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Imre Nagy Afrikoje-- Lumumba
SPARČIAI DIDĖJA GRĖSM Ė TAIKAI IR BRĘSTA —--------------------------------

NAUJAS KARAS
Lumumba nužudytas. — Kong e vidaus karas. — Kuboje
sukilimas. — Gomulka smaugi a satelitus. — Kennedy lanko 

kitų kraštų atstovai. — Lumumbos nužymas —
Maskvos pamoka. —

Praėjusi savaite praėjo dide 
liame susierzinime dėl Lumum 
bos. ir jo bendradarbių nužudy 
mo. Šis nužudymas JTO nusi 
statyta ištirti ir kaltus nubausti. 
Kodėl Lumumbai su bendradar 
biais reikėjo nuginkluoti jų sar 
gybą ir bėgti nelaukiant kol J. 
Tautos sutvarkys reikalus, suda 
ro mįslę. Perdaug jau Lumum 
bos nužudymas primena veng 
rų Imre Nagy nužudymą. Ta 
me daug kas įžiūri sovietinę 
provokaciją, kad tuo pasinaudo 
tų ir ne tiktai diskredituotų J. 
Tautas, bet ir gautų naujų pro 
pagandos kozirių. Kad iš šios 
žmogžudystės sovietija daro 
au kapitalą, tai yra aišku, nes

SOVIETIJA TUOJAU SUOR 
GANIZAVO 

DEMONSTRACIJAS 
nukreiptas faktinai prieš „jieš 
mininką“ - Belgiją. Mes gi žino 
me, kad sovietijoje demonstra 
cijos nėra galimos, jeigu jų ne 
organizuoja pati valdžia, o ka 
dangi jos vyko prieš Belgijos 
atstovybę, tai reiškia, kad so 
vietijaj to reikėjo. Sokietijos vai 
džia jas organizavo, o kitose 
valstybėse — penktoji kolona. 
Visur komunistai šaukė: „Žmo 
gžudyslė! Budeliai!“ O Vengti 
jos sukilimo vado Imre Nagy 
nužudymas tai ne žmogžudystė 
ir ne budelių darbas?

KOMUNISTŲ PAMOKYTI 
NEGRAI NUŽUDĖ

LUMUMBĄ
Ką pasėjote, tą ir pjaunate. 

Tas tačiau nereiškia, kad žmog 
žudystę galima būtų pagirti, 
bet ji lygiai tokia pati Nagy. 
kaip ir Lumumbos. Tiktai pa 
vyzdį davė ne laukinė Afrika, 
bet laukinė Maskvos diktatūra.

Remiantis Lumumbos nužu 
dymu. Maskva tuojau pareikala 
vo pašalinti Jungtinių Tautų 
sekretorių Dag, nuginkluoti te: 
,ėto Kongo prezidento kanuo 
menę ir... pripažinti Maskvos 
patikėtinio Gizengo valdžią... 
Taigi, Maskva per Lumumo. s 
lavoną Konge norėjo sukurti 
naują savo satelitą.

Bet daug rimtesnis yra

INDŲ IR KITŲ „NEUTRA 
LIŲJŲ“ PASIVOLYMAS.
Jie siūlo Kongo sutvarkyti 

per Jungtines Tautas. Tai rmi 
tas pasiūlymas. Jeigu JT galėtų 
pilna jėga ir visu autoiitetu 
veikti, tai Kongo nesunku bū 
tų sutvarkyti, kaip siūloma fe 
deraliniu būdu, bet... sovietijai 
gi tvarka — tai mirtis, tai pra 
aimė*imas, todėl sovietija šie 

kia, kad tvarkos nebūtų. Tuo 
tikslu yra pasikėsinimas prieš 
Jungtines Tautas.

Kadangi, be to. Kinijos ko 
munistai, su Mao pryšaky je, 
konkrečiai siekia karo, tai susi 
daro labai rimta tarptautinė pa 
dėtis.

BET AR KILS TREČIASIS 
KARAS TUOJAU?

Atrodo, kad dar peranksti. 
Komunistai karo labai nori, bet 
bijo.

O jeigu pralaimės? O kadan 
gi dar netikra, jog sovietija lai 
mės, tai karas ir nepradedamas. 
Net ir karo entuziastai — kinai 
bijo eiti į trečią karą. Juos aiš 

kiai sulaiko Amerikos pasiruo 
Šimas gintis. Bet garantijos nie 
kas duoti negali. Todėl, esant 
didelei karo grėsmei, kai kurios 
valstybės jau ruošiasi gintis, 
stato slėptuves, daro pavojaus 
bandymus ir tt.

KITOS ŽINIOS
— Kuboje sukilimas prieš 

Castro diktatūrą plečiasi.
— Castro sutinkąs paleisti iš 

Kubos 80 pasislėpusių kitų vals 
tybių atstovybėse diktatūros re 
žimui nepritariančių kubiečių. 
Ar neatsitiks taip, kaip su Imre 
Nagy?

— Filipinai su Malajais š ita 
rė ekonominį ir kultūrinį bend 
radarbiavimą.

— Mokslinė JAV ekspeaici 
ja pasiekė Pietų ašigalį. Ji tiria 
dirvą. ,

— Kovo 27 d. Bangkonge su 
sirinks Azijos pietryčių gynimo 
organizacijos konferencija.

— Belgijoje rinkimai skelbia 
mi šio mėn. pabaigoje.

— Maskvai nepasisekė viena 
šališkas žygis Konge, nes JA / 
DB, Kanada ir kitos valstybės 
pareiškė Dagui pasitikėjimą n 
pasakė, kad JTO nėia Maskvos 
kolonija.

— Rusi j is raketa, paleista iš 
Žemės satelito, lekia į Venerą, 
kurią pasieks gegužės mėnesį.

— JAV paleido 21. Jo kon 
laineris turės atsiskirti nuo ra 
ketos ir nusileisti prie Havajų, 
kur jį ore pagaus JAV lėktuvai.

— Brusely nukrito lėktuvas, 
kuriuo skrido 18 Amerikos ii 
gurinio čiuožimo meisterių V isi 
jie žuvo. Dėl to tarptautinės fi 
gurinio čiuožimo pirmenyoės at 
šauktos.

— B. Pivaronienė, lietuv.ų 
kambario Pitsburgo universite 
te organizatorė, išrinkta SLA 
sekretore vieton mirusio dr. M. 
Viniko.

— Svarstant Kongo reikalus 
Saugumo taryboje Komunistai, 
buvę svečių kėdėse, sukėlė muš 
tynęs. Sužeista apie 40 asmenų.

— Vakarų Vokietija iSsivys 
tančių tautų naudai kasmet 
duos miliardą dolerių.

— Montrealio Loyola kolegi 
jos studentai, norėdami pasku 
binti gauti universiteto teises 
suruošė demonstraciją ir paste 
jo premjerui Lesage, vykstan 
čiam j žemės ūkio parodos 'iii 
darymą, kelią. Premjeras pa 
reiškė, kad karališkoji komisija 
reikalą tiria ir jeigu bus rasta, 
kad kolegija pi įaugusi iki uni 
versitetinio lygio, ji ir gaus tą 
vardą.

— Gomulka proteguotąją ka 
talikų organizaciją Pax apkro 
vėj mokesčiais, kurių anksčiau 
nereikalavo.

— Esą Vilniaus arkivyskupo 
pareigas einąs vyskupas Stepu 
navičius esąs ištremtas ne j VIa 
dimirą, bet į Kretingą. Čia svar 
bu, kad jis pašalintas iš paici 
gų. o jis gi vienintelis Lietuvos 
vyskupas.

SVEIKINAME NAUJUS 
SKAITYTOJUS

Pasiūlius eilei tautiečių, ku 
rie neskaitė „Nepriklausomos 
Lietuvos“, kaikurie ją užsisakė. 
Sveikiname visus nuoširdžiai ir 
džiaugiamės skaitytojų šeimos 
pagausėjimu.

KAS NAUJA KANADOJE
DIEFENBAKER IR GREEN 

PAS KENNEDY
Vasario 20 d. Kanados minis

teris pirmininkas J. Diefenba 
ker, lydimas užsienių reikalų mi 
nisterio H. Green, pakviesti j. 
A. V. prezidento J. F. Kenne 
dy, išvyko į Waahingtoną. Jie 
aptars visus aktualius klausimus 
— ir liečiančius tarptautinę pa 
dėtį ir Kanados su Jungtinėmis 
Valstybėmis. Oficialiai pabrėžia 
ma, kad jie svarstys nusiginkla 
vimo problemą.

FEDERALINĖ VALDŽIA 
PRIMOKA UŽ KVIEČIUS

Žemes ūkio ministeris A. Ha 
milton pranešė parlamente, 
kad valdžios primokėjimai už 
kviečius šiemet nustatyti tie pa 
tys, kaip pernai, po 10 et už 
bušelį, kas biudžete sudaro 38 
milionus dol. paramos ūkiniu 
kams.

JAV IR KANADOS CKIS 
BUS BENDRAS

Buv. JAV krašto apsaugos 
min. N. McElroy kalbėdamas 
Toronto prekybos ir pramonės 
metiniame bankete pareiškė, 
kad po kelių metų Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ūkis ir rinka bus bendra, nes, 
viena, jis ir dabar nepaprastai 
glaudžiai susijęs, antra, būtų sa 
vižudybė vesti nacionalinį ūkį, 
ir, trečia, bendras ūkio vedimas 
pagyvins abiejų kraštų garny 
bą, padidins darbus ir sudarys 
platesnes galimybes išnaudoti 
kraštų turtus. Toks ūkinis bend 
radarbiavimas jau vykdomas va 
L»rų Europoje.

MANITOBA IŠLEIS 
PASKOLOS BONUS?

Manitobos provincijos vai 
džia pasiryžusi išleisti paskolos 
bonus -e- ,,Canada savings 
bonds*’, apmokamus 5% palu 
kanų ir platinamų tiktai Moni 
tobos provincijoje.

— Iš „Camp Borden“ pabe 
go rankiniu kulkosvaidžiu neši 
nas kareivis, kuris esąs nepati 
kimas asmuo, todėl įspėjama 
saugotis ir sužinojus pranešti 
policijai.

VALSTYBĖMS
Montrealio miesto ir jų apy 

linkių lietuviai, skaitlingai susi 
rinkę 1961 metų vasario mene 
šio 19-tą dieną Plateau saleje, 
paminėti 43-iuosius Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo me 
tus vienbalsiai nutarė:

Šiuo metu senai kolonializmo 
santvarkai nykstant, visa eilė 
naujų tautų, kartais net tinka 
mai neparuoštų savistoviam gy 
venimui, sukuria savo valsty 
bes ir yra priimamos nariais į 
Jungtinių Tautų šeimą Tuo 
tarpu Lietuva, nuo seno turėju 
si savo valstybines tradicijas ir 
nuo 1918 metų atkūrusi nepn 
klausomą valstybę, tebėra nau 
jo ir grėsmingo sovietinio impe 
rializmo ir kolonizmo auka, kar 
tu su ištisa eile kitų buvusių lais 
vų tautų.

Todėl mes šiandien susirinkę 
reikalaujame;
a) Kad Lietuvoje būtų praves 

ti, Jungtinių Tautų priežiūio 
je, laisvi ir demokratiški r;n 
kimai ir tokiu būdu atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė,

b) kad visos laisvosios'tautos, 
ir senosios ir jaunosios, konk 
rečiai vykdytų teisybės ir 
laisvės principus, įrašyda 

mos Lietuvos nepriklausomy 
bės klausimą Jungtinių Tau

AŠTRIAI STATOMAS 
NEDARBO KLAUSIMAS
Oficialiais duomenimis bedar

bių skaičius pakilo iki beveik 
700,000, t. y. — apie 165,000 
daugiau lyginant su tuo pat ne 
tu praėjusio n enesio. Oficialiai 
toks nedarbo padidėjimas aiški 
namas klimatinėmis sąlygomis 
— labai patvariais šalčiais, ir 
įtaigojama, kad nuo kovo vidų 
rio nedarbas pradės mažėti.

Kai nedarbo klausimą darbo 
ministeris Starr parlamente iš 
kėlė, opozicija tuojau pareikala 
vo nedarbo klausimu pradėti 
diskusijas, bet pirmininkas ne 
prileido, nes, girdi, opozicija ty 
čia pučianti šį klausimą. Tačiau 
opozicijos lyderis, L. Pearson, 
kreipėsi į Min. pirm. J. Diefen 
bakerį, kad artimiausiu laiku vis 
dėlto nedarbo klausimas būtų 
išdiskutuotas.

KANADA APSIRŪPINA 
ATOMINIAIS 
ŠARVUOČIAIS

Kanados krašto apsaugos mi 
nisterija Montrealio „Canadian 
Car Co“ užsakė 500 atominių 
šarvuočių ,,Bobcat“, už 3 rr.il. 
500 tūkst. dol., vėliau 480 tų 
šarvuočių statybą perkėlė į 
Fort William, Ont., kur tie Šar 
vuočiai buvo išbandyti.

KANADA NE NEUTRALI
Kanados krašto apsaugos mi 

nisteris Douglas Harkness, ia.i 
kydamasis Montrealy, pareiš 
kė, kad Kanada ne neutrali vaL 
tybė. Kanada žino, ko siekia 
Rusija ir Kinija ir todėl nevaioi 
na neišmanėlio. Kanada visada 
atvirai ir aiškiai pasisako, nes 
žino, iš kur eina pavojai. Ntut 
ralumas ir vienašališkas nusi 
ginklavimas būtų mirtis.

Užs. reik. min. Gieen taip 
pat pasisakė, kad Kanada nega 
Ii būti neutrali, nes neutralumas 
atimtų iš jos ir tuos draugus, 
kurie yra ir kurie, bendrai veik 
darni, gins ne tiktai palys save 
bet ir Kanadą. O pavojai yra 
dideli, nes sovietinis imperials 
mas auga.

IR JŲ VADOVAMS
tų dienotvarkėn,

c) kad laisvojo pasaulio liki 
mas ir ateitis priklausys nuo 
to, kiek giliai ir tikrai bus su 
prasta ir paremta pavergtų 
jų tautų kova prieš rusiškąjį 
imperialistinį kolonizmą. 

Susirinkimas prašo visų vals 
tybių vyriausybes palaikyti 
šiuos mūsų prašymus.

VISIEMS VEIKSNIAMS
Montrealio miesto ir apylin 

kių lietuviai, skaitlingai susirin 
kę 1961 m. vasario mėn. 19-tą 
dieną Plateau salėje paminėti 
43-čiąsias Lietuves nepriklauso 
mybės atstatymo sukaktuves, 
vienbalsiai nutarė:

Įvertindami Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenes valdybos da 
rytas pastangas, praėjusiais me 
tais sušaukti visų lietuvių kon 
ferenciją ir ta proga paskelbti 
bendrą deklaraciją, protestuo 
jant prieš Lietuvoje darinius 20 
metų prie Sovietų s-gos priiur. 
gimo minėjimus bei daroma nu 
tautinimą ir krašto bei jo Žmo 
nių naikinimą.

Mes reikalaujame, kad tokia 
konferencija, nors ir pavėluotai 
būtinai turėtų būti sušaukta ir 
manome, kad šiam svarbiam rei 
kalui turėtų pritarti kiekvienas 
patriotas lietuvis, kuriam rūpi

Dear Mr. Charge d’Affaires: 
sary of Lithuanian independen 
ment and people of the United 
States, I extend hearty contra 
tuliations to you as representati 
ve of Lithuania on the occas 
sion of the forty-third anniver 
sary of Lithuanian independen 
ce. In refusing to recognize the 
incorporation of Lithuania in 
to the USSR, the Uunited Sta

LIETUVOS NEPRIKLAUSO MYBĖS ŠVENTĖ
MONTREALYJE

Šiemet buvo ypač graži ir ge 
rai įvykdyta.

Šeštadienį Lietuvos valsty 
bės atkūrimo 43-sias sukaktu 
ves mininėjo šeštadieninės 
kyklos ir augštesnieji kursai. 
Be to, šiemet Montrealio radio 
transliavo Windsore paruošia 
mą, kaip kasmet, radio progra 
mą per visą Kanados CBC :a 
dio tinklą.

Didžiosios iškilmes vyko auk 
madienį. Į lietuvių bažnyčias 
skautai, šauliai, kūrėjai - sava 
noriai, KLK Moterų dr-ja atvy 
ko organizuotai ir su savo vė 
liavomis, prie kurių budėjo or 
ganizacijų nariai, o A V bažny 
čioje ir prie paminklinės lentos.

Iškilmingas mišias laikė kle 
bonai, kurie pasakė ir Šventei 
pritaikytus pamokslus, budinau 
čius lietuvių tautos išsilaisvini 
mą iš rusiškos ir vokiškos oku 
pacijos bei kolonializmo ii gy 
venimą laisvėje ir naują Rusi 
jos okupaciją ir naują koloniz 
mą. Pamaldų metu AV bažny’ 
čioje iškilmingas mišias giedojo 
parapijos choras, vedamas mu 
ziko A. Ambrozaičio ir solo — 
op. sol. E. Kardelienė; Šv. Ka 
zimiero parapijoje pamaldų me 
tu giedojo sol. A. Keblys, vai 
gonuojant K. Žižiūnui.

Po pietų Plateau salė prisi 
rinko pilna tautiečių. Tai buvo 
labai gražus susirinkimas į aka 
demiją Lietuvos laisvės reika 
lui ir garbei. Pabrėžtina, kad da 
lyvavo perpus, maždaug, anka 
tyvesnės ir pokaiinės ateivijos 
tautiečių. Tuo galima tiktai pa 
sidžiaugti, nes jau baigia visai 
išnykti skirtumas tarp ateivijos 
kartų, — lygiai žmonių masė 
je, lygiai ir organizacijų vado 
vybių sudėtyje.

Akademiją atidarė Seiinebo 
Prezidiumo p-kas Alb. Norke 
liūnas trumpu, sklandžiu ir taik 
liu žodžiu. Įnešus į sceną vėlia 
vas ir sugiedojus Kanados him 
ną, labai gražią, poetiškai sukųr 
tą kalbą (ji bus įdėta sek. N L 
nr.) pasakė Dr. H. Nagys. Jos 
eigoje jungtinio choro, vedamo 
muz. Ambrozaičio, sugiedota 
kovotojams už tautos laisvę ge 
dulingoji, A. Vaičiūno, giesmė 
„Kokoje jus“.

Po to, dr. I. Gražytei prista 
tant, pareiškė sveikinimus: dide 
lis mūsų draugas Kanauninkas 
Drouin, vyskupijos atstovas; 
po jo Latvijos konsulas p. Tom 
son, ukrainiečių atstovas K Ro 
howsky, estų atstovas p. Ridai. 
Buvo perskaitytos ir priimtos 
dvi rezoliucijos, kurios deaa 
mos skyrium.

Antroje dalyje pirmiausia so 
lo dainavo Jonė Pauliūtė K. 
V. Banaičio „Vai toli”, B. Dva

MASINU FONDO VAJUS
L. K. Mindaugo šaulių kuopa,

Montreal...................... $100.00
„Vienintelis ginklas kovoje 

dėl Lietuvos laisvės liko spau 
da. Todėl šauliai ją remia ir 
rems kaip kovos ginklą. Mont 
realio L. K. Mindaugo saulių 
kuopa N. L. Mašinų fcnuui ski 
ria vieną šimtą dolerių, kad pa 
lengvinus naujų mašinų įsigi 
jimą, kad ji pagražėtų ir pato 
bulėtų savo išvaizda ir turi 

Krašto išlaisvinimas. Skaitant, 
kad kiekvienas iš lietuviškc 
kraujo gimęs automatiškai pn 
klauso Lietuvių Bendruomenei, 
tai konferencijai turėtų paleng 
vinti išspręsti ir visų lietuvišku 
veiksnių konsolidacijos klausi 
mą, kuris yra visų lauKiamas.

Susirinkimas prašo visų lietu 
viškų veiksnių tą klausimą dar 
kartą nuodugniai persvarstyti ir 
artimiausiu laiku tokią konfe

tes suports the claim of the Lit 
huanian people to a free and in 
dependent national existence. I 
am sure that I speak for the , 
American people in expressing 
the hope that pursuit of the 
just cause of the Lithuanian na 
tion will bring it to its goal.

Sincerely yours,

Dean Rusk.

riono ariją „Vilnius” iš op. 
„Dalia“ ir bisui dainą „Tėvy 
nės ilgesys“. Skambus, našus 
balsas, puiki tarsena, ryški in 
terpretacija padarė gerą (spūdį 
ir solistė buvo labai šiltai prnn 
ta. Jai įteiktas buketas rožių.

Mūsų žymusis pianistas K. 
Smilgeviičus davė taip pat gra 
žią lietuvišką programą — M. 
K. Čiurlionio „Vakarinius var 
pus“, V. Klovo „Pjeses“ ir A. 
Račiūno Baladę“. Visi kūriniai 
labai įdomūs ir juos pianistas 
išpildė pasigėrėtinai gražiai,, 
sukaupęs jiems daug kūrynin 
gurno ir gyvo jausmo.

Koncerto užbaigai vyko tau 
tiniai šokiai, vedami J. Piečai 
čio ir akordeonu palydimi G. 
.Dainiaus ir G. Latvaičio. Vyku 
šiai sukomponuoti šokiai: Ke 
purinė, Jonkelis, Lenciūgėlis, 
Oželis ir Vestuvinė polka. Visi 
jie gerai pašokti. Humoristiniu 
būdu sukomponuotieji puolikai 
ypač patiko. Gražus jaunimas, 
gražiai tautiškai pasirėdęs darė 
labai malonų įspūdį.

