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Beviltiškos derybos Genevoje
PRANCŪZIJA PASIRAŠĖ TAIKOS SUSITARIMĄ SU 

ALŽYRO SUKILĖLIAIS.
Pirmą Dieną Rusk susikirto su Gromyka.

Sovietų provokacija Irane. Indokinijoje kovos tebevyksta.
Tšiombe tariasi su Adula. Peronas ruošiasi grįžti j Argentiną

KAS NAUJA KANADOJE
MILŽINIŠKA QUEBECO MANICOUAGAN 

STATYBA

LIETUVIS KANDIDATAS J FEDERALINį KANADOS 
PARLAMENTĄ

Mūsų tautietis, hamiltonietis 
Balys Kionas, lamėjo Kanados 
liberalų kandidatų konkursą 
ir yra išrinktas liberalų parti 
jos kandidatu j Federalinį Ka 
nados parlamentą.

Balys Kronas turi savo apy 
linkėję žymią konkurentę, to 
del jo kova už atstovo kėdę 
Pus nelengva, ir todėl mes, lie 
tuviai, turime labai stropiai I ■ 
lyvauti jo kovoje ir visomis ga 
limomis priemonėmis jam pa 
dėti laimėti rinkimus. Patys tu 
rime gerai pasiruošti toje apy 
linkėję dal>vauti balsavime ir 
prikalbėti kitų tautų žmones 
už jį balsuoti. B. Krono laimė 
jimas — tai mūsų visų laimė 
j imas. Balys KRONAS

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

NUSIGINKLAVIMO derybos 
pasaulinės spaudos vadinamos 
utopinėmis, nes

NĖRA DUOMENŲ, KAD 
GENEVOJE GALIMA

BŪTŲ SUSITARTI.
Sovietai į susitarimus neina, 

jeigu nepasiduodama jų dikti 
tui.
DE GAULLE bandė zonduoti 
susitarimo galimybių dirvą ir 
tuo tikslu parašė Chruščiovui 
laišką, kuriame

DE GAULLE PASIŪLĖ 
RIMTA NUSIGINKLAV1

MO PLANO JŽANGĄ.
Jis siūlė realų ir konkretų 

planą.
CHRUŠČIOVAS tą De Gaut 
le planą atmetė be jokių mo 
tyvų. Iš to De Gaulle padare 
išvadą, kad derybos bus be-gž 
džios ir todėl atšaukė Prancū 
zijos delegacijos dalyvavimą. 
SUSIKIRTIMAS, kuris Įvyko 
tarp Rusk ir Gromykos, palvir 
tina tas prielaidas, kurias pada 
rė De Gaulle. Gromyka pu Jo 
Ruską, kad JAV pradeda A 
oandymus, bet Rusk atsikirto, 
kad

SOVIETAI SULAUŽĖ SU 
SITARIMUS IR PIRMIEJI 

PRADĖJO A BANDYMUS.
1 iktai sovietiškomis akimis 

bei sovietiška morale ir galima 
buvo padaryti priekaištu, kaio 
tą padarė Gromyka. 
BERLYNO klausimo paaštri 
nirnas ir po trukdymų oro ko 
ridoriuje nauji grąsinimai, be 
atodairinis atmetimas visų pa 
siūlymų, kuriuos padaro vaka 
riečiai ir daugelis kitų faktų 
rodo, kad

IŠ DERYBŲ GENEVOJE 
NIEKO GERA NEGALI 

IŠEITI.
Ištiki uju Genevos konferen 

cija yra pagimdyta nesusipra 
timo. Chruščiovui reikėjo pa 
garsėti ir pakelti savo smun 
kauti autoijtetą susitikus su 
..viršūnėmis“, todėl jis parašė 
eilę laiškų visoms viršūnėms, 
jų tarpe ir Diefenbakeriui, ir 
visus prispyręs kvietė į „viršų 
nių“ konferenciją, bet visi su 
prato jo tikslus ir kvietimą at 
metė, — todėl beliko tiktai už 
sienių reikalų ministerių kjnfe 
rencija. . .

Šis faktas ! labai prigesino. 
Chruščiovo žvaigždę. . .
KOMPARTIJOS ck plenume 
Chruščiovas, nors iš kailio nė 
rėsi girdamas kompartijos pa 
reigūnus ir jų darbus, bet

PARTIJA CHRUŠČIOVUI 
LABAI MAŽAI PLOJO.

. .Entuziazmo gi, kaip toks 
Puvo nuvainikuojant Staliną ir 
jo kultą, dabar visai nebuvo 
nei dešimtos dalies. Visas ple 
numas praėjo susirūpinimo ze 
nkle, kad milžiniškų derlingiau 
sios žemės plotų

RUSIJAI TRŪKSTA 
MAISTO,

kad Rusijos ir jos pavergtų 
kraštų žmonės nenori dirbi i 
vergų darbo. Augant gyvento 
jų skaičiui, nespėja su tuo au 
ginui augti žemės ūkio garny 
ba. Rusijai, vieton žadėto ger 
būvio ir Amerikos pralenkimo, 
pamažu, bet tvirtais žingsn.a s 
ateina bado pavojus. Ir Crtruš 

Čiovas visomis jėgomis spaudė, 
kad yra būtina ganrnti dau 
giau maisto. ,,Panem et circen 
sės“ jis pajuto labai realiai. 
..Circenses” (žaismų) rusai mo 
ka pagaminti su kaupu, bet

„PANEM”— DUONOS 
GAMYBA NESISEKA.
O be duonos, tuščiu pilvu 

ir žaismų nesinori...
Praėjusi savaitė bus vaini 

kuota vienu svarbiu susitarimu, 
kurį pasiekė ilgametė, 7,5 nie 
tų, kova Alžyre, nes

ALŽYRAS SU PRANCŪZI 
JA PASIRAŠĖ TAIKOS 

SUSITARIMĄ.
Tai yra svarbus istorinis įvy 

kis, kuris vainikuoja De Gaul 
le politikos pastangas. 
ALŽYRAS gauna nepriklau 
somybę po 6 mėnesių, kurių 
laiku bus sutvarkyti visi ne 
sklandumai ir visi formalumai. 
Tat vienas baras, nors ir turės 
dar nesklandumų, vis dėlto bus 
sutvarkytas.
IRANE tuo tarpu iškyla nauji 
pavojai, kuriuos provokuoja 
sovietininkai. Speciali stotis, 
nukreipta prieš Iraną, varo be 
atodainšką propagandą ir atvi 
rai

KURSTO IRANO ŠACHO 
NUŽUDYMĄ.

Todėl Irane neramu.
Neramumų židinių ir dau 

giau yra. Jie nelengva likvi 
duoti. Indokinijoje, kurią pa 
siryžę užgrobti Kinijos komu 
nistai, vyksta kovos.

PAVOJAI IŠKYLA IR 
ARGENTINOJE,

nes sekmadienio rinkimus Fro 
ndisi piolaimėjo komunistų re 
miamįems peronininkams. Ko 
munistų taktika: remk elemen 
tą, kuris keltų nesantaikas, su 
irutę, o tuo pasinaudok komu 
nistų tikslams. Jau kalbama 
apie Perono grįžimą į Argenti 
ną. Jisgi — eina su komuni” 
tais. Tai būtų antras Quadros. 
KINIJOS komunistai iš Mask 
vos susilaukė staigmenos: Ma 
skva pareikalavo apmokėti ka 
ro teikmenis Korėjos karui, 
nors buvo pažadėjusi dovanai 
duoti.
INDONEZIJA, gavusi Olan 
dijos smūgį, nusiramino, ir tar 
pininkaujant JTO sekretoriui 
atgavo torpedlaivio, bandžių 
šio įsiveržti į Gvinėją, karius.

KITOS ŽINIOS
— Eichmano malonės pra 

šymas kovo 22 d. bus išspręs 
tas.

— Vokietijoje dar tebėra 
8,803 lietuviai keliose stovyk 
lose.

— Fidel Castro žvaigždė 
baigia nusileisti, — tvirtina in 
formuoti šaltiniai. Kubai Mask 
va paramos neduoda, o pati 
Kuba negali išsiversti iš savo re 
survų. Padėtis eina blogyn.

— Quebeco premjeras Le 
sage siūlo Montrealiui peržiū 
rėti požeminio traukinio staty 
bą su priemiesčiais, bet darbai 
turi būti atiduoti j varžybas per 
1C dienų.

— Kennedienei lankantis, 
pas Popiežių, ją lydojo kun. 
P. Marcinkus, iš Čikagos.

Quebeco vakarų - šiaurės 
dykumoj vyksta didžiausia Ka 
nadoje jėgos surinkimo staty 
ba vadinama Manicouagan. 
Pavadinta pagal didžiulę Ma 
nicouagan upę, kuri braunasi, 
per Laurynuos vietoves grani 
to uolas. Statyba išnaudos dvie 
jų upių jėgą — Manicouagan 
su trimis užtvankomis ir jėgos 
stotimi, ir mažesnės kaimynės 
iš vakarų pusės — Oulardts 
su dviem jėgos stotimi.

Manicouagan upės užtvan 
ka Nr. 5 bus didžiausia pašau 
lyje cemento statyba, pakilusi 
650 pėdų virš upės ir išsntiesu 
si per 4,000 pėdų.

Užtvanka sudarys masyvinę 
sieną, kuri sulaikys užpakaily 
savęs pasaulyje didžiausią žmo 
gaus rankomis padarytą eže 
rą — 800 kv. mylių rezervua 
rą. Jis pareikalaus ištisų 8 me 
tų natūralaus Manicougan 
upės tekėjimo, kol jis bus pri 
pildytas vandens. Operacijų 
augštis (nuo tos vietos, iš ku 
rios vanduo krinta ligi žemės) 
sieks 500 pėdų. Palyginimui 
reikia atsiminti, kad Niagaros 
kroklys turi tik apie 300 pėdų 
augščio.

Manicouagan statyba jau ap 
ima daugiau, negu buvo pra 
džioje planuota. Bus pastaty 
tas pirmos eilės privažiavimu 
kelias, einąs 135 mylias mišku, 
uolom. Rangovai privalės su 
skaldyti daugiau kaip pusę mi 
liono kubinių jardų tvirtos uo 
lienos ir ja padengti nustato 
mą kelią. Apgyvendinti 3,800 
asmenų, kurie bus reikalingi vi 
siems statybos darbams, turės 
būti pastatyti ištisi miestelio 
pastatai su visomis gyvenimui 
reikalingomis lengvatomis ir 
patogumais. Apeiti upei išgręž 
ta 4,400 pėdų tunelių per uo 
lienas. Elekiro jėgainė duos 16 
mil. arklio jėgų. Statybos są 
mata — per 2 bil. dolerių.

KANADOJE JAU 18,238,247 
GYVENTOJŲ

Dešimtmetinė Kanados sta 
tislika parodė, kad 1961 metų 
biiželio 1 dienai Kanadoje bu 
vo 18,238,247 gyventojų. Per 
surašinėjimo dešimtmetį gy

TORONTO
KONSULO ŽODIS JTE1 

KIANT PREMIJĄ
N. Liet. kons. J. Žmuidzi 

nas:
Tautos gyvybė pasireiškia 

ne vien politinėm institucijom, 
bet ir jos kūrybinėm galiom. 
Užtat kūrybinio žodžio žmo 
nės ir yra dažnai savo tautai 
reikšmingesni už jos kariuome 
nės vadus ir valstybės vyrus. 
Ir tuo iabjau dabar, kai ten, 
kur Nemunas teka, tasai žodis 
sukaustytas ir Lietuvos laisvė 
per pasaulį eina verkdama, 
mecenatams ir Bendruomenei 
tenka didelė pagarba už šian 
die čia įteikiamą premiją, kuri 
skatina tautines vertybes, tas 
dvasinės energijos priemones 
kovai už lietuvių tautos laisvę 
ir jos savarankišką būtį.

Štai kodėl Diplomatinės ir 
Konsularinės Tarnybos ir savo 
vardu aš karštai sveikinu Ger 
biamą Laureatę ir iš širdies 
linkiu ilgiausius metus žengti, 
naujų laimėjimų lydimai. Lie 
tuvos padangės žibutėmis nu 
barstytu kūrybos vieškeliu. 

ventojų Kanadoje priaugo 
4,228,818. Du trečdaliai naujų 
gyventojų tenka Quebecui ir 
Ontario, nors greičiausia auga 
Britų Kolumbijos provincija.

PRIEŠRINKIMINĖ KAMPA 
NIJA JAU VYKSTA

Visos politinės srovės inten 
syviau pradėjo vesti priešrinki 
minę kovą. Pirm. Diefenbake 
ris, kalbėdamas Quebeco mies 
te bankete, suruoštame kalnų 
pramones ministerio J. Flynn 
garbei, pareiškė, jog jis įsitiki 
nęs, kad rinkimus laimės kon 
servatoriai, nes liberalai neturi 
rimtų kandidatų — daugumai 
jų esą buvusios liberalų vai 
dzios biurokratai, arba palinkę 

socializmą, ką was liudija ir 
pabėgėlio iš CCF lyderio Ar 
gue priėmimas. Flynn gi pa 
reiškė, kad konservatorių kabi 
netas esąs pasvertas anglų ir 
prancūzų tautybių pusiausvyra 
ir abiejų tautybių lygybe, to 
dėl ir jo pasisekimas supranta 
mas.

NEPAPRASTAS STOVIS
BRITŲ KOLUMBIJOJE
Britų Kolumbijoje pradėjo 

siausti „laisvės sūnų“ sambų 
ris, kuris yra duchaborų atska 
la. „Laisvės sūnūs“ taip supran 
ta laisvę, kad pradėjo vykdyti 
teroro aktus. Dėl to susirūpi 
no Nelson vietovės gyventojai 
ir prašo įvesti nepaprastą sto 
vį, nes kitaip neįmanoma su 
di austi sauvaliautojus.

PERTVARKYS KANADOS 
SENATĄ

Pirmininkas J. Diefenbake 
r’is šio mėnesio gale į Kana 
dos parlamentą įneša įstatymo 
projektą, pagal kurį numato 
ma Senato reforma. Projektas 
nustato, kad senatoriai, sukakę 
75 amžiaus metus, turi išeiti į 
pensiją. Šis įstatymas, jeigu 
bus priimtas Kanadoje, turės 
gauti dar Anglijos parlamento 
patvirtinimą.

Jeigu projektas praeis, tai i 
pensiją turės pasitraukti 27 h 
beralai ir 4 konservatoriai. Ko 
nservatoriai tokiu būdu siekia 
į senatą įvesti daugiau savo 
srovės žmonių.

KADA BUS APYLINKĖS 
TARYBOS RINKIMAI?
Toronto liet, bendruomenė 

je kaž kaip pasigendama gy 
vesnės veiklos. Jau kuris lai 
kas kalbama apie apylinkės ta 
rybos naujus rinkimus, bet re 
zultate reikalai nejuda pirmyn. 
Ir pati apylinkės valdyba ro 
dos praėjusių metų rudenį tu 
rėjo baigti tavo metų kadenci 
ją, bet vis negirdėti, kada bus 
renkama nauja valdyba? Tie 
sa, nešaukiama ir dabartinė ta 
ryba sesijai, o ji, paprastai, pa 
tvirtindavo metų apyskaitą ir 
pagelbėdavo sudaryti naują 
valdybą. Laikas būtų jau apy 
linkės valdybai pajudėti! Kor.

KAROLIO TETA 
TORONTE

Šeštadienį, kovo 24 d. į To 
rontą atvyksta Detroito Dra 
mos mėgėjų sambūris, vado 
vaujamas režisorės Zofijos 
Mikšienės Arlauskaitės. Teat 
ras suvaidins Tomo Drandon 
komediją „Karolio teta“. Ši 
komedija plačiai žinoma ir ne

AKCIJA DĖL AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS,
kurios c-tras yra Čikagoje, per 
tvarkymo, po triukšmingos de 
legacijos pas JAV prezidentą 
Kennedy yra varoma toliau. 
Čikagoje posėdžiavusi Amen 
kos lietuvių Rymo Katalkų Fe 
deracijos centro valdyba nuta 
rė imtis inic;atyvos pravesti ta 
ryboje tokius patvarkymus, ku 
rie būtų reikalingi Arneįik 
lietuvių vienybei sustiprintų 
Alto veiklai bei Lietuvos išlaio 
vinimo darbams pagyvinti“.

RASK-RASČIAUSKAS
Lietuvių Piekybos Rūmų susi 
rinkime kovo 14 d. parodė fil tradicinį koncertą

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SNIEČKUS PRISIĖMĖ CHRUŠČIOVO 

KALTINIMUS
Maskvos agentas Lietuvoje, 

A. Sniečkus, Kremliaus korr 
partijos centio komiteto pienu 
me, atsiliepdamas į Nikitos 
Chruščiovo spaudimus ir k,i*i 
kas, prisiėmė Lietuvai primeta 
mas kaltes:

„Draugas N. Chruščiovas 
teisingai kritikuoja mus už tai, 
respublikoje nepakankamai na 
udojamos didelės galimybės 
didinti žemės ūkio produktų 
gamybą“.

„Siekdami gaminti daugiau 
gyvulininkystėj produktų, kol 
ūkiai ir tarybiniai ūkiai pertvar 
ko pasėlių plotų struktūrą... su 
ars žemes, kuriose trejus - kel 
verius metus augo žolės...“, 
kaip Nikita reikalauja.

Galutinė gi išvada, kurią sa 
vo kalboje pareiškė Chruščio 
vas, sovietuose trūksta mais 
to...

LIETUVOS STATYBAI
VADOVAUJA... RUSK1AI

Kovo 7 d. Vilniuje buvo su 
kviestas statybininkų susirinki kaštuoja.

kartą vaidinta teatruose, taip 
pat perduota televizijoje. Pa 
minėtini komedijoje dalyvavę 
aktoriai: Rex Harrison, sir 
John Gielgud, Jose Ferret ir 
kt. Komedija, savo turinio įdo 
mumu ir ypatingu humoru, 
yra sulaukusi žiūrovų visuoti 
nio palankumo. „Karolio teta ’ 
komediją pakvietė Toronto 
lietuvių Caritas priešvelykinei 
šalpai. Vakaras įvyksta šį šeš 
tadienį 7.30 vai. vakare Prisi 
kėlimo par. salėje.

TAUTOS FONDO
Atstovybė Kanadoje praneša, 
kad atsistatydinus T. F-do To 
ronto skyriaus valdybai, pirm. 
St. Dalgiui, kasin. P. Vilučiui, 
sekr. A. Masionitii ir nariams 
E. Jankutei ir J. Bleizgiui, ko 
vo 11 dieną yra sudaryta nau 
ja TF-do skyr. valdyba Toron 
te iš pirm. L. Tomašausko, vi 
cepirm. Dr. Norvaišienės, ka 
sin. L. Dalyndos, sekr. V. Da 
lidės ir narių E. Jankutes, A. 
Masionio ir V. Urbono.

Ta proga savo ir T. Fondo 
vardu nuoširdžiai dėkoju senai 
TF-do valdybai už pasišventi 
mą, gražų ir pavyzdingą pasi 
darbavimą, renkant aukas pa 
vergtos Tėvynės vadavimo rei 
kalams ir linkiu naujai TF-do 
valdybai sėkmingo ir našaus 
darbo.

V. Vaidotas
TF-do Atst. Kanadoje P-kas. 

mą iš savo kelionės aplink pa 
šaulį.

Apie 200 žmonių matė jo 
vėliausios Kelionės vaizdu*, nu 
kėlusius žiūrovus į Rusiją, Lie 
tuvą, Italiją, Angliją, Indiją, 
Havajus. Lietuvą, iš kurios pa 
rodė Vilniaus miestą, daugo 
moję bendrus gatvių vaizdus. 
'Norėjęs nufilmuoti buvusioje 
Vilniaus Katedroje įrengtą mu 
zėjų, bet piižiūrėtojai neleido.

• Čikagos Dantų gydytojų dr- 
ja balandžio 28 d. Western 
Balroom salėje organizuoja 

balių.

mas, kuriame paaiškėjo, kad 
Lietuvos statybai diriguoja rus 
kiai, kurie sėdi Vilniuje: A. 
Titov, V. Šmygov, Š. Liubec 
kij, A. Aksomit, I. Bilinov ir 
kiti.

MIRĖ
SOVIETINIS POETAS
Kovo 9 d. staiga mirė po1“ 

tas, daugiausia rašęs vaikams, 
Kostas Kubilinskas. Jis buvo 
gimęs 1923. VII. 1. Jo išleista 
knygos Raidžių paradas. Stovi 
pasakų namelis, Pumpurėlia . 
su Žilvičio dūdele, Gintarėliai.

K. Kubilinskis yra padaręs 
gerų vertimų, kaip arkliukas 
kupriukas“ ir kl.

K. Kubilinsko nekrologą pa 
sirašė visas okupantinis are<< 
pagas, bet jame nėra nei Miš 
kinio, nei Giros. Matyti jie dar 
neverti sovietinio rašytojo var 
do. . .

—r Lietuvos Aukšč. Tarybos 
garbės raštu, sulaukęs 50 metų 
amžiaus, apdovanotas dail. 
Juozas Jankus. Tas nieko ne

MONTREALIS
SLA PILDOMOSIOS 

TARYBOS RINKIMUOSE
dalyvavo 27 Montrealio kur. 
pos nariai, kurie visi, kaip vie 
nas, savo balsus padavė už 
Kanados kandidatą, p. Joku 
baitį; kiti kandidatai gavo po 
mažiau balsų.

