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Vasario 16 -osios dienos balansas
LABAI DALYKIŠKA PREZIDENTO KENNEDY . --------- -------------------------- -- -------- ------

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS,KALBA APIE ATOMINIUS BANDYMUS 
Prancūzija su Mžyrija susitarė.

Ottawoje tarėsi Kanados ir JAV parlamentarai.
Astronautą Gleen pageibė 5 milionai žmonių.

Rusų astronautas paskendęs erdvėse.
VASARIO 16-SIOS minėj: ALŽYRAS, per skausmus pa
mo, nusitęsusio per dvi savai 
les, balansas šiemet labai rei<š 
iningas.

LIETUVOS NEPRIKLAU 
3OMYBĖS ATKŪRIMO

44 sios sukaktuvės paminėtos 
visuose kontinentuose. Neabc 
jotina, kaip konstatavo is Lie 
tuvos atvykęs inž. Miklov<M> 
Čikagoje, Lietuvos Nepnklau 
somybės atkūrimo sukaktuves 
paminės ir Lietuvos žmonės, 
nors okupantas Vasario 16-i 
minėjimą seka ypatingu atsidė 
jimu ir už tai persekioja.

Nepaprastai svarbu, kad šie 
met Vasario 16-ji paminėta 
daugelio tautų, iš kurių sus 
laukta daug gražaus supratime 
mūtų tautos nelaimės ir, k;.- 
dar svarbiau, įsisąmoninimo, 
kad

RUSIJA YRA ŽIAURIAU 
SIS OKUPANTAS IR NUOŽ 

Ml AUSIS KOLONISTAS.
Šis supratimas ir gilesnis įsi 

jautimas apima vis platesnius 
žmonijos sluogsnius, ypač gi 
valstybių vyrus — pareigunu* 
ir visuomenininkus.

JAV PREZIDENTAS Ken 
nedy šia prasme iškyla visu 
Amerikos autoritetu prieš vis<į 
pasaulį ir, savaime aišku, a:’ 
kiai tą nurodo ir Rusijos dikla 
turai bei jos soste sėdinčiam 
Chruščiovui. Neabejotina, kad 
Rusijos diktatūra skaudžiai p.> 
juto Kennedy dūrį, kaip ru 
sų patarlė sako, „ne v brov, a 
v glaz" — (ne į antakį, bet i>e 
šiai į akį). Amerika šia prasme 
yra pirmaujanti, ir jos pavyz 
dys negali būti nepastebėtas ir 
kitų valstybių. Už tai Ameri 
kai mes turime būti dėkingi, ir 
savo dėkingumą pareiškime 

tiškais JAV prezidentui.
JAV prezidentas vertas pa 

garbos už labai dalykišką kai 
bą.

APIE ATOMINIŲ BANDY 
MŲ UŽDRAUDIMĄ.

Kennedy įžangoje padarė 
istoiinę klausimo apžvalgą, ku 
rią pavaizdavo Chruščiovo 
kalbos citata: ,,Kas pradės A 
bandymus, turės žinoti, kad su 
silauks to pat iš kitų valsty 
bių“. Taigi, Rusija sulaužė su 
sitarimą nedaryti bandymų ir 
pradėjo daryti megatoninius 
sprogdinimus, todėl iš anksto 
žinojo, kad ir kitos valstybės 
ai darys. JAV prie to ir pri 

ujo. Bet
AMERIKA GALI NEDARY 
TI BANDYMŲ, JEIGU TO 

NENORI RUSIJA:
viena sąlyga — pasirašyti dėl 
bandymų nutraukimo, kaip ir 
dėl nusiginklavimo, susitari 
mą ta sąlyga, kad visa tai bū 
tų kontroliuojama. Be kontro 
lės Amerika nesutiks nusigink 
luoti, ir todėl Rusija tegul kvai 
lių arba naivėlių nejiečko. Ru 
sija nesutinka — už tai ji vra 
atsakinga.

PRANCŪZIJA verta augšto 
įvertinimo, kad, De Gaulle po 
litikos dėka,

ALŽIRAS GAUNA LAISVĘ 
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Jau pasirašyt** susi tarimas. 

siekė garbę. Tiesa, dar nesiliau 
ja teroro veiksmai, naikinamas 
turtas ir žūsta gyvybės, bet jau 
neįmanoma ,,sulaikyti upės bė 
girnas“... Alžyras išsikovojo 
laisvę. Tai gal reikšmingiausis 
savaitės įvykis.

INDOKINIJOS pusiasalin te 
besiveržia komunisati ir bando 
užgrobti to pusiasalio valsty 
bes.

KANADOS sostinėje, Ottawc 
ie, posėdžiavo Kanados ir j 
V parlamentarai, kurie

TARĖSI DĖ BENDRŲ PRO 
BLEMŲ IR BENDRŲJŲ 

REIKALŲ.
JAV valstybės vyrai nepa 

tenkinti Kanados laikysena i.u 
bos atžvilgiu.

DIEFENBAKER susilaukia 
daug dėl to priekaištų. Kyla 
klausimas, ar protinga yra Ku 
bos centus keisti į JAV doi._ 
rius? Tai medžiaginė reikalo 
puse. Bet dar svarbesnė yra 
moralinė pusė: neprotinga* 
priešo palaikymas.

POPIEŽIUS Jonas XXIII vis 
dėlto, kaip pasirodė, Lietuva1 
kardinolo nepaskyrė.

KENČIANTI LIETUVA NE 
PASTATYTA GRETA 

VENGRIJOS,
kuri taip pat yra kenčianti. 
Faktinai Vengrijos įvykiai 
tiktai triukšmingesni, bet esme 
įvykiai Lietuvoje yra nemažiau 
įeikšmingi, negu Vengrijoje. 
Lietuviai už laisvę daugiau, ne 
gu vengrai, yra nukentėję.

PASKIRTA 10 NAUJŲ 
KARDINOLŲ,

kūnų skaičius pakeltas iki 87, 
bet vysk. Matulionis pakeltas 
tiktai į arkivyskupus. Reikia 
spėti, kad čia ne be Lenkijos 
kardinolo Wyszynskio, kuris 
lankosi Vatikane, įtakos.

KITOS ŽINIOS
— Astronautą pulk. Glenn 

New Yorke sveikino per 4 m. 
Ilonai žmonių. Joks Amerikos 
vyras neturėjo tokio augšto 
įvertinimo, kai Glenn.

— Lėktuvas, pakilęs iš Nev» 
Yorko aerodromo, nukrito į 
Atlantą. Žuvo 95 asmens.

— De Gaulle pasiuntė Chr 
uščiovui laišką, kuriame siūlo 
visišką nusiginklavimą — su 
naikinti visus atominius gink 
lūs ir tt. Tuo tikslu jis siūlo 
konferenciją.

— Nuo lenkų laivo „Bato 
Yy“ pabėgo 11 turistų, kurie pa 
pra£ė danų valdžią prieglau 
dos.

— Buvęs Socialdemokratų 
lyderis Kanadoj Arague pasi 
traukė iš partijos ir persimetė 
pas liberalus.

— Balandžio 18 d. G enevo 
je prasidės derybos dėl A ban 
dymų sustabdymo.

PAKELTAS J 
ARKIVYSKUPUS 

VYSK. MATULIONIS
Popiežius Jonas XXIII ma 

Joniai priimdamas dėmesin PL 
B Italijos Krašto v-bos pirm, 
kun. Vinco Mincevičiaus pra 
šymą paaugštinti lietuvių tau 
tos garbingą ir didvyrišką sū 

šeštadienį praėjo labai gražio 
je nuotaikoje sutraukęs pilną 
salę tautiečių ir jų bičiulių kitų 
tautų žmonių. Buvo atvykusių 
ir iš tolimesnių vietų: iš St. 
Jean Dr. J. Senikas, iš New 
Yorko įnž. Radzevičius su zruo 
an, iš Hiacintho, P. Q. M. Guo 
bys ir A. Ruzgas, iš Lanone, 
P. Q. B. Pakulis, p. Danailis, 
p. Klemka, p. Masevičius su 
žmonomis, iš Quebeco srities 
inž. V. Trumpa su žmona; iš 
Kingstono kar. V. Paukštaitis; 
turoūt buvo ir daugiau atvjku 
siu iš toliau, bet sunku buvo 
visus pamatyti ir sužinoti.

Sveikinimas ir informacija.
NL red. J. Kardelis atvykti 

sius baliun pasveikino ir pade 
kojo už Neprikl. Lietuvos rė 
mimą. Jis trumpai painforma 
v o apie baliaus eigą: NL M a 
Šmų fondo vajų, kurį Montre 
alyje veda J. Šiaučiulis (kad 
įnešę šimtą dol. Nepr. Lietuvą 
gauna nemokamai visą laiką 
ligi NL B-vė galės mokėti ki 
tokius dividendus) ; apie lote 
riją, kuriai didžiausius fantus 
turime: Dail. A. Tamošaitie 
nės Vilniaus kr. tautinį mote.ų 
drabužį, ir Nepr. Liet, du is 
lošimus po 50 dol., kostiumus 
užsisakant per M. Mačiuko siu 
vykią ir kl.; kad bus premijuo 
jami keturi šokiai, kurių du 
patys naujausi, mėgiami jauni 
mo.

Grojant 5 asmenų orkest 
rui ,vyko šokiai. Vietos šokti 
palikta daug, tai ir šokiai atio 
aė puikiai, ypač, kad buvo Įa 
bai gražios publikos, kurios žy 
nią dalį sudarė jaunimas.

Premijuojamuosius šokius 
vedė J. Girinis - Norvaiša. Ju 
ry komisijon, pubikos pasiūly 
mu, buvo išrinkti: V. Sabalys, 
p. Gruodienė, p. Smilgevičie 
nė, Barteškienė, V. Kiškis. Va 
siliauskas, A. Urbonas, Trum 
pa jnr., P. Rudinskas. Valso 
konkursą ir E. Kardelienės tor 
tą laimėjo p. Verbyla su part 
nere; Suktinį ir Pov. Joco do 
vaną p. Geležiūnas su p. Ja 
nuškevičiūte; Sambo — pre 
miją — J. Gražio šampano bon 
ka paskirta dviem porom — p. 
Tauteraitei su partneriu ir p. 
Keršuliui su partnere; Tvisto, 
kuris ypatingu susidomėjimu 
buvo stebimas visos publikos, 
premijuotos 3 poros: D. Bar 
teškaitė su partneriu, V. Luko 
ševičius su partnere ir K. To 
hušis su p. Skučiene gavę p. 
Ottienės tortą „Napoleonas“ 
ir bonką gėrimo.

Paminėtos Kazimierinės.
Lygiai 12 valandą, kai vidų 

naktis peržengė į sekmadienį, 
kovo 4 dieną, redaktorius pa 
sveikino visus Kazimierus ir 
Kazimieras — Kazius ir Ka 

nų J. E. Vysk. Matulionį jo 
konsekracijos 33 metų sukak 
ties proga vasario 9 d., suteikė 
jam Arkivyskupo titulą. Šiuo 
metu jis yra vien u ” 
kūpąs lietuvis pasaulyje.

LIETUVOS KR. DEMOKRA 
TŲ ATSTOVAS ITALIJOS 

KR. DEM. PARTIJOS 
KONGRESE

Sausio 27 — vasario 2 d. 
Neapalyje įvyko VUI-asis Ita 
lajos Krikščionių Demokratų 
partijos kongresas. Kongrese 
dalyvauti ouvo pakviesta ir 
Lietuvos Kr. Dem. partija, ku 
ri įgaliojo ją atstovauti kun. V. 
Mincevičių iš Romos.

Be Lietuvos, dalyvavo dai 
Belgijos, Brazilijos. Anglijos 

zes. Jiems visa salė sugiedojo 
ilgiausių metų, o bičiuliai bei 
pažįstami sveikino savo drau 
gus Kazius ir Kazės.

Turtingą loteriją 
tvarkė K. Leipus su Ponia; pi 
niginę atskaitomybę vedė Juo 
zas Lukoševičius; loterijos bi 
lėtus platino: R. Lukošev'Čic 
nė, p. Žižienė, p. Balnienė su 
partnere, p. Laurynaitytė, E. 
Kardelienė. Fantų traukimo 
komisijoje buvo: Dr. J. Malis 
ka, p. Kačergius, p. Šeidys, p. 
Buika. Tautinį drabužį išlošė 
pora rumunų, pp. F. Holban, 
bet jie tą laimikį dovanojo pa 
nelei Sibitytei, kuri yra šokiu 
grupės dalyvė. Kas išlošė NL 
du išlošimus po 50 dol., dar 
nepasisekė užrašyti.

Neatsiimti fantai
Išlošti, bet dar neatsimti yra 

šie fantai (kairėje išlošiamojo 
bilelo nr., dešinėje fanto nr.) ; 
166783 — 52; 166370 — 53; 
167895 — 27; 167372 — 62; 
167747 — 61 ; 166735 — 88. 
166808 — 126; 166806 — 58; 
166122 — 100; 167904 — 96; 
167901 — 73; 167478 — 60: 
167462 — 90; 167907 — 65; 
167757 — 43; 167875 — 45, 
167258 — 66; 166398 — 107; 
166379 — 59; 167491 — 31; 
167027 — 35; 166388 — 118; 
167883 — 34; 167249 — 4; 
167020 — 8; 167298 — 18; 
166781 — 37; 167197 — 40; 
167095 — 24.

Fantus per dvi savaites pra 
some atsiimti iš NL redakci 
jos. Kas per tą laiką nebus at 
siėmęs fantų, bus laikoma, kad 
jis jų atsisakė NL naudai.

Didele baliaus tarnyba 
rūpinosi Vajaus direktorius 
Pr. Paukštaitis. Įėjimo kasas 
vedė A. Navickas ir L. Gudas, 
kontrolėje buvo: P. Petronis, 
W. Kiškis, P. Juodkojis; barą 
vedė M. Arlauskaitė ir Br. Ad 
lomonis; barmonais buvo J. 
lonelis ir B. Bagdžiūnas, pada 
vėjais — V. Vanagas, B. Bar 
šauskos, Rb. Bohemier, V. 
Skaisgiris, P. Peleckas, K. Mic 
kus, J. Oscila, V. Lukauskas, 
K. Verbyla, p. GabruseviČius; 
maisto paruošimu rūpinosi K. 
Bubliauskienė ir M. Gudienė, 
talkino Z. Klemkienė, M. Mi 
lerienė, K. Skatikienė, p. Ado 
maitytė; publikai patarnavo 
mergaitės: Laima Stirbytė, Ju 
lė Laurinaitytė, Danutė Gričiū 
tė, D. Sakalaitė, A. Schoeb. 
Tarnyboje buvo ir visi NL di 
rektoriai su pirm. L. Giriniu— 
J. Šiaučiulis, P. Juodkojis, H. 
Adamonos, Pr. Paukštaitis, ad 
ministratorius bei reikalų ved. 
V. Žižys, visame kame talki 
nant J. Leknickui. Visiems čia 
suminėtiems nuoširdžiausis 
ačiū. N. L.

Kr. Demokratai eina su Kon 
servatorių partija, Prancūzijos, 
Olandijos, San Marino, Švei 
carijos, Venecuelos Kr. Dem. 
partijų atstovai bei Austrijos, 
Bolivijos, Čilės stebėtojai. Taip 
pat dalyvavo N. E. I. gen. 
sekr. Seitlinger, CDCE gen. 
sekr. Sieniewicz, CDUCE Jau 
mmo organizacijos gen. sekr. 
Gebhardt, Tarptautinio Kr. 
Dem. Studijų ir dokumentaci 
jos instituto gen. sekr. dr. Kari 
Hahn, Kr. Dem. grupės prie 
Europos Tarybos sekr. prof, 
dr. Kari. Hahn, Kr. Dem. Eu 
ropos Tarybos sekr. profeso 
rius Ferragni.

Kun. V. Mincevičius buvo 
pakviestas Italijos Kr. Dem. 
partijos talkininkauti organ'

Montrealio lietuvių, „Nepri 
klausomos Lietuvos“, Spaudos 
baliaus metu NL Mašinų Fon 
do vajus gavo iš tautiečių šių 
gražių įnašų, kurie skelbiami 
su nuošrdžiu dėkingumu: 
Ruzgas Albinas,

Hyacynthe, P. Q. $ 100.00 
Gobys Mykolas,

Hyacynthe, P. Q. $ 100.00 
Tautietis M.,

Montreal..................$100.00
Brilvicas Vincas,

Montreal..................$ 100.00
Toliušis Kostas,

Montreal..................$ 50.00
Ručinskas Pranas,

Montreal................. $ 20.00
Čepulis Antanas,

Montreal...................   .
Simonėlis Alfonsas, 

Montreal.................

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
Šiemet Čikagoje buvo su 

ruošta apie 10 nepriklausomy 
bės šventės minėjimų Pagrindi 
nis iš jų ruoštas Čikagos Lietu 
vių (Tapybos, įvyko vpsari>o 
18 d. Marijos Augšt. mokyk 
los salėje. Čia susirinkę tautie 
čiai užpildė visas vietas. Vienu 
iš kalbėtojų buvo labai įdo 
miai kalbėjęs iš Lietuvos pa 
sprukęs jaunas inž. Juozas 
Miklovas, taip pat gen. konsl. 
dr. P. Daužvardis, JAV atsto 
vų rūmų narys Madden ir ki 
ii.

KAIP GALVOJA 
LIETUVOS ŽMONĖS

Inž. J. Miklovas, pasakęs 
reikšmingą kalbą, be ko kita 
pasakė:

„Paerindinė laisvės kova vy 
ko ir vyks tenai, Lietuvoje. 
Šiandien aš tik aidu atkarto 
damas pavergtųjų skundą, mū 
sų susiartinimo ir kovos reika 
le jaučiu atlikęs savo pareigą.

Mūsų ir kitų tautų laisvini 
mo darbe mes neturime nutol 
U vieni nuo kitų ir svaibiausia 
realistiškai žiūrėti tikrovei į 
akis, mokytis iš praeities klai 
dų ir matyti naujo gimimą. 
Pirmiausia jūs, laisvojo pašau 
lio žmonės, turite duoti pajus 
ti broliams už geležinės uždą;, 
gos, kad jie nėra vieniši ir ap 
leisti Šventoje kovoje. Be to, 
mes visi turime suprasti, kad 
kova prieš totalitarinį komunz 
mą dabartinėse sąlygose yra 

LIETUVOS MINISTERIS PRANCŪZIJOJE
ir V. Lozoraitienė Lietuvos Ne 
priklausomybės šventės prog.. 
vasario 16 dieną suruošė Par; 
žiu j e priėmimą, į kurį atsilar. 
kė Užsienio Reikalų Minister i 
ios valdininkai, Parlamento na 
niai ir senatoriai, mums drau 
giškų kraštų diplomatai, gau 
sūs politikai, profesoriai ir ra 
šytojai. Svečių tarpe buvo Es 
tijos ir Latvijos min. K. Pusta 
ir O. Groswald ir lenkų amba 
sadorius K. Morawski su žmo 
nomis, Paryžiaus Arkidiocczi 
jos atstovas, Europos Tary 
bos atstovas, Prancūzijos Ra 
dio ir Televizijos vadovybė 
ANCE delegacijos ir Laisvo 
sios tarptautinės Mokslų Aka 
demijos nariai. Priėmime daly 
vavo Pasiuntinybės Patarėja' 
prof. J. Baltrušaitis, pik. J. 
Lanskoronskis, Pasiuntinybės 
sekietorius A. Liutkus su žmo 
nomis ir Lietuvos garbės kon 
sulas H. Dubly, o taip pat Pa 
ryžiaus lietuvių kolonija su fi
nes Tarybos pirmininke S. Jo
X^X0X^X^X0X^X^X0X^X^X^X4 

zuojant specialius kursus-kon 
ferencijas bei skaityti paskai 
tas Pietų Amerikos ir Afrikos 
krikščioniškosios demokratijos 
inspiracijos partijų vadovams.

Italijos Kr. Dem. partija 
savo kongrese nusprendė dary 
ti bandymus įtraukti i valstj 
bės gyvenimą Nenni socijalis 
tus, izoliuojant fašistus ir ko 
munistus. Tuo tikslu buvo su 
daryta nauja vyriausybė iš kr. 
demokratų, respublikonų ir so 
cialdemokratų partijų žmonių. 
Nenni socijalistai pažadėjo pa 
tarną iš išorės.

Šukys Petras,
Montreal....................... $10.0c

Viso . . 500.00
Nuoširdžiausia visiems ačiū.

Mašinų Fonde buvo $ 7,921. , 
Per savaitę gauta . $ 500.00
Fonde dabar yra $ 8,421 75 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 6,578.25

Maloniai prašome papildyt- 
iki užplanuotos sumos, už ką 
būsime labai dėkingi.

Malonu pasidžiaugti, kad 
be įmokėjimų, NL Mašinų F. 
gavo pasižadėjimų pirkti šėrų 
šiam pačiam tikslui.

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo

$10.00 me atsiliepti daugiau tautiečių.
Spaudos Bendrovės „ISfeprik 

$10 00 lausoma Lietuva" Valdyba.