Pirmininkui A. Norkeliūnui 
pareiškus visiems programų 
vykdytojams ir dalyviams, 
drauge ir visiems tautiečiams, 
dalyvavusiems minėjime pade 
ką, visa eilė iškiliai sugiedojo 
Tautos Himną ir tuo minėjimą, 
šiemet labai gražiai pravestą, 
užbaigė.

Seimelio Prezidiumui priklau 
so visų mūsų nuoširdi padėka.

Pirmadienį, vasario 20 d., 
tarp 5 ir 6 v.pp., prancūziškasis 
CBC padarė su NL red. J. Kar 
dėlių pasikalbėjimą, išplaukusį 
iš Vasario 16 d. minėjimo. At 
sakyta į kelis klausimus ii lietu 
viškai paskelbta Plateau salėje 
paskelbtoji rezoliucija, kurią A. 
Stankevičius išvertė prancūziš 
Kai.

The Montreal Star ir The Ga 
zette minėjimą paminėjo, Da 
ėmę mintis iš rezoliucijos. Ga 
zette įdėjo beveik ištisą rezoiiu 
ciją, o Star sutrumpintai.

TAUTOS FONDO
Montrealio sk. valdyba nuošir 
džiai dėkoja visiems mieliems 
tautiečiams už aukas, Nepn 
klausomybės paskelbimo šven 
tės proga. Atskira padėka pri 
klauso p. Br. Lukoševičienei už 
talkinimą, renkant aukas.

Aukij surinkta 207 dol., viso 
šiais metais 223 dol. Vajus tę 
siamas.

Visus mielus tautiečius, dar 
neturėjusius progos paaukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalui, 
prašome atlikti savo pareigą Tė 
vynei.

Aukotojų sąrašas bus pa 
skelbtas vajui pasibaigus.

niu“, — pareiškia veikli Lietu 
vos Kunigaikščio Mindaugo 
šaulių kuopa per savo sekreto 
rių Juozą Šiaučiulį. Tai yra pui 
kus organizacijos gestas, geras 
pavyzdys ir kitoms organizaci 
joms..

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

renciją sušaukti.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

KONCERTAS
Balandžio 29 d. Dr. J. Basa 

navičiaus Skautų Vyčių būre 
lio Tautinių Šokių grupė rengia 
tautinių šokių koncertą, tai Dus 
pirmas šios rūšies koncertas 
Montrealyje.

Programoje dalyvaus apie 
100 šokėjų, tai yra visi, kuiie 
yra priklausę minėtai grupei.
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Dabartinė būsena Lietuvoje
Kasmet, kai minime Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktuves, 
reikia peržvelgti būsena Lietu 
voje.

Šiemet minime 43-sias Lietu 
vos nepriklausomybės atstaty 
mo ir 21-sias okupacijų sukak 
tuves. Daugista todėl, kad Lie 
tuva paeiliui išgyveno ir tebe 
gyvena ne vieną, bet kelias oku 
pacijas: pirma carinę ir kaizeri 
nę, po to fašistines — raudonų 
ją, rudąją, vėl raudonąją. Io 
kia jau Lietuvos „laimė“, kad 
ji, kaip tas „žirnis prie viešojo 
kelio“ — kas praeina, tas try 
pia. Pasigailėjimo, — matyki 
me, — nėra mažesniam ir silpes 
niam. Žmonija dar nepriaugo 
ligi tokio kultūros laipsnio, 
kad mokėtų ne tiktai gerbti ma 
žesnį, bet ir juo rūpintis, ka p 
tas priderėtų pagal humanišku 
mo kodeksą.

Tat ir Rusija, nors Chruščio 
vas rėkia, kad kolonializmas bū 
tų panaikintas, bet tai taiko ki 
tiems, tiktai jokiu būdu ne sau. 
Pasižiūrėkime, kokia gi dabar 
būsena Lietuvoje.

„Atodrėgio“ laikai, kurie vie 
nu saulės spinduliu lyg ir buvo 
praplėšę tamsius Lietuvos pa 
dangę užgulusius debesis, se 
niai jau yra praėję., Tai buvo 
po „tėvelio“ Stalino (didžiau 
šio pasaulyje žudiko) mirties. 
Juos būtina prisiminti, nes jie 
buvo vis dėlto davę okupuotai 
ir žudomai lietuvių tautai pi o 
švaistę vilčių. Žinoma, tai buvo 
naivu, nes nė vienas okupantas 
ir tikras kolonistas pats ge 
ra valia nepasitraukė ir nepasi 
trauks. Bet... gi komunistai taip 
gražiai skelbia laisves ir taip 
griežtai posisako prieš koloruz 
mą... Tai jau bent Lietuvoje 
lietuviui vis dėlto duos gyven 
ti... Ir sukruto Lietuva. Atsikvė 
pė. Tikėjosi. Kiek vilčių! Ypač 
jaunimui. Studentija metėsi į sa 
viveiklą. Studentija susirado at 
plėštas Lietuvos kūno dalis. 
Prasidėjo išvykos į Bielorusijai 
atiduotas sritis. Ten lietuviai 
taip pat atgavo viltis. Ir kilo 
entuziazmas. Jis net sugundė 
Amerikoje esančius lietuvius pa 
siteirauti, o gal ir Lietuvai bus 
suteiktos bent „satelitinės“ tei 
sės... Deja! Okupantas ^kietas 
ir žiaurus. Ne tam jis okupavo, 
ne tam jis kolonizuoja, ne tam 
jis išnaudoja, kad humaniškiau 
pasielgtų.

Taigi: visos viltys ką nors 
gauti Lietuvai „sovietinės bend 
ruomenės“ rėmuose dingo be 
pėdsakų. Ant „geležinės užaan 
gos“, kaip ant Dantės pragaro 
vartų užrašyta: „Palikite viltis, 
kurie čia įeinate“...

Kas turėjo kokių nors vilčių, 
nežinojo, kad Chruščiovas nu 
vertino Staliną tiktai todėl, kad 
pats iškiltų. Naujas tironas savo 
sostą pastatė ant savo pirmtako 
lavono. Bet istorinė patirtis sa 
ko: reikia sugriauti tironinę 
santvarką, o vietoje vieno tiro 
no visada atsiras naujas tironas. 
Taip ir atsitiko.

Todėl dabar Lietuvoje jau 
nėra ne tiktai lietuviško žodžio 
ir rašto, kaip sielvartavo poetas 
Baranauskas, bet nėra ir vilčių 
Okupacija vis žiauriau ir žiau 
riau spaudžia okupuotą lietuvį. 
Jau apie milionas lietuvių negy 
vena. Visas tautos kelvirtada

lis. Kuri kita tauta tokia nekal 
ta, neutrali ir nieku dėta, turi to 
kius nuostolius?! Tai baisu. Bet 
baisu mums, ne okupantui, ne 
kolonistui — sovietiniam tu 
sui. Jis džiaugiasi. Jam geriau 
sekasi naikinti lietuvius, negu 
caro valdininkams.

Lietuvoje vis daugėja ir dau 
gėja rusų. Vis stipriau ir žiau 
riau lietuviai persekiojami. V u 
kiečiau Lietuva išnaudojama.

Vis beviltiškesnė lietuvių kai 
ba leidžiamoji spauda. Vis žiau 
riau joje ryškus kolonisto bizt 
nas, kuriuo vis skaudžiau plaka 
mas darbininkas, kolūkietis ir 
vergo pareigose tarnautojas bei 
valdininkas.

Vis kiečiau pajungiamas oku 
panto tikslams realizuoti rašyto 
jas, dailininkas, skulptorius, mu 
zikas. Ir vaitoja visa Lietuva.

Aiškumo dėliai mes galėtu 
me pasakyti: tegul gi būtų Lie 
tuva tame grėmiume, kuiiame 
yra. Juk, jeigu būtų duotos 
bent kokios autonomijos teisės, 
kuriomis ji naudotųsi pagal sa 
vo sugebėjimus (o yra faktas, 
kad Lietuvos žmonės labai 
daug galėtų padaryti ir didelių 
darbų), tai galima būtų rasti ir 
sugyvenimą ir bendradarbiavi 
mą ir abipusišką naudą. Bet... 
kolonistui tai nepriimtina. Jo 
tikslas — išnaudoti visu šimtu 
procentų- Ir vyksta išnaudoji 
mas, ir vyksta lietuvių tautos 
naikinimas, ir vyksta prievarta 
vimas, ir vyksta fizinis ir mūra 
Inis smurtas.

Lietuva nutildyta. Jeigu dar 
jaučiamas kiek tautos pulsas, 
tai lyg ta ugnelė po pelenais... 
Žiauru ir baisu! Jau net pasu y 
žę kolonizmui atiduoti pas 
kutinės savo jėgas, ir tie despe 
racijoje — niekaip nepajėgia 
įtikti, niekaip nesugeba paten 
kinti okupanto reikalavimų!!!

Prieš kiek laiko iš Latvijos 
buvo žinių, kad ten buvo užsi 
mota iš kolūkiečių atimti pasku 
tinius sklypelius žemės, bet... pa 
bijota, kad gali ištikti masinis 
badas, ir, kas Žino, ar paklus 
žmonės masiškai mirti, o gal 
sukils ir nuvers tironus ! Tas 
sulaikė žiauriąją sovietinę dikta 
turą susilaikyti nuo paskutinio 
apiplėšimo pagrindinio gyvy 
bės palaikytojo — ūkininko, 
padaryto kolūkiniu vergu. O ka 
dangi bažnyčia Lietuvoje beli 
ko paskutinė lietuvybės tvirto 
vė ir vilčių palaikytoja, tai oku 
pantas mirčiai išvežė paskutinį 
Lietuvos vyskupą, atseit — nu 
kirto galvą!

Tautiečiai, budėkime! Neuž 
mirškime Lietuvos!

Nesigailėkime jai jokios au 
kos! J. Kardelis,

Kovo 9, penktadienis
Kelis sykius buvau pasiuntęs 

savo žmones pas Vareikių kai 
mo gyventoją Juozą Švenčia 
nį, dirbusį apylinkės sekreto 
riumi. Švenčianis buvo įspėtas 
atsisakyti pareigų. Nugirdau, 
kad prieš keletą dienų valsčius 
Švenčianiui pavedė surašyti 
apylinkės gyventojų taikomus 
gyvulius. Ir, reikia tik pagaivo 
ti, tas niekšas pavedimą įvykdė. 
Draugams pasakiau, kad Šven 
čianį reikia sunaikinti.

Šiandien rytą pamiškės keiiu 
Švenčianis su žmona važiavo j 
turgų. Juos pastebėjo netoli 
buvę mūsų vyrukai. Jie pašto 
jo pravažiuojantiems kelią. 
Švenčianis, žinodamas susitiki 
mo su mumis „skonį“, bandė 
bėgti, bet jį sugavo ir atvedė 
pas mane. Liepiau Juozą Šven 
čianį nedelsiant sušaudyti. Tai 
ir padaryta.

Kovo 29, ketvirtadienis
Jau senokai Žaliojoje, ties 

Veriskos kaimu, veikia plėšikų 
gauja. Sakau plėšikų, nes gana 
stambus būrys, kuriam vado 
vauja Šulą, iš esmės neveda jc 
kios kovos prieš Tarybų vai 
džią, o tik vagiliauja, plėšia gy 
ventojus, dažnai net ir turtin 
guosius, vadinamuosius buožes. 
Prisiplėštą turtą dalijasi, parda 
vinėja ir prageria. Gauja pras 
tai ginkluota; ginklai jiems rei 
kalingi tik apiplėšiamųjų pa 
gąsdinimui.

Vakar ryžomės aplankyti plč 
šikus. Pas juos nuėjome trise: 
aš, Povilas Šimkus ir Juozas 
Vareika — visi parašiulistai.

Nedideliame eglynėlyje mus 
pasitiko pats Šulą.

— Ko jums reikia? — taisy 
damasis didelį raudoną šaliką, 
paklausė Šulą.

— Mes kovojančios už Lie 
tuvos laisvę ir nepriklausomy 
bę grupės „Karklas“ atstovai, 
norime pasitarti su jumis dėl to 
limesnio bendro veikimo, — ta 
riau aš. — Esu grupės vadas 
„Baltušis“.

Šulą vėl pasitaisė šaliką, per 
žvelgė mus visus tris ir atsake.

— Kovojate už Lietuvą jūs, 
kovojame ir mes. . .

— Kur jūsų žmonės?
— Mūsų žmonės dabar 

muose, — paaiškino Šulą, 
kas pančius veja, kas sėklas
kuoja arba valo, — pavasaris 
prasideda; o kai kas gal ir mic 
ga. Susirinks vakare visi.

na

sai

BEDIEVIO NAMAS 
KAUNE

Vilniaus radio ir Lietuvos ko 
munistinė spauda rašo, kad 
Kaune bus statumas nau’as 
„Bedievio namas“. Bedievių 
draugija šiame susirinkime :š 
rinko komisiją iš 19 asmenų: 
prof. Urbonas. Norkevičius, 
Ruzgas, Ragauskas, prof. Kau 
neckis, Petronis ir kt.

Nelengva bolševikams kova 
su Dievu. . .

— Rytinė Vokietija neleidžia 
i Berlyną vyskupų suvažia/, 
mo.

— Vadinasi, dieną namuose, 
o naktį plėšikaujate — bandė 
patikslinti Šimkus — „Juodas 
ponas“.

Šulą buvo niūrus, į mus žiū 
rėjo iš padilbų.

— Ką jūs darote, — tęsiau 
aš, — juk jūs vagiate iš Visų, 
iš ko papuolė ir ką nugriebiate. 
O ar nužudėte ką nors?

— Kiekvienam paršui aš ne 
atsakau. Von iŠ čia! — sušuko 
plėšikų vadas.

Juozas Vareika pirmąjį Juos 
tos šovini įleido į rankinio kul 
kosvaidžio lizdą. Aš jam daviau 
ženklą susilaikyti.

— Ponas Šulą, — kalbėjau 
toliau, — tarkimės giažiuum. 
Tavo gaują mes galime sunai 
kinti per dvi minutes.

Jis kiek atlyžo.
— Bolševikų neapkenčiame 

ir mes, — žvelgdamas iš paniū 
rų prabambėjo Šulą. — Kraujo 
mes neliejame. Atimame laši 
nius, sviestą kailinius — na, ir 
viskas. O jūs? Jūs šaudote, ka 
riate, tarkuojate. . .

Ilgai Šulai įrodmejome, kad 
būtina mums susijungti. Pama 
žu susidraugavome. Vakaie, 
kai susirinko daugiau jo valka 
tų, įvyko pasitarimas. Aš daug 
kalbėjau apie tėvynės meilę. 
Prisiminiau pulkininko Vove 
rio, leitenanto Dambrausko, 
Klevo ir kitų žodžius ir juos 
kartojau iš nustebimo žiopsan 
tiems savo klausytojams.

— Jūs visi puikūs vyrai, — sa 
kiau jiems, — jūsų laukia gra 
ži ateitis. Apie jus sukurs poe 
mas, romanus, sakys, štai kas 
kovojo už Lietuvą. Negailėjo 
jaunų metų, negailėjo nieko, o 
kovojo. Už kiekvieną jūsų 
žingsnį, už viską jums bus at 
lyginta. Garantuoju.

Jie sutiko prisijungti pri< mū 
sų grupės.

Žuvus Šilui — „Kovui“, ne 
turėjome LLA organizacijos 
priesaikos. Pakvietėme seną 
LLA narį Šulskį, kuris tuoj 
pat parašė kitą priesaikos teas 
tą. Išrikiavome Sulos gaujos da 
lyvius ir juos prisaikdinome.

„Karklas“ išbujojo. Atitinka

Vadovauti vienam būriui pave 
džiau tam pačiam Šulai. Ki 
tiems būriams tegul vadovauja 
„Morkuška“ ir „Juodas po 
nas“. „Morkuška“ — pirmasis 
mano pavaduotojas.

Bus daugiau.

JUOKDARIAI
BIMBA DASIKALBĖJO IKI ABSURDO

Lietuvos okupacijos garbin 
tojas ir okupacijos garbintojų 
vadas, A. Bimba, „Laisvėje“ 
dasikalbėjo... ligi absurdo. Gir 
di „inkvizitoriai sudegino tūks 
tančius mokslininkų ir bedie 
vių"...

Viena, savo blogio negalima 
pateisinti kitų blogiu. Kita, ar 
Bimba nemato akin lendančių 
dabarties faktų? Paskutinį Lie 
tuvos vyskupą iš Vilniaus išve 
žė į Rusijos gilumoje esantį 
Vladimiro kalėjimą, kuriame 
jau yra nukankintas Vilniaus ar 
kivyskupas J. Reinys, kunigas 
dekanas Mironas ir kas žino, 
kiek ir kas ten dar nukankinti. 
O ar Bimba neatsimena Chruš 
čiovo pareiškimo' apie Stalino 
žmogžudystės? Tai jo gi ne 
tūkstančiai, bet milionai žmo 
nių išžudyti. Kuo gi Bimba pa 
teisina Rusijos komunistinės 
diktatūros vado milionų žmo 
nių išžudymą? Ar Bimba mano, 
kad jo absurdų nesupranta išti 
kimiausi jo pasekėjai?

ATVYKUSIEJI MYLI LIE 
TUVĄ, O BIMBA?

Bimba savo „Laisvės“ pa 
pliauškose rašo, kad iš Lietuvos 
pas tėvus į Ameriką atvykusieji 
berniukai ir mergaitės „myli sa 
vo tautą ir savo gimtąjį kraštą“. 
Tai yra labai gražu.

Bet A. Bimba taip pat yra at 
vykęs iš Lietuvos, — kodėl gi 
jis nemyli savo tautos ir savo 
krašto? Kodėl jis garbina oku

paciją ir Lietuvos žmonių pa 
vergimą ir prievartavimą? Bim 
ba, kaip vyresnis, galėtų būl' 
jiems pavyzdžiu, o dabar Bim 
ba, nusilenkdamas okupacijai 
ir kolonizmui, kelia jų tiktai pa

BIMBA NUSIGYVENO LIGI 
SĄVOKŲ NESKYRIMO
Verta stebėti, kaip Lietuvos 

okupanto tarnas, A. Bimba, sa 
vo fanatizme paskendo ir vijai 
neteko nuovokos. Jis rašo, kad 
Lietuvos okupacijos priešai dėl 
Antano Sniečkaus keliaklūnčia 
vimo Kremliuje „džiaugiasi ir 
didžiuojasi“... Bimba, kaip ma 
tyti, liko visai be galvos, nes jis 
visiškai neskiria sąvokų. Lietu 
vos okupacijos priešai ne džiau 
giasi ir didžiuojasi Sniečkaus 
laikysena, bet piktinasi ir erzi 
naši. Bimba visai jau pablūdo, 
jeigu tvirtina atvirkščiai.

Mandrapypkis.

— Chruščiovas atvyks pas 
Kennedy greičaiusia JTO pilna 
ties posėdžių metu.

TAUTIEČIAMS,
k'une 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.
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Ženklų likutis 1959 m. sausio 1 d 
Grąžinta ženklų iš Delhi ap. . 
Ženklų grąžinta iš Calgary ap. .

Viso pajamų $
Išlaidos
Išsiųsta ženklų per 2 mt. šioms apylinkėms: 
Toronto .............................................................
Sudbury.................................................................
Londono.................................................’...............
Fort William..................... 1.................................
Windsor..................................................... •..........
Vancouver ...... .'..........................................
Sault St. Marie...................................................
St. Catharines . .................................................
Dr. M. Anysui ...................................................
Nurašyta sugadintų ............ 1.............................

Viso išlaidų
Ženklų likutis 1960 m. gruodžio 31 d. .....

Balansas
Pajamos
Pasų likutis 1959 m. sausio 1 d 
Delbi grąžino pasų už............
Calgary grąžino pasų už . .. 
Toronto grąžino pasų už . . .

$ 8,716.25
44.50 

171.00 
8,931.75

$

$
$
$

625.00 
300 00 
220.00 
200.00 
150.00 

„ 150.00 
65.00 
27.50 
10.00 

115.00 
1,862.50 
7,069.25 
8,931.75

$

Viso pajamų $

120.00
22.00
16.00

281.00
439.00

Išlaidos
Išsiųsta Vancouver apylinkei pasų už . .
Likutis pasų 1960 m. gruodžio 31d. . .

Balansas $

8,00 
431.00 
439.00

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje, skelbdama praeitų 2 
metų pasų ir ženklų apyskaitą, ta proga reiškia širdingą pade 
ką visiems TF įgaliotiniams ir KLB Apyl. valdyboms už jų pa 
siaukojimą platinant pasus ir ženklus ir siunčiant centrui jų at 
skaitomybę. Kadangi jie sudaro įgaliotiniams ir TF centrui 
daug rūpesčio ir darbo, tvarkant jų atskaitomybę, tai Vasario 
16 minėjime ir TF aukų vajų vykdant, atsilankant į namus, pra 
šau esančius pas jus pasus ir ženklus platinti kuo skubiausia, 
nes jų centre jau yra nedaug likę ir jų platinimą galima būtų ne 
tolimoje ateityje užbaigti. TF-do Atst. Kanadoje

$

lietuviai veikia visur
Anglija.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGA YRA 

ĮSITVIRTINUSI 
ORGANIZACIJA

Anglijoje veikia Šiuo vardu 
(DBLS) organizacija, kaip Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
padalinys, nors turi skirtingą 
navadinimą. Veikia pajėgiau nt 
gu kur kitur ši organizacija vei 
kia ištisu ir tikru Bendruome 
nės vardu.

Didžiosios Britanijos Lietu 
vių Sąjunga Londone turi di 
džiulius namus, kuriuose yri sa 
lės, restoranas, viešbutis ir 
spaustuvė, kurioje spausdina 
mas „Europos Lietuvis“ ir kny 
gos, leidžiamos Knygos klubo 
vardu.

