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Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos nariui, 
istirikui ir „Tėviškės Žiburių” Redaktoriui,

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI, 

mirus, apgailestaujant veiklaus kultūrininko netekimą, 
velionio žmonai

PONIAI A. ŠAPOKIENEl IR DUKRAI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

JAV naikins skurdo ir pėdsakus
JAV PREZIDENTAS PASIŪLĖ JAV KONGRESUI PLA_______________________ ________________________________

NĄ, KAIP PANAIKINTI AMERIKOJE SKURDO 
IR PĖDSAKUS

JAV Valstybės sekretorius turi planą, kaip suvaldyti Rusijos 
diktatūrą. — Chruščiovas žino, kodėl Amerika iš Berlyno 
nesitrauks.—JAV su Kinija susitartų, jeigu Kinija to norėtų.— 
DB bendruomenės konferencija sprendė sunkius klausimus.—

Dar neaišku, ar susidarys šiaurinės Afrikos sąjunga. — 
Kongo bus federatyvinė respublika. —

ŽMONIJOS domėjimosi cent 
ran paprastai yra metamos po 
litinės Žinios. Tiesa, jos yra la 
bai svarbios, nes nuo jų pareina 
daugybė su jomis susijusių faa 
tų ir veiksmų. Bet eilinis

ŽMOGUS DAUGIAUSIA 
YRA GYVAS DUONA 

KASDIENINE.
Retai tačiau kam iš gyveni 

mui vadovaujančių asmenų pa 
siseka taip tuos „duonos kasdie 
nines” klausimus pastatyti to 
kia plotme ir tokiu mastu, 
Kad tuo galima būtų susidomė 
ti. Paprastai vis einama per po 
litiką prie „duonos kasdieni 
nės", o ne atvirkščiai. Tuo tar 
pu naujasis JAV
PREZIDENTAS PASIŪLĖ 

JAV KONGRESUI PLANĄ, 
KAIP JAV PANAIKINTI 

SKURDO PĖDSAKUS.
Kennedy JAV kongresui įtei 

kė projektą, išstudijuotą ir jve^ 
tintą, kuriuo siūloma JAV pa 
naikinti skurdo pėdsakus. Tam 
tikslui jis Kongresą paprašė 
skirti 3 miliardus ir 25 mil. do 
lerių, už kuriuos, kaip apskai 
čiuota, bus nugriautos dar kai 
kur esančios lūšnos, vieton jų 
bus pastatyti modernūs namai, 
išvestos gatvės, įsteigti poilsiui 
parkai ir tt. Tai yra nepaprastai 
svarbu. Gerai, kad Kennedy iū 
pinasi eilinio žmogaus eiliniais, 
bet būtinais reikalais — duona 
kasdienine.

JAV Valstybės sekretorius 
D. Rusk pareiškė, kad

RUSIJOS DIKTATŪRAI 
SUVALDYTI TEREIKIA

TIKTAI VAKARŲ 
VALSTYBIŲ SUTARIMO. 

. . Ir pasitikėjimo savimi. Vaka 
rams reikia būti tiktai vienin 
riems ir pasitikėti savimi. Deja, 
io kol kas nėra ir bus... jeigu 
kils naujas karas.

JAV Valstybės sekretoriaus 
D. Rusk įdomūs ir aiškūs ir ki 
ti pareiškimai ir pasakyti taip 
aiškiai, kaip niekuomet.
JAV SU KINIJA SUSITAR 

TŲ, JEIGU TO NORĖTŲ 
KINIJOS KOMUNISTAI.
Bet Kinijos komunistai azia 

tišku būdu veda šaltąjį karą, ku 
rį yra išplėtę ir į... sovietiją. 
Tat ir sovietiniame bloke nėra 
vienybės. ..

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAIT1S

SIAUTĖ DIDELĖ AUDRA
Panašiai kaip ir Montrealyje 

bei kituose miestuose, Čikagoje 
siautė didžiule audra. Ji savo 
stiprybę parodė kovo 4 d. pa 
vakarėje. Per gana trumpą lai 
ką. buvo sugriauta keletas šim 

* tų namų, išvartyti medžiai, su 
daužyti automobiliai, 1 žmogus 
buvo užmuštas ir apie 100 .su 
žeista. Padaryta apie 6 mil. Jo 
lerių nuostolių.

Lietuvių šios gamtinės nelai 
mės metu nenukentėjo, nors 
jos centras buvo visai netoli 
Marquette parko liet, kolonijos, 
kuri yra gausi mūsų tautiečiais.

D. Rusk taip gi aiškiai pasi 
sakė dėl Berlyno;
JAV DEL BERLYNO TURI 
ĮSIPAREIGOJIMŲ, KURIŲ 

NEGALI ATSISAKYTI, 
todėl ir negali daryli Chruščio 
vui nuolaidų. Tą Žino ir Chruš 
čiovas, todėl nepradeda dėl jo 
karo.

Jeigu kilęs šiaurinės Afrikos 
apjungimo į sąjungą klausimas 
dar neaiškus, tai jau visai aiš 
ku, kad
KONGO VADAI SUTARĖ 
KONGĄ PADARYTI FE 

DERACINE RESPUBLIKA.
Tananarive, Madagaskaro 

sostinėje, kur vyko Kongo va 
dų konferencija, komunistuo 
jantieji nedalyvavo, nors buvo 
pasižadėję dalyvauti. Matyti, 
Chruščiovui nepakeliui toks su 
sitarimas, todėl neleido savo 
atstovams ten vykti. O Kongo 
vadai sutarė Kongą suorgani 
zuoti iš atskirų sričių, kurios 
sudarys federaciją.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

BENDRUOMENĖ 
IŠLAIKYTA,

bet visus jos klausimus išspręsti 
buvo sunku. Ypač sunkus buvo 
juodųjų diskriminacijos klau 
simas pietinėje Afrikoje. Jis 
taip ir paliktas, nes kitaip gaiė 
jo subyrėti DB Bendruomenė.

KITOS ŽINIOS
— Rusai Pabaltijo valstybėse 

veda tyrimus, kiek jiems pasiae 
kė jas per 20 metų surusinti.

— Portugalijos valdomo c 
Angolos kolonijoje afrikiečiai 
taip pat reikalauja savarankis 
kūmo.

— Indonezija nutraukė su 
Olandija santykius dėl Borneo 
salos.

— Laoso pozicija su opoziCi 
ja susitaria, bet tas nereiškia, 
kad dėl to komunistai nutrauk 
tų karą.

— Per vasario menesį iš ry 
tikės Vokietijos į vakarinę pci 
bėgo 13.000 žmonių.

— Sudanas atšaukė savo ka 
ro dalinius iš Kongo, kai ten 
susidūrė jie su kongiečiais.

— Kennedy pasisakė, kad 
Europoje veikianti Laisvos Bu 
ropos radio stotis reikalinga ir 
naudinga.

— Alžyro sukilėliai pareisite 
sutikimą, pradėti derybas baigti 
Alžyre karą.

ATIDARYTA PARODA
Kovo 11 d. „Čiurlionio“ ga 

lerijoje Čikagoje buvo atidary 
ta Juozo Akstino ir Vyt. Remei 
kos dailės paroda. Ją surengė 
korporacija „Gintaras“.
POSĖDŽIAVO KULTŪROS 

FONDO VALDYBA
JAV Liet. B-nės Kultūros F- 

do valdyba turėjo savo posėdj 
kovo 5 d. jos pirmininko J. Šve 
do namuose, čia buvo apsvars 
tyta eilė svarbių reikalų, sąry 
šyje su Fondo leidžiamais leidi 
niais bei kitais darbais. Posėdy 
je dalyvavo: J. Švedas, S. Pau 
lauskas, drs. K. Sruoga, E. Šu

ONTARIO PROVINCIJOJE . 
ĮVEDAMAS NAUJAS 

MOKESTIS
Ontario provincijos valdžia 

provincijos biudžeto išlaidoms 
padengti pritrūko apie 150 mil. 
metinių pajamų. Norint įvykdy 
ti darbų ir įsipareigojimų prie 
voles, valdžia priversta jieškoti 
naujų pajamų šaltinių. Tuo 
tikslu ji ilgesnį laiką tyrė, iš 
kur gauti naujų pajamų. Pagn 
liau nusprendė, kad lengviausia 
gauti iŠ prekių pirkėjų, atseit. 
— visų piliečių, kurie ką nors 
perka. Tat jiems ir nutarė už 
krauti po 3% perkamo daikto 
kainos. Tie 3% ir bus naujas 
Onterio provincinis mokestis, 
kokį jau turi įvedusios 7-nios 
Kanados provincijos. Tas me 
kestis nebus imamas nuo vaikų, 
mokinių, vaistų ir kt. smulkme 
nų.

KEISTA INTERPELIACIJA 
OTTAWOJE

Ministeriui pirmininkui J. 
Diefenbakeriui išvykus į Lot 
doną, į Didžiosios Britanijos 
bendruomenės konferenciją, 
pirmininką pavaduojąs užsienio 
reikalų ministens H. Green su 
silaukė interpeliaciją, kuria re> 
kalaujama išduoti Kanados s i 
projektuotą atominio karo alvc 
jui specialią slėptuvę ir asmenis, 
kurie tokios nelaimės atveju 
numatyti apsaugoti, kad galėtų 
vadovauti apsigynimo karu 
Green, žinoma, atsakė, kad tai 
būtų valstybinės paslapties iš 
davimas ir žinių nedavė.

NESĖKMINGOS URANO
KASYKLOS

Atomo skaldymo atradimas 
sukūrė naują darbų šaką — su 
stiprintą urano kasimą. Taip b'J 
vo išsiplėtęs urano kasunas Ei 
liot Lake srityje, kur 1959 me 
tais dirbo 8,200 urano kasėjų. 
Bet praėjusiais metais urano ka 
sėjų skaičius nukrito iki 4,000. 
Konstatuojama, kad dabar ten 
jau yra 400 tuščių butų, kurių 
statybai Ontario provincija yra 
paskolinusi daug pinigų. Bend 
rąs butų statybos ten Įsiskolini 
mas siekia apie 12 su puse milio 
nų dolerių. Dabar gi miestelis 
nyksta.

laitis, P. Gaučys, J. Končius, V. 
Linas, A. Juškevičius.

BAIGTOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

„Lituanicos" futbolo koman 
da kovo 5 d. užbaigė salėje fu. 
bolo pirmenybių („Indor Soc 
cer“) žaidimus, įveikdama 
„Fortūnos“ vienetą 3:1. Iš 10 
komandų lietuviai užėmė VLtą 
vietą. Lietuviai sugriebė 9 taš 
kus (4 laimėjimai ir 1 lygio 
sios). „Lituanica" varžėsi pa 
Čioje augščiausioje divizijoje, 
kurioje žaidė vienos iš geriau 
šiųjų komandų Amerikoje.

Kovo 18 d. „Lituanicos“ fui 
bolo klubas rengia savo deši.rr! 
mečio minėjimo pabūvį, kuris 
įvyks B. Pakšto salėje.

ŽURNALISTINES 
POPIETES

Gavėnios metu rengia Liet. 
Žurnalistų s-gos Čikagos sky 
rius. Iki Šiol įvyko 4 tokios po 
pietės. Jų metu paskaitas ska’ 
tė: kun. P. Garšva, V. Zalatc 
rius, St. Daunys, G. Galva. Po 
paskaitų vyksta diskusijos.

DARBO KONGRESAS 
APKALTINO 

PRAMONININKUS
Kanados Darbo kongresas, 

svarstęs švietimo reikalus, ap 
kaltino Kanados pramenimn 
kus, kad jie, pakankamai turė 
darni darbininkų ir apie 750, 
000 bedarbių, užsienyje plajL.a 
atsišaukimus, kad anų kraštų 
darbininkai vyktų Kanadoj'., 
kur esą yra labai geri uždarbia . 
Tat, teigė CLC sekretorius Mac 
donald, tuo būdu pramoninkai 
imigrantus naudoja kaip sticik 
laužius.

IŠAIŠKINO GAUJĄ 
FALSIFIKATORIŲ

Montrealio policija išaiškino 
tarptautinę falsifikatorių gaują, 
kuri padirbinėjo popierinius pi 
nigus. Ji savo skyrius turėjo 
Montrealy, New Yorke, Buffa 
lo, Chicago, Detroite. Gaujos 
centras esąs New Yorke. Mont 
realy gi esąs suimtas kažkoks 
Wifrid Blochu.
STEIGIAMA ADMINISTRA 

CIJOS MOKYKLA
Ryšium su naujų valstybių 

Afrikoje įsikūrimu, yra didelis 
paruoštų administraejos darbi 
ninku trūkumas, Admmistraci 
jos mokyklų yra kitose šalyse, 
bet bijomasi, kad tai bus palai 
kyta šališkumu. Todėl nusisiu 
tyta administracijos mokyklą 
steigti neutraliame krašte, koks 
yra Kanada. Mokykla bus s1 ei 
giama Montrealyje.

KOVA SU NEDARBU 
NELENGVA

Darbo ministens Starr oficia 
liai pranešė, kad žiemos darbų 
planu, gavus pageidavimų iš 
1,800 savivaldybių, federalinė 

valdžia darbu aprūpino apie 200 
tūkstančių darbininkų.

Tačiau sausio mėnesy bedar 
bių buvo užregistruata 693 tūks 
tančiai. Jie reikalingi yra darbo.

Tuo pat laiku Britų Kolumbi 
jos sostinės, Victoria, apie pus 
antro tūkstančio bedarbių vaikš 
čiojo gatvėmis su iškeltais pli 
katais, kuriuose buvo įrašyta: 
„Norime darbo“.

— Krinta tekstilės pramonė: 
per 1960 metus ji nukrito 35 
tūkst. diarbininkų. Jeigu taip ii 
toliau tęsis, tai 1970 m. nukris 
iki 60,000 iš 1960 m. turėtų 97 
tūkstančių.

KLB MONTREALIO 
SEIMELIO PREZIDIUMAS

Išsiuntinėjami raštai JAV Se 
nato ir Kongreso Užsienių rei 
kalų komitetų nariams, kad pa 
remtų Lietuvos bylos iškėlimą 
Jungtinėse Tautose. Be to pa 
siunčiami padėkos raštai senato 
riui Thomas H. Kuchel ir kon 
gresmanui Glenard P. Lips 
comb už tr> reikalo iškėlimą ata 
tinkamose komisijose.

Nuoširdžiai dėkojame K. L. 
Kat. Mot. Dr-jos v-bai ir na 
rems už vienkartinę auką 30 
dol. ir p. Navikėnienės ir čia 
tyva susirinkimo metu iš narių 
surinktus 8 dol. Vasario 16 gini 
nazijai, kuri mūsų visų paramos 
yra labai reikalinga. Manome, 
kad vėliau jos suorganizuos ir 
mūsų prašytą nuolatinių gmina 
zjois rėmėjų būrelį.

Ta pačia proga pranešame, 
kad Vasario 16-tos gimnazijai 
aukas galima įmokėti „Litui“ s- 
ta nr. 220. arba jau dviejų vei 
kiančių būrelių vadovams P. 
Peleckui ir A. Urbonui.

Padėkoje, paskut. NL nr., iš 
leistas tekstas: 27-28 eilutėj* po

„Tėviškės Žiburių“ redaktoriui
DR. ADOLFUI ŠAPOKAI 

mirus,
PONIAI A. ŠAPOKIENEl IR DUKRAI 

nuoširdžią užuojautą reiškia
„Nepriklausomos Lietuvos“ red., adm. ir Sp. B-vė.

„Tėviškės Žiburių“ redaktoriui, mokslininkui 
ir visuomenininkui,

DR. A. ŠAPOKAI, 
mirus, nuoširdžią užuojautą

PONIAI ADELEI ŠAPOKIENEl IR 
ALDONAI ŠAPOKAITEI 
reiškia ir nelaimėje užjaučią

P. ir VI. Skirgailos.

PALAIDOTAS DR. A. ŠAPOKA
Kovo 13 d. Toronto kapuose 

^palaidotas ketvirtadienio, po 
piety, kovo 9 d., bekasant sme 
gą prie savo namų, gavęs sir 
dies smūgį Dr. Adolfas Šapoka.

Dr. A. Šapoka buvo gimęs 
1906 m. vasario i3 d. Grybelių 
kaime, Utenos vai. ir apski 
1927 m. baigė Panevėžio gim 
naziją, 1929 m. — Vytauto Di 
džiojo universiteto Istorijos fa 
kultetą, 1938 m. apgynė išturi 
ne tema disertaciją ir gavo islo 
rijos mokslų Daktaro laipsnį. 
Universitete dėstė istoriją ir tu 
rėjo Docento laipsnį. Nuo ant 
rosios Antrojo pasaulinio karo 
meto rusų okupacijos pasistiac. 
kė į Vakarus ir karo galo susi 
laukė Vokietijoje.

Atsikėlęs į Kanadą, kurį lai 
ką gyveno Montrealyje. Kana 
dos liet, katalikų kultui os orga 
nišacijai įsteigus savaitraštį,, T t 
viškės Žiburius*’, buvo pakvies 
tas jo redaktoriumi, juo išbu /o 
iki mirties, kuri jį užklupo ne 
tikėtai ir vienu širdies smūgi.’, 
nutraukė jo gyvybę..

Kovo 13 d. velionis palaido 
tas bendrose Toronto miesto ka 
pinėse. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos. Jose dalyvavo vien 
kunigų 15, kurie giedojo egzek 
vijas. Prisikėlimo parapijos baž 
nyčia buvo pilna žmonių. Prie 
didžiojo altoriaus gedulingas 
mišias laikė kun. A. Stasys, as; 
stuojamas dviejų klebonų, *1 o 
ronto kun. P. Ažubalio ir Ha 
miltono kun. dr. J. Tadarausko. 
Prie dešiniojo altoriaus mišias 
laikė Montrealio AV klebonas

Naujienos iš pasaulio sostinės
ADLAI STEVENSON PRI ĖMĖ PAVERGTŲJŲ EURO 

POS TAUTŲ SEIMO DELEGACIJĄ
Kovo 3 d. JAV Ambasado 

rius Adlai Stevenson priėmė 
PET Gen. Komiteto delegac* 
ją. Ilgokame pasikalbėjime bu 
vo paliesti pavergtosios tactos

dr. I. Gražytei tupri eiti: „Tė 
vui Borevičiui ir Pakulytei, or 
ganizavusiems susitikimą su 
spaudos atstovais o gerb. klebo 
nui dar kartą už tam reikalui 
užleistas patalpas klebonijije; 
dail. Romui Bukauskui už see 
nos dekoravimą; Dr. I. Gražs 
tei“, — po ko jau teisingai at 
spausdinta. Seim. Prez.
• A. Griciaus filmas „Kalaku 
tai“ išimtas iš apyvartos.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Tėvas J. Borevičius, S J, ir prie 
kairiojo altoriaus — kan. Dabu 
šis iš New Yorko. Pamokslą, la 
bai tiksliai ir iškiliai budinantį 
velionį, pasakė kun. di. P. Gai 
da, dabartinis T. Ž. redaktorius.

Mišių metu sol. V. Veiikaitis 
labai subtiliai muzikavo ir pu: 
kiai skambančiu balsu giedojo 
gedulingas mišias, gal daugiau 
reikalavusias gedulingumo.

Po pamaldų bažnyčioje, ilga 
automobilių virtinė, gal apie 
150, nusitiesė per miestą į 
pus, kur pirmasis velionį plačiai 
ir gražiai apibūuino ir įveitinu 
Pasaulio Lietuvių B-nes valay 
bos pirm. J. Matulionis. Po jo 
paskutinę pagarbą velioniui at> 
davė ir šeimai užuojautą pareis 
kė Ateitininkų federacijos pirm. 
Dr. Damušis, KLB Krašto v- 
bos, „Nepriklausomos Lietu 
vos" ir savo vardu J. Kardelis, 
Toronto Lietuvių b-nės vardu 
J. R. Simanavičius ir Liet. Ei 
ciklopedijos vardu Aug. Kuo 
las.

Ant velionio Dr. A. ŠapoKuS 
karsto, kuris pritaikytas perke 
limo reikalui, padėta daug ge 
lių ir vainikų. KLB Kr. v-ba ir 
NL vieton gėlių paskyrė aukas 
kultūriniams reikalams.

Į Dr. A. ŠapuKos laidotuves 
iš Montrealio buvo nuvykę AV 
klebonas ir KLB Kr. v-bos Kul 
tūros f-do pirm. Dr. J. Bore 
vičius, KLB Krašto v-bos atsto 
vas ir „Nepr. Litt.“ red. J. Kai 
delis ir dr. O. Giriūnienė. Iš Ot 
tavos buvo atvykusios Dr. Pa 
plauskiene n dr. Šidlauskaitė, 
vuvo ir iš kitur atsilankiusių.

rūpici klausimai ryšium su Jung 
tinėmis Tautomis bendrai ir su 
antrąja JT Generalinės Asamb 
lėjos XV-sios sesijos dalimi spe 
cialiai. Delegacijai vadovavo 
PET Seimo pirm. V. Sidzikaus 
kas.