ŠVENTĖS MINĖJIMAI
internacionalinė kova. Sovietų 
S-ga yra besivystančio impe 
rializmo ir kolonizmo šalis, dar 
Do vergų ir baudžiauninkų. Li 
kimo ironijos dėka Ši rėkian 
čio komunizmo šalis bus pa 
skutinė kolonializmo šalis. 
Mes okupuotoje Lietuvoje idė 
miai sekame pasaulinių įvykių 
vystymąsi, nes nuo jų krypties 
priklausys mūsų ir kitų tautų 
likimas“.

DELEGACIJOS WASING 
TONAN ATGARSIAI

Po lietuvių delegacijos pas 
JAV prez. Kennedy, užvirė 
karšta kova tarp Lietuvių B 
nės ir Amerikos Lietuvių Ta 
C bos. Jeigu prieš delegaciią 
ii vyko šių dviejų institucijų 
atstovų posėdžiuose, tai dabar 
ji persimetė į viešus susirinki 
mus, radijo, spaudą ir kitur. 
O Vid. Vakarų apyg. prieaug 
lio klasių krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso pirmenybės buvo 
pravestos vasario 24—25 dd. 
Čikagoje. Dalyvavo virš 200 
sportininkų iš .Čikagos, Dėti oi 
to, Clevelando ir Omahos. J.iu 
nių krepšinio A klasėje laimė 
jo Čikagos ,,Aras“, mergaičių 
linkinio A klasėje — Čikagos 
„Neįis".
• R. Leonaitė, su dideliu triu 
kšmu 1960 m. atvykusi Či 
gon pas tėvus, išskrido atgal į 
Lietuvą, pas mylimąjį, kurio 
rusai jai neatidavė.

kubauskaite - Pagnier ir Valjy 
bos pirmininku kun. J. Petro 
šium priešakyj.

* *
Paryžiaus lietuvių kolonija 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę paminėjo iškilmingu su 
sirinkimu, kurį sukvietė Liet. 
Bendruomenės V-ba vasario' 
18 d. Susirinkime, kurį atidarė 
V-bos pirmininkas kun. J. Pet 
rošius, atatinkamas kalbas pa 
sakė min. S. Lozoraitis ir got 
bės konsulas H. Duby. Po «>u 
sirinkimo buvo meninė dalis, 
kurioje A. Mončiaus ir B. Ven 
ckuvienės vadovaujama lietu 
vių studentų bei studenčių gr. 
pė šoko liaudies šokius. F. Pa 
bilionytė, kuri taip pat buvo 
programos vedėja: ir Z. Mik 
šys skaitė Maironio eilėraščius 
ir Vienuolio prozą. Ona Pag 
nier skambino fortepionu De 
bussy ir Mozartą.

Užbaigiant šį vakarą, gau 
šiai atsilankę vietos lietuviai ir 
Letuvos draugai buvo B-nės 
valdybos pavaišinti. 

* * *
Vasario 16 d., 18 v. 15 n.. 

Parjžiaus Radio perdavė j Lie 
tuvą ministerio S. Lozoraičio 
ir B-nės tarybos pirm-kės S. 
Jokubauskaitės - Pagnier kai 
bas, taip pat Broniaus Jonušo 
lietuvių muziką „Gaudžia 
trimitai“.

— Atsakius išduoti vizas ry 
tinės Vokietijos žaidėjams j pa 
šaulio pirmenybes Colorado 
Spiings, savo dalyvavimą at 
šaukė Sov. Sąjunga ir jos sate 
litai — Čekija, Rumunija ir Ti 
to Jugoslavija.
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ARTIMUI Į PAGALBĄ
PASITARNAUKIME ŽMONIŠKUMUI IR ARTIMO 

MEILEI
Žmonija susmuktų ir sugriū 

tų, jeigu joje nevyrautų geros 
idėjos, kilnios pastangos ir pa 
siryžimai tobulinti gyvenimo 
sąlygas bei eiti pažangos ke 
liais.

Šios geros žmonijos pasian 
gos neina, deja, rožėmis klo 
tais kelais. Dažnai tenka kovo 
ti už tuos kelius, su daugeliu 
kliuvinių ir nugalėti daug sun 
kūmų. Ir vis dėlto tenka pasi 
džiaugti, kad yra žmonių, ku 
rie kilnių tikslų siekia, nežili 
rint to, kokie dideli kliuviniai 
tenka nugalėti.

Viena tokių sričių, veikiami 
pasauliniu, visos žmonijos 
mastu, yra Raudonasis Kry 
žius, savo veikla apjungiąs vi 
sas toutas ir visas valstybes, 
neišskiriant net ir Sovietuos.

Kiekviena valstybė turi sa 
vo Raudonojo Kryžiaus orga 
nizacijas, kurios turi glaudžių 
ryšių su tarptautiniu Raudo 
nuoju Kryžium. Ir Lietuva 
šiapus geležinės uždangos 
taip pat turi savo Raudonąjį 
Kryžių.

Raudonasis Kryžius yra gry 
nai humanistinė organizacija, 
tarnaujanti žmonėms nežiūrint 
tautos, tikybos, rasės ar dar ku 
rių žmonių savaimingumų. Tai 
yra galimai neutrali organiza 
cija. Jos pagalba eina visur, 
kur tiktai ji reikalinga. Ypič 
svarbu, kad ji, kaip neutrali ir 
humanistinė organizacija, pasi 
tarnauja ir ten, kur esti spren 
džiami labai opūs klausimai, 
kaip pav. Katyno žudynių, dar

MYKOLUI CHINUI
staiga mirus, liūdesy paliktai Žmonelei, 

ELEONORAI CHINIENEI IR DUKRELEI, — 
SKARDŽIŲ ŠEIMAI, 
reiškia gilią užuojautą.

Sault-Ste. Marie, Lietuvių Bendruomenė.

SLA NARIAMS
Kovo mėn. visos SLA kuo 

pos renka Pildomąją Tarybą. 
Visi SLA nariai pasistenkime 
atlikti savo pareigą ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukime 
balsavimuose.

Ligi šiol kanadiečiai neturė 
io nė vieno savo atstovo Pild. 
Tarybos ir tas trukdė Susivieni 
jimui pilnai plėstis Kanadoje. 
Todėl praeito SLA seimo me 
tu tapo padaryta konstitucinė 
pataisa leidžiant rinkti į Pild. 
Tarybą ir Kanados lietuvius

Dabar'į SLA Pild. Tarybos 
viceprezidento postą kandida 
tuoja Centrinis SLA atstovai 
Kanadai, 236-os SLA kp. To 
ronte pirmininčas Stasys Joki 
baitis. Jis yra dirbęs įvairiose 
apdraudų bendrovėse ir savo 
patyrimą panaudoja SLA veik 
loję. S. Jokūbaičio visa šeima 
yra SLA nariai.

S. Jokūbaitis yra jaunas, ga 
bus ir energingas visuomenės 
veikėjas, dėl SLA daug pasi 
darbavęs. Prieš penkerius me 
tus jo iniciatyva Toronte pa 
statyta savomis jėgomis piimo 
ji operetė „Viengungiai“, išpo 
puliarinusi SLA vardą Toron 
te. S. Jokūbaitis yra nepamai 
nomas įvairių parengimų ren 
gėjas. Pačius didžiausius ir pia 

Stalino įvykdytų, tyrimo byla. 
Raudonasis Kryžius, kaip neul 
rali organizacija ir šiuo ar pa 
našiais atvejais, nustato objek 
tyvią tiesą. Tuo, kaip matome, 
ypač iškyla Raudonojo Kry 
žiaus svarbumas ir reikšmė.

Kanados Raudonasis Kry 
žius, būdamas glaudžiame są 
lytyje su Tarptautiniu Raudo 
nuoju kryžium, taip pat veittia 
ne tiktai Kanados, bet ir tarp 
tautiniu mastu, ir jo pagalba 
siekia toli už Kanados ribų Jo 
patarnavimas yra didelis ir 
svarbus.

Savo veiklai plėsti ir popu 
liarinti Kanados Raudonasis 
Kryžius kasmet skiria vieną 
mėnesį. Šis, kovo, mėnuo yra 
paskirtas Kanados Raudoną 
jam Kryžiui. Dabar prasideda 
jo vajus: renkamos aukos, au 
ko j amas kraujas.

Kraujo auka, viena gražiau 
šių ir žmoniškiausių naujųjų 
laikų auka artimui, gelbėti arti 
gana gausiai duoda kraujo au 
mo gyvybei. Galime pasi 
džiaugti, kad ir mūsų tautiečiai 
kas.'

Padėkime Raudonajam Kry 
žiui, nes jis pasitarnauja žme 
niškumui, pasitarnauja arti 
mui, pasitarnauja taikos ir gė 
rio idėjai, pasitarnauja artimo 
meilei, be kurios žmogaus gy 
venimas būtų skurdus ir šaltas.

Visi esame žmonės — pasi 
tarnaukime žmoniškumui: kiek 
vienas įsipareigokime galima 
auka.

J. Kardelis.

ningiausius parengimus ruoš 
damas kartu su „Vyčio" spor 
to klubu, pastatė vytiečius ant 
kojų. Jis puikus ir organizato 
rius, prirašęs prie SLA apie 
150 naujų narių ir taipgi įstei 
gęs Toronte jaunuolių lęuopą.

S. Jokūbaitis tapo Dr. Vini 
ko pakviestas SLA Centriniu 
atstovu Kanadai, o 1958 m. 
auksiniam Seime išrinktas Ka 
nados jaunuolių komisijos pii 
mininku.

Iš čia suminėtų tik keleto 
faktų jau galima numanyti, 
kad S. Jokūbaitis yra vienas iš 
tinkamiausių į Pild. Tarybą 
kandidatų.

S. Jokūbaitis dirbdamas leal 
estate biznyje turės galimybės 
dalyvauti visuose Pild. Tary 
bos posėdžiuose. Nuo Toron 
to ligi New Yorko arba ligi 
Chicagos yra apie 500 mylių 
nuotolio, taigi netoliau, kaip 
nuo Chicagos ligi New Yorko.

Mieli amerikiečiai ir kana 
diečiai SLA nariai, visi balsuo 
kime į Pildomos Tarybos vice 
prezidento postą už energingą 
kanadietį Stasį Jokūbaitį! Jau 
labai ir labai pribrendęs laikas 
SLA Pildomojoj Taryboj ir 
kanadiečiams turėti bent vieną 
savo atstovą. S, Pundžiuvienė

VISŲ TREMTINIŲ IR
Bolševikų teroro paliestų 

kraštų tremtiniams bekrinkant 
po laisvo pasaulio šalis ir padi 
dėjus emigracijai iš karo nu 
alintos Europos Katalikų Baž 
nyčia atkreipė į juos ypatin 
go dėmesio. Tą visos bažny 
čios ir savo asmeninį susirūpi 
"urną tremtinių ir emigramų 
dvasine būkle naujuos kraš 
tuos P. Pijus XII įamžino si j 
niu dokumentu — enciklika 
„Exul Familia - Ištremtoji Šei 
ma“. P. Pijus XII lygindamas 
tremtinius ir emigrantus prie 
Šventosios Šeimos taip pat Irę 
mtinės Egipte paskelbė naujus 
nuostatus, kurie turėtų pa 
vinti tų visų žmonių dvasinį 
aptarnavimą ir jų dvasinę -avi 
jautą.

Sukankant dešimčiai metų 
nuo „Exul Familia” paskelbi 
mo Apaštalų Sostas nori pa 
kartotinai atkreipti visos one 
mjos - tremtinių bei era.grimtų 
ir juos priimančių dėmes) j 
ano istorinio dokumento nuoa 
tatus bei dvasią. Tuo tikslu šių 
melų rugpjūčio 3—7 dienomis 
Romoje įvyks tremtinių ir emi 
grantų kongresas. Kongreso 
programos bent svarbesni mo 
mentai, įskaitant ir audienciją 
su Šventu Tėvu, jau paskelbti.

Labai pageidaujama, kad ir 
lietuviai planuoją šiais 19o2 
metais vykti Europon savo ke

16 VASARIO MINĖJIMAS
Vasario 16 minėjimas įvy 

ko Ciuriche, kuriame be lietu 
vių dalyvavo estai ir latviai. 
Dr. Fleig, „Zuricher Woche" 
redaktorius, skaitė paskait 
apie Baltijos problemą šių die 
nų politinės padėties šviesoje. 
Po paskaitos įvyko koncerli 
nė dalis. Este Celia Aumere so 
lo pagrojo smuiku, o latvis, 
Karlis Bauers, bosas, Berno 
operos solistas, padainavo. U. 
baigtuvėms p. Stasiulienės ve 
damas šokių ansamblis pašo 
ko tautinių šokių. Iš jų ypač 
visiems patiko lenciūgėlis ir ku 
bilas. Pasibaigus oficialiai da 
liai, lietuviai tęsė toliau savo 
šventę atskiroj patalpoj. Buvo 
dainuojama, deklamuojama ir 
šiaip iš savo prisiminimų paša 
kojama. Seka paskaita.
Pabaltijo problema šių dienų 

politinės padėties šviesoje.
Mintys iš Dr. Fleig skaity 

tos paskaitos 16 vasario minė 
jimo proga Ciuriche. Prelegen 
tas Šveicarijoj yra laikomas au 
toritetu Rusijos klausimu, jis 
pats prieš porą metų yra sker 
sai ir išilgai visą Sovietų S- 
gą išvažinėjęs. Jam teko su 
daugeliu rusų žymiais asmenį 
mis Baltijos kraštų reikalu kai 
bėris. Jo žmona yra estė, todėl, 
gal, ir jis taip tuo reikalu rft 
pinasi.

Savo paskaitoje pirmiausia 
Dr. Fleig metė žvilgsnį į pra 
eitį, nurodydamas, kokią reikš 
mę turėjo Baltijos kraštai ca 
rištinei Rusijai. Jis pabrėžė, 
kad tie kraštai, ypač Estija ir 
Latvija, kur viešpatavo vokiš 
kas elementas, savo pramone 
,r administraciniu susitvarky 
mu buvo pavyzdžiu visai Ru 
sijai, o jų žmonės, rinktiniais 
administratoriais. Todėl Rusi 
iai tie kraštai taip labai buvo 
reikalingi. Be to, rusams rūpė 
jo ir „Europos langą“ praplės 
ti kiek galima daugiau į Vaka 
rus.

Po pirmojo pasaulinio kero 
susidarė sąlygos Baltijos kraš 
tams nepriklausomais tapti. 
Svarbiausia sąlyga Baltijos 
valstybių nepriklausomybei, bu 
vo Sovietų Sąjungos didelis 
nusilpimas dėl pilietinio karo. 
22 metus Baltijos kraštai tvar 
mi didelius sugebėjimus nepri 
kėši savarankiškai, parodyda 
klausomai gyventi. Vėliau, 
1940 metais, kai Vakarai buvo 
užimti su Vokietija, Rusija vėl 
užėmė tuos kraštus. Tą savo 
žygį rusai rėmė kariniais kraš 
to apsaugos sumetimais. Vaka 
rai, o ypač USA, tam rusų zy 
giui neprieštaravo, nes Sovie 
tų Sąjungoj ji matė jai reika 
lingą Sąjungininką prieš Vo 
kietiją. Dar daugiau, Tehera 
ne ir Jaltoj sąjungininkai tuos 
kraštus pripažino Sovietų Są 
jungai, kaip reikalingus vals 
tybės saugumui.

Toliau prelegentas pabrėžė, 
kad svarbiausi faktoriai, kurie

EMIGRANTŲ ŽINIAI.
lionę taip sutvarkytų, Kad rug 
pjūčio 3—7 dienomis būtų R<> 
moję, dalyvautų šiame kongre 
se savoje lietuvių grupėje. Da 
lyvauti dera ne vien šio karo 
tremtiniams, o ir seniems eini 
grantams bei svetur girnų 
siems. Įvairiuose tarptautiniuo 
se kongresuose lietuviai iki šiui 
gražiai pasireiškė. Tikėkimės, 
kad ir šiame kongrese, kuris 
savo prasme mums yra ypatin 
gai savas, lietuviai užsipelnys 
būti visų pastebėtais. Kongre 
sui legistruotis galima jau da 
bar. Vėliau bus patiekta papil 
domų informacijų. Amerikos 
ir Kanados lietuvius prašome 
rašyti: Rev. S. Raila. 229, S. 
4th St., Brooklyn 11, N. Y.

Kitų kraštų lietuvius prašo 
me rašyti tiesiai mūsų šv. Ka 
zimiero Kolegijai Romoje, vie 
Casalmonferrato 20.

Amerikos ir Kanados lietu 
viai kartu sudarydami pakan 
karnai skaitlingą grupę galėtų 
žymiai sumažinti kelionės išlai 
das. Smulkesnių informacijų 
šiuo reikalu bus paskelbta ve 
liau.

Kas norėtų apsigyventi Ro 
moję mūsų Kolegijos naujoje 
patogioje svetainėje, turėtų ne 
delsiant tai pranešti Kolegijos 
vadovybei.

Jūsų Kristuje
Vysk. V. Brizgys.

CIURICHE - ŠVEICARIJOJ 
lemia Baltijos kraštų likimą 
yra Rusija, Vokietija ir Lenki 
ia. Tų kraštų stiprumas ar silp 
numas visada labai jaučiamas 
Baltijos kraštuose. Rusija da 
bar yra šalia USA stipriausia 
galybė, tai ir galimybių išsilais 
vinti tiems kraštams yra ma 
žai. Be to, dar neigiamai vei 
kia tų kraštų išsilaisvinimą ir 
si Įpina, suskaldyta Vokieti a 
Tačiau Lenkijos pavyzdys ro 
do, kad ir dabartinėmis sąlygo 
mis šį tą pasiekti galima, tik 
reikia dirbti ir veikti iš vidaus. 
Kokia kryptimi turi veikti Bal 
tijos tautos, kad susilauktų iš 
silaisvinimo? Pirmiausia jos 
turi stengtis visur ir dažnai /ai 
tojamus rusų argumentus, kad 
Baltijos kraštai Rusijai įeika 
iingi ūkiškais ir kariškais šunie 
timais, nuvertinti. Ūkiniu po 
žiūriu Baltijos kraštai Sovietų 
Sąjungai dabar daug nesvena, 
nes rusai turi žymiai didesnę ir 
geriau pastatytą savo pramo 
nę, ypač už Uralo, o kariniu 
požiūriu tuo labjau, nes atstu 
mas raketų amžiuje nustojo sa 
vo vertės. Rusai iš Uralo gali 
laisvai apšaudyti ŪSĄ »r ame 
rikiečiai tuo pačiu atsilyginti ru 
sams.

Fleig būdamas Sovietų Są 
jungoj, savo pasikalbėjimuose 
su rusų žymiais asmenimis, pa 
tyrė vieną būdingą dalyką, tai, 
kad senoji rusų karta visai ne 
nori net diskutuoti Baltijos 
kraštų reikalu, tuo tarpu kai 
jaunoji karta ginčų tuo reikalu 
nevengia, ir jam teko dauge 
liui jų savo nuomonę išdėstyti. 
Tad, anat prelegento, viltis ge 
ruoju tuos kraštus iš rusų išlais 
vinti, galima tik naujai kartai 
perėmus krašto valdymą. Kad 
rusų prestižas būtų apsaugo 
tas, jie visą bėdą galėtų suvers 
ti klaidingai Stalino užsienio 
politikai, kaip jie jau ne kartą 
yra darę dėl vidaus politikos 
nepasisekimų.

Atominio karo atveju gali 
ma būtų taip pat susilaukti na 
lankių sąlygų tiems kraštams 
išsilaisvinti, bet kas iš to, kad 
tuose kraštuose visai žmonių 
nebeliktų.

Kadangi iš vakarų valstybių 
jokių svarių ir apčiuopiamų žy 
gių išsilaisvinimo reikalu nėra 
ko tikėtis, tad lieka tik vienas 
kelias, stengtis rusų argumen 
tus Baltijos kraštų okupacijos 
reikalingumą nuvertinti ir re; 
kalauti atstatyti Stalino padary 
tą klaidą.

V. Gegas.
PATIKSLINIMAS

Stp. Kęsgailą prašo pat.kt 
Imti, jog Lietuvos vėliava Va 
sario 16 d. buvo iškelta ne L: m 
dono, Ont. geležinkelio siely 
je, bet ant Londono miešti -a 
vivaldybės rūmų.

Tai padaryta KLB Londo 
no apylinkės v-bos pirm. p. 
Butkaus rūpesčiu ir miesto ta 
rybos specialiu nutarimu

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BE NDRUOMENĖS VAJAUS 

APYSKAITA
Signatarui prof. S. Kairiui 

remti. Pagal apysk.
tą „T. Ž.“ ir „N. L.“ 1961 m. 
birželio 15 d. ir 21 d. $511.47 
Po to gauta iš Lethbridge

apylinkės .................. 5.00
Fort William ............... 15.00
Liet. Darbininkų dr-jos

35 kp. Montrealyje 15.00
Viso 546.4 7

Prof. S. Kairiui - Kamins 
kui prof. S. Dirmantui pasiųs 
ta per KLB Šalp. F-dą 546.47

VASARIO 16 BRAZILIJOJE
Rio de Janeiro.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimas įvyko sek 
madienį — vasario 18 dieną. 
Nedidelė Rio lietuvių kolonija 
gausiai dalyvavo iškilmingose 
Lietuvos laisvės intencija, pa 
maldose Rosario bažnyčioj. Pa 
maldas laikė vyskupas Dom 
Pedro Massa, kolonijos kape 
lionui kun. J. Janilioniui asis 
tuojant. Giedojo solistai. Pake 
limo metu tyliai vargonais bu 
vo sugrotas Lietuvos Himnus, 
kas labai sujaudino lietuvius. 
Vyskupas pasakė giliai pairio 
tinį pamokslą.