ORAS MONTREALY
jau kuris laikas, kaip saulėtas, 
šiltas ir gražus, bet Šv. Laury 
no upe dar ledų sukaustyta, 
kas rodo, jog viduržiemis bu 
vo itin pastovus ir šaltas, jeigu 
visa upė užšąlo.

TRYS MIRTYS
Klisevičius Simonas, mirė 

kovo 14 d. St. Calixre, pala 
dotas Montrealio kalno kapuo 
se kovo l'7 d.

Mikalauskienė Ona, 81 m., 
mirė kovo 12 d. St. Felix Ilgo 
ninėje, palaidota per šv. Kaži 
miero bažnyčią kalno kapinė 
se.

Užuojauta mirusiųjų arti 
irtiesiems.
• Mirė Kazimieras Radzišaus 
kas, 78 metų, palaidotas Hawi 
horn — Dalė kapuose.

• P. Šarkienė, atvykusi iš Flu 
ridos j tėvo, S. Klisevičiaue, 
laidotuves, vieži Montrealy.
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Suglaudinkime lietuviškas 
gretas

PRIEŠ KYLANČIUS NAUJ US TAUTAI PAVOJUS IR 
SUNKUMUS

Teisybė, 
mas, kiek 
ir kiek jis 
(niekas gi 
mui nekalba) okupanto pink 
les, nepasiduoda, priešinasi. 
Bet visas tas rezistencinis eie 
mentas pastebimas ir tuojau 
išvežamas į „plačiąją tėvynę” 
visokiais pretekstais: tai neva 
kaip specialistai, tai trūksta 
mai darbo jėgai papildyti, tai 
į plėšinius kelti „įsisavinimų ’ 
entuziazmui... Ir taip Lietuva 
tuštinama nuo lietuvių. O į tą 
vietą vis gabenami rusai.

Anksčiau buvo dar varžoma 
si. Rusų pavardės būdavo su 
lietuvinamos, kad „vilkai bū 
tų paslėpti po avių kailiais“. Da 
bar ir to jau nėra. Rusai visur 
impregnuojami rusiškomis pa 
vardėrnis. Lietuvos ir lietuvių 
naikinimas vyksta atvirai ir 
žiauriai, vsai nesivaržant. Oku 
pantas įsibėgėjęs jaučiasi visai 
tvirtai.

Ar lietuvių išeivija supranta 
šitą pavojų? Ar lietuviai šia 
pus geležinės uždangos į tai re 
aguoja? Kas daroma, kad lie 
tuvių tautos 
lauktų kokio nors pasipriešini 
mo?

Mes skęstame 
reikaliukuose. Tarp 
mės dėl menkų niekų, perdėtų 
ambicijų, iliuzinės garbės, arba 
nuo visko nutolę — skęstame 
savo medžiaginiuose reikaluo 
se, kuriuos lengvai pateisina 
me.

Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse, kur yra didžiausi pašau 
lyje lietuvių išeivija, vyksta 
peštynės dėl pirmavimo, kai vi 
siems reiklų suderinti jėgas, su 
glaudinti gretas bendram tiks 
lui — tautos išlaikymui. Ir Ka 
nadoje Bendruomenės organi 
zacijoje daugėja nesusiprati 
mų, nesantaikos. Didieji, bend 
rieji reikalai užmirštami ir pa 
skęstamą smulkiuose ir vertės 
neturinčiuose dalykuose.

JAV ir Kanados lietuvių 
Kongresas turėtų numatyti di 
džiuosius tautos reikalus, iškel 
ti pagrindinius mūsų kultūros 
klausimus, nužymėti kelius, ku 
rie suvestų visus lietuvius į vie 
ną tikslą, visų pirma — į tau 
tos gyvybės išlaikymą.

J. Kardelis.

DIDELIUS
Iš Lietuvos ateina vis dau 

giau ir daugiau žinių apie vys 
tomus lietuvių tautai pavojus. 
Ir tos žinios ateina ne kokiais 
privačiais kanalais, ne priva 
čiais laiškais, kurie gali būti ir 
padiktuoti ir sufalsifikuoti, bet 
ateina oficialiais keliais — per 
sovietinę spairtfą. Vilniuje išei 
nanti „Tiesa“, „Literatūra ir 
Menas“, „Švyturys“,, „Jauni 
mo gretos“, moksleiviams pa 
ruošiamoji spauda ir tt. — kas 
kart vis rusiškesnė, kaskart vis 
mažiau lietuviška, kaskart vis 

daugiau prispausta okupaci 
jos. Ši spauda vis labjau mirga 
rusiškomis pavardėmis. Kas 
kart vis daugiau rusų įvežama 
į Lietuvą ir kiekvienas toks 
įvežimas iš Lietuvos išspaudžia 
į „plačiąją tėvynę“ vis daugiau 
lietuvių.

Lietuvos miestuose jau įstei 
gti specialūs biurai, kurie ver 
buoja lietuvius išvežimui į Ru 
sijos ir jos okupuotas kitų, ru 
sų pavergtų, tautų gyvena 
mas sritis. Ir taip Lietuvon pri 
grūdama rusų, o iš Lietuvos iš 
spaudžiami lietuviai. Tokiu bū 
du vykdomas Lietuvos ir lie 
tuvių tautos sunaikinimo pla 
nas, apie kurį dar Lietuvos ne 
priklausomybės laikais atvirai 
žurnalistams kalbėjo buvęs So 
vietų Rusijos atstovas Lietuvai 
Pozdniakovas: „Sovietų vai 
džia nepadarys tos klaidos, ku 
rią darė carinė Rusija. Sovietų 
valdžia mažas tautas taip iš 
blaškys po visą plačiąją Rusi 
ją, kad jų neliks nei žymės!“ 
Visi duomenys rodo, kad da 
bar sovietinis Lietuvos okupan 
tas šį planą ir vykdo. Lietu 
vius barsto „po plačiosios tėvy 
nės“ plotus, o vieton jų į Lie 
tuvą gabena rusus. Ir rusų nuo 
šimtis Lietuvoje kyla pasiba: 
sėtinais tempais.

Greta to, lietuvių kalba jau 
nustumta į paskutinę vietą ir 
vis didesni reikalavimai stato 
mi rusų kalbai, kuri reikalau 
jama, kad būtų švari ir kad vi 
si Lietuvos žmonės ją gerai mo 
ketų.

Yra neginčijamas faktas: Lie 
tuvos nulietuvinimas vykdo 
mas planingai, įnirtingai ir di 
dėlių užsispyrimu. Tai čia glū 
di pats didžiausis lietuvių tau 
tai pavojus.

kad Lietuvos jauni 
jis neapglušinamas 
instinktyviai jaučia 
apie pavojus jauni

naikinimas susi

smulkiuose 
savęs peša

Prof. Dr. B. Ciplijauskailė, 
kuri rašo iš Ispanijos apie 

juozapines.

„JUOZAPINĖS“ 
{ VALENCIJOJE.

Šv. Juozapas skaitomas Is 
panijos tautiniu globėju, tad i- 
kovo 29 čia — šventadienis. 
Didžiausią garbę jam suteikia 
Valencija (Viduržemio jūros 
pakrantėj), kur kiekvienais 
metais tuo laiku ruošiaman fes 
tivalin suplaukia marios turis 
tų. Ten šv. Juozapas švenčia 
mas visą savaitę, ir tikrasis šve 
ntės vardas: „las Failas“. „Fa! 
las“ yra didžiulės iš kardono ir 
faneros padarytos figūros, ku 
rios pastatomos kiekvienoj ai 
kšlelėj bei didesnių gatvių s >n 
kryžose. Aprašyti tokią figūrą 
nelengva: jos siekia iki 20—30 
metrų augščio, pagamintos ne 
paprastai kruopščiai, su bėga 
le detalių; iš tolo akį patrau 
kia savo spalvingumu, o iš ar 
ti stebina ir juokina aplink nu 
sagstytais įrašais. Šie trumpi 
liaudies dainų pobūdžio pos 
mai sukuriami specialiai kiek 
vienai figūrai, Valencijos tar 
me, kuri su tikrąja ispanų kai 
ba — „castellano“ — nedaug 
bendro teturi). Figūros repre 
zentuoti gali bet ką. Kikvienas 
miesto kvartalas turi specialų 
„failas" komitetą, kuris vos 
tik šventėms pasibaigus, prade 
da rūpintis naujomis figūro 
mis. Kadangi jo kvaitalo „fal 
la“ yra kiekvieno Valencijos 
piliečio pasididžiavimas, jie 
per visus metus taupo, kad kuo 
prabangesnes jas padarius, ir 
kartais užsako projektus net 
pas žymius menininkus. Šven 
čių metu jos išstatomos į kon 
kursą, ir gavusi pirmąją pre 
miją padedama specialian „fal 
las“ muzėjun.

Žmonėms, nemėgstantiems 
triukšmo, patartina „failas“ lai 
ku į Valenciją nevažiuoti: ai 
sas miestas pavirsta nestliau 
jančia nervus dirginančiu gat 
sų virtine. Šiaip iš ryto pamie 
got mėgstantys piliečiai tom 
dienom jau nuo 7 vai. ryto pia 
deda žygiuot po gatves su bub 
nais ir tarškynėm. Lyg to ne 
užtektų, svarbesniosiose gatvė 
se nutiesiamos virvės perpintos 
parako pripildytais gniužule 
liais („tracas“), ir tam tikrom 
valandom jos padegamos. Ta 
da pakyla toks pyškėjimas, kad 
nuo jo ir apkursti galima. Visą 
savaitę žmonės šoka, dainuoja, 

i geria vyną; visą laiką jie pra

išnaudojamu
JEIGU JŪS NEGYVENOTE KANADOJE ILGESNĮ LAIKĄ, JOS GALITE BŪTI 
NESUSIPAŽINĘS SU TAM TIKRAIS KANADIŠKAIS PREKIAVIMONESUSIPAŽINĘS SU TAM TIKRAIS 
PAPROČIAIS.
Pirkimas skolon gali būti didele pagunda.
kokios pirkimo sutarties sąlygas. Atsargiai 
lygos reikšme — išsiaiškinkite su sąžiningu 
ar prancūzų kalba. (Praeityje naujai atvykusieji pasižadėdavo mokėti perdėtas palūkanas 
arba pasirašydavo sutartis, kurios įpareigodavo juos mokėti ilgiau negu jie tikėdavosi 
Jeigu jūs abejojate bet kokia prekybine transakcija — teiraukitės pas gero vardo ištaigu 
pareigūnus kaip antai THE BETTER BUSINESS BUREAU. Jie turi skundų žinias 
apie asmenis ar bendroves įtariamas apgaulingu arba nesąžiningu prekiavimu 
THE BETTER BUSINESS BUREAU adresą ir telefoną jūs rasite jūsų vietovės 
telefono knygoje.
Jeigu jūs manote, kad jūs tapote neteisingo prekiavimo auka, kreipkitės į artimiausia 
Imigracijos pareigūną arba i tautinės grupes, kuriai jūs priklausote, atstovą. Jie noriai 
jums pagelbės.
TAIP PAT PRISIMINKITE, JOG VISI PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINIS 
TERIJOS PATARNAVIMAI IMIGRACIJOS KLAUSIMAIS, DUODAMI 
NEMOKAMAI.
TEIRAUJANTIS PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTERIJOJE IMIGRAC1 
JOS REIKALAIS, MOKĖTI NEREIKIA. PRITYRĘ PAREIGŪNAI YRA JŪSŲ 
PASLAUGAI. JŲ PATARNAVIMAI DUODAMI NEMOKAMAI.

Užsitikrinkite, jog jūs pilnai suprantate bet 
perskaitykite ir jeigu abejojate bet kokios sa 

ir patikimu asmeniu, gerai kalbančiu anglų

S-52-19

leidžia gatvėj.
Mažiau triukšmingas ir este 

tiškai patrauklesnis vienas rel. 
ginis paprotys: vieną rytą kiek 
viena parapija „išleidžia“ tau 
tiniais rūbais apsirengusių met 
ginų procesiją, kuri palengva 
juda katedros link. Valencija 
yra viena iš turtingesnių mies 
tų, ypač pagarsėjusi savo šil 
ku. Tad ir rūbai ten tikrai iš 
taigingi. O jų moterys skaito 
mos pačiom gražiausiom visam 
krašte. Paskendusios didžiulė 
se gėlių puokštėse, jos tikrai is 
šaukia pasigėrėjimą. Visos gė 
lės nešamos „Prieglobsties 
Madonai“: mažytei statulėlei 
katedros užpakalinėje sienoje, 
ir kiekviena puokštė tuoj pat 
ekspertų rankomis ten pritvir 
tinama. Procesijoms pašinai 
gus, būna sunku įtikėti, kad

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

tai ta pati aikštė: visa bespal 
vė katedros siena atrodo pavir 
tusi įmantriu, spalvingu aud 
niu ir pati statulėlė vos vos it 
jo kyšo. Tik gėlėm turtingi 
kraštai gali išpuoselėti šį me 
ną, ir jau vien dėl šio vaizdo 
verta pakelti ir visų sproginėji 
mų triukšmą.

Pats švenčių įkarštis paste 
kiamas pačią šv. Juozapo d.e 
ną. Viena po kitos pasipila 
įvairios procesijos, kai kur šia 
tomi po atviru dangum trumpi 
vaidinimai; kitose platformose 
grupės šoka tautinius šokius.

Gi vidurnaktį, varpams skani 
binant dvyliktą, padegamos v' 
sos figūros bei paskutines „tra 
cas“, ir kokį pusvalandi dange.? 
būna raižomas įvairiaspalviu 
raketų ir paraudonuoja lyg per 
didžiulį gaisrą. „Falloms“ su 
pleškėjus, pasibaigia ir visos 
linksmybės: sekantį rytą visu: 
matomos tik pelenų krūvos, 
puošnūs rūbai sugrįžta į kraičio 
skrynias, nebeskamba tarŠKy’ 
nės, ir savaitę dūkę valencijie 
čiai vėl grįžta prie normalaus 
ritmo bei kasd'eninio darbo, ir 
pradeda laukti sekančių , Juo 
zapinių“...

Port Arthur ir Fort William, Out.
VASARIO 16 MINĖJIMAS
J. Pasitaikius 
minėjimą ats 
lietuvių.

Spaudos apžvalga
„DIRVA“ AIŠKINA „VIENYBĘ“

Rašo Bronys Raila
„Kai dar netolimoje praei 

tyje Rusijos bolševikų okupuo 
toje Lietuvoje spausdinamas, 
iš komunistinio rytų Berlyno tremtinijos tarpe kilo panašių 
iš siuntinėjamas, sovietinės įau 
donosios armijos generolų pri 
žiūrimas „sąjūdis už sugrįžimą

tėvynę“ ir jų laikraštis „Tėvy 
nės Balsas“ mėgino išnaudoti 
užsienio lietuvių gilios nostai 
gijos jausmus, bandė juos čia 
graudinti, čia pridurmais gąs 
dinti, čia paglostant „genio 
sius lietuvius“, čia vėl nepraus 
taburniškai dergiant „bloguo 
sius lietuvius nacius“, — tai 
mūsų visuomenė ir spauda te: 
aingai suprato okupantų matid

rą klastingumą ir dar
nai gerai reaguodavo.

Kai prieš porą su viršum me 
tų jau mūsų pačių politinės

pusėti

dį- . .
Kas gi atsitinka dabar, vos 

po poros metų?
O gi gana paprastas ir kris 

toliškai aiškus dalykas. Praside 
jo itin įžūli propaganda, kad 
lietuvių tautos padėtį Tėvynė 
je esą, reikia vertinti „objekty 
viai“. Ir koks tasai objektyviz 
mas? O gi visiškas bet kokios 
mūsų tautos rezistencijos prieš 
okupantą nutylėjimas ir sąmo 
ningas akių užmerkimas prieš 
svarbiausią faktą, kad lietuvių 
tauta, pradedant kiaulių šėrnė 
mis. karvių melžėjomis ir kol 
chozininkais, baigiant miestų 
proletariatu ir patriotiniais in 
teligentais vis troškiau dvasiš 
kai dūsta, kasmet vis daugiau 
užsispaudžiančiose svetimos so 
vietinės okupacijos ir rusifiKa 
cijos replėse.

Iš esmės paėmus, ką „Dar 
bo“ žurnalas ir tūlas draugas 
Algimantas Šalčius anuomet 
tik siūlė, tą šiandien „Vieny 
bes“ savaitraštis... jau vykdo. 
Ir man tuo tarpu visai nesvar 
bu, ar tomis lūpomis kalba tik 
šventas aklumas, psichofįzioi 
logiškai sumišęs nusifantazavi

nuotaikų sąjūdis už užmezgimą 
nepolitinių „kultūrinių santy 
kių su Lietuva“ ir kai šios rū 
šies „tėvynbalsiški” siūlymai 
rado išraišką A. Šalčiaus strai 
osnyje „Darbo“ žurnale, bei 
kai reikia kitais atvejais, tai 
mūsų visuomenė ir spauda, 
nors tik dalinai, vis dar susivo 
kė ir protarpiais parodė energi 
jos deramai reaguoti. Ir visa 
ta tėvynbalsiška „nepolitinė 
politika” buvo priversta ku 
liam laikui paaruaukti į pognu hmo- nr ir žymiai praktiškesnis

razumas su išrokavimais.
Bet mūsų visuomenė ir spau 

da dabar beveik nė mur-inur. 
Kur tau, priešingai! Pasigirsta 
dar sveikinimai, net kietai už 
rauktos piniginės atsiveria, čia 
rkšlėmis išsilieja susijaudinimo 
ašaros... Bukieto įvairumui net 
įsileidžiama specialus LRS sky 
rius, ištisas rezistencinis pusią 
pis“.

Taip maždaug rašo Bronys 
Raila. Atrodė, kad iš jo nesiti 
ketina buvo nekultūringai ir 
neskoningai kabinėtis prie pa 
vardžių, kuo tiktai sumenkin 
tas pats klausimas, vis dėlto 
vertas svarstymo. Spaudai ka 
žin ar yra pagrindo daryti prie 
kaištus, nes juk ir pats straips 
nio autorius — spaudos vyras, 
o be to, „Dirva“, kuri įdėjo 
straipsnį, taip pat juk spauda. 
Be to, taktikos sumetimais, ar 
ne praktiškiau buvo palaukti, 
kol reikalas pats iškyla į visiš 
ką šviesą. Palyginimas su 
.Darbu” nėra visai tikslus, nes 

„Darbo“ reikalas tuojau buvo 
išryškintas pačių leidėjų. Jei 
taip įtarti, kaip įtaria B Raila, 
tai geriau buvo dar palaukti u 
pažiūrėti, Liu vėjas pučia.

įvyko vasario 24 
blogam orui, į 
lankė nedaugelis

Minėjime buvo prisimintos 
Lietuvos Nepriklausomybės ko 
vos, pagerbti susikaupimo mi 
nute visi žuvę ar mirę savano 
riai ir visi apylinkės lietuviai.

Buvo renkamos aukos Tau 
tos Fondui. J. Mitalaitė pa 
skambino lietuviškų ir anglis 
kų kūrinėlių ir p. Kuolaitytė pa 
grojo akordeonu lietuviškus šo 
kius.

Minėjimas praėjo gražiai 
Po minėjimo buvo subuvimas.

RINKIMAI
į Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Tarybą įvyko 
balandžio 29 d. p. Bružų bute, 
133 Finlayson St., Fort Wil 
liam, Ont.

• Pp. J. Danėnams gimė sū 
nelis. Laimingus tėvus sveiki 
nam ir linkime viso geriausio

L. R.

CALGARY, Alta
VASARIO 16 MINĖJIME

Tautos Fondui aukojo: pb 5 
dol. J. V. Dubauskai ir Albi 
nas; po 4 dol. T. J. Ander 
šonai; po 3 dol. J. V. Griggs; 
po 2 dol. Brūzgai ir L. Rašte 
niai; po 1 dol. Stankėnai, P. 
Gluoksnys, J. Tomas, A. 
palienė, J. Andersonai, A. 
šauskas, Kuzysk, Tomas, 
konis, S. Sinkevičius, A.
činskai, Leketas, Yauga, R. 
Barkauskai, Gureckas, V. Snie 
čkai, J. Babush, P. Babush, J. 
Pečiulis, K. Polman, A. Neva 
dai, B. Yaugai, J. Yauga, Ven 
čiūnas, G. Elba, M. Lešinskai, 
W. Largonai, R. Vanagaičiai. 
Viso suaukota 50 dol.

Nuoširdžiai dėkoju p. An 
dersonui už gražų pasidarbavi 
mą, renkant aukas Tautos Fon 
!dui, o 
aukas.

visiems aukotojams už.

Sar
Ali

Ku

V. Vaidotas
Atst. Kanadoje P-kas 

LEIDINYS APIE
PANEVĖŽĮ

Čikagos Panevėžiečių klu 
bas rengia monografiią apie 
Panevėžį, kurios išleidimas pri 
klausys nuo to, kiek panevėžie 
čių atsilieps ir pritars šios kny 
gos išledimui. Atsiliepti pra 
šome šiuo adresu: A. Vadopa 
las, 1647 So. California Ave.,

TF-do
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HENRIKAS BLAZAS GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

Politinės teorijos ir gyvenimo realybė
Lim#* krvTitim Lain visur ne.RK.lalkGalvokime pozityvia kryptim, kaip visus nešalau 

durnus suderinti šiandien, kaip pabalinti susidariusias 
kliūtis, ir kaip pasiruošti ateičiai, kad pasitikus ją ge 
riausiai susitvarkius. Galvokime apie platesnį Lietuves 
laisvinimo veiklos užnugarį, apie didesnius žmonių re 
zervus retėjančioms veikėjų gietoms užpildyti ir megin 
kime be kartelio dėl praeities veiksmų, o taip pat atsiža 
dėdami asmeniškų ar grupinių ambicijų, pagvildenti 
klausimus plačiau ir ryžtis vykdyti, kas visų būtų sutaria, 
kad išlaikius mūsų tautiškai - valstybinius siekimus čia 
tremtyje ir padėjus kraštui išsilaisvinti iš rusiškai - bol 
ševikiškos okupacijos.

