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Boise vizmas ir ver gij a veda į badą
DĖL KOLCHOZINĖS POLI TIKOS RUSIJA, KINIJA IR LENKIJA PRISTIGO DUO NOS IR CHRUŠČIOVO GRA 

SIN1MAI NIEKO TAM REIKALUI NEPADEDA
Pirmieji Kennedy susitikimai su spauda spaudos nepatenkinu.-- Vakarų Vokietija mezga ryšius su Lenkija, o Gomulka su 

katalikų organzacija.— Macmillanas vysto veiklumą.— Nauji laimėjimai erdvėse. —
Praėjusią savaitę tarptauti 

nio politnio gyvenimo įtampa 
truputį atlyžo ir truputį apri 
mo, nors negerovių židiniai te 
bėra atviri ir tebelaukia rimto 
tvarkymo, kurio kol kas v.s 
dėlto nematyti ir nejausti.

Į pirmaujančią tarptautinės 
būsenos poziciją ryškai prasi 
kišo
BADO ŠMĖKLA RUSIJOJE, 
KINIJOJE IR LENKIJOJE. 
Svarbiausia Kinijoje, kuri ir 
šiaip jau sunkiai vertėsi su m«is 
to ištekliais. Dabar gi Kinijoje 
jau pasireiškė tikrų bado reišl i 
nių. Geriau yra Rusijoje ir gal 
dar geriau Lenkijoje, bet ir šio 
se būsena grėsminga.

Sovietija nederliaus priežastis 
suverčia „stichinėms gamtos ne 
gerovėms“ — tai potvyniams, 
tai sausroms, kunos vienos ki 
toms prieštarauja. Nes jeigu 
potviniai, tai ne sausra, o jeigtt 
sausra, tai iš kur tie potvyniai? 
Bet... tai tiktai priedanga ir gy 
nimas kolchozinės vergu siste 
mos, kuri tuos kraštus veda į 
badą.
KINIJA, RUSIJA IR LENKI 

JA GELBSTISI JAVŲ UŽ 
PIRKIMAIS KANADOJE.
Kanada tiems kraštams par 

duoda milionus tonų kviečiu. 
Bet tai jų nė kiek neišgelbe1 
nuo bado, kol jie pas save lai 
kys žmonių kalėjimus, kol d.u 
bą laikys prievartine priemone 
kol žmonėms neduos laisvės ir 
neleis keisti valdžios laisvais na 
kimais, — žodžiu, — kol Kini 
jos, Rusijos, Lenkijos n kitų 
sovietijos įkalintų tautų žmo 
nės patys negauna teisių palys 
save valdyti laisvai išrenkamos 
valdžios. Sovietuos pasigyri 
mus mes girdime visą laiką, bet 
taip pat visą laiką mes girdim? 
ir bado skundus, kurie atidi n 
gia prarają tarp pasigyrimų i; 
žiaurios tikrovės. Mums yra ais> 
ku, kad

BADAS YRA VERGIJOS 
PALYDOVAS,

Kur vergija, ten ir badas, u 
skurdas, ir vargas. Joki grasi 
nimai darbo žmonėms energ. 
jos ir noro dirbti neduos. Tik 
tai laisvė duoda kūrybines saly 
gas.

D dėlių susidomėjimu žmoni 
jos buvo sekami pirmieji vieš’ 
naujojo JAV prezidento pasiro 
dymai, prieš spaudą, televiziją 
ir radio. Ne visa spauda Ke-.i 
nedy pasiradymais ir pasisaky 
mais patenkinta. Kennedy pa 
ėmė naują kursą, kuriam aptai 
ti dar trūksta duomenų. Bet 
yra faktas, kad

KENNEDY GYVENIMO 
APRAIŠKAS VERTINA 

REALIAI.
Jis į jas ir veikliai atsiliepia 

Todėl pasisakė esąs pasiryžęs 
tuojau imtis priemonių. Tai v 
su pirma liečia tarptautinę bū

TILLSONBURtt-DELHI, Ont
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Vasario 11 d., 6.30 vai. pp. 
ruošiamas Vengrų saloje Del 
hi. Kalbą pasakys visuomeni 
ninkas V.Meilus. Hamiltono lie 
tuvių tautinių šokių grupė, va 
dovaujama G. Breichmaniei ės 
ir „Aukuro“ būrelis, vadovau 
jamas p. Dauguvietytės - Kuda 
bienės, bendrom jėgom suvai 

seną ir tautos gerbūvį. Tais tiko 
lais jis pažadėjo Kongresui pa 
tiekti skubius įstatymų pasiūly 
mus. Kennedy veiklumas dide 
lis, veržlus, ir tas duoda pagrin 
do tikėti, kad Amnkos gyven. 
mas, jo iniciatyva, Įgaus naują 
tempą ir jo įtampą.

Bendrai,

Vakarų VALSTYBĖS DA 
BAR RODO PADIDĖJUSI 

VEIKLUMĄ.
Macmillanas po pasitarimų 

su De Gaulle, vyks tartis su 
Adenaueriu, o po to skris į Wa 
shingtoną pas Kennedy. Savo 
ruožtu Adenaueris pradėjo tie 
siogines derybas su Lenkija. V a 
karai, išrinkus naują JAV 
zidentą, atrodo, turi daugiau 
gerų vilčių ir ryžtasi jas reali 
zuoti. Tai jau gerai.

Mažesniuose sektoriuose taip 
pat matomi greitesni riški 
niai. Štai

TUNISO PREZIDENTAS 
VYKS PASITARIMŲ PAS 

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTĄ,

kuris jį pakvietė į Paryžių. Tiki 
masi, kad bus prieita prie kai o 
baigimo Alžyre.

Būdinga, kad Gomulka pi a 
dėjo pasitarimus su Lenkijos 
katalikų organizacija PAx, kr 
rią jis priėmė ir su kuria jis ta 
rėsi, kai Lenkijoje jau artina 
si seimo rinkimai. Tiesa, rinki 
mai. Tiesa, sovietinis seimas — 
ne seimas — ne seimas, bet Len 
kijoje jis turi nors šešėlį seimo. 
Tat dabar pradėta kalbėti apie 
Pax grupės į seimą įvedimą.

LAOSE IR KONGE YRA 
BLOGIAU

Konge bręsta pilietinis karas, 
kurį kursto Maskvos agitacija, 
o Laose taip pat Maskvos tie 
sioginė intervencija. Ir vienur 
ir kitur Jungtinės Tautos nepa 
jėgios reikalus tvarkyti. T u 
yra apgailėtinas faktas.

Praėjusi savaitė mokslo srity 
je gavo laimėjimų.
JAV IR SSSR SĖKMINGAI 

PALEIDO RAKETŲ.
JAV iššovė raketą su bež 

džione ir šią laimingai grąžino 
i žemę, o SSSR iššovė šešių eu 
puse tonų satelitą. Tat jau U 
bai arti tas laikas, kada bus iš 
keltas į viršonnes sritis žmo 
gus. Tai yra laimėjimai, kurie 
yra brangūs visai žmonijai.

TAUTIEČIAMS,

kkirie laikinai gauna „Nepri 
klausomą Lietuvą”, maloniai 
pranešama, kad laikraštis jiems 
siuntinėjamas susipažinimo tiks 
lu ir visi, jį gaunantieji, malo 
niai kviečiami būti nuolatiniais 
jo skaitytojais.

dins „Sekminių vainiką". Ren 
gėjai kviečia visus apylinkė;, 
lietuvius skaitlingai dalyvauti. 
Minėjimą ruošia KLB B-nės v- 
ba, Katalikių moterų skyrius 
ir Tillsonburgo Liet. žk. klube 
valdyba. Bus po to muzika, šo 
kiai, bufetas su gėrimais.

Rengėjai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SUIMTAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 

VALDYTOJAS
Kanados spauda praneša, 

kad Vilniuje suimtas Vilniaus 
arkivyskupo pareigas einąs vys 
kūpąs Steponavičius. Tai ras 
pat vyskupas, kuris neseniai 
yra įšventintas vyskupu ir kurį, 
Lietuvoje būdamas, tardė žo 
džiu ir raštu JAV lietuvių bo'šc 
vikų vienas bosų — Rojus Mi 
žara.

Už ką vyskupas suimtas, ne 
žinia, bet spėjama, jog už tai, 
kad jis labai pavyzdingai ir kuk 
liai gyvena ir yra atsisakęs pra 
bangesnių rūmų, kuriuos jam 
okupacinė Lietuvos valdžia siū 
lė, greičiausia tuo tikslu, kad 
po to galėtų priekaištauti; žiū 
rėkite, kaip vyskupas gyvena...

JUOZAS URBŠYS IR 
PETRAS KLIMAS KAUNE

Buvęs Lietuvos užsienių rei 
kalų mimsteris Juozas Urbšys, 
kelis metus buvęs ištremtas i 
Rusijos gilumą, yra grąžintas ir 
gyvena Kaune. Jis yra indivGu

KAS NAUJA KANADOJE
I960 METŲ KANADOS 

IMIGRACIJA
Oficialiai pranešama, kad 

1960 metais į Kanadą iš vis > 
yra įvažiavę 104,111 asmu > 
kai 1959 m. įvažiavo 106,928.

Lietuvių 1959 m. buvo įva 
žiavę 87, o 1960 m. — 80. Lai. 
vių tais laikais įvažiavo 123 ir 
141; estų — 88 ir 134. Tat. he 
tuvių Įvažiavimas eina mažyn, 
o latvių ir estų didėja.

MAŽTA SUSIRGIMAI 
POLIO

Kanadoje 1959 m. ouvo 
1,970 susirgimų poliomvelitu, 
mirė 178, o 1960 rn. buvo jau 
tiktai 830 susirgimų, iš kurių 
mirė tiktai 72. Praėjusiais me 
tais Saiko skiepais buvo paskie 
pyta iki 40 metų amžiaus 68 
proc. visų gyventojų. Šiemet 
tikimasi paskiepyti dar dau 
giau, ir tikimasi, kad susirgimai 
polio liga dar daugiau sumažės.

9 Dailės muzėjų Montrealy 
1960 m. aplankė 320,000 asme 
nų.

AUKSINIS ŠV. ONOS DRAUGIJOS JUBILĖJUS 
prie Šv. Kazimiero parapijos,

kaip labai retas Kanados lietv. Brangios Šv. Onos narės'
vių gyvenime, praėjo laba* iš 
kilmingai ir gražiai. Į šios gar 
bingos moterų organizacijos, su 
vaidinusios žymų Montrealio 
lietuvių kolonijos gyvenime 
vaidmenį, jubilėjaus minėjimu 
atsilankė pilna Šv. Kazimie-o 
paiapijos salė žmonių.

Draugijos veteranės, daugi, 
moję jau žilos senutės, buvo pa 
sodintos prie garbės stalo: Juzė 
Vaškienė, Domicėlė Girdausk>c 
nė, Marijona Gyvienė, Ona Ka 
linauskienė, Marijona Bendž'u 
vienė, Ona Karpavičienė, Kata 
rina Vasiliauskienė, Jieva Ge 
kauskienė ir Agota Ballrušailie 
nė. Dauguma jų organizacijcjc 
išbuvo jau 50 metų. Tai garbin 
gos jubiliatės.
Jubilėjaus minėjimą atidarė pir 

mininkė Ponia Gručkūnienė
Šiuo pasisakymu: 

alus pensininkas ir, be to, dar 
verčiasi vertimais iš kitų kalbų 
j lietuvių kalbą..

Buvęs Lietuvos įgaliotas mi 
nisteris Prancūzijoje Petras Kli 
mas, kuris nacių laikais per eilę 
kalėjimų buvo atvežtas iš Pran 
rūzijos ir kažkokiu būdu atiduo 
tas bolševikams, dabar jau l ie 
tuvoje ir taip pat gyvena Kau 
ne. Jis neseniai persirgęs labai 
sunkią infarkto ligą. Jis esą ne 
lengvai gyvenąs.

Buvęs Eltos direktorius i,r 
„Lietuvos Aido" redaktor.us 
Valentinas Gustainis sugrąžin 
tas iš tremties ir gyvenąs Griš 
kabūdyje. Jis verčiąsis verti 
mąis iš kitų kalbų į lietuvių k.n 
bą. Balys Žygelis, sugrąžintum 
iš Sibiro, esąs kažkokioje įsta 
goję juriskonsultu.

Mirė buv. Profesinės mosy 
tojų s-gos gimnazijos direkto 
rius, istorikas, vadovėlių aut > 
rius, Jonas Norkus ir poetas a J 
vokatas Adomas Lastas.

RAGINA JAUNIMĄ 
GERIAU MOKYTIS

Vasario 5 d. per Montrealio 
televiziją kalbėjo Kanados gen. 
gubernatorius Vanier, daug uu 
šia.į jaunimą, kurį ragina dau 
giau mokytjs ir daugiau įsigj .. 
žinių, ypač gerai apvaldyti la 
bai sparčiai žengiančią pirmyn 
techniką, be kurios neįmanoma 
pažanga, o pažanga K madai 
reikalinga daugeliu atžvilgių.

PARAMA AUKSO 
KASYKLOMS

Federalinė Kanados vyriau 
sybė kasmet aukso kasyklom' 
duoda paramą, nes, teigiamu, 
jų išlaidos labai didelės ir be 
valstybės paramos jos negalėtų 
veiiiti. 1961 - 62 metais auksu 
kasyklos gauna 11,7 00,6 J C ūcl. 
paramos.

FONDAS PSICHINIŲ 
SUSIRGIMŲ TYRIMUI 
Kaip dabar veikia fondas ,ė 

žiui tirti, taip yra sumanyta 
įsteigti fondą ir psichinių ligų 
tyrimui, nes jos darosi vis pa 
vojingesnės visuotinei sveikatai.

Kaip greitai prabėgo 50 me 
tų, nuo įsisteigimo Šv. Onos pa 
šalpinės dr-jos. Rodos visai ne 
seniai Šv. Kazimiero parapijų-, 
moterys rinkosi po Šv. Onos vė 
liava, — tai buvo musų miems 
Motinėlės. — o jau šiandien 
mes, jų dukrelės, einame jų pe 
domis. •

Trūksta man žodžių, kad ga 
lėčiau tinkamai išreikšti savo 
džiaugsmą, kurį jaučiu savo 
širdyj šį vakarą.

Nuoširdžiai sveikinu pirmut 
nes dr-jos nares, kurios šian 
dien su mumis dalyvauja. Kad 
Dievas jas užlaikytų dar ilgus 
metus. Taipgi tariu ačiū P. Gir 
dauskienei kuri per 30 metų 
pirmininkavo ir p. Kalinauskie 
nei, globojusiai mūsų tintą i3 
metų.

Nukelta j 8-tą psL

ŠV. ONOS DRAUGIJA PRIE ŠV. KAZIMIERO PARARI 
JOS ATŠVENTĖ AUKSINI JUBILĖJŲ

Dabartinė Šv. Onos prie Šv. Kazimiero porapijos draug ios 
valdyba. Iš kairės pirmoje eilėje: protokolo sekretorė Juzė 
Sarulienė, vidury Draugijos pirmininkė Marija Giučkūniuie, 
sekretorė Julė Gargasienė; antroje eilėje — iždininkė Genė 

Visockienė ir vicepirmininkė Ona Verbylienė.
(Draugijos aprašymas įdėtas praėjusiame NL numery, 

o šiame Auksinio jubilėjaus iškilmių aprašymas L

VISUOTINIS „LITO“ SUSIRINKIMAS 
numatė pusę miliono dolerių indėlių/

Labai malonu pažymėti, kad 
kooperatinis lietuvių bankas 
„Litas“ metai po metų įgauna 
vis didesnį pasitikėjimą lietu 
vių tarpe ir todėl pastoviai ao 
ga ir stiprėja. Neabejotina, jog, 
indėlininkai aiškiai mato. Kad 
,',Litas“ visu šimtu procentų 
saugus, nes jis ne tiktai visus 
pinigus draudžia, bet ir 5 ra n? 
rys milžiniškos sąjungos (Un. 
jos), kuri apjungia visus koope 
ratinius bankus Kanadoje ir 
drauge Jungtinėse Amerikos 
valstybėse, o ši sąjunga valdo 
miliardus doleuų. Be to vis dau 
giau žmonių įsitikina, kad „L; 
tas“ moka didesnius procentus 
už indėlius, o už paskolas ima 
mažesnius negu kiti bankai ir, 
be to, dar turi trijų rūšių drau 
dimus, kurių privalūs bankai 
nedaro: mirties atveju padvigu 
bma išmokėjimus iki 2000 dol., 
apdraudžia pinigų saugumą ir 
dar draudžia ligoje: jeigu koks 
skolininkas suserga ir nepajė 
gia mokėti paskolos grąžinimo 
ratų, tai už jį tas ratas, iki jis 
serga ir nėra pajėgus, moka 
unija. Tad ir nenuostabu, kad 
bankas „Litas“ pastoviai auga. 
Ir todėl į metinį susirinkimą šie 
met atsilankė pilna AV salė da 
lyvių ir svečių. Protingai ir 
praktiškai padarys visi tie lie 
tuviai, kurie, pasitikėdami „Li 
tu“, savo santaupas perkels į 
„Litą”.

Susirinkimo eiga.
Valdybos pirm. Albertas N or 

keliūnas trumpu žodžiu atidaro 
susirinkimą ir kviečia tuojau iš 
rinkti balsų tikrintojos ir sk; : 
čiuotijus. Išrenkami: P. Luko 
ševičius, J. Norvaiša-Girinis ir 
A. Baršauskas.

Pr. Rudinskas perskaito pra 
ėjusių metų visuot. sus-mo pi o 
tokolą, kuris priimamas be pa 
taisų.

Pirm. A. Norkeliūnas savo 
pranešime pasidžiaugia, kad 
jam tikrai yra malonu būti pii 
mininku „Lito", kuris yra da 
bar jau labai didelė rimta ir la 
bai svarbi organizacija, eko.to 
miniu pagrindu jungianti viso 
kius lietuvius ir nieko neattne 
tanti. A. Norkeliūnas pasidžiau 
gia „Lito“ pažanga, kuri ta 
čiau bus dar didesnė, ypač, jei 
gu jam dirbs visi nariai.

Banko' direktorius D. Jurkus, 
pradėdamas pranešimą apie 
banko finansinį stovj, sako, kad 
praėjusieji metai pasižymėjo di 
dėsniu sąjūdžiu, nes įstojo dau 
giau narių ir bankas gavo dau 
giau įnašų. Jis pasisako, kad ei 
na rimtu ir atsargiu keliu, tode 
nedaro didesnių šuolių pirmyn, 
bet ir į jokius sunkumus nepa 
tenka (finansinę apyskaitą žiū 
rėkite 7-me šio nr. puslapyje). 
Taip bus laikomasi ir ateityje.

Kredito komisijos vardu pir 
mininkas J. Juškevičius prane 
ša, kad komisija paskolų leidu 
si išduoti 212.525 dol. Indiv.dv 
r! nė.' I. '.v.'- ‘ nuo 100 >ki 
4.000 ir morgičių nuo 2000 iki 
13,000.

Inž. J. Bulota daro revizi 
jos pranešimą ir konstatuoja, 
kad elgiamasi pagal banko ko 
nstituciją ir operacijos daiomos 
teisingai, o atskąitomybė veda 
ma tvarkingai.

Visos apyskaitos patvirtin 
tos ir pranešimai priimti. 
17,317.89 dol. pelno paskirsty 
ti taip: visas pelnas palūkd 
noms, išskyrus 1,750 atsargos 
kapitalui, 187.50 — gratrtika 
cijoms ir 1,153.85 — kultv.’ot 
reikalams, kurių 100 Tautiniu 
šokių grupei ■ tautiniams draou 
žiams įsigyti ir 553.85 jaunimo 
stovykloms ir 600 dol.’šalpai.

Ateities numatymai.
Dir. D. Jurkus numato, kad 

naujais merais bankas „Litas“ 
augs h- toliau. Jis tikisi, kad m 
dėliai išaugs iki. pusės miliono 
dolerių ir grynas pelnas pakils 
iki 23,985 dol. Ta pačia tema 
kalbėdamas Rev. kom. pirm. J. 
Bulota, remdamasis diagramos 
analize, priėjo prie išvados, 
kad indėliai išaugs iki 550,000, 
o pelnas iki 22,500. Tat jų ai.; j 
jų numatymai nedaug kuo ski 
riasi. Satnata- priimta.

Narių į susirinkipną ątsilanke 
204, balsavime dalyvavo 169 
(kiti pasivėlino atvykti). Vaid} 
bon išrinkti J. Bernotas, A. 
Norkeliūnas ir J: Kardelis, kan 
didatais — Sti Morkūnas, Pr. 
Kličius; Kredito komisijon — 
V. Zubas ir A. Yazalinskis, 
kand. A. Morkūnas, J. Adam:> 
nis; Rev. kom. J. Lukshis ir J. 
Bulota, kand. A. AlišausKas ii 
J. Ramanauskas.

Sumanymuos^ -svarbiausia 
pasisakyta už skyriaus steigimą 
prie Šv. Kazimiero parapijoj.