Salėj po pamaldų netilpo vi 
si svečiai. Pradžioje kalbėjo 
ministeris Mejeris, lietuviška, 
ir portugališkai, apibūdinda 
ma* šventės reikšmę, ypač 
šiais metais, kada Brazilijos vy 
riausybė nutraukė oficialius 
santykius su Lietuvos Pasiunti 
nybe Rio de Janeire. Ministe 
ns kvietė nepasidloti pesimiz 
mui ir toliau kovoti. Minutės 
tyla buvo pagerbti visi žuvę 
dėl Lietuvos laisvės. Petras Ba 
bickas kalbėjo tik lietuviškai, 
pabrėždamas tūkstantmetę Lie 
tuvos valstybinio gyvenimo 
tradiciją, paminėdamas .daugy 
bę svetimtaučių dirbusių ir te 
bedirbančių Lietuvos labui; iš 
kėlė jaunimo reikšmę išeivijoj 
ir įtikinamai baigė, kad po nak 
ties visada išaušta rytas.

Meninėj daly buvo deklama 
cijų, dainų ir lietuviškų rate 
lių. Puikiai pasirodė atžalynas 
J. Žaidytė, V. ir N. Gaulytės,

KALĖDOS IR KALĖDŲ EGLAITĖS
Nors Kalėdos jau praeju 

sios, bet gal būt laikas yra pa 
galvoti jau apie sekančias ir 
joms tinkamai pasiruošti. Štai 
ką rašo D. Petrulytė savo 
straapsnyje „Kalėdos ir Kalė 
dų Eglaitės“, ) kurį netik tė 
vai turi atkreipti dėmesį, bet 
ypatingai šeštadieninių mokyk 
lų mokytojai bei visi viešų 
„eglučių“ rengėjai.

Jau senokai tėvų veidais ėmė 
slinkti susirūpinimo šešėliai dėl 
dovanų vaikams ir „Kalėaų 
eglučių“, kurių, be abejo, bus 
ne viena, o tėvams teks pirkti 
dovanas savo vaikams.

O vaikų veiduose matomas 
tik tuštumas, egoistinis džiau 
gamas, skaičiuojąs keliose „eg 
lutėse“ dalyvaus ir kiek bei 
kokių dovanų gaus.

Toks beatodairiškas „eglu 
čių“ ruošimas įvairiose vieic, 
se, bet daugiausia vis tiems pa 
tiems vaikams, nebesudaro di 
dingos, ramios, šventiškos nuo 
taikos, o pasidaro tik doavnų 
žvejojimo sportas.

Kalėdų esmė ne gausiose 
dovanose, bet taikioje, rainio 
je ir saikingu džiaugsmu per 
sisunkusioje nuotaikoje. Nuo 
taikoje, kuri atspindėtų mūsų 
išblaškytos ir kenčiančios tau 
tos dvasią; nuotaikoje, kurio 
je ryškėtų susirūpinimas kitais, 
o ne savimi.

Mieli tėveliai, ne tiek daug 
kalbėkime su savo vaikais apie 
dovanų gavimą, kiek apie da 
vimą — apie duodančiojo dž 
iaugsmą. Davimas ir dovano 
jimas taip pat turėtų būti įpias 
mintas. Kaip? Duoti ne bet 
kam, bet pirmoj eilėj stokojan 
čiarrų , vargšui, nelaimingam, 
kenčiančiam. Ar ne tokie yra 
mūsų broliai ir sesės Sibire? 
Pasistenkime skiepyti vaikų šir 
delėse tikrojo džiaugsmo idė 
ją. kuri glūdi davime, o ne ga 
vime. Iš tikrųjų vaikai labui 
mėgsta duoti, tik neužslopinki 
me ros gražios kibirkštėlės, ku 
ti perlu. Pabrėžiu „lietuvio“, 
«uenybės aaadarofe turėtų žibr

Betarpiškai pasiuntė KLB
Krašto Valdyba . . . 100.00 

Sudburio apylinkė .... 10.00 
Rodney ........................... 30.00
Bendras KLB-nės vajaus

įnašas ....................... $686.47
Širdingas ačiū visiems prisi 

dėjusiems savo įnašu ar darbu 
prie sėkmingo vajaus įvykdy 
mo.

KLB Krašto Vald’,la 
ir šalpos Fondas.

Ed. Kyzelis. o taip pat vy-.-r, 
nieji: U. Gaulienė, Ant. Sai'.n 
saitienė, B. Kutkaitė-Silva ir 
O. Tudrė.

Minėjimas užtruko apie 2 
vai. Svečiai gausiai aukojo. Su 
rinkta Cr. 26,650. Išlaidų ne 
pilni 7,000. Likutis palieka 
mas, šventės organizatorių nu 
tarimu, lietuviškai programai 
per Radio Vera Cruz — A 
Voz da Lithuania — naudoji 
mui.
16 d. ministeris Mejeris su Po 
nia surengė priėmimą, į kurį ąn 

Lietuvos Pasiuntinybėj 
silankė svetimtaučių. Ministe 
ris gavo oficialius pasveikini 
mus iš Vokietijos, Austrijos, 
Libano, Maltos Ordino anrba 
sadorių, Latvijos ministerio P. 
Olinio, įv. organizacijų bc: pa 
skitų asmenų.

Ypatingai maloniai nusl/bi 
no Radio Ministerio da Educa 
cao programa skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei. Vi 
są pusvalandį buvo perduoda 
mos lietuviškos dainos su pa 
lankiausiais aiškinimais anie 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

Rio spauda paminėjo Lietu 
vos šventę. Puikų sukaktuvini 
straipsnį apie lietuvių kančias 
išspausdino seniausias Rio d'c 
nraštis Jornal De Commercio, 
ist. 1827 m.

Kad Lietuvos šventė taip 
sekm ingai buvo paminėta Rie, 
tenka atiduoti kreditą nuosir 
džiai lietuvių talkai. Visi dirbo 
kiek tik galėjo.

Jonas Sartokas.

ti perlu. Pabrėžio „lietuvio“, 
kadangi nuo senų laikų lietu 
viai tą asmenybės bruožą yra 
bandę sumaniai kultivuoti. Tei 
bruožas, kuris ir toliau turėtų 
išskirti lietuvius iš kitų tarpo. 
Tačiau nepasitenkinkite tuščia 
žodžiavimu. Kalbos turi būti 
nuoširdžios ir lydimos gražių, 
prasmingų darbų ir veiksmų. 
Žodžiai, tiesa, pamoko, bet tik 
pavyzdžiai patraukia ir paska 
tina žodį paversti darbu. Ma 
nau neapsiriksiu, pasakydama 
jog Kalėdų prasmė yra duot- 
Dievas davė kenčiančiai žmo. 
jai Sūnų, o Marija šį davimą 
įprasmino, sutikdama tapri mo 
tina ir tokiu būdu davė vilti, 
išganymo laukiantiems ir tl. ir 
t. t.

Žinau, kad jūs centų nebran 
ginate... Vaikai jais žaidžia ir 
net juos mėto, nė kiek nesivar 
žydami. Jūs niekada neatsa 
kyšite prašančiam vaikui ,,co 
ca-colos“ butelio, ledų, abejo 
tinos vertės saldumynų... Da 
bar pagalvokite, kiek kartų 
jūs paakinote savo vaiką, kad 
jis įmestų pinigėlį į ištiestą ak 
lojo skardinėlę? Ar bent kada 
pasakojote savo vaikams apie 
Sibiro kankinius, jų vargus • 
nedateklius? Ar paskatmol 
pataupyų, atsižadėti, kad vai 
kas galėtų nupirkti piršiinai 
les, batelius ar ką kitą ir pa 
siųsti į tą vargo šalį? Tik pa 
bandykime duoti augštesnių 
idėjų savo vaikams ir patys nu 
stebsite, su kokiu karštumu jie 
imsis jas realizuoti. ,

Masinės mažiems vaikams 
šventės su ilgomis programo 
mis nėra nei tautiškai, nei peaa 
gogiškai pateisinamas dalykas. 
Mes beidėjinio įkarščio pagau 
ti galvatrūkčiais metames į tą 
masinę maišatį ir ir visa jėga 
traukiame savo vaikus. Tai ma 
sinio žmogaus psichologija: 
kuo daugiau triukšmo, nėra 
mumos ir paviršutinio džiuge 
šio, tuo lengviau užslopinti ixy 
lantį nerimą dėl dvasinės men

Nukelta į 7 tą pd.
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Rusų istorikai ir Lietuva
Dabartinę Sovietų istorikų 

pažiūrą senovės Lietuvai V. 
T. Pašuta savo „Obrazovani 
je litovskogo gosudarstva" pa 
reiškia šiais žodžiais: ,.Gedimi 
no 1338 m. sutartis su Ryga ir 
Ordinu įrodo, kad Lietuva ne 
kurio tai kunigaikščio karingai 

šikiškas kraštas, bet valsty 
bė turinti pastovią valstybinę 
santvarką ir vyriausybę, kuri 
apgalvotai veda tam tikrą poli 
tiką“ (p. 158).

Todėl jis teisėtai (ir vyku 
šiai) pasišaipo iš visos eilės ca 

j laikų rusų istorikų, kurie 
senovės Lietuvos valstybės at 
siradimo priežasčių nesuprato, 
o jos tautinę esmę tyčiomis 
iškraipė. Posakiu „karingai 
jjlėč’ildiškast” užvežama garsia 
jam Rusijos istorikui N. M.

rmzinui, kuria trečiame sa 
vo didingo veikalo tome 
(1842 m. laida, p. 118 ir 159) 
pasakojo: XIII a. lietuviai esą 
,. inužest Venai j e razboiniki“ 
(drąsūs vyrai plėšikai), kurių 
gyvenimo tikslas „žemės ūkis 
ir karas." Girdi: „Ši tauta nie 
kino ramų piliečio darbą, bet 
godžiai jo vaisių jieškojo apsi 
Švietusiuose kraštuose, ir tai 
ne mainais ar prekyba, bet 
.erauju“.

Todėl teisina skrvų žygiui 
Lietuvon, girdi: „Musų rusų 
kunigaikščių pareiga turėjo 
būti išnaikinti šių plėšikų liz 
dą ir jų žemę - užkariauti, bet 
to vieton jie tik vaikėsi paskui 
lietuvius". Aišku, ponas Karam 
žinąs nejuto pareigos studijuo 
ti „plėšikų" kultūrini, visuo 
meninį ir ekonominį gyveni 
mą. Nesuprato todėl iš kur tie 
menami plėšikai pasisėmė pa 
jėgų bei sumanumo palaužti 
rusų valdovų „pareigą“ ir už 
valdyti jų visą senovės garsią 
Kijevo valstybę. Ir kodėl „že 
mės ūkis" nebuvo mtgimas ra 
maus piliečio darbų?

Kitas žymus istoriko*. S. M 
Solovjevas, kurio istoriją ,,Ro 
sii s drevioneišych vremion“ 
Maskva vėl keturiais dvilypiais 
tomais 1959 m. išleido (su 
marksistinėmis pastabomis — 
pirma laida 1852 m.) senovės 
Lietuvą skaitė „puslaukiniu 
kaimynu“ („dykyj sosied Lit 
va“). Nors Lietuva per tris 
šimtmečius (o unijoje su Len 
kija dar ilgiau) valdė veik pu 
sę senovės Rusijos, nedaug 
apie ją kalba ir rimtesnis istori 

kas V. O. Kliučevskis. Pašų 
ta sako: „Rimtai temą svarsty 
ti kliudo žiauri carų vedama ru 
sinimo politika, kuri vis būda 
vo išgiriama oficialinėje ii ne 
oficialinėje spaudoje". (p. 
163).

Po Napoleono karų Europą 
nusiautė žmogaus asmens ir 
tautos laisvių idėjos, kurios ir 
Peteiburge pasireiškė „gruodi 
ninku“ (dekabristų) sąjū 
džiu. Lietuvoje įvyko 1830 m 
sukilimas, o Europą nusiautė 
1848 m. revoliucijos. Gyveni 
mas ir rusų istorikus privertė 
giliau žvilgterti senovės Lietu 
vos vaidmeniui Rusijos istori 
joje. Vienas jų, N. G. Ustria 
lovas, 1855 m. Peterburge iš 
leido veikalą, kurio lietuvis 
kas pavadinimas būtų „I yri 
mas klausimo, kokią vietą ru 
su istorijoje turi užimti Didžio 
ji Lietuvos Kunigaikštija“.

Pagrindinis Ustrialovo tikš 
las, matyti, buvo suniekinti len 
kų istorikus ir įrodyti, kad klai 
da žiūrėti „į Lietuvą ir su ja 
apsijungusius kraštus kaip len 
kų sritis“. Girdi, „lenkų istori 
kams patikėję, daugelis Lietu 
vą maišo su Lenkija ir mano. 
Lietuvos Kunigaikštija atsira 
dusi tais pačiais pagrindais ku 
riais susidarė ir daugelis vokiš 
kūjų valstybėlių“, būtent — - 
.atėjo svetimi užkariautojai nu 
galėjo silpną tautą ir sukūie 
naują valstybę, kurioje vyravo 
užkariautojų kalba, įstatymai 
ir papročiai“. Taip manyti yra 
klaida, nes Lietuvos valstybe 
negi išdygo ant griuvėsių ru 
siškųjų padniepno kunigaikš 
tysčių ir ir nesanti „Rusijos is 
torijai svetima“.

Ustrialovui senovės Lietu 
vos galybė nemaloni, todėl rie 
čia: „Lietuvą stipria valstybe 
skaityti negalima, nes, tikra žo 
džio prasme, ją tesudarė dabar 
tinė Vilniaus gubernija, ku’- 
žmonės gyveno neišbrendarnuo 
se miškuose ir neturte, žiauiio 
je tamsybėje („v grubom ne 
vežestve“) ir iki Gedimino lai 
kų vos atsigynė puolimų rusu 
kunigaikščių ir Livonijos rue 
rių. Lietuviu niekados nebuvo 
perdaug, jie buvo silpni ir to 
dėl negalėjo nusverti kairny 
nūs, jau turinčius valstybinę 
santvarką, nes juk iki XIV a. 
skendo pagonybėje ir netarė 
jo rašytų įstatymų“.

VALSTYBINĖ DARBO ĮSTAIGA 
nemokamai parūpina: 

darbdaviams - darbo jėg ą, 
ir darbą-jo ieškantiems

VALSTYBINĖ DARBO ĮSTAIGA VALSTYBINIU MASIŲ PARŪPINA DARBDA
VIUI: KVALIMKUOTA IR VISAI NEKVALIFIKUOTĄ DARBO (ĖGĄ, TARNAU- 
IOJUS BEI AMATININKUS. PASTOVIEMS, LAIKINIEMS IR ATSIT IKTINIEMS 
DARBAMS.
DIDŽIAUSIAS DARBO JĖGOS PASIRINKIMAS GALIMAS PER VALSTYBINE DAR 
BO ĮSTAIGĄ.
1961-AIS MELAIS VALSTYBINĖ DARBO ĮSTAIGA NEMOKAMAI TARPININKA
VO DAUGIAU KAIP MILIONUI DARBI NINKU IR BE JOKIU IŠLAIDŲ DARB
DAVIAMS.
VALSTYBINĖ DARBO ĮSTAIGA SIŪLO NEMOKAMA PATARNAVIMĄ DARBO 
JIEŠKANTIEMS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ DARBININKAMS.
JAUNI ŽMONĖS, SIEKIĄ DARBO PIRM Ą KARTĄ, SENESNI DARBININKAI. 
TARNAUTOJAI AR AMATININKAI, VYRAI AR MOTERYS. ASMENYS TURĮ 
FIZINIŲ TRŪKUMŲ — VISI. KURIE TIK SIEKIA DARBO — TURI TEISE Į ŠĮ 
PATARNAVIMĄ.

DĖL TOLIMESNIŲ IN FORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į ARTIMIAU ŠIĄ 

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE
OF THE UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION.

Jei tikėti įsismaginusiam Us 
trialovui, senovės Lietuvos 
valstybė susikūrusi „ne Lietu 
vos pajėgumu ar drąsa, bet Ge 
dimino išmintimi, sumanumi- 
ir politika, kuri sujungė visas 
padnieprio rusų kunigaikštys 
tęs į vieną kūną, ir sukūrė Di 
džiąją Lietuvos Kunigaikšti 
ją*’-

Ustrialovas net lietuviškumo 
Gediminui pripažinti nenori. 
Girdi: „Gediminas rusą naudo 
jo prieš rusą, kaip ir Maskvos 
valdovai, ir didžiavosi ruso ku 
nigaikščio vardu. Dėlto piie 
jo ir įpėdinių, jo sukurtoje 
valstybėje viskas buvo rusiška : 
tikyba, kalba, įstatymai, savo 
kos, papročiai ir elgęsis".

Taigi mielas Ustrialovas, 
negalėdamas nuneigti senovės 
Lietuvos vaidmens senovės 
Rusijos istorijai, pamoja bui
tininko lazdele ir senovės Lie 
tuvą padaro „rusų" kunigaikš 
tyste. Kaip tokiai, aišku, jei 
vieta Rusijos istorijoje turi bu 
ti. Jis ir sako: „Kol Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija gyve 
no nepriklausoma, buvo Gedi 
minaičių valdoma, prisilaikė 
visų rusiško tautiškumo žy 
mių ir su Maskva vedė ginčų 
dėl teisės visą Rusiją valdyti, 
rusas istorikas privalo lygiu

Soveitų svajonės ir
Amerikos tikrovė

ARBA: KO SOVIETAI TIKISI PO DVIDEŠIMTIES 
METŲ 

Vilniuje išeinantis 
tytojų pasiteiravimą, 
lauks po dvidešimties 
ekonomistą P. Judicką,

3.
Kai kurie skaitytojai domi 

si, kaip išnyks skirtumas tarp 
fizinio ir protinio darbo.

Programinės prielaidos
Partijos programoje nurody 

ta, kad techninės pažangos pa 

mostu kalbėti apie Lietuvos ir 
Maskvos reikalus ir abi vats 
tybės greta statyti“.

Po to (XVI a. gale) „rusiš 
ka" Lietuva susideda su Len 
kija ir iškrinta iš „rusiški“ ku 
nigaikščių rato. Panašios Us 
trialovui pažiūros, Pašuta sa 
ko, rusų istorijos rašytojams 
viešpatavusios iki bolševikų 
revoliucijos. Bet Lietuva, vis 
gi, įžengė į Rusijos istorijos la 
pus. Lenkas H. Paszkievvicz’ 
ius Londone 1954 m. išėjusia 
me anglų kalba veikale „The

„Švyturys“-, tenkndamas skai 
ko gi sovietuos žmonės susi 
metų, atsiklausė mokslininką 
kuris taip į klausimus atsako:

greitinimas, gamybos automati 
žavimas bei kompleksinis dar 
bo proceso mechanizavimas su 
daro materialines prielaidas so 
cialistiniam darbui laipsniškai 
pereiti prie komunistinio dar 
bo. Ateities pramonė ir žemės

Origins of Russia" pašvenčia 
tris didelius straipsnius knygos 
viduryje senovės Lietuvai, nuo 
jos įsikūrimo iki Lublino Uni 
jos. Amerikoje gyvenąs rusas 
istorikas G. Vernadskis, savo 
1959 m. išėjusiame veikale 
„Russia at the Dawn of the 
modern Age“ (Yale u-to lei 
dinys. New Haven, Conn.), 
taip pat, pašvenčia tris stotus 
straipsnius „vakarinei Rusi 
jai“, įjungtai Didžioje Lietu 
vos Kunigaikštijoje.

Vyt. Sirvydas. 

ūkis bus tiek plačiai mechani 
zuoti bei automatizuoti, kad 
dirbant nebeteks naudoti fiz- 
nės jėgos. Todėl žmonių pas 
tangos bus nukreiptos ne į Fiži 
nį darbą, o į automatizavimo 
bei mechanizavimo priemonių 
sukūrimą, jų valdymą. hm 
jos sąlygos sudarys galimybę 
visiškai likviduoti sunkų fizinį 
darbą.

Gamyboje dirbančių darbi 
ninku, technikų, inžinierių, ap 
skaitos darbuotojų, planuoto 
ių, kontrolierių naujais pava 
duotojais taps skaičiavimo ma 
šinos, puslaidininkiai, radiuak 
tyvios medžiagos, defektosko 
pai, atominė ir elektros energi 
ja.