Iš laiško, 1961 m. gruodžio men.

KAME NESKLANDUMAI PASIREIŠKĖ?

1. Tarp Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo.

Jie yra senos prigimties. Fra 
džioje, tuoj po karo, pasauli 
nės politinės veiklos plotmėje 
tebuvo du veiksniai LDT ir 
VLIKas. Jie mėgino išsiaiškin 
Ii savo kompetencijas ir teisę, 
kas judviejų gali kalbėti Lietu 
vos valstybės ir lietuvių tautos 
vardu. Diplomatų ir VLIKo 
konferencija Berne, 1946 m. 
liepos mėn., bendradarbiavimą 
sutarė. Diplomatai sutiko daly 
vauti sudaromoje, bet oficia 
liai neskelbiamoje, vyriausvbė 
je, kuri buvo pavadinta Vyk 
domąja Taryba. Pats L. Dipl. 
Šefas turėjo užimti joje Užsie 
nio Reikalų Valdytojo, kitaip 
sakant užsienio reikalų minisic 
rio postą. VLIKas Berno kon 
ferencijos susitarimą tuoj rat. 
fikavo, bet nei L. Diplomatine 
Tarnyba, nei paskiri L. Atsto 
vai, kurie buvo anuomet svar 
blausiose sostinėse. Berno kon 
ferencijos nutarimų niekad ne 
buvo ratifikavę. Vėliau sekusio 
se Diplomatų ir VLIKo konfe 
rencįjose Paryžiuje, Romoje, 
Reutlingene nepavyko susitar 
ti net dėl veiklos koordinavi 
mo. Tatai privedė, pagaliau . 
prie dviejų atstovų Bonnoje 
paskyrimo — VLIKo atstovo 
ir L. Dipl. Šefo atstovo, ir p'ie 
paskutinio etapo 1956 m. ko 
vo mėn. Romoje, kada LDŠ 
įteikė VLIKui aštuonis punk 
tus, kurie tų pat metų VLIKo 
sesijos buvo atmesti, kaip „ne

sudarą bazės bendradarbiavi 
mui pasiekti“.

Pagal Diplomatų koncepct 
ją, VLIKas tebuvo Lietuvoje 
veikusių politinių partijų sam 
Dūris tremtyje, kuris negalėjo 
savintis jokių valstybinių Iuiik 
cijų, taigi ir tokio veiksn o 
kaip Lietuvos atstovų akredita 
vimo prie svetimų vyriau^ 
bių. Pagal VLIKo gi sampratą 
„VLIKą sudarė veiksniui (t 
y. politinės partijos), kurie yia 
politinės tautos valios reiškėjai 
ir vykdytojai, jam paskirtos 
politinės valstybės funkcijos ir 
suteiktos kai kurios respubli 
kos prezidento ir seimo prero 
gatyvos" (Iš buvusio VLIKo 
pirmininko Prel. M. Krupavi 
Čiaus komentarų prie VLIKo 
1944 m. Vasario 16 d. dėklą 
racijos).

1946 m. sudarius Reutlirg*' 
ne Vykdomąją Tarybą, buvo 
lyg. savaime suprantama, kad 
ii eina Lietuvos vyriausybės 
funkcijas, o VLIKas Lietuvos 
seimo funkcijas, kas nekartą 
VLIKo vadovybės buvo pa 
reikšta ir žodžiu ir raštu.
, L. Dipl. Čefas, kuris atstu 
vauja Lietuvos Diplomatinei 
tarnybai, ką ir VLIKas su tam 
tikrais rezervais buvo pripaž, 
nęs, pasirėmęs telegraminiais 
įgaliojimais ir aktais, khip pa 
skutinės Nepriklausomos Lietu 
vos vyriausybės legitimiais do 
kumentais, kurių vertę VLIKo

prerogatyvas, išvesdami

juridinė komsija 1950 ir 195^ 
metais paneigė, laikė save n<. 
minaliniu Lietuvos suverenumo 
ir valstybingumo tęstinumo ats 
tovu, iš ko paeina ir jo pieio 
gatyvos daryti pareiškimus ir 
veiksmus Lietuvos respublikos 
vardu.

Tuo būdu, jau iš pat pra 
džios, kai VLIKas, karui pasi 
baigus, pradėjo veikti tremty 
je Vokietijoje, buvo du veiks 
niai, kurie skelbėsi turį tas pa 
čias valstybės funkcijų vykdy 
mo
jas — VLIKas iš kovojančios 
svetimoje okupacijoje tautos 
pavedimo, o LDŠ iš paskuti 
nės Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės įgaliojimų ir ak 
tų. Ginčas ėjo ne dėl Lietu 
vos diplomatinio atstovavimo 
laisvajame pasaulyje ir ne dėl 
kovojančios su okupacija tau 
tos atstovavimo, bet dėl Lietu 
vos suvereninių valstybinių fu 
nkcijų vykdymo.

Tais klausimais galima po 
lemizucti, cituoti dokumentus, 
gretinti ir analizuoti faktus už 
ir prieš, tačiau klausimo 
dimui tas nepadeda.

Pnleiskim, kad a. a. 
nas Smetona, po to, kai 
vyko iš Lietuvos, būtų 
nyje sudaręs Lietuvos 
nę vyriausybę. Galimumų tara 
buvo, konkrečiai Kanadoje.
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VLIKo 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijoje, kuri yra kons 
litucinis pagrindas, skelbiama: 
„Lietuvių tauta, siekdama iš 
laisvinti Lietuvą iš okupacijos 
ir atstatyti, svetimų jėga laiki 
:iai sukliudytą, suvereninių Lie 
tuvos valstybės organų veiki 
mą, yra reikalinga vieningos 
politinės vadovybės. Turėda 
mos tai prieš akis, politinės 
lietuvių grupės, būdamos poli 
tinės valios reiškėjos, ir vyk 
dytojos, sutarė sujungti visas 
.autos jėgas bendram veiksmui 
ir sudarė Vyriausiąjį Lietuves 

Lietuvos diplomatų rolė ir fun 
kcijos būtų pasilikusios tarny 
binės, o VLIKo rolė, jei jis 
anomis aplinkybėmis būtų Lie 
tuvoje susidaręs, kaip kovos 
organas, ir jei būtų vėliau atsi 
dūręs tremtyje, būtų visai ki 
tokio pobūdžio ir paskirties, 
greičiausia kaip Tarybos prie 
Lietuvos egzilinės Vyriausy 
bės.

Bet to viso nebuvo, ir tai 
sukomplikavo Lietuvos suvere 
ninių ir valstybinių funkcijų 
tęstinumą už Lietuvos sienų, 
kai kraštas nešė svetimos oku 
pacijos jungą ir negalėjo pasi 
sakyti. VLIKo ir krašto rėžis 
tencjjos atstovų konferencija 
Baden - Badene 1948 metais 
klausimų sprendimui negalėjo 
turėti didesnės reikšmės. Piero 
gatyvų ir kompetencijų klau 
simas tarp LDT ir VLIKo pa, 
liko nesutartas.

Realybėje, kai iškilo konkre 
čios problemos, kompetencijų 
klausimą sprendė ne LDT ir 
ne VLIKas, bet svetimieji. 
Taip buvo Binnoje, Washing 
tone, Vatikane, Rio de Jane, 
ro. Visais tais atvejais vieno 
dai ntagaliojo nei LDŠ, nei 
VLIKo kompetencijos. Juo 
labjau, kad vienodas oreroga 
tyvas ir kompetencijas demons 
tfuodami svetimiesiems, abu 
šaudė į skirtingus taikinius. 

2. Tarp politinių grupių pačiame VLIKe.

Išlaisvinimo Komitetą' . Į VI I 
Ką be politinių grupių buvo 
dar priimti pogrindyje veikę 
rezistenciniai sąjūdžiai.

Jau tremtyje Wuercburge, 
1945 m., VLIKo grupėms su 
sitarus buvo priimtos dar dvi, 
paskutiniaisiais Lietuvos nepri 
klausomybės metais jau nebesi 
reiškusios politinės grupės, L. 
Ūkininkų Sąjunga ir L. Ūkinin 
kų partija, o dar vėliau 1953 
m. buvo priimti Mažosios Lie 
tuvos ir 1956 m. Vilniečių Są 
jungos atstovai. Viso labo per 
VLIKo veikimo laiką jame yra

buvę 13 politinių grupių ir są 
jūdžių.

1946 m. iš VLIKo buvo iš 
jungti nacionalistai, 1952 m. 
pasitraukė Lietuvių Frontas, 
1955 m. išsijungė Tautinis Są 
jūdis ir L. Laisvės kovotojai. 
Vlike beliko 9 politinės gru 
pės ir rezistenciniai sąjūdžiai, 
o už jo ribų pasiliko 5 grup ts 
įskaitant L. Rezistencijos Są 
jūdį, kuris niekad į VLIKą ne 
buvo įsijungęs.

VLIKe nedalyvaujančios 
giupės sudaro du atskilus tarp 
savęs dažnai glaudžiau bendra 
darbiaujančius junginius: Lietu 
vos Nepriklausomybės Talką, 
su 4 grupėmis, ir Lietuvių Fro 
ntą. Visos VLIKo pastangos 
išėjusias grupes grąžinti ir jų 
tarpe esančias naujas grupes į 
VLIKą įjungti buvo nevaisin 
gos. Talka VLIKo prerogaty 
vų ir kompetencijų vertinimo 
požiūriu atsistojo LDŠ pusėje 
Nors LNT V-ba savo laiške 
VLIKui 1956 m. vasario men. 
pareiškė, kad ji „reiškia savo 
pasiryžimą palaikyti savitarpi 
.ne pagarba pagrįstus santykius 
ar bendradarbiavimą visais at 
vėjais, kada tatai naudinga Lie 

3. Tarp politinių veiksnių ir lietuvių išeivijos globaline plotme.

Jau Pasaulio lietuvių bend 
ruomenės seimo metu 1958 m. 
New Yorke buvo jaučiama 
įtempta nuotaika dėl organi 
zuotos išeivių masės išjungimo 
aktyviai ir tiesioginiai dalyvau 
ti Lietuvos laisvinimo politinia 
me darbe. Faktinai, lietuvių 
bendruomenės įvairiuose kraš 
tuose, Kanada gali būti pavyz 
džiu, kur nėra kitų bendrinių 
lietuviškų rivalizuojančių orga 
nizacjų, vietos sąlygomis lietu 
višką politinį darbą vykdo, ma 
žiau ar daugiau palaikydamos 
santykius su VLlKu arba su 
L. diplomatiniais atstovais. J 
AV, kur politinei veiklai jau 
1940 m. buvo sudaryta ALT a, 
ji sėkmingai vykdė Lietuvos 
laisvinimo politines akcijas,

tuvos nepriklausomybės kovos 
sėkmingumui", tačiau, kadar 
gi nėra kam tokio „Lietuvos 
nepriklausomybės kovos sekį 
mingumo atvejį" nustatyti, iki 
šici jokio bendradarbiavimo ne 
buvo ir nėra. 1956-57 m. vest: 
pasitarimai dėl apsijungimo t'k 
dar daugiau išryškino skirtu 
inų apimtį ir tendenciją VLI 
Ką iš Vyriausiojo Lietuvos 
Laisvinimo Komiteto degra 
duoti iki Laisvinimo Komite 
to, be jokių lietuvių tautos ir 
ypač valstybės atstovavimo 
prerogatyvų, visą jo veiklą 
vedus į Lietuvos laisvinimo 
ei ją išeivijoje.

Lietuvių, Frontas, nors 
VLIKo buvo pasitraukęs 
tais motyvais negu Tautininkai 
ir Laisvės Kovotojai, tačiau pa 
sitarimuose su VLIKo grupė 
mis dėl apsijungimo gal tik 
taktikos sumetimą^) ėjo i& 
vien su LNT grupėmis.

Visi vėlyvesnį mėginimai ai 
naujinti apsijungimo pastan 
gas išryškino, kad LNT ir LF 
pažiūros nėra pasikeitusios ir 
kad VLIKo platformoje, ko 
kia ji buvo ir tebėra, apsijungi 
mas neįmanomas.
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bendradarbiaudama ir su pa 
siuntinybe Waahingtone ir su 
VLIKu per metines bendrines 
konferencijas, remdama VL1 
Ko darbą medžiagiškai. Jei pa 
čiu paskutiniu metu atsirado ri 
valizacija dėl politinio darbo 
tarp ALTos ir ALB, tai yra 
JAV išeivijos vidaus reikalas 
susirasti modus vivendi ir ne 
sklandumus pašalinti.

Tačiau lieka bendrinis klau 
simas — visos lietuviškos išei 
vijos globaline prasme akty 
vus įjungimas į politinę Lietu 
vos laisvinimo veiklą pasauli 
ne plotme, tokią, kurią 1960 
metais kėlė Pasaulio Lietuvių 
Bendiuimenės centro valdyba, 
ir kurią 1962 m. pradžioje pa 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
6.
Šiandien Barvainis turėjo kažką nepaprasta. Į ligoninę, 

vadinama Respublikine, kurioje Barvainis dirbo, atvežė sužeis 
tą žveją. Jam sutriuškintas buvo kairiosios rankos delnas. 
Žvejas, kuršis, pasirodė nepaprastos valios vyras. Jis nesida 
vė anestesuojamas.

— Mun naskaudės, — lyg ir žemaičuiodamas jis pasakė 
r ištesėjo.

(Kuršio kairioji ranka buvo persprosta per delną. Didžio 
jo piršto visai nebuvo, o ketvrtasis vos laikėsi ant minkštųjų 
audinių. Barvainis operavo pats.

— Kolegos, — aiškino operuotojas jauniems gydvlo 
jams. Lengviausia būtų amputuoti ranką per riešą, bet tokiu 
atveju žvejas liktų be kairiosios rankos. Mes pabandysime iš 
gelbėti tuos pirštus, kurie dar nėra visai sutriuškinti. Kas su 
triuškinta, pašalinsime, kas sulaužyta, įstatysime į šynas ir, 
galimas dalykas, išgelbėsime tris pirštus, — tai bus beveik vi 
sa ranka, nors sužalojimas, kaip matote, žiaurus. — Ir bar 
vainis pradėjo operuoti, asistuojamas abiejų jaunų gydytojų.

. Operuotojas pirmiausia pašalino vos besilaikantį ketvir 
tąjį pirštą, išėmė sutriuškintus delno kaulus, tikriau — ske 
veldras, paskui lukšteno riešo kaulus.

— Štai os naviculiare, os hamatum, os capitatum. . . Ir 
galų gale jis suveržė į vienetą likusius audinius, užrišo siūles, 
sulaužytus pirštų falangus apvedė šynomis ir ranka pasidarė 
tripirštė, sumažėjusi ir keista.

Žvejas, matyti užgrūdintas sunkioje kovoje už būvi iš 
tesėjo nei nesuvaitojęs, nei kitu būdu parodęs nepakantumo.

Atlikęs ligoninėje darbus, su ligoninės personalu Barvai 
nis vyko į „Traviatos" repeticiją, vykusią miesto teatre, Teat 
ro gatvėje Nr. 2.

Barvainis, lengvai sutikęs dalyvauti saviveiklinės operos 
oastatyme, bet atsilankęs kelis kartus į repeticijas, suabejojo, 
ar verta jam veltis į tą maišatį, kuri visokiu atveju bus tiktai 
mėgėjiška ir sumenkins jo iš nepriklausomybės laikų protesi 
nės operos (spūdžius?

Šiandien jis sumanė plačiau pasiteirauti, kas gi operai va 
dovauja, kas solistai, ir sužinojo, kad diriguoja A. Kepenis, 
režisuoja B. Juškevičius, chorą mokina R. Varnas, dekoraci 
jas piešia J. Ceičytė, solistais veik vieni inžinieriai — A. Kos 
mačiauskas, A. Bielskis, F. Alšėnas... O solistės — jų Ilgo 
ninės medicinos sesuo G. Mataitienė, bibliotekininkė K. Kri 
siūnienė ir panašiai.

„Kažin, — pagalvojo Barvainis, — ar tai nebus, kaip 
Krylovo pasakėčioje, kur pyragus kepti pasiėmė batsiuvis, o 
batus siūti kepėjas”. . .

Tiesa, mergaičių chore buvo jaunų ir gražių, kas jam aau 
giausia ir patiko, traukė dėmesį.

Moterys sovietiniais laikais buvo likusios veik vienintelis 
io minčių ir siekių pasaulis. Jis tiesiog suseksualėjo, ir tai 
kažkaip palaidai, nekontroliuojamai, nusižmoginęs. Jis, gydy 
tojas, nesugebėjo savęs suvaldyti ir visiškai pasidavė gyvuli 
niams instinktams. Taigi nesukontroliavo savęs su Boreikaite, 
kuri dėl vaiko ir vyro priakaištų net žudėsi.

Lilė nepasidavė. Lilė atvirai ir nesivaržydama į Barvai 
nio meilinimąsi atsakė:

„Žinau aš jus vyrus... Jūs gaidžių prigimties... Jūs ne 
matote motery žmogaus... Ne, daktare, manęs nesuviliosite"...

„Koks aš jums gaidys, Lile ” — tada Vilniuje, spyrėsi 
Barvainis. — „Aš gi laisvas, aš galiu vesti jus... Aš irgi noriu 
žmogaus“...

„Jeigu taip, tai ir grįžkite pas žmoną... Ji moteris, ji 
jūsų vaikų motina". . .

„Lile manęs nesupranti“. . . — Įkalbinėjo, o pats galvo 
jo, kad Lilė sakė teisybę... Viktorija, Kastancija, Monika... Vi 
sas pulkelis. . .

Prisimindamas jaunas, studentavimo dienas, Barvainis 
galvojo, kiek merginų jam patiko. Kartais atrodydavo, kad 
nėr visame pasaulyje gražesnės ir geresnės, bet praeidavo kiek 
laiko, ir jis įsitikindavo, kad tai buvo iliuzija, ir jam patikdavo 
jau kita. . . Ir jis save kaltino, kaip taip buvo neapdairus ir pa 
sidavė tokiai permatomai iliuzijai. . . „Ne, ateityje toks neap 
dairus nebūsiu", — save įtikinėjo. Ir vis tiktai vieną kartą 
iliuzija užsibaigė katastrofiškai. Tai atsitiko su Viktorija. . .

Tomas Barvainis ir Viktorija Pūslytė buvo beveik kai 
mynai. Tomas kiįęs iš artimosios pazarasės — Jauneikių kai 
mo, perdėm lietuviško, nors patys Zarasai anksčiau buvo ap 
rusinti ir aplenkinti. Susikūrus Čia kultūros - Švietimo draugi 
jai „Akstinas“, įsikūrus gimnazijai, kylant Zarasams iš karo 
griuvėsių ir carinės rusų okupacijos, jau labai buvo atlietuvėję. 
Zarasai kilo, auko ir plėtėsi. Zarasai buvo pasidarę žymiu 
Lietuvos sporto centru — vasaros vandens ir žiemos pašliūžių, 
su vieninteliu Lietuvoje tramplynu. Jaunimas ypač domėjosi 
Zarasais ir juos lankė. O Viktorija Pūslytė iš artimos paute 
nes. Grybelių kaimo, gal 3 km nuo Utenos. Tai galima sa 
kyti, žymūs kaimai, davę Nepriklausomai Lietuvai įžymių 
žmonių. Jauneikius išgarsino plati Glatkauskų giminė, But 
kiai. Tai lietuvių kovotojų už tautos reikalus ir savąją kalbą 
sąmoningų lietuvių kaimas. Grybelių gi kaimas Lietuvai yra 
davęs istoriką Šapoką, karininką Daugėlą, eilę kitų kultūrinin 
kų. Beveik vienamečiai, ir Barvainis ir Pūslytė visai tais pa 
Čiais metais lankė gimnaziją, vienas Zarasų, kita Utenos, o 
gimnazijos palaikė kaimyniškus santykius, padarydavo eks 
kursijų ir bendrų pobūvių. Kai gi Zarasuose vykdavo vandens 
šventė, Utenos gimnazija, jeigu ne ekskursija, tai pavieniui vie 
sėdavo Zarasuose. Taip Barvainis susipažino su Pūslytė, o 
Universitete, viename kurse studijuodami, visai susidraugavo. 
Be universitetinio bendravimo, kai kolegiškai Barvainis pade 
davo Pūslytei tai anatomikume, tai ruošiantis egzaminams, 
ypač einant pas didelių reikalavimų anatomijos profesorių Ži 
linską, artino dar ir bendros kelionės, nes abiems buvo pake 
liui, Kauno Zarasų plentu. Jie susitarę ir vykdavi tuo pačiu 
autobusu. Taip ir susiartino. Atrodė, kai baigė universitetą, ki 
tos išeities jau ir nėra, kaip tiktai suderinti gyvenimo žingsnius.

