
ARGENTINOJE DIDELĖ POLITINĖ KRIZĖ', KOVO 
JANT UŽ DEMOKRATINĘ SANTVARKĄ, O ALŽYRE
TĘSIAMOS KOVOS SU POGRINDŽIO TERORISTAIS.

Burmos komunistai degina Nikitos Chruščiovo iškamšas.
Ar rusai nesuvaidino astronautų misterijos?
Ar Amerika nepateks ant sovietinės meškerės?
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Nusiginklavimas visai nesiseka
KAS NAUJA KANADOJE

MASINU FONDO VAJUS
9F

GENEVOJE, kaip ir buvo ti 
kėlasi, iš derybų dėl nusigink 
lavimo nieko neišėjo.

GROMIKA ATMETĖ 
VISUS VAKARIEČIŲ 

PASIŪLYMUS.
Vakarai nusiginklavimo fik 

cijos (be kontrolės), nesutin 
ka, o Maskvos diktatūrai, ku 
riai nusiginklavimas būtų ga 
las visos „šlovingosios” kom 
partijos diktatūros galas, kont 
rolės nepriima Todėl iš dery 
bų Genevoje dar kartą nieko 
gera neišėjo. Ir taip

SUBLIŪŠKO CRUŠČIOVO 
PAGEIDAUTA „VIRŠŪ 
NIŲ” KONFERENCIJA, 

kurioje jis dar kartą projektą 
vo pasišvastiyt nusmautu batu. 
CHRUŠČIOVAS, gelbėdamas 
smunkantį savo prestižą, kas 
veda jį prie saulėlydžio, o gal 
r rimtesnių pasekmių, pasiūlė 
Amerikai „bendsadarbiavimą 
erdvių Įsisavinime“.
KENNEDY Chruščiovo pasiū 
lymą priėmė. Tas priėmimas 
daug ka nustebino
AR IR ŠJ KARTĄ AMERI

KA PAKIBS ANT MASK 
VOS MEŠKERĖS KABLIO?

Būdinga, kad Chruščiovas 
pasiūlė bendradarbiavimą kaip 
tiktai tada, kai Amerikai žino 
gaus kelionė aplink Žemę erd 
vėmis labai gerai pasisekė: kai 
Maskva pamatė, kad ji neturi 
to, ką turi Amerika astronauti 
kos srityje.
ABEJOJIMAS su tuo pasiūly 
mu pasikartojo,

AR RUSAI Iš VISO TURI 
BENT VIENĄ 

ASTRONAUTĄ?
Ar rusų kalbos apie Gagan 

ną ir Titovą ir net Laikas, ar 
lai ne sovietinis blefas, Kaip ko 
munistų plepalai apie sovietinį 
gerbūvį? Juk visi jau žino, kad 
blefuoti bolševikai meistrai. 
Vaidinti jie moka . Tai, šia 
prasme, jie tikrai yra pralenkę 
ir nacius.

Visas šias nesekmes papildo 
dar

NESĖKMĖS ARGENTINOS 
GYVENIME,

kuris, tiesą sakant, seniai jau 
kankinasi ir niekaip nesiseka 
jam susitvarkyti.
ARGENTINOS prezidentas 
Frondizi, rinkimuose nelaimė 
ięs absoliutinės daugumos, pr 
verstas daryti koalicinę vyriau 
sybę. Čia susidurta su sunku 
mais, į kuriuos įsipainioja ka 
riuomenė. Atrodo, kad Frondi 
Zi turės pasitraukti, bet kyla 
klausimas, kas bus toliau?

DIDELĖS KOVOS 
ALŽYRE,

nes pogrindinė nacionalistų or 
ganizacija vykdo teroro veiks 
mus ir tuo bando sutrukdyti 
Alžyro nepriklausomybę.
DE GAULLE paskelbė tern 
ristams griežtą kovą. Ligšiol 
jis laimėjo, tai gal laimės ir 
šias kovas, nes Alžyro žmonių 
dauguma stovi už nepriklauso 
mybę, ypač, kad ir Prancūzi 
jos parlamentas absoliutine 
balsų dauguma

PATVIRTINO SUSITARIMĄ EV1ANE, 

kur vyko derybos. Dėl susitari 
mų bus dar plebiscitas, bet ne 
ra abejojimų, kad jis patvirtins 
susitarimus.
SOVIETINIAME sektoriuje 
daugiau reiškiasi nesusitarimų.

BURMOS KOMUNISTAI 
SUDEGINO CHRUŠČIOVO 

IŠKAMŠĄ,
keršydami už Stalino nuvertini 
mą, o Kinijos komunistai savo 
sostinėje stato Stalinui pamniK 
lą, kai Nikita pas save visur 
griauna. . .

Kitataučių spauda piktai pa 
stebi, kad

SANDARA TARP 
MASKVOS IR PEIPINGO, 
labai darni vis dėlto yra... ba 
do srityje, nes tiek Maskvai, 
tiek Peipingui duonos klausi 
mas yra lygiai tas pat. Nei ža 
licnos, nei kukurūzai, nei šilu 
sai nieko gero neatsiekia, je. 
gu žmonės nenori dirbti vergų 
darbų... Badas vis stipriau bei 
džiasi į sovietinės diktatūros 
duris.

KITOS ŽINIOS
— Dr. E. Kolb paskelbė 

knygą, kurioje įrodo, kad Ber 
gen-Belsen koncentracijos sto 
vykioje badu ir ligomis mirė 
49,000 asmenų. Stovykla buvo 
skirta žydams iš užsienių. Dėl 
bado stovykloje užregistruota 
apie 300 žmogėdystės atsitiki 
mų.

— „Laisvės sūnų” byloje 
gauti parodymai, kad teroro 
veiksmams skatinę duchoborų 
vadai.

— Bendrosios rinkos reikalu 
Anglijos atstovas tam tikslui 
vėl atvyksta į Ottavvą pasita 
rimo.

— Tunelio po Lam m5 • 
klausimas baigiamas spręsti: 
del jo susitarė Anglijos ir Prau 
CŪzijos parlamentai.

— Alžyro sukilimo vada* 
Ben Bella ir Ben Khedda, pa 
leisti iš Prancūzijos kalėjimo. 
Juos atsekė į Maroką Rusijos 
maršalas Malinovskis, norėda 
mas Rusijai laimėti jų ,,neutra 
lumą“.

— Sovietai Kubos diktato 
rių F. Castro apdovanojo Le 
nino taikos premija.

— Tariasi JAV ir SSSR ats 
tovai dėl bendradarbiavimo as 
tronautikos klausimais. Argi 
JAV pasiduos apgaunama’

•— Atkritus Kubos cukraus 
Įvežimui, JAV cukrų perka 
Meksikoje.

— Peronas, pagyvėjęs po 
rinkimų, Ispanijoje grasina Ar 
gentinos prezidentui Frondizi, 
kad tuo atveju, jeigu JAV pa 
laikys generolus, kurie nenori 
Peronistų, palaikomų komunis 
tų, prileisti prie valdžios, tai 
Argentina susilauks Maskvos 
intervencijos.

— Rusa* įsakinėja vakarie 
čiams skristi oro koridorium į 
Berlyną jų nustatytame augsty 
je-

— Vilniaus univesrsitete esu 
ma nemaža dailininkų mėgėjų. 
Neseniai istorijos - filologijos 
fakulteto studentai surengė pir 
mąją savo dailės darbų paro 
dą. Eksponuoti Morkaus Su 
kacko medžio drožiniai, Algio 
Bučo, Balio Pakšto ir, kitų ta 
pybna, grafikos darbai.

TRANSKANADINĖ AUTO 
STRADA BAIGIAMA

Plačiakelis — autostrada, ku 
ris sujungs Atlanto pakraščius 
su Ramiojo vandenyno pakraš 
čiais, perskrodusi visą Kanadą, 
jau baigiama statyti. Jos atida 
rymas numatomas šį rudenį. 
Atidaryti ruošiasi pats premje 
ras J. Diefenbaker su visų i u 
-ties provincijų pirmininkais. 
Atidarymas numatomas augs 
tuosiuose kalnuose — Kordilje 
ruošė, Roger-Pass vietovėje, 
kurioje daugiausia bus matoma 
kaip sunkus buvo placiakeli > 
.Švedimas n kiek teko padėti 
pastangų. Plačiakelis bus 4,719 
mylių ilgumo,

QUEBEC’O 
PARLAMENTAS

svarsto įstatymą, pagal kurj 
bausmės už nusikaltimus saus 
keliuose bus žymiai pagriežtin 
tos.

GELEŽINKELIEČIŲ 
streikas paskelbtas balandžio 
2 d., tačiau manoma, kad vai 
džia įsikiš, kaip tai atsitiko pa 
skutinį kartą, ir streiko nebus.

DIDELI NUOSTOLIAI
Valdžios kontrolėje esan 

čios susisiekimo bendrovės pra 
eitais metais davė didelius 
nuostolius. Canadian National 
Railways $67,307,722 ir Trans 
-Canada Air Lines $6,450,082

— Bedarbių skaičius Kana 
doje vasario mėn. pasiekė 583, 
000, bet buvo 136,000 mažės 
nis, kaip 1961 m.

KYLA NAC1ONALIZAVI 
MO KLALSIMAS

Iškeltas kaikurių plataus 
naudojimo įmonių valstybini 
mo klausimas. Minimi šie var 
dai: elektros Hydro Quebec, 
Shavingan ir kt. Premieras Le 
sage pareiškė, kad šie pasiūly 
mai bus rimtai apsvarstyti.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PABALTIJO MOTERŲ TA 

RYBOS 15-KOS METŲ 
SUKAKTIS

Kovo 8 d. suėjo 15-ka me 
tų nuo Pabaltijo Moterų Tary 
bos įsteigimo. Tai įvyko 1947 
m., Esslingene, Vokietijoje.

Ji buvo įsteigta draugiškie 
ms ryšiams tarp’ 3-jų tautybių 
moterų palaikyti, jaunimo auk 
Įėjimui pabaltietiškoje dvasio 
je ir bendrai kovai už mūsų tė 
vynių išlaisvinimą.

Perkėlus 1950 metais PMT 
JAV, į New Yorką. j yra iš 

variusi platų darbo barą, ne 
kalbant apie kultūrinius 3 jų 
tautų pasiekimus, kuriems PM 
T visuomet talkininkavo. Pa 
grindinis jos tikslas buvo nu 
šviesti svetimiesiems mūsų tau 
tų šiuometinę būklė ir moters 
padėlį levynese.

Tai ji daro kiekvienai pro 
gai pasitaikius. General Fede 
ration of Women Club’s kon 
fereneijose, laiškuose kongre 
so ir Senato atstovams, J IO 
atstovams.

Šių metų kovo 31 d. New 
Yorke įvyks iškilmingas pose 
dis 15 kos metų sukakčiai pa 
minėti, Pirmąkart pabaltietėms 
tars žodį GFr. ĄC vicepirmi 
ninkė p. Dexter O. Arnold. Ji 
yra didelė 3-jų tautų bičiulė. 
Sukakčiai paminėti apie PM f 
darbus leidžiamas leidinėlis

KANADA SUSIRŪPINUSI 
PREKYBA SU IZRAELIU

Į Jeruzalę išvyko 15 kos as 
menų Kanados valstybinė de 
legacija, kuri ves derybas dėk 
prekybinių ryšių sustiprinimo 
su Izraeliu. Prekybos ministe 
ris Hees numato, kad Izraelis 
iš Kanados galėtų pirkti maši 
nų, medžio dirbinių, popieros 
ir maisto produktų. Iš Izraelio 
čia ateina vaisiai ir kt.

VYSKUPAS PALAIKO 
PROFESINES DARBININ 

KŲ ORGANIZACIJAS
Sau|t-St-Mąrie, Ont. vysku 

pas Alexander Carter išsiunti 
nėjo visoms savo vyskupijos 
katalikų parapijoms ganytojiš 
ką laišką, kuriuo kviečia kle 
bonus ir parapijiečius remti pr > 
fesines darbininkų organizaci 
jas. Jis įtaigoja, kad visuose 
darbuose darbininkai turi būti 
tiktai priklausą profesinėms są 
jungoms. Be ko kita, laiškas 
nurodo, kad katalikų rango 
vai nereikalautų sau pirmenv 
bių dirbdami katalikų parapi 
joms darbus. Šiai diocezija- 
priklauso ir Sudbury, kuriame 
vyksta didelės kovos už proi 
sąjungų vadovavimą.

KANADOS ŠIMTMEČIUI 
NUMATOMA NAUJA 

PROVINCIJA
1967 metais, kada Kanada 

iikilmingai minės savo 100 
metų sukaktuves, numatoma 
Šiaurės — Vakarų teritoriją 
pertvaikyti į naują Kanados 
provinciją, nes ekonominis ir 
kultūrinis jos išvystymas taip 
pažengęs, kad ji gali būti įjung 
ta į Kanados provincijų sudėtį.

SVIESTO KAINOS
nuo gegužės 1 d numušamos 
12 ct. svarui. Tikslas — paleng 
vinti konkurenciją su margari 
nu ir padidinti sviesto suvarto 
jimą.

anglų kalba. Redaguoja: B. 
Novickienė ir V. Čečėtiene.

Tikimasi susilaukti viešnių 
iš kanadiškes Pabaltijo Mete 
rų Tarybos. B. G.

AUKOS LIETUVAI 
LAISVINTI

Kovo m. 20 dieną Lietuvos 
Gen. Konsulas New Yorke 
gavo paštu voką iš Worcester, 
Mass., kuriame buvo rasta dvi 
dešimt dolerių ir popierio la 
pas su įrašu: ,.Lietuvos Reik/* 
lui“.

Neseniai Konsulatui New 
iorke buvo įteikta $340.75, ku 
riuos paliko Lietuvos laisvini 
mo reikalui velionis Povilas 
Budreika, miręs Kanadoje.

LIETUVIŲ RELIGINIS 
KONGRESAS

Lietuvių religiniam kongre 
sui ruošti komiteto posėdis įvy 
ko New Yorke kovo 22 d. 
Svarstyta su kongreso data, 
vieta ir programa susiję reika 
lai.

Lietuvių Religinis Kongre 
sas ruošiamas 1964 m. apie rug 
sėjo mėnesį New Yorke. Tais 
metais vyksta čia pasaulinė pa 
rodą.

Religinio Kongreso progra 
Nukelta į 8-tą psl.

Spaudos Bendrovė ,,Nepri 
klausoma Lietuva“ labai susi 
rūpinusi spaustuvės pertvarky 
mu. Vajui pasistūmėjus pir 
myn, jau konkrečiai svarsto 
naujų mašinų įsigijimo klaus 
mą. Praeitą savaitę turėjo spe 
cialų posėdį, kuriame dalyva 
vo vienos firmos atstovas. 
Šios firmos pasiūlytas ofseto 
komplekto setas atseitų apie 
16—17,000 dolerių. Bendrove, 
norėdama gauti geriausias saly 
gas, šį penktadienį aiškinsis ir 
derėsis dar su dviem firmom. 
Turėdama kelis pasiūlymus. 
Bendrovė pasirinks geriausį 
pasiūlymą, nors jis gali būti ne 
pats pigiausia, nes spaustuvės 
pertvarkymas turi tarnauti ‘i 
gam laikui ir sudaryti sąlygas, 
kad masinos galima būtų pa 
naudoti įvairiems darbams.

Tokių faktų akivaizdoje, su 
dideliu pasitenkinimu sveikina 
me šiuos tautiečius, kurie šią 
savaitę padarė įnašus aiškiu 
tikslu, kad jie būtų šimtiniai. 
Norkeliūnas Dominikas,

Montreal ..................$ 50.00
Ponia G. Petrulienė,

Montreal ..................$ 10.00
Abromonis Bronius,

Montieal ...................$ 10.00
Viso . . . .$ 70.00

Nuo kapitoliaus padangės
PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSTOVAI VAŠINGTONE
Dabartinėje tarptautinėje pa 

dėtyje jausti abiejų frontų — 
laisvojo pasaulio ir sovietų d j 
minuojamojo — pasirengimą 
galimiems sprendimams, kurie, 
iei ir nepašalins dabartinių tarp 
tautinių problemų, gali kuriam 
laikui jas „užšaldyti". Susi 
orientuoti padėtyje ir JAV po 
litikos gairėse, Pavergtųjų sei 
mo vadovybė, kurią sudaro vi 
sų Seime dalyvaujančių dele 
gacijų atstovai (Lietuvai atsto 
vauja V. Sidzikauskas), ko*- , 
12—15 lankėsi Valstybės De 
partamente, pas senatorius ir 
kongresmanus ir įteikė Se;mo 
memorandumą. Memorandu 
mas reikalauja, kad Vakarai 
nusiginklavimo ir Berlyno kla i 
simų sprendimo neatjungtų 
nuo europinių problemų visu 
mos ir jokiu savo gestu nesan’- 
cionuotų Sov. S-gos užgrobi 
mų. Be to, kad JI pilnatyje 
būtų iškeltas ir sovietinio kolo 
nializmo likvidavimas.

Valstybės Pasekretoriaus p. 
e. A. Jonlison patikino Seimo 
atstovus, kad pavergtosios Eu 
ropos klausimas tebėra gyvas

Pasaulio lietuvių sostinėje 
Il-AM KULTŪROS KONG RESUI SUŠAUKTI 

PASIRUOŠIMO EIGA 
(Informacinis pranešimas spaudai Nr. 6).

‘ 1—3 v. pietų pertrauka.
3 v. p. p. Kultūros Kongre 

so uždaromasis posėdis ir die 
kusi j os.

8 v. v. literatūros vakaras 
vaišės Jaunimo Centre.

Dėl siūlymo parodų atida 
rymą atlikti trečiadienio vaka 
re ir nustatyti pastovias jų lan 
kymo valandas, dar neapei 
spręsta.

JAV LB Centro valdybai 
prašant, komitetas netrukus jai 
patieks K. Kongreso išlaidų ir 
pajamų sąmalą.

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

ATVAŽIAVO IŠ 
LIETUVOS

Kovo 19 d. iš Kauno į Čika 
gą atvyko 19 m. amžiaus mer 
gina Liucija Virpšaitė pas tė 
vus, kūne padėjo daug paatan 
gų, kol galėjo pamatyti savo 
dukrą. Virpšaitės kelionės rei 
kalus sutvarkė W. Rask-Ras 
čiausko kelionių biuras.
9 Menininkų klubas balandžio
8 d. Jaunimo Centre rengia 
paskaitą tema Modernusis me 
nas filosofijos požiūriu, skai 
tys kun. A. Baltinis.
9 Balandžio 1 d. Jaunimo Ce 
ntre įvyks lietuviškosios jūrų 
skautijos 40 metų sukakties 
minėjimas.
9 Opera „Aida“ įvyks bala n 
džio 1, 1 ir 15 d. Marijos auti, 
mokyklos salėje.

Edv. bulaitis.

Kovo 4 d. posėdyje į Ko 
mitetą kooptuotas kun. dr. J. 
Prūnskis, kuris perėmė Spau 
dos sekcijos vadovo pareigas. 
Naujoji LB Čikagos apyg. v- 
ba atsiuntė savo atstovą inž. 
D. Bielskų.

Į Muzikos sekciją įsijungė 
J. Kreivėnas ir A. Dzirvonas.

J. Kačinskas sutiko diriguo 
simfoniniam koncertui. jvy 

rne
ti 
kstančiam Kult. Kongreso 
tu.

Numatyta sekanti
Kultūros Kongreso 

darbotvarkė:
Ketvirt., lapkričio 22 dieną.
12 vai. I-ma pagrindinė pa 

skaitą.
2— 3 vai. pietų pertrauka.
3 vai. Il-ra pagr. pasxait
6 v. v. parodų atidarymas ar 

simfoninis koncertas.
Penktadienis, lapkrič. 23 d.
9.30 v. ryto sekcijų posė 

dziai Jaunimo Centre. (Litua 
nistinio švietimo, istorijos, mu 
zikos, meno, mokslo ir spau 
dos sekc.

1—3 v. pietų pertrauka.
3— 7 vv. sekcijų posėdžių tą 

(Jaunimo sekcija, lietuvy
bei parapijose išlaikyti sekc. Ii 
teratūros sekcija). Architektu 
ros S. ir Fizinio lav. S.

8 vai. v. smf. koncertas ar 
literatūros vakaras.

Šeštadienis, lapkr. 24 d.
10—1 v. ryto, sekcijų posė 

tžių tąsa, J. C-re.

sa.

Nuoširdžiausiai dėkojame už 
įnašus.

Malonu pabrėžti, kad šių 
įnašų tiekėjai ne tiktai patys 
Mašinų Fondui paskyrė savo 
įnašus, b»t jie kviečia ir kitus 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojus pasekti jų pavyz 
džiu, ypač, kad visi inešusieji 
po 100 dol., gauna laikraštį ne 
mokamai, kas sudaro 5 pa 
lūkanų, bet Bendrovė, persi 
tvarkiusi ir gavusi darbų, tiki 
si mokėti ir kitokius dividen 
dus.