Kovo 10 d. PET Gen. K-tas 
kreipėsi telegramomis į JT Asu 
mblėjos Gen Komiteto laisvuo 
sius narius, kurioje reiškė pro 
testą prieš Vengrijos klausim., 
sujungimą su šaltuoju kam.

Kor.
NEW YORKO, BALFO 

skyrius pakvietė Detroito dra 
mos mėgėjų sambūrį, kuris ko 
vo 18 d. vaidins Aleks Bisson 
4 veiksmų dramą „Nežinomo 
ji”. Režisorė Z. Arlauskaitė - 
. Mikšienė. Pelnas skiriamas 
tremtiniams šelpti. Kor.
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Prie kolonizmo galo
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PROGA 

KLASINIS KOLONIZMAS IR NAUJASIS RUSŲ 
KOLONIZMAS.

Gadono Martino

Kajetonas (Gaetano) Martino, g. 1900. XI. 25. Mesinos
versiteto rektorius ir ordinarinis fiziologijos profesorius, Ron, .,s 
Universiteto Fiziologijos fakulteto dekanas. Daugeliu Italijos 
ir užsienio mokslo akademijų narys, autorius daugelio medtci 
nos veikalų. Italijos Liberalų partijos šulas, nuolatinis parlamen 
to atstovas bei šiuometinis jo vicepirmininkas, buvęs švietimo 
ir užsienio reikalų ministeris, įvairių parlamento komisijų pirm-' 
ninkas bei narys, šiuometinis ypatingos italų atstovybės jungti 
nėse Tautose pirmininkas, žymus publicistas. Lietuv >s Nepri 

klausomybės minėjimo Romoje pagrindinis kalbėtojas.

Jau keturiasdešimt treji me 
tai lietuviai švenčia vasario i 6- 
ją kaip savo šalies nepriklauso 
mybės dieną; nepriklausomy 
bės, atgautos po pirmojo pašau 
linio karo, laikantis Wilsono te 
ritorijų pagal tautybes paskirs 
tymo principo. Tačiau paskuti 
niaisiais 20 metų t. y. nuo to 
laiko, kada komunistų kar.uo 
menė užėmė tris Pabaltijo kraš 
tus ir įjungė juos į sovietų Sąj 
gą, šis minėjimas tebuvo da; • 
mas tik užsienyje lietuvių ear. 
grantų ir tremtinių pa-tang* 
mis.

Sovietiškoji Lietuvos okupa 
cija pasižymėjo prievarta, per 
sekiojimais, išvežimais, areštais 
ir žudynėmis, kurių kultūringa 
sis pasaulis negali užmiršti, tai 
metodai žiauriausio ir Dasbaisė 
tiniausio pavergimo. Lietuvos 
priespauda tat yra būdingas pa 
vyzdys naujojo rusų kolonizmo, 
piktesnio dėl to, kad taip skau 
džiai paliečia tautas jau įsijun 
gusias į krikščioniškąją Vakari, 
kultūrą ir ją skleidžiančias.

Pasakiau. naujasis rusų kolo 
nizmas. Šį išsireiškimą patc.si 
na reikalas atskirti jį nuo klusi 
kinio kolonizmo, t. y. nuo Euro 
pos atliktojo darbo Afrikoje ir 
Azijoje. Panašiai išsireiškė ir

darant klaidas — jis atliko kil 
nų kultūrinimo uždavinį, nes pa 
sitarnavo paskleisti anose toli 
mose ir apleistose šalyse tas 
mintis bei nuotaikas, kurion.is 
yra būdinga Vakarų kultūra. 
Pagrindinis šios kultuios bruo 
žas, tai pagarba žmigui: nega 
Įima nematyti kolonijų tautose 
šio bruožo kaip t»k del to, kad 
jos sugebėjo, kartais net prieš 
Vakarų norą — tai nesvarbu — 
išsikovoti sau teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę. Europos ko 
lonizmo vyksmas — kad ir per 
nusikaltimus ir klaidas — nuos 
tabiai išplėtė Vakarų kultūros 
ribas, taip kad net dvylika Azi 
jos ir Ividešimt septynios A*;, 
kos tautos su beveik astuoniais 
šimtais milionų gyventojų jau 
galėjo po šio karo pasiekti auto 
nomiją ir nepriklausomybę. Su 
pagrindu tvirtina Willielmas 
Roepke, kad reikia kalbėti ne 
apie sutemas, bet apie aušrą, 
prisimenant ką Vakarai padare 
Afrikoje ir Azijoje.

Ar galima tą patį pasak} t 
apie rusų kolonizmą? 'v aka 
rų kolonizacijai atvedant tautas 
į nepriklausomybę, Sovietų Są 
jungos kolonizavimo 
vyksmas priveda jas prie tautiš 
kūmo priespaudos, prie neteki

Čiobiškio miško pakraštyje, 
ties Vareikių kaimu, susitikau 
su „štabistais“. Rafaeiis ir kiš 
kis nurodė, kad reikia veikti itin 
konspiratyviai, saugotis ir lauk 
ti ,,ypatingų mūsų vyriausybės, 
esančios Amerikoje, nurody 
niu”.

Nustačiau legaliai gyvenan 
čius savo padėjėjus - ryšin.n 
kus, kurie teikia ii ateityje teik.: 
visas žinias, o taip pat platins 
mano perduodamas proklamav 
jas.

Surašiau savo kuopos dalv 
vių sąrašą — jo gal kada nois 
prireiks. Tas sąrašas yra kariš 
koje brezentinėje planšetėje, 
kurią paslėpiau už 200—300 m 
nuo Broniaus Indriliūno gyve 
namojo namo, vakarinėje puse 
je. Apie tai dar žino Indriliū 
menė, kuri tuo laiku mane, pue 
eglės besikalbantį su jos vyru, 
atėjo kviesti valgyti.

. . . Pavasaris. Gamta atbun 
da. Viskas aplink sužaliavo.

Balandžio 30, pirmadienis
Tik per vieną susirėmimą Bcr 

žo vadovaujamos grupės vyra,

retas ir gana žymus atvejis
Gegužės 4, penktadienis

Ryšininkai man pranešė, kad 
Kupiškio valsčiaus Pag". :ų kai 
me gyvena ,,liaudės gynėjo'“ 
Žaunio šeima.

— Reikia aplankyti tą šeimą, 
—- pasakiau „Morkuska?“. — 
šį uždavinį pavedu tau, A'bi 
pai. Vertingesnius daiktus paiin 
kite, duokite kailin šeimos na 
riams ir prigrasinkite, kad tas 
Žaunys mestų tarnybą.

— Berods, dažnai pareina 
nakvoti namo ir pats liaudies 
gynėjas, — Įsiterpė Petrulis, ki 
lęs iš to paties Pagirių kaimo.— 
Jei taip jį sugriebus...

— Sugriebti! — įsakiau.
Į Pagirius išėjo šeši žmonės 

vadovaujami Albino Saba'naus 
ko — „Morkuškos“
kiams pavyko sučiupti Žaunį. 
Ji nušovė prie pat namų.

— Uždavinys įvykdytas, — 
pranešė Sabaliauskas. — Žaunį 
radome namuose, tveriantį tvo 
rą. Buvo pavakarys. Sulaukę su 
temų nušovėme.

Bus daugiau.

Mūsiš

POSVCTIflRU

T. L. B. Kanados Kiašto v 
ba parėmė Džiamborės Fondą 
auka $ 50.

Krašto Valdybai už tokią gia 
žią auką Džiamborės Fondo 
vardu tariu nuoširdžiausį ačiū. 
Jūsų auka stiprins jaunųjų žy 
gius ir patarnaus kovai už Lie 
tuvos laisvę.

Tikiuosi, kad Krašto Valdv 
bos pavyzdį paseks ir kitos mū 
sų organizacijos: kaip kredito 
kooperatyvai, pramonininkai, 
prekybininkai bei pavieniai as 
mens.

Savo aukomis paremsite mū 
sų skautišką jaunimą ir padės, 
te jiems atstovauti mūsų paverg

Veda sktn. inž. J. Bulota.

GRAŽI AUKA
tą Tėvynę, Lietuvą, tarptauti 
niuose skautų sąskrydžiuose — 
džiamborėse ir vesti kovą už 
jos laisvę.

Aukas galima siųsti artu 
įteikti Džiamborės Fondo rojo 
nų įgaliotiniams. Paskaut. V. 
Rusas 18 Sutherland Ave. To 
ronto 13, Ont. Paskaut. B. Si 
monaitis 113 Charlotte St. Fort 
Colborne, Ont. ir V. Gudelis 
L. S. B. Džiamborės Fondo jga 
hotinis Kanadai, 243 Highbury 
Ave., London, Ont.

V. Gudelis.
Džiamborės Fondo Įgaliotinis 

Kanadai.

Kovo 7 d. KLB Krašto Vai 
dyba apsvarstė eilę pribrendo 
šių ir bręstančių klausimų. S/ar 
biausis jų yra Antrojo JAV ir 
Kanados lietuvių Kultuios Kon 
greso klausimas.

JAV lietuvių Bendruomenei 
pasiūlius, KLB Krašto valdyba 
pritarė siūlymui, antrąjį JAV ir 
Kanados lietuvių Kultūros Kon 
gresą ruošti 1962 metais. Ta 
čiau, kad Kongresas būtų pa 
ruoštas kiek galima geriau. KL 
B Krašto valdyba pasiūlė tuo 
reikalu abiejų kraštų Bendruo 
menių vadovybėms susirinkti ir 
Kongreso klausimą nuodugniai 
aptarti. Tačiau yia ir kitų svar 
bių. ypač švietimo srities kiau 
simų, tai šis JAV ir Kanados 
Bendruomenių vadovybių susi 
tikimas norima panaudoti ir pla 
tesniam klausimų bei jų ribose 
ir bendradarbiavimo reikalus 
aptarti. Jau sutarta, kad toks 
susirinkimas įvyks Toronte, kui 
yra ir PLB Valdyba. KLB Kr. 
valdyba į Šį susirinkimą išskyrė 
pirmininką St. Kęsgailą, Kultu 
ros Fondo pirmininką Tėvą j. 
Borevičių, SJ, su visu Fondo 
štabu, ir v-bos narį J. Kardelį. 
Galimas dalykas, kad be PLB 
ir suminėtų KLB Krašte valdy 
bos atstovų į Kanados delega 
ei ją bus paprašyti dar ir kiti, 
glaudžiai su reikalu susiję, as 
mens. Susitikimo laikas nustaty 
ti pavesta JAV Bendruomenei.

Ryšium su Bendruomenės 
apylinkių vadovybių perrinki 
mais, iškilo reikalas keisti 15 ir 
22 statuto paragrafai, O jeigu 
tai bus daroma, lai tenka įrašy 
ti naujas 16 paragrafas. Tuv 
tikslu nutarta korespondencimu 
būdu atsiklausti visus Krašto 
Tarybos narius, kurie tuo reika 
lu gaus raštus.

Įvertinant didelius prof. Ste

garsioje Bandungo konferenc 
joje, pasiūlydamas įsigilinti į 
šį reiškinį ir apsvarstyti put 
mones jam pašalinti („nauja 
Rytų Europos kolonizmo rūšis, 
sovietinis kolonizmas“). Ta 
čiau iš tikrųjų šis išsireiškimas 
nėra pateisinamas: rusų kolo 
nizmas, ta naujoji Rytų Euro 
pos kolonizmo rūšis, nėra niu 
jas dalykas. Apie jį kalbėjo įvai 
riomis progomis, jį iškėlė eilė 
je savo raštų jau Leninas. ,,Ru 
sų darbininkai negali ir nepriva 
lo užmiršti, — jis yra pasakęs, 
— kad daugelis milionų tų, ku 
rie priklauso mažumoms ir gy 
vena Rusijoje, kenčia tautinės 
priespaudos jungą”. Be kita ko 
ir „Mažoji Sovietų enciklopedi 
ja” dar 1931 m. ties žodžiais 
„kolonijiniai karai“ tvirtino: 
„Rusų kariuomenės žygiai Kau 
kaze, Centrinėje Azijoje ir Toli 
muosiuose Rytuose gali būti pa 
vadinti kolonijiniais karais”.

Lietuvos Nepriklausomyt ės 
minėjimas negali nesužadinti 
liūdnų minčių tuo metu, k ii esą 
me liudininkai atkaklios kovos 
prieš vakarų kolomzmą kurį 
su tokiu užsispyrimu ir su tokiu 
begėdiškumu veda politiniai oo 
vietų vadai, jų sekėjai, garbin.o 
jai, bei pataikūnai Vakaiuose.

Tiesa, Vakarų kolpnizrr.aą 
nebuvo be klaidų ir be kalčių 
Tačiau negalima nepripaž r , 
kad — nors ir nusikalsiant ir

tūros nuosmukio fki barbariš 
kūmo. Čia negalima kalbėti 
apie aušrą ir per maža būtų p? 
sakyti — prietemas; reikia kai 
bėti apie tamsią naktį — kai. 
Mackbeto — kuriai, atrodo, 
lyg būtų skirta tęstis nesibai 
giamai ir niekad nesulaukti nau 
jos dienos apyaušrio.

Štai mintys, kurias neatsispi 
riamai sužadina Lietuvos nepn 
klausomybės minėjimas.

Europos kolonizmas 
galutinai baigia savo dienas ir 
netrukus visos, be jokios išini 
ties, buvusios kolonijinės tautos 
bus pasiekusios nepriklausomy 
bę. Bet visi tie, kurie antikolo 
nizmą yra įrašę į savo progra 
mas ir pasirinkę sau vėliavą, vi 
si. kurie energingai kovoja už 
tautų laisvę, negali ir neprivalo, 
jieškodami sau ramaus gyven- 
mo, užsirišti akis prieš sovietiš 
kąjį kolonijizmą ir nematyti to, 
kas vyksta Rytuose, žiūrini tik 
i Vakarus. Reikia šita pasakyti, 
nes, deja, tai kaip tik vyksta 
mūsų dienomis. Šiandien dau 
gelis vengia kalbėti apie galiu 
gą Rytų diktatorių, kaip kad ka 
daise buvo politinio mandagu 
mo reikalavimas senųjų absoliu 
tinių, teokratiškų vyriausybių 
pavaldiniams: „Nihn de Princ.i 
pe, parum de Deo ‘ ę Nieko apie 
valdovą, mažai apie Dievą). 
Kolonizmą reikia pasmerkti, 
bet jj reikia pasmerkti visur,

LONDON, Ont.
ĮSPŪDINGAS VASARIO 16- TOS MINĖJIMAS

Dėl salės gavimo sunkumų 
londomškiai Vasario 16-tos mi 
nėjimą turėjo tik vasario 25 d. 
Bibliotekos Auditorijoje. Publi 
kos šį kartą susirinko gausiai, 
nes daug svečių buvo iš artimes 
nių apylinkių, ypač iš Rodney, 
Ont.

Labai tinkamą paskaitą skai 
tė svečias iš Toronto — dr. J. 
Sungaila. Patarė į mūsų kultu 
rinius parengimus, žinoma, jie 
turėtų būti reikiamo lygio, kvie 
stis Kanados kultūrininkus ir 
tuo duoti jiems patirti arčiau 
apie mus. Kažkaip iki šiol kvies 
tąsi lik politikai, tačiau ir kultu 
rininkų žodis, laikui atėjus, galt 
būti svarus ir labai mums nau 
dingas Tėvynės išlaisvinimo rei 
kale.

Meninę dalį išpildė Toronto 
vyrų kvartetas, vedamas muz, 
St. Gailevičiaus, akordeonistai 
mažieji broliai (dvynukai) Ku 
dirkos iš Rodney, lonūoniškių 
tautinių šokių grupė, mokiniai 
ir skautai.

PER VASARIO 16-TOS
Tautos Fondui, aukojo: po 5 
dol. M. Šarauskas, St. Bujokas. 
A. Genys, J. Vaitekūnas, V. Ja 
nuška, J. Činga ir M. Januška; 
po 3 dol. — agr. J. Malinau*- 
kas, Mikalauskienė, dr. P. Vy 
tė. E. Kalasauskas, J. Šmaižys 
ir inž. A. Maciūnas; po 2 dol. 
M. Januškienė, V. Jaučiukas,

Rytuose, lygiai kaip ir Vakaruo 
se, jei kas politikoje neri vado 
vatitis dėsniu: ugnis degina — 
kaip sakė senuoliai — Persijoje 
kaip ir Graikijoje.

Visa menine dalis praėjo pa 
kiliai ir darniai. Žinoma, dėme 
šio centre buvo kvarteto kon 
certas. Tai jau augšto lygio ir 
labai sumanių rankų vedamas 
kvartetas. Kiekvienas kvarteto 
dalyvis, kaip solistas. Jaudinan 
čiai ir audringomis katutėmis pa 
lydėtas kiekvienas kūrinys. Mu 
zikas St. Gailex ičius su savo 
kvartetu pasirodė Londone p;r 
mą kartą ir pelnė didžiulį pri 
tarimai

Pažymėtini mažieji akordeo 
nistai broliai (10 metų) Kudir 
kos. Jie muzikinių gabumų turi 
ir jei taip ir toliau dirbs, galėsi 
me susilaukti malonių muzike’' 
tų.

Musų tautiniai šokiai visada 
patrauklūs. Grupei ir vadovui 
M. Chainauskui priklauso pel 
nytas pagyrimas. Mokinių ir 
skautų deklamacijos ir gyvasis 
vaizdelis gražiai derinosi prie 
visos programos.

Naujai apylinkės vaidybai tik 
rai visi liko dėkingi už tokį įsnCi 
dingą minėjimą. L. E-tas.

kas, V. Šerkšnys, Timmerma 
nas, A. Balčiūnas, A. Šidagy 
tė, Vaškevičius ir Zavadska 
Viso suaukota pinigų 102 dol. 
Aukavusiems nuošiidus ačiū.

M. Šarauskas,
T. F. Atstovas Winnipege.

GAL KAS GALĖTŲ 
PASKOLINTI,

buv. Lietuvos Vytauto Did. 
universiteto Kaune prof. M. Re 
inerio atvaizdą, maloniai pra 
šomi paskambinti NL ridakci 
jon. Vienas žymus dailininkas 
pasiryžęs nupiešti jį Remerio 
pusbroliui, gyvenančiam Mont 
reaiyje, portretą ir tuo žymųjį 
Lietuvos mokslo vyrą įamžinti.

pono Kairio - Kaminsko nuope' 
nūs, kaip Vasario 16 d. akto sig 
nataro, valstybininko, visuome 
nininko, kultūrininko ir kovoto 
jo už lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės teises, ir atsižvelgiant 
į sunkią jo būseną, KLB Kraš 
to Valdyba iš savo lėšų skiria 
simbolinę 100 dol. auką, kad 
tuo būdu būtų paskatinti visi 
Kanados lietuviai plačiu masto 
aukoti sunkioje būsenoje esan 
Čiam Vasario 16 signatarui. 
Tuo tikslu nutarta KLB apyh.i 
kėms išsiuntinėti aplinkraštis su 
aukų lapais.

KLB Calgary apylinkėje įvy 
ko nesutarimų, kuriuos vietoje 
nesisekė išsiaiškinti. KLB Krai 
to valdyba darnai atstat/ti pa 
kvietė tarpininku iš Edmonto 
no b. apylinkės pirmininką Dr. 
Pilipavičių. Viskas susitvarkė 
gražiai, ir sudaryta nauja Apy 
linkės valdyba. KLB Kraštu 
valdyba nutarė nuoširdžiai pa 
dėkoti Dr. Pilipavičiui už gražu 
pasitarnavimą bendruomenei ir 
buvusiam Calgary apylinkės 
pirmininkui Antanui Nevadai, ii 
gus metus energingai dirbusiam 
ir aukojusiam daug darbo ir iš 
teklių lietuvybės reikalams Ca! 
gary, drauge reikšdama viltį, 
kad Antanas Nevada ir ateity 
nepasitrauks iš lietuviškojo vei 
kimo, bet bus, kaip buvęs, kūpi 
nas iniciatyvos, energijos ryžto 
patriotiniame darue. Naujai vai 
dybas, su P. Gluosniu priešaky 
je, KLB Krašto valdyba linki 
sėkmės ir gražiųjų savo sumt* 
nymų {gyvendinimo. O Calga 
ry visiems lietuviams — gra 
Žaus, darnaus sugyvenimo i< 
bendradarbiavimo. Tuo reikalu 
KLB Krašto valdyba samčiu at 
sišaukimą.