Naujoji technika per labai 
trumpą laiką sugebės pagamii, 
ti daug materialinių gėiyh ,.j. 
Todėl nors darbas taps p i 
muoju žmogaus būtmuu >, 
svarbiausiu jo poreikiu, nebe 
reikės kasdien dirbti tiek va 
landų, kiek dabar. Per ateinau 
čius dešimt metų darbo diena 
sutrumpės. Ji užtruks šešias 
valandas. O per antrąjį dešimt 
mėtį darbo savaitė taps dar 
trumpesnė.

(Amerikos darbininkai jau 
dabar reikalauja 4 darbo dirnti 
savaitės. Red.)

Negamybinės svajonės
Darbo našumas tiek smar 

kiai išaugs, jog nebereikės ši 
kokiam dideliam žmon-ų skai 
čiui, kaip dabar, dirbti, kuriant 
materialines gėrybes: arti lau 
kus, auginti gyvulius, gaminti 
stakles, austi audinius ir tt. Eko 
nomistai apskčaičiavo, jog au 
gant technikos pažangai i. 
tuo pagrindu kylant darbo na 
šumui, materialinės gamybos 
sferoje dirbančių žmonių skai 
čius sumažės nuo ~4 procentų 
1960 metais iki 59 procentu 
antrojo dešimtmečio pabaigo 
je. Namų ūkyje dirbančiųjų 
skaičius tikriausiai sumažės dvi 
gubai ir sudarys: vos f—6 pro 
centus visų darbingų žmonių 
Vis daugiau žmonių dirbs ne
gamybinėje sferoje. Tai reiš 
kia, kad daugiau žmonių dims 
mokslinį darbą, kultūros, švie 
timo, sveikatos apsaugos srity
se. Manoma, kad negamyb’nį 
darbą dirbančių žmonių skz 
čius sudarys apie vieną trecde 
lį visų dirbančiųjų.

Daug kas domisi,
koks bus tuomet atlyginimas.

Skirtumai tarp įvairių profe 
sijų žmonių atlyginimu palaips

Nukelta į 7-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
4. Romanas
Po vakarienės pas Zobovus, Barvainis miegojo kaip už 

muštas. Pabudo, kai į langą pradėjo skverbtis auksiniai ryti 
nes saulės spinduliai. Nuomonė, kad įsialkoholinus ir dar pa 
gerus tikros kavos, nesimiega, Baivainiui nepasitvirtino. (Zo 
bovas iš jūrininkų buvo gavęs tikros braziliškos kavos). Bar 
vainis dar geriau miegojo ir šia prasme sudarė priešginybę 
siipnaširdžiams, kurie gėrę kavos nemiega ir vakarais prieš 
eidami gulti, kavos negeria. Jis ir gėrė ir gerai miegojo, todėl 
pasidarė išvadą, kad dabartinis jo sveikatos stovis yra vis u 
geras. Jis jautėsi esąs guvus ir pajėgus visais atžvilgiais. Au 
galotas ir lieknas, jis buvo tikras augštaitijos neramių padai 
rų sūnus — gyvas ir permainingas, kartais nesusivaldąs, L ar 
tais išsišoksiąs ir padarąs neapgalvotų veiksmų. Gal dėl to 
a su žmona isšiskyręs, nes ir ji buvo augštaitė.

Iš tikrųjų, kokios to išsiskyrimo priežastys? Dėl ko gi 
jie išsiskyrė? Susipyko? Bet dėl ko gi susipyko? Ir vienas, ir 
kitas ne be nuodėmės. Barvainiui, kai jis galvodavo apie r.e 
sklandumų išlyginimą ir pasiryždavo, kaž kaip fatališkai nesi 
sekdavo. O norai buvo geri. Taip — jis kaltas. Jis neišlaikė 
ištikimybės žmonai. Natūralu, kad jame nerimo sąžinė ir trau 
kė išlyginti klaidas, nuplauti sąžinę. Kaip ten bebūtų, vis d 
.o esant šeimos galva, kažkaip nepadoru lovelasuoti ir gy 
venti grynai vegetatyviniu gyvenimu, nežiūrėti jokių su?-val 
dymo bei moralės principų. Tiesa, jis nebuvo koks puritonas. 
Bet kažkas dėl tokio gyvenimo jam neramino sąžinę.

Barvainis, darydamas neatatikmenišką moralės pr:nc- 
pams veiksmą, dažnai, galima sakyti — kiekvieną kartą pa 
galvodavo, kad tai negerai. Maža to, kad tas jo veiksmas įstą 
tymais nebaudžiamas, kad dažnas taip daro, ypač sovietuos 
sąlygomis. Bet nerašyti įstatymai, sąžinės balsas, yra sva-ber 
ni, negu rašytieji įstatymai. Šiuos gali apeiti, gali ir sulaužyti 
ir, tūlais atvejais, dėl to gali neturėti sąžinės priekaištų. Kis 
kita yra nerašytieji įstatymai, — jų imperatyvą jauti be jok.ų 
įtaigojimų, jauti visą gyvenimą.

Kažkodėl Barvainį šį rytą mintys apnyko, kaip kad 
karais kad būdavo Zarasuose uodų spiečius. Ir tos mintys, n? 
iygniant uodai, buvo kandžios, ir jis pajuto jų skausmą k< t'.< 
dėl sį rytą ypač jautriai. Gal todėl, kad į galvą tebelindo jam 
šypsnius dovanojusios bufetininkės vaizdas, ir fantazija v ode 
į nežinomus tolius, kurie jį kažkaip kuteno, ir šį sykį, iis jau 
te. prieš jo gi valią. Barvainis. paskubomis rengdamasis, pa 
galvojo: „Tai atatinkamų liauku veikimo pasekmė Jų veiki 
tno nesuvaldysi. Tai ne mūsų valioje. Gaila, kad Viktorija, 
ipareigota endokrinologė, to nesuprato. Gal nebūtų buvę iet 
kalo ir išskirti Kaip gi kaltinti eilinį, visai to nesuprantanti 
žmogų, jeigu mes, gydytojai, giliau į reikalo esmę ntpa/iūri 
me". .•

Suvaldęs instinktinius pasireiškimus, kliudžiusius jam reng 
-is, greit nusiskuto, nusiprausė saitu vandeniu ir išskubėjo į 1 
ligoninę.

Barvainis buvo ordinatorius ir savo žinion gavo du prak 
tikantus, vieną baigusį Kauno Medicinos institutą, Peną Kai 
nėną, ir kitą, baigusį Vilniaus universiteto Medicinos iakulte 
tą, Antaną Šilgalį. Abu jauni vyrai, žvalūs, nagingi, abu nusi 
statę specializuotis chirurgijos srityje. Tat Barvainiui bebu 
vo lyg mokytojo, patarėjo, pareigos.

Barvainis su jaunais kolegomis buvo mandagus ir i.ia 
lonus. Jam, skyriaus ordinatoriui, patiko tokia rolė — auketį 
ir brandinti jaunus kolegas. Jie gi taip pat džiaugėsi, kad ga 
vo gerą patroną ir ypač, kad buvo primti ir neišsiųsti kur nois 
į Kazachstaną, į plėšinius, ar kur nors į Sibiro miškus, kaip dau 

gelis kitų jaunų gydytojų, kurių pilna visoje „plačioje tėvy 
nėję“. Juk totalinėje santvarkoje ten turi būti, kur nutrenkia 
valdžia.

Barvainis iškąri pastebėjo, kad jaunieji jo kolegos taip 
pat, kaip ir jis, neapkenčia okupacinio režimo ir pačios oku 
pacijos. Tai ir buvo viskas, kas lietuvį su lietuviu be kalbų ar 
pasisakymų suartina. Jausmų giminngumas gerausis žmonių 
tarpininkas. Kalbų ir išpažinčių nereikia.

— Mums šiandien atsiuntė naują seserį, — pranešė oidi 
uatoriui gydytojas Kalnėnas. Atrodo — aziatė.

— Ne pirmoji ir ne paskutinė, kolega, — pastebėjo 
Barvainis.

— Ji lietuv.škai dar nekalba, — pridūrė Šilgahs.
— Nenaujiena, kolega. Ne pirmoji ir ne paskutine -- 

Vėl atsakė Barvainis. — Bet ji tur būt ir rusiškai nemoka, jei 
aziatė, kaip sakote.

Bet Čia pat į ordinatoriaus kabinetą pasibeldė ir įėjo ir 
naujoji sesuo.

— Sveika, sesele, — tuojau prakalbėjo Barvainis lietu 
viškai. — Sesuo paraudonavo, bet tiktai nusilenkė. Tada Bar 
vainis kalbino rusiškai. Ji pasisakė esanti buriate, nuo h!.a 
įaus kalnyno, Vassa Nikiforovna. . .

— Na, gerai, sesele, bet jums teks pramokti lietuviškai. .
— Mokysiuos, daktare. . .
— Gal norėtumėt, mes čia organizuojame Saviveiklinę 

operą, tai chore lengviau būtų pramokti mintina- 
tekstų, daug žodžių, — aiškino Šilgalis, aistringas lietuviškos 
dainos mylėtojas.

— Pertraukos metu mes ir šiandien repetuojame, — įsi 
terpė ir Kalnėnas. — Gal eisime? Mes ir ordinatorių, Dakta 
rą Barvainį norime užverbuoti į operos pastatymą. Faktinai 
ten mūsų ligoninės daugiausia personalo dalyvauja. . . beveik 
mūsų opera. . .

Barvainis ištikrųjų mėgo dainą, bestudijuodamas Kaune 
mediciną, iškombinuouavo laiko ir dalyvaudavo Studentų 
chore, kurį vedė jaunas muzikas Konradas Kaveckas.

Barvainis prisiminė, kaip dalyvavo Studentų chore jo 
Garbės narių rinkime, kaip po to jis dalyvaudavo choro kon 

ceriuose, skiriamuose kurio nors savo, lietuvio, kompozitoriaus 
kūrybai — Sasnausko, Naujelio, Gruodžio, Petrausko, jau 
nesniųjų. — Banaičio, Jakubėno, Karoso ir jauniausiųjų 
Nabažo, Račiūno. . . kur juos visus išskaičiuosi, — 
žštSsa plejada talentų, nepriklausomybės laikais kilusių iš 
tautos gelmių spontaniškai. . . Pilnakraujis tautos pavasaiis 
veržėsi visomis kūrybinėmis okupacijų užslopinamomis giliu 
mis. . . Kiekvenam koncertui buvo kviečiami solistai ciioio 
Garbės nariai — Kipras, Grigaitienė, Jonuškaitė, Kardelienė, 
— pati „operos viršūnėlė", kaip kalbėdavo choro Jar/v.u . 
Choro vedėjas prieš tokį koicertą masinę studentų auditoriją 
.supažindindavo su parinktu koncertui kompozitorium, jo ku 
ryba bei pildomais kūriniais. Jaunas muzikas nestigo entu 
ziazmo, karštai pakalbėdavo. Akademinis jaunimas netverda 
vo entuziazmu ir keldavo ovacijas. O choras buvo tikrai 
puikus, gražių jaunų balsų ir karštų patriotingų širdžių. . . Bai 
vainis mėgo chorą. Ir dabar jį uždegė praeities prisiminimai, 
tarytum širdį nudiegė pasąmone praslinkęs šeimos šešėlis ir 
mintis — „Aš gi dabar viengungis. . . Ir vėl kaip sluoei. 
tas“. . .

— Gerai! Pabandysime! Prisiminsime studentavimo lai 
kus! — sutiko Barvainis. — Tai jūs, jaunieji kolegos, man 
pasakykite, kada, kur ir kaip.

— Gerai! — Apsidžiaugė abu jauni gydytojai duetu. — 
Mes paimsime ir seserį Vassą. Tegu mokosi lietuviškai, . .

i— O kokia gi opera statoma?
— Verdi „Traviata".
— Hm. . . — suabejojo Barvainis. — J ai kietas nešu 

tas saviveiklininkams. Kaip gi pajėgti?
—• Didžiąsias roles paims pažengę muzikos mokyklos m<> 

kiniai, o visa kita — mes, saviveiklininkai. Juk mūsų gvveni 
mas be tokio arba panašaus užsiėmimo — bais neįdomus, be 
idėjų, be minties plesdėjimo. . .

Šlovingoji sukaustė visą žmonių dvasinį gyvenimą. Jie 
liko robotais. Ar Barvainis ne režimo auka? Ar jo šeimos 
likimas ne režimo padarinys?

— Gerai, kolegos. Į repeticijas man duosite ženklą, o 
dabar į daibą. Kaip ta ligonė su dekubitais?

— Ji, sako, gerai jaučiasi. Tiktai jos aptvarstymas visai 
permirko.

— Imkite seserį ir ligonis duokite į procedūrų kambarį.
Ir dienos darbas prasidėjo ir užvirė. Dr. Barvainis patari 

nėjo, nurodinėjo, taisė neįpratusiųjų veiksmus, klausinėjo jų 
savo nuomonės, diskutavo kaikuriuos pasiūlymus ir tarėsi.

Ir pirjnadienį dekubitų ligonė dar labai pūliavo, bet jos 
savijauta buvo gera. Taip darbas tęsėsi iki pietų. Užvalgę , 
skobom pietų, jie nuskubėjo į I raviatos repeticiją. Ten jau 
rado daugelį saviveiklininkų, atvykusių repetuoti. Daug jų 
buvo iš ligoninės, bet buvo ir iš kitų darboviečių. Visi beveik 
Barvainiui nepažįstami. Chorą mokino taip pat jam nepažįsta 
mas saviveiklininkas. ____ .

Bus daugiau.
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JOSE ORTEGA Y GASSET

Susikaupimas ir atsisvetinimas
8.
Nutraukdamas savo norma 

lų saitą su susikaupimu, su pa 
sinerimu savin, grynas veiks 
mas daleidžia ir iššaukia tik 
eilę kvailysčių, kurias tiksliau 
šiai būtų galima pavadinti „išsi 
liejimu“. Šiandien matom 
kaip viena absurdiška laikyse 
na pateisina iškilimą kitos, jai 
visai priešingos, tačiau lygiai 
taip pat neprotingos ir nors n'1 
užtektinai protingos. I.- taip vis 
kas kartojasi. Vakarų pasaubo 
politikoje dalykai priėjo tokio 
kraštutinumo, kad praradus v' 
stems protą, atrodo, jog visi jį 
turi. Skirtumas čia tik toks, 
kad kiekvieno iš jų protas yra 
ne savas, o tas, kurį prarado 
kitas.

Atsidūrus tokioje padėtyje, 
atrodytų logiška, kad aplinky 
bėms įgalinant nors ir mažiau 
šią atvangą, norėtųsi išsiveržti 
iš šio užburto „atsisvetinimo“ 
rato, kuris mus stumia iš vie 
nos kvailystės į kitą. Atrody 
tų natūralu, kad sau pasakytu 
įnėrn — kaip dažnai savo kas 
kieniniam gyvenime susidūrę 
su aplinka ir pasimetę proble 
mų sūkuryje, sau sakome, —: 
.Ramybės!“ Kokia šio žodžiu 
tikroji prasmė? Labai papras 
ta — jis mus kviečia akimirks 
niui sustabdyti veiksmą, grąsi 
nantį mus atitolinti nuo pačių 
savęs, praradus galvą; akmiir 
ksniui sustabdyti veiksmą ir su 
sikaupti savo viduje, pergalvo 
ti aplinkybes ir sudaryti otra 
tegišką planą.

Dėl to man neatrodo ekstra 
vagantiŠka nei begėdiška alvy 
kus į kraštą, kurio horizonte

tokie projektai nepavyko. Aš 
nurodžiau, kad taip atsitiks 
jau 1922 m., savo knygos „Es 
pana invertebrada1) pratarmė 
je.

Be strategiškai užplanuoto 
pasitraukimo savin, be pi olų, 
kuris būtų parengties stovyje, 
žmogaus gyvenimas yra ne 
'įmanomas. Užtenka prisimin 
ti, kiek žmogus laimėjo per 
tam tikrą didelių asmenybių 
pasinėrimą savin. Neatsitikti 
nai visi didžiųjų religijų įstei 
gėjai savo apaštalavimą prade 
da visiems pažįstamu pasitrau 
kimu iš gyvenimo. Buhda pa 
įtraukia j kalną; Mahometas 
pasitraukia į savo krautuvę, ir 
net joje būdamas pašalina iš 
jos, įsukdamas galvą į bumu 
są. Gi daugiau negu visi Įeit.. 
Kristus pasitraukia keturiasd'* 
šnnčiai dienų į dykumas. — O 
kiek mes skolingi Newtonui? 
Gi kai kažkas, nustebintas jo 
tokia tikslia ir paprasta siste 
ma nesuskaitomiems fizikos fe
nomenams išreikšti, jo paklau 
sė, kaip jam tai pavyko, jis 
naiviai atsako; „Node dieque 
incubando“: „perint dieną ir 
naktį“. Tai žodžiai, įrodantys 
milžiniškai gilų susikaupimą.

Šiandien viena didelė ve.”ty 
bė yra laisgyvė visame pašau 
lyje: tiesa. Kai nėra tam tik 
ros ramybės atsargoj, tiesa ne 
atlaiko. Ir štai kaip dabar pn 
einama prie to, ką sakėme na 
čioje pradžioje.

Dėl to, ikaip priešingybę 
šiam „atsisvetinimui“, kuris 
šiandien užtinkamas visuose 
keturiuose pasaulio kampuose 
ir visuose žmogaus egzistenci

PATARNAUJA
ĮVAIRIAIS BUDAIS 
Raudonasis Kryžius 

žiūri į Jus
Raudonojo Kryžiaus artimo pagalbos darbų 

pasisekimas priklauso nuo Jūsų dosnumo.
Jūsų doleriai parūpina ir tęsia 

būtiniausius Rudonojo Kryžiaus patarnavimus
Jūsų bendruomenėje.

Šiais metais — pagalvok apie daugelį būdų, 
kuriais Raudonasis Kryžius tarnauja Jums ;r 
Jūsų kaimynams — tada pagal savo išgales 

nustatyk savo auką ar pasižadėjimą.
Dosni auka labai padės daugeliui 1962 metais.

Raudonajam Kryžiui 
reikia Jūsų paramos

DABAR
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JAI SPAUDAI
Jau gauti šių dailininkų meno kūriniai

(sužymint gavimo eilės tvarka):
Vytautas Remeika — Senas 

jaunuolis.
Romualdas Bukauskas —

Karnavalas.
Anastazija Tamošaitienė —

Koplytėlė prie tėviškės.
Telesforas Valius — Vasara. 
Romas Viesulas —

Sunku giriai be gegutės.
Halina Žmuidzinienė — 

Naturmortas.
Alfonsas Vazalinskas——Laury 

nijos gamta prieš atgimimą. 
Skulptorius Dagys — Sargybi 

nis> — žvalgas ant pilies 
bokšto.
Visiems menininkams, paau 

Lojusiems ir jau atsiuntusiems 
savo kūrinius lietuviškam spa 
ūdos židiniui paremti ir jį išau 
ginti iki savarankiško pajėgu 
mo, reiškiame didelę padėką 
ir pagarbą.

Dar ruošia savo kūrinius 
dailininkai Juozas Akstinas ir 
Jonas Norkus, kad paremtų 
NL Mašinų Fondo vajų.

Visi šiam tikslui paaukoti 
kūriniai bus paleisti į konkur 
są per visas lietuvių kolonijas 
visose Žemės rutulio dalyse, vi 
suose kontinentuose, drauge 

turint tikslą, kiek įmanoma, po 
puiiarinti ir mūsų lietuviškojo 
meno kūrėjus.

dar užsilikusi ši džiaugsminga 
ramybė, galvoti, kad didžiau 
šia užduotis, kurią jis gali at 
likti savo ir kitų žmonių nau 
dai, yra ne prisidėti prie viso 
pasaulio atsitolinimo nuo savęs 
proceso, ir tuo labjau ne jam 
pačiam, prisižiūrint kitų pavyz 
džio, tai daryti, o pasinaudot' 
savo priviligijuota padėtimi ir 
padaryti tai, ko kiti šiuo m.> 
mentu negali: pasinerti savin. 
Jei dabar nebus sudaryta nau 
jų žmogiškų projektų — tai 
yra minčių — atsarga ten, kur 
tai dar įmanoma, nedaug vii 
Čių tegalime dėti į ateitį. Pusė 
šiandien pasirodančių liūdinan 
čių reiškinių yra išdava to, kad

jos užkampiuose, man atrodė 
reikalinga Šioje paskaitoje iš 
ryškinti — nors ir labai paskn 
bomis bei negalint sustoti prie 
jokios detalės, o daugelio iš jų 
net nepaliečiant — pasinėrimo 
savin doktriną. Taip, pav., ne 
turėjau progos pažymėli, kad 
pasinėrimas savin, kaip ir visa 
kita, kas yra žmogiška, taip 
pat turi lytį — tai yra, yra 
skirtumas tarp pasinėrimo „pa 
tin“ ir „pačion“ savin.