Ačiū visiems, kas palaiko 
šią gražią iniciatyvą ir prie Ma 
šinų Fondo vajaus prisideda. 
Ačiū šiuo atveju parėmusiems 
Fondą.
Mašinų F-de buvo $ 8,499.75 
Per savaitę gauta $ 70.00
Fonde dabar yra . . $ 8,569.75 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 6,430.25

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

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prato 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nteprik 
lausoma Lietuva“ Vaidyba.

ir tinkamu laiku bus iškeltas. 
Jis taip pat pritarė Seimo me 
morandumo minčiai dėl sovie 
tinio kolonializmo kėlimo Jung 
tinėse I autose.

Seimo atrtovai aplankė apie 
40 senatorių ir kangreamanu. 
Visi jie yra gerai susipažinę su 
pavergtosios Europos reikalais 
ir pažadėjo visokeriopą savo 
paramą Seimo memorandume 
iškeltiems klausimams.

Pavergtųjų Seimo atstovą 
ms pagerbti Lietuvos Pasiunti 
nybė surengė priėmimą, kuria 
me dalyvavo ir Valstybės De 
partamento pareigūnų, ir Wa 
shingtone reziduojančio diplo 
matinio korpuso narių, ir JAV 
Kongreso narių, ir lietuvių ko 
lonijos atstovų. Kor.

— Pavergtųjų Seimas savo 
pilnaties nepaprastąją sesiją 
planuoja ateinantį birželį Loti 
done. Ligšiolinės Seimo euro 
pinės sesijos vis vykdavo arba 
Strasburge arba Paryžiuje,

— Šiomis dienomis Washm 
gtone jvyko specialus veiksnių 
pasitarimas svarbiais klausi 
mais.
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Senimo ir jaunimo problemos 
nūdienos šviesoje*

AL. GIMANTAS
Vis dažniau savųjų tarpe sios opinijos tyrinėjimo įstai 

girdime apie būtinybę į piuną gos skelbė, tų jaunų politikų 
sias gretas leisti mūsų jaunimą, populiarumas dar ir daugiau 
Čia ypač gausėja ir griežtėja didėja. Naujus sumanymus, 
balsai šaukiantieji apie jei ir naujus būdus, naujas idėjas, 
ne visų, tai bent nemažos da žodžiu, naują vėją, iniciatyvą, 
lies vadovaujančiųjų postu per galima buvo gana greit pajusti, 
davimą jauniesiems visuo neni Šis pavyzdys rodo, kad, ką 
ninkams, politikams. Tie rei pasiekė amerikiečiai, galima 
kalavimai itin kreipiami lietu būtų panaudoti ir lietuviškąja 
viškosios politinės mašinos pu me gyvenime. Iš šalies žvei 
sėn. Neretai bandoma sudaryti giant, jaunųjų intelektualų tu 
nuotaikas, kad jauniesiems rime jau visai gražų skaičių 
perdavus politinę vadovybę, Kyla tik klausimas, ar jų tar 
jau iš kart bus žengtas dide ne būtų pakankamai tokių, ku 
lis žingsnis į priekį, jau savai rie sutiktų prisiimti sunkias ir 
me priartės Lietuvos išlaisvini tikrai daug darbo ir pastangų 
mas. Bet žodžių, žinoma, čia reikalaujančias pareigas. Kriti 
nepakanka. Galima labai gi a kų, kaip ir visada, tikrai ne 
žiai suokti, labai puikius pla stings, kritikos nebūtų reikalo 
nūs turėti, bet ir esamos pade nei vengti, nei bijoti. Žinoma, 
ties nepakeisti. jei ji yra vertinga, konkreti,

Su ta lietuviška veikla, tuo pamokanti, bet ne kritika, ku 
mūsų senimu ir jaunimu, regis, ri tėra vin tik priekabių įieško 
visą laiką sukasi savotiškas už jimas. Taigi, ar turime tokių 
burtas ratas. Vieni balsai reika jaunųjų?
lauja „senių“ pasitraukimo ir Vienoje plotmėje, galima 
jaunųjų jų vieton įstatymo, drąsiai teigti, spraga yra ir, la 
kiti gi, nuolat tvirtina, kad ne bai galimas dalykas, pasiliks ir 
turime pakankamai jaunimo, ilgiau. Tai įstaigos, institucijos 
kuris būtų tinkamai pasiruošęs ar veiksniai, kurie sudaryti niū 
perimti vyresniųjų pareigas. Žo sų politinių partijų pagrindu.

Mūsų problemos

džiu, padėtis be išeities. Dali 
nės tiesos yra ir vienų ir kitų 
pusėje.

Iš jaunimo pusės jau nekar 
tą teko girdėti nuomones, kad. 
esą, ką ten domėtis, gilintis į 
lietuviškuosius reikalus, jei se 
nimas viską laiko užgožęs, do 
minuoja, jaunųjų neprileidžia, 
su jų nuomonėmis nesiskaito 
ir pan.

Iš vyresniųjų irgi nuolat at 
eina priekaištas — jaunimas ne 
sidomi, neįsitraukia, nėra tad, 
kas juos pavaduotų ir tiek. Už 
burtasis ratas sukasi ir tiliau, la 
bai menkus rezultatus tepateik 
damas.

Esant tokioms ar panašioms 
nuotaikoms, lik jau sunku kai 
bėtr apie rimtesnį ir planingą 
jaunesniųjų įtraukimą vado 
vaujančioms pozicijoms užim 
ti. Visi jaučia, visi žino, kad 
įliejus į mūsų veiksnius naujo 
ir jauno kraujo, stebuklų neat 
sitiks, bet, galimas dalykas 
jaunosios kartos inteligentija 
galės pakeisti įsisenėjusius veik 
los ir viso darbo metodus, gal 
galės rasti būdus veiklos pa 
gyvinimui, platesnių sluogsnią 
suįdominimui ir patraukimui. 
Jaunųjų intelektualų vakaiie 
tiškas auklėjimas, turimos pa 
žmtys, kitokie ryšiai, tik jau tu 
rėtų būti naudingi ir išnaudoti 
ni bendioje veikloje.

Amerika, pav. Kennedžiui 
atėjus valdžion, jau nemažai 
jaunosios kartos jėgų įtraukė 
į administracinį ir legislatyvinį 
valdžios aparatą. Toji tenden 
cija, daugiau jaunimo ir ke’ti 
iį į pirmąsias vietas, pastebima 
ir toliau. Štai, Michigaiio vak 
tybės gubernatorius, vos 36 m. 
amžiaus, didžiojo Detroito bur 
mistru, visai neseniai buvo iš 
rinktas irgi beveik „vaikas“, 
32 m. asmuo, kuris labai leng 
vai nugalėjo vyr. kartos merą, 
siekusį perrinkimo. Su tokių 
jaunų politikų atėjimu, bent 
kolkas, nei Michigano valsfy 
bės nei Detroito piliečiai, nenu 
■vylė. Priešingai. kaip viešo 

Deja, ir dar kartą deja, bet lie 
tuviškųjų partijų turimas prie 
auglis yra visiškai menkas. 
Kaip parodė 1960 m. studentų 
tarpe paskelbtos anketos duo 
menys, akademinis jaunimas 
nesidomi lietuviškomis partijo 
mis. Tuo tarpu, gyv. krašto 
politinis gyvenimas jau randa 
visiškai patenkinamą dėmesį. 
Todėl, reikia sutikti su Jūros 
Gailiušytės nuomone, kad išei 
vijos lietuvis akademikas pra 
deda (ar ne geriau būtų — bai 
gia) persiorientuoti iš pabėgę 
lio j piliečio stovį Žinia, čia tu 
rimą galvoje, ne Lietuvos, bet 
savo gyvenamojo krašto pilie 
lybė.

Taigi, visa padėtis nėra jau 
taip linksma, ir kai kalbame 
apie patį laiką, tiesiog pribren 
dusią valandą, mūsų jaumesie 
ms perimti visokeriopos lietu 
viškosios veiklos vežimo vade 
les, tenka visu rimtumu susi 
mąsteti ir parimti ties klausi 
mu — ar turime ir ar ateity tu 
rėsime pakankamai tų, kurie 
nu> be jokios baimės bus gali 
ma patikėti lietuviškosios išei 
vijos visa vadovybė. Beje, rei 
kės skaitytis su galimybe f J. 
Gailiušytės kitas teigimas — iš 
vada, iš anketos), kad būsimo 
ji lietuvių inteligentija Arreri 
koje kalbės daugiau angliškai 
negu lietuviškai. Kartu su J. 
G. reikia tikėtis, kad mūsų in 
teligėntija, kalbėdama anglis 
kai, gal bus jautri lietuvių tau 
tiniams reikalams ir dvasioje 
jausis lietuviais ir tokiais prisi 
pažins.
NAUJA BYLA ROKIŠKYJE

Kovo 8 d. Rokiškyje Augs 
čiausiojo Teismo Baudžaimųjų 
bylų teisminė kolegija pradėjo 
svarstyti buv. šaulių vado J. 
Paškausko. „nacionalistų“ — 
J. Bakanavičiaus, K. Braželio, 
B. Kukuškos bylą. Jie kaltina 
mi 1941 metų rugpjūčio mėn. 
16—16 dd. prie Bajorų kaimo 
įvykdę „masines nekaltų tūry 
binių žmonių žudynes“, kurio 
ms vadovavęs J, Raškauskas.

KASDIENINIAI ŠEIMOS 
„DRAUGAI“

Auginu 4 vaikus. Trys jau 
eina vietos mokyklon Lanko 
ir lietuvišką šešt. mokyklą. 
Mano, kaip lietuvės motinos, 
didžiausias noras savo vaikus 
išauginti ne kokiais molio nio 
tiejais, bet tikrais lietuviais, 
kad jie mylėtų tą kraštą, kurt 
aš visą laiką širdy nešiojuos. 
O, kaip sunku! Dažnai pagal 
voju, kad lietuvei motinai prie 
ratelio, rusų vergijoje, buvo 
lengviau vaiką lietuviu išlaky 
ti, kap šioje laisvės aplinkumo 
je!

Komplekse bėdų didžiausia 
bėda, kuri mano šeimą , ,aosė 
do“ — tai vadinami Seimo* 
„draugai“: televizija ir vietos 
dienraštis. Tėvas be dienraš 
čio, atrodo, gyventi negali: 
vaikai kasdien jį turi jam nu 
pirkti, paduoti. Nuo televizi 
jos vaikus šiaip ne taip atitrau 
kiu, tai jie su tėvu „įninka“ į 
angį, dienraštį. Nei tėvas, nei 
aš sensacijų negaudome, bet 
man nėra pagrindo jiems tai 
uždrausti, pasekti to krašte 
gyvenimą, kuriame verdame. 
Jei būtų pakaitalas, lietuviška- 
dienraštis, daug lengviau išlai 
kyčiau lietuvišką židinį!

Tad p. Zadlausko iškelti 
klausimai visais požiūrias ir iš 
visų kerčių svarstytini. O išva 
das bei radikalias reformas t', 
rėtų padaryti vadovaujantieji, 
atsakingi organai. Maironio su 
kakties metais reikia ir mairo 
niškų pavasario dvelktelėjimų 
visoje mūsų veikloje!

Janina K„ Torontas.
— Vilniaus radijas kovo 3 

d. paskelbė, kad buv. kunigo 
Jono Ragausko knygo „Ite mis 
sa ėst“ verčiama į kitas sovieti 
nių respublikų kalbas, o rusų 
kalboje išėjo 50 tūkst. egz. ti 
ražu. (Pagal šią „aistringą, an 
tireliginę“ knygą Maskvos ra 
dijas tiansliavo vaidinimą, da 
lyvaujant žymiems sovietų ak 
toriams. E.

Spaudos apžvalga
ĮSIDĖMĖTINAS ŽODIS 

IŠ LIETUVOS
Anapus geležinės uždangos

KOMUNISTAI SUSIRŪPI NĘ SPAUDA
—I Ir iš.tolo sekdami dabartį 

nį Lietuvos kultūrinį gyveni 
mą, matome nemenką judru 
mą tiek muzikoje, tiek mene, 
literatūroje, teatruose. Sakyki 
t, kaip žmonės visa tai ten pri 
ima: ar tik kaip savo poilsio 
laikui užpildyti produktą, ar 
kaip tautos išlikimo garantiją 
grėsmingoje slavų jūroje? — 
buvo paklaustas J. Miklovas. 
Jis atsakė:

— Kada susimąstai ties pa 
našiais klausimais, o ypač ties 
šiandien likimo mums uždera 
sunkia tautos gyvastingumo ir 
savitumo išlaikymo problema, 
kuri tik vili ar dar buvo toly 
gi visiško fizinio ir dvasinio su 
naikinimo grėsmei (o ry 
toj?!), atgimsta praamžių vaiz 
dai, kada į gaisravietes vėl rink 
davosi žmonės, atgydavo p. 
lys... Šiandien iš Sibiro trein 
ties, iš katorgų dažnai be svei 
katos, bet stiprūs dvasia, su 
grįžta darbštūs žmonės į gimtą 
sias vietas. Sodybų nė sąspa 
ros!.. Likę Lietuvoje ir sugrį 
žusieji susitinka, sveikinasi. 
Vaizdas panašus į šimtmečius 
nuskendusius, bet pati tragedi 
ja nepalyginti didesnė, ir ne 
baigta. Bet gyventi reikia.

O „pilių“ senobiniai pama 
tai dar tebetarnauja dvasiniu ir 
kultūriniu pagrindu. Tai visų 
pirma sakytina, kad senasis, 
ypač grožinės literatui os pali 
kimas nepaprastai atitinka da 
barties laikams Lietuvoje. Isto 
rikas Simonas Daukantas, Ado 
mas Mickevičius, vysk. M. Va 
lančius, tautinio atgimime pa 
triarchas daktaras Jonas Basa 
navičius ir satyrikas dr. Vincas 
Kudirka, Julija Žemaitė su kai 
mo, su baudžiavos vaizdais, at 
gimstančios Lietuvos dainius 
poetas Maironis, V. Krėvė, 
Čiurlionis... Visi jie telieka di 
dieji dabartinės, ypač jauno 
sios, kartos numylėtiniais.

Dabartinė literatūra, menas, 
muzika, teatras Lietuvoje turi 
ir savus pasiekimus, kurie ma 
žu spindulėliu sušvinta iš pu

LIETUVIŠKO DIENRAŠ 
ČIO REIKALU KANADOJE

Tiesa, kad klausimas labai 
sunkiai sprendžiamas. Tačiau, 
atsidėjus, šaltai reikėtų apsvars 
tyti: ar vietos sąlygoms labjau 
tinka savaitiaštis ar dienraštis? 
Ar tikslu leisti du paralelius sa 
vaitraščius?

Jei dienraščio reikalas pasi 
.lodytų neišsprendžiamas gal 
tiksliau vietoje vieno savaitraš 
čio leisti kokį iliustr. žurnalą?

Savaitraščiai tiko kaimo žmo 
nėms Lietuvoje, kurį po pa 
maldų iš pašto agentūros par 
sinešdavo į namus ir skaityda 
vo. Čia įvairiais požiūriais n iš 
kokios kertės į žinias, straips 
nius bežiūrėsime, yra skirtin 
gos gyvenimo sąlygos. Net 
maži miesteliai kasdien leidžia 
vietos „News“ ir turi iš to nau 
dą. Žmonės, neišskiriant nė sa 
vų tautiečių, kasdien reikalau 
ja visko po truputį, bet ne iš 
karto „visą sunkvežimį“. Nors 
auksines mintys, idėjos būtų, 
jei jos iš žmogaus vieną dieną 
Iltims peįrdaug laiko, jis jų 
vengs, šahnsis. Savaitgaliais, 
penkias dienas sunkiai dirbęs, 
nori su šeima kur nors pailsėti, 
viską užsimiršti — atpalaiduo 
ti įtemptus nervus" dažnas sku 
ndžiasi neturįs laiko nei liet, 
susirinkimams, nei laikraš 
Čiams.

Patyrę, apmokami reporte 
riai, kiekvienoje didesnėje liet, 
kolonijoje, liet, dienraščiui ga 
lėtų patiekti visas vietos aKtu 
alijas, skelbimus ir atpultų rau 
simasis anglų spaudoje. Tie pa 
tys reporteriai jaustų pareigą 
informuoti ir anglų spaudą lie 
tuviškais reikalais. Gabių žmo 
nių su akademiniu išsimoksli. 
nimu netrūksta: iš pradžių gal 
kiek sunkesnis klausimas būtų 
lėšų. Jei USA išeina bent keli 
liet, dienraščiai, tai mums, ka 
nadiečiams lietuviams, vienas 
gyvas lietuviškas dienraštis bū 
tinas. J. S.

biurokratiniu rėmų. Tas ypač 
sakytina apie pasiekimus mu 
zikos srityje. Ir visa tai žino 
nės priima su vidiniu pasilenki 
nimu, kaip bendro protesto 
gaidą. O didžioji visuomenė, 
galima pasakyti, pakankamai 
išprususi, kad atskirtų pelus 
nuo grūdų. Būtinos bolševiki 
nės tirados kūrinyje, jam pri 
mesta forma ir kt. nepastebi 
mai praeina, kaip atlikusi blo 
gybė.

— Kuriais mokslais labjau 
šiai domisi bestudijuojantis Lie 
tuvos jaunimas? Ar praktiškie 
ji mokslai Lietuvoje taip pat 
dominuoja kaip ir čia Ameri 
koje? Ar netrūksta studentų 
humanitariniams mokslams?

— Jaunimas domisi visais 
mokslais. Bet praktiškieji mo 
kslai dominuoja ir Lietuvoje. 
Vilniuje pirmoje vietoje pagal 
studijuojančių skaičių stovi hu 
manitariniai, dailės, muzikos ir 
kt. „nepraktiškieji” m ikslai, 
Kaune atvirkščiai. Iš viso Vii 
nius yra dabartinio intelektua 
linio Lietuvos gyvenimo cent 
ras. Studentų humanitari 
niams mokslams nestinga.

— Kas traukia lietuvius kur 
tis ir apsigyventi Vilniuje: ar 
intensyvesnis sostinės kultūri 
nis gyvenimas, ar geresni už 
darbiai, ar šiaip nerašyta parei 
ga užantspauduoti amžiams Vii 
niaus lietuviškumą?

Sakyčiau, kad toji nerašyta 
pareiga, kurią didžiai jaučia ir 
šiandienos lietuvis patriotas, 
traukia jį į Vilnių. Vilnius vra 
ne tik mėgstamas, bet ir laba’ 
mylimas. Aš manau, kad eko 
nominis poveikis čia mažiau 
sias, tuo labjau jaunimo atžvil 
giu. Pavyzdžiui, spręskime, 
kad ir iŠ to: Vliniuje baigę au 
gštąsias mokyklas, nelabai no 
ri važiuoti gyventi ir dirbti Kau 
ne (o Kaunas ekonomiškai sto 
vi augščiau), nenori į kaimą 
(per liūdna jaunimui ten) ir po 
kelerių metų paprastai iki 80% 
išvykusių jų iš Vilniaus, bei 
pamilusių jį studijų metuose.

V aisty bės Pajamų 
I )epartamentas

Mokesčių Skyrius

CANADA

NAUDINGI 
PATARIMAI, 

liečiu
UŽDARBIO MOKESČIŲ 

PAREIŠKIMĄ
• GAUKITE PAREIŠKIMO FORMAS - BLANKUS 

IŠ PAŠTO ĮSTAIGOS.

• PASIRINKITE A T1 TRUMPĄ FORMĄ. JEI 
JŪSŲ UŽDARBĮ SUDARO ALGA, PADIENIO AR 
PASKIRO DARBO ATLYGINIMAS.

• PASIRINKITE A TI BENDRĄ FORMĄ, JEI JŪS 
VERČIATĖS PREKYBA, VERSLU, PROFESIJA 
BEI TURITE NUOSAVYBĘ.

• PILNAI UŽPILDYKITE SAVO PAJAMŲ 
PAREIŠKIMĄ.

• ATIDŽIAI PATIKRINKITE PAREIŠKIMO 
DAVINIŲ TIKSLINGUMĄ.

• IŠSIŲSKITE PAREIŠKIMĄ IKI BALANDŽIO 
MĖNESIO 30 DIENOS.
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Vasario 28 d. Vilniuje įvyko 
II-sis sovietinių Lietuvos žur 
nalistų suvažiavimas. Jame da 
lyvavo visų Lietuvos miestų ir 
rajonų laikraščių, radio ir tele 
vizijos komiteto, leidyklų ir te 
legramų agentūros. Suvažiavi 
me, kaip taisyklė. dalyvavo 
Maskvos, Baltarusijos, Latvi 
jos, Estijos ir Kaliningrado 
Karaliaučiaus) spaudos alsto 
vai.