Be to, DBLS yra įsigijusi di 
džiulį ūkį su daugeliu pastatų, 
dideliu parku - sodu, netoli nuo 
Londono. Ten lietuviai atosto 
gauja, sportuoja, suvažiuoja sa 
skrydžiams. Visa tai yra pada 
ryta visų lietuvių bendromis jė 
gomis, pačių sudėtais pinigais, 
šėrų forma.

Lietuvių Namuose Londone 
jvyko bendras DBLS Tarybos 
ir Valdybos posėdis, kuriame 
Buvo diskutuojami Lietuvių Są 
jungos ir L. Namų b-vės reika 
lai.Ypatingas dėmesys buvokrei 
piamas į paskutiniojo DBLS su 
važiavimo pageidavimą paruoš 
ti statuto projektą visų Angli 
jos lietuviškų organizacijų veik 
lai suderinti. Kadangi ši proble 
ma yra labai sudėtinga, negali 
ma tikėtis jos greito sprendi 
mo, bet pirmieji žingsniai ta 
kryptimi turi būti bandomi.

Palyginus šių metų DBLS 
Centrinio iždo pajamas su pe 
reitų metų įnašais iš skyrių, ga 
Įima pasidžiaugti, kad pajamos 
nėra sumažėjusius. Priimant dė 
mesin įvairias problemas, kurios 
šiais metais visu smarkumu bu 
vo iškeltos, tenka padaryti iš 
vadą, kad mūsų bendruomenė 
yra pajėgi pergyventi krizes ir 
toliau pasilikti solidari, tvirtai 
siekianti savo tikslų.

Urugvajus.
LABAI VEIKLUS 

LIETUVIS
Juozas V aš takas, kuris 

14 Europos pavergtų tautų gen. 
sekr. Urugvajuje, jau kuiis lai 
kas sėkmingai veda radio pus 
valandų duodamas lietuviškos 
muzikos, dainų, apibūdinuamas 
lietuviškus papročius, keldamas

Nukelta į 7-tą psl.

yra

Argentina.
PIRMOJO PIETŲ AMERI 
KOS LIETUVIŲ KULTO 

ROS KONGRESO 
NUTARIMAI

Kultūros kongresas jieškojo 
būdų, kaip išlaikyti ir stiprinti 
lietuvišką dvasią šeimoje ir pri 
augančioje kartoje. Nusista 
tyta:

Tėvai privalo Šeimoje kalbėti 
lietuviškai, palaikyti lietuviškas 
tradicijas ir papročius.

Tėvai turi daryti įtakos vai 
karos, kad jie draugautų tarpu 
savyje ir kurtų grynas hetuviš 
kas šeimas.

Yra šeimų, kurios išvyko sun 
kiaušiais Lietuvos kūrimosi tai 
kais ir tebegyvena tų laikų Lie 
tuvos vargais ir nedatekliumi ir 
nepažinę paskutiniųjų laikų Lie 
tuvos pasiektų laimėjimų, klai 
dingai nušviečia savo vaikams 
Lietuvos gyvenimą.

Į talką tėvams turėtų ateiti 
lietuviškoji spauda. Spaudoje 
turėtų būti įvestas specialus jar 
nimo skyrius, liečiąs jaunina 
gyvenimą.

Tėvai turėtų skaityti patys 
lietuvišką spaudą ir raginti vai 
kus ją skaityti.

Organizacijos, privalo įtrauk 
ti jaunimą į organizacijų akly 
vų darbą: ruošiant tautines 
šventes, minėjimus ir sudarant 
jiems atitnikamas sąlygas, pa 
kviečiant juos prelegentais pa 
skaitoma, eilėraščiams, damoms 
ir t. t.

Organizacijos turėtų steigti 
remti ir išlaikyti šeštadienines 
mokyklas, įvairius lituanistikos 
kursus. Ruošti bendras ir Li 
tuvos krašto pažinimo, sporte 
varžybas, bendrus jaunimo su 
buvimus bei iškylas.

Jaunimas turi būti įtiauktas į 
lietuviškos spaudos darbą įvai 
rius konkursus, premijuojant 
jų darbus ir įteikiant premijas 
tautinių švenčių progomis.

Jaunimui patartina palaikyti 
santykius su kitų lietuviškų ko 
lonijų jaunimu — lankant vie 
ni kitus ir palaikant ryšį iaiš 
kais ir panašiai.

Atsižvelgiant į dabartinę po 
litinę padėtį, visi Pietų Amen 
kos Lietuvos išlaisvinimo cent 
rai suaktyvintų savo politinę 
veiklą, įtraukiant į savo gretas 
naujų jėgų.
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Kaip būti, kad nepaprastai greit daugėja žmonės?
Žmonių skaičius pasaulyje au 

ga labai sparčiai. Jei tokia sku 
ba žmonių skaičius daugės ir to 
liau, tai po 1000 metų žemės 
paviršiui žmogui nebus vielos 
ne tik gulėti, bet ir stovėti!

Krikščioniškosios e ir o s pra 
džioj buvo tik apie 300 milionų 
žmonių pasaulyje. Apie 1700 
metus tebuvo tik apie 500 nulio 
nų, o dabar jau yra daugiau 
čaip 2.500 milionų! Vadinas, 
per paskutiniuosius 200 metų 
žmonių skaičius papenkiagubė 
jo!

Dabar kas 24 valandos mū 
sų žemelė praturtėja šimtu 
tūkstančių žmonių! Vadinas, 
po trejų metų bus daugiau kaip 
šimtas milionų žmonių daugiau 
negu dabar, o dvidešimto am 
žiaus pabaigoj žemės paviršiuj 
judės apie 5000 milionų žmo 
nių, t. y. dvigubai daugiau ne 
gu dabark

KAIP ATITOLINTI ŽMO 
NIŲ PERTEKLIAUS 

GRĖSMĘ?
Ar žmonių perteklius bus 

tvarkomas senamadišku būdu, 
t. y. skerdynėmis — karu, ma 
ru, badu, ar tam surasim švel 
nesnes, malonesnes priemones?

IŠ patirties žinome, kad ka 
rai praeity nesulaikė žmonių 
gausėjimo. Net ir šešeris melus 
trukusio paskutiniojo karo rue 
tu išžudyta tik vienerių metų 
žmonių prieauglis! Atominis 
karas, aišku, būtų veiksminges 
nis... Bet jei žūtų net pusė v> 
sos žemės gyventojų, tai po 50 
metų gal reikėtų pakartoti šią 
„operaciją“. Tikėkim, kad pro 
tą turįs padaras — žmogus ne 
bandys spręsti žmonių pertek 
liaus klausimo „atominiu“ bū 
du.

Yra svajotojų, tikinčių, kad 
mūsų žemelės žmonių peitek 
liaus klausimą išspręs tarppla 
netinis susisiekimas. Bet tai sun

Alistair Cooke pažįstamas iš CBC radio ir TV kaip politinis 
žurnalistas, bet nedaugelis jį žino kaip pianistą ir kompo 

zitorių, o jis ir toks yra.

JEI BŪTŲ GALIMA EMIGR ACIJA j KITAS PLANETAS, 
TAI REIKTŲ KASDIEN IŠVEŽTI PO ŠIMTĄ 

TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ.
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS

kiai įgyvendinama svajonė. Ar 
rasime planetą, kurioj žmonės 
galės gyventi? Jei rasim, tai ar 
atsiras kas parą po šimtą tūks 
tančių savanorių emigrantų, pa 
siruošusių skristi į tą planetą? 
Žinoma, jei mūsų žemę užval 
dys bolševizmas ar hitlerizrnas, 
tai šį klausimą lengvai sutvar 
kys deportacijomis ar masinė 
mis skerdynėmis.

Galimas dalykas, kad pati 
gamta pasirūpins susitvarkyti 
su žmonių perteklium, kaip tai 
buvo praeity: gal bus „pašau 
linis tvanas“ ar plataus masto 
žemės drebėjimai; gal mūsų že 
mę nusiaubs kokia liga, prieš 
kurią medikai nespės surasti tp 
sigynimo priemonių ir 80—90 
proc. visų žmonių nukeliaus i 
„anapus“.

NEPROTINGA BŪTŲ 
PASITIKĖTI LIKIMU

ir nepasinaudoti pioto ir tech 
nikos gresiančiam žmonijos per 
tekliui išvengti ar nors jam ati 
tolinti. Jau nuo senų laikų žmo 
nės bandė vienu ar kitu būdu 
tvarkyti šeimos prieauglį, bet 
tik pastaraisiais metais imta pla 
čiai ir viešai kalbėti apie girndy 
mo kontrolę, t. y. būdus ir prie 
mones nėštumui išvengti. Gim 
dymo kontrolės mintis ir prak 
tika vis labjau prigyja civilizur 
tuose ir kultūringuose kraštuo 
se, bet kol ji bus praktikuoja 
ma primityviuose kraštuose, tai 
dar praeis ne mažiau kaip 50 
metų. Suprantama, kad girndy 
mo kontrolės priemonės turi bū 
ti paprastos, pigios, visiems prį 
einamos, patikimos, estestiškos. 
Kol kas visas šias sąlygas ati 
tinkančių priemonių dar neturi 

me, bet tai netolimos ateities da 
lykas. Šiam svarbiam ir gyvybi 
niam reikalui visos valstybės tu 
lėtų skirti daug pinigų ir paska 
tinti mokslininkus skirti savo 
protus ir jėgas. Suradus augš 
čiau išvardytąsias sąlygas ati 
tinkančias gimdymo kontrolės 
priemones — jas reikėtų taiky 
ti visuotinai, t. y. visame žemės 
paviršiuje. Bet prieš tai dar .ei 
ketų ilgamečių bandymų įsiti 
kinti, kad tos priemonės nepa 
liks neigiamų pėdsakų tėvams, 
o ypač vaikams, kurie gims >š 
tėvų, ilgesnį laiką naudojusių 
tas priemones.

Dar vienas klausimas: ar vi 
si kraštai priims gimdymo kent 
rolę valstybiniu mastu? Jei, sa 
kysim, Vakaiai patogiai susi 
tvarkys su gyventojų prieaug 
liu, o Rytai atsisakys normuoti 
savo gimimų skaičių, tai Vaka 
rai pasmerks save mirčiai

Bet jei visos politinės ir tech 
ninės kliūtys ir būtų nugalėtos, 
tai dar būtų „dvasinės“ klūtys. 
Mat, kai kurių religijų vadai tu 
ri keistas pažiūras į gimdymo 
kontrolę: jie įtikinėja savo se 
kėjus, kad gimdymo kontrolė 
yra nuodėmingas veiksmas... 
Taip pat kai kuriuose kraštuo 
se vyrauja įsitikinimas, kad vy 
ras gali įrodyti savo vyriškumą 
tik turėdamas daug vaikų!.. 
Aišku, tai nesąmonė: vaikų 
skaičius įrodo tik vyro vaisingu 
mą, bet ne vyriškumą. Yra ir in 
dividualinis „patraukimas“ tuiė 
ti daug vaikų. Gimdymo kon’ 
rolė varžytų tokių žmonių as 
mens laisvę turėti tiek vaikų, 
kiek jie nori.

MAISTO IR KITOKIŲ 
REIKMENŲ KLAUSIMAS

Jei po 40 metų žemės pa/ir 
šiuj bus 5000 milionų žmonių, 
tai jau pats laikas dabar galvo 
ti ir planuoti, kaip juos išniai 
tinti.

Žemdirbystės ekspertai tiki, 
kad galima pagaminti dvigubai 
daugiau maisto, bet tam reikia 
sutelkti daug pinigų ir darbe, 
paverčiant dykumas, džiunglės 
ir pelkes dirbama, derlinga že 
me. Bet... apie pusę žmonijos 
ir dabar gyvena pusbadžiu. Va 
dinas, dar daug reikia padirbę 
ti, kad dabarties žmonija su 
čiai ir sveikai pavalgytų.

Bet ne vien maistas svarbu. 
Šiais laikais mums reikia: rne 
talų, anglies, pastogės ir... van 
dens. Jei šių dalykų pristigtu 
me, tai būtų riesta. Kaip ilgai 
dar kasim ir semsim visas šias 
gėrybes iš Žemės maitintojos? 
Geležies ir aliuminijaus gal ir 
nepristigsim. Anglies ir alyvos 
ištekliai yra riboti, bet mokeji 

mas pažaboti atominę energiją 
galės užpildyti šią spragą. Be 
vario iš bėdos bus galima iš»i 
versti, pakeičiant jį aliumini 
jum. Bet, nors ir keista, van 
dens trūkumo grėsmė yra tikrai 
rimta. Net ir britų salos, apsup 
tos vandenynų, didmiesčiai jau 
ima „trokšti“ ir didėjantis van 
dens pareikalavimas teikia 
daug rūpesčių miestų adminis 
tratoriams. Juo civilizuotesnį, 
kultūringesni žmonės, juo jie 
daugiau sunaudoja vandens. Su 
civilizacija kartu auga praino 
nė, ir pramonėj sunaudojama 
labai daug vandens, o vandens 
tiekimas atsilieka Ir taip pa 
lengva

AUGA VANDENS 
TRŪKUMO GRĖSMĖ.

Turint galvoj spartų žemiš 
kų gėrybių mažėjimą, atsiran 
da žmonių, raginančių sulaikyti 
pramonės plitimą, o Kreipti 
daugiau dėmesio į žemdirbystę.

Žmonių skaičiaus augimas, 
švietimo kilimas ir galimas vi 
šokių reikmenų trūkumas, be 
abejonės, atsilieps į socialinę ir 
politinę santvarką. Švietimui 
kylant, žmonėse bręs žmogiško 
sios vertės supratimas, bujos 
laisvės jausmas, o tuo pačiu tu 
rėš nykti luomų, klasių ir net 
pažiūrų skirtumai. Tik išmoks 
lintam ir protaujančiam žmogui 
bus aišku, kad neturėtų būti 
skurdo šalia prabangos ir kad 
visi norį ir pajėgūs siegti ai.gš 
tojo mokslo turėtų galimybės 
pasiekti jį. Nemokša ir išmoks 
tintasis gyvena skirtinguose p.i 
Sauliuose ir negali vienas kito 
suprasti. O kur nėra abipusio 
supratimo, ten negali būti ir 
darnaus sugyvenimo. Tikėki 
mės, kad netolimoj ateity žmo 
nės nebetilps siauruose luomų 
ir partijų narveliuose. Nykstant 
luomų išsimokslinimo ir partijų 
skirtumams, žmonija vis labjau 
artės į tikrąjį komunizmą, kokį 
ji suprato ir praktikavo pirn.ie 
ji krikščionys. Nebus praban 
gos, bet nebus ir skurdo, bet ti 
kiu, kaid žmonės jausis sauges 
ni ir laimingesni. (E. L.)

— Sovietija Lumumbos ša;i 
ninkams į Kongo prigabeno Če 
koslovakijoje pagamintų gink 
lų.

— Pasitraukė Izraelio nūn 
pirm. Ben-Gurion.

— Kinijos komunisto, vėl 
šaudo į Kvimoi saią.

— Į Paryžių atvyko Ispaiii 
jos karo štabo viršininkas pas: 
tarti.

— Maroke prasidėjo žydų 
persekiojimas.

— Naujasis JAV sekretorius 
Rusk pasisakė, kad JAV sieks 
naujos užsienių politikos. Jis iš 
kėlė Kongo neutralizavimo tiks 
lą.

MŪSU OPTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

RUSŲ MUŠTYNĖS SU KANADIEČIAIS 
MASKVOJE

Draugiškų ledo rutulio rung 
tynių metu Maskvoje tarp ka 
nadiečių ir Maskvos Dinamo 
komandų du kartus žaidėjų tar 
pe kilo muštynės, palydėtos iu 
siškais keiksmais ir 12 tūk.st. 
žiūrovų staugimu. Vyrai. įside 
ję pirštus į burną taip smarkiai 
švilpė, kad net moterys buvo 
priverstos užsikimšti ausis. Šias 
muštynes ledo rutulio aikštėje 
plačiai komentavo ne tik Kana 
dos, bet ir viso pasaulio spauda. 
Rusai kanadiečius apkaltino ašt 
riu ir gal net per žiauriu žaidi 
mu.

IŠ HAMILTONO
Šį šeštadienį, mūsų parapijos 

salėje, vyksta Kanados Sporto 
Apygardos jaunių ir jaunuč’it 
individualinės stalo teniso pi>- 
menybės. Kovas numato išsta 
tyti 10 žaidėjų.

— Sveikiname mūsų klubo 
narį J. Brazlauską, laimėjusį 
Londono, Ont. miesto stalo te 
niso vicemeisterio vardą. Baig 
mėje mūsiškis buvo nugalėtas 
kiniečio.

— Pusiaubaigminėse Hamil 
tono katalikiškų parapijų krep 
šinio pirmenybių rungtynėse, 
mūsų jauniai buvo nugalėti 
Liurdo šv. Panelės parapijos 
38:43 (24:13). Tai buvo skau 
dus pralaimėjimas, nes Kovo 
jauniai vienu metu vedė net 16 
taškų skirtumu. Trečias ketvir 
tis jiems buvo „juodžiausias“ : 
lietuviai pelnė tik keturis taš 
kus, kai tuo tarpu kanadiečiui 
ne tik pasekmę išlygino, bet ir 
persvėrė ją savo naudai. Tokiu 
būdu, VAV parapija iš 16 daly 
vių tarpo, pasidalino 3—4 vie 
ta Hamiltono diacezijoj. Pasku 
tinėse rungtynėse žaidė ir taš 
kų pelnė: Bakaitis 11, Meš 

CBC prezidentas priima sidabrinį mikrofoną iš Imperial 
naftos komp. prezidento. Dovana skiriama hockey nugalėtojui.

kauskas 10, Vinerskis 7, Der 
vaitis 10, Breichmanas, Blekai 
tis, Enskaitis, Gužas, Pctraus 
kas, Kybartas.

— Atkreipkime dėmesį į vai 
dybos talpinamą atsišaukimą 
Hamiltono kronikoj, paraginda 
mi savo pažįstamų vaikus, įsi 
jungti į klubo eiles.

— Numatytas visuotinis susi 
rinkimas kovo 5 d. yra atšaukia 
mas, nes tą sekmadienį parapi 
jos salėje yra rengiama Kaziu 
ko mugė. Susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. tuoj po sumos.

— Šį sekmadienį L. Namų 
Delta kino salėje rengiamas 
spektaklis „Dvylika brolių juod 
Varniais laksčiusių“. Atvyksta 
me ne tik patys, bet taip pat 
atsivedam ir savo draugus.

— Pagerbimo vakarienė tč 
vams ir sportininkams i engia 
ma šį šeštadienį 7 vai. v. VAV 
parapijos salėje. K. B.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Mažojo rankinio (hand 

ball) SS-gos pirmenybėse, gra 
žią pergalę iškovojo Vilniaus 
žalgirietės, laimėdamos trečią 
vietą. Jas pralenkė tik Kalinin 
gradas ir Maskva.

— Daugiausiai stalo tenisi 
ninku SS-gos pirmenybių baig 
miniuose susitikimuose davė 
Lietuva ir Estija — po 9 daly 
vius. Jau įvyko pirmieji susitiki 
mai. Kol kas be pralaimėjimų 
eina A. Saunoris ir N. Rama 
nauskaitė. Pirmenybės vyksta 
Baku mieste.

— Geriausias SS-gos 1960 
m. sportininkas sunkumų kilnu 
tojas J. Vlasov lankėsi Vilnių 
je. Jis vasario 6 d. kalbėjo teie 
vizijoje ir politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugijos salėje 
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

14.
Pirmoji konjako taurelė supurtė Barvainiene. Jai buvo te 

kę ragauti to gėrimo, bet seniau. Ji buvo jau pamiršusi tą ba> 
sų skonį. Antroji tautelė ėjo lengviau, trečioji — visai slidžiai. 
Po ketvirtos Viktorija pasijuto visai apsvaigusi. Tai ji pasakė 
Adomėnui.

— Aš jūsų neverčiau gerti, — teisinosi Adomėnas. — 
Džiaugiuos, kad rytoj rytą išvykstu. Jūsų vyras jieškos mi 
nęs po visą ligoninę užmušti.

— Mano vyras yra prėskas kaip macai.
— Aš labai mėgstu macus.
— O aš savo vyrą. Mėgstu. Supratant? („Aš visai gir 

ta“, — tarė ji sau mintyse). Bet daugiau aš negersiu.
— Aš ir nesiūlau. Nejaugi jūs savo vyrą tik mėgstat?
Barvainiene šyptelėjo ir neatsakė — jau tingėjo kalbėti. 

Ji girdėjo, kaip Adomėnas prašė kelnerio nenešti muskato. 
„Ar jis iš šykštumo, ar nenori, kad aš nusigerčiau?” Ir ūme: 
jai pasidarė negera.

Kai jie ėjo iš restorano, orkestras grojo visu įkarščiu. 
Tačiau Viktorija ir dabar nesuprato, ką jis groja. Rūbinėj 
prie jų priėjo kažkoks girtas jaunikaitis.

— Jūs — daktarė Barvainiene, o jūsų kavalierių aš irgi 
pažįstu. Ir kas man rūpi? Barvainis kvailas kaip bato aulas, 
taip jam ir reikia.

Adomėno veidas paraudo iš pykčio. Viktorija nebuvo 
dar tiek įkaušusi, kad to nepastebėtų.

— Jei jūs girtas, tai jūsų asmeniškas reikalas, jaunasai 
bičiuli, bet prie nepažįstamų moterų nesikabinama. A šku '■

— Ei, jūs. . . — girtuoklio liežuvis pynėsi. — Barvani s 
mano draugas, jūs su-prantate?