Lygiai taip pat yra skiltu 
mas ir tarp būdo, kuriuo .■»avin 
pasineria vakarų ar rytų ku’tū 
ros žmogus. Vakarietis pasine

’) Ispanija be nugarkaulio.

ria savo proto skaidruinan. Už 
tenka prisiminti Goethe: 
,,Ich bekenne mich zu dem 

Geschlecht 
Das aus dem Dunkel ins

Heile strebt“. 
Europietis ir amerikietis bai 
do gyventi, atsiremdamas į aiš 
kias idėjas, o ne į mitus. Ka 
dangi šiuo momentu šių aiškių 
idėjų pritrūko, europietis jau 
čiasi pasimetęs ir dernoralizuo 
tas.

Macchiavelli — kurio nega 
įima sutapatydinti su makiave 
lizmu — elegantiškai išsireiš 
kia, kad kai kariuomenė demo 
ralizuojasi ir netvarkingai išsi 
barsto, lieka tik viena išeitis:

NAUJIENOS
„Ritornare ai segno“: sugrįž 
ti prie vėliavos, susirinkti po

jos plevėsuojančiu simboliu ii 
ten pat perorganizuoti išsiblaš 
kiusius būrius. Europai ir Ame 
rikai taip pat reikėtų „ritorna 
re al segno“ — prie aiškių idėf 
jų. Naujosios kartos, kurioms 
patinka švarus kūnas ir tiesus 
veiksmas, turėtų žiūrėt kaip į 
esminę dalį savęs ir į aiškią, 
gyvenimui būtiną idėją su tvir 
tu nugarkauliu, atmetant visa 
tai, kas nereikalinga ir nestip 
ru. Dar kartą grįžkime nuo ini 
tų prie aiškių, šviesių idėjų, 
kaip jas prieš tris šimtmečius 
su programatišku patosu pa”a 
dino šviesiausias protas, iki 
šiol pasirodęs Vakarų pasauly 
je: Rene Descartes2), ,,pran

guy.
Aš gerai žinau, kad Descar 

tęs ir jo racionalizmas yra pra 
eitis. Tačiau žmogus negali bū 
ti pozityviu, jei jame nėra vien 
tįsumo. Gi tam, kad nugalėjus 
praeitį, negalime nutraukti ry 
šio su ja; anaiptol, turime ją 
stipriai jausti po kojomis, nes 
tik jos dėka patys atsistojame.

Vertė B. C.plijauskaitč.

’) XVII a. prancūzų filoso 
fas, savo knyga Discours de la 
Methode įnešęs didelį pervers 
mą filofosofijos istorijoje.

Dėkojame visiems NL lietu 
viškojo spaudos židinio rėmė 
jams.

Nepr. Lietuva.
• A. Tomošaitiene išaudė nau 
ją kilimą, kurį pavadino „Rug 
sėjo naktis“.
AŠTUONMETĖS MOKYi 

LOS LIETUVOJE
Vilniaus radijo pranešimu 

iki 1962-63 mokslo metų priu 
džios Lietuvoje turi būti perei 
ta prie visuotinio privalomo *S 
-rių metų mokymo. Iki minė 
to laiko visos septynmetės mo 
kyklos turi būti perorganizuo 
tos j aštuonmetes. Tuo tikslu 
1962 m. reikia įrengti 800 pa 
pildomų klasių ir daugiau 
kaip 5.000 kv. metrų kitų pa 
talpų. Naujų patalpų įrengi 
mams Lietuvoje išskirta 1,5 
mil. rublių. E.
NAUJAS ELEVATORIUS 

KAUNE
Sausio 22 d. Vilniaus r.io 

jaas pranešė, kad Kaune pra 
dėta didžiausio Lietuvoje eit 
vatoriaus statyba, iki šiol di 
džiausiu buvo laikomas Šiau 
lių elevatorius.

Naujojo elevatoriaus bokšto 
augštis 60 metrų, jo talpa 16 
tūkst. tonų. Elevatoriaus slaty 
ba bus baigta šių metų antro 
je pusėje. E.

VIENINTELĖ ĮMONĖ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
Vilniaus pieno kombinate 

įrengiamas naujas skyrius, ku 
riame bus gaminamas vertin 
gas baltyminis preparatas pa 
šarui — „SAV“. Sis prepara 
tas gaminamas bakterijų! pa 
galba iš pieno išrūgų ir naudo 
jamas gyvulių augimui skatin 
ti. Vilniaus pieno kombinatas 
— vienintelė šį preparatą ga 
minanti įmonė visoje Sovietų 
Sąjungoje, E.
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cūzas, pradėjęs žingsniuoti to 
kiu geru žingsniu“, pasak Pt

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 

miems, 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.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristuš, 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 I iesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto ous 

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

Spring Valley, Ill., USA,

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
16.

RAGANOS VIRTUVĖ
Žemame židiny, ant ugnies, stovi didelis katilas. 
IŠ jo kyla garai, kuriuose šmėkcioja įvairiau 
sios būtybės. Prie katilo tupi beždžionė, n.i 
graibstydama putas ir žiūrėdama, kad viralus 
neišbėgtų pervirš. Patinas su mažais bezdžio 
niukais tupi Šalimais ir šildosi. Sienos ir lub s 

nukabinėtos keistais raganiškais rykais.
Faustas, Mefistofelis 

FAUSTAS
Visos tos velniavos aš nekenčiu
Ir noriu bėgt iš nešvankaus verpeto.
Manai, kad ragana numes man nuo pečių 
Tris dešimtis vargingų metų 
Ir mano sunkią gėlą išsklaidys?..
Jei tuo ir baigsis tavo išmintis. 
Aš nevilties bedugnėje paskęsiu! 
Nejau pati galingoji iš dvasių 
Neras gamtoj balzamo įstabaus 
Pagydyt sielvartui žmogaus?

MEFISTOFELIS
Šneki protingai. Tau grąžint jaunystę 
Galėtų priemonė gan paprasta, 
Kurios, man regis, tu nepripažįsti;
Bet tai jau pasaka kita.

FAUSTAS
Ką tu galvoj turi?

MEFISTOFELIS
O štai ką.

Užuot eikvojęs pinigus ir laiką, 
Tu susiartink su gamta: 
Į daktarus ir burtus nusispjovęs, 
Eik dirbti žemę, kaupk daržoves, 
Užsidaryk savam kiaute;
Kuo paprasčiausių valgių prisirijęs 
Galvijų tarpe jauskis kaip galvijas. 
Braidyk po mėšlą, kulk javus, 
Per dieną triūsk, nakčia ilsėkis — 
Ir tu, devintą dešimtį pasiekęs, 
Dar būsi jaunas ir guvus.

FAUSTAS
Negi galiu gyvent kaip kurmis, 
Jei užmojį aš mėgstu visame kame?

MEFISTOFELIS
Tada pagalbos kreipsimės kitur mes 
Ir pasitarsim su laume.

FAUSTAS
Palikim senę. Argi eleskyro 
Nesugebėtum padaryt be jos?

MEFISTOFELIS
Ne mano darbas — raugti šitą gira! 
Verčiau aš tuo laiku virš prarajos 
Statysiu tiltus. Čia ne tik gudrybės, 
Čia reikia velniškos kantrybės 
Ir neregėtos ištvermės: 
Sėdėk, žiūrėk, kad gėrimas įrūgtų; 
Nesikarščiuok, akylas būk tu, 
Jei tokio amato imsies.
Šėtonas meną šį kitiems įdiegia, 
Bet pats jo įvaldyti nepajėgia. . .

Žvelgdamas į žvėris 
Kaip tau patinka padarai tie? 
Antai liokajus. Štai tarnaite.

Kreipdamasis į žvėrii 
Mes jieškokim seimininkės. Kur jinai?

ŽVĖRYS
Apžergus gerą šluotą, 
Išrūko neseniai 
Į laumių puotą.

MEFISTOFELIS
Ilgai ji žada po svečius trankytis?

ŽVĖRYS
Pakolei šildom sau kojytes. _ 

MEFISTOFELIS
Faustui

Ką tu galvoji apie žvėriukus?
FAUSTAS

Koktu pažvelgti: vaizdas jų — klaikus!
MEFISTOFELIS

O aš kiekvieną mirksnį pasiruošęs
Su jais pašnekučiuot. Jie nepikti.

Žvėrims
Sakykit, prie kokios buzos ar košės 
Jūs murksote čionai lyg užkeikti?

ŽVĖRYS
Vargdieniams verdam skystą maišalynę.

MEFISTOFELIS
Aš jau matau klientų visą minią!

PATINAS 
prisigretina ir šlaistosi prie Mefistofelio

- Paimki kauliuką, 
Paloški trupučiuką, 
Prikiški man kišenes.

. Kai aukso turėsiu
Kitaip aš kalbėsiu —
Tiesiog nepažinsi manęs.

MEFISTOFELIS
Kas būtų, jei tu gautumei, Liolyti, 
Loterijoje laimę išbandyti!

Bezdžioniukai tuo tarpu žaizdami išridena 
didelį rutulį.

PATINAS
Tasai pasaulis, 
Pilnas apgaulės, 
Ritasi kaip rutulys; 
Čia baltas, čia juodas, 
Tuoj subyrės į dalis. 
Jisai lyg puodas 
Garsiai tratėdamas, 
Pasišokėdamas, 
Darda jis, kur — nežinia. . . 
Saugokis sūkių, 
Nuo jų nežūki. 
Mano brangus sūnau!

MEFISTOFELIS
Kam tu laikai šitą rėtį?

PATINAS
Užtenka pro jį pažiūrėti — 
Ir vagį paižnsi iš syk.

Pribėga prie patelės ir pakiša jai rėtį 
pro kurį toji žiūri 

Še, dirstelk į vagį! 
Matai jį? Nagi, 
Vardą jo pasakyk!

MEFISTOFELIS
priėjęs prie stovinčio ant ugnies katilo 

O kam tas daiktas? 
PATINAS IR PATELĖ 
Stuobrys prakeiktas! 
Nė to nesupranta. . . 
Tai katilas! Ai apžlibai?

MEFISTOFELIS
Žvėnuk, tu grubus labai! 

PATINAS
Na, sėsk, pasiėmęs vantą! 

Verčia Mefistofelį atsisėsti .krėslan 
Bus daugiau.
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AMWS^S'PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KOVAS LAIMI
Hamiltono Kovo jaunių 

krepšinio komanda ir šiemet 
dalyvavo to miesto katalikiš 
kų parapijų krepšinio pirme 
nybėse už Hamiltono VAV 
parapiją. Mūsų jauniai nepia 
laimėjo nė vienų rungtynių ir 
užėmė vienuolikos parapijų 
tarpe pirmą vietą.

Šiuo metu, pradėti t. vad 
,,play off“ žaidimai ir pirmo 
se rungtynėse lietuviai nugalė 
jo Brazilicą 48:12 (25:5). Ko 
mandą treniruoja J. Bulionis. 
Gaila, kad Katedros gimnazi 
jai uždraudė žaisti kitose ko 
mandose, išskyrus savo, kviem 
geriausiems Hamiltono jaunia 
ms — L. Meškauskui ir A. Vi 
nerskiui Jų žaidimas, dar dau 
giau atneštų taškų mūsų jau 
niams. Koviečiai, Kanados jau 
nių meisteris, jau pradėjo pa 
snuošimus Š. Amerikos lietu 
vių žaidynėms, kurios bus pra 
vestos Čikagoj Atvelykyje.

BALAIŠYTĖ SOVIETŲ 
MEISTERĖ

Sovietų S-gos stalo teniso 
pirmenybėse, didelę pergalę 
iškovojo keturiolikmetė Lai 
mutė Balaišytė, nugalėdama 
visas savo varžoves ir tuo pa 
čiu, iškovodama visos S. S 
gos stalo teniso meisterės var 
dą. Jauna lietuvaitė jau pusiau 
baigmėje nugalėjo dabartinę* 
Europos jaunių čempionę L. 
Rudnovą 3:1 ir baigmėje ta pa 
čia pasekme estę S. Paiserv. Ii 
žaidėjai, ir žiūrovai, stebėję 
lietuvaitės kovą su 22 m. am 
žiaus „senu stalo teniso vilku“ 
este /Paiserv priėjo vieningos 
nuomonės, kad jaunutė Laima 
yra ne tik geriausia šiuo metu 
žaidėja visoj Sov. Sąjungoj, 
bet ją laukia graži ateitis ir pa 
saulinėje aresioje ir gal net bū 
simosios pasaulio meisterės var 
das. Be abejo, tokių gražių lai 
mėjimų ji pasiekė tik dėka sa 
vo motinos, žinomos N. Lietu 
vos laikų sportininkės B. Vi 
tartaitės - Balaišienės, kuri pa 
ti buvo S. S gos meistere 1954 
ir 1957 m. ir dabar treniruoja 
ne tik dukrą, bet ir kitus žaidė 
jus.

NEPASISEKĖ LIETU 
VIAMS VYRŲ GRUPĖJE.

Ligšiolinis meisteris A. Sau 
noris turėjo nusileisti geriau 
žaidžiūsiam maskviečių! Averi 
nui, pralaimėdamas trijų setų 
kovą 14:21, 17:21, 22:24 ir 
tuo pačiu, užimdamas tik ant 
rą vietą. Kitose grupėse, mū 
siškiai pasirodė kiek silpniau: 
A. Saunoris, žaizdamas mišrų 
dvejetą su este Paiserv laimė 
jo antrą vietą, Kondrotaitė - 
- Vaidžiulis buvo treti.

Naujoji Sov. S-gos meisterė

L. BALAIČYTĖ
yra gimusi 1948 m. sausio 3 d. 
Ji lanko gimnaziją, tad neno 
rėdama atsilikti nuo mokslo, į 
Taliną buvo asivežusi ir vauo

vėlius.
Dar vieną didelę pe’-galę iš 

kovojo

KAUNO POLITECHNIKOS 
MOTERŲ KRREPŠINIO 

KOMANDA,
nugalėdama S. S-gos pirmeiy 
bių rungtynėse dabartinį meis 
terį Rygos TTT penketuką 49 
:35. Tai buvo didžiausia pu 
menybių staigmena, nes latvi i 
tės yra laikomos labai kietu 
riešutu. Po šios pergalės, atida 
vusios visas jėgas, lietuvaites 
turėjo pasiduoti Maskvos Di 
namo komandai, pralaimeda 
mos rusaitėms 44:53. Po šio 
pralaimėjimo, kaunietes nuta 
rė reabilituoti savo gerą „mar 
kę“ ir žaisdamos su Taškentu 
j j įveikė jau ne moteriškų run 
gtymų pasekme, bet ameriko 
nų profesionalų — 101:57 (50 
:23) !!! Nuo moterų neatsiliko 
Kauno Žalgirio vyrai, nugalė 
darni Bakų penketuką 91 :78

Vilniuje, žjiemos žaidynės,, 
baigėsi mūsų sostinės pergale 
prieš Kauną, Panevėžį.

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS 
buvo Antakalnyje, Sapieginės 
miške (1940 m. ten buvo pit 
mosios atgautame Vilniuje Lie 
tuvos pirmenybės, deja, ir pas 
kutinės...), o ledo rutulio — 
Spartako stadione. Nors tavo 
ritais buvo laikomi kaimieč ai 
ir jie jau vedė rungtynes 3:0, 
tačiau vilniečiai spėjo pasek 
mę išlyginti ir buv. N. Lietu 
vos laikų žaidėjo Z. Ganusaus 
ko įvarčiu, rungtynes laimėti 4 
:3. Deja, sostinės rinktinės sąs 
tate, randamos dar tokios pa 
vardės: Kazlov, Michailičen 
ka, Pugavišnikov, Petrov ir kt.

LIETUVOS KVISLINGAI
nutarė įsteigti „Letuvos TSR 
nusipelniusio kūno kultūros ir 
sporto veikėjo“ garbės vardą, 
kuris suteikiamas kūno kultu 
ros darbuotojams, išdirbu 
stems toje srityje 10 metų. Įsa 
kymą pasirašęs J. Paleckis ir 
S. Naujelis paveda ,,Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybai“ pa
ruošti ir ženkliuką, kuris bus 
įteiktas šalia garbės rašto. Bet 
. . . išdirbti dešimt metų ko 

kioje nors srityje, tikrai reikia 
didelio pasišventimo ir kantry 
bės! Tekalba pavyzdžiai, iš 
Vilniaus korespondento V. 
Mundrio tilpusio straipsnio 
„Sporto“ — Lietuviški kamuo 
liai geri! Savo pirmus sakinius 
jis pradeda taip: „pastaruoju 
metu, kalbantis su kai kurių res 
publikos miestų ir rajonų spor 
tininkais, dažnai buvo galima 
išgirsti klausimą: kur gauti ka 
muolių? Pažiūrėkite, neseniai 
rodydamas seną vengrišką ka 
muolį, kalbėjo „A“ grupės 
krepšinio komandos treneriu, 
visą pats persiuvau (mano pa 
braukta — K. B.). Šiaip taip 
dar žaisti galima, bet ar ilg„i...

Tik pagalvokime, jeigu to 
kiais kamuoliais žaistų Kana 
dis ar JAV komandos savo

GP 2-5

LONDON, Ont.

APATINIAI-KOJINES-T-MARŠKINIAI
pirmenybėse (Lietuvas ,.A‘ 
klasė yra panaši mėgėjų pir 
menybėms šiame kontinente, 
tik pravedant jas kiek kitokia 
sistema), kiek triukšm • būtų 
ir bendrai, ar komandos sutik 
tų žaisti. Vienu žodž’u, trūku 
mą kamuolių

LIETUVIAI NUTARĖ 
PATYS PAŠALINTI,

nes S. S-ga mūsų kraštui sky 
rė 550 krepšinio kamuolių. 
Statistiniais daviniais vadovau 
jantis, Lietuvoje 1961 m. bu

vo 42 tūkst. krepšininkų. Tre 
niruotės metu, skiriant 3 — 5 
žaidėjams po kamuolį, aritme 
tika labai paprasta! Ir, aišku, 
Šiaulių odos fabrikas pradėjo 
pirmą jų gamybą, vadovau 
jant Vytautui Balti ušaičiui 
(Tarptautinėje Olimpiadoje 
1938 m. jis užėmė stalo teniso 
dvejete ketvirtą vietą) ir pir 
ini kamuoliai, specialistų pasi 
sakymu, ne kiek neblogesni už 
vengriškus kamuolius. Tik įūo 
miausia, kiek jų liks mūsų kraš 
tui. . .

NEIPRIKLAUOMYBĖS
Londoniškiai ir artimesnių 

apylinkių tautiečiai 44 metų 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį įspūdingai paminėjo 
vasario 17 d. Londono Imig a 
ei jos salėje.

Šį kartą pats paminėjimas 
yra pažymėtinas keliais atve 
jais. Pirmą kartą Vasario m. 
16 d. prie Londono miesto sa 
vivaldybės, miesto burmistiui 
leidus, buvo iškabinta ir visą 
dieną plevėsavo mūsų trispal 
vė tautinė vėliava. Apie tai 
paminėjo ir Londono didysis 
dienraštis „Free Press“. Pirn.ą, 
kartą į minėjimą su labai gra 
žia ir aktualia paskaita į Lon • 
doną buvo atvykęs KLB Kr.

IŠ VISUR
•— Europos futbolo taurės 

antrose rungtynėse, ligšiolinis 
meisteris Benefica Lisbona ai 
silygino vokiečių komanda 
FC Nuernberg už pralaimcji 
mą 1 :3 ir Portugalijos sosti 
nėj įveikė Vokietijos meistei 
net 6:0. Po šios pergalės por 
tugalai pateko į pusiaubaigmi 
nį žaidimą.

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Valdybos pirmininkas Stp. 
Kęsgailą. Jis nepabūgo 500 my 
lių kelionės ir visų tautiečių 
buvo labai šiltai sutiktas. F’, 
mą karą po oficialios minėji 
mo dalies buvo parodyti bro 
lių Motuzų pagaminti filmai 
iš Lietuvos. Nors kai kurie iii 
mai senoki, bet tautiečių b ivo 
mielai žiūrimi ir katutėmis pa 
lydimi. Ypač mūsų jaunajai 
kartai tatai patiko, o jauno 
sios kartos šį kartą dalyvavo 
apstokai, skautai daugumoje 
uniformuoti.

Pirmą kartą veik visų Lon 
dono latvių organizaciių vado 
vai atsilankė minėjiman ir sir 
dingai sveikino brolius lietu 
vius. Gražių linkėjimų paieiš 
kė ir ukrainiečių bei estų ats 
tovai.

Vasario mėn. 13 dieną per 
CHLO radio stotį buvo nepii 
klausomybės šventės proga lie 
tuviškas pusvalandis, kurį su 
maniai pravedė Apylinkės vai 
dyba.

Tautos Fondui surinkta virš 
75 dolerių. L. E-tas.

PADĖKOS

L

CALL FOR
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

Office:
750 Lucerne Road. Mount Royal-

E. Wasylyshen
uhlic lte.atn.n-. Representa

CALVERT 
HOUSE

• 243*» Lighter flavour.
Wiehlful 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 1
X per
iKaufman’s Woollens &Textiles| 
| 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
v Importuoja m e iš Anglijos X

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
t kostivmams ir suknelėms. O

; ’Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. X
i ! Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. X 
' ’ Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. X
< CH. KAUFMANAS |
$ Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėtas. <0

ME7-6727
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.

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117 —6th Avenue, LACHINE

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

I
 MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7*3120. $

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.