Gražus pobūvis.
„Litas” dalyviams ir sve 

čiams suruošė labai gražų po 
būvį, kurio dalyviai viršijo 300. 
Buvo muzika ir šokiai,, bet 
prieš tai labai gražiai paruošta 
karšta vakarienė. Verta už tai 
pagirti ir banką ir vakarienes or 
ganizatorius — A. Norkeliūną, 
V. Zubą ir B. Staškevičių, ku 
rių pryšakyje buvo- Ponia Zu 
bienė ir nuostabiai gražiai vis 
ką. suplanavo ir paruošė.

Kadangi tai darbas koopera 
tiškas, tai verta suminėti visa 
tarnyba: šeimininkės — A. Zu 
bienė, S. Baršauskienė, P. Te 
kutienė, A. Kuncevičienė, J. 
Blauzdžiūnienė: tiekėjos į sta 
lūs: D. Sibitylė, M. Snapkaus 
kaitė, S. Kunceyįčiūtė, A. še» 
dytė, R. Tekulytė, J. Burbaite 
(jos beveik visos baigusios 
Augštesniuosius lituanistinius 
kursus), be to — E. Kerbei.c 
nė, L. Palubinskienė. J. Andre 
jauskienė, L. Bulotienė, G. 
Petrulienė; vyrai tarnyboje — 
A. Ališauskas, A. Blauzdžiū 
nas, V. Baršauskas, V. Kačet 
gins, P. Kličius, H. Adomonis. 
J. Adomonis, J. Burba, A. Bar 
šauskas, B. Bijūnas ir A. Jone 
lis. Visur ir visas patarnavimas 
buvo stropus ir geras. Tat ir vt 
sas vakaras, buvo sklandus ir 
gražus. Jis užtruko iki vidų 
nakčių. _ __ „
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Atsakykime į klausimus
ANKETA DARBO IR DARBO SĄLYGŲ KLAUSIMAIS

Atsakymų į šiuos klausimus prašoma norint surinkti me
džiagą imigrantų ir naujųjų kanadiečių darbo sąlygų page.ini 
mo reikalu. Atsakymai niekam daugiau nebus rodomi ir jo 
kiam atvejy nei atsakymus parašiusių, nei jų darbdavių vardai 
nebus atidengiami viešosioms bei valdinėms institucijoms, nors 
jie būtų ir žinomi.

Betgi visi atsakymai turi būti absoliučiai tikri, nes netik 
rus faktus pateikiant nieko negalima pasiekti.

Šios anketos sumanymas kilo tarpe mažumų laikraščių 
redaktorių, kurie daugiau domisi savo tautiečių teisėmis bei 
privilegijomis šiame krašte ir rūpinasi, kad būtų išvengta bet 
kokios diskriminacijos.

3. Kada atvykote į Kanadą ?
metais...................mėn. Kokio buvote amžiaus?. . . m

2. Iš kurio krašto?..................................Ar dabar esate Kanada*
pilietis? Taip...........Ne.............

3. Apie jūsų pirmąjį darbą —
a. Kada pradėjote dirbti? Tuojau atvykus?. . . .Po. . . .nūn.
b. Ar darbas buvo pagal jūsų profesiją, amatą? Taip. .Ne. .
C. Ar turėjote sunkumų darbe dėl kalbos nemokėjimo’ 

Taip... . Ne....
d. Jeigu negavote lygių sąlygų su kitais dirbančiaisiais, tai 

ar dėl neturėjimo pakankamų kvalifikacijųi Taip. .Ne. . 
ar dėl jūsų užsienietiškos kilmės? Taip. . Ne. .

e. Ar jūsų pirmasis darbdavys buvo jūsų tautietis arba in. i 
grantas iš kurio kito krašto? Taip. . Ne. .

f. Kaip gavote pirmąjį darbą Kanadoje?
1. Dėka draugų? Taip. . Ne. . 2. Dėka skelbimo spaudo 
je? Taip. . Ne. . 3. Dėka Nedarbo įstaigos? Taip. . Ne. .

<4. Koks jūsų santykis su darbo unijomis?
a. Ar yra unija jūsų darbovietėje? Taip. . Ne. .
C. Gal buvo jūsų praš.s įstoti unijon atmestas? Taip. . Ne. .
d. Ar unija, jūsų nuomone, pakankamai globoja imig.un 

tus? Taip. . Ne. .
e. Ar priklausėte unijom savo tėvynėje? Taip. . Ne. .

5. Jūsų dabartinis darbdavys ir Jūs.
a. Ar apmoka jums už viršvalandžius? Taip. . Ne. .
b. Ar gaunat apmokamų atostogų? Taip. . Ne. ,
C. Ar esat pareiškę kada nors kokių skundų? Taip. . Ne. .
d. Ar jūsų skundai turėjo teigiamų vaisių? Taip. . Ne. .

6. Jūs ir valdinės įstaigos.
a. Ar jūsų darbovietė būna kokių valdinių inspekcijų? 

Taip. ... Ne....
b. Kiek darbų jūs turėjote Kanadoje?.................
c. Kiek kartų keitėte darbą savo valia?.................
d. Kiek karto buvote iš darbo atleistas?................
e. Ar kada nors esat gavę nedarbo draudimo pašalpą? 

Taip.... Ne....
f. Ar, jūsų nuomone, visuomet mandagiai elgcsi su jumis 

Nedarbo įstaigos pareigūnai? Taip. . Ne. .
g. Jeigu ne. kodėl?

1. Ar dėl to, kad neongliškos kilmės? Taip. . Ne. .
2. Ar dėl to, kad nepajėgėte savo reikalą išaiškinti? 
Taip. ... Ne. .. .

h. Ar darbdavys sutvarko jūsų sveikatos draudimą? 
Taip*. . Ne. .

7. Bendrieji klausimai:
a. Ar priklausote kuriai tautinei organizacijai? Taip. . Ne.
b. Koks jūsų išsilavinimas? Pradžios mokykla?.....................

Vidurinioji mokykla (gimnazija)?....................Speciali m?
kykla.................Universitetas?. ,...................

Atsakykite kiek galima daugiau klausimų. Anketą iškirpki 
te iš laikraščio, užpildykite ir pasiųskite „Nepriklausomos Lie 
tuvoa” redakcijai.

NUKENTĖJUSIEMS NUO NACIŲ
V. Vokietijos vyriausybė ir 

Jungtinių Tautų Pabėgėlių ko 
misaras yra sudatę sutartį na 
cių aukoms atlyginti. Tai sut<>r 
čiai vykdyti yra gauta 45 milic 
nai DM.

Kas gali gauti atlyginimą?
Visi, kurie nukentėjo nuo na 

cių dėl savo tautybės ir kuru. 
1953 m, spalio 1 d. buvo dat 
tremtiniai. Atlyginimo negali 
gauti tie, kurie jau buvo vie 
aiaip ar kitaip kompensuoti, pa 

gal kitus potvarkius ar kurie IŠ 
emigravo prieš 1953. X. 1.

Atlyginimo gali reikalauti ir 
nacių aukos našlė-ys ar našiai 
čiai, jei jiems iki šiol nebūvi at 
mokėta arba jie yra finansinė 
je bėdoje, tačiau jie turėjo 
1953 m. spalio 1 d. tremtinis..

Jei asmuo nukentėjo nuo na 
cių dėl rasės, tikybos ar poit 
tinės ideologijos, jis turi teisę 
atlyginimo jieškoti iš V. V ;k'c 
tijos vyriausybės tiesioginiai, to

Nei sniego pūga, šaltis ir gan 
tolimos kelionės (pav. Montre 
alis, Ročesteris) neatbaidė spor 
tininkų nuo atvykimo Kanados 
Spoito Apygardos pirmenv 
bėms Hamiltone. Visų klubų 
valdybos atkreipė rimtą dėmesį 
į šias žaidynes, atvykdami su 
savo sportininkais jau penkt/> 
dienio naktį (Montrealis) arba 
ankstų šeštadienio rytą. Tiesa. 
Ročesterio moterų krepšinio k< 
manda pavėlavo tik pesvalan 
džiu, tačiau rengėjų buvo dis 
kvalifikuota, nes bendrame 
KSA ir klubų atstovų posėdyje 
buvo nuspręsta laukti kiekvie 
nos komandos tik penkiolika 
minučių. Panašiai Kovo valdy 
ba pasielgė ir su savo klubo rr.o 
terų stalo teniso komanda, ne 
stojusią laiku pirmenybių į 
rungtynes, užskaitant jat prala: 
mėjimą prieš Ročesterio Saka 
lą. Tokiu būdu, griežtas tvar 
karaščio laikymas, nuo pat rir 
menybių pradžios, leido jas pra 
vesti nustatytu laiku, juo 
labjau, kad gimnazijos patai 
pos, švietimo direkcijos raštu, 
turėjo būti apleistos 6 vai. vek. 
Pirmenybių pradžioje nepadė 
jo Sakalo pareiškimas ir protes 
tas „ištraukti“ visas komanda? 
iš žaidynių, nes rengėjų buve 
nurodyta Kovo komanda, ku 
rią valdyba taip pat diskvaliii 
kavo iš tolimesnių žaidynių.

Be abejo, negalima pasakyti 
kad pirmenybės buvo praves 
tos „penketukui“. Ne. Tai vie 
nur, tai kitur matėsi maži šešč 
liai, tačiau visumoj, šias Kana 
dos Sporto Apygardos pirme 
nybes reikia laikyti vykusiom 
ne tik gausiu sportininkų daly 
vavimu, bet taip pat susidome 
jimu jomis iš musų visuomenės 
pusės, nes šeštadienį jas stebė 
jo apie 150 žiūrovų, o sekm » 
dienį baigminius susitikimus 
Katedros mergaičių giinnazųoo 
patalpose — jau būta beveik 
350 sporto mėgėjų.

KOVOS LAUKE
Prie tokio didelio susidon.ė 

jimo gražia kova aikštėje pnsi 
dėjo Hamiltono Kovo rungty 
nės dėl pirmų vietų: tai mote 
rų ir jaunių krepšinio koman 
dos. Hamiltonietės šeštadienį 
laimėjo be žaidimo prieš Ročej 
terio Sakalą ir po pietų, po sur. 
kios kovos, nugalėjo ioronto 
Aušrą 30:29 (22:14). Tuo lai 
pu jaunai, įveikę Aušros II ko 
mandą 49:26, dar tą patį po 
pietį (ir gal būt po gražiausių 
pirmenybių rungtynių) nugalė 
jo Montrealio Taurą 57 ;44( 17" . 
24). Sakau, tai buvo vienos gra 
žiausių pirmenybių rungtynių, 
pilnos įtempimo, nes montiea 
liečiai pirmą puslaikį užbaigė 
savo naudai ir antrame kėliny ie 
vienu metu vedė net 13 taškų 
skirtumu, ypač gražiai žaidimu 
pasižymėjo Keturka ir Navike 
nas, pelnę daugiausiai tašl ų 
Taurui, tačiau neatlaikę pasku 
tinių dešimties minučių, karia 
Kovo žaidėjai pradėjo tolimais 
metimais „bombarduoti“ Tau 
ro krepšį.

Bendrai, pirmenybėse buvo 
matomas
AIŠKUS DVIEJŲ TORON 
TO KLUBŲ DOMINAVI 

MAS:
Aušros vyrų ir jaunių krepŠiny 
je, Vyčio — stalo tenise ir mc 
terų Krepšinyje. Tuo tarpu ant 
rom arba trečiom vietom tuicjo 
pasitenkinti Montrealis, Ročes 
teris ir Hamiltonas. Ypač pasta 
rasis, laimėdamas antras vietas 
moterų ir jaunių krepšinyje ir 
vyrų stalo tenise.

dėl iš minėto fondo negauna.
Kurie turi teisę gauti atlyg, 

nimą, užpildo specialius pareis 
kimūs iki 1962 m. sausio 1 d. 
Jų pareiškimai bus svarstom’ 
tuojau, tačiau galutinė suma 
bus nustatyta tik po 1962 m. 
sausio 1 d., kai bus galutinai nu 
statytas prašančiųjų skaičius.

Pareiškimų formos gauna 
mos Balfo Centre arba Jungti 
nėse Tautose — United Nat., 
ns High Commissioner for Re

fugees.
Prašantieji tų formų turėtų 

pirmiau labai gerai įsiskaityti 
šį pranešimą ir rašydami Balf. 
Centrui (105 Grand St. Brook 
lyn 11, N. Y.) galėtų pridėti 8 
centų pašto žengią.

Kus. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas.

• Suorganizuotas lietuvių slidi 
ninku klubas, kuriam dabar pri 
klauso 46 šio sporto mėgėjai.

Bendras pirmenybių vaizdas. 
Pirmiausiai. reikia džiaugtis 
naujais veidais jaunių krepšiny 
je, gražiu Aušros vyrų žaidimu 
(Jankauskas. Gudas!), tačiau 
liūdėti silpnu vyrų ii moterų pa 
sirodymu tinklinyje, smukusią 
Vyčio v^yrų krepšinio komanda 
ir tais pačiais veidais stalo te 
nise. Gal ką nors naujo, pasta 
roję sporto šakoje, matysime 
per jaunių ir jaunučių pinneny 
bes Hamiltone vasario mėn. na 
baigoje, gal Vyčio klubas m" 
gins dėti pamatus krepšiniui iš 
jaunųjų žaidėjų savo dezorgani 
muitai komandai?... Tikėkime, 
kad taip įvyks, nes priešingu at 
veju, paliksime nykštukais 
prieš Čikagos, New Yorko, 
Detroito ar Clevelando koman 
das.

TECHNIŠKOS RUNGTY 
NIŲ PASEKMĖS:

Vyrų krepšinis. Aušra II — 
Tauras 76:67, Sakalas — Vytis 
58 :53, Aušra II — Sakalas 92 . 
54. Kadangi abi Aušros koir.nu 
dos pateko į baigmę, antroji 
jos komanda atidavė laimėjimų 
be žaidimo. Draugiškose sek 
madienio rungtynėse Aušra nu 
galėjo Taurą 89:40.

Moterų krepšinis. Aušra •- 
Tauras 47:24, Kovas be žaidi 
mo prieš Sakalą, Kovas — Auš 
ra 30:29(22:14). Finalas Vytis 
—Kovas 44:13 (21:5) ir dėl 
ketvirtos vietos Sakalas nugalė 
jo Taurą 29:21.

Jaunių krepšinis. Kovas — 
Aušra II 49:26, Tauras — S: 
kalas 39:15, Kovas — Tauras 
57 :44. Baigmė Aušra I — K? 
vas 43: 3 7.

Vytų tinklinis. Vytis — Auš 
ra 2:1. Moterų tinklinis Aušra- 
Sakalas 2 :0

Vyrų stalo tenisas: Vytis — 
Aušra 5:2, Kovas — Sakalas 
5:1, Vytis — Kovas 5:3. Dė1 
trečios vietos Sakalas laimėjo 
be žaidimo prieš Aušrą.

Moterų stalo tenisas: Saka 
las b. ž. prieš Kovą, Vytis — 
Aušra 3:0, Sakalas — Vytis 
0:3.

Šachmatai: Kovas laimi 
prieš Vytį 5:0 ir pralaimi Auš 
rai 1:4. Vytis su Aušra sužais 
rungtynes Toronte. K. B.

KOVO ŽINIOS
Kanados Sporto Apygardos 

pirmenybėse, Kovo trys koman 
dos laimėjo antras vietas: mc 
terų ir jaunių krepšinyje ir vy 
rų stalo tenise. Krepšinyje žt.i 
dė ir taškus laimėjo moterų ko 
inandai prieš Aušrą ir Vytį: Ba 
kaitytė 6, Stanaitytė 6, Mes 
kauskaitė 7, Virbickaitė 20, 
Bartkutė 3, Valevičiūtė 2, Gra 
bošaitė, Mačiulaitytė. Jaunių 
komandai: Blekaitis 23. Baku 
tis 33, Meškauskas 31, Vinorc 
kis 23, Breichmanas 19, Pet 
rauskas, Stosius, Kybartas, Ci 
žaS.

Tik pusvalandžiui praėjus 
nuo rungtynių su Toronto Auš 
ra, Kovo jauniai žaidė parapijų 
pirmenybių rungtynes prieš šv. 
Rožančiaus parapiją ir laimėje 
pasekme 52:44.

Moterų krepšinio rungtynėse 
kovietės pralaimėjo Stelco 
1005 komandai 14:20.

Visuotinis klubo narių susi 
rinkimas bus sušauktas tuoj po 
pamaldų kovo mėn. 5 d.

Kanados Sporto Apygardos 
jaunių ir jaunučių individuali 
nės pirmenybės mergaičių ir ber 
niūkų grupėse bus pravesto^ 
Hamiltone vasario 25 d.

Kovo stalo teniso komanda 
pakviesta rungtynėms prieš Ha 
miltono kanadiečių rinktinę

DEŠIMTAME KLB KRAŠTO
Pirmininkas Stp. Kęsgailą 

putniausia supažindino valdy 
bos narius su jo bei su sekreto 
rium P. Lukoševičium atliktais 
kaikunais tarp posėdžių dar 
bais: paruošta ir išsiuntinėta 
KLB apylinkių veiklos progia 
ma 1961 metams; užvestą susi 
rašinėjimą su Oshawa ir Samia 
lietuviais, kur norima įsteigti 
bendruomenės skyrius; kad 
Lietuvių Dienai užsakyti sales, 
paskolinta 300 dol. iš Kr. v-bos 
kasos; kad padaryti žygiai iš 
lyginti Calgary apylinkėje su 
sidariusius nesklandumus: kad 
Toronto seimelis jau prisiuntė 
KLB Krašto valdybai prikiau 
sančią Lietuviu Dienos pelno da 
lį ($799.47) ir kt.

Svarstant dienotvarkę, pir 
miausia aptartas JAV ir Kana 
dos lietuvių antrojo Kultūros 
Kongreso, kuris JAV Kr. v-bos 
projektuojamas 1962 meta.3, 
drauge su antrąja Lietuvių šs 
kių diena, Čikagoje reikalas. 
Principe Krašto valdyba nu La 

K. BARONAS.

25 dienos Europoje 
(Kelionės įspūdžiai)

10.

BEKALBANT AUSTRIJOS REIKALAIS,
palietus pietinio Tirolio Klaus 
mą (dėl kurio ir JT ėjo tuo lai 
ku debatai), nepažįstamasis įsi 
jungė į mūsų diskusijas, gan 
karštokai — pietietišku krauju. 
Tačiau kaip Vilniaus krašto lie 
tuvis, pilnai jį supratau, nes pa 
sirodo, kad italai eina panašiu 
keliu, kaip ir buv. Vilniaus oku 
pantas lenkas, nesilaikydamas 
jokių sutarčių, nesiskaitydamas 
su gyventojų dauguma. Not» 
1918 m. sutartimi, šiaurinės Iia 
lijos austrams (kitaip sakant — 
pietiniame Tirolyje) buvo žade 
ta pilna autonomija, tačiau 
austrai jos negavo. Negana to, 
italai neduoda steigti mokyklų 
vokiečių kalba, neleidžia kalbė 
ti vokiškai įstaigose, net bažny 
čiose! Kraštas kolonizuojamas 
italais, atsiunčiant ne tik tarrau 
tojus, bet ir ūkininkus iš pietį 
nės Italijos. Gyventojų memo 
randumai Italijos vyriausybei 
nepasiekia tikslo, tad už savo 
brolių teises, nutarė kovoti la s 
voji Austrija. Kaip žinome, jos 
siekimai nerado pritarimo JT. 
Tačiau austrai nenusimena. Šia 
pus ir „anapus“ jie galvoja ne 
tik apie autonomiją pietiniam 
Tiroliui, bet visišką jo prijungi 
mą prie Austrijos. Ar tas jieir-; 
pavyks — sunku pasakyti. Bet 
jeigu jų reikalavimai yra teisir 
gi — Dieve jiems padėk, nes 
laisvė yra kiekvienos tautos gy 
venimo aksioma.

Tiesa, negalėjau to klausinio 
išrišti su vienu iš už geležinės 
užgandos (Austrijos kaimyne) 
JAV diplomatinėje tarnyboje 
dirbančiu asmeniu. Jis su žino 
na grįžo iš Miuncheno į savu 
gyvenamą vietą ir sustojo pake 
liui tame viešbutyje. Ėjau ver 
tėjo pareigas, o šeimininko pra 
somas, klausiau ir dėl pietinio 
Tirolio. Nenoromis jis tą klau 
simą lietė ir daugiau domėjosi 
Kanados gyvenimu. Aš pilnai 
supratau šeimininką, kaip aust 
rą — patriotą, tačiau pilnai sc. 
pratau ir amerikietį, kaip vals 
lybės tarnautoją.

Nepastebėjau kaip prabėgi 
septynios dienos. Laikas

„'V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKUS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą; 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.

VALDYBOS POSĖDYJE 
rė Kultūros Kongreso ruošimui 
pritarti, bet dar atsiklausti del 
programos bei sąmatos.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės valdybai užsimojus išieis 
ti informacinį apie PL*B padali 
nių veiklą leidinį, apie Kana 
dos Lietuvių Bendruomenę pu 
rašyti pavesta V-bos informaci 
jos skyriui.