Barvainiui ypač liko įsiminusi 1939 metų gruodžio 31 dieną.
Naujųjų Metų išvakarės Lietuvoje ir ypač Laikinojoje 

sostinėje, Kaune buvo nepaprasto įspūdingumo. Barvainis tre 
čio kurso medicinos studentas, tą vakarą pakvietė kolegę Vik 
toriją Pūslytę praleisti vakarą bendrai. Vėliau jie prisiminda 
vo tą vakarą dažnai. Tai buvo paskutinis toks vakaras Nepri 
klausomoje Lietuvoje ir jų asmeniniame gyvenime, niekad dau 
giau nieku panašaus nepasikartojęs. Ir dabar kaip per miglas 
Barvainis mato tą reikšmingą vakarą ir jo pasiilgsta kaip ko 
kio laisvės ir laimės miražo.

Tą vakarą Barvainis gavo biletus į „Traviatą" ne į „siu 
dentišką galiorką", bet į pirmąjį augštą, nors pris kasos teko 
pastovėti ilgokai. Tradicinė „Traviata" Naujųjų Metų išva 
karėse buvo labai iškilminga. Publika puošniai pasirėdžiusi, lo 
zėse valdžios pareigūnai, diplomatai, frakuoti, su ordinais. Ir 
Barvainis su Pūslytė čia pat, gretimoje ložėje. Jie ir daugiau 
kolegų mato ir partery, ir ložėse, ir „galiorkoje“,

Užgęsus šviesoms, uvertiūra nuveda žiūrovus į asmenį 
nę dviejų žmonių traptą dramą, kurią scenoje kūrė Alfredas— 
Petrauskas su Violeta—Kardeliene, palydimi eilės kitų asine 
nų : Alfredo tėvo Žermon—Sodeikos, barono—P. Olekos, Vio 
lėtos draugių, bar.—A. Kalvaitytės ir kt.

Barvainis buvo skaitęs kritikų, kad Traviatoje Verdi or 
kestras skamba, kaip gitara, bet operos melodingumas, gracin 
gas efektingumas, nuoširdūs išgyvenimai jaunus žmones veikė 
iki sąmonės gelmių. Ir skaudu buvo dėl nesusipratimų, kurie 
painiojo santykius, ir gaila buvo dviejų gyveninio scenoje plas 
dančių sielų, kurių laimei, atrodo, taip nedaug betrūko, („Lai 
mė buvo taip netoli...“), tačiau taip viskas trapiai susidėjo, 
kad pasibaigė skaudžia nelaime, kuriai jau niekas padėti nega 
įėjo. Publika šaukė artistus ir dirigentą 1 alIdt-Kelpšą į rampą 
pakartotinai ir Barvainiui su Pūslytė delnai skaudėjo nuo plo 
limo.

Po to, taip pat ęena nepriklausomybės tradicija, jie ėjo 
prie Karo muzėjaus, kurio sodelyje muzėjaus direktorius, gen. 
dr. V. Nagius ruošė plačiąjai Kauno publikai Naujų Metų su 
tiktuves.

Karo muzėjus ir Nežinomojo kario kuklusis paminklas 
buvo gausiai iliuminuotas — Švietė ir žibėjo, tar 
turn skendo šviesose. Prieš pat 12 generolai iškilo į tribūną ir 
per garsiakalbius prabilo į Karo muzėjaus sodelį perpildžiu 
šią ir sodelį apgulusią publiką gražiu žodžiu, primindamas tau 
tiečiams laikų rimtumą.

— Brangūs tautiečiai ir brangios tautietės, visi lietuviai 
ir visi Lietuvos piliečiai: — kreipėsi gen. Nagius j susirinku 
sius. — Gyvename naujus, pavojus nešančius, laikus. Vyksta 
žiaurus karas, kuris liečia ir mūsų Tėvynę. Mūsų buvęs prie 
šas, lenkas, pas mus įieško globos. Mes keršto jausmų niekam 
neturime. Bet pavojus kyla didelis. Mes turime būti budrūs, 
pasiruošė ir pasiryžę ginti Tėvynes laisvę, kuri mūsų tautai 
sudaro geriausias sąlygas gyvuoti ir kilti kultūros bei gerbūvio 
pakopomis. . . Budėkime!

Gen. Nagius kalbėjo Iki Muzėjaus bokšte pradėjo muš 
ti 12. Pasveikinęs susirinkusias Naujaisiais 1940-tais metais, 
gen. Nagius davė ženklą Invalidų orkestrui groti Himną. Vi 
sa didžiulė žmonių minia, kaip vienas žmogus, užtraukė Him 
ną. Nepaprastai, galingai, drauge su karo invalidų orkestru 
skambėjo:

Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme! . .

Kaž kas fatališka girdėjosi minios giedojimo išraiškoje. 
Daugeliui ašarojo akys. Po Himno ir maldos vieni kitus pra 
dėjo sveikinti Naujaisiais Metais, nenujausdami tos baisios 
tragedijos, kurią artino likimas. . .

Tuo tarpu padangėse pradėjo sproginėti raketos, apačio 
je sušvito įvairiaspalviai fejerverkai. Tai buvo nepakartoja 
mos N. Metų iškilmės. Žmonės pradėjo skirstytis kas sau. 
Barvainis su Pūslytė užsuko į Monopolį, kur sutarė praleisti 
Naujųjų Metų sutiktuves.

daugiau.
L
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Mirė dailininkas
ADALBERTAS STANEIKA

Philadelphijoje — Wynco 
te, Pa., š. m. vasario 1 i d. mi 
rė dailininkas, ilgametis Lietu 
vos diplomatinės tarnybos pa 
reigūnas Adalbertas Staneika. 
Palaidotas netoli Philadelphi 
jos West Laurel Hill kapinėse, 
vasario 20 d. dalyvaujant lietu 
vių ir amerikiečių visuomenės 
atstovams, Lietuvos Pasiunti 
nybės Patarėjui „Vašingtone 
Dr. St. Bačkiui, Prof. Puzmui, 
dailininkui Č. Janušui, Pasiun 
tinybės patarėjui Petrui Žilio 
niui, op. sol. Juzei Augaitytei, 
pažįstamiems ir draugams .š 
Philadelphijos ir tolimesnių 
vietovių. Ant naujai supilto ka 
po sudėta daug vainikų ir gė 
lių.

Adalbertas Staneika gimė 
1885 m. balandžio 23 d. Le 
kiuose, austrų okupuotos Len 
kijos dalyje, kur jo tėvas, kaip 
Lietuvos prieš rusus sukilimo 
dalyvis, buvo priverstas išbėg 
ti. Baigęs vidurinį ir augštesnį 
mokslą Krokuvoje, studijavo 
Krokuvos merto akademijoje 
(paišybą, tapybą) 1904 m., 
Miunchene 1909 m., Paryžių 
je 1910-12 m. ir Romoje 1912 
-18 m. Italijoje išgyveno apie 
dvidešimt metų studijuodamas, 
mokytojaudamas ir dirbdamas 
Lietuvos diplomatinėje tarny 
ooje. Krašto pažinimo liksiu, 
1904 metais, Adalbertas Sta 
neika kartu su skulptorium P. 
Rimša ir dailininku Adomu 
Varnu padarė kelionę pesh ap 
'ink Lietuvą.

Adalbertas Staneika daiyva 
vo pirmose lietuvių dailininkų 
parodose Vilniuje 1906-7 ir 
1908 metais, kuriose dalyvavo 
ir mūsų genialusis Mykolus 
Čiurlionis. Šiose parodose A. 
Staneika išstatė eilę portretų: 
rašytojos Žemaitės, Gabrielės 
Petkevičiūtės, S. A. He.ba 
čiausko, prof. Roemerio, muzi 
ko Skirgailos, skulptoriaus 
Ulianskio ir kitų 

Nuo 1930 m. laikė Kaune 
dailės studiją ir nuo 1941 ligi 
1944 metų profesoriavo Kau 
no Meno Institute. Dalyvavo 
Kaune ir Vilniuje rengiamoje 
parodose. Vilniaus muzėjus yra 
įsigijęs dailininko staneikos ta 
pytą skulptoriaus Petro Rnn 
Šos portretą. Kai kuriuos veliu 
nio darbus yra įgijusi Kauno 
Čirlionio galerija. Dailininko 
Staneikos nutapytas Dr. Kazio

Griniaus, Lietuvos prezidento, 
portretas yra išstatytas Čiurlio 
nio galerijoje Chicago, Ill. Ve 
lionis yra buvęs Lietuvos Dai 
lininkų Sąjungos pirmininku 
su dailininku Žmuidzinavičių 
mi vice-pirmininku ir dailinir. 
ku Rūkštele sekretorium'. Nuo 
1945 ligi 1959 metų velionis 
laikė dailės studiją Ravensbur 
ge, Vokietijoje. Dalyvavo dai 
lės parodose Baden - Badene 
kartu su kitais lietuvių, latvių 
ir estų dailininkais. Nuo 1919 
metų laikė dailės studiją JAV 
Wyncote, Pensylvania.

Dailininkas Staneika laikė 
iš savo pagrindinių darbų ge 
riausiai meniniu požiūriu pavy 
kusiais: rašytojos S. Čiurlionie 
nes portretas (pastelė), skulp 
toriaus Petro Rimšos portretas 
(aliejus), Dr. Kazio Griniau:., 
Lietuvos prezidento, portretus 
(aliejus), Dr. Juozo Nemeik 
šos. portretas (aliejus), Elenos 
Korganovienės portretas (alie 
jus), Evos Neniškienės port 
retai (pastelė ir aliejus), skulp 
toriaus Hans Mezler portretas, 
(aliejus) 
Daukšos 
Andre 
(aliejus), dipl. ekon. Felikso 
Andriūno portretas (aliejus), 
prof. Dr. Rev. Lewis A. Bri 
nėr portretas (aliejus) ir velio 
nio žmonos Marijos portretas 
(aliejus), Tacony Park ir Cur 
tis Arboretum peizažai (alie 
jus ir tempera).

Šalia dailės meno, velionis 
didelę savo veiklos dalį yra 
atidavęs Lietuvos diplomat! 
nei tarnybai, nuo 1921 ligi 
1940 metų. Užsienių 
tarnyboje velionis yra 
Pasiuntinybės patarėjo 
ralinio konsulo rango, 
mojo pasaulinio karo _ 
sios Lietuvos vyriausybei for 
muojanl pirmuosius valstybės 
pareigūnų kadrus, velionis bu 
vo pakviestas prisidėti prie 
valstybės atkūrimo darbo, ir 
dėl gero svetimų kalbų (italų, 
anglų, prancūzų, vokiečių, is 
panų, lenkų, rusų ir kt.) mo 
kėjimo ir vakarų kultūros pa 
žinojimo, Adalbertas Staneika 
buvo pakviestas Martyno Yčo 
ir Dr. Jurgio Šaulio į steigiamą 
Lietuvos Pasiuntinybę Romoje 
bendradarbiauti, iš pradžių at 
tache, paskui pirmojo sekreto 
riaus pareigoms. Romoje Pa

advokato Dr. S 
portretas (aliejus), 

Dardenne protretas

Reikalų 
atsiekęs 
ir Gene 
Po pir 
atgimu

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

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

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

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.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
18.

Ragana, keistai gestikuliuodama, brėžia ratą ir 
stato į jį visokius nepaprastus daiktus. Tuo tar 
pu stiklai ima žvangėti, sugriaudžia katilai - • li
tai sudaro savotišką muziką. Pagaliau ji atga 
bena didžiulę knygą, įkelia ratan beždžiones, 
iš kurių viena jai atstoja pultą, o kita laiko 
deglą. Paskui ragana linktelia Faustui, kad jis 

prieitų artyn.
FAUSTAS 

Mefistofeliui
Kaip visa tai daryt jinai netingi?
Kam tos grimasos, mostai paslaptingi? 
Gal tu manai, kad jais bent kiek tikiu? 
Tegu ji man nemuilina akių!

MEFISTOFELIS
Lai vaipos! Tau dėl to galvos neskauda.
Kaip daktarei tu būk jai atlaidus.
Ji daro šituos fokusus keistus, 
Kad gėrimas išeitų tau į naudą. 

Verčia Faustą įžengti ratan 
RAGANA

pradeda pompastiškai deklamuoti iš knygos 
Iš vieno dešimt
Pasidaryk,
Dviejų neskaityk, 
Trejetuką pridėk — 
Ir praturtėk!
Dėl keturių

KULTŪRWB>KKQ^IKA
ALD. KEPALA1TĖS 

KONCERTAS
Kovo 4 d. Carnegie Recital 

salėje, New Yorke, viso kon 
certo programą atliko pianistė 
Aldona Kepalaitė. Pianistė ž: 
noma ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių visuomenei. Toje 
pačioje Carnegie Recital salė 
je lietuvė pianistė jau yra pasi 
rodžiusi du kartus — 1956 m. 
ir 1959 m. bendrame koncer 
te.
LIETUVOS KOMPOZITO 

RIŲ SĄJUNGOS 
valdybos pirmininku išrinktas 
komp. E. Balsys, pirmininko 
pavaduotoju komp. J. Juzeliū 
nas, atsakinguoju sekretorium 
P. Tamuliūnas.

TARPTAUTINĖ DAILĖS 
PARODA

San Paulo mieste (Brazilijo 
je) atidaryta šeštoji tarptauti 
nė šiuolaikinio meno pat > !a 

Parodoje dalyvauja apie 40 
pasaulio šalių.

siuntinybėje velionis dirbo nuo 
1921 ligi 1930 metų, ir vėliau 
ligi 1940 metų Kaune Užsie 
nių Reikalų Ministerijoje. Ša 
lia pagrindinio darbo Politmia 
rne Departamente, Adalbertas 
Staneika buvo Lietuvos Dele 
gatu Tarptautiniame Darbo 
Biure Ženevoje prie Tautų Są 
iungos, Lietuvos Tarptautiniu 
Intelektualinio bendradarbiavi 
mo Įstaigos, kurios centras bu 
vo Paryžiuje, Lietuvos Raudo 
nojo Kryžiaus vyriausiu įgalio 
tiniu karo pabėgėlių reikalams. 
Adalberto Staneikos valstybinė 
n visuomeninė veikla buvo at 
žymėta Didž. Lietuvos Kunigai 
kščio Gedimino, Latvių Trijų 
Žvaigždžių, Estų Nepriklauso 
mybės ir Italijos Komendato 
riaus (rikėjo) laipsnio orde 
nais.

Adalbertas Staneika, kaip 
Lietuvos valstybės pareigūnas 
ir visuomenininkas, dirbti nuo 
širdžiai laikė savo pareiga te 
vynei, dailės meną savo tikruo 
ju pašaukimu, todėl dirbdamas 
diplomatinėje tarnyboje, visą 
laisvą bei poilsio laiką, sekma 

niais ir vakarus pašv, 
dailės menui, niekada 
traukdamas tapybos
Nuo 1949 metų, Jungt. Amen 
kos Valstybėse velionis buvo 
visiškai atsidavęs dailės kūry 
bai.

nenu 
darbo.

Dr. S. Daukša.

V TARPTAUTINIS POETŲ 
FESTIVALIS

I Belgijoje, Knoke le Zut 
i mieste įvyko V tarptautinis po 
i etų festivalis. Festivalio tema

— „Mitas ir poetas“.
Baigiantis festivaliui, pirmi 

■ nmkaujantis belgų poetas A 
: Olo perskaitė dalyvių „Atsi 

šaukimą į pasaulio 
riame sakoma:

„Keturiadešimt 
tybių 300 poetų, 
čių visoms rasėms, religijoms 
<r įsitikinimams, susirinkę Krio 
ke į V. Tarptautnį festivalį, 
dar kartą patvirtina žmonijos 
dvasinio likimo 
Suprasdami žmogaus prigim 
ties vieningumą ir tai, kad vi 
siems žmonėms yra įprasta ko 
voti už gyvybę, siekti taikos ir 
grožio, poetai kreipiasi į tautų 
sąžinę, reikalaudami, kad bū 
tų pašalinta šiandien ties zmo 
nija pakibusi karo grėsmė. Po 
etai tikisi, kad valstybiniai vei 
kėjai, kurie yra atsakingi už 
žmogaus ir visos žmonijos atei 
tį, parodys pakankamai išmin 
ties bei romumo, pašalinant nū 
nai grėsmingą karo pavojų“.

BRAZILŲ RAŠYTOJO
TRISDEŠIMTEM1S

Brazilijos literatūrinė visuo 
menė pažymi Ž. Amadu kūry 
binės veiklos 1 trisdešimtmetį. 
Rio-de-Žaieiro žurnalas „Ledu 
ra“ savo vedamajame straips 
nyje smulkiai analizuoja rašy 
tojo kūrybos kelią. Paminėję®, 
kad Ž. Amadu kūriniai yra iš 
versti į trisdešimt keturias kai 
bos ir kad „jo romanas ,Gab 
riela’ yra populiariausia knyga 
Brazilijoje".

Ž. Amadu jubilėjaus proga 
leidykla „Livraria Martins ėdi 
tora" nutarė išleisti geriausių 
Brazilijos dailininkų iliustruo 
tą rašytojo kūrinių rinkinį. Ž 
Amadu neseniai išrinktas Bra 
zilijos Literatūros akademijos 
nariu - steigėju.

LIETUVOS POETŲ 
SEKCIJOS

pirmininku išrinktas V. Reime 
ris, jo pavaduotoju A. Balta 
ku ir sekretorium V. Rudokas.

• Poetas E. Mieželaitis prista 
tytas Lenino premijai už lyri 
kos knygą „Žmogus", apie ku 
rią labai gerai atsiliepė rusti 
kritika.

sąžinę“, ku

dviejų tau 
atstovaujan

bendrumą.

JONAS AISTIS
Peizažas

Laukas, kelias, pieva, kryžius, 
Šilko juosta mėlyna.
Debesėlių tankus ižas
Ir graudi graudi daina.

Bėga kelias ir berželiai 
Linksta vėjo pučiami; 
Samanotas stogas žalias 
Ir šuns balsas prietemy.

O toliau — paskendęs kaimas, 
Tik žirgeliai tarp kalvų — 
Šlama liepos tokia laime, 
Tokiu liūdesiu savu.

Tik sukrykš, lyg gervė, svirtis, 
Sušlamės daina klevuos. . .
Gera čia gyvent ir mirti!
Gera vargt čia, Lietuvoj!..

(Iš naujai Romuvos išleistos 
Jono Aisčio Poezijos knygos).

Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesini* lietuvių laik 
raiti*. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Paric., I1L, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Aistis. POEZIJA, pii 

na poeto sukurtų eilėraščių 
rinktinė. Knyga 420 puslapių, 
kietais viršeliais, su dailininko 
Vytauto K. Jonyno aplanku. 
Kaina 6 doleriai. Spaudė Tėvų 
Pranciškonų spaustuvė Tiražas 
1500 egz. 
Romuva, 
York 17. N. Y.

Stasys Laucius.
LIKA. 1 ai pirmas
kęs bandymas satyrine forma 
nusakyti netolimą mūsų tėvy 
nės laikotarpį. Puslapių skai 
čius nepažymėtas. Kaina 1.50. 
Spaudė Orion Press, 1961 me 
tais. Knyga minkštais virše 
liais. Išleido Pašvaistė, bend 
radarbiaujant su Romuvos le 
dykla. Knygą galima įsigyti 
Romuvoje, 507 Fifh Avė., N. 
York 17, N. Y.

METMENYS 4 nr. 1961 
metų, numeris skirtas Juditai 
Audėnaitei, Jurgiui Jaks-Ty 
riui, ir Antanui Škėmai. Leidi 
nys labai įdomus. Nr. kaina $ 
1.50. Adresas: Ramojus Vai 
tys, 615 Hinman Ave, Evans 
ton, Illinois, USA.

Sigitas Pranckūnas. RIED 
MENYS RIEDA PERGA 
LEL 242 pusi. Kaina $2.50. 
Išleido „Rūta“, 89 Napier Str., 
Hamilton, Ont., Canada.
wmitunmn»nHiinnittmn«mwtn»nnnnn::K::::m»»wnnH«»nCTmmt

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viškasis 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 įvikinla čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto uus 

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

Spring Valley, Ill., USA.

1961 metais išleido
507 Fifth Ave, New

RESPUB 
toks pavy

..GIMTOJI KALBA 19ul 
m. Nr. 3—4(13—14)., 4314 
40th St., Brentwood, Maty 
land, USA. Žurnalo kaina me 
tams 1 dol.

• Valteris Banaitis žinomas lie 
tuvių kultūrininkas, nuolatos 
gyvenąs Vokietijoje, savo pa
kaitų kelionę po Jungtines V- 
bes pradėjo nuo Los Angeles, 
Calif. Kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvos padėlį. Paskaita bu 
vo turininga, įdomi, visapusi 
kai pasisekusi.

