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Smurtas veržiasi dar pirmyn
QUADROS NE PIRMAS IR NE PASKUTINIS TRYPIA

KAS NAUJA KANADOJETAUTŲ TEISES. —
RUSIJA PAKELIUI J VISUOTINI SUKILIMĄ? — 

LIETUVA OKUPANTO PRIEVARTAUJAMA 
NAUJAM SMURTUI PRIES SAVO TAUTĄ. —

BRAZILIJOS piezidentas Qua 
droš vis dėlto uždarė Pabaltijo 
valstybių atstovybes ir konsulą 
tus, kai prieš tai buvęs preziden 
tas Kubiček jų atstovybėms 
naujoje sostinėje buvo davęs ze 
įnės, greta su kitomis valstybė 
mis, pasistatyti atstovybėms na 
mus.

QUADROS NE PIRMAS 
TAUTŲ TEISIŲ IR LAIS 

VĖS NIEKINTOJAS
ir ne paskutinis. Kas netingėsi 
me, parašykime jam proteste 
laiškų. Brazilų tauta neprotin 
gai padarė pasirinkdama prezi 
lentų žmogų, kuris negerbia ki 
tų tautų laisvės.
RUSIJOS diktatūra žengė dar 
vieną žingsnį j eksperiment .s 
ir. galimas dalykas, — į savo 
prarają. Smurto įkarščio pagau 
ta, Rusijos diktatūra paskelbė, 
kad sovietija jau priėjusi tokj 
„išsivystymo“ laipsnį, jog ga 
linti

VISIŠKAI ATSISAKYTI 
NUOSAVYBĖS,

Tas reiškia, kad iš kolūkiečių 
bus atimti ir tie žemės ckiype 
liai, iš kurių jie maitinosi. Tain 
gi bus atimti ii tie maži namai, 
kuriuos jie turėjo arba paskuti 
niais laikais dideliu vargu pasi 
statė. Žodžiu, sovietuos žmones 
atsidūrė prieš naują smurto ir 
prievartavimo faktą. Priežastis 
ta, kad kolūkiečiai, turėdami 
po mažą žemės sklypelį, sugebe 
jo iš jo patys pragyventi irvals 
to, kiek duodavo visi kolchozų 
tybei duoti apie 60% produktų, 
ir sovehozų ūkiai. Tat sovie 
tinė diktatūra
SMURTU NORI PRIVERS 

TI KOLŪKIEČIUS
dirbti ir būti tyliais ;r naklu^ 
niais partijos veigais. Bet... ar 
tas neprives prie visuotinio so

Politinių įvykių savaitė
MASKVA NEPATENKINTA TARPTAUTINĖS 

POLITIKOS RAIDA
Chruščiovas kaltina Diefenba kerį. — Prancūzija eina į de 
rybas su Alžyro sukilėliais. — Kongas apsijungs j konfederacį 

. ją. — Pietinė Afrika išėjo iš Britanijos Bendruomenės.
STEBĖKIME: kai tiktai tarp 
tautiniai reikalai klostosi žrno 
niškiau, jau Maskva nervinasi. 
Ko rodos norėti geresnio, kai 
Kanados min. pirm. J. Diefen 
baker pasisakė prieš juodųjų 
žmonių diskriminaciją pietinėje 
Afrikoje, kuri neatsilaikiusi ir 

„Tėviškės Žiburių” redaktoriui
A. f A.

DR. A. Š A P O K A 1 
mirus, skausmo valandoje,

ADELEI ŠAPOKIENEI IR ALDONAI ŠAPOKAITEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Marija ir Ona Arlauskai.

Mirus
AUGUSTINUI JONAIČIUI

mano širdinga užuojauta jo žmonai poniai JONA1T1ENLI, 
Dukrelei VALEI, broliui STANISLOVUI 

ir visiems artimiems ir giminėms.
V. Sibuiis.

vietijos žmonių sukilimo prieš 
diktatūros tironiją?
PABALTIJO valstybėse Rusi 
jos okupantas sumanė naują ak 
ciją. Po 20-ties okupacijos me 
tų, kai gyvenimas atrodo buvo 
lyg ir nusistovėjęs, žmonės ga 
vo sąlygas pradėti galvot ir, zi 
noma, galvodami ir kombinuo 
ti. O tas reiškia okupacijai pa 
vojų. Todėl
PABALTIJO OKUPANTAS 

PRAĖDĖJO NAUJAS 
ŽUDYNES.

Į užsienius pradėjo siųsti reiKa 
lavimus išduoti Pabaltijo osu 
pacijai nepalankius žmones <• 
pas save — jau suruošė eilę žu 
dynių. Sovietija Pabaltijo vals 
tybėse pradėjo masiškai Kart 
žmones. Chruščiovui gyvi žmc 
nės neduoda ramybės. Todėl vi 
sose Pabaltijo valstybėse prasi 
dėjo, Stalino pavyzdžiu, teatrą 
lines bylas, masinius mitingus, 
kuriems partija diktuoja iczo 
liucijas, ir taip bando pridengti 
Pabaltijo tautų naikinimą. Ko 
dėl taip rusiškasis okupantas 
daro Aišku:
RUSIJA PASIRYŽO IŠNAI 

KINTI PABALTIJO 
TAUTAS.

Tai iš carinių laikų paveldėtas 
rusų pasiryžimas sunaikinti Pa 
balti j o tautas.
MASKVOS speciali komisija 
tyrė Pabaltijo valstybių nutauu 
nimo laipnį per paskutinius 20 
metų ir rado, kaci okupacijai ne 
pasisekė atsiekti to laipsnio, ku 
ris buvo užsibrėžtas. Todėl de 
bar nutarta pagriežtinti okupa 
ciją, panaudojant ir fizinio nai 
kinimo priemones. Nenustebki 
me tat, kad bus naujų užsie 
niams reikalavimu ir kad Patai 
tijo valstybėse bus piistatyta 
naujų kartuvių.

prieš kitų DB Bendruomenes 
narių spaudimą, pasitraukė net 
iš Bendruomenės, bet Maskva 
tuojau šoko kaltinti Kanadą, 
girdi ji diskriminuojanti inle 
nūs, nors indėnai čia turi nei 
privilegijų. Turi gi, kaip žiną 
me, sovietija akiplėšiškumo pa

SUSITIKO IR TARĖSI JAV 
IR KANADOS 
MINISTERIAI

Ūkiniai reikalai, kurie mažne 
tokie pat JAV kaip ir Kanados, 
verčia galvoti ir tartis ta pras 
me, kad jie bendromis jėgomis 
galima būtų kaip galima dau 
giau pagerinti. Tuo tikslu Va 
šingtone buvo susitikę JAV ir 
Kanados ekonomiją ir ūkį tvar 
ką ministerial. Iš JAV pusės pa 
sitanme dalyvavo valst. sekr. 
Rusk, finansų sekr. Dillon, vi 
daus reikalų Udall, žemės ūkio 
Freeman ir prekybos Hodges, 
o iš Kanados pusės — fin. min. 
Fleming, prekybos Hees, paja 
mų Nowlen ir žemes ūkio Ha 
milton.

Kas šiuose susitikimuose su 
tarta ar nutarta, dar nėra pa 
skelbta, bet neabejotina, kad 
buvo tartasi bendradarbiavimo 
ir bendrųjų pastangų nugalėti 
kylančius sunkumus klausimais.

VALDŽIOS ŽIEMOS 
DARBAI

Qntario provincija šiemet da 
vė darbo 19,000 darbininkų, ir 
tam tikslui išleista 14,633,000 
dol., kurie yra pusiau sudėti 
provincijos ir federalinės vai 
džios. Pereitais metais šiam tiks 
lui buvo sunaudota tiktai pusė 
šios sumos, kuri davusi datho 
11,000 darbininkų.

kankamai, nes
PATI SOVIETIJA DISKRI 

MINUOJA TAUTAS, 
reikalaudama per savo aparatą 
garbinti rusų tautą, kaip pirmau 
jančią ir vienintelę tautą pašau 
lyje. Kitas tautas laikydama 
okupuotas, pavergtas ir koloni 
zuojamas, vis dėlto drįsta kitus 
kaltinti. . . Mat, Maskvai nau 
dingiau. kai Aftikoje yra kas 
nepripažįsta juodiems žmonėms 
lygių teisių. — Maskva tada tu 
ri progą agituoti.
ALŽYRO sukilėliai pagaliau at 
virai sutiko derėtis su Prancūži 
jos vyriausybe dėl karo pabai 
gos ir Alžyro tvarkymosi De 
Gaulle paskelbtuoju planu. 3u 
kilėlių vadas Abbas susitiks su 
Prancūzijos min. pirmininku ir 
aptars visus ateities reikalus. 
KONGAS, kaip praneša pasku 
tinės radio žinios, apsisprendęs 
susitvarkyti konfederacijos pa 
grindais, kurie Kongo sudeda 
masias dalis laikys laisvomis 
valstybėmis, tiktai sujungtomis 
eile valstybinių funkcijų:
KONGAS TURĖS BENDRA 

SOSTINĘ, PINIGUS, 
ATSTOVYBES 

ir kitas valstybines funkcijas, 
kurios bus nustatytos susitari 
mu. Paskutinėmis žiniomis, lit 
dalyvavęs Tannanrive Gizenga 
taip pat dedasi į Kingo konfe 
deraciją. Maskva ir tuo nepa 
tenkinta, bet. . . apskaičiavusi, 
kad iš to gali būti geresnis biz 
nis, negu visai atsiskyrus, leido 
Gizengai dėtis j konfederaciją.

LESAGE PAGRASINO 
RINKIMAIS

Quebeco nacionalistams ir 
konservatoriams nepatinkant 
padėtis, kai jie neteko ,,šikęs 
nių vietų", pradėta gana arši 
prieš liberalus kampanija, kuria 
Lasage įvertina kaip obslrukci 
ją. Ryšium su prieš jį nukreip 
ta obstrukcija, Lesage paieiškė 
kad jeigu tai nesiliaus, tai jis 
skelbs naujus Quebeco provinci

ATVYKO PASKUTINIS 
DŽIOVININKŲ 
TRANSPORTAS

Kovo 16 d. iš Vokietijos lėk 
tuvais atvežtas paskutinis Kana 
dos įsileistų, ryšium su Pabėgę 
lių metais, džiovininkų trans 
portas, kuriame yra 114 džiovi 
ninku ir 161 asmuo jų artimų 
jų. Tat viso Kanaua įsileido 
325 džiovininkus ir viso su svei 
kais giminėmis 828 asmenis.

OTTAWA LAUKIA 
SVEČIŲ

Užsienių reikalų min. H. Gre 
en pranešė atstovų rūmuose, 
kad Ottawa laukia svečių iš už 
sienio: kovo 2 7—28 dd. atvyks 
Jugoslavijos užsienio reikalų 
min. K. Popovič; grįždamas iš 
Washingtono keturias dienas 
viešes DB min. pirm. Macmilla 
nas, kuris jungtiniame atstovų 
rūmų ir senato posėdyje turės 
pranešimą; tuojau po to atvyks 
dabartinis NATO pirm. Graiki 
jos min. pirm. C. Karamanlis, 
kuris Ottawoje viešės bal. 13— 
14 dd. ir tarsis saugumo klausi 
mais; taipgi laukiamas Ottawo 
je ir JAV prezidentas J. Kenne 
dy, o į rudenį laukiamas ir Šuo 
mijos prezidentas U. Kekkone 
nas,

— Saudi Arabija pareikalavo 
JAV likviduoti savo bazę, kari 
buvo pastatyta karo metu. 

u-i - -i .. ............. ..... ..............  

joje rinkimus, kad patys žmo 
nės pasisakytų, kam jie pritari 
ir kam ne.
TRYS MIRTIES SPRENDI 
MAI PO „TEATRINĖS” 

TEISMO EIGOS
Jau buvo pranešta, kai Es 

tijos sostinėje, augščiausiajame 
teisme, buvo svarstoma byla 
prieš buv. policijos pareigūnus 
estus Ralf Genets, Jaan Viik 
ir Aina Erwin Mere. Visi tryj 
kovo 11 d. nuteisti mirti. Jie 
bendrai kaltinami nužudę ar ne 
tiesiogiai dalyvavę nužudyme 
viso 125,000 asmenų, vokiečių 
okupacijos metais Estijoje. Me 
re yra Anglijoje. Jo Anglija ne 
išduoda.
LIETUVOS DIPLOMATO 

ST. BAČKIO SŪNUS 
KUNIGAS

Onos ir Stasio Bačkių sūnus 
Audrys Juozas Bačkis kovo 18 
d. Romoje įšventintas kunigu. 
Kovo 19 d. Šv. Kazimiero ko 
legijos koplyčioje jis atlaikė pir 
mas mišias.

LIETUVIS KALINAMAS 
SU U-2 PILOTU POVERIU

Iš laiškų, kuriuos lakūnas 
siuntė iš sovietinio Kalėjim •• 
Maskvoje savo tėvams, matyti, 
kad jis esą kalinamas vienoje ce 
Įėję su lietuvių. Lietuvio pavar 
dė, deja, nežinoma. E.

APGYVENDINIMAS 
PABĖGĖLIŲ,

kurie vis dar gyvena Europoje, 
bus baigtas 1962 m. Taip pra 
neša Jungtinių Tautų augštasis 
komisijonierius pabėgėlių reika 
lams. Fondai sumoje 3 mil. dol. 
1961 metais yra reikalingi, jei 
norima palaisvinti stovyklas 
esančias Austrijoj dar šiais me 
tais, o Italijos ir Vokietijos 
stovyklas 1962 m. Bet ten yia 
dar 60 tūkst. pabėgėlių, kurie 
gyvena palėpėse ir rūsiuose. Pi 
nigai sukelti metiniuose va 
juose bus panaudoti patalpų iš 
baigimui ir kitokiai šių žmonių 
pagalbai. (CS).

Nuoširdūs spaudos rėmėjai 
siųsdami „Nepriklausomos Lie 
.tuvos“ prenume’ralą, kitomis 
progomis ir bendrai norėdami 
paremti savąją - lietuviškąją 
spaudą, yra atsiuntę ta.n tiksimi 
įnašų NL Mašinų fondo vajui:
Dr. J. Senikas,

St. Jean, P. Q............... $20.00
Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius, Montreal, P. Q. 10.00 
S. Zavackas, London, O. 20.00 
Mekšrūnas Pranas,

Montreal, P. Q............10.00
J. Jutelis, 

Sudbury, Ont.............10.00
Dr. E. Malkus, 

Seaforth, Ont............10 00

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS
DU KONCERTAI IR PARODA

Kovo 11—12 d. d. savaitga 
lyje Jaunimo centre įvyko du 
koncertai ir kanadiečių lietuvių 
dailės parodos atidarymas.

Šeštadienį „Laiškai Lietu 
viams” žurnalas buvo surengęs 
baleto koncertą, kūno didžiąją 
dalį atliko S. Velbasio baleto 
studijos nariai. Pirmoje dalyje 
buvo pastatytas baleto „Užbur 
toji fleita“, o antroje — atskiri 
baleto gabalai.

Prieš šį koncertą buvo įteik 
tos premijos „Laiškai Lietu 
viams“ skelbtojo straipsnio kon 
kurso laimėtojams. I premija 
— 100 dol. atiteko Pr. Raznn 
nui, II — 50 dol. Ninai GaiLū 
nienei, III — 30 dol. Jurgiui 
Gyliui, IV — 20 dol. Nijolei 
Užubalienei.

Sekmadienj dainų ii tautinių 
šokių koncertą suruošė Moky 
tojų S-gos Čikagos skyrius. Čia 
su solo dainomis pasirodė Ame 
rikoje gimę lietuviai Adelė 
Druktenytė ir Jer. Makauskas. 
Gražių dainų padainavo ir taut 
šokių pašoko Jaunimo Centro 
studentų ansamblis.

Dailės parodos atidarymas 
šeštadienio vakare sutrauKė 
apie 100 žmonių. Buvo išstaty 
ti 53 dail. J. Akstino ir V. Re 
meikos kūriniai. Pirmasis asme 

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
DALININKAI

kovo 12 d. turėjo visuotinį me mokamai patalpomis-naudojasi
tinį susirinkimą. Valdybos pii 
mininkas St. Banelių, taręs 
trumpą atidarymo žodį, papia 
šė atistojimu ir tylos minute pa 
gerbti mirusį narį Pov. Budrei 
ką. Po to pirm, pasiūlė išrinkti 
susirinkimui vesti prezidiumą 
kuris svarstysimam statute yra 
numatytas rinkti. Kol dar statu 
tas nepriimtas, sus-mas didžiu 
ma balsų nutarė šį susirinkimą 
vesti valdybos pirm-kui, sek re 
toiioujant v-bos sekretoriui.

Priėmus dienotvarkę ir patvir 
tinus praeitų metų perskaitytą 
protokolą, pirmiausiai buvo 
svarstomas Lietuvių Namų sta 
tūtas, kurį referavo V. Bačėnas. 
Gyvai išdiskutavus atskirai kiek 
vieną punktą, su mažais pakei 
timais v-bos proj- ktas buvo pri 
imtas, pagal priimtą statutą v- 
ba bus renkama ne vieniems 
metams, kaip anksčiau būdavo 
bet dvejiems metams iš 7 narių 
ir kasmet išeis rotacine tvarka.

Išsamų praeitų metų apžval 
gos pranešimą padarė v-bos 
p-kas S. Banelis. V-ba padai iu 
si 7 posėdžius, tyrinėjusį s.jly 
gas naujų, didesnių, L. Namų 
įsigijimo reikalą, bet, neradus 
nei dalininkų, nei platesnės vi 
suomenės tarpe reikiamo prita 
rimo, nuo tolimesnių žygių bu 
vo atsisakyta. Pasireiškęs kraš 
te ūkinis atoslūgis, esą, atsiliepė 
ir į L. Namų eksploataciją.