Jaunimo sambūrių ir Jauni 
mo švenčių organizavimo renta 
lu paaiškėjo, kad Kultūros Fou 
do pirmininkas T. J. Borevi 
čius jau yra padaręs žygių, ii 
jam pavesta toliau tuo reikalu 
rūpintis.

KLB čarterinio legalizavimo 
klausimu pavesta ir toliau rūpin 
tis Dr. J. Šemogui ir G. Rukšė 
nui.

Kr. v-ba buvo painformuota, 
kad tautinės mažumos rūpinasi 
gauti radio ir televizijos valan 
das, kas jau yra pažadėta, ir da 
bar vyksta iniciatyvinis komite 
to lūpinimasis šį reikalą forma 
lizuoti. KLB KV L

atgal į Augsburgą
— Visų Šventų ir Vėlinių šven 
tems. Atsisveikinau su visais iki 
1964 m. žiemos olirppiados. 
Grįžti pasirinkau kelią iš Inns 
brucko į Augsburgą per Kuf 
šteiną, Rosenheimą. Jis nėia 
toks gražus ir įdomus. Tačiau 
pasirinkau jį pamatyti vėl nau 
jų vietovių. Išeidavau į trauki 
nio koridorių užsirūkyti stovint 
pasižiūrėti per langą greit pra 
bėgančių miestelių, bažnytkai 
mių. Štai ir Austrijos - Vokieti 
jos siena, štai ir Rosenheimo 
miestas. Į mano skyrių įlipa v> 
riškis su vokišku laikraščiu ran 
koje.

Susitikimas su paslaptingu 
asmeniu.

Po kurio laiko jis kreipėsi į 
mane uždaryti duris ne vokiš 
ku akcentu.

— Esate svetimtautis? — 
klausiu.

— Ne, vokietis, — atsako ne 
pažįstamasis.

— Tai turbūt volksdeutche?
— Taip.
— Iš kokios valstybės?
— Iš vakarinės Lenkijos.
— Kokio miesto? — Ilgai 

galvoja ir sako:
— Vilna.
— Tai, sakau, pirmas daly 

kas, Vilnius nėra nei vakarinė), 
nei rytinėje Lenkijoje, bet Lie 
tuvoje. Gal kalbate lietuviškai, 
lenkiškai ar rusiškai?

— Kalbu lietuviškai, — atsi 
liepia nepažįsamasis. Malonu, 
bet kartu smalsumas mane pa 
ėmė. Juo labjau, kad jis iš Vii 
niaus. Pradedu lietuviškai tei 
rautis, kokioje gavėj Vilniuje 
jis gyveno. Vėl ilgai galvojęs 
„volksdeutsche“ man atsako, 
kad jis iš Vilniaus krašto. Klau 
siu iš kokios vietovės, tačicu 
bendrakeleivis „nudavė“ įsiskai 
tęs į spaudos puslapius ir neat 
sakė. Miunchene, jau išlipant iš 
vagono, pasakiau tik „labą nak 
tį“, tačiau jokio atsaKymo į 
tuos žodžius negavau. Kodėl jis 
taip elgėsi, neaišku. Atrodo, 
kad teisingiausiai išsprendė vie 
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Kartojasi pasaka
apie tėvą su sūnum ir asilu

(ATSILIEPIMAS Į ANKETĄ IR J ATSILIEPIMUS 
J ANKETĄ)

Esu vienas iš tų, kurie yra visagalių, kurie galėtų ką nors
kartą kitą bandę an k e t o, 
pagalba išsiaiškinti, kaip reikia 
redaguoti laikraštį. Bandymo 
pasekmės visada buvo kaip toj 
pasakoj apie tėvą su sūnum, su 
rie kažinkur keliavo, susikrovę 
mantą ant asilo nugaros. Jie 
bandė paklausyti praeivių nuo 
monių, joti ar nejoti tuo asilu 
jiems patiems, o jeigu joti, tai 
ar abiems, ar tik vienam, ir jei 
tik vienam, tai katram. Nuomo 
nės buvo tokios įvairios ir prieš 
taringos, kad keleiviams tik gal 
vos susisuko, ir jie pagaliau nu 
mojo į tas nuomones ranka ir ei 
gėsi savo nuovoka.

Mūsų skaitytojai klausiami, 
nerangūs savo nuomones p a 
rašyti. Į anketą atsilieps gal 
koks vienas iš šimto, o jeigu du 
ar trys, tai anketa bus laikytina 
„labai pasisekusi". Bet red-rius 
iš to vistiek nežinos nieko tikra 
apie visų skaitytojų norus. O 
parašytosios nuomonės bus to 
kios įvairios ir prieštaringos, 
kad jos redaktoriui tik galvą su 
suks, kaip tiems pasakos kėliau 
ninkams.

Abejoju, ar redaktorius turi 
klausinėti skaitytojų, ko jie r_> 
ri. Man regis, reikia nesiklau 
sus pataikyti duoti jiems 
to, kas jiems imtų atrodyti, jog 
tai yra kaip tik tai, ko jie „no 
rėjo“, nors jie pirma apie tai 
gal nebūtų nei pagalvoję.

Laikraštis neturi nusileisti 
ligi žemiausiojo skaitytojų ly 
gio, besitaikydamas prie „visų" 
ar bent prie daugumos norų 
Laikraštis turi stovėti kiek augš 
čiau už skaitytojų daugumą, — 
ne perdaug augštai, o tiek au 
gščiau, kad „pasistiepę" galėtų 
pasiekti ir su visais savo norais 
kiltų paskui vis kylantį laikraš 
čio lygį. Jei tai kuriuo atveju 
pavyksta padaryti, tai daugiau 
šia redaktorių bei pagrindinių 
bendradarbių nuovokos dėka. 
Skaitytojų dauguma tokiam rei 
kalui ne mokytojai.

K. Baronas sako, kad redak 
torius negi Dievas, visų skaity 
tojų norų nežino. Jei tuo paly 
ginimu seksime iki galo, tai 
teks pasidaryti išvadą, kad re 
daktoriui nėra ko nei stengų: 
visų skaitytojų norus sužino 
ti, kadangi jis ir žinodamas jų 
nepaisytų, tai yra, neredeguoių 
laikraščio pagal visų skaityto 
jų norus, kaip nei Dievas gi ne 
tvarko pasaulio pagal žm- n.ų 
norus. (Jei kas nors būtų tvar 
kęs pasaulį pagal, sakysim, „N. 
L.” redaktoriaus norą, tai jis 
dabar nebūtų „N. L.” redakto 
rius Montrealyje, o būtų, tur 
būt, Lietuvos vyriausybės nuo 
mones reiškiančio dienraščio 
„Lietuvos Žinių" redaktorius 
Vilniuje!).

Tur būt nei negali būti tokių

sutvarkyti pagal visų norus, 
kai tie norai prieštaringi. No 
rmt, kad kokiu nors sutvarky 
mu, būtų patenkinti visi, reikia 
visų pirma pačius non... sutvar 
kyti, suvienodinti.

Todėl anketa (vistiek, iš dan 
gaus ar redakcijos) būtų aiš 
kiau prasminga, jei žinios apie 
žmonių norus būtų lenkamos 
tikslu tuos nors kaip nors su 
tvarkyti, o ne vien tiktai pasi 
davus iliuzijai, ar nepavyks 
kaip nors prie jų visų pnsitaiky 
ti.

Bet kiekvienas, kas bent pa 
tenkinamai sugeba tvarkyti - re 
daguoti laikraštį, paprastai nu 
sivokia skaitytojų norų įvairyc-. 
j e, ir savo nuovoka išrenka bei 
nusprendžia, kiek kuriuos iš te
norų laikraštis tenkins, kui:ū 
neatsižvelgs. Todėl iš anksto 
gautos informacijos, paprastai 
neatneša žymesnių naujienų.

♦ ♦ *

K. Baronas nenori skaityti 
„Fausto" vertimo, o redakto 
rius vistiek mano, kad verta jį 
spausdinti, nurodydamas, kad 
yra skaitytojų, mėgstančių po 
eziją.

Norėčiau pažymėti ir kitą su 
metimą, dėl kurio tas vertimas 
skaitytojams parodytinas.

„Faustas" yra pasaulinio 
masto literatūros kūrinys, lai 
viena iš kultūros apraiškų, kuri 
laikoma nors šiek tiek pažint' 
na kiekvienam apsišvietusiam 
žmogui. Todėl apie tą kurinį pa 
prastai informuoja literatūica 
mokytojai bendrojo lavinime 
mokyklose. Moksleiviai esti 
skatinami jį paskaityti. Bet Lie 
tuvoje gimnazijose vokiečių kai 
bos tepramokusieji „Fausto" 
orginalo neįkąsdavo. Tas pats 
ir su vertimais kitomis kalbu 
mis. O lietuviškai pilno ven. 
mo nebuvo. Tad lietuviai, net 
ir vidurinį bendrojo lavinimo 
arba ir augštąjį mokslą išeju 
šieji, neskaitant nedaugelio is 
imčių, su tuo kūrimu jeigu ii 
yra kiek susipažinę, tai tik iš 
trumpų turinio atpasakojimų, 
arba iš pagal tą kūrinį paris/ 
tos operos turinio (libreto).

Aleksis Churginas (pavardė 
liudija jo protėvius kilusius is 
totorių, bet jis pats jau nieku ne 
siskiria nuo kitų lietuvių, ne 
bent tuo, kad lietuvių kalbą mo 
ka žymiai geriau už daugelį Ii 
tų), nepriklausomos 
Lietuvos laikų Aušros gimnaz.1 
jos ir Vytauto Didžiojo univer 
siteto auklėtinis, jau nepriklau 
somybės laikais pasižymėjęs po 
ezijos vertėjas iš lotynų (rodos 
ir graikų), vokiečių, anglų Kai 
bų, — dabar išvertė į lietuvių 
kalbą ir didįjį Goethės kūrini 
„Faustą“. Išvertė, atrodo, pui 
kiai, ir dabar tas kūrinys lietu

ŽINOKITE SAVO TEISES
Legaliai įsileisti imigrantai naudojasi tomis

pačiomis teisėmis, kaip

KANADOS DARBDAVIAI DIDŽIO |E 

DAUGUMOJE YRA SĄŽININGI. DEJA. YRA 

IR TOKIŲ. KURIE BANDO IŠNAUDOTI 

IMIGRANTUS. KURIE GERAI NENUSIVO

KIA APIE SAVO TEISES.

SAUGOKITĖS NETEISINGŲ SAMDY

MO METODŲ. ŽIŪRĖKITE. KAD GAUTU

MĖTE JUMS PRIKLAUSANČIAS APMOKA

MAS ATOSTOGAS. STEBĖKITE. KAD AT

SKAITYMAI IŠ JŪSŲ ALGOS UŽ MAISTĄ 

IR BUTĄ NEBŪTŲ PERDĖTI. ATSISAKY

KITE BŪTI PRIVERSTAIS STREIKLAU

ŽIAIS. PATIKRINKITE SAVO NEDARBO 

DRAUDIMO (UNEMPLOYMENT INSU

RANCE) KNYGUTĘ IR ĮSITIKINKITE AR
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viams jau lengvai prieinamas, 
be to, ir skaityti patrauklus.

Anapus bolševikinių užtvarų 
išleistasis Fausto vertimas šioj 
pusėj retai kur tegaunamas. O 
su tuo vertimu, kaip ne tik vo 
kiečių poeto Goethės, o ir mū 
siškio Aleksio Churgino kūli 
niu, ir čia mums verta bei įčn

mu susipažinti. Tai yra pro 
švaistė, žvaigžde, suspindus! 
tamsiai apsiniaukusioje Lietu 
vos padangėje. Kaip mums į ją 
nepasižiūrėjus, kaip jąja nepas^ 
domėn jus ir nepasigėrejus!

V. Sirijos Giros „Voratiuk 
liai" irgi, turbūt, spausdinami 
daugiau tokiu informacijos su

visi kiti kanadiečiai

JUMS PRIKLAUSANTYS ŽENKLAI YkA 
ĮKLIJUOTI.

NESIBIJOKITE ĮSTOTI Į PROFESINĘ 

UNIJĄ. TAI YRA JŪSŲ TEISĖ. NESIBIJO- 

KITE SAVO DARBDAVIO DEPORTACIJOS 
GRĄSINIMŲ

JEI TURITE KOKIŲ TEISĖTŲ DARBO 
SĄLYGAS LIEČIANČIŲ SKUNDŲ, KREIP

KITĖS PATARIMO PAS PROVINCIJOS PA

REIGŪNUS SAVOJE APYLINKĖJE. JEI 

JŪS NEŽINOTE KUR YRA PROVINCIJŲ 

PAREIGŪNAI, KREIPKTĖS PAS ARTI 

MIAUSĮ IMIGRACIJOS VALDININKĄ AR 

SUSISIEKITE SU SAVO TAUTINĖS GRU

PĖS PAREIGŪNAIS. JIE PADARYS VISKĄ, 

KAD JUMS PADĖJUS.

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

metimu, — pasižiūrėkim, pama 
tykim, kokių dabar romanų te 
nai rašo. Tai nėra būdingiau 
sias prozos kūrinys tarp šiais 
laikais pasirodančiųjų 7adin<. 
mojoj tarybinėj literatūroj „na 
litovskom jazykie". Bet mum.- 
gali būti įdomu susipažinti su 
tuo romanu vien todėl, kad au

torius (Liudo Giros sūnus) ir 
gi yra nepriklausomos Lietuvos 
laikų auklėtinis, jau tada pradė 
jęs reikštis literatūroje (eilėraš 
čiai, ne romanais). Be to. gu 
dėti, romanas esąs perėjęs nema 
ža „kryžiaus kelių“, buvęs šen 
ir ten atmestas, bet vėliau ki 
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

Foje buvo sausakimša. Visi vaikščiojo poromis. Tie. ku 
rie buvo vieni, stengėsi kuo greičiau prasisprausti pro vaikščio 
žančius ir dumdavo į bufetą, į rūkomąjį, žiūrinėdavo knygas 
kioske prie drabužinės arba atidžiai studijuodavo kurio nors 
listo portretą. Viktorija pajuto vėl didžiulį kartėlį, beveik ap 
maudą, kad viena, kad neturi su kuo pasidalinti šio vakaro min 
timis.

— Labas vakaras, — pasigirdo prie pat jos ausies.
Barvainienė krūptelėjo.
— Iš kurgi jūs, draugas direktoriau?
— Na, čia tai aš jau tikrai ne direktorius. Nevadiskite ma 

nes taip oficialiai, jeigu tik galite.
— Hm. ar galiu? Čia iš tikro klausimas. Gerai daktare 

Adomėnai.
— Vis vien oficialu. O gal tiesiog kolega?
Barvainienė šyptelėjo:
— Sekantis pasiūlymas bus vadinti jus vardu?
— Kodėl gi ne? Nors to dar nebuvau sugalvojęs.
Viktorija tuoj save mintyse išbarė. Ji pati išgirdo savo Lai 

se kažkokias provokuojančias intonacijas. Ar išgirdo jas ir 
Adomėnas? Ji pažvelgė jam tiesiai į akis. Jo akys buvo nuvar 
gusios, su vos vos rusenančia liepsnele. Sutikusios Viktorijos 
žvilgsnį, jos staiga įsidegė. Viktorija tyrė jo veidą. Ne, nešima 
tė jame nei įžūlumo, nei perdidelio pasitikėjimo savim.

Dabar jų kalba kažkaip jau nesiklijavo. Viktorija pa eiš 
kė norinti gerti, Adomėnas labai tuo apsidžiaugė, ir jie šiaip 
taip prasiyrė į bufetą. Jis pasodino ją prie staliuko, nuo kurio 

tik ką pakilo žmonės, nubėgo prie prekystalio, bet ten buvo ui 
džiulė grūstis. Kurį laiką Adomėnas dvejojo, ką čia daryti; 
ūmai prie jo priėjo bufetininkė. Kažkas is laukiančiųjų paša 
kė: „Neaptarnaukite be eilės". Kažkas pareikalavo skundų 
knygos.

— Čia yra daktaras, aš pas jį gydžiausi, — šaltai atsakė 
bufetininkė. Adomėnas jos neatsiminė, bet buvo dėkingas už 
gerą atmintį.

— Kartais naudinga būti ir gydytoju. — tarė jis Viktori 
jai. — Šiaip nemažai kas mus plūsta ir rašo skundus minisieri 
jai. O yra žmonių ir dėkingų. Suvalgysit tą pyragaitį?

— Ačiū, aš noriu tik gerti. Vaisvandeniai puikūs.
— Pyragaitį paėmiau specialiai jums.
— Gerai, suvalgysiu.
Pasigirdo skambutis.
— O tas jūsų draugas nepyks, kad aš jus čia atviliojau?
— Kodėl jūs šitaip? Juk tai aš pasiprašiau, kad čia mane 

atvestumėt. O draugas nepyks, nes jo iš viso nėra. Matot juk, 
kad atėjau viena.

— Mačiau, kaip apie kažką karštai šnekėjotės su kaimynu 
iš dešinės. Sėdžiu pirmame augšte ir matau viską įerai, kaip 
tas demonas.

— Net per gerai. Aš kaimyną plūdau.
— Už ką?
— Nežinau. Tur būt, be reikalo. .Juk jis man perleido vie 

ną savo biletą.
Adomėnas palydėjo ją iki pat vietos. Jis dar stabtelėjo ir 

norėjo kažką pasakyti jos kaimynui. „Matyt, nori pasiūlyti su 
sikeisti biletais“. Tačiau Adomėnas nieko nepasakė ir neryžtin 
gai nuėjo. Barvainienei buvo labai gaila, kad jie nesėdi šalia. 
Ne dėl to, kad tai sudarytų jai malonumą, ne. Jai tik norėjosi, 
kad ryt ar poryt Barvainį pasiektų kalbos, kaip ji su Adomėnu 
buvo teatre. Gal kitą kartą Tomas susiras tinkamesnį laiką 
epikrizėms rašyti. __

Scenoje kniazius svajojo pasiekti savo mylimąją, o cbcris 
tai sėdėjo aplink laužą ir dainavo. Paskui kažkas Šovė, prožek 
torių šviesoje sužvilgo kardai ir durtuvai, o kniazius buvo mir 
tnai sužeistas ir vėl dainavo.

Po spektaklio Viktorija išėjo į gatvę ir pamatė laukiantį 
Adomėną. Ji nuoširdžiai nudžiugo ir net pati nustebo, kad 
taip apsidžiaugė.

Ji priėjo prie Adomėno, ir jie ėmė leistis žemyn Basanavi 
čiaus gatve. Nė vienas jų nebuvo dabar prataręs nė žodžio. 
Pirmoji tylą nutraukė Viktorija:

— Palaukit, bet man juk ne į tą pusę. . .
— Jūs ką, kolege, norėjote Taurakalniu?
— Žinoma.
— Bet tai juk žvėriškas nuotolis! O Čia tuojau bus taKsi.
— Taksi? Menkas jūs kavalierius. Rodos, pats didžisv 

□įas malonumas lydėti damą namo. Ir kuo ilgiau.
— Tai priklauso nuo palydovo amžiaus. Mano metų vy 

rams lydėti damą ilgai — ne kas!
— Na ir mandagus jūs!
— Ką padarysi! Aš visada atviras.
— Visagda?
— Visada. Štai ir taksi.
— Bet aš nenoriu taksi. Aš nariu pasivaikščioti. O jūs sau 

važiuokit.
— Kaipgi taip? Šitaipos irgi nedera. Ką gi, lydėsiu jus 

pėsčias:
— Negirdžiu jūsų balse entuziazmo.
— Ir negirdėsit. Nemėgstu vaikščioti.
— O kur jūsų mašina?
— Garaže. Atidaviau sutvarkyti. Rytoj išvažiuoju.
— Išvažiuojat?
— Komandiruotėm Trims dienoms.
Po to jiems kalba vėl nesimezgė. Tylėdami jie priėjo ir 

Kapsuko gatvę. _ Bus daugiau.
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Lietuviškosios knygos 
problemos

RAŠO VYTAUTAS JONYNAS
3.

Džiugu konstatuoti, kad šia 
linkme akcija jau pradėta. Tie 
sa, jos iniciatoriumi yra kol kas 
vienas šviesus žmogus. Poetas 
K. Bradūnas. „Draugo“ dien 
rašty tilpo eilė jo straipsnių mū 
sų literatūrinėmis temomis, iš 
kurių ypatingo dėmesio vertas 
„Pašnekėkim ir apie laisvąją 
mūsų literatūrą!“

Tiesa iššaukė ji liguistas au 
toriaus manymu mūsų don.ėji 
masin svetimais autoriais ir Lie 
tuvoj pasirodančia literatūra. 
Tarybinė rašliava, kurios v;e 
nintelė lietuviškumo žymė, pa 
sak Bradūno, būtų vien lotyniš 
kasis alfabetas

Nesutikčiau su Bradūno nuo 
mone šiuo klausimu.