STUDENTAI KONCERTĄ

VO LENKIJOJE, ČEKIJOJE

Vilniaus spauda paminėjo 
apie Vilniaus universiteto stu 
dentų ansamblio pasirodymus 
Lenkijos 
miestuose, 
koncertai.
tame koncerte buvo apsdankę 
ir Punsko lietuviai. Kai kurias 
dainas vilniečiai dainavo lenkis 
kai ir čekiškai. Didžiausią pas 
sekimą turėjo „Klumpakojis“ 
„Gaidys“, lyriška daina ,,Ber 
nelis Linginėlis“, V. Muradelio 
.Buchenvaldo varpai“ ir kt. Su 
ansambliu drauge koncertavo 
operos ir baleto artistai E. Ka 
niava ir V. Daunoras, valst. 
konservatorijos dėstytoja pia 
nistė E. Dineikaitė. E.

ir Čekoslovakijos 
Iš viso buvo šeši 

Varšuvoje sureng

Įspėti turiu. . . 
Penkis septyniais. 
Šešis aštuoniais 5

g Paversk — ir tiek. j 
į Devyniais tikėk, 

O dešimt išbrauk
. . Ir mesk juos lauk. ' \

jj ■* Štai laumių daugybos lentelė.
FAUSTAS

/ Nusivebleno visiškai vargšelė!
/ MEFISTOFELIS

Žinok, brolau, tai tik pati pradžia; 
Visa knyga taip lygiai parašyta. 
Įsivaizduok, kokia kančia 
Sugrornuliuoti svaičiojimą Šitą! 
Ir kvailas ir protingas pasakys, 
Kad tai-minčių klaikiausias kratinys, 
Kur žodis žodžiui nuolat prieštarauja. 
Bet nematau aš nieko šičia naujo! 
Daug melo skleista nuo senų laikų 
Ir skelbta, kad jisai — šventa teisybė, 
Trejybė—vienetas, o vienetas—trejybe...-} 
Nesąmonių pripaistė — ir puikur 
Juk ginčytis su asilu — sunkoka.
O žmonės jūroj šitokių šnekų 
Nebūtą prasmę sužvejoti moka.

RAGANA v
tęsia toliau \

i Išminties galia —
Reta dalia, 
Nežinoma niekam laimė. 
Kas įkandin jos 
Neaigainios, 
Pas ji afęųi aavaūuef

FAUSTAS
Nuo senės pliurpalų tu dar nepamišai? 
Sakyk jai, kad daugiau nebeklejotų.
Man rodos, visas pulkas idiotų 
Kažką lyg marmaliuoja sumišai.

MEFISTOFELIS
Miela Sibile, nemarmėk, nutilk!
Aš laukiu: kurgi tavo eleskyras?
Tu pilną taurę svečiui jo pripilk : 
Lengvai pakels jį šitas mokslo vyras. 
Kuriam tikrų tikriausiai šimtąkart 
Ir šio ir to bus tekę gert.

Ragana su įvairiausiom ceremonijom pilu gen 
mą taurėn; Faustui ją pakėlus prie lūpų, 

tvykstele ugnelė 
lig dugno! Vienu gurkšniu! Na, 
Tur būt, jau kraujas tau užkaito.
Stebiuos: pačiam šėtonui „tu“ sakai tu, 
O vis dar gąsdina tave liepsna?
Ragana leidžia Faustui išeiti iš rato 
Dabar judėk. Žvaliauz Išeik!

RAGANA
Nuo laumės gėralo atkusit nejučia! 

MEFISTOFELIS 
raganai

Jei iš manęs ko nors tau reikia, 
Aš atsilyginsiu Valpurgijos nakčia.

RAGANA
Tas mano skystis ypatingai veikia, 
Niūniuojant šią dainelę. Štai jinai.

MEFISTOFELIS 
Faustui

Greičiau! Turi krutėti būtinai
Ir taip išprakaituoti, kad netrukus 
M ėdriausias eieskyro iašeliuka*

Kiaurai galėtų persunkti tave. 
Ir jusi, net žingsniuodamas gatve, 
Išmoksi augšto tinginystės meno 
Kaip Kupidonas širdį tau kutena.

FAUSTAS
Leisk dar pažvelgt į veidrodį, kur man 
Ka tik tokie stebuklai atsivėrė!

MEFISTOFELIS
Žiūrėt neverta negyvan stiklan: 
Greit pamatysi gyvą grožio gėrį.

Pusbalsiu
ĮPo šitų vaišių boba kiekviena 
Atrodys tau gražioji Elena!

GATVĖ
Faustas. Pro šalį pražingsniuoji Margarita. 

FAUSTAS
Dailiausioji panele, ar galiu 
Prieit ir palydėti jus keliu?

MARGARITA
Nei aš panelė, nei dailiausia, — 
Pati viena namolei parkeliausiu. 

Ištrūksta jam iŠ rankų ir pasprunka.
FAUSTAS

Kokia jauna, kokia graži! 
Tokios kaip gyva#, dievaži, 
Dar nemačiau! Drovi, kuklutė 
Ir tartum šelmiška truputį. 
Aš neužmiršiu, kaip jinai 
Paraudusias akis nuleido. . . 
Jos lūpų radastas, jos veidą 
Aš atsiminsiu amžinai.
O kaip ji taikliai man atsakė — 
Ir vėl nuskrido lyg plaštakė!

Įeina Mefistofelis
* j* Bu* daugiau
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SAU LT Ste. MARIE, Ont
MOKT|REAL
VARTOTOJŲ KOOPERATYVAI MONTREALYJE

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT

Tūkstančiai Montrealio lie 
tuviu kasmet išleidžia šimtus 
tūkstančiu dolerių įvairioms 
prekėms — virtuviniams pe 
čiams, šaldytuvams, foto apa 
ratams, baldams, rūbams ii 
daugybei namų apyvokos ir pa 
taisymų ar pagerinimų re'ka 
iams. Kaip taupymas ir skobiu 
nas sudarė pagrindą koopera 
Snio banko ,,Litas“ augim ... 
.aip kasdieninio vartojimo pre 
kių reikalas galėtų sudaryti pa 
grindą dar didesniam vienetui 
— Montrealio lietuvių vartoto 
jų kooperatyvui. Toks koope 
ratyvas nebūtų mūsų išrač.. 
mas. Žydų tautybės piliečiai 
St. Laurence Blvd, turi didžiu 
lį keturių augštų kooperatyvą, 
kuriame gali pirkti nuo adatos 
iki pilno buto apstatymo. Ma 
žesnių vartotojų kooperatyvų 
turi ir kitos tautybės, nekal 
bant jau apie prancūzus, kurių 
kooperatyvai yra vieni iš stip 
riaušių Kanadoje.

Ką toks vartotojų koopera 
tyvas duotų eiliniam vartoto 
jui:

1) Užtikrintą prekės tusi ir 
kainą. Jame nebereikėtų derė 
lis arba bėgioti iš krautuvės į 
krautuvę prieš perkant, kad su 
žinojus, ką kiti už tą prekę 
piašo;

2) daugumai prekių fabri 
kai duoda apie 50% nuolai 
dos. Mokamai tvarkomas ko 
operatyvas, jei ir nenumuštų 
kainų iš karto savo krautuvės 
lange, tai bent gale metų ga 
lėtų išmokėti šėrininkams ge 
rus dividendus, o savo klien 
tams — geras įpirkimo premi 
jas. Numušti kainas lange iš 
karto naujam „gizniui“ gana 
pavojinga, nes' nespėjus atsi 
stoti ant kojų, tektų išeiti į 
mirtiną konkurenciją su ap'.in 
kinėmis krautuvėmis.

3) Pasitikėjimu ir sąžiningu 
patarnavimo paremti santy 
kiai tarp tokio kooperatyvo ir 
lietuvio vartotojo, įgalintų ap 
tarnauti visus lietuvius, kad ir 
toii nuo krautuvės gyvenan 
čius, nes užsakymai galėtų bū

ti priimti telefonu, o prekės 
grąžintos be pykčių, jeigu ka 
da tatai būtų reikalinga.

4) Toks vartotojų koopera 
tyvas, susitaręs su kredi.o un 
ja „Litas“, galėtų duoti p-e 
kės kreditan, pervesdamas sko 
lų įmokėjimus į banką. Šitoks 
bendradarbiavimas duotų n ui 
dos abiems kooperatyvams.

5) Quebec‘e, kaip ir Lietu 
voje, kooperatyvai atleisti nuo 
valstybinių mokesčių, kurk 
yra gana žymūs ir todėl jau 
vjen dėl to gali pardavinėti ore 
kės pigiau.

6) Su laiku šitoks vartotojų 
kooperatyvas galėtų išaugti į 
universalinį magaziną, kuriame 
galėtume nusipirkti viską, kas 
tik žmogaus kasdieniniam gy 
venimui reikalinga. Jis taptų 
vienu stipriausių lietuviškų su 
sibūrmų ir turėtų ne tik ekono 
minės, bet ir tautinės reikšmės.

Nėra reikalo nė aiškinti, 
kad tokio kooperatyvo vieta tu 
ri būti parinkta labai rūpėsi. . 
gai, prekyba pradėta atsargiai 
ir apdairiai. Naujiems prekybi 
ninkams visada pravartu tuiė 
ti prieš akis labai išmin'Jngą lie 
tuvišką priežodį: „Nekąsk, kc 
neapžioji“.

Visi, kurie gyveno Neprikiau 
somoje Lietuvoje, gerai žino, 
kad vartotojų kooperatyvai bu 
vo tapę lietuviško ekonominio 
gyvenimo pagrindu. „Liet 
ūkis“, per vietinius miestelių 
kooperatyvus, aptarnavo visą 
Lietuvą. Nėra priežasčių, ko 
dėl toks kooperatyvas negalė 
tų sėkmingai veikti ir Montrea 
lyje.

Pr. Ručinskas.
MIRĖ E. ŽAL1NKEVIČIŪ 

TĖ ■ JONUŠIENĖ
Australijoje, Sydnėjuje, va 

sario 19 d. mirė Eugenija Ža 
linkevičiūtė - Jonušienė. Ji nu 
Vo gimusi 1905 m. Nuo 1921 
m. iki 1938 m. buvo Lietuvos 
Valst. Teatro baleto artistė. Pa 
laidota lietuvių kapuose vas? 
rio 23 d. E.

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTU VĖS 
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACH1NE.

t A. NORKELIŪNAS į
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal

!
 MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 4

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
e e » a »of

MIRĖ TAUTIETIS
Negailestingoji mirtis pra 

metais nuskynusi tiis 
tautie 

vėl lankėsi pas mus.
m. vasarior m. 30 d. Plum 
ligoninėje, gavęs antrą iš 
širdies smūgį, mirė mūsų 

daug kam pažįstamas 
Mykolas Chinas, 68

ėjusiais 
mūsų mažos kolonijos 
čius, 

Š. 
mer 
eilės 
mieste 
tautietis 
metų amžiaus ir mūsų mieste 
gyvenęs nuo pat atvykimo i 
Kanadą 1950-tais metais.

Kiekvienas iš čia gyvenan 
čių mūsų tautiečių ir jį pažinu 
šių svetimtaučių tikrai pasakys, 
kad jis buvo labai simpatingas, 
draugiškas, labai darbštus ir 
geras žmogus, kuris visuomet 
kiek tik galėdamas padėdavo 

-*z*z*zV*z^^^V'zV,zV^z*z*rV'zV^V^^^^^>^V<zV^z^''z''z-,z',z* kitiems. Kilimo nuo Ašmenos, 
a. a. Mykolas Chinas nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo ligi antrosios sovietu

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

Residence:
DU. 9-7065

E. Wasylyshen

Office:
750 Lucerne Road. Mount Royal

CALVERT 
HOUSE 

f 2431 Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE
H > Blended with choice whi’kie* 
aged in 20-year-old casks.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens &Textiles| labai sėkmingai vertėsi preky

3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainu) 
Importuojame iš Anglijos 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
kostiumams ir suknelėms.

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

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėias.

MYKOLAS CHINAS
dėmius namus ir atrodė, kad 
visai nesirengia keliauti ten, iš 
kur jau nebegrįžtama.

Velionį palaidojo š. m. va 
sario m. 23 d. iš Sudburio at 
vykęfe kun. A. Sabas, kuris ta 
proga pasakė gražų pamokslą. 
Laidotuvių namuose ir paly 
dint velionį į kapus dalyvavo 
labai daug mūsų tautiečių ir 
svetimtaučių, o visa tai ir daug 
suneštų gėlių ir daug mišių už 
prašymų už velionį, rodo, kaip 
jis buvo vertinamas.

zX. a. Mykolas Chinas pali 
ko mūsų mieste našlę Eleną 
Chinienę ir dukra Eleonorą 
Skardienę.

Vienas velionies brolis gyvc 
na Buenos Aires, Argentmoje, 
viena sesuo Lietuvoje ir trys 
seserys ir brolis Lenkijoje.

Tegul būna tau Mykolai, le 
ngva draugiška, bet svetima 
Kanados žemelė!

REKOLEKCIJOS.
Sudburyje gyvenąs mūsų 

Kolonijos klebonas kunigas A. 
Sabas praneša, kad mūsų mies 
to lietuviams 3 jų dienų reko 
lekcijos įvyks Blessed Sacra

ba, nukonkuruodamas net „iš 
rinktisios tautos“ biznierius. Bū 
dingas faktas, kad velionis 
vo prekybą Kaune pradėjo 
veik nieko neturėdamas, 
prieš bolševikų okupaciją lcIvl,i|i.o 
jau buvo žinomas kaipo labai J^n’bazk^oje Y:athcar7“ St 
sėkmingas prekybininkas, ture 
jęs Kauno miesto centre dide 
liūs modernius kelių šimtų lū 
kstančių litų vertės namus.

Nežiūrint to, kad boiševiki 
niai vandalai Lietuvoje viską 
iš velionies atėmė, kad velio 
nis nustojo vienintelio sūnaus 
Mykolo, gyvendamas tremtyje 
Vokietijoje, a. a. Mykolas Chi 

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS 
Loterijai fantus aukojo:

79. P. Bunis, 1 dol.
. 80. P. Šmitienė, rankinukas.
.81. P. Dainius, 1 dol. . .
82. G.
83. T.
84. P.
85. G.
87. P.
87. M.

Pileckaitė, kojinės. 
Čipkienė, 1 dol. 
Kalakauskaitė, kojines. 
Kudžmienė, 1 dol. 
Polišaitienė, 2 vazos.
Aukštaitė. keramikos 

vaza.
88. L. Bernotienė, 2 užvalk.
89. J. Mickienė, viln. skarelė.
90. A.
91. P.
92. P.
93. G.
94. I. Strausas, mtdž. bliuz.
95. P. Rašytinienė, regstukas.
96. S. Nargelas, rankšluosč.ai.
97. Pp. Gabrusevičiai, vyno 

pyragas, cigaret., žieb. 
Navikėnienė, 2 nosin. 
Paškevičius, 1 dol.

110. P. Asipavičius, užvaikai.
111. J. Mačionis, 2 dešros.
112. W. Kiškis, alaus keisas.
113. V.
114. P.
115. F.
116. S.
117. J.
120. G.
121. Miss Lilija, bliuze.
122. E.
123. L.
124. A.
125. P.
126. P.
127. P.
128. J.

Ginnienė, medž. sukn. 
Lietuvninkas, medž. 
Kumža, peleninė.
Reutas, biskvitų dėžė 

Lukoševičius, vyno bn. 
Alinauskas, vyno b.

Plaušinis, uzbonas.
Gudzinskas, puodelis 
Čerkienė, 2 nosinait. 
Alseikienė, rankinuk.

b.,
68. E.
89. P.

100. J. Dalmotas, plokštele.
101. V. Kerbelis, 1 dol.
102. E.
103. V.
104. G.
105. Z.
106. E.
107. E.

Renkytė, knygutė. 
Jancevičius, 1 dol. 
Šimaitienė, dėže mini. 
Urbonienė, 1 dol. 
Lymantienė, set. ari. 
Bernotienė, žiebt. i

peleninė.
108. A. Paukštaitienė, cigarų 

ir cigarečių.
109. P. Juodkojis, laikrodėlis

Sheffchick, fantas. 
Urbonas, gėrimui set. 
Mylė, vyno bonka. 
Pusarauskienė, tortas. 
Smilgevičienė, vyno b. 
Gražys, vyno bonka. 

Adomonienė, 3 siuntin. 
persiuntimas.

129. P. Rutkauskas ,,De Lux ‘ 
valyklos sav. — 10 dil.

Visiems, aukojusiems N. L. 
Spaudos baliaus loterijai fan 
tus, nuoširdžiausiai dėkojame. 
Jeigu ką, dėl registracijos ne 
sėkmės būtume praleidę, atsi 
prašome. Dėkingi fantų rinkė 
jams.

Taipgi atsiprašome, pralei 
dę loterijos biletų platintojas, 
nuoširdžiai prisidėjusias prie lo 
terijos pasisekimo — pp. V. 
Girinienę ir p. Leipuvienę ir 
dar vieną ponią, kurios pavar 
dės nepasisekė sužinoti. Nuošir 
džiausiai visiems dėkinga N L.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

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

.^V^'z^'>rz<>,z'z'z^'z'z'z'z'z'z'z'4'z^'z'z*z'zV<,'z'zV^Vz'zV^'z^<z<z'z'z'z'z'z<,z*

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

sa 
be

o
JIS

nas, tuos likiminius gyvenimo 
smūgius tvirtai iškentė ir atvy 
kęs į Kanadą tuojau energin 
gai ėmėsi darbo, suspėjo pasi 
statyti ir išmokėti gražius mo

Rekolekcijų pradžia kovo 
mėn. 30 d. 7 vai. vakaro, o pa 
Daiga balandžio 1 d. Rekolekci 
jas įvykdys atvykęs ilgaaniu, 
atostogų iš Australijos kunigas 
Laur. Kemėšis.

PATAISYMAS
Š. m. vasario m. 28 d. k< 

respondencijoje per klaidą a' 
spausdinta apylinkės valdybos 
piimininkas — Skardis Alek 
sas, o turėtų būti Skardžius 
Aleksas.

Korespondentas.

PADĖKA.
Mylimam vyrui ir tėvui, 
MYKOLUI CHINUI 

mirus, visiems Sault Ste, Marie lietuviams, padėjusiems 
mums šioje gilaus skausmo valandoje, visiems atsiunti: 
siems gėles ir aukojusiems šv. mišias, karsto nešėjams 

ir visiems kitiems, dalyvavusiems laidotuvėse, 
nuoširdžiai dėkojame.

Mūsų ypatinga padėka kunigui A. Sabui, atvykusiam 
iš Sudbury, atlaikiusiam šv. mišias ir palydėjusiam 

velionį j kapus.
Taip pat dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems 

iš kitur, pareiškusiems mums užuojautą šioje 
skaudžioje valandoje.

Žmona ir duktė

LONDON, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 44 METŲ 

sukakties minėjimo metu auko 
jo Tautos Fondui: $20 K. Ga 
pūtis; po $10: J. Bersėnas ir 
B. Misius. po $5: Dragunevi 
čius, Ratkevičius ir Valaitis, po 
$3: Stankevičius ir P. Tumo 
sa; po $2: J. Bendoraitis, Čerš 
kus, E. Daniliūnas, Kudirka, 
K. Majauskas, L. Eimantas, 
A. Petrašiūnas, Skvamavičius,
•X^-A^X^-X^X^ X^X^X^X^X^X^KZ

S. Žulpa ir K. Kudukis; po $ 
1: Chainauskas, Čegys, D. Gu 
delis ir A. Šiaučiūnas.

Visiems Londono lietuvia 
ms už aukas Tautos Fondu: 
nuoširdžiai dėkoju.

J. Bendoraitis, T. F-do Įgal.

Įvairūs 
DRAUDIMAI

• Janina Liustikaitė, solistė 
nuolatos gyvenanti Toronto, 
Ont., Kanadoje, kuvo 4 d. sėk 
minga, koncertavo Los Ange 
les, Calif., USA.

Vacys Zižys
Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Furds 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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POLITINĖS TEORIJOS IR REALYBĖ...
Atkelta iš 3-čio psl.

naujoji PLB

ATSIKŪRUSI VERSLININKŲ SĄJUNGA, 
kuri ankščiau savo veikime bu 
vo gražiai pasireiškusi, vėl at 
gaivino savo veiklą. Prie sąjun 
gos įsteigta investacijų sekei 
ja, kas penktadienį vakarais 
Lietuvių namuose daro pasikal 
bėjimus, analizuodama ne tik 
investacijų įvairius galimumus, 
ypač žemių įsigijimą, bet ir ki 
tus verslan veržimosi klausi 
mus.

Kovo 9 d. didesniam susirin 
kusiiųĮ suinteresuotų, skaičiui, 
agi. St. Janušauskas turėjo 
vaizdžią investacijų reikalu pa 
skaitą, kurioje braižiniais pa 

..vo 1 orinto miesto plėti 
mosi galimybes, nurodydamas 
duomenimis), (.kad dar prieš 

keletą metų už miesto ribų 
pirkia žemė, plečiantis miestui, 
šiandieną ji dešimteriopai pa 
brango. Tokių galimybių e»ą 
ir dabar, tik lietuviai kažkodėl 
tokių galimybių vis dar neiš 
naudoja.

Sąjunga renka žinias apie 
visus verslininkus ir ruošiasi 
padaryti turimų lietuvių vers 
iinių įmonių su vykstančia ga 

.myba ar prekyba filmus, kurie 
bus rodomi visuomenei. Kol 
nėra tikrų žinių, spėjama, kad 
Toronte ii apylinkėje yra per 
200 lietuviškų įmonių, įskai 
tant ir krautuves.

Tokios apie verslą ir mves 
tacijas paskaitos yra labai nau 
dingos. Pageidautinas plates 
nis liettivių dėmesys. kor.