Dar vis didele našta L. Na 
mus slegia senos skolos, kurių 
dar turima per 18 tūkst. dol. 
Nežiūrint, palyginti, nemažos 
skolos, visuomenės reikalams 
skaitant minimahnėmis nuomos 
kainomis, nemokumai, ar t.k pa 
dengiant■švaros palaikymo iš 
laidas, Lietuvių Namų patalpo 
mis naudotis per metus duoda 
ma už apie 3,000 dol. Nuo pal 
L. Namų jgijimo pradžios ne

J. Bumbulis,
Montreal, P. Q................ 5 00

Linkus Pranas,
Čikago, USA .................. 5.00

J. Dubauskas,
Calgary, Alberta ....10.00
Būdingas p. Juozo Dubausko 

pasisakymas: „Aš spausdintu 
žodį vertinu daugiau, negu ato 
minę bombą ir tikiu, kad tik 
spaudos pagalba vėl išsikovos: 
me tiesą ir savo Tėvynei laisvę 
ir nepriklausomybę!

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

niškai atidaryme dalyvavo ii 
tarė žodį. Taip pat kalbėjo ra 
šytojas M. Katiliškis, T. Anta 
naitis ir kt.

PERANKSTYVOS 
MIRTYS

Visai nelauktai mirt 2 Cike 
kos lietuvių tarpe aktyviai besi 
reiškią žmonės: Vincas Abra 
mikas ir dr. Bronius Dirmeikis.

Pirmasis, kuris buvo aktyvus 
įvairių organizacijų veikėjas, 
mirė kovo 10 d. ii buvo palaido 
tas kovo 13 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse. Jis sulaukė 57 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyvenu 
11 metų. Mirė staiga nuo šir 
dies smūgio. Velionis paliko 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris. 
Kovo 13 d. širdies smūgiu mirė 
dr. Br. Dirmeikis, ilgą laiką bu 
vęs „Margučio“ žurnalo redak 
toriumi ir „Margučio“ rad. pro 
gramos politinių žinių bei kon 
certų vedėjas. Jis palaidotas ko 
vo 16 d. šv. Kazimiero kapine 
se. Velionis tebuvo tik 51 m. 
amžiaus. Pasiliko jo žmona ir 
3 sūnūs, iš kuiių vienas tarneu 
ja JAV kariuomenėje.

Truputį anksčiau nuo širdies 
smūgio mirė dar vienas Čikagos 
liet, veikėjas Juozas Bičiūnas, 
taip pat dar nesenas vyras.

- —-

„Varpo" choras, skautai, taut, 
šokiai, sportininkai, įvairūs vi 
suomeniniai bei kultūriniai mi 
nėjimai ir kiti veiksniai, o pusne 
mokamai daugelis organizacijų.

Nežiūrint sumažėjusių įplau 
kų, vis dėlto iš piaeitų merų tu 
reto pelno dalininkams paskir 
ta 4% dividento. Baigdamas, 
pirm-kas dėkojo v-tos nariams 
už glaudų bendradarbiavimą, 
o administracijai už sąžininga 
pareigų ėjimą. Revizijos komisi 
jai nepadarius levizijos, jos nra 
nešimo nebuvo. Patiektas v-bos 
balansas ir apyskaita su 15,858. 
30 dol. pajamų ir $14,965.30 iš 
laidų ir $893 pelnu, vienbalsiai 
buvo priimta ir v-bai už gražų 
darbą išreikšta padėka.

Slaptu balsavimu pagal bal 
sų didžiumą išrinkta valdyba: 
St. Banelis, Kl. Dalinda, AL 
Statulevičius, E. Jurkevičienė, 
V. Bačėnas, A. Bumbulis ii P. 
Lėlys. Kandidatais liko dr. E. 
Čepas ir J. Preikšaitis, i į Revi 
zijos komisiją V. Petraitis, dr.

Nukelta į 3-čią psl.

AUKOS „N. L”
P. Šukys, Mtl...................... 2.—
J. Adomėnas, Mtl................. 1.—
J. Makauskis,

Brooklyn, N. Y.................1.—
P. Vitas, Mtl........... ’.............1.—
J. Rugienius,

Detroit, USA .................t.—
D. Norkeliūnas, Mtl...........1.—
Šv. Onos Pašalpinė

Dr-ja, Mtl..........................10.—
M. Meškauąkas,

Cornwall, Ont..................3.00
A. Paškevičius, Mtl........... 1.—

NL rėmėjams už aunas nuo 
širdžiai dėkoja NL.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as ,»
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
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Dr. Jonas Šliūpas
MININT DIDŽIOJO AUŠRININKO sIMTO METŲ 

SUKAKfUVES
Du didieji mūsų aušrininkai, 

kaip du didieji stulpai, žymi 
mūsų tautos naująją epochą — 
prisikėlimo epochą, — tai Jo 
nas Basanavičius ir Jonas Šliu 
pas, abudu daktarai, abudu 
barzdoti, kaip ir senojo testa 
mento pranašai.

Jie ir buvo mūsų pranašai. 
Pranašai tautos, kuri plėšriųjų 
kaimynų-buvo pasmerkia žūti 
pranašai, kurie savo tautą pabū 
dino, parodė jai .šviesą ir pn 
kėlė gyvenimui.

Abu aušrininkai, abu prana 
šai. Vienas ramus, akaderniš 
kas, lėtai, nors atkakliai, vei 
kiantis, kitas — karštas, štai 
gus, audringas ir nepaprastai 
veržlus. Kaip Jonas Basanavi 
čius imponavo rimtim ir didir 
gu santūrumu, taip Jonas Šliū 
pas — ugningumu ir audringi: 
mu. Suprantama, kad Jonas 
Šliūpas tapo „kontraversine” as 
menybe, kalbant dabai madon 
įėjusiu būdinimu dažniausia 
veiklių žmonių.

Jau šimtas metų suėjo Kai 
gimė Jonas Šliūpas (1861. III. 
10 senu ir 1861. III. 23 nauju 
stilium) ir jau septyniolika me 
tų, kai mirė (1944. IX. 6). bet 
Dr. Jono Šliūpo vardas neišei 
na nei iš žmonių lūpų, nei iš 
spaudos skilčių. Ir ilgai, ilgai 
neišeis, ir bus nuolat minimai, 
ir bus įvairiai minimas — „kont 
raversiŠkai” minimas. Nes Lr 
Jonas Šliūpas buvo nepaprasto 
būdo asmenybė ir nepaprastai 
reiškėsi.

Dr. Jonas Šliūpas buvo auš 
rininkas, kovojęs su carine. okn 
pacija. Jie lygiai kovojo ir su so 
Vietine okupacija. Rašantysis 
ryškiai prisimena momentą, 
kai Daktaras Jonas Šliū 
pas, jau raudonajai Rusijos ar 
mijai, įsiveržus į Lietuvą, atne 
šė „Lietuvos Žinioms“ straips 
nį, kuriame atvirai pasisakė 
prieš naują rusų okupaciją, 
prieš nežmonišką diktatūrinę 
jos santvarką, prieš žmogaus ir 
drauge tautos teisių niekinimą 
bei pavergimą. Žinoma, tas jo 
pasisakymas negalėjo būti at 
spausdintas, nes laikraštis jau 
buvo perimtas kitos, sovietinės 
cenzūros, jį ir nugalabijusios.

Dr. Jonas Šliūpas buvo sako 
ta asmenybė. Amerikoje visi jį

Mirus istorikui „Tėviškės Žiburių” redaktoriui

A. f A. DR. ADOLFUI ŠAPOKAI 
jo žmoną p. Adelę ir dukrelę Aldoną 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Niagaros Pusiasalio Organizacijos.

— Kaip rašo vilniškis Soor 
tas, šiemet šukavo 160 m. 
gimė Motiejus Valančius (ko 
dėl nepridėjo vyskupo titulo?— 
K. B.) lietuvių rašytojas, tau 
tosakinmka?, liaudies švietėjas. 
Kaip laikraštis pažymi M. Va 
lančiaus raštuose, žymią vietą 
užima liaudies kūryba, o jos ta; 
pe — liaudies žaidimai. Straips 
niuko autorius V. Steponaitis 
mano, kad vysk. M. Valančiaus 
raštuose minimus žaidimus —
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prenumerata arba sm. pašto ž.) 
susitarimą, gauna nuolaidų.

gerai atsimena kaip lietuviškų 
jų parapijų Kūrimosi kurstyto 
ją ir skatintoją, kai savo pažiū 
romis jis buvo laisvamanis, iei 
dęs ir laisvamanių laikraštį ir 
kūrės laisvamanių draugijas. K. 
ta vertus, pats buvo didelis to 
terautas ir savo antrosic se su 
tuoktuvėse pagerbė žmonos re 
Ilginius įsitikinimus.

Dr. Jonas Šliūpas buvo i.be 
ralas, demokratas ir nepapras 
tai džiaugėsi, kai 1926 metais 
Lietuvos seimo rinkimus laimė 
jo Liaudininkai su SocialJemo 
kratais, bet gi jis, pamatęs, kaip 
dviejų srovių valdžia per minki 
ta ir nešitvarko ryžtingai, nuo 
suko į opoziciją ir viešai įeiškė 
nepasitenkinimą, tačiau, kai pe 
matė, kad ten ne jo idealas, vėl 
sugrįžo į demokratijos eiles ir 
nesigailėjo kieto ir karšto Jiktu 
tūros įvertinimo, ir taip pat it 
virai ir griežtai ją smerkdamas. 
Nes Dr. Jonui Šliūpui, išgyt c 
nusiam carinę okupaciją, pake 
tusiam nuo jos bėgimą, perinai 
tam amerikoniškos demokrati 
jos girnų, patyrus tremties žmo 
gaus nedalią, — labai rūpėjo tei 
sybė, objektyvi tiesa ir žmo 
gaus, kaip asmens, vertinimas 
ir garbė.

Dr. Jonas Šliūpas buvo kūrė 
jas ir jo kūryba apėmė plačias 
sritis. spaudą, visuomenine 
veiklą, mokslinį darbą, ekonom. 
nę sritį ir idėjų pasaulį, lai bu 
vo žmogus nepaprastos energi 
jos, nepaprasto veržlumo, nepa 
prasto kūrybingumo ir didžiau 
šio dinamiškumo. Ir viską jis iš 
gyveno ne tiktai protu, bet ir 
jausmais; išgyveno nepaprastu 
ekspansingumu, dinamiškumu. 
Išgyveno protu ir jausmais, — 
visa savo esybe.

Dr. Jonas Šliūpas — puikus 
visuomenės veikėjo pavyzdy., 
kokių trūkstame šiais sunkiais 
laikais, veikėjo, kuris neprip.1 
žįsta jokių kliuvinių, kuris kiek 
vienu metu ir visada yra pasiry 
žęs nugalėti visas kliūtis ir pa 
kelti visus sunkumus, kad tik 
tai žmogus turėtų žmoniškas tei 
sės. kad tauta būtų gyva bei 
veikli ir eitų šviesos ir tiesos Ke 
liąis.

Gaila, kad peranksti esame 
netekę D-ro Jono Šliūpo.

J. Kardelis.

ridiką, žiušį, pašto vežimą, te 
lerviną, šešką, kopūstą — gali 
ma atitinkamai pritaikyti šių 
dienų fizinio auklėjimo prakri 
kai.

— V. Mikėnas po aštuonių 
ratų, surinkęs 7.5 taško pirmuu 
ja visos SS-gos Spartako pir 
menybėse.

— Vandensviedžio turnyrą 
Vilniuje laimėjo lietuviai, nuga 
įėję Gudijos, Armėnijos ir Lat 
vijos rinktines.

Didžiai Gerbiamas P^ne Re 
daktoriau.

Iš tiesų, esu sunkiai nusidėie^ 
Tamstai iki šiol pozityviai neat 
siliepęs j malonų Tamstos pasiū 
lymą parašyti „Nepriklausomai 
Lietuvai” atsiminimų iš rez-sten 
cinio darbo Vilniuje, ypač it 
veiklos slaptojo Vilniaus Lietu 
vių Komiteto, kuriame vokiečių 
okupacijos metais hendradarbH 
vome. Jei tai iki šiol nepada 
riau, tikrai ne dėl apsileidimo, 
o tiesiog todėl, kad nepajėgiau 
Mielai, tai dar padarysiu, nois, 
kaip Tamsta be abejo pastebė 
jai, rašyti vienokius ar kitokius 
atsiminimus iš rezistencinio de.r 
bo netaip jau drąsu, jei kai ku 
ri Amerikos lietuvių spauda pa 
tį žodį rezistentas dabar rašo 
kabutėse.

REQUIEM AKIMIRKSNIŲ KRONIKOMS...
Stasys Žymantas

„Buvau kaip kvietkelė žy 
dinti, visus linksminti 
ir visiems kvepianti. . , 
Oi, mano nelaimė!“

K. Stiklius.
Buvo Vilniuje toks tikras ar 

si tikimas.
Gyveno trys geri draugai. 

Vienas kažin kodėl ėmė ir pasi 
mirė. Likusiems dviem širdį iš 
sielvarto sugniaužė. Buvo tat 
nykūs karų ir okupacijų laikai. 
Girkšnoti dar buvo ko, bet už 
kandžio — kaip iššluota. Ta 
čiau lietuvis išradingas. Pasista 
tė juodu ant stalo rožę draugo 
atminimui pagerbti ir ėmė iš ei 
lės savo mirusio draugo amž! 
non sveikaton į tą rožę kilftoti. 
Ir taip kilnojo karčias taures vi 
są popiet}, vakarą ir nakt}. Jau 
ir brėkšti pradėjo, o jiems vis— 
tamsiausia prieš aušrą. Ir juo to 
lyn, juo tamsyn. . .

Paskaitęs B. Railos paskut. 
nę ir net tolimon kanadinėn 
„Nepriklausomon Lietuvon“ iš 
„Dirvos” nuklydusią „Aki 
mirksnių kroniką“, jau buvau 
besirengiąs pas jį su rože va 
žiuoti. Nelaimei, jis vakarais 
dirba. Na, ir šiaip visokios kom 
plikacijos. Pagaliau, dabar ne 
karo metas ir ne okupacija. Te 
gu ir molinių kojų dabartinė tai 
ka, bet taika. Nesvarbu, kad ir 
Laose kažkas su kažkuo muša 
si, ar Konge negrai vieni ki 
tiems gerkles pjauna, Lumvm 
ba džiunglėse jau po velėna pa 
kištas.

B. Railos nabašninkė kroni 
ka J. Kardelio „Nepriklausomo 
je Lietuvoje" nuskambėjo, tar 
turn koks žydras paukštis iš ato 
grąžų krašto snieguoton šiau 
rėn nuklydęs. Toji nepriklauso 
ma ir kovinga lietuviška rens 
tencinė mintis staiga lyg Sib'ro 
taigosna ištremta! Rašė B. Rai 
la savo kronikas tokioje Jvasio 
je, kaip Dr. V. Kudirka kartą 
Vaižgantui buvo atrėžęs: „Ge 
riau su teisybe priešininką lai 
mėti, kaip su melu —■ draugą' , 
Ar kaip Antano Gustaičio pirm 
takas Kostas Stiklius, „Ežio“ 
redaktorius, išleidęs daugelį 
knygučių, publicistinių eilėiaš 
čių, vienoj senoj, dar 1909 me 
tais paskelbto; „giesnoj“ pairi 
budinimui prie apmislijimo Lie 
tuvos vargų”, tą pačią mintį 
šiais žodžiais išreiškė: 
„Tegul man širdį į dvi dalis 

skelia, 
Tegul prieš mane dangų, 

peklą kelia. 
Bet apie tai aš niekaip 

netylėsiu — 
Drąsiai kalbėsiu. . .

Man kažin kodėl atrodė, kad 
„Dirvai” užtrenkus duris pa 
skutinėt Akimirksnių Kronikai, 
kurioje B. Raila rašė pats apie 
save, jis turėjo pasijausti, kaip 
kartą Kaune, vokiečių okupaci 
jos metais, pasijuto vienas žy 
mus ir nenuilstamas rezistenci 
jos veikėjas. Ne jaunuolis, ko 
kiais mes tada buvome, bet rr.n 
tas, žinomas ir dideles page.r 
bos nusipelnęs vyras. Nuskabė 
jo jis svarbiu reiKalu pas vieną 
pogrindžio politiką. Grįžęs su 
pasipiktinimu pasakojo: — „Įsi 
vaizduok, bijojo su manim susi 
tikti. Net šunį ant manęs užlu 
do. O žinau, buvo namuose. . .

Tačiau suklydau. B. Raila 
paskutiniu metu išimtinai palea

Tačiau tuo tarpu nonų pra 
šyti Tamstos malonios pašiau 
gos leisti „Nepriklausomoje Lie 
tuvoje“ čia pridedamu Req 
uiem pagerbti kolegos B. Ra< 
los Akimirksnių Kronikas, ku 
rios nūdienėje lietuvių išeivių 
publicistikoje buvo tikrai ne kas 
dieninis reiškinys ir kuriu štai 
gų atsiskyrimą „su šio pašau 
lio ašarų pakalne” ne aš vienas 
giliai apgailestauju.

Norėjau tai padaryti „Dirvų 
je“, kaip ir derėjo, bet Redazti 
ja buvo kitos nuomonės. Todėl 
man beliko pasekti paskutinės 
B. Railos Akimirksnių Kroni 
kos erškėčiuotais keliais.

Su gilia pagarba
S. Žymantas.

Los Angeles, 1961. III. 6 d.

kintas ir laimingus, kaip paukš 
tis į dausas išlėkęs. Net prezi 
dento Kennedžio rūstūs įspėji 
mai kongresui, kad — „Mes 
kiekvieną dieną artėjame di 
džiausio pavojaus valandą. . 
kad mes dabar turime būti pasi 
ruošę blogiausiam. . — jo vi
sai neveikia. Sumanė laisvala* 
kiais rašyti kažkokias kitas kio 
nikas apie literatūrinę jaunystę. 
Gal jau ir pradėjo. Kada nois 
paskaitysime. Bet jau turbūt, 
kai tas tamsiausias prieš aušrą 
laikas kiek pašviesės. Ar net ta 
da, kai pati aušra išauš. . .