Knygų iš Lietuvos antplūdį 
(ypatingai vaikų literatui os, lie 
tuvių klasikų, vertimus) laiky 
čiau pozityviu reiškiniu jau ta 
prasme, jog liet, žodis įsibrau 
na į išeivio namus bent pro ka 
maros langelį tuo metu, kada 
dalis lietuvių pasiryžę atšav.t- 
priekines duris vien „stam'ies 
niems dalykams“.

Antra. Jau dabar sovietų 
spaudoj esama užuominų, jog 
išeivija pradėjusi ideologinę 
ofenzyvą iššaukiančią revizio 
nizmo apraiškas jaunųjų litera 
tų kūryboj.

Išvertus į žmonių kalbą, bū 
tų maždaug štai kas. Tegul ei 
liniui piliečiui ir neprieinama iš 
eivijos spauda (ir tuo pačiu jos 
atsiliepimai apie tas knygas), 
visvien jie yra komentuojami ra 
šytojų užkulisiuos. Net mūsų 
privačios pastabėlės laiškuos 
„patiko — nepatiko" turi povei 
kį į neoficialiosios opinijos toi 
mavimąsi. O ji egzistuoja ir te 
nai.

Trečia ir gaioūt mažiausiai 
atlaikanti kritiką mano subjex 
tyvi pažiūra yra toji, kad jau 
dabar kai kurios tarybinės kny 
gos išprovokavo meninį trem 
ties rašytojų ataveiksrnp

Taip konkrečiai laikau „Ro 
jaus vartus“ Pulgio Andriušio 
meniniu „audiatur et altera 
pars" į Baltušio „Pard. vasa 
ras“.

Pagaliau (ir tai paskutinis ar 
gumentas, bet pats svžrb:au 
sias, kad negalima suplakti visų 
Liet, išeinančių knygų vienaa 
lotyniškan alfabetan išspausdin 
tų leidinių kategorijon) dažnoj 
knygoj iš anapus praskamba 
neužginčijamai savas balsas, ku 
rį nerasdamas atatikmens pava 
dinčiau liet, sąžine.

Aš nežinau, kaip jaučiasi su 
žeistasis nešamas iš apkasų į 
perrišimo punktą. Paskui lau 
ko ligoninę. Paskui užfrontę. 
Turbūt viskas — sanitaro nuga 
ra. tvarsčių kraujas, draugų 
dejavimai, palatos baltumas su 
silieja į vieną mėšlungišką isi 
tvėrimą rankom.

Ne viena knyga (vardais jų 
neminėsiu) priminė man sužeis 
tąjį taip norintį rėkti ir bijant’ 
kraujoplūdžio. Kramsnojanti 
lūpas, kad kaip nors išsilaikytų, 
kad vėl išvystų namiškius. 
Kaip tada, kada nebuvo Karo 
ir tos prakeiktos uniformos.

Ir svajojantį, negudriai save 
apgaudinėjantį, kai sopuliai ap 
rimsta, kaip jis pareis pas sa 
vuosius. Kaip papasakos jiems 
daug ką, ko jie nežino. Bet ką 
reikia žinoti. Reikia, reikia, rei 
kia. Kad būtum gyvenime šva 
rus, kad būtum žmogumi.

Ne vien išeivijos rašytojas 
skuba išsisakyti išmirštančiom 
kartom. Nesykį pajunti užgošto 
žmogaus kūkčiojimą ir iš ana 
pus ateinančios knygos. Ir nevi 
sada žinai, ar jis kalba vien te 
nai likusiems, ar ir mums.

Norėtųsi todėl praplėsti šia 
pataisa K. Bradūno jautrų žo 
dį, kuriuo jis kalba apie morali 
nį honorarą išeiv. aktoriui. Ku 
riuo ragina išsiplėšti iš „reikali 
nių“, „atkištinių“ recenzijų ir 
Šaukiasi viešo, vaisingo ir pla 
taus lit. dialogo išeiv. lit. temo 
mis.

Sunku nesutikti su Bradūno 
taikliu apibūdinimo rašyt pade 
ties išeivijoj.

Rašytojas, Br. žodžiais, jau 
čiasi kalbėjęs tik nerezonuojan 
čiai, beaidei tuštumai, kurioie 
gyvų širdžių plakimo jau nebe 
sigirdi.

....Asmeniškas kompiimen 
tas rašytojui tėra tik pasigailėji 
mo kulka, tik miego piliulės, ku 
rių mirčiai gal ir pakanka, bei 
gyvąjai literatūrai kurti ne”.

Kiekv. leistina savaip inter 
pretuoti, kurie išeivijos autoriai 
buvo neteisingai įvertinti — vie 
niems pasirodys nenusipelnę ;ų 
miego piliulių nei Jonas Me 
kas, iŠ kurio „Vilko“ išsityČio 
jo nemokšos „Naujienose”, nei 
A. Lendsbergis, kurio „5 stul 
pus“ užsipuolė nesupratlyvi žiū 
rovai, nei A. Škėma su savo 
„Balta Drobule“. Kitiems — 
kiti.

Svarbu iššaukti revizija, už 
baigti tylos boikotą, nes tik pei 
nuomonių pasikeitimą prasišvy

KU LTŪR WE^fKROA/I K A MINTIES SĄJŪDŽIO
Betkurio viešo lietuviško in

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS DAIL. A. TAMOŠAI 
TIENĖS DAILĖS STUDIJA

Praeitą rudenį Dailės Studi 
ją (R. R. 1, Kingston, Ont.) 
aplankė Ottawos federalinės 
valdžios Švietimo inspektorė 
Miss E. Muff, kuri nepaprastai 
susidomėjo A. Tamošaitienės 
dailės darbais ir tuoj pranešė 
apie tai įvairioms dailės draugi 
joms, kurios dabar kviečia daly 
vauti jų rengiamose parodose

Tąja proga Toronto The GJo 
be and Mail 1960 m. lapkr. 26, 
atspausdino ilgą straipsnį su A, 
A. Tamošaičių nuotraukomis, 
pavaizduojant jų studijos dar 

ti objektyvios tiesos kontūrai.
* * *

„Mes žinom Hemmingway’u 
ir Sandburgą, bet nepažįstam 
Kudirkos“, — teko užtikti kaž 
kokiam jaunųjų pasisakyme.

Norėtųs parafrazuoti šitaip.
„Mes pažįstam Tennessee 

Williams, Francoise Sagan, 
mes žinom bestsellerius, bet bo 
dimės Katiliškiu, Landsbergio 
novelėmis”.

Išeivio knygos reklama ne’š 
pūsi. Ji nepasieks skaitytojo ap 
linkiniu keliu, per ekraną, kaip 
kad pasiekia nors ir išmuštais: 
dantim bestsellriai.

Aš neabejoju, kad „Pjūties 
metas“, „Išėjusiems negrįžti“, 
ar „Kelionė“ gero filmų režito 
riaus rankose užimtų žiūro
vams kvapą neblogiau už kokį 
„Exodą“ ar sovietinę „Karei 
vio baladę“.

Aš neabejoju, kad išeivijos 
poezija (jos sąmoningai nebe 
čiau) susilauktų gražaus lanko 
pasaul. lyrikos antologijoj.

Gal kai kam pasirodys išpūs 
ti mano žodžiai. Gal kas sakvs, 
jog aš pernelyg viską sveriąs 
lietuvišku mastu.

Kas yra tas lietuviškas mas 
tas ir kuriame matų ir svars 
čių biure jis užregistruotas? Ar 
neišsitraukiam jo iš pastalės to 
išsikreiveliojusio pagaikščio, ka 
da nenorim pripažinti bendra 
laikio kūrėjo dėl grynai asmeri 
nės neapykantos?

Visa mūsų drąsa nesykį pasi 
reiškia literatūrinėj kritikoj tik 
tada, kada šokam pliekti primi 
tyvią, kimetiškų filmų lygio, ta 
rybinę poeziją ir prozą. Bet 
snobišku priekabumu ar neaiš 
kiu myktelėjimu palydimu iše. 
vio kūrėjo pastangas, šykštėda 
miesi jam šiltesnio žodžio.

Mes užmiršom Tumą Vaiž 
gantą jieškojusį „deimančiu 
kų“, pernelyg silpnesnėj tąsyk 
meninėj kūryboj. Gal šiandien 
jis būtų apkaitintas už tai „nuo 
smukiu*'. B. daugiau 

bus. Toje pasėkoje jau gauta 
daug laiškų ir susilaukta nema 
ža lankytojų.

ALOYZAS BARONAS
sekmadįenį gavo 1,000 dol. pre 
miją už romaną „Laiptai ir be 
dugnės”; „Draugo“ spaustuvė 
je dabar spausdinama jo knyga 
„Trejos devynerios"; gi Mot 
kūno spaustuvėje dabar išspaus 
dinta ir tuojau knygų rinkoje 
pasirodys romanas „Vieniši me 
džiai". A. Baronas laimėjo pra 
eitų metų „Draugo“ romano 
premiją.

KRISTIJONO DONELAI 
CIO 250 METŲ JUBILĖJUI 
pažymėti yra ruošiama: Lazdy 
nėliuose pastatyti paminklą ir 
aplink jį užvesti ąžuolų parkae 
o Tolminkiemyje, kur Doneiai 
tis klebonavo ir rašė Metus, res 
tauruojama bažnyčia ir klebo 
nija. Ten būsiąs įsteigtas jo 
vardo memorialinis muziejus.

LIETUVOS MENO 
ISTORIJOS BRUOŽAI

Tokiu pavadinimu Lietuvoje 
išleista knyga, parašyta J. Jm 
ginio. Tai daugiau esanti meno 
istorija lietuvių kultūros istori 
jos prasme, ne grynai meno is 
lorija.

LIETUVOJE IŠLEISTOS monę.
KNYGOS

Antrasis jaunos poetės Jani 
nos Degutytės poezijos rink 
nys „Dienos — dovanos“, 190 
pusi., 10,000 tiražu. Leidinys 
padalytas į 4 skyrius: Amžino 
ji skola, Dovanos, Žemėje jieš 
kau savo bruožų ir Akimirkų 
sauja.

Trečia Vlado Dautarto apy 
sakų knyga „Jūros spalvos“, 
kurioje įdėta 12 apysakų. 168 
pusi., 10,000 tiražas.

Penktosios kolonos pogrindi 
ninku 224 pusi, knyga „Kai jū 
sų dar nebuvo".

„TSRS tautų šokiai“ su gai 
domis, 204 psl., 4,000 tiražas

Vinco Kapsuko „Raštų“ pir 
mas tomas, 537 pusi., tiražas 
8,000.

• Amerikos J. V. mokyklose 
dabar mokosi 46 milionai jau 
nimo, tat kas ketvirtas ar.eriko 
nas mokosi. Šiemet JAV tun 3 
mil. 570 tūkst. studentų.

• Dailės salione Vilniuje vyks 
tanti jaunųjų dailininkų darbų 
paroda.

• Muzikos rūmus stato Taline 
estai, nors jie ten jau turi gra 
žią koncertams salę.

telektualinio gyvenimo pasigen 
dą su džiaugsmu sutiko kalbas 
apie frontininkų rengiamą stu 
dijų savaitę torontiečių vasar 
vietėjc Wassagoje. Deja, pasku 
tiniame LF biuletenyje rašo 
ma, kad Čikagos daktarams pa 
sipriešinus, savaitė, į kurią pa 
prastai suvyksta didelė dalis lie. 
tuvių intelektualinio aktyvo Tr 
yra laikomos paskaitos, d skusj 
jos ir kitos minties pramogos, 
bus ruošiama čikagiečiams pu 
rankesnėje vietoje. Kanadie 
čiams gi siūloma pasitenkinti— 
pikniku I — a. —

NEORGANIZUOTI LIET.
GYDYTOJAI

Kaip visiems yra žinoma, Ka 
nadoje praktikuoja gana dide 
lis skaičius lietuvių gydytojų. 
Daugiausia jų yra Toronte, 
Ont.; gan žymus jų skaičius 
praktikuoja Montrealy, Wi.ini 
pęge, Londone ir kitose victo 
vese, išsiskirstę po plačiąją Ka 
nadą. Tačiau niekas nežino, 
kiek lietuvių gydytojų titre, 
yra ir dargi nežinomi jų adrc 
sai. Kai kurie jų skelbiasi laik 
raščiuose, bet ne visi. Skaityto 
jams susirgus, yra didelis palo 
gumas pasižiūrėti į laikraštį ,r 
rasti daktaro pavardę, adrcsį 
ir telefoną. Čikagos gydytojai 
visada skelbiasi laikraščiuose 
Reikėtų tą reikalą pasvarstyti 
spaudoje ir išgirsti klientų nuo

DAUG PEDAGOGINIŲ 
KNYGŲ, VERSTŲ Iš 

RUSŲ KALBOS
Kaip rodo i960 metų knygų 

katalogas, išleistas Valst. pėda 
goginės literatūros leidyklos 
Vilniuje, daug pedagoginės iiie 
ratūros, ypač mokyklų vadovė 
lių Lietuvoje yra verstų iš rujų 
kalbos. Atrodytų, kad Lietuvo 
je jau nebeliko pedagogų, ku 
rie galėtų Lietuvos mokykloms 
paruošti savų originalių vado 
vėlių. Įdomus dar ir toks rė š 
kinys: Lietuvių autorių paruoš 
ti vadovėliai dėl nežinomų prie 
žasčių ilgus metus neišleidžia 
mi. Pvz„ A. Čiplio ir S. Pupei 
kio „Elementorius Saulutė” jau 
buvo įtrauktas į 1956 ir 1958 
metų katalogus, bet nebuvo pri 
dėtas ženklas, kad leidinys jau 
yra išleistas, kaip paprastai bū 
na. Net ir 1960 melų kataloge 
prie to leidinio tik pažymėta, 
kad „išeis Il-me ketvirtyje“. 
(Palyginimui: Lietuvių kalbos 
gramatikos vadovėliai leidžiami 
32—46.000 egz. tiražu, rusų 
kalbos vadovėliai 20—40.000 
egz.). Tas rodo, kaip rusų kai 
ba užliejama Lietuva. E.

į MIRĖ RAŠYTOJAS 
ADOMAS LASTAS, 

pasjrašinėdavęs slapyvarde 
Adomas Juodasis. Mirė Kaune 
sausio 18 d.

A. Ląstas buvo gimęs 1887 
m. spalio 18 d. Išlandžių ka: 
me, ties Suvalkais, kur buvo išė 
jęs gimnazijos kursą. Po to j»s 
teisę studijavo Maskvos univer 
sitete, ir po Pirmojo pasaulinio 
karo, atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, gyveno Kaune ir ver 
tesi advokato praktika.

A. Lastas rašė daugiausia ei 
lėraščių, bet taip gi ir prozos d« 
lykų. Yra išleista jo kūrybos kk 
lios knygos.

Politinėmis pažiūromis jis bu 
vo demokratas, diktatūrų prie 
šininkas, kas atsižymi ir jo 1'. 
teratūrinėje kūryboje.

Patempę ant sovietinio oku 
panto ir kolonialisto, kurpalio, 
sovietiniai rašytojai patys savu 
vardu parašė jo nekrologą, bet, 
atrodo, valstybės lėšomis vis 
dėlto jo nelaidojo. Atseit — 
okupantui buvo trefnas, dūšios 
nepardavė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Keleivio KALENDORIUS; 

1961 metams. 96 puslapiai. Kai 
na 75 et. Adresas: „Keleivis“, 
636 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass., USA. Kalendoriuje 
daug naudingų žinių ir past 
skaitymų.

Bendrinės kalbos laikraštis 
GIMTOJI KALBA. I960 m. 
Nr. 4(10). Kaina metams 1 do 
leris. Straipsnius redakcijai siųs 
ti šiuo adresu: Gimtoji kalba, 
281 Olmstead Rd., Riverside, 
Illinois, USA,, pinigus gi ir laik 
raščio užsisakymą reikia siųsti 
administracijai šiuo adresu: 
1347 So. 48-th Ct„ Cicero 50, 
Illinois, USA.

Janina Narūne. JAUNIEJI 
DAIGELIAI. Eilėraščių rinki 
nys mažiems vaikams. Jau išėjo 
antroji laida, kurioje yra trys 
skyriai: Mano lėlės, Pabirėlės 
ir Tėviškėlė. Visi trys skynai 
pritaikyti mokyklinio amžiaus 
vaiko galvosenai. Eilėraščiai 
trumpi, sklandus. Knygutė 
Švietimo tarybos aprobuota. 
Kaina 1.50 dol. Išleido Drau 
gas. 55 puslapius puošia daugy 
bė iliustracijų ir vinječių.

Skautiškos minties žurnalas 
MŪSŲ VYTIS. Prenumerata 
JAV ir Kanadoje — 4 dol. me 
tams; D. Britanijoj ir Australi 
joj — 1 sv.; kitur — 2 dol. Gar 
bės prenumerata — 10 dol. Ats 
kiro nr. kaina — 75 et. Adre 
sas: A. Paužuolis, 2715 S. 
Tioy Str. Chicago 23, Ill., U. 
S. A.

Hamiltono L. Kred. Koope 
ratyvas „TALKA“. Leidinys, 
kuris pavaizduoja banko veiklą 
ir jos pasekmes.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
12.

FAUSTAS
Ne, ne! Šėtonas pernelyg 
Save įsimylėjęs; niekam gero 
Vien dėl gražių akių jisai nedaro. 
Tad susitarkim aiškiai ir tvirtai, 
Kad mums nedrumstų santykių vaidai.

MEFISTOFELIS
Aš be jokių suktybių ir apgaulių 
Čionai tarnauti tau geidžiu;
Kai susitiksime tenai, anam pasauly, 
Atlygint man turėsi tuo pačiu.

FAUSTAS
Kas bus tenai, mažai man rūpi. Ką gi. 
Tegu sau griūva mūsų planeta!
Jos vietoje gal atsiras kita. . .
Bet Ši vien saulė mano skausmą regi. 
Šioj žemėj mano laimė paslėpta. 
Ir jei apleisti privalau ją. 
Tai kam aš sau gadinsiu kraują, 
Spėliodamas, ar ateity, 
Anoj, visai nežinomoj buity, 
Yra viršus ir apačia,
Ir neapykanta ir meilė — taip kaip čia!

MEFISTOFELIS
Smagu girdėt. Mes rasim bendią Šneką. 
Tad ryžkis, pasikliauk manim šventai — 
Ir greit galėsi džiaugtis, gavęs tai, 
Ko niekam nė sapnuot neteko.

FAUSTAS
Ką tu, kipšeli, duoti man žadi? 
Tau nesuprantama žmogaus dvasia didi. 
Jos kilnūs siekiai nieko tau nesako!

Gal pavaišinsi valgiais tu mane, 
Kurie tik alkį sukelia besotį. 
Gal duosi rausvo aukso, kurs delne 
It gyvsidabris pradeda bėgioti? 
Gal tu kortas nepaprastas tuii, 
Kuriom dar niekas nieko ntr išlošęs, 
O gal gražuolę suradai, kuri, 
Mane mylėdama, pas kitą bėgti ruošias? 
Gal tu man siūlai šlovę, kad rytoj. 
Jinai užgęstų tarsi meteoras, 
Gal obuolį, kuris supūva tuoj. 
Kai jį nuskint užeina noras? 
O gal žinai, kur medis įstabus, 
Kiekvieną dieną keičiantis lapus?

MEFISTOFELIS
Drauguži, uždavinį daug sunkesnį 
Išpildysiu mielai. Bet palūkėk: 
Mes dar surasime ne tokį kąsnį 
Ir su tavim palėbausim bent kiek!

FAUSTAS
Tegu tuoj pat ateina galas man, 
Jei, pomėgių vylingų užliūliuotas, 
Nuo geidulių apsvaigęs protas 
Mane įstums dykūno patalan! 
Tuomet prakeikiu aš gyvybę savo 
Ir mirti sutinku!

MEFISTOFELIS
Duok ranką. Bravo!

FAUSTAS
Še! Jeigu tu išgirsi iš manęs:
„O, stabtelėk, akimirksni žavingas!“ — 
Tai kuo greičiau užnerk man grandines, 
Ir tepaskelbia varpas gedulingas, 
Kad Fausto nebėra. , . Tegul tada 
Rodyklė seno laikrodžio sustoja. 
Ir man ateina valanda skirtoji! 
Tarnyba tavo tąsyk bus baigta.

MEFISTOFELIS
Apsigalvok. Aš nepamiršiu nieko.

FAUSTAS
Kiekvienas mano žodis galioj lieka 
Turi tai atsiminti visada.
Praradęs dievišką ugnelę, 
Pasirenku aš vargo liūdną dalią.

MEFISTOFELIS
Paūšim vakare! Man bus labai smagu 
Suteikti daktarui nemaža paslaugų. 
Na, o dabar, be abejo, tau tiktų 
Raštelį man išduot. Dėl viso pikto.