ĮSTEIGUS STUDENTŲ 
f RĖMĖJŲ ’BŪRELĮ, 

kurian nariais įstojo įvairių pa 
kraipų per 30 asmenų ir orga 
nizacijų, netrukus prie Prisikė 
limo parapijos buvo suorgam 
zuotas katalikų studentų sti 
pendijų fondas ir sudarytas to 
fondo komitetas.

Kai buvo steigiamas bend 
ras studentų rėmėjų būrelis, 
jame dalyvavo ir žymus skai 
čius katalikų veikėjų su abiejų 
parapijų klebonais, o tėvas 
Placidas buvo išrinktas ir į 
Valdybą.

Kadangi įsteigto būrelio yra 
tikslas šelpti ir rūpintis visais 
be tikybos skirtumo studen 
tais, tai nesuprantama, kam 
dar reikėjo steigti antras ir 
skaldyti jėgas. kor.

KANADOS AFYGARDINĖ 
SE STALO TENISO 

pirmenybėse netikėtumų nebu 
vo. Vyrų vieneto nugalėtoju 
tapo Pranas Gvildys, moterų 
Sofija Kasperavičiūtė, mergai 

■ čių A ir B. klasėje Elena Saba 
liauskaitė ir jaunių A, B ir C 
klasėje Algis 
so Toronto 
čių C klasės 
Kudabaitė 
vas“). Be 
dar gausiai atstovaujama buvo

Toronto „Aušra“. Montrcalio 
..Tauras“ ir Ročesterio , ,Saka 
las“ nedalyvavo.

„VYČIO“ MOTERYS
krepšininkės Ontario pirmeny 
bėse pralaimėjo prieš Peteibo 
ro 58 :42. Šiose rungtynėse gra 
žiai pasirodė Ona Balsienė su 
rinkusi 27 taškus. Toronto La 
<dies| SeHjjor lygoje vyti,etės| 
pusfinaliuose nugalėjo Orphans 
33:32. j. b.

TAUTOS FONDUI 
Vasario 16 minėjime Toronte 

aukojo:
$15: A. J. Matulioniai; po $ 
10: Kl. Dalinda, A. Dausa, P. 
Janušonis, A. Kuolas, Linkevi 
čius V., Pr. Lačas, P. Morkū 
nas, S. Treigys, J. Strazdas, 
V. Stukas, V. Užupis, E. L. 
Vaštokas ir J. Žičkus; po $5: 
J. N. Baltakys, V. Bačėnas, 
Dr. S. Čepas, J. Bakšys, L. 
Biekštys, S. Birieta, O. Dalin 

• daitė, VI. Germanavičius, J.
S. Girdzijauskas, J. Gustainis,
A. Kantautas, A. Masionis, J. 
Maziliauskas, L. Karbūnas, S. 
(Pacevičius, B. Pobedinskienė,
B. Sakalas, P. Saulius, V. Son 
da, P. Skabliauskas, Šalna, V. 
Sendžikas, B. Jackus, V. Luko 
ševičius, A. Rinkūnas, B. Vai 
dyla, Vitalius, J. Žilys, A. Zub 
rys; $6 A. Diržys; $3: B. Arū 
nas, J. Ažubalis, J. Masionis,
A. Firevičius, kun. B. Pacevi 
čius, V. Ploplys, A. Sakev: 
čius, E. Smilgis, J. Tonkūnas,
B. Tamulionis; po $4: L. Bal 
sys, V. Gudas, T. Savickas, po 
$2: M. Anysas, M. Antanaitis, 
J. Baltakys, B. Buntinas, K. 
Batura, P. Čepankus, J. Dič 
perriš, K. Daulenskis, J. Dau 
nys, Gaputis, B. Galinienė, K. 
Gečas, B. Augustaitė, V. Aus 
rotas, J. Balsys, Z. Jackus, K. 
Juzumas, Imbrazas, K. Jan 
kus, B. Kasperas, K. Kaknevi 
čius, P. Kairys, A. Ciplijaus 
kas, R. Matukaitė, J. Mažeika, 
J. Mardosas, E. Manglickas, 
Mockūnas, J. Mickus, E. Naru 
šis, J. Pernauskas, V. Paulio 
nis, J. Petrauskas, S. Pranskū 
nas, K. Motušis, B. Matulevi 
čius, J. Smolskis, B. Sergantis, 
E. Šlekys, A. Stankus, V. Šalt 
miras, J. Sližys, V. Stanaitis, 
J. Stravinskas, VI. Simonavi 
čius, A. Namikas, J. Rugys, 
M. Tamulaitis, T. Faicizijus, 
L. Valiukas, J. Varneckas, Vi 
tartas.

Tautos Fondui išviso buvo 
surinkta $882,69.

Padėka priklauso visiems 
prisidejusiems prie paruošimo 
ir pravedimo Vasario 16 minė 
jimo: Simonavičiūtei, Tamulai 
tytei, Kuolaitei, Rinkūnaitei ir 
Tomašauskaitei už jų vertingą 
pagelbą, platinant pasus, ženk 
lėlius ir programas prie įėjimo 

minėjimo salę. Taip pat nuo 
t širdžiai dėkojam TF-do Įga 

iiotiniui Kanadoje p. V. Vai 
dotui, kuris sutiko pavaduoti 
mūsų sergantį Pirmininką St. 
Dargį ir daug pasidarbavo ruo 
šiant ir pravedant Vasario 16 
minėjimą.

TF-do Toronto skyrius.
PADĖKA

Visiems, kurie dalyvaudami 
laidotuvėse, minėjimuose ar 
užuojautomis pagerbė mūsų sū 
nų ir brolį Jurgį Jaks-Tyrį, žu 

S vusį 1961 m. rugsėjo 11 dieną, 
. mūsų nuoširdžią pa

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-1JO5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Krašauskas — vi 
„Vyčio“, Mergai 

nugalėtoja tapo 
(Hamiltono „Ko 
šių dviejų klubų

f
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Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

dėką iš Lietuvos.
Elena Jaks-Tyrienė ir 
Elena Šinkūnienė.

kartotinai kelia 
vadovybė.

Klausimas jų 
formuluojamas, 
lė tiek praeity atstatant Lietu 
vą, tiek ir dabar kovojant dėl 
jos išlaisvinimo, buvo ir yra 
didelė. Šiandien VLIKo dar 
bas būtų sunkiai įmanomas, 
jei lietuvių išeivija neremtų jo 
medžiagiškai ir moraliai. Bet 
jei išeivija VLIKą remia ir su 
daro sąlygas jam dirbti, tai bū 
tų visai natūralu laukti, kad ji 
dalyvautų jojo darbuose akty 
viai, o nestovėtų pasyviai šalia

TEORIJOS, REALYBĖ IR LAIKAS 
šių nebeturi.

Žinoma, VLIKas 
svarbus, jei ne savo valstybine 
mjs prerogatyvomis, tai kaip 
veiksnys, kuris tęsia politinį ir 
informacinį Lietuvos laisvini 
mo darbą, neša biuletenių lietu 
vių ir svetimomis kalbomis le>. 
dimo naštą, išlaiko Europoje 
monotoringd stotį žinioms iš 
Lietuvos rinkti ir tris radio sto 
tis žinioms į Lietuvą perduoti, 
o taip pat atlieka kitus svar 
bius ir reikšmingus darbus. Jc 
išlaikymas, kadangi nieko kito 
geresnio neturime, yra a must, 
nes niekas jo pakeisti negali. 
Be to lietuvių tautos atstovavi 
mo ir kovos už. Lietuvos laisvi 
nimą vedimo tęstinumas ture 
tų būti išlaikytas.

To negalima būtų pasakyti 
apie LNT ir Lietuvių Fronto 
separatinę veiklą, apie kurią 
niekas beveik nieko nežino, 
ypač kiek ji liečia Lietuvos 
laisvinimo veiklą, nes vien tik 
įvykių Lietuvoje stebėjimas ir 
to stebėjimo pagrįsta, kartais 
gana kontroversinė informaci 
ja, kaip LNT pirmininko 
„Metmenyse“ ar „Lituanus“, 
negali būti įrašyta į Lietuvos 
laisvinimo kovos neginčytiną 
kreditą. Be to ir atskiri fondai 
tik savo grupių veiklai palai 
kyti nedaro įnašo į benrąją Lie 
tuvos laisvinimo kovą.

Pagaliau, visa plačioji lietu 
vių išeivija, kuri yra pastato 
ma prieš atskirų veiksnių riva 
lizaciją, koncepcijų kontrover 
sijas, susiskaldymo dėl esmės, 
(metbdų ir organizarini'ų for 
mų, o taip pat ir prieš kitus 
reiškinius, silpninančius bend 
ras politines akcijas ir veiklą, 
kuri iŠ politinės veiklos stebėto 
jos rolės veržiasi 
lyvio rolę, negali 
be dėmesio.

Visai teisingai 
jai 1956 m. birželio mėnesį bu 
vo pasiūlyta priimti rezoliuciją, 
kurios dalis sako:

„Išeidamas iš minties, kad 
pasaulio viešąjai opinijai lenk 
ti prieš mūsų krašto okupantą 
ir kartu laisvos žmonijos di 
džiausią priešą yra reikalinga 
vieninga akcija ir kova, ir kad 
tai akcijai ir kovai organizuoti 
visuotinai ir pilnai yra reikalui 
gas bendras sutarimas visų lais 
vinimo veiksnių:
a) organizuotos lietuvių vLuo 

menės išeivijoje, visai išeivi 
jai atstovauti;

b) VLIKo, kuris atstovautų vi 
soras Lietuvos politinėms par

tijoms ir rezistenciniams są 
jūdžiams ir esamomis sąlygų 
mis reprezentuotų lietuvių 
tautos valią ir

) L. Diplomatinės Tarnybos, 
kurios veiklą koordinuoja 
LDŠ, ir kuri atstovautų suve 
reninės Lietuvos tęstinu 
mą“.
Anuomet tas pasiūlymas ne 

buvo priimtas. Tačiau prie jo 
nebus vėlu grįžti ir vėliau, kai 
pats laikas ir realybė vers per 
tvarkyti ir išbaigti Lietuvos lai 
švininio organizaciją, kad su

maždaug taip
„Išeivijos ro

visų sprendimų. Dabar išeivija 
palikta tolimos pagelbininkės 
rolėje“.

Ir vėl galima ginčytis dėl 
visos lietuvių išeivijos globali 
niu mąstu pareikštų aspiracijų 
aktyviai įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo politinę veiklą. Ir 
vėl galima jieškoti argumentų 
už ir prieš. Tik polemika čia 
nieko nepadės ir išeivijos aspi 
racijos nemažėja, bet vis didė 
ją. Atrodo, kad būtų pozity 
vu, jei jos balsas ir veržimasis 
nebūtų suignoruoti.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

Pradėję išeivijoje Lietuvos 
laisvinimo veiklą, jau pačioje 
pradžioje susidūrėme su teori 
jomis dėl Lietuvos valstybinio 
tęstinumo atstovavimo ir vy 
riausybinių funkcijų vykdymo. 
Polemiką vedėme savo tarpe 
ir kadangi nebuvo arbitro, nei 
tautos, kuri liko izoliuota už 
geležinės uždangos, nei sveti 
mųjų, kuriems mūsų reikalai 
permažai rūpėjo, pasilikome 
nesusitarę ir išsiskyrę.

Laiko ir įvykių raidos įtaka 
padarė savo. L. Diplomatines 
Tarnybos kelių postų statusas 
sumažėjo, kituose postuose 
įvykdyti pasikeitimai vyko ne 
Lietuvos diplomatų pageidau 
jama linkme, bet svetimų vy 
riausybių pasirinktąja ir veikia 
ma nediplomatinių veiksnių m 
tervencija. LDŠ ir visos LDT 
turėtosios ambicijos apibluko 
susidūrusios su realybe.

Laiko ir realybės įtakoje 
taip pat apibluko ir VLIKo 
skelbtos teorijos ir prerogaty 
vos. VLIKą perkėlus į JAV ir 
Vykdomosios tarybos Europo 
je svoriui mažėjant, šiandien 
jau niekas nebemini, kad Vyk 
domoji Taryba yra Lietuvos 
vyriausybė. Taip pat niekas ne 
bemini, kad VLIKas yra* Lie 
tuvos seimas. Faktas lieka, 
kad kelioms politinėms gru 
pėms iš VLIKo pasitraukus, ji 
sudarančių politinių partijų už 
nugaris, o kartu ir atstovavi 
mas sumažėjo. Be to daugelis 
vilkinių ir nevlikinių politinių 
partijų nariai spėja įsipilietinti 
svetimose valstybėse ir net pa 
čio VLIKo narių tarpe prade 
da dominuoti ne Lietuvos p: 
liečiai. Laikas jų skaičių didi 
na ir savaime kyla klausimas, 
ar begalės VLIKas veikti jo 
1944 m. vasario 16 d. deklara 
cijos pagrindu, t. y. atstovauti 
Lietuvos suvereninei valstyoei 
ir sudaryti jos laikinąją vyriau 
sybę. Svetima pilietybė ir vals 
tybimų prerogatyvų atstovavi 
mas nesiderina. Jau dabar, kai 
VLIKo narių ir net jo prezi 
diumo tarpe yra ne Lietuvos 
piliečių, VLIKas neturi teisės 
skirti lietuvių delegacijos prie 
PET seimo, kurio statutas rei 
kalauja, kad delegaciją skiriąs 
tautinis veiksnys būtų sudary 
tas išiinlinai iš savo ^kilmės 
krašto piliečių, o taip pat ir vi 
si delegacijos nariai.

Pavyzdžiui, Laisvos Čekoslo 
vakijos Taryba, kurioje atsira 
do Amerikos piliečių, pernai 
buvo suspenduota kaip PET 
narys ir Cechai turėjo sudaryti 
naują organizaciją iŠ nepilie 
čių, kad galėtų dalyvauti PET 
veikloje.

Tokiu būdu mūsų lietuviška 
me sektoriuje, Lietuvos Laisvės 
Komitetas, kuris yra sudarytas 
ne partiniu, bet asmeniniu pa 
grindų, bet kurio visi nariai te 
bėra Lietuvos piliečiai, PET 
veikloje turi išimtinas teises at 
stovauti lietuviams, o VLIKas, 
koks jis šiandien yra, tokių tei

tebėra

į aktyvią da 
būti palikta

VLIKo sesi

c

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
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 vai. 30 min. 

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

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.

SUDBURY, Ont
PIRMAS

Sudburio miesto bibliotekos 
vadovybė prisiuntė lietuvių b- 
nei padėkos raštą už paukotą 
knygą — „Palik ašaras Mask 
voje“, o žodžiu priminė, Kad 
toks įvykis, kad kas iš visuome 
nės būtų paaukojęs vertingų 
knygŲ bibliotekai, yra pirmas 
per eilę metų ir labai gražus 
pavyzdys kitiems.
KANDIDATAIS Į KRAŠTO 

TARYBĄ
iš šios apylinkės išrinkti: — 
Marija Venskevičienė, Viktori 
ja Jasiūnienė ir Jonas Remei 
kis. Rinkimai, dalyvaujant vi 
sos Kanados lietuviams, įvyks 
balandžio mėn. 29 d. Smulkes 
nes informacijas apie šiuos lie 
tuvių ktlonijos rinkimus pa

ĮVYKIS
skelbs Rinkiminė komisija.

• Pranas Gabrėnas LB Sud 
būrio skyriaus v-bos paskirtas 
Tautos Fondo įgaliotiniu šioje 
apylinkėje.

* Petras Jutelis organizuoja 
mai jaunimo vasaros stovykla; 
paukojo dešimt dolerių. B. v- 
ba už auką širdingai dėkoja, 
taip pat kviečia kitus lietuvius 
pasekti šiuo gražiu pavyzdž'u.

DAR NEVĖLU 
UŽSISAKYTI

,,Nepriklausomą Lietuvą”, jau 
didesne pusė kolonijos lietuvių 
ją skaito, bet kas dar pageidau 
ja, prašomi kreiptis į L. B. V - 
bos narius, mielai bus tarpinin 
kaujama. B. V.

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS VALDYBOS

nette, lietuvių bičiulio. Anglų 
’kalba trumpais bruožais pra 
bėgta Lietuvos istorija, šalia 
to bu^o duodama gražios lietu 
viškos muzikos bei dainų, da 
rant angliškus paaiškinimus. 
Vėl prašome visų rašyti laiš 
kus į Toronto CBC ir Windso 
ro CBE stotis, padėkojant už 
vasario 16-tos transliaciją ir 
prašant atgaivinti Tradicional 
Echos programą. Šios progra 
mos išlaikymas yra reikalingas 
itk moralinės paramos laiškų 
stotims.

Minėjimas įvyko vasario
d. nes pagal Windsore nusisto 
vėjusią tvarką laikėmės prta 
Detroito, tikėdamiesi to palies 
Kalbėtojo, bet šiemet Detroite 
kalbėjęs P. Kajeckas, pas mus 
atvykti negalėjo.

Minėjimas pradėtas pamal 
domis bažnyčioje. Pamaldų 
metu giedojo J. SodaiČio veda 
mas choras. Kleb. kun. V. 
Rudzinskas pasakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų įvyko 
gas minėjimo aktas, 
nos kalbėtoju buvo 
Karvelis iŠ Detroito,
tualia, įdomia kalba sužavėjęs 
; minėjimą skaitlingai atsilan 
kiusius tautiečius. Trumpomis 
kalbomis sveikino Detroito or 
ganizacijų centro atstivas Dr. 
J. Brundza, ukrainiečių bei lat 
vių atstovai, perskaitytas mies 
to burmistro pasveikinimas - 
- proklamacija.

Meninę minėjimo dalį išpil 
dė J. SodaiČio vadovaujamas 
choras, atlikdamas muzikini 
montažą ,.Lietuva brangi“. Ni 
jolė Giedriūnaitė padeklama 
vo.

Po minėjimo buvo suruošta 
kavutė. Čia pirm. E. Butav; 
čienei talkininkavo ponios: Y. 
Kizienė, M Juškauskienė, M. 
Zatorskienė.

Šiuos parengimus ruošiant, 
vpač daug pasidarbavo E. B-.: 
tavičienė 
choro vadovas p. Sodaitis, vai 
dybos nariai M. Kizis ir V. Ka 
činskas ir choristai. Malonu pa 
stebėti, kad chore dalyvauja ir 
jaunimas. B.

ruoštas kaukių balius vasario 
m. 17 d., pavyko. Labai skai* 
lingai atsilankė Windsoro vi 
suomenė. Kaukės buvo preini 
juntos. Parengimas vyko labai 
geroje 
metu 
M. ir 
konis, 
vičius,
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 

VASARIO 16-TOJI.
Vasario 16-tą dieną buvo iš 

kelta mūsų vėliava prie mies 
to savivaldybės. Pakėlimo iš 
kilmėse dalyvavo gražus būre 
lis tautiečių. Vietinė spauda 
tai atžymėjo ir įsidėjo nuotiau 
ką.

Pakėlę vėliavą, skubėjom 
klausytis lietuviško pusvaian 
džio per CBE radiją. Ši pio 
grama, kaip ir kiekvienais rrc 
tais, buvo paruošta p. J. JeH

nuotaikoje Parengimo 
valdybai talkininkavo: 
A. Juškauskai, B. Badi 
P. Giedriūnas, A. Butą 
J. Kuncaitis.

telkus bendram darbui visą ga 
Įima kovos už Lietuvą poten 
cialą, kad organizacija apim 
tų visus tautiškai ir politiškai 
aktyvius lietuviškus elementus, 
visas politines grupes ir rėžis 
tencinius sąjūdžius, visą L. 
Diplomatinį sektorių. Tai yra, 
kad organizaciją sudarytų vii 
šūnėje vieną kūną ir vieną gal 
vą po viena kepure, kurios ne 
kartą buvo pasigedęs šviesios 
atminties a. a. Povilas Žadėt 
kis ir daugelis kitų prakilnių 
tautiečių.

Ar reikėtų laukti, kol laiko 
ir įvykių veikiami visi mūsų tau 
tines ir valstybinės kovos sek 
toriai dar labjau bus paliesti? 
O gal jau dabar laikas pasikeis 
ti mintimis, kaip norėtume ir 
turėtume tvarkyti Lietuvos lais 
vinimo kovos darbą, kad jis 
sėkmingiausiai būtų tesėtas ir 
pasiektų tikslą, nors jam pa 
siekti reiktų dar daugelio me 
tų?
,P.S. Spausdinami' straipsniai 

neatstovauja nei bet kurio 
veiksnio, nei politinės gru 
pės, bet tėra asmeniškas pa 
sisakymas žurnalisto, po ii 
gesnėš pertraukos atnauji 
nančio bendradarbiavimą 
spaudoje. Autorius.

iškilmių 
Tos die 
Dr. K. 

savo ak

pirm, ir choristė,

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

1 na Si ii Jūsų 8?dary‘us *f aPdraus- 
"1 ““ tus įvairius siuntinius,
pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-biu. 
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

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. KALŪZA

... ...................
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HAMILTON
| TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
s Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., $
X morgičių paskolos iki 50% turto vertės. X
S Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. X
a Pilnas čekių patarnavimas.
a Darbo dienos; . g
X Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. X 
? Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro X

:0 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 X

PADĖKIME TAUTIEČIUI 
KANDIDATUI 
I FEDERALINĮ 
PARLAMENTĄ

LONDON, Ont.
SVARBUS DEŠIMTMETIS

K. Baronas korespondenci 
joj „Liberalų atstovu“ (N. L. 
Nr. 9, 28 d.) puola Balį Kro 
ną, kam jis, būdamas nomi 
nuotas vakarinio Hamiltono ra 
jono liberalų kandidatu į lede 
ralinj parlamentą, pasisakė vie 
tinio laikraščio koresponden 
tui, jog jis į Hamiltoną atvyko 
iš Vokietijos. Ir iš to K. Baro 
nas išveda, kad B. Kronas, nu 

'damas pasakyti, jog yra ki 
iš Lietuvos, norėjęs paslėp 

ii savo kilmės kraštą. 1 oliau 
K. Baronas dėsto ir įtaigoja 
kad taip pasielgdamas B. Kro 
nas pastato to rajono tautie 
čius, kai jie bus prie balsavimo 
urnų, prieš klausimą — už ką 
balsuoti? na ir baigia — „jeigu 
dabartinis darbo ministeris ne 
sigėdina ukrainiečių minėjimuo 
se kalbėti viešai ukrainietiškai, 
nėra reikalo tik parlamento 
kandidatui slėpti savo gimtojo 
krašto“.

