidentas 
užtikrino, kad jis ir ateity lai 
kysis Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo.

Kaž kurių konkrečių paža 
dų iš Prezidento ir negalima 
buvo laukti. Tačiau, jau pats 
tas faktas, kad šitokioje ,,de 
rybinių kontaktų“ atmosfero
je Prezidentas Kennedy rado 
galimu ir tinkamu priimti Ame 
rikos lietuvių patriotų delega 
Ciją, ir tai kaip tik Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
dieną, — jau pats tas faktas 
yra labai reikšmingas ir pozi‘y 
vus stiprinamas mūsų vilčių at 
gauti lietuvių tautai laisvę, ta 
rytum papildą valstybės sekre 

iaus D. Rusk šaunų p.
.imą, pasiųstą Lietuvos 

siuntinybei Vasario 16 proga. 
Visi šie su minėjimu surišti fak 
tai — invokacija ir kalbos Ko 
ngrese Lietuvių delegacijos 
priėmimas prez’dentūroje —- 
buvo pranešti į Lietuvą per 
Voice of America ir ten, neabe 
jolinai, taip pat sustiprins lietu 
vių dvasią.

VASARIO 16 os VAKARĄ, 
kaip ir kasmet, buvo priėmi

ŠVENTĖS PROGA
tangų ją sunaikinti, mes tuo 
pačiu prisidedame prie civiLza 
Cijos gynimo nuo sovietų pa 
stangų ją sunaikinti, mes tuo 
prisidedame lygiu būdu prie 
Vakarų pozicijų sustiprinimo 
prieš sovietų veržimąsi pii 
myn. Lietuvos ir kitų Sovietų 
S-gos pavergtų tautų laisvės 
byla teikia Vakarams nesu 
griaunamą prieš sovietų pro 
pagandą. Ir vienintelis kelias 
išeiti palaipsniui iš dabartino 
tarptautinio eraoso tėra visuo • 
finis laisvės idėjos stiprinimas 
apsisprendimo teisės reikalavi 
mas pirmiausiai Sovietų Sąjun 
gos pavergtoms tautoms ir 
bent moralinis atviras joms 
skriaudų pasmerkimas.

Šitų skriaudų bei pavojų 
akivaizdoje Nepriklausomybės 
atstatymo akto sukaktis tepąs 
katina mus, užsienio lietuvius, 
ginti mūsų tautos interesus lais 
vajame pasaulyje ir drbtii j<.s 
laisvės atstatymui.

mas Lietuvos pasiuntinybėje. 
Trys erdvūs kambariai antra 
me pasiuntinybės namo augs 
te buvo kimšte prikimšti sve 
čių, kuriuos priiminėjo atsto 
vas J. Rajeckas su ponia ir ta 
rėjas S. Bačkys su ponia. At 
silankė valstybės sekretoriaus 
žmona p-nia Rusk su duktere, 
keletas augštų valstybės depar 
tamento pareigūnų, draugingų 
mums valstybių ambasadų ir 
pasiuntinybių šefai, ir eilė span 
dos atstovų. Pakviesta buvo 
taip pat ir visa delegacja, atsi 
lankiusi pas Prezidentą.

Galima tad sakyti, kad vasa 
rio 16-sios minėjimas Vašingto 
ne buvo įspūdingas ir reikšmių 
gas. Nesklandumus ir ginčus, 
kilusius tarpe organizacijų dėl 
delegacijos sudarymo, reikėtų 
užmiršti, jų toliau spaudoje ne 
aitrinti, o stengtis dirbti atei 
ty didesniu sutarimu, kiekvie 
nai organizacijai daugiau kon 
Centruojantis į savo tikrąją pa 
skirti, bet ir nė vienai neatme 
tant kitų talkos. J. Pj.

EKSPONATAI PARODAI 
LEIPCIGE

Leipcigo parodoje, be 3,000 
sovietinių eksponatų, būsią iš 
statyti ir Lietuvos gaminiai. Jų 
tarpe numatoma Leipcigo mū 
gės lankytojams parodyti Vii 
niuje pagamintas frezavimo 
stakles, medžio drožlių plokš 
tęs, Šiauliuose gaminamus dvi 
račius paaugliams „Ereliuką ir 
„Kregždutę“ ir kt. prekes. Lie 
tuvos prekės dar numatoma 
eksponuoti Libijoje, Budapeš 
te, Poznanėje, Izmire ir kitur. 
Ten numatoma parodyti Lietu 
v oje pagamintas magnetolas 
„Neringą“, dulkių siurblius 
,, Venta“, suvirinimo transfor 
matorius ir kt. prekes. E.

SEIRIJŲ GIRIA.

Voratinkliai ne ūdrai ko be vėjo
Romanas

5.
Barvainiui buvo aišku, kad abu totalizmai — nacinis ir 

bolševikinis — abu vienokios vertės: abu nežmoniški, abu bai 
šiai žiaurūs, abu nesiskaitą su žmogaus valia. Jam, kaip gy 
dytojui, kurio pati paskirtis yra humanistinė, griežtai neprutn 
tini abu totalizmai. Ir jį abu jie lygiai griežtai stūmė nuo sa 
ves. Barvainį traukė daugiau pasverta, humaniška santvaika. 
Jis net nežinojo, prie kokios partijos jis galėtų pritapti, jeigu 
kas konkrečiai jam pasiūlytų. Bet niekas jam nei nesiūlė, nes 
ir prasmės nebuvo. Medikas Barvainis daugiau linko į Frater 
nitiečių organizaciją, kurioje jis pažinojo savo kurso kolegas 
studentus Sirijos Girą, kaikurių kolegų vadinamą „Amžinu 
studentu“, vienamečius Pavilanį, Žiugždą ir kitus. Studijų dir 
va buvo plati ir galimybės didelės, ypač nepriklausomybės lai 
kais, kai į universitetą įstojo 1937 metais. Barvainiui, patekus 
:š Zarasų į Kauną, išėjus iš gimnazijos suvaržytų sąlygų į dide 
lės laisvės universitetines padairas, atsivėrė naujas pasauks. 
Nors ir pasinėręs į studijas, Barvainis stebėjo ir sekė ir politį 
nės minties pasaulį, ypač nepaprastai permainingą anais lai 
kais.

Visa Europa virė ir kunkuliavo, kaip didelis katilas, iški 
tusios dvi didelės imperialistiškos diktatūros — Stalino ir Hit 
lerio, — pirmiausia grobė ir triuškino silpnesnes mažas kaimy 
nes. Sunaikinta Austrija, parblokšta ir nukryžiuota Čckoslova 
kija, įkalintos Pabaltijo valstybės, į Suomijos valstybinę gy 
vybę žiauriai kėsintasi. . . Visais didžiųjų diktatorių pašaliais 
vyko smurtas ir okupacija. Kitos valstybės pajuto grėsmę. Ir 
Barvainis negalėjo nematyti ir nejausti tos baisios griūties, ku 
ri palietė jo tėvynę, ir jis jautė, kad ir jo paties likimą Ir Bar 
Vainiui šovė mintis stipriau paspausti partietį.

— Fiodor Pavlovič, leiskite jus paklausti tiesiai: ar jūs 
manote, kad komunizmas yra Karlo Markso išmislas kurį Le 
nuiau pritaikė gyvenimui?

— Aš nemanau, kad tai yra išmislas bendrai, bet lai yra 
Markso faktų analizės išdava. Marksas konstatavo, kad žmo 
nija yra susiskirsčiusi visų pirma į dvi dideles grupes — vieni, 
kurie valdo turtus ir jiems gaminti priemones ir kiti, kurie turi 
savo raumenų ir smegenų jėgą ir savo pragyvenimui turi par 
davinėti savo jėgas. Pirmieji yra darbdaviai, antrieji — daib 
ėmiai, ir šie priklauso nuo pirmųjų. Darbdavys kapitalistinia 
me pasaulyje laisvas yra savo samdiniui už darbą mokėti, kiek 
jis nori. . .

— Na, gal ne taip jau paprastai klasiška ir ne taip grubu 
yra, — Barvainis užkirto bolševikų įtaigojamas ir trafaretu ta 
pusias mintis. — Na, sakykite dabar į savo tas minitis, o kaip 
gi yra jūsų pasiruošimo komunizman laikotarpyje, aš jus klau 
siu jūsų gi žodžiais: ar pas jus, taigi dabar ir pas mus, ar kapi 
talisto pakaitalas — valstybė ar ji ne laisva yra savo samdi 
niams už darbą mokėti, kiek jai patinka?

— Taip. Kol kas taip yra. . .
— O gal ir daugiau?
— Kas daugiau?
— O gi tas, kad kapitalistiniame pasaulyje darbininkas 

turi teisę reikalauti iš darbdavio tiek, kiek jis randa reikalinga. 
Jeigu darbdavys nesutinka, darbininkas turi teisę streikuoti. Ir 
streikuoja. Taigi, turi teisę kovoti už savo darbo atlyginimą, 
už geresnį gyvenimą. Na o pas mus, ar darbininkas taip gali 
pasielgti? Ar jis turi teisę streikuoti ir kovoti už geresnes gy 
venimo sąlygas?

— Žinoma, pas mus darbininkas to negali daryti. . .
— Tai gi matote, kad kapitalistiniame pasaulyje daibi 

ninkas turi daugiau laisvės, daugiau teisių ir daugiau sąlygų 
kovoti už savo darbo atlyginimą. Ir už kitas savo gyvenimo 
sąlygas, nes jis darbdaviui stato ir kitus reikalavimus: darbo 
savaitės trumpinimo, švenčių, pensijų ir kt. reikalavimus. Ar 
mūsų darbininkas gali valstybei statyti tokius reikalavimus?!

— Aišku — ne. Nes jis valstybės, t. y. — partijos turi 
klausyti absoliutiškai. Partija visas sąlygas diktuoja valdžiai, 
kuri yra jos dalis, o valdžia diktuoja visas sąlygas visiems vals 
tybės tarnautojams. . .

— Bet darbininkai? . .
— Darbininkai taip pat yra valstybės tarnautojai, nes so 

vietuose viskas priklauso valstybei — ir fabrikai ir žemė ir vi 
sos tarnybos, ir viskas. Tat ir visi žmonės priklauso valstybei. 
Bet kadangi valstybę valdo viena partija, tai ir visi žmonės yra 
faktinai vienos partijoj tarnautojai, šiuo atveju — vergai. . .

— Taip logiška galvoti, — sutiko Zobov.
— Ar jūs manote, kad tai yra idealu ir gera, kaip skel 

bia partija? Ar jūs nemanote, kad galėtų būti santvarka, pa 
remta ne vienos partijos aklu užsispyrimu, bet tokiu principu, 
kad patys žmonės spręstų savo santvarkos reikalus, kad jie tu 
retų teisę pasirinkti tai, kas žmonėms geriau tinka, o ne parti 
jai, kuri tiktai ir rūpinasi, kad valdžią išlaikytų savo rankose, 
kad išsilaikytų, kaip sakoma, „prie valdžios lovio ir ėdžių“?

— Sutinku su jumis, kad tai būtų geriau, bet kol kas ‘ai 
pas mus gali būti tiktai svajonė. Juk jūs žinote, rusai niekad 
nebuvo laisvi, niekad laisvės nėra ragavę, nors už ją daugelis 
rusų yra kovoję, už laisvę ii gyvybę paaukoję. Rusų, kaip ir 
lietuvių kaulais nukloti Sibiro keliai. Bet mūsų nelaime, kad 
mūsų kovos niekad nėra pasibaigusios žmonių masės lain.cji 
mu ir nors per žingsnį būtų prisiartinusios prie žmonių valios re 
alizavimo — prie demokratijos. Jeigu ne carinis despotas, tai 
komunistinis, bet mus valdo vis despotas.

— Čia mes susikalbame. Bet gal grįškime prie mano 
klausimo, į kurį jūs neatsakėte. Aš jus klausiau, ar komunis 
tinės idėjos yra atsiradusios su Karlo Markso ir Engelso „Ko 
munistiniu manifestu", kuriame buvo-išdėstyti komunizmo pa 
grindai, pasirodę 1847 metais? O juk Didžiosios Prancūzų re 
voliuiijos metu jau buvo susikūrusi pirmoji komuna. Bet ir tai 
ar buvo pirmoji komuna? Ar komunos istorijoje jūs nepaste 
bėjote, kad pirmaisiais krikčionybės amžiais šjau buvo kažkas 
oanašu? Ir ar ne senais jau laikais yra gimusios tos idėjos, tik 
tai rusų bolševikų pasigautos propagandos tikslams, kolonializ 
mo, bolševikinės diktatūros ir jos despotizmo pridengimui? — 
Barvainis pats savim net nusistebėjo, kaip seniai jam tokios 
mnitys buvo kvaršinusios galvą. Ir kaip taip jis dabar įnyko į 
tokį pasikalbėjimą su rnsu ir dar oficialiu komunistų partijos 
nariu? Ir kaip taip jis pasitiki juo? Bet čia pat jis pagalvojo, 
kad Zobov yra nukentėjęs nuo sovietinio režimo ir vos gyvy 
bės nepraradęs. Be to, tokios jo kalbos, jeigu pasiektų į šnipų 
ausis, ii jaut pačiam neišeitų į sveikatą.
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Susikaupimas ir atsisvetinimas KULTŪRW£#K£(WIKA
7.
Toks „išvirkščias“ žiūreji 

mas į santykį tarp gyvenime, 
ir kultūros, tarp veiksmo Ir 
mąstymo, privedė prie to, kad 
per paskutiniuosius šimtą me 
tų — taigi, visai neseniai — pri 
viso gausybė idėjų, knygų ir 
meno kūrinių, ir gavosi tikra 
„kultūrinė infliacija“. Įkrito 
me į tai, ką juokais — nes tik 
rumoj nemėgstu ,,izmų“ — ga 
lėtume pavadinti „kultūros ka 
pitalizmu“, modernišku bizan 
tizmo aspektu. Buvo gamina 
ma tam, kad gamint, nekrei 
piant dėmesio į paklausą, į tai, 
kokios idėjos reikalingos šių 
dienų žmogui, ką jis galėtų ab 
so buoti. Ir lygiai taip kaip 
atsitinka su kapitalizmu, rinka 
persipildė ir priėjom krizės 
Niekas netvirtins, kad negali 
ma buvo pramatyti daugumos 
pastaruoju laiku įvykusių per 
versmų. Aš jau prieš 20 metu 
juos pradėjau pranašauti ir 
smerkti. Griežtai prisilaikant 
tik čia liečiamos temos, teuž 
tenka paminėti mano straipsnį 
„La reforma de la inteligen 
čia” — „Protavimo reforma", 
atspausdintą apie 1922 ar 1923 
metus.