FAUSTAS
Tu reikalauji parašo, pedante? 
Nejaugi netiki garbės žodžiu. 
Kuris negali niekada pasenti? 
Manai, kad pančiais pažadų bergždžių 
Gyvenimo audringam vandenyne 
Supančioti mane kas nors pajėgs? 
Deja, mes laikomės įsikabinę 
Šio prietaro — ir mūs neveikia nieks. . . 
Laimingas tas, kas turi širdį gryną 
Ir, davęs priesaiką, aukų nesibaugina. 
Bet pergamento raidė negyva 
Ir antspaudas prideramai uždėtas 
Yra lyg baubas neregėtas, 
Kurį pamačius, kvaišta mums galva. 
Mes vašką garbinam ii odą...* 
Jų galiai netgi žodis pasiduoda! 
Tad ko gi, nelabasis, nori tu? 
Kur main pasirašyt? Ant vario kieto? 
Ant popieriaus? Ant marmuro? Skaptu 
Ar plunksna, ar kuo nors kitu 
Įamžint savo vardą man reikėtų?.

* Turimas galvoj vaško antspaudas, deda 
mas ant odos (pargamento).

MEFISTOFELIS
Kam šitokius niekus prasimanai? 
Verčiau tu gražbylystę mesk į šalį. 
Paimk štai popieriaus lapelį 
Ir kraujo lašeliu pasirašyk čionai.

FAUSTAS
Jei šitos ceremonijos gėdingos
Y ja privalomos, — aš nusileidžiu tau.

MEFISTOFELIS
Žinok, kad kraujas — skystis ypatingas

FAUSTAS
Ant kortos viską aš dabar statau 
Negaišdamas nė valandėlės, 
Ir prižadu laikytis sutarties. 
Tave praųokti netekau vilties 
Ir veltui aš, puikybėn pasikėlęs, 
Prilygti dvasią didžiąją geidžiau: 
Gamta nebėr mįslinga kaip anksčiau. 
Seniai jau mokslai man atbiuro, 
Surizgo mąstymo gija. . .
Aš noriu pult į aistrų jūrą. 
Paskęsti jų sūkuryje, 
Aš noriu į stebuklų sritį

' Įžengti širdimi drąsia, 
Aš noriu nardyt ir plaukyti 
Dienų sriautingų bangose! 
Vis vien, ar pragaro kankynę, 
Ar laimę man lemtis atneš: 
Vien tik per kovą nuolatinę 
Žmogus atranda savo aš.

DVASIŲ CHORAS
Jokių tau kliūčių nieks nestato. 
Tu laisvas paukštis. Valiūkauk 
Ir smaguriauk sau į sveikatą! 
Pasauly malonumų daug, 
Tik reik mokėti jais naudotis.

Daugiau bus.
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Mosklo - Technikos naujienos
ATOMINĖS FIZIKOS ISTORIJA

NIAGAROS PUSIASALIS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI NIAGAROS PUSIASALYJE.

Atominė fizika, pastaruoju 
metu suskilusi į eilę atskirų mo 
kslo šakų (atomo fizika, bran 
duolinę fizika, elementarios da 
lėlės ir kt.), praėjo trumpą, ta 
čiau audringą vystymosi kelią. 
Atominės fizikos pasiekimai žy 
miai praturtino žmogaus su 
pratimą apie medžiagos sanda 
rą, atvėrė nuostabias tolesnės 
techninės pažangos perspekty 
besnius atominės fizikos vvsty 
mosi etapus.

Tarptautiniame kongrese 
1860 m. Karlsruhe pergalę pa 
siekė atomistinės teorijos chemi 
joje šalininkai, kuriems vadove, 
vo italų chemikas S. Kanicaro. 
Atomistikos dėka chemija iš 
grynai empirinio mokslo tapo 
darnia moksline sistema. V;s 
daugiau žinių kaupėsi apie atu 
mus. Jau 1865 m. austrų fizikas 
T. Lošmidtas apskaičiavo ato 

iu spindulį ir atomų skaičių 
kūbiniamę centimetre (Lošmid 
to skaičius). Iš čai jau galima 
buvo sužinoti ir įvairių atomų 
svorius. Tai buvo pirmosios mo 
kaliniais tyrimais pagristos ži 
nos apie atomus, davusios pra 
džią naujai fizikos šakai — ato 
minei fizikai.

1869 m. didysis rusų chemi 
kas D. Mendelejevas atrado pe 
riodinį cheminių elementų de-„ 
nį. Išdėstęs tuo laiku žinomus 
63 elementus pagal jų atom 
nį svorį, Mendelejevas nustatė, 
kad elementų cheminės ir fizi 
nės savybės kartojasi periodiš 
kai ir priklauso nuo tų elemen 
tų atominių svorių. Mendeleje 
vas, remdamasis periodiniu dės 
niu, jau 1869 m. numatė 4 nan 
jus elementus, kūne netrukus 
buvo rasti. Vėliau buvo nusta 
tyta, kad elemento eilės nume 
ris Mendelejevo periodinėje sis 
temoje turi realę fizinę prasmę 
ir atitinka atominio branduo 
lio krūvį ir jam lygų neutralaus 
atomo elektronų skaičių.

Vokiečių fizikas H. Helmhoi 
cas, 1881 m. analizuodamas 
elektrolizės reiškinių tyrimo re 
zultatus, padarė išvadą, kad ša 
lia cheminio elemento mažiau 
šio kiekio-atomo, egzistuoja 
taip pat elementarus, toliau ne 
bedalomas elektros kiekis — 
elektros atomas. Įvedęs elekt 
ros atomo sąvoką, žymus olan 
dų fizikas H. A. Lorencas pui 
kiai paaišktino įvarius tuo metu 
žinomus elektros, optikos ir 
magnetizmo reiškinitfs, numa 
tė kai kuriuos naujus. Tuo bū 
du greta medžiagos atomo į f; 
ziką buvo įvestas elektros ato 
mas. Neigiamos elektros atomą 
airis Dž. Stonejus vėliau pasiū 
lė vadinti elektronu.

Dž. Stonėjus apytiknmai nu 
statė elektrono krūvį. Tolesni 

| ME7-6727 [
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS J:
117—6th Avenue, LACHIN E.

j A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

elektrono istorija susijusi su ka 
todinių spindulių tyrimu. Lci 
džiant elektros sro'rę pro stip 
riai praretintas dujas, buvo pa 
stebėtas vamzdelių sienelių švy 
tėjimas, paskirtas vadinamųjų 
katodinių spindulių poveikiui. 
Susidomėjęs tais k.ausirr.ais, 
anglų fizikas Dž. Tomsciias 
jau 1891 m. nustatė, kad kato 
diniai spinduliai yra elektronų 
siautas. Jis taip pat nustatė 
elektrono masę ir jo elektros 
krūvio dydį. Pasirodė, kad 
eiektrono masė apie 2000 kai 
tų mažesnė už lengviausio ato 
mo —- vandenilio — masę. Tais 
darbais buvo galutinai įrodytas 
elektrono egzistavimas. Vėliau 
buvo nustatyta, kad elektronas 
yra sudėtinė atomo dalis.

1896 m. prancūzų fizikas A. 
Bekerelis aptiko urano druskas, 
savaime skleidžiančias nemato 
mus spindulius, nuo kurių pa 
juosia roto plokštelė. Susidomė 
ję tuo reiškiniu (vėliau pavadln 
tu radioaktyvumu), Pjeras ir 
Marija Kiuri po dvejų metų ai 
rado du naujus žymiai intensy 
viau spinduliuojančius elemen 
tus (radį ir polonį). Kiuri nu 
statė, kad radioaktyvumo reiš 
kinys nepriklauso nuo išorinių 
sąlygų ir todėl gali būti laiko 
etalonu (tuo dažnai naudojama 
si, nustatant uolienų bei iškasė 
nų amžių). Jie taip pat past; 
bėjo, kad radioaktyvūs spindu 
liai veikia gyvų organizmų ląs 
teles ir pirmieji panaudojo tuc:i 
spindulius kai kurioms ligom? 
gydyti. Bekerelis bei Pjeras ii 
Marija Kiuri už darbus radioak 
tyvumo srityje gavo Nobelio 
premiją.

P. Kiuri, tirdamas radioakty 
vius spindulius magnetiniame 
lauke, išskyrė du komponen 
tus: neatsilenkiantį magnetinia 
me lauke spinduliavimą, pana 
šų į rentgeninį (gama spinau 
liai). Netrukus buvo rąstas tre 
čias radioaktyvių spindulių ko 
mponentas, — du kartus jom 
zuotas helis (alfa-spindulia;). 
1903 m. P. Kiuri nustatė, kad 
radioaktyvūs elementai sava, 
me ir nuolatos išskiria šilumą. 
Taip P. Kiuri pirmasis apt’ko 
atominę energiją. Po dešimties 
metų buvo nustatyta, kad ra 
dioaktyvus spinduliavimas lydi 
vieno atomo savaiminį virtimą 
kitu atomu. Taip buvo galnti 
nai sugriauta sena idėja apie 
atomų amžinumą, jų nekinta 
mumą, įrodyta, kad atomuose 
vyksta nuolatinis judėjimas.

1903 m. Dž. Tomsonas paJū 
lė vieną pirmųjų atomo mode 
iių. Pagal Tomsoną, atoma su 
daro teigiamai įelektrintas apie 
10-8 cm spindulio rutulys, ku 
riame laisvai juda žymiai mažes

Kad įsikūnytų Vasario šešto 
liktosios aktas reikėjo tautos iru 
ciatorių ir pasišventėlių, kurie 
visą tautą atvedė į prisikėlimą. 
Šiandieną visa lietuvių tauta 
laukia naujo prisikėlimo ir tani 
reikalingi nauji pasišventėliai, 
kurie į jį atvestų. Anksčiau rci 
kejo tautą prikelti iš miego ir 
jai išaiškinti tautos laisvės reikš 
mę. Šiandieną to nebereikia. 
Reikia tik visiems Lietuvos lais 
ve gilaus tikėjimo ir laisvei iir 
bančiųjų darDo parėmimu. 
Laisvė ateis, jei visi lietuviai lai 
kysis savos tautos ir joje bursis. 
Didžiausia lietuvių tautos mani 
festacija ir laisvės troškimo K 
reiškimas, tai lietuvių tautos 
šventės — Vasario Šešiolikti, 

’sios ir jos įkūnytojų page.bi 
mas. Todėl kiekvienam lietu 
viui privalu joje dalyvauti.

Laimei šiandiena turime tau 
tos pasišventėlių, kurie be as 
meninės naudos dirba šventą 
lietuyių tautos darbą. Jie org<- 
nizuoja įvairius lietuvių susinu 
rimus, bet svarbiausias iš jų — 
Vasario Šešioliktosios minėji 
mas. Niagoros pusiasalio lietu 
viai šiam darbui yra ypatingai 
uolūs. Praeitais metais daugelis 
gėrėjosi ,,Milžino paunksme“. 
ir atsilankiusieji nebuvo apvilti 
Šiais metais Vasario Šešiolikt > 
sios minėjimo rengėjai dirba ne 
mažesniu uolumu ir program" 
žadama neprastesnę už praeitų 
metų. Todėl šiame minėjime v 
si lietuviai turėtų būti įsipaiei 
goję dalyvauti.

Mes esame įsitikinę, kad lie 
tuviai savai tautybei dar nėra 
užgęsę ir šią dieną neliks na 
muose nė vienas ne tik Niape 
ros pusiasalio lietuvis, bet savo 
atsilankymu parems ir kitos, 
kad ir tolimesnės kolonijos.

Šiais metais šią mums brau 
gią šventę Niagaros pusiasalio 
lietuviai švęs bendrai 1961 m. 
vasario 11 dieną (šeštadienį) 

ni neigiami elektronai. Bendras 
atomo elektros krūvis lygus nu 
liui. Atskiru atveju atome gali 
trūkti vieno ar kelių elektronų 
arba jų būti per daug, tuomet 
atomas virsta teigiamu ar neigia 
mu jonu. Remiantis tokiu ato 
mo modeliu, buvo paaiškintas 
elektrolizės reiškinys, dar 1887 
m. H. Herco atrastas, ir sekan 
čiais metais rusų fiziku A. Sto 
letovo ištirtas fotoefektas. Kai 
kurie spinduliavimo dėsningu 
mai. Įvairius, bet panašaus tipo 
atomo modelius siūlė anglas V, 
Kelvinas, vokietis F. Lenardas, 
japonas H. Nagaoka. Tačiau 
nė vienas iš tų modelių netiko 
visiems tuo mqtu žinomiems 
reiškiniams paaiškinti.

1911 m. garsus anglų fizikas 
E. Rezerfordas, bombarduoda 
mas įvairių metalų plonas plokš 
teles alfa-daleiemis, pastebėjo, 
kad dauguma alfa dalelių, per 
eidamos per metalo sluogsnį, ne 
pakeičia savo krypties, o kai ku 
rios iš jų atsilenkia labai s.nar 
kiai. IŠ tų bandymų Rezerfc: 
das padarė išvadą, kad teigia 
mas atomo krūvis ir beveik vi 
sa jo masė yra sukoncentruoti 
mažame tūryje — atomo bran 
duolyje, apie kurį skrieja nei 
giami elektronai. Bandymai pa

Wellande, slovakų salėje, 162 
Hagar St. Pradžia minėjimo 6 
vai. vak.

Paskaitą skaitys specialiai pa 
kviestas iš Toronto svetys 11. 
Stepaitis. Meninėje dalyje daly 
vaus trys plačiai pasireiškę au 
listai: A. Paulionis, St. Mašak.t 
tė ir A. Heiber* ir akordeon i". 
Razmaitis.

Kadangi šis šeštadienis yra 
Užgavėnių šeštadienis, tai po 
minėjimo programos bus šokia, 
ir kiti pasilinksminimo įvairu 
mai užsigavėti.

Sekmadienį vasario 12 d. St 
Catharines ir Wellande lietu 
vių koplyčioje (ten kur visuo 
met lietuviams yra laikomos pr 
maldos) įvyks šios sukaktus 
proga iškilmingos pamaldos.

Tad visi prašomi, laukiam: di 
džiojoj lietuvių tautos manife., 
tacijoje, Nepriklausomybės šve 
ntėje — Vasario Šešioliktosi .r. 
minėjime.

K. L. B-nės Wellando ir St.
Catharines Apylinkių 

Valdybos.

DĖL NIAGAROS PUSIASA 
LIO VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMO
Viena iš didžiausių lietu via 

ms švenčių yra Vasario 16-toji. 
Niagaros pusiasalio lietuviai ta 
brangią dieną mini jau trečią 
kartą sujungtomis jėgomis. Pii 
mą karią 1956 m. .vyko Niaga 
ra Falls mieste, praėjusiais mc 
tais St. Catharines apylinkėje, 
gi šiais metais pritariant bend 
ram reikalui — solidariai ren 
giama Wellande. Tuo parodo 
me bendruomenių valdybos 
gražų tarp savęs sutarimą, ber. 
dradarbiavimą ir gerą sugyVen: 
mą. Tad visi, kaip vienas, vaaa 
rio 11 dieną dalyvaukime Wel 
landė Vasario 16-tos sukakties 
minėjime.

St. catharinietis.

rodė, kad branduolio spindulys 
yra apie 100.000 kartų mažės 
nis už paties atomo spindulį. Re 
zerfordas nustatė branduolio 
elektros krūvį. Vėliau paaiškė 
jo, kad elemento eilės numeris 
periodinėje Mendelejevo siste 
moję sutampa su branduolio 
krūviu, kuris, savo ruožtu, be 
veik dvigubai mažesnis už ato 
minį svorį.

Žymus danų fizikas N. Boras 
1913 m. papildė ir patikslino 
Rezerfordo planetarinį atomo 
modelį. Rozerfordo atomo mc 
delis tiko alfa-dalelių išbarsty 
mui paaiškinti, tačiau, prisitai 
kant to modelio, nebuvo gal. 
ma suprasti spinduliavimo dės 
ningumų. Boras atsisakė nuo 
kai kurių anksčiau nustatytų tei 
ginių, kurie, pasirodo, negaliu 
ja atomuose. Pagal Borą, elek 
tronai atome juda tam t-'krornis 
griežtai nustatytomis oioitomi? 
(apskritimais arba elipsiaisj. 
Elektronui pereinant iš tolesnės 
orbitos į orbitą, esančią arčiau 
tyranduoliofr išspinduliuojalma* 
šviesos porcija — šviesos kvan 
tas. Boro teorija gerai paaiški 
no vandenilio ir apytikriai — 
šarminių metalų spektrą. Ta 
čiau sudėtingesnių atomų paaiš 
kinti ji nepajėgė.

St CATHARINES, Ont.
PAGERBTI JAUNAVEDŽIA

Amerikoje, New Yorke, sau 
šio 7 d. Šv. Jono Evangelikų 
bažnyčioje kun. P. Dagys su 
šliūbavo st. catharinietį Igną 
Šajauką su iš Maspeth an.eri 
kiete Adele Malčiūte. Povestu 
vinis pobūvis ir kitos vestuvines 
ceremonijos įvyko Maspethe 
jaunosios tėvų namuose. Šios 
vestuvės gal yra kiek iš skirtin 
gesnių nuo kitų, daugumoje ku 
nadietis ar kanadietė, susituo 
kęs su amerikiečiu, nuolat gy 
venti persikelia į Ameriką, bei 
pp. Šajaukos apsigyveno nuo 
lat St. Catharines, padidindami 
mūsų koloniją vienu aktyviu 
nariu.

Už tat jauniesiems grįžus į 
St. Catharines , st. catharinie 
čiai surengė jiems pagerbimo 
vakarienę, kuri įvyko sausio 1J 
dieną slovakų salėje. Atsilankė 
per 70 asmenų, prisiminus lie 
tuviškas tradicijas, jaunieji vi 
sų susirinkusių buvo priimti su 
duona ir druska, o po to dar v te 
na pora prisegė abiem prie krū 
tinės po baltą vestuvinę gėlę. 
Sveikinimo kalbą pasakė VKL 
S St. Catharines skyriaus pirmi 
ninkas, po to sveikino b-nės pir 
mininkas J. Alonderis, Hamilto 
na L. Namų pirm. St. Bakšys, 
SLA kuopos pirm. Z. Piliponis, 
Toronto VKLS Krašto V-b s 
ir skyriaus vardu Br. Saplys iš 
Oakvillės A. Lukoševičius n 
dar kiti. Jaunavedžiams dov.« 
nas įteikė: Hamiltono L. N. 
Valdyba, SLA kuopos vaid> 
ba, St. Bakšys, I. Cicėnas ir 
visi tos vakarienės dalyvi, 
bendrai nupirktas dovanas.

Į sveikinimus ir už dovanas 
padėkojo pats jaunasis I. Sajau 
ka, primindamas, kad įvykis 
jam dar daugiau priduoda ener 
gijos lietuviškoje veikloje ir pa 
siryžimą ateities darbuose bū . 
veikliausiu. Labjausiai visus do 
mino užgirsti jaunosios žoJį ir 
tikrai uŽgirdus jos jautrius lie 
tuviškus žodžius net ne vienam 
akyse pasirodė ašara. Tai buvo 
džiaugsmo ašara, kad mūsų lie 
tuvės motinos žodis nėra n irš 
tarnas, net ne tarp lietuvių to

1919 m. E. Rezerfordas pir 
masis dirbtiniu būdu pavertė 
vieną atomą kitu. Bombarduo 
damas azoto atomus alfa dale 
lėmis, Rezerfordas pastebėjo, 
kad to proceso rezultate atsiran 
da deguonies atomai ir vande 
nilio atomo branduoliai, vadina 
mi protonais. 1921 — 1924 m. 
E. Rezerfordas ir taip pat ang 
las Dž. Čedvikas tuos bandy 
mus pakartojo su daugeliu ato 
mų. Beveik visais atvejais bom
muu::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
| DO 6-8080 1

I
Quincaillerie Jacob Hardware

REG’D. |

Specialybė: DOVANOS :
7610 Central St. LaSalle. :|

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE | 

I BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai 8
SAV. K- KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L I S 

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

Lietuviams nuolaida. g
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

I ADELĖ IR 1G. SAJAUKAI

limame krašte. Ir A. Šajaukie 
nė nemačius Lietuvos ir visą la
ką dirbusi ne tarp lietuvių jau 
čiasi lietuvaite ir labai gražiai 
kalba lietuviškai. ,

I. Šajauka yra aktyvus St. 
Catharines visuomenės veikė 
jas ir priklauso net kelioms or 
ganizacijoms, yra buvęs b-nės 
ir yra kitų organizacijų valdy 
bose. Labjausiai pasireiškia 
kaip korespondentas, įsijungęs 
nuo nepriklausomybės laikų ra 
šinėdamas „Kariui“ apie kariuc 
menę. Dabartiniu metu savo ra 
Šiniais stipriai pasireiškia kaip 
Kanados taip ir Amerikos spau 
doje. Dėl savo kuklumo daž 
niausiai pasirašinėja slapyvar 
dėmis.

Reikia tikėtis, kad pp. Šajai' 
kos sudarę tvirtą lietuviškos šei 
mos židinį netik kad nepasi 
trauks iš visuomeninio gyvent 
mo, bet kaip savo kalboje yra 
pareiškęs, dar labjau ir akt) 
viau prisidės prie kultūrinės Ik 
toviškos veiklos. Jų sutuoktu 
vių proga tenka palinkėti švie 
sios ir tikros lietuviško skaidru 
mo gyvenimo ateities. mėlis.

barduojamasis atomas absorbuo 
davo alfa - dalelę ir virsdavo 
kitu atomu, esančiu Mendeleje 
vo periodinėje elementų siste 
moję kaimyniniame langelyje 
iš dešinės. Taip išsipildė alche 
mikų svajonė — žmogus išmo 
ko vieną atomą paversti kitu. 
Tačiau tas atradimas suvaidino 
kitokį, ir žymiai svarbesnį vaid 
menį, negu tikėjosi alchemikai.