M. MAČIUKAS
V Y R I š K Ų I R \ 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ į

SIUVĖJAS l
AUGŠTOS KOKYBĖS a į

RANKŲ DARBAS 1
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS j 

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

1

A. f A. Robertui Galiniui, 
mano mylimam vyrui ir tėvui, 
netikėtai staiga mirus, mane ir 
dukras nuoširdžiai užjautusie 
ms skaudžiausioje mūsų liūde
sio valandoje ir padėjusiems 
laidotuvių metu bei aukojusie 
ms Šv. Mišias ir gėles SS. Ma 
rie apylinkės draugams ir tau 
tiečiams mano ir dukterų nuo 
širdžiausias ačiū.

Gerb. kun. A. Sabui, atvyku 
šiam laidotuvėms iš Sudburio 
— už gedulingas Šv. Mišias -r 
už gražų pamokslą Blessed Sa 
erament bažnyčioje ir už apei 
gas kapinėse nuoširdžiausias 
ačiū.

Mano ir u. f a. mano vyro 
draugui Vydūnui, atskridusiam 
iš Wrochestei, USA ir asista 
vusiam man laidotuvėje nuo 
širdžiausias ačiū p. Ašmontu, 
Washington USA, už užuojau 
tą ir laiškus.

„Tėviškės Žiburiai” ir „Ne 
priklausoma Lietuva“ redakci 
joms už užuojautas laikraščiuo 
se gili padėka.

Toronte ir Montrealyje gv 
venantiems mano ir a. f a. ma 
no vyro draugams už užuojau 
tas, Šv. Mišias ir gėle« nuošn 
džiausiąs ačiū.

Neišreiškiama mano ir dūk 
terų padėka pp. Staškūnams, 
kurie tvarkė visus reikalus lai 
dotuvių metu ir nuoširdžiai už 
jautė ir užjaučia mus ir pade 
da visuose mūsų reikaluose.

Dėkojame ir prašome Die 
vo palaimos visiems, kurie pn 
šunena a. f a. Robertą minty
se ir maldose.

Regina Galinienė, 
Virginija ir Rūta Galinytė 

Sault Ste, Marie, Ontario.

i
 Įvairūs ' f 
DR AUDI M Alį

Vacys Zižys į
Įstaigos VI 2-1427. § 

Namų LA 3-1084. v

* * *

Šiais metais vasario 18 d. 
jvyko pirmas užgavėniškas vai 
kų pobūvis.

Už nuoširdžią talką rcn 
giant šį pobūvį dėicojame mer 
gaičių mamytėms, kurios su c!i 
dėlių pasiaukojimu padėjo pa 
gaminti kostiumus, parūpino 
gausias vaišes ir kitaip parėmė 
šį mūsų pobūvį-

Ačiū rėmėjų valdybai, ypač 
pirmininkei p. Zubienei, p. Zu 
bui, p. Buzienei ir jos dukrai.

Gerb. Aušros Vartų para 
pijos klebonui Tėv. J. Borevi 
čiui už salę ir pranešimus, pi 
lūs ir nuoširdus ačiū.

Malonu buvo matyti šiame 
pobūvyje gerb. T. St Kulbį ir 
T. K. Pečkį. Taip pat mielus 
mūsų vaikučių tėvelius ir šios 
kolonijos lietuvius, kurie savo 
atsilankymu drąsina mus ir to 
liau dirbti mūsų mažųjų tauh 
niam auklėjimui.

Nuoširdžiu dėkingumu ver 
tiname, „N. L.“ redakcijos ma 
lonias informacijas mūsų vi 
suomenei apie vaikų pobūvį.

Tegul Dievas jums vis:ems 
gausiai atlygina.

Maldoje su Jumis

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys.

* * *

Montrealio Lietuvių Akade 
minis Sambūris nuoširdžiai d< 
koja rėmėjams L. Markūnui ir 
J. Akstinui už parėmimą V 
Krėvės vardo literatūros premi 
jos, dalyvaujant ,Tik prisimm 
ki, mano mažyte” vakaro pro 
gramoje. Taip pat ačiū visiems 
sambūriškiams programos da 
lyviams ir ypatingai Z. Lan> 
nui ir jo vadovaujamai kape 
lai už grojimą be atlyginimo.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp. į
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I B Al TiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kaLitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ;į;
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS : 

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. t DO 6-3884. g
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KREDITO KOOPERATYVO „PARAMA” METINIS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d. Prisikėlimo 7000, specialiam Fondui 2566,
par. salėje Įvyko „Paramos" 
narių susirinkimas prie paruoš, 
tų su užkandžiais stalų. Daly 
vavo 344 nariai. Susirinkimą 
atidarė vicepirm. J. Strazdas, 
nes pirm. V. Meilus dėl išvyki 
mo Vokietijon iš pareigų pasi 
traukė. Valdybos pranešimą 
taip pat padarė J. Strazdas. 
Jis sakė: praeiti metai buvę 
neblogi. Liko daug pinigą ir 
nebuvo kur juos dėti, dėl to 
buvo kreiptasi į Insurance De 
parlamentą, kuris sutiko pa 
kelti lubas morgičiams iki $ 
50,000. Antroji metų pusė bu 
vo žymiai geresnė. Pradėta nau 
ja kredito operacija — vekse 
lių diskontavimas, kaip tai bu 
vo daroma Lietuvoj. Deja, mū 
sų tarpe permažai prekybiniu 
kų ir kreditas nebuvo išnaudo 
tas pakankamai. Taip pat bu 
vo panaudota nauja kredito rū 
šis, taip vad. lombardinis krr 
ditavimas. Atatinkamai pakeis 
ti įstatus buvo gautas sutiki
mas, ir įstatai, pr. metais lie 
pos m. sušauktame ekstra susi 
rinkime buvo pakeisti. Jieško 
ta kontaktų su jaunimu, kad 
mūsų įsteigtos kredito organi 
zacijos nedingtų ateityje mums 
pasitraukus. Buvo lankytasi 
liet, mokyklose ir gauti 83 jau 
nieji nariai. „Parama" yri pa 
jėgi duoti paskolas verslų stei 
gimui, kapitalo yra pakanka
mat. Iš Credit Union vadovy 
bes gavom užtikrinimą, išima 
nai „Paramai", kad dėl jos 
lankstumo ir atsargumo bui- lei 
džiama keisti By-low pagal rci 
kalą.

Iždininkas V. Užupis per 
akaitė balansą, kurio svarbes 
nės pozicijos yra (suapvai n 
tos sumos): Banke s-’a 123 4 
tūkst., Indėlis Credit Security 
160 t., Morgičių pasko|oc
596.4. Viso aktyvas 1,491 t. 
Pasyvas: Šerų kapitalas 3 73.4 
t., depozitų kapital. 1.051 t., 
garantijų fondas 26.6 t., specia 
lūs fondas 6 tūkst. 1961 m. 
pelnas 26.6 tūkst. Viso pasy 
vas 1.491 tūkst. Tai „Pi a 
mos'* apykaita siekia arti pus 
antro mil. dol.

be to, šeštadieninei mokykla*, 
vaikų namams ir vasario 16 
gimnazijai po 500 dol. kiekvie 
nai.

Kredito Komiteto pran išimą 
priskaitė Al. Kuolas. Revizijų < 
k-jos aktą perskaitė L. Adomu 
vičius.

Apyskaitos ir 1962 m. sąma 
ta priimtos vienbalsiai. Pap 1 
domų narių į valdomus orga 
nūs rinkimai sudarė tam tikrą 
pagyvėjimą ir kandidatų ne 
trūksta. (Mat valdyba ir iconn 
sijų nariai gauna atlyginimą).

Į pasitraukusių rotacine tva« 
ka vald. narių. Matulionio Šer 
no ir Meilaus vietą, išrinkti J. 
Preikšaitis, P Bastys ir L. Ado 
mavičius. į kredito komitetą 
vieton išėjusio Al. Kuolo 
išrinktas D. 1 Renkaus* 
kis, į Revizijos k-ją vieton *’ė 
jusio L. Adomavičiaus išrink 
tas A. Jucys.

Užbaigai buvo įvairūs suma 
nymai ir pasiūlymai.

P. Lelis.
TORONTO LIET. NAMŲ 

ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS,

kaip jau buvo skelbta, įvyks 
Liet. Namuose kovo 11d. Kai 
tu su pakvietimais, dienotvur 
ke ir apyskaitomis šėrininkzms 
pasiųsti geltoni lapeliai, prime 
nantieji alyvos užsakymą pci 
Liet. Namus, nes iš 550 šeriniu 
kų, turinčių apie 300 namų, 
alyvą užsisakė tik45 asmenys. 
Kiti 45 alyvos ėmėjai yra nešė 
nnmkai.

Liet. Namai jau gavo is Qu 
een City Fuel Oil $370 ir pa 
sibaigus sezonui dar gaus apie 
500 dol.

Šerų vajus davė $1225. (£Er 
duota 50 šėrų). Tokiu būcu 
bus gauta daugiau kaip 2000 
dol. ekstra pajamų, be kurii 
kažin kaip būtų išsiversta su 
pr. metų skolos ratos rimkej* 
mu. Kasmet sudaryti ekst'a pa 
jamų bent iki 4000 dol. yra 
lengvai įmanoma, tik reikia 
valdyboms daugiau padirbę 
ti, o šėrininkams ir visuome

nei parodyti didesnį susidomė 
iimą.

Sąryšyje su L. N. šėrinink. 
visuotinau susirinkimu, tenka 
pagalvoti apie tolimesnę L N 
padėtį ir galimybes. Per pirmu 
iį dešimtmetį nusistovėjusi L 
N. administravimo tvarka n*, 
sudaro būdų padidinti pag. > 
din) kapitalą kuris iškarto bū 
tų pastatęs L. Namus ant ko 
jų. Tik 1956 m. padaryta d; 
desnė pažanga, nes buvo <š 
platinta per šimtas šėrų ir, su 
ladus daugiau lėšų, užstatyta 
dalis antro augšto. Pagnndin ■ 
kapit. didinimas ir bendrai L. 
N. ūkio racionalus tvarkymas 
daugiausia priklauso nuo vaidy 
bų sąstato. Yra žmonių «u 
naujomis idėjomis n pasiryžt 
mu dirbti bendram labui, tai 
visuotinio šėrininkų susirinki 
mo pareiga pastatyti tinkamus 
žmones tinkamon vieton.

P. Lelis.
SVARSTĖ MORGIČIŲ 

KLAUSIMĄ
Vasario 15 d. Paramos ban 

kelio valdomieji organai ture 
jo bendrą posėdį, kuriame bu 
vo išnagrinėtas naujų privačių 
ir biznio reikalams statyboms 
pirmų morgičių paskolų davi 
mo klausimas.

Atsiradus tokiems pareikala 
vimams, principe nusisatyta to 
kias paskolas teikti morgičių 
kompanijų priimta tvarka, bū 
tent: per tris ar keturis laiko 
tarpus: uždėjus pastatui stogą, 
įdėjus grindis langus ir duris 
bei įvedus plombingą, ištinka 
vus, išdažius ir apsigyvenus ai 
išnuomavus. Šiems pastatams, 
kaip ir seniems namams, pirmi 
moigičiai bus skiriami iki 60% 
nuo įkainotos pastato sumos ir, 
kaip augščiau minėta, bus iš 
mokami ratomis.

LIETUVIŠKAM VISUOME 
NINIAM VEIKIMUI

Lietuvių Namų durys visada 
yra atidarytos. Jau tas fak‘as 
rodo, kad tam veikimui nemo 
karnai duodamų patalpų, vidų 
tinė nuomos kaina per metus 
siekia per 2000 dol.

Įsisteigus Studentų Rėmėjų 
Būreliui, L. Namų Valdyba tą 
plovanai naudojimąsi patalpo 
mis dar daugiau pasiryžo pra 
plėsti, duodant studentams sek 
madieniais ir kitomis šventė 
mis sales naudotis jų ruošia 
mietns pasilinksminimams.

TAIKOS 
SAUGOTOJAI

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

KANADOS KARIAMS. KURIE YRA PASIRENGĘ
GINTI MŪSŲ LAISVES IR SAUGOTI PASAULIN ji TAIKĄ.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE

Pajamų turėta $83.991, ku 
rias sudarė: Palūkanos už vek WINNIPEG, Man.
selinęs paskolas 49.2 tūkst., 
morgičių palūkanos 23.1 tks. 
ir kitos smulkesnės pajamos. 
Išlaidų buvo $57.383. Paluku 
nos už depontus 27.9 tūkst.. 
gyvybės ir pask. draud. 10.3 t. 
Atlyginimas vald. organams 
4.1 t. Atlyginimas tarnaut , 
jams 9.84 tŪKst. ir kitos smui 
kios išlaidos.

$26.607 pelnas paskirsty 
tas taip, kaip buvo valdybos 
pasiūlyta, būtent: Dividendui 
5% — ir aukutus 2%. Bend 
rai 15.600. Garantijų iondui

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

VASARIO 16-TOS
I eisingai nusako pataitė 

„Nauja šluota gražiai šiuoį‘-‘ 
Po eilės metų pasikeitė bu /u 
si, lyg ir nusistovėjusi. i'.J fi
nes Winnipeg,) Apyl. v-La 
Vieni gal buvo jau pavargę, k: 
ti nustojo ūpo, o lieti nei .r i-a 
sitikėjimo. kaip čia geriau ni 
sakyti, ar savimi, ar vitiuon-* 
nės. Nežinau, tačiau bench', 
reikia pripažinti, kad įvairi >s 
pakaitos .bendruomeniniame 

gyvenime yra labai sveika. Ne 
būtų natūralu vieniems viską 
primesti, o kitiems tik vegetuu 
ti. Lietuviškos visuomenės Ja*, 
bas yra visų mūsų lietuvių rei 
kalas, todėl jį turime atlikti su 
noru, pasišventimu ir kiek ku 
liani išgalės leidžia, kiek įma 
noina ar sugebama, dalintis. 
Tas yra gražu, tas yra ir kilnu, 
o be to atneša daugiau darbui 
gurno ir naudos Lietuvos iŠ 
laisvinimo byloje Mūsų dar 
bai, mūsų jėgos tegu būna Lie 
tuvai Tėvynei.

Š. m. vasario 18 d. jau niu 
joji KLB-nės Wpg. Apyi. V- 
ba surengė Vasario 16-tos die 
nos minėjimą. Tenka džiaug 
tis, kad ji, jau pačioje pradžio

MINĖJIMAS
ie, sugebėjo sukurti įvairias lie 
tuviškas jėgas šiam bendram 
darbui.

Vasario 18 d., sekm., 1 ! v. 
prisirinko pilnutėlė lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčia, kur para 
pijos kleb. kun. J. Bertašius ai 
laikė pamaldas ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Pa 
maldų metu J. Demereckas lai 
kė lietuvių trispalvę, o jos gai 
bės sargyboje stovėjo ksturios 
lietuvaitės, apsirengusios tauti 
niais rūbais. Bažnyčioje skam 
bėjo choro giesmės.

Po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos salę. Tautos Fondo 
(įgaliotinis M. Šarauskas pri 
ėmė aukas, pardavinėjo „Lie 
tuvos pasus“. Viso Tautos F- 
dui surinkta 112.21 dol.

Minėjimą atidarė v-bos p- 
kas agr. J. Malinauskas, kuris 
pasakė kalbą iš Lietuvos pra 
eities istorijos, tarpais duoda 
mas įvairių statistinių žinių bei 
gražių palyginimų Toliau pro 
gramai vadovauti pakviečia 
mas B-nės kultūros reikalų ve 
dėjas Eug. Kalasauskas. Po 
trumpo žodžio jis pasako eile 
raštį: „Lietuviškam žodžiui“*--

Tel. EM 4-3 394. EM 4 1J05. 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street,

Lietuviai kuria lietu
VISKAS SEIMAS

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West. Toronto 3, Ont., tel l.E 2 8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičių# — 7%.
Paskolos miities ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbu 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. r vakare nuo 7—9 v 
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. 

f > c e ce »c a e »

Brazdžionio. Scenoje pasirodė 
grupė mažų mergaičių, kunos 
pašoko: „Siuntė mane motini. 
Ie“, kartu ir dainuodamos Lie 
tuvių moterų dainos grupe, 
vadovaujama mokyt. V. Šmei 
žienės, padainavo: „Lietu* a 
brangi", „Nemunėlis" ir „Tė 
viškėlė". Tenka pažymėti Mo 
terys buvo tautiškais rūbais. 
Damų grupę sudarė: G. Gali 
naitienė, H. Barkauskaitė, L. 
Januškienė, W Barkauskaitė, 
M. Januškienė, Vida Strikai 
tytė, Lukoševičiūtė ir Br. Bu 
jokienė. Vyt. Galinaitis jų dai 
navimą įrašė į juostas. 7-riu 
metų Vida Balčiūnaitė padek 
tarnavo Ralės Veiverytės — 
„Tėviškėlės takais“.

Tautinių šokių grupė, vedi
ma mok. J Krikščiūnienės, 
akordeonu palydint K. Ston 
kui, pašoko „Rugelius“. Ma 
žytė Nijolė Žiminskaitė pasakė 
eilėraštį „Lietuva“.

Lina Cingaitė pianinu pa 
skambino: „pitfield’o Suite”, 
o po jos Eug. Kalasauskas pa 
skaitė „Paskutinis pasmerkto 
minop žodis" — Brazdžionio

Tautinių šokių grupė pašė 
ko „Kubilą". Bruno Maiisam 
kas akordeonu pagrojo keletą 
dalykėlių. Po jo dr. Alf. Jau 
niskio dukrelė, kuri jau būvi 
matoma ir televizijoje, pašoko 
kelis šokius. Dabar pats pro 
gramos vedėjas Eug. Kalasaus 
kas pasako eilėraštį „Mužike 
lio giesmė” — Gustaičio.

Pabaigai, tautinių šokių gru 
pė pašoko „Kalvelį“.

Tenka pasidžiaugti, kad ir 
Winnipegas jau turi stiorią ’au 
tinių šokių grupę, kuri, esant 
reikalui, galėtų ir svetimtaučių 
programose lietuvius atstor a-i 
ti.

Tautinių šokių grupę suda 
rė: Aid. Rutkauskienė. Vi-ia 
Strikaitytė, H. Barkauskaitė. 
W. Barkauskaitė ir Danutė De 
mereckaitė. Iš vyrų. J. Mali 
Šauskas, V. Stankevičius, C. 
Jankauskas. V. Rutkauskas ir 
T. Lukas, — lai Winnipeg-:* si 
žalynas.

Programai pasibaigus. fi
nes p-kas agr. J. Malinauskas 
visiems programos dalyviams, 
o taip pat ir atsilankiusiems 
nuoširdžiai dėkoja ir mincji 
mo uždarymo kalba baigia po

eto žodžiais: „O vistik Lietu 
va, dar atbus gi kada, nevel 
tui tiek daug iškentėjo“. T au 
tos himnas. K. Str.

DURPIŲ PRAMONĖS 
ĮMONĖ,

Šepetos durpyne piadėta st 
ambios izoliacinių plokščių 
įmonės statyba. Naujos gamy
bos projektą paruošė Lietuvos 
pramonės statybos projektavi 
mo instituto inžinieriai. 1 ai 
Lūs moderniškiausia durpių pra 
mones įmonė Lietuvoje. Per 
metus ji pagamins 500.000 kv. 
metrų plokščių. Įmonės stat 
ba bus baigta šių metų pabtiig 
įe. (Dar 1939 m. Šepetoje vei 
kė „Pienocentro“ moderni 
kiaikinių durpių ir izoliacinių 
plokščių įmonė. Ji veikė ir ka 
r o metu. E ).

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Tusų sudarytus ir apdraus
tus įvairius siuntinius.

pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Siunčiame
paprastu ir

Turime
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS,

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.V enskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA
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HAMIfMTOM
| TAUPYK IR SKOLINKIS |
| KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

I
 Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., x 

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

Pilnas čekių patarnavimas. X

Darbo dienos: 8

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ' vai. p. p X
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. g20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7*5575 į

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
minėjimas buvo pravestas vie 
tos L. B-nės valdybos voru 
18 d. pamaldomis VAV 
pijos bažnyčioj ir vakare, ben 
dra akademija Lietuvių Iv. t: 
Delta kino salėje, dalyvavjii: 
beveik aštuoniems šimtam* 
tautiečių. Įnešus vėliava i: ):■> 
„God save the Queen’ a. ad.- 
rrują atidarė pirm. A. Juozapa 
vičius, lietuviškai ir angliškai 
trumpai nušviesdamas i > > die 
uos reikšmę. Dar kalbėjo iu.e^ 
to viceb. V. Copp (pais bur 
misti as atsiuntė raštą, aL» r.’ * ' 
damas už nedalyvavimu, n«.« 
tuo metu jis buvo kontc.cnti 
joj Vancouveryje), E. Hvder 
visi kiti garbingi svečiai — - p?r 
lamentarai Q. Martini, J \lun 
toe, draugiškų tautų atstovai, 
savivaldybės, pilietybės, Du .’c 
tik pristatyti.