Betgi visų liūdniausia inte 
lektualiniam nukrypime, kurį 
pavadinom „kultūros sudavat 
kinimu“, yra tai, kad jis žmo 
gus pristato kultūrą bei pro 
tavimą kaip vertus „per se“ ir 
savim pasitenkinančius, lyg ko 
kį gracingą papuošalą, kuriuo 
padedamas žmogus turėtų su 
imantrinti savo gyvenimą; at 
seit, kažką, kas yra visai su juo 
nesusijęs. Lyg tai būtų įmano 
ma gyvent be kultūros ir be 
protavimo, lyg būtų įmanomas 
gyvenimas nepasineriant savin 
ir pasimetant visiškai nuo sa 
vęs atsitolinime. Dėl to Euro 
poje sutinkame dabar tik to 
kius nuo savęs atsitolinusius, 
„atsvetintus” žmones.

Intelektualinį nukrypimą, 
atskiriantį mąstymą nuo veiks 
ino, pasekė jam priešingas >iu

mas, interpretavimas. Nes juk 
kiekvieną idėją, net ir pačią 
teisingiausią, galima blogai ir 
terpretuoti. Be abejo kiekzie 
na idėja yra pavojinga — tai 
privalome oficialiai ir aiškiai 
pripažinti, — tačiau kartu rei 
kia pridėti, kad šis pavojus, ši 
joje glūdinti rizika, yra tipingi 
ne tik idėjoms, bet viskam, ab 
soliučiai viskam, ką žmogus 
daro. Dėl to aš tvirtinau, kad 
žmogus savo esmėje yra visad 
išstatytas pavojui. Žmogus nuo 
lat žingsniuoja tarp bedugniu, 
ir norom nenorom jo pati pii 
moji pareiga yra išlaikyti lyg 
svarą.

Kaip jau yra anksčiau atsi 
tikę, tautos šiuo metu — kalbu 
apie šiuos laikus, apie beveik 
visą šio šimtmečio pragyventą 
dalį — ir vėl vis labjau pasiduo 
da atsitolinimui nuo savęs. Ly 
giai taip kaip tai įvyko Romo 
je. Europa pradėjo leistis pra 
žūtin dėl pramogų, taip kaip 
Roma pražuvo dėl „luxuria“, 
pasak Ferrero, dėl patogumų 
bei liuksuso pertekliaus. Juos 
sekė skausmingas, baisus su 
triuškinimas. Kaip Romoje, so 
cialinės kovos ir iš jų kylan 
tys karai sielas pripildė pas; 
baisėtino apsv.
svaigimas, augščiausias atsito 
linimo nuo savęs laipsnis, gali 
pavirsti kvailumu, jei jis tęsia 
si ilgiau. Kai kas pastebėjo, 
kad jau kuris laikas mano ra 
šiniuose kaip „leit-motiv“ išky 
la ne visiems užtektinai pažįs 
tarnas faktas, kad senasis pa 
saulis, jau Cicerono laikais pra 
dėjo kvailėti. Sakoma, kad jo 
mokytojas Posidonio buvo pa 
skutinis tos civilizacijos žmo 
gus, įstengęs atsispirti daik 
tams iš tikrųjų apie juos gal 
voti. Po to — lygiai tas pats 
gręsia Europai, jei nebus at 
rasta išeitis — tapo prarastas 
sugebėjimas pasinerti savin, ra 
miai susikaupti mūsų nepasie 
kiamoj gilumoj. Dabar kalba 
ina tik apie veiksmą. Demago 
gai, geriausi atsitolinimo nuo

LIETUVOS GINTARAS UNIVERSITETUI 
MAC GILL

Tarpininkaujant muz. J. Ma 
laiškai, K. Toliušis ir Br. Bag 
džiūnas MacGill universitetu 
muzėjui padovanojo po gaba 
lą gintaro. K. Toliušio gaba 
las didelis — 6x3,5 cobų ir 1,5 
colio augščio. Br. Bagdžiūno 
gabalas mažesnis, bet turi aiš 
kiai matomus tų laikų, kai gin 
taras susidarė, įamžintus vabz 
džius. Dovanoti gintarai turi 
įrašus: Lietuva, Palanga.

P. KLIMUI 70 M. AMŽIAUS
Vasario 23 d. vienam Ne 

priklausomybės Akto sagnata 
rų, buv. Lietuvos diplomatui, 
Sibiro tremtiniui Petrui Klimui 
sukanka 70 metų Vokiečiams 
užėmus Prancūziją, Klimas bu 
vo suimtas ir kalinamas kon 
centracijos stovykloje ir 1943

telėj vietoj, kur tai įmanoma 
— vienatvėje. Jie smerkia tar 
navimą tiesai ir vieton jon 
mums siūlo mitą. Ir nežiūrint 
viso to, jiems pasiseka žmonė 
se sukelti aistrą, juos priversti 
tokiam užsidegime ar nuogąs 
tyje išeiti iš savęs pačių. Ir 
dangi žmogus yra gyvulys, 
ris buvo įstengęs pasinerti 
vin, kai jis ir vėl 
vęs“, jis artinasi prie nusmu 
kimo ir sugrįžta gyvulio lygin. 
Šis visuomet vienodas sceno 
vaizdis kartojasi kiekvienam 
amžiui, kuriame sudievinamas 
grynas veiksmas. Erdvė prisi 
pildo nusikaltimų. Žmogaus 
gyvenimas nustoja vertės ir 
kainos, ir įsigali įvairiausi smur 
to ir plėšikavimo būdai. Ypa 
tingai plėšikavimas. Dėl to, 
matant, kaip horizonte iškyla 
ir visa kita užvaldo gryno 
ksmo žmogaus pavidalas, 
ko nelaukiant privalėtume 
siruošti kovai. Kas nori iš 
rųjų pamatyt plėšikav’mo 
sėkas didelėje civilizacijoje, tai 
gali rasti pirmoje iki šiol tik 
rai stebėtinai gerai parašytoje

metais atvežtas į Lietuvą. Bol 
ševikams antrą kartą užėmus 
Lietuvą, jis vėl buvo suimtas, 
išvežtas į Sovietų S-gą ir ilgus 
metus kalintas. Grįžo Lietuvon 
netekęs sveikatos, beveik apa 
kęs. E.

BUVO SUVAŽIAVĘ 
DAILININKAI

Kom. partijos suvažiavimas 
Maskvoje privertė ir dailinin 
kus apsvarstyti „naujai iškilu 
sius” uždavinius. Vasario 9 d 
jie buvo suvažiavę į Vilnių. Pa 
sak dailininkų s-gos ats. sekre 
toriaus K. Bagdono, dailinin 
kai siekią parodyti „nūdienį 
žmogų ir jo darbus”. Praneši 
mą padarė dailininkų s-gos 
pirm. Kuzminskis, suvažiavi 

mą sveikino partija, be to, atvy 
kę atstovai - dailininkai iš įvai 
rių „broliškų respublikų“. E.

MINĖTA 
MIRTIES

Vasario 10 
toms rusų
mirties metinėms, šioji sukaktis 
plačiai minėta ir Lietuvoje. 
Įvairiuose miesuoste įvyko lite 
ratūros vakarfai, suiengtos pa 
rodos. Spaudoje ir per radiją 
plačiai minėtas Merkučiuosc 
esąs Puškino muzėjus. Mask 
vos „Pravda“ iškėlė lietuvių 
„liaudies meilę Puškinui, įtaką 
lietuvių literatūros kūrė 
jams...” E.

VILNIAUS ŠV. KAZIMIE 
RO BAŽNYČIOJE — 

ATEISTINIS MUZĖJUS
Vilniaus radijas pranešė, 

kad ateistiniam muzėjui numa 
tomą paskirti buv. Šv. Kaži 
mieto bažnyčią. Muzėjaus už 
davinys būsiąs organizuoti «il 
nojamas parodėles ir kitais bū 
dais plėsti ateistinį judėjimą. 
Bus įsteigta ir ateistinės litera 
tūros biblioteka. Pats mėžė 
jus bus atidarytas dar šiais me

PUŠKINO 
SUKAKTIS 
d. sukakus 125- 

rašytojo Puškino

išeina iš

ka 
ku
sa 
sa

vei 
nie 
pa 
tik 
pa

krypimas: „voluntarizmas“, at savęs pranašai, numarinę jau 
sisakantis mąstymo naštos ir ne vieną civilizaciją, tramdo 
sudievinantis gryną veiksmą, žmones, idant šie negalvotų, 
Tai tik kitas klaidingas anks stengiasi juos išlaikyti sušauk 
čiau išreikštos minties, kad tus į masę, idant jie negalėtų 
žmogus savo esmėje yra veiks atkurti savo asmenybės vienin

knygoje apie Romėnų imperi tais.
ią — iki tol nežinojome, kas Pastaruoju metu Vilniaus 
ši imperija ištikrųjų buvo. Kai spauda ir radijas skelbia v-s 
bu apie ruso Rosvezeff, jau dau daugiau medžiagos, straipsnių, 
gelis metų profesoriaujančio reportažų prieš religija. Pvz., 
Šiaurės Amerikoj, knygą „So skelbiami skaitytojų laiškai

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, Ill., USA.

cialinė ir ekonominė Romėnų apie tai, „kaip aš nustojau ti 
imperijos istorija.“ kėjęs“, kad „religija žalojanti

Bus daugiau. gyvenimą“ ir pan. E.

SĖJA
Tautinės, demoki atinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

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

Prenumerata: JAV ii kitur 3 dol. metams.
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LEIDINYS KELIOMIS KALBOMIS APIE LIETUVIŠKĄ 
JĮ GINTARĄ •

Rašytoja J. Narūne yra pa 
dariusi didelę ir gražią reklamą 
Lietuvos gintarui. Ji jau trim 
kalbim išleido dailininkės V. 
Stančikaitės daugiaspalvėmis 
iliustracijomis iliustruotą leiu 
nį „Gintarėlė“: pirmiausia lie 
tuviškai, po to ispaniškai ir 
dabar — angliškai. Šis leidinys 
drauge yra ne tikaai Lietuvos 
vardo garsinimas suminėtomis 
kalbomis ir ne tiktai garsini 
mas Lietuvos gintaro, bet ir 
lietuvių rašytojos kūrinio, 
yra gražus darbas.

IŠPLAUTŲ SMEGENŲ 
SIRE1ŠKIMO 

DOKUMENTAS
„Literatūros ir Meno“

vaitraščio, skilto įvairiam oku 
puotos Lietuvos menui pavaiz 
duoti ir aptarti, Nr. 6(796) yra 
tikras smegenų išplovimo do 
kumentas. Ypač rašytoju, į ku 
riuos „šlovingoji“ daugiausia 
kimba, bet ir kitos menų rūšys, 
nors ir mažiau sukontroliuoja 
mos, bet vis vien reiškias? iš 
plautais smegenimis.

O dabar dar Lietuvoje „nn 
kimai“ ruošiami, o Maskvoje, 
kas svarbiausia, Chruščiovas, 
besistiprindamas Stalino soste, 
šaukia kompartijos prezidiumo 
plenumą. Akivaizdoje tokių 
„svarbių” įvykių, viskas auko 
jama smegenų plovimui. Į Lie 
tuvą atsiųsti Maskvos komisą 
rai. Jie „orientuoja” lietuvius į 
Chruščiovo diktatūros vagą. Ir 
šio savaitinuko visas turinys 
yra smegenų plovimo ,paraš 
tėję“.

KOMPOZITORIŲ SUVA 
Z1AVIMAS VILNIUJE
Vasario 7—11 dd. Vilniuje 

įvyko ketvirtasis Lietuvos kom 
pozitorių s-gos suvažiavimas. 
Jis buvo atidarytas filharmoni 
įos salėje, atlikus J. Indios sim 
foniją „Griuvėsių miestas” (pa 
gal S. Neries poemą). Dar 
prieš suvažiavimą muz. J. Ka 
rosas „Literatūros ir Meno“ 
savaitraštyje (4 nr.) buvo pa

Rašytoja J. Narūne 
„Gintarėlės“ autorė.

žymėjęs, kad lietuviai kompo 
zitoriai turi suartėti su visuome 
ne — jie privalą daryti išvy 
kas į įvairias Lietuvos vietas, 
bendrauti su žmonėmis. O pats 
suvažiavimas turėjęs apsvarsty 
ti, kuriuo būdu ir kompozi*'o 
riai turi prisidėti „formuojant 
naują žmogų”. Suvažiavime 
kalbėjo kompozitorių s-gos 
pirm. muz. St. Vainiūnas ir kt. 
Suvažiavime dalyvavo „sve 
čiai“ iš Maskvos, Leningrado, 
iš „broliškų respublikų“. Suva 
žiavimo metu dar buvo išpildy 
ti Dvariono, Kleinickio, Klo 
vos ir kt. kūriniai, pastatyta 
Baumilo opera „Paskenduo 
lė". E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Technikos Žodis“ 4—5 m. 

1961 metų. Gausiai iliustruotas 
vaizdais iš inžinierių gyveni 
mo*

„Karys“ 1962 metų vasa.io 
mėnesio Nr. 2(1379). Šiame 
numeryje įdėti straipsniai Aišė 
no, Mačiulio, Juragio, Dirman 
to, Joniko, Žygmanto, Berno 
to, Žadvydo, Šulaičio ir kt. Tu 
rinys įdomus.

„Aidai“ 1962 metų Nr.
Turinyje: 
apžvalga, 
zįja, Dr. 
straipsnis, 
straipsnių.

1.
Pernykštės veiklos 

Kun. Vaitkaus j.oe 
K. Jurgėlos įdomus 

ir visa eilė rimtu

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis Amžių Pianas 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 knygo 
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 Traktatų ir mažų knygų 
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 dus 

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

Spring Valley, III., USA.
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— Vyrai, nuo šitų jūsų kalbų man jau dantys pradėjo 
skaudėti, — neiškentė Olga Ivanovna. — Ar nerastumėt įdo 
rnesnės pasikalbėjimo temos? . .