Viktorija su Adomėnu išėjo į gatvę. Paskui juos išriedė 
jo ir girtas jaunikaitis.

— Dabar jis nuo mūsų neatsikabins, — atsiduso Vikio 
rija.

— Atsikabins.
Jie ėjo neskubėdami bemingančia gatve. Jaunikaičio ne 

buvo. Tačiau Komunarų gatvės kampe jis vėl išdygo lyg iŠ 
po žemių.

— Jūs — daktarė Barvainiene, tai aš žinau, bet ko jūs 
valkiojatės su tuo. . .

— Atsiprašau, — tarė Adomėnas Viktorjai. — Vieną se 
kundę.

Jis priėjo prie jaunkaičio, paėmė jį už parankės ir pasive 
dėjo prie namo sienos. Girtas jaunuolis nespėjo net pasiprie 
sinti. Ir čia Viktorija išgirdo du skambius antausius.

— Tai jums tik pradžiai, — išgirdo prikimusį Adomėno 
balsą. — Jei kabinsitės dar, gausit daugiau. Supratot?

Adomėnas priėjo prie Viktorijos, šluostydamas rankas į 
savo apsiausto skvernus.

— Ką jūs padarėt? — prašnabždėjo Barvainienė.
— Kitaip negalėjau. Reikia gi kaip nors gintis nuo chuli 

ganų. Net jų pačių ginklu.
Girtas jaunikaitis jų nebesivijo, bet visa nuotaika buvo su 

gadinta. Jie tylėjo iki pat Žvėlyno tilto. Naktis buvo giedra, 
ir Neryje atsispindėjo žvaigždės.

— Muskato mes taip ir negėrėme, — pasakė kažkodėl 
Viktorija ir paėmė Adomėną už parankės. Ji pajuto, kaip 
krūptelėjo jo ranka.

— Gersime kita proga.
— Kokia?
— Progų atsiras.
— O jei netsiras?
— Ką gi, taua negersim, Viktorija.
— Aš girta ir todėl negaliu įsižeisti. Aš juk privalėčiau 

įsižeisti. Mes juk negėrėm bruderšafto, o jūs vadinat mane 
vardu.

— Tai išspruko netyčia.
— Jei taip, tai dar blogiau. O žinote, kad jūsų aš ir var 

do nežinau.
— Adomas. Mano tėvas buvo žmogus su fantazija, ap 

mušalų lipdytojas. Na ir nusprendė, kad taip skambiau. Beje, 
jis pats taip pat buvo Adomas.

— Na, o aš tik Viktorija. Klausyk, Adomai, man vėl ne 
gera. Ar tai praeis?

— Būtinai.
Jie vėl tylėjo. Dabar iki pat jos namų.
— Štai aš čia gyvenu. — Jai pasigirdo, kad girgžtelėjo 

namų durys. — Tss, Tomas, atrodo, nemiega. . .
Ji spustelėjo Adomėnui delną ir įsmuko pro vartelius į 

darželį.
Grįždamas Adomėnas pajuto, kad jau gerokai vėsu; nuo 

upės krantų kilo žvarbi drėgmė; žemi, labai žemi debesys, o 
gal tik tirštas rūkas, driekėsi viršum Vilniaus. Ir Seiyje žvai 
gždės jau nebešvitėjo.

V
Pabudo Viktorija svetainėje, ant sofos, skirtos atsitikti 

niems svečiams. Maudė galvą, burnoje buvo kartu, o pamegi 
nūs keltis, aptemo akyse. „Ir tai nuo kelių taurelių konjako! 
Baisu! Kokie nelaimingi utri jaustis tie vargšai girtuokliai...”

Jos patalas buvo improvizuotas: kažkokia sena staltiesė 
vietoje paklodės, vietoj antklodės — senas vyro apsiaustas... 
Viktorija skubiai striktelėjo nuo sofos, bijodama, kad viso to 
nepamatytų vaikai. Dėl Barvainio — tai jai buvo vistiek. 
Tačiau nei Barvainio, nei vaikų jau nebuvo. Viktorija žvligte 
rėjo į laikrodį: be dvylikos minučių devynios. Jai pasidarė la 
bai nejauku, kad vaikai matė ją taip keistai miegančią. „To 
mas, tur būt, paaiškino, kad aš sergu". Ji neapsiriko. Baivai 
nis kaip tik taip ir buvo paaiškinęs.

Viktorija visa nusiprausė šaltu vandeniu ir pasijuto daug 
Žvalesnė. Virtuvėje stovėjo nesuplauti indai — vaiky ir vvro
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Penktieji metai
RAŠO VYT. SIRVYDAS 

I
Didinga tema, silpna plunksna.

Antrasis mūsiškių sicialdemo kai. Konferuota dvi dieni. Būta
kratų veikėjo. Kipro Bielinio, 
atsiminimų tomas ,,Penktieji 
metai“ turi pridėtinę antraštę 
..Revoliucinio sąjūdžio slinkti, 
ir padariniai". Gera popiera, aiš 
ki spauda, kieti viršeliai kaip 
pirmojo (..Dienojanl“, 1958 
m., 464 pusi.). Leido Amerikos 
lietuvių sd sąjungos Literatu 
ros Fondas (1959 m„ 592 
pusi.). Išspausdino 1,200 egz.

Gaila, ir apie šį tenka sakyti, 
ką kritika sakė apie pirmąjį: 
daug sėta, nedaug darniai su 
dygo. Ir vėl skaitytojas turi 
daug virinto vandens nusrėbti 
iki prieina spirgutį. Turiniui 
suglausti ir apipavidalinti vėl 
trūko nusimanančio rašytojo 
- redaktoriaus, o kalba vėl kaip 
.,kiaurai rusiška mokykla” (p. 
10). Vaizdingų atsiminimų ma 
ža, sausų dokumentų atpasakc 
jimų daug.

Autorius gimė 1883 m., tat 
1905 m. buvo 22 m. amžiaus 
vyrukas. Sd partijon įstojo 
1902 m. Latvijoj, nebaigęs 
mokslo Rygos gimnazijoj. Vie 
nintelis tų laikų jo plunksnos 
darbas tebuvo 1905 metais J. 
O. Sirvydo (Am. liet. Socialis 
tų Sąjungos kūrėjo) ,,Vienybės 
Lietuvininkų" (Plymouth, 
Pa.) išleistoji „Kaip Sicilijos 
kaimiečiai už laisvę kovojo? — 
tema toli ne proletariška. Rank 
raštį bene prisiuntė Londone 
tuomet gyvenęs Lizdeikos pa 
varde A. Janulaitis. Po to Bie 
linis, rodos, nieko stambaus ne 
rašė iki Kaune ėjęs „Socialde 
mokratas“ ėmė spausdinti 19z7 
m. jo atsiminimus, kurių daų 
1931 m. paskelbė ir Šiauliuose 
ėjęs „Kultūros“ žurnalas. Auto 
rius jų dalį čia vėl pakartoja, 
rodos, net neištaisęs.

Brandesnį turinį kurti auto 
riui, matyti, trukdo ne vien Ii 
teratinio talento stoka, bet ir 
silpna atmintis. Šiauliuose, pa 
vyzdžiui, 1905 m. buvo šviesno 
menės gegužinė, paminėti spau 
dos leidimą. Ji pateko net rusų 
žinių agentūros dėmesiui, bet 
Bielinis sako: „beveik nieko ne 
atsimenu“ (p. 16). Tiesa, ji slo 
gutis vakarop ėmė kankint*. 
Birželyje, 1903 m. Vilniuje 
šaukta sd konferencija. Auto 
rius prisipažįsta: „negalįs prisi 
minti“, kas jam pasiūlė daly 
vauti (p. 19). Dalyviais gi bu 
vo Penktųjų metų temai svar 
būs vyrai: St. Kairys, V. Siru 
tavičius, J. Jakš-Tyris, dr. S. 
Matulaitis. Sekančiais metais 
(1904) pas Sirutavičių Kairiš 
kėse, įvyko „įsteigiamasis sd 
jaunuomenės suvažiavimas' , 
kur dalyvavo A. Janulaitis, K. 
Venclauskis, M. ir V. Biržiš

KU LT URW EgįK ROM K A
A. RŪKŠTELĖS PARODA DETROITE

ideologinių ginčų. Bielinis nie 
ko neatsimena (p. 22) ir skaity 
toją siunčia pas St. Kairį — 
skaityti jo „Lietuva budo“, p. 
328 — 340 ir 403 — 405.

Bielinis Penktuosius metus 
teisėtai {rikiuoja tąsa 1830 ir 
1863 sambrūzdžių su pasikepa 
siais vaidylomis — dabar v"ikę 
„kiti visuomenės sluogsniai '. 
Nors nelengva susekti autoriaus 
pagrindinę nuomonę (kaip sun 
ku ir patirti jo asmeninį vaidnic 
nį) atrodo, jis „kitu visuomenes 
sluogsniu” nori įkelti veikliau 
siu ir įspūdingiausių pramones 
darbininkų luomą, kuris, tiesa, 
nebuvo lietuviškas, bet jam va 
dovavę be galo sumanūs, išmin 
tingi ir vis padėtyje susioru u 
tuoją, lenkiškai kalbėti moką, 
lietuviai socialdemokratai. To 
dėl autorius paniekina skaitb.n 
giausio ir tikrai lietuviško vals 
tiečių luomo vadus varpiirnkus- 
-demokratus ir katalikų kunigi 
JQ-

Pavyzdžiui, Puskelnių kaime 
Mariampolės apylinkėje sušauk 
tas demokratų ir sd susirinki 
mas išsiaiškinti programas. Dr. 
Grinius (Bielinis pasakoja): 
„išlėto ir gaspadoriškai („šei 
myniškai") dėstė demokratų 
nusistatymą. Buvau suplanavęs 
karštoką žodį, po kurio priešas 
(?) demokratas turėjo sudėti 
ginklus(?)” (p. 209). Kaip tai 
nesinori tikėti, kad 22 metų, 
gimnazijos mokslų nebaigęs 
jaunuolis būtų ideologiškai nu 
dėjęs išmokslintą gydytoją ir 
pncyrusį visuomenės veikėją, se 
ną varpininką, dr. Grinių. Bet, 
matyt, ir šiandien autorius savo 
tometine galia tebetiki! Deja, 
jo du tomai išleistu atsiminimų 
nepadrąsina mūsų tikėti jo gal 
vojimo turino brandumu, litera 
tūriniu pavidalu ir nuosakumu. 
Karšti žodžiai blynų neiškepa.

Bus daugiau.

• Panaikins vizas DP — pabė 
geliams. Jau seniau buvo pn 
imtas Europos valstybių nuta 
rimas, iš gyvenančių pagal 
„Londono konvencijos“ pasus 
(buv. DP) asmenų nebereiks 
lauti vizų, panašiai, kaip yra pa 
naikintos vizos susisiekime tarp 
daugelio Europos kraštų. Bet 
ne visos valstybės susitarimą bu 
vo ratifikavusios. Dabar aiškė 
ja, kad minėtos kategorijos sve 
timšalius įsileisti be vizos (bc 
Fed. Vokietijos) sutinka dar 
Belgija, Danija, Prancūzija, 
Olandija, Norvegija ir Švedija.

Patarlė: „Kas skaito ir ra 
šo, duonos neprašo“.

Detroito lietuvių Kultūros 
klubas ruošia dail. Antano Rū 
kštelės meno parodą, kuri 
įvyks kovo 5 d., sekmadienį. 
Tarptautinio Instituto patalpų 
se, Kirby, Ill. Parodos atidary 
mas bus 4 vai. p. p„ tačiau svc 
čiai galės pradėti parodą i.»u 
kyti 2 vai. Parodos lankymą.- 
nemokamas.

Bus išstatyta lietuvišką gyve 
nimą liečiančių figūrinių kom 
pozicijų, lietuvškų ir nelietuvis 
kų peisažų, naturmortų ir k t., 
viso apie 40 paveikslų. Tai bus 
antroji dail. Rakšteles meno p ■ 
rodą Detroite. Pirmoji įvyko 
1957 m., ir detroitiečiai dar jos 
nepamiršo. Reikia tikėtis, kad 
publikos susidomėjimas antrąja 
Rūkštelės paroda nebus mažę“ 
nis, kaip kad pirmąja.

Paroda tęsis visą savaitę ir 
bus uždaryta sekmadienį, kovo 
12 d. 6 vai. p. p.

DOMISI LIETUVIŲ DAILE
Kingston Queen's universite 

to meno profesorius, žinomas 
dailininkas Andre Bieler su po 
nia lankėsi A. ir A. Tamošaičių 
dailės studijose ir labai domėjo 
si paveikslais, kilimais ir audi 
niais. Kiek vėliau profesorių, 
prieš savo parodos atidarymą 
universiteto galerijoje, pakvie 
tė pp. Tamošaičius iškilmių 
giems pietums, jų namuose 
kur ilgesnį laiką diskutavo š'ų 
dienų dailės problemas.

IŠKYLA LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Jonas Genys, Lietuvoje bai 
gęs Šiaulių mokytojų semina 
riją, Vokietijoje Goettingeno 
•universtete Miškininkystės ta 
kultetą, JAV Michigan univer
sitete gavo filosofijos Daktaro 
laipsnį, parašęs disertaciją te 
ma „Europinio maumedžio p<> 
puliacija". Po to Dr. J. Genys 
Michigano universitete MisKį 
ninkystės fakultete buvo genėti 
kos profesoriaus asistentu, o da 
bar Madisone yra Wisconsino 
universiteto Agrikultūros kol s 
gijoje instruktorium.

PILSUDSKIENĖS 
ATSIMINIMAI,

383 puslapių knyga, išleista 
„Gryf Publikation Co“, pasiro 
dė Londone.

Juozo Pilsudskio žmona, naš 
lė, Aleksandra Pilsudskienė .a 
šo, kad Lenkijos maršalas Juo 
zas Pilsudskis didžiuodavęsis, 
kad jis yra kilęs iš didžiųjų Lie 
tuvis kunigaikščių Dausprunk ų 
ir buvęs giminingas su kunigai 
kščiais Giniočiais arba Gine* 
čiais. Dausprungis gi buvęs 
Mindaugo brolis. Kaip žinoma, 
Pilsudskio motina ir mirė N. 

Lietuvoje (buvo palaidota Su 
ginčiuose, Utenos ap.), iš kur 
1935 m. perkelta į Rasų kapus 
Vilniuje. Ir Juozas Pilsudskis 
buvo gimęs Lietuvoje, Žulavos 
dvare, ties Vilnium, kurį turėio 
Juozo tėvas, taip pat Juozas 
Pilsudskis.

Gal todėl Lietuvos okupav. 
tas, Maskvos rusas, Pilsudskio 
širdį saugo Vilniuje, kai kitų ka 
pus sutrypia, kad ir žymės ne 
liktų. . .

LIETUVIŠKOSIOS KNY 
GOS PROBLEMŲ

paskutinėn dalin įsibrovė aiški 
klaida. Antroje skiltyje, kai 
bant apie „8 lapų” gimnaz's'ės 
pasaulį, parašyta: „Gimtasis 
Kampas atsistojo, kaip gyvas“, 
o turi būti: „Gimtasis Kaunas“ 
ir tt.

KAI KURIOS LIETUVOJE 
IŠĖJUSIOS KNYGOS

K. Daukšas: „Chemijos žo 
dynas“. 449 psl. 1960.

M. Eglinis: „Taip priartina 
ma ateitis“. Apybraižos. 155 
pusi. 1960.

D. P. Gorskis: „Logika“. 
Vadovėlis ped. institutams. 307 
psl. 1960.

„Grafika”. Sudarė E, Jūrė 
nas. 76 iliustr. lapų. 1960.

S. Janušonis: „Radio megė 
jo vadovas“. 606 pusi. 1960.

A. Ruzgaitė: „Choreografi 
jos menas“. 48 pusi, su iliustr. 
1960.

G. Žilinskas: Augštoji algeo 
ra. Red. V. Statulevičius. 822 
p. 1960.

„Vakarų Europos literatūrų“ 
— straipsnių rinkinys, pažyma 
tas kaip „pagelbinė priemonė 
mokiniams“.

K. Navickas: „Lenininės na 
cionalinės politikos istorinė rei 
kšmė lietuvių tautai“.

R. Varakauskas: „Pilėnų gy 
venimas“.

Z. Bridikis: „Partizanų ta 
kais”.

J- Jurginis: „Aušros vartai”.
„Pažinkime Tarybų Liete 

va“. Katalogas.
„Vilnius“. Albumas.
M. K. Čiurlionis: „Apie mu 

ziką ir dailę”. Paruošė V. Čiur 
lionytė - Karužienė.

D. Poška: „Raštai”.
„Mūsų Kauno marios”. Dai 

nos chorams. Sudarė A. Gim 
žauskas.

V. Paršinas: „Kauno jūra“. 
„Literatūros mokslas ir kriti 

ka“.
• Dail. A. Valeška paskyrė 
1000 dol. premiją kompozito 
riui V. Jakubėnui, kad parašy 
tų Šv. Kazimiero garbei kanta 
tą, pagal Antano Rūko eilė 
raštį.

MIRĖ DR. M. VINIKAS
Ilgametis Susivienijimo Lie 

tuvių Amerikoje — SLA — 
sekretorius ir JAV draudimų ži 
novas, žymus visuomenininkas 
Daktaras Matas Vinikas vasa 
no 8 d. mirė NeW Yorko ligoni 
nėję, susilaukęs 77 metų am 
žiaus.

M. Vinikas yra gimęs Lietu 
voje, Kapčiamiestyje, į JAV at 
vykęs 16-kos metų. Čia dirbo 
įvairius darbus. New Yoike Co 
oper Union institute studijavo 
chemiją ir vėliau gavo chemi 
jos Daktaro laipsnį.

M. Vinikas visą laiką prikiau 
sė JAV lietuvių Sandaros oiga 
nizacijai. kuri pasireiškė Lietu 
vai nepriklausomybę atgav 
nant ypač veiksmingai. Jis nu 
vo Vykdomojo komiteto Va 
šingtone pirmininku ir rūpinosi 
Lietuvos nepiklausomybes pr‘ 
pažinimu. Jis taipgi vadovavo 
miliono parašų rinkimui ir Lie 
tuvai paskolos išrūpiniinu. Dr. 
M. Vinikui vadovaujant. JAV 
buvo įsteigta Lietuvos atstovv 
bė, kurioje jis tūlą laiką dii'oo.

1924 metais Dr. M. Vinikas 
buvo atvykęs Lietuvon ir dir 
bo Užsieniu reikalų ministerijų 
je. Bet po metų sugrįžo į Ame 
nką. Čia jis 1933 metais išren 
karnas SLA sekretorium, ir juo 
išbuvo iki mirties, pastoviai 
toms pareigoms perrenkamas.

Velionis paliko žmoną Oną 
ir du sūnus — Matą ir Juozą. 
Žmona vykdydama testamnn 
tą, velionio palaikus pašarvojo 
Garšvos koplyčioje, kur atsibu 
vo paskutinio atsisveikinimo 
apeigos. Vasario 12 d. kūnas 
krematoriume sudegintas, o pe 
lenai palaidoti nuvežti į Tautr 
nes kapines Čikagon.

Dr. M. Vinikas buvo tvirto 
būdo žmogus, labai veiklus, ryž 
tingas, demokratas, augštai kul 
turinga asmenybė Jo asmeny 
SLA neteko vieno didžiųjų sa 
vo šulų.

• K. Bielinio atsiminimų trečia 
sis tomas ir netrukus eis į spaus 
tuvę.

• Dr. K. Ostrauskas Bostono 
lietuvių Kultūros klube darė 
pranešimą apie M. K. Čiurh « 
nį.
• Rašyt. S. Zobarskas parašė, 
vaikams knygelę angliškai.

• Dail. B. Jameikienė Havajų 
salose gražiai veikia ir gauna gc 
rą įvertinimą.

• V. Krėvės „Raganius“ ver 
čiamas į anglų kalbą Londone.

• L. Sabaliūnas Kolumbijos 
Universitete rašo disertaciją te. 
ma „Lithuania, 1939—40: A. 
Society in Crisis“.

— Kastro pasisakius, kad jis 
turįs teisę savo idėjas ekspui 
tuoti, Amerika pradeda viešą 
pasipriešinimą radio pagalba.

ŽURNALISTĖS NELAIMĖ
Draugo atstove prie Jungti 

nių tautų organizacijos, Salo 
mė Narkeliūnaitė, New Yo ką 
užvertus pūgoms, gatvėje pa 
slydo ir nusilaužė koją. Ją po 
to nuvežė į ligoninę ir sugipsa 
vo koją. Teks kurį laiką gydy
tis.

AZIJOS LAISVĖS DIENA 
PAVERGTŲJŲ SEIME

Pasirašius Korėjos karo a 
liaubas, 1954 m. sausio 23 apie 
22,000 komunistinės armijos 
belaisvių atsisakė grįžti iš JT. ue 
laisvės namo. Nuo tada sausiu 
23-ji yra švenčiama kaip Azijoj 
laisvės diena. Tai dienai atžy 
mėti New Yorke Carnegie En 
dowment patalpose įvyko spe 
cialus Pavergtųjų Seimo p.Ir x 
ties posėdis.

„Sucementavimas solidaru 
mo po visą pasaulį pasklidusių 
visų tų, kurie kovoja dėl tais 
vės ir prieš komunistinį impc 
ralizmą, ir sustiprinimas vieny 
bės ryšių tarp pavergtosios Eu 
ropos ir pavergtosios Azijos 
yra tinkamiausias būdas Laisvės 
Dienai atžymėti“, skelbia sau 
šio 23 Pavergtųjų Seimo priini 
toji deklaracija.