Tiesa, slėpti savo gimtąjį 
kraštą nėra reikalo, lygiai ne 
sudaro priežasties varžytis pn 
sipažint, jog esąs lietuvių kil 
mes. Bet ar slepia B. Kronas, 
kad jis yra lietuvis, kad jis yra 
kilęs iš Lietuvos? Anaiptol ne. 
Apie Balį Kroną, kaip apie 
kandidatą į tederalinį parla 
menlą keliais atvejais yra rašę 
kanadiškieji angliški dienraš 
ėiai tiek Hamiltono, tiek To 
ronto. Pirminėse žinutėse buvo 
aiškiai pažymėta, jog kandida 
tas yra lietuvis. Ir kas klausėsi 
B. Krono kalbos, pasakytos ji 
nominuojant, girdėjo ne tik 
apie jo kilmę, bet ir plačiau 
apie Lietuvą. Kalbos dalyje, 
kurioje buvo apžvelgtas komu 
nistinis pavojus, ir reikalas su 
juo kovoti, kaip vienas iš pa 
vyzdžių, buvo paminėta Lietu 
vos okupacija. Buvo vaizdžiai 
nusakytas žiaurus komunistu 
režimas, komunistų šeimininką 
vimas Lietuvoje — ekono.ni 
nis krašto išnaudojimas, tautos 
genocido vykdymas ir vartoja 
mi kiti smurto veiksmai. Taigi 
Lietuvos reikalai nebuvo pa 

ršti.
Kiek gi lieačia žinutę, kuri 

K. Baroną sujaudino , tenka 
pasakyti, jog čia būta papras 
to nesusipratimo: prieš porą 
dienų iki nominavimo B. Kr<* 
nui į jo įstaigą paskambino vie 
tinio dienraščio „Spectator“ ko 
respondentas Fred Marshall, 
painformavo B. Kroną, kad ry 
šium su jo galimu nominavi 
mų, ruošią dienraščiui žinutę, 
teiravosi dėl kai kurių trūksta 
mų žinių ir paklausė, ar teisy 
bė, kad B. Kronas atvyko į 
Hamiltoną iš Toronto. Į tai B. 
Kronas jam atsakė, kad jis į 
Hamiltoną atvyko iš Vokieti 
;->s. Vėliau, būtent kovo mėn.

os dienos „Spectator“ lado 
je korespondentas tą savo žirni 
tę pataisė, patikslino ir apibū 
dino kandidato politinį kredo.

Matome mūsų išeivijos bū 
dingą vaizdą. Lietuviui pasise 
ka gražiai užsirekomenduoti ne 
tik savo profesijoj — nejudu 
mojo turto pardavimo srity, 
bet atkreipia ir politikų dėme 
sį: liberalų partijos vadova. 
siūlo jam stoti kontestan, var 
žytis vakariname Hamiltono 
rajone dėl nominavimo kandi 
datų į parlamentą. Varžybos 
pavyksta, ir jis lieka nominuo 
tas. Atrodo, lietuviai turi pro 
gą tą padėtį išnaudoti, sukrusti 
ir pagelbėti varžovui laimėti 
vietą parlamente. Lietuviškas 
solidarumas įpareigoja tautie 
čk-S sujungtu’savu gretas ir į 

rinkimus išeiti vienu frontu. io 
kiais atvejais pamirštami asme 
niški nesutarimai, jei tokie yra 
buvę praeity, ir dirbama iš 
vien. Vienybėje — galybė!

Lietuvio nominavimas kati 
didatu į parlamentą nėra eili 
nis įvykis. Juo gali didžiuotis 
ne vien Hamiltono lietuvių ko 
lonija. Tad kai vakarinio Ha 
miltono rajono tautiečiai eis 
prie balsavimo urnų, jie žinos 
už ką balsuoti., Jiems apsispręs 
ti nebus reikalinga.

Manau, aiškinti nereikia 
apie svarbą turėti parlamente 
savo atstovą. Tenka tik pa»i 
džiaugti, kad mūsų tautietis ga 
vo galimybę eiti į Federalinį 
parlamentą. Padarykime vis 
ką, kad jis būtų išrinktas. R.

AP. VALDYBOS ŽINIOS
Į jasiųstas rezoliucijas 16 

Vasario minėjimo proga, jau 
gauti atsakymai iš min. pirm. 
J. Diefenbakerio ir opozicijos 
vado L. Pearson. Įdomus yra 
liberalų partijos lyderio atsa 
kymas, kuriame be kito ko, L. 
Pearson rašo: ,,As a member 
of tre former Liberal govern 
ment and a Delegate to the 
United Nation, I had occasion 
these views to the attention oi 
the members of the United Na 
tions, and can assure you now 
that A will strongly support 
any initiative taken by the pre 
sent government to tris end“.

— 16 Vasario minėjime an 
kų surinkta 267.35 dol. Išlai 
dų turėta 215.01 dol. Tokiu bū 
du pelno liko 52.34 dol., kurie 
įnešti į ap. kasą.

— KLB-nės nario įnašo Ha 
miltone surinkta 394 dol. ku 
rių 40% priklauso KLB nės 
Krašto Valdybai ir 20% Kui 
tūros Fondui — viso 236,40 
dol. KLB-nės Hamiltono ap. 
vaidyba, atsižvelgdama į tai. 
kad 1) Lietuvos ir lietuvių re 
prezentacijos darbai yra dau 
giausiai atliekami paskirose ko 
lonijose ir 2) visa tai yra suriš 
ta su išlaidomis, vienbalsiai nu 
laiė iš KLB-nės Krašto Vaidy 
bai ir Kultūros Fondui priklau 
somų 236.40 dol. išjungti 100 
dol. ir juos paskirti kolonijos 
reikalams — 75 dol. Tautinių 
šokių grupei Gyvataras ir 25 
dol. vietos chorui. Tokiu bu 
du, KV ir KF siunčiama 136. 
40 dol. (Pastaba- š. m. kovo 
mėn. 7 d. ap. valdybos posė 
džio protokolo ištrauka).

— Ap. valdybos turimomis 
žiniomis, į Kanados Krašto la 
rybą iš Hamiltono sutiko kan 
didatuoti devyni asmenys.

— Ap. valdyba, užbaigda 
ma savo kadenciją, sveikina 
naujai išrinktuosius ap. vald> 
bos narius, linkėdama jiems 
sėkmingo ir našaus lietuviško 
darbo, gražioje Hamiltono ko 
lonijoj. Kartu, nuoširdžiai dė 
Kojame visoms Hamiltono lie 
tuviškoms organizacijoms ir 
visiem s tautiečiams už gražų 
bendradarbiavimą, siekiant to 
paties tikslo — lietuvybės iš 
laikymo svetingame Kanados 
krašte ir atkūrimo Nepriklauso 
mos Lietuvos su mūsų sostine 
Vilniuje.

Ap. informacija.
KAZIUKO MUGĖ 
GERAI PRAĖJO

Mes esame dėkingos Hamil 
tono visuomenei taip skaitlin 
gai Kaziuko mugėje apsilan 
kiusiai |ir tuorn/i parodžiusiai 
mūsų darbo įvertinimą ir pare 
mūšiai mus moraliai ir materia 
Ii a*

Kovo 1 d. suėjo 10 m. vie 
nai svarbesniųjų Londono lie 
tuvių institucijų, būtent — mū 
sų šeštadieninei mokyklai. Ji 
buvo įsteigta čia paminėtąją 
datą 1952 m. K. L. B-nės Apl 
v-bos, kurią tada sudarė L. E;

Mokytojas L. Eimantas, 
Londono šeštadieninės 

mokyklos vedėjas.

Mes tariame skautišką ačiū 
mūsų dvasios vadui kun., dr. 
J. Tadaraw»;kui už leidimą nau 
dotis parapijos sale ir parama 
Šios mugės rengime, mamy 
tems ir skaučių talkininkėms 
prie šios mugės pasisekimo pri 
sidėjusioms, visiems ir visoms 
šią mugę materialiai pareinu 
Šiems ir mugėje apsilankiu 
siems.

Kaziuko mugės loterijoje 
pirmąją dovaną - tautinę lėlę 
— laimėjo Nr. 18. Antrąją do 
vaną — kryžių — laimėjo N r. 
22 ir trečiąją — juostą — lai 
mejo Nr .17.

Laimingųjų biietų pirkėjai 
prašomi skambinti tuntininkei 
R. Bagdonienei tel. LI 9-7641.

„Širvintos“ tunto skautės.
SKAUTAMS REMTI 
DR-JOS VALDYBA, 

sėkmnigai pravedusi tradicinį 
kaukių balių, kovo 3 d., skel 
bia visuomenei, kiek sis vaka 
ras davė pelno mūsų tikslams. 
Žinant, kad sumažėjus lankyto 
jams į betkokius parengimus, 
šis laikomas sėkmingiausiu. Iš 
to, v-ba daro išvadą, kad vi 
suomenė geius norus ir tikslus 
pilnai supranta ir nuoširdžiai 
remia. Toki parengimai būna 
sėkmingi, tik dėka mūsų visuo 
menės paramos. Minėtam kau 
kių baliuje teko pastebėti ne 
vien hamiltoniškių, bet gražus 
būrelis iš Toronto ir dar toli 
mesnių vietovių. Negalėdami 
kiekvienam skyrium išreikšti 
padėkos, šiuo tariame lietuvis 
ką ačiū visiems vakaro dalj 
viams, ar tai tik pasišokimams 
salėje, ar paįvairinę ptogramą 
kaukėmis, ar ir darbu paremti 
siems mus. Jaučiame, kad mū 
sų dalbas nėra paliktas mums 
vieniems, bet reikalui esant ran 
dasi nemažai pritarėjų. Tuo re 
miantis turime daug vilčių ir 
ateityje.

Iš baliaus pajamų, apmokė 
jus salės nuomą 150 dol. ir oi 
kestrui 98 dol., liko pelno 704 
dol. Vien tik 300 fantų loteri 
ja, patraukliai sutvarkyta K. 
Mikšio, davė 234 dol. pa'a 
mų.

Visiems už tokią didelę pa 
ramą, jaunimo vardu tūkstan 
tis ačiū.

Skautams remti dr-jos
Valdyba. 
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mantas — pirm., E. Daniliū 
nas — vicep. ir šalpos reik., 
P. Dragunevičius — sek., Br. 
Misius — kasin. ir M. Chai 
nauskas — švietimo ir kultūr. 
vadovas. Pats steigimo faktas 
neturėjo lemiamos reikšmės 
šiam dešimtmečiui sueiti. Jis 
gali būti tik savotišku liūdinu: 
ku, kad jau ir prieš dešimtį me 
tų mažytė Londono apylinke 
sielojosi mūsų tautos ateitimi 
—jaunosios kartos išauklėjimu 
lietuviškoje dvasioje. Šį reikš 
mingą dešimtmetį nulėmė, ga 
Įima sakyti, vienų vienas a' 
muo, būtent, Leonadas Eiman 
tas — šios mokyklos vedėjas 
per visą šią dešimtį metų!

Įsteigti yra lengva, bet tei 
kia, kad kas nors kiekvieną e« 
tadienį skirtu laiku ateitų į kla 
sę ir su nerūpestingais vai..- 
čiais, sakyčiau, kovotų jaun 
niųjų mokinių vienintelis tiks 
las — linksmai pažaisti. Taigi 
kiekvieną šeštadienį mokyt. > 
jui tekdavo jieškoti atitinka 
mų taikių priemonių, kaip nu 
kreipti jų dėmesį nuo nerūpės 
lingo triukšmavimo ir juoki- 
išdarinėjimo prie rimto darbo 
— susipažinimo su tėvų kalba 
ir jų gimtuoju kraštu. Šis uždą 
vinys nebuvo lengvas nė Lietu 
voje, 'tačiau ten viešpatavo ki 
tokia dvasia: ten vaikas žino 
jo, kad jam reikia mokytis. 
Čia, kitaip yra. Iš viso to seka 
aiški išvada: dešimtmečio ribą 
nesuklupęs galėjo pasiekti tik 
toks žmogus, kuris į užsibrėžtą 
tikslą veržiasi su nepalaužiamu 
užsispyrimu ir kuris užtenka 
mai turi idėjinio pasišventimo. 
Toks — kaip tik ir yra mūsų 
mokyklos vedėjas, ir mes šią 
proga jį nuoiširdžiai sveikina 
me. Sveikiname, kad jis tokią 
didelę ir Londonui taip reika 
hngą naštą išnešė ant savo pe 
čių... nesuklupęs! Visiems bu 
vo aišku, kad L. Eimantui su 
šlubavus — mokyklos likimas 
iš karto pasidarytų neaiškus 
B nės Apyl. v-ba tinkamai iv-.- 
tino jo nuopelnus ir jam pirmą 
jam paskyrė 1960 m. jaunimo 
premiją.

ŠeštacĮieninė mokykla dar 
bą pradėjo įsisteigimo dieną ir 
beveik be pertraukos jį tęsė Ii 
gi šios dienos ir toliau dar ma 
no eiti tuo pačiu keliu. Pertrau 
koms būdavo tik trys priezas 
tys: vasaros atostogos, negalė 
jimas naudotis patalpomis ir... 
kai pašlijusi sveikata priversda 
vo mokytoją ramiai pailsėti Ii 
goninės priežiūroje.

Pirmaisiais metais mokykla 
laikinai gavo patalpas YMCA 
pastato trečio augšto kukliame 
kambarėlyje. Tada buvo tik 
vienuolika mokinių. Kitais me 
tais jai pavyko išsirūpinti nuo 
latines patalpas katalikų Šv. 
Petro parapijos mokykloje, ku 
rioje ir tebėra prisiglaudusi dar 
ir šiandien. Antrais metais mo 
kinių skaičius padidėjo ligi 14. 
1954—1959 m. laikotarpyje jų- 
skaičius neprašoko dvidešimt, 
o pavyzdingai lankančiųjų — 
nedaug daugiau tuzino 1960-62 
m. jų skaičius pašoko ligi 26, 
nors lankymas ir šiandien dar 
nėra reguliarus.

1953 m. žiemą prie mokyk 
los buvo įsteigti jaunųjų skau 
tų - vilkiuku ir paukštyčių — 
būreliai. Jie priklausė skautų 
draugovei, kurios pirmuoju ir 
tuometiniu draugininku buvo 
irgi tas pats asmuo — sktn. L. 
Eimantas. 1955 m. drauginin 
ko, o kartu ir vietininko pa-.-i 
gas perėmė sktn. O. Gešven 
tas, o dabar jose yra psktn. M. 
Chainauskas (Gešventas). Jam

EDMONTON, Altą.
VASARIO 16 MINĖJIME

Tautos Fondui aukojo 15 dol. kas, Rasimas, Dovidaitis, P. 
J. Nastojus, Ėglis; 10 dol. A. Kazlauskas, K. Sadauskas, 
Kantautas, J. Kynas, V. 1 aras Rimkūnas, Murauskas, J. Pa 
kevičius, K. Vaitkūnas; 5 dol. šukonis, Bartkus, Soltan, P. 
A. Bajoras, J. Dovydėnas, A. Balutis, J. Balsys, Franko, G. 
Dudaravičius, kun. I. Grigaitis, Deroseau, G. Basucki, Taugc 
Dr. P. Gudjurgis,. Augis, M. gelis, Pasamko, Druteika, Kir 
Feduschak, N. Kardelis, V. dejikis, Misiulis, Bendoraitis, 
Kasperavičius, Kubilius, Karo Zabiela, G. Gumm; 1,50 doi. 
sas, T. Jogoldas, St. Šepetys, Miss Šapkus; 75 et. Augienė; 
Dr. J. Pilipavičius, P. Vaitkų 50 et. Seikus, Gedgaudas, Le 
nas, Dr. B. Vidugiris, B. Vis chneris ir Jurgelevičius; 28 et. 
kelis, K. Žolpis; 3 dol. Juode N. N. Viso suaukota $224.03. 
lis, J. Popikaitis, A. Šmitas; Nuoširdžiai dėkoju p. A. Du 
2.50 dol. P. Balutienė; 2 dol. donienei už gražų pasidarbavi 
Di. Suchoversky, V. Jagoldas, mą, renkant aukas T. F-dui 
Zaleskis, Šymkūnas, M. Patas laike Vasario 16 minėjimo, o 
L. Ropecaor, P. Sabkus, And visiems aukotojams už aukak. 
rulevičius; 1 dol. A. Dudonie V. Vaidotas
nė, Petruškevičius, A. Patri TF-do Atst. Kanadoje P-kas.

ATSIŠAUKIMAS J BUVU SIUS MOKYTOJUS IR 
GIMNAZISTUS OLDENBURGO LIETUVIŲ GlM 

NAZIJOS VOKIETIJOJE.
Iniciatorių paskatinta, susi 

dariusi klasių atstovų grupę, ir 
gavusi daugumos pritarimą, nu 
tarė suruošti buvusių mokyto 
jų ir gimnazistų suvažiavimą 
gegužės 6 tą d. Toronte, Kana 
doje. Vieta pasirinkta todėl, 
kad čia daugiausia gimnazistų 
įskūrė.

Kviečiame dalyvauti visus 
buvusius mokytojus ir gimna 
zistus. Po daugelio metų vėl 
bus malonu susirinkti draugėn 
iš įvairių pasaulio kraštų, atnau 
jintt senas pažintis, praleisti ke 
lėtą jaukių valandų nerūpestin 
gos jaunystės ir gimnazistiškų 
dienų prisiminimuose.

Malonu vėl pasimatyti su 
mūsų mielais mokytojais, ku 
rie didele meile ir pasiaukoji 
mu ruošė mus į gyvenimą, o 
ant karo griuvėsių tai buvo ne 
lengva.

Visais informaciniais reika 
lais, ir visi tie, su kuriais netu 
rime ryšio nei žodžiu, ’ n< 
tu, prašome kreiptis į sekan 
čius asmenis:

Kanadoje, Toronte; Edvar 
das Valeška, 227 Indian Rd. 
Toronto 3, Ont. Canada. Tel. 
RO 7-5350.

JAV Chicagoje: Viltis Vai 
čiūnaitė, 2851 W. 71 St. Chi 
cago 29, Ill. USA.

Rengėjai.

padeda A. Švilpa. B. Ratkevi 
Čiūtė - Eimantienė, V. Čegytė 
ir kt. Skautų sueigos dažnia i 
šiai vyksta šeštadieniais po p^ 
mokų, mokyklos patalpose.

Mokyklai daug padėjo Jul» 
ja Čegienė: ji paruošdavo vai 
kūčių programas jų pasirody 
mams įvairiomis progomis. Re 
ligmio mokymo ir auklėjimo 
darbą dirbo kun. P. Jokūbai 
tis ir kun. J. Danielius.

Nuo pat pradžios ligi 1960 
m. rudens pasauliniams daly 
karna dėstyti mokykloje buvo 
tik vienas nuolatinis mokyto 
jas, būtent, jos vedėjas L. Ei 
mantas. Lietus lijo ar snigo, pū 
ga siautė, gerai ar blogai jis 
jautėsi, laisvas ar užimtas, — 
visada laiku jis būdavo klasė 
je su mūsų mažaisiais. Jo ne 
sugundė įvairūs pobūviai, jo 
nuo mokyklos neatitraukė ne 
draugų vestuvės, — jis visada 
buvo ten, kur pareiga šaukc 
Ir taip dešimtį metų... kieKvi-, 
ną šeštadienį po 2 ar 3 valau 
das. Taigi per visą minimą lai 
kotarpj susidaro daugiau tuks 
tančio valandų darbas, dirb 
tas... be atlyginimo! Visas šis 
kapitalas, užtenkamai didelis 
ir neaugšto atlyginimo normas 
imant, paaukotas ant Tėvynės 
aukuro.

Didelėse apylinkėse moky 
tojas gal nors pagalbos dau 
giau iš kitų susilaukia. Čia jair 
jos perdaug tikrai nebuvo. Ta 
Čiau jis nenusiminė ir įtempęs 
jėgas yrėsi pirmyn, nereikalau 
damas iš visuomenės už savo 
didelį darbą ne tik medžiagi 
nio, bet ir moralinio atpilde. 
L. Eimantas turi mūsų apylin 
kci ir organizacinių nuopelnų, 
tačiau niekas neabejoja, kad 
jo svarbiausias ir visų loncionie 
Čių labjausiai vertinamas jna 
šas yra šeštadieninė mokykla.