Pranešimą apie sovietinių 
Lietuvos žurnalistų darbą ir jų 
uždavinius, ryšium su partijos 
22-jo suvažiavimo nutarimais 
padarė s-gos v-bos pirm. J. 
Karosas. Primindamas, kad pa 
grindinis žurnalitų uždavinys 
yra „visas jėgas skirti komuniz 
mo statybai“, pranešėjas taip 
pat pastebėjo, kad Lietuvos 
spauda dar turinti daug trūku 
mų. J. Karoso nuomone, soau 
doje vis dar nepakankamai rys 
kiai vaizduojamas kuriamasis 
darbas, labai mažai spausdina 
ma medžiagos apie darbo žn o 
nes — komunizmo statytojus“. 
Kalbėdamas apie žanrų įvairu 
mo didinimą sovietinėje spau 
doje, pranešėjas liūdnai pripa 
žiną, kad:

„Vis dar neužima reikiamų 
pozicijų satyros žanras Neina 
ža trūkumų yra iš spaudos išė 
jusiose satyrikų knygose. Ne 

sugrįžta atgal. O kauniečiai 
studentai daugumas mielai trau 
kia darbuotis į Vilnių. Kultu 
rinis gyvenimas Vilniuje nepa 
lyginamai intensyvesnis, betgi 
jis pats savaime nesusikūrė ir 
tam reikėjo visų likusių tauti 
nių ir patriotinių jėgų, kartais 
neskriant ir to, pas kurį net 
partinis biletas kišeniuje...

Vilniaus pavyzdys akivaiz 
džiai rodo, kad sunki tautos 
kova ir dabar tebeeina, kad gy 
vas dar entuziazmas neapleisti 
Gedimino pilies, kaip ir gyvas 
mūsų visų (tame skaičiuje ir 
tremtinių) tikėjimas iškelti jo 
je laisvės vėliavas.

(Draugas) 

leistinai užmirštamas vienas 
aštriausių satyros ginklų — pa 
mfletas". Nurodydamas sovie 
tinės spaudos klaidas, J. Karo 
sasį stengėsi nubrėžti ir nauja', 
gaires žurnalistų darbui. Jo 
nuomone, vienintelė darbo pa 
gerinimo priemonė yra besąly 
giškas „Pravdos“ laikra'čio 
(Maskvos) sekimas kiek for 
mos tiek ir turinio atžvilgiu. J. 
Karosas dar kartą patvirtino 
esamą Sovietuose pažiūrą, kad 
kopijuodami ir pamėgdžioda 
mi laikraščiai visiškai nustr 
savo veido. Kaip bebūtų pav„ 
dintas laikraštis — „Tiesa“ ar 
„Cinia“, „Sovieaskaja Estoni 
ja“ ar „Raudonoji vėliava“— 
visi jie turi tuos pačius skyrius, 
tokius pat vedamuosius, yra pa 
našiai sulaužyti ir standartiškai 
iliustruoti. Čia ir slypi sovietinės 
spaudos nepopuliarumas. Ta 
čiau tai lik forma. Žmonės so 
vietinių laikraščių nemėgsta ir 
dėl nuolatinio turinio vienodu 
mo, visiems nusibodusios ko 
munistinės propagandos ir skel 
biarnų infoimaiijų neteisingu 
mo, iškraipymo.

Diskusijose dėl spaudos Lie 
tuvoje darbo pagerinimo ilgo 
ką kalbą pasakė A. Laurinči 
kas, buvęs „Tiesos“ korespon 
dentas JAV. Laurinčiukas nu 
rodė, kad spauda žymiai page 
rėš, jei joje bus „žymiai ašt 
riau, giliau kritikuojamas JAV 
imperializmas, ryškiau demas 
kilojamas buržuazinių naciona 
listų tikrasis veidas“.

Suvažiavime buvo išrinkta 
nauja žurnalistų sąjungos vai 
dyba. Į ją įėjo Z. Baltušnikas 
(„Kauno tiesa“), J. Bulota 
(„Šluota“), T.. Butkus, J. C. 
vilkaitė („Komjaunimo tie 
sa“), J. Karosas („Mokslas ir 
gyvenimas“), I. Kašnickis 
(„Sovietskaja Litva“ 
lelis, S. Laurinaitis („Tiesa“). 
J. Mitalas (Radijo ir televizi 
jos komitetas), D. Rodą (Te 
legramų agentūra) ir Č. Žigirs 
kis. Valdybos pirmininku išrink 
tas J. Karosas, sekretoriumi — 
Č. Zigualua. K.
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Dialogą pradedant
KAS YPAČ YRA NEIGTINA 

PROBLEMŲ SPRENDIMO 
SIEKIANT?

Neigiamų faktorių Lietuvos 
laisvinimo problemų pozily 
vaus sprendimo siekiant yra ke 
Ii:

1) rivalizacija tarp veiksnių 
dėl prerogatyvų ir kompeten 
cijų;

2) rivalizacija -pačiuose ve! 
ksniuose dėl vadovavimo;

3) asmeniškumo elementai 
veikloje ir santykiuose;

4) nevienodas padėties vci 
tinimas okupuotoje Lietuvoje 
ir iš to išplaukiančios skirtin 
gos tikslų ir veiklos metodų 
koncepcijos;

5) nematoma, bet apčiuo 
piama Lietuvos okupanto ran 
ka išeivijoje visas Lietuvos lais 
vinimo pastangas ir organiza 
cijas sugriauti.

'Problemų kompleksas yra 
labai sudėtingas. Bet kuris lie 
tuviškas veiksnys skyrium, net 
geriausius norus turėdamas, jų 
neišspręs. Tam reikalinga visų 
sutarta ir suderinta talka.

KAS BŪTŲ GERA AR BLO 
GA PRADŽIA PROBLEMAS

PRADĖJUS SPRĘSTI?
Bloga pradžia butų, jei pra 

detume ardyti tai, ką turime, 
kas per eilę metų būvi statyta, 
kas vykdė ir tebevykdo Lietu 
vos laisvinimo darbą. Pasikė 
sinimų tąja linkme turėjome 
ir turime. Vieni stengiasi suma 
žinti L. D. Tarnybos reikšmę, 
kiti vėl siekė suniekinti VLI 
Ką, treti dabar JAV griebėsi 
pastangų sumažinti ALTos 
Vykdomojo Komiteto reikš 

mę, ketvirti vėl Bendruomenės 
vaidmenį.

Neapsiribota vien tik žodi 
niais apsišaudymais susirnk 
muose ir ypač spaudoje. Kai 
kur net siūloma nuo žodžiu 
pereiti prie veiksmų. Pavyz 
džiui, „Vienybės" š. m. 10 nr., 
R. Kezy.* siūlo bendruomenei 
imtis sankcijų prieš ALTą: Va 
sario 16 d. minėjimuose surink 
tas rinkliavas nesiųsti ALTai, 
bet laikinai užšaldyti skyrių ka 
sose. Tos sankcijos būtų nu 
kreiptos prieš ALTos Vykdo 
mojo Komiteto paskirus asine 
ms, tačiau faktinai tokių sunk 
cijų pasekmės suparaližuotų 
Lietuvos laisvinimo veiklą ne 
tik ALToje, bet ir VLIKe, ku 
rio veiklą ALTa iki šiol efek 
tyviausiai rėmė. Nutrūkus Al 
Tos paiamai, VLIKui tektų 
siaurinti, o gal ir visai pristab 
dytis Eitų lietuvių ir svetimo 
mis kalbomis leidimą, radio 
transliacijas į Lietuvą per Mad 
rido, Romos ir Vatikano st o 
tis, monotoringo tarnybą V o 
kietijoje ir bendrai siaurinti ki 
tas politines Lietuvos laisvini 
mo akcijas. Nėra abejonių, kad 

R. Kezio pasiūlymams yra ir 
daugiau pritarėjų, kitaip never 
tetų to reikalo nė svarstyti.

Kažin ar panašių pasiūlymų 
pritarėjai suvokia, kiek toks žy 
gis būtų pragaištingas Lietu 
vos laisvinimo reikalui? Kažin 
ar jie žino, kur baigiasi atsako 
mybės stoka ir prasideda Lie 
tuvos laisvinimo darbams ken 
kimas? Juk nei R. Kezys, nei 
jam pritariantieji, nei ALTos 
skyriai, kurie visuomenės su 
rinktas aukas Lietuvos laisvini 
mui užšaldytų, neleis nei Eitų, 
nei radio stočių išlaikys, nei ki 
tus bendrinius Lietuvos laisvi 
niino darbus atliks. Jei jie jaus 
tų atsakomybę, tokių pasiūly 
mų negalėtų būti

Jei kiekvienas paskiras AL 
Tos skyrius JAV pradėtų dis 
ponuoti visuomenės aiškiam 
tikslui suaukotomis lėšomis, 
kaip kuris išmano ir kaip ku 
riam patinka, ir jei tokia bend 
rų lietuviškų tikslų ii pastan 
gų griaunamoji liga iš JAV 
persimestų į kitų kraštų lietu 
viškas išeiv ių bendruomenes, 
sakysim Kanados, Vokietijos, 
Anglijos ir kitas, kas beliktų iš 
Lietuvos laisvinimo kovos? Ir 
kas tokiu visuotiniu pairiniu 
džiaugtųsi? Aišku, nesidžiaug 
tų nei Sovietų okupacijoje ken 
Čianti tauta, nei lietuviu išeivi 
ja laisvajame pasaulyje, nei 
pats R. Kezys ir jam prila 
riantieji. Džiūgautų tik vienas 
okupantas, kuriam Lietuvos pa 
stangų ir organizacijų suardy 
mas yra pagrindinis tikslas.

PAGRINDINIS TIKSLAS: 
PASTANGŲ SUSTIPRINI

MAS IR VEIKSNIŲ SU 
KONSOLIDAVIMAS

Mūsų gi išeivijoje, o taip 
pat ir tautos tėvynėje, pagrin 
dinis tikslas turi būti Lietuvos 
laisvinimo pastangų susiprini 
mas ir veksnių konsoiidavi 
mas. Pasikėsinimai griauti ar 
pavartoti represijas prieš vieną 
veiksnį, neišvengiamai palie 
čia ir žaloja kitus veiksnius, o 
lygiai ir visą Lietuvos laisvini 
mo darbą. Tad mūsų tikslas 
turį būti ne griauti tai, ką tur. 
me, bet statyti iš to, ką turime.

Statybos procese nė viena 
statybinės medžiagos dalis ne 
ti ri būti nei sužalota, nei apga 
dinta.

Respektuojame L. D. Tarny 
bos išimtiną ir svarbią rolę Lie 
tuvos valstybinio suverenumo 
tęstinumą atstovaujant ir iš to 
atstovavimo sekančią veikla 
Nepriklausomai Lietuvos vals 
tybei atstatyti. Visi turime įs 
pareigoti jiems talkinti, kur tik 
galim ir kiek tik galim.

Respektuojame VLIKo glo 
balinę politinę veiklą, kuri bu 
vo pradėta pavojų pilnomis są 
lygomis Lietuvą okupantams 

valdant, kada politinės parti 
jos ir rezistencijos sąjūdžiai su 
sitarė ir apsijungė lietuvių tau 
tos vardu, kaip jos reprezen 
taniai, ir pradėjo iš pogrindžio 
kovą už Lietuvos laisvę ir Ne 
priklausomybę, kurią kovą tę 
šia iki dabar.

Respektuojame iš Lietuvos 
tremtį savo veiklą perkėlusias 

politines paitijas ir rezistenci 
nius sąjūdžius, kurie veikia Ne 
priklausomos Lietuvos ir ko 
vos pogrindyje tradicijomis ir 
apsijungę tęsia kovą dėl Lietu 
vos. Kadangi didžiausioji Lie 
tuvos laisvinimo veiklos našta 
gula ant VLIKo pečių ir ka 
dangi jame yra apsijungusi po 
litinių grupių absoliuti didžiu 
ma, mūsų kiekvieno pareiga jo 
darbų nenutrūkstamą tęstinu 
mą užtikrinti, savo medžiagi 
niu ir moraliniu indėliu.

Kas liečia politinių grupių 
mažumą, kurios iš VLIKo pa 
sitraukė arba jo darbuose ne 
dalyvavo, neturime paneigti jų 
patriotiškumo arba noro dirbti 
Lietuvos laisvei, bet turime ii 
vėl jieškoti kelių susitarti dė! 
principų, tikslų ir bendradar 
biavimo metodų, kad bendras 
darbas būtų galimas.

RESPEKTUOJAME SĄMON 
INGĄ IR ORGANIZUOTĄ 
IŠEIVIJĄ VISUOSE PAŠA 
ULIO KRAŠTUOSE.

Manome, kad išeivijos pa 
sidalinimas į du centrus, kaip 
JAV, gyvenimo realybėje reiš 
kiasi negatyviai. Geriausia išei 
tis būtų kiekviename krašte tu 
rėti lietuvių išeivijos vieną cent 
rą, vieną išeivių tarybą, kuri pa 
gal reikalą turėtų vieną vykdo 
mąjį organą su dviem paciaii 
niais politinei veiklai ir kultu 
linei veiklai, priskiriant prie jos 
lietuvybės išlaikymą. Lietuvių 
išeivija per savo organizaciias 
jau seniai dirba ir politinį ir 
kultūrinį darbą kraštuose, ku 
riuose ji gyvena. Tai pasakyti 
na apie JAV, Kanadą, Vokic 
tiją, Angliją ir kitus kraštus. 
Pagaliau kultūrinis darbas kar 
tu yra ir politinis darnas. Kul 
tūrinių vertybių, sukurtų išei 
vijoje, o taip pat ir laisves min 
ties perdavimas į okupuotą 
kraštą yra politinių akcijų rei 
kalinga dalis. Kiek paskiros iš 
eivijos kraštuose arba Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė pašau 
lineje apjungiančioje plotmė 
ie yra įtrauktos tą kultūriškai- 
-politinę misiją į okupuotą kras 
tą atlikti, jos dalyvauja bend 
rinėje politinėje veikloje, kuri 
turi būti koordinuota su kitų 
veiksnių veikla.

Tad lietuviškų veiksnių, ar 
jų veiklos, ar vadovaujančių 
asmenų tarp savęs antogoniza 
vimo skatinimas būtų bloga 
pradžia dialogui, siekiant didės

CANADA

NAUJI IMIGRACIJOS 
NUOSTATAI

Naujų imigracijos nuostatų, įsigaliojusių š. m. vasario mėn. 1 d., svarbiausia savyba 
yra svarstyti įsileidimą į Kanadą bet kokio kvalifikuoto asmens, iš bet kurios pasaulin 
dalies, neatsižvelgiant į tokio asmens RASĘ, ODOS SPALVĄ, TAUTINĘ ar VALS 
TYBINĘ KILMĘ. Pagrindinės reikalauja mos kvalifikacijos yra: IŠSIMOKSLINI 
MAS, PROFESIONALIŠKUMAS ir MEISTRIŠKUMAS. Asmuo turįs šias kvalifika 
cijas ir galįs save išlaikyti iki susirasiant Kanadoje darbą, arba jei jis atvyksta j garantuotą 
darbą, arba įkuria nuosavą biznį, arba įsikuria ūkyje ar savoje profesijoje, yra priimti 
nas su sąlyga, jog jis yra GEROS SVEIKATOS ir GERO VARDO.

Taip pat, jei asmuo turi reikalingą amatą ir aiškią galimybę Kanadoje įsikurti jį gali 
laiduoti, Kanadoje gyveną ir esą piliečiais, jo TĖVAI, UOŠVIAI ar SUŽADĖTINE.

Lygiai Kanados piliečiai ir asmenys, legaliai priimti į Kanadą nuolatiniam apsigyva 
nimui, gali laiduoti (garantuoti) už savo motiną, tėvą, vyrą, žmoną, senelius, sužiedo 
tinę arba nepilnametį.

Ankstyvesniuose nuostatuose minimos arti mųjų giminių klasės iš Europos, Š. Amen 
kos, Centr. Amerikos, P. Amerikos ir tam tikrų kraštų, lieka nepakilusios.

Naujais imigracijos nuostatais taip pat numatomas (pirmu kart) IMIGRACIJOS APE 
LIACIJOS DEPARTAMENTAS OTTA WOJE, nepriklausantis nuo Ministerijos pa 
reigūnų. Tuo būdu valdžia nori užtikrinti galimiausiai nešališką deportacijos apeliaci 
jų sprendimą ir kad kiekvienas asmuo būtų pilnai išklausytas.

Asmenys, jiešką smulkesnio naujų imigraejos nuostatų paaiškinimo, prašomi kreiptis 
asmeniškai arba raštu į IMMIGRATION OFFICER arba į artimiausiai enantj THE 
CITIZENSHIP LIAISON OFFICER OF THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP 
AND IMMIGRATION arba į DIRECTOR OF IMMIGRATION, OTTAWA.

/ Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.
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nio tarp veiksnių koordinavi Gera pradžia butų, jeigu darbai būtų daugiau palaiko 
mo. kiekvieno veiksnio pozityvūs Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
7.
Paganę akis šventiškai pasirėdžiusių figūrų šokių suku 

riuose, pasotinę vaizduotę jaunatvišku džiaugsmu ir patys sva. 
gę valso sūkuriuose, tango romantikoje ir glaudžiame širdžių 
olakimo susiartinime, lėmusiame jų ateities nuojautas, 1 omus 
Barvainis ir Viktorija Pūslytė jau vėlokai po vidunakčių, kai 
visi pradėjo skirstytis, išėjo į Laisvės alėją, nors Metropolį; 
dar žėrėjo liustromis,

Dangus, šviesus ir žydras, kaip Viktorijos akys, žverblo 
chorais žvaigždynų. Paukščių takas nusitiesė per visą nea.) 
rėpiamą skliautą, kaip Vaivos juosta pasaulio tvėrimo istdiaic 
je. Laisvės alėjoje dvelkė lengvučiu melsvu rūku. Medžiai 
švelniai apšarmoję, kaip Čiurlionio žiemos pasakoje kalno 
galerijoje, stovėjo žilais prabočių vaidilomis išilgai LaLvės 
alėją, lyg išsirikiavę paradui, šaltis, kaip gerasis tėvelis, ty 
liai, bet šelmiškai žaismingai žnaibė įkaitusias ausis. Sniegas 
po kojomis grojo jaunystės entuziazmo maršus, giedojo šir 
džių sutartines himnus. Krintanti žvaigždė pasveikino Laiki 
nąją sostinę naujaisiais metais suspindusia šviesos juosta per 
visą didingai išgaubusį dangaus kupolą. Šis nustabus vaiz 
das tartum papildė šio vakaro ir Šios nakties vaizdo įspūdin 
gumą, papildė nepaprastą jo grožį, kad du jauni studentai am 
žiui įsimintų šį niekad daugiau jų gyvenime nepakartotą va 
karą. Oras tarytum dar skambėjo paskutiniais Traviatos akor 
dais ir tango romantika.

Tą vakarą, tą šventą 1939 metų vakarą: tą naktį, ta 
nuostabią Naujųjų Metų naktį, kai galinga- gaudė Laisvės var 
pas, lydėdamas gen. Nagiaus įspėjimą atė-usių metų pavojais 
tartum tuo Laisvės varpan Amerikos lietuvių irašytu įspėji 
mu — _

,,.. . tas laisvės nevertas, ~
kas negina jos...". — 

tą naktį, kuri niekad daugiau nepasikartojo, tą naktį ir Bar 
vainio su Pūslyte gyvenime įvyko nepakartojamas įvykis.

Nors šaltis žnaibė jų ausis, bet du jauni studentai nejau 
lė to įspėjimo, kaip ir minia žmonių, susirinkusių į Karo mu 
zėjaus sodelį, nejautė gen. Nagio įspėjimo besiartinančiais pa 
vojais.

Barvainis, vesdamas po ranka Pūslytę, kaip tikras medi 
kas, atidengė puoselėtąją paslaptį:

— Mudu, Viktutė, kaip medikai ir realūs žmonės, galime 
■ r šiandien po tiekos jaudinančių įspūdžių kalbėtis, kaip tikri 
realistai. . .

— Ką tu, Tomai, tuo nori pasakyti? — sulaikiusi Barvai 
nio žodžius, paklausė Pūslytė, lyg ir nesuprasdama jo užuomi 
nos.

— Aš? Manau, kad mes, taip gerai vienas kitą pažinę, 
galime sudaryti darnų šeimos židinį... — Ir pagalvojo, kad jo 
žodžiai sausi ir bejėgiai išreikšti atitinkančius vakaro iškilmei 
jausmus.