• Arch. Vyt. Petrulis, vienos 
firmos kviečiamas, vasario 11 
d. išskrido į Karibų Trmidnd 
salą architektūriniams darbams 
kaip dalininkas. Jo bičiuliai pas 
pp. Bražukus buvo surengę 
jas gražias išleistuves.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
R. Spalis. ALMA MATER. 

Apysaka. Išleido Viltis (6937 
Superior, Cleveland 3, Ohio, 
USA) 434 puslapiai. Kaina 5 
dol., kietais viršeliais.

LIETUVIŲ DIENOS, nr. 1, 
1961 m. sausio m. Lietuvių .r 
anglų kalbomis lietuvių kultu 
ros iy visuomenės gyvenimo 
žurnalas. Numerio kaina 55 Ct„ 
prenum. metams 5 dol. Adr.; 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, Calif.

Šio numerio bendradaibių 
tarpe matome prof. M. Biržiš 
ką, dr. P. V. Raulinaitį, dr. V. 
Juodeiką, Dr. D. Krivicką, dr. 
V. Vardį, muziką V. Jakubėną, 
rašytoją Nelę Mazalaitę, debiu 
tuojantį poetą A. Radžiu, L. 
Valiuką ir kt. Trys daktarai— 
Juodeika, Krivickas ir Vardys 
giliai, plačiai ir įdomiai disku 
tuoja eilę lietuviškųjų reikalų, 
tarp kurių paliečia ir Lietuvoj 
vadavimo veiksnius. Literatu 
ros klausimais pasisako septy 
m „Draugo“ romano konkurso 
laimėtojai. Meno puslapiuose 
reprezentuojama keletas mūsų 
vyresniosios kartos dailininkų, 
kaip Žmudzinavičius, Šklėrius, 
Šimonis ir kt. Daug aktua.ių 
nuotraukų iš viso laisvojo pa 
šaulio lietuvių gyvenimo.

pusryčių liekanos. Na ir štai“, — murmtelėjo kažkodėl V k 
tori ja.

Valgyti jai nesinorėjo. Ji išgėrė kefyro puoduką ir iš 
skubėjo į darbą. Gatvėje jai dar kartą apsvaigo galva, ir Vik 
torija turėjo sulėtinti žingsnį. „Vadinasi, šįryt gerokai pave 
luošiu į darbą“. Prisiminusi, kad Adomėnas bus šiandieną iš 
vykęs, ji apsidžiaugė. Jei jokiu būdu nesinorėjo su juo su 
sitikti.

Prie konservatorijos Barvainienę privijo autobusas. Kas 
keisčiausia — jis buvo pusiau tuščias. „Visi žmonės jau dar 
be. Ne, negalima taip vėluoti!“ Viktorija labai ant savęs širdo 
— ir už konjaką, ir už nakvynę, ir už pavėlavimą. Ir drauge 
ji buvo kažkuo patenkinta; ji nesistengė analizuoti, kuo bū 
tent patenkinta; tačiau faktas buvo faktu. Palaipsniui ji ėmė 
prisiminti visą praėjusį vakarą, savo pokalbius su Adomėnu, 
net skambius antausius centrinėje miesto gatvėje... Ūmai ji 
prisiminė, kad jiedu su Adomėnu buvo pavadinę kits kitą var 
dais ir — jai neklaidino jos atmintis — jinai buvo pasak ’įsi 
jam „tu“. „Čia irgi be reikalo, — tarė ji sau. — Čia tai iau 
visiškai be reikalo“.

Laboratorijoje Barvainienės jau laukė analizių krūva. 
Darbas jai šį rytą nesisekė; svarbiausia — ji tik dabar įsLą 
monino, kaipgi iš tiesų tas darbas jos netraukia.

„Kokia aš kvailė, kad atsisakiau nuo klinikinio darbo, — 
mąstė jinai. — Na ką gi, dabar jau vėlu. Vėlu, vėlu, vėlu”. 
Ne, Nesiklijavo jai darbas. O čia dar dangus ėmė niauktis, 
pradėjo lašnoti. Viktorija panoro miego. Ak, kad greičiau 
būtų galima grįžti namo!

Tačiau namų prisiminimas išblaivė Viktoriją; noras mie 
goti praėjo. Namuose jos lauks Barvainis, o jo dabar jinai ne 
nori matyti. Įdomu, ar jis reikalaus pasiaiškinti, ar iš sykio 
ims priekaištauti? O gal ši viso tylės Pastarasis variantas 
būtų blogiausias. Viktoriją labai grauždavo tokia tylios įtam 
pos atmosfera. Geriau jau barniai!

Ir dar ją domino, ar Barvainis sužinos, kad buvo jinai au 
Adomėnu? Jei dar iš pat ryto jt troško, kad jis tai sužinotų 
(lai graužiasi!), tai dabar tolydžio ėmėsi norėti, kad visas nuo 
tykia liktų paslaptyje. u 4 _ J

— Daktare jus kviečia direktoiius.

— Iš kurgi tu, Domicėle, aasiradai? Aš net negirdėjau, 
kaip tu įėjai.

— Svajojot, daktare.
— Neturiu apie ką svajot. Tiesiog esu nuvargusi.
„Direktorius? Bet juk jis išvažiavęs. Na, vadinasi, jis 

pasiliko“. Ji užsimetė apsiaustą ir nuėjo didžiule aikšte į te.a 
pi jos pastatą.

Tame pastate viskas vyko kitaip, negu laboratorijoj. Čia 
kažkas visada skubėjo, kažką nešė, kažkas vaitojo, kažkas .pu 
kė, kažkuo kvepėjo, o visa sudėjus krūvon, panešėjo truputį į 
geležinkelio stotį, truputį į turgų, o gerokai į psichiatrinę ngo 
r.inę. Viktorija pasibeldė į direktoriaus kabineto duris.

— Prašau, — atsiliepė balsas už durų.
Viktorija {ėjo.
Už stalo sėdėjo daktaras Butkus ir kažkokia nematyta 

moteris.
Viktorija neryžtingai sustojo kambario viduryje.
— Sėskitės, daktare, — pasiūlė Butkus. — Piašonie susi 

pažinti: mūsų laboratorijos gydytoja Barvainienė. O čia... 
Dovanokit, užmiršau jūsų pavardę, kolege?

— PstŠemeneckienė.
— Taip, taip. — Butkus nesistengė pakartoti tos pavar 

dės. — Čia jūsų kolegė, daktarė Barvainienė. Iš Panevėžin. 
Jos vyrą perkėlė į Vilnių, na ir ji atvyko respublikos sostinėm 
Kada, daktare, supažindinsit ją su savo darbu?

Viktorija sumišo. Tačiau tai nebuvo apsirikimas: Butkus 
tuos žodžius taikė jai, Barvainienei.

— Man nebūtinai tuoj pat, ,— tarė kolegė iš Panevėžio 
— Kada bus patogiau daktare. Aš ir taip turiu daug daioo 
Žinote, ką reiškia persikraustymas?

Viktorija žinojo, kas yra persikraustymus, tačiau ji dar 
negalėjo susigaudyti, kas čia vyksta. Matyt, tai nesunku buvo 
pažinti iš jos veido. Todėl Butkus pasiteiravo:

— O gal jūs nusprendėt pasilikti senoje vietoje, daktare 
Barvainienė? Formaliai perkelti jus aš neturiu teisės. Fakhš 
kai ne aš, o daktaras Adomėnas, nes jis dabar čia šeimininkas. 
Aš tik jį pavaduoju šias tris dienas. Jūsų pareiškimo, rodos, 
dar ir nėra, jūs tik žodžiu susitarėt su daktaiu Adomėnu?

,,Ką aš susitariau žodžiu? Kada? Nejaugi vakar Juk 

nebuvau tiek girta nuo tų keturių taurelių”. Borvainienė n<- 
žinojo, ką ir beatsakyti Butkui. O jeigu ji ištikrųjų ką nors 
pnplenejo, o dabar neatsimena?

Butkus žiūrėjo į ją ir laukė. Panevėžietė gydytoja irgi. 
Reikėjo ryžtis.

— Jūs turite galvoje endokrinologo etatą?
— Žinoma, — pralinksmėjo Butkus. — O j jūsų vieta eis 

daktarė. . .
— PstŠemeneckienė, — įterpė PstŠemeneckienė.
— Bet ar jūs esate tikras, kad daktaras Adomėnas paaky 

rė mane į tą naują etatą?
— Na žinoma. Jus dar turės patvirtinti ministerija ir taip 

toliau, bet tai juk tik formalumas. Vadinasi viskas tvarkoj? 
Sutinkate?

Viktorija dar sudvejojo. „Juk visai nepasitariau su To 
mu“. Ir tuoj pat pasakė:

— Taip, taip, sutinku. ,
Butkus pakilo iš užustalės.
— Tai ir sutarkit, — baigė jis. — Jūs, daktare paneve 

te, galit pradėti dirbt nors nuo rytdienos. O jūs, kolege Bar 
Vainiene, prisistalysit ryt daktarei Rūtelionienei, terapijos sky 
riaus vedėjai. Aš pasakysiu, kad jums dar neužkrautų ligonių, 
kol perduosit savo darbą naujai kolegei. Ir prisiminkit perku 
siją, auskultaciją, pasiskaitlkit apie vidaus ligas. Pirmiaucia 
padirbėsit terapijoj, kokį gerą pusmetį, tik jau paskui mes lip 
dysim iš jūsų endokrinologę. Tai yia ne mes, o mano kole 
gos. Mane kelia kitur.

Visa įvyko taip greitai, kad Viktorijai, grįžtant atgal per 
kiemą, pasirodė tai gano nerealu. „Kiek įvykių per vieną pa 
rą! Ir kaip Adomėnas išdrįso mane paskirt be mano sutikimo? 
Nejaugi aš Vakar vakare buvau sutikus?“ Am Adomėno ji 
anaiptol nepyko; ji taip pastarąsias dienas gailėjosi, jog buvo 
atmetusi jo pasiūlymą, kad šis pasikeitimas dabar ją labai nu 
džiugino.

Jau ligoninėje ji buvo nusprendusi tuoj viską pranešt’ 
vyrui. Viską, kas lietė jos specialybės pakeitimą. Na, o dėt 
kita ko, tai geriau bus, žinoma, nutylėti. Tačiau Barvainis pa 
sitiko ją kupinas tokio santūraus įniršio, jog tą vakarą ji nepa 
sakė jam net ir apie savo naująją specialybę. Bus daugiau.
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neleido šeštadienio vakarą Kur 
nors ilgiau pavaikščioti. Pasiten 
kinam aplankymu miesto cent 
ro (Amsterdamas padalintas į 
penkias dalis: rytinį, vakarinį, 
pietinį, šiaurinį ir centrinį), bet 
po kelių valandų slankiojimo 
gatvėmis, sušlapo kojos ir ru 
bai. Nusprendžiau grįžti atgal į 
viešbutį, stebėdamas svečių 
kambaryje nuo 8 vai. v. prasidė 
jusią televiziją. Čia pažinau vie 
ną vokietį prekybininką, buv. 
laivo kapitoną, kuris sekmadie 
nio rytą tuiėjo skristi toliau į 
Švediją. Deja, sekmadienį po 
pusryčių atėjęs vėl į tą patį 
kambarį, radau jį besėdintį fo 
tolyje ir vis kartojantį „Mein 
kopt, mein kopf...” Vargšas. 
Ne tik pramiegojo lėktuvą į Go 
eteborgą, bet taip pat skundėsi 
galvos skausmais. Truputį per 
daug būta vokiečiui. . . Pasiū 
liau kartu vykti į futbolo rung 
tynęs olimpiniame stadione 
(1928 m. Amsterdame įvyko 
olimpiada, kurioje dalyvavo ir 
Lietuva). Pasirodo jo jau lei 
rautas! viešbučio patarnautoju 
kurie jam pranešė, kad rungty 
nės greičiausia neįvyks, nes v; 
są savaitę lyjant, aikštė yra ta 
bai šlapia, minkšta.

Sėdime gan jaukiame katnba 
ryje, gurkšnojame konjaką, kai 
bedami bendromis temomis. 
Kiek įdomesni jo karo įspū 
džiai, nes vokietis malęs

„šiltą ir šaltą”.
Sakosi esąs pacifistas, tačiau jo 
kalboje jaučiu vokišką išdidų 
mą, puikybę. Tas dar labjau iš 
ryškėja, kada į mūsų pasikalbę 
jimą įsijungia ,,Stern” žurnalo 
korespondentas ir sirijietis pre 
kybininkas iš Damasko. Žurna 
listas baidosi politikos. Jo tėvai 
žuvo koncentracijos stovykloj“. 
Karas ir politika jo nedomina. 
Tik mes tryse — aš, buv. jūri 
ninkas ir sirijietis pradedame 
narplioti įvairias pasaulines pro 
blemas. Įsitikinu arabų neapy 
kantą izraelitams.

Damaskietis
atvirai mums pasako: jis turi 
gerų žydų — prekybininkų 
Londone ir Mančesteryje, Pa 
ryžiuje ir Vokietijoje. Kaip ara 
bas, kalbasi su jais, veda pre 
kybą ir gal kartais pajuokauja. 
Bet jo santykiai niekuomet ne 
peržengia biznio ribų. Jis palik 
siąs visą gyvenimą antisemitu. 
Kodėl? Čia jis pradėjo dėstyti 
arabų istoriją, jų trėmimą iš

Izraelio ir t. t. ir t. t. Jo išvada 
labai aiški:

arabų problema yra svarbiausia 
visam pasauly!

Ji turi būti kuo greičiausiai iŠ 
spręsta teigiama prasme •’.ra 
bams. Priešingu atveju, jie gali 
pasiduoti komunizmo įtakon. 
Kiek sprendžiau, jis to nenore 
tų, nes man pradėjus pasakoti 
apie Lietuvą ir kt. pavergtus 
kiaštus, damaskietis, kaip b z 
nierius, pasmerkė komunistinę 
sistemą. Bet vėliau, vėl užklau 
sė mane, ar su rusais galima bū 
tų padaryti kokį nors biznį. Į 
tai atsiliepė žurnalistas, lankęs 
Sov. S-gą. Jo dėstymą galima 
būtų suvesti į mūsų patarlės žo 
džius:

neik su velniu uogauti.
Nežinau, kaip ilgai būtų veda 
mos diskusijos, jeigu ne vokie 
čio žurnalisto pasiūlymas, nu 
vykti į gerą restoraną pietų. Si 
rijietis atsisakė, tad tik trise nu 
keliavom į Rembrandto aikštę, 
kiniečių restoraną. Po to taksi 
pavažinėję valandą laiko Arus 
terdamo gatvėmis, užsukome 
dar j naktinį klubą, perpildytu 
įvairios rūšies publika.

Anksti grįžau į viešbutį, nes 
jau sekančią dieną laukė kelio 
nė į Kanadą. Norėjau šį tą pirk 
ti, tad pirmadienį rytą, tuoj po 
pusryčių išvykau į KLM b-vės 
pagrindinę raštinę, iš kurios čjc 
autobusai į aerodromą. Didelis, 
plačių lentų pastatas, per savo 
duris praleidžia tūkstančius įvai 
rių rasių, amžiaus turistų. Ir jie 
— nori ar nenori — kitoje gat 
vės pusėje, ant mūrinio dviejų 
augštų didelio namo mato ple 
vėsuojančią raudoną vėliavą. 
Tai SS-gos prekybinė atstovy 
bė, užuolaidom uždangstytais 
langais. Dviejuose kyšojo vai 
kų galvutės, beveik prie stiklo 
priglaustom nosim ir keturios 
akutės, stebinčios atvažiuojan 
čius ir išvykstančius autobusus, 
lengva mašinas.

Dvi valandas laiko turiu ,ki 
autobuso išėjimo, tad vėl pasi 
leidžiu Amsterdamo gatvėmis.

Po penkiolikos metų pirmą 
kartą išgirstu oro pavojaus 

sirenas.
Užklaustas olandas (Olandijoj 
50 proc. gyventojų moka vokie 
čių arba anglų kalbą) atsako, 
kad tai bandomasis aliarmas, si 
renų patikrinimas. Mat politinė 
padėtis yra labai pavojinga...

Dar kartą stebiu Amsterda 
mą iš autobuso lango, leidžiu 
paskutinius guldenus aerodro

Studentui St. Tumui buvo su 
ruošta sesers Jonės Tumaitės 
iniciatyva, kaip įprasta, 21 me 
tų sukaktuvių proga. Į staigme 
ną buvo susirinkę per 30 sve 
čių — daugiausia mokslo drau 
gų, kurie visi buvo puikiai pa 
vaišinti, linksmai ir gražiai pra 
leido vakarą. Solenizantas at 
minčiai gavo gražių, vertingų 
dovanų.

NAUJĄJĄ L. AKADEMINIO 
SAMBŪRIO VALDYBA

dabar sudaro: Alg. Kličius — 
pirm., Z. Lapinas — vicep., S. 
Pakulytė— sekr., E. Dainius — 
ižd., J. Kibirkštis — valdybos 
narys. Kaip matyti iš v-bos su 
dėties, ją sudaro jau čia mok“ 
lūs išėjęs jaunimas.
• Slidinėjimo iškylą studentai 
ruošia vasario 25—26 dienomis. 
Plačiau bus sekančiame NL m. 

mo krautuvėje, kurio prekės, 
vykstantiems į užsienį parduo 
damos be jokio muito (pigiau 
bent 25%) ir štai 2 vai. 45 min. 
pp. pakylame KLM lėktuvu ; 
Montrealį. Po valandos ir pin 
kiolikos minučių skridinio t. y 
4 vai. pp. esu jau Montrealyje. 
Atsiprašau — Kanados laiku, 
nes Europoje tuo metu buvo 9 
vai. 30 min. vakaro, laigi. lai 
kas sutaupomas skrendant iš 
Europos į šį kontinentą, (laik 
rodis sukamas atgal) praran 
dant jį vykstant įEuropą.

O dieninis skridimas yra 
malonesnis už naktinį.

Truputį jaukiau, nes per langą, 
nors matai kartais tik debesis, 
mėlyną Atlantą, tačiau daug 
smagiau skristi. Pasiekus Kana 
dos krantus (N. Foundlandą) 
lėktuvas nusileidžia daug Že
miau. Tuomet galima stebėt- 
šiaurinę Kanados dalį, neišma 
tuojamus miškų plotus, uolas, 
blizgančius kasyklų pastatų sto 
gus. Prie šv. Lauryno kanalo 
jau matosi daugiau namų, vė 
liau besiartinat prie Montreal-o, 
pasirodo ištisi miesteliai. Muši 
leidžiame Dorvall aerodrome, 
po trumpo patikrinimo muitinė 
je, dar spėju į penktos vai. To 
ronto lėktuvą. Namie atsirandu 

„ne pagal planą“,
tačiau sesers dukrelė Ramune 
pirmoji mane išbėga pasveikin 
ti. Ji būtų laukusi iki dvyliktos 
vai. nakties (tuo laiku turėjau 
atsirasti namuose) nes prižade 
jau atvežti iš kiekvieno kraštu 
tautinę lėlę. Jų kolekcija ir t ap 
turtinga, bet kaip man slapia- 
pasakė, ji žada sumušti ir Shir 
ley Temple lėlių rekordą.

kurį suruošė KLKM d-ja, vado 
vaujama p. Vilčinskienės, labai 
gerai pasisekė. Į balių - vakar-e 
nę susirinko didelis daly ,’ių 
skaičius.

AV Klebono. T, J. Borevi 
čiaus, pristatytas rašytojas An 
tanas Gustaitis, skaitė satyri 
nius eilėraščius, kurie, puikia, 
autoriaus skaitomi, publikai pa 
tiko. Įdomu, kad autorius, atsi 
liepdamas į Lietuvos okupanto 
jam daromus priekaištus, yra 
parašęs seriją „tarybinių eilė 
raščių“, kurių taip pat baliuje 
paskaitė. Autorius publikos bu 
vo nuoširdžiai priimtas ir jo skai 
tymas turėjo gražų pasisekimą.

Po programos buvo vakane 
nė, šokiai, loterija. Balius tęsė 
si labai geroje nuotaikoje.

• Gustaitis Antanas, viešė • > 
pas pp. Adomaičius, lankėsi pa“ 
bičiulius, matėsi su rašytojais, 
aktoriais ir baliuje susitiko daug 
pažįstamų, į Bostoną sugrjž-. 
sekmadienį.

• P. Eimutis 8 vasaites išgulė 
jęs ligoninėje, kur jam padary 
ta operacija, jau sugrįžo namo 
ir taisosi.

• P. Vasiliauskas lėktuvu ilskri 
do į Floridą, kur tikisi pailsėti 
ir pataisyti sveikatą.

• Pp. Pranevičiai (p. Dodonai 
tė) savo mašina buvo išvykę 
atostogų į Floridą, bet aną sek 
madienį jau sugrįžo į Mont 
realį.

Aukos: užpraėjusį sekmadie 
n j A V bažnyčios reikalams 174. 
35 ir misionieriams ruošti 87.02 
dol.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

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

DŽIAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS

Detroito Dramos Mėgėjų 
vadovaujamas režisorės p. Z. 
Arlauskaitės - Mikšienės, 1960 
m. gruodžio 10 d. London. 
Ont., suvaidinusi A. Bisson’o 
dramą „Nežinomoji“, gautus 
30 dol. kelionės išlaidoms, pa 
aukavo: vietos skautų reika 
lams 15 dol. ir Džiamborės Foa 
dui 15 dol. Gražus yra pašiau 
kavimas. Priimkite tiek mano, 
tiek Džiamborės Fondo gilią pa 
dėką.