Nesantaikos reiškinių yra ič 
kilę vienoj iš veikliųjų Kanados 
apylinkių — Windsore. KLB 
Krašto valdyba konstatavo, 
kad paskutinėje KLB Krašto 
Tarybos sesijoje buvo aiškiai pa 
sisakyta, kad visoki nesklandu 
niai apylinkėse reikia visų pir 
ma bandyti išsiaiškinti vietoje 
savo jėgomis; jeigu tai nesise 
ka, yra KLB Krašto valdyba, 
kuri padarys viską, kad klausi 
mai ar nesutarimai būtų išaiš 
kinti objektyviai, kultūringai ir 
ramiai. Kadangi Windsoro apt 
linkės valdyba, kiek žinoma, ne 
išbandė šių priemonių ir viešai 
išėjo į spaudą, tai KLB Krašto 
valdyba nutarė pati šį įvykį iš 
aiškinti, kad šioje veiklioje ko 
lonijoje darna būtų atstatyta ir 
veikla grąžinta į Bendruomenės 
ribas. KLB KV I.

RBiKAiAUKiTe

WINNIPEG, Man.
DIENOS MINĖJIMĄ,
Ev. Federas, P. Žimmskas, V. 
Rutkauskas, J. Januška, j. De 
mereckas, kun. J. Bertašius ir 
K. Strikaitis; po 1 dol.: Simana 
vičienė, Krisčiūniene, V. Zava 
dskienė, Stankevičius,, Linge 
Mališauskas, Br. Vaičaitis, O. 
Pralex, V. Stankevičius, More 
šiene, Kriščiūnas, K. Pranev; 
čius, Radzevičius, Micpovilis. 
A. Kuncaitis, St. Dobrovolskis, 
A. Jančiukas, P. Gustys, K. 
Žentelis, P. Bagdonas, Kvietine 
kas, K. Stankus. Dabažinskie 
nė, Kasanavičienė, M. Bukaus

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
* 0

JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios

— labai vertingos
PENMANS

DARBO KOJINĖS
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 9-4)
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Laiškas iš Havajų
RAŠO „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 

BENDRADARBIS A. JANKINS
,,Nepriklausomos Lietuvos” 

skaitytojas iš Vancouver, B. 
C., parašė mums malonų laiš 
kutį, kuriame pageidauja duo 
menų, apie Havajus. Apsispren 
dėm atsakyti viešai, jei J. Kar 
delis suteiks vietos savo reda 
guojamo laikraščio skiltyse. 
Kuomet liečiami klausimai jdo 
mūs, tai gal tuomi pasinaudos ir 
kiti ,,NL“ skaitytojai. Mūsų 
tautietis iš Vaucouverio klau 
šia:

1. Kurioj saloje yra tinka 
tniausias klimatas lietuviams pa 
stoviai apsigyventi?

— Klimatas visose salose yra 
vienodas, keičiasi tarp 74 ir 
84 F, nėra žiemos, vasaros, ru 
dens neigi pavasario; augine 
nys nuolatos žaliuoja ir gėlės vi 
suomet žydi. Bet pastoviai ap 
sigyventi sąlygos nevienodos.

2. Kurioje saloje daugiausia 
lietuvių apsigyvenę, ypač su 
šeimom?

— Aplamai čia lietuvių visai 
mažai, kiek daugiau jų gyvena 
Oahu sal.

3. Ar yra mokyklos, kad vai 
kučiai galėtų lankyti ir moky 
tis ligi universitetui?

— Amerikos Jungtinėse Vals 
tybėse vaikučiams pradžios mo 
kslas privalomas ir valdžios lė 
šomis iki universitetui.

4. Ar augšti mokesčiai („tax 
ai“) ant nejudomos nuosavy 
bės, dėl mokyklų ir tt.

— Valstybinės sąmatos JA V 
rer visą šalį vienodos. Bet kiek 
viena valstija tuii savo biudže 
tus ir įvairiausius mokesčius. Ha 
vajų valstija nuo augštumcs 
šešta. Dėl mokyklų čia jokių 
specialių sąmatų nėra, vaiku 
Čiai, kai kur gauna pietus, o kai 
kur tik pieną dovanai, prik.au 
so quo apskrities.

5. Ar yra geros sąlygos įsigy 
ti nuosavą namą, kurį būtų ga 
Įima išnuomoti ar yra kam iš 
nuomoti?

— Sąlygos įsigyti nuosavybę 
čia tokios pat, kaip ir Kana loj. 
ar bent kur Jungtinėse '^alsty 
bėse. Priklauso, kiek turi, arba 
gali sukelti kapitalo. Galima įsi 
gyti geroką namuką su desėiku 
tūkstančių, gi mums žinoma vie 
ta, kur 27 tūkstančių ketvirtai 
mų pėdų sklypas, siūlo pirkliai 
du milibnus dolerių, havajietv 
-savininkė neparduoda. Nuorni 
ninku yra ir kol kas jų bus Oa 
hu saloje, ypač arti Honolulu 
miesto, už 50 mylių ir toliau, 
jau netiek, o kitose salose — 
pagal laimę, jų gali ir visai ne 
būti. Rizikuoti paprastiems dar 
bininkams mes niekad nepatar 
sim.

G. Aš esmu vedęs, turiu žmo 

ną ir 4 vaikučius, nuo 9 iki 12 
metų amžiaus. Pats 55 metų, ga 
liu pabudavoti namą, atremon 
tuoti bent kokius trobesius, 
kam reikia galiu atlikti visokius 
ruoras aplink namus daržo dar 
bus. Turiu santaupų $ (graži 
sumelė, bet neperdidžiausia. A. 
J.). Vancouver perdaug būna 
lietaus, perdrėgnas ir nepaken 
čiamas klimatas. Apsisprendėm 
iš čia keltis, bet kur? Todėl ir 
klausiame, ar patartina vykti i»- 
pastoviai įsikurti Havajuose?

— Mes niekad nepatarsime 
vykti į Havajus jų nemačius. Zi

Tokio pat turinio rezoliuciją, 
kaip kad senatorius Thomas H. 
Kuchel įnešė į Senatą, kongres 
manas Glenard P. Lipscomb 
(R. — Calif.) Rezoliucija ats 
tovų Rūmuose pavadinta — H. 
Con. Res. 153. Ji perduota ata 
tovų Rūmų užsienio reikalų ko 
misijai (Committee on Foreigs 
Affairs). Čia vėl turime padaiy 
ti visą galimą spaudimą į šio ko 
miteto narius, kad jie šią rezc 
liuciją patvirtintų ir nerduotų 
svarstyti ir* primti Kongreso 
Atstovų Rūmams. Štai kaikurie 
komiteto nariai: Rep. Thon>v> 

norne žmonių, kurie J. V-se ge 
rai buvo jsikūrę, gražiai gyve 
no, vaikų raginami ir kviečiami 
išsipadavė, išdalino, viską kitie 
ms pusdykiai palikę atvyko čia 
dargi pas vaikus, bet sugyventi 
negalėjo, pastoviai įsikurti neiš 
tesėjo ir pagaliau buvo privers
ti vykti atgal didžiausiam susi 
krimtime vėl iš naujo kurtis 
kur pirmiau gyveno. Šia proga 
linkę prisiminti seną posakį — 
vietoj stovėdamas ir akmuo pa 
žeista.

Bet amerikiečių priprastu ir 
dažnai girdimu posakiu tanam • 
— Kolumbo jei nebūt buvę tai 
spalio 12 d., 1492 m. ir Amui i 
kos nebūt atradęs. Prie to, jei 
Amerika nebūt turėjusi pionie 
rių, tai kaip šiandien mūsų vi 
sas kraštas atrodytų, betgi rei

E. Morgan, Rep. Clement J. 
Zablocki, Rep. Barrett O Hai 
ia, Rep. L. H. Fountain, Rep. 
Harris B. McDowell. Rep. Wil 
liam T. Murphy. Rep. Francis 
P. Bolton, Rep. Chester L. 
Merrow, Rep. E. Ross Adair, 
Rep. Laurence Curtis.

Šiems kongresmanams įeikia 
rašyti maždaug tokio pat tur 
nio laiškutį, tiktai kitaip adie 
suoti:

The Honorable (kongresma 
no vardas ir pavarde).

House Office Building 
Washington 25, D. C. 

kia visuomet atminti, kad rizi 
kingas gyvenimas yra labai pa 
vojingas ir neapsakomai sun 
kus.

Ekonominė būklė
Didžiajam kontinente per vi 

są šalį, dalinai ir Kanadoje jau 
čiamas nedarbas, daugiau kaip 
5 milionai darbininkų neturi dar 
bo; žymiausiai jaučiamas nedar 
bas pagrindinėse gamybos pra 
monėse, — plieno, automobilių, 
gumos, tekstilės ir anglies ka 
syklose.

Havajuose tokio nedarbo ne 
jaučiame, todėl, kad čia žemės 
apdirbimo ūkis, turistų vasarvie 
tės, kurortai ir šalies saugumo 
bazės. Patarnautojams visuo 
met darbo yra kupinai ir atlygi 
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Kongresmanas Glenard P. 
Lipscomb (R. Carif.), viduryje, 
garsiosios rezoliucijos (II. Con. 
Res. 153) JAV-bių Kongreso 
Atstovų Rūmuose autorius, su 
Kalifornijos lietuvių darbuoto 
jais: „Lietuvių Dienų“ žurnalo 
leidėju Antanu Skiriumi (kauė 
je) ir Respublikonų Partijos 
darbuotoju Kalifornijoje Leo 
nardu Valiuku (dešinėje). Kon 
gresmanas Glen Lipscomb )ne 
šė Atstovų Rūmuose 1961 me 
tų vasario 9 d. tą pačią rezoliu 
ciją, kurią senatorius Tom Ku 
ehel įnešė Senate. Atstovų Rū

MWU ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

KANADOS JAUNIŲ PIRMENYBĖS
Kanados Sporlo Apygardos 

jaunių ir jaunučių stalo teniso 
pirmenybės buvo Hamiltone va 
sario 25 d. ir sutraukė 2.1 Galy 
vį, iš Rochesterio Sakalo, To 
ronto Vyčio ii Hamiltono Ko 
vo klubų. Gaila, pirmenybėse 
nesimatė Montrealio nei Auš 
ros atstovų. Tiesa, Toronto 
Aušra užregistravo pirmeny 
bėms žaidėjus, tačiau... užmir 
šo pirmenybių datą galvodama, 
apie vasario 26 d. t. y. sekma 
dienio diena! Tokia nedovani 

muose tai rezoliucijai duotas tik 
vienas vardas — H. Con. Res. 
153. Ta rezoliucija norima Lie 
tuvos bylą atiduoti spręsti Jung 
tinėms Tautoms, kurios pareika 
lautų sovietus pasitraukti iš Lie 
tuvos, sugrąžinti visus tremti 
nius iš Sibiro ir vergų stovyklų 
Rusijoje ir pravesti Lietuvoje 
laisvus rinkimus Jungtinių Tau 
tų priežiūroje. Ši rezoliucija 
perduota Atstovų Rūmų užsie 
nio reikalų komisijai. Visi 
lietuviai turėtų paprašyt- tos ko 
misijos narius duoti eigą kong 
resmano G. Lipscomb rezol-jai.

tina valdybos klaida, gal kiek 
numažino pačių piimenyoių žai 
dimo klasę, nes Aušros klubas 
turi gan pajėgių tos Šakos jau 
nu sportininkų. Bet bendrai 
paėmus, reikia džiaugtis, kad 
jaunieji stalo tenisininkai pada 
rė didelę pažangą, pasiruošda 
mi pirmenybėms stipriose tie 
niruotėse, arba turnyruose.

Išskirtinos yra dvi Ročerte 
rio Sakalo atstovės (Janušaitc 
ir Staškevičiūtė), kurios bent 
puse klasės buvo augstesnės už
savo varžoves. Joms ir teko jau 
nių — mergaičių grupėje du 
pirmos vietos. Negalima pamirš 
ti jaunučių Kovo mergaičių (10 
—12 m. amž.), užėmusių pir 
menybėse antrą, trečią ii ketvn 
tą vietą. Po metų laiko pada 
ryta didelė pažanga, ners kai 
kurios jų ne kiek augšicsnės už 
patį stalą, tad negali būti kai 
bos apie stiprų k*rtį, kamuol a 
ko „pjovimą“. Svarbiausiu, 
kad ateities stalo tenisui auga 
labai geros jėgos.

Techniškos pirmenybių pa 
sėkmės: (mergaitės iki 16 m. 
amž.).

Pusiaubaigmėje Sabaliauskai 
tė nugalėjo Skaistytę 21 :10, 21 
:10 ir Kudabaitė įveikė Paškc 
vičiūtę 21:19, 22:20. Baigmė: 
Sabaliauskaitė (Vytis) — D. 
Kudabaitė (Kovas) 21:15, 21. 
3. Trečioji buvo R. Skaistytė ir 
Ketvirtoji V. Paškevičiūtė (abi 
Kovas). Šioje grupėje dalvva 
vo net penkiolika mergaičių.

Berniukai iki 16 m. — baig 
mė: Krašauskas (Vytis) — E. 
Bugailiškis (Kovas) 18:21 : 21: 
15; 21 :14.

Jaunės iki 18 m. — uaigine: 
Joiiuškaitė — Staškevičiūtė 21 
.10; 21.18 (abi Sakalas).

Jauniai iki 18 m. — baigmė: 
Vinerskis (Kovas) — Krašaus 
kas (Vytis; 24:22, 20:22, 21 
14.

AUŠRA LAIMĖJO
Kanados Sporto Apygardos 

jaunučių krepšinio pirmeny 
bėms užsiregistravo tik dvi ko 
mandos — Toronto Aušra ir 
Hamiltono Kovas. Jų susiriki 
mas įvyko kovo 5 d. Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
stebint nemažam skaičiui žiūro 
vų. Nors prieš rungtynes daugu 
mas tikėjosi ir laukė hamiltonie 
čių laimėjimo, tačiau įvyko pne 
šingai: Aušra sužaidė savo ge 
riausias rungtynes, kai tuo tat 
pu Kovo jaunučiai turėjo „juo 
džiausią“ savo dieną, pralaimė 
darni rungtynes 40:62 (18:27). 
Tokiu būdu, Aušra iškovojo 
KSA jaunučių meisterio vardą
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

16.
Paskui Barvainiai pasuko atgal, grįžo jau pro kitą Vilne 

les tiltą. įsuko į siauručius skersgatvius ir ėmė jais klaidžioti. 
Mūrai, remią skersgatvius iš abiejų pusių, buvo masyvus ir se 
ni; pro nusitrynusius dažus kyšantis plytos gabalas bylojo apie 
savo istoriją, siekiančią gal daugelį šimtų metų; iš mūrų sklido 
tokia tyla, lyg geriau įsiklausius atrodė, kad ją galima užgirsti. 
O iš gretimų kiemų aidėjo balsai paauglių, žaidžiančių tinklinį.

— Tai kur mes dabar einam, Viktorija? — lyg pakirdęs iš 
miego, ūmai paklausė Barvainis.

— Nežinau. Klaidžiojam.
— Mes klaidžiojam, Nijole, — pakartojo Gedukas.
Pagaliau jie išėjo į dideilę aikštę; po kaires duksojo Dai 

lės muzėjus. Prie kino teatro „Spalis“ būriavosi žmonės. ,au 
nos merginos su šukuosena „arklio uodega“ ėjo Šaligatviu di 
dėlių būriu ir kvatojo.

— Mama, aš noriu valgyti, — pareiškė Nijolė.
Taip, dabar buvo pats pietų metas, ir gana vėlyvas. Vik 

tirija tartum atsikvošėjo iš savo kelionės po Vilniaus šimtme 
čius. Puiki sekmadienio nuotaika ištiško purslais. „Vėl šildyti 
kotletus ir sriubą“, — pagalvojo ji. Ją net nupurtė.

— Aš manau, mes galėtume papietauti mieste, — pareiš 
kė Barvainis.

— Mūsų biudžetui bus naudingiau, jei pietausime namie, 
— paprieštaravo Viktorija.

— Aš noriu pietauti mieste, — pasakė Nijolė.
— Ir aš, — įsiterpė Gedukas.
— Mieste mes ir pietausime, — kategorišku tonu patvirti 

no Barvainis. — Na, o kur, tai jau spręskite jūs su mama. — 
Barvainis paplekšeno per užantį, kur buvo jo piniginė: — Ne 
numatytos pajamos. Kažkada buvau parašęs Sanitarinio švie 
timo namams apie nevirintą vandenį ir muses. Žodžiu, .muse 

— tavo priešas” ir panašiai. O vakar netikėtai man sumokėjo 
pinigus. Užmiršau tau net pranešti.

— Ką gi, toks užmaršumas gali būti kartais ir malonus.
Dabar Barvainiai dairėsi j šalis ir galvojo, kur papjciau 

ti. Valgyklos Gorkio gatvėje jiems nepatiko: ten buvo prisi 
kunšę žmonių, prirūkyta ir kvepėjo alum. Jie pasuko Komjau 
nimo gatvės link.

— Čia, vaikai, buvo getas, — tarė Barvainis, rodydamas 
karo metu apnaikintas gatveles.

— O kas tai yra getas? — paklausė Nijolė.
Barvainis kurį laiką galvojo, kaip čia jai paaiškinti. „Ar. 

ga karta, neturinti jau supratimo apie tuos baisumus, kuriuos 
mes išgyvenome“. Tačiau Nijolė laukė atsakymo, ir Barva' 
nis ėmė jai pasakoti. Rinko jis atsarginius žodžius, kad kuo 
mažiau siaubo sukeltų savo vaikams. Ir tuo pat metu eme gal 
voti apie siaubą tų vaikų, kurie palengva mirdavo iš bado ar 
nuo ligų šiuose kvartaluose, kuriuos vedė į Panerių griovius 
ir ten. . .

„Viešpatie, kokios menkos yra tos mūsų tragedijos šian 
dien, kai pavyduliaujame ar kai pavyduliauja dėl mūsų. Ir 
kaip greitai visą tą siaubą užmirštame! — Jis visa tai norėjo 
pasakyti Viktorijai. — Įdomu, ar Viktorija dabar irgi galvoja 
apie tą patį?

Jie išėjo pagaliau į Komjaunimo gatvę. Nijolė buvo pa 
vargusi. Gedukas vėl pasiprašė ant tėvo rankų.

,,Į stoties restoraną!” — pamąstė Barvainis ir tuojau pat 
nusikratė ta mintimi. Ne, aplink žmonių maišatis, nepaliauja 
mas judėjimas ten ir atgal, garvežių ūbavimas ir šniokštimas... 
Tai labai įdomu Gedukui, bet netinkama pietų metui.

Ir kaip tik tuo tarpu privažiavo aerodromo autobusas.
Barvainis įkėlė abu vaikus, o Viktorija, truputį nustebusi, 

jlipo paskui.
— Aerodromas, — pasakė Barvainis konduktorei, mokė 

damas pinigus. Autobuse buvo gana erdvu, o nuo geležinke 
lio stoties žmonių dar sumažėjo. Dabar prieš jų akis šrrėsčio 
jo vis greičiau ir greičiau pralekią Vilniaus priemiesčiai.

Netrukus autobusas riedėjo jau tarp tikrų užmiesčio Jau 
kų. Vaikų veidai buvo prilipę prie stiklo; juos domino ir pa 

kėlės namai, ir nepažįstami paukščiai laukuose, ir miestiškai 
apsirengusio? kaimo merginos, apžergusios dviračius, ir 

karvė, mykianti į pravažiuojantį autobusą, ir prasilenkiančios 
„Volgos“, ir kalvos su daubomis kelio pakraštyje, ir šilai, mė 
lynuoją tolumoje. . .

Aerodromas pasitiko juos itin iškilmingai: vos jiems išh 
pus iš autibuso, maurodamas į dangaus mėlynę pakilo didelis 
keleivinis lėktuvas. Nijolei ir Gedukui užėmė kvapą: jie nieki, 
da nebuvo matę šitokio padaro iš taip arti. O kai jie pastebė 
jo lygioje pievoje stūksančius lėktuvus, — kaip Gedukas pa 
sake, „tikrus, gyvus lėktuvus“, — nebegalėjo pratarti nė žo 
džio. Aerouosto rūmai vaikams atrodė kaip didžiausias ir gra 
žiausias pastatas šioje žemėje.

Ir štai jie sėdėjo dabar tikrame, didžiuliame restorane su 
žvilgančiais krištoliniais sietynais, kuliuose spurdėjo ir žaidė 
saulės spinduliai, restorane su baltutėlėmis staltiesėmis, su 
puošniais indais, prabangiomis taurėmis ir mandagiu aptarna 
vimu.

— Čia tai galima pailsėti, — tarė Barvainis tokiu balsu, 
lyg jis kiekvieną dieną čia sėidinėdavo štai taip kaip dabar, 
stengdamasis atitrūkti nuo savų kasdieninių rūpesčių. Viktori 
ja pritariamai linktelėjo galva; jai irgi čia buvo gera ir jauku. 
Balsas pro garsintuvą skelbė, kad atvyksta ir išvyksta tokie ir 
tokie lėktuvai, Maskva, Berlynas, Paryžius, Praha — visi tie 
miestų vardai skambėjo čia taip paprastai, lyg šiame restora 
ne pietaujantiems žmonėms teegzistuotų vienas rūpestis: kur 
jiems patogiau pavakarieniauti — Maskvoje ar Prahoje...