— Olga Ivanovna, nepykite. Žinote, kad dabar gi visas 
mūsų gyvenimas ant to pastatytas ir tuo grindžiamas. Tai 
apima vis didesnes žmonių mases. . .

— Tegul bus ir taip, bet vis dėlto jūs jau perdaug toli ei 
nate. Užmirštate net valgyti ir išgerti. Šiandien gi subatvaka 
ris. . . Kažkaip norėtųsi pailsėti ir. . . nuo sunkaus politikavi 
’mo. . . Net bonka šamehoro dar neatkimšta. . . O aš 

prie to paruošiau ir šašliko. Gal jis ne toks, kaip Kaukazo 
kurdiukinių avių, bet vis gi avienos šašlikas. . .

— Ačiū, išbandysime ir viena ir kita. . .
— O žinote, kur aš išmokau šašliką kepti? Nepatikėsite 

— Vilniuje. . . Stalino prospekto viename restorane, neatsime 
nu, kaip jis vadinasi — Vilnius ar kaip kitaip.

— Taip, taip. Aš gerai žinau tą restoraną. Ne kartą ir 
man teko ten užsukti. Ten geras Šašlikas, jeigu prie jo gauni 
Šamehoro, prisiminė Barvainis.

— Lietuvos žmonės daug ko moka, ko mes, rusai, ir ne 
matėme, — lyg svajodama, lyg sau kalbėdama pasakė šeirni 
ninkė.

— Gerai. Jūs šašliką mokate kepti, bet iš kur jūs gavote 
avienos? — susidomėjo Barvainis.

— Kolchozininkų turguje. AŠ, norėdama ko nusipirkti, 
ko valstybiniuose kooperatyvuose nėra, einu į turgų ir ten, 
nors ir ne visada, bet kaikada šį tą galima gauti. Kolchozinin 
kai žmoniškas ir kainas ima. Jie ne spekuliantai, Geri jūsų 
žmonės. Kalinine už tą mėsą, kurią aš pirkau čia kolchozinin 
kų turguje, reikėtų mokėti trigubai brangiau, — dėstė šeimi 
ninkė.

— Ką jūs kalbate, Olga Ivanovna! Dabar gi pas mus 
visko kainos baisios. Nepriklausomybės laikais, Štai, kai Fio 
dor PavloviČ pas mus lankėsi su maršalu Jegorovu, šitie pro 
dūktai nekaštavo nei desimtos dalies, — aiškino Barvainis.— 
Kai Lietuvą užėjo raudonoji armija, iš tos dienos viskas de 
šimteriopai pabrango. O kai Litus suėmė ir iškeitė į rublius. . . 
Ką ten iškeitė . . Paėmė iždas Tuojau kainos buvo sulygai

tos su Rusijos kainomis, atseit — pakeltos ligi sovietinio lygio. 
Pav., jeigu nepriklausomybės laikais už pusbačius mokėjome 
15 litų, tai išėmus Litų valiutą iš apyvartos, už tokius pusba 
čius jau reikėjo mokėti 150 ir daugiau rublių. Tat, nė kiek 
neperdėjau sakydamas, kad viskas pabrango dešimteriopai. 
Už eilutę rūbų reikėjo mokėti 150 Litų, o rubliais jau mažiau 
šia 1500! . .

— Bet jūs vėl užsimiršlate ir vėl nei valgote, nei išierete... 
Aš noriu pažiūrėti, kaip lietuvis atrodo išsigėręs. . .

— Seniai jau aš turėjau tokias vaišes, Olga Iv.anovna, su 
sigraudino Barvainis.

— Taigi, kaip sakoma, viskas niekai prieš amžinybę, o 
amžinybė — prieš šašliką su Šamchoru, — juokavo šeiminin 
kė. — Tat į sveikatą! Šašliko ir Šamehoro! . .

— Tiktai nepradėkite vėl politikuoti. Gal kokią plokšte 
lę pasiklausysime?

— Gaila, Olia, kad mes dar neturime radiolos.
— O kas tai yra? — teiravosi Barvainis.
— Tai naujas, gražiai padarytas savotiškas patefonas. 

— aiškino Zobov. — Jis įsisavintas kažkur iš Vakarų girdė 
jau žinovus aiškinant

— Tur būt brangus.
— Nepigus, bet pasitaupius įkandamas.
i— Fedia, mes gi radiolos neturime, taį ko čia daug kai 

bėri apie tai. Turime paprastą gramafoną i: ką nors paklausy 
kime, — teigė šeimininkė. Ji, apystorė moteris, pasilenkė pū 
kšdama kampe už spintos ir pakėlė savotiško tipo patefoną.

— Mes jį gavome čia speckrautuvėje. Ką norėtumėt pa 
klausyti — Kozlovskį ar Lemeševą? O gal Barsovą, ar Oistra 
cha? O gal Aleksandrovo ansamblio chorą su bajanais?

— Žinote, — įsiterpė šeimininkas, — aš kartą patekau 
Maskvoje į Didįjį teatrą. Ėjo Čaikovskio „Jevgenij Oniegin“ 
su Lemeševu. Tai būrys mergų visą laiką klykė ir jam rėkė 
bravo, bravo ir bravo. . . Mano kėdės kaimynas man juoKau 
damas paaiškino, kad mergų tarpe esančios susidariusios dvi 
„partijos" — lemeševininkių ir kozlovskininkių Vienos uie 
vina Lemeševą, kitos Kozlovskį. „Tai čia. — sakė man kai 
utynas. — bravuoja lemeševmiakėa“, . .

— Na gerai. Tai paklausykune Lemeševą. . . Ar vertas 
jis mergų entuziazmo ir net partijos. . , O gal lemeševininkių 
partija yra kokios kitos partijos pakaitalas? . .

— Neįtarkite. Tai paprastas susižavėjimas vyruku, nors 
•is ir nėra toks, kaip jūsų Kiprianas. . .

— O mūsų Kipras Petrauskas — tai vyras Bet ir artis 
tas! — žavėjosi Barvainis. — Vyresni, dar caro laikų žmones, 
kurie Kiprą yra matę Marijos teatre Petrapilyje, pasakoja, kad 
Kiprui mergos neduodavusios išeiti iš teatro po „Romeo ir 
Julijos" spektaklio. Jis būdavęs tikrai nuostabus Romeo... Ti 
kiu. Aš jį mačiau Kauno operoje.

— Lemeševui neprilygti prie Piotrovskio nei Ūgiu, nei 
balsu, nei povyza, — aiškino Zobov. — AŠ skaičiau vieną kny 
gą, kurioje aprašomas Šaliapino gyvenimas. Tai rodos Šaliapi 
no atsiminimai. Ten yra toks epizodas nupasakotas. Esą ka*- 
tą scenoje drauge pasirodę Šaliapinas ir Piotrovskia, tai vien 
medicinos, anatomijos profesorius, pamatęs juos, nesusilaikęs 
ir ant viso teatro sušukęs: „Ot griaučiai!“. . . Šaliapinas su 
Kipru, girdėję tą profesoriaus susižavėjimą jais, po to spektak 
lio tuojau užsukę į restoraną ir vienas iš kito juokavę: „Kieno 
gi jam patiko griaučiai — tavo ar mano?“. . .

— Na, tai jau merginos, kurios kelia entuziastišką triukš 
mą, tikriausia jau ne dėl griaučių, ne dėl skeleto. . . Joms šir 
deles jaudina kiti įspūdžiai“, — juokavo šeimininkė.

— O ką gali žinoti! . .
— Spręskite pagal save. Ar gi jūsų jau niekas nežavėjo? 

Ar jūs mergaitėms buvote indeferentiški? Nė viena jums 
•spūdžio nedarė?

Barvainis kiek nejaukiai pasijautė. Jis prisiminė ir žmoną 
ir Boreikaitę, ir Lilę, ir kitas mažiau įspūdingas. Ir Barvainis 
vėl prisiminė besišypsančią bufetininkę. . .

Šašlikas buvo suvaliytas, Šamchoras išgertas. Niekas ne 
pasigėrė ir net nesvaigo. Barvainis padėkojo už vaišes, už pa 
tefono muziką (jis pagalvojo, kad dėl Lemeševo, nors jis ir 
neblogai dainuoja, bet jis neprisidėtų prie tų mergaičių, kurios 
Maskvos Didžiajame šaukė bravo), ir nuėjo miegoti. Ryt die 
ną jis jau turėjo eiti į darbą.

Bus daugiau.
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Iškilūs Lietu vos vyrai j
„AUŠRINĖ“ IR JOS KŪRĖJAI

WINNIPEG, Man.
F ' LIETUVIŲ KLUBAS MANITOBOJE,

4.
Tą pačią dieną nei Šilingas 

nei aš neturėjome laiko ją per 
skaityti. Novelė paliko pas Ši 
lingą. O kitą dieną nušvitusiu 
veidu Šilingas duoda man tą 
Žukausko novelę ir sako:

— Čia tai tikrai puikus kūli 
nys. Vakar vakare daviau ir 
Bytautui paskaityti. Abu paaa 
rėva išvadą. kad Žukauskas 
yia tikras tolentas. Būtinai na 
sakysit! Žukauskui mūsų augs 
tą jo rašinio vertinimą, para 
ginsiu, kad daugiau rašytų ir 
nepasiduotų pesimizmui.

Mat, jau buvome girdėję, 
kad Žukauskas mėginąs rašyti, 
net jo prislėgta nuotaika vis su 
laikanti jį išeiti į viešumą, kaip 
rašytojui. Vėliau Šilingas tik 
rai teigiamai veik* A. Žukaus 
ką ir šis, kaip žinome, lapo 
mūsų žymiu rašytoju Žukaus 
ku - Vienuoliu.

1920 m. vasarą, kai buvau 
pas Šilingą nuvykęs į Bogusla 
viškį, tai jis džiūgaudamas man 
pasakojo „suradęs“ nepapras 
tai gabų rašytoją Igną Jurkū 
ną, bene Šeiniūnų kaimo vyrą, 
kurs vėliau buvo žinomas kaip 
rašytojas Ignas Šeinius.

Aušrinėje ėmė reikštis visa 
eilė jaunų poetų: Adomas Las 
tas — Adomas Juodasis, V. 
Bukaveckas — Kadugys. J. 
Papečkys — J. Rainis, Zigmas 
Gaidamavičius — Zigmas Gė, 
lė sušvitęs ryškiu talentu, nes 
nespėjęs kiek daugiau pasireikš 
ti, nes mirė nesulaukęs nei pil 
nų 19-kos įrištų. Dabar plačiai 
žinomas, Hitlerio kacete kan 
kintas, talentinga.-, rašytojas— 
poetas Balys Sruoga irgi buvo 
vienas pirmųjų Aušrinės poe 
tų slapyvardžiu Kaunis. Gy 
vai feljetonėliais buvo su«vitu 
si EidrigeviČiūtė. bet greit už 
gęso. Vėliau pasirodė su savo 
eilėraščiais P. Baltrušaitytė - 
- Ašara. Buvo ir daugiau jau 
nų poetų, rašytojų, bet jų da 
bar nebeatsimenu.

Su publicistiniais straipsniais 
vienas pirmųjų pasirodė Liepo 
jos gimnazistas Antanas Sugin 
tas • Šatnigus. Korespondenci 
jomis bei straipsneliais atsihe 
pė krokuviškiai studentai: me 
dikas Pranas Mažylis - Karu 
žos slapyvardžiu ir meno aka 
demijos studentas Justinas Vie 
nožinskis. Nepaprastai gyvą ko 
respondenciją iŠ Tomsko at 
siuntė universiteto studentas 
Martynas Yčas... ir kaip čia vi 
sus beatsiminsi. Kontaktai su 
simezgė su visos Rusijos augs 
tųjų mokyklų moksleiviais lie 
tuviais, kur tik jų buvo.

Tartu lietuvius studentus at 
stovavo Mykolas Marma, Ode 
sos —■ Juozas Avižonis. Buvo 
ryšys su Rygos, Kijevo, Varsų 
vos augštųjų mokyklų lietu 
viais moksleiviais, bet pavar 
džių nebeatsimenu Visuose 
anuometinės Rusijos universi 
lėtuose ir kitose augštosiose mo 
kyklose 1910 ir 1911 m. pri 
skaitydavome per 150 lietuvių 
studentų. Gi dar buvo lietuvių 
studentų Karaliaučiuje, Berly 
ne, Krokuvoje, Šveicarijos uni

versitetuose ir po vieną kitą 
dar ir kitose Vakarų Europos 
augjštosiose mokyklose, kurio 
se minėtais metais viso galėjo 
būti arti 50 studentų.

Visų didžiausias lietuvių 
studentų skaičius buvo Petra 
pily. Jie, kaip ir maskviečiai, 
turėjo savo draugiją ir drauge 
su lenkais savo valgyklą — 
Zabalkanskij 20, kurią vėliau, 
rodos, užvaldė vieni lenkai.

Kiek prisimenu, partiniu jo 
žiūriu imant, anuo meu Pe ra 
pily gana įtakinga buvo lietu 
vių studentų socialdemokratų 
grupė, kuri į bendrą nepartinį, 
nors ir liberalinės krypties mo 
ksleivių sąjūdį dėtis nenorėjo. 
Gal dėl tos grupės nusisatymo, 
o gal ir dėl kitų priežasčių pe 
trapiliečiai į aušriniečių sąjūdį 
neįsijungė. Į Aušrinės štabo 
kvietimą talkon petiapiliečiai 
atsakė ilgu motyvuotu laišku 
neigiamai. Jų motyvai buvo 
surašyti atskirais punktais ir 
kiekvienas punktas buvo pra 
dedamas žodžiu kadangi. 1 o 
dėl mes ir pavadinome juos 
kadangiečiais.

Nei Aušrinei, nei aušrinie 
čių organizacijai jokių surašy 
tų nuostatų ar piogramu neto 
rėjome. Tačiau veikdami sten 
gėmės laikytis šių dalykų.

1. Aušrinė — liberalinės kry 
pties moksleivių laikraštis, ne 
susirišęs su jokia politine par 
tija.

2. Aušrinė stengiasi apjung 
ti visus lietuvius moksleivius, 
ypač augštųjų mokyklų sluden 
tus.

3. Aušrinė ragina ir kviečia 
visas moksleivių ir juos remian 
čių kūrybines jėgas pasireikš 
ti šiame savame laikrašty.

4. Visi moksleiviai, pritaria 
Aušrinės siekiamiems tikslams, 
vadinasi aušriniečiai.

5. Aušriniečiai taiko didžiau 
šią toleranciją kitokių įsitikini 
mų žmonėms.

6. Aušriniečiai stengiasi ge 
įai pažinti Lietuvą, renka liau 
dies dainas ir kitą tautosaką, 
steigia kaimuose knygynėlius, 
ragina kaimiečius daugiau skai 
tyti laikraščius, kur galima,— 
steigia švietimo kursus.