Viktorija nenusistebėjo, nors iigtoi jie tokia tema nebuvo 
nei kalbėję. Ji tiktai atsisuko ir Tomą pabučiavo. Įšalusieji 
lūpų kraštai ir karštas kvėpavimas Barvainį apsvaigino... 
Barvainis niekuomet to jausmo ir tos nakties neužmiršo. Ji 
jam ir skausmo valandomis ir giliausių malonumų išgyvenimo 
momentais stovėjo kaip gyva visą gyvenimą. Toks tada buvo 
pasižadėjimas, toks tvirtas nusistatymas, eiti drauge visą gyve 
nimą, ištikimai vienas kitą remiant. Ir opera naujųjų metų iš 
vakarėse, ir žodžiai prie paminklo nežinomam kariui, ir varpo 
šauksmas, ir tas vieno kitam pasižadėjimas taip viskas susidėjo 
į visumą, susimezgė į neatmezgamą mazgą, kad lydėjo juos 
visą gyvenimą, ir tada, kai pradėjo vienas nuo kito nuklysti 
pasąmonėje iškildavo kaip neužgesinama šviesa, kaip amžina 
sis įsakymas. Ir Traviatos repeticijoje Barvainis tą primintas, 
mintimis toli nuklydo į praeitį.

Nupurtęs prisiminimus ir pasiteiravęs daugiau, įsitikino, 
kad nieko gera iš tos saviveiklinės operos neišeis, nes jos pa 
grindą sudaro tiktai mėgėjiškas Respublikinės ligoninės savi 

veiklos kolektyvas, kuris tinka laiko praleidimui, kad žmonės 
mažiau turėtų laiko galvoti apie gyvenimo tikrovę ir mažiau* 
ką nors planuotų, kas netinka totaliniam režimui, bet operai, 
žinoma, netinka. I at ir iš operos bus tiktai parodija. Touei 
Barvainis nutarė Traviatos pastatyme nedalyvauti, nors sovie 
tinėmis sąlygomis tai ir būtų paskaityta režimui netinkamu ges 
tu.

— Malonūs kolegos, — kreipėsi jis į jį prekalbinusius šil 
galį ir Kalnėną, — ačiū jums už pasiūlymą, bet aš daugiau į 
repeticijas neisiu. Jums, gal, ir įdomu lankytis repeticijose ir 
jaunimo draugystėje laikas praleisti, bet aš iš tos saviveikli 
nės operos nieko gera negaliu tikėtis, todėl man visai nėra kaip 
dalyvauti, ypač, kad yra rimto ir svarbaus darbo, kurio aš 
negaliu keisti į abejotinos vertės pramogą.

— Na, ką gi padarysi, jeigu neturite laiko, bet į pr m 
jerą mes jums biletą vis dėlto gausime. . .

— Ačiū!
— Pažiūrėkite, kaip mes būsime artistais. . .
— Taip. Visi mes juk savotiški artistai. Tiesą sakant — 

statistai. Kitą kartą buvome tikri artistai, kai patys kūrėme gy 
venimą. . O dabar. . . mes tiktai statistai ir tai labai menki... 
ir nelaimingi.

—— I iesa, statistas bevalis. Sunku iš statistų išaugti į ar 
tįstus..., pesimistiškai nukalbėjo Šilgalis.

Kai Barvainis grįžo iš repeticijos į savo kambarį, dvelkė 
švelnus juris pakraščio vėjelis. Barvainim už ausies užsikabi 
no voratinklis.

„Ir voratinkliai nesidraiko be vėjo* , — pagalbojo Barvai 
nis. — „Viskam yra savo priežastys, ir be priežosčių niekas 
savaime nesidaro. . . Net ir evangelijoje pasakyta: „Pradžioje 
buvo Žodis... ir niekas be jo nepradėjo būti, kas pradėjo būti 
Kokios gi jo, Barvainio, gyvenimo įvykių priežastys, kurios jį 
išvedė iš anų, naujų metų pasižadėjimų, pasiryžimų ir įsiparei 
gojimų? Kodėl Viktorija, moteriška širdim ir motinišku jaus 
mu, supusiu vaikų auklėjimą, neparodė atsparumo ir ištikimy 
bes priesaikoms?

Bus daugiau.
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JUOZAS TININIS

„Įlūžusių tiltų'” poezija
1. POEZIJA PROZOJE

Vargu, ar lietuvių literature 
je yra kitas toks poetiškas ro 
manas kaip Prano Naujokai 
Čio „Įlūžę tiltai“. Net pats ro 
mano pavadinimas poetiškas, 
nes yra metefora Ar poezija 
romane yra teigamas ar nei 
giamas dalykas, yra visokių 
nuomonių. Vieni tvirtina, kad 
poezija aptemdo prozinio ku 
rinio aiškumą ir todėl vengti 
na; antri sako, jog peezija to 
kiam kūriniui suteikia daug sti 
listinio grožio, tik reikia kad ji 
būtų glaudžiai susijusi su vei 
kalo turiniu; treti laikosi vidų 
rio, sakydami, kad truputis po 
ezijos padaro prozos kūrinį ža 
vesnį, panašiai kaip skoningas 
ir saikingas veido pasigražini 
mas suteikia moteriai didesnio 
patrauklumo.

Prano Naujokaičio romą 
nui tinka antroji nuomonė, nes 
poezija čia tampriai susijusi su 
paČiukūrinio turiniu: ji tarnau 
ja personažų charakterizavi 
mui, situacijų išryškinimui, in 
trigos stiprinimui ir siužeto iš 
vystymui. Dėl to ji yra teigia 
mas romano elementas.

2. (POETINIS ROMANO 
VAIZDAVIMAS.

Svarbiausias romano perso 
nažas yra našlys Antanas Gruo 
dis. Tai vidutinio amžiaus vy 
raa, buvęs mokytojas, teisiniu 
kas. Jis yra didelis svajotojas 
poetas, gyvenąs tremtyje, New 
Yorke. Autorius sumaniai su 
veda jį su keturiomis moterį 
mis: Valerija, kurios vyras zu 
vo Sibire, Helga, norvegiškos 
kilmės Vienos kabaretine šoke 
ja, buvusia mokine Regina ir 
Kristina, kurios vyras dirba 
Aliaskoje. Šie personažai indi 
vidualūs, kiekvienas su savo pa 
šauliu. Jiems išryškinti, suteik 
ti jiems estetinių bruožų Pra 
nas Naujokaitis pasitelkia poe 
tinį sakinį. Vienoje vietoje An 
tanas Gruodis save taip charak 
terizuoja: ,,Nesu aš vejas, bei 
— ugnis (107)“. Arba: „Esu 
ištroškęs karavanas, ir šitoje

NAUJI

žemėlapiuose nepažymėtoje oa 
zėje tikiuosi išsigelbėjimo 
(120)“. Šita oazė yra Kristi 
na, kurios atėjimas jam reiš 
kia „šaltinį dykumoje (120)“.

Antanas Gruodis klausos. 
Kristinos žodžių, o girdi „ba 
landžių skridimą į saulę 
(106)". Kaip Kristina atrodo, 
galima spręsti iš Gruodžio pa 
sisakymo: „Žaibų šviesoje ina 
tau šypsena spindintį Kristinos 
veidą, atviras jos tamsias akis, 
atkreiptas į mane, rožėmis pra 
žydusias lūpas (112)“.

Autorius ne prasčiau moka 
atvaizduoti ir Valerijos groži 
nius išorės ir dvasios savumus. 
„Valė buvo perlas kitados... 
Truputį pervėlai pastebėtas ma 
no kelyje. Ir dabar nėra nusto 
jęs dar savo spindėjimo, nors- 
dulkės ir krito visuose gyveni 
mo keliuose. (43)“.

Gruodis nepastovus meilėje. 
Netrukus Valė lieka tik „nu 
skendusių sodų mėlynų pasakų 
karalaitė (232)“. Jis susižavi 
nauja meile, kurios vardas Re 
gina: „O dabar visa mano švie 
sa tik tau, Regina (227)”.

Šita Regina — tai jo buvusi 
mokinė. Jis atsimena „tą lino 
žiedo akių tamsiaplaukę mer 
gaitę (130)“ iš gimnazijos lai 
kų. „Ji visa — grynas spindė 
j imas, šviesos versmė, tyrų 
vandenų tekėjimas. Įsikūniju 
si ilgesio jėga. Tikrovė susijun 
gusi su meilės legenda tėvynės 
ežeruose (136)“. Su dideliu 
įkvėpimu jis kalba klasėje, ku 
rioje įdėmiai jo klausosi moki 
nė Regina. Kalbėti be įkvepi 
mo jos akivaizdoje būtų ne 
įmanoma: „Argi galėtum būti 
Šaltas, kai prieš tave išsisklei 
džia melsvu ežerų gelmės, pil 
nos gyvybės, ir kai akių spin 
dėjimas gaudo tavo žodžius, 
lyg išsiskleidęs rugiagėlės žie 
das saulės spinduliuos. (130)“.

Tačiau gražiausiai autoriaus 
yra pavaizduota ketvirtoji mo 
teris, šokėja Helga. Nors An 
tanas Gruodis savo išgyveni 
mus su ja laiko tik nuklydimu
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KULTŪRJA/E^KRONIKA
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ DAR GALIMA 

UŽSIPRENUMERUOTI
Prenumeruojant per Nepriklausomą Lietuvą galima gauti 

geriausias išsimokėjimo sąlygas.
Lietuvių Enciklopedija yra nys, nes išeivija tikriausiai ne 

ir bus nepakartojamas leidi pajėgs enciklopedijos daugiau 
išleisti. Lietuvių Encikloped- 
ja liks unikaliniu leidiniu v>sie 

šalį, tik epizodu, bet autorius ms amžiams. Niekas daugiau
sugebėjo ilieti į jos fizinę ir 
dvasinę prigimtį tiek grožio, 
kad ji skaitytojo akyse išlieka 
pats žaviausias romano perso 
nažas. Štai kaip ji vaizduoja 
ma baletimame šaky: „Išnira 
Šokėja lanksti ir jauna, lyg že 
mės nesiektų jos kojos, lyg bū 
tų lengvutė kaip pūkas, lyg 
stirna šokinėtų kalnuose per 
upokšnius, lyg žaistų vėjelis lau 
kuos su pirmaisiais žiedais, lyg 

vandenys tyliai banguotų (29)’’. 
Antanui Gruodžiui Helga yra 
„iš šlamančio šilko dainuojan 
ti pasaka. . . pavasario džiau 
gsmas (31)“. Tik jis abejoja, 
ar tiktų būti draugu Helgai, tai 
„žydinčiai jaunystei (38)“. Jis 
apipina ja poezija: „Esi nuos 
tabi šio vakaro pasaka, mano 
Helga“. Toliau: „Lino žiedo 
akys, vyliojanti šypsena, svie 
sūs plaukai, išsisklaidę ant pe 
čių (85—86). Helga yra „leng 
vutė kaip pūkas ir švelni kaip 
vėjelio dvelkimas (86)“. Gruo 
džiui ji: „Pasakų karalaite, 
švelnutis debesėlis nusileidęs 
.š kalnų, balta jaunystės gėlė 
(86)”. Helga šaky „lyg pūkas 
švelnutė, lyg šaltinio tekėjimas 
— gaivi, lyg kalnų gėlės pra 
siskleidimas saulės spinduliuo 
se... (96)“. Helga pasikviečia 
Gruodį į svečius ir savo kam 
baryje šoka jam įvairius bale 
tinius šokius. Štai kaip vaizduo 
jamas Rojaus šokis: „Teka 
vandenys pirmapradyje grožy 
je. Baltam lelijos žiede šoka 
mergaitė — visame savo kūno 
atvirume (97—98)“. Kartą, 
sutikęs ją kelionės apdare. 
Gruodis sako: „Puiki, lyg pra 
•siskleidęs aguonos žiedas* 
žavesiui sunku atsispirti, 
ga — dangus ir pragaras 
(100)". Ji išteka už kito, 

idis pasirenka Reginą.

Bus daugiau. 

‘. Jos 
„Hel 
kartu 
Gruo

nešališkos lietuviškos enciklo 
pedijos neišleis. Jau šis faktas 
daugelį tautiečių turi paskatin 
ti įsigyti Lietuvių Eniiklopedi 
14-

Be to, per tą laiko tarpą, ka 
da L. Enciklopedija eina, yra 
išaugusi nauja lietuvių karta, 
daugumoje įsigijusi savo pre 
fesiją. Tat dabar turime jau 
eilę naujų, jaunų profestona 
lų, kuriems ypač pravartu įsi 
gyti Lietuvių Enciklopedija, 
kuri jiems patarnautų ir belu 
viškiems klausimams išsiaiškin 
ti — istorijos, kalbos, leitratū 
ros, geografijos, papročių ir 
daugelį kilų klausimų. Todėl 
jauniems profesionalams — in 
žinieriams, gydytojams, che 
mikams, advokatams, mokyte 
jams ir kitiems — labai pra 
vartų įsigyti Lietuvių Enciklo 
pediją.

Lietuvių Enciklopediją dar 
galima užsiprenumeruoti ir gau 
ti visą jos komplektą, prade 
dant pirmuoju tomu. Prenume 
ruojant per Nepriklausomos 
Letuvos redakciją, galima gau 
ti palankiausias sąlygas išsimu 
keti, nes visų pinigų galima iš 
kart nemokėti; galima susitar 
ti mokėti kas mėnesį sutartą 
sumą.

Patartina tautiečiams, kurie 
{Lietuvių Enciklopedijos dar 
neturi, ją užsiprenumeruoti per 
Nepriklausomą Lietuvą. Užsi 
prenumeravus, visi išleistieji 
tomai bus tuojau atsiųsti, o ki 
ti tomai bus siunčiami jiems iš 
spaudos išeinant. Jau yra išleis 
ti 25 tomai.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
OPERA

jau baigia ruoštis Verdi ope 
ros „Aidos * pastatymui. Diri 
guoja A. Kučiūnas, režisuoja 
akt. K. Oželis, baletą ruošia S.

Vėliausia žodis iš Lietuvos
Inž. Juozas Miklovas apie kultūrinį gyvenimą okupuotoje 

Lietuvoje

Draugas atspausdino pasi Tam tikra išimtis yra su heroji 
kalbėjimą su tik ką į JAV at nėmis - istorinėmis temomis, 
vykusiu iš Lietuvos geologijos nes jos mažiau susilaukia sovie 
inžnienum J. Miklovu. Jo pa tinės korektūros. Taip paaiški 
sisakymus verta žinoti visiems namas kūrinių istorinėmis temo 
lietuviams. Čia duodamos įdo mis klestėjimas tarybiniais me 
miausios ištraukos: tais, nežiūrint valdžios spaudi

„Dauguma kūrėjų Lietuve mo kurti sufabrikuotas aktuali
je sieką jieškoti ir kurti ką 
nors nauja. T ačiau kiekvienas 
naujumas okupantui yra jau 
įtartinas. O kurti ir kartu fal 
sifikuoti tiesą dažnai neleidžia 
sąžinė. Galimas dalykas, kaip 
eina gandas, kad daugelis da 
bartinių poetų, rašytojų, muzi 
kų Lietuvoje turi savus, asme 
ninius šedevrus užslėpę stalčių 
je. O tie kūriniai, kurie išvys 
ta šviesą, yra daugumoje atne 
sami dabartinei valdžiai kaip 
užmokestis už asmeninę egz s 
tenciją, už tai, kad nepašalin 
tų tave iš profesinės draugijos.

Velbasis, akomponuoja A. Va 
saitis, solistai: St. Baras — Ra 
dames, D. Stankaitytė — Ai 
da, A. Giedraitienė — Anme 
ris, A. Brazis — Amonasro, 
V. Liorentas — Egipto kara 
liūs, J. Vaznelis — vyr. kuni 
gas, choras — operos, talkina 
A. Stephens.

V. K. BANAIČIO OPERA
. Jūrate ir Kastytis” Čikagos 
opera numato statyti 1964 me 
tais, jeigu bus nugalėtos kliu 
tys, kurių esą labai daug ir jei 
gu pastatymo reikalams bus su 
mobilizuota 45,000 dol., nes to 
kia esanti apytikrė sąmata.

• A. Škėmos raštų išleidimo 
fondui įnašus prisiuntė J. Jarie 
nė 10 dol., Br. Juodelis 10 dol., 
P. Karosas 10 dol., M. Kra 
sauskaitė 5 dol., R. Urbonas 
5 dol.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iŠ spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie 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 bus 

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

Spring Valley, Ill., USA.

jas.

Pogrindinė kūryba
Tam tikrą judrumą rodo ir 

satyra, kaip jauno dramatui 
go K. Sajos kūriniai („Lažy 
bos" ir „Septynios ožkenos“) 
ir gausios karikatūros iliustruo 
tame žurnale „Šluota“. Gali 
mas dalykas, tai yra del to, 
kad pats tarybinis gyvenini^.-, 
jo santvarka jau pilna satyros 
o juoktis neleisti būtų dar vie 
nu šedevru daugiau.

Yra žinomas ir nelegaliosios 
kūrybos kursavimas, atsiradu 
sios tiek Lietuvoje, tiek ir Sibi 
ro tremtyje jau žinomų, o taip 
pat ir jaunų autorių. Dažna 
siaių-ame bičiulių ratelyje ji 
skaitoma, įvertinama.

DABARTINIAI LIETUVOS 
RAŠYTOJAI

Venclova, Mieželaitis 
ir kiti panašūs vertinami kaip 
rusu politikos štampuotojai 
Pirmąjam dargi daugelio ne 
pažįstamas netgi rašytojo var 
das. Be to, ir darbuojasi jis so 
vietų veidmainiškos „taikos ba 
re“. Sakoma, žinių turi neina 
žai, bet pinigų nemažiau, po 
Kiniją sugeba keliauti, na, ir 
sovietinei propagandai tinka 
mas. Tai dabartinis sovietinis 
aristokratas. Mieželaitis žino 
mas kaip dirbąs kitame oku 
pantams nesiklijuojančiame ba 
re, dainuodamas daineles apie 
„broliškas draugystes“.

Nukelta į 5-tą psl.

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. ’

Tautinės, demokiatinėa minties mėnesinis lietuvių laik 
raltis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
19. *

FAUSTAS
Klausyk, tu pasirūpinti turi, ,
Kad ta mergiote tektų man. 4

MEFISTOFELIS
Kuri? j }

FAUSTAS
Gi loji, kur praėjo neseniai.

MEFISTOFELIS «
Žiūrėk, ko tu užsimanei! A
Prieš valandėlę buvo ji lyg tyčia x 
Pas savo tėvą dvasišką, ir tas F 
Atleist jai spėjo nuodėmes visas. | 
Be reikalo ji bėgo į bažnyčią: A
Aš prie klausyklos kiūtėjau slapta 
Ir supratau, kad ji dar nekalta. R 
Šis angeliukas — ne šėtono valioj, j

FAUSTAS t
Jai eina jau penkiolikti meteliai! jr . 

MEFISTOFELIS t 4
Kalbi kaip senas latras ir mergišius, -f 
Kuris galvoja, kad visi žiedai
Pasauly skleidžias jam vienam tiktai, / 
Kurs molonumų vaikos lyg pamišęs t 
Ir tiki savo pergale šventai. \
Bet tenka kai kada ir jam paslysti!

FAUSTAS
Gal teiktumėtės, ponas moraliste, k 
Šnekėti be pamokslų nuobodžių? S 
[Sakau trumpai ir aiškiai: aš geidžiu 1 
Aną žavingąją mergytę C
Šiandieną savo glebyte laikyti. | 
Žinok: jei nesurasiu niekur jos, — t 
Vidurnaktį su tavimi skirsiuos. f '

MEFISTOFELIS
Matai, kad viskas eina taip lengvai čia? | 

Reikėtų bent poros savaičių 
Paruošti dirvai, na ir taip toliau.

FAUSTAS
Aš be tavęs ją gaučiau vienu gaištu, 
Jei man septynias valandas kas leistų 
Ramybe pasidžiaugti pagaliau!

MEFISTOFELIS
Tu porini pagal prancūzų madą. 
Iš kui toksai šmaikštumas atsirado? 

t šimtai romanų moko mus:
Nuskintas vaisius tik tada skanus, 

, Kai jo pasiekt iš karto negali tu;
< Tad paraityk pirma kulnus, 

Patūpčiok apie tą, kur tai į akį krito,
> Ją prijaukink, prisiviliok, —
u i Prie tikslo niekad nesibrauk tiesiog!
I į FAUSTAS
t į Man ir be to netrūksta apetito.

| MEFISTOFELIS
l Kalbėkime rimtai, juokaut gana. 

Įsidėmėk, ką velnias sako: 
Daug vargo bus su šita mergina; 
Neverta tiesiai pulti į ataką.
Klasta — štai mano priemonė sena!

FAUSTAS
Greičiau pas deivę manąją! Kam gaišti? 
Leisk bent pabūti jos namuos!
Skarelę man atnešk nuo kaklo mylimos 
Ar nuo grakščios kojytės raištį!

MEFISTOFELIS
» Nurimk! Ilgai nedelsdamas, imuos
5 Tave nuvest į jos grytelę.
d Tos tavo bėdos gailestį man kelia.
6 j FAUSTAS
! į Aš ją matysiu? Ji bu# mano?

mefistofelis
f H . Ne

sėdės ji pas kaimynę, netoliese. 
Pasigrožėjęs josios buveine,

* Tu mintyse su ja pabūsi dviese. 
FAUSTAS

į Tat ką, keliaujam?