Pietūs praėjo pakilia nuotaika. Nesugadino jos net ta1, 
kad Gedukas išpylė kompotą ant stalo. Patarnautoja atnešė 
naują kompotą, o Viktorijai pareiškė, kad tai niekniekis, juk 
mažiems vaikams dažnai taip pasitaiko.

Pro garsintuvą sklido dabar kubietiškos melodijos; mote 
rys^,dainavo žemais balsais, joms pritarė duslus delnų pliauk
šėjimas, visas oras sukosi ir virpėjo nuo tos muzikos, o į jos 
ga^MS įsiliedavo galingų motorų kaukimas.

Ūmai Barvainis sumirksėjo akimis, lyg netikėdamas, kad 
tai, ką jis mato, yra realybė. Į restorano salę įėjo sesuo Kas 
tancija su chalatu ir lagaminėliu. Ją atlydėjęs vyras buvo jau

prik.au
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Penktieji metai
RAŠO VYT. SIRVYDAS 

3.
REVOLIUCIJOS SLINKTIS IR VEIKĖJAI.

III

FORDHAMAS LAUKIA LIETUVIŠKOS STUDENTIJOS

Bielinio nuomone, revoliuc* 
ja prasidejpsi Rusijoje — K. u 
vinuoju sekmadieniu Pcterour 
ge, 1905 m. sausiu 22 d. Vilnių 
je ir Kaune sausio 24 d. darbi 
ninkai pradėję „solidarumu, po 
litinių ir ekonominių reikalavi 
mų streiką”. Vilniuje streikuota 
dvi dieni, lietuvių sd ir žydų 
Bundui vadovaujant. Pruf. M. 
Biržiška, tačiau Sako, tuo metu 
Vilniuje veikė dešimt rev ulinei 
nių organizacijų. Bielinis jų ne 
pastebi ir neparyškina, ko slrei 
kininkai reikalavo. Kaune strei 
kuota ir gatvėmis demonstruo 
ta sausio 24—31 dd. Reikalau 
ta 8 vai. darbo dienos ir 30% di 
dėsnio uždarbio. Laimėta 10 v. 
darbo diena ir 5%. Vidutinis už 
darbis tada buvęs 80 kap. u.e 
nai.

Šiauliuose streikas praside'o 
tik sausio 31 d. Reikalauta Ii 
vai. darbo dienos ir 1 rub. už 
darbio. Streikas laimėtas. Pati“ 
vėžyje streikas prasidėjęs sau 
šio 23 d. ir tęsėsi 3 dienas. Kts 
streikavo, ką laimėjo, autorius 
neparyškina. Visur, girdi, vado 
vavę sd, nors darbininkai, ro 
dos, buvo sulenkinti lietuviai, 
žydai ir rusai (Šiauliuose kur 
pių sąjungoje iš 70 narių tik 25 
buvo lietuviai). Vilniuje darbas 
vykęs „daugiausia lenkiškai kai 
bančių tarpe“ (p. 154). Agita 
toriais buvę: St. Kairys, dr. A. 
Domaševičius, V. Sirutavičus ir 
A. Birinčikas (p. 157). Ką čia 
ir kur veikė pats autorius — ne 
pauškina.

Tuo, rodos, ir pasibaigė pir 
masis „Lietuvos proletariato” 
revoliucinis žygis. Streikininkai, 
rodos, Lietuvos nepriklausomy 
bės šūkio niekur neiškėlė. Nelai 
mingai vykęs karas su Japonėj. 
Rusijoje sukėlė kitą streikų ban 
gą spalyje, kur prisidėjo ii Lie 
tuvos miestai. Vilniuje spa'.io 
27 d. paskelbė streiką rusai gc 
ležinkeliečiai. Kariuomenė šovė 
į demonstraciją gatvėse, spalio 
29 d. r nukovė 5. Kitą syk nu 
šovė 8. Šių spalinių įvykių au 
torius savo akimis nematė — 
jis važinėjo po Žemaitiją ir Su 
valkiją, vežiodamas partinę pro 
pagandą, sakydamas „pamoks 
lūs” šventoriuose ir turgavietė 
se, organzuodamas socialdemo 
kratus. Todėl nedalyvavęs net 
Didžiajame Vilniaus Seime. Jo. 
kaip Biržiška sako, „aukso rai 
dėmis“ išrašytus nutarimus Bie 
linis pamatęs, būdamas žemai 
čių Luokėje.

Autorius spėlioja (tikrų duo 
menų neturi), kad Vilniaus, Pa 
nevėžio, Šiaulių, Kaulio ir Su 
vaiki jos apskrityse partija ture 
jusi per 3,000 narių (Vilniaus 
mieste 2,225, kitur 750). Kai 
miečių tebuvę 20%, o ir tų tik 

trečdalis ūkininkaičiai (p. 450) 
Tačiau, rodos, visai teisėtai ku 
nigo A. Miluko Amerikoje re 
daguojama „Žvaigždė“ sakė, 
kad revoliucinę to meto „proto 
aristokratija“ Lietuvoje sudarė 
„jauni ūkininkaičiai, valsčių ras 
tininkai, krautuvininkai ir siuvę 
jai“. Juos stipriai Įtakojo stu 
dentai, o šiuos veikė socializmo 
raštai, ne tiek savo pagrindinė 
mis idėjomis, kiek taktika — re 
voliucija, kajp priemone kuo 
greičiausiai išvyti caro valdžią 
iš Lietuvos. Tą Įrodo Bielinio 
cituojami anų laikų „Darbinin 
kų Balse” paskelbti vartijos ar 
sišaukimai (p. 45 ir 48). Pirmą 
ją sd kuopą Pilviškiuose sudarę 
„vidutiniai ūkininkai ir jų jauni 
mas". Panašiai ir kitur. Suval 
kiečiai buvę ir energingiausi par 
tijos veikėjai. Įdomu, kad Že 
maitija — Raseinių, Telšių, 
Tauragės, Kretingos ir Mažei 
kių apskritys pasiliko veik „ne 
paliestos sd propagandos“ — to 
dėl, girdi, Žemaitijos žmoni; 
pasiliko tik Penktųjų metų ste 
bėtojai”. Kasžin? Pavyzdžiui, 
Kauno gubernija (prie kurios 
Žemaitija priklausė) į II Dūmą 
išrinko visus atstovus valstie 
Čius socialdemokratus.

Autorius visais Dūmų rinki 
mais paniekina varpininkų de 
mokratų veiklą. Cliicagoje ėjęs 
ir tuo metu Amerikoje laikina, 
gyvenusio A. Rimkos redaguo 
jamas žurnalis „Jaunoji Lietu 
va” (birž. - liepos nr. 1915 m.) 
paskelbė Europos Lietuvio stiai 
psnį „Rinkimai Į Rusijos Dūmą 
ir Lietuvos partijų įtaka liaudy 
je”. Peržvelgęs lietuvių atstovų 
rinkimus į keturias Dūmus 
(1906 __ 1912 m.) autorius ran
da, kad socialdemokratų išrink 
ta 6, demokratų 11, tautininkų 
3, kuniginių 2. Rinkimus į I Dū 
mą sd ir demokratai boikotavo, 
bet žmonės — ne. Į II Dūmą iš 
Kauno gubernijos išrinkta visi 
penki sd — „ne todėl kad nore 
jo tos partijos žmonių, bet del 
to, kad jie buvo apšviestūnai ir 
caro valdžios priešai". (Bielinis 
sako, į Kauną rinkimų tvarkyti 
buvo nuvykę St. Kairys, Pr. 
Mažylis, VI. Požėla ir V. Kap 
sukas). Europos Lietuvis spre 
ndžia! „Iš partijų stipriausiai 
pasirodė varpininkai demokra 
tai, vidutniškai vis gaudami pu 
sę vietų ir nė vienais rinkimais 
nelikę be atstovų“.

I-mam Pasauliniam Karu; 
prasidėjus, Vilniuje buvo su 
šaukta visų buvusių Dūmos ats 
tovų lietuvių konferencija Lietu 
vos ateities klausimu: sd atvy 
ko 2, demokratų 5, tautininkų 
3, kuniginių 3, nepartinių 1.

Tarp sd ir demokratų dažnai 
pakildavo aitrių polemikų, ku

KU LTURWWKKQA7IKA
LITERATŪROS KONKURSAS TORONTO JAUNIMUI

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Toronto apylinkės valdy 
ba, norėdama paskatinti mūsų 
jaunimą labjau domėtis lietuvių 
literatūra, skelbia Toronto anj 
linkės jaunimui dailiosios litera 
tūros konkursą. Konkursas s’uel 
biamas trims jaunimo grupėms:

1. Pradžios mokyklos (Pub 
lie School) grupė. Skiriamos- 
trys premijos: $20, $15, $10. 
Tema pasirenkama laisvai iš 
savo asmeniškų nuotykių, vasa 
ros atostogų, atsiminimų, ar te 
vų gimtojo krašto -vaizdelis. Ra 
šinys turi būti nemažesnes ji»: 
no puslapio. Paskutinis term! 
nas rašiniui įteikia 1961 m. ge 
gūžės mėn. 1 d.

2. Vidurinės Mokyklos 
(High School) grupė- Skiria 
mos dvi premijos: $50, $30. Te 
ma pasirenkama laisvai. Dailio 
sios literatūros kūrinėlis turi bū 
ti nemažesnis penkių puslabių. 
Paskutinis terminas Įteikti 19 51 
m. spalio mėn. 1 d.

3. Studijuojančio ir nestudt 
juojančio jaunimo (ligi 26 mc 
tų) grupė. Skiriama viena $l';0 
premija. Tema pašnenkama, 
laisvai. LiteiatūrOs kūrnr. turi 
būti nemažesnis dešimt pusią 
pių. Paskutinis terminas įteikti 
1961 m. spalio mėn. 1 d.

Konkurse gali dalyvauti To 
ronto miesto ir apylinkių jauni 
mas.

Vertinant kūrinius, bus alsi 
žvelgta į lietuvių kalbos taisyk 
tingumą.

Konkurso dalos nebus pratę 
siamos.

Kūriniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiais ir važymėta gru 
pė. Uždarame voke prie kuri 
nio turi būti pridėta tikroji au 
toriaus pavardė su slapyvardžiu 
ir adresu.

nas Bielinis, matyt, nori tęsti, 
nes, kaip Burbonų karaliai, nic 
ku nepamiršo, nieko neptūno 
ko. Čia gal tiktų dr. P. Avižų 
nio žodžiai taiti Kapsuko ir ki 
tų sd redaguotoje „Naujoje Ca 
dynėje” (Vilniuje, 1906 m): 
„Ir demokratai, ir sd ne be ydų, 
bet dirva plati, o viena partija, 
ir norėdama, visų Lietuvos rei 
kalų neaprėps“.

Todėl keistas yra autoriaus 
priekaištas Borlkevičienei (p. 
388) išlaužtas vien iš Kapsuko 
(jau subolšcvikėjusio) „patyri 
mo“, būk ta visų gerbiama var 
pininkė - demokratė veikė.a 
„sumaišiusi“ Kankintiiiių Ka 
sos aukas su „Lietuvos Ūku.in 
ko” leidimo pinigais. Pats B e 
linis sako: „Man atrodo, prie 
kaistas be pagimdo“. Tat semti 
iš bolševizmo melu priteršto s- i 
tinio nepagrįstą kaltinimą polit' 
niam priešui (ypač moteriškei; 
yra ir nedžentelmeniška ir. . .

Bus daugiau.

Visi kūriniai siunčiami kon 
kurso komisijos pirmininkui V. 
Tamulaičiui, 102 Quebec Ave. 
Toronto 9, Ont.

Platesnių informacijų žodžiu 
galima gauti pas konkurso ko 
misijos narius. Komisijos pirmi 
ninku telef. RO 28067.

Konkursui pravesti Toronto 
ipvlinkės Kultūros Fondo jga 
liotinio L.Tamašausko sudaryta 
konkurso komisija: pirm. /. 
Tamulaitis, sekr. 1. Ramanaus 
kienė. nariai: kun. B. Pacevi 
čius. Z. Daugvainienė ir J. Gus 
tainis. Konkurso Komisija.

RAŠANČIAM D1SERTACI 
JĄ IŠ LITUANISTIKOS 

reikalingi vokiečių okupacijob 
metu (1941 — 1944 m.) Lietu 
voje ėjusieji laikraščiai. Jei Kas 
turėtų ir norėtų paskolinti mo 
ksliniam darbui panaudoti, pra 
soma siųsti adresu: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2601 West 
Marquette Rd.. Chacago 29, L1 
Panaudojus, tuoj bus grąžinti, 
jei nebus parašyta, kad tie leidi 
niai dovanojami Pasaulio Lietu 
vių Archyvui. Jei skaitąs šį pra 
nešimą neturėtų prašomos spau 
dos, bet žinotų kas turi, Itbai 
prašomas pranešti to asmens ia 
resą.

NAUJA PROF. ST. KOLŲ 
PAILOS KNYGA

Žymusis mūsų hidrologas 
Prof. Steponas Kolupaila, ilges 
nį laiką ruošęs naująjį savo rro 
kslinį veikalą, dabar jau išleido. 
Jis yra pavadintas „Bibliograp 
hy of hydrometry”. 976 pusi., 
kaina 10 dol. Leidinys gauna 
mas adresu: University of Not 
re Dame Press, Notre Dame, In 
diana, USA.

Veikalas apima 4,500 auto 
tiu, 80 tautų. 30 kalbų. ,

ŠVEICARIETIS STUDI 
JUOS LIETUVIŲ KALBĄ

Dr. J. P. Locher, graikų ii 
lotynų kalbų specialistas, at 
vyko į JAV ir Philadelphia uni 
versitete pas prof. A. Salį ir 
prof. Senn studijuos lietuvių 
kalbą.

® Heidel 1 ?erg<> u liv -rsite buvo 
suruošta Adomo Mickevičiaus 
paroda, apie kurią plačiai paia 
šė vokiečių spauda, pažyrnėju 
si, kad Mickevičius didžiavosi 
savo lietuviška kilme, bet pn 
klausęs dviem tautom — lietu 
viams ir lenkams.

® Lietuvoje prisimintas studen 
tų teatras „Stedra“ veikęs prof. 
B. Sruogos Teatro seminaro rė 
muose. Tame seminare išaugo 
keli žymūs aktoriai ir teatrolo 
gai — R. Juknevičius, A. Jakše 
vičius, J. Blekaitis, A. Rūkas, 
V. Jonynas, J. Grybauskas ir 
kiti.

Fordhamas ir šiais metais or 
ganizuoja lituanistikos sėmėsi 
rą. Lietuviškas jaunimas priva 
lėtų pilnai išnaudoti šią puikią 
ir dabartinėmis sąlygomis uk 
rai sunkiai prieinamą progą. Gi 
lesnis lietuvių kalbos, literatu 
ros ir istorijos pažinimas pada 
rys jaunosios kartos lietuvišku 
mą sąmoningesni,o tuo pačiu su 
stiprins ir pačių lietuvių visuo 
mene. Kelių metų patyrimas ro 
do, kad lietuviai studentai ne 
tik naudingai, bet ir labai iau 
kiai praleidžia tas kelias studijų 
savaites gražioje akademinėje 
aplinkoje ir smagiame lietuvis; 
kos nuotaikos jaunimo ratelyje, 
studijų laika paįvairindami ben 
dromis iškylomis ir pramogo 
mis.

Vasaros semestro metu dėsto 
ma lietuvių kalba, lietuvių tau 
tos ir kultūros istorija, literatu 
ra ir tautosaka. Dėstytojais 
kviečiami tų sričių specialistai. 
Už lituanistikos dalykus studen 
tams duodami Kreditai. Nejaugi 
studentijos tarpe neatsiras nei 
25 idealistai?!

Norintieji ateinančią vasarą 
studijuoti, turi užsiregistruoti 
(pirmoji registracija) ,ki kovo 
30 d. (laikas pratęsiamas i3 
dienų). Pirmajai registracijai už 
tenka parašyti direktoiiui laiš 
ką ir pasiųsti 36 dolerių čekį le 
gistracijos mokesčio. Dėl kurių 
nors priežasčių semestrui neįvy 
kus, pinigai bus grąžinami. Tik 
užsiregistravus pakankamam 
(minimum 25) studentų ske 
čiui. galėsime pradėti paruošia 
muosius darbus. Todėl, nedels 
kite, užsiregistruokite. Studen 
tams už mokslą sumokėti eteitg 
simės surasti stipendijų. Pragy 
venimui jokių stipendijų nenu 
matom. Mokslas prasidės lie 
pos 3 d. ir tęsis iki rugpjūčio 1 
d. Visais reikalais rašyti: Lit 
huanian Program, Fordham 
University. New York 58. N. 
N.. USA.

Kun. Prof. VI. Jaskevicius, 
Instituto direktorius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MOTERIS 1(22) nr. 1961 
metų sausio - kovo-mėnesių. Di 
delis ir labai Įdomus numeus.

MUZIKOS ŽINIOS Nr. 2, 
1960 metų. Priedai: J. Zdanius 
— Batsiuvėlis. J. Strolia—Tu, 
berneli. Liaudies motyvai miš 
riam chorui. Šie du pi ledai iš 
leisti kiekvienas skyrium, ir jų 
galima gauti Muzikos žinių lei 
dykloje — 1521 So. 50th Avė 
Cicero 50, III., USA. Be to ir 
tekste yra dar kitų gaidų: J. Si 
nius — Nakties tyloje. Kalėdų 
giesmė. J. Bertulis — Pas ma 
no tėvužėli. Liaudies daina. Ir 
iš J. Zdaniaus rinkinio „Lie.u 
viski kanonai“ — Pasėjau La 
napę, liaudies daina. Šis MŽ nu 
meris gražiai išleistas, iliustruo 
tas. Bet pirmas nr. negautas. Ar 
kažkodėl nereguliariai pasirodo 

ir šis nr. Anksčiau gi šis nau 
dingas, su priedais leidžiamas 
žurnalas, ėjo reguliariai. Jis yra 
vienintelis muzikos reikalams 
leidinys šiapus geležinės uždan 
gos. Po Antrojo karo jis pagy 
vėjo, pagerėjo ir, atrodė, tinka 
mai atliks savo uždavinį šiame 
apleistame kultūros bare.

Be ko kita, iš šio numerio su 
žinome, kad yra JAV Kultūros 
Fondo išleistų daugiau gaidų ir 
kitų leidinių, apie ką NL te 
dakcija buvo pranešta ir paža 
dėta atsiųsti, bet sutrukdė, ma 
tyti, kažkikie sutrikimai... Išei 
na tartum taip, kad JAV Kultu 
ros Fondas leidžia tiktai pats 
sau, ir net laikraščių redakci 
joms neprisiunčia, kaip yra pri 
imta, kad jos galėtų suminėti ir 
patartų tautiečiams tuos leidi 
nius pirkti. Ar tai yra tvarkoje?

Juozas J. Bachunas. KO VA

ZIAVAU I EUROPĄ. .. 1960 
metų rudenį. Garsios Taboro 
farmos. Sodus, Mich., savinii 
kas P. J. Bačiūnus beveik kas 
met kui nors iškeliauja. Į ledi 
nio antraštėje pastatytą klausi 
mą jis atsako jau pirmame nūs 
lapyje — Aplankyti min. Balu 
čio, Vasario 16 gimnazijos ir 
kt. Vasario 16 gimnazijos klau 
simu jo revehacijos sukėlė gy 
vesni nuomonių pasikeitimą, 
bet problema ir lieka problema. 
Viena gali būti aišku: Jeigu 
gimnazija ilgam neišsilaikys, tai 
protinga bus jieškoti, kol yra 
laiko, geriausios išeities.

„METMENYS”. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas 3 nr. 
1960 m. Turiny: A. Mackus, V. 
Trumpa, V. Rastenis, A. T 
Antanaitis. M. Katiliškis, V. Jn 
naitis, J. Cicėnas, V. Čepas, L. 
Dambriūnas, T. Daukantas, K. 
Drunga, J. Gimbutas, A. J. 
Greimas, VI. Jakubėnas, J. Ka 
minskas. J. Mulokas. J. Paplė 
nas, V. Sruogienė, V. Valtie 
kūnas, V. Valdys. Dailės dar 
bai S. Krasausko. Ž. Mikšio, H. 
Šalkausko, O. V. Virkau. Nr. 
įdomus, bet. . . kiek gi jame jau 
nosios kartos?