Pagrindinę kalbą p uab: 
svečias iš Clevelando . » A. 
Nasvytis. Prelegentas mūsų 
tautinę šventę puikiai surišo su 
šios dienos įvykiais. Nenuosta 
bu, kad jo atvežtų „Leave 
vour tears in Moscow“ 10 kny 
gų buvo išparduotos pusės mi 
nutės laikotarpyje

Priėmus rezoliucijas šio 
krašto galvai, užsienio reikalų 
ministeriui ir J. T., sekė meni 
nė dalis, išpildyta vietos che 
ro, tautinių šokių grupės Auku 
ro ir sol. V. Verikiačio. Minė 
j imas buvo labai gražus ir svar 
blausiai — neišvargino susinn 
kusiųjų ilgomis kalbomis. Jis 
buvo užbaigtas maždaug per 
dvi valandas.

Vietos spauda paskyrė prieš 
minėjimą straipsnį ir įdėjo A. 
‘Nasvyčio nuotrauką, o taip 
pat ir trys radio stotys atžymė 
io šią šventę. Pirmadienio dien 
raščio laidoj, pirmame Hamil 
tono žinių psl. „The Hamikon 
Spectator“ patalpino iš minė 
jimo dvi nuotraukas. K. B.
• Į saulėtą Floridą atostogas 
praleisti išvyko St. Dalius, iš 
kur jis sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus

JAUNIMO KONCERTAS 
ŠALPAI

Balandžio 1 d., 4 vai. p. p., 
Lietuvių Namuose, įvyks V. 
Babecko Muzikos studijos kon

SUDBURY. Ont
SOVIETUOS

Vilniuje leidžiamo ir iš Ber 
lyno išsiuntinėjamo „Tėvynės 
Balso“ redakcija padidino lai 
kraščio siuntinėjimą užsienio 
lietuviams. Čia keletas lietu 
vių, kuriems minimas laikraš 
lis buvo siunčiamas anksčiau, 
pakeitė adresus, bet „miei^s“ 
„Tėvynės Balsas“ juos surado 
ir tiksliu naujuoju adresu.

Jaučiama, kad adresų ir 
pianešinėjimų apie letuvius >r 
jų veiklą bei darbus, em as 
yra čia pat vietoje, vienos se 
nos, pusiau lietuviškos dr-j js 
žinioje. Atrodo, kad tas reika 
las greit paaiškės.
• Jonas Gaigalas, 64 m., gyv.

St CATHARINES, Ont.
NAUJA SLA KUOPOS VALDYBA

SLA 278 kuopos įvykusia 
me vasario 18 d., susirinkime 
vfcej^rnuninkui Kostui Jonu 
šui iš pareigų atsisakius, į jo 
vietą išrinktas Juozas Satkus. 
Tad dabartinę kuopos valdy 
bą sudaro: pirm. Zigmas Pili 
pinis, vicepirm. Juozas Sat 
kus, sekr. Juozas Girevičius, 
iždin. Adelė Alšauskienė ir 
fin. sekr. Petras Polgrimas. Į 
revizuos IcxunraiH dUinkbi «e: 

certas, globojamas H. Šalpos 
Fondo. Plačią programą išpil 
dys V. Babecko Muzikos stu 
dijos mokiniai, Jessie Lowes 
šokėjai, p. Verikaičio ved. jau 
nučių choras ir p. Breichmanie 
nes vad. tautinių Šokių jaunių 
grupė. Progiamoje bus apie 
100 dalyvių. Visi planuokime 
i šį koncertą atvykti. Pelnas ski 
riamas šalpai.

DĖVĖTŲ RŪBŲ VAJUS 
TEBEVYKSTA.

Iki šiol surinkta per 230 sva 
rų rūbų ir pasiųsta 12 siunti 
nių lietuvių šeimoms į Su v ai 
kų trikampį. Turintieji atlieka 
mų sveikų rūbų, prašomi juos 
pristatyti E. Gudinskienei, 75 
Burlington St. N. (Tel. JA 7- 
1967), L. Klevui, 49 Deiawa 
re Avė. (Tel. JA 8-1327) ir 
M. Tumaitienei, 164 Stanley 
Avė. (Tel. JA 9-3207), arba 
paskambinkite telefonu ir bus 
paimta iš namų. Rūbų rinki 
mo vajus tęsis iki kovo 15 d.

• Žinantieji į vargą patekusių, 
Hamiltone gyvenančių tautie 
čių, reikalingų šelpimo, prašo 
mi pranešti Hamiltono Šalpos 
Fondo Komitetui.

H. Šalpos Fondo K-tas.
K. L. B. HAMILTONO 

Šalpos Fondo 
piniginė apyskaita už 1961 m.

Pajamos: $$
Saldo iš 1960 m.......... 615.77
Iš rinkliavų ................... 1136.00
Kun. J. Tadarausko,

rinkliava bažnyčioje 51.51 
Iš lietuviškų org-jų. . 63 48
Rinki. Stp. Kairiui . . 84.25
Banketo, 61.X.7. pelnas 34.90 
Baliaus. 61.XI.18............ 155.61
Palūk. ir valiutos skirt. 8.12

Viso. .2149.64 
Sen., ligon ir inv. Vok. 800.00 
Vargo mok. Vok-joje 200.00 
KLB Š. F-dui Montr. 315.00 
Pašalpos Hamiltone . . 146.57 
Š. F. Cntr., S. Kairiui 84.25 
Pašalpa Stp. Kairiui.. 10.00 
Hamilt. Šešt. mokyklai 30.00 
Dovana b. Š. F. pirm. 7.00 
H. B-nės siunt. Sibiran 10.00 
Smulkios išlaidos. ... 4.75

Viso . . 1607.57 
Kasoje 62. I. 1............ 542.07

V. Leparskas, iždininkas.

ŠNIPAI VEIKIA
Drinkwater St., senos emigre 
cijos lietuvis mirė vasario m. 
22 d. Giminų čia neturėjo, Lie 
tuvoje liko brolis Kazimieras. 
Palaidotas Park Lawn kapinė 
se. Pagerbdama Jono pris.mi 
nimą, Sudburio bendru me 
nes valdyba pasiuntė vainiką.

* Leonas Kasperuinas, gyv . 
Vai. Caron, 26 Romeo St., (9 
mylios nuo Sudburio, važiuo 
jant 69 higw.) atidarė įvairų 
prekių krautuvę. Kasperiūnų 
Šeima populiari lietuvių, taip 
pat ir kitų tautybių kaimynų 
bei pažįstamų tarpe, todėl biz 
nis sekasi gerai.

Adelė Šajaukienė, Antanas 
Švažas ir Juozas Dilys. Scrgan 
čių ligonių lankymo reikalus 
tvarkyti apsiėmė kuopos narė 
Veronika Liaksienė. pp.

SOVIETŲ SVAJONĖS...
Atkelta iš 3-čio psl.

niui vis labjau mažės, l'o d i 
dešimties metų žmonių paja 
mos žymiai padidės. Koks kie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NIAGAROS PUSIASALIS
LIETUVIŠKUS REIKALUS APTARIANT

Šios apylinkės lietuviai šią 
tradicinę lietuvių šventę kelin 
Ii metai jau stengiasi nepraleis 
ti ir kiek išeivijos sąlygos lei 
džia prisiminti. Visai netikėtai 
toks minėjimas įvyko šiemet ir 
tai tik kai kurių St. Cathari 
nes SLA kuopos narių dėka.

Nepaslaptis, kad mes, lietu 
viai, slenkame apačion ir daro 
mės lietuviškiems reikalams 
šaltesni ir kuo tolyn mūsų su 
sibūrimai, minėjimai bei kiti 
parengimai skystėja; dažniau 
šiai atnešdami rengėjams nuos 
tolius. Jaučiama tas didesnėse 
kolonijose, bet dar labjau tą 
atjaučia mažesniosios koloni 
jos. Ir šios atmosferos pagau 
ta kuopos v-ba, nežiūrint, kad 
ji jau kelius metus tą vyttde 
be nuostolių, buvo nusistačiusi 
minimo minėjimo neruošti ir 
paskutiniame susirinkime be 
maž buvo prieita susitarimo, 
jei ne viens iš optimistiškesnių 
atsiradęs, kurio pareikšta min 
tis išsklaidė priešingumus ir nu 
tarimą suardė ir šiais metais 
vienu minėjimu būtume turėję 
mažiau. Tai sekr. Juozo Gire 
vičiaus pareiškimas, kad „jei 
bus nuostolių, aš dengiu iš sa 
vo kišenės“. Ir tai buvo žodis 
ne iš tų, iš kurių tikėtasi, kurie 
jau ne pirmą namelį valdo ir 
banko knygutėje savo įrašy 
mus skaičiuoja penkiomis skai 
tlinemis, iš to paprasto tautie 
čio, kuris širdyje turi tėvyinės 
meilę ir pagarbą lietuviškoms 
tradicijoms, lokiu pavyzdžiu 
kitiems J. Girevičius jau ne pir 
mas kartas pasirodo. Jis prieš 
kelis metus, kuomet Hamilto 
no Lietuvių Namų valdyba 
kreipėsi į St. cathariniečius pri 
sidėti prie pirkimo namų, pir 
mas nupirko du šėrus ($200), 
o po jo drąsiau ir kiti pasekė 
ir šiandien H. L. N. šėrininkų 
St. Catharinėje turime kelioli 
ka ir pirkusių net po kelius še 
rus. Nėra nė vienos orgamza 
cijos, kur J. G. būtų darbu ar 
auka neprisidėjęs. Nueik pas 
jį rinkliavos, tai be penkinės ai 
daugiau iš jo neišeisi. Kartą jį 
susitikęs dėl įdomumo paklau 
siau: — Juozai, kiek tu lietu 
viškų laikraščių prenumeruiji? 
Gavau atsakymą: — ant grei 
tųjų negaliu pasakyti, gal apie 
dešimtį. Jei pasirodo nauja lie 
tuviška knyga ar išleido kas 
nois naują lietuvišką plokšte 
lę, tai pas ką pirmučiausia at 
snas, jei ne pas Juozą. Pade 
da, be asmeniškos ar ir parti 
nes tendencijos, palaikyti lie 
tuvišką dvasią, tautinį suprati 
mą ir savo tautos siekimą.

Antras girtinas dalykas yra 
SLA kuopų ir narių bendras 
sugyvenimas, vienas kito ge 
nau pažinimas ir tarpusavis 
bendradarbiavimas. Ypač tą 
galime pastebėti jau nuo ke 
lių metų tarp Toronto ir St. 
Catharines kuopųį. Šiais me 
tais, matomai per apsirikimą 
ar neapsižiūrėjimą, Klaipėdos 
minėjimas išpuolė tą pačią die 
ną, sausi o20 d., kai Toronte 
vyko SLA kuopos išleistum es 
A. Paulauskui. Šis visuomeni 
ninkas ir SLA veikėjas su šei 
ma persikėlė nuolatiniam apsi 
gyvenimui į JAV. Nežiūiint, 
kad tarp Toronto ir St. Catha 
rines yra 80 mylių, bet Toron 
to kuopos pirm. St. Jakubai 
tis surado galimybę dalyvauti 
ir St. Catharines minėjime ir 

no bus atlyginimas — dabar 
sunku tiksliai numatyti. Kai ka 
rie ekonomistai galvoja, kad 
po dvidešimties metų kiekvie 
no gyventojo vidutiniškos pa 
jamos per mėnesį sudarys apie 
120 rublių dabartiniais pinigais. 
Kai mes sakome — kiekvieno 
gyventojo, turime galvoje vi 
sus Lietuvos žmones: ir dirtan 
čius, ir dar mažus vaikus, ir 
jau nedarbingus senelius.

Tie patys ekonomistai ap 
skaičiavo, kad maisto ir prarrio 
ninių prekių kas mėnesį vidų 
tiniškai kiekvienam gyventojui 
(turime galvoje visus: ir dir 
ūančius, ir negalinčius dirbti) 
teks už 108 rublius. Jau per 
antruosius dešimt metų r’T 
sios darbininkų ir tarnautojų 
pajamos (atsižvelgiant Į visuo 
meninius fondus), skaičiuojam 
vidutiniškai vienam dirbančią

dar su keliais kitais torontiš 
kiais. ,

Čia turiu priminti, kad St 
Jakubaitis yra vienas iš darbu 
Čiausių Kanados SLA veikėjų, 
pilnas energijos ir gerų norų 
stiprinti SLA lietuviškas gre 
tas .Šiais metais jis yra išrink 
tas kandidatu į SLA Pildomą 
ją Tarybą vicepirmininko pa 
reigoms. Prašome visus kana 
diečius ir brolius amerikiečius 
per ateinančius rinkimus bal 
suiti už St. Jakubaitį. Mes ne 
norime amerikiečiams ką nors 
primesti, mes tik norime būt 
neužmirštami ir turėdami net 
kelias kuopas norime Pildo 
moję Taryboje turėti nors vie 
ną Kanados atstovą. Atjauski 
te mūsų padėtį ir įvertinkite 
musų pageidavimą, o tas bus 
tikras žingsnis dar geiesnio ir 
tampresnio sugyvenimo. Ape 
liuojame į Jūsų broliškas am< 
rikictiškas širdis — duokite ir 
mums brolišką kampelį.

Minėjime paskaitą skaitė iš 
St. Catharines Itn. Juozas Alo 
nderis. Pasitenkinta vietinė 
mis jėgomis iš kitur nekvie 
čiant. J. A. kalbėjo apie pus 
valandį laiko ir suglaustai gan 
vaizdžiai nupasakojo Klaipė 
dos istorinius prabėgius. Baig 
damas kalbą paprašė atsistoji 
mu pagerbti žuvusius už šio 
krašto laisvę.

Meninei programai irgi pa 
sitenkinta vietinėmis jėgomis.

Šokėja Danutė Vilbikaitė 
skoningai pašoko vieną šokį.

Jauna akordeonistė Birute 
Bogušytė gan meniškai pagro 
jo du dalykėlius. Gaila, kad 
nė vieno lietuviško. B. Bogu 
šylė scenoje pasirodo kelintas 
kartas ir kiekvieią kartą su ne 
maža pažanga. Josios tėvas, 
K. Bogužis, mėgėjas - konkli 
ninkas. Kankles išsirašė net iš 
Lietuvos.

Didelį netikėtumą atnešęs 
viens iš pagrindinių meninės 
piogramos punktų tai pirmas 
kaitas Adelės Šajaukienės see 
noje pasirodymas. Paaiškėjo, 
kad A. Š. netik puikiai paišo, 
bet ne mažiau nusimananti dai 
nyboje ir muzikos srityje. Tik 
metai kai apsigyveno St. Cat 
barinėje, o jau suskubo prisi 
dėti ir pasireikšti lietuviškoje 
veikloje. Ar tai ne pavyzdys 
tiems, kurie gimę ir augę Lie 
tuvoje ir dėka lietuviškų lėšų 
yra įkopę į augštumas, o da 
bar bijo lietuviškai prasižiot ir 
džiaugiasi, kad jų vaikai taip 
greitai prisitaikė prie vietiniu 
svetrntaučių ir lietuviškai jau 
nesupranta. A. Š. iš savo tė 
vėlių pasisemtu stiliumi paro 
de mūsų tėvynės dvelkiantį ty 
rūmą. Pirmoji jos sudainuota 
dana buvo praėjusio šimtme 
čio Amerikoje lietuvių giedo 
tas himnas. Melodija Ameri 
kos himno pritaikinta lietuviš 
kiems žodžiams. Visos kitos bu 
vo liaudies dainos, dainuotos 
jai pačiai akordeonu prita 
riant.

Bendrai pasakius šia vieti 
nemis jėgomis programa neap 
sivilta, o net pasidžiaugta taip 
gera, vykusia ir pritaikinta mi 
nėjimui programa. O padary 
ta las ko nesitikėta; gauta $69 
pelno. Atsiekta tas bendru dar 
bu narių ir valdybos, už ką vi 
siems reikia padėkoti ir linkėti 
geriausios sėkmės ir ateityje 
stiprėti kiekiniai ir kokybiniai.

V. Virdžys.

jam, padidės beveik du kai 
tus, o per dvidešimt metų — 
maždaug 3 — 3,5 kartu. Žy 
miai išaugs visuomeniniai fon 
dai.

Daug už ką mums visai ne 
bereikės mokėti. Paiaipsniui 
praktiškai bus pereinama prie 
paskirstymo pagal poreiki >s. 
Partijos Programoje pažymi 
ma, kad dvidešimtmečio pa 
baigoje visuomeninio vartoj' 
mo fondų suma sudarys maž 
daui pusę gyventojų rea'»ųjų 
pajamų visos sumos. Visuoni^ 
nės lėšomis vaikai bus išbvko 
mi mokyklose - internatuose, 
vaikų įstaigose. Taip pat visuo 
menės lėšomis bus materialia 
kai aprūpinami nedarbingi žmo 
nės. Nebereikės mokėti už bu 
tą, elektrą, vandenį, dujas, ap 
Šildymą, nemokamai naudosi 
mės komunaliniu transportu.

7 PSL.

POSVeTIORI

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SIMANO DAUKANTO VIETININKUOS SKAUTUS

parėmė aukomis: 25 dol. Dr. 
A. Kaveckas, iš jų 10 dol. skau 
tams Vokietijoje; po 5 dol. J. 
Brazlauskas, Vincas Barvydas; 
po 4 dol. E. Cicėnas; po 3 dol. 
A. ir I. Dragunevičiai; po 2 
dol. A. Dragunevičiūtė - Mor 

WELLAND, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS

vasario mėn. 17 d., šioje lietu 
vių kolonijoje sutraukė daugu 
mą Wellando lietuvių.

Minėjimą atidarė vald. pir 
minmkas A. Čepukas ir po to, 
Tėvas B. Mikalauskas, OFM 
sukalbėjo invokaciją. Pager 
bus vienos minutės susikaupi 
mu žuvusius uz Lietuvos lais 
vę, buvo sugiedotas Tautos 
Himnas. Paskaitą skaitė visie 
ms gerai pažįstamas Stasys 
Bakšys. Jis apibūdino mūsų 
kovos kelius dėl Nepriklauso

K_" ww-------->«_ —-M

KALĖDŲ EGLUTĖ...
Atkelta iš 2-ro psl. 

kystės. Masiniame klegesyje 
ne taip labai sunku pajusti oie 
los ir proto kiaurybėse stūgau 
jantis vėjas.

Priešmokyklinio amžiaus 
vaikams, dėl jų skirtingos psi 
chologijos, kuri reiškiasi indi 
vidualumu, neturėtume nei 
ruošti masinių „eglaičių“, nei 
i tokias juos vedžioti. Tai da 
rydami, mes kenkiame dvasi 
nei vaiko plėtrai, kuri tame am 
žiuje reikalauja ramumos, inti 
mumo. Šito amžiaus vaikai ne 
linkę pasyviai sėdėti, bet jie 
veržiasi patys veikti. Natūra 
liam jų veiklumui reikštis ge 
riausia aplinka — šeimos židi 
nys be svečių ir pašalinių. Ki 
taip vaikai ir jų reikalai yra ilu 
stumiami j paskutinę vietą.

Kalėdų senelis
Neklaidnkime vaikų pasako 

jimais apie Kalėdų senį, kurio 
nėra ir nepratinkime jų rašyti 
jam laiškus prašant dovanų. Ar 
ne keista, kai tėvai taip leng 
vai perleidžia jiems priklausau 
tį dėkingumo jausmą kažko 
kiam baisiam išpūstapilviui se 
niui, apsiavusiam rusiškais če 
batais! . . O šisai tartum iškle 
ręs gramafonas metai iš metų 
kartoja vis tas pačias iki gyvo 
kaulo įgrisusias morales: „Ar 
buvote geri? Ar klausėte tėve 
lių ir mokytojų, a? Aš atne 
šiau iš Lietuvos geriems vai 
kams dovanų“ ir tt„ ir tt. Tik 
pagalvokime, kokias nesamo 
nes jūs peršate vaikams — 
amerikoniškas senis atneša 
Amerikos gaminius iš Lietu 
vos? Patiekę tokį šiupuų dar 
tariamės lietuviškumą skiepiją 
vaikams. Kitas nemalonus da 
lykas, žeminąs žmogaus kūnu 
mą, tai nuolatinis įtaigojimas, 
jog geram reikia būti tik del 
to, kad gautų dovanų. Tomis 
pigiomis moralėmis formuoja 
ma iš pašaknų klaidinga „geru 
mo“ sąvoka. Todėl nesistebė 
kime jei auga ir bręsta „Krei 
vadūšiai“. Mes jų formuoto 
jai.

Jei norite įvesti Kalėdų se 
nelį, tai pirma pasirūpinkite, 
kad jis būtų lietuviškas ir este 
tiškas sava išvaizda bei elgse 
na. Vaikai turi žinoti, kad ta> 
yra vaidinimas. Gerus sąmonin 
gus vaidinimus vaikai mėgeta. 
Kalėdų senelio vaidmenyje ga 
lėtų būti vaikams įdomiai pri 
statomas senovės dainius, kank 
lininkas, vaidila ar koks kuni 
gaikštis, kuris pasakotų, padai 
nuotų, padeklamuotų. Paban 
dykįte derinti tautiškumą su au 
klėjimu ir nesgailėsime. D. P.