7. Aušriniečiai laiko sav . 
pareigą baigus mokslą grįžti 
Lietuvon ir čia dirbti lietuvių 
tautai naudingą darbą.

Aušriniečiai turėjo savo oi 
ganizacijos atstovų suvažiavi 
mus. Pirmas toks suvažiavimai 
įvyko 1911 metų vasarą Šiau 
jiuose. Jame dalyvavo Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitų vie 
tų mokinių atstovai, šio šuva 
žiavimo dalyvių buvo apie 20. 
Kitą, platesnį aušriniečių šuva 
žiavimą prisimenu įvykusi Vii 
niuj bene 1913 m.

1910 m. rudenį Maskvon at 
vyko gražus būrys naujų lietu 
vių studentų, jų taqpe ir Petras 
Klimas. Jis jau buvo pasireiš 
kęs periodinėj spaudoj slaoy 
vardžiu Vabalėlis. Tą pat rude 
nį P. Klimas buvo įtrauktas 
Aušrinės redakcijon. Tai buvo 
ištvermingiausias Aušrinės re 
daktorius, redagavęs šį laik

SLA 123 KUOPOS METINIS SUSIRINKIMAS

prieš metinį narių susirinkimą, 
suruošė savo nariams banketą. 
Klubo nariai į banketą gali at 
sivesti ir savo šeimos narius,
kuriems įėjimas nustatytas $2.

Vasario 3 d. buvo suruoštas 
paskutinis šių metų banketas 
su šilta vakariene ir įvairiais iš 
gėrimais. Šitokie šeimyniški pa 
rengimai yra rengiami, kad vie 
nas kitą 'arčiau pažintų ir iš 
i.yklų pasitaiką nesklandumai.

7 vai. vakaro valdjbos p- 
kas J. Demereckas atidarė ban 
ketą, palinkėdamas gražiai ir 
draugiškoje nuotaikoje praleis 
ti vakarą.

Po to kalbėjo M. Vidrikas, 
L. Jasiulionis, J. Butkevičius, 
P. Kostinas ir Vi. Sfeponavi 
čius. Paskutinis kalbėtojas la 
bai gražiai nušvietė naujųjų ir 
senųjų ateivių dabartinius ge 
rus santykius, pasidžiaugda 
mas, kad dabartiniu metu din 
go visokie nesusipratimai n ne 
beiškyla jokių pašalinių intry 
gų tarpe vienų ir kitų. Kalbėto 
jas apgailestavo, kad paskuti 
niu metu „Liaudies Balse“ oar 
pasirodžiusi korespondencija, 
kuri mėgina vienus su k'tais su 
kiršinti. Taip rašantiems jis pa 
siūlė padėti plunksnas į šalį, 
jeigu nebeturi ko geresnio pa 
rašyti.

V-bos sekr. K. Strikaitis iš 
kelia šeimininkės Pr. Steponą 
vičienės nuopelnus, įkuriant šį 
klubą: iškelia jos nuveiktus dar 
bus ir pažymi, kad vakar die 
na buvo jos girrttadienis, todėl 
visus banketo dalyvius kvie 
Čia sudainuoti ilgiausių metų. 
Po to, susirinkusių dar suskam 
ba galingas valio, o akordeo 
nistas K. Kazlauskas užbaigai 
sugrojo maršą. Svečių nuotai 
ka pakyla ir visi draugiškai tę 
šia pasilinksminimą toliau.

Agr. J. Malinauskas užveda 
dainelę: „Augo kieme kleve 
lis“, o apie jį susispiečia gau 
sus būrys klubiečių, kurių lietu 
viškos dainos stebina klauso 
vus.

Šiais metais vakariene rūpia 
tis buvo pavesta J. Baniulio 
niui, ,P. Kumpauskui ir J. De 

s' mereikui. Šeimniinkėmis buvo 
S kviestos: F. Steponavičienė, 

A $ Gail Ellen Stepon, ČeganausKaufman’s Woollens&Textilesikienė a , jan&ukienė o b n 
nik Sally ir Kračikienė Z Pro 
dūktus paruošė J. J. Mikalaus 
kų kepykla, kuri kariu pristatė 
ir visiems gerai žinomos, Miką 
lauskų kepykloje kepamos, 
juodos lietuviškos duonos^. 
Klubo nariai, su pakelta nuo 
taika, užbaigę šeimynišką pa 
i engimą, patenkinti skirstės. į 
namučius.

Rytojaus dieną, vasario 4 d. 
buvo sušauktas

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Susirinkimą atidai ė v-bos p- 
kas J. Demereckls ir padarė 
pereitų metų veikimo apžvai 
gą. Toliau daro pranešimus v-

įvyko sekmadienį, vasario 18 
d., AV patalpose. Perskaitau 
protokolai, Finansų sekretorius 
Mykolas Juodviršis padarė Hra 
nešimą: Montrealio kuopojt 
yra 80 narių, kurių tarpe 12 
jaunuolių; per metus įstojo 
15 naujų narių. Ligos šaipai 
gauta 501.50 dol. Premijas ga 
vo dvi gimdyvės, apie 150 dol.

Susidurta su valiutų skiriu 
mo sunkumais, todėl šis reika 
las ilgiau svarstytas ir nutarta 
kreiptis į SLA centrą su pasiū 
lymu ir prašymu, kad jis čia 
atidengtų mūsų banke 
savo einamąją sąskaitą, 
kiu būdu būtu galima 
tymus daryti Kanados 
valiuta.

Visi valdomieji organai pa 
likti buvusios sudėties. Pasisa 
kyta už kanadiečio p. Jokūbai 
Čio jvedimą į SLA centrą.

„Litas“ 
kad to 
atsiskai 
dolenų

raštį bene ligi 1914 metų pava 
sario.

Rapolas Skipitis.

CALL FOR 
CALVERT

Šv.
20
nu

II Pp. Griciams šeštadienį 
Kazimiero salėje suruoštas 
vedybinio gyvenimo metų 
nėjimas. Dalyvavo apie 153 ai, 
menų. Jubiliatams pareikšti 
linkėjimai ir įteiktos dovanos.

REIKIA PINIGŲ SMUL 
KIEMS REIKALAMS9 
Kreipkis j banką „Litas” tel. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditm 
giems asmenims žirantai nei ei 
kalingi.

NAUJAS MOKSLININKO 
DARBAS

Kiekvienais metais Lietuvos 
miškų kirtavietėse sudeginama 
70 tūkstančių kubinių metrų 
šakų. Technikos mokslų kan 
didatas Stasys Jonaitis paruo 
šė technologiją plokštėms iš 
šakų ir kelmų pluošto gaminti. 
Tokios plokštės bus naudoja 
mos statyboje. Mokslininko 
nuomone pradėjus gaminti plo 
kštes, atliekos Lietuvos miš 
kuose nebebus be reikalo naiki 
narnos. E.

CALVERT
(213-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

£. Wasylyshen
Public Rmniu u< Rvpie ent itive

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE

12431 Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT 
OLD RYE

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON
s Per I

$ 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319X
X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems X
X garantuotai skubiausiai ir X

urmo kainomis |
x (30—40% žemiau rinkos kainų) X

Importuojame iš Anglijos x
L geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
X kostiumams ir suknelėms. $
V Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. X
1 į Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. X 
r Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. \
8 CH. KAUFMANAS g
$ Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėias.

bos finansų sekr. P. Kumpaus 
kas ir ižd. M. Vidrikas. Revi 
zijos k-jos p-kas M. Buka a.- 
kas perskaito revizijos ax ą,

ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

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

į A. NOKKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal

$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
| ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

..f™
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI- LA M Y, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

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

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

įvairūs
DRAUDIMAI

kurį susirinkimas priima.
Naujų narių priėmimą rete 

moja v-bos sekr. K. Strikait.s 
Paskelbus naujų kandide.ru są 
rašą, einama prie balsavi r. 
Balsuojama slaptu balsavimu. 
Į balsų skaičiavimo komisija iš 
renkama: K. Pranevičius, Ona 
Lenienė ir Mykolas Bukaus 
kas (visi iš senųjų ateivių^. 
Klubo nariais priimti visi ku 
rie tik buvo padavę pareisiu 
mus. Iš jų kandidatas Pr. Gus 
tys savo pareiškimą atsiėmė, 
nes išvyksta tolimesniam apsi 
gyvenimui į Kenorą. Klupo 
nariais priimti: Medicinos di. 
Alf. Jauniškis, Viki. Richard 
Burokas — laidotuvių direkto 
rius, J. Butkevičius, A. Klei 
nys, V. Zakys, Kvedaras, O. 
Jančiukiend, J. Mališauskas^ 
Lilian A.. Bartnik ir Albert 
Walter Bartnik. Viso 10 nauju 
narių.

Toliau einama prie naujos 
valdybos rinkimų. Nutarta pa 
likti tą pačią valdybą 1962 m.

Kandidatais sulig balsų dau 
guma išrinkta: G. Baniukonie 
nė, Alb. Nolius ir VI. Arn.ana 
viČius.

Iš pereitų metų revizijos k- 
jos M. Bukauskas atsisakė, tu 
dėl kilo reikalas išrinkti dar vie 
rrą revizijos k-jos narį. IŠ iš 
statytų kandidatų suling dau 
gumos balsų išrinkta: M. Ša 
rauskas ir Z. Kračikienė. Kiau 
simuose ir sumanymuose iškel 
tas klausimlas, ar klubo n<« 
riams metuose kelti du še my 
ninius banketus ar vieną? Dau 
guma pasisakė už tai, kad reng 
t du banketus klubo nariams.

Po to Kostas Pranevičius pa 
siūlė klubo nariams aplankyti 
sergančius lietuvius ligoninėse. 
Jis priminė, kad klubo nario 
Samulaičio sūnus pagijęs ir ba 
gė radio ir televizijos mechani 
kų kursus ir siūlo kviesti pa 
taisymui ne kokį svetimtautį, 
bet savo lietuvį.

Toliau jis siūlo buvusio iriu 
bo nario Pov. Jauniškio, kuris 
neseniai mirė ir daug yra pa 
sidarbavęs klubui, našlę Jaunis 
kienę išrinkti klubo garbės na 
riu, bet kilus įvairioms disku 
sijoms, šis reikalas liko galuti 
nai neišspręstas.

MANITOBOJE KLUBO 
VALDYBA

pasilieka ir 1962 m. tose pa 
Čiose pareigose, t. y. klubo p- 
ku J. Demereckas, vicap. J 
Baniukonis, sekr. K. Strikai 
tis, finansų sekr. P. Kumpąus 
kas, ižd. M. 
didalais: P.
Savickas.

Į revizijos 
rauskas, Kst. 
Lenienė, o kandidatė lieka 
Kračikienė.

V-bos posėdyje vicep. J. Ba 
niukonis padarė iŠ valdybos na 
rių rinkliavą, nupirkti gelių iau 
kelinti metai sergančiai Veru 

Nukelta į 6-tą psl.

Vidrikas ir kan 
Bagdonas ir J-

komisiją: M.
Pranevičius >r

Sa
O.
Z.

įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO BIRBTUVĖJE

*44 r/c
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUCIULIS į 

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.: DO 6-3844.

kandide.ru
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Amerikos tikrovė
ARBA: KO SOVIETAI TIKISI PO DVIDEŠIMTIES 

METŲ
Vilniuje išeinantis „Švyturys", tenkndamas skai 

tytojų pasiteiravimą, ko gi sovietijos žmonės susi 
lauks po dvidešimties metų, atsiklausė mokslininką 
ekonomistą P. Judicką, kuris taip į klausimus atsako;

2.
Lietuvos miestai.

Susisiekimo bei energetikos ga 
limybes, vandens ir žaliavų re 
sursai, geografinės ir gamtinės 
Sąlygos skatina sparčiai augti 
Jonavą, Rokiškį, Šilutę, Ma 
žeikius, Biržus. Visi ateities 
miestai taps miestais -sodaijs.

Daugelis „Švyturio" skaity 
toji), išėję pasivaikščioti į Vd 
niaus Kaioliniškes, tur but, ne 
pagalvoja, kad šis nuostabus 
gamtos kampelis ateityje gali 
pavirsti centriniu Vilniaus mies 
to parku. Mūsų architektai 
numato už Karoliniškių — V ir 
šuhškėse — sukurti naują Vii 
niaus miesto rajoną, kuriame 
galėtų gyventi 80—100 tūks 
tančių žmonių

Kaunas irgi negalvoja 
leisti sostinei. Manoma, 
Kauno,

pasivys 
Tuomet 
po 100 
Klaipė

nusi 
kad 

kaip ir Vilniaus, gy 
ventojų skaičius per dvidešimt 
mėtį išaugs iki 350—500 tŪKS 
tanČių. O tuomet Kauno mies 
tas apjuos savo marias.

Per šį laikotarpį Šiauliai ir 
Panevėžys tikriausiai 
dabartinę Klaipėdą, 
šiuose miestuose būtų 
tūkstančių gyventojų,
da, žinoma, taip pat nestovės 
vietoje. Uostamiesčio gyvento 
jų skaičius gali išaugti iki 140 
—180 tūkstančių.

Iš „Švyturio” redakcijoje 
gaunamų laiškų matytį, kad ne 
mažiau ateitimi domisi ir kaime 
gyvenantieji žurnalo skaityto 
jai-

Gamybos elektrifikavimas 
bei mechanizavimas ilgainiui 
beveik suvienodins darbo sąly 
gas mieste ir kaime.

(JAV ir Kanadoje ie dabar 
nėra jokio skirtumo tarp dar 
bo sąlygų kaime ir mieste.

Red.)
Darbas žemės ūkyje taps 

pramoninio darbo rūšimi.
(JAV ir Kanadoje darbas ze 

mės ūkyje yra toks pat pramo 
ninis, kaip ir miesto ar bent 
kur esamame fabrike. Ir fabri 
kai Čia statomi lygiai kaime, 
kaip ir mieste, visai neturint 
prieš akis klausimo — miestas 
ar kaimas. Statomi ten, kur 
yra patogu ir naudinga. Red.).