Bus daugiau.

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

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

I
 SIUNTINIAI

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainoiait g

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. $

Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti. 
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. 
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LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS KOLONISTO 

ŠALTINIUS
5.
Į vidų suėjome visi. Vieninte 

liam kambaryje, kuriame slo 
vėjo ir krosnis, sklido malonus 
šutintų bulvių kvapas. Ant p->j 
krosnio sėdėjo kokių dešimties 
metų berniukas >r skaitė knygą. 
Mergaitė, mažesnė už jį, susi 
rietusi užustalėje, rašaluotais 
pirščiukais dėliojo degtukus — 
skaičiavo ir rašė į sąsiuvinį. 
Ūmai jie metė viską ir įsispitri 
no į mus.

— Močia, bulvių privirk. 
Mes išalkę. Su rūgusiu pienu, 
jos skanios, — kreipėsi į šejmi 
ninkę Dobilas.

Prie krosnies (lipinėjusi Me 
dziuvienė, prakauli, ūgiu ir už 
savo vyrą augštesnė moteris, su 
dejavo:

— Ponuliai, bulvių nega.ia, 
bet rūgusio pienelio tiek neturė 
siu, dovanokite... Karvutės už 
trūko.

— Ką, bolševikai išmelžė?— 
nusikvatojo „Kovas“. — Jie tai 
moka. Kolchozo dar nėra?

— Kol kas nėra, — pasakė 
Medžius.

— Tai skubėkite nors bulvių 
su rūgusiu pienu pavalgyti, 
nes paskui ir to neturėsite.

Išsirengėme, pasidžiovėme 
viršutinius rūbus. Bei tūlis su 
skato valyti aprasojusį kulkos 
vaidį. Kalba nesimezgė. Klausi 
nėjome, ar į kaimą dažnai už 
suka rusų kareiviai, milicija, ar 
kas nors įstoję į liaudies gynė 
jus, ar didelės prievolės. Tai 
įprastiniai klausimai, kuriuos 
mes kartojame užėję beveik Į 
kiekvieną pirkią. Ir atsakymai 
tie patys, vienodi.

Iš berniuko paprašiau kny 
gos. Jo skaityta apie Maironį.

Juk Maironis buvo kunigas.
— O maldą prieš pamokas ir 

po jų kalbate?

LONDON, Ont
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Londono lietuviai sausio 22 
d. turėjo metinį - ataskaitinį su 
sirinkimą ir išrinko naują apy 
linkės valdybą bei kitus orga 
nūs. Susirinkimas, palyginti bu 
vo gausesnis, kaip kitados ir 
praėjo visai sklandžiai. Puikius 
ir išsamius pranešimus padarė 
buvusioji valdyba, E. Daniliu 
ni vadovaujama. Susirinkimą, 
valdybos veiklą labai užgyrė.

Naujoji valdyba pareigomis 
pasiskirtė taip: J. Butkus — 
pirm., K. Kudukis — vicepii. 
ir sekretorius, kasininkas V. 
Bernotas, J. Lukša — šalpos 
įgaliotinis, Pr. Rušinskas — 
švietimo ir kultūrinams reika 
Jams.

LIETUVIŲ JSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ nr USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp^”"’:’»*a 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir “I U tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas^
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tai, JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

— Poterių ir maldų nekalba 
me. . .

— Girdėjote? -— pasakiau 
bendrakeleiviams.

— Tai ir kryžiaus nėra? — į 
mūsų pokalbį įsiterpė „Kovas“.
— Ir vyčio?

— Nėra,—atsakė berniukas.
— Mokytojas senas, ar nau 

jai atsiųstas?
— Mokytoja, — už vaiką at 

sakė Bertulis, nepakildamas 
nuo kulkosvaidžio, tik parody 
damas ištiestą dešiniosios ran 
kos nykštį, — va, merga! Mies 
tietiška.

Pakalbėję apie šį bei tą. " 
žinojome, kad rytoj, sekmacl-e 
nio vakare, mokykloje įvyks 
Lenino mirties metinėms skii 
tas minėjimas. Visi keturi tar 
pusavyje pasitarėme, kad verta 
palaukti to minėjimo.

Staigiai prasivėrė durys, ir į 
kambarį įėjo vidutinio ūgio, pa 
gyvenęs valstietis su šauniai už 
riestais ūsais, apsivilkęs kaitinu 
kais. Paskui jį įžengė jauna, 
dailiai nuaugusi mergina, toliau
— penkiolikametis paauglys su 
botagu rankoje ir galiausiai mu 
siškis sargyboje paliktas Peria 
vičius. Perlavičius kreipėsi į 
„Kovą“:

— Štai, pons vade, iš eilės: 
seniūnas, panelė mokytoja ir jų 
kučeris. Ką įsakysite?

— Gali eiti, — pasitempęs 
jam atsakė „Kovas“.

— Arklys, rogės? — sustojo 
prie durų Perlavičius.

— Pastatyk kur nors prie 
kluono.

— Klausau!
Mes stebėjome prie durų bai 

kščiai stovinčius suimtuosius. 
„Kovas“ mokytojai ir vežikui 
paliepė sėsti ant suolo netoli du 
rų, greta ten sustatytų kibirų.

Bus daugiau.

Linkėtina ir naujai valdybai 
kmingo ir našaus darbo.

STALO TENISO 
TURNYRAS

Jau treti metai iš eilės zyks 
ta Londono miesto stalo tenise 
turnyrai. Pereinamąją taurę 
yra paskyrusi Kernohan Lam 
ber Co. Dvejus metus iš eiles 
mesteriai buvo lietuviai: užoe.' 
nai — St. Navickas, pernai — 
Jonas Brazlauskas.

Kaip ir seniau dėl 1961 metų 
meisterio vardo varžėsi per 40 
žaidėjų. Šie buvo paskirstyti į 
dvi grupes. Pirmosios grupes 
nugalėtoju išėjo Jonas Braz 
lauskas, 1960 m. meisteris. Ant
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SUDBURY, Ont
PRADĖJOME NAUJUS LIETUVIŲ BENDRUOMEN1 

NĖS VEIKLOS METUS

TAUTOS FONDO AUKŲ
vajaus 1960 m. Toronte aukų P. Barauskas, Z. Ručinskas, A.
rinkėjų ir jų surinktų aukų kie
kių sąrašas:
V. Vaidotas ...................... 82.00
K. Rusinas .........................79.50
A. Diržys ........................ 53.50
J. Nacevičius...................... 49.00
A. Pūkas............................. 42.80
A. ir P. Augaičiai.............40.00
R. Benotas .........................39.00
P. Buračas .........................37.00
Č. Pšezdzieckis ..................29.00
V. Zaras ............................. 29.00
E. Jankutė...........................29.U j
L. Tamašauskas ..... .28.63
P. Besąsparis..............  .25.00
L. Medelis .........................24.50
B. Norkus ...........................23.60
J. Bakšys . . .. ............  22.50
Z. Butkevičiene ................15.00
J. Valiulis ........................... 14.00
V. Kolytis........................... 13.50
L. Adomavičius..................13.00
L. Kalinauskas.................. 10.00
V. Aušrotas ..................... 5 00

Viso. . . .716.30
Toronto TF-do Atstovybė 

nuoširdžiai dėkoja visiems au 
kų rnkėjams už jų pasišveni- 
mą lankant lietuvių namus „ 
prašant aukos pavergtos Tėvy 
nės vadavimo reikalui..

Tautos Fondo Atstovybė.
TAUTOS FONDO AUKŲ 

VAJAUS 1960 METŲ AUKO 
TOJŲ SĄRAŠAS TORONTE

Aukojo po 10 dol.: Č. Pues 
dzieckis; po 5 dol.: J. R. Si 
monavičius, V. Kryžanauskas,
A. Rinkūnas, J. Vaitkus, J. 
Sriubiškis, A. Baltrušis, kun. 
Gaida, A. Šapoka, V. Kocerus. 
Margis, dr. A. Pacevičius, M. 
Bumbulis, J. Demikis, J. Si* 
žys, V. Užupis, V. Meilus, P. 
Ščepavičius, A. Ališauskas, E. 
Abromaitis, V. Sendžikas, A. 
Valadkienė, S. Treigys, S. Mes 
kauskas, J. Kelertas, V. Keru 
lis ir V. Sadauskienė; po 4 d :
B. Kasinskas, J. Gustainis ir V. 
Čeponis; po 3 dol.: J. Berž.ua 
kas, V. Stočkus, J. Račkauskas, 
S. Miniotas, P. Lelis, B. S„ka 
las, P. Žukas, V. Germanavi 
čiu, V. Karisijevičius, R. Še 
ponkus, J. Vitartas, B. Bunti 
nas, K. Stulpinas, V. Liubins 
kas, L. Kalinauskas, J. Andre 
kus, T. Valius, J. Dičpetiis, J. 
Mažeika, dr. Čepas; po 2 dol. 
V. Vaidotas, D. Siminkevičius. 
J. Keleris, V. Birštonas, D. 
Renkauskas, A. Augutis, V. 
Balsys. J. Sungaila, V. Šidlaus 
kas, J. Povilaitis, P. Stripinis 
D. Treiiytė, J. Riauba, J. Bud 
rys, K. Kaveckas, J. Klevinas, 

rosios grupės finalistas — jau 
nas studentas Vat Chuen Lee. 
Jų abiejų finalinė kova biivu 
transliuojama per Londono ic

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

----W----MV------------------------------ -M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

<n. —............ ““

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, 
TORONTO 1, Ontario.

Masaitis, J. Krivickas, A. Kuo 
las, J. Skrebutėnas, B. Rickevi 
čius, J. Karka, E. Punkris, J. 
Ruseckas, J. Maziliauskas, V. 
Liuima, F. Kasperavičius, A. 
Pūkas, S. Šalkauskas, A. Pliop 
lys, A. Šimkus, J. Vaitkevičius,
K. Galiauskas, B. Stasiulis, J. 
Pikelis, E. Večerskytė, B. Ma 
tulevičius, B. Mulevičius, A. 
Lapinskas, J. Mackevičius, A. 
Zarembaitė, A. Bentnorius, S. 
Varanka, J. Morkūnas, J. Ma 
čiulis, L. Medelis, L. Rudaitis. 
J. Zlatkus, J. Vaškevičius, J 
Dambrasas, E. Jankus, A. 
Klemka, J. Gudelis, S. Juknevi 
čius, I. Girdzijauskas, A. Statu 
levičius. A. Bivainis, Matuliaus 
kas, A. Sapijonas, A. Dailido 
nis, J. Januška, A. Raslanas,
L. Svirplys, J. Krasauskas, A. 
Basalykas, A. Rekštis, A. Sau 
lis, Z. Mažonas, C. Smolskis, 
E. Kinderis, A. Sirutis, P. Prei 
bys, J. Senkus, E. Radavičiūte,
J. Bilkis, K. Augaitis, S. Kirši 
nas, P. Vilimas, A. Seliokas, 
Lasys, A. Šelmis, Z. Jackus, A. 
Venckus, J. Venckutė, V. (Jr 
bonas, Žilys, P. Imbrazas, P. 
Bezespais, J. Petravičius, B. 
Daugila, B. Žulytė, J. Vaido 
tas, . S. Dapkus, S. Stonys-, J. 
Dobaitis, L. Goceitas, V. Ra 
žauskas, P. Kairys, P. Vysku 
paitis, J. Daunys, Zabulionis, 
G. Klinkaitė, B. Saplys, J. Švė 
gžda. A. Rudnickas, J. Benu 
nas, S. Pulkis, V. Kolyčius, J. 
BarišauskaS, V. Endzelis, A. 
Bernotaitis, O. Krasauskas, K. 
Juzumas, S. Gudaitis, J. Suciei 
kis, J. Palys, V. Beresnevičius, 
Bleizgiai, Genys, D. Klinbingai 
tis, J. Baltakys, L. Balaišys, J. 
Petrauskas, M. Slapšys, V. Gu 
mauskas, J. Šukauskas, 1. Gala 
veckas, J. Zenkevičius, A. Ma 
sys, A. Mažeika, J. Žakas V. 
Šalvaitis, P. Stočkus, juzeliū 
has, K. Grigaitis, Grabauskas, 
R. Paškauskas, P. Šutas, B. 
Arūnas, S. Kazėnas, Gnškier.c,
K. Aranauskas, J. Rešauskas, 
J. Rugys, V. Sinkevičius, J. Ja 
neliūnas, J. Černiauskas, A. 
Žičkus ir V. Aušrotas.

Aukojusių mažiau dviejų do 
lerių pavardėse dėl vietos sto 
kos neskelbiamos.

Toronto Tautos Fondo ats 
tovybė nuoširdžiai dėkoja vi 
siems aukotojams už aukas pa 
vergtos Tėvynės laisvinimo įei 
kalams.

Toronto TF Atstovybė.

levizijos 10 kanalą sausio 28 d.
Pradžioje meisteris j. B ra z 

lauskas puikiai laikėsi ir pirma 
me sete net vedė 11:0, tačiau 
setą užbaigė tik 21:17. Antras 
ir trečias setas buvo nesėkm.ii 
gas ir naujasis varžovas r kinie 
tis laimėjo 21:15, 21:13 ir tanu 
1961 m. Londono miesto stalo 
teniso meisteriu, bet Brazlaus 
kas per taurės įteikimo iškil

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

KLB Sudburio skyriaus vai 
dyba, po sėkmingos veiklos me 
linių, pasitraukė. Gražūs dar 
naus ir sėkmingo darbo rezulta 
tai lietuvybės naudai priklauso 
buv. p-kei Labuckienci, na 
nams: J. Povilaičiui, P. Gurk 
liui ir K. Ramonui.

Malonu priminti, kad p. La 
buckienė, šeimos motina, be to 
pati dirbanti, randa dar laiko ir 
energijos lietuviškoje veikloje. 
Tai vienas iš gražiausių lietu 
vės - motinos daibo ir lietuviš 
ko ryžtingumo pavyzdžių.

Naujoji v-ba, pirm.įA. Raškė 
vičius, nariai: V. Pečiulis ir A. 
Mikštas, pradėjo darbą. Sausio 
28 d., šeštadienį, Frood Rd. 
ukrainiečių saleje surengė vasa 
rio 16 d. minėjimą. Nors šalt L 
gnaibė ausis, tvoros puškėjo, 
bet tai netrukdė lietuviams pa 
reigos atvykti ir prisiminti tė 
viškę vasario 16 d. prisiminimų 
fone.

Po trumpų, bet piasmingų 
p-ko Raškevičiaus žodžių, sekė 
meninė programa, kurią išpildė 
„Tumo - Vaižganto“ šeštadieni 
nės mokyklos mokiniai.

Didelių trispalvių, dekoraty 
vinių šviesų šešėlyje, tautinia s 
drabužiais apsirengusios mer 
gaitės ir berniukai išpildė trum 
pą, bet širdžiai mielą „Vasario 
16“ montažą.

mes pareiškė, kad kitais metais 
jis vėl bandys taurę susigrąžin 
ti.

RADIO PUSVALANDIS
Vasario 16 dieną, minint Lie 

tuvos Nepriklausomybės atsla 
tymo sukaktį, Londono lietu 
viai kviečiami pasiklausyti lietu 
visko radio pusvalandžio, kuris 
bus transliuojamas per St. Tho 
mas Radio stotį, banga 680 (C 
HLO), 7 vai. 30 min. vakaro.

Nepraleiskime šios retos pro 
gos.

L. E-tas.
SUMOKĖJO SOLID. 

MOKESTĮ
Žemiau išvardinti asmenys so" 

lidarumo mokesčio įmokėjo: 8 
dol. Ratkevičiai; po 4 dol.: 
Bersėnai, Daniliūnai, Majaus 
kai, Šakiai; po 2 dol.: Andriu 
šaičiai, Bartkai, Barvydis, Be 
leckas, Bernotai, Brazlauskai 
Butkai, Čegiai, B. A. Eimantai 
(jr.), J. L. Eimantai, Gude 
liai, VI. Janavičius, Judickai, 
A. Kalnėnas, Kanapeckai, Ka 
veckai (mokestį sumokėjo per 
nai, o šiemet jį papildė auka). 
Kerai, Pr. Kisielienė - Kulvins 
kienė, Lukšai, Br. Misius, E 
J. Misiai, E. S. Navickai, Petra 
šiūnai, Šepučiai, Stanevičius ir 
S. Žulpa. Po 1 dol.: Ąžuolins 
kai, Dūdai, Jonynai, V. Navic 
kas, Perminąs, VI. Petrauskai 
ir J. Riklikas. Viso 83 dol.

Dalis tautiečių mokestį susi 
mokėjo tik už 1960 m., kai tuo 
tarpu kiti — jį sumokėjo ir už 
ankstesnius metus, ar net auka 
jį dar papildė. Keletą metų šis 
mokestis Londone nebuvo ren 
karnas.

Apyl. Valdyba yra dėkinga 
visiems susipratusiems lietu 
viams, atlikusiems tautinę parei 
gą, ir tikisi, kad ir nespėjusieji 
ligi šiol mokestį sumokėti šia 
pareigą netrukus irgi atliks.

D. E.
KITOS ŽINIOS 

PADĖKOS LAIŠKAI
Apyl. valdyba pasiuntė padė 

kos laiškus atsakingiems vai 
džios pareigūnams tų kraštų, 
kurie suminėjo Pabaltės tautu 
vardą Jungtinėse Tautose per 
debatus kolonializmo klaus4 
mu. D. E. 

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve 
f „PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.* ; ;

< * Darbo valandos: ] ’
i ! Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. L 

* Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ' 1 
X Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. < I

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
$ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. jį

Vėliau kanklių muzika su 
dainomis, eilėraščiai. Pabaigai 
dviejų mažųjų, tautiniais drabu 
žiais aprengtų — Remeikio ir 
Račinsko duetas.

Nevienam skruostus suvilgė 
ašaros, kada iš jaunuolių lūpų 
pasigirdo gražūs sutartinės bal 
sai: „Tėvyne, kaip sunku gy 
venti be tavęs“.

Programai pasibaigus, varis, 
vė buvo iškviesta į sceną ir nuo 
širdžiai plojant apdovanota gė 
lėmis. Gėlių puokštė įte.kta ik 
pirm. Raškevičiui.

Malonu priminti šeštadieni 
nės mokyklos mokinių parengi 
mų vadovė p. Remeikienė, ne 
mažos ir gražios šeimos moti 
na, visuomet randa laiko ir 
energijos savo meninius gabu 
mus pritaikyti ir įgyvendinti lie 
tuviškoje veikloje per jaunų lie 
tuviukų ir lietuvaičių širdis ir 
sceną.

Po kalbos ir meninės progra 
mos vyko draugiškas pasitinka 
minimas, p-ko žodžiais — „dar 
bas prie stalų”.

Valdybos narių sąstatas ma 
žas, todėl nuoširdžiai parengi 
mui talkininkavo ir kiti lietu 
viai. J. Kručas.

PAMINKLO REIKALU
Pernai, žaliam pavasariui 

auštant, Bronius Daukša, tra 
giškomis aplinkybėmis pasken 
do Drench River upės bango 
se. Slenka dienos, mėnesiai, 
jau greit bus metai, bet jo la 
vono nepavyko surasti.

Atrodo, kad kiekvieno as 
mens paskutinis noras ir net ne 
rašytas žmoniškumo įstatymai 
reokalauja draugų, pažįstamų 
— būti palaidotu, kad nors ka 
pas ir kuklus paminklas pri 
mintų jo asmenį.

Deja, Broniaus, kol bus su 
rastas, ar ne, palaidoti neįma 
noma. Būtų tikrai gražu, kad 
buvę draugai, ar bendruome 
nės vadovybe imtųsi iniciaty 
vos, jo žuvimo vietoje ant upės 
kranto ar kitur, pastatyti nors 
kuklų paminklėlį.

Tikėkime, kad kiekvienas 
Sudburio ir apylimcės lietuvis 
šiai idėjai pritars ir neatsisakys 
paskirti nors ir mažą auką.

SAVI PAS SAVUS
Prieš porą mėnesių Mamer 

tas Mačiukas, turintis siuvyklą 
Montrealyje, 81 St. Zotiqae St. 
E., pirmą kartą aplankė Sud 
bury. Lietuviai, žinodami apie 
jo geras kvalifikacijas dar iš 
Lietuvos laikų, nepašykštėjo ir 
užsakymų — žieminiams, vasa 
riniams ir kt. drabužiams.

Pirmieji patarnavimai, kaip 
darbo, kokybės, kainos ir kt at 
žvilgiais patiko. Šiandien p. 
Mačiukas čia jau nuolatinis sve 
čias. Jam duoda drabužių užsa 
kymų ne tik lietuviai, bet ir ki 
tataučiai, k. a. — buvo užsaky 
mų iš keleto daktarų ir net vit 
no milionieriaus, nors vietinių 
siuvyklų čia yra nemažai.