Tad čia pats vienas norėčiau 
pakelti karčią taurę į jo Akimir 
ksnių kronikų amžiną „žywa 
tą“, kaip senovėje lietuviai sa 
kydavo. Ir ta proga sugiedoti, 
kaip kitais tamsiais laikais prieš 
aušrą lietuviai apie „vviecznas 
tį” giedodavo „dėl išganingos 
naudos Lietuwninku Amer 
kie". Toji giesmė, „perdėta isz 
francuzyszko ant lenkiszko, o 
isz lenkisško ant lietuwyszko" 
buvo atspausdinta 1886 metai 
Plymouthe, „kasztu ir druku 
Juozapo Paukszczio" išleisto j 
knygelėj apie keturis daiktus 
paskutynius”. O pačią knygelę 
„drukawot pasywelijo kunigas 
A Warnagiris, Freelando Pra 
baszczus, kaip ne ira priesšinga 
prowaj bažnyczes Szwentos Ka 
talikiszkus”.
„Ach! neszczesliwi žmonės 

be proto, 
Koks tai apjakims szendicna, 
Be galo wieeznaj, ant amžių 

ugay, 
Degty su welnejs per vviena. . . 
Tajp daug iszmire griekuose 

sawo, 
OI už linksmybe smutku scu 

gawo, 
Bet tuomi smutku ir aszaromia, 
Ne užlies ugnies, ten 

iszlietomis, 
Stroks, stroks kada žmogus 
Dangų nutrotįjei pekla

užslužijei, 
(Abi ejli po du kartu) 
Jau, jau esmu gądnas, 
Kad degeze amžinaj, poklqj 

wysas tenai,,, 
Deja, gaila, bet B. Railos, to 

„niesczesliwo žmogaus be pro 
to", smutku nesugraudinsi ir 
velniais su jų „smala ir sierą” 
nepabaidysi. Nebijo jų ir gana. 
Net pavydu. Taip pavydėjau 
tik V. Sidzikauskui karo metu, 
kai drauge su juo ir K. Bieliniu, 
prof. P. PaJaliu ir B. Nemicku 
dirbom VLIKo užsienio delega 
tūroj. Per pačius baisiausius 
bombardavimus V. Sidzikaus 
kas jokių bombų nebijojo. Bu 
vo aklai įsitikinęs, kad į jį ne 
taiko ir nepataikys. Nori išliet, 
gyvas, reiškia, laikykis arti jo. 
O į slėptuves jis nevaikščioda 
vo. Tai sėdėk gretą ir drebėk.

Žinoma, po dvejų metų sųn 
kiai Akimirksnių Kronikų na? 
tai nuo pečių nelauktai nulcr 
tus, B. Raila gali jaustis paten 
kintas. Bet kaip „Dirva” ir jos 
skaitytojai? Be abejo, irgi pa 
tenkinti, juk brangus jų laikas 
nebebus trukdomas. .,

Visdėlto aš pas jį su rože dar 
nuvažiuosiu. Apverkti toms pa 
garsėjusioms ir daugelio taip pa 
mėgtoms kronikoms, kurios ir 
didžiausiams galvočiams atrodė 
labai įdomios. O kaikam vis 
kėlė skausmo, pykčio ir gaile

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PARAMOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

AKTO SIGNATARUI PROF. STEPONUI KAIRIUI - KA
MINSKUI REIKALU

Visoms K. L. B. apylinkių vai dyboms aplinkraštis.
Vieną iš trijų šiapus „geleži 

nės uždangos" esančių Nepri 
klausomybes paskelbimo Akto 
siganatarų—proi. Steponą Kai 
rį - Kaminską, 82 metų am 
žiaus, daug nusipelniusį mūsų 
tautai ir valstybei vyrą, iš’uko 
skaudi nelaimė. Po ilgesnės h 
gos teko amputuoti jam koją. 
Prof. Stp. Kairys - Kaminskas 
turto ir giminių čia neturi ir gy 
vena iš geros valios tautiečių pa 
ramos.

P. L. B. Kanados Krašto Vai 
dyba svarstė šį opų reikalą oa 
vo š. m. kovo mėn. 7 dienos po 
sedyje ir iš savo kuklių lėšų pa 
skyrė vieną šimtą dol.

Kadangi Prof. Stp. Kairys - 
Kaminskas visą savo gyvenimą 
buvo vienas iš tų, kuris nieko 
nelaukdamas iš kito, pats pir

Atsakykime į anketą
Būtų labai pageidaujama, jei 

skaitytojai atsakytų į šios arine 
tos klausimus. (Jei nenorima, 
galima ir nepasirašyti). Jūsų 
apgalvoti atsakymai suteiks la 
bai svarbios medžiagos „Cana 
dien Scene" ir kartu Toronto

Anketa
Ar klausote radio reguliariai?..........................................................

Ar stebite televiziją reguliariai?..........................................................

Kokia kalba kalbate namie?................................................................

Koks jūsų užsiėmimas?, .......................................................................

Jūsų amžius. ., . Lytis............................................................... .. .. .

Ar kada nors mokėtės anglų kalbos klasėse? ..........................
Kokie sunkumai ir problemos (buvo ir yra) besimokant anglų 
kalbą?..........................................................................................................

Ar Jus interesuotų anglų kalbos pamokos per televiziją? . . 
Koks laikas, dienos ar vakaro metu, būtų Jums ir Jūsų šeimai 
patogiausias klausytis ir žiūrėti anglų kalbos per TV pamokų?

Kuriais mėnesiais?

šio, kad „per ilgos“. Ir jų laiŠ 
kų skundus Redakcija vis deda 
vo. Anot patarlės, „asilai ne vi 
sada žino, ko jie mykia, o įsi 
geidę ragų, netenka ir ausų“.

Dabar nebus jokių kronikų — 
nei ilgų, nei trumpų. Bus „du 
szioms ižganimas, danguj gi 
wenimas*.

Amen!

JUOKDARIAI...
DAILININKAS ŽMUIDZINAVIČIUS STEIGIA 

PRAGARĄ PRAGARE
„Tėvynės Balsas“ rašo, kad 

dailininkas Žmuidzinavičius jau 
baigia rinkti velnio tuziną ve! 
mų. Esą jam trūksta labai ne 
daugelio. Jeigu jis savo kolek 
ciją papildys Sniečkum, Niųn 
ka ir Chrušiovų su Gromyka, 
tai kolekiiją jau bus pilna. Ir 
dail. Žmuidzinavičius įsteigs 
pragarą. Bet kadangi sovietine 
santvarka ir yra pragaias, tai 
Lietuvos Žmonės piktai ir nugi 
juokia, kad dail. Žmuidzin^vi 
čius steigiąs pragarą pragare. 
Tai tur būt bus savotiškas pra 
garo kacetas ar karceris. Vy 
riausis šio pragaro belzeabubas 
būsiąs Chruščiovas, kuris ture 
siąs savo pragarines įstaigos b<u 
re pavergtųjų ir kolonizuojamų 
tų tautų departamentus. Lietu 
vos departamento direktoriui.i 
būsiąs paskirtas Sniečkoy. Į pra 
garo karperį Chruščiovas Sįod’.”. 
siąs visus savo priešus.

LABAI PATENKINTAS, 
rašo „Tėv, Bakas" apie iš Ka 
nados sugrįžusį Joną Plungę į 
Šeduvą. Na, ir Mandrapypkis 
džiaugiasi, kad Jonui Plungei 
Šeduvoje gerai. Ir ką J. Plungė 
daugiau gali pasakyti? 1927 me 
tais galėjo grįžti ii 193Q atgal 
išvykti į Kanadą, O dabar. . . 
kelio atgal jau nėra. Tat ir rei 
kia guostis. . . gerai ir labai ge 
rai. . .

Tiktai tegul J. Plungė nepa 

mas tiesė pagalbos ranką kiek 
vienam tautiečiui, lai Šiandien 
jam paramos suteikimas yra vi 
sų mūsų garbės reikalas.

Tai turėdama galvoje, P. L. 
B. Kanados Krašto valdyba nu 
tarė kreiptis į visas Apylinkių 
Valdybas prašydama pne šio 
jautraus reikaio nuoširdžiai pri 
sidėti.

Aukų lapus su surinktais pi 
nigais prašome grąžinti Krašto 
Valdybai. Surinktas aukas Kraš 
to Valdyba perduos Prof. Stp. 
Kairio - Kaminsko rėmime Ko 
mitetui.

Su geriausiais linkėjimais
Stp. Kęsgailą, 

Krašto Valdybos pirmininkas.
Iz. Mališka,

Šalpos Fondo pirmininkas.

Metropolitain televizijos Švieti 
mo draugijai organizuojant TV 
programą švietimo reikalams.

Anketą prašoma siųsti „Ne 
priklausoma Lietuva" 7722 Ge 
orge St., LaSalle, P. Q.

J. KRUMINS YRA AUGS 
CIAUSIAS VISOJ SSS-GOJ. 
Jo ūgis 2,18 m. Žemiausias yra 
Vilnietis V. Geštautas — 1,72 
m. Kauniečių atsarginiai žaidė 
jai turi po 1,99 m augŠčio, tad 
jie ir paaugština visą komandą, 
nes Žalgiris ūgio vidurkiu (1,90 
m) užima šeštą vietą visoj S. 
S-goj.

sakoja durnelio pasakų, ka, 
„Jeigu vanduo jūrose užšaltų, 
pėsti į tėviškę daug kas grįž 
tų. . .” Plungė žino, kad jis č a 
niekus plepa. Daugumo ir suriš 
to Lietuvon nenuveši. O ypač 
tų, kurie dedasi komunistais ir 
tyrėjo progos neseniai Lietuvą 
aplankyti. Ar gi Plunge než: 
no,, kad nė vienas Kanados He 
tuvis, kuris aplankė Lietuvą, 
jon nebegrįžta. Visi jie sako: 
Važiuokite, o mes, . . dar pa 
lauksime, . , Mandrapypkn.

ŽMOGŽUDYS IR 
KRIMINALISTAS

Lietuviškomis raidėmis, 
Maskvos laikraštis—„Tėvyn. 
Balsas" leidžiamas Vilniuje 
Šmeižia lietuvius. Matyti, A. Di 
džiuliui sąžinė ir per 20 metų ne 
duoda ramybės, jis smerkda 
mas, kitus mano su^velnipti są 
žinės priekaištus. Daug lietuvių 
prisimena tą žaliąjį birželį, k” 
da buv. Panevėžio „Marijanų“ 
bažnyčios rūsyje, NKVD būs 
tinėje, A- Didžiulis su kitais 
komjaunuoliais, prieš išbėgda 
mi į „plačiąją tėvynę" ignieki 
no ir nužudė med. seserį Kane 
vičienę, mąudėsi daktarų Ma 
čiulio, Gudonio ir Žemgulio 
kraujuose.

Tai tokie rašo „Tėvynės Bal 
se” ir šmeižia užsienio lietu 
vius. J. Kr.. •



1981. III. tS N». !ž (Hfl) NEŽ'fcZKtAUElOMA L X & f ū V A 9 P8L,

t VYSK. V. BRIZGYS

Krikščionių vienybės reikalu
VISUOTINOJO — VATIKANO II SUSIRINKIMO IR 

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS REIKALU

■■ ■ ........... 1 1 *~

MŪSU^PORTAS

Visuotinojo — Vatikano II 
susirinkimo žinia kelia vis gv 
vesnio žmonijos susidomėjime 
Beveik į visas kalbas išversta P. 
Jono XXIII malda už susirink, 
mo pasisekimą kai kur kalbama 
ir krikščionių nekatalikų (11. 
Marijonai Chicagoje ją išspaus 
dino lietuviškai). Daug kur ats 
kiros diocešijos, katalikų orga 
nizacijos pačios nusitarė mels 
tis ir veikti susirinkimo pasise 
kimo intencija.

Lygiagrečiai su susirinkimo 
gandu stiprėja ir krikščionių vie 
nybės mintis. Šia proga paminė 
siu kelis naujausius faktus šios 
srities. Kardinolo Augustino 
Bea, S. J. vadovaujamas Kr'kš 
čionių Vienybės Sekretoriatas 
yra nuolatiniame kontakte su 
Europos evangelikų ir reforma 
tų vadovaujančiais asmenimis, 
nors oficialiai viešų konferenci 
jų jie neskelbia.

Ortodoksų Patriarkas Athc 
nagoras Konstantinopolyje sa 
vo laiške sausio mėnesį sovo ti 
kintiesiems sako, kad taip ilgai 
užtrukęs krikščionių suskilimas 
yra priešginybė Kristaus valiai 
ir jo maldai paskutinės vakarie 
nės metu, kurioje jis prašė savo 
dangiškąąjį Tėvą išlaikyti vie 
nybėje ir jo mokinius ir visus 
kurie įtikės jo žodžiams. Tas 
laiškas yra netiesioginis atsa 
kymas Maskvos Patriarko pa 
gelbininko arkiv. Nikalojaus pa 
reiškimui, kad nesą jokios vii 
ties laukti krikščionių vienybės.

Prancūzijos Piotestantų i? e 
deracijos pirmininkas Mare Bo 
egner pareiškė, kad protestan 
tai nori būsimam visuotiniam su 
sirinkimui geriausios sekines, 
kad jame susirinkę rinktiniausi 
asmens Dievo padedami galėtų 
realizuoti tai, kas žmonėms at 
rodo neįmanoma — krikščionių 
vienybę. Vienybe nesanti utop. 
ja, kaip kad kaikas manąs. Esą 
verta tuo reikalu pasidarbuoti. 
Dievo galia yra didesnė už žmo 
nių galią.

Kaire — Egipte sausio rnėae 
sį įvyko visų krikščionių bend 
ras pasitarimas vienybės retka 
lu. Ta proga Aleksandrijos Pa 
triarchas Christoforas II iš 
spausdino maldą katalikų kalba 
mą Krikščionių Vienybės nove 
noje ir ją išdalino visiems susi 
rinkimo dalyviams.

Liuteronų Pasaulio Federac. 
ja į savo programą įvedė ,,pa 
grindinį studijavimą šio laike 
katalikų teorinių pagrindų ir 
praktikų". Danų evangelikų te 
ologijos profesorius D. Skyds 
gaard sako, kad nuo Reformos 
pradžios lig dabar yra įvykusi 
tokia didelė evoliucija, kad to 

kios studijos yra būtinos ir liu 
teronams ir katalikams.

Iš svarbesniųjų mūsų laiko 
klausimų juo toliau tuo vis lab 
jau žmonių demesį patraukia 
šiuo du klausimu. busimasis vi 
suotinis susirinkimas ir knkŠ 
čionių vienybė. Susirinkimas 
svarstys eilę kitų klausimų tie 
sioginiai liečiančių tik kat :k 
kus, o tik tolesnėje perspekty 
voje ir kitus. Krikščionių vieny 
bė bus tik vienas iš susirinkimo 
klausimų. Kitų klausimų spren 
dimo sėkmingumas padarys ar 
tesnių mūsų širdims katalikų gy 
venimą, naujoje šviesoje tą gy 
venimą parodys kitiems. Jeigu 
pavyktų sukurti visų krikščio 
nių vienybes nors tendenciją, ii 
uo atveju mūsų laiko krikšno 

nys pradėtų naują šviesesnę 
erą, daug žadančią žmonijos 
ateičiai. Dar daugiau gero būtų 
galima laukti, jeigu krikščioni)’ 
vienybei būtų duota nors gera 
pradžia. Anot Marc Boegner,. 
Dievo galia yra didesnė už žmo 
nių galią. Jeigu visi ugdysime 
įvyje gerą valią, vieni kitiems 

daromą krikščionišką meilę ir 
pagarbą, kodėl nedrįsti tikėtis 
mūsų laikais krikščionių vieny 
bės, kodėl nemanyti, kad Die 
vo gailestingumas pasirinko šį 
kelią išvesti žmoniją iŠ tainsv 
bės, suirutės ir vergijos, kuri 
mūsų dienomis taip plačiai siau 
tėja?

Jeigu galėtų dabar į savo 
žmones prabilti Lietuvos vys 
kupai dabar bolševikų nelaisvė 
je, ar jeigu laisvame pasaulyje 
nebūčiau pasilikęs aš vienas, nė 
ra abejonės, kad jie visi bendru 
laišku paragintų viso pasaulio 
lietuvius maldai ir veiklai šio 
mis dviem intencijomis. Dabar 
nors aš vienas kviečiuviso pašau 
lio lietuvius nuoširdžiai jung 
tis j viso krikščioniško pasaulio 
dvasią. Ir pavieniai ir sanbūriuo 
se — šeimose, bažnyčiose, suei 
gose daug melskimės už visuo 
tinojo susirinkimo sėkmingu 
mą ir krikšionių vienybę.

Chicagos lietuvių naktinės, 
adoracijos būrelis bene pirmas 
iš lietuvių padarė gražų mostą 
— pasiuntė piniginę auką Šven 
tajam Tėvui susirinkimo reika 
lams. Šiuo pavyzdžiu pasekime 
visi katalikai. Susirinkimo pa 
ruošimas ir sėkminga eiga pa 
reikalaus nemaža išteklių. Aiš 
ku, kad viso pasaulio katalikai 
prisidės savo pagalba, mes lietu 
viai ir čia savo vardą dtramv 
įamžinkime. Patarčiau tai dary 
ti organizacijų vardu, tačiau ga 
Ii tai daryti ir pavieniai asme 
ns, ypatingai norintieji skirti 
žymesnę auką. Kas norėtų savo

Veiklus žurnalistas ir 
visuomenininkas

ALBINAS GUMBARAGIS 50 METŲ AMŽIAUS IR 30 
METŲ VISUOMENINIO DARBO SUKAKTUVES 

MININT

Apie Lietuvą ir lietuvius žmo 
nija žino ir dažnai girdi dau 
giausia dėka kuklių ir nepreten 
zingų darbininkų — laikrašti 
ninku, kurie, kur jie bebūtų, 
kaip begyventų ir kokius priešų 
ujimus ir persekiojimus beken 
tetų, jie, kaip kariai lauko fron 
tuose, taip jie spaudos fronte 
atkakliai ir neatsitrauk-am u, 
„iki paskutinio rašalo lašo“ ko 
voja ir savo ginklo nepadeda.