Specialistų apskaičiavimai 
rodo, kad bendroji žemės ūkio 
gamyba galės padidėti 3 kar 
tus, o darbo našumas bent 6 
—6,5 karto. Tai reiškia, kad 
paspartės gamyba, mažiau rei 
kės sunaudoti darbo laiko. To 
dėl kaimo gyventojų skaičius 
sumažės. Dabar žemės ūkyje 
dirba 734 tūkstančiai žmonių, 
o 1980 metais, kai kurių eko

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barrister*, Selicitor*, 

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-.394. EM 4 1305.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Sheet,

nomistų nuomone, dirbs maž 
daug 350 tūkstančių. Kaip jau 
minėjau, dalis kaimo gyvento 
jų persikels į miestus, o likusi 
dalis turės beveik tokias pat są 
lygas, kaip mieste. Išnyks vien 
kiemiai. Visi kolūkiečiai ir ta 
rybinių ūkių darbininkai gy 
vens miesto tipo gyvenvietėse, 
miestiškuose namuose. Čia bus 
visi patogumai — elektra, van 
dentiekis, kanalizacija. Kaimo 
V^yventojai naudosis televizi 
ja, telefonais.

(Visa tai JAV ir Kanados 
žmonės seniai jau turi. Be šių 
dalykų neįsivaizduojamas ir 
gyvenimas. Todėl mums įdo 
mu, kaip sovietija gali pasivyti 
Ameriką ir Kanadą, kurios jog 
nestovės vietoje ir nelauks, kol 
sovietija jas pasivys. Red.).
O kaip atrodys mūsų butas?

Šiandien gyvenamojo ploto 
klausimas pats aštriausias. Ir 
dideliuose, ir mažuose miestuo 
se butų labai 
lema skubiai 
jos nurodymu 
gyvenamųjų 
Dvidešimtmečio pabaigoje kiek 
viena šeima turės atskirą butą, 
o kiekvienas šeimos narys — ir 
senelis, ir anūkas — atskirą 
kambarį. Apskaičiuota, kad 
kiekvienam teks maždaug apie 
16 kvadratinių metrų gyvena 
mojo ploto.

Visi mūsų 
ir kaimuose 
fikuoti. Visi 
galės naudotis gamtinėmis ar 
ba suskistintomis dujomis. Au 
tomatizavimas bei mechaniza 
vimas iš fabrikų persikels i 
kiekveinus namus, kiekvieną, 
butą. Visuomeninio maitinimo 
įmonėse keps ir skalbs naujas 
šeimininkės pavaduotojas — 
ultragarsas. Per kelias minutes 
galima bus iškepti kepsnį. Į 
virtuvę ateis ir nauja namų dar 
bininkė — elektronika. Maši 
nos pačios gamins maistą, 
plaus indus. Tuomet moterys 
bus patenkintos. Jos negalės 
skųstis, kad turi mažiau laiko, 
negu vyrai.

(Ne tiktai visa tai turi JAV 
ir Kanados gyventojas, bet tu 
ri daug daugiau. Tuo tarpu so 
vietijos šeimos su vaikais dar 
neturi atskirų kambarių, ne bu 
tų, — tai kaip jie galės Ameri 
ką pralenkti? Red.).

Susidarys visos galimybės, 
kad kiekvienoje šeimoje butų 
radijo aparatas arba ladiola, 
televizorius, šaldytuvas, dul 
kių siurblys. Visi kambariai 
bus apstatyti moderniškais, pa 
togiais, gražiais aukštos koky 
bės baldais.

(Taigi ši sovietinė svajonė 
lė, kuri tikrumoje nepaprastai 
dar toli nuo įgyvendinimo, JA 
V ir Kanadoje seniai jau 
realybė. Ir sovietai tuo nori 
lenkti Ameriką? Red.,.

Bus daugiau.

WINNIPEG, MAN. . .
Atkelta iš 5-to psl.

Demereckaitei ir įtikti, 
klubo valdybos dovaną, 
į St. Boniface ligoninę

trūksta. Ši prob 
spręstina. Parti 
bus spartinama 
namų statyba.

butai ir miestuose 
bus pilnai elcktri 
miestų gyventojai

yra 
pra

tei
po
les
vežė Genovaitė Baniukonienė 
ir K. Strikaitis.

kai 
Gė 
nu

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

-

bį šeštadienį, kovo mėnesio 3 dieną, visi kviečiami į šią giažią, didelę ir erdvią salę, 7220 Hutchison Street, 
Talon sankryžos, — dalyvauti NL Montrealio lietuvių ST ‘ 1 
(Plačiau žiūrėkite paskutiniame puslapyje skelbimą).

prie Jean 
UDOS BALIUJE, kuris bus šauniausis šio sezono balius. 

Visi, 'su draugais ir pažįstamais, kviečiami atsilankyti ir linksmai 
praleisti Užgavėnių vakarą.

VIENA Iš GYVESNIŲ ORGANIZACIJŲ
— Vlado Putvio1oronte 

vardo šaulių kuopa Vasario 11 
d. L. Namuose turėjo savo vi 
šuolinį - metinį narių susirinki 
mą, kuriam pirmininkauti b-ivo 
pakviestas J Preikšaitis ir se 
kretoriauti E. Jankutė.

Atsistojimu ir tylos miute bu 
v o pagerbtas praeitais metais 
mirės kuopos narys J. Damb 
rauskas. Pirm. V. Bačėnas, šau 
dymo vadovas J. Zavys, ižd. 
M. Petrulis padarė pr. metų 
kuopos veiklos apžvalgą. Iš 
pranešimų matyti, kad kuopa 
turėjo 192 dol. pajamų ir 214 
dol. išlaidų. Ruošti trys paren 
girnai davė nuostolius, šaudy 
mo sekcija, kuri dalyvavo t„rp 
klubinėse sporto šaudymo run 
gtynėse, laimėjo vieną pirmą 
ir du antrus prizus.

J. Česėkui perskaičius revi 
zijos aktą, buvo užgirtas kuo 
pos veikimas ir apyskaita pa 
tvir tinta.

Slaptu balsavimu į valdybą 
išrinkti VI. Jokūbaitis, M. Pet 
rulis, J. Preikšaitis, M. Valiu 
lienė, St. Zavienė ir J. Zavys. 
Revizuos k-jon J. Česėkas, Vi. 
Rukša ir St. Banelis.

Iš sąrašuose esamų 69 na 
rių, jų tarpe 12 moterų, susirm 
kime dalyvavo pusė.

Išklausius St. Banelio pra 
nešimą apie įsteigtą studentų 
Rėmėjų Būrelį ir to būrelio 
tikslus, vienbalsiai nutarta kuo 
pai, kaip ir organizacijai, įstoti

i to būrelio narius, įmokant 10 
dol. metinio nario mokesčio.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

DISKUSIJOS 
JAUNIMO KLAUSIMAIS

Gavėnios metu, 8. 4., LSR 
būrelis organizuoja plačiu mas 
tu visuomenei paskaitą su dis 
kusijomis jaunuomenės klausi 
mais.

„VYČIO” SPORTAS
— Po gastrolių Montrealy 

je, kur ,.Vyčio“ moterys krep 
šinnkės gavo Kanados meiste 
rystę nesužaidusios nei vienų 
oficialių rungtynių. Vytietės 
nugalėjo stiprią B-A komandą 
42:18 ir atsistojo Toronto La 
dies Senior lygos pirmoje vie 
toje. Pasibaigus lygos lungty 
nems vytietės dalyvaus Onta 
no pirmenybėse Intermediate 
klasėje.

— „Vyčio“ mergaitės nug 1 
lejo OLPH 32:12 ir atsistojo 
CYO krepšinio lygoje antroje 
vietoje.

— „Vyčio” nariams - rėmė 
jams yra įteikiami Sidabriniai 
klubo ženkleliai pagaminti pa 
gal dail. T. Valiaus projektą.

— „Vyčio“ berniukų krepšį 
mo komanda įsteigta šiame se 
zone ir žaidžianti ,,Church“ ly 
goję pirmuosius metus. Ko 
mandos treneris M. Duliūnas. 
o J. Nacevičius reikalų vedė 
ias. jh.

yra atsiekia 
pasiryžimą,

keliais me 
To 
per

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
PREMIJOS DARBŠTIEMS STUDENTAMS

Brangus Jaunime!
Visi kultūros, laimėjimai yia 

atsiekti per mokslą. Moks.as 
yra žmogaus kelrodis. Šių lai 
kų žmogui su augštuoju moks 
lu žymiai yra lengviau kurtis 
gyvenime, negu bemoksliui.

Tačiau mokslas 
mas per didelį 
kantrybę ir darbą.

-Paskutiniaisiais
tais lietuviai jaunuoliai-ės 
ronte gavo procentiškai 
mažus pažymius per baigiarnuo 
sius abitui os egzaminus ir ne 
galėjo įstoti į universitetus, ki 
ta gi dalis net liko antriems me 
tams.

Lietuvių Studentų Rėmėjų 
būrelis Toronte, norėdamas pa 
skatinti ir pakelti mokslo lygj, 
kaip gimnazijų moksleivių tar 
pe, taip ir augštųjų mokyklų 
studentų tarpe, nutarė skirti 
premijas pinigais, sudarymui

sąlygų nemokamai pavasaroti 
vasarnamiuose, stovyklose ir 
kt„ tiems studentams ir abitu 
rientams, kurie baigs šiuos, 
1962 mokslo metus su gerais 
(honor) pažyrffiais. Premijų 
gavimo taisyklės bun paskeiD 
tos artimiausiu laiku.

L. S. R. Būrelis šiems rei 
kalams yra gavęs iš Prisikėli 
mo parapijos auką 300 dol.

Studentų premijų, pašalpų, 
paskolų ir stipendijų fondas 
bus nuolat didinamas.

Taigi moksleiviai ir studen 
tai pasispauskite dabar ir jūsų 
darbo vaisiai bus įvertinti ir ap 
vainikuoti.

L. S. R. Valdyba.
TORONTO STUDENTŲ 

BALIUS
Metinis Toronto lietuvių siu 

dentų balius įvyko Prince Ge 
orge Hotel. Balių globojo L e 
tuvių Studentų rėmėjų būrelis

SAULT Ste. MARIE, Ont
GRIPO EPIDEMIJA.

Verutė Demereckaitė buvo 
labai patenkinta ir kiekvienam 
v-bos nariui parašė padėkos 
laiškus.

KLB KR. TARYBOS 
RINKIMAMS

vykdyti sudaryta komisija: Ve 
ra Zavadskienė, Vyt. Kriociū 
nas ir J. Demereckas.

i— Vasario 11 d. nuoiati 
niam apsigyvenimui į J. A. V- 
bes išvyko pp. Tuskenių 
ma. A. Tuskenienė šiais 
tais buvo Tautos r Šalpos 
du atstovė Winnipege.

Kstr.

šci 
me 
fon

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’

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

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

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 V. p. p. ir vakrtre nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p p.

PADĖKOS
K LB Montrealio Lietuvių 

Seimelio Prezidiumas nuošir 
džiai dėkoja lietuviškųjų para 
pijų klebonams, laikiusiems Va 
sario 16 šventės proga iškilmin 
gas pamaldas ir sakiusiems tai 
šventei pritaikytus pamokslus; 
pamaldų metu giedojusiems 
solistams ir parap. chorams su 
savo vadovais; organizaci 
•oms, šventę pagerbusiems atė 
jimu į pamaldas su savo vė 
kavomis ir palydovais; Akade 
mijos metu paskaitą skaičių 
šiam Kun. Dr. F. Jucvevičiui, 
visiems sveikintojams; meni 
nės programos dalyviams — 
op. sol. E. Kardelienei, pia.iis 
tui K. Smilgevičiui, AV para 
pijos chorui ir jos vedėjui muz 
A. Ambrozaičiui, Skautų Vy 
čių Tautinių šokių grupei ir 
jos vadovui J. Piečaičiui ’ ei 
akordeonistui G. Kalvaičiui; 
sceną dekoravusiam dail. V. 
Remeikai, programą padėju 
šiai vesti M. Tauteraitei, ir vi 
siems. kas kuo nors prisidėjo 
prie brangios mums visiems 
šventės surengimo, arba kuo 
nors patalkino, ir visai visuome 
nei, gausiai i minėjimą atsilan 
kiusiai, — visiems nuoširdus 
ačiū. Seimelio Prezidiumu*

Labai šalta žiema pritraukė 
mūsų miestan gripo epidemiją. 
Nors šios epidemijos aukų — 
mirusių dar nėra, tačiau labai 
daug žmonių sirguliuoja ar net 
rimtai serga. Mieste ir apytši 
kėje esančios 62 mokyklos 
bei gimnazijos buvo kelioms 
dienoms visai nutraukę panų 
kas, o iš jų 57 mokyklos ne 
beveik daugiau kaip savaitę 
laiko.

VASARIO 16TOSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 17 d. vakare, ukrai 
niečių salėje, naujoji v-ba su 
rengė Lietuvos nepriklausomy 
bės paskelbimo minėjimą. Dėl 
gripo epidemijos, šiame minė 
jime dalyvavo tik apie 30 
žmonių ir jų tarpe kitataučių. 
Dėl mažo dalyvių skaičiaus, jo 
kia paskaita ta proga nebuvo 
skaitoma. Buvo tik šokiai su 
geru bufetu ir loterija, kuri da 
vė keliasdešimt dolerių pelne. 
Minėjime dalyvavo pora sve 
čių iš Wawos — tautietis Vins 
lova Jonas su draugu, nepatin 
gėję atkeliauti apie 200 my 
lių kelią.

SOVIETINIO KVAILUMO 
PAVYZDYS.

Praėjusią vasarą vienas mū 
sų kolonijos tautietis per L ja 
dono lietuvių prekybos bench o 
vę pasiuntė į Lietuvą 2 maudy
mosi kostiumus su gražiais prie

— japoniškais
Pakete buvo 

įvairių dalykų, 
gavimo paketą 
ilgokai nepranešta, tai

apsiauste 
dar dau
Kauangi 
jokios ži

* *
dėkoju- visiems, 

mano 90 ies me 
proga; aplankiu

*
Nuoširdžiai 

sveikinusiems 
tų sukaktuvių 
siems, apdovanojusiems ir pa 
minėjusiems spaudoje.
Jonas Grigaitis - Grigaliūnas. 