1960 m. rudenį jam į talką 
atėjo U. Blyskienė, neseniai at 
aikėlusi į Londoną gyventi. Ji

• Vilniuje koncertui dirigavo 
armėnų muzikas O. Durian. 
Koncerto programoje buvo 
Weberio ,,Der Freischuetz“ 
uvertiūra, H. Berliozo šimto 
nija, Chačaturiano koncertas.

9 V. Mykolaičio - Putino 51 
metų kūrybos sukaktį Vilniaus 
radijas paminėjo vasario 24 d. 
Sukako 50 m. nuo pirmojo ei 
lėraščio pasirodymo spaudoje 
(1912 m.). Apie Putino sukak 
tį straipsnis paskelbtas „Litera 
.ūros ir Meno“ savaitraštyje.

• Maskvon dalyvauti žemės 
ūkio akademijos studentų mu 
kslinių darbų konferencijoje 
iš Lietuvos išvyko žemės ūkio 
akademijos studentų delegaci 
ja. Jie skaitė savo tiriamuosius 
darbus.

• Kaune pradėtas gaminti ii 
gametražinis, jau 16 iš eilės, fil 
mas „Žingsniai naktį" Filme 
numatyta parodyti Kauno kom 
jaunuolių kovos su vokiečių 
okupantais ir vad. „buržuazi 
mais nacionalistais”. Scenarijų 
parengė VI. Mozūriūnas, rėži 
suoja Maskvos kinematografi 
jos instituto auklėtinis Raimun 
das Vabalas (savo metu Pary 
žiuje gyvenusio A. Vabalo sū 
nūs).

nuoširdžiai įsijungė į Šį svarbų 
lietuvybės išlaikymo darbą, ir 
taip L. Eimanto našta iš kaito 
palengvėjo ir darbas tapo spar 
tesnis, našesnis.

Dėka šių dviejų pasisvem i 
šių mokytojų ir jų talkininkų 
mūsų mažieji lietuviukai pažįs 
ta vienas kitą ir bando jsisąnio 
ninti tai, kas mums ir mūsų 
protėviams buvo miela ir bran 
gu. Ir kai Tėvynės balsas ?t^i 
ties kartų lūpomis kiekviena 
išeivį paklaus: „Ką gero tu 
padarei mūsų motinai — lėzy 
nei Ką tu jai paaukojai?“ — 
Mūsų mokytojai į tai turės re 
abejotinos vertės atsakymą ,r 
jiems patiems neveiks jo nė at 
sakyti: už juos lietuviukai pra 
bils jų mokiniai; gal kai kurie 
.š jų tada jau bus net dideli 
tautos veikėjai... Garbė tiem-, 
kurie didelę naštą neša savo 
kenčiančios tautos labui!

Mūsų dėkingumas, pagarba 
ir linkėjimas ištverti tame Sun 
kiame auklėjimo darbe tepaly 
di mieluosius mokytojus į ant 
rąjį dešimtmetį. D. E.

SERGA LIETUVIS
Ankstesnės imigraijjos atei 

vis Sargalis Juozas, dirbęs ka 
syklose ir miškuose Timminsr., 
Ont., serga ir gydosi Beck M, 
morial Sanatorium prie Lon 
dono. Jis yra daug padėjęs n 
jiesiems ateiviams, atvvku 
siems 1947-48 m. dirbti į miš 
kus ir kasyklas, įsikurti Kana 
doje.

Nei giminių, nei draugų šia 
me rajone jis neturi ir sanato 
rijoje jaučiasi vienišas. Jis gr 
rai kalba lietuviškai ir labu 
džiaugtųsi, jei kas galėtų jį ap 
lankyti. Guli minėtosios sana 
torijos Wellington Pavilion 
Leiskime jam pajusti, kad jis 
nėra čia vienas, paliktas sa 
vam likimui, bet kad padorus 
lietuvis kur tik eina — ten bro 
liūs suranda. Atsilyginkim už 
Širdį širdim) D. E*
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SĖKMINGAI
BANKO „LITAS“ 

skyrius Rosemounte pradėjo 
darbą šeštadienį savo naujose 
patalpose, 3907 Rosemount 
Blvd, (vienas blokas į vakarus 
nuo Pie IX). Atsilankiusieji na 
riai palankiai atsiliepė apie pa 
talpas ir centrinį vietos pann 
kimą. Tą dieną įstojo vienas 
naujas narys, indėlių priimta 
771.91 dol., čekių išduota 15, 
055 dol.; gauta pareišk. pasko 
loms 15,580 dol. Rosemounte 
„Litas“ bus atidarytas trečia 
dieniais ir penktadieniais nuo 
3 iki 9 vai. ir šeštadieniais nuo 
10—12 vai. Visi, kurie neri 
įstoti naujais nariais, įdėti pi 
nigus, įmokėti paskolas, palu 
kanas ar išsiaiškinti kitus reika 
lūs, prašomi pasinaudoti šio 
skyriaus patarnavimais.

LIETUVĖ MENININKĖ 
PRANCŪZŲ 

DIENRAŠTYJE
Prancūzų dienraštis

nouveau journal“ praeitą sa 
vaitę paskyrė visą puslapį in 
tervue ir nuotraukų mūsų tau 
tietei Birutei Vaitkūnaitei, ap 
rašydami jos darbą ir ateities 
užsimojimus išraiškos šokio sri 
tyje, paminėdamas, ir jos iietu 
višką kilmę.

Šokėja šiuo me>'< 
bo savo studijoje ir savaitinės 
TV programos, ruošia naujas 
choreografijas grupei ,su kuria 
pasirodys Ecole des Beaux 
Arts auditorijoje ir Šokių 
kytojų sąjungoje balandžio 
nėšio viduryje.

SERGA 
VISUOMENININKAI

Montrealyje tebesiaučia 
pas. Kelias dienas turėjo gulėti 
lovoje SLA 123 kuopos oiga 
nizatorius Mykolos Juodviršis 
ir taip gi kelias dienas dauge 
ilo valdybų narys Juozas Šiau 
čiulis. Į mokyklas neateina dau 
gelis mokinių, nes serga gripu.
• Autonelaimėjo nukentėjo 
du montrealiečiai — J. Sinke 
vičius ir J. Makarevičius, ku 
riems dėl to teko atsigulti į Ii 
goninę.
• Pp. Šeidžiai buvo išvykę į 
Hartfordą, Conn., kur mirė jau 
nas, vos 42 metų, jų švogeris, 
p. Šeidienės sesers vyras, apo 
nleksija.
• V. Sirvydas šį savaitgalį lan 
kėši Montrealyje. P. Sirvydas 
pasidžiaugė, kad jau turi 7 
anūkus.

M.

gri

AUŠROS VARTŲ 
CHORAS

ruošiasi dideliam, rimtam ir la 
bai įdomiam koncertui, kuris 
įvyks gegužės 5 dieną. Koncer 
te be choro dalyvaus ir solis 
tai. Gegužės 5-ją organizacijos 
prašomos rezervuoti šiam kon 
certui.

I MONTREALĮ ATVYKS 
V. BANAITIS, 

kuris balandžio 8 dieną pad-t 
rys pranešimą. Jo pranešimai 
Amerikoje susilaukė geriausi' 
atsiliepimų visos spaudos. V 
Banaitis trumpam yra atvykęs 
iš Europos ir turi labai daug ir 
įdomiu žinių iš Lietuvos.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Vytauto klubas praeitą sek 
madienį išmokėjo šėrininkams 
dividendus po $7.50 už $25.00 
šėrą.

Klubo nariai gyvai svarsto 
klubo praplėtimo reikalą, jskai 
tant ir tebevedamąs derybas 
dėl loto pirkimo. Klubas turi 
netoli $60,000 kapitalo, išmo 
ketas turtas vertas per $100, 
000. Tai pati stipriausia Mont 
realio lietuvių organizacija.

Klubo pašalpinė dr-ja vyk 
do narių vajų ir priima naujus 
narius be įstojamo mokesčio. 
Pagal klubo statutą tik išbu 
vus pusę metų pašalpinės dr- 
jos nariu, įsigyji teisę pirkti šė 
rus. Dividendus už nupirktus 
Šerus klubas moka tik už sekan 
čius prekybinius metus.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS 
įvyks šį penktadienį, kovo 23 
d., 8.30 v. v. Berri mokyklos 
salėje (4Z4 5 Berri Sir.).

Programoje Dt. V. Pavila 
nio paskaita: „Privalomas skie 
pijimas tarpplanetiniame susi 
siekime“, einamieji reikalai ir 
tradicinė linksmoji dalis.

Visi nariai, prijaučiantieji ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.
UNIVERSALINĖS KOOPE 

RATINĖS BENDROVĖS 
steigimo iniciatoriai praeitą sek 
madienį Aušros Vartų salėje 
turėjo pasitarimą ir nutarė šau 
kti steigiamąjį susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Šį sekma 
dienį, kovo 25 d., 3.30 po p. 
Aušros Vartų posėdžių salėje 
Dienotvarkėje; pranešimai, įs 
tatų skaitymas, kooperatyvo 
registracija, valdomųjų organų 
rinkimai, klausimai ir sumany 
mai. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

užkandžiai, laimėjimui 
aparatas jūsų laukia.
bazarui: piniginės aukos, 
galima klebonijoje arba

Gaurių*-.

AUŠROS VARTŲ

Parapijos BpZpRpS
g ĮVYKS ŠIO MĖN. 23, 24 ir 25 DIENOMIS AV SALĖJE.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
Įvairios staigmenos, skanūs 
modemus televizijos

B Mielai dar priimamos dovanos
| daiktai, maistas ir tt. Įteikti
5i La Salle’je pas žinomus prekybininkus pp.

Bazaro pradžia kovo 23 d. 7 vai. vakaro.
Bazaras tęsiamas kovo 24 d. 2 vai. po pietų ir
kovo 25 d., sekmadienį, nuo 10 vai. priešpiet.
Iki malonaus pasimatymo A V saiėje, bazare.

Aušros Vartų Parapijos Komitetas.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI
11 d. turėjo metinį 

Pirmi 
atidaryda 

paprašė atsi

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 

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

»w»»nni»:tniiiriiiiiiwt:n:ii»:::m«
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir
ketvirtadienį

-s £$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$£

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

| 2-4; 7-9 p. m

■4 p. m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
ai»miin»uiiiminnn»uu»inum»:»

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidės balan 
džio pirmąją dieną. Joms va 
dovaus dienraščio Draugo di 
direktorius, žinomas pamoks 
lininkas marijonas Tėv. Vikto 
ras Rimšelis iš Čikagos, 
labai prašomi jau dabar 
tis šiam ypatingam mūsų 
pijos įvykiui.

Sveikiname
šventės proga visas Juzės ir vi 
sus Juozus.

Pirmoji komunija ir su tvirti 
nimo sakramentas mūsų para 
pijoje įvyks Atvelykio sekma 
dienį, balandžio 29 d. Mūsų 86 
selės labai rūpestingai ruošia 
vaikučius šiai didžiai šventei. 
Ir tėveliai prašomi padėti Se 
selėms šiame darbe, pamo 
kant, padedant vaikučiams iš 
mokti lietuviškai visas šiai 
šventei reikalingas žinias. Vai 
kučius Pirmąja! komunijai ir 
Sutvirtinimo Sakramentui 
šau registruotis pas seselę 
ną, seselių namų vyresnę.

Motinos minėjimas, 
kasmet ruošia Montrealio 
Augštesnieji Lituanistiniai kur 
sai, įvyks, pagal seną tradiciją, 
ir šiais metais gegužės 13 die 
ną, Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję. Šiais metais minėjimas 
bus ypatingai gražus, kadangi 
kursų studentai ruošia gražią 
programą ir paskaitai yra pa 
kviesta'Aldona Augustinavičie 
nė iš Clevelando.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje $181 
ir 33 Ct.
• Pp. Valiuliai sugrįžo iš po 
vestuvinės kelionės, kurią prr 
leido keliaudami laivu 
karų Indijos sritis.

O „Liaudies Balsui“ 
kuojantis Montrealio 
elementas sudėjo šiemet 1,018 
20 dol. aukų. Ar mes taip pa 
remiame savo spaudą?

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Visi 
ruoš 
para

šv. Juozapo

pra 
Celi

po Va

bolševi
lietuvių

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

| ADVOKATAS

į JOSEPH P. MILLER, 
į B. A., B. C. L.
I Suite 205
į 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.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

215 St. James West,
7 augštas.

Tel.. A V 8-3115

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Madų paroda bus šį sekina 
dienį, 3 vai. po pietų parapijos 
svetainėje, o po jos— vaišės.

Rinkliava bažnyčioje — 171 
16 dol.

Aukojo parapijai. J. Star1 
kevičius 100 dol., K. Vilčins 
kas, D. Milius, S. Mozūraitis, 
M. Zavackss po 50 dol.; P 
Šukys 44, S. Saunoris, J. Gruč 
kūnas, A. Drulis po 40 dol., 
V. Bunis 36; V. Lietuvninkas, 
A. Tumavičius, M. Vaišnoras 
po 30; E. Tetmajeris, A. Juk 
nelis, A. Jurewicz po 25, J. 
Antanavičius, A. Vitkauskas, 
T. Petrauskas, M. Norgėlas, 
V. Murauskas, J. Raskauskas, 
M. Jankauskienė, E. Gingras 
p o20; J. Harris, S. Jezanskk 
po 19; V. Piečaitis 17; B. Gai 
žius, V. Koskus, P. Keršul'a, 
R. Zinius, A. Račiūnas, P. 
Mekšriūnas po 15 ; S. Genys 
J. Žitkevičius, H. Jagelavičius, 
M. Knngeiis, V. Alseika, po 
14; J. Mališauskas, S. Balčiu 
nas, S. Bartašius, A. Kazlaus 
kas, V. Paulius, K. Zienius, A 
Žukauskas, 
ir kt.

DIDELĖ
Daugelį 

sukrėtė žinia, 
Ontario vietoje 
liui montrealiečių žinomo p. 
Garnelio mašina turėjo didelę 
katastrofą, kurios metu p. Gar 
nelienė užmušta, o p. Game 
lis sunkiai sužeistas.

A. Russalas po 10

KATASTROFA
Montrealio lietuvių 

kad kažkurioje 
gerai dauge

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 

ir imigracijos reikalais.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus.
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

Kovo 
dalininkų susirinkimą, 
ninkas St. Banelis, 
mas susirinkmą, 
stojimu tylos minute pagerbti 
praeitais metais Įnirusį narį Al 
fonsą Augutį ir po to, susirm 
kimui pirminnikauti pakvietė 
dr. J. Kaškelį ir sekr. L. Ado 
mavičių.

Praeajto susirinkjm, oproto 
kolas priimtas be pataisų.

Plačią piaeitų metų valdy 
bos apžvalgą padarė pirm. S. 
Banelis. Praeiti metai, esą, bu 
vę rūpesčių metai, nes buvo jau 
čiamas didelis valdžios parei 
gūnų spaudimas, jieškant prie 
žasčių atimt duodamus banke 
tams Liquor Control Board 
leidimus. įrengus reikalauja 
mus naujus įrengimus, vistick 
leidimai daugiau dviejų mene 
šių buvo sulaikyti, o anksčiau 
išduoti atšaukti. Kadangi per 
tą laiką susitrukdė patalpų r.uo 
mavimas, L. Namai turėjo per 
2,000 dol. nuostolių. 1 ik 
didelių pastangų leidimai 
vyko atgauti.

Atgaivintas šėrų vajus 
ėv 50 naujų dalininkų ir 
vos užsakymų per Lietuvių 
Namus buvo gauta 80. Kaip šė 
rų vajuje, taip ir alyvos užsa 
kymu, daugiausiai pasidarba 
vo valdybos narys inž. P. Le 
lis. Šios naujos už Šerus ir aly 
vą įplaukos pagerino L. Namų 
finansinį stovį, suteikiant gaii 
mybę per praeitus metus pa 
dengti už namus skolų 1,500 
dol. ir šiais metais dar tą skolą 
sumažinti 500 dol. Vis dėlto, 
likusi apie 16,000 dol. skola 
dar sunkiai slegia L. Namus 
ūkiškai ir neleidžia mūsų vi 
suomeniniam bei kultūriniam 
veikimui dar plačiau atidaryti 
dovanai duodamų patalpų du 
ris.

Baigdamas pranešimą pirm. 
S. Banelis dėkojo valdybos 
nariams už glaudų bendradar 
biavimą ir visos valdybos var 
du pareiškė atsistatydinimą, pa 
brėždamas, kad jis pats be per 
traukos išbuvęs lOmetų valdy 
boję, jaučiąs nuovargy

Balansą ir apyskaitą perskai 
tė kasininkas V. Bačėnas, pa 
vaizduodamas atskiromis pczi 
cijomis. 1961 m. buvo $14,50U 
23 Ct. pajamų ir 13,524.44 dol 
išlaidų su 975/79 dol. pelno.

Valdybos narys P. Lelis pra 
nešimą padarė apie vykdomą 
šėrų vajų, o taip pat ir alyvos 
per L. Namus užsakymą ver 
bavimą. Esą, jei visi nariai ii, 
bendrai, lietuviai, jaustų parei 
gą savus palaikyti, L. Namai 
vien tik iš alyvos lengvai gale 
tų turėti 2,000—3,000 dol. nėr 
metus pajamų.

Revizijos aktą perskaitė d'. 
J. Kaškelis: viskas tvarkoje.

Vienam nariui pareiškus ne 
pasitenkinimą dėl permažai 
skiriamų sumų L N. bibliote 
kai, buvo paaiškinta, kad apie 
100 dol. išleista laikraščių bei 
žurnalų prenumeratai ir kad 
tos sumos buvo gautos is kilų 
šaltinių, todėl per apyskaitą 
nebuvo pravestos. l'aip pat už

pa

da 
aly
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GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

'i 0 0 į 0

0 
X
£

L.

Dr. P. MOKKIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4
(į rytus nuo Dufferin St.;

klausėjui buvo paaiškinta, 
kad kultūros ir visuomenės ici 
kalams L. Namai nemokama 
duoda patalpų naudojimuisi 
per 2,000 dol. nuomos kainos 
per metus ir vargu ar kita k> 
kia organizacija ar įstaiga liek 
duoda.

Valdybos patiektoji apys 
kaita vienbalsiai priimta ii vai 
dybai išreiškiama padėka.

1961 m. pelnas $975.79 pa 
skirstoma taip, kaip valdybos 
buvo pasiūlyta, būtent: $839, 
šėrų 4% dividentui ir likusi s1' 
ma atsargos kapitalui.

Be diskusijų priimta vale 
bos patiekta 1962 m. sąmata, 
sumoje $15,900 pajamų ir $ 
14,900 išlaidų, su numatytu 
pelnu 1000 dol.

Į valdybą slaptai balsuo 
jant, pagal didžiumą balsų iš 
rinkta: J. Strazdas, dr. J. Kai 
kelis, E. Jurkevičienė, Aug. 
Kuolas, P. Lelis, Kl. Dalinda 
ir J. R- 
tais liko 
liūnas ir

Revizijos komisija: L. Ado 
mavičius, V. Bačėnas ir A. Sta 
tulevičius.

Sumanymuose gv’ldentar 
didesnių namų įsigijimo klau 
Simas. Prieita prie išvados, kad 
busimieji namai turėtų būti įsi 
gyjami komerciniais pagrin 
dais, o esamieji namai savo ka 
pitalu turėtų įsijungti.

Per susirinkusius buvo pa 
siųstas sąrašas, kas ir kokia su 
ma įnašais galėtų prisidėti prie 
naujos statybos. Keletas asme 
nų savo pažadus pažymėjo su 
keturiomis skaitlinėmis. Iš to 
buvo gautas vaizdas, duodąs 
vilčių neužilgo lokius namus 
turėti.

Naujoji Valdyba pareigo 
mis pasiskirstė: J. Strazdas pir 
mininku, d.. J. Kaškelis I vice 
pirm., J. R. Simanavičius II 
vicepirm., P. Lelis ūkio vad., 
Aug. Kuolas parengimų ir kui 
Itūros reikalams, E. Jurkevi 
čienė šėrų kartotekos reikal.

Kl. Dalinda sekret.

Smanavičius. Kandida 
A. Česėkas, St. Jase 
P. Beųzevičius.

ir
Bs.

SUNKIAI SUSIRGO 
KUN. V. RUDZINSKAS 
Vindsoro lietuvių kap 

ną, kun. Vincentą Rudzin*. 
praėjusį sekmadienį ištiko sun 
ki liga: jam, laikant sekmedie 
nines lietuviams pamaldas, gal 
voje išsiliejo kraujas. Ligonis 
buvo nugabentas ambulansu Į 
šv. Juozapo ligoninę, kur šiuo 
laiku jis ir gydomas. Kritiš 
kiaušis yra trijų savaičių laik < 
tarpis. Praėjusį ketvirtadienį 
ligonį iš Londono aplankė Lo 
ndono vyskupas J. Cody.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

B ANKAS VE I KI A : SEKMADIENIAIS: 
nuo 10,30 — 1 vai. Aušros Vartų parapijos salėje.

ŠIOKIADIENIAIS: f1 & ,
1451 Crawford Bridge Ave, Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (West of Pie IX): 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 9 vai. 

ir šeštadieniais nuo 10 — 12 vai.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

DARBAI MOTERIMS
Hamilton Lingerie 

225 Liege St. West.
Jieško: prityrusių darbinink’U 

merginų norinčių pramokti 
dirbti mašinomis ir 

nekvalifikuotų pagelbinink;ų.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9 0571

V. Sušinskas.

4 ■ M ""......... M Mik

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

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė

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

3. 
A

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS
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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