MEFISTOFELIS
Per anksti šiek tiek.

FAUSTAS
Jai dovanėlę rasti man padėk. 

Išeina 
MEFISTOFELIS

Oho! Toksai narsumas gera lemia: 
Iš sykio pradeda nuo dovanų! 
Žinau daug lobių, užkastų j žemę. 
Ir apžiūrėti jų einu.

Išeina
VAKARAS

Nedidelis jaukus kambaiėlis.
MARGARITA 
pindama kasas

Kaip baisiai trokšta man širdis 
Žinoti, kas gi buvo jis!
Jaučiu — jisai augštos kilmės,
Senos bajorų giminės:
Tai ryškiai rodo jo drąsa, 
Kalba, laikysena visa.

Pasitraukia
Mefistofelis, Faustas 

MEFISTOFELIS
Įeik vidun. Tiktai tyliau prešyčiau.

FAUSTAS 
valandėlę patylėjęs

Aš noriu vienas likti šičia.
MEFISTOFELIS 

įdėmiai apžvelgdamas kambarį 
Švaros jai kitos pavydėti gali.

pasišalina

FAUSTAS
Aš sveikinu tave, o prieblanda Šviesi, 
Apglobusi tą dievišką kampelį! 
Paskęsti trokštu meiles ilgesy, 
Kurs mano sielą kenčiančią ii gryną 
Skaidria vilties rasa gaivina!
Kokia ramybė ir tvarka, 
Koksai jaukumas dvelkia čia iš visko!
Kokia 4jup šio Beturti prabanga į

Kaip ši ankštutė celė laime tviska!
Puola į odinį fotelį prie lovos 

Priimk mane į savo glėbį tu, 
Garbingasai šeiminos soste! 
Ne vieną širdį teko tau paguosti! 
Kieksyk tave vaikai apsupdavo ratu, 
Ir jų būry gal mylimoji mano, 
putniais veideliais, vaikiškai linksma, 
Džiaugsmingas Kalėdas sutikdama, 
Bučiavo liesą ranką bočiaus seno. 
Brangiausioji Dvasia neregima. 
Tvarkos dvasia geroji č;a plevena; 
Tave ji lydi rytą vakare 
Ir pratina kaip motinėlė 
Užtiesti stalą drobule švaria, 
Gudriai ant aslos pabarstyti smėlio. 
Kaip kažin ką!
Jos dieviška, meili ranka 
Grytelę šitą rojumi paverčia!

I Pakelia lovos užlaidinę
j Bet kas gi tat? Ką aš regiu dabar čia?

Ko virpu taip? Stovėčiau visada 
Šioj vietoje... Sapnuos viltinguos 
Čionai sukūrė motina gamta

■ Tyriausią pavyzdį dievaitės nemirtingos! 
Čionai, tame štai patale, 
Pasaulį kūdikis išvydo 
Ir tarsi pumpuras pamažėle 
Atsiskleidė — ir dangiškai pražydo! 
O tu, sakyk, ko atėjai?
Ko taip sujaudintas giliai? 
Kas tavo užmojį ūmai sukaustė? 
Tavęs neatpažįstu, vargše Fauste! 
AŠ vienu mirksniu užmiršau, man rodos. 
Dėl ko geismų sparnais pas ją lėkiau. 
Nejaugi mūsų potroškiai ir godos — 
Tik vėjo žaislas, ne daugiau?
Koksai aš menkysta, koks lengvapėdis! 
Apglumęs stoviu lyg stuobrys. . .
Jei čia jinai įžengtų pro duris, 
Aš jai po kojų pulčiau susigėdęs!

Bus dau^ieu.
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VĖLIAUS1S ŽODIS IŠ LIETUVOS
Atkelta iš 4-to pusi.

Putinas, Vienuolis, 
Simonaitytė,

daugiau gerbiami už jų pra 
eities kūrybą. Putinas neperse 
niausiai patašė stambų romą 
ną „Sukilėliai”, kuris tačiau 
ypatingo susižavėjimo iš litera 
tų pusės nesusilaukė. Anksty 
vesnieji jo eilėraščiai, daugu 
moję simbolinio pobūdžio, da 
bar oficialiųjų nepropaguoja 
mi. A. Vienuolis labai myli 
mas ir kaip žmogus ir kaip ra 
šytojas. Tai buvo vienas iš ne 

rugelio tenykščių rašytojų, ku 
rie išdiįsdavo sovietams tiesą 
į akis pasakyti apie jų kolonia 
listines užmačias. Jo okupaci 
jos metais parašytas „Puodžių 
nkiemis“, kaip visiems žinoma 
buvo daugsyk šlifuotas ir pei 
dirbtas sovietu cenzorių, ko' 
prarado visą savo pirmykštį 
veidą. Tas pasakytina ir apie 
kitus jo kūrinius, ypač pjesę 
„Prieblandoje". J. Simonaity 
tės šlovė tebegyvuoja iš „Augš 
tujų Šimonių likimo“ laikų. 
Mėgstami tačiau ir jos dabartį 
niai kūriniai, kurių tematika 
daugumoje taip pat iš Mažo 
sios Lietuvos.

Salomėjos Nėries 
klystkelės nenustūmė jos 
marštin kaip poetės; ji yra 
gstama ir jai atleidžiama šian 
dieninėje Lietuvoje. Prieš st 
liaus lengvumą ir meninį pos 
mų grožį jo poezijoje nublan 
ksta tos pavienės stalinizmo ti 
rados, kurios istorijos ironijos 
dėka ir sovietuose atsidūrė jau 
už įstatymo ribų. Ir tikima, kaJ 
Salomėja iš tu klystkelių spė 
jo išeiti dar paskutiniais savo 
gyvenimo metais. Prieš kurį 
laiką naujai išėjęs jos kūrybos 
tritomis tam tikru laipsniu bu 
vo daugeliui sensacija, kai vi 
sa eilė anksčiau nežinotų, ne 
spausdintų arba pamirštų jos 
eilėraščių buvo viešai paskelb 
ta..

Visų populiariausi

draminiai kūriniai, 
kurie su milžinišku pasisekimu 
ėjo scenoje, buvo B. Sruogos 
„Apyaušrio dalia“ (pastatyta 
Vilniaus lietuvių dramos teat 
re), J. Grušo „Herkus Man 
tas“ (Kauno dramos teatre). 
Ilgai scenoje išsilaikė ir pasižy

už 
me

mejo augštu vaidybos meislriš 
kurnu Žemaitės „Marti" (Vii 
niaus lietuvių dramos teatre). 
Su dideliu pasisekimu ėjo an 
ksčiau minėtos K. Sajos satyri 
nės pjesės „Lažybos" ir ,.Sep 
tynios ožkenos“ (Klaipėdos 
dramos teatie). Gastroliuojant 
teatrui su šiomis pjesėmis po 
plačią Žemaitiją, iš tolimiausių 
vietovių plaukdavo žmones 
i<aip į atlaidus pasijuokti iš sa 
vo viršininkų.
Muzikinis Lietuvos gyvenimas 
yra, palyginti, aktyvus. Pabrėž 
tina lietuviškos muzikos vyravi 
mas Juzeliūno balete „Ant ma 
rių kranto”. Pats baletas labai 
mėgstamas Lietuvoje ir pasižy 
mi turtingu pastatymu. Pažy 
mėtina taip pat ir baletas „Aud 
ronė". Iš naujesnių operų di 
dėsnį pasisekimą turį Klovos 
„Pilėnai“. Lietuvių liaudies me 
lodijos ctel savo subtilumo, gra 
kštumo sėkmingiau pritaiko 
mos baleto muzikoje. Stipriau 
siu kompozitoriumi laikomas 
Juzeliūnas. Paskutiniais metais 
jis naujai, talentingai harmoni 
zavo žinomą tautinę dainą 
„Lietuva biangi“, kurią įspū 
dingai atlieka Vilniaus univei 
siteto liaudies dainų ir šokių 
ansamblis. Šis kūrinys nebyliu 
cenzūros įsakymu yra beveik 
draudžiamai plačiau išpildyti 
scenoje, kaip žadinąs gilų pa 
triotinį jausmą.

Slegiančiai veikia sovietu pa 
rėdymai, kad pvz. operos lib 
rete būtų visada atstovauja 
ma ir draugystė su didžiuoju 
broliu. Taip ir operon „Pilė 
nai“, kur priimtas heroinis epi 
zodos iš kovų su kryžiuočiais, 
prilipyta tai, kas nesiderina su 
istorine tiesa, mažinant pačio 
heroizmo gilumą. Iš kitų jau 
nesnių kompozitorių talentin 
gai reiškiasi Balsys, iš taip va 
dinamų moderniųjų
bulskis. Iš vakarietiškos muzi 
kos bene daugiausia jaunimo 
tarpe yra populiari lengvoji mu 
zika, džazas.

1NŽ. J. MIKLOVAS APIE 
LIETUVOS OPERĄ

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
jaunas inžinierius Juozas Mik 
lovas, vasario 16 proga Čikago 
je pasakęs reikšmingą Kalbą, 
Naujienoms atsakė ir klausi 
mus apie dabartinę Lietuvos

operą:
„Pagal žinovų vertinimą da 

oartinė Lietuvos (Vilniaus) 
opera vokaliniu atžvilgiu vra 
žymiąi žemesniame lygyje nei 
Neprikiausomosi Lietuvos lai 
kais. Baletas stovi augščiau ir 
jame netrūksta taip pat ir jau 
nų jėgų. Man teko matyti pie 
tų Europos, kaip Bukarešto, 
Sofijos ir Vakarų Europos ope 
rų pastatymus, ar klausytis gas 
troliuojančiii žymių daininin 
kų, tai lyginant su jais, dabar 
tinė Lietuvos opera ’yra tik 
vidutinio lygio. Tą patį tuo 
labjau galima pasakyti ir apie 
Kauno muzikinį teatrą, kuris 
tačiau, ka<-' džiugu pabrėžti, 
dėl savo operinių pastatymų 
perauga į rimtą operos teatrą.

Apie Traviatos tradiciją ir 
sol. Kučingį Miklovas pasakė:

„Naujuosius Metus iki šiole- 
ji tebesutinka „Traviatos“ pa 
statymu, lyg ir įrodydama tą 
norą tarnauti menui, grožiui ir 
žmoniškumui. Publika taip pat 
jautri meno žmogaus pašiau 
goms, kaip jautri ir meno žmo 
gaus kančioms pavergtoje te 
vynėje. Tą ji ypač gražiai iš 
reiškė 1956 m. Vilniuje suruoš 
dama tnunfalinį sutikimą Lie 
tuvos operos scenon sugrįžu 
šiam Sibiro tiemtiniui solistui 
Kučingiui. Nors skirtą dieną ir 
neleido išsigandęs okupantas

išstoti tremtiniui, bet neakivaiz 
dinis sutikimas tremtinio visgi 
įvyko; o aisikeršydama paver 
gėjui publika nepaliauja iki šio 
lei kiekveną 
dymą scenoje 
mis“.

Kučingio pasirc 
sutikti ovacijo

MOKSL1N1NLIETUVOS
KŲ DARBAS — J 

KOPENHAGĄ
Sviesto - sūrių pramonės 

mokslinio tyrimo instituto Lie 
tuvos filialo darbuotojai, vado 
vaujami D. Kačarauskio pa 
ruošė darbą raugintos grieti 
nės bei sviesto fizinėms - me 
chaninems savybėms tirti. Ty 
rimo metu gauta daug svadl ių 
duomenų apie Lietuvoje ga 
minamo sviesto savybes, ga 
mybos technologijos įtaką jo 
struktūrai. Ištirti ir gamyboje 
patikrinti nauji grietinėlės pa 
ruošimo režimai.

Šis Lietuvos mokslininkų 
darbas įvertintas labai augštai. 
Su juo supažindinti pasiūlyta 
ir dalyvius tarptautinio pieno 
pramonės kongreso, kuris šiais 
melais įvyksta Danijos sostinė 
je Kopenhagoje. E.

— Vilniaus radijas perdavė 
Karnavičiaus operų „Radvila 
Perkūnas“ ir „Gražina“ frag 
mentus. Radvilos Perkūno an 
ją dainavo Rim. Siparis.

LETHBRIDGE, Alta.
KITOS ŽINIOS

Praeitų metų rudenį K. Sta 
nkūnienės duktė Adeline ištekė 
jo ir gyvena Kalifornijoje, J. 
A. V.

Pp. Petri.škų duktė Alice iš 
važiavo į Nortr West teriton 
ją kaip gailestingoji sesuo.

SENIŪNUOS 
SUSIRINKIMAS

. . Š. m. vasario mėn. 24 d. se 
niūnija turėjo susirinkimą. Bu 
vo perrinkta valdyba. Seniūnu 
vienbalsiai perrinktas V. Are 
lis, revizijos komisija — J. Dau 
girdas ir N. Žalienė. 1 autos 
Fondo atstovu apsiėmė būti J. 
Daugirdas.

VASARIO 16 LETHBRIDGE 

lietuviai atšventė 17 d. Minė 
jimas buvo labai kuklus, bet 
tai viskas, ką mūsų nedidelis 
būrelis galėjo padaryti. Minėji 
mą ruošė Lethbridge KLB apy 
linkės seniūnija.

Nelabai malonus reiškinys 
įvyko dėl praeitų metų Tautos 
Fondo pinigų. „Nepr. Lietuvo 
je“ buvo paskelbta, kad Leth 
Bridge apylinkė praeitais me 
tais nepasiuntė, nei kiek pinigui 
Tautos Fondui. Pinigai buvo 
pasiųsti mūsų Tautos Fondo 
įgaliotinio, bet dėl nežinomos 
priežasties tie pinigai centro ne 
pasiekė. Gaių gale, po ilgo aiš 
kimmosi su pašto valdyba, tie 
pinigai atgauti ir pasiųsti cent 
rui. G. N.

Gor

tetete tetetete-te^te::.: :li te rtetete';: te tefcte te te

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

JSTUVĖS-SUKAKTU VES g 
PIRMOJI KOMUNIJA

UN 1-6687

*• POKTHAlT/»*MĮJ

M E7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

A. NOKKELIŪNAS j 

Commissioner of the Superior Court of Montreal v

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

CALL FOR
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

VANCOUVER, B.C.
MIRĖ LIETUVIS

giau lietuviu iš J. 
dėjo daug tikrų 
minčių, daugiau kaip 20 me 
tų J. Dudėno per laikraščius 
skambėjo kilnios mintys. Tik 
paskutinius kelius metus J. Du 
dėnas, silpnėjant sveikatai, ap 
stojo veikti visuomenėje ir pa 
mažu užgęso jo veikla. J. Du 
dėnas yra garbės vertas ir da 
už tą, kad jis keli metai prieš 
mirtį įgaliojo tris lietuvius jam 
mirus, globoti jo turtą. Jis ;y 
|veno pasilaikančiai, nevedęs, 
todėl jo turtas bus pasiųstas jo 
broliui, seserei ir jų vaikams i 
Lietuvą.

Tebūnie J. Dudėnui lengva 
Kanados žemelė.

J. Urbonas.

Dudėno gi: 
patriotišką

Jonas Dudėnas persi 
šiuo pasauliu ir su vi

A. 
skyrė 
gaiš draugais ir iškilmingai pa 
laidotas Forest Lawn kapinė 
se, Burnaby, B. C. kovo mene 
šio 10 dieną 1962 metais.

Dudėnas gimė
1896 m. liepos 15 dieną, Ke 
menų kaime, Degučių valsč., 
Zarasų apskr., Kanadon at v y 
ko 1929 m. vasario mėn., daug 
metų dirbo metalo kasyklose.

J. Dudėnas, atvažiavęs Ka 
nadon, tuoj rūpinosi lietuvių 
(Padėtįim, prisidėdamas ąuko' 
mis lietuvių veikime. Kur tik 
Dudėnas gyveno, jis vis suras 
davo valandėlę laiko ką nors 
aprašyti, kas dedasi ten, kur 
jis gyvena. Daug lietuvių J. 
Dudėną pažino, bet dar dau

SU

Lietuvoje

E. Wasylyshen
CALVERT 

HOUSE 
f 243) l ighter flavour, 

delightful ta*U.

LIETUVOS DAILININKAI 
ĮKINKYTI J PARTIJOS 

VEŽIMĄ
Po Lietuvoje įvykusio daili 

ninku suvažiavimo, dabar kaip 
pranešė Vilniaus radijas, jie 
ėmėsi kūrybinio darbo ir... va 
dovaujasi „didingai KP pro 
grama“. 1963 m. numatoma 
surengti respublikinę parodą. 
Sukankant 100 m. nuo 1863 
m. sukilimo, esą, kai kurie dai 
lininkai renka medžiagą suk’li 
mui tinkamai pavaizduoti. Ki

?:Kaufman’s Woollens&Textilesf dailintinnky pareig_a:“ komunistinius pirmūnus, brigą
dininkus, pavaizduoti dujotia 
kio tiesimo darbus. Taigi, jau 
spėjama, kad kitų metų paro 
da jau būsiantį , augšto meni 
nio lygio“.

RAŠYT. E. MIEŽELAITIS 
vis labjau keliamas, kaip „pasi 
įtikėjinįb, pagarbos“ reikaim 
gas žmogus. „Literatūros ir 
Meno” savaitrašty rašytoias, 
išrinktas (numatytas — E.) 
kandidatu į Sovietų S-gcs 
Augščiausią Tarybą, A. Mal 
donio pristatytas kaip žmogus, 
kurį „giliai jaudina kiekvienas 
mūsų gyvenimo faktas: peiga 
!ė, džiaugsmas ar nesėkmė“.

Oflice:
iicerne Road, i

Residence:

CALVERT
OLD RYE 

(242 B) Blended with choice whiskitt 
aged in 20*ye»r-old casks.

Irena Joeger.
J1EŠKOTOJAI.

„Nidos“ knygos

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-53191 
x Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 8
X garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis |
(30—40% žemiau rinkos kainu)

v Importuojame iš Anglijos $
& geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
K kostiumams ir suknelėms. C
V Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. $ 
L Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. S
Y Priimame užsakymus $

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. jj
| CH. KAUFMANAS «
$ Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Į Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose, 

y Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

I? Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. T

BELLAZZI- LAIMI Y, INC i
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, v

’ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. < i 
i Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

DRAUDIMAI

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

K

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LAIM£J5
Novelės 

klubo leidi
nys Nr. 36. 264 pusi. Kaina 1 
dol. minkštais viršeliais ir 1.50 
dol. kietais viršeliais klubo na 
riams, o kitiems vienu ir puse 
doleriu brangiau. Adresas: 1 — 
2, Ladbroke Gardens, Lon 
don, W. 11, Anglija.

Rinktinė Nr. 8. Nidos kny 
gų klubo leidinys, 1961 m. Na 
riams 50 et., nenariams 75 Ct.

„Keleivio“ KALE N DO 
RUS 1962 metams. Eina nuo 
1912 metų. Kaina 75 ct. La 
bai įvairus ir įdomus turinys. 
Dr. Sruogienė rašo apie bau 
džiavą, amžinasis kalendorius, 
antrosios 
patarimai, 
naujomis 
daugumas 
apie kraujo spaudimą, Mairo 
nis, Binkis ir lt.

MOTERIS Nr. 1. 
tų, sausio - vasario 
gražiai iliustruotas, 
mių straipsnių.

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 
Tokiu vardu yra parašyta 

prel. M. Krupavičiaus knyga, 
kurią išleido Lietuviškos kny 
gos klubas Čikagoje. Kritika 
leidinį vertina teigiamai.

Lietuvos klausimas, 
naujoji Afrika, su 
valstybėmis, kuriu 

nei vardų nežino.

1962 me 
numeris, 

turįs įdo

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Fui du 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuota* kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
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 6-3684.
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lietuviai veikia visur

RINKIMAI Į TORONTO LIETUVIŲ TARYBĄ
Šiuo skelbiame gerbiamai

Toronto lietuvių vsuomenei 
kandidatuojančių į Toronto 
Apylinkės Lietuvių Tarybą 
1962-63 metams sąrašą:

Pranešame, kad rinkimai i 
Toronto apylinkės tarybą įvy 
ks 1962 m. balandžio 8 d., sek 
madienį.

Patogumo dėliai rinkimai
vyks:

Šv. Jono Parapijoje nuo 10 
v. ryto iki 2 v. p. p.

Prisikėlimo parapijoje nuo

Kandidatuojančių Į Toronto
metams

10 v. ryto iki 2 v. p. p.
12

v. iki 7 v. vakaro.
Primename, kad į Tarybą 

yra renkami 25 asmenys ir kiek 
vienas balsuotojas turi teisę bal 
suoti už 25 kandidatus. Balsuo 
ti turi teisę kiekvienas pilnatei 
sis lietuvis, gyvenąs Toronte, 
ne jaunesnis kaip 21 m. am 
žiaus.