Vienas tokių yra Urugvajaus 
sostinėje, Montevideo mieste, 
gyvenąs Albinas Gumbaragis, 
kurio straipsniai didžiųjų sosti 
nės laikraščių dedami pirmau 
jančiais vedamaisiais.

Albino Gumbaragjo asmenį 
reikia pažinti, nes jis spaudos 
darbininkas jau daugiau kaip 
30 metų. Jis yra vienas iš ne 
daugelio, kuris jau nepriklauso 
mybės laikais atsidėjęs bendra 
darbiavo Lietuvos spaudai, bu 
damas vienu žymiųjų korespon 
dentų Pietų Amerikoje.

Albinas Gumbaragis
yra gimęs 1910 m. Rygoje. Te 
vui, Simanui Gumbaragiui žu 
vus I pas. karo metu, motina 
Kastė su sūnum Albinu ir dūk 
ra Ona sugrįžo į Lietuvą ir ka 
ro sugriautame ūkyje sunkiai

auką siųsti tiesiai Romon, pata 
riu tai daryti sekančiu adresu: 
S. E. Alberto Cardinale di Jc 
rio. Via della Conciliazione 10, 
Roma. Italy. Būtina pažymėti 
siuntėjo vardą ir aukos tikslą. 
Kas norėtų pasigelbėti maic 
patarnavimu, aš mielai tai pada 
rysiu, persiųsdamas Romon ir 
auką ir aukojančių vardus.

Kaip kas išga'.me — malda, 
veikimu, auka junkimės } inicia 
tyvą suteikti krikščionybei nau 
jos jėgos, atnaujinti jos pirmv 
kštę vienybę ir dvasią. 

kūrėsi prie Ukmergės. Nepap 
rastai sunkiose sąlygose vertė 
jieškoti pragyvenimo, tat nors 
ir lankė Albinas Ukmergės gim 
naziją, bet iš jos 1929 m. turėjo 
vykti į Urugvajų. Čia pastoviai 
apsigyveno, įsigijo profesiją, su 
darė daug pažinčių ir ligšiol gv 
vena, kaip emigrantas, bet nie 
kad neužmiršta Lietuvos ir pa 
reigų savo tautai.

A. Gumbaragis — spaust avi 
ninkas ir iš to pragyvena. Ve 
dęs yra urugvajietę, Ilda Cas^ 
ro; turi dukterį Renee Astridą 
kuri šiemet stoja į Montevideo 
universiteto Medicinos fakulte 
tą ir sūnų Edvardą Miltoną, 
gimnazistą. Motina 1955 m. nu 
rė Lietuvoje.

Biudžeto papildymui, baigęs 
spaustuvėje darbą, rašo dviem 
dideliem Montevideo laikraš 
čiam, „EI Pais“ ir „EI Plata“ 
straipsnius. Kad ir pasaulines 
politikos temomis rašydamas, 
kur tiktai randa progą, visui 
jos nepraleidžia suminėti Lie 
tuvą ir jai daromas smurtininkų 
skriaudas. Pats leido ir redaga 
vo Pietų Amerikos Lietuvi“ lie 
tuvių ir ispanų kalbomis, taip gi 
ir „Išvakarėse“. Pastovus Ne 
priklausomos Lietuvos bendra 
darbia.

Vosuomeninė veikla
Visuomeninės veiklos liberali 

nių pažiūrų sluogsniuose ir jų 
spaudoje ėmė veikti ir bendra 
darbiauti, manydamas, kad sa 
vo prisidėjimu ir ypatingai ra 
šant periodinėj spaudoje yra ga 
Įima daugiau nuveikti Lietuvos 
labui.

Organizaciniam darbe vei 
kia, nes junta, kad tai lietuvio 
patrioto pareiga. Mūsų intelek 
tualinės pajėgos buvo silpnos 
anksčiau, o dabar tiesiog drama 
tiškos, stiprios pajėgos išėjo ne 
begrįžti.

A. Gumbaragis yra keletos 
organizacijų kūrėju, ka:p tai: 
„Urugvajaus Lietuvių Antibol 
ševistinės Visuomenės Centio 
Komitetas?’ 1932 m., „Dra-jos 
Užsienio Lietuviams Remti, 
Urugvajaus Skyrius“ 1934 m. 
„Urugvajaus Lietuvių Centras“ 
1935 m. (dabar tuo vardu vei 
kia bolševikai), „Už laisvą de 
mokratinę Lietuvą Komitetas” 
1941 m., „Club Pro - Indepen 
dencia de Lituania“ („Kluoas 
už Lietuvos nepriklausomy 
be“), kuris veikia su politme 
krašto partija — Partido Nacio 
nal Independente, (savo tradi 
cija panašiausia į Lietuvos Vals 
tiečių Liaudininkų S-gą) 1946 
metais, „Urugvajaus Lietuviu

VEDA KAZYS 
LIETUVIAI LAIMI

Hamiltone buvo pravestas di 
delis pietinės Ontario prov. sta 
lo teniso turnyras, dalyvaujant 
žaidėjams iš Londono, Kitche 
nėr ir Hamiltono. Puikiai jame 
pasirodė Hamiltono Kovo stalo 
tenisininkai, laimėdami pirmas 
vietas pačių jauniausių (vaikų) 
grupėje ir vyrų B klasėje. Tech 
mškos turnyro pasekmės: mer 
gaičių klasėje D. Kudabaitė 
baigmėje nugalėjo R. Ekaistytę 
21:19; 18.21; 21:18. Trečią 
vietą taip pat užėmė lietuvaitė 
D. Vaitonytė, ketvirtoji buvo 
kanadietė Wyatt ir penktoji S. 
Šopytė. Moterų grupėje Z. Ric 
kiene pralaimėjo baigmėje lat 
vei Zulps 1 .3, užimdama antrą 
vietą. Vyrų B klasėje pirmas 
buvo Z. Stanaitis, baigmėje nu 
galėjęs B. Wyatt. Vyrų dvejete 
Z. Stanaitis ir G. Paltarokas 
baigmėje buvo nugalėti Zulps - 
- Eicswalds dvejeto. Turnyre 
dalyvavo 60 žaidėjų ir kovo 
sportininkai sudarė didžiausia 
grupę, nes mūsų klubą atstovą 
vo 12 žaidėjų.

Taryba“ įkurta 1946 m. (dabai 
Dr. Kazio Griniaus organizaci 
ja), „Alienza Cultures Democ 
ratica Urugvajo — Lituania“ 
(Demokratinė Urugvajiečių — 
lietuvių kultūros sąjunga), be 
keletos lietuvių joje daugumoje 
yra urugvajiečiai intelektualai 
ir politikai, įkurta 1947 m. ir 
„Comite de Naciones enluclia 
centre comunismo“ (Prieš ko 
munizmą kovojančių Tautų ko 
mitetas).

Šiose organizacijose A. G. te 
ko eiti pirmininko ar sekreto 
riaus pareigas ir užimti kitus at 
sakingus postus, nekuriose dar 
ir dabar tenka vilkti tas paiei 
gas.

1946 metais nuo Partido Na 
čionai Independente A. G. bu 
vo išstatytas kandidatu į krašto 
parlamentą ir 1950 m. pakarto 
tinai. Pirmu kart Urugvajuje 
nuskambėjo lietuvių žodis n 
menas per radią 1935 m spali . 
5 d., kada A. G. išsirūpino ra 
dio stotį CX8 Jackson, per ku 
ną laikė paskaitas „Vokieč.ai 
ties Lietuvos slenksčiu“ ir bu .’u 
transliuojama lietuviškų dainų 
su muzika.

A. G. yra pasakęs šimtus kai 
bų per radio ir viešuose pobū 
viuose, lietuvių ir ispanų kalbo 
mis. Turi plačias pažintis su vie 
tos intelektualais, kurie jį ger 
bia.

Per 30 metų yra surinkęs di 
delį lituanistinį archyvą spau 
dos, kuris dabJ*r jau turi ir žy 
mią vertę.

BARONAS
KANADOS MEISTERIS
Šveicarijoj baigėsi pasaulio 

ledo rutulio pirmenybės, laime 
tos šio krašto atstovų. Padėtis 
buvo gerokai susikomplikavus, 
kada Kanada netikėtai lygiomis 
(1:1) sužaidė su Čekoslovakija, 
kuri gan lengvai nugalėjo SS- 
gą. Viskas priklauso nuo kovo 
12 d. rungtynių tarp Kanados 
ir SS-gos ne tik reikalingų lai 
mėjimo, bet mažiausiai trijų 
įvarčių santykiu, kadangi du 
įvarčiai duotų Kanadai tą patį 
taškų ir įvarčių santykį kaip 
Čekoslovakijai. Tačiau Kanadie 
4idi neapvylė į juos dėtų vilčių, 
laimėdami prieš SS-gą 5:1 (1 . 
0, 2:0, 2:1) ir tuo pačiu tapda 
mi pasaulio mėgėjų ledo rutv 
lio meisteriu. Antroje vietoje ir 
Europos meisteriu liko Čekija, 
trečioji SS-ga, ketvirtoji Švedi 
ja. Mažas politinis incidentas 
įvyko tarp abiejų Vokietijų, ka 
da vakarinės dalies atstovai at 
sisakė žaisti prieš Sov. S-gos 
okupuotąją pusę. Laimėjimas

Nukelta į 6-tą psl.

Žurnalisto pasiaukojimas.
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais A. Gumbaragis pastoviai 
bendradarbiavo iš Pietų Ameri 
kos „Lietuvos Žiniose“ ir dau 
gely kitų lietuvių laikraščių, o 
Urugvajuje leido lietuviškus 
laikraščius, kurie jam atimdavo 
visą laiką ir paimdavo visus jo 
piniginius išteklius. Kai jo vien 
minčiai krovę pinigą prie pini 
go, įsigijo namus, vasarnamius, 
vilas, A. Gumbaragis, nuošir 
dus idealistas ir lietuvis patrio 
tas, visus išteklius aukojo lietu 
viškam reikalui: lietuviškai 
spaudai, lietuviškai radio valan 
dėlei, lietuviškai mokyklai ir 
tt. Tiesa, prieš 17 m. jis įsigijęs 
geroje miesto dalyje. Punta Car 
re, turi namus, bet ne vilas.

Žurnalistinis ir visuomeninis 
darbas reikalavo plataus sus;ra 
šinėjimo, išlaidų susitikimams, 
kurių niekas negrąžindavo. Žur 
nalistui reikia ir spaudos, nes jis 
turi turėti daug ir laikraščių ir 
knygų, o.visa tai be žymių iš 
laidų neįsigyjama. Bet A. Gum 
baragis tvirtai laikosi laikrašti 
ninko pozicijose ir, kiek tiktai 
turi galimybių, viskam aukoja 
savo asmeninius išteklius, sugr 
bėjimus ir jėgas.

Tat, Mielas Bendradarb’, 
būk sveikas, nesenk, gyvuok, 
veik ir kovok už teisybę už 
žmogaus teises ir garbę, už de 
mokratiją ir už savo mylimą tau 
tą. Ilgiausių metų! J. Kardeli*.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

16.
— Gal pakeliui, gerbiamoji kolege?
Jo intonacijoje nebuvo nieko nei familiaraus, nei pasai 

paus, nors tame pabrėžtame mandagume Viktorija ir stengėsi 
įžiūrėti ironiją. Tai ir tebuvo pabrėžtas mandagumus, kaip 
pagaliau suprato Barvainienė; mandagumas, bylojąs maždaug 
šitaip: „Kas kur kada buvo ar nebuvo — tai vienas dalykas, 
o ką dabar šnekamės — tai antras dalykts. Ant.as — ir visai 
skirtingas”.

Vis dėlto ji nesiryžo sėsti į mašiną.
— Jums, tur būt, bus nepakeliui, draugas direktoriau.
— Žiūrint, kur jūs vykstat. Jei į Žvėryną, tai pakeliui. 

Aš važiuoju į ministeriją.
— O aš dar neinu į Žvėryną. Man reikia atsiimti nuotruu 

kas. Tai į priešingą pusę, jūs gi ten nevažiuosit.
— Ką su jumis darysi. Pagaliau man neskubu. Galiu (us 

pavėžinti. Jūs gal manot, kad aš nemoku vairuoti?
— Kas gali žinoti. Na, jeigu jau taip aukojatės, tai nra 

šau.
Ji išsitraukė kvitelį, dar kartą atidžiai perskaitė arteies ad 

resą, ir jie dabar klaidžiojo siauromis gatvelėmis. Kelionė bu 
vo komplikuota — vienur važiuoti uždrausta, kitur taisomas 
grindinys, trečioj vietoj iš viso nėra pravažiavmo.

Pagaliau jie surado reikiamą namą.
Ne, nebuvo čia nei jokios artelės, nei labiratorijos, rei 

fotoateljė. Už durų plonu balsu lojo šuniukas, o vaikas sakė, 
kad mama išėjo pas tetą. Tačiau atsidarė kaimyninės durys, ii 
senyva stora moteris paaiškino:

— Ant durų buvo kortelė, bet vaikai ją nuplėšė. Per juo.-- 
mes ramybės neturime. O išsikėlė jie į Panerių gatvę. Tik nu 
merio neatsimenu, ar vienuolika, ar šimtas vienuolika, o gal 
dvidešimt vienas. Skaičiaus gale — vienetas, jums supra n a 
ma?

— Suprantama, — atraportavo už Vikotriją Adomėnas.
Vikorija norėjo pasakyti, kad neveta jam vargintis, bet 

mašina vėl lėkė Vilniaus gatvėms. „Jei eičiau pėsčia j Pane 
nu gatvę, gražiai aš atrodyčiau. Juk tai kitame miesto gale 
O su autobusais irgi ne visada greit pasiseka“.

Ji sėdėjo šalia Adomėno ir galvojo, kas bus, jei vėl kas 
nors pamatys juodu kartu. Būtinai juk pamatys! Ir aišku, 
kod praneš Barvainiui! Bet toji mintis visai jos nekankino. 
Taip, ji sėdėjo šalia Adomėno, bet jis jos nedomino. Tos di 
dėlės ir gal kiek atlėpusios ausys, tas veidas, netekęs jau elas 
tiškumo, tos blausios akys, tarytum nuvargusios ir visam kam 
abejingos, tie ilgi ir praretėję plaukai su imančiu prasišviesti 
pakaušiu. . .

— Atidžiai mane studijuojate, kolege. Kokios išvados?
— Nelabai optimistinės, daktare Adomėnai.
— Dėkoju už atvirumą.
— Aš visada atvira.
— Čia tai man staigmena. O jūs nepanaši į tokią. — 

Adomėnas nusijuokė. — Gražiai mes šnekučiuojamės, ką? 
Jei taip kas mūsų pasiklausytų!

Mašina veržėsi Basanavičiaus gatve į kalną. Skveriuke 
prie teatro būriavosi motinos su vaikų vežimėliais. Jauna po 
ra, susiėmusi už abiejų rankų, stovėjo prie teatro fasado, ne 
judri, kaip monumentas. Viktorija pagalvojo, kad meilė klės 
ti ne tiktai pavasarį.

Adomėnas įjungė priimtuvą. Malonus žemas moteriškas 
balsas dainavo lietuviškai apie archipelagą, apie paskendusius 
laivus, apiežilabarzdį kapitoną. . .

Kai atsirandu ant kalno, man atrodo, lyg jau būčiau už 
miesto, — pasakė kažkodėl jis.

Nauji namai stiespėsi ir šen ir ten, ir juo mašina tolo spar 
čiau nuo centro, juo daugiau dygo naujų namų. Daug kur 
stūksojo visai neseniai iškilę pastoliai, o dažais apsitaškę dar 
bininkai balansavo permestomis tarp jų lentomis.

— O jūs ar nepastebėjote mano apgavystės, — tarė kaž 
kokiu keistu tonu Adomėnas; Viktorijai pasirodė, lyg ji girdi 
šį kartą pašaipos gaidelę. — Jei mes būtume važiavę ne Ba 
sanavičiaus gatve, o stoties rajonu, būtų buvę arčiau. Aš pasi 

rinkau tolimesnį kelią. Kaip jūs manote, kodėl?
— Tik neprisipažinkit man meilėje, daktare.
— Kodėl gi ne? Jūsų širdis laisva.
— Deja, ne.
— Deja, bet taip. De jure gal but ir ne, bet de facto — 

laisva. Aš netaktiškas, tiesa?
— Labai.
— Moterims tai patinka. Tačiau meilėje aš jums nepiisi 

pažinsiu, o pasukau šiuo keliu todėl, kad čia kažkaip erdviau 
važiuoti. Nebijot tokio greičio?

— Ne, bet jus nubaus milicija.
— Tai tiesa.
Adomėnas sumažino greitį. Radio aparate muzika baigė 

si; dabar energingas vyriškas balsas aiškino, kaip žiemai let 
kia įrengti kiaulides. Adomėnas pasuko sraigtelį. Gražus te 
noras dainavo ariją iš „Aidos“.

— Mėgstate tenorus, kolege?
— Labai.
— O aš ne. Man patinka tik bosai. Nejaugi moterims 

gali patikti tik tenorai?
— Gali.
— Beje, aš jus dar kartą apgavau. Norint pasukti į Pane 

rių gatvę, seniai reikėjo tai padaryti. Žiūrėkit,, miestas jau 
oasibaigė. Mes galime pasiekti Trakus ar ką tik norite, tiktai 
ne Panerių gatvę.

Viktorijai stipriau suplakė širdis.
— Daktare Adomėnai, prašau pasukti atgal.
— Aš dabar ir pats būčiau tai padaręs. Ką, nejaugi jums 

nepatinka pasivažinėti?
Dabar mašina vėl riedėjo atgal. Vėl šmėstelėjo didžiu 

liai fabrikai, elektri£,A. vėl namų blokai pramirgėjo pro akis. 
Didžiuliai troleibusai flegmatiškai šliaužė miesto link. Kaž 
kokia moteris su maišais atkakliai mosikavo ranka, bandyda 
ma sustabdyti Adomėno mašiną.