Philadelphia. Pa

dais 
liais. 
giau 
apie 
nios _ 
šis tautietis užklausė apie din 
gūsį paketą laišku. Š. m. vasa 
no mėn. iš lietuvių prekybos 
b-vės Londone buvo gautas « 
sakymas, kad visas jo paketas 
dėl „religinio 
yra grąžintas atgal į Londoną, 
kur turį būti 
sirodo, kad 
tas" buvo tie japoniški apsiaus 
lėliai, kuriuos neprotingi sovie 
tiniai pareigūnai paskaitė gai 
kokiais nors religiniais rabinų 
drabužiais (gal neatskyrė japo 
niškų raidžių, kuriomis buvo iš 
marginti apsiaustėliai, nuo heb 
idjiškų raidžių!...) Dar vienas 
įdomus dalykas tai, kad Lon 
dono lietuvių prekybos b-ves 
atstovas nuvykęs į sovietinio 
„Intunsto ’ įstaigą perpakuo 
ti tą siuntinį ir išimti tuos ne 
laimingus apsiaustėlius, atrac 
visą gerą siuntinio įpakavimą 
pakeistą pigiu rudu sovietiniu 
popierium ir pačios blogiausios 
rūšies maišu. Pasirodo, kad net 
siunčiamų į Sov. Sąjungą siun 
tinių įpakavimas negali būti ge 
resnis už sovietų įpakavimą.

Viršpaminėtam tautiečiui šis 
sovietinis -kvailumas kaštavo pa 
pildomai 12 dolerių.

Gaila, pikta ir juokinga!
Apylinkės v-ba pasiskirstė 

pareigomis: Skardis Aleksas 
— v-bos pirm., Riauka Marty 
nas
Viktoras — sekretorius, Skai 
žinskas Vyt. — iždin. ir Duo 
ba Jonas — narys. Tautos F-dą 
mūsų mieste ir toliau atstovaus 
Gasperas Pov.

kulto priežasčių“

perpakuolas. Pa 
tas „religinis kul

vicepirm., Staškūnas
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skelbia visuomenės žiniai rezul
tatus balsavimų, vykusių 19o2 
m. vasario 18 d. nuo 9 vai. ly

noje, kviečiami visi kuo ska.t

to iki 1 vai. pp. A. V. parap. 
salėje ir nuo 4 vai. pp. iki 7.30 
v. v. Lietuvių Namuos?.

Balsų dauguma Į K. L. B. 
Hamiltono Apyl. V-bą išrinkt.:
1. Mikšys, Kazys . . . .307 bis.
2. Kežinaitis, Vincas . .269 „ 

Kažemėkas, Vladas 260 ,,
. Garkūnas, Antanas 229 ,,

5. Mileris, Kazys . . . .223 „
6. Barkauskas, Algis . 196 ,,
7. Lukošius, Petras . 186 ,, 

Kandidatais liko:
1. Vizbaras, Pranas ..134 „
2. Zadlauskas, Karolis 91 ,,

Į Kontrolės K ją išrinkt:'
1. Stonkus, Juozas . .234 bis.
2. Mingėla, Antanas.. 220 „
3. Petrušaitis, Egidijus 213 ,,

Kandidatais liko:
1. Stukas, Dionizas . . .150,,
2. Pašilys, Vaclovas ..118 „

Išviso balsavo 351 asmuo, 
5 balsai k-jos pripažinti nega 
(lojančiais.

Balsavimų pravedime daly 
.vavo Rink. K-jos pirm. K. 
Meškauskas, K-jos nariai: A. 
Kaušpėdas, A. Dalaugauskas. 
V. Leparskas ir Z. Pulinaus 
kas. Talkininkavo P. Breich 
manas, R. Bagdonas, A. I u 
maitis ir K Bar >nas. Prie ur 
nos patikrinimo >r balsavimų 
atidarymo dalyvavo Apyl. '/ - 
bos pirm. p. A. Juozapavičius, 
Ateitininkų atstovas p. K. Gu 
dinskas ir Šalpos F-do atsto 
vė p. E. Gudinskienė.

Balsų skaičiavime dalyvavo 
ir balsavimo eigos piotokolą 
pasirašė: Rink. K-jos pirm. L. 
Meškauskas, nariai Z. Pulinaus 
kas, A. Kaušpėdas, A. Dalan 
gauskas ir V. Leparskas, Šal 
pos Fondo pirm. J. Pleinys 
Ateitininkų Kuopos atstovas 
K. Gudinskas, Socialdemo 
kratų atstovas K. Lukoševi 
čius, B-nės V-bos atst. J. Lur 
lys, Sporto kl. „Kovas“ atst.
K. Stanaitis ir Katal. Moterų 
Dr-jos atst. T. Rickienė.

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
dr. J. Tadarauskui už leidimą 
nemokamai pasinaudoti para 
pijos sale ir p. St. Bakšiui bei
L. Namų v-baį už leidimą be 

•atlyginimo naudotis L. N. pa
talpomis, taip pat dėkojame vi 
siems organizacijų atstovams 
ir kitiems prisidėjusiems prie 
balsavimų pravedimo ir vi 
siems lietuviams už gausų bai 
savimą.

Naująjai B-nės V-bai ir 
Kontr. k-jai linkime ištvermės 
ir energijos nenuilstamai dirbti 
lietuviško darbo baruose.

lingiau priimti Šv. Koinun ją, 
paaukojant už kenčiančią tė

VISI Į SKAUTAMS REMTI DRAUGIJOS

TRADICINĮ
KAUKIŲ

TORONTO
REPREZENTAVIMASIS IR 16-TOS VASARIO 

MINĖJIMAS TORONTE

Rinkiminė K-ja skaito sa o 
darbą baigtu ir atsistatydina.

Rinkiminė Komisija.
SV. KAZIMIERO,

Lietuvos jaunimo globėjo, šven 
tės minėjimas, įvyks šį sekma 
dienį, kovo 4 d. šia tvarka: 11 
vali, ryto iškilmingos pamal 
dos A. V. parapijos bažnyčio 
je, dalyvaujant jaunimo orga 
nizacijoms su vėliavomis, 5 ' .

vynę ir prašant jai Šv. Kaži 
miero globos.

At-kų kuopos valdyba.
ŠAląPOS FONDO 

PRANEŠIMAS
Balandžio 1 d. įvyks V. Ba 

becko Muzikos studijos kon 
certas, kurio pelnas skiriamas 
Šalpai. Be studijos mokinių, 
koncerte dalyvaus ir paskiri 
lietuvių jaunimo meno viene 
tai. Koncertą globos Hain.lto 
no Šalpos Fondo kamitetas.

RENKAMI DRABUŽIAI
H. Šolpos Fondo k-tas pri 

mena Hamiltono lietuviams, 
kad šiuo metu yra renkami dė 
vėti rūbai pasiuntimui lietuvių 
šeimoms į Suvalkų trikampį. 
Turintieji atliekamų, bet dar 
nesuplyšusių rūbų, prašomi jų 
neišmesti, nes kaip iš gautų laiš 
kų matyti, yra šimtai tautiečių, 
kurie jų reikalingi. Rūbus pra 
šome pristatyti E. Gudinskie 
nei, 75 Burlington St. VV. 
(Tel. JA 7-1967), L. Klevui, 
49 Delaware Ave. (Tel. JA 
8-1327), arba M. Tumaitienei, 
164 Stanley Avė. (Tel. JA 9- 
3207) arba skambinkite virš 
minėtais telefonų numeriais ir 
bus priimta iš namų. Rūbų 
surinkimo vajus tęsis iki kovo 
15 d.

H. Šalpos Fondo K-tas.
PUIKIAI PRAĖJO

rež. aktorės Elenos Dmiguvie 
tytės - Kudabienės dvidešim 
ties metų sceninio darbo pager 
bimas - banketas. Prie gražiai 
paruoštų stalų susėdus beveik 
150 dalyvių, rengimo k-jos pi 
mininkas K. Mikšys pasakė 
gražų žodį, pakviesdamas taip 
visų Hamiltono lietuvių organ: 
zacijų atstovams. Gauti sveiki 
nimai ir raštu. Už viską gra 
žiai padėkojo pati jubiliatė, pa 
sižadėdama, kiek tik sąlygos 
leis, neapleisti lietuviškos sce
nos. Hamiltono lietuviai, įver 
tindami A. Dauguvietytės - 
- Kudabienės trylikos metų 
sceninį darbą šioj kolonijoj, na 
dovanojo jai gražų dail. A. Ži 
linsko pieštą paveikslą. Po ofi 
cialios dalies ir vaišių, sekė pa 
silinksminimas.

LIBERALŲ ATSTOVU
Kanados federalinį parlamen 

tą vakarnėje Hamiltono daly 
je, išrinktas lietuvis Balys Kro 
nas. Jo opozicijoj bus dabarti 
nė imigracijos ministerė E.
Fairclough, kuri kandidatuos 
kaip konservatorių atstovė.

Be abejo, reikia džiaugtis to 
kiu gražiu lietuvio iškilimu, 
nes tai bus, pirmas kandidatas 
į Kanados federalinį parla 
mentą iš Hamiltono lietuvių 
kolonijos ir ir antras (pirmu 
atstovu buvo Pr. Ancevičius, 
Toronto Trinity ap. kaip CCF 
kandidatas) visoj Kanadoj. Ta 
Čiau iš kitos pusės reikia suabe

J
:•
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BALIŲ
Š. m. kovo mėn. 3 -d. (šeštadienį).

Vieta: Sheraton - Connaught Hotel,
112 King Str. E., Hamilton.

Pradžia: 7.30 vai. vakaro.

Įėjimas: 2 dol. kiekvienam.

Veiks hotelio bufetas, turtinga loterija bei laimės staliukai.

I& 3 geriausios kaukės bus premijuojamos.

Gros: pilnas Benni Ferri orkestras.

ft

ftI
Laukiame visų

Hamiltono Skautams Remti Dr-jos Valdyba. ft

WINDSOR, Ont.
WELLANDO APYLINKĖS VALDYBOS DĖKA

vasario 17 d. turėjau retą pro 
gą dalyvauti šios jaukios lietu 
vių kolonijos Neprikl. šventės 
minėjime. Su giliu nuoširdumu 
reiškiu didelę padėką šios apy 
linkės v-bai, jos p-kui p. Čepu 
kui, v-bos sekr. kaimynu: iš 
Lietuvos M. ŠalČiūnui r vi 
siems šventės dalyviams už le 
tai malonų priėmimą ir impo 
nuojančią paramą Hamiltono 
Tautos Namams. Šiuo būdu 
45-tąją vajaus savaitę mono 
polizavo Niagaros pusiasalio 
lietuviai, prisidėję 900 dol. ir 
bendrą vajaus rezultatą pakėlę 
vajaus rezultatą iki $48,700.

Pirmiausiai savo ir LN v- 
bos gražiausią padėką reiškiu 
Maig. Šidlauskienei, kuri čia 
pat salėje įteikė $500 čekį pa 
tikindama, kad ateityje pridė 
sianti dar kitą penkšimtį. Po

nia Margareta yra gimusi ir au 
gusi Jungt. V-bėse, bet jos mei 
lė savo tautai stebina visus.

Labai nuoširdžiai dėkoju vii 
niečiui nuo Tverečiaus, Alt. 
Pivoriūnui, dabar gyvenančiam 
Port Colborne, M. Šalčium.! 
iš Welland ir VI. Palujansku. 
ir St. Catharines už įstojimą L 
N. nariais su $100, o Pr. Dau 
ginui iš St. Catharines už pri 
dėtą antrą šimtinę.

Dalyvavimą šioje šventėje 
man labai palengvino LN v- 
bos narys J. Šarapnickas iš St. 
Catharines, nuvežęs savo rr.a 
šina mane iš Hamltonc į Wei 
landą ir suteikęs nakvynę, ne 
paimdamas už visą šį vargą nė 
cento.

St. Bakšys,
L. N. V-bos pirmininkas.

St. CATHARINES, Ont.
ATŠVĘSTAS SIDABRINIS JUBILĖJUS

Vasario 3 dieną buvo gra 
žiai pagerbia St. Catharines 
miesto viena veiklių lietu zių 
šeima, pp. Aleksandra ir Jonas 
Dainorai, jų vedybinio gyveni 
mo 25 metų sukakties proga. 
Solenizantų namuose susirinko 
didokas būrys draugų ir palįs 
tarnų, panaudodami kanadišką 
tradiciją, iš anksto nepranešus 
— sudaryti staigmeną, netikė 
tumą. Buvo suruošta puiki puo 
ta. Pareikšta sukaktuvinin 
kams daug nuoširdžių linkėji 
mų ir įteikta gražių ir vertingų 
dovanų.

Laikas bėga tiesiog žaibais. 
Kas mūsų pasąmonėj atrodo 
įvykę vakar, šiandien jau skai 
tome devimtmečiais. Laiko tek 
mės esame pagauti visi, kaip 
sraunioj upėj srovės ir nešami 
per gyvenimą. Kartais apturi 
me džiaugsmų, kartais didelių

tos gerosios charakterio savy 
bės, kaip patyrėme, lydėjo ir 
tebelydi mūsų brangius sojeni 
zantus.