„KARYS“ 2 nr. (vasario 
mėn.). Šin numerin įdėti šie ra 
šiniai: P. Dirkio — Didžiosios 
dienos išvakarėse. A. Eudrec 
kio — D. L. K. Algirdo žygiai 
Maskvon 1368 — 1372 m. Lln. 
A. Alksninio — Tolimuose Ry 
tuose (įspūdžiai JAV jūrų ka 
rininko lietuvio. Aprašymas 
seks toliau). J. Baublio — Ge 
ležinkelių būrys Vilniaus kryp 
timi (atsiminimų tęsinys). A. 
Dimo — Lietuvos vaisi, opeiat 
40 metų. V. Sirvydo — Sene 
vės Lietuva. J. Skardžio — Du 
jos ir bakteriologiniai ginklai. 
Šaulės — Vasario 16-ji. Kari 
nes žinios (platesnės apžvtil 
gos). Iš lenkų karo atašės pik. 
L. Mitkievič’iaus Kauno atsi 
minimų 1938 ir 1939 metais (tę 
sinys). Prof. St. Dirmanto —

Nukelta j 5-tą psl.

nas, šviesių ir minkštų plaukų, įdegęs, uniformine lakūno ke 
pure. Barvainio ir Kastancijos žvilgsniai susidūrė, ir Barvui 
nis, nevikriai pasikėlęs nuo kėdės, jai linktelėjo. Kastancija nu 
aišypsojo, tačiau, pastebėjusi Viktoriją, sumišo ir tuojau pat 
apsiblausė.

— Medicinos sesuo, — pašnabždėjo Barvaims Viktirijai.
— O tas vyrukas — iš sanitarinės aviacijos. Lakūnas.

— Žinau, — abejingai tarė BarVainienė.
— Ji, tur būt, pavaduoja sanaviacijos seserį. Aš su ja sMei 

kinausi, nes ji. . .
— Žinau. Iš tavo ligoninės. Kodėl tu turėtum nesisvei 

kinti?
Barvainis nežinojo, nė ką atsakyt ir jo ūpas iš karto suge 

do. Jeis jis būtų pradėjęs analizuoti savo prastos nuotaikos at 
suradimą, ne taip lengvai būtų išaiškinęs jo ištakas.

Šiaip ar taip, Barvainiui buvo nejauku. Jig nesistengė net 
išsiaiškinti, ar žmona suprato jo staigaus nerimo priežastį, — 
pe^rįi.mo, kurio jis negalėjo paslėpti. Net Gedukas tai pa..te 
bėjo,

— Tėtė nori eit pasižiūrėti lėktuvų.
—■ Ir aš, ir aš noriu. — Entuziastingai pritarė Nijolė.
Dabar Barvainių Šeima stovėjo terasoje, svaiginama sau 

lės, vėjo, įspūdžių ir erdvės. Kilo ir leidosi lėktuvai — ivai 
rių spalvų ir konstrukcijų, visi dailūs, žvilgą, kurtiną ausis ir 
drebiną orą. Gedukas stovėjo truputį išsigandęs n visiškai už 
kerėtas; Nijolė galvojo, kaip ji rytoj didžiuosis prieš visa kla 
sę tuo, ką matė šiandien; Viktorija žiūrėjo į lakūnus, tiesius, 
vyriškus, einančius sukaupta ir kartu nerūpestinga eisena. O 
Barvainis kažkodėl tuo metu galvojo, kad štai Kastancija da 
bar, tur būt, užkandžiauja ir greit skris, kad jinai jam šypso 
josi, o jis nejuto jai jokių, jokių jausmų... „Toks aš jau esu“,
— konstatavo jis ir nusiramino. Gyvenimas vėl tapo gražus, o 
aerodromas — žavingas. Dabar ir jis galėjo kartu su Geduku 
žavėtis metaliniais paukščiais.

Grįžo jie gerokai į pavakarę. Pasidarė vėsu. Autobuse 
buvo šilta ir gera. Danguje sukąs ratą sidabru žėrintis lėktų 

vas staiga pakrypo sparnu, ir visi jo langai suspindėjo įausvu 
besileidžiančios saulės atšvaitu.

— Gaila, kad nepaėmėm fotoaparato, — prisiminė ūmai 
Barvainis.

— Ar aerodrome galima fotografuoti?
— Žinoma. Pats mačiau, kaip kiti fotografavo. Klau 

syk. Viktorija, bet mes neatsiėmėme dar nuotraukų. Žinai, 
tų, kurias darėm praėjusį sekmadienį!

— Atsimenu. Kodėl gi jų nepairai
— O gal tu aatsiimtum? Tau arčiau. Toji artelė kažkur 

tpie tavo ligoninę.
—Galiu ir aš, jei tau sunku.

— Ne, man nesunku, bet tau arčiau. Pagaliau, kaip tu 
nori. — Barvainis buvo dabar lairhingas ir tioško taikos. Tai 
kos ir ramybės. Jis iš anksto pasiruošė sutikti su viskuo. Ne 
vesti jokių ginčų. Taip, taika ii ramybė!

— Gerai, aš atsiimsiu nuotraukas, Tomai.
— Kaip nori, Viktorija. Tai yra — jei tau patogu.
Pasirodė pirmieji miesto namai. Žmonės vaikščiojo ne 

skubėdami, šventadieniškai rhmūs. Prie šaligatvių žaidė gu 
Vios mergaitės. Darželiuose kapstėsi mieguistus vištos. Stogai 
švytėjo raudona vandeninių dažų spalva. Buvo kažkas taip in 
tymaus toje vakaro nuotaikoje, kad visi autobuse tylėjo, uet 
tie, kurie neturėjo laiko nuotaikoms ir nežinojo, kas tai yra 
intymumas. Ir tik privažiavus geležinkelio stot,, autobuse su 
kiego, sujudo, konduktorė šūktelėjo: „Prašom praeiti į priekį, 
piliečiai“, o Gedukas prisipažino mamai, kad norįs pipi.

VII
— Aš nesuprantu, daktare, kodėl jūs mane įrašėte Į endo 

krinologus, jeigu aš buvau atsisakiusi?
— Kada buvote atsisakiusi?
—Na. tuoj pat, kai pasiūlėte. . . Čia ligoninėje, ant laiptų.

— Matote, gerbiamoji kolege, toks atsisakymas — iš 
viso ne atsisakymas. Aš jums daviau tris dienas pasvarstyti. 
Jūs nieko neatsakėte. Na, o tylėjimas — tai sutikintas.

— Ne visur ir ne visada, daktare Adomėnai.

— Šiuo atveju — tai jau tikrai sutikimas. Be to, iš jūsų 
veido matau, kad jūs neliūdite. O jūsų naujoji pavaduotoja 
kaip ji ten, palaukit, vadinasi. . .

— Pstšemeneckienė.
— Taip, toji Pstšemeneckienė — laimingiausias žmogus 

šioje planetoje. Bet ir pavardę gi ji įsitaisė, liežuvį galima nu 
silaužti. Ir jūsų pavardė savotiška.

— Kodėl?'
— Na, literatūrinė tokia Lyg iš knygos. Ir knyga ar ne 

knyga, o kažkas tokio buvo parašyta ir vadinosi, kiek prisime 
nu, „Barvainio sodyba“. Skaitėte, tur būt?

— Ne.
— Aš taip pat ne, bet tarytum prisimenu, kas parašė. O 

štai, žinote, ir sumelavau. Neprisimenu.
— Nežinau nė aš.
— Jūsų vyras irgi rašytojas. Brošiūrą mačiau: „Musė — 

tavo priešas“. Autorius — T. Barvainis. Juodu ant balto. Na, 
o jums naujas darbas patinka?

— Ne.
— Kodėl gi ne?
— Nes nedirbu. Skyriaus vedėja neleidžia.
— Na. tai jau naujas pokštas. Mes kaip nors su ja susi 

tvarkysim. Supažindinot tą — kaip ją — Pstšemeneckienę su 
laboratorija?

— Mhm. Ir ji neblogiau už mane nusimano. Aš tebe 
vaikštau dar į laboratoriją, nes reikia juk kur nors eiti, štai 
jums ir etatas.

— Nesijaudinkit. Ateikit ryt rytą tiesiai į mano kabinetą, 
paimsiu jus į vizitaciją. Sutarta?

— Sutarta.
Tas pokalbis vyko, praslinkus porai dienų po pietų aero 

uoste. Adomėnui grįžus iš komandiruotės. Susitiko abudu 
prie ligoninės vartų, kieme; abu jau ėjo namo.

Kieme, taip pat prie vartų, pilkavo „Pobieda“. Adoinė 
nas Įsėdo į ją, bet dureles paliko atdaras.

Bus daugiau. __ _
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Quincoillerie Jacob Hardware

REG’D.
Specialybė: DOVANOS

7610 Central St. LaSalle.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ II DAINŲ ŠVENTĖS 
KOMITETO PRANEŠIMAS, NR. 4.

II Dainų Šventės komitetas, 
norėdamas padaryti viską, kad 
šventė pasisektų, prašo visus iie 
tuvius prisidėti prie Damų šven 
tės pasisekimo, nes Dainų Šveu 
tę reikia laikyti visų lietuvių 
švente. Prisidėti prie lietuviš 
kos dainos galima aukomis, 
darbu ir dalyvavimu. Tad;

1. Kadangi D. Š. yra rengia 
ma JAV ir Kanados lietuvių 
Bendruomenių vardu, tai jų 
apygardoms ir apylinkėms Ko 
mitetas išsiuntinėjo aukų lapus. 
Nors ir mažiausia auka bus ver 
tingas Įnašas lietuviškos dainos 
palaikymui. Visi aukų lapai turi 
būti grąžinti Komiteto iždinin 
kui šiuo adresu: JAV ir Kana 
dos Lietuvių Antrosios Dainų 
Šventės Komitetas, arba anglis 
kai — Lithuanian Song Fcsti 
vai, Mr. Teodoras Bliiistrubas, 
7243 So. Albany Ave., Chica 
go 29, II. Čekius išrašyti Komi 
teto vardu. Aukas, kurios bus 
ne mažesnės kaip 5.00 dol., bus 
įrašomos Dš leidinyje.

2. Lietuviai, iš kurių chorai 
vyksta į DŠ, prašomi padėti su 
rengti pobūvius ar koncertus, 
kurių pelnas būtų skiriamas to 
choro kelionės išlaidoms pa 
dengti. Komitetas yra pažade 
jęs chorams atlyginti pusę ke 
lionės išlaidų.

3. DŠ yra lietuvių tautos 
šventė. Šitoje tautinėje demons 
tracijoje turėtų rengtis visi da 
lyvauti. Todėl Komitetas ragi 
na atostogas taip suplanuoti, 
kad liepos 2 d., sekmadienį, g<» 
lėtume dalyvauti DŠ-je Chica 
goję.

4. Chorams yra išsiųstos an 
ketos, prašant atsakyti į klausi 
mus apie 25 metus ar daugiau 
išdainavusius chore veteianus 
choristus. Prašoma pasirūpinti 
tuoj pat surinkti reikalingas ži 
nias ir grąžinti komitetui. Tie 
choristai bus specialiai pagerb 
ti.

3 Lietuviška įmonė

f „ORFA” Clothing Mfg. Co. | 
4831 Esplanade Ave., Montreal.

£ CR 7-5682 |

v Didelis pavasarinis £
v vyriškų kostiumų ir paltų X
X pasirinkimas iš geriausių vietinių ir $
A angliškų grynos vilnos medžiagų.

® Priimame užsakymus X
X ........ ». 3?■ Taip pat turime didžiulį pasirinkimą medžiagų
I SIUNTINIAMS LIETUVON I

3. Parduodame fabriko kainomis.

3 Atdara kasdien ir šeštadieniais bei sekmadieniais iki 10 v. v. 3

į Į A. NOKKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAS.

!
 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) K

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
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I SIUNTINIAI I 
t LIETUVON IR į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

X per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

ji per Janiną ADOMONIENĘ. £

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, į
' i medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 3 

' akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
; ' Užsakymai iš kitur primami paštu.
L Siuntiniai pilnai apdraustu
' Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
3 Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. §

5. K-tas, norėdamas, KaU 
šventė būtų plačiai išgirsta ri 
amerikiečių tarpe, kreipėsi į 
JAV kabineto narį teisingumo 
sekretorių Robert F. Kennedy 
ir pakvietė atvykti į DŠ. Sutiki 
mo raštas yra gautas ir Vyr. 
Prokuroras pažadėjo šventėje 
dalyvauti ir pasakyti kalbą.

6. Nakvynės chorams Chica 
gos lietuvių tarpe bus parūpin 
tos, jei jų chorai pgeidaus.

7. Visos choristės prašomos 
turėti tautinius drabužius ir jais 
vilkėti DŠ metu, bet neturėjl 
mas nebūtų kliūtis dainuoti 
šventėje. Taip pat ir ne choris 
tės moterys prašomos būti tą 
dieną tautiniais rūbais. Vyrai 
choristai prašomi vilkėti baltais 
baltiniais su tautine juostele po 
kaklu.

8. DŠ K-tas sveikina tuos cho 
rus, kurie rengia koncertus da 
bar ir dainuoja DŠ repertuaio 
dainas.

9. Dainų Š. dirigentai yra pra 
šyti įdainuoti į juostas tas dai 
nas, kurias jie diriguos. Tos 
juostos bus siunčiamos kitiems 
chorams, kad iš anksto chorų 
dirigentai susipažintų su norima 
dainų interpretacija.

10. Visi choiai prašomi K iui 
atsiųsti: a) savo choro dabartį 
nę fotografiją su choristų pavar 
dėmis, b) choro dirigento foto 
grafiją su vardu bei pavarde, 
c) trumpą choro veiklos apžval 
g?-

Ši medžiaga yra reikalinga 
spausdinti DŠ leidinyje.

Visais šventės reikalais prn 
soma kreiptis: JAV ir Kanados 
Lietuvių Antrosios Dainų Švcn 
tės Komitetas, arba angliška:— 
Lithuanian Song Festival, 7224 
So. Rockwell St., Chicago 29, 
Ill. Il DŠ Komitetas.

• Stalino sušaudytojo, drauge 
su Tuchačevskiu ir Uborevi 
čium, gen. V. Putnos veikalai 
dabar išleidžiami rusu kalba.

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS APYLINKĖS VALDYBOS

ruoštas Užgavėnių blynų ir kau 
kių balius praėjo laba, geroje 
nuotakoje ir su labai geru pasi 
sekimu. Salė buvo pilna žmo 
nių. Pirmąsias tris vietas lai 
mėjo kaukės: ,,paminklas žuvu 
siems už Lietuvos laisvę“, ,,sta 
liūs“, ,,Lietuvos trispalvė velia 
va“.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
parengimo talkininkams, p<> 
nioms: M. Dumčienei, Sodaitie 
nei, Juškauskienei, Pa«auskie 
nei ir vyrams: A. Butavičiui, 
Kuncaičiui, Juškauskui, Skeive 
riui, Giedriūnui, Ignatavičiui, 
Vilkauskui, V. Dumčiui. Taip 
pat tenka nuoširdus ačiū atšilau 
kiusiems į parengimą windso 
riečiams ir kaimynams detroi 
tiečiams, mus parėrnusiems su 
v o atsilankymu.

DALYVAUTA TAUTŲ 
PARENGIME

Windsoro lietuvių choras, va 
dovaujamas p. Sodaičio, vasa 
rio 12 d. dainavo Essex county 
all nations parengime, kuris 
įvyko Teotonia salėje. Šio ban 
keto metu lietuviai gražiausiai 
užsirekomendavo ne tik savo 
tautiniais rūbais, bet ir puikia' 
išpildyta lietuviška daina. Lietu 
viai ne tik gražiai užsirekomen 
davo šiame didelio masto kon 
certe, bet sulig autoritetingų 
žmonių nuomonės, papuošė vi 
są parengimą. Tame parengime 
dalyvavo Federalinės bei mies 
to valdžios atstovų ir kilų labai 
įtakingų asmenų. Tai buvo la 
bai svarbus ir naudingas pasiro 
dymas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Per C. B. E. radio stotį iš 

Windsoro vasario 16 buvo at 
žymėta lietuvišku pusvalandžiu 
vasario 18 d. Manome, kad 
šios programos vertė visiems 
mums yra puikiai žinoma ir .j e 
komentarų, todėl valdybos var 
du prašome organizacijų ir pa 
vienių asmenų parašyti pade 
kos laiškus į Toronto centrinę 
CBC ir į Windsoio CBE radio 
stotis išreiškiant padėką stočių 
vadovybėms ir Tradicional 
Echos programos vedėjui Mr.
J. Jannette.

Bendruomenės V-bos ruoštas 
minėjimas praėjo labai įspūdin 
gai. Minėjimas prasidėjo bažny 
čioje pamaldomis už žuvusius 
dėl L/etuvos laisvės. Tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė vie 
tos klebonas kun. Rudzinskas. 
Berniukai ir mergaites, pasipuo 
šusios tautiniais rūbais, stovėjo 
vėliavų sargyboje. V-ba papuo 
šė altorių gėlėmis, vietoj va.m 
ko ant nežinomo kareivio kapu. 
Pamaldų metu labai darniai ir 
didingai giedojo Windsori lietu 
vių choras, vedamas J. Sodai 

IDr. Roman Pniewski | 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI S-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| ME7-6727 1
DE LUXE CLEANERS 

Sav. P. RUTKAUSKAS |

« 117—6th Avenue, LACHINE.
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M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR I

3
MOTERIŠKŲ RŪBŲ g

SIUVĖJAS I
AUGŠTOS KOKYBĖS > 

RANKŲ DARBAS 3 
$ 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E. 3
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, |

čio. Šalia kitų giesmių ypač įs 
pudingai sugiedojo maldą už tš 
vynę.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas Kroatų salėje. Minė 
jimą atidarė pirm. E. Butavi 
čienė, tolimesniam šventės vedi 
mui iškvietė vicep. V. Kačins 
kas. Choras sugiedojo O Car.a 
da. Miesto burmistro M. Pat 
rick. CBE radio Traditiona: 
Echos prigramos vedėjo J. J a 
nette, latvių atstovo, vietos kic 
bono kun. Rudzinsko, Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent.o 
atstovo p. Grūzdo ir kt. Pagrin 
diniu dienos kalbėtoju buvo sve 
čias iš Čikagos prokuroras p. 
Talalas.

Meninę programos daiį išpil 
dė vaikai ir Windsoro lietuviu 
choras. Jaunieji išpildė pirm. 
E. Butavičiaus montažą: vasa 
rio 16 šeštadieninėj mokykloj. 
Pasakojimais, eilėraščiais, E. 
Butavičienės montažą: vasario 
16 šeštadienincj mokykloj. Pa 
sakojimais, eilėraščiais, dainelė 
mis ir žaidimais pavaizduodanv 
Lietuvos praeitį. Mokytoja bu 
vo I. Butavičiūtė, eilėraščius de 
klamavo: P. Giedriūnas, Gied 
riūnaitės — Nijolė, Vida, Da 
na, dainavo Edis ir Aldona 
Tautkevičiai.

Choras davė puikų koncertu. 
Pirmą kartą Windsore tokiam 
dideliam sąsate, taip pajėgiai 
ir darniai sudainuodamas išpil 
dė: malda, kapais apsiklojusi 
Tėvynė, laisvės daina. Kur bė 
ga Šešupė, Ten, kur Nemunas 
banguoja, Lietuviais esame mes 
gimę ir vyrų choras; vaikščio 
jau ir atlikęs pareigą tėvynei. 
Tenka pasveikinti chorą, pada 
riusį didelę pažangą. Nuoširdus 
ačiū choro vedėjui J. Sodaičnu 
ir visiems choristams, nepagai 
Įėjusiems savo laisvo laiko ir 
įdėjusiems daug daibo. N etų 
rint patogių sąlygų, salės, repe 
ticijos buvo daromos privačiuo 
se namuose. Nuoširdus ačiū cho 
ristams, Įsileidusiems j namus 
daryti repeticijas, ypatinga' 
choro seniūnui p. Tautkevičiui 
ir pp. Skeivcriams, choro rėmė 
jams.

Minėjimo metu valdyba rin 
ko aukas Tautos Fondui.

Apylinkės Valdyba.

ATSAKYMAS WINDSORO 
APYLINKĖS VALDYBAI

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redakcijai;

Gerb. Ponas Redaktoriau,
K. L. B. Windsoro Apyl. v- 

ba „Naujienų“ sausio 2'1 d nr 
19 skelbtą insinuacinį ,,Pare:š 
kimą“, pavadintą „Nereikėtų 
taip daryti“, pakartojo š. m. 
„Nepr. Lietuvos“ vasario 1 ei. 
nr. 5, pavadinę „K. L. B. Wind 
soro Apyl. v-bos pasisakymas“. 

Kadangi, išskyrus pavadinimą, 
abiejuose laikraščiuose skelbtas 
turinys nesiskiria, prašau kaip 
atsakymą. Jūsų laikraštyje pa 
kartoti mano rašinį, tilpusį vasa 
rio 8 d. „Naujienų“ nr. 32.