— O dabar mes suksime Panerių gatvės link. Šį kaitą 
jau be apgavysčių. Jei būčiau matęs, kad jums su manim !a 
bai bloga, nebūčiau jūsų nė apgaudinėjęs.

— Jūs taip kalbat visoms moterims? _
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TARP GERIAUSIŲ KNYGŲ — J. BALTRUŠAIČIO 
VEIKALAS

Bielinis Lietuvoje veikė nuo
1905 m. pavasario iki geg.,
1906 m. — daugiausiai išvežio 
damas sd literatūrą, sakydamas 
„pamokslus“, organizuodamas 
kuopeles ir palaikydamas jų ry 
šį su centru Vilniuje. Gaila, 
kaip „praktikos“ žmogus, nepa 
kėlė akių ir ausų į idėjinius sani 
protavimus, kurie istorijai svai 
besni, nes žmogus ne viena duo 
na gyvas.

Socialdemokratams „proleta 
rinė“ dirva Lietuvoje nebuvo 
dėkinga, nes pramone buvo silp 
na, o darbininkų luomas ne lie 
tuviai. M. Biržiška sako: ,,Lie 
tuvos miestelių ir miestų gyvcn 
tojų daugumą tada sudarė žy 
dai. Jie buvo pasigavę prekybą, 
pramonę, žymią amatų dalį ir 
profesijas. Kita miestelėnų da 
lis buvo sulenkinta“. (Lietusių 
Tautos Keliais, t. II, p. 113). 
Dr. K. Grinius savo atsimini 
muose pasakoja, Mariampolėjc 
1894 m. buvę 6,000 gyventom 
kurių tik 15% namie kalbėjosi 
lietuviškai (reiškia, 700 lietu 
vių). Tai buvę: ,.tarnaitės, juo 
dadarbiai darbininkai, malkų 
kirtikai, davatkėlės, vežėjai, k^ 
Ii namų savininkai ir mteligen 
tai“. Kaune, sako, 1897 m. na 
mie lietuviškai kalbančių užsira 
šė tik 6 su puse nuošimčio g> 
ventojų, bet 1923 m. lietuvių 
Kaune jau buvo 60%.

Latvių sd vadas Kalninš 
(Bielinis pasakoja), 50 metų 
latvių partijos gyvenimą ap 
žvelgdamas, sako, Leninas tu 
rėjo duomenų, kau 1906 metais 
rusų sd partijai priklausę: 18 
tūkst. menševikų, 13,000 bol 
ševikų, 33,000 žydų bundinin 
kų, 26,000 lenkų („Lietuvos ir 
Lenkijos“ sd partijos narių), 
ir 16,000 latvių. Lietuvių sd par 
tijos Vilniuje Leninas nepaste 
bėjo. Latviai nusprendė prie ru 
sų prisidėti po konferencijos 
Stockholme 1906 m., o iietu 
viai, rodos, po konferencijas 
Vilniuje 1908 m.

Gausiausias ir lietuviškiausias 
visuomenės sluogsnis Lietuvoje 
buvo valstiečiai. Jų dvasios nuo 
taikos vargu tiko miestelėniŠA.c 
kapitalizmo ir didžios pramo 
nės puoselėjamam tarptauti 
niam proletariniam socializmui. 
Marksas čia 1848 metais išsita 
rė „Rytų Europoje, tarp Bal 
tijos ir Juodųjų jūrų, platūs že 
mės ūkio kraštai, kurie iš nuse 
nusios dvarponiškos santvarkos 
teišlaisvintų revoliucija, kuri 
baudžiauninką ir žemės nuomi 
ninku padarytų laisvu, nuosa 
vos žemės sklypo savininku, 
kaip, pavyzdžiui, Prancūzų re 
Voliucija 1789 metais oadarė 
valstietį prancūzą”.

Caro valdžios persekiojimų 
pakęsti nebegaledamas, Kap.-.e 
ko ir kitų gyvai priprašomas .,d 
organas „Naujoji Gadynė“, su 
skaitytojais atsisveikindama 
(20 d. gr., 1906 m.) teisėtai ta 
rė: „Mums tikrai rūpėjo dvaro, 
sodžiaus ir miestų darbininkų, 
bežemių ir mažažemių reiica 
lai“. Pramonės proletaras čia 
buvo pastatytas trečion vieton.
LIETUVIAI SD PASUKA j 

KAIMĄ
Iš M. Biržiškos patiriame, 

kad po 1899 m. areštų Vilnių 
je (areštuota 40 žmonių) Do 
maševičiaus - Moravskio sukur 
toji partija susilpo, bet 1902 m. 
mūsų sostinėje apsigyvena Šiau 
lių gimnaziją baigę St. Kaiiys 
ir V. Sirutavičius. Sako:-,,Vii 
maus sd organizaciją atgaivina 
visai nauji veikėjai, aiŠKŪs lietu 
viai, daugiausiai iš Varpo (de 
mokratų, valstiečių) išėję, ar jo 
paliesti studentai. Jie ėjo Į sulen 
kėjusius miesto darbininkus. Sd 
Vilniaus organizacija, lenkiška 
kalbos atžvilgiu, tarptautinė po 
litiniais - ekonominiais reikalą 
vimais, buvo lietuviška dėl va 
dovybės. Partiją atgaivino, nau 
jieji veikėjai ją plėtė ir j kaimą, 
tuo aiškiai ją sulietuvindami, o 
gyvesni, energingesni ir labjau 
apsiskaitę ūkininkaičiai partiją 
ir valstietino“ (LTK, t II, p 
119).

Po I Pasaulinio karo įvairios 
žemės reformos siekė įvykdint' 
Markso norątą ir Prancūzų re 
voliucijos Prancūzijoj įvykdytą 
revoliuciją — sukurti savistovų, 
savo ūkius valdžiusių, gausų 
ūkininkų slupgsnį. Panašų da 
lyką Rusijoj, kaip žinoma, nei j 
jo įvykdyti ir Lietuvoje d vau? 
turėjęs Rusijos premjeras Sto 
lypinas, tik buvo revoliucionie 
rių nužudytas. Vienur (kaip 
Lietuvoje) žemės reforma (ap* 
jungta su valstybinių financų 
teikimu „kooperatyvams“ kaip 
Maistas) puikiai pavyko, kitur 
ne. Kliudė užsienio žemės ūkio 
technikos pažanga.

Kliūtį numatė mūsų valstie 
čiams - liaudininkams nuotaiku 
mis artimas rusas liberalas N. 
K. Michailovičius, kuris jau 
1893 m. įrodinėjo, kad rusų 
valstietis tiesiog neįstengia sa 
vo žemės ūkio techniką tobulin 
ti, nes jį nurungia pasaulio rin 
koše plačių laukų ir didelių ma 
šinų Amerikos ūkis, išnaudojąs 
naujus, derlingus plotus ir mo 
dernią technologiją. Ameriką 
seka Kanada ir Argentina. (Ir 
Šiandien Amerikos žemės ūkiS 
toks našus, kad kiaštas nežino, 
kur perteklių pelningai iškišti).

Smulkūs žemdirbiai tegali at

Vasario 21 d. atid<»ryta Pa 
ryžiuje savotiška Knygų paso 
da: garsiausiame knygyne „La 
Hune“ visą mėnesį rodoma 50 
geriausių knygų, išėjusių Pia” 
cūzijoje 1961 metais. Tų linkti 
nių knygų tarpe yra ir dr. Jur 
gio Baltrušaičio paskutinis vei 
kalas „Revels et Prodiges“ (le; 
dejas Armand Collin, 368 psi. 
570 iliustr.) Šita knygų paro
da, kaip reprezentacinė, bus ro 
doma ir kitomis progomis.

BaltįrušaiČio naujausias me 
no temomis veikalas Prancūzi 
joje rado platų atgarsį. Net. 
valstybes galva gen. de Gaulie 
atsiuntė palankų sveikinimą. 
Prancūzų radio stotys padalė 
su lietuviu autorium pasikalbę 
jiiną, o Prancūzijos spaudoje 
tilpo iki šiol net 37 recenzijos. 
Recenzentai pabrėžė, kadBaltfu 
šaitis esąs didžiausias gotikos 
žinovas ir kad jo stilius esąs 
tiek elegantiškas, kad daugelis 
prancūzų mokslininkų galėtų 
jam pavydėti. E.

JŪRININKŲ MUZĖJUS 
AUGŠTUTINĖJ KANADOJ, 
kuris yra patalpintas Torontu 
parodos plote atstatytuose Stati 
lėy barakuose pirmame augšte, 
oficialiai atidarytas prieš pus 
antrų metų jūrų admirolo Ea>! 
Mounbatten on Burma. Muzė 
jus pasakoja kaip vystėsi cen'. 
rinės Kanados vidaus vandens 
keliai, kurie apima didžiuosius 

pozicija.
sispirti ar už kietų muitų sienos 
(kaip Anglijoj, Prancūzijoj, 
Vokietijoje), ar susibūrdami į 
stiprius kooperatyvus (kaip 
Lietuvoje maistas eksportui), 
ar išleisdami savo jaunimo ir 
ar išleisdami savo jaunimo k 
darbo pajėgų perviišį į pramo 
nės kraštus uždarbiauti. Vilnių 
je 1958 m. išėjusi bolševikų »u 
redaguota „Lietuvos Istorija“ 
pasakoja: „Didelė valstiečių da 
lis negalėjo rasti darbo Lietu 
voje ir vien iŠ Kauno guberm 
jos svetur (Rusijon į miestus, 
Vokietijon, Latvijon ir Ameri 
kon) išvažiuojančiųjų skaičius 
nuo 43 tūkst. 1901 m. padidėjo 
iki 47 tūkst. 1904 m. Amerikon 
1900 m. emigravo 2,400, p. 
1904 m. — 5,400” (p. 223), 

Bus daugiau.
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ežerus, St. Lawrence upių sis 
temą, kartu su Trento ir Ri 
deau kanalų sistema. Šie v, 
daus vandens keliai buvo anka 
tyvųjų kailių prekybininkų ii 
tyrinėtojų keliai. Šiandien jie 
tarnauja prekybai kartu jun 
giant su St. Lawrence jūros ke 
liu.

Planuojama taip pat muzėju 
je atidaryti kambarį „1812 m
karui”, kuris bus pašvęstas gar 
sioms 1812 m. karo jūrų kovų 
dienoms, nes yra atrasta daik 
tų, kuriuos iškėlė Underwater 
Club of Canada nariai.

JAUNŲJŲ DARBAI 
PARODOJE

Vilniuje, Petro Cvirkos gat 
vėje esančiame dailės galione, 
atidaryta jaunųjų dailininkų 
darbų paroda. Tai ketvirtoji 
jaunųjų menininkų kūrybinė 
ataskaita sostinės dailės mėgė 
jams.

Čia jie mato naujus jau pa 
žįstamų tapytojų V. Gečo, V. 
Gražėno, L. Surgailio, A. Gri 
ciūnaitės, A. Stasiulevičiaus pa 
veikslus, grafikų A. Makūnai 
tės, A. Skirutytės, A. Slepon? 
vičiaus, A. Žilytės darbus. Įcb. 
mūs taip pat jaunųjų skalpui 
rių bei keramikų kūriniai.

Parodoje dalyvauja apie 80 
sostinės dailininkų. Netrukus 
Dailininkų s-gos rūmuose Kos 
ciuškos g-vėje bus atidaryta
dar viena jaunųjų kūrybos eks

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Vadis. OKULTINIAI 

PATYRIMAI. Autoriaus leidi 
nys. Chicago, Ill., USA., 1960 
m. 144 pusi. Kaina 2 dol. Leid' 
nys įrištas i kietus viršelius.

LAIKO kalendorius 1961 
metams, su tituliniu Mindaugo 
garbei atvaizdų (1251—1961).

Alė Rūta. J SAULĖTEKĮ. 
Romanas. Tai viena knygą iš se 
rijos leidinių, pavadintų bendru 
vardu „Didžioji meilė*', nors 
veikalai kiekvienas yia sayaran 
kiškos temos. „Nidos“ kiubo lei 
dinys Nr. 31. 1960 m. London. 
300 puslapių. Kama 1.50. Klu 
bo adresas: Nida book club, 
1-—2, Ladbroke Gdns London, 
W. 11, Gr. Britain,

ALGIRDAS LANDSBERGIS NEW YORKO SCENOJE
Kovo 5 d., Gate teatras prade kai A. Gelb ir F. Kupferberg. 

jo vaidinti A. Landsbergio pa Pirmasai tvirtina, kad nors vai
rašytą dramą, apie Lietuvos 
partizanų kovas su bolševikais. 
Drama pavadinta „Penki stul 
pai turgaus aikštėje”. Veikalas 
vaidinamas dvi savaites be per 
traukos. Atsilankę vaidinime lie 
tuviai buvo sužavėti ir pačia idė 
ja, ir pastatymu ir vaidyba. 
New Yorko spauda plačiai apie 
tai paraše.

New Yorko dienraščių nuo 
monės apie A. Landsbergio dra 
mą „Five Posts“, buvo labai ne 
vienodos.

Pasak „Journal - Amen 
can” kritiką J. McLain, „naujas 
vaidinimas ir naujas daug ža 
dančio gyvybingumo autorius 
buvo pristatyti Gate teatre... 
Dramos turinys rutuliojamas 
Vykusiai ir apgalvotai. Šis penk 
tas vaidinimas Gate repertuaro 
sezone yra girtinas praėjusių p ’ 
statymų pasekėjas. Apie Lands 
bergį mes turėtume vėl išgirs-1 
ir labai palankiai.”

Teigiamai Five Posts" 
vertina ir „N. Y. World Tele 
gram“ kritikas F. Aston. Jis 
taip aptaria dramos idėją: „No 
rs Landsbergis rašo apie bevū 
tišką situaciją, jis nėra be vii 
ties. Jis mena, kad žmogaus kij 
numo bakterijos galbūt nešimai 
kinamos...” Aston'as randa vei 
kale „daug svarbos“.

Neigiamai į „Five Posts“ atsi 
liepė „N. Y. Times” ir „N. Y. 
Herald Tribūne“ antrieji krit.

LENKŲ RAŠYTOJAI APEINA CENZŪRĄ
Po penkiasdešimt Šeštų metų 

perversmo Lenkijoje, tenykč 
čiai rašytojai išsikovojo sau lais 
vių, kurios jau seniai buvo už 
slopintos likusioje Sovietui imne 
rijos dalyje. Gomulkos režimas, 
„didžiojo brolio'* skatinamas, 
dabar stengiasi tas laisves apkar 
pyti. Atviras tiesos žodis jau ir 
Lenkijoje beveik neįmanomas. 
Tačiau lenkų rašytojai atranda 
būdų rašyti tiesą ir kritikuoti ko 
mųnistinę filosofiją bei santvar 
ką.

Vienas tų būdų, tai istorinis 
romanas, kuriame atvaizduoja 
mos paralelės sovietinei dabar 
čiąi. Režimo jautrumą t< k.oms 
parąlėlėms vaizdžią! rodo „Sų 
kilėlių“ operos uždraudimas Lie 
tuvoje prieš porą metų.

Lenkų rašytojo Ježy Andže 
jevskio romanas „Inkvizito 
riąi", neseniai išverstas J anglų 
ir kitas Vakarų Europos kai 
bas, paviršiuje vaizduoją didžio

Jonas Vaičeliūnas. ANTRA 
SIS PASAULINIS KARAS. 
Leidinys (autoriaus) iliustruo 
tas, (rištas J kietus viršelius. 298 
puslapiai. Kaina 5 dol. Gauna 
mas pas platintojus ir pas auto 
rių adresu: Mr. J. Vaičeliūnas, 
195 Drinkwater St., Sudbury, 
Ont., Canada. 

dinimo tema yra tikrai tragiška 
ir universali“, autorius nesuge 
ba jos išreikšti. Mr. Gelb taip 
pat kritikuoja „bene įmantriau 
šią anglų prozą bet kada girdė 
tą Off-Broadwajuje“. H. Kup 
ferberg prikiša vaidinimui „pa 
laidumą ir nedisciplinuotumą“. 
Pasak jo, autorius perkrauna 
dramą perdaugelm požiūrių.

Tarp tų dviejų priešingų po 
lių stovi „N. Y, Post“ leccnzcu 
tė F. Herrridge. jos nuomone: 
„Toksai vaidinimas gali būt’ 
labai gerbiamas universiteūniuo 
se sluogsniuose, bet greičiausiai 
bus perdaug nuobodus eiliniam 
žiūrovui“.

Apie vaidybą, režisūrą ir de 
koracijas dienraščiai atsiliepia 
palankiai, išskyrus keletą prie 
kaištų „N. Y. Times” ir „Tribu 
ne“. Visi laikraščiai vienbalriai 
iškelia J. Bolty - Bolevičiaus 
„meistriškai“ sukurtą Tardyto 
jo portretą.

Jei „The New York Tir. 
parašė sausokai ir net su papei 
kimu, tai kiti, ypač turintieji ai 
dėsnius tiražus, parašė nepap-as 
tai gerai, šie recenzentai pažiū 
rėjo ir į veikalo ideologinę pusę 
ir todėl žavėjosi partizanų ko 
vomis, prieš sovietizmą. Bei 
kiekvienas laikraštis paminėjo, 
kad autorius yra lietuvių kit 
mės žmogus, ir kad tos partiza 
nų kovos vyksta jo kilmes kraš 
te. Kor.

jo inkvizitoriaus Torkvemadcu 
karjerą penkioliktame šimtme 
tyje. Esmėje, tačiau, tai r 
istorinis romanas, bet knytoa 
apie šiandienę idėjų kontrolę— 
apie Šnipus, skundėjus, melagiu 
gus liudininkus, kankinimus, 
kaip priemones pasiekti politi 
niam tikslui. Tai knyga apie mo 
dernią totalitarinę, ir ypač ko 
mųnistinę, santvarką.