Balsuokime visi už savo pa 
sirinktus kandidatus.

A. L. T. R. Komisija.
Tarybą 1962—1963

sąrašas
Pavardė ir vardas Amžius Profesija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

- 1'5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Abromaitis Mečys 
Dr. Anysas Martynas 
Kun. Ažubalis Petras 
Bačėnas Vincas 
Baziliauskas Leonas 
Bubelis Vytautas 
Buntinas Bernardas 
Butkevičienė Sofija 
Dūda Algis 
Gurevičius Antanas 
Gustainis Jonas 
Jokūbaitis Stasys 
Jokūbaitis Vladas 
Jurkevičienė Emilija 
Mažeika Juozas 
Matusevičiūtė Izabelė 
Misevičius Petras 
Matulionytė Judita 
Lelis Petras 
Pociūnas Stasys 
Petrulis Mikas ' 
Saplys Bronius 
Simanavičius Algis 
Simanavičius Jonas, R. 
Sendžikas Vytautas 
Siuksteris Feliksas 
Skilandžiūnas Vladas 
Skirgaila Vladas 
Statulevičius Aleksas 
Vaidotas Vaclovas 
Vailokaitis Jonas

38
66
43
50
30
38
56
41
36
50
40
42
40
44
40
50
40
24
57
60
59
41
33
44
40
48
36
52

50
71
36

darbininkas 
t eis niakas 
kunigas 
buhalteris 
mechanikas 

'sandėlininkas 
inžinierius 
sociologė 
pardavimo agentas 
sandėlininkas 
mokytojas 
nekiln. turto pardavėj. 
darbininkas 
buhalterė 
buhalteris 
redaktorė 
stalius 
dantų gydytoja 
inžinierius 
darbininkas 
darbininkas 
stalius 
studentas 
tadio progr. vedėjas 
darbininkas 
darbininkas
mašinistas

tarnautojas 
tarnautojas 
rentininkas 
vertybės popierių pard.

TORONTO TAUTOS FON DO SKYRIAUS VALDYBA

pa 
pa 
IL
19

šiais 1962 m. sudaro:
1. Liudas Tamošauskas,
2. Petras Regina, vicepirmin.
3. Kleopas Dalinda, iždin.
4. Viktoras Dailydė, sekretor.
5. Elzė Jankutė, narė.
6. Vincas Urbonas, narys.
7. Antanas Masionis, narys.

Valdyba pasiskirstė 36 aukų 
rinkimo lapus ir kvies talkinin 
kus padėti surinkti aukas Tau 
tos Fondui iki š. m. liepos mė 
nėšio, t. y. iki vasaros at st : 
8W-

Valdybos manymu, Toron 
to didžioji lietuvių kolonija tu 
rėtų suaukoti bent 3.000 dol.

Nei valdyba, nei jos kviesti 
talkninkai rinkdami aukas po 
namus jokio atlyginimo negau 
na.

Valdyba mielai kviečia vi 
sus Metro - Toronte gyvenan 
čius lietuvius paremti dosniai 
aukų rinkėjus, kurie atsilankys 
su antspauduotais aukų lapais,

pirm.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

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

Tel. EM 4-1394. EM 4-1395. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

„Tautos Fondo Atstovybė Ka 
nadoje'.

Toronto Tautos Fondo 
Skyriaus Valdyba.

PADĖKA
Prisikėlimo Parapijos Kle 

bonui už šių metų Vasario 16 
minėjimo pioga rinkliavą baž 
nycioje, Lietuvių Radio Vaian 
dėlei — Madride $150. Šv. Jo 
no Krikštytojo Parapijos kle 
bonui ta pačia proga pamaldų 
metu surinkta, „Eltai — R i 
moję“ $125.60 — nuoširdžiai 
dėkojame.

T. T. Fondo Sk. V-ba.
• Prisik. par. metinės rekolek 
cijos prasidės balandžio 1 d. 
ir tęsis 2 sa/aites. Pirmoji sa 
vaite skiriama moterims; ii 
joms rekolekcijas ves jėzuitas 
T. J. Vaišnys. Antroji savaitė 
skiriama vyrams, ir jų rekolek 
cijoms vadovaus tap pat jėzui 
tas T. A. Tamošaitis. Kiek vie 

! nos, tiek ir kitos rekolekcijes 
užsibaigs tiadicinėmis agapėl 
mis, kurias moterims ruoš para 
pijos vyrai, vadovaujant Prisi 
kėlimo parap. katalikų vyių 
d-jai, o vyrams ruoš parapi 
jos moterys, vadovaujant Ka 
talikių moterų dr-jai.

Rekolekcijų užbaigos religi 
nį koncertą šiais metais duos 
mūsų pačių parapijos ihoras ir 
kviesti solistai.
* Tėvų Pranciškonų stovykla 
vietėje N. Wasagoje ir šią va 
sąrą i engiama jaunimo ir vai 
kūčių stovykla. Ateitininkų str, 
vykia bus liepos 7—22 dd., o 
Aušros — liepta 23 — eugpjū

Brazilija.
VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 25 d. Vytauto Didžio 

jo vardo pradžios mokykloje 
Vila Beloje, Sao Paulo, įvyko 
Lietuvių S-gos Brazilijoje, da 
lyvaujant S-gos Garbės Piimi 
ninkui Lietuvos Konsului A. 
Polišaičiui, visuotinis metinis 
narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė S-gos 
pirm. J. Čiuvinskas, pakviesda 
mas į prezidiumą Garbės Pir 
mininką konsulą A. Polišaiiį 
susirinkimui pirmininkauti, o 
ats. av. Įeit. St. Jurevičių sek 
retoriauti, kas susirinkusiųjų 
narių buvo priimta.

A. Polišaitis perskaitė sus- 
mo dienotvarkę.

Sąjungos pirm. ats. kap. J. 
Čiuvinskas trumpai ir aiškiai 
apybūdino v-bos nuveiktus 
darbus laike 1961 m., bei 
žymėjo, kad nors daug kas 
daryta, bet, turint galvoje, 
venimo eigą ir naujai v-bai
62 m. nemažiau teks pasidar 
buoti »»-gos veiklos praplėti 
me, naujų narių į s-gą pritrau 
kime, veikiančių įstatų gyveni 
mui reikalaujant, pakeitime ir 
t. t. Baigdamas savo praneši 
mą, S-gos pirm, padėkojo na 
riams už jų paramą. Praneši 
mas su padėka užgirtas. Po to 
Revizijos kom. pirm-kas VI. 
Pupienis pranešė, kad s-gos pa 
jamos ir išlaidos teisingai sura 
šytos į kasos knygą, bei kad 
kasos stovis laike 1961 metų 
pagerėjo. Sus-mas reviz. k-jos 
pranešimą patvirtino.

Sąjungos v bą ir revizijos ko 
misiją 1962 m. sudaro:

Sąjungos valdyba:
įPirm. kap. Juozas Čiuvins 

kas.
Vice pirm, ekonomistas 

Sliesoraitis.
I- as sekr. aviac. Itn. St. 

revišius.
II- as sekr. knygininkas 

Švedas.
Kasininkas industrialas 

Jodelis.
Ūkio vedėjas, prekyb. J. 

telionis.
Knygininkas V. Balvočius 

ir kandidatai: mok. St. Kub' 
liūnas ir prekybininkas 
bei is.

Revizijos komisija:
Pirm. VI. Pupienis,

1) prekyb. M. Paleckis ir 2) 
statybin. P. Žarkauskas ir kan 
didatas, fotografas A. Žibąs.

Aukščiau išvardinta s-gos 
v-ba ir reviz. komisija liko vien 
baisiai susirinkimo patvirtinta.

Laikui bėgant, daug kas pa 
sikeitė ne tik valstybiniame, bet 
ir visuomeniniame gyvenime.

Tad, ir s-gai, norint neatsilikti, 
tenka derintis. Turint tai gal 
voje, S-ga įsitikino, kad jos 
organizaciniame gyvenime tu 
ri būti būtinai, kai kas pakeis 
ta, ypač įstatų punktai, kur 
kalbama apie narių sąstatą. 
Mat, iki šiolei, S-ga buvo gry 
nai, lietuviška, tai yra, jos na 
riai buvo tik lietuviai, Lietuvos 
piliečiai. Bet, šiandien, kai se 
nieji jos nariai po truputį nyks 
ta, tai dėl senyvo amžiaus, tai 
dėl mirties, o jų vietas, einant 
veikiančiais s-gos įstatais, nė 
ra kam užpildyti, nes nešima 
tant naujai imignacijai, nėra 
iš ko naujų narių parinkti. Tuo 
būdu, einama prie s-gos likvi 
dacijos, bet, kad iki to neda 
leistų, pavesta s-gos valdybai, 
neatidėliojant, susirūpinti įsta 
tų reikalu bei, paruošus naujų 
įstatų projektą, patiekti jį visuo 
tinam Sąjungos susirinkimui su 
sipažinti ir apsvarstyti, kiek 
jie tinkami priimti, neigiamu at 
veju — imtis tolimesnių žygių 
Įstatams sutvarkyti.

Garbės pirm-kas bei šiam 
sus-mui pirmininkaujantis A. 
Polišaitis savo užbaigiamojoje 
kalboje padėkojo valdybai ir 
revizijos k-jai už atliktus dar 
bus.

CANADA

Jū sų laiškui
į Europą reikia
i K6-šių centų

pašto ženklo

J-

Ju

J-

Ma

B. Tu

nariai:

čio 12 dd. Vasarvietės tobuli 
nimo darbai vėl bus pradėt: 
pavasarį. Tarp kitų dalykų, 
Šiais metais norima pertvarky 
ti pagrindinai prausimosi ir pa 
togumų patalpas, į paskutinių 
sias atvedant vandenį.

• Arkivyskupijos Katalikiškų 
gimnazijų statybos fondui Pri 
sikėlimo parapija pirmą 1000 
dol. jau įteikė. Toronto Kuri 
ja yra paprašiusi 9,000 dol. an 
kos per 3 metus. Šią sumą Gito 
nazijų Statybos Fondui Pusike 
limo parapijos vadovybė steng 
sis sukelti iš pašalinių šaltinių 
taip kad visa vajaus metu pa 
žadėta suma parapijos re.ka 
lams paliktų nepaliesta.
KANADOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS
vajus vykdomas nuo kovo 24 
dienos iki balandžio 7 d. Pa 
remkime.

Australija.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

AUSTRALIJOJE
Adelaidėje minėjimas buvo 

pradėtas kapel. kun. J. Kun 
gio atlaikytomis mišiomis. M: 
ncjime kalbėjo rašyt. P. And 
riušis — jis iškėlė savo laiku kf 
tataučių paskelbtus palankius 
atsiliepimus apie atgimusią Lie 
tuvą. Dainavo V. Šimkaus va 
dovaujamas ,,Lituania“ cho 
ras, pasirodė Br. Lapšįenės tau 
tinių šokių grupė. Pamaldų me 
tu giedojo G. Vasiliauskienė 
Geelongo liet. kolonijoje pa 
maldas atlaikė kun. dr. P. Ba 
ičinskas, minėjime skaitė pas 
kaitą iš Melbourno atvykęs 
„Tėviškės Aidų“ red. Br. Zu 
meris. Buvo plati meninė da 
lis. Melbourne pamaldas laikė 
kun. P. Vaseris, minėjime apie 
nutautėjimo klausimus kalbė 
jo E. Karazijienė. Buvo plati 
meninė programa. Rinkta au 
kos Tautos Fondui ir Vasario 
16 Gimnazijai. Sydnėjuje įvy 
kusiame minėjime buvo dr. A. 
Mauragio paskaita.

ADELAIDĖS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ

Jau daugelį metų Adelaidės 
lietuvių bendruomenės veiklo 
j e gyvai reiškiasi viena iš anks 
čiausiai Įsisteigusių Tautinių Šo 
kių grupė. Šiam jaunimo vie 
nete dalyvauja gražus, kultū 
ringas lietuviškas jaunimas, 
universiteto ir augštesniųjų 
mokyklų studentai. Jie yra jo 
je išaugę, ją pamėgę ir su enlu 
ziazmu joje dirba. Šiuo metu 
Tautinių Šokių grupėje yra 2U 
šokėjų, berniukų ir merginų, 
kuriems jau eilė metų vadovau 
ja fizinio auklėjimo mokytoja 
B. Lapšienė. Savo repertuare 
grupė turi per 10 tautinių ša 
kių, kurie daugelį kartų buvo kurį pakviesta.

SEKANTĮ KARTĄ, SIŲSDAMI LAIŠKĄ Į EUROPĄ 
PAPRASTU PAŠTU, ATKREIPKITE DĖMESĮ Į 
PAKANKAMĄ ŽENKLŲ KIEKĮ — 6 CT. Už PIRMĄ 
UNCIJĄ 4 CT. UŽ KIEKVIENĄ SEKANČIĄ UNCIJA.

Abejojant dėl laiško svorio, pasitikrinkite jūsų 

Pašto Įstaigoje.

Daug bereikalingų susitrukdymų susidaro, kai laiškas 

turi būti sugrąžinamas siuntėjui papildyti ženklais

Visados adresuokite voką aiškiai, tiksliai ir pilnai — 

naudokite gavėjo inicialą ar pilną vardą ir 

netrumpinkite valstybės pavadinimo.

Voko viršaus kairėje pridėkite savo numerį, gatvės 

pavadinimą, pašto zonos numerį (jei toks yra) miesto 

ar kaimo bei provincijos vardus.

PAKANKAMAS ŽENKLŲ SKAIČIUS, PILNAS IR 

IŠSKAITOMAS UŽADRESAVIMAS, PAGREITINA. 

JŪSŲ LAIŠKŲ PRISTATYMĄ.

KANADOS PAŠTO ĮSTAIGA.

DIALOGĄ PRAVEDANT...
Atkelta iš 3-čio psl. 

mi ir remiami, jeigu koordina 
vimo galimumų būtų jieškoma

pašokti tiek lietuviškai publi 
kai įvairiuose minėjimuose, tiek 
australų visuomenei daugelyje 
koncertų, švenčių ir televizi 
joj. Grupė repetuoja šeštadie 
niais Lietuvių Namuose ir šiuo 
metu ruošiasi Adelaidėje įvy 
katančiam Meno Festivaliui, i

■ SflinG
X 1 " JAUT nte 4*^ KoTrpNtweS. flafi įy Y

4^

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA"

Buitinė: Lietuvių Namai
1129 Dundai 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.

firm OFAIDCAL SPOCBU M* 

OoHEH.tftoRH WWtV. N.4. IWJJ 
*W®ED WflKT K®. MfflK 
ON VIEWING FIRST PIA7. TbON? 
HE CALLS SELF ' CANADA* <WLV 
REAL DRAMA CRlTiC.." 

tlalhan

ne skirtumus gilinant, bet is 
keliant bendrinius tikslus, bend 
rimus principus ir siekiant su 
tarti bendrinius metodus vie 
ningam, koordinuotam darbui.

KO NEREIKĖTŲ LIESTI 
DIDESNIO KOORDINAVr 

MO SIEKIANT?
Visųpirm, nereikėtų liesti 

prerogatyvų klausimo. Tas 
klausimas dabarties realybėje 
tegali būti teoretinių nesutari 
mų objektu iš vienos pusės, o 
iš kitos pusės neperžengituna 
kliūtis diplomatiniam sektoriui 
ir politinėms grupėms rasti 
bendrą kalbą.

Antrą, nereikėtų liesti galio 
jusiu Nepriklausomoje Lietu 
voje konstitucijų klausimų ir 
jų pripažinimo ar nepripažini 
mo. Tai apsunkintų kelią diplo 
matams susiprasti su politinė 
mis grupėmis, o taip pat ir po 
litinėms grupėms tarp savęs.

Trečia, nereikėtų pradžioje 
: liesti kompetencijų klausimo.

bendro susitarimo pasie 
tas klausimas bus išspręs

»r<tn>uvet

M|» COHEN-HE ADMITS Hfe’5 VAIN -11 At; 
OWN PLAV “BLUE IS POR MOURNING -

KlHUtE ■ how imicclY known as 
MOlSECMtiR OF C0C S- FIMIT.HG 
HES ALSO INCISIVE NEWSPAPER CĮHTIC 
WHO OFTEN INFuOiMEs reRWKMFBS-

V- , A PUBLIC SEPlME. HE EXPLAINS štNčE- 
/ ‘‘CANADA HAS NO CUL1U8L T& SHiAA-uF

liW W! ................ - i

^ReprtUuoed,Irffn yOLCanadaV^vith permissjon of the artistu

Tik 
kus, 
tas.

Ketvirtą, jokio dokumento, 
sudaryto po 1940 m. okupaci 
ios, nereikėtų laikyti absoi 
čiai galiojančiu, nekeistinu ar 
nepapildytinu.

Penktą, po 
ti susitarimai 
ksnių: LDT, 
politinių susigrupavimų, ALT 
os, Bendruomenės, nelaikytini 
saistančiais dėl ateities apjung 
tos veiklos besitariant.

Kokias problemas reikėtų 
svarstyti pirmoje eilėje, mėvin 
sime apžvelgti sekantį kartą.

Henrikas Blažiu.

1940 m. sudary 
tarp atskirų vei 
VLIKo, atskirų
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HAMILTON
PIRMASIS LIETUVIS KANDIDATUOJA J FEDERALI 

NĮ PARLAMENTĄ

SUDBURY, Ont -
LIETUVIS GAVO KARO LAKŪNO LAIPSNĮ

navičius, Eismantas ir Latrus 
kas.

Toliau ėjusiame v-bos p-ko 
pranešime St. Bakšys p<: brėžė 
LN idėjos galingumą. Per t
m. visos v-bos netik skelbė 
bet ir praktiškai vykdė visų lie 
tuvių krikščioniškos lygybės ir 
vienybės principus, kas ir buvo 
priežastimi, kad iš mažo aguo 
nos grūdo LN išaugo j stiprų 
ąžuolą, apjungdami savo nanų 
eilėse jau 620 tautiečių. Išvai 
dinęs stambiausnus LN narius 
pavardėmis ir davęs LN narių 
ir lėšų statistiką, jis užbaigė 
pranešimą gilia padėka visiems 
nariams ir atetyje prat-ė:

1) Dalyvauti parengimuose 
kurių artimiausias atvelyki-; 
šeštadienį, bal. 28 d..

2) surasti po naują LN na
n.

3) užsakyti namų apšildy 
mui alyvą per LN Kultūros 
Fondą,

4) Stambiau paremti būsi 
mąjį LN piytų platinimo vajų.

Iždn. pranešimą skaitė F. 
Savickas, o Kontr. k-jos Fr. 
Enskaitis. Visi pranešimai na 
rių buvo priimti ir patvirtinti.

Svarstant palūkanų už šė 
rus paskyrimą, St. Bakšys siū 
lė priskailyti jų po 3%, kas u 
darytų už praėjusius 20 mčt.c 
šių po 5 dol. nuo vienos akci 
jos. J. G. Skaistys ir B. Kro 
nas siūlė dividendų neskirti 
Pastačius balsavimui, nariai ^4 
balsų nutarė palūkanų neskirti. 
Šis nutarimas labai sveikas L 
N, ypač turint mintyje projet. 
įuojamą statybą.

Naują LN projektą demons 
travo per visą ekraną inž. Fr. 
Čeponis, duodamas paaiškini 
mus. Projektas yra tikrai įsnū 
dingas ir praktiškas ir narių bu 
vo sekamas virš valandos la. 
ko su dideliu dėmesiu. Po to 
sekusiame balsavime nariai di 
dele dauguma davė naujai LN 
v-bai pilnus įgaliojimus ši pro 
jektą įvykdyti.

Naująją LN v-bą susirinki 
mas padidino iki 21. Vbcs p 
kr išrinktas St. Bakšys ir v-Lijs 
nariais VI. Momgnudas, Tote 
do, J. Šarapnickas ir Pr. Daa 
•rinas iš St. Catharines ir hanr >1 
toniečiai: J Mikelėnas J. Fo 
mikaitis, J. Bulionis, j. 3. 
Skaistys, Alf. Patamsis, G. 
Palmer, Z. Gasiūnas. Alf. Als 
bergas, V. Saliklis, Ant. Kauš 
pėdas, Pr. Ročys, K. Mikšys, 
F. Rimkus, P. Savickas, V. Le 
parskas, Pr. Enskaitis, St. Pi 
lipavičius, o į Kontr. k-ja Ant. 
Ruzgys, Ant. Seniūnas ir Edv. 
Vembrė.

Nariai taipgi nutarė akcini 
LN kapitalą padidinti iki 200. 
000 dol. (common shares >.

Susirinkime dalyvavo 87 na 
riai, atstovaudami 385 akcijai 
iš parduotų 940. Pagal įstatus, 
sus-mas teisėtas, jei, jame ars 
tovaujama penktadalis akcijų 
kas šiuo atveju sudaro 188 ak 
cijas. Sus-mą uždarydamas, 
pirmininkavęs B. Kronas pade 
kojo visiems ir palinkėjo nau 
jai v-bai sėkmės.