Su pagarba Kor.
„Š. m. sausio 4 d. N nr. 2 til 

po mano rašinys, pavadintas 
„Traditional Echoes’ dešimt 
mėtis“, kuriame labai trumpei 
nušviečiau Windsoro CBE ra 
dio stoties programą, kuix ta’p 
kitko daug gera daro ir Lie‘u 
vos laisvės bylai. Aprašydamas 
„Traditional Echoes“ progra 
mos vedėjo John Jeannette gar 
bei suruoštas iškilmes, štai ką 
rašiau: „Lietuviškom progra 
mom paruošti jau eilę melų Mr. 
J. Jeannette talkininkauja Pet 
ras Januška". Ir po to: „Prieš 
kurj laiką stoties vedėjas Mr. 
M. Robinson buvo iškvietęs į 
radio stotį P. Janušką ir pave 
dė „Traditional Echos’ progra 
mos dešimtmečio paminėjimą ir 
Mr. J. Jannette pagarbimą’

Š. m. sausio 24 d. N-nų Nr. 
19 tilpo rašinys, pavadintas 
„Nereikėtų taip daryti” ir past 
rašytas KLB Windsoro Apyl. 
V-bos. Jie tariasi radę mano 
kor-je „daug netikslumų“, ku 
riuos žada atitaisyti ir „visuo 
menei plačiau paaiškinti’*...

Šia proga patvirtinu, kad jo 
kių sąmoningų netikslumų raši 
nyje nedariau, tačiau įvėkau vie 
na klaidą, ir už tai dėkingas esu 
likimui. Ta klaida tik paryškino 
mano oponentų neišmanymą, 
bukumą ir piktą valią. Šiuomi 
klaidą atitaisau: ne 1060 m. 
gruodžio 10 d. buvo Mr. J Jan 
nette pagerbimas, o savaite an 
ksČiau, t. y. 1960 m. gruodžio 3 
d.“. Toliau Kor. aiškina: „Mr. 
J. Jannette pagerbimas įvyko 
1960 m. gruodžio 3 d„ o nau 
jos KLB Windsoro apy’. v-boz 
rinkimai buvo sekančią, 196'J 
m. gruodžio 4 d. Taigi, P. Ja 
nuška tebebuvo v-bos narys ir 
turėjo teisę kalbėti kaip toks“. 
Bet „Petras Januška buvo pa 
kviestas Mr. J. Jannette pager 
bimui vadovauti ne kaip KLB 
Windsoro apyl. atstovas, o kaip 
solenizanto geras pažįstamas,

I Baltics Investment Corp. I 
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.
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BELLAZZI- LA M Y, INC
į DO 6-6941 76 7£ George St., Ville Lašale.

8
 (vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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I BALTIC j
Daromos jva’rios durys, langai, virtuvėms kabitai

3 ’r kiti įvairūs medžio dirbinia:.
SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S

$ yra tos srities specialistai su 22 metų praktika T
3 l ietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. >
3 Lietuviams nuolaida. 4

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $
Montreal P O.. Tel.: DO 6-3884. f
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todėl ir sekančią dieną įvykusia 
me visuotiniame b-nės susirin 
kime nerado reikalo girtis o 
vakarykščiai atliktu asmenišku 
darbu, kuris tikrai Lietuvių B- 
nei negarbės nepadarė, o prie 
šingai".

Toliau Kor. aiškina, kodėl pa 
minėta P. Januškos pavarde, 
kaip „eilę metų talkininkavus o 
minimai programai“. Gi todėl, 
„kad skaitytojas nuosekliai su 
žinotų, kodėl Mr. J. Jannette 
pagerbimui vadovauti Mr. Ro 
binson pakvietė ne kurį kitą 
SBE radio stočiai mažai žino 
mą asmenį, o P. Janušką.

Be to, Kor. rašo: „Mane oe 
tikslindama ir beaiškindama, v 
ba, pasirodo. virai nežinanti 
„Trad. Ech.“ lietuviškos pro 
gramos istorijos. Ne... „visus 
dešimtį metų talkininkauja apy 
linkės v-ba”, kaip v-ba rašo, bet 
pirmas ryšis su šia programa lie 
tuvių buvo užmegztas 1953 m. 
pradžioje“.

Sutrumpintai perduodant 
Kor. prašomąjį atsakymą, išei 
na, kad P. Januška iškilmę ve 
dė biūdamas Windsoro apyl. v- 
bos nariu ir turėjo įgaliojimus, 
o dabartinė v-ba užsimiršo, ka 
da ji yra išrinkta, tai ir tas vie 
nintelis priekaištas Kor-tui, pa 
sirodė yra klaidingas, iš to „dau 
gelio netikslumų”, kuriuos v-ba 
mini, bet ir tas vienas pasirodė 
yra klaidingas, kuris komprenu 
tuoja ne ką kitą, bet v-bą. ir ži 
noma, nepasitarnauja ir B-nėa 
v-bos orumui ir autoritetingu 
mui. Tikrai, „nereiktų taip da 
ryti“.

— A. Saunoris ir N. Rama 
nauskaitė su kitais rusais vieši 
Rytų Vokietijoj. SS-gos meis 
teris A. Saunoris pralaimėjo ne 
tikėtai vokiečiui, tačiau už jį 
„atsigriebė“ Nijolė laimėjusi 
prieš Holmann 2:1.

ATSIŲSTA PAMINĖTI...
Atkelta iš 4-to pusi.

Kodėl ramovėnai leidžia anglu 
kalba istoriko Dr. K. Jurgėlos 
„Žalgirį“. J. Vėglio — Prana 
šystės, karai ir gyvenimas. Be 
to, įdėta ir smulkesnių dalykų.
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Ne visiems vienidas skirtas 
Praamžiaus likimas. Vieni nuc 

TORONTO „PARAMOS“ PAŽANGA gimimo dienos gali eiti gėlėmis
iki $687,787.00, 1960 m. suma barstytu keliu ir džiaugtis savu 
žėjo iki $629,385.00. gyvenimu. Kitiems ir mažo lai

1960 apyskaitiniais metais mės trupinėlio reik ilgai laukti. 
Kr. Komitetas svarstęs 307 pra Tretiems visas gyvenimas ten 
šymus. Nepatenkinti 8 prašy 
mai, $11,300. Visi Kr. komite' 
to sprendimai buvę vieningi ir 
darbas vykęs sklandžiai.

Pagal kredito dydį, leistos pa

„Paramos" bankas, įžengda 
mas į aštuntuosius savo veikios 
metus ir apjungęs 1412 narių, 
peržengė milioninį balansą. Kai 
pradžioje dar daugelis mūsų 
tautiečių su nepasitikėjimu į 
banką žiūrėjo, jo išvaryta mū 
sų ekonominiame gyvenime gi 
Ii vaga įgavo ir abejojančių ių 
tarpe gyvą susidomėjimą. Tuo 
reikia tik džiaugtis. „Paramos” 
narių metinis susirinkma.i pirmą 
kartą tiek daug narių sutraukė.

Valdybos pirm. J. Strazdas 
tą dieną per lietuvišką radio va 
landėlę banko reikšmę mūsų 
ekonominiame gypenime graž į 
žodį taręs ir visuotiniame susi 
rinkime savo pranešime plačiau 
apibūdinęs pasiektus laimėji 
mus, kvietė dar daugiau visą 
suburtomis bendromis jėgomis 
tą mūsų ekonominio gyvenimo 
tvirtovę stiprinti, nes ji indėli 
ninkams išmokėdama augštes 
nius procentus, negu kiti ban 
kai ir žymiai geresnėmis s 
gomis teikdama paskolas, 
nepaprastai naudinga.

Toliau J. Strazdas tęsdamas 
„Paramos” banko praeitų metų 
veiklos pranešimą, pažymėjo, 
kad praeitais metais krašte bu 
vo jaučiamas ekonominis ūk' 
nis atslūgimas. Išorės sąlygos, 
esą, kiek palietė ir „Parama '. 
Dalis skolininkų turėjo sunku 
mų. Jiems prašant, grąžinimas 
buvo pratęstas. Bet atsirado n 
tokių, kurie sąmoningai vengė 
skolas grąžinti, todėl tekę jieš 
koti priemonių. Vietoje perso 
natinės paskolos, kuriai reik: 
lingi žirantai, uuvc kreipiamas 
dėmesys duoti paskolas, įk?i 
čiant nekilnojamąjį turtą. Esą 
dėka kredito komiteto, kuus su 
dideliu atidumu paskolas leici >, 
„Parama” neturėjo nuostolių

Baigdamas savo išsamų pra 
nešimą, pirm. J. Strazuas Vai 
dybos vardu išreiškė padėką 
banko tarnautojams P. Šernu, 
ir Al. Siatulevičiui, kurie su d 
dėlių atsidėjimu ir pas'švem. 
mu ėjo pareigas.

Balansą ir pelno be. nuosto 
lių sąskaitą perskaitė V. Alei 
lūs.

Kredito kom-to varnu prau
simą padarė F. Senkus.

Kredito pareikalavimas, ku 
ris nuo „Paramos” įsteigimo 
dienos vyko normaliai, kasmet 
vis žymesniu procentu paaugėta 
mas, 1960 metais, ypač antroje 
tų metų pusėje, sumažėjo. P„ 
ėmus tik paskutiniųjų S metų 
duomenis, matyti, kad 1958 m. 
prašomo kredito suma buvo 
$661.181.00, 1959 m. ji paaugo

?ly

skolos pasiskirstė sekančiai:
pask. nuo iki viso

55 pask. iki $500 viso $14,855
38 501 1,000 $32,805
31 1,001 1,500 $43.960
35 1,501 2,500 $65.7b0
18 2,201 2,500 $43,775

109 2,501 3,000 $325,180
13 įkeičiant turtą $ 91,700
Paskolos buvo prašomos

šiems reikalams:
Biznio reikal. 45 suma $H,7a0 
Remontui 49 suma $81,760 
Morgičiams 34 suma $79,825 
Nekil. turt. įsig. 36 — $49,180 
Autom, pirkti 44 — $68,670 
Namų statybai 13 $58,600
Skoloms mokėti 37 — $56,625 
Kitiems reikal. 28 — $16,975

Baigdamas savo kruopščiai 
paruoštą pranešimą, F. Seni us, 
pastebėjo, kad Kredito koope 
ratyvo nariai daugiau laikėsi 
prie besikeičiančių ekonominių 
bei politinių sąlygų ir rimčiau, 
su didesniu atsakomybės pajau 
timu žiūrėjo į pinigų skolinimą.

Priežiūros komisijos aktą per 
skaitė Aug. Kuolas, kreipdamas 
dėmesį į atsilikusių skolų moue 
jimą. Taip pat priminė, kad vai 
džios daryta banko revizija už 
gyrė darbą ir pagyrė jo spartų 
augimą.

Priežiūros komisija jokių pi.a 
silenkimų nerado ir pasiūlė su 
sirinkimui valdybos patiektą 
balansą patvirtinti.

Dėl praeito susirinkimo nu 
tarimo „Paramai” perimti narių 
draudimą, paaiškino projekte 
autorius V. Meilus, kad tas su 
manymas sutinka kliūčių iš L y 
gos ir kitų surištų su tuo drau 
dimu institucijų. Dėl klausimo, 
kokios paskolos buvo duoda 
mos apdraudžiant nekiln. t ui
tu, paaiškina P. Šernas, kad (o 
kios paskolos morgičiai duoda 
mi 6 ir 3 metų terminui. Sese 
riems metams morgičiai esą ne 
gali viršyti 25% turėtų indėlių,, 
o trejiems metams šie varžtai 
netaikomi. Dar klausiama pa 
aiškinti dėl balanse pažymėtų 
investacijų sumų. Šias sumas su 
daro lietuvių Namams, B-v ei 
„Talka” ir bondai, kurie buvo 
pirkti susidarius kasoje didesnei, 
sumai pinigų. Taip pat iškeltas 
klausimas, pageidaujant dau 
giau reklamos spaudoje, nes vi

ka eiti erškėčiuotu keliu.
Viena iš laimingiausiu žino 

gaus gyvenimo valandų, kad . 
dvi sielos susijungia bendram 
gyvenimui. Tokios laimės u 
mums — Ignui ir Adelei reir.ė 
jo truputį Ilgiau palaukti. Bet 
ji atėjo, nes taip buvo praam 
žiaus paskirta. Šių brangių va 
landų džiaugsmą dar padidi m 
mūsų prieteliai ir draugai 
raširdžiai lietuviai ir kitų tauty 
bių žmonės.

Mums rengiantis bendram gv 
venimui nuo pirmųjų šio keno 
žingsnių nuoširdžiausius patar- 
mus, nurodymus ir visą reikalin 
gą pagalbą suteikė kunigas Dr. 
Dagys. Šiūbo metu reto nuošir
dumo žodžiai, prisimenant var 
gstančią tėvynę, dejuojančiu 
brolius, gražųjį Lietuvos pajini 
ir gražaus gyvenimo linkėj. 
mai mūsų atmintyje liko ant vi 
sados.

Adelės dvidešimt keturios 
draugės ir bendradarbės suruo 
šė priešvesluvinį pokylį ir ap 
dovanojo gražiomis dovano 
mis.

Dr. Edward Essex veltui su 
teikė reikalingus medicininius 
patarnavimus, atliko pabrolio

LIETUVIŲ IŠTAIGA 

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

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsj.r '--*a 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

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

Siunčiame k Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir " 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. T JA 8-6686 
ponia V- Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

mandos žaidžia antroj Vokieti 
jos lygoj. Atrodo, kad jos šie 
met patekės į augštąją lygą. 
Tuo tarpu, augštoje lygoje šiau 
rėj pirmauja Hamburgo SV, 
pietuose FC Niurnberg, pietva 
kariuose FK Pirmasens.

— G. Fullmer nugalėjo 15- 
kos rundų kovoje R. Robinso 
ną, tuo pačiu palaidodamas vi 
sas negro viltis penktą karta at 
gauti pasaulio meisterio vardą.

— Tarptautinė ledo rutulto 
sąjunga nutarė 1963 m. pašau 
lio pirmenybes daryti Švedijoj

— Tautinėj ledo rutulio ly 
goj aštri kova vyksta tarp To 
rimto ir Montrealio. Ir New 
York stengiasi išstumti Detrvi 
tą iš pusiaubaigminių rungty 
nių, kilnos neša gražų pelną žai 
dėjams.

— Toronte sudaryta prote 
sionalų futbolininkų lyga. Ap 
skaičiuojama, kad klubų valdv 
boms žaidėjai, pačios pirrneny 
bės, kainuosiančios beveik 1 
miij. dol.

IŠ LIETUVOS
— Antrosios Europos mote 

rų rankinio (handball) p rn.e 
nybių rungtynės prieš Bukareš 
tą buvo pralaimėtos Kaune 3 :8. 
Letuvaitės negalėjo atlaikyti 
greitų ramunių antpuolių, o 
taip pat žaidė be F. Bimbienės, 
kuri laikoma „spiritus niovens* 
komandoje.

— Vilniaus Spartakas sosb 
nėję pralaimėjo ŠS-gos krepši 
nio pirmenybių rungtynes Tbii 
šio Din.imo komandai 90:66. %

— Uždarose lengvosios atle 
. kos rungtynėese, šešiolikme 
tis A. Paulaitis iššoko 1.85 
(naujas jaunių rekordas), o J.. 
Tieigic-.ė 1,63 m. *

— VandcnsviedŽIo run„tynė 
se Kaunas nugalėjo TndLklją. 
8:2.

—: Nauja valiuta vilniškis 
Sportas kaštuoja 3 kap.

LAIŠKAS IŠ HAVAJŲ...
Atkelta iš 3-čio psl. 

nimas neprastas. Statybos dar 
bai eina visais garais ir toj sri 
tyj darbą gauti nesunku, ypač 
specialistams. Gi prastiems dar 
bininkams visaip būna.

Oficialiu apskaičiavimu, Hj 
vajuose pragyvenimas 25 nuo 
šitnčiais augštesms, kaip didžia 
jam kontinente. Mes gi su tuo 
apskaičiavimu 
Prieš 8 metus, man pradėjus 
gyventi kukliai pensionieriaus 
gyvenimu apribotomis pajamų 
mis, Massachuetts valstijoj ne 
išteko tų pajamų pragyventi ir 
reikojo nuolatos kišti pirštus į 
lietingai dienai santaupas. Gi 
atvykus į Havajus, tų pajamų 
pakako, o dabar įsipaieigoju • 
senose pareigose ,r gaunant 
įstatymais laidojama $1.2 Ji) 
per metus, kone viskas eina ir 
vėl lietingai dienai Į santaupas.

Čia nereikia kuio, nereikia zie 
minių drabužių, neigi labai puu 
šniai rėdytis, kone visi ir visur 
vaikšto su trumpomis rankovė 
mis, vienmarškiniai ir be jokių 
kaklaraišių. O apie namus su 
trumpomis kelnaitėmis ir visu 
basi. Kai gyvenu Havajuose, 
jau 8 metai, pirkau tik 1 porą 
avalynės. Turint daržą ir užei 
auginus daržovių, galima visai 
pigiai pragyventi. 1 yragii nėra, 
bet duonutės pakankamai, — 
tokia čia būklė. A. Jenkins.

PADĖKOS
MŪSŲ GILI PADĖKA

pareigas, apdovanojo retai sv 
tinkamomis dovanomis ir mu 
ms apleidžiant New Yorką dar 
suruošė atsisveikinimo arbr-iė 
lę. Dr E. Essex nebuvo mūsų 
ankstyvesnis draugas, o tik Ade 
lės pažįstamas — Igną mate 
pirmą sykį. Dr. E. Essex savo 
parodytu žestu mums liko nuo 
širdumo simboliu.

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje vadovybė atsiuntė ras 
tišką pasveikinimą, pasirašyta 
prezidento, vice-prezidcnto ir 
sekretoriaus ir piniginę dovaną. 
Sveikinimą ir dovaną laikome 
kaip broliškos organizacij >s 
nuoširdumo ženklą, kas mus su 
šia organizacija dar tampriau 
suriša. Dr. M. Viniko dar asrr.c 
niška dovana SU gražiu įrašu 
SLA auksinio jabilėjaus aibu 
mas.

Daug padarė įvairių patalini 
vimų ir atnešė dovanų mūsų se 
šutė Emilija, jos duKrelė Lore' 
ta, panelė Irena Tiškutė, p. Jo 
nas Dagys, pp. Meiliūnai, pp. 
Murauskai, Albina, Heien Ša 
dowskas, Tessie Kicklen, Adele 
Conner, mūsų garbes svečiai p. 
S. Narkeliūnaitė ir „Tėvynes” 
redaktorius L. Vasii apdovano 
jo gražiomis gėlėmis. Sutuoktu 
vių dieną ir vėliau gavome svei 
kūlimus telegramomis, laiškais, 
per spaudą ir radio bangomis iš 
Prano Jociaus, pp. Kuktų, p. 
St. Ulbino, Hamiltono Liet. Na 
mų Valdybos, žurnalisto Asta 
šalčio, VKLS-gos St. Cathan 
nes skyriaus valdybos, VKLS- 
gos Toronto sk„ K. Barono i 
pp. Dihų.

Atvykus į St. Catharines bu 
vome įspūdingiausiai pasitiko. 
Apie šimto žmonių užpildytoj 
salėj, turtingai valgiais apdėtais 
stalais ir ant atskiro stalo sūdė 
tomis gražiomis ir brangiomis 
dovanomis, buvome pasitikti su 
duona ir druska. Šis momentas 
mūsų širdis užpildė džiaugsmu 
Mes jautėmės esą savo brolių, 
seserų, kitų giminių ir artimųjų 
tatpe. Jautėme, kad lietuviai, 
ištiktam nedalios ir atskirtam 
nuo savų giminių, atsiranda ki 
ti juos pavaduojantieji, dėl ko 
ir yra garbinga lietuvio vardu 
didžiuotis.

Mūsų pasitikimo iškilmėse 
jautrias kalbas pasakė: įžang 
nę VKLS-gos St. Catharines 
Skyriaus V-bos pirm p. Si. 
Ulbinas, prie stalo KLB- ės Si. 
Catharines Apyl. v-bos pi-m. 
p. Alonderis, SLA kuopos v- 
bos pirm. p. Z. Piliponis, Hamii 
tono Lietuvių Namų v-bos pir 
mininkas p. St. Bakšys, VKL 
S-gos Toronto sk. - bos pirm, 
p. B. Saplys, „I • -.-panos“ režiso 
rė p. P. Racevičienė ir kl.

Dovanas g? ome iš visų iš 
kilmėse dalyvavusių dvi stati

g

suomene ir nariai šiuo reikalu 1 
mažai spaudoje randa žinių 1 
apie „Paramos” veikimą.

Be didesnių diskusijų buvo 
priimtas valdybos pasiūlytas pel 
no paskirstymo projektas: $10 
tūkst. atsargos kapitalui (37% 
nuo pelno); 5% šėlų divid-ui, : 
kas sudaro $11,987; Rebato 2 
% tiems, kurie turi morgičius iš 
9%, kas sudaro $522.j1; 
$3028.52 spec, fondui; po $500 
šeštad. mokyklai. Vasario x6 
gimnaz. ir Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno vaikų namams.