Štai kaip Andžejeyskio romą 
no vyriausias veikėjas apibūdi 
na ir pateisiną savo metodus:

„...Mūsų galia, sūnau, re 
miasi visuotina baime. Išskyrus 
saujelę žmonių, kurie paklus 
nūs savanoriškai, visiems kitie 
ms ręikia {diegti tokią baimę, 
kad jie net negalėtų įsivaizduo 
ti buities be baimės. Žmona turi 
pasitikėti vyru, tėvai turi bijoti 
vaikų, viršininkai turi bijoti pa 
valdinių... Mes turime turėti 
daugel} (statymų ir daug bai 
mės?”

Torkvemandą? Ar — Stall 
naą, Chruščjųvas?

Antras būdas apeiti lęomunibti 
nę cenzūrą matomas kito lenkų 
rašytojo, Stanislav Ježy Leco, 
apigramose- šios epigramos nuo 
lat pasirodo Varšuvos „.Kuitū 
rinėje apžvalgoje“ ir Vituose 
laikraščiuose. Paklausykite kūle

Nukelta į 5-tą psl.

— Žinoma, kad ne. Yra moterų, su kuriomis iš viso nė-a 
kas kalbėti.

— Koks tamsta galantiškas.
—Kodėl jūs manot, kad tai tik komplimentas? Gal 

tai joms komplimentas, ne jums. Kalbėti — tai dar ne viskas. 
Kartais žmonės tyli, bet vienas kitą supranta.

— Ačiū.
— Nepykit, nepykit, kolege. . . Su jumis man gera ir 

kalbėti ir tylėti. . . Na, rodos, šį kartą jau ne per- daug nu 
pliauškiau.

Vėl baigėsi muzika. Adomėnas visai išjungė priimtuvą.
Dabar jiedu važiavo tylėdami. Priešais vinguriavo juodų 

dūmų kamuoliai; jie judėjo į kairę, į dešinę; net čia buvo gir 
dėti manevruojančių garvežių pūškavimas.

— O štai ir Panerių gatvė. — Adomėnas perjungė bėgį. 
— Kuri gi čia nelyginė pusė? Acha, lyg šita. Tai nuo kurio 
namo pradėsime? Beje, gatvė tęsiasi į abi puses. . .

Uždavinys buvo nelengvas: milžiniškoje gatvėje rasti na 
mą su nežinomu numeriu.

Dabar mašina sustodavo tai šen, tai ten. Viktorija žiūrė 
jo išplėtusi akis, bet nieko panašaus į fotoataljė taip ir nebe 
matė. Pagaliau Adomėnas ėmė klausinėti praeivių; kažkuris 
jų nurodė šalimais stūksantį namą, bet tenai buvo kirpykla. 
Užtat kirpykloje Adomėnas sužinojo, kad fotografų artelė 
yra lyginėje pusėje, kad įėjimas yra iš kiemo ir kad kieme vai 
kšto didelis persiškas katinas, tik glostyti jo neverta, nes 
kanda.

— Ašgalutinai įsitikinau, kad nėra dalykų, kurių ne 
žinotų kirpėjai, — sakė Adomėnas Viktorijai, lydėdamas ją 
pro vartus. — O jei katinas puls, svarbiausia — nebėkit.

— O jūs bėgsit?
— Tur būt taip. Patarti visada lengviau, negu pačiam 

įvykdyti.
Artelėje tebuvo rūstaus veido pagyvenusi moteris, ji nie 

ko nežinojo apie jokias nuotraukas pagal parodytą kvitą, bet, 
pamačiusi Viktorijos rankoje pinigus, sušvelnėjo ir pasiūlė pa 
siješkoti nuotraukų patiems. _

-— Viktorija ir Adomėnas rausėsi didžiausioje netvarkin 
gai suverstų fotografijų krūvoje.

— Tų galim nežiūrėt, — tarė Viktorija, — mūsų buvo 
spalvotos.

Jie rausėsi toliau, bet nieko nerado. Pagaliau moteris at 
nešė jiems glėbį naujų nuotraukų. Tenai buvo ir spąlvotų. Įr 
Viktorija surado savas.

— Kokia puiki nuotrauka! — sušuko ji Adomėnui. —- 
Kaip gražiai atrodo Nijolė! Ir koks mielas Gedukas!

— O jūs? Jūs gi kaip filmų aktorė! Dievaži, jūs čia žy 
miai gražesnė kaip gyvenime!

— Bet ir pagyrimai gi jūsų! Juo toliau, juo jūs žavingas 
nis, daktare.

— Aš tik sakau tai, ką galvoju. Aš irgi atviras. Nors, ži 
Hoina, ne visada. O nuotrauka vidutiniška, spalvos menkos, 
nebent toji žolė gera.

— Tai medžių lapai, daktare.
— Gal lapai. Menkas aš botanikas. O jei norit žinot, nuo 

trauka ne spalvota, o tik paspalvinta. Tai galim kėliau?
— M hm.
Taip ir nepamatę persiško katino, jie įsėdo į mašiną, ir 

Adomėnas paklausė:
— Dabar namo?
■.— Pats laikas. Kaip aš paaiškinsiu, kad taip užtrukau?
— Kaip tai? Nuotraukos juk Panerių gatvėje. Pagalvo 

kit, kiek jūs užtruktumėt, jei eitumėt pėsčia.
— Aš važiuočiau autobusu. Bet vis tiek užtrukčiau. 

O apie jūsų mašiną aš visai ir pamiršau, daktare. Matote, 
kaip lengvai priprantama prie prabangos,

— O kadangi jūs turite dar daug laiko ir jums nepatogų 
bus prisipažinti, kad važiavote su Adomėnu, aš turiu pasiū 
lymą.

.— Iš anksto atmetu, draugas direktoriau.
■— Be reikalo jūs tokia įtari, kolege. Nesiūlau nei vykti į 

Trakus apžiūrėti pilies, nei pas mane susipažinti su paveikslų 
kolekcija.

-— Turit daug paveikslų? _ _

— Vieną. Blogo paveikslo gera kopija. Undinės ne ua 
dinės, tokia žalia mėnulio šviesa ir daug moterų su permato 
mais šydais. Bet aš norėjau pasiūlyti papietauti.

— Mano gi pietūs namie!
— Tai užkąsti. Aš labai išalkau. Siūlau surasti pač-ą 

prasčiausią užkandinę, ten būną labai (domu. Būtinai prisi 
gretins kiks nors girtuoklis, pasakos savo biografiją, o pašku 
lįs bučiuotis. Valgyt — tai skaniausia kaip tik tokiose ulei 
gose.

— Ne, daktare. Gąl kitą kartą, ■ .
— Prašau, silvuplė, madam. Matau, jūs vis sų įtarimais. 

Argi nepajėgiai įsivąizduoti, kad gąlima bęndrąuti yisai pą 
prastai ir draugiškai?

Su jumis — ne.
— Dabar aš padėkosiu už komplimentą. JŠ tikro pradė 

siu galvoti, jog galiu patikti moterims.
Jis (jungė priimtuvą. Dabar vėl kažkokia moteris dainų 

vo per Vilniaus radiją apie Romą;
„ArivederČi, Roma, gudbai, dosvidanija“,,,

— Pasiuto, ar ką! Vieni dainuoja apie archipelagus, ki 
ti apie Indoneziją, treti dar apie Romą, o mes turim tokį pui 
kų Vilnių, ir niekas apie jį nedainuoja. Kur mūsų poetai ir 
kompozitoriai, kolege? Tai, žinoma, retorims klausimas, nes 
mes abu vienodai žinome. Geriau sakant, vienodai nežinome. 
Jūs mėgstate poeziją?

-— Ar poeziją galima mėgti? Ją galimą mylėti, daktare 
Adomėnai.

— Nebūkite priekąbį. O. tųr būt, nieko ir neskaitėt? 
Mąn tai naujoviška poeziją ne prip širęliea. „Jau baigės rųg 
sėjis, pų orą grąžiąi vorątinkliaį draikės be VČjp“. Čia tąi pc 
ezija. Tiesa?

— Tiesa. O naujoviška irgi graži, jei gero poeto. Bet 
jūs per smarkiai važiuojat.

— Neims velnias.
-— Iš vartų štai sunkvežimis!
— Neinu velll.., _ ____ Bus daugiau.
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Kovo 11d. Sūnų ir Dukterų 
dr-ja savo ilgamečiui sekreti 
riui Jurgiui Pelikauskui suruošė 
išleistuvių vakarienę, nes jis pir 
muoju „Batory“ laivu išvyksta 
nuolatiniam apsigyvenimui į

Vakarienes atidarymo žodį 
tarė dr-jos p-kas p. Jonušas, 
perduodamas tolimesnį vado 
vavimą J. Vilkeliui, kuris ir pa 
sakė pagrindinį atsisveikinimo 
žodį, suminėdamas, kad Jurgis 
Pelekauskas, būdamas dar jau

moningas lietuvis — Šaulys ir 
kitokių organizacijų narys, atva 
Žiavęs į šį kraštą, tuojau pat 
priklausė bažnytinėms organiza 
cijoms, chorui, vėliau įsijungė į 
šią dr-ją, kurioje mokėjo prie 
visų prisitaikyti. Kalbėtojas jam 
to linkėjo ir grįžus Lietuvon. 
Po to žodį tarė J. Lesevičius ii 
Myk. Gudas, kuriuodu prieš 2 
metus viešėjo Lietuvoje, Lesevį 
čius nušvietė, kad J. Pelekaus 
kas grįžta ne į tokią Lietuvą, 
kokią paliko, ir ne į tokią, kokią 
vėlesni po II-jo karo atvažia 
vusieji paliko, nors gamta ir mū 
sų išsvajotas gimtojo krašto 
dangus, bei lietuviška kalba yra 
ta pati, bet ten santvarka jau 
yra visiškai kita, prie kurios rei 
kės grįžus taikytis. Tačiau p.L; 
sevičius galvoja, kad Pelekaus 
kas galėsiąs tą padaryti. Myk. 
Gudas beveik tą patį sumineda 
mas pridūrė, kad jis tik grjžęs 
iš apsilankymo Lietuvoje, norė 
jęs tą išreikšti, bet jo žodis iki 
dabar visuomenę nepasiekęs.

ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS
(kodėl?).

Tarp kitų atsisveikinimo ž,.' 
džių summetini, kad klubo p- 
kas J. Džiaugis linkėjo grįžus 
Lietuvoje įsteigti tokias laisvas 
draugijas, kaip Kanadoje ir J. 
Vilkelienė, kad apsivestų ir su 
silauktų šeimos, ko ir pats J. Pc 
lekauskas tikisi.

Jurgis Pelekauskas atsisvti 
kinimo kalboje pareiškė, kad jis 
visą laiką buvęs patenkintas Ka 
nados kraštu, ir visą laiką gerai 
gyvenęs, ypač dabar paskuti 
niuoju metu, turėjęs ir geresnių 
draugų, bet visi buvę geri lie 
tuviai, kuriuos kvietė vėliau at 
važiuoti bent pasisvečiuoti j Lie 
tuvą. O jis norįs bent prieš pa 
baigą amžiaus pamatyti ir pa 
gyventi, taip visą laiką išsvajo 
toje gimtinėje Lietuvoje, neža 
da laiškais parašyti, bet visą iš 
tenais aprašysiąs teisingai, be 
pridėjimų, spaudoje.

Jurgis Pelekauskas yra ant 
rosios emigracijos, atvykęs į šį 
kraštą prieš 32 metus, kilęs is 
pasiturinčios šeimos (sovietis 
kai tariant, — buožių), bet ai 
vykęs „laimės jieškoti” į Kana 
dą, pateko į depresijos laikolar 
pį, kuris jį gal kiek aplamdė, 
ypač, kad kaimo bernelis netu 
rėjo dar supratimo, apie gyveni 
mą. todėl pateko ant politinio 
kabliuko, ant kuiio buvo ir da 
bar tebėra pamautas „riebus 
sliekas", — tat, kad J. Pele 
kauskui ir dabar neatsitiktu 
taip, kaip atsitinka kiekvienai 
žuviai, kuri susimasina riebiu 
slieku.... Dalyvavęs.

CALGARY, Alta
PERSITVARKĖ KALGARI
Vasario 5 d., 2.30 v. p. p. Ma 

cabees salėje, 1113 5 Avė. S. 
W. įvyko visuotinis K. L. B. 
Calgary apylinkės susirinkimas 
Susirinko gražus būrelis žmo 
nių. Susirinkimą atidarė valdy

skaitė dienotvarkę ir pasiūlė 15 
rinkti susirinkimui vesti prezi 
diumą. Balsų dauguma išrinkti: 
A. Kučinskas pirm., V. Sapku 
vienė sekr. P. Sapkuvienė per 
skaitė pereito susirinkimo ir re 
vizijos komisijos protokolu-. 
Niekam nepasisakius prieš, aou 
protokolus susirinkimas patvir 
tino vienbalsiai.

Toliau seka valdybai pasitikę 
jimo svarstymas. Prieš svait
tant šį klausimą, paprašo žu
džio buvęs v-bos sekretorius J. 
Dubauskas ir pareiškia savo, M. 
Leščinsko ir J. Sarpaliaus var 
du, kad jie trys jau sausio 14 
d. pareiškė savo pasitraukimą 
valdybos. KLB Kr. V-bos įga 
liotiniui Dr. J. Pilipavičiui pa 
reiškia, kad nėra galima toliau 
dirbti valdyboje. Mes savo pa 
reiškimus palaikome, iš valdy 
bos pasitraukėme ir prašo pau 
tikėjimą jiems nesvarstyti.

Žodį paima p, Nevada ir pa 
sisako, kad jis iš valdybos pir 
mininko pareigų nepasitraukė, 
esąs narys ir jo iš tų pareigų nie 
kas negali pašalinti.

Po jo paima žodį K. K. V. 
įgaliot. Dr. J. Pilipavičius ir pa 
reiškė, kad p. Nevados pirminiu, 
kavimas pasibaigė su visos va! 
dybos pasitraukimu. Ir paieiš 
kė, kad Šį klausimą statau slap 
tam balavimui, pasitikėti ar ne.

O L. B-ĖS VADOVAVIMAS
Visi balsuoja. Suskaičius bal 
sus, Dr. Pilipavičius paskelbė 
rezultatus, kad didelė balsų dau 
guma pareikštas nepasitikėti 
mas ir reikia rinkti taip pat slap 
tu balsavimu naują valdybą. Is 
girdę šiuos K. K. V. įgaliotinio 
žodžius, kai kurie atsidūrė są 
myšyje ir paleido į darbą kaka 
rines. Tik dėkui Dr. Pilipavi 
čiui, paprašius ramybės, apsira 
mino. Kandidatų į naująją vai 
dybą pasiūlyta gana daug. It 
balsuojama slaptu balsavimu. Į 
naują valdybą jena daugiausia 
gavę balsų šie kandidatai: 1. 
Gluoksnys Pranas, pirmininkas,
2. Andersonas Tarnas, vicepir,,
3. Lesčinskas Matas, kasinink.,
4. Elbis, sekr. ir 5. Navada, v- 
bos narys.

Naujoji valdyba čia pat pasi 
skirstė pareigomis, kaip viršuj 
paminėta. Kadangi susirinkime 
dalyvavo gražus būrys žmonių, 
kurių taipe buvo daug jntelige** 
tų, ai buvę setnosios ir perrink 
tos valdybos nariai. Dėkojame

činskui už jo šaltą laikymąsi. 
Ir did ausia padėka tegul bū 
na Dr. Pilipavičiui už jo K. K. 
V. sąžiningai atliktas K. V. 
pavestas pareigas. Nors jam tas 
atėmė daug brangaus laiko ir 
sveikatos, bet jis, kaip dera ge 
ram lietuviui, vaidmenį atliko 
puikiai. Už ką ir mes, Calgary 
lietuviai, iš Krašto Valdybe' 
esame dėkingi. O naujai v-ba. 
linkime darnaus ii gero sugyve 
nimo su visais lietuviais Caiga 
ry. Ir atstatyti tuos tiltus, kurie 
buvo sugriauti tarp Bendruome 
nės ir Draugijos. Svetys.

DĖMESIO TAUTIEČIAI!

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis 

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

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
CH. KAUFMANAS 

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Kaufman’s Woollens&Textiles
Wholesale and Retail

3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

SAULT Ste. MARIE, Ont
MAŽĖJA NEDARBAS

Mieste daug bedarbių, bet jų 
skaičius laike vasario mėn. nepa 
didėjo, o šiek tiek sumažėjo ir 
kovo 1 d. mūsų mieste buvo 
4818 bedarbių.

Kadangi dabar gavėnia, tai 
mūsų naujoji valdyba, sėkmin 
gai suruošusi Vasario 16 d. 
minėjimą, tuo tarpu neturi kuo 
pasireikšti.

Kiek teko girdėti, tai gegu 
žės mėn. 27tą dieną bus rengia 
mas Motinos dienos minėjimas,

kuris, kaip visuomet mūsų ko 
lonijoje, sutaps kartu su šešta 
dienio mokyklos užbaigtuvė 
mis.

Vasario mėn. pabaigoje mū 
sų mieste atrodė, kad pavasari? 
jau čia pat. Šilta, giedras dan 
gus ir beveik nebuvo sniego. 
Staiga kovo mėn. pradžioje per 
kelias dienas užvertė labai d«ug 
sniego ir tuo pavasario pradžia 
buvo nustumta toiyn.

Korespondentas.

lietuviai veikia visur
Urugvajus.
16 VASARIS URUGVAJAUS 

SPAUDOJE
Žurnalisto Albino Gumbaragio 

straipsniai.
Nora sunkiai atsiekiama ir ie 

tai pasirodom* per pietų ameri 
kiečių spaudą Lietuvos reika 
lais, bet lietuvių žurnalistui Al 
binui Gumbaragiui būnant Uru 
gvajaus sostinės didžiosios span 
dos organų bendradarbiui, kaip 
kiekvieni metai, tradiciniu įpro 
Čiu 16 Vasario proga pasirodė 
per du Žymiausiu Montevideo, 
„EI Plata" ir „EI Pais", dien 
raflčių platūs ir išsamūs pirrnae* 
liai etitorialai — vedamieji stra. 
psniai,

Pabrėždamas svarbesnius is 
torinius įvykius ir apibūdinda 
mas dabartinę jos tragediją, 
Gumbaragis rašo:

„Naujai kovojame už Lietu 
vos nepiiiklausomybis atgavi 
mą.