Praėjęs sus-mas naujajai v- 
bai pavedė milžiniška darba - 
- Naujųjų LN statybą. Ji tą už 
davinį, beabejo, atliks, jei mes 
ją remsime. O remti yra del 
ko, nes naujasis projektas yra 
vienintelis panašios apimties 
lietuvių bandymas viso laisvo 
pasaulio mastu. Jį įvykdę mes 
parodysime, kad esame iš tik 
rujų galinga ir laisva dvasioje 
tauta! Dieve, mums padėk!

VAJUS TAUTOS NAMAMS 
49-toje savaitėje davė 1,300 
dol. ir pasiekė 52,000 dol. ,rl.

Hamiltono lietuviai su pa 
sigėrėjimu sutiko žinią apie Ba 
lio Krono nominavimą liberalų 
kandidatu Vakarų Hamiltor.ui 
j federalinį Kanados parlamen 
tą.

B. Kronas gimęs tolimąją 
me Sibire, po I-jo Pasaulinio 

aro grįžo į Lietuvą ir gyve 
iio Kaune. II-jo Pas. Karo me 
tu, kaip ir daugelis mūsų pasi 
traukė j Vokietiją, iš kurios ' 
Kanadą atvyko 1951 m. gegu 
žės 4 d., pasirinkdamas nuola 
liniam apsigyvenimui Hamilto 
ną. 1955 m. su J. Valevičiumi 
atidaro savistovią nekilnojamo 
jo turto pirkimo - pardavimo 
įstaigą Kronas-Valevičius Ltd 
vardu, kuri per trumpą laiką 
išauga į didžiausią šios rūšies 
prekyoą Hamiltone.

B. Kronas savo puikiais pla 
navimais, maloniu būdu ir ne 
nuvargsiančiu pozityviu verz 
lumu įgijo daug simpatijos ne 
tik lietuvių tarpe, bet pasidarė 
'inomas ir populiarus visame 
Hamiltone ir už jo ribų. B. 
Kronas, susitikdamas įvn.rio 
mis progomis su vadovaujan 
čiais Hamiltono liberalų veikė 
jais, atkreipė jų dėmesį. Yp:\ 
tingo pritarimo jis susilaukė, 
dėstydamas savo mintis kaip 
sustiprinti Kanados ekonomiką 
atidarant plačią, bet planingą 
ir valstybės mastu tvarkomą 
imigraciją. Tai labai įdomus ir 
Kanadai originalus planas, ku 
rj B. Kronas ruošiasi pateikti 
savo rinkiminėse kalbose per. 
radiją, spaudą ir televiziją.

B. Kronas kandidatuoti Ii 
beralų partijoje į federalinį p <r 
lamentą buvo pakviestas 116 
m. lapkričio mėn. liberalu a i 
vokatų grupės, vadovaujamos 
J. Langs ir R. C. Edwards, da 
bartinio Ontario Parlamento 
nario. Po ilgesnio svarstymo jis 
kvietimą priėmė. Vasario 14 J. 
Hamiltono liberalų atstovų 
konferencijoje YWCA salėje 
kur dalyvavo apie 200 šios par 
tijos įgaliotinių, B. Kronas iš 
statė savo kandidatūrą Vakarų 
Hamiltonui (Hamilton West) 
ir labai didele dauguma (7 
prieš) laimėjo nomisacija.

B. Kronas šiame rajone luij 
stiprų priešininką — konservą 
torių atstovę E. Fairclough, 
dabartinę Imigracijos ministe 
ię.

Mes pilnai tikime, kad B. 
Kronas savo pozityviais Kana 
dos geresmai ateičiai pianais 
oponentę nugalės, paverzda 
mas tuo būdu liberalams sti y 
rią konservatorių Vakarų Ha 
miltono tvirtovę.

Mūsų hamiltoniečių - lietu 
vių didžiausia pareiga B. Krc 
no kandidatūrą visokeriopai 
būdais remti, kad jis atstovu i 
Kanados federalinį Parlamen 
tą būtų išrinktas, iš kur turės 
nepalyginamai daugiau gaiimy 
bių padėt: mūsų kenčiančiai 
okupacijoje tautai, o, be to, 
ir ginti mūsų, kanadiečių - 
lietuvių interesus Kanados vals 
tybiniu mastu.

Tad visi už vieną — vienas, 
už visus — ir būkime tikri, Rrt 
iį Kroną Vakarų Hamiltono 
atstovu Išrinksime! J. M.
VISUOTINIS L. N. NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
įvykęs kovo 18 d., praėjo kū 
rybingoje dvasioje ir išnešė vi 
są eilę labai svarbių ir poz: > 
vių nutarimų.

Susirinkimą, atidarė v-bos 
p-kas St. Bakšys. Jam praves 
ti nariai išrinko B. Kroną sus
ino p-ku ir Alf. Aisbergą sekr. 
Į mandatų k-ją išrinkti V. Ke 
žinaitis, Br Grajauskas, Rus
JSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

š TAUPYK IR SKOLINKIS |
{KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. X

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

(
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. X 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakero

20 King St E. Room 13. T4 JĄ 7-S575 *

J
 Ateinantį sekmadienį, balandžio 1 d. 4 vai. p. p., 

LIETUVIŲ NAMUOSE „DELTA** KINO SALĖJE,
f 1292 King St. E., Hamiltone,

ĮVYKS GRANDIOZINIO MASTO

u V.BABECKO MUZIKOS STUDIJOS

♦ KONCERTAS
I Programoje dalyvauja:

| V. BABECKO Muzikos Studijos mokiniai.
H Jaunimo choras, vad. sol. V. VERIKAIČIO.
| Taut, šokių jaunių grupė, ved. G. BRLICHMANIENĖS.
g JESSIE LOWES Studijos šokėjai.
’ Globoja Hamiltono Šalpos Fondas. Pelnas skiriamas šalpai.

S 'Maloniai kviečiame atsilankyti. H. Šalpos Fondo K-tas.

JAUNIMO KONCERTAS 
HAMILTONE

V. Babecko Muzikos Stud, 
jos koncertas įvyks sekmadie 
nį, balandžio 1 d., 4 vai. pp.. 
Lietuvių Namuose, „Delta“ ki 
no salėje, 1292 King Si. E. 
Milžiniško masto programa, 
apie 50 dalyvių, išpildys V. B,: 
becko muzikos studijos moki 
niai, sol. V. Verikaičio veda 
mas jaunimo choras, G. Brei 
chmanienės vadovaujama tau 
tintų šokių jaunimo grupė ir 
Jessie Lowes šokių studijos šo 
kėjai. Tai didelis ansamblis jau 
nuolių, kurių daugumas gal 
pirmą kartą išeis į sceną, net 
daugelis iš jų jau yra toli pa 
žengę muzikos bei šokių me 
ne ir jau nekartą yra viešai 
sirodę scenoje ir per televiziją. 
Ypač pažymėtina šokėja M;ss
C. Cox, Kanados meistere laz 
dos šokyje (Miss Bajonette oi 
Canada), kuri jau yra pasiro 
džiusi lietuviams Hamiltone.

Visi šie jaunuoliai yra verti 
visuomenes dėmesio ir reikahn 
gi šilto mūsų įvertinimo. jie 
įdėjo šimtus valandų darbo, 
mes paskirkime keletą valandė 
lių pasigrožėti jų ir jų mokvic 
jų darbo vaisiais. Visi ateikime 
j šį jaunimo koncertą;

Koncertą globoja Hamilto 
no Šalpos Fondas. Pelnas ski 
riamas labdaros tikslams. Bile 
tus iš anksto galima įsigyti pas 
Šalpos k-to narius.

Bilelų kaina 1 dol. (balti), 
moksleiviams 12—18 m. nO et. 
(žali). Vaikams iki 12 m. Įėji 
mas nemokamas.

Nuoširdžia: kviečiame Ha
miltono ir apylinkių lietuviu.' 
atsilankyti koncertan.

Šalpos Fondo K-tas.

Momgaudas iš Toledo pridėjo 
dar 500 dol., pakeldamas sa 
vo šeimos Šerus iki 2,000 dol., 
Al. Vindašius, turėjęs $160, 
pridėjo dar $400. Z. Gasiūnas 
prie turėtų $200, dar $200. 
Edv. Vembrė sūnui David pri 
dėjo antrą šimtinę (visa jo šei 
ma į LN jau įdėjo $1,600) ir 
torontietis J. Matulaitis įstojo 
nariu su $100. Visiems nuoš:. 
džiausiąs ačiū!

Senosios LN v-bos paskui' 
nis posėdis įvyko kovo 16 d. 
Jame v-ba patvirtino žiemos 
baliaus, sausio 27 d. apyskai 
tą. Į jį atsilankė 95 svečiai ir 
gauta $151.91 pelno, kurį v-ba 
paskyrė LN Kultūros Fondui.

Apsvarsčius Džiamborės F- 
do Kanadai Įgaliotinio V. Gu 
delio iš Londono prašymą, au 
kos, v-ba paskyrė iš Kultūros 
Fondo $10.

V-ba įgaliojo J. Šarapnicką 
įteikti kartu su v-bos linkėji 
mais gėlių Marg. Šidlauskie 
nei, Welland ligoninėje, o ser 
gančiam Ant. Šalčiūnui Phila 
delphia. Pa perduoti gražiau 
sius v-bos linkėjimus raštu.

Inž. Pr. Čeponis supažindi 
no v-bą su paruoštu nauju L 
N planu, kuris v-bos vienbal 
šiai buvo priimtas dėl savo eko 
nomiškumo ir didingo stiliaus

Malonu pažymėti, kad į nau 
ją LN v-bą iš senosios įėjo net 
12 narių: St. Bakšys, J. Šarap 
niekas, J. Mikelėnas, J. Bulio 
nis, J. G. Skaistys, Alf. Patam 
sis, G. Palmer, Z. Gosiūnas, 
A. Kaušpėdas, K. Mikšys, P 
Savickas ir Pr. Enskaitis. Tiki 
me, kad nauja LN v-ba, sustip 
rinta svygiomis jėgomis ir tu 
rėdama tiek daug senesniųjų, 
didįjį LN statybos darbą įvyK 
d y s. Sk. St.

KUN. DR. TADARAUSKO 
SUKAKTIS

Hamiltono lietuvių parapii 
jos klebonui kun. Dr. Juozui 
Tadarauskui birželio mėn. vi 
duryje sukaks 25 m. nuo įšven 
tinimo kunigu. Mūsų klebonas 
yra baigęs Telšių kunigų semi 
nariją; ilgesnį iaiką yra dirbęs 
pedagoginį darbą Klaipėdos ir 
Mažeikių gimnazijose. Atv^ 
kęs 1948 m į Kanadą, Hamu 
tone įsikūrė lietuvių Vilniaus 
Aušros vartų parapiją, du ka
lus perstatė bažnyčią. Įrengė 
gražią salę po bažnyčia ir pa 
statė naują stilingą kleboniją.

Kun. dr. J. Tadarauskas dok 
torizavosi Ottawos katalikų 
universitete. Jis yra naujosios 
kartos kunigas, lietuvis pairi** 
tas. Kl. G.

SKAUTŲ BOKLAS
„L. N.“ a nės b-vėš patai 

pa, leisią naudotis kaip skautu 
būklas, paskutiniu laiku bu v 
labai apleista ir atrodė visai 
neskautiskai. Skaut. remti dr 
jos v-ba, susirinkusi posėdžio 
kovo i5 d., nutarė skautam-3 
pasitarnauti ir būklą bent išva 
lyti, nors v-ba buklu mažai 
naudojasi. Kovo 17 d. 3 v-bos 
nariai atliko valymo darbus, 
įrengė užraktą sandėlio dury 
se ir išdažė sienas bei lubas. Li 
ko tik grindys ir kėdės išdažj 
ti.

Skautams remti dr-jos v-ba, 
tuo pačiu nori priminti, kad k.' 
rie naudojasi minėta patalpa, 
prisilaikytų švaros. V-ba atli 
kusi pagrindinį remontą, plovi 
mo, ir šlavimo reikalą paliks 
patiems skautams, ko iŠ jų i’ 
reikalauja.

JAMBORĖS FONDO
įgaliotinio V. Gudelio laiškas 
fondo reikalu, v-bos buvo sva 
rstytas kovo 15 d. v-bos posė 
dyje. Prašoma fondui parama 
buvo priimta ir paskirta kuk.; 
10 dol. suma.

Nors v-ba, šiuo laiku mate 
rialiai stovi neblogai, tačiau n*, 
r.ėdama savo planus įgyvei; 
dinti (stovyklavietės )sio:ji 
mą), su pinigais skrupul.ngai 
skaitosi ir daro tik būtiniausias 
išlaidas. V. P.

NAUJAS PLAUKŲ 
ŠUKAVIMO SALIONAS

(The Fountain Beuty Salonu 
įsisteigęs miesto centre, 24^2 
King Str. E., turi gerą pasise 
kimą. Tai neseniai atsikėlusių 
į Hamiltoną mūsų tautiečių p. 
p. Balčiūnų biznis. Nors minė 
ti tautiečiai dar nesenai hamil 
toniečių tarpe, bet gražiai užsi 
rekomendavę taip savo versle, 
taip mūsų bendruomenės rei 
kaluose, ypač mūsų jaunimui. 
Skautams remti dr-jai, ren 
giant tradicinį kaukių balių, iš 
pp. Balčiūnų buvo susilaukta 
stambi parama, atsiėjusi mūsų 
geradariams apie 30 dol. Pa 
grindinis fantas, tai 15 dol. 
vertės mot. plaukų sudėjimas. 
Be to gauta ir daugiau vertin 
gų daiktų.

Už tokią, netikėtai vertingą 
mūsų skaut. jaunimui paramą, 
esame nuoširdžiausiai dėkingi 
ir linkime geriausios sėkmės 
mūsų kolonijoj. Mielas hamil 
tonietes, kviečiame aplankyti 
mūsų geradarius ir tuo jiems at 
lyginti hž jų gražų pavyšdj mu 
sų b-nėąe.

Gintautui Kručui, Falcon 
□ridge R. C. A. F. Comman 
ding Officer W-C W. M. Gar 
ton iškilmingo parado metu 
Legion salėje, dalyvaujant 
Nr. 200 Squadron kadetams, 
jų tėvams, valdžios atstovams 
ir aviacijos ksfrininkams, ka.p 
baigusiam aviacijos mokyklą 
ir savarankiškai išskraidžiu 
šiam nustatytą kiekį valandų, 
įteikė lakūno ženklą - sparnus 
(Wings). Jo jaunesniam bro 
liui Algimantui Kručui Nr. 
200 Squadion vadas F-L J. 
Weir įteikė St. Johns Ambu 
lance Association — pirmosios 
pagalbos kursų pažymėjimą.

SKAITO 6 LAIKRAŠČIUS
Pridš daugelį metų Vokieti 

joje, tremtinių stovyklose tiu 
ko duonos, bet po keletą mar 
kių lietuviškai spaudai surink 
davo kiekvienas. Šiame kra-Te 
nieko netrūksta, geras gyveni 
mas, bet lietuviškai spaudai pi 
nigų trūksta. Daugeliui pavyz 
džiu galėtų būti Stesys Jacke 
vičius, kuris prenumeruoja ir 
skaito šešis lietuviškus laiklaš 
čius, jau nekalbant apie kny 
gas.

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO 16

44 metų praeities dulkės ne 
apneš malonių laisvos tėvynės, 
kruvinų kovų už laisvę ir trein 
ties prisiminimų. Nors iietuviš 
koji trispalvė gėdingai prieš? 
išprievartaula, bet laisvuose 
kraštuose gyveną lietuviai, 
nors ir perrištą juodu kaspinu 
ją išlaikys tol, kol Lietuvai iš 
auš skaidrus laisvės rytas.

Šių minčių vedini Sudbuiio 
lietuvių kilonijos nariai, 19u2 
m. vasario 17 d. suruošė Nepu 
klausomybės šventės minėji 
mą. Išvakarėse vietinis laikraš 
tis „Sudbury Scene“ apie tai 
trumpai paminėjo kronikoje, o 
sekančią dieną „The Sudburv 
Star“ išspausdino ilgesnį strai 
psnį įdėdami L. B. Valdybas 
nuotrauką. Iškilmingas minėj i 
mas įvyko ukrainiečių salėje, 
dalyvaujant ypatingai dideliam

WINDSOR, Ont
IX LIETUVIŲ DIENOS 

REIKALAI
Norime pranešti įvairioms 

organizazcijoms bei sambūria 
ms, kad rugsėjo mėn. 1—3 d. 
u. (darbo dienos savaitgaly.> , 
Windsore įvyks IX Lietuvių 
Diena. Tad tuo laiku prašytu 
me bent kokių didesnių parcu 
girnų bei suvažiavimų neruoš 
ti, o pei kas norėtų tokį sava 
žiavimą daryti, siūlytume lai 
daryti Windsore. Mes padėtu 
me surasti tinkamas patalpas .r 
atliktume kitokius patarnavĮ 
mus.

Norėtume plačiau painfoi 
muoti apie religinius šventės 
reikalus. Bus suruoštos pair.ai 
dos R. Kat. lietuviams. Orga 
nizacinis komitetas numatė 
kreiptis { vietos kleboną, oaciė 
ti tas pamaldas organizuoti. 
Evangelikų pamaldoms organ: 
zuoti yra paskirta Šventės Ro > 
Šimo Komiteto narė p. E. Pui 
denė.
IX Lietuvių Dienos Ruošimo 

Komitetas.
CHORISTŲ BALIUS IR 

PP. DUMČIŲ 
IŠLEISTUVĖS.

Paskutinį šeštadienį prieš 
užgavėnes Windsoro choiistaį 
sumanė užsigavėti Buvo gau 

APATINI Al - KO JINĖS - T-M A R SKINI Al

skaičiui vietos ir apylinkių lie 
tuvių ir kitų tautybių svečių. L. 
B. V-bos pirm. St. Krivickas 
trumpu įžanginiu žodžiu atida 
rė minėjimą. Sugiedojus tau 
tos himną ir tylos minute pa 
gerbus žuvusių už Lietuvos 

laisvę prisiminimą, pakvietė 
R. Remeiką paskaitai.

Kalbėtojas, trumpu, bet turi 
ningu žodžiu klausytojus perk ė 
lė j tą zauąjį Nemuno krautą, 
kur mūsų svajonės ir viltys, 
„lumo - Vaižganto“ šeštadie 
ninės mokyklos mokiniai, vado 
vaujami L. Remeikienės, gra 
žiai dekoruotoje scenoje, paiu 
dė jautrų vaizdelį „Nežinom > 
kario kapas“, sugiedojo tautos 
himną. P. Semežio vadovauja 
ma kanklininkų grupė paskam 
bina 3 liaudies dainas. Progra 
mos vadovai L. Remeikiene ir
D. Semežyt buvo pakviesti j 
sceną ir apdovanoti gėlėmis.

Loterijoje dovanas, Brown 
Jeweller laimėjo — V. Kriau 
čeliūnas, Banquette Mens W<- 
ai-Alaonius Senkauskas ir Joj 
les Furniture — p. Baltutiene.

Po iškilmingos minėjimo 
programos — subuvimas.

Vasario 18 d. Christ the 
King bažnyčioje Nepriklauso 
mybės šventė paminėta iškil 
mingomis šv. mišiomis ir tai pr 
ogai pritaikintu kun. A. Sabo 
pamokslu. Tautinę vėliavą, 
perrištą juodu kaspinu, laikė J. 
Balaitis, o garbės sargyboje, 
tautiniais rūbais apsirėdžiusios 
buvo — Virginija KriauČeliu 
naitė, Vilė Jasiūnaitė, Emilė 
Skvireckaitė ir Gražina Ma*:ai 
tytė. J. K.

L. B. Valdyba visiems daly 
vavusiems Vasario 16 d. minė 
jime širdingai dėkoja. Taip 
pat didelė šrdinga padėka — 
M. P. Venskevičiams, J. Ga r 
renienei, A. Krivickienei, J 
M. Glizickams, L. J. Remei 
kiams, d. E. Tolvaišoms, Pei 
rui Juteliui, A. Gatauč'ui, P. 
Semežiui, J. BataiČiui, taip pat 
šeštadieninės mokyklos moki 
niams, išpildzius'ems progra 
mą.

L. B. Valdyba

la dovanų — alaus iš Labbalt 
s kompanijos.,

Ponai Dumčiai užsipriko ta 
bako ūkį, į kurį jie greitu lai 
ku išvažiuoja. Windsoro bend 
ruomenė, netekdama ponų 
Dumčių šeimos, nustoja uolių 
b-nės narių ir aktyvių jos aai 
buotojų. Pr. Dumčius yra vie 
nas iš pirmųjų bendruomenės 
organizatorių Windsore ir ilge 
metis valdybų narys.