Svarstant 1961 m. sąmatą, 
buvo pasisakyta padidinti su 
mą skelbimams, turini galvoje 
pageidavimą daugiau reklamos 
ir net specialiais banko reikalų 
straipsniais. Priimtas valdybos 
patiektas projektas pajamų 
$81,450, išlaidų $59 450 su nu 
matomu $22,000 peinu.

Be diskusijų įstatai pakeist 
ta prasme, kad nuo 18 melu na 
rys turi balsavimo teisę.

Nors šiemet, kaip atrodt, 
stiprios agitacijos ką rinkti į 
valdomuosius organus nebuvo 
ir susirinkimas praėjo kullūrin 
goję nuotaikoje, tačiau sus'gru 
pavimas buvo jaučiamas ir j kai 
kuriuos postus jau iš anksto bu 
vo numatyti kandidatai. Tik ne 
visiems numatytiems laimė nusi 
šypsojo, nes, kaip rodo rinki 
mų duomenys, susinrinkusieji 
didžiumoje balsavo pagal savo 
sąžinę.

Prie sumanymų buvo kelia 
mi pageidavimai, kad banko 
operacijos tam tikromis valai 
domis būtų ir šeštadieniais, kad 
paskolos būtų duodamos be ži 
rantų, užstatant nekilnojamąjį 
turtą arba vertybės popierius, 
kad „Parama” imtųsi iniciatj- 
vos didesnių Lietuvių Namų Įsi 
gijimui, kad Kredito k-tas savo 
posėdžius turėtų ne anksčiau, 
kaip 7 ar 8 vai. vakaro, kur grį 
žę iš darbo žmonės galėtų dar 
tą pačią dieną patiekti pareiški 
mus paskoloms gauti. Galop bu 
vo pakartotas pageidavimas, 
kad bankas duotų daugiau rėk 
lamos.

Sus-mą, kuris užsitęsė apie. 4 
vai., pravedė pirm. J. Strazdas.

ko

dėl

Tačiau Š. Amerikos lietuvių zii 
dynėse Toronte jaunučių grupė 
je Kanadą atstovaus Aušra ir 
Kovas, nes FASK’o aplinkraš 
čiu, kanadiečiams leidžiama Žai 
dynėse dalyvauti su dviem 
bais ir JAV atstovaus trys 
mandos.

PLAUKIMO NEBUS.
KSA kreipėsi į FASK’ą

plaukimo varžybų š. Amerikos 
žaidynėse Toronte, kadangi ši 
sporto šaka nebuvo FASK‘o 
įtraukta i žiemos rato pirrneny 
bes. Gautas galutinis atsaky 
mas, kad plaukimo pirmenybių 
Toronte nebus. Tokiu būdu, To 
ronte bus atstovaujamos š-’os 
sporto šakos: krepšinis, vinkli 
nis, stalo tenisas ir šachmatai.

IŠ VISUR
— Lietuviškos kilmės štai > 

tenisininkė žaidžia rytinės Vo 
kietijos rinktinėje, jos pavarai, 
D. Kalvait - Kalvaitytė.

— Innsbruckas jau pradėjo 
pasiruošimus 1964 m. žiemos 
olimpiniams žaidimams. Daugu 
mas varžybų vyks 10—12 km 
nuotolyje nuo paties miesto.

— Vienose rungtynėse pietį 
nėję Prancūzijoj, Komandos gy 
nėjas pats įmušė į savo vartus 
įvartį. Jo komanda pra.airnėjo 
3:2. Vienu metu į jo galvą pa 
taikė moteriškas batukas. Jis 
priklausė jo žmonai.,,

— Abi Augsburgo futbolo k.

Krnmtmt -tut
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel Olice WA 4-9501

Res. BE 3-0978 
rtnttmnnumttt: mttumxmu-.ttiitni

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. Patarus, 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

nes lempas ir didelę staltu sę, 
kas mūsų butą labai gražiai puu 

la. SLA St. Catharines kuopta 
meteorologinį instrumentą, ku 
lis ne lik naudingas, bet ir kam 
bario puošmena. III. Namų \ 
bos kristalinė vaza, gražiai ; uo 
šianli stalą. Vaidintojų 1 i.,;o 
„Liepsna” vardu ir pp. kacevi 
čienės ir Žemaitienės nipesč. i 
gražus holiandros vazonas -- 
buto puošmena. Pp. Mackevi 
čių ir pp. Dilių asmeninė dova 
na — gražus elektrinis laikro 
dis. P. St. Bakšio ir p. J. Cicė 
no asmeninės piniginės dova 
nos.

Tik vėliau sužinojom, kad 
mūsų pasitikimo puotai su uosti 
buvo šit pasišventėliai: P. M. 
Mackevičienė paruošdama mais 
tą įtemptai dirbo visą savaitę, 
savo lėšomis pagamino gražu 
vestuvini tortą, jai talkininkavo 
p. J. Dilienė. Kiti buvo pasi 
skirstę kitais įvairiais darbais; 
p. Kuktienė, p. Kacevičienė, p. 
Žemaitienė, p. Kukta, p. Ali 
šauskienė, p. Polgrimas, p. J. 
Lelevičius ir p. Lelevičienė su 
savo giminaite. P. J. Dilys 
kaip visos St. Catrarines liet i 
viškos gyvybės pulsas, visur pri 
buvo ir visus nurodymus duo’ 
suspėjo. Suiado laiko susiriši n 
su kitomis kolonijomis.

Visi čia išvardintieji ir neiš 
vardnti dalyvavuseji New Yor 
ke ir St. Catharines likote mū 
sų širdyse brangūs broliai ir se 
sės. Mes džiaugiamės dovano 
mis vaišėmis ir sveikinimais, bet 
mūsų didžiausias džiaugsmas 
už visų parodytą didelį nuošir 
durną. Visiems reiškiame giliau 
šią padėką!

Tačiau mūsų augščiausia pa 
dėka ir pagarba musų bran 
giems tėveliams Kasperiri ir 
Mortai Malčiams, nes iš jūsų, 
brangūs tėveliai, priežasties 
mes šiandien džiaugiamės s? 
vuoju laimingu gyvenimu!

Ignas ir Adelė Šajaukos.
St. Catharines, Ont.
1961. II. 4 d.

Taupyk ir skolinkis

nesutinkam.

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.

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. 1 .,!< 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties n invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 

vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.
Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—0 v.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 V. p. p.
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stovyklaujančius apgyvendin 
ti? Tam tikslui reikia 6 palapi 
nių, kurios nepigios. Lėšomis 
rūpinasi Hamiltono L. S. R. L>- 
ja.

Nenorėdami varstyti, gal ir 
be reikalo, mielų tautiečių dv 
rų, kreipiamės per spaudą į iri 
sus lietuvius, prašydami pasiū 
lyti savo auką, nesvarbu kokio 
dydžio, kiekvienam L. S. R. D- 
jos nariui telefonu. A. Paukš 
tys JA 7-7750, P. Breichmanui 
JA 8-4609, A. Tumaičiui 
9-3207, Ig. Varnui LI 9-8662 
V. Pašiliui LI 4-4708, Kamins 
kienei JA 9-7278, J. Paškevi 
čiui JA 9-1783, H. Rimkevičiui 
IA 9-6547, Lazdutis JA 9-1554. 
Kiekviena jūsų auka bus milo 
mai priimta ir panaudota šiam 
svarbiam reikalui. LSRD.

VISKONTŲ PIENO 
PRODUKTŲ GAMYKLA 

jau plačiai yra savo produktais 
paplitusi Hamiltone, nors dar 
yra kūrimosi stadijoj. Savo pro 
dūktais ji pralenkia vietos pie 
no gaminius kokybe. Ypatingai 
mums gal geriausiai patinka n i 
vien lietuviškos formos, bet ir 
skonio sūriai. Sūriai yra su kmy 
nais ir be. Atėjus vasarai, žada 
paleisti į rinką ir džiovintus sū 
rius. Pienas taip pat žymiai ski 
riasi savo skoniu nuo vietinių 
pieninių. Pagal pageidavimu 
galima gauti ir spec rauginimui 
ir kaip surauginti p. Viskantai 
visada mielai painformuoja, iš 
kitų produktų, išsiskiria savo ko
kybe grietinė. Yra laukiama iš 
Vokietijos užsakytos sviestui ga 
minti mašinos, su kuriomis tiki 
maai ir sviestą pagaminti gėrės 
nės rūšies. Visi produktai yra 
pigesni negu čia gaminami. N j 

rintieji išbandyti ir gauti š;as 
firekea Žemesnėms kainomsi, ga 
i kreiptis vakarais telefonu: LI 
5-2989. Šioje srityje p. Viskan 
tas yra patyręs specialistas, ii 
goką laiką dirbęs Vokietijos 
pieninėse, vėliau Venecueloj o 
dabar Kanadoj.

KOVO ŽINIOS
— Klubas turi 61 registruotą 

narį.
—■ Kovo stalo tenisininkai da 

lyvaus Hamiltono pirmenybėse, 
kurios bus pravestos Qucaater/. 
gražiose vietos teniso klubo pa 
talpose. Užregistruota net 10 
mūsų atstovų.

— FASK’o nuostatais apy 
gardinių pirmenybių rengėjai 
privalo vietos komitetams iŠ pa 
menybių gauto pelno duoti 50 
dol. plius 25% nuo viso pelno. 
Tokiu būdu, Hamiltono Kovas 
iš sausio 28—29 dd. rengtų p;r 
menybių KSA atidavė 90 Uol 
ir 90 et. kartu nusiųsdamas apy 
skaitą patvirtinimui.

— Š. Amerikos žaidynės T. 
ronte bus balandžio 15-—16 d. 
d. Teisę jose da»yvauti iš K" 
nados sporto apygardos iškovo 
jo šios mūsų komandos: mote 
rų, jaunių ir jaunučių krepšį 
nio, vyrų, jaunių ir jaunučių 
stalo teniso. Pirmą kartą toks di 
delis mūsų klubo atstovų skai 
čiua dalyyvaus Š. Amerikos ža. 
dynėse. K. B.

JAUNASIS VISKANTAS 
studijuoja inžineriją ir ją bat 
gęs, žada grįžti į pietų Amerl 
ką, kur inžinieriams perspekty 
vos esą geresnės, negu čia. Rei 
kia priminti, kad busimasis m 
žinierius, nors praleidęs beveik 
visą savo amžių tremtyje, bet 
kalba puikiai lietuviškai.

savo kadencijos paskutiniame 
posėdyje, apžvelgdama praeitų 
metų mūsų kolonijos gyveni 
mą, su malonumu turi konsta 
tuoti, kad visose srityse koloni 
jos lietuviška veikla kilo.

Ypatingai džiugu, kad rnūoų 
jaunimo organizacijos tiek savo 
veikimu, tiek naujų narių skai 
čiumi gražiai paaugo.

Tačiau pats reikšmingiausias 
mūsų kolonijoje įvykis, rai tarp 
mūsų visų lauktas, tikriesiems 
lietuvių namams sklypo nupir 
kimas. Jis nupirktas prie pat 
miesto centro. Taigi dabar tikrų 
jų lietuvių namų buvimas Ha 
miltone priklausys nuo mūsų vi 
sų geros valios.

Jeigu mes visi, kaip vienas, 
ietuvių Namų valdybos pas 

.angas paremsime, lietuvių na 
mai Hamiltone greitai bus. Jie 
bus ne tik kaip šokiams salė, 
jie bus mūsų lietuviško vėmimo 
centru ir pasididžiavimu. Jie 
bus ir lietuvybės išlaikymo iŠei 
vijoje pagrindiniu ramsčiu

IŠ patirties žinome, kad tik 
tos išeivių grupės ilgai išsilaiko 
nenutautėjusios, kurios turi 
vo veikimui tinkamas sąlygas 
Pastačius tikruosius lietuvių na 
mus, mes jas turėsim.

Taigi, kas tik išgalime, visi 
iki vieno stokim Lietuvių Namų 
nariais!

Bendruomenės Valdyba.

NAUJA B-NĖS VALDYBA
Naujai išrinktoji KL B-nės 

Hamiltono ap. valdyba pirma 
me posėdyje pareigomis pasi 
skirstė taip: pirm. A. Juozapa 
vičiua, vicep. Z. Gašlūnas, sekr. 
A. Mikalauskas, ižd. R. Rimke 
vičienė. pat engimų vad. K. 
Mikšys ir v-bos nariai A. Mingė 
la ir K. Baronas.

Aptarti artimiausi darbai, ku 
rie bus plačiau išnagrinėti bend 
rame posėdyje su Hamiltono or 
ganizacijų atstovais.

B-nės inform.
ŠV. KAZIMIERO 

MINĖJIMĄ
suruošė vietos ateitininkai. Be 
iškilmių bažnyčioje buvo su 
rengta akademija, kurios metu 
jaunučiai ateitininkai davė prie 
saiką.

GRAŽIAI PAVYKO
Širvintos tunto skaučių su 

rengta Kaziuko mugė. Be įvai 
rių kepsnių ir dešrelių, mūsų 
skautės išstatė parodai daug 
rankdarbių, kurių labai daug iŠ 
parduota.

MOŠŲ SKAUTIŠKAS 
JAUNIMAS

asaros atostogų metu, tūlą lai 
Ką, išnaudos stovyklaujant. To 

* kios išvykos reikalauja pasiruo 
Šimo, taip iŠ vadovybė?, taip 
iŠ skautų tėvų, taip ir iŠ pačių 
skautų. Svarbus klausimas: kur

A. L I 0 D Ž l U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai pataliniai. 
MorgiČiai.

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

Hamilton.

tanttnammmttmtmrmnnmmttttmtturmtttnmtnnnnnnnuntu::::::::.-: 
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. — ' vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

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

SVARBUS
PRANE ŠIMAS

Jei jūs tik ką atvykote, tai jūs, greičiausia, dar 

nesate susipažinę su kai kuriais reikalų atlikinėji "'o 

būdais Kanadoje. Prieš pirkdami brangias prekes 

ar pasinaudodami brangiais profesiniais patarnavi

mais, visų pirma įsitikinkite, ar jūs supratote pasta

tytas pirkimo bei pardavimo sąlygas.

Kai kurie naujieji ateiviai sumokėjo augštą ho

norarą už patarnavimus, mielai valdinės bei savano

riškos įstaigos teikiamus nemokamai.

Kiti sutiko mokėti augštus išsimokėjimo nuošim

čius bei pasirašė tokias sutartis, kur jie įsipareigojo

mokėti daug daugiau, nei jie tikėjosi.

Būtų labai išmintinga, jei prieš pasirašant, ge. 

rai išnagrinėtumėt sutartį. Jei kiek abejojate, pJ8i 

tarkite su atsakingų įstaigų, kaip tai Better Busin

ess Bureau, tarnautojais. Jie turi suregistravę skun

dus prieš bendroves. įtariamas klaidinančio bei nesą

žiningo metodo naudojimfi. Advokato patarimas 

taip pat gali jus apsaugoti.

Jei jūs manote, jog galite tapti negarbingų me

todų naudojimo auka, kreipkitės į artimiausią Imi

gracijos Įstaigą ar į savo tautinę bendruomenę.

/ Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

52-13

GYVA SPORTININKŲ

Sporto klubo valdyba gero 
kai ,,prakaitavo“ sportiniame ir 
kultūriniame kolonijos gyveni 
me. Be pravestų stalo tenise 
pirmenybių šeštadienį, tą patį 
vakarą VA V parapijos salėje 
buvo suruošta vakarienė spoilt 
ninkams ir jų tėvams. Kiubo pi: 
mininkas K. Baronas pasveikt 
nęs virš 100 asmenų, susėdusių 
prie gražiai paruoštų stalų (ir 
sportine tradicija — be alkoholi 
nių gėrimų!), nušvietė sporto 
reikšmę tremties gyvenime. Ko 
vo atsiekimus, kariu dėkoda 
mas tėvams ir organizacijoms 
už gražią paramą ir bent1 radar 
biavimą. Dar klubą ir sportiniu 
kus sveikino garbės nary sktin. 
dr. J. Tadarauskas, J. Mikšys 
V. Pilkauskas. Jaunieji sporti 
ninkai pažaidė, padainavo lietu 
viškų dainų, vyresnieji tuo tar 
pu, beveik iki 10 vai. v. šneku 
Čiavosi įvairiom temom.

Sekmadienį valdybą laukė 
naujas darbas ■— Toronto Šie 
tyno atvykimas ir parapijų krep 
šinio pirmenybių rungtynes. Di 
džiausią žiūrovų skaičių sutrau 
kė vaidinimas, nes vaikus iki 10 
m. amž. sportininką leido nem 
okamai. Mažamečiai džiaugėsi 
puikiais aktorių kostiumais, 
(gandras, varlės, juodvarniai, 
raganos ir kt.) gražiom dekorą 
cijom. Bendrai, šį vaidinimą ga 
Įima įvertinti tik prieš 3 mėn. iš 
Lietuvos atvykusio šešioliknie

VEIKLA HAMILTONE

čio Romo Vinerskio žodžiais, 
mačiusio tremtyje pirmą karta 
lietuvišką vaidinimą. Po spėk 
taklio jis pasakė: „nesitikėjau 
pamatyti tokį gražų vaidini 
mą“. Prieš spektaklį jis sporto 
klubo pirm, buvo pakviestas j 
sceną ir sutiktas žiūrovų gausiu 
plojimu. Romui Vinerskiui v.u 
kas yra nauja; jaučiasi labai ne 
drąsiai, santūriai kalbėjo. Po tri 
jų mėnesių jis gerokai sustipre 
jo fiziškai, priaugindamas 23 
svarus. Užklaustas scenoje dėl 
maisto Lietuvoje ir kas jam dau 
giausia pokario metais teko vai 
gyti, Romas atsakė: „iš ryto 
bulvės, pietums — bulvių sriu 
ba, vakarienei... bulvių košė. 
Įstojęs į sporto klubo eiles, jis 
jau spėjo laimėti Kanados jau 
nių stalo teniso pirmenybėse 
pirmą vietą.

— Vietos dienraštis, rašyda 
mas apie parapijų pirmenybes, 
pažymėjo, kad VAV parapi 
jauniai pasirodė gražiausiai ir 
buvo šių pirmenybių ddžiausia 
staigmena.

— Naujos uniformas jaunių 
krepšinio komandai bus nupirk 
tos Š. Amerikos žaidynėms To 
ronte.

— Į jaunučių—berniukų ąik 
14 m. amž.) krepšinio kotnan 
dą įstojo nauji nanai: T. Kulia 
ba, A. Pašilys, V. Kybartas. 
Sveikiname ir laukiame da.t 
giau!

DELHI APYLINKĖS LIETUVIAI TAUTOS FONDUI 
AUKOJO

Po $20 : P. Augaitis, Br. Gu 
dinskas, VI. Miceika, Alf. Ru 
dokas; po 10 dol.: St. ii R. 
gustinavičiai, St. Kairys, J. Rim 
kus, J. Strodomskis, M. Tuiny 
la, D. Žiogas; po 5 dol.: A. Au 
gustinavičius, St. Augustinavi 
čius, Jr., Fr. Balnis, M. Bar 
čiauskienė, B. Bikus, J. Dadur 
ka, J. Dambrauskas, Sr„ A. Dir 
sė, M. Grincevičius, K. Gudins 
kas, St. Gudinskas, P. Game 
lis, P. Jasulis, P. Klimavičius, 
L. Kubilius, A. Kuncevičius, J 
Laureckas, J. Mačiulis, C. Mat e 
lis, A. Mažeika, P. Pargauska^ 
Ed. Peteraitis, Dr. Br. Povilai 
tis, M. RoČys, kun. K. Riekus, 
A. Samas, B. Stonkus, D. ir O 
Šiurnai, S. Vaikutis, P. Vinda 
šius; po 4 dol.: Z. Paulionis, 
po 3 dol.: Br. Račiūnas, F. Gu' 
klys, kun. J. Gutauskas, St. Si 
mutis, M. Veiverienė, V. Za 
durskis; po 2 dol.: M. Ašmys, 
J. J. Astrauskas, A. Andraitis, 
Baleišis, D. Bendikas, R. Bendi 
kienė, M. Bartulis, B. Cvirka 
D. Čeika, J. Dambrauskas Jr., 
J. Firovičius, V. Galeckas, J. 
Gaidelis, J. Jurėnas, J. Janu 
Šauskas, St. Jokubickas, Jocius, 
f. Jakaitis, P. Kazukonis, Kudu 
kis, Alf. Kairys, A. Lapėnas, 
A. Miknevičius, A. Martinkevi 
Čius, A. Mockus, M. Norkus, J. 
Onaitis, A. Petrašiūnas, P. Pel 
rulionis, P. Rukšnaitis. J. Ras 

tapkevičius, E. Rugenienė, J 
Rankauskas, J. Svyla, St. šųa 
da, Šernienė, V. Vaitkus, Vau 
kus, A. Vaitkevičius, J. Vaka 
ras. J. Vėraitis, P. Vilimas, T. 
Viliūnas, G. Vitkauskas, V. V y 
tas, A. Žebertavičius, P. žilvi 
tis; po 1 dol: V. Andrulionis.
A. Aleliūnas, Albinas, A. Amb 
roziejus, L. Balnis, P. Balčiu 
nas, L. Bučinskas, Černiauskas 
M. Elizat, J. Gudinskas, Gindrė 
nas, GerČienė, Gaidauskas, Gu 
deliauskas, A. Janavičius. S. 
Jokubickas, J. Kaminskas. G. 
Kupčinskas, J. Kizelis, T. Kize 
lis, V. Kunkuhs, E. Langas. A. 
Lileikis, J. Lingaitis, K. Luko 
šius, J. Liutkus, G. Mačys, D. 
Mažulaitis, Mulevičius, A. Ma 
siulis, St. Mayburn, J. Mikėnas.
B. Nežinomasis, T. Ozolas, L 
Olsas, Prunskis, C. Pocius, P. 
Pūkas, F. Rušinskas, V. Rakš 
tys, J. Rudokas, Razokas, J. 
Statkevičius, A. Trečiokas, D. 
Vyšniauskas, A. Vidmantas, A. 
Vilkas, B. Tdas, J. Zegronda; 
Jonukas Gudinskas — 69 et. 
Kelgov — 60 et., A. Tamošaus 
kaitė — 25 et.. Nežinomasis -- 
25 et.