Aukas galima įteikti arba pa

DO 6-8080

Quincaillerie Jacob Hardware 
REG’D. 

Specialybė: DOVANOS
7610 Central St. LaSalle,
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ALĖ ROTA

Filmų menas
PASKUTINIS CLARK GABLE FILMAS

Vertai vadinamas filmų karo 
liumi, Clark Gable mirė anų me 
tų gale, būdamas 59-ių metų. 
Paskutinis su juo suktas filmas 
buvo John Husten darbas — 
„The Misfits,*. Filmą baigus, 
po dviejų dienų Clark Gable 
buvo ištiktas širdies smūgio, po 
savaitės mirė.

„The Misfits“ dabar pradeda 
ma rodyti ekranuose. Be abejo, 
daugumas eis to filmo žiūrėti 
vien dėl Clark Gable. Iš tikr >, 
jis ten ir įdomiausia pamaty 
ti. Arthur Miller filosofiniame 
veikale (iš jo novelės padary 
tas šis filmas) Clark Gable, stif 
raus charakterio vyro vaidme 
ny, yra toks pat pajėgus akto 
rius, kokiuo jis buvo daugely 
neužmirštamų filmų. Manoma, 
kad šiame vaidmeny Gable yra 
panašus į Rhett Buttler filme 
„Gone with the wind“. Staigiai 
pavergia jį moters meilė, bet ne 
parduoda taip pigiai savęs. As 
meninė laisvė jam yra svarbi m 
šia. Niekas negali jam pasaky

ti, kaip turi elgtis. Išsilaisvinti 
visiškai, meilei ir draugystei pa 
sikėsinus į jo pažiūras, Gay pa 
siryžta fiziškai labai sunkiam 
laukinių arklių supančiojimo 
darbui; supančiojęs pats vie 
nas, tuojau vėl arklius paleidžia 
į dykumas. Tai supranta Ross 
lyn (Marilyn Monroe), jo mv 
limoji. Ir tas supi atimąs ją pri 
riša dar labjau prie vienišo vy 
ro. Meilė turi suprasti ir turi da 
lintis. Besimylintieji turi kaž 
ko atsisakyti ir kažką duoti. 
Tik tokia yra tikroji meilė. 
Toks yra Gay, kurį vaizdavo 
Clark Gable, nežinodamas, kad 
vaidina paskutinį charakterį sa 
vo gyvenime ir paskutinę rolę.

Filmas suktas Reno, Neva 
doj. Buvo dideli karščiai, o see 
nos su arkliais gana sunkios 
Klausantis Clark Gable šniokš 
čiančio uždusimo ir matant nuo 
vargį jo veide, tuoj pagalvoji, 
kad šis filmas tikrai sutrumpino 
jo gyvenimą.

MERGAITĖ ATVYKO IŠ LIETUVOS Į DETROITĄ 
PAS TĖVUS

Į ME7-6727 Į
DE LUXE CLEANERS

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

A. NORKELILNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
X 6695—35-ta Ave., Rosemount (.karnp. St. Zotique) $
S Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. ©

l SIUNTINIAI
t LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 
| per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

I
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

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: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. %

Greitai prabėgo dvidešimt 
penkios dienos. Bet kelionės js 
pūdžiai paliks visam gyveni 
mui. Dažnai juos prisimenu, 
dažnai akyse atsistoja Augsbui 
go, Miuncheno, Innsbrucko, 
Frankfurto, Amsterdamo vaiz 
dai ir įvykiai.

Po dvejų metų, jeigu būsiu 
sveikas ir gyvas, nusprendžiau 
pažinti Ispaniją, Portugaliją, 
Prancūziją, nes kelionės pratur 
tina žmogaus žinių bagažą.

siųsti: Paskaut. V. Rušas. Džia 
mborės Fondo įgaliotinis To 
ronto rajono, 18 Sutherland 
Ave. Toronto 13, Ont. Paskt. 
B. Simonaitis, Džiamborės F 
do įgal. Niagaros pusiasalio, 
113 Charlotte Str. Port Colbor 
ne, Ont. ir V. Gudelis Džiamb. 
F-do įgal. Kanadai, 243 High 
bury Ave., London, Ont.

V. Gudelis, 
Džiamborės Fondo 
įgaliotinis Kanadai.

Sausio 12 d. pas savo tėvus, 
Bronę ir Antaną Sukauskus, iš 
Lietuvos atvyko jų duktė Zita. 
B. ir A. Sukauskai, traukdami^ 
si nuo artėjančio karo fronto 
1944 metais liepos mėn. palike 
mažąją Zitą pas savo gimines 
netoli Radviliškio. Nors tai ou 
vo tik laikinis atsiskyrimas nuo 
tėvų, bet truko šešiolika metų 
kol vėl galėjo džiaugtis būdami 
visi kartu. Formalumai, kuriuos 
teko atlikti kol buvo gautas ii 
važiavimui iš Lietuvos leidimą:, 
užtruko net ketverius metus. Tt 
vai rašė prašymus, pildė blau 
kus, pasirašinėjo garantijas tu 
rėdami reikalų tik tiesioginiai 
su Amerikos imigracijos ir te: 
singumo departamentais, o iŠ 
savo pusės dukrelė Zita irgi dn- 
bo kol atliko visus formalumus 
tenai Lietuvoje, priedu parašy
dama prašymą net pačiam Chr 
uščiovui, kad ją išleistų pas sa 
vo tėvus į Ameriką.

Lietuvoje Zita Sukauska.te 
pradžioje buvo pas senelę, mo 
tinos motiną, E. Abramikieiiv, 
prie Šiaulėnų, o vėliau jai bū 
nant jau 7 metų amžiaus, ją glo 
bojo A. Sukausko sesuo, B. 
Bimbienė, Radvyliškyje. Zita 
Sukauskaitė šiais metais lankė 
Radviliškio gimnazijos dešimtą 
ją klasę. Vasaros metu atlikinė 
jo kolchoze darbo prievolę, ku

ri dabar yra visiems privaloma. 
Iš Maskvos iki Detroito sklido 
lėktuvu, sustojant Damjoje-Ko 
penhagoje ir Amerikoje—New 
Yorke. Kelionėje išbuvo 30 vai.

Aerodrome atvykstančią pa 
sitiko tėvai, broliai Zigmas i< 
Raymundas ir sesuo Marija kai
tų su artimaisiais.

Pasirėdžiusi kukliai, dėvėjo 
tamsiai rudą plisuotą gimnazis 
tės suknelę, papuoštą tautine 
juostele, paprastą milelio paltą, 
kuklius juodus batukus. Bendra 
išvaizda gera.

Antanas Bukauskas yra veik 
lūs Detroito visuomenininkas, 
aktyvus Detroito OrgamzaC’jų 
Centro valdybos narys, vietos 
Socialdemokiatų kuopos valdy
bos pirmininkas.

Laiminga šeima galėdama 
būti kartu. Zita žada tęsti moks 
lą, čia Amerikoje, nes trūkumą 
pasibaigė, tik reikės prie šio 
krašto pritapti.

•i Švedai išrado naują ginklą 
prieš povandeninius laivus. Tai 
povandeninė raketa, kuri gali 
taikliai pasiekti kiekvieną besi 
artinantį povandeninį laivą.
• Olandai ruošiasi karo atve 
jui. Olandijoje jau esą atspaus 
dintos maisto kortelės tam atve 
jui, jei staiga kiltų karas ir r.^ik 
tų produktus racionuoti.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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jj BELLAZZI-LAMY, INC 
IDO 6-6941 767S George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reisai. 
Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.
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Baltica 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. f

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

*44 TIC
Daromos jvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ' ’ 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. LKIAUŠASirJ. Š 1 A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. j [
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, ;

| Montreal, P. Q„ Tel.: PO 6-3884.^ j;

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ ]

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS ]
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ;

79 ir 81 SL Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. ■
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Mosklo - Technikos naujienos
ATOMINĖS FIZIKOS ISTORIJA 

3.
1937 m. tirdami kosminius 

spindulius K. Andersonas ir S. 
Nedermejeris aptiko dar dvi 
naujas daleles, kurių masės pa 
sirodė beveik lygios ir apie 200 
kartų didesnės už elektrono ma 
sę. Viena dalelė turėjo neigia 
mą elektros krūvį, lygų elekt 
rono krūviui, kita — tokį pat 
teigiamą. Dalelės buvo pava 
dintos miu-mezonais. Tačiau 
mezonų atradimas fizikams ne 
buvo didelė staigmena. Dar 
1935 m. japonų fizikas Jukova 
nurodė, kad sąveiką tarp proto 
nų ir neutronų branduolyje per 
neša kažkokios dalelės, kurių 
masė 200—300 kartų didesnė 
už elektrono masę. Atrasti miu* 
-mezonai iš pradžių buvo šutau 
dinti su Jukavos dalelėmis. Vė 
liau pasirodė, kad jie netinka 
branduolinėms jėgoms paaiškin 
ti. Jukavos hipotetinę dalelę, 
pi-mezoną atrado S. Pauelas 
tik 1947 m.

1939 m. vokiečių fizikai O. 
Hanas ir F. Štrasmanas nustatė 
kad bombarduojamas neutro 
nais uranas dalijasi į dvi beveik 
lygių masių skeveldras, ir reak 
ei j os metu išsiskiria labai žymūs 
energijos kiekiai. Netrukus pa 
aiškėjo, kad urano dalijimosi 
metu taip pat gaunami 2 ar 3 
laisvi neutronai, kurie, savo 
ruožtu, vėl gali suskaldyti ura 
no branduolius. Prasidėjusi to 
kia branduolinė reakcija, vadi 
narna grandinine, esant atitinka 
moms sąlygoms, toliau vyksta 
savaime vis augančiu ma*ūu, iš 
skirdama milžiniškus energijos 
kiekius. Vėliau buvo aptiktas ir 
kitų sunkiųjų branduolių (tons, 
protaktinis) dalijimasis. Po nu 
tų tarybiniai fizikai G. Fleio 
vas ir K. Petržakas aptiko sa 
vaiminį urano branduolių dab 
jimąsi. Atsivėrė keliai atomi 
nei energetikai.

1942 m. gruodžio 2 d. grupė 
fizikų ir inžinierių, vadovauja 
ma žymaus italų mokslininko 
E. Fermio, 1939 m. pabėgusio 
iš fašistinės Italijos į JAV, pa 
leido prie Čikagos pirmąjį pa 
šaulyje atominį reaktorių. Re 
aktoriuje, palaikomos grandim 
nės reakcijos pasekmėje, išski 
riamas kontroliuojamas energl 
jos kiekis. Reaktorius pradėjo 
naują — atomines energetikos 
— erą. Pirmasis reaktorius bu 
vo vos 0.5 vato galingumo. Da 
bar statomi įvairių tipų ir pa 
skirties bei įvairaus galingumo 
(šimtai tūkstančių ir daugiau 
kw) reaktoriai. Reaktoriai duo 
da intensyvius neutronų srau 
tus, todėl jie taikomi įvairiuose 
moksliniuose ir techniniuose ty 
rimuose, jų pagalba gaunami 

LIETUVIŲ (STAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ar USSR. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą 
vaistų katalogą N r. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nuŽfll »udarytus ir apdraus
paprastu ir ĮJaBlU 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 TuL JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas SL, 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

dirbtiniai radioaktyvūs izotopai 
ir skylančios medžiagos.

1945 m. Jungtinėse Ameri 
kos Valstijose, vadovaujant E. 
Fermiui, buvo sukurta atominė 
bomba.

1949 m. buvo paleista eilė ga 
lingu greitintuvų — sinchrocik 
lotronų, turinčių labai didelę 
reikšmę atominės fizikos pa 
žangai. Jų pagalba buvo atras 
ta ir ištirta daugelis naujų da 
lėlių. Pirmieji labai ribotu gali 
mybių greitintuvai pasirodė 
1932 m. Naujas etapas greitin 
tuvų istorijoje prasidėjo ūk 
1944 m., kai tarybinis fizikas 
V. Veksleris ir amerikie'is 
Mak - Milanas pasiūlė naują 
dalelių greitinimo principą — 
autofaziruotę. Iki pastarojo lai 
ko galingiausias tuo principu 
veikiantis greitintuvas buvo 
sinchrofazotronas, paleistas 
1957 m. Dubne, netoli Mask 
vos. Jis greitina protonus iki 
10 miliardų elektrinvoltų. 1959 
m. lapkričio mėn. Ženevoje pra 
dėjo veikti 25 miliardų eV sin 
chrotronas.

1951 m. amerikiečių fizikas 
M. Dioičas atrado naujo tipo 
atomą — atomą be branduolio 
— pozitronijų. Pozitronijaus 
atomą sudaro pozitronas ir elek 
tronas, skriejantieji apie bend 
rą svorio centrą. Susidaręs po 
zitronijaus atomas gyvuoja la 
bai trumpai — iki 10 ir septin 
tadalis sek. Po to elektronas ir 
pozitronas susiduria ir virsta 
dviem arba trimis šviesos k van 
tais. Po poros metų buvo aptik 
ti (M. Kamakas ir V. Fitčas, | 
Reinuoteris) atomai. Kuriuose 
vieno elektrono vietą užima 
miu ar pi-mezonas. Jie buvo pa 
vadinti mezo-atomais. Pasirodo, 
gali egzistuoti neutralūs ato 
mai, neturintieji elektronų (me 
zovandenilis). Pozitronijaus ir 
mezoatomų tyrimas davė naujų 
žinių tiek apie elektronus, pozit 
ronus. mezonus, tiek ir apie pa 
Čius branduolius.

1954 m. tarybinių fizikų ir in 
žinierių kolektyvo, vadovauja 
mo D. Blochincevo, N. Doleša 
lio, A. Krasino ir kt., atkaklaus 
darbo dėka buvo paleista pirmo 
ji pasaulyje 5000 kilovatų ga 
tingumo atominė elektrinė.

Grupė Amerikos mokslinm 
kų su žymiu fiziku E. Segrc 
priešakyje, dirbusiu su galingu 
greitintuvu — bevatronu, atra 
do naują dalelę. Naujosios da 
lėlės masė pasirodė lygi proto 
no masei, tačiau ji turėjo nei 
giamą elektros krūvį ir priešin 
gi ženklo magnetinį momentą. 
Pabrėžiant tų jožymių priešin 
gumą protonui, naujoji dalelė

DĖL KONSL. V. GYLIO 
KOMITETO VEIKLOS

Birželio mėnesį sueis dveji 
metai, kai mirė gen. Konsulas 
Kanadai min. Vytautas Gylys. 
Jo laidojimui, o kai bus Įsigyti 
lietuviški kapai, paiaikų į lietu 
viškus kapus perkėlimui ir ten 
paminklo pastatymui iš visno 
menės sluogsnių, pirmininkau 
jant Vytautui Meilui, buvo su 
darytas komitetas. t>iam suma 
nymui įgyvendinti, atrodo, prie 
bažnyčių ir šiaip pas atskirus as 
menis buvo renkamos aukos, ta 
čiau iki šiol nei velionies palai 
kai perkelti, nei numatytas pa 
minklas pastatytas.

Jei dar minėtas komitetas vei 
kia (apie jo likvidavimąsi nebu 
vo girdėti), visuomei, kuri au 
komis Komiteto sumanymą rė 
mė, norėtųsi žinoti, kaip tas reį 
kalas stovi?

TORONTO LIETUVIŲ KRE 
DITO KOOPERATYVO 

„PARAMA“
visuotinis narių (šėrininkų) me 
tints susirinkimas šaukiamas 
1961 m. vasario 26 d. 3 vai. po 
pietų Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję — 1021 College St., Toron 
to. Darbų tvarka.

1. Atidarymas,
2. Pereito susirinkimo proto 

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas —
a) Pirmininko pranešimas,
b) Iždininko ,.

4. Kredito komiteto praneš .
5. Priežiūros komis, praneš.
6. 1960 m. operacijų pelno 

padalinimas,
7. Pajamų ir išlaidų 1961 m. 

sąmata,
8. Rinkimai. 3 narių j v-bą, 

1 nario į kredito k-tą,
1 nario į Priežiūros k-ją.
9. Sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Narių registracija prasideda 2 

vai. p. p.
Prašoma atsinešti nario k:,y 

gutę.

Toronto Liet. Kredito Kooper. 
„Parama“ Valdyba.

buvo pavadinta antipiotonu. 
Antiprotonas sąveikoje su pr«. 
tonu, panašiai kaip elektrono -
— pozitrono pora, gali virsti 
šviesos kvantais ir atvirkščiai,
— didelės energijos šviesos 
kvanto pasekmėje gali atsirasti 
protonas ir antiprotonas. To 
kias daleles, kaip antiprotonas, 
minus miu-mezonas ir pozitro 
nas, imta vadinti bendiu vardu
— antidalelėmis. Po metų bu 
vo rasta dar viena dalelė — an 
tineutronas.

1956 m. tarybinis akademi

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

m---- ' WW ' >*w------------ m

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 9C1,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

W—.'-'"MM----- H*—----

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.

STEMPUzIENĖS IR VERI 
KAIČIO KONCERTAS

Kovo 4 d., šv. Kazimiero ūie 
ną, šeštadienį, Toronte Įvyksta 
vertas dėmesio koncertas - i 
talis, kuriame programą išpil 
dys iš Clevelando sol. A. Stem 
pužienė ir sol. V. Venkaitis. 
Bloor Collegiate auditorijoje. 
Rečitali gloOoja K. L. K. Mote 
rų Dr-ja šv. Jono par. skyriaus 
draugijos penkerių metu veik 
los atžymėjimui.

SLIDINĖJIMO RUNGTY 
NĖS TORONTE

Kviečiame lietuvius slidmin 
kus atvykti ir dalyvauti Toroii 
to Vyčio slidinėjimo pirmenybė 
se. Rungtynės įvyks kovo 11 ir 
12 dd. Callingwood, Ont. Blue 
Mountain klube. Bus slalomo ir 
pokalniuiU su keletą vartų le ik 
tynės. Dalyviai renkasi šeštadie 
nį ir sekmadienį 12 vai. prie 
,,O“ kalno keltuvo.

Tikimės atvykstant slidinin 
kų iš Detroito, New Yorko ir 
Montrealio. Dėl informacijos 
rašykite, J. Jonaitis, 210 Oak 
mount Rd., Toronto 9, Onl., 
Canada.

Toronto Vytis.

MAŽLIETUVIAI 
NUSISKUNDŽIA

Vasario 11 d. Šv. Jono sale 
je Mažosios Lietuvos bičiuliai 
buvo suruošę Užgavėnių šiupi 
nio balių, į kurį atsilankė kele 
tas irHamiltono mažlietuvių. 
Šiupinio vaišės buvo pradėtos 
kleb. kun. P. Ažubalio malda 
Akt. P. Ramanauskas nuotai 
kingai padeklamavo iš Donela. 
čio Metų.

Šiupinio ^engėjai nusiskun 
džia, kad į jų suruoštą poouvį 
atsilankė vos vienas kitas taip 
jų vadinamas didlietuvis. Pamir 
Šę, esą, atsilankyti ir ML bičių 
lių dr-jos kai kurie veikėjai.
• Birutė Petrulytė, bakalauro 
laipsniu baigus Toronto univei 
sitete rumanilarimus mokslus 
ir čia įgijus magistro laipsni, 
jau antri metai Chicagos univer 
sitete siekia doktorato.

kas L Kurčiatovas Anglijos alo 
miniame centre Haruele prane 
Šė apie kai kuriuos Tarybų Sa 
jungoje vykdomus mokslinius 
darbus, sprendžiant kontroliuo 
jamųjų termobranduolinių te 
akcijų problemą. Jau 1958 m. 
įvykusioje antroje Ženevos kon 
ferencijoje atominės energijos 
taikaus panaudojimo klausi 
mais pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas darbams kontroliuoja 
mų termobranduolinių reakcijų 
srityje. Čia buvo pranešta apie 
sudėtingus įtaisus, naudojamus 
toms reakcijoms tirti: tarybinę 
„Ogra“, anglų ,,Zeta“, ameri 
kiečių „Scila“ ir kt. Termobran 
duolinės reakcijos melu vande 
nilio izotopų branduoliai jung 
damiesi į heliu branduolį, išski 
ria labai daug energijos. Ka 
dangi vandenilis gamtoje labai 
paplitęs, tai kontroliuojamos 
termobranduolinės reakcijos ga 
lutinai išspręs energetinių resur 
sų problemą.

1958 m. amerikiečių fiziKas 
G. Siborgas su savo bendradar 
biais, tęsdamas darbus, kuriuos 
pradėjo grupė Amerikos, Ang 
lijos ir Švedijos mokslininkų 
Nobelio vardo institute Stock 
holme, gavo elementą, užiman 
tį Mendelejevo periodinėje sis 
temoje 102 vietą. Tą elementą 
pavadintą Nobeliu, tais pačiais 
metais sintezavo ir tarybinių ii 
zikų grupė. Tuo būdu buvo ne 
tik užpildyti visi Mendeljevo pe

j! Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
j' „PARAMA” j

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

Darbo valandos: $
! : 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, g
v Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. 5

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

PADĖKOS
Šv. Onos Draugijos Valdyua 

labai dėkoja N. L. Redaktoriui 
J. Kardeliui už aprašymą Įnik 
rašty mūsų Draugijos 50 metų 
Įsisteigimo Jubilėjaus.

Ačiū širdingiausiai Gerbia 
miems Tėveliams, dalyvavu 
siems mūsų iškilmingoje vaka 
rienėje. Visiems atsilankiu 
siems ir parėmusiems mūsų cr 
ganizacijos darbus. Dėkui A 
Janusui už dovaną 10 dol. Ii 
visiems, kurie aukavo ką nois 
vakarienei. Labai dėkojam vi 
siems už sveikinimus, už gra 
žius linkėjimus.