Gražu, kai lietuviai remia sa 
vo tautiečius. J. Kručas.

KARTOJASI PASAKA...
Atkelta iš 3-čio psl. 

taip pasisukusių vėjų Įpūstas į 
„Pergalės“ žurnalą. Vadinasi, 
pripažintas „tarybiniu“.

Tokiu pačiu sumetimu verta 
buvo plačiau paskleisti ir V. 
Putino „Sukilėlius“. Norma 
liais laikais tokių perspausdini 
mų laikraščiuose gal nereikėtų, 
bet dabar laikai nenormalūs. 
Tad laikraštis nebartinas už tai, 
kad sudaro progos platesinar 
skaitytojų kiekiui susipažinti su 
dalykais, kurie turėtų lietu 
viams rūpėti, bet su kuriais susi 
pažinti kito būdo beveik nėra.

V. R., New Yorkas.

Ber%25c5%25be.ua
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HAMILTON/
VASARIO 16 ŠVENTĖ HAMILTONE

,,sukosi“ beveik 800 asmenų, 
dalyvaudami rungtynėse, šo 
kių vakare, ar priimdami nakvy 
nei kitų kolonijų jaunimą. Tai 
įrodymas, kad lietuviškasis 
sportas Kanadoje ranaa vis 
daugiau atgarsio mūsų visuome 
nėję, kad jis eina teisingu keliu. 
Vietos dienraštis ir torontiškis 
Globe and Mail lietuviškąjį 
sportą Hamiltone atžymėjo sa 
vo spaudos puslapiuose.

Ta proga, už gražų pasiseki 
mą Kanados Sporto Apygar 
dos pirmenybių Hamiltone, klu 
bo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kun. dr. J. Borevičiui SJ, atlai 
kiusiam šv. mišias ir pasakiu 
šiam pamokslą, Hamiltono 
A. V. parapijos klebonui, mūsų 
klubo garbės nariui kun. dr. J 
Tadarauskui už sveikinimus, lei 
dimą pasinaudoti klebonijos pa 
talpomis šachmatų rungtysėins, 
fantus loterijai ir kt. paramą 
žaidynėse, parapijos komitetui 
už leidimą nemokamai pasinau 
doti sale stalo teniso rungty 
nėms ir fantus loterijai, KSA ir 
jos vadovui p. Uogintui, visų 
klubų pirmininkams už prisidė 
j imą šių pirmenybių surengi 
mo.

Be svetingų hamiltoniečių pa 
galbos, priėmusių į savo namus 
Toronto, Ročesterio ir Montre 
alio sportininkus, be gausaus jų 
dalyvavimo bendname sporti 
ninku pasilinksminime, pirme 
nybės būtų neįmanomos, nes 
tamstos visi palengvinote pa 
dengti beveik 600 dol. susida 
riusias išlaidas. Visiems nuošir 
dus ačiū už rūpestį mūsų jauni 
mu.

Prie didelio žaidynių ir šok;ų 
vakaro pasisekimo prisidėjo ir 
mūsų spauda — Tėviškės Žibu 
riai ir Nepriklausoma Lietuva, 
patalpindamos ne tik praneši 
mus, bet ir vedamuosius strai 
psnius. Redakcijoms lietuviš 
kas ačiū. Už atspausdinimą 
miesto planelio, nurodant žai 
dynių vietas, dėkojame p. E. 
Gudaičiui. Didelis ačiū dirbu 
siems šokių vakare, prie loter1 
jos ir bufeto: p. p. V. K. Gele 
žiniams, A. Šopienei, K. Mik 
šiui, J. Raguckui. o sol. Stei. 
Mašalaitei — už dainas šokių 
metu.

Tamstų visų įdėtas darbas 
palengvino mums pravesti pir 
menybes už ką dar kartą sporto 
klubas Kovas taria sportišką 
ačiū. K. B.

HAMILTONO L. S. R.
DR-JOS VALDYBA

sausio 30 d., p. Paškevičiaus pa 
talpose, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Paukštys, sekr. P. 
Breichmanas, kasin. J. Paškevi 
čius, ryšiui su kanadiečiais skau 
tais A. Tumaitis, pareng’rnų rei 
kalams, Ig. Varnas ir p. Va 
minskienė. ūkio p. Lazdutis, 
transporto H. Rimkevičius ii 
spaudos V. Pašilys.

A. Paukštys pasidžiaugė dar 
niu bendradarbiavimu, rengiant 
šokių vakarą, kas davė geras 
pasekmes. Gauta pajamų 720 
dol., gryno pelno 257,97 dol. 
Viso kasoje turima 354.52 dol. 
Pinigai nutarta laikyti banke 
,,Talka“.

Pagal skautų-čių Vadų 1961 
metams numatytą darbų plana 
vakaro pelnas bus panaudotas 
daugumoje stovyklavimo ir kt. 
reikalams. Skautų pageifiavį 
mas įsigyti rotatorių, nutaria 
patenkinti. Reikėtų 6 palapi 
nių. P. Kaminskienės sumany 
mu įsigyti stovyklavimui pirm, 
pagalbos palapinę, pavesta 
skautų vadams susitarti su To 
ronto skautais.

Skautų vadų buvo nusiskųs 
ta. dėl patalpų sueigoms, bei

Nepriklausomybės šventes 
minėjimas prasidės vasario m. 
19 d.. 11 vai. Aušros Vartų pi 
rapijos bažnyčioje, iškilmingo 
mis pamaldomis. 4 vai. vak. 
Hamiltono Liet. Namuose. įvy 
ks minėjimo aktas. Paskaitą 
skaitys teis. V. Ignaitis.

Meninė dalis — montažas 
..Kur giria žaliuoja“, išpildys: 
Hamiltono Lietuvių choras, ve 
damas sol. V. Verikaičio, Sol. 
V. Verikaitis, Hamiltono tau 
tinių šokių grupė, ved. G. Brei 
chmanienės, deklamuotojos — - 
Lina Verbickaitė ir Silvija Mar 
tinku tė.

Bendruomenės Valdyba kvie 
čia visus Hamiltono ir apylin 
’’ių lietuvius dalyvauti, tame 

lums taip svarbiame, minėjime 
ir parodyti mūsų tautinį susipia 
timą svetimtaučiams svečiams, 
kurių, tikimasi, atsilankys ne 
mažai. Prie įėjimo bus renka 
mos aukos, minėjimo išlaido 
ms padengti.

Tuo pačiu noriu priminti, 
kad vasario mėn. 14 d. 10 vai. 
vakaro, per Hamiltono radio 
stotį CHML, banga 900, Lietu 
vos Nepriklausomybes proga, 
labai įdomiai kalbės, lietuvių 
gera bičiulė, radio komentatorė 
Mrs. Edith Hyder. Nė vienas 
nepraleiskite jos kalbos nepa 
klausę. B-nės Valdyba.

SPORTO DIENOS 
HAMILTONE

pradėjo labai gražioje nuotaiko 
je. Be sportinių kovų šeštad e 
nį ir sekmadienį, stebint beveik 
500 žiūrovų, didelį pasisekimą 
turėjo bendri šokiai Knights oi 
Columbus salėje. Ji buvo per 
pildyta jaunimu iš Montrealio, 
Toronto, Ročesterio ir Hanrl 
tono, kuris prie itališko orkesr 
ro, daiuojant torontielei Su. 
Mašalaitei, gražiai linksminosi, 
sudarė naujas pažintis. Sekma 
dienį, VAV parapijos bažny 
čioje Tėv. J. Borevičius SJ, lai 
kė Šv. mišias ir pasakė gražų pa 
mokslą, pažymėdamas, kad to 
kiose žaidynėse negali būti kai 
bos apie vienos ar kitos komai.' 
dos pralaimėjimą. Tai yra visų 
lietuvių laimėjimas, kadangi 
pats jaunimo sutraukimas į lie 
tuvišką veiklą, šiuo atžvilgiu i 
sporto žaidynes, yra džiaugs 
mas ir didelis laimėjimas, dide.-. 
nis negu sporto aikštėje. Gero, 
svečias kvietė visus tėvelius leis 
ti savo vaikams įsijungti j spor 
tinį gyvenimą, kadangi jis yra 
lietuvybės palaikymo ramstis. 
Suvažiavusį jaunimą dar sveiki 
no Kovo garbės narys kun. dr. 
J. Tadarauskas, pasidžiaugda 
mas gražiais hamiltoniečių spor 
tininkų laimėjimais. Pamaldų 
metu giedojo parap*jos choras 
ir sol. Verikaitis. Sportininkų 
pamaldos baigtos tautos him 
nu.

Katedros mergaičių gimnaz 
jos salėje, vyko baigminiai su 
sitikimai, stebint beveik 300 ž,u 
rovų, o per abi dienas, apie 
sportinį gyvenimą Hamiltone

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.
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TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A“

Išduodamos paskolos iki $ 3,000 
Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. 

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E., Room 13, 

notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL,4

kitokiems reikalams trūkumo.
Nutarta jieškoti glaudesnio 

bendradarbiavimo su parapija 
bei kitomis grupėmis. V. F.
PRIEŠGAVĖNIN1S ŠOKIŲ 

VAKARAS
įvyks vasario 11d. 7.30 vai. v.
parapijos salėje, 58 Dundum 
St., N. Šį šokių vakarą ruoš ? 
parapijos choras ir ateitininkų 
kuopa. Šokių metu programą iš 
pildys mišrus choras, sol. V. Ve 
rikaitis ir bus kitų įvairenybių. 
Šokiams gros puikus orkestras. 
Veiks gėrimų bufetas. Bus tur 
tinga loterija.

Tad kviečiame visus atsilan 
kyti į šj paskutinį šokių vakarą 
prieš gavėnią. J. F.

25 DIENOS. ..
Atkelta iš 2-ro psl. 

nas Vokietijos lietuvis Augs 
burge pasakydamas, kad viso 
kių žmonių esama, visokių lie 
tuvių galima rasti Vokietijoj.

Vėlų vakarą pasiekiau Augs 
burgą. Apsistoju vaišingoje j.u. 
J. G. Šileikių šeimoje, kuri mn 
ne anksčiau buvo Kvietus. Ka 
dangi rytojaus diena yra visų 
Šventų ir po jų — Vėlinės. Ne 
noriu tom dienom vienas būti 
tarp keturių viešbučio sienų.

Ir kada kitos dienos rytą iŠ 
ėjau į gatvę,

nustebintas buvau masių 
žmonių, 

apsirengusių daugiausiai tam 
siais drabužiais, nešančių gėles 
vainikus, eglių šakeles. Pilni 
tramvajai autobusai važiuojan 
čių kapinių link, į bažnyčias. Vi 
sų Šventųjų diena — mirusiųjų 
pagerbimo diena. Mes, Lietuv.. 
je, Vėlinių dieną skirdavome 
mirusiųjų atminimui. Tuo tar 
pu Bavarijoje, tam paskiriama 
lapkričio 1 d. Kapinėse — di 
džiausią spūstis. Ir kas nuosta 
bu, kad k.iekvienas kapas yr» 
papuoštas, padėti vainikai, gė 
lės. Vokiečiai nedegina daug 
žvakučių ant kapo — dvi-tris. 
Jas padeda-prie Nukryžiuotoio, 
pastatyto augštai ant didelių 
akmenų, viduryje kapinių. Lie 
tuvišku papročiu, žvakutes už 
degiau ant mamos kapo Vibų 
Šventųjų ir Vėlinių dienomis. 
Būriai žmonių sustodavo, tyliai 
p&sakydavo' „.amerikanet*“, 
skaitydavo antkapio įrašą, tai 
vėl kažką tarp savęs šnabždėda 
mi, eidavo tiliau gražiais kapų 
takeliais.

Tom dienom jaučiausi labai 
labai laimingas. Ne todėl, kad 
buvau arti motinos kapo. Ne. 
Man atrodė, kad esu Lietuvoje, 
lankau Vilniaus Rasų kapines, 
kuriose taip pat būdavo di 
džiausią spūstis, deginamos žva 
kūtės. Tuo tarpu čia. Kanado 
je, to nėra. Ir stebiuosi, kad Eu 
ropa, vadovaudama visam pa 
šauliui kultūriniu gy venimu, ne 
visuomet gali įteigti gražius pa 
pročius. Tiesa, yra Kalėdos, 
Motinos ir Tėvo dienos, eglu 
tės. Tačiau ir jos paremtos bu 
nio pagrindais. O lavonas ,,di 
rektoriui” reikalingas tik keiio 
ms dienoms. Kol sumokama 
tūkstantį dol. Po to — žinokis 
sau! Taip. Naujoji technika į 
naują pasaulį, neįdeda tikros 
žmoniškos širdies. Technika tik 
užsuka aparatą. Tuomet žmo 
gus pasidarai paprasčiausiu ro 
botu, užmiršdamas tuos, kurie 
tave užaugino, išauklėjo, ver 
go ir kentėjo. Užkasti žmones 
žemėje, biznieriams nebereika 
lingi. Jiems reikalingi gyvi, '-m 
rie pasiduoda aklai jų valiai, ku 
riuos pagauna gražiom vitri 
nom, papuošalais, milionine 
reklama...

Greitai prabėgo paskutinės 
trys dienos Vokietijoje. Laikas 
atėjo atsisveikinti su Augsbur 
gu, nes lapkričio 4 d. jau lauke 
lėktuvas 
iš Frankfuito į Amsterdamą. 
Per pusantros valandos pasie 
kiamas beveik milioninis Artis 
terdamo miestas, kuris puikiai
vakare atrodė su tūkstančiais 
įvairiaspalvių Šviesų, kad ir žiū 
rint iŠ mažo lėktuvo lango. 
Trumpas paso ir bagažo patik 
rinimas. Ir štai didelis KLM B 
vės autobusas veža mane tik už 
1 guldeną (apie 35 et.) į pati 
miesto centrą. Taxi pagelba ran 
du viešbutį ir kiek susitvarkęs 
— darau pirmus žingsnius 
Olandijos žemėje.

Bus daugiau.

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS „LITAS”
1960 m. apyvarta ir balansas 1960 m. gruodžio mėn. 31 d.

1. Apyvarta
Pajamos Išlaido*

Gauta indėlių $ 307,295.24 Išmokėta indėlių $ 207,529.09
Grąžinta paskolų „ 134,981.54 Išduota paskolų ,, 232,087.97
Gauta palūkanų „ 26,214.41 Valdymo išlaidų ,, 9,003.52
Gauta įst. mokesčio 107.— Įnešta į Centro Kasą ,, 1,216.77
Centrinė kasa „ 1,116.77 Įvairių asm. s-ta „ 1,270.94
Įvairių asmenų s-ta „ 853.44 Kredito Unijų Lyga „ 46.—
Inventoriaus nurašymas „ 70.46 Inventorius pirktas „ 502.46

Išmokėtas dividendas „ 14,226.50

Viso pajamų $ 470,638.86 Viso išlaidų $ 465,883.25
Tad 1960 m. padaryta viso apyvarta $ 936,522.11

2. Pelno-Nuostolių sąskaita
Pajamos Išlaidos

Palūkanos iš skolininkų $ 23,933.40 Valdomųjų organų išlaidos $ 2,739.50
Palūkanos iš invest, ir Draudimai ,, 4,057.72

einamosios sąsk. „ 1,735.07 Skelbimai ir reprezentacija ,, 225.59
Įstoj. mokestis 107.— Raštinės išlaikymas „ 1,851.76
Grąžinta draudimo išlaidų „ 545.94 Patalpų remontas ,, 128.95

Viso pajamų $ 26,321.41 Viso išlaidų $ 9,003.52
Pelno lieka $ 17,317.89

3. Pelno paskirstymas
4,25% nariam* indėlininkams dividendo $ 14,226.50
Atsargos kapitalui padidinti 99 1,750.—
Gratifikacijos 99 187.50
Kultūros ir šalpos reikalams 99 600.—

• Pelno likutis (nepaskirstytas) 99 553.89

Viso $ 17,317.89
4. Balansas

Aktyvas Pasyvas
Paskolos $ 348,551.78 Indėliai (šėrai) $ 406,239.81
Centrinėje Kasoje ,. 31,200.— Atsargos kapitalas ,, 5,250.--
Kredito Unijų Lygoje ,. 100.— Pelno likutis 1,755.32
Inventorius „ 650r- Laikinos sumos 612.50
Įvairūs asmenys „ 382.50'
Kasa ,, 32,973.25

Viso $ 413,857.63 Viso $ 413,857.63
5. Bankelio augimas

Metai Aktyvas Paskolos Nariai Skolininkai Pelnas
1955 25,444.28 18,030.00 160 25 590.00
1956 75,415.42 54,876.00 226 55 2,134.81
1957 122,857.95 106,246.90 298 88 5,614.71
1958 221,648.78 183,231.05 383 111 9,005.75
1959 311,675.09 251,445.35 451 126 13,086.15
1960 413,857.63 348,551.78 546 140 17.317.89

6. Valdybos ir komisijų nariai 1960 m.
Valdyba Kredito Komisija

Pirmininkas A. Norkeliūnas Pirmininkas J. Juškevičius
Vice-pirminmkas J. Bernotas Nariai V. P. Zubas
Sekretorius S. Kęsgailą

ir vedėjo padėjėjas P. Rudinskas Revizijos Komisija
Bankelio vedėjas D.Jurkus Pirmininkas J. Bulota
Vald. narys Nariai B. Staškevičius

veiklos vystymui P. Lukoševičius K. Toliušis

„Litas” indėlininkam* išmokėjo 4,25% dividendo,už asmenines paskolas ėmė 
70 centų už 100 $ į mėnesį iruž hypotekas 65 et. už 100 $ į mėnesį.

„Lito” Valdyba džiaugiasi sėkmingai užbaigusi šeštuosius savo veikimo metus, 
sveikina esamus ir būsimus narius tikisi dar sėkmingesnių veikimo metų.

A. Norkeliūnas, Pirmninikas. D. Jurkus, Vedėjas.

DĖL VAISTŲ SIUNTIMO I 
LIETUVĄ

Dėl vaistų siuntimo į Lietu 
vą yra didelis susirūpinimai, 
bet nėra jokių priemonių pa 
veikti nuožmiajam Lietuvos 
okupantui. Daugelio pasiųst: 
vaistai sugrįžo, ir okupantas 
reikalauja jam sumokėti graži 
nimo išlaidas. Dėl to tur. dide 
lių nemalonumų ir siuntimu 
kontoros.

Dėl siuntimo yra tokios oi* 
cialios sovietų sąlygos: Reikia 
recepto gauto būtinai iš Lie 
tuvos. Ne bet kokio, bet tas re 
teptas turi būti parašytas spe 
cialjos formos blanke, kuris yra 
nustatytas sovietines diktatu 
ros. Blankas turi būti pasirašy 
tas sovietinio, tam tikslui turin 
čio teisę, gydytojo. Blanke bū 
tinai turi būti įrašyta, kad pa 
žymėtieji vaistai leidžiami gau 
ti iš užsienio. Šis blankas turi 
būti antspauduotas. Siunčiant 
vaistus, šis blankas, kuris fak 
tinai yra leidimas gauti iš už 
sienio vaistus, drauge su vais 
tais turi būti siunčiamas vaistų 
siuntinyje. Be to, vaistai turi 
būti siunčiami tiktai per liccnci 
juotą siuntinių kontorą, ne ki 
taip.

Tačiau, dar nekonstatuotas 
atsitikimas, kad kas tokį leidi 
mą būtų gavęs. Lietuvos gydy 
tojai bijo tokius leidimus išduo 
ti. O kas yra gavęs iš Lietuvos, 
kad ir gydytojo ir receptų blan 
ke įrašytus receptus, tai vis 
vien vaistų negalėjo gauti. To 
dėl faktinai dabar vaistų siunti 
mas į Lietuvą kol kas nėra gali 
mas. Jeigu bus surasti kokie 
siuntimo kanalai, tai apie tai 
bus pranešta, o kol kas galioja

NIAGAROS PUSIASALIS
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Niagaros Pusiasalio Vasario 16-tos 
minėjimas

įvyks s. m. vasario 11 d. 6 v. v. Wellandc, 
Slovakų salėje 162 Hagar St. 

Programoje.
p. H. Stepaičio paskaita. 

Solistai:
A. Paulionis, St. Mašalaitė, Al. Hubers. 

Akordeonistas P. Remezaitis.
Po minėjimo užsigavėjimo pasilinksminimas su kugeliu ir 

kitais skanumynais. Gros geras orkestras. 
Moksleiviams įėjimas nemokamas.

Sekmadienį — vasario 12 d. St. Catharines ir Wellande 
iškilmingos pamaldos įprastu metu. 

Būkime punktualūs!

Welland ir St. Catharines Ap. Valdybos. 
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WINDSOR, Ont
AUKOJO VASARIO 16-IOS GIMNAZIJAI.

Windsoro lietuviai giliai, ver 
tindami Vasario 16-sios gimna 

tiktai anksčiau suminėti griežti 
suvaržymai.