Palyginus per trumpą laiką 
buvo atistota ant tvirtų ekono 
minių pagrindų ir sudarytos 
puikiausios sąlygos klestėti ir 
augti gražiai ir pavyzdingai čei 
mai. Jau matome vyriausiąjį 
solenizantų sūnų Kęstutį, kuris 
Šį pavasarį baigia universitetą 
— technikos fakultetą ir gau 
na inžinieriaus diplomą. Gra 
ziai išauklėtas, rimtas ir patrio 
tiškai nusiteikęs jaunuolis. Ai 
tai nėra kilnių pastangų ir gra 
žaus auklėjimo vaisius. Garbė 
ir džiaugsmas tėveliams ir kar 
tu visai lietuviškai kolonijai, 
nes kiekvienu išmokslintu as 
meniu sustiprinamas ii mūsų 
kovotojų eilės. Linkėtina Alek 
sandiai ir Jonui Dainorams ir

pp. parapijos salėje akademija, joti, kad vietos dienraščio ats dvasinių sukrėtimų. Neabejo 
Programoje: . Moters’’ redak tovui B. Kronas pasisakė esąs ju, to neišvengė ir mūsų mieli 
torės Izabelės Matusevičiū;ės prieš 11-ką metų atvykęs iš solenizantai. Kaip ir kiekvic 
paskaita ,,Šv. Kazapieras ir Vokietijos. Taip tai teisybė, nas iš mūsų, taip ir jie turėjo 
Šių dienų lietuviškas jauni kad daugumas naujųjų ateivių ir linksmesnių ir liūdnesnių 
mas“. Meninę dalį išpildys jau yra atvykę per Vokietiją, ta dienų. Tikiu, nepraėjo lengvai 
nimas; skautai, moksleiviai čiau kur atsiranda mūsų tautos ir be širdgėlos ir mūsų tėvynės 
ateitininkai ir pradžū s mo reprezentacijos reikalas, visuo tragedija. Reikėjo atsiskirti su 
kykla. met viešai sakome, kad esame artimaisiais, apleisti tėvynę, ai

Visi Hamiltino ir apylinkė- iš Lietuvos, gimę Lietuvoj. At sidurti svetimame krašte var 
ietuviai, ypač, jaunimas kri» rodo, kad Balys Kronas jau iš gui ir nežiniai, vis pianai, su 

ciami kuo skaitlingiausiai daly anksto pradėjo priešrinkiminę kurtas gyvenimas tėvynėj iš pa 
vauti pamaldose ir akademijų propagandą, norėdamas kuo grindų sugriautas. Svetimoje 
je. daugiausia „pagauti" vokiečių, šalyje reikėjo naujų planų, *v*

Kovo 2 d. 7 vai., pirmąjį kurie vakarinėj Hamiltono da rlo pasiryžimo, vilties ir bent 
mėnesio penktadienį, svečias )yje gan gausiai gyvena Bet kiek optimizmo, kad nesužlu 
kunigas klausys išpažinčių, o ką tuomet sakyti apie lietuvius, gus, nekrikis į desperaciją. Ši 
sekmadienį, Šv. Kazimiero die kurių taip pat apsčiai ten ran

dame? Atrodo, kad beveik pu 
sė Hamiltono kolonijos yra va 
karinėj dalyje. Tad kaip jiems 
teks dabar apsispręsti prie bal 
savimo urnų, kada jų tautietis 
iš anksto nutyli pasakyt* savo 
kilmės kraštą? Jeigu dabartinis 
darbo ministeris nesigėdina uk 
rainiečių minėjimuose kalbėti 
viešai ukrainietiškai, nėra reika 
lo tik parlamento kandidatui, 
slėpti savo gimtojo krašto.

K. Baronas.

į TAUPYK IR SKOLINKIS |
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

X Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., ft
S morgičių paskolos iki 50% turto vertės. ft
x Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. ft
X Pilnas čekių patarnavimas.
X Darbo dienos: ©
x Piimadieiiiais — penktadieniais 9 vai. — ' vai. p. p ft
X Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro V
5 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 ft

jauniausias jų atžalas, vos per 
siritusias per elementorių, taip 
pat gražiai išauklėti ir išvesti 
į gyvenimą.

Džiugu dar pastebėti, kad 
mūsų mieli sukaktuvininkai 
tuo nepasitenkini', neužsidarė 
grynai savo šeimos ratelyje. 
Mūsų mielas Jonas, dažnai 
akomponuojamas savo bran 
gios žmonelės Aleksandros, ak 
tyviai seiškiasi nuo pat atvy 
kimo Kanadon lietuviškame gy 
venime. Yra vienas iš pirmų 
jų, įsikūrusių šioj kolonijoj lie 
tuvių bendruomenę. Beveik 
nėra tos lietuviškos organiza 
cijos, kurioje aktyviai nedaly 
vautų. Šitą jo pasiaukojimą, jo 
ryžtingą ir nepailstamą darbą 
lietuvių Skautų sąjungą paste 
bėjo ir atitinkamai įvertino. Už 
nuopelnus skautams apdova 
nojo ordinu su rėmėju kaspi 
nu. Taip pat nemažiau kaip 
dešimtį metų dalyvavo para 
pijos komitete. Visi didesnio 
masto parengimai bei subuvi 
rnai nepraėjo be mūsų sukak 
tuvininkų paramos ir darbo.

Mūsų šia proga linkėjimai 
nepailsti, bet ir toliau eiti tuo

Lietuvos Nepiiklausomybės 
Akto paskelbimo minėjimas ne 
gali apsiriboti vien tik paminė 
junu savųjų tarpe. Priešingai, 
kadangi to akto padariniai nu 
lėmė lietuvių tautos vidinį gy 
venimą ir santykius su kitomis 
valstybėmis-tautomis, tai ypač 
užsieny esančių lietuvių parei 
ga 16-os Vasario minėjimo 
proga kuo plačiausia supažin 
dinti kitataučius su lietuvių tau 
ta ir josios aspiracijomis. Tie 
sa, naujai tavykusiems į sveti 
mus kraštus nėra lengva suei 
ti į glaudžius santykius su vie 
tos žymesnėmis asmenybėmis. 
Tačiau jeigu tik yra dedamos 
pastangos tuos santykius už 
megzti, — rezultatai nėra be 
pasekmių. Tas klausimas pii 
muciausia iškeliamas todėl, kad 
dar pasitaiko lietuvių, kurie 
nemato reikalo ir nesupranta 
tų santykių plėtimo naudingu 
mą. Kai kurie noriau laiką h 
lėšas panaudoja surengti gana 
puošnius baliukus vien tik sa 
vųjų tarpe savo namuose. O į 
viešus paminėjimus nebeturi 
noro atvykti. Kai kas pareiš 
kia, girdi, kam kviesti kokius 
nors pareigūnus ar polirikienus, 
kurie nieko gero mums nepasa 
ko, o tik nori save reklamuoti, 
ypač prieš kokius nors rinki 
mus. Tegu būna ir taip. Bet 
tas mums jokių nuostolių nesu 
daro. Mums svarbu, kad kiti, 
ypač visuomenės rinkti .atsto 
vai, susipažintų su mūsų kultu 
ringais pasirodymais, susipažin 
tų su mūsų problemomis ir mū 
sų atsiektais darbais, kad pas 
kui savo ruožtu, galėtų supa 
žindinti mus ir su savo aplinkų 
ma, kurioje jie didesnę įtaką 
turi ir dėka jų galime prieiti 
dar prie augštesnių asmenybių 
bei institucijų. Kuo daugiau 
žmonių žinos apie mus gerai, 
ir kuo plačiau bus kalbama ar 
rašoma apie mus gerai, tai 'uu 
mums geriau. Jog jeigu lietu 
vių vardas būtų tik žinomas iš 
tų nelaimingų bei nemalonių 
garsinimų, kurie kar’kartėmis 
pasirodo iŠ policijos ar teismu, 
tai žinokime, jog įspūdis yra 
gaunamas neigiamas ir kad daž 
nai apie visus lietuvius susida 
ro mums nepageidaujama nuo 
monė. Tada, niekas 11 pavie 
mai mus kaipo lietuvius nenore 
tų respoktuoti, gerbti ir sunk'au 
pasirinktų darbams bei prastės 
nius darbus duotų, — jau ne 
kalbant, kad mes galėtumėme 
sulaukti kokių nors užtarimų 
ar reikalingos pagalbos mūsų 
bendruose tautiniuose reikaluo 
se.

Prakilnus yra dorybės prin 
cipas: kad ne vien tik iš krių 
reikalautumėme, bet daugiau 
ir kitiems duotumėme... Tad, 
nesavame krašte gyvenant, 
mums ypač reikia įsisąmoninti, 
kad jeigu iš svetimtaučių reika 
laujame užtarimo tiek viso 
kiems pavienio gyvenimo in 
teresams, tiek ir visos tautos 
bei mūsų valstybės interesams, 
— tai turime stengtis ir jiems 
ką duoti. Ką galime duoti? U 
gi draugiškumą, gerą žodį, kui 
lūringus pasirodymus; savo 
balsavimo teises per rinkimus, 
surengti vaišes, vieną kitą pri 
siminimui dovanėlę ir t. p.

Šiuo atveju kun. P. Ažuba 
lis, Šv. Jono Krikštytojo para 
pijos klebentas, Toronte, rodo 
gražų pavyzdį. Jau kelintą kar 
tą Vasario 16-os proga suren 
gia priėmimus. Šiemet vasario 
16 dieną vakare apsilankė pir 
mą kartą, neseniai paskirtas To 
ronte arkivyskupas Philip Po 
cock, atlaikė Šv. Jono parapi 
jos bažnyčioje mišias už ken 
čiančią lietuvių tautą ir pašalė 
pritaikytą šventei pamokslą ir 
palinkėjo, kad lietuviai gre* 
čiau vėl sulauktų savo praras 
tą laisvę. Po pamaldų tos pa 
čios parapijos salėje įvyko po 
būvis. Tiesiog džiugu, kaip

keliu ir būti pavyzdžiu kitiems. 
Be to, laimingai sulaukti dar 
nevieno jubilėjaus ir jau švęsti 
laisvoj tėvynėj Lietuvoj.

Dalyvis.

draugiškai, laisvai, geroj nuo 
taikoj gausus būrys kitataučių 
praleido keletą valandų lietu 
vių tarpe besišnekučiuojant 
prie nepaprastai šauniai pareng 
tų stalų. Klebono Ažubali, 
kartu ir lietuvių, geras drau 
gas Federalinio parlamento na 
rys, žymus akvokatas Arthur 
Maloney pristatė augštuosius 
svečius: paskirtą Lietuvos kon 
sulą Kanadoj dr. Joną 2mui 
džiną, Ontarijos valstybės sek 
retorių ir ministrą imigracijos 
reikalams J. Yaremko: dauge 
lį Federalinio ir Ontarijos pro 
vincijos parlamento narių, tel 
sėjų, polic. vado pad.; dienraš 
čio The Telegram pirmininką 
ir leidėją John Bassett; žymius 
radio konmentatorius, korės 
pondentus, advokatus, USA 
vicekonsulą. J. Bassett, ypač 
džiaugėsi pabuvoti, pirmą kar 
tą iš viso, vienoj etninėj gru 
pėj. Jis nuoširdžiai įvertino lie 
tuvių pastangas supažindinti ka 
nadiečius su ryžtingu laisvės 
įves tinimu ir tos laisvės brangi 
mmu. Girdi, kanadečiams da 
bar atrodo, jog laisvė yra lyg 
.s dangaus iškritusi. Tuo tarpu 
jie mažiau žino, jog laisvę rei 
kia išsikovoti ir ją gyvom pa 
stangom išlaikyti. I as pasta n 
gas jis ypač pastebėjo lietuvių 
tarpe. Sekančią dieną The l e 
legrams dienrašty tilpo didelė 
nuotrauka ir straipsnis apie šį 
pobūvį bei J. Bassett kalbą, o. 
vėliau ir apie visą 16-os Vasa 
rio minėjimą bei Ontarijos pre 
mjeio atsilankymą lietuvių ko 
ionijon.

Tikrenybėj, tokius pobūvus 
turėtų surengti lietuvių bendri 
nės organizacijos. Panašų po 
būvį Vasario 10 dieną suren 
gė Lietuvių Namuose, Liet. 
Neprikl. „Talka“. Tai buvo ir 
gi šaunus parengimas, ir jau ir 
gi kelintą kartą. Tačiau tik sa 
vųjų tarpe. Tuo tarpu daug 
daugiau pasiteisintų tokių pa 
rengimų nelengvas suorganiza 
vimas jeigu kartu būtų ir ka 
nadiečių svečių. Organizacijos 
galėtų sukviesti dar didesnj 
skaičių visuomenininkų įvairių 
denominacijų dignatarių, mo 
kslo institucijų atstovų, kitų 
valstybių konsulų ir tp. (Tų 
paskutiniųjų negalima aplenk 
ti, ypač kai dabar turime To 
ronte savo konsulą).

lenką pažymėti, k’.d šie 
met 16-os Vasa io minėjimas 
Toronte atsižymėjo ta prasme 
kad pirmą kaitą turėta taip 
augštų svečių iš kanadiečių ta. 
po. Be minėto arkivyskupo da 
lyvavimo Šv. Jono Kr. para 
pijos bažnyčioje, taip pat pir 
mą kartą dalyvavo Ontarijos 
provincijos premjeras John Ro 
oarts (tai buvo pirmas Ontari 
jos premjero dalyvavimas iš vi 
sų etninių grupių parengime). 
Jie netik kad dalyvavo 18 die 
ną Bendruomenės surengtam 
16-oa Vasario minėjime Inter 
national Instituto salėj (lietu 
viaina buvo permenka said) 
kur susirinko apie 1000 žmo 
nių, bet kartu aplankė abi lietu 
vių parapijas Toronte ir minė 
jime nelauktai smulkiai apinre 
žė lietuvių tautos vargus ir pa 
darytą didelę pažangą Nepri 
klausomybės laikotarpy. Jie iš 
reiškė džiaugsmą, kad Ontari 
joj lietuviai gražiai susiorgant 
zavę ir kad daug lietuviai pri 
sideda prie visos Kanados vi 
sokerippo gyvenimo pakėlimo 
Premjeras įvertino ir net išvar 
dino pavardėmis lietuvius, 
dirbančius naudingą mokslo 
darbą Ottawos universitete 
prof. Ramūną, dr- Šidlauskai 
tę, Montraaly prof. Pavilaaj. 
Tabako Tyrimo laboratorijoj 
Tillsonburge dr. Br. Povilaitį.

Didelę reikšmę sudarė daiy 
vavimas minėjime, naujojo pa 
skirto Lietuvos konsulo Kana 
doje dr. J. Žmuidzino šiame 
16-os Vasario bendram minė 
jime dalyvavo ir daugelis kitų 
augštų Federalinės ir Ontari 
jos provincijos ministrų, pa r 1h 
mentarų, Pabaltijo valstybių 
konsulų; kitų etninių grupių 
atstovų, Toronto meras Philli

Nukelta į 8-tą psl.
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Šį šeštadienį kovo mėn. 3 d. kviečiame visus į didžiausį ir šauniausį 
Montrealio lietuvių šio sezono balių, koks yra

SPAUDOS BALIUS
1. DIDELIS IR PUIKUS ORKESTRAS gros šokiams, 

gros visokius šokius ir patenkins ir jaunimą ir vyresnės kar 
tos reikalavimus bei pagedavimus.

2. KETURI ŠOKIAI BUS PREMIJUOTI — tortais, šampa 
nu ir konjaku. Šokiams premijas duoda E. Kardelienė, V. 
Ottienė, J. Gražys ir P. Jotas.