O labjausiai didžiausias de 
kingumas priklauso visiems, ka 
rie suruošė ir patarnavo vaka 
rienės metu.

Tad ačiū ačiū tūkstantį kartu 
visiems bendrai.

Didelė padėka visiems auko 
jusiems fantus K. L. K. Mote 
rų Dr-jos Montrealio sk. ruoš 
tam Užgavėnių baliui.

Taip pat nuoširdžiai dėko 
jam visoms ponioms, iškepu 
sioms pyragus, ypač M. Ado 
maitienei. A. Zubienei, V. Ottie 
nei.ir E. Navikėnienei už iškep 
tas spurgas, o E. Bernotiene, 
Z. Bilevįčienei ir M. šemogie 
nei už auseles.

Be to ponioms: Vaičeaauskie 
nei, E. Kellerienei, A. Sutkai 
tienei, D. Svotelienei, Daude 
rienei, Br. Makauskienei, E. 
Kerbelienei, J. Blauzdžiūnie 
nei, St. Baršauskienei, G. Ru 
dinskienei, V. Gražienei, J. Ge 
čienei, M. Sinienei ir jaunoms 
mergaitėms — N. Jauniūtei ir 
J. Gaurytei už jų didelę pagal 
bą. Valdyba.

riodinės elementų lentelės lan 
geliai, bet lentelė dar praplėsta 
10 čia naujų, vadinamų trans 
uraniniais elementai yra gauna 
mi bombarduojant sunkiuosius 
elementus helio, anglies deguo 
nies ir kitų lengvųjų elementų 
branduoliais. Jie visi yra nešta 
bilus, greit skyla. Pirmieji trans 
uraniniai elementai neptunis ir 
plutonis buvo gauti 1940 m. Po 
ketverių melų buvo gauti ®c 
kantys du elementai. 1955 m 
sistemoje buvo 101 elementas, 
paskutinis — mendelevis.

Kovo mėnesį grupe moKsli 
ninku, dirbančių branduolinių 
tyrimų jungtiniame institute 
Dubane, vadovaujama kiniečių 
profesoriaus Van Gan-čano ir 
tarybinio akademiko V. \ eks 
lerio, aptiko naują dalelę „anti 
sigma minus hiperoną“, kuri 
mokslui dar nebuvo žinoma. 
Naujoji dalelė priklauso sunkių 
jų dalelių, vadinamųjų hipero 
nų šeimai, kurių pirmasis ats 
tovas buvo atrastas 1947 m. 
Naujoji dalelė padės geriau pa 
žinti medžiagos sandaią, pačių 
elementarių dalelių vioinę sltuk 
tūrą.

Mes apžvelgėme šimtmetinį 
atominės fizikos vystymosi ke 
lią. Per tą laiką atominė fizika, 
išaugusi Į logiškai pagristą mo 
Kslinę sistemą, davė daug žinių 
apie medžiagos sandarą, pade 
jo aiškinti atomo sudėtinių da 
lių vidinę struktūrą. Atominė 
fizika, ypač jos šaka — bran 
duolinė fizika buvo labai pla 
čiai pritaikyta technikoje. Ji'at 
vėrė žmonijai tolesnės pažan 
gos perspektyvas, tačiau ir su 
krėtė ją šiurpiomis naikinimo 
priemonėmis. Ateityje atominė 
fizika žengs dar spartesnias 
žingsniais. Bus atskleista dau 
gybė gamtos paslapčių, giliru 
ir išsamiau pažinti mikropasau 
lio dėsningumai ir jame vyks 
tantys reiškniai. Neišvengiamai 
kils nauji klausimai ir naujos 
problemos, nes gamta, kaip ir 
žmonių pažinimas, yra begab 
niai. (MG)

PATYS RUSAI PRISIPA 
ŽJSTA ESĄ KALTI, BET 

NIEKAS J TAI 
NEREAGUOJA

Maskva, kaip sako Moloto 
vas, daro visa, nepaisant prie 
monių nei kainos, pavergti pa 
šaulį. Jis patvirtino, kad l abai 
tijo valstybių tragedija nebuvo 
atsitiktinis sovietų nusikalti 
mas, bet ankštai susijęs su te 
besamu sovietų veržimusi to 
liau į Europą, Aziją, Afriką ir 
Ameriką. Vienašališki Sovietų 
Sąjungos žygiai teikti Kongo 
resplblikai ginklus, sovietų ver 
žimasis į Kubą ir kitas Ameri 
kos valstybes, Tibeto užėmi 
mas, Vengrijos įvykiai, Ber 
lynas ir kiti panašūs žygiai yra 
aktai tos pat nusikastamos bo 
vietų politikos. Už šiuos nusi 
kaitimus Sovietų Sąjunga turi 
būti patraukta atsakomybėn.

Reiktų Sov. S-gą patraukti 
atsakomybėn dėl Pabaltijo 
kraštų okupacijos ir dėl visų ki 
tų Sovietų S-gos padarytų nu 
sikaltimų. Jungtinių Tautų Sta 
tušo laužymas turėtų būti su 
stabdytas. Jei to nebus padary 
ta, Sovietų Sąjunga bematant 
pradės naujus agresijos aktus 
prieš laisvuosius pasaulio kraš 
tus, kaip ji savo laiku yra pa 
sielgusi su Pabaltijo vastyut 
mis, Tibete, o dabar Kongo ir 
Kuboje, teisindamosi, kad ji 
tai darė remdama tuos kraštus 
neva taikingais sumutintais. 
Yra todėl atėjęs laikas nieko 
nelaukiant drąsiai ir griežtai re 
aguoti i Sovietų Sąjungos nu 
sikalstamuosius darbus Pabalti 
jo kraštuose, prieš jų teisių 
uzurpaciją, o taip pat karinę 
ir politinę okupaciją, kas didi 
na tarptautinę įtampą, kuri jau 
dina visą žmoniją ir gresia pa 
šaulio taikai ir saugumui.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

(Gedimino g-vė 29) apie savo 
sportinį kelią.

— Varniuose prasidėjo kai 
mo šachmatininkų varžybos. 
Dalyvauja 25 vyrai ir 4 mote 
rys.

— Lietuvos 31 asmens alpi 
nistų grupė įveikė augščiausią 
SS-gai priklausančią Karpatų 
kalnų dalies viršūnę Goverlą.

— Maskvoje Įvyko Spartako 
s-gos plaukimo varžybos. At 
siekti keturi nauji Lietuvos re 
kordai ir vienuolika Vilniaus. 
A. Urbonas delfinu 190 m nu 
plaukė per 1 min. 8,4 sek. Š. 
Jakševičius 200 m nugara 2 
min. 37,5 sek., tas pats plauki 
kas 100 m per 1 min. 11,4 sek. 
ir 4X100 m kombinuota estafetė 
nuplaukė per 4 min. 42,5 sek. 
Taškais nugalėjo Kijevas. Vii 
nius liko šeštoje vietoje, o Kau 
nas — dešimtoj.

— Į Paryžiaus komunistų 
laikraščio Le Humanile tradic.i 
nj bėgimą pakviesti dalyvauti 
SS-gos lengvaatlečiai. Rusai ni 
mato savo komandą sustiprinti 
lietuviais — F. Karobliene ir 
V. Selenių. Vilnietė jau du kai 
tus dayvavo šiame bėgime ir už 
ėmė ketvirtą vielą.

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.
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HAAALffcLTON H. L .N. didysis bandymas
Sekmadienį, vasario 26 d.

L. Namų Delta kino salėje 
(Main ir King g-vių kampas)

Toronto Sietynas stato

Z. Kymantaitės - Čiurlionienės pasaką 
If

Dvylika brolių 

juodvarniais laksčiusių
Šį vaidinimą, 

kuriame dalyvauja 30 asmenų, 

privalo pamatyti 

visas Hamiltonas ir jo apylinkės!

Pradžia punktualiai 4 vai. p. p.

HLSK valdyba.

DVYLIKA BROLIŲ JUOD 
VARNIAIS LAKSČIUSIŲ

Z. Kymantaitės - Čiurlionienės 
parašytą pasaką - vaidinima ma 
tysime šį sekmadieni vasario 26 
d. L. Namų „Delta“ kino salė 
je, statomą Toronto „Sietyno“. 
Visų mamyčių ir tėvelių parei 
ga atvesti savo vaikučius nors 
kartą metuose į lietuvišką vaidi 
nimą, kuriame matysime juod 
Varnius, erelius, garnius, varles, 
Protuolį ir Gudruolį, raganą, pi 
lies rūmus ir kt. vaikų pasaulio 
pažįstamus asmenis ir daiktus. 
Puikios dekoracijos, trisdešimt 
veikėjų gražiais kostiumais, nu 
kels visus vaikus į jų svajonių ir 
iš knygų pažįstamą užburtą pa 
šaulį. Vaidinimo pradžia 4 vai 
po p. tačiau sporto klubo vai 
dyba piašo į salę bent pusvalan 
džiu anksčiau, kadangi vaidini 
mas bus pradėtas punktualiai. 
Pavėlavusieji į salę bus įleidžia 
mi tik pertraukų metu.

Tad šį sekmadienį, užmiršta 
me televizijas ir joje matomus 
„kovbojus ir miki - mausus“, o 
visi — maži ir dideli, susitinka 
me lieluviškatne vaidinime.

SPORTININKŲ IR JŲ
tėvų pagerbimą .

-VAKARIENĘ
rengia sporto klubo valdyba šį 
šeštadienį VAV parapijos salė 
je. Mūsiškiai yra iškovoję gra 
žiu laimėjimų, prie ko taip pat 
prisidėjo ir tėvai, leisdami ii 
ragindami savo vaikus dalyvau 
ti lietuviškoje sportinėje veik 
loję. Vakarienė yra uždaro po 
būdžio.

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.

į Teisiniai patarimai, 
į į Morgičiai.
■7 Įstaiga: JA 7-5575; 

Namų: FU 3-8928.
20 King Street East, 

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

BRANGŪS HAMILTONIE 
ČIAI TĖVAI

Lietuviškasis sportas Kana 
doje užkariauna vis platesnes 
mūsų atžalyno eiles. Tai džiu 
gus reiškinys kad jaunimas, gi 
męs ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų, jungiasi į lietuviškų or 
ganizacijų gretas.

Ir Hamiltono jaunimas turi 
gražią progą įsijungti į Hamil 
tono lietuvių sporto klubo „Ko 
vas“ eiles, dalyvauti ne tik he 
tuviškame veikime, bet taip pat 
ginti sporto aikštėje lietuvio ir 
Lietuvos vardą svetimtaučių tar 
pe.

Kiekvienos jaunimo organiza 
cijos pagrindas — juo labjau 
sporto, yra įjungimas j gretas 
vaikų, sportišku terminu ta 
nant — jaunučių, sulaukusių 
10 m. amž. Tik po kelių metų 
intensyvių treniruočių, sulaukia 
ma iš jų žaidėjų, tikrų sporti 
ninku. Jaunučių klausimą mes 
pastatėm mūsų veiklos pa grin 
diniu tašku, kviesdami mielus 
tėvelius, padėti mums rengti pa 
matus ateities lietuviškam spor 
tiniam gyvenimui Hamiltone. 
Be jau veikiančių suaugusių 
sporto sekcijų, neseniai įsteig 
tos vaikams šios sporto šakos: 
mergaičių ir berniukų stalo te 
niso, krepšinio ir tinklinio.

Susidomėjusius savo vaikų 
sportine veikla ir bendrai lietu 
višku gyvenimu, kviečiame 
kreiptis berniukų (nuo 10 iki 
14 m. amž.) krepšinio reikalais 
pas J. Bulionį JA 7-8195, ber 
niūkų nuo 14 — 18 m. pas J. 
Stankevičių JA 8-6056, mergai 
čių krepšinio pas Z. Stankevi 
čių JA 8-6056, mergaičių krep 
šinio pas Z. Stanaitį JA 9-8460, 
mergaičių tinklinio (nuo 14— 
18 m.) pas Z. Rickienę LI 5- 
6910. Šios treniruotės yra pra 
vedamos Wentworth Seconda 
ry mokyklos patalpose. Stalo 
teniso sekcijų vadovai yra V. 
Subatnikaitė (mergaitėms) jA 
9-6982 ir berniukams A. Gra 
jauskas JA 2-2698.

Už Tamstų paramą lietuvis 
kam sportui Hamiltone iš anks 
to tariame nuoširdų ačiū.

HLSK valdyba.
KVIEČIAME ATVYKTI 

į Kanados jaunių ir jaunučių 
(berniukų ir mergaičių) stalo 
teniso pirmenybes, rengiamas

'Adri'S

Antrasis Hamiltono Lietuvių Namų projektas, Architekto L. Huget.

Hamiltono Lietuvių Namų bendrovės narių susirinkimas, padaręs svarbius nutarimus. Trečiasis iš dešinės namų statybos 
iniciatorius ir vykdytojas St. Bakšys. Foto Alb. Juraitis.

H. L. N. DIDYSIS BANDYMAS
Nupirkus Lietuvių Namams 

Hamiltone sklypą, veržlusis mū 
sų narys Balys Kronas, pasiūlė 
realų planą, pagal kurį dar šių 
metų pabaigoje mes galime pa 
sistatyti ir įrengti moderniškus, 
gražius ir erdvius Tautos Na 
mus už 300,000 dol.

LN v-ba. norėdama patirti 
narių nuotaikas, vasario 8 d. su 
kvietė jungtini v-bos ir LN na 
rių posėdį, kuriame dalyvavo 
47 tautiečiai. Posėdžiui pirmi 
ninkavo St. Bakšys, sekretoria 
vo J. Mikelėnas. J. Mikelėnas 
supažindino dalyvius su v-bos 
ankstyvesniais nutaiimais, per 
skaitydamas praėjusio posėdžio 
protokolą.

V-bos p-kas savo pranešime 
pirmiausia palietė LN idėjinę 
pusę. Ši mūsų lietuviška institu 
cija yra viena tų, kurioje įtelpa 
visi lietuviai, nežiūrint nei jų re 
ligijos, nei įdeologinių įsitikini 
mų, nei pagaliau jų ekonorni 
nio pajėgumo. Savo praktinia

VAV parapijos saleje šį šešta 
dienį, vasario 25 d. Gausiu atsi 
lankymu, paremkime musų 
sportuojant; atžalyną. Piimeny 
bių pradžia 11 vai. ryto. K. B.

PRANEŠIMAS LN V-BOS 
NARIAMS IR JOS DARBŲ 

RĖMĖJAMS.
Vasario 28 d., antradienį, 7 

v. v. kviečiamas v-bos, kontro 
lės k-jos ir visų talkininkų, ku 
rie platina LN 5 m. sukaktuvi 
nii koncerto pakvietimus, bend 
ras posėdis. Jis įvyks A. Naru 
ševičiaus viešbučio salėje, kam 
pas James ir Gore.

Visus maloniai kviečiu šiame 
svarbiame posėdyje dalyvauti.

LN V-bos p-kas.
LN PENKMEČIUI ATzYMĖ 

TI KONCERTAS 
ruošiamas sekmadienį, kovo 12 
d. 5 v. v. Lietuvių Namuose, (o 
pradžioje įvyks trumpa oficia 
lioji dalis, kurios metu išgirsi 
me žinomo mūsų visuomeninin 
ko ir ekonomisto J. Strazdo 
paskaitą apie LN reikšmę lietu 
vybės išlaikymui. Meninę dalį 
išpildys išraiškos šokėja Jonė 
Kvietytė solo ir su partneriu, so 
listė Lilija Šukytė ir žinomas 
mūsų rašytojas dt. Henrikas 
Nagys iš Montrealio.

Visus kviečiame kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti ir pakvieti 
mus įsigyti iš anksto pas platin 
tojus arba kiekvieną sekmadie 

me veikime LN v-ba griežtai 
laikosi sąžiningumo, visiškos to 
lerancijos, kantrybės, respekto 
kiekvienam tautiečiui ir nuola 
tinio nenutrūkstamo ir tolydi 
nio darbo. Kad LN v-ba eina 
lietuvišku „aukso vidurio“ ke 
liu, rodo tas faktas, jog pas«u 
tinėmis savaitėmis dviejų prie 
šingos ideologijos o-jų p-kai 
prisiuntė pareiškimus, prašyda 
mi jų įdėtas i LN šimtines grą 
žinti. Pažymėjęs, kad nors L. 
Namų darbas jau įstatytas į ga 
lutinio tikslo siekimą, vis dėlto 
dar apie pusė kolonijos tautie 
čių į šias dideles lietuviškas pas 
tangas tebėra neįsijungę. Si. 
Bakšys pareiškė, viltį, kad iai 
kas ir kantrybė ateityje nuga 
lės visas kliūtis.

Perėjęs prie LN ekonominės 
padėties apžvalgos, p-kas pra 
nešė, jog vasario 8 d. dabarti 
niai LN yra išmokėję $ 88,000 
ir dar likę pirmųjų morgičių $ 
85,000. Visi LN nariai yra įne 

nį po 10 ir 11 vai. pamaldų pa 
rapijos salėje pas K. Mikšį.

Gyveną toliau nuo Hamilto 
no, prašomi pakvietimus užriša 
kyti paštu pas St. Bakšį, 38 
Stanley Avė. Jų kaina po $1, $ 
1.50 ir $2.00. Moksleiviams 
kiekvienos vietos puse kainos.

Šis didysis LN penkmečio 
koncertas sutampa su nauju L. 
N. darbuose posūkiu. Jo progra 
ma nauja ir įdomi, tad visi jame 
dalyvaukime.

Kas norėtų į šią gražią ir di 
delio tautinio darbo sukaktį gi 
liau įžvelgti ir tęsiamas pastan 
gas penkmečio proga padrąsin 
ti konkrečia pageiba, sveikini 
mus, aukas ir pinigus šėlams 
pirkti prašome siųsti St. Bak 
šiui, 38 Stanley Avė., H^mil 
ton, Ont. Tautiečių žymesnis ir 
konkretus reagavimas žymiai su 
stiprintų mūsų penkmečio ken 
certo oficialiąją dalį, o svarbiau 
šiai, suteiktų moralinių jėgų LN 
v-bai tęsti Tautos Namų įsigiji 
mo darbus iki galutinio iaimėji 
mo. Sk. St.
LIETUVIAI VEIKIA VIS...

Atkelta iš 2-ro psl. 
lietuviškos kultūros balsą pritai 
kytą lietuviškam jaunimui ir is 
paniškai kalbantiems urugvajie 
čiams. Pono Vaštako vadovau 
jamas pusvalandis yra transliuo 
jamas šeštadieniais 20,30 vai. 
per Radio Independencia CX 
50.

LN lėšos augs. Padėkojęs K. 
Mikšiui už LN plytų pardavi 
mo plano pravedimą, kas jau 
pačioje praktiško jo vykdymo 
pradžioje davė gražius rezulta 
tus, jis. prašė visus narius ir to 
liau parodyti ištveimės, šalto 
pioti, drąsos ir susiklausymo.

Sekančiu dienotvarkės punk 
lu ėjo B. Krono referatas „LN 
ateities galimybės“. Jame pre 
legentas pateikė konkretu būsi 
mųjų LN planą ir pagrįstus pa 
jamų ir išlaidų apskaičiavimus. 
Pagal B. Krono duotum planus, 
LN atsieitų apie $300,060 ir 
juos galėtumėm vienų metų bė 
gyje pasistatyti. $250,000 yra 
galimybė gauti morgičius, o 
apie $40,0000 galėtų finansuoti 
kontraktorius. Pradėjus LN 
operuoti, skolą ir išlaidas pajėg 
tų mokėti bowlingas ir didžioji 
salė, o pajamos iŠ klubo ir kitų 
patalpų nuomes ūktų laisvus.

Pažymėtina, kad B. Krono 
projektas susilaukė iš susirinku 
šiųjų didelio susidomėjimo ir 
pritarimo. Diskusijose pasisakę 
A. Patamsis, V. Sakas, J. Bu 
iionis, K. Mikšys, Z. Gasiūnas 
ir eilė kitų, nedvejodami prita 
rė, kad šią galimybę reikėtų 
bandyti įgyvendinti.

Kiti dienotvarkės punktai, 5 
metų koncerto biletų platini 
mas, LN plytų platintojų tink 
lo organizavimas, einamųjų rei 
kalų svarstymas, buvo apspęs 
ti greitai ir pozityviai. V-bos 
p-kas perskaitė G Breichmanie 
nes padėką v-bai už prisidėjimą 
prie o-jų dovanos jai pirkimo 
ryšium su jos 20 m. tautinių šo 
kių veikime sukaktimi ir Igno 
Šajaukos padėką už v-bos dova 
ną jo vestuvių proga.

Šis jungtinis LN narių ir v- 
bos posėdis praėjo retai pasitai 
kančiame vieningumo ženkle ir 
parodė, kad noras tuiėti savo 
tautiškai kultūrinį ir ekonominį 
centrą yra didelis ir veržlus. 
Tai parodo ir tas laktas, kad j c. 
metu dalis dalyvių pasirašė če 
kius $1,500. Tas reiškinys, kad 
ne vien tik kalbama ir planuoja 
ma, bet čia pat žodžiai argu 
mentuojami realiais darbais, 
yra pati didžioji garantija, kad 
Liet. Namai Hamiltone alsi 
stos?

Uždarydamas šį LN istorinį 
posėdį, St. Bakšys padėkojo vi 
siems jo dalyviams už atsilanKy 
mą ir paramą, B. Kronui už jo 
nuoširdžią pagalbą ir A. Naru 
ševičiui už dovanai duotą posė 
džiui gražią salę. Sk. St.