Be choristų baliuje daly v a 
vo bendruimenės talkininkai, 
Dumčių draugai ir gimine^, 
kun. V. Rudzinskas, iš valdy 
bo — E. Butavičiooė, V. Ka 
činskas, M. Kizis, choro vado 
vas J. Sodaitis. Vakarienės m: 
tų pasakyta gražių kalbų.

Dalyvis.
SERGA TAUTIEČIAI

Sunkiai serga Windsoro kle 
Donas kun. V. Rudzinskas ir 
gydosi Hotel Deu ligoninėje. 
Visi Windsoro lietuviai linki 
jam greito pasveikimo.

Po sunkios operacijos na 
niuose sveiksta M. Skeivciie 
nė.

Ligoninėje gydosi j». Mikei* 
kienė h J. širvaitis. B.
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MOMT^REAL
PASKAITININKAS IŠ 

EUROPOS
Valteris Banaitis 

atvyks į Montrealį balandžio 
8 dieną ir turės pranešimą A. 
Vartų salėje tuojau po rekolek 
cijų užbaigimo, 2.30 vai. po 
pietų. V. Banaitis yra geras 
kalbėtojas, turį daug žinių iš 
Lietuvos ir jo pranešimai Ame 
rikoje susilaukė visos spaudos 
labai gero įvertinimi. Visi atsi 
minkime, kad antrą sekmadk 
nį, bal. 8 d. turėsime labai įdo 
mų pranešimą.

VAJUS DĖVĖTŲ DRABU 
ŽIU LIETUVIAMS 

LENKIJOJ
Nuo praeito rudens pradėjo 

ateiti nemažai laiškų iš Lenki 
jos Suvalkų Trikampio, prašan 
čių paramos. Laiškai adresuoti 
KLB Krašto v-bai ir Šalpos 
Fondui. J. Kęsgailienė ėmėsi 
iniciatyvos ir privačiai parinku 
si drabužių išsiuntė devynius 
siuntinius, po dvidešimt svarų. 
Persiuntimas visų siuntinių kaš 
tavo 41.10 dol. Persiuntimo iš 
laidas padengė Montrealio Lie 
tuvių Seimelis iš Šalpos va 
iaus lėšų. Drabužius suaukojo 
V. Daugelavičienė, G. Daukšie 
ne, O. Januškevičienė, J. Juod 
viršienė, A. Mališkienė ir A. 
Zubienė. Siuntiniai jau pasiekė 
adresatus ir gaunami padėkos 
laiškai.

Šiuo metu yra vėl Gauta. 25 
laiškai — prašymai paramos. 
Tenka kreiptis į Montrealio lie 
tuvių visuomenę su prašymu:
a) dėvėtų, dar gerame stovyje 

drabužių,
b) pinigų persiuntimo 

doms padengti.
Norintieji paaukoti drabužių 

ar pinigų, prašomi skambinti 
J. Kęsgailienei PO 7-5956, Iz. 
Mališkai RI 7-5846, 
nui DO 6-7231.

Vajui vadovauja 
lio Lietuvių Seimelio 
mo Šalpos reikalams 
Gudas.

Vajaus talkininkais 
čiami ir asmenys ir 
cijos.

Seimelio Prezidiumas 
• Serga inž. A. Pusarauskas.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

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

išla-

A. Rusi

Montrea 
Prez'diu 
narys J.

yra kvie 
organize

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

in»nn»nm:»»rni»nnn»nn:»:ma 
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir
ketvirtadienį
antradienį ir
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
Miu»»H»Minnnnnn»»M»Mwmmi

m2—4; 7-9 p.

4 p. m.

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

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

valdybos posėdis 
šaukiamas šį penktadienį, pun 
ktualiai 7.30 v. vakaro redakci 
joj specialiai mašinų reika 
lams. Dalyvaus dviejų firmų 
atstovai, todėl posėdis bus 
pradėtas tiksliai punktualiai.

AV BAZARAS 
vykęs savaitgalyje, pasisekė, 
bet parapijiečių galėjo būti ir 
daugiau. Bazaras buvo paruoš 
tas įdomiai ir įvairiai. Buvo 
daug pramogų, įvairumų ir su 
augusiems ir vaikams. Gera: 
galima buvo pasivaišinti ir lai 
ką praleisti.

AUŠROS VARTŲ 
parapijos puikiai pasisekus.o 
bazaro didieji laimėjimai atile 
ko: modernų transistonnį ra 
dio aparatą laimėjo Jonas Kai 
delis, giažų televizijos aparatą 
laimėjo p. Elzbieta Kirstukie 
nė iš Verdun'o.

Džiaugiamės kartu su laime 
jusiais.

A. V. Parapijos K-tas.
PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame sesiai 
Barborai ir švogeriui Alfonsui 
Šimonėliams ir ponams Gabru 
sevičiams už mums suruoštą 
partiją dvidešimties metų ve 
dybinio gyvenimo sukakties 
proga, už sveikinimą žodžiu 
gerbiamiems dvasiškiams St. 
Kulbiui, S. J., Dr. kun. h. Ju 
cevičiui, klebonui J. Bobinui, 
švogeriui p. Trasikiui, p. Va 
nagui, p Vitkauskui ir mūsų 
mieliems, dukrelei Laimutei ir 
sūnui Rimvidui už gražią rožių 
puokštę ir jautrius sveikinimo 
žodžius, sveikinusiems telegra 
ma bei laiškais broliui ir brolie 
nei iš Los Angeles, pp. Norke 
liūnams iš Montrealio, pp. Pan 
lauskams ir pp. Valinskams :ž 
Čikagos, pp. Petrauskams iš 
Detroito ir pp. Baužams iš Bro 
ckton už sveikinimą ir gražią 
dovaną; pp. Gabrusevįčiam j 
už gražias gėles ant stalų; šei 
mininkėms už taip gardžiai pa 
ruoštus valgius — p. Girdaus 
kienei, p. Gabrusevičienei, p. 
Papaurelienei, p. Verbylienei; 
prie stalų dirbusiems — pp. 
Dasiams, pp. Gabrusevičiams, 
p. Kuzaitienei, p. Laurynaitie 
nei ir p. L. Šimonėliui; už pra 
vestą vakaro programą p. Na 
viekui; p. mokytojai M. A. 
lauskaitei už gražiai paruoštą 
adresų knygą. Miela sese ir švo 
gerka, tavo jautrios ašaros ta 
riant mums sveikinimo žo 
džius, liks mūsų širdyse visar. 
laikui. Nuoširdžiausiai dėkoja 
me taip gausingai dalyvavu 
siems ir prisidėjusiems prie gra 
žios ir brangios dovanos. Jūsų 

*• visų dalyvavimas tą mūsų šei 
mos šventės vakarą, liks »nu 
ms atminty visam laikui. Visie 
ms, visiems, giliai nuoširdus 
ačiū, ačiū.

Kazys ir Stasė Griciai.

Dr. V. FAVILAN1S 
3439 Beaconsfield,

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Danty Gydytoja 
1410 Guy St., 1 a. 11 kam b.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
_ naujų klijentų nurodymą.

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L L. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L.

6-2064

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekoilekcijos prasidės sek 
madienį, balandžio 1 d., 7 v. 
v., Joms vadovaus dienraščio 
Draugo čir., patyręs rekolekci 
jų vadovas, marijonas Tėvas 
Viktoras Rimšelis. Rekolekci 
jos tęsis visą savaitę ir baigsis 
sekmadienį, bal. 8 d. Sumos 
metu. Nuoširdžiai prašome vi 
sų pasinaudoti šiomis malonė 
mis, dalyvaujant rekolekčiijo 
se. Prašome tėvų paraginti jau 
nimą dalyvauti rekolekcijose. 
Rekolekcijų metu tvarka bus 
sekanti: rytais 9 vai. bus reko 
lekcijų Šv. mišios ir trumpas 
pamokslas ir vakarais pamal 
dos ir pamokslas bus 8 vai.

Pirmoji komunija ir sutvu 
tinimo sakramentas mūsų para 
pijoje įvyks Atvelykio sekma 
dienį, bal. 29 d. Ši šventė kiek 
vienam vaikučiui yra ypatingai 
reikšminga, svarbi. Todėl yra 
labai svarbu, kad vaikutis daly 
vautų joje savoje parapijoje. 
To reikalauja ir mūsų vysk<. 
Das Jo Em. kardinolas P. Le 
ger. Apie tai tėvai turi pasaky 
ti ir vaiko mokykloje, kad ne 
įvyktų bereikalingo trukdymo 
iš mokyklos pusės.

Registracija. Pirmos komu 
nijos ir Sutvirtinimo sakramen 
to esančius vaikučius tėvai pi a 
šomi užregistruoti pas seselę 
Celiną iki balandžio 8 d. Sese 
lių telef. yra PO 6-1397.

Praeitą sekmadienį bažnv 
čios rinkliavoje suaukota $262. 
70.

Parapijos reikalams aukojo 
50 dol.: Pr. Rudinskas, J. Stro 
pus, A. Mankus, J. Keršys ir 
J. Balčiūnas; 40 dol. St. Mor 
kūnas 30 dol. J. Manstavičius, 
P. Kubilius, P. Zabiela, M. 
Gyvienė, B. Geležiūnas ir Ig. 
Gurčinas; 25 dol. J. Bulota; 20 
dol. P. Mažeika, P. Palubius 
kas, Iz. Gorys, K. Milašius, VI. 
Vanagas, K. Otto, J. Pakulis 
ir V. Valka; 15 dol. Zladkie 
nė, B. Klisevičius, Pr. BarteŠ 
ka, Pr. Sušinskas, VI. Janu 
šauskas ir P. Padvaiskis. A V.

MŪSŲ PARAPIJOS 
CHORAS

Ruošia labai gražią progra 
mą Velykoms ir turtingą kon 
certą lietuviškų dainų. Savai 
me aišku, giesmės ir dainos iš 
pildymas būtų galingesnis, jei 
gu chore būtų dar daugiau cho 
ristų. Todėl ir šia proga mes 
prašome labai nuoširdžiai bal 
singų moterų ir vyrų įsijungti 
į mūsų chorą. Visi žinome, 
kad mūsų kolonijoje yra pin 
kių dainininkų, kurie galėtų įsi 
jungti į chorą. Mes labai lau 
kianie jŲJM-

M. L. KATALIKIŲ MOTE 
RŲ DRAUGIJA

kovo mėn. 31d. Šaukia metini 
susirinkimą. Dalyvavimas visų 
narių būtinas. Susirinkmas įvy 
ks Aušros Vartų parapijoj, mo 
terų seklyčioj. Pradža 6,30 m.

Valdyba.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

BANKAS VEIKIA: SEKMADIENIAIS: 
nuo 10,30 — 1 vai. Aušros Vartų parapijos salėje.

ŠIOKIADIENIAIS:
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. Ručinską, 

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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos nuo balandžio 
dienos iki balandžio 15 d. 

Rekolekcijas ves Tėvas Pran 
ciškonas Gičiūnas.

Palaidotas J. Valinčiunas.
Madų paroda buvo sėkmin 

ga, atsilankė per 400 žmonių. 
Madas rodė Cory firma.

Rinkliava bažnyčioje $163.
Aukavo bažnyčiai S. Andiec 

125 dol., P. Žukauskas 50, 
Ambras, M. Arlauskaitė, 
Kulikauskas, M. Jackienė 
50, j. Simonavičius 47, J.

8

ky 
K. 
P. 
po .
Matusevičius 44, V. Siekis, V 
Markauskas po 30, Juozas Va 
iiulis, L. Bohemier, J. Ambi«» 
sas ir J. Naruševičius po 25, 
N. Krikščiūnienė ir A. Vičas 
po 24, A. Žilinskienė, A. Pa 
rauskas, M. Taparauskas ir P. 
Mikalauskas po 20, A. N avie 
kas, Z. Bagatavičius, M. Pet 
rauskis, J. Banius, 
tė, W. Sneider po 
ris, J. Guzevičienė 
ir kt.

B. Tamnty 
15, J. Kup 
po 10 dol.

LITO”ROSEMOUNTO
skyrius per pirmąją savaitę tu 
rėjo 18 lankytojų, kas sudaro 
10% visų ten gyvenančių na 
rių. Kadangi abiejose parapijo 
se lietuvių skaičius maždaug 
vienodas, lai „Lito“ narių -5'. -i 
čius Rosemounto skyriuje ne 
sunkiai galėtų būtį padvigubin 
tas. Dabar iš 660 „Lito" na 
rių ten gyvena tik 181.

Per pirmąją savaitę skyrius 
gavo $1,333 indėlių, išmokėjo 
paskolų ir indėlių $19,400 ir 
gavo pareiškimų paskoloms $ 
18,800.

„LITAS“ JAU IŠSKOL1NO
turėtus laisvus pinigus. Kas no 
ri didesnių sumų morgičiams 
arba asmeninėms paskoloms, 
patartina įsirašyti į eilę. Skam 
binti P. Rudinskui HU 1-295 f 
arba Rosemounte darbo valan 
domis RA 2-2472.

MAJORAS J. DRAPEAU 
siūlo Montrealyje ruošti Vasa 
ros karnavalą, kuris prasidėtų 
su Šv. Jono paradu ir baigtųsi 
Darbo Dieną. Tikslas — su 
traukti daugiau turistų.

LITUANIKOS MEDŽIO 
DIRBTUVĖ,

savininkais yra K. Kiau 
J. Šiaučiulis „Nepnklau 

Lietuvai“ padovanojo

kurios 
šas ir 
somai 
gražiai padarytą bei specialiai 
pritaikytą spintą, už ką Spau 
dos B vės „Nepr. Lietuva” 
valdyba nutarė pareikšti pade 
ką. Nuoširdžai dėkoja ir ,,Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak 
cija, kurį tautiečams pataria 
medžio darbų reikalais kreip 
tis į ..Baltic’ą“, o taipgi ir ki 
tataučiams ją kiekvienu atveju 
rekomenduoti.

P. Snapkauskas, dalinai tai 
kinamas p. VieraiČio, aptvėrė 
NL redakcijas namus ir kiemą 
tvora. Ir šiems tautiečiam? ori 
klauso ta pati padėka.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.
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ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
bažnyčios vidus yra gražiai pa 
gal dail. Bakio projektą atre 
montuotas. Visa tai atlikta be 
parapijiečių finansinio ap i - . 
nimo ir speiialių fondų sudari 
nėjimo.

„AUŠROS” VYRAI 
krepšininkai šiais metais rint 
tai pretenduos į Šiaurės Ameri 
kos lietuvių meisterystę. Ko 
manda paskutiniuoju metu yra 
sustiprinta žaidėjais iš Buffalo- 
Sarafinu, Skilniku ir Sedlicku. 
Jiems talkininkaus Buntinac, 
Savickas, /Gudas ir Jankaus 
kas. „Aušros“ krepšininkams 
sumaniai vadovauja K. Šapoė 
kinas.

„VYČIO“ MERGAITĖS 
krepšininkės pralaimėjo finaii 
nes rungtynes prieš Corpus 
Christi ir turi pasitenkinti ant 
rąją vieta. Komandoje mc.ų 
bėgyje žaidė Čirvinskailė, Jo 
nynaitė, Bilkštytė, Kruminaj 
tė, Žolpytė, Renkauskaitė, Su 
pronaitė, Žėkaitė ir Kybartai 
te. j. b.

J MONTREALIO LIETU 
VIŲ VARTOTOJŲ 
KOOPERATYVĄ 

iniciatorių susirinkimas sėkmė 
dienį išrinko komisiją iš 7 as 
menų paruošiamiesiems kt.ope 
ratyvo steigimo darbams atlik 
ti. Išrinkti: Notaras J. Berno 
tas pirm., V. Bilevičius vicep.. 
Juozas Lukoševičius sekr., P. 
Juodkojis reik, ved., A. Gra 
žys patalpų suradimui, A. Bar 
šauskas prekybinių galimybių 
tyrimui ir .P. Ručinskas propa 
gandai ir įstatų paruošimui. 
Steigiamąjį susirinkimą nutaria 
šaukti, kai bus paruoštas kon 
kretus planas kooperatyvo veik 
lai. Numatoma sukelti neina 
žiau kaip 25,000 dol. pradinio 
kapitalo. Vienas šėras 100 dol. 
Pinigų telkimui nutarta atida 
ryti sąskaitą „Lito" banke. Pi 
nigai būtų „įšaldyti“ kol stei 
giamasis susirinkimas išrinks 
kooperatyvo valdybą. Susirin 
kūnas praėjo darbingoji ko 
operališkoje nuotaikoje.

• Prof. Dr. Pavilanis, dažnai 
kviečiamas 
klubų ir kitų organizaci'ų, pen 
ktadienį turėjo labai įdomią 
paskaitą L. Akadem. sambų 
riui apie skiepijimą darant ke 
liones į tarpplanetines erdves.

* Mirė Juozas Valinčius La 
Salle ligoninėje, 52 m. am 
žiaus, Petrės Girdzijauskaitės 
vyras, palaidotas per Šv. Kaži 
miero parapiją kovo 24 d. Kai 
no kapuose.

paskaitų įvairių

I NCOME 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 
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 

pensijų ir imigracijos reikalais.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

„PARAMOS” KASA
Lietuvių kredito kooeeraty 

vo Toronte, nuo vasario mėn. 
9 dienos bus atidaryta: dienos 
metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 
min. kiekvieną dieną, išskyrus 

‘ šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 
8 v. 30 min. tiktai pirmadie 
niais ir penktadieniais.
• Aušra šeštadienį, 12 vai. P 
p. salėje Aušra Inter, žais ai. 
dėtas is praėjusio šeštadienio 
Ontario C. L. pirmenybių rung 
tynęs su Niagara Falls.

Šią savaitę yra numatomos 
plaukimo kvalifikacinės varžy 
bos. Š. A. L. plaukimo pirme
nybės įvyks balandžio 7 d. Dot 
roite. Tą pačią dieną įvyks ir 
stalo teniso individ. pirmeny 
bės. B-C pusfinaliuose Aušra 
pralaimėjo Andys 72x75, o 
Aušra Jr. sužaidė lygiomis su 
latvių Y 72x72. C. Y. O. fina 
luose sekmadienio rungtynėse 
Aušra Jr. nugalėjo Corpus 
Christi 35x32, tačiau lemiamo 
se antradienio rungtynėse Cor 
pus Christi, taškų skaičiuotojo

- čempionėm.
— Čempionėm, 
rungtynėse Aušros vyrų rinkti 
nė nugalėjo B-C „Ali Stars“ 
93x71.

Draugi-k 
Draugiškose

MCGILL UNIVERSITETO 
muzėjuje Įrengtas lietuvių gin 
taro skyrius, bet gintarų ten 
maža. Jeigu kas turėtų atlieka 
mų gintarų tam skyriui papil 
dyti, prašomi pranešti p. Ma 
laiškai.
GASTROLIŲ J ARMĖNIJĄ 

IR GRUZIJĄ
išvyko prof. B. Dvarionas ir 
oianistė Aid. Dvarionaite. Diri 
gentas koncertuos Jerevanyje 
ir Tblisi. Koncertų programo 
se Bramso 3 simfonija ir forte 
piono koncertas, Wagnerio 
Maistersingerių uvertiūra, Dvi 
riono koncertas orkestrui ir 
fortepionui.

— Vilniuje lankėsi I.eningra 
de tsndijuojantis jaunimas is 
Rumunijos ir Lenkijos. Jiems 
buvo parodytos Viln us

RELIGINIS KONGRES. ..
Atkelta iš pirmo pusi, 

moję numatyta iškilmingos pa 
maldos su giedojimais e-seno 
mis ir paskaitomis. Į tą iškilmę 
kviečiami iš visos Amerikos 
lietuvių parapijų chorai. Be 
to, manoma suvažiavimu į Va 
šingtono Marijos Nekalto Pra 
sidėjimo bažnyčią, kurioje yra 
V'lčių Įrengti lietuvišką koply 
lėlę. Taip pat pramatoma ga 
liinybė i kongreso programą 
įjungti ir Katalikų Mokslo Ak 
demijos suvažiavimą.

Komiteto rūpestis taip pat 
yia pasaulinėje parodoje ture 
ti Lietuvos pavilijoną. Buvo 
kreiptasi į Vatikano Delegatu 
rą Vašingtone, prašant Vatika 
no pavilijone duoti vielos lie 
tuvių religiniam skyriui. Tuo 
reikalu gautas palankus atsaku 
mas. Yra numatytas propagan 
dinis leidinys anglų kalba

M M M" " H 
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rosemount, 12 butų.po 4 at j 

kirus kambarius. 7 metų. Nuo 
mininkų šildymas. Išnuomoti 
po $65,00 kiekvienas. Paskola 
$60,000.00 iš S1/a%. Įmokė!

$10,000. Prašoma $75,000 
Geros pajamos.

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

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

T et RA 1-6005.
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