„Kovojama iŠ visur, net iš pa 
Čių tolimųjų globo vietovių, 
kur tik yra bent vienas lietuvis. 
Iš čia, kur gyvena arti 10,000 
lietuvių irgi kovojama.

„Ne kovojama už tokią Lietu 
vą, kaip Nikitos Sovietų Rusija, 
nei kaip Franciško Ispanija, nei 
kaip Fidebq Kubą.

„Trokštame ir kovojame už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu 
vą su savo valstybiniu aparatu, 
konstituciškai sudaryta, kur 
viešpatauja žmogaus teisės, pa 
garba ir vertybė".

Tuo būdu, šių dienraščių 200 
tūkstančių tiražo laidoje, buvo 
naujai atgaivinta Lietuvos byla 
dėl kurios priklauso garbė ne 
vien autoriui, bet tuo gali pasi 
džiaugti visi jo bičiuliai, bberali 
nių pažiūrų ir bendrai visi Lie 
tuvos patriotai.

Ko veiksniai kartgais nepajė 
gia atlikti, tą įvykdo ideahsti 
nio patrioto jausmais užsigrt di 
nusi Albino Gumbaragio asme 
nybė.

J. A. Valstybės.
LIETUVIŲ SPAUDOS KLU 

BO SUSIRINKIMAS
Arlington svetainėje. Brook 

lyne, įvykę metinis visuotinis 
Lietuvių Spaudos Klubo susi 
rinkimas. Susirinkimui pirminei 
kavo K. Vasiliauskas, sekre'o 
riavo T. Grybaitė. Klubo valdy 
ba davė savo veiklos praneši 
mą. Po to ėjo J. Audėno ittfor 
macinis pranešimas apie oku 
puotoje Lietuvoje išeinančią 
skaudą. Pranešėjas ne tik apt,< 
re tąją spaudą, bet atsinešęs vi

są pluošta laikraščių ir žurnalų, 
supažindino su jų turiniu ir iš 
vaizda.

Gaunasi labai liūdnas vaiz 
das vartant lietuvių kalba pn 
spausdintus spaudos puslapius, 
kuriuose nuo pradžios iki panai 
gos, didžiuojamasi rusiškais, 
lietuvių tautai svetimais reika 
lais. Reta tuose puslapiuose Ką 
galima rasti, kas lietuvio dvasią 
patenkintų.

Iš tos spaudos matyti, kad 
visose Lietuvos gyvenimo sri 
tyse žmonės daug dirba, daug 
vargsta, daug kenčia, bet nema 
tyti, kad kur nors būtų nuošir 
daus džiaugsmo ar bent krisle 
lis tikrosios žmogaus laimės. 
Visur kyšo žiauri priespauda, 
ujimas, ir prievartavimas ir ko 
lonistinis išnaudojimas.

J. Valaitis padarė pranešima 
apie lietuviškos knygos susido 
mėjimo reikalą. Jis jieškojo kc 
lių, kaip ir kokiu būdu spaudos 
klubas galėtų prisidėti pile ge
resnių knygų išleidimo ir išplati 
nimo. Ir jo kalboje ir kitų pasi 
sakymuose buvo paminėtos

dviejų autorių, gyv. Brooklyne 
rankraščiai, laukią leidėjų: tai 
J. Audėno atsiminimai pavadin 
ti , .paskutinis posėdis" ir mu 
ziko V. Banaičio opera „Jūratė 
ir Kastytis*’.

Kadangi knygų leidimui dar 
nepasiruošta, tai susirinkimas 
nutarė, (visi dalyviai įsiparei 
gojo) aktyviai prisidėti, jeigu 
tos ar kitos vertingos knygos 
bus leidžiamos bet kok'os ,ei 
dyklos.

Į valdybą buvo perrinkti tie 
patys: J. Valaitis. A. Trečio 
kas, A. Sodaitis, S. Briedis ir 
J. Audėnas. Kor.
Vokietija.
„AR LUMUMBOS GYVBĖ 
VERTINGESNĖ, KAIP TRI 
JŲ PABALTIJO VALSTY 

BIŲ PREZIDENTŲ?”
„Neue Zuerchcr Zeitung“ 55 

-me numeryje atspausdintas A. 
G. atviras laiškas: „Veidmai 
ningas pasipiktinimas“. Pasipik 
tinimas dėl buv. Kongo min. p-

Nukelta į 6-tą psl.

LENKŲ RAŠYTOJAI
Atkelta iš 

to jų, kurių aštrūs geluonys nu 
kreipti į komunistinę santvarką:

„IŠ manjonečių lengvai gali 
ma padaryti pakaruoklius. Vir 
ves jau yra ant jų“.

„Laisvės dainos' negalima 
gioti ant smurto instrumento4*.

„Ir bepartieciai nėra bepaiti 
niai. Jie stovi už teisybę”.

„Kada girdi šaukiant: „Te 
gyvuoja pažanga" — nuolatos 
klausk: .Kieno pažanga?’ ”

„Kai žmogėdra valgo su nei 
liu ir šakutėmis — ar tai pažan 
ga?’’

„Ar žmogėdra turi teisę kai 
bėti tų vardu, kuriuos jis šuva! 
gė?”
ED. PRANCKŪNAS 

J. MIKĖNĄ, 
ir J. Čiurlionytė

APIE

apie J.

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

Valandos : Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

kaip 
Gaudrimą, nepasako teisybės. 
Sąmoningai ją nuslepia. Štai ir 
įrodymas. Ed. Pranckūnas ra 
šo: „Paskui jam pavyksta iš 
vykti į Paryžių, kur studijuoja 
freską, mozaiką, o taip pat 
skulptūrą, vis daugiau įsitikm 
damas, kad būtent pastaroji lai 
lės sritis — tikrasis jo pašauki 
mas".

Labai gerai, ir visiškai gali 
ma sutikti, kad „šiandien sunku 
net įsivaizduoti lietuvių dailę be 
Mikėno**. Neabejotina, kad J. 
Mikėnas labai žymus meninin 
kas. Bet kodėl faktus apeidinėti 
užuolankom? Juk Mikėnui ne 
kažkaip „pavyksta išvykti į 1 a

4-to pusi.
ryžių", bet visiškai tiksliai 
Pranckūnas žino, kad Mikėnui 
stipendiją davė ir išsiuntė į Pa 
ryžių „buržuazinė" Lietuvos 
valdžia. Ir „buržuazinės” Lietu 
vos valdžios dėka J. Mikėnas 
tęsė studijas Paryžiuje.

Nelaimingi gi tie okupacijos 
ir rusiškojo kolonizmo prievar 
taujamieji „tarybinės“ Lietu 
vos rašytojai.

J. ČIURLIONYTĖ APIE
J. GAUDRIMĄ

„Literatūra ir Menas" savait 
raštyje rašo: „Tik tarybinės 
santvarkos dėka šis, pradžioje 
kuklus darbas, rurėjo galini} „ę 
išsivystyti į reikšmingą kultūri 
nę veiklą*.

Ką gi, rašant apie „tarybi 
nius” darbuotojus kitaip parašy 
ti J. Čiurlionytei nėra galim} 
bių, — ne taip, kaip Gaudrimui 
„tarybinėse*’ sąlygose ubagiš 
kai pataikauti okupacijos, kolo 
nizmo ir žiaunos diktatūros re 
žimui.

J. Gaudrimas „tarybinėse“ są 
lygose nuėjo nuožulniąja plokš 
tuma į pakalnę ir neteko objek 
tyvumo sąmoningumo, o tokiu 
atveju belieka tiktai vienas ke 
lias — toliau ristis į pakalnę.

Veltui J. Čiurlionytė giria šį. 
viena, labai ribotų gabumų as 
menį, kita, beriedantį į savo ko 
legų ėdimo ir tarnybos kiloniz 
mui prarają. J. Gaudrimas yra 
Lietuvos talentų žlugdytojas.

A, NOKKELIUNAS j1
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. ||

X 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) £ ®
| Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. | «

a

A/E7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

I
 Baltics Investment Corp.

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

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.
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LIETUVON IR 1 KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Vi»ų rįiiių siuntiniai pigiausiomis kainavus 
per Jąniųą ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
modyjaga*, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai ii kitur primanai paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

BELLAZZI-LAMY, INC I
DO 6-6941 76 George St., Ville Lesale.

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

tn»nm::»innnnnn»nn»»nn:n:::»»:nii:H»»M:i»:m»»»ii»»KH»mgB>

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

Adresas: 547 Lafleur St r., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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KODĖL NE LIETUVIŲ KAPINĖSE?
Kudreikis, A. Kantvidas, VL 
Sonda ir V. Užupis; po $7: St. 
Dargys; po $6: A. Masionis; 
po $5: Abramaitis, A. Augutis. 
V. Bačėnas, J. Baltakys, E. A 
Bubelis, O. Dalidaitė, ku:— 
Gaida, V. Gerbanavičius, J. 
Gustainis, S. L Girdzijauskas,.
A. Juzeliūnas, Al. Kuolas, A. 
Krokaitis, Krasauskas, V. Me> 
lūs, P. Liečas, V. Liečas, P. 
Morkūnas, Petravičius, S. Pa 
cevičius, A. Pyragius, A. Py*a 
gius, V. Ploplys, B. Pobedins 
kienė, E. Radavičiūtė, A. Rin 
kūnas, B. Sakalas, A. Skrebu 
nas, Sendzikas, Saulėnas, Sin 
kevičius, P. Sabaliauskas, A.
B. Sapijonis, Ščepavičiai, A. 
Saulius' Tonkūnas, S. Tre« 
gys. Treigys, J. Tumosas, Tu 
mosas, Vitalius, T. L Vadaus. 
kai, B. Vaidyla, E. L. Vašu 
kai, Zubrickas, A. Zubrys, R 
Z„ J. Žilys, S. Zubrickaitė; pu 
$4.50: Dr. A. Pacevičius, j. 
Kunaitis; po $4: V. Sinkevi 
čius, V. Vaidotas, J. Vaškela;; 
po $3: S. V. Aušrotai A P’ 
Apgaitis, K. Aperavičius, A.. 
Dusaitė, P. O. Dabkai, V. Dm. 
lydė, V. Lukoševičius, B. F.. 
Kasperavičiai, V. Kolyčius, J 
Mažaliauskas, J. Rugys, J. Sin: 
kevičius. Viena Lietuva -- Vic. 
nas Fondas. Pa $2.50: A. Sel 
kus; po $2: Abromaitis, B. Au: 
gustaitė, Dr. M. Anysas, B.. 
Arūnas, J. Ažubalis, L. Balsy j,, 
V. Birieta, A. Basalykas, J.. 
Bleizgys, Banelis, Barauskas,. 
K. Baltramaitis, J. Baltakys,. 
A. B. Beresencvičius, J. Bud 
rys, Čepaitis, U. Čivičienė, Cip 1 
lijauskas, J. Černauskas, B. Če 
paitis, K. Čepaitis, P. Čepon 
kus, J. Dudelas, J. Dvilaitis, j.. 
Dičpetris, S. Daugėla, J. Daa i 
nienė, J. Dementavičius, M 
Dikčius, A. Diržys, Grigaravj 
čisu, Grauzdienė, S. M. Gudai 
tis, V. Gudaitis, K. Gaputis, K. 
G., B. Galnienė, A. Gurevičie 
nė, M. Girčienė, J. Greibus, A. 
Firevičius, E. Juodzielas, V. Jo • 
cas, S. Juozapavičius, O. Indre 
lienė, P. Imbrazas, E. Jankutė,. 
M. Kuzmickas, J. Kaknevičius, , 
T. Kovelienė, J. Kirvaitis S. 
Kėkštas, P. Kazlauskas, Kar • 
ka, A. Lapinskas, P. Leiis, P. 
IJačas, Matulevičiai, Matulevi i • 
čius, G. Maurušaitytė, J. E. Ma 
tulaitis, J. Morkūnas, Z. Mažo • 
nas P. M.isevičius, A. Mazia i 
vezkas, B. Navalinskas, A. Plio • 
plyš, L. Pilipavičius, V. Paulio • 
nis, S. Pranckūnas, A. J. Pet 
rauskas, M. Pranevičius, B. Ra 
kauskas, Renkauskas, O. Rač 
kienė, V. Radzevičius, A. Ruže 
laitis, M. Regina, B. Raškaus

Staigi ir netikėta Dr. A. Šapo 
kos mirtis sukiėtė ne vien To 
ronto, bet taip pat ir kitur gy 
venančius lietuvius. Velionio lai 
dotuvės buvo karališkos: daug 
žmonių laidotuvių namuose, 
daug dalyvių bažnyčioje. Deja, 
garbingas istorikas, kuris taip 
sielojosi lietuviškais reikalais, 
pats palaidotas ne lietuvių ica 
pinėse, bet kanadiečių protes 
tantu. Nesinorėtų tikėti, kad 
dr. A. Šapoka būtų savo valia 
tai padaręs?. . .

Toronto lietuviai šio įvykio 
visiškai negali suprasti, kodėl 
taip įvyko. Taip visų gerbiamai, 
istorikas ir lietuvis palaidotas 
svetimose kapinėse. Tautinėse 
kapinėse jojo kapas būtų visų 
lankomas ir su pagarba prisime 
namas. Mieste kuisuoja gandai, 
kad velionio našlei savo vyrą 
palaidoti taip „patarė“ pora mc 
terėlių, nes, girdi, „arčiau" bus 
lankyti jo kapą. Yia betgi rimtų 
pasisakymų, kad tam žygiui tu 
rėjo lemiamos įtakos vienas au 
gštas, oficialias pareigas už 
imąs žmogus, nuo kurio vieno 
žodžio „taip“ arba „ne“ priklau 
sė kapinių pasirinkimas. Būt ų 
įdomu šį reikalą plačiau išaiŠ 
kinti.

Dalyvavęs laidotuvėse.
N, L. red., dedant šį p. Daly 

vausio laidotuvėse pasisakymą, 
turi konstatuoti, kad ir daugiau 
yra dėl to pasisakymų, kurie 
reiškia apgailestavimą, kad žy 
mus lietuvis palaidotas ne lietu 
vių kapinėse, kur jo palaikams 
būtų tinkamesnė vieta, kur ir 
Konsulo V. Gylio palaikai ruo 
šiamasi perkelti. Bet, gal būt, 
tuo tikslu karstas yra padarytas 
toks, kad palaikus galima būtų 
lengvai perkelti, — bet didžią 
jam šeimos skausmui praėjus ir 
su būsena apsipratus, yra gali 
mybė palaikus perkelti į lietu 
vių kapus, nors tai ir būtų kiek 
toliau ir ne taip patogu lankyti. 
Lietuvių kapai ir savo forma 
bei išvaizda, ir gamtinėmis są 
lygomis yra nepalyginamai ve* 
tingesni ir gražesni, kad ir lan 
kytojams jie yra žymiai malo 
nesni.

TORONTO LIETUVIAI 
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Nepriklausomybės Šventės 
proga T. Fondui aukojo aiba 
pirko liet, pasus, bei ženklus 
po 30 dol.: Dr. J. Sungaila; pu 
$25: J. Matulionis; po $13. ku 
nigas P. Ažubalis, J. P. Aug is 
tinavičius, inž. E. Čiuplinskas, 
K. Dalinda, J. Danilevičius, F. 
Januševičius, L. Karbunas, P.

MMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMH* M

BALTIC EXPORTING C o
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3 jgs

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspa’j:' 

vaistų katalogą Nr. 2. į
Taip pat siunčiame ii Europos valstybių AKOF J>EQ ’NŪS, 

SIUVAMAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDE S 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir k

Siunčiame _ - pa 341| JO,V Mftdnryturf ir a<>drk u»
paprastu ir UFU pdSLU ’ m .iunliniuV

Turime pardavimui įvairių me? prekiip
Gyveną ne Toronte, prašome sav 4 įkį 17 svarų gVy
no svorio siuntinius, bei užsalr /WWF Akmenims iš Europo8^

valstybių, siųsti mums paš Mų;lrapreau. Apmokėsite 
gavę mūr pjąftfežimą.

Mūsų patamavi’ g^ejtas jr sąžiningas.
SxKYRlAI«

105 Cannon St>. Hamilton, Ont Tat JA 8-6686 
P*nia V. Juraitu.

94 Dou^m Sudbury, Ont Tel. OS 3-5315 I 
ę>ontn» M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pa? tnadieniai»-penktadieniai* nuo 9 v<

SAVININKAI S. IR A. KAL0ZA1 >

LONDON, Ont
TAUTOS

aukojo: $15: P. Ėglis; $10: J. 
Nastojus, V. Taraškevičius; $ 
5 : J. Augis, A. Bajoras, W. Du 
vidaitis, Dr. J. Dovidėnas, Du 
daravičius, P. Gudjurgis, A. 
Kantautas, N. Kardelis, J. Ka 
rosas, V. Kasperavičius, J. Pi 
lipavičius, P. Vaitkūnas, B. Vi 
dugiris ir P. Urbonas; $3 . kun. 
Grigaitis, V. Juodelis, V. Ka 
dis. J. Popikaitis; $2: A. And 
riulevičius, A. Bakutis, A. Du 
•donis, J. Pašukoms, J. Rasimas, 
A. Rudinskas, J. Šimkūnas, V. 
Zaleskis, K. Žolpis; $1 : K. Kaz 
lauskas, B. Rimkus, J. Garbin 
-čius, A. sližys, P. Žebrys, T. 
Šapkauskas, V. Kulnys, A. Šmi 
tas, F. Murauskas, Nekavičius 
E. Gedgaudas, K. Sakalauskas,

Nors ir negausi mūsų tabaKo 
•augintojų lietuviškoji kolonija, 
bet reikale pasirodo gana vie 
ningai. Ir štai kovo 4 d. vakare 
susirinkom apie šimtinė Wm 
Schneiderio ūkyje atsisveikinti 
su išvykstančiu mielu tauSeč'U 
St. Zavackiu. Pastaiasis čia iš 
gyvenęs netoli poros desetkų 
metų, pardavė savo gražų ta 
bako ūkj pp. Ąžuolinskams ir 
pats išėjo i „poilsj”, kol kas ap 
sistodamas pas sesutę Londone, 
Ont. Stasio ūkyje lietuviai tu 
rėjome įruošę aikštelę ir per ii 
gus metus ten ruošdavome sa 
vo pobūvius - gegužines.