šę $ 84,125 akcijoms pirkti ir 
$ 4400,— paskolos lakštams, 
bendroje $ 88.522,— sumoje. 
Kaip matyti, beveik visi narių 
sudėti pinigai atitinka už LN iš 
mokėtai sumai.

Posėdžio dienai LN turėję 
grynais pinigais:
Komercijos banke . .$ 6,500.- 
Montrealio banke . . .,, 4,700.- 
Canada Permanent..,, 5,000.- 
Talkoje ........................   2,100.-
Užstatas už sklypą . ... 1,000,- 

Viso $19,300.- 
Talkoje Kult, fondo ,, 1,400.- 

Iš viso $20,700.- 
LN sklypo pirkimui iš Ko 

mercijos banko gauta $25,000.-, 
paskola 3 metams iš 6%, atmo 
ketina kas 3 mėn. po $2,00u, 
plius %. Paskola yra atvira ir 
nuošimčiai apskaitomi dienos 
tikslumu nuo likusio balanso. 
Paskola gauta LN vardu ir ją 
savo turtu garantavo 2 LN na 
riai — Pr. Vizbaras ii F. Kri 
vinskas ir 8 LN v-bos nariai — 
Ad. Dalangauskas, Pr. Sakalas, 
P. Savickas, A. Patamsis, J. Ša 
rapnickas, K. Mikšys, Z. Gariu 
nas ir St. Bakšys, atsakydami 
kiekvienas už $2,500. Visų LN 
narių vardu St. Bakšys išreiškė 
jiems gilią padėką. Tuo būdu 
vasario 15 d., sumokėjus $40 
tūkst. už sklypą, LN v-bai dar 
lieka apie 6,000 dol. laisvų pi 
nigų. Iš to matome, kokiu eko 
nominiu atsargumu einama prie 
užsibrėžto tikslo.

Dabartinių LN operavimas 
duoda kas mėnesį apie $2,400 
pajamų, tad imant blogiausią at 
vejį, jeigu ateityje ir nebūtų 
gaunama naujų narių, sklypą 
pajėgtų išmokėti esamoji nuo 
savybė.

Gruodžio 4 d., LN narių tu 
sirinkimui nutarus sklypą pirkti, 
gauta* daugiau pareiškimų pūti 
gams atsiimti. Tas reiškinys y> a 
gyvenimiškas ir tokio radika 
lauš posūkio melu visada atsi 
randa didesnė reakcija. Iki va 
sario 8 d. 25 nariai paprašė 
bendroje sumoje $5,500 jų įneš 
tus pinigus grąžinti. Tai suda 
ro 4% visų narių ir 6% bendro 
LN akcinio kapitalo. Minėti na 
reiškimai ateinančių 6 mėn. be 
gyje bus patenkinti. Betgi St. 
Bakšys nuoširdžiai prašė visus 
išstojančius narius pakeisti nuo 
monę ir likti LN nariais, prane 
šant apie tai L,N v-bai raštu.

Kalbėdamas apie LN ateities 
galimybes, p-kas pažymėjo 
kad einant prie galutinio tikino 
yra daug pagrįstų vilčių, kad
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VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE ŠIEMETVASARIO 16-TOS MINĖJI 
MAS AUŠROS VARTŲ 

MOKYKLOJE
Skaitlingai dalyvaujant vai 

kų tęvoms Aušros Vartų pa,a 
pijos mokykloje, įvyko labai 
gražus vasario 16-tos paminoj: 
mas. Jnešus tautinę vėliavą, :no 
kyklos vedėjas A. Blauzdžiūn.-.s 
pradėjo minėjimą pakviesda 
mas pirmu kalbėtoju mokyklos 
globėją tėvą J. Borevičių, kuris 
jautriais žodžiais pasveikinęs 
vaikus ir tėvus nurodė šeštadie 
ninės mokyklos atliekamą uždą 
vinį auklėjimo ir lietuvybės iš 
laikymo daibe. Po to kalbėjo 
Seimelio prezidiumo atstovą., 
Juozas Lukoševičius, mokyklos 
tėvų k-to atstovas P. Baradins 
kas ir Mokyklų komisijos ats 
tovas Mr. Hull.

Labai gražią, turiningą ir tai 
dienai pritaikintą paskaitą skai 
tė Dr. Ilona Gražytė.

Po to sekė gražiai paruošta 
meninė dalis, kuriai vadovavo 
mokytoja Gedvilienė. Gražios 
deklamacijos, šokiai ir dainos 
chorui bei duetai. Ypatingai 
gražiai buvo atlikta daina L; 
kys ir sesučių Blauzdžiūnaič.ų 
duetas.

Ta pačia proga buvo suoig a 
nizuota B. Abromonio lietu’ 
kų medžio drožinių, vaikv 8U 
neštų gintaro dirbinių bei rank 
darbių parodėlė. Taip pat tenka 
įvertinti B. Abromonio atlikta 
darbą ir įdėtas lėšas r .t8paUsd; 
nant vaikams Lietuv O8 Himną 
ir jo prasmę, kuris nz _>prošalį bū 
tų pasiskaityti ir sr jaugusiems. 
. IJetUVw t kariuomenės
kurdui - savamir iUj g Adromo 
mųi priklauso t7 Jdelė padėka.
... ,s minėjimas paai
iks ilgaj( <rtū 8ų atžalyno širdy

ae.
• ' ** NARIŲ
žiniai pra nešama, kad SLA 
visuotinis susirinkimas yra 
šaukiam? * vasario 26 d. Tai 
bus me Jjnį8 susirinkimas, kuria

*e’ <kia išrintki naują valdy 
>■ susirinkimas įvyks tuoj po 

ParT raidų AV salėje po klebo 
nr »

Prašimi būt.nai dalyvauti vi 
ei nariai. Kviečiami ii svečiai.

Valdyba.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-S552; namų RA 1-0656.

«tniiinntt::tii»::u:::ii»nm:ittmnu> 
Dr. J. SEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir I 
ketvirtadieni I 7-9 ► "" 

antradienį ir I _ .. , 2—4 p. m.penktadienį Į 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
ftllftlf******* .............  111111111

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

wnutiiuiimtinuuuittmnttHttntmt

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
intinntmn:numnnn:mn::»i:n»in

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
DR. KUDIRKOS 

MOKYKLOJE
Vasario 18 d. įvyko Vasario 

16 minėjimas. Dide.ė inokykos 
salė buvo pilna svečių. Mirėji 
mas buvo įspūdingas. Alid-irė 
mok. vedėja E. Navikėnienė. 
Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
..Mariją“ buvo iškviesti svečiai 
tarti žodį. Pirmas mokyklą pa 
sveikino Šv. Kazimiero klebo 
nas kun. dr. F. Jucevičius, fi
nes atstovas V. Kudžma gra 
žiai apibūdino Vasario 16 reikš 
mę. Tėvų komiteto vardu svei 
kino pirm. L. Girinis.

Meninę programą pradėjo- 
parengiamojo skyr. mažieji, va 
dovaujami p Navikėnienes. 
Pirmasis skyrius, vadovauja 
mas p. Baltuo’rienės, išėjo su
puikiai paruostu tautiniu skydu 
ir visi vaiku ciai apsiren-gę taut, 
rūbais. Da'r didesnį įspūdį pada 
rė vaikučių kruopščiai paruošta 
ir atlikt"a programa. Padėka pu 
kiauše, jr tėveliams, kurie pasi 
rūpir 1O tautiniais rūbais.

Clražiai pasirodžiusiam bend 
r?.m chorui vadovavo E. NaviKė 
nienė, tautiniams šokiams p. 
Baltuonienė. K.ckvienais sky 
rius pasirodė su savo programo 
mis ir eilėraščiais. Ič deklamavi 
mo jautėsi, kad mokytojos p. 
Gečienė, p. Blauzdžiūnienė, p- 
lė Kavaliūnaitė nepagaii ėip dar 
bo ir pastangų kruopščiom pa 
siruošimui.

Minėjimo pabaigai trumpą žo 
d} tarė KF įgaliot. pedagogė p 
RimkeviČienė. Minėjimas baig 
tas Tautos himnu.

Tenka priminti, kad tą pačią 
dieną p. Markauskienės, p. Na 
rušavečienės ir mokytojų pa 
stangomis buvo suorganizuota 
gintaro išdirbinių paroda. Mū 
sų vaikučiams mok. p. Gečienė 
gražiai apibūdino gintaro reikš 
mę.

Ta pat proga įvykusiame po> 
sėdyje, pagerbiant mūsų didįjį 
patriotą, Tautos himno kūrėja. 
Dr. Vincą Kudirką, Rosetmun 
to mokykla nutarta pavadinti 
D-ro Vinco Kudirkos vardu.

Padėka pi įklauso p. R. Kiše 
lienei už pagrojimą akordeonu.
p. Navkėnui už pianino muzi 
ką, p. Abromoniui už Lietuvos 
himno atspausdinimą ir vaikų 
apdovanojimą, pp. Blauzdžiū 
nams už patalpas ir malonų pri 
ėmimą mokytojų n atstovų p > 
sėdžio metu.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

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

■ ; ADVOKATAS

: STASYS DAUKŠA, LL. D. i I 14 Notre Dame St. E.
suite 901 :!

UN 1-8933 j;

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER,

B. A., B. C. L. •
Suite 205 

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

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

^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^V 

! NOTARAS |
JUOZAS BERNOTAS Z

B. A., B. C. L. &
215 St. James West, C

7 augštaa. b
TeL: AV 8-3115. j

Namie 2654 Hogan §
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v|

Aušros Vartų Parapijos
Dešimtmečio Bazar as 

įvyks

vasario 24 d. 7 — 10 P. M.
25 d. 12 — 10 P. M.
26 d. 12 — 10 P. M,

Daug staigmenų, daug laimėjimų suaugusiems ir vaikams. 

Skani kava, reto skonio kepsniai, užkandžiai!

Dalyvaukime visi - 
paremkime Parapiją!

Visų laukia
Kun. Klebonas ir Parapijos Komitetas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras pradeda veikti jau šį 
penktadienį 7 vai. vakare. še? 
tadienį veiks nuo 1 vai. po pic 
tų iki 10 vai. vakaro. Šeštadie 
nio popietis yra labai gražus lai 
kas vaikučiams. Sekmadienį, va 
sano 26 d., bazaras prasiueda 
jau tuojau po sumos ir veikia 
iki 10 vai. vakaro. Ruošiama 
daug netikėtumų, daug laimėj: 
mų. Skanūs kepsniai bei užkan 
džiai. Ateikite visi. Jūs paremsi 
te tuo savo parapiją. Visus krie 
čia A. V. parapijos kun. klebo 
nas ir komitetas.

Aukos: sekm. vasario 12 d. 
suaukota AV parapijos reika 
lams 155.89 dol. ii bažnyčios 
vargonų fondui 105.05 d >1.

Rekolekcijos Aušros V artų 
parap. šią gavėnią prasidės ko 
vo 12 d. Joms vadovaus j’ez'ii 
tas Tėv. Anicetas Tamošaitis 
iš Čikagos. Šiais metais gavė 
mos rekolekcijos vyks kartu v y 
rams, moterims ir jaunimui.

Penktadieniais gavėnios me
tu Aušros vartų bažnyčioje yra 
šv. mišios ir vakarais 8 vai.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio iki

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
miškai ar telefonu DO 6-3805

p. A. Matulio bute
’ 7( >84 Edward St., Ville Lasalle.
15e kmadieniais asmeniškai 1 — 4 

p. m. Kaunas Restorane.
.2587 Ontario St. East.

Taip, ?i tarpininkauja visokių rū 
šių di audimuose, daro vertimus 
ir užpildo visokius blankus: pi 

liet} ’bės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

DĖMES1OTAUTIEČIAI! |

| SIUNTINIAMS LIETUVON 
f urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų)
J Importuojame iš Anglijos
j: di džiausi pasirinkamą geriausių angliškų vilnonių medžiagų j!; 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

I
K Ti irime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. « 

Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.
D įdėlis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių ;į; 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų. ;S
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.::: 

« Priimame užsakymus įį!
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. »

i CH.'KAUFMANAS |

1 Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

|Kai uf man’s Woollens &Textiles
Wholesale and Retai! !!;

f 3997 S T. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 8

Taupyk ir skolinkis
SA ,VO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santau pos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodai r>os bet k<jv'<‘am geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniai: a 1451 CravA'ord Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madien į nuo 10 iki 1' yal. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Ve. 
karais- -pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

S bkmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. J . Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero šventvakaris 
ruošiamas kovo 4 d., šeštadie 
nį, 8 vai. vak. parapijos salėje 
Bus programa ir veiks lietuvis 
kas bufetas.

Vakarienės metu bus pagerb 
ti visi Kazimierai.

Šv. Kazimiero atlaidai bus 
kovo 5 d. Tose pamaldose šv. 
Kazimiero bažnyčioje skiria 
mos mišios jaunimui. Dalyvaus 
organizuotai skautai ir skaucės, 
kurie po to parapijos salėje tu 
rėš pusryčius.

Aukavo bažnyčiai Ig. Guiči 
nas 50 dol. ir J. Kelminskas 50 
dol.

Surinkta aukų vasario 19 J 
152 dol.

Šachmatininkų rungtynes su 
latvių komanda įvyko šeštadie 
nį AV salėje. Lietuviai laimėjo 
6% taško. Lietuvių komandoje 
žaidė ir mūsų didrneisteris p. Ža 
lys. Latvių komanda dalyvavo 
stipriausiame sąstate.

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS VISUO 

TINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas kovo 5 d. 12.30 vai. 
Aušros Vartų parapijos patai 
yose. i

Dienotvarkė :
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Vlado Putvio paminėjimas,
4. Valdybos pirmininko piane 

Šimas,
5. Revizijos komisijos praneši 

mas,
6. Garbės šaulio rinkimas,
7. Naujų valdybos organų rin 

kimai,
8. Vėliavos projekto priėmi 

mas,
9. Klausimai ir sumanymai, 

10. Susirinkimo uždarymas.
Visiems nariams dalyvavi 

mas būtinas. Nesusirinkus kvo 
rumui, po valandos įvykęs suo> 
rinkimas bus teisėtas. Valdyba.

praėjo ypatingu susikaupimu ii 
įvairia programa. Nors Vasario 
16 buvo darbo diena, bet didžio 
sios šventės minėjimas pradėtas 
tiksliai tą dieną. Pirmiausia pa 
maldomis. Vakare Prisik. par. 
bažnyčioje buvo atlaikytos ge 
dulingos šv. mišios su egzekvi 
jomis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Šias pamaldas bu/o už 
prašęs kūrėjų - savanorių sky 
rius ir savanoriai organizuotai 
su vėliava tose pamaldose daly 
vavo. Katafalkas buvo papuoš 
tas gausiomis gėlėmis, kurias pa 
rūpino patys Tėvai Pr-»nciško 
nai. Per pamaldas, vargenin 
kaujant kun. Jurkšui, giedojo 
parapijos choras. Jautrų pamo 
kslą pasakė T. Steponas, pri 
mindamas nelygias ir sunkias 
kovas dėl laisvės ir sudėtas 
kraujo bei gyvybės aukas an> 
tėvynės aukuro.

Tuo pat melu 16 Vasario die 
nos intencija pamaldos buvo at 
laikytoj ir Šv. Jono bažnyčioje 
Šv. mišias ir angliškai pamoks 
lą pasakė svetys jėzuitas kun 
G. Mc Guir. Jisai šiltais žo 
džiais užuojautą išreiškė lietu 
vių tautai dėl žiaurios bolševi 
kų okupacijos, priduodamas vii 
ties sulaukti laisvę.

Nežiūrint vidurio savaitės ir 
darbo dienos, abiejose bažnyčio 
sc pamaldose dalyvavusių skai 
čius buvo didelis.

Prieš pagrindinį Nepriklau 
somybės šventės minėjimą, už 
darą minėjimą su vaišėmis Lie 
tuvių Namuose buvo su ruošusi 
N. Talka. Su apmokamais kvie 
timais buvo atsilankę apie 130 
asmenų. Prie turtingai paruoš 
tų stalų, minėjimo įžanginį žo 
dį tarė N. Talkos pirm. Pr. Bas 
tys, pasidžiaugdamas svečių tar 
pe esančiais šaltojo Sibiro kan 
kiniais K. ir A. Bačėnas ir Tei 
serskiais, E. Jurkevičienė jiems 
įteikė rožių puokštes. Taip pat 
pagerbti šiame minėjime daly 
vavę kūrėjai - savanoriai; atsi 
stojimu ir tylos minute pagerbt’ 
visi žuvę už Lietuvos laisvę.

Ilgesnę ir turiningą šiai šven 
tei pritaikintą paskaitą turėjo 
Pr. Kvedaras.

Baigus oficialią dalį, kleb. ku 
nigas P. Ažubalis sukalbėjo 
maldą - invokaciją, po kurios 
prasidėjo vaišės. Jų metu solis 
tai A. Ščepavičienė ir B. Mari 
josios, akomponuojant muz. St. 
Gailevičiui, padainavo keletą 
dainų ir duetą „Nesek sau r o 
žės prie kasų“.

N. Talkos Fondui buvo sūdė 
ta arti 400 dol. aukų.

Sekmadienį College kino sa 
lėpe apie puantro tūkstančio 
tautiečių išklausė iŠ Cleveland© 
atvykusio adv. Juliaus Smeto

PARDUODAMAS 
DUPLEKSAS,

5x/a ir St/g kamb., šildomas, 
visi patogumai.

Skambinti CR 4-3720.

GERA PROGA!
Naujame name, 

pigiai išnuomojamas butas nuo 
gegužės 1 d. Montreal-East. 

S1/} kamb. Centr. šildymas, ši! 
tas vanduo. Apmokėta elektra 
ir vanduo. Elektr. plyta ir šal 

dytuvas. Geras susisiekimas. 
Kaina tik 65 dol. mėnesiui. 
Skambinti telef. CL 6-6877.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Šulinskas. 
H^»^X^X^TC<J-K^X^X^X^X^X^X^

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................LA 2-7879
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. 2., 
Star, La Press.

nos kalbą, kuri buvo aiški, kon 
krečiomis mintimis bei išvado 
mis. Kalbėtojas — tautininkų 
įžymus veikėjas pareiškė, jog 
reikia vieningos vadovybės, vie 
no autoriteto, kuris kalbėtų vi 
sų laisvųjų lietuvių vardu. Lais 
vės iškovojimas Lietuvai, kaip 
ir kitoms tautoms, yra laisvojo 
pasaulio tautoms suprantamas 
ir dabar jau remiamas reikalas. 
Kaip mūsų išsilaisvinusi tauta 
tvarkysis, tai bus jos teisė ii tei 
kalas. Nors laikai atrodo nevi! 
tingi, kalbėtojas įžiūrėjo pro 
švaistės, didesnei nei bet kada, 
kadangi laisvasis pasaulis jau 
realiai Įsisąmonina jog laisvė 
nelaisviems yra būtina pačių iš 
likimui.

Po J. Smetonos šviežios, ne 
standartinės kalbos sekė sveiki 
nimai — burmistro, įvairių pat 
lamentarų, kaimyninių tautų 
atstovų. ;

Varpas sugiedojo keturias 
dainas ir dainininkė keturis nu 
merius.

Priimtos rezoliucijo®
Minėjime pranešinėjo Regi 

na Kulienė. — a
KLEBONO KUN. P. AŽU 

BALIO GIMTADIENIS
sutapo su 16 d. vasario. Parapi 
jos salėje buvo suruošta šaunus 
pokylis. Svečių tarpe buvo vai 
džios ir savivaldybių atstovai, 
su kuriais parapijai tenka turėti 
reikalų. Iš žinomesnių dalyva 
vo burmistras Nathan Philips 
su žmona, parlamentaras min. 
Maloney, min. Jaremko, parla 
mentaras dr. Kučerepa, radio ži 
nybos ir angliškos spaudos ats 
tovai. Vaišių vedėju buvo J. R. 
Simanavičius, o angliškos visuo 
menės svečius su humoru ir ge 
ra nuotaika supažindino lietu 
viams palankusis min. Mulo 
ney. Ilgesnį, nuoširdų su juoku 
Žodį tarė burm. N. Philips, išve 
dant savo kilmę iš Lietuvos.

Meninėje dalyje pasirodė so 
listai V. Žemelytė ir V. Veri 
kaitis, kurie muz. St. Gailevi 
čiui akomponuojant, padainavo 
iš operų ir liaudies dainų.

Solenezantui kleb. kun. P. 
Ažubaliui buvo įteiktas tortas 
su 4 degančiomis žvakutėmis, 
atseit, sulaukus 40 melų, sugie 
dota ilgiausių metų. Taip pat i! 
giausių metų buvo sugiedota ir 
dalyvavusiems valdžios bei sa 
vivaldybių atstovams. Kleb. 
kun. P. Ažubalis dėkojo už pa 
gerbimą. Ilgiausių metų.

NIAGAROS PUSIASALIS
Hamiltono LSK Kovas kvie 

Čia Niagaros pusiasalio lietu 
vius šį sekmadienį, vasario 2b 
d. atvykti su visais vaikučiais į 
kaimyninę koloniją ir parodant 
jiems Toronto Sietyno stato 
mą Z. Kymantaitės - Čiurlionį* 
nės pasaką „Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių“. Spėk 
taklis bus Hamiltono L. Namų 
Delta kino salėje. Pradžia 4 v. 
p. p. Plačiau Hamiltono kro 
nikoj ir skelbime. HLSK valdyt

IŠNUOMOJAMAS
kambarys Rosemounte

17 Av., moteriai ar vyrui. 
Skambinti po 6 vai. RA 8-7089.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR 

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St-, 
Montreal.

Tei. RA 1-6005.
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