Sovietinei diktatūrai žmo 
gaus sveikata ir gyvybė — ae 
svarbus dalykas. Bolševikai sa 
ko: tegul milšta, žmonių už 
teks. Toks yra komunistų rūp- 
nimasis žmonių gerbūviu! Tok* 
yra „nemokamas gydymas“. 
W Dr. J. Puzino suredaguotai 
naujas — XXIII — enciklope 
dijos tomas, jau renkamas.
* Alės Rūtos romaną „Į saulė 
tekį” išleidžia Nidos Knygų klu 
bas. 

zijos reikšmę, kuri yra visų Fe 
tuvių solidarumo bei ryžto sim 
bolis, gyvos lietuvybės išlaiky 
mo sala, tikroji viltis, Gimnazi 
jos reikalams aukojo: po 5 dol. 
Pr. Kairys, Dr. D. Naikauskie 
nė, Inž. St. Naikauskas; po 2 
dol. Pr. Dumčius, B. Januškie 
nė, V. Pundžius, F. Svabaus 
kas, L. Leparska»; po 1 dol. 
V. Čiuprinskas, V. Janušas, S. 
Pikšrys, J. Ražauskas, kun. V 
Rudzinskas, Ant. Tautkevičius 
Iš viso suaukota 31 dol. Pinigai 
su aukų lapu nr. 168 persiųsti 
per K. L. B. Šalpos Fondą Va 
sario 16-sios gimnazijai. Aukas 
rinko P. Januška.
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ayowt>real TORONTO
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS
šiais metais įvyks vasario 19 
dieną Plateau salėje, 3710 Ca 
lixa Lavll. Bus Dr. H. Nagi > 
paskaita ir meninė progroma. 
Minėjimą numatoma praduti 
punktualiai, nes 6 vai. turime 
užleisti salę kitam parengimui.

Smulkesnę minėjimo progia 
mą paskelbsime.

Seimelio Prezidiumas kvie 
čia visas ir visus tautiečius, ai 
atsakant nuo visų kitų pramogų, 
tą dieną rezervuoti mūsų Ne 
priklausomybės paskelbimo 4j- 
čiosioms sukaktuvėms visiems 
kartu susibūrus solidariai pami 
Dėti. Seimelio Prezidiumas.
NL BENDROVĖS POSĖDIS 
įvyksta vasario 10 d.. 7.30 v. 
vakare Nepr. Liet, patalpose.

Valdybos nariai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

BANKO „LITAS“ 
naujai išrinktos valdybos, kredi 
to komisijos ir revizijos komiu- 
jos pirmas posėdis įvyks a.t‘ 
nantį sekmadienį, vasario men. 
12 d. 8.30 vai. ryto banko pa 
talpose, prie Aušros Vartų 
rapijos salės.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimas rengia pasilinksmi 
nimą šį šeštadienį, vasario 1 i 
d., 8 vai. parapijos salėje. Gros 
puikus orkestras.

Kviečiami atsilankyti.
Šv. Kazimiero šventvakaris 

ruošiamas kovo 4 d., šeštadie 
nį, 8 vai. vak. parapijos salėje. 
Bus programa ir veiks lietuvis 
kas bufetas. Sekmadienį, kovo 
5 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
bus Šv. Kazimiero atlaidai.

Rinkliava bažnyčioje sausio 
29 d. 164.67 dol. ir vasario 5 
d. — 161.71.

Aukavo bažnyčiai Kazys V ii 
činskas 50 dol.. Justas Kibirui 
tis 30 dol., Stp. Bartašius ±0 
dol., A. Dagilis, A. Račiūnas 10 
ir Agota Žilinskienė 50 dol.
• SLA nauji nariai: Dr. H. Na 
gys, J, Petrulis ir P. Styra. Svr> 
kiname. Primename visiems 
SLA nariams, kad metinis susi 
rinkimas bus AV patalpose v« 
sario 26 d., po pamaldų.
• A. Markevičius dviem mene 
šiam atostogų išvyksta į Kab 
forniją.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun. 

Pirmadienį ir a «• . 7—*9 p. m.ketvirtadienį 
antradieni k K, 
penktadienį | 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MA LĮSK A 

2 biurai: 
5441 Bannantyne, Verdun. 
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop). 
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaiti8
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

PASISEKUSI SOLIDARU
MO MOKESČIO PRADŽIA

Nuoširdžiai dėkodami ,,Li 
to1’ vald. organams už sutikimą 
pasinaudoti jų visuotiniu s'.:si 
rinkimu pradedant solidarumo 
mokesčio rinkimo vajų, džiau 
giamės. kad mokestį apsimokė 
jo 90 bendruomenės narių.

Kadangi solidarumo mokė: 
tis sudaro bendruomenės pa 
grindines pajamas, tai Seimelio 
Prezidiumas dar kartą prašo v 
sų tautiečių apsimokėti jau už 
šiuos, o kurie nespėjo ir už pra 
ėjusius metus, nes ypatinga, 
šiais metais, ruošiant Lietuvių 
dieną, susidursime su finansi 
niais sunkumais.

Solidarumo mokestį renka vi 
si Seimelio Prezidiumo nariai, 
o pirmutinė proga būtų nebk 
ga minint Nepriklausomyi.es 
atgavimo 43-čias sukaktuves, 
vasario 19 d.

Seimelio Prezidiumas.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
AV komiteto svarbus susi.in 

kimas įvyks trečiadienį, 7.30 v., 
AV parap. klebonijoje. Susi 
rinkime labai prašomi da’.yvau 
ti visi komiteto nariai.

Kulinarijos Jrursai pradėt: 
V. parapijoje po 10 vai. f amai 
dų, Seselių namuose. Kursams 
vadovauja agr. J. Šipelienė 

Kursuose daly 
vauti yra maloniai kviečiamos 
visos lietuVės moterys ir mei 
gaitės.

A. Vartų bažnyčios reika 
lams L 29. suaukota 161.71 d.

Vienas AV parapijietis baž 
nyčios reikalams paaukojo 100 
dol.
• Pavogė kun. J. Bobino auto 
mobilį. šeštadienį, dienos n-e 
tu, nuo klebonijos namų. Vn 
gys ir automobilis dar nesuras 
ti.
• P. Jakubauskienė sugrįžo iš 
atostogų Floridoje. Ten dabar 
atostogauja pp. Masevičiai, ka 
lakutų farmos prie St. Jean sa 
vininkai.
• Adamonienė Janina, siunti 
nių į Lietuvą siuntėja, pakeitė 
butą ir jos adresas dabar via 
1674 Couvrette St. Telefonas 
tas pat liko.
9 L. ir K. Leipų šeimoje viešė 
jo iš Čikagos p. Leipienė su 
dukra, kurios dalyvavo pp. Lei 
pų jauniausio sūnaus krikštyti i 
se.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

141C Guy St., I a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

į ADVOKATAS

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

: Suit- 901
UN 1-8933

D.

ADVOKATAS

I
 JOSEPH P. MILLER, :

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

168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064 : 
Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

taisau ir dažau 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

NOTARAS |
Į JUOZAS BERNOTAS Z

B. A., B. C. L. {

215 St. James West, y
7 augitas. 4

4 TeL: AV 8-3115. |
y Namie 2654 Hogan y
|Tel.; LA 5-7023, 7—9 v.

M A

Šį šeštadienį, vasario lid. 7.30 v. vak.
Aušros Vartų salėje

TRADICINIS

Užgavėnių Balius-Vakarienė

tradicinis Užgavėnių
BALIUS - VAKARIENĖ
Šeštadienį, vasario 11d. 730 

vai. vakaro. Aušros Vaitų sa 
Įėję. Rašytojas, aktorius - hu 
moristas Antanas Gustaitis sut: 
ko, iŠ Bostono, išpildyti links 
mą, satyrinę programą. Už&a 
vėnėms bus pritaikyta vakari? 
nė. Šokiams grieš p. Joneliūno 
orkestras. Visi kviečiami atsi 
lankyti.

PRANEŠIMAS
Vasario 10 d. 8 vai. vakaro 

4249 Berri St. mokykloje yra 
šaukiamas visuotinis Lietuvių 
Akademinio Sambūrio susi’m 
kiųias.

Darbotvarkėje naujos valdy 
bos rinkimai ir V. Valkos filmai 
iš Briuselio tarptautinės paro 
dos ir Šveicarijos.

Narių dalyvavimas būtinas. 
Taip pat maloniai kviečiami sve 
čiai. Valdyba.
9 Vosburg Abel, kurio namuo 
se sudegė žmona ir 11 vaikų, 
apkaltintas jų nužudymu ir pa 
dėtas į kalėjimą.
9 Inž. J. Balčiūnas, sunkiai sir 
gęs ir turėjęs sunkią operacija 
pasveiko ir gerai jaučiasi
9 Serga. L. Skripka Jean i’a 
lon ligoninėje turėjo operacij:: 
J. Karašienė gydosi Daktarų Ii 
goninėje.
9 Vienas kalinys iš St. Vincent 
de Paul kalėjimo, dalyvavęs ka 
limų hokey žaidynėse atėmė iš 
sargo revolverį, paspruko į lais 
vę ir 12-kai valandų buvo užsi 
barikadavęs viename privačia 
me bute, kol galų gale buvo pa 
imtas. Policija jį sužeidė. Su 
žeista ir moteris, kur jis buvo 
pasislėpęs.
9 E. R. Žubiai susilaukė dūk 
terį.

AUKSINIS JUBILĖJUS...
Atkelta iš 1-mo psi.

Esu taip pat dėkinga visoms 
Šv. Onos narėms, kurios yra pa 
sidarbavusios ir pagelbėjusios 
per tiek metų mūsų draug-jai, 
kad išsilaikytų ir išaugtų tokia 
didelė organizacija.

Didelis dėkui visiems Tėve 
liams klebonams, labjausiai Kle 
bonui Bobinui, nes pei 32 me 
tus, jis patarnavo visoms mūsų 
narėms gyvenimo reikaluose ir 
varguose.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ctawford Bridge Ave, Verdun. Rytais __ pir
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Pa/apijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

L i & t U V A

Rašytojo - aktoriaus

Antano
Gustaičio

humoristinė programa.

Puiki, karšta vakarienė.

P. Joneliūno orkestras.

Bufetas ir loterija.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

K. L. K. Moterų dr-jos
Montrealio skyrius.

Laikas neleidžia išvardinti v, 
sus asmenis, kurie vienokiu ai 
kitokiu būdu padėjo. Per ilgai 
užtrukčiau kalbant apie dr-jos 
veiklą.

Visiems Tėveliams, svečiams 
atsilankiusiems į mūsų jubilė 
jaus vakarienę, tariu tukstanų 
kartų ačiū, ačiū. Per tiek metų 
jūs visuomet rėmėt nuoširdžia, 
mūsų parengimus. Už sėkmingą 
šio Jubilėjaus surengimą iš šir 
dies dėkoja visa Šv. Onos vėl 
dyba. Poniai Juškienei až ta 
kią puikią svetainės dekorac ;ą, 
šeimininkėms, kurios dirbo pra 
kaitavo po kelias dienas, kad vi 
sus tinkamai pavaišintų; vi 
soms nešiotojoms prie stalų; 
tiems, kurie pagelbėjo visą pu 
statyti į salę ir visiems, kurie 
prisidėjo aukomis prie iškiltum 
gos vakarienės.

Baigdama noriu labai karš 
tai padėkoti didžiai Gerbamam 
Tėvelui Jucevičiui už dideles pa 
stangas mūsų Jubilėjaus nau 
dai.

Vakarienę vedė Marija 
Arlauskaitė.

Ji kvietė sveikintojus, kurių 
buvo ištisa eile.

Per 30 su viršum klebonavi 
mo metų kun. J. Bobinas iš dr- 
jos patyręs didėlės paramos ir 
ta d-ja kuri savo narėms vykdo 
pašalpos darbą, bet daug pace 
da ir parpijai.

Parapijos administratorius 
kun. Dr. Jucevičius pareikė vii 
tį, kad ir jam, kai tenka dirbt’ 
atsakingas darbas, organizaci 
ja padės ir bendradarbiaus. Ku 
nigas Jucevičius Šv. Onos dr- 
jos nares kvietė į bendrą darbą.

AV Klebonas T. J. Borevi 
čius, o po jo ir T. S. Kulbis sve’ 
kino jubiliatę draugiją ir linko 
jo -.gražios darbuotės ateityje.

Toliau energingai, karštai ir 
gražiai kalbėjo apie draugijos 
veiką ilgametė pirmininkė D.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................ LA 2-7679
A. Markevičius. . . . CR 9-9793 
P. Adamonis............RA 2-2472
P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HU 1-2957 

Sekite musų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

VASARIO 16 D. ŠVENTĖS 
MINĖJIMO

iškilmingoms pamaldoms, ku 
rios jvyks vasario 19 d., visi šau 
liai organizuotai su vėliava da 
lyvauja Šv. Jone bažnyčioje ir 
renkasi parapijos salėje 1J vai. 
30 min. ryto.

Visus šaulius ir visuomenę 
kviečiame dalyvauti.

STUDENTAI RUOŠIA 
METINJ BALIŲ

Prince George viešbutyje vasa 
rio 11 d. Ju ve;ktjai yra susirū 
pine parengimo pasisekimu, 
nes atmena visuomenės abejin 
gumą pernai bei anksčiau. Jau 
nimui darantiems visokius pue 
kaištus primintina, kad neužten 
kai kalbų, bet rė kia ir konkre
čios paramos ir bendradarbia 
vimo, kuomet to prašoma.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGL. LIUTERONIŲ 

PAMALDOS
įvyks vasario 12 d., 1 vai. po 
pietų Liut. Išganytojo bažny 
čioje, Bloor Str. W., kampas 
Indian Rd. Pamaldas atlaikys 
Suprend. kun. Neįmanąs iš Či 
kagos. Pamaldų metu giedos 
parapijos mišrus choras ir gros 
triūbininkai. Maloniai kviečia 
me Toronte ir apylinkėje gy
venančius kuo skaitlingiausiai 
pamaldose dalyvauti.

Parapijos taryba.
TORONTO LIETUVIŲ 

CHORAS„VARPAS“
Vasario mėn. 11 d., šeštadie 

ni 7.30 v. vak. ruošia linksma 
vakarį, kuris įvyks Šv. Jono p.
rapijos salėje.

Kviečiame visus atsilankyti, 
smagiai praleisti laiką, ir tuo pa 
čiu paremti „Varpą“.

Toronto Skautų Rėmėjai. 
SEKANTIS SLA K-POS 

SUSIRINKIMAS 
įvyksta vasario 13 d., sekma 
dienį, 1 vai. pp. Lietuvių na 
muose. Po savo reikalų svarsty 
mo, pagal naujosios valdybos 
pažadus, paįvairinti susirinki 
mus, p Naujalis turės trumpą 
apžvalgą apie didįjį žmonių žu 
diką — širdies ligas. Taip pat 
gal susidarys galimybė parody 
ti įdomią iškarpą iš Dainų šver 
tės Vilniuje. — sp —

Girdauskienė, kuri per 30 metų 
yra labai daug patyrusi i- išgy 
venusi. Ji sako, kad norint bet 
kiek nušviesti dr-jos nueitą ki
lią, reiktų daug kalbėti. Ji 
džiaugiasi sulaukusi auksinio ju 
biėjaus. Po to seka visa eile 
sveikintojų, kurie visi randa pa 
sakyti gražaus apie dr-jos veik 
lą ir linkėti geros ateities: Šv. 
Elzbietos dr-jos vardu pirm. p. 
Astrauskienė, Sūnų dukterų d- 
jos pirm. p. Janušas, KL Kata 
likių Moterų dr-jos pirm. p. Vi1 
činskienė, Kanados Lietuvių li
nes Krašto valdybos pirm. Stp. 
Kęsgailą, Nepi. Lietuvos red. 
J. Kardelis ir kt.

M. Arauskaitė sveikinimus 
užbaigė, bet vaišes tęsėsi ir to 
liau. Vaišės buvo labai gerai ra 
ruoštos ir tarnyba puiki. Ta’ 
Šv. Onos dr-jos jublėjus buvo 
labai gražus. Linkime dr-jai su 
silaukti ir deimantinio jubilė 
jaus.

Beje, p. Girdauskienė prim: 
nė praleistas pirmininkes J. Vaš 
kienę, p. Stankevičienę ir 2e 
maitienę.

PARDUODAMAS NAMAS
LaSalle (3 Ave), trijų butų: 

5—5—3, elektra 220, puikios 
pajamos. $ 19.000, su išsimokė 
jimu. Skambinti PO 7-3704.
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MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR 

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltu*.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
SKYRIAUS

narių visuotiniame susirinkime, 
kurį pravedė K. Aperavičiut*, 
sekretoriaujant St. Ascvič.u, 
praeitų metų veiklos apžvalgą 
padarė v-bos pirm. dr. A. Zub 
rys, iždin. St. Čepas ir sekr. St. 
Banelis, o rebiz. k-jos vardu J. 
Šipelis.

Kaip iš anksčiau buvo uzsi 
brėžta kasmet suruošti vieną 
kitą? paiengimą, praeitaisiais 
metais nebuvo padaryta, ne?, 
kaip pirm, aiškino, tokių paitn 
girnų ruošimas ir daugeliui ki 
toms organizacijoms duoda tik 
nuostolius. Esą publikos žymi 
dalis nukrypo į ruošiamus įvai 
rius penkmečius, dešimtmečius 
ir kitokiais vardais sukaktu, i 
niais bei begaliniais „šauve 
riais”.

Be kasmet siunčiamos para 
mos Vokietijoje esantiems la'_ 
vės kovų invalidams, jau atsira 
do reikalas sušelpti ir vietos sk ’ 
riaus kai kuriuos narius, atsidū 
rusius sunkioje materialinėje 
būklėje ir ligoje. Kariuomenes 
šventės proga prie abiejų lietu 
vių bažnyčių daromos rinklia 
vos nuo pat pradžių, t. y. 1954 
m. davė apie 1300 dol. Iš tos 
sumos vien į Vokietiją išsiųsta 
1200 dol. ir apie 300 dol. sumai 
sušelpta vietos ligoje esanti sky 
riaus nariai ir karo invalidai.

Skyrius finansiškai rėmė u 
mūsų kultūrines bei socialines
institucijas. Iš sudėto nario nv
kesčio ir gautų anksčiau ruoši, 
mų pobūvių įplaukų, skyrius tu
ri tam tikrą fondą, kuris naudo 
jamas grynai savišalpos reika 
lams ir tik svarbesniam reika 
lui esant. Šiuo metu skyrius turi 
25 narius, iš kurių 4-ms reikalin 
ga vienokia ar kitokia pašalpa. 
Skyriaus narių vidutinis am 
žius yra 60 metų. Vienas narys 
yra sulaukęs 70 melų amžiaus. 
Tai gyvi mūsų laisvės kovų liu 
dininkai, kurių gyvenimas arti 
naši į saulėleidį.

Mūsų valstybinių ir tautinių 
švenčių metu jie visada v. gani 
zuotai su savo gražia vėliava, pa 
aukota dr. Kl. Liutkaus, daly 
vau j a iškilmingose pamaldose 
šv. Jono Kr. bažnyčioje ir prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę
paminklinės lentos atiduoda 
priderančią pagarbą.

Susirinkimui patvirtinus pra 
eitų melų piniginę apyskaitą, 
v-bai buvo išreikšta padėka už 
atliktą darbą.

Senoji valdyba, kuri Leve i k 
be pertraukos ėjo pareigas, aLi 
statydinusi prašė susirinkusių 
ją pakeisti naujais, atsisakyda 
ma nuo kandidatūros. Slaptu 
balsavimu į valdybą išrinkta ir 
pasiskirstė pareigomis: K. Ape 
ravičius pirm., VI. Kazlausk-' 
ižd. ir St. Asevičius sekr. R 
sijos k-jon išrinkta K. Kregžde. 
St. Čepas ir J. Šipelis. Susirinki 
me iš 25 narių dalyvavo 17.

Raštinė: LE 4-4451

I Dr. P. MORRIS : 
į DANTŲ GYDYTOJAS ! ’ 

$ Vakarais ir šeštadieniais '
K pagal susitarimą.

5 1082 Bloor W., Toronto 4 i
X (į lytus nuo Dufferin St.) ;

ONTARIO SEKMADL 
NIAIS VEIKS TEATRAI IR 

KINO TEATRAI
Kaip žinoma, Toronto ir ki 

tose Ontario vietose, vykdant 
balsavimus, buvo daromas refe 
rendumas dėl sekmadienių pi a 
mogų. Daugumas balsuotojų pa 
sisakė, už tai, kad būtų leis a 
sekmadieniais veikti teatrams, 
kino teatrams ir sporto žaidy 
nėms.

Toronto majoras Philipps 
tuo reikalu savivaldybėje turė 
jo specialų posėdį, kūno klau 
sėsi 5 Toronto miesto atstovai 
Ontario parlamente.’Miesto rn-i 
j oras, pasitarimo pasekmėje 
Ontario parlamentui pasiuntė 
pasisakymą, kad visi teatrai ir 
sportas galėtų veikti sckmadie

Nepriklausomyi.es
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