Surinkta aukų $461.79. Bu 
feto pelnas $191.21. Išsiųsta 
Tautos Fondui iš viso $653.

Kanados Lietuvių B-nės Del 
hi apylinkės valdyba visiems au 
kojusiems, taria nuoširdų ačiū-
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BANKO „LITAS” 

VALDYBA 
paskutiniame posėdyje priėmė 8 
naujus narius (dabar yra 574 
nutarė dviejų savaičių bėgvic 
paruošti „Lito“ skyriaus ar 
atstovybės steigimo reikalą iš 
spręsti rytiniame Montrealyje, 
Lituanistiniams Kursams pasky 
rė 50 dol. mokslo metų užbaig 
tuvėms ir kt. bėgamuosius rei 
kalys. Konstatuota, kad pas.su 
tiniu laiku gyvėja ekonominis 
judėjimas ir todėl kyla n pasko

pa

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS 

nepaprastai gražiai, turtingai ir 
puošniai išleido Balio Sruogos 
„Milžino paunksmės“ plokšte 
les. Prie plokštelių albumo y.a 
turtingai išleistas meniškas at 
vaizdų ir aiškinimų albumas. 
Plačiau apie leidinį bus vėliau.

Juozapų vakarienė, kuri yra 
tradicinė DLK Vytauto klubo 
vakarienė, bus Juozapų šešta 
dienį. Bus pagerbti Juozai u 
Juzės.

„NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” BEND-VĖS 

direktorių posėdis saukiamas ši 
Penktadienį, kovo 17 d., 7,30 
vai. vakaro NL redakcijos 
talpose.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KONCERTAS

Balandžio 29 d. įvyks Mont 
realyje pirmas tautinių šoktų 
kincertas. Jame dalyvaus apie 
100 šokėjų. Visi, kurie bet ka 
da yra priklausę D-ro J. Basa 
navičiaus Skautų Vyčių Būre 
lio tautinių šokių grupei, šokė 
jai koncertui jau rimtai ruošia 
si, daro net po dvi repeticijas 
kas savaitė.

Nepraleiskime progos pama 
tytj ši lietuviško tautinio mtn<> 
spektakli.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Šėrininkų susirinkimas šaukia 
mas kovo 19 d., sekmadieni. Su 
sirinkimo metu bus išmokei,a 
praėjusių metų dividendai, po 
7 dol. ir 50 et. už vieną Šerą.

Pašalpinės dr-jos narių vajus 
skelbiamas 3 mėnesiams — na 
riai priimami be įstojamojo tuo 
kesčio.
• Staigiai susirgo mok. A. Ka 
valiūnaitė ir paguldyta Gener 
hospital X augšt. 1037 kamb.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.
5441 Bannantyne, Verdu"

Dr. J. ŠEMOGAS
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
Šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582.

7—9 p. m.

m.

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

Dr.E.Andru kaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

RUOŠIAMAS 
VAKARAS - KONCERTAS

Aušros Vartų parapijos cho 
ras balandžio 22 dieną Aušros 
Vartų salėje ruošia metinį va 
karą - koncertą, kurio progra 
ma bus Įvairi ir labai įdomi: vy 
rų ir mišrūs chorai, oktetas, 
kvartetas ir solo dainos. Be to 
veiks bufetas ir bus šokiai. Cho 
ras apie tai praneša ir visus 
montrealiečius kviečia ats'lan 
kyti.
ATVYKSTA Iš LIETUVOS

Dvi Montrealio lietuvių šei 
mos jau laukia iš Lietuvos at 
vykstančių savo šeimų narių. 
Prašymų yra paduota žymiai 
daugiau.

VERDUNE PASTOVIAI 
ĮSIKURIA

kailių siuvėjas Juozas Gražys. 
Jis jau nusipirko iš pp. D-'ude 
rių namus, esančius prie Ban 
nantyne Avė., kur įsikuria savo 
ofisą. J. Gražys penktadienį sa 
vo mašina su p. Šipeliene išvy 
ko i Čikagą, iš kur parsiveš ten 
kuriam laikui dar pasilikusią 
žmoną. P. Gražys neprigijo J. 
Valstybėse, bet ir daugeliui ki 
tų, ten persikėlusių iš Kanados, 
nors' ir pasiliKUsių. bet aklimati 
zuotis esą labai nelengva.

GERAS ŽUVININKAS
Stasys Remeikis, kaip esu pa 

tyręs, yra geriausis žuvininkas, 
nes moka pagauti daug žuvų ir 
turi gerą laimę, nes pagauna la 
bai didelių žuvų kas ne kiek 
vienam žuvininkui pasiseka. Ka 
dangy montrealy yra ir daugiau 
žuvininkystės mėgėjų, tai ar ne 
verta būtu sudaryti medžioklės 
ir žūklės klubą, kaip tai yra pa 
daryta kitose lietuvių kolonijo 
se? J. J.
• SLA metinis susirinkimas bu 
Linai įvyks Verbų sekmad., ko 
vo 26 d. AV patalpose tuojau 
po pamaldų.
• Pasveiko Dr. J. Šemogo gy 
dytos p. Kaulakienė ir p. Šku 
dienė, ir sugrįžo iš ligoninės Į 
namus.
9 Natūraliųjų dujų kompanija 
1960 metais gavo 4,105,800 do 
lerių pelno.

CHIROPRAKTIKAS

RAYMOND MULLEY, D. C.
7708 Edward St.. Suite 2, 

LaSalle. Tel. DO 5-1090

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre D ame St. E.

Suit- 901UN 1-8933
7684 Edward St„ Ville Lasalle.

Sekmadieniais asmeniškai 1 — 4 
p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimu?’ 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

2’5 St. James West, 
7 augštas. 

AV 8-3115.Tel.:
' Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

„ANTRASIS PASAULINIS KARAS1

Knyga 350 puslapių, kietais viršeliais, atspausdinta gerame 

popieriuje, iliustruota retesnėmis nuotraukomis 

bei svarbesnėmis schemomis.

Knygos kaina — 5 doleriai.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas autorių 

195 Drinkwater str., Sudbury, Ont. Canada.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidėjo sek 
madierūo vakarą. Joms vado 
vauja tėvas Anicetas Tamošai 
tis, jėšuitas iš Čikagos. Visi vy 
rai, moterys ir jaunimas, nuošir 
džiai kviečiami dalyvauti teko 
lekcijose. Maloningasis Krisiu; 
laukia mūsų visų.

Kiekvieną rytą; rekol. šv. mi 
šios bus 9 vai. ir trumpa kon 
ferencija.

Kiekvieną vakarą: rekol. Šv. 
mišios 7,30 vai., vakarinis pa 
mokslas prasidės lygiai 8 vai.

Išpažinčių bus klausoma kas 
dien rytais prieš ir per rekolek 
cijų mišias ir kasdien po vaka 
rinių pamaldų. Šv. komunijos 
kviečiame visus eiti rytais ir va 
karais. Labai prašome visų, pra 
nešti, kuriuose namuose yra 1 
gonių, kurie negali dalyvauti re 
kolekcijose. Tėvas rekolekcijų 
vadovas, juos mielai aplankys n 
suteiks rekolekcijų palaiminima. 
Padėkime vieni kitiems, kurie 
turi automobilius, malonėkit pa 
skambinti ir pasiūlykit nuvežti 
ar parvežti kaimynus.

Suaukota parapijos reikal. 
150.35 dol. ir vaigonams 111. 
85 dol.

Sekmadienį iškilmingas reko 
lekcijų užbaigimas ir Apaštališ 
kas palaiminimas įvyks sumos 
metu. Ta pačia proga kvieč’a 
me nuoširdžiai visus dalyauti 
bendroje Aušros Vartų Parapt 
jos šeimos komunijoje. Po su 
mos bendri pusryčiai ir pager 
bintas mūsų rekolekcijų vadu 
vo. Visus labai prašome daly 
vauti sekantį sekmadienį šioje 
rekolekcijų užbaigimo šventė 
je. (AV).
® Ukrainiečių bendruomenė 
sekmadienį iškilmingai paminė 
jo didžiojo ukrainiečių poeto 
ir pranašo Taraso Ševčenkos at 
mintį Plateau salėje, kuri buvo 
pilna žmonių ir kuri išklausė la 
bai plačią ir įdomią programą.

REIKALINGA
dantų technike

Atlyginimas $ 50—75 savaitei 
—pareinamai nuo kvalifikacijų. 

Turi būti prityrusi.
Skambinti tik vakarais 

ME 1-5256

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio ki 

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asine 
niškai ar telefonu DO 6-380;i 

p. A. Matulio bute

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

Sekmadieniais Aušros Vartų Paiapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

§i

$$
357,990.98 

31,200.-— 
100.-- 

40.130.09 
650.— 
232.50

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Rekolekcijos pradedamos 
sekmadienį, kovo 19 dieną, 7 
vai. vak. Rekolekcijas veda Tė 
vas Tamošaitis, jėzuitas iš Či 
kagos.

„LITO”BALANSAS 
1961 m. kovo pirmai dienai.

Aktyvas 
Išduotos paskolom 
Ind. Cntr. kasoje 
Indėlis Lygoje 
Kasa (sąsk. banke) 
Inventorius 
Pereinamos sumos 
Viso valdoma turto$430,393.57 
Pasyvas: $$
Indėliai 420,250.73
Pereinamos sumos 600. — 
Atsargos kapitalas 5,250.—
Nepaskirstytas pelnas 1,755.32 
Einamų metų pelnas 2,447.52 

Viso $430,393.57
Narių 570, skolininkų 141, 

vasario mėnesio apyvarta 7<, 
799.79 dol.

Lito vedėjas D. Jurkus.
SPECIALI PARODA

yra ruošiama Jungtinių Tautu 
organizacijos idėjos propagavi 
mo ir rėmimo tikslais, įvyks ko 
vo 14 d. nuo 4 iki 10 vai. vake 
ro St. Life auditorijoje, 7 atties 
te, kamb. Nr. 740. 1 155 Met 
calfe St., prie Dominijos skve 
ro. Dalyvauja įvairios tautybes, 
kokios Montrealyje yra. Visi 
kviečiami atsilankyti.
9 1960 metais Montrealy buvo 
5,374 gaisrai, padarę arti 7 mil. 
dol. nuostolių.
• Sniego valymas Montrealio 
mieste atiduotas 62 kontrakto 
riams 3 metams.

K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ 
Dr-jos Montrealio skyr. metinį 
sus-mą maloniai nuteikė senoji 
valdyba, suruošdama narėms 
Šiltą vakarienę su kava ir užkąri 
džiais. Pirm. B. Vilčinskienė 
padarė pranešimą apie praeitų 
metų veiklą. V-ba padarė 5 po 
sėdžius, sušaukė 4 visuot. sus 
mus ir suruošė 3 balius: Joni 
nes, rudens ir Užgavėnių ba 
liūs. Gruodžio mėn. 8 d. buvo 
suruoštas skyr. dsšimtmečio m' 
nėjimas. Metų bėgyje buvo lan 
kyti ligonys, rūpintasi šalpa, už 
prašytos šv. mišios už mirusias 
nares.

Dr-ja metų bėgyje turėjo 
1656 dol. 80 et. pajamų ir 10Č2 
dol. 28 et. išlaidų. Iš stambes 
nių aukų paminėtinos: Aušros 
Vartų par. 170 dol., šv. Kaži 
miero par. 95 dol., Vasario 16 
d. gimnazijai 30 doi., įvairiems 
asmenis 75 dol.. Be to, nupirk 
ta po 1 Šerą iš „Nepr. Uetu 
vos” ir „T. Žiburių” b-vių.

Veikliąją pr. metų v-bą suda 
rė: pirm. B. Vilčinskienė, vice 
pirm. O. Čečkauskienė, sekr. 
V. Piešinienė, ižd. Br. Lukoše

1 AI SAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

•. V. Sušinskas.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

„Tėvynės Prisiminimai" iškil 
mingai atžymės dešimties metų 
sukaktį. Programa buvo prade 
ta 1951 sausio 27 d. Visi yia 
iš anksto kviečiami ir laukiami 
balandžio 8 d., šeštadienį po 
velykų, į iškilmingą akademiją, 
didelio masto koncertą ir gian 
diozinį balių. Prisikėlimo para 
pijos salėje.

Sekančiuose „Nepr. Lietu 
vos” numeriuose bus plačiau 
apie tai.

TAUTOS FONDAS 
DĖKOJA

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga Tau 
tos Fondui Toronte gauta 
1,265.24 dol. Kad ši suma su 
aukota, tai nuopelnas eilės lietu 
viškųjų įstaigų bei asmenų, ku 
rie mielai vietos valdybai talki 
ninkavo, ar tai patarimu, nuro 
dymais, darbu, pasipuošimu tau 
tiniais rūbais, Kas didino šventės 
nuotaiką, papuošimu stalų lietu 
viškomis staltiesėmis bei pratur 
tinimu tautiniais ornamentais 
padarytų lietuviškųjų lėkščių, 
kurios buvo panaudotos aukų 
rinkimui ar tai kuriuo kitu ve; 
tingu gestu. Tautos Fondo To 
ronto skyriaus valdyba už tai 
reiškia nuoširdžią padėką: V. 
Vaidotui, Tautos Fondo įgalio 
tiniui Kanadoje, kuris aktyviai 
padėjo pravesti Vasario 16 d. 
proga rinkliavas bei duodamas 
vertingų patarimų, 1 oronto lie 
tuviškųjų parapijų vadovybėms 
už leidimą pasinaudoti jų patai 
pomis pravesti rinkliavas ir jų 
paskolintais baldais, P. Abro 
maitienei, Vyt. Aušrotui, R. 
Bleizgytei, U. Bleizgienei, u. 
Dvilaičiui, A. JakimaviČiūte,, 
S. Masioniui. G. Rinkūnaite-, 
P. Reginai, J. Šarūnui, D. Š:m 
kui, D. Tamošauskaitei ir I. Uj 
valtienei. Ypač Tautos Fonde 
darbą drąsino lietuviškojo stu 
dejuojančiojo jaunimo eiicrgm 
ga talka. Be abejo gili padėk • 
priklauso Toronto lietuviam:?, 
kurie taip dosniai ir nonai auko 
mis parėmė Tautos Fondą, ta 
čiau tikrasis dėkingumas ateina 
aukotojams iš mūsų sesių ir biC 
lių tėvynėje, kurie jų aukų dė 
ka gali išgirsti laisvą lietuvišką 
žodį per radio iš laisvojo pašau 
lio. TF Toronto sk. v-ba 
• Vincas Bačenas, atskaitomy 
bes srityje dirbąs Four Sca 
sons Travel LTD kompanijoje, 
šios reikalais buvo nuskridęs į 
Quebec provincijos šiaurėje 
esantį kasyklų Seven Island 
miestelį.

vičienė ir v-bos narė E. Vaiče 
kauskienė. V-bai vakarienių ir 
balių ruošime labai daug padė 
jo: pp. Zabiehenė, Otienė, V. 
Gražienė, M. Adomaitienė, M. 
Šemogienė. Svotelienė ir dau 
gelis kitu, kurių visų čia sumi 
nėti neįmanoma.

Į naująją v-bą išrinktos: dr. 
A. Jaugelienė. M. Adomaitienė,
E. Kerbelienė, Strėlienė ir Juko 
nienė. Pareigomis dar nepasi 
skirstyta. Kandidatėmis liko. 
St. Ališauskienė ir M. Stankai 
tienė. Į reviz. k-siją išrinktos:

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų

Užsakymai priimami vakarais 
ir šeštadieniais.

Darbas garantuotas.
5923 Des Ecores St.

Tel. RA 9-2386.

t. — >t — *■='■■ ■ -tc—=q 
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth.....................................RE 7-9353
E. Kandt .................WE 5-5819

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL*. Tz, 

Star, LaPrcas.
Jt=a W— -,Wr'.".v inrit

RETAS KONCERTAS 
TORONTE

Toronto lietuvių Caritas ten 
gia nepaprastą koncertą - ine 
no šiupinį, įvykstanti kovo 19 
d. Prisikėlimo parapijos salėje.

Programoje dalyvauja cho 
ras „Varpas", vadovaujamas 
muzk. St. Gailevičiaus, jaunu 
čių choras, vad. kun. B. Pac’ 
vičiaus, vyrų kvartetas, vad. 
Gailevičiaus, solistai — V. 2e 
melytė ir V. Verikaitis, Ca.le 
vičiaus muzikos studijos iškiliu 
ji pianistai - studentai, baletas. 
Viso programoje dalyvauja 12^ 
asmens, kurie išpildys 30 atski 
rų dalykų.

Koncerto metu programai 
vadovaus specialus konferana 
je, kuriuo pakviestas p. Kasty 
tis.

Pelnas skiriamas Toronto lie 
tuviškąjai varguomenei, kurios 
esama nemaža ir yra ypač reika 
linga paramos.

BALTŲ FEDERACIJOS
METINIS j

SUSIRINKIMAS
įvyks pirmadienį, kovo 20-tą d., 
7 vai. 30 min. vakaro. Lietuvių 
namuose. Bus pranešimai apie 
praeitų meitų veiklą ir diskasi 
jos apie ateities veiklą. Praėju 
sius metus Baltų Federacijai va 
dovavo lietuviai, pirmininkau 
jant J. R. Simanavičiui. Pagal 
rotacinę tvarką, sekantiems rnc 
tams vadovybę perims estai. Vi 
si nariai, ir visi besidomį Baltų 
Federacijos veikla, maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Baltų Federacija Kanadoje. 
STEIGIAMA LIETUVIŲ - 

-UKRAINIEČIŲ DR-JA 
Toronte yra gerai susiorgani 

zavusi, aktyvi ir turinti nemaža 
intelektualų, pajėgių politikų, 
ukrainiečių bendruomenė. Lie 
tuvių bendradarbiavimas su uk 
rainiečiai čia iki šiol daugiausia 
pasireiškė politinėj dirvoj. Tarp 
tautinio Antibolševikinio Fron 
to Kanadoje įsteigimas ir pasek 
mingas vadovavimas buvo ir 
yra daugiausia ukrainiečių ir lie 
tuvių pastangomis. Tad kilo su 
manymas įsteigti Lietuvių - Uk 
rainiečių dr-ją, kad tuom dar 
daugiau vieni kitus visokeriopai 
pažintų ir kad racionaliau detin. 
tų visas jėgas dabarties ir atei 
ties tautinių aspiracijų sickiuo 
se. Tam tikslui kovo 6 d. Toron 
te buvo sukviestas būrelis asm c 
nų iš abiejų tautybių pasitari 
mui. Tame posėdy, kuriam v u 
dovavo dr. Kaškelis ir inž. Bez 
chlibnik, buvo prieita prie vie 
ningo susitarimo; imtis iniciuty 
vos artimoje ateityje sukviesti 
platesnį pasitarimą arba tiesiog 
steigiamąjį susirinkimą. Tą už 
davinį atlikti paprašyti sutiko 
P. Jakubaitis ir p. Boyko. Popu 
liarinimui didesnio lietuvių - uk 
rainiečių susiartinimo idėjai dr. 
Kaškelis patiekė atsišaukimo - 
- deklaracijos projektą.

Linkėtina, kad tų dviejų tau 
tų gražus oiganizuotas bendra 
darbiavimas tiek Toronte, tiek 
ir kitur plėstųsi bei rodytų pa 
sėkmingų vaisių. Pritarianti..

B. Vilčinskienė, Br. LukoŠevi 
čienė ir M. Šemogienė.

Geros sėkmės naująjai v-bai.
G. R.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

pas.su
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