Gyventojai gaus vis daugiau 
pašalpų. stipendijų, plačmu 
naudosis įvairiomis lengv-.to 
mis. Ateis laikas, kad di rbiniu 
kai ir kolūkiečiai savo darbo 
vietėse veltui gaus ir pietus

Bus daugiau. 

kov po 1,50 doi. L. Eimontas 
ir D. Chainauskienė. Visiems 
aukotojams tariu nuoširdžiau 
šią ačiū.

V. Gudelis
Skautams Remti Būrelio 

Vadovas.

sus dirbti mūsų tautos gerovei, 
mybėa atstatymo ir kvietė v 
Ponui St. Bakšiui visų Wel 
lando lietuvių vaidu didelis uc 
kui.

Meninę dalį. kurią išpildė 
Toronto vyrų kvartetas, vado 
vaujamas muz. Si. Gailevičiaus 
ir p-lė Bogušytė. Kvartetas su 
žavėjo klausytojus ir buvo iš 
kviestas kelis kartus; publika 
nenorėjo nuleisti jų nuo see 
nos.

Kun. B. Mikalauskui, OFM, 
paskaitininkui p. St. Bakšiui, 
p-lei B. Bogušytei ir Toronto 
Vyrų kvartetui su muz. St. 
GaileviČiumi, Wellando lietuv. 
b-nės vardu pareiškė didelę pa 
dėką.

Z. Ulbinienė dėl įvairių prie 
žasčių su šokėjais negalėjo ai 
vykti. Valdyba taip pat dėko 
ja visiems Wellando lietuvia 
ms už suaukotas gražias ir ver 
tingas dovanas loterijai ir viso 
keriopą pagalbą rengiant šį 
minėjimą. Nijolei Zinaitytei už 
išpardavimą loterijos biletu, 
M. Izokaitienei už darbą virtu 
vėje, V. Žinaičiui, J. Paužtto 
liui, A. Stankevičiui, A. Ja 
siulioniui ir visiems kitiems už 
atliktus įvairius darbus. Pade 
ką Šarapnickui ir Bugušiui už 
atvežimą paskaitininko ir me 
mninkų į mūsų minėjimą be jo 
kio užmokesčio. Taip pat dėko 
jome „T. Ž.“ ir „N. L.“ re 
dakcijoms už garsinimą mūsų 
minėjimo spaudoje, kas mums 
padėjo sutraukti ne tik kad 
Wellando, bet Port Colbome, 
Ont., St, Cathannes, Ont., 
Niagara Falls, N. Y., Buffalo 
ir kitų miestų bei kolonijų Le 
tuvius. Gal vienas kitas šių 
laikraščių numeris pasieks ir 
mūsų Tėvynę Lietuvą; mūsų 
broliai ir seserys ten toli už „jū 
rų marių“ ras, kuo mes čia va, 
gstame ir sielojamės. „The Ev 
ning Tribūne“ šventę paminė 
jo.

Be to, valdyba praneša, kad 
arlimiausiu laiku

BUS RENKAMOS AUKOS 
LIETUVYBĖS , 
REIKALAMS,

jeigu kas nors pasibels į Jūsų 
duris, nepagailėkite keleto do 
lerių tam reikalui.

Taip pat pranešame, kad 
apylinkės valdyba kovo 24 d., 
53 Ontario Rd., Weland, Gro 
wland Hotel Hall (sav. G 
Sinkus) rengia lic‘itv 
vimą su gėrimais, bus muzika 
ir šokiai. Kviečiame atsilanky 
ti. Pradžia 6 vv.

* Serga: A. Žinaitis ir A. Pra 
naitis jau grįžo iš ligoninės ir 
gydosi namuose.

SOVIETUOSE SMUNKA 
GAMYBA

Sausio 22 d. Sovietų S-gos 
vyriausybė paskelbė: Taikiu 
gai rungtyniaudami Su JAV 
mis, mes pasiekėme naujus Ui 
mejimua“. Tačjau Maskvoje 
gyveną vakarų stebėtojai ta 
proga nurodė, kad pagal oii 
cialius duomenis pramonės dj 
dėjimas per pastaruosius metus 
smunka. 1959 m. jis siekę.s 
11%, 1960 m. — 10% ir pu- 
pastaruosius metus — 9,2%. 
Pagal planus ir kom. progra 
mą pramonės didėjimas turis 
siekti 9,7% (turima galvoje 
laikas nuo 1961 ligi 1980 m.). 
Pagal sovietinius oficialius sta 
tistikos duomenis, Sovietų S 
gos bendroji pramonės garny 
ba šiuo metu yra pasiekusi 60 
% visos JAV-bių gamybos. E.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS

Dramos Premijos Įteikimas 
ir KONCERTAS J

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“.

2. Dainuos solistė Prudencija BIČKIENĖ.
3. Aktoriai — Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ, Leonas 

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

Visi į šią nepaprastą iškilmę!

PP. MEILŲ IŠLEISTUVĖS
Kovo m. 22 d. 8 vai. Prisi 

kėlimo parap. salėje (College

pra 
tris

„LITAS“ ATIDARO SKY RIŲ MONTREALIO 
RYTUOSE

„Lito“ v-ba nutarė samdyti 
ved. padėjėją P. Rudinską nuo 
latiniu banko tarnautoiu. Be 
sekretoriaus ir vedėjo padėjė 
jo pareigų, nutarė jam pavesti 
vykdyti pilnas banko opera r i 
jas Šv. Kazimiero parapijes 
„Lito“ skyruje — išmokėt’ če 
kiais, priimti pareiškmus pa 
skoloms ir t. t.

Operacijos bus 
kai tik bus susitarta 
jos adm. Kun. Dr. 
čiuin dėl patalpų.

NAUJOJI „LITO“ 
VALDYBA

pasiskirstė pareigomis sekan 
Čiai: J. Bernotas — pirm., L*. 
Jurkus — I vicepirm. ir banko 
vedėjas, A. Vazalinskas — IT 
vicepirm., Pr. Rudinskas — 
sekretorius ir ved. padėjėjas ir 
J. Kardelis — vald. narys ’. » ik 
los vystymui. Kredito koin. pn 
mininku išrinktas J. Juškev- 
čius ir Revizijos k-jos pirm. J. 
Bulota.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Vajus į Pašalpinę dr ją 
sidėjo kovo 4 d ir tęsis
mėnesius. Visi kviečiami prisi 
rašyti tos dr-jos nariais, kurie 
po to turės teisę būti ir klubo 
šėrininkais.

^Pirmieji pasinaudoję vajaus 
sąlygomis yra šie montrealie 
čiai: Br. Bijūnas. B. Bijūnie 
nė, J. Gabrusevičius, K. Bag 
dzevičius.

Serga šie pašaipinės nariai: 
Kizerskis Petras, operuotas, 
Knystaultenė Veronika, Lin 
kevičius Jonas, Milaknis Re 
ne.
AMERIKOS IR KANADOS 

TAUTOS FONDO
Montrealio skyriaus valdyba, 
nuoširdžiai dėkoja p. U. Opa 
navičienei, P. O. Box 54. Lind 
bergh, Alberta, už 10 dol. au 
ką, prisiųstą paštu. Ta proga, 
maloniai kviečiami ir kiti tau 
tiečiai, kuriems taip patogiau, 
tėvynės laisvinimo reikalams 
aukas siųsti šiuo adresu: K. 
Otto, 7722 George Str., LaSal 
le, P. Q.

T. F. Montrealio skyriui au 
kų rinkime taip pat sutiko tai 
kininkauti ir p. Br. Abromo 
nis.
® PL1AS Montrealio skyrius 
gegužės 4 d. Queen Elizabeth

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

2-4; 7-9 p.

2—4 p. m.

m

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

bečiuožda 
ku

viešbučio patlpose ruošia 
nų balių.

• Kalifornijon yra išskridę 
nadair vyr. Inspektorius
Kreivys su žmona ir drauge p. 
Gražienė.

• Inž. E. Dainius ilgesniam 
laikui yra išvykęs tarnybos rei 
kalais į Filadelfiją, USA.

• Susituokė Ant. Račinskas su 
Claudette Poirier ir Br. Jaugė, 
lis su Dan. Stankute. Sutuokė 
kleb. T. J. Borevičius, giedojo 
op. sol. E. Kardelienė.

• P. Šeidienė išvyko i JAV 
Connecticut, kur mirė jos se 
sers vyras.

• P. Masevičienė,
pašliužėmis, susižeidė koją, 
rią teko užgipsuoti.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas kovo 18 d. A V 
talpose tuojau po pamaldų. 
Būtinai prašome atvykti pabal 
suoti už Kanados kandidatą į 
SLA viceprezidentus, p. Joku 
baitį. Daugiau sutrukti nerei 
kės.
® Mirė Kazimieras Radzišaus 
kas, 78 metų amžiaus. Palaido 
tas kovo 2 d.

PERKELK SAVO 
MORGIČIUS I „LITĄ”

— tikrai nesigailėsi. Moigičiat 
„Lile" turi šias pirmenybes, 
labai dėkingi tautiečiams Skai

mokėti 
ir visus

Pa

mirties

1) Atviri: gaiima 
kiek ir kada nori, kad 
iŠ karto.

2) Turi nemokamą
aiba visiško nedarbingumo
draudimą iki $10,000. Skoli 
ninkui mirus arba tapus ne 
darbingu, miršta ir jo morgi 
čiai. „Litui“ juos tada apmoka 
draudimo įstaiga. Už šį skolų 
draudimą’„Litas" moka 0.78 
% į metu. s

-) Priėmus dėmesin diau 
dimus, „Lito“ palūkanas uz 
morgyčius yra net žemesnės 
kaip kitur. „Litas“ ima 7,8% 
metinių palūkanų. Atskaičius 
1,14% už paminėtus du drau 
dimus, išeina, kad „Litas" ima 
už morgičius 6,66% (6 du tree 
daliai %) palūkanų. Visur ki 
tur tenka mokėti 7% ir tai už 
„uždarus“ morgičius.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pelenų diena šį trečiadienį, 
yra pasninko ir susilaikymo mė 
siškų valgių diena. Savaime 
aišku, lietuviškoji ir krikščio 
niškoji tradicija draudžia gavė 
nioje šokių pramogą. Pelenų 
dieną bus šv. mišios ir vakare 
8 vai.

Kiekvieną penktadienį gavė 
nios metu bus šv. mišios ir va 
karais 8 vai.

Rinkliavoje parapijos reika 
tams vasario 18 d. 267.87 
ir paskutinį sekmadienį 
dol.

Pakrikštyta Henriko ir 
lutės Valiulių dukrelė Rimos 
ir Marijos vardais. Krikšto tė 
vais buvo, atvykę iš Hamilto 
no, Alf. ir Birutė Juozapavi 
čiai.

Aukojo parapijos reikalams 
Br. Niedvaras 25, V. Glavec 
kas ir J. Vizgirda po 20, J. Ma 
tusaitytė, Pr. Vitas, P. Valen 
ch, E. Szewczuk, St. Pocaus 
kas ir J. Jurgutis po 10 dol.

Bazaras, kuris įvyks kovo 
23, 24 ir 25 dd., laukia visų 
malonios pagalbos, dovanėlių. 
Jas mielai priimame parapijos 
klebonijoje, bet kuriuo laiku.

Naujas parapijos komiteto 
pirm. Br. Staškevičius, naujas 
k-to narys J. Klisevičius ir nau 
jas parap. choro seniūnas Alf. 
Gudas.

dol.

Gai

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield, 

N. D. G., Montreal.
HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS
I STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

| UN 1-8933

„Litas“ duoda tik pirmus 
morgičius iki 60%turto vertės. 
Taip pat perima turimus mor 
gičius. Suinteresuoti naujais 
morgičiais arba norį perkelti 
turimus morgičius, prašomi 
kreiptis į ved padėjėją Pr. 
Rudinską, tel. HU 1-Z957. 
Morgičių davimo eilė „Lite* 
nustatoma pagal pareiškimo 
padavimo laika.

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Sekm., kovo 11 d., 5 vai. 

p. p. Prisikėlimo salėje bus 
Pasaulio Liet. B-nės V-bos dra 
mos premijos įteikimas ir kon 
certas. Visi kviečiami gausini 
dalyvauti. Meninėje prograrne 
je išgirsime sol. P. Bičkienę, o 
taip pat eilės aktorių turėsime 
progos pasiklausyti ir lauriatę 
Birutę Pūkelevičiūtę.

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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pelenų dieną šį trečiadienį, 
Šv. mišios 8 vai. ryto ir 8 vai. 
vakaro, kurių metu bus pele 
nų apeigos. Tai yra pilno pa 
sninko ir susilaikymo diena.

Šv. Kazimiero atlaidai pra 
ėjo labai geroje nuotaikoje. 
10 vai. buvo šv. mišios skau 
tams ir parap. jaunimui. jas 
laikė Kanados skautų kapclū 
nas St. Kulbis ir pasakė tai die 
nai pamokslą.

Rinkliava bažnyčioje 176.03 
ir antroji — 265.09.

Aukavo bažnyčiai pp. Kali 
nauskai 100 dol., J. Grobliaus 
kas 5o dol., J. Paznokaitis ir 
Viktorija Slakaitis po 40 dol., 
Z. Bakaitis 30 dol., Z. Balnius 
26 dol. M. Bendžiūnienė, S. 
Daunoravičius ir K. Gelčys po 
20 dol. Tautkus, Paznokaitis 
jun. ir Eugenija Steikūnas po 
10 dol., A. Genčius 9 dol. But 
kevičius 21 dol. ir kt.

Ekskursija į Laurynijos kai 
nūs kovo 11d. Montrealio jau 
nimui su slidėmis. Žiūr. prae 
jusį NL nr.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SPAUDOS BALIAUS 
Loterijai fantus aukojo:

64. Leipus K., Martini bonka.
65. Šulmistras, Vyno bonka.
66. P. Gauriai, Medžiagos sk.
67. Rūta gros.,Šokolado dez.
68.
69. K. O., prietaisas kelior
70. Pp. Ptašinskai, Martini bn
71. Pp. Jurėnai, Laciute —
72. P.
73. P.
74. J.
75. R.
76. V.
74. Z. Skučienė, Knyga $5.
78. Snapkauskas, Martini bnk. 

Nuoširdžiai dėkojame. N L. 
Bus daugiau.

mos pp. Medams išleistuvės. 
Ruošia Pasaulio Lietuvių li
nes Valdyba, Toronto Lietu 
vių Kredito Kooperatyvas 
„Parama" valdyba ir bičiuliai. 
Komitetą sudaro: pp. Straz 
das, F. Senkus, inž. Šiuplins 
kas, inž. Sližys, T. Valius, J. 
Grigaliūnas, prof. St. Kairys 
ir J. Matulionis.

Vaišių komitetą sudaro pp.: 
Ščepavičienė, Sližienė, Balsie 
nė. Užsirašyti j vaišes galima 
,,Paramos" raštinėj, tel. LE 
2-8723 ir F. Senkaus Real Las 
tate įstaigoj — tel. RO 7-813! 
ir pas visus Komiteto nariu". 
Užsirašyti prašoma ligi kovo 
17

DR. ADOLFO ŠAPOKOS 
mil ties metinėse kovo 10 d., 
šeštadienį, 10 vtl. ryto bus lai 
komos šv. mišios Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje.
A „PARAMOS” KASA

Lietuvių kredito kooeeraty 
vo Toronte, nuo vasario mėn. 
9 dienos bus atidaryta: dienos 
metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 
min. kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 
8 v. 30 min. tiktai pirmadie 
niais ir penktadieniais.

KATALIKĖS MOTERYS
šv. Jono Kr. par. išrinko nau 
ją valdybą: O. Jonaitienę, A 
Šimkevičienę, 
Br.

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. CJ L.
Suite 205 

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

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.. A V 8-31x5

dienai.

LIETUVIŲ NAMŲ 
ŠĖRŲ VAJUS 

tęsiamas toliau sausio - vasario 
mėn. L. N. šėrų įsigijo S. Gra 
maliauskas, B. Kraučeliūnas, 
Pr. Berneckas (antrą), A. Šiži 
kas (2 šėr.). Be to, trys asme 
i ys, kurie prašo pavardžių ne 
skelbti; įsigijo 4 Šerus. Viso 
iki šiol parduita 50 šėrų už 
1225 dol. L.

Piniginė - žiebi.

Girdžiuvienė, Kojinė. 
Girdžius, Peilių setas 

Gaurys, Vyno bonKa.
O., Skut. mašinėlę. 
O., Cigarų dėžutę.

TORONTO LIETUVIŲ ŠV. 
JONO KAPINIŲ ĮVAŽIA 

V1MO KONKURSO 
REZULTATAI

Toronto lietuvių šv. Jono 
kapinių įvažiavimui Projektų 
konkurso Juri komisija, suside 
danti iš pirm. kun. 'P. Ažuba 
lio ir narių dail. E. Docienės 
ir archit. V. Kvedaro, posė 
dyje, įvykusiame 1962 m. va 
sario 28 d., peržiūrėjusi 25 kon 
kursui patiektus projektus, nu 
tarė paskirti pirmąją premiją 
projektui, pasirašytam slapy 
vardžiu „104“, ir antrąją pre 
miją projektui, pasirašytam sla 
pyvardžiu „Koplytstulpis“ 
Atidarius laimėjusiųjų vokus 
paaiškėjo, kad projektas „104“ 
yra dail. Telesforo Valiaus, o 
projektas „Koplytstulpis“ dail. 
Noros Kulpavičienės.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio iki 

šeštadienio OR 7-3896 
arba OR 4-7578.

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

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

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

Taipgi tarpininkauja visokių 
rūšių draudimuose, daro 

vertimus ir užpildo visokius 
blankus: pilietybės, valdiškų 

3 pensijų ir imigracijos reikalais.

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ

Vakarais

pagal
1082 Bloor W., Toronto 4] t
(į rytus nuo Dufferin St.) T

V. PUTVIO ŠAULIŲ 
kuopa visuot. sus-me, paremti 
Liet. Stud. Rėmėjų būre!;, pa 
skyrė 10 dol. ir įstojo nariu

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Paskaitą skaitė J. Gustainis, 
Plačioje programoje daugumo 
je pasirodė parapijos vaikučių, 
vyrų ir mišrių bakų chorai, ku 
rie turėj oparuošę visai nauj i 
programą.

O. Eižinieaę.
Čiriūnienę, R. Bražukienę, 

S. Petraitienę, O. Kuniu'.icnę, 
O. Kundraitienę. Revizijos L< 
misijon: J. Kaknevičienę, L. 
Jagėlienę, V. Bartininkailit 
nę. Socialinėn komisijon: \ 
Steponaitienę S Stonkienę, 
H. Gučiauskienę. Nutarta sky 
liaus vardu užsakyti šv. Jono 
Kr. bažnyčioj vieną vitražą.

SLA 236 KUOPOS 
susirinkimas, kurio metu bus 
balsavimai į centrinę SLA Pil 
domąją Tarybą, šaukiamas at 
einantį sekmadienį kovo mėn. 
11d. Lietuvių Namuose.

Susirinkimo pradžia 12,30 
vai., kad nariai atvykę pamal 
dų į miestą, turėtų progos at 
likti balsavimo pareigą. Kuo 
pos ponios paruoš kavutę.

Pavasarinis kuopos p obū 
vis įvyksta kovo mėn. 17 d. 
šeštadienį Lietuvių Namuose. 
Tam tikslui paimtos abi viršų 
tinės salės, ap. . .

PASISEKĘS STUDENTŲ 
BALIUS

Prince George hotely ruo 
sis liet, studentų balius praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Kaip ruošėjai pasakoja, bu 
vę apie 50 porų studentų ii 
apie tiek pat svečių, daugiau 
šia jaunų porų Toronto uni 
versiteto filisterių.

Kitų svečių tarpe buvo dak 
tarai, inžinieriai, visuomenės 
veikėjai, tėvai ir kt. jaunimo 
mylėtojai.

Buvo baliaus gražuolės rin 
kimai, padainuota daug lietu 
viškų dainų, pravestas lietuviš 
kas ratelis. Stalai lūžo valgiais, 
mamų suneštais.

Iš svečių sudaryta komisija 
vakaro gražuole - princese iš 
rinko stud. Aldoną Šapodaitę, 
kuriai vainiką uždėjo Miss Fre 
edom, Regina Žymantaitė. 
Kelios dešimtys studenčių lietu 
Vaičių visos atrodė labai gra 
žiai, kaip rožės. Aš žavėjausi 
visomis, prisimindamas jaunas 
dieneles, Kauno universiteto 
laikus.

Tai pirmas toks gausus stu 
dentais ir filisteriais balius To 
ronte. Darosi išvada, kad rim 
tai organizuojant ir liet, jauni 
mas galima suburti krūvon, 
reik tik darbo ir širdies. Stu 
denų valdyba verta padėkos.

Svečias.

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.

DARBAI MOTERIMS
Hamilton Lingerie 

225 Liege St. West.
Jieško: prityrusių darbininkių 

merginų norinčių pramokti 
dirbti mašinomis ir 

nekvalifikuotų pagelbininkių.

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

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S"

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

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

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

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

TeL RA 1-6005.
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