SPAUDOS BALIAUS PROGRAMA DIDELĖ IR {VAIRI:
3. DIDELĖ LOTERIJA, kurioje Dailininkės A. Tamošaitie 

nės Vilniaus krašto tautinis drabužis su juosta; N. L-vos du 
išlošimai po 50 dolerių kostiumams per Mamerto Mačiuko 
siuvyklą. Laimėtojai galės pasirinkti, kam išlošimą panau 
doti — kostiumui, paltui ar dar kam.

įžanga 2 doleriai ir už tą bus duota bonka alaus ir užkanda 
nemokamai.

Pradžia 7 vai., pabaiga 1 vai.

VLSI RUOŠKIMĖS J ŠAUNIAUSI SEZONO BALIŲ,KOKS BUS MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS, KOVO 3 DIENA SLOVAKŲ KARALIŠKOJE 
SALĖJE, 7220 HUTCHISON STREET, KAMPAS JEANTALON. PAKVIESKIME LATVIŲ, ESTŲ IR KITŲ ' 

LIETUVIAMS PALANKIŲ ASMENŲ IR PARODYKIME, KAIP LIETUVIAI GRAŽIAI MOKA PRALEISTI VAKARĄ.

Nepriklausoma Lietuva.

MONT1REAL
MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS

šį šeštadienį, kovo 3 dieną. 
Tai drauge ir Užgavėnių ba 
liūs. Plačiau skaitykite čia pat 
skelbimą.

KLB KR. VALDYBOS
pirm. St. Kęsgailą Vasario 16 
proga buvo nuvykęs į Londo 
ną, kur Vasario 16 šventės mi 
nėjime padarė pranešimą Lon 
dono lietuvių kolonijai. Pirm, 
ninkas iš Londono atsivežė gra 
žiu įspūdžių. Be ko kita, pirm. 
St. Kęsgailą nustebino tai, kad 
Londono stotį jis rado papuoš 
tą Lietuvos vėliava.

SKAUTŲ-ČIŲ DĖMESIUI, 
šv. Kazimiero minėjimas įvyKS 
ši sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Visi renkasi 
9,45 vai. svetainėje. Po 10 v. 
mišių bus bendri pusryčiai ii iš 
kilminga tuntų sueiga. Visuo. 
menė yra mielai kviečiama da 
lyvauti. Tuntininkai.
SIMFONINIS KONCERTAS, 
labai įdomus, įvyks kovo 1 d. 
8 vai. Plateau salėje. Jame pir 
mą kartą Montrealyje bus iš 
pildpmal Dvoržako simfonija 
nr. 4, op. 88. Be to, Fr. Liszt, 
Max Brush ir kt. vertingi kuri 
niai. Šiame 
dalyvauja ir 
Malaiška.

O Biliūnaitė 
padovanojo
tui lietuviško gintaro gabalą,

spur 
loteri 
kokia

šraiš

koncerte taip pat 
mūsų tautietis p.

Valerija taip pat 
McGel universite

kuriame matyti buv. vabzdžių 
liekanas.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
dr-jos pirmininkaujamos p. 
Kerbelienės, šeštadienio vaka 
rienė buvo puikiai paruošta: 
skoningai ir turtingai paruoštas 
maistas, su tradicinėmis 
gomis ir auselėmis, gera 
ja ir puikia programa, 
nedažnai tenka gėrėtis.

Po ilgokos pertraukos
kiniu šokių labai talentingai 
pasireiškė Galina Šimaitienė, 
išpildžiusi komp. Antill šokį 
„Juodasis paukštis“, dvelkusį 
dideliu savaimingumu, nr ne 
paprastai žaismingą Monti mu 
zkai „Čiigonę“. Šokėja gerai iš 
studijavusi šokamųjų dalykų 
muziką ir jai davusi įtikinamą 
išraišką. Jos šokio išraiška ata 
tiko muziką. Vyrų choras ir 
oktetas, vedami muz. A. Am 
brozaičio taip pat davė įvairią 
ir palyginamai gausią progra 
mą, kuri vakarą gražiai pajvai 
rino. Šokiams grojo geras or 
kestras. Tat visumoje, MLKM 
dr jos vakarienė buvo tikrai 
graži ir maloni.

49 Tuokiasi Br. Jaugelis su Bi 
rute Stankute.

• AV bazaras įvyks kovo 23, 
24 ir 25 d. d.
jai dovanų. Dėkojame pirmiau 
šiai atsiliepusiems p. Jasučiams 
ir p. Vizbarams.

Laukiame loteri

Dr. V. PAVILANIS

3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS 

METINĖ APYSKAITA 
leisine prasme A V parapiją 

sudaro apytiksliai 637 vienetai, 
Šeimos ir viengungiai, arba 
1876 asmenys. Ne visi jie yra 
aktyvūs mūsų parapijos nariai. 
Už 1961 metus parapijos nario 
mokestį, tik $6, užsimokėjo tik 
276 šeimos. Teisiškai priklau 
sančių mūsų parapijai tik k et 
virtoji dalis lanko savo para 
pijos bažnyčią nuolatinai. Ka 
lėdojimo metu lankome 
ir visur patiriame labai 
lietuviško nuoširdumo.

1961 metų pajamos: 
nnkliav. bažnyčioje 12.608.02 
parapijos mokestis . . 1.449,00 
krikšt., vest., laidotuv. 1.262.00 
giedotos mišios .... 1.745.00 
votyvinės lemputės. . 1.482.04 
įvairios pajamos .... 302.46
aukos .......................... 9,975.03
nuoma už salę.............1,175.50
banke likutis 1960 m. 3,371.07 
Viso 1961 m. paja. 33,370.12 

1961 metų išlaidos:
vynas, ostijos, žvakės 662.77 
paramentai ir švaros

palaikymas ............. 1,200.06
kunigų alg. ir maistas 3,930.00 
bažn. tarnų algos . . .2,965.00 
mišių stupendijos ir patam.

svečių kunigų .... 1,675.70 
šild., šviesa, telefonas . 792.62 
parap. pastatų smulkūs

taisymai ................ .1,159.89
draudimai ........................ 664.51
rinkliavos vyskupjai 1,140.02 
įvairios išlaidos ..............257.68
bažnyčios remontai. . 4,685.52 
skola ir nuošimčiai 10,0597.12 
Viso 1961 m. išlaidų 29,738.89

Mūsų parapijos skola, kurią 
sudaro paskolos ir senos nemo 
kėtos sąskaitos (už didįjį alto 
rių, šv. Juozapo altorių ir tt.) 
yra šiandien $106,892.64.

Turint galvoje praeitų metų 
likutį banke $3,631.23, šv. Ka 
zimiero parapijos skolą mums 
$8,000 ($2,000 jau grąžino an

V'SUS 
daug

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Šv. Kazimiero atlaidai 

sekmadienį: 10 vai. šv. mišios 
parapijos jaunimui, kuriose da 
lyvauja organizuotai skautai- 
-tės 11 vai. suma. Visi parapi 
jiečiai kviečiami atsilankyti į 
parapijos šventojo švente.

Penktadienį pirmasis mėn. 
penktadienis. Mišios 8 vai. ry 
to ir 8 vai. vakaro.

Parap. jaunimas kovo m. 11 
d. organizuoja slidžių ekskur 
siją į Laurinijos kalnus. Išva 
žiuojantiems mišios bus 8 vai. 
ryto. Ekekursijoje kviečiami 
dalyvauti visi, kas tiktai gali. 
Užsiregistruoti galima pas E. 
Kalakauską LA 1-6101; pas 
R. Baršauskaitę RA 2-5824 ir 
p. Laurinaitį 321-7463

Rinkliava bažnyčioje $133. 
57; aukavo J. Kel.minskas 50 
dol., St. Jaspelkis 40 dol., St. 
Naginionis 37, J. Statkus ir J. 
Macevičius po 34, P. Gabrys 
ir A. Juslaitis po 30, Z. Bal 
nius 36, A. Popieraitis ir A. 
Grigelis po 25, A. GeČionis 15, 
j. Markūnas 14, M. Laurinai 
tis ir A. Liepnaitis po 10 dol

Vestuvės Jono Valiulio ir 
Elenos Griganavičiūtės įvyko 
praėjusį šeštadienį. Jaunasis 
parap. kom. narys. Jaunavc 
džiams gautas Popiežiaus pa 
laiminimas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VALDYBOS

Dramos Premijos įteikimas 
ir KONCERTAS

.• t
Š. m. kovo 11d. (sekmadienį) 5 vai. p. p.

Toronte, PRISIKĖLIMO par. salėje.
Teatrinėje — koncertinėje programoje:

Laureatė Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ
skaitys iš premijuoto veikalo „A u k s o ž ą s i s“.
Dainuos solistė Prudencija BIČKIENĖ.

Aktoriai — Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ, Leonas 
BARAUSKAS, Jonas KELEČIUS ir Kazys 
VESELKA — suvaidins: Stebuklų naktis pne 
„Žaliojo pingvino” (iš premijuotos „Aukso žąsies“).

Visi į šią nepaprastą iškilmę!

1.

2.
3.

Dr. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656. ^^^^s^**5***^^ ksčiau kun. kleb. J. Bobinas).
pažadus apmokėti didįjį ir vie 
ną šoninį altorių 3,725, tikroji 
mūsų parapijos skola vra $91, 
336.41.

wwinimmnmiimiiiiiimnnnimiiiii
Dr. J. SEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.

P- m

penktadienį 2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.šeštadienį 11—1

PO 7-3175; namų DO 5-9582.
miniiiuiHniiiiiiininuiHnmuuBMu

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

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

I
 ADVOKATAS

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

: | Suite 901
| UN 1-8933

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

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

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570 8

NOTARAS

Dr.E.Aiidrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

JUOZAS BERNOTAS

216 St James West, 
7 augžtaa.

Tel.. A V 8-3115

L. A. S. MONTREALIO 
skyriaus metinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. kovo 3 d. 3 v. 
pp. 8489 Central Str.. LaSalie. 
Dienotvarkėje naujos valdybos 
rinkimai.

* Jocas Juozas su Ponia, dvi 
savaites atostogavę Floridoje, 
sugrįžo įdegę Pietų saulėje.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo. 
Skambinti nuo pirmadienio iki 

šeštadienio OR 3896 
arba OR 4-7578.

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
ar teIefonu 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 

pensijų ir imigracijos reikalais.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus 
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia Šiokia 

pimiadie
duodamos bet kokiam geram tiksli..._______
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun 
mais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais it 
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. padėiėją 

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

SVARBUS SLA 
SUSIRINKIMAS

236-tos SLA kuopos susirin 
kimas įvyks kovo 11d. Lietu 
vių namuose. Praeito susirinki 
mo nutarimu pakeista susirin 
kimų laikas, būtent: 1 vai. pp. 
Kadangi šis susirinkimas užsi 
tęs kiek ilgiau, nes be svarbių 
einamųjų kuopos reikalų, bus 
taipgi balsavimai į SLA Pildo 
mąją Tarybą, todėl susirinki 
mas jau bus atidarytas 12 vai. 
30 min.

Per susirinkimą bus pasivai 
šinta kavute, visi nariai pasi 
stenkime atlikti savo pareigą 
ir kuo skaitlingiausiai balsavi 
muose dalyvaukime. S. P.

„VYČIO“ MERGAITĖS 
krepšininkės CYO lygos pusti 
naliuose nugalėjo St. Helen’s 
34.13, o moterys B-A lygoje 
įveikė latves 55:23.
S Aušra šeštadienį, 9 vai. ryto 
Toronto Tabel Temis Center, 
Quee St. W., bus pravestos Ka 
nados Sporto Apygardos stalo 
teniso pirmenybės vyrų, jaunių

Atkelta iš 7 puslapio.
ps, Miss Freedom (p. Žyman 
taitė), — gaila, kad ne tauti 
niais drabužiais, įteikė rėžių 
puokštes Ont. premjerui, kon 
šulo žmonai ir poniai Yarem 
kienei. Minėjimo meninę dalį 
puikiai atliko choras „Varpas“ 
ir Toronto het. šokėjų grupė.

Dėl šio bendrinio paminėji 
mo tenka pažymėti, kad nors 
Bendruomenės vadovybė pa 
rodė nemažą respektinguma ir 
gerus norus, tačiau po 10 me 
tų praktikos jau nebeturėtų 
pasireikšti tokius 
pravedant, lengvai išvengtinų 
nesklandumų 
snobiškumo.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Arkivyskupas koadjuto ius 
J. E. P. L. Pocic vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės mi 
nėjimo proga pirmą kartą atsi 
lankė lietuvių tarpe ir tai šv. 
Jono parapijoje.

Šv. Jono parapija vyskupi 
jos finansinio vajaus nustatytą 
normą visu 100% ir laiku įvyk 
de.

EVANG. LIUTERONU 
PAMALDOS

Toronti lietuviams su šv. ko 
munija įvyks kovo 4 d., 1 vai. 
po pietų Redeemer Liut. baž 
nyčioje, Bloor Str. kampas 
Ind. Rd. Pamaldas atlaikvs 
kun. A. Dumpys iš Detroito 
Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai pamaldose da 
lyvauti.
Toronto L. E. L. Par. Taryba.

KAZIUKO MUGĖ
Sekmadienį, kovo 4 d. 

par. saleje mišių nebus, 
skautai rengiasi Kaziuko
gei, kuri bus tuoj po mišių, lai 
komų bažnyčioje. Vietoje 11 
30 vai. mišių salėje bus dar vie 
nos mišios tuoj po sumos ha z 
nyčioje. Pasibaigus visoms nii 
šioms bažnyčioje, salėje prasi 
dės Kaziuko mugė, kuri tę 
sis iki 4 vai. p. p., nes salė tu 
lės būti parengta šv. Kazimie 
ro minėjimui.

l'r. 
nes 
mu

minėjimus

ir per ryškaus
Kaškelis.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9 0571

V. S u i in i k a i.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rachel kampas Bercy — Res 
toranas ir 4 apartmentai. Sep 
tynių metų. Pajamų $3,54f 
Prašoma $25,000. Įmokėti ‘P.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURCI N AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS ;
Parduoda gatavus, siuva; 
naujus, remodeliuoja n tai

bu senus
kailinius paltu*.

Vasarai saugus išlaikymai 
su apdraudimu.

3365 Masson St.,
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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