Šį kartą prie gražiai šeiminiu 
kių paruoštų stalų atsisveikini 
mo vakarienei, buvo jam parei 
kšta visų nuoširdi padėka už jo 
darnų sugyvenimą su buvusiais 
kaimynais ir visais tautiečiai, 
už visokeriopą pagalbą pas j;

vieką j į rūpinimąsi naujai at 
vykstančiais tautiečiais į šį kraš 
tą po II Pas. karo, kurių jis pats 
ir drauge su buvusiu bendrinin 
ku Alf. Nacevičium yra atkvie 
te daugiau kaip pusšimtį.

ta atminimui nuo draugų ir kai 
mynų, jo pageidavimu, kukli 
•dovanėlė $60 paaukotas per pu 
?sę: Vasario 16 d. gimnazijai ir 
gerb. prof. Si. Kairio - Karnifs 
ko rėmimo komitetui. Sugiedo 
ta ilgiausių metų ir palinkėta 
sėkmingai įsikurti naujoje vieto 
je, nepamirštant ir toliau savų 
tautiečių ir lietuviškųjų reikalų

Prieš porą savaičių irgi b'i 
veik tie patys dalyviai, dar pa 
pildant grupelei tautiečių iš 
Londo’no, Ont., toje pat patai 
poje turėjo panašų pobūvį - at 
sisveikinimo vakarienę p. W. *r 
St. Žinskiams - žįžniauskams 
kurie taipogi savo gražųjį taba 
ko ūkį — skersai kelio nuo Si. 
Zavackio, irgi pardavė agr. Pat 
šeliūnui. Jiems irgi buvo įteikta 

prisiminimui dovanėlės, sugie 
tiota ilgiausių metų ir palinkėta 
geriausios sėkmės įsikurian* 
naujoje vietoje, kadangi galv > 
ja persikelti į Floridą.

Tad pasėkoje to viso, mūsų 
kolonija išėjo su laimėjimu.

kas, Č. Senkevičius, L. Sendzi 
kienė, Sagevičius, Sepijonicuė, 
Stasiūnas, H. Stepaitis J. Stra 
vinskas, M. Slapšys, P. Šalna, 
A. L. Šeškus, V. E. Štuikys, 
P. Stopis, Tamuliai, B. Baniu 
lionis, J. laujenis, Vanpns. 
Varnecakas, O. Venskaitienė, 
A. Visockis, E. Vitarras B. 
Vaumaras, P. Vllutis, V. Vei 
čiūnas, J. Zabulionis, Zičkus, 
Zabulionis, A. Žalkauskailė, 
Žalioduonis, J. Žiurinskas, J 
M. Yokūbyna. TF-dui Toronte 
per Neprikiausimybės minėji 
irią išviso aukų surinkta $1,268.
15, T. F-do Atst. Tironte.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis.

FONDUI
A. Sadauskas, J. Baronas, J. 
Kirdeikis, J. Petruškevičius, S. 
Zabela, S. Smits, P. Norvilas, 
A. Vagramas, A. Vasiliauskas, 
P. Frank, J. Fer, M. Jurgelavi 
čius, S. Plečkus, V. Baulkus, J. 
Balsys, K. Balnys, P. Kulikaus 
kas, A. Krotesek, P. Bendorai 
tis, E. Panich, H. Roninan. R. 
McCallum. Viso suaukota — 
$193.39.

Tautos Fondo ir savo vardu 
nuoširdžiai dėkoju KLB-nės 
apyl. v-bos pirm. A. Kantautu* 
už darbą, organizoat ir vyk 
dant aukų rinkliavą pavergtos 
tėvynės laisvinimo reikalams i’ 
Edmontono lietuviams už au 
kas. TF-do Atst. Kanadoje.

RODNEY, Ont.
DVEJOS IŠLEISTUVĖS

nes tabakonų atžvilgiu likom ly 
giomis — dviejų nustojom ir du 
naujus sulaukėm, bet lietuvybės1 
atžvilgiu išėjom su pelnu, ka 
dangi nustojom trijų tautiečių, 
o sulaukėm 7, nes naujieji nt 
vyko su „atžalynu“. Naujieiie 
ms linkime geriausios sėkmės 
pas mus įsikuriant. A. K.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čjo pusi, 

be žaidimo buvo užskaitytas ry 
tinei daliai.

F. PATTERSAN LIKO 
MEISTERIU

Sunkaus svorio bokso rungty 
nės tarp F. Psttersono *r I. Jo 
hansono baigėsi šeštam rounde 
2 min. 45 sek. nokautu, palie 
kant meisterio vardą prie amen 
kiečio. Švedas parodė geresnę 
formą negu kad pirmuose susi 
tikimuose, paguldęs pirmam 
runde Pattersoną net du kar 
tus. Laimėtojas gavo 850 tūkst. 
ir švedas 650 tūkst.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Stalo teniso turnyre Bu 

karešte lietuvis A. Saunons tik 
ketvirfinale pralaimėjo daugka' 
tiniam Europos meisteriui ir to 
turnyro nugalėtojui Percikui 
3:1.

— Kovo 22 d. Maskvoje pra 
dedami SS-gos baigminiai bok 
so susitikimai. Varžovai buvo 
išaiškinti po zoninių susitikimų 
ir iš Lietuvos į Maskvos ringą 
pateko: Uosis, Gudman’as, Ta 
mulis, J. D. Pozniakai, Binge 
lis.

— Vilniuje (uždarose patai 
pose) ir Kaune (aikštėje) buvo 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

RUNGTYNĖS
Kijevo ir Lietuvos rinkti 
Ukrainiečiai laimėjo 122 • 
tačiau mūsiškiai atsiekė

tarp
nės.
108, 
rungtynėse naujų Lietuvos už 
darų patalpų rekordų ir kaip se

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

ie----------- >n<.... ...>rw '—M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

u2 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

XXX

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.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDIJŲ DIENOS — STUDENTŲ ŽINIAI

Atvelykio laiku, balandžio 8 
—9 dd., Detroite yra ruošiami a 
Lietuvių Studentų s-goa Stud 
jų Dienos. Visi Amerikos bei 
Kanados lietuviai studentai ym 
kviečiami dalyvauti. Tik bend 
ru solidarumu ir gausiu dalyva 
vimu atsieksime Studijų Dienų

zono pradžiai, parodė neblogą 
formą. Išskirtinos pasekmės: 
šuolis į tolį D. Nepaitė 5,60 
m, diskas. J. Laukaitytė 45,70 
m. Rungtynėse buvo keletas 
staigmenų: buv. SS-gos diske 
metimo meisteris A. Baltrušni 
kas pralaimėjo vilniečiui Vyt. 
Jarui (jo pasekmė 50,97), B 
Kalėdienė ukrainietei tik 10 cm 
skirtumu, o po ligos pirmą kar 
tą dalyvavęs bėgime J. Pipynė 
3 km nuotolį baigė pirmas, pa 
rodęs neblogą 8 min. 34,7 sek. 
laiką.

— Lietuvos futbolo s-gos pir 
mininku vėl perrinktas J. Ulo 
za, jo padėjėju A. Saunoris ir 
sekretorius R. Grušas. Trenerių

S. Paberžis.
— S. S-gos metų krepšinio 

pirmenybėse dalyvaujančios K 
PI komandos ūgio vidurkis yra 
1,74 m ir amžius 21,2 m. Augs 
čiausią žaidėją turi Leningra 
das — net 1,92 m, o „seniau 
šia” kijevietė — 36. Iš lietuvai 
čių vyriausia amžium yra Bu 
tautienė — 33 m. Vyrų grupė 
je „augščiausią” komandą turi 
Rygos ASK, kurios vidurkis 
yra 1,92 m, o tos komandos žai 
dejas

— Lietuvos stalo tenisininKai 
SS-gos vardu dalyvauja dide 
liam stalo teniso turnyre Buka 
rešte. Moterys pialaimėjo Ang 
lijai 1:3, kur vienintelį tašką :š 
kovojo N. Ramanauskaitė, vy 
rai laimėjo prieš Bulgariją 5.1 
(du taškai A. Saunorio) ir pia 
laimėjo tokia pačia pasekme 
Vengrijai.

— Lietuvos ledo rutulio link 
tinė laimėjo prieš Gruziją augš 
tom pasekmėm — 5 :0 ir 18 :3.

— Kompartijos įsakymu Kau 
no studentai „atžymėjo“ rau 
donosios armijos 43-čias įkūri 
mo sukaktuves šaudymo vaižy 
bom. Nugalėjo Politechnikos 
Instituto komanda prieš Žemės 
Ūkio Akademiją.

— Vilniaus Spartako futboli 
ninkai, po žiemos treniruočių 
salėje, jau išvyko į Kislovods 
ką, kur treniruotės bus aikštėje. 
Mūsiškiai pereitais metais aug* 
čiausioje SS-gos lygoje pasiro 
dė labai silpnai, tad su nekar t 
rumu laukiama jų pirmo starto 
balandžio 8 d. Rostove.

— Galutinai sudaryta SS-os 
stalo teniso rinktinė, kuri vyks 
pasaulio pirmenybėms į Pekiną. 
Ją sudaro šių paveragtų tautų 
atstovai: po du iš Lietuvis, Lat 
vijos ir Estijos, vienas Azerbai 
džano ir du rusai iš Maskvos. 
Moterų rinktinės trenerė paskir 
ta B. Vitartaitė - Balaišienė, o 
žaidėjais iš Lietuvos yra A. Sau 
noris ir N. Ramanauskaitė. Lai 
kinai iš SS-gos rinktinės yra pa 
šalintas Rimas Paškevičius, ku 
ris stalo teniso s-gos pirm. Ma 
karovo pareiškimu yra labai 3»1 
pnos valios ir nesilaiko sporti 
nio režimo. Rusas tiki, kad l:e 
tuvis pasitaisys ir galės ?ėl būti 
įtrauktas į rinktinės sąstatą.

— Stalo teniso komandinėse 
pirmenybėse pirmauja Kauu'. 
raudonoji vėliava prieš Vilniaus 
Ramunę. Paskutinę dvyliktą 
vietą užima Mažeikiai. 

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

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

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—9 v.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

pasisekimą ir, tuo pačiu užtik 
rinsime lietuviškosios stuūenu 
jos išeivijoje tolimesnę veikla.

Studijų Dienų programa ii ki 
tos smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos spaudoje vėliau.

Detroito Skyr. Valdyba.

LIETUVIAI VEIKIA VIS...
Atkelta iŠ 5-to psl.

ko Lumumbos nužudymo būtų 
suprantamas, rašoma laiške, bet 
stebėtis reikia, kad pasipiktini 
mą ypač reiškia Maskva. Juk 
Kremliaus viešpačiams visai nė 
ra niekas nauja tokiais meto 
dais pašalinti nepageidaujamus 
palitinius priešus. Iš ilgos eilės 
pavardžių dera paminėti Pabal 
tijo valstybes. Po tų kraštų oku 
pacijos, sovietinės įstaigos su 
areštavo visą eilę žymių pabal 
tiečių politikų, jų tarpe Lietu 
vos min. p-ką (ir einantį vi 
tybės prezidento pareigas) An 
taną Merkį, Latvijos preziden 
tą Karolį Ulmanj ir Estijos pre 
zidentą Konstantiną Paets. Pra 
ėjo jau 20 metų, kai dingo šie 
vyrai be pėdsakų. Žinoma tik 
tiek, kad jie iš Pabaltijo buvo 
išvežti į Rusijos gilumą. Aulo 
rius klausia: „Ar Jungtinėse 
Tautose bus keliamas klausimas 
sovietų delegatui, kur anie as 
mens dingo? Arba ar tokio Lu 
mumbos gyvybė yra vertingos 
nė, negu trijų Pabaltijo valsty 
bių prezidentų, būtent tų kraš 
tų, kuriuos Maskva neteisėtai 
aneksavo?“

Anglija.
PRIĖMIMAS 

KITATAUČIAMS
Gerą Lietuvos ir lietuvių rėk 

lamą daro kasmet Diužiosios 
Britanijos Lietuvių sąjunga Va 
sario 16-sios proga darydama 
priėmimą kitataučiams Šiemet 
toks tradicinis priėmimas buvo 
suruoštas Londone Lietuvių na 
muose, kur dalyvavo arti 100 
svečių. Visi jie buvo gražiai pri 
imti S-gos v-bos ir pavaišinti. 
Žinoma, ta proga daug kas išsi 
kalbėta ir išsiaiškinta Lietuvos 
reikalais.

GFEORGE M1KELL
per radio ir televiziją pristato 
mas jau ne pirmą kartą. Pernai 
jis dalyvavo literatūrinėje pro 
gramoje; šiemet jis pristatytas 
atvaizdais. Čia pabrėžtina, kad 
G. Mikeli visada prisimena Lie 
tuvą ir niekad to neužmiršta.

VELYKOS SODYBOJE
Anglijos lietuvių sodyba, 

esanti už miesto, dėl kurios iŠ 
pirkimų susidarė sunkumų, pa 
skelbė Velykų atostogas. Įdo 
mu, kad jas praleisti sodyboje 
užsirašė 30 lenkų ir. . . vienas 
lietuvis. . .

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.
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HAMILTON
BANKELIS ..TALKA“ ĮVEDA PILNAS ČEKIŲ 

OPERACIJAS

EDMONTON, Alta.
KAŽIN AR TAIP YRA?

Nuo kovo 1 dienos ,,Talka“ 
pradėjo pilnas bankines Čekių 
operacijas. Pagrindinis kiedit 
kooperayvų tikslas yra patar 
navimas saviems nariams.

„Talkos“ nariu sudėtis yra la 
bai įvairi; jie visi turi įvairių pi 
niginių reikalų. Šiame krašte 
grynais pinigais retai mokama, 
mokėjimai daugiausia atliekami 
čekiais. Turint mišrią narių su 
dėtį, bankelis jautė, kad nega 
Ii jiems pilnai patarnauti, nes 
nariai, .norėdami mokėti če 
kiais ar atliki kitas čekių opera 
cijas, negalėjo nauditis ban 
kelio patarnavimu — Čia nebu 
vo leista daryti čekių operacijų. 
Bankelio valdyba jautė, kad šis 
patarnavimas turi būti nar am? 
išrūpintas ir todėl, dar 1900 me 
tų pavasarį buvo kreiptasi į ban 
kų sąjungą ir clieaiing house 
prašant leisti vykdyti čekių ope 
racijas. Prašymas buvo beveik 
atmestas. Bet padarius reikia 
mus žygius atitinkamose įstai 
gose, leidimas tik neseniai buvo 
suteiktas. Bankai, kredito ko 
operatyvų tokiems prašymams 
nėra palankūs ir priešinasi jų 
davimui, nes kredito kooperaty 
vai tokiomis čexių operacijomis 
atima jiems klijentus. Taigi, 
„Talkos“ valdybos pastango 
mis, kliūtys buvo nugalėtos ir 
nuo kovo 1 dienos bankelio na 
riai yra prašomi naudotis šiuo 
patarnavimu.

Kiekvienas bankelio narys 
visada turi daryti kur nors mo 
kėjimus — ar tai skolos mokė ji 
mus, ar tai mokesčių, už elekt 
rą, už dujas ir kit. moke;imus. 
Dabar tuos mokėjimus jis gari 
daryti per „Talką” čekiais 
Kiekvienas narys, kuris norės 
naudotis tuo patarnavimų, gaus 
„Talkos“ čekių knygeles nemo 
karnai. Turės atidengti tam rei 
kalui bankelyje deposit sąskai 
tą, iš kurios jo čekiai ir bus ap 
mokami. .Įstatymas draudžia ap 
mokėti čekius iš Šerų sąskaitos. 
Todėl, norintieji čekių patarna 
vimu naudotis, kaip jau minėjo 
me, turės atidaryti deposit sąs 
kaitą įnešant jon tam tikrą pi 
nigų kiekį ar perkeliant dalį šė 
rų sąskaitos pinigų į minėta de 
posit sąskaita. Laikomus toje 
deposit sąskaitoje pinigus ban 
kelis nepalieka neapmokėtos — 
už juos bankelis moka 3% me 
tinių palūkanų.

Šioms operacijoms pradėti 
bankelis turėjo išlaidų, nes tek- 
sumokėti bankui ir clearing hou 
se po 100 dol. už leidimus ir pa 
daryti kitų pasirengimui išla 
dų (čekių atspausdinimas, spe 
cialių blankų įsigijimas ir kit.). 
Visur ir visi bankai už bank.nc-s 
čekių operacijas ima tam tikrą 
mažą mokestį. Todėl, ir „Tai 
ka“, turint omenyje padarytas 
išlaidas, negali to patarnavimo 
atlikti dovanai. Valdyba nutarė 
imti po 15 et. už kiekvieną čekį

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

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamiltqn.

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 7-5575uunniiiiiiiiiiii»iHiiiini»>nnijnn»»>»»»t»»»nn»:najn»»n»nnn»!««

t. y. tokį pat atlyginimą, kaip ir 
daugumoj bankai ima. Iš tų 15 
et. bankelis turės sumokėti 5 et 
bankui už čekių cleanngą, taip, 
kad bankeliai lieka tik 10 cen 
tų už kiekviesą čekį. Kaip ma 
tote, bankelis iš to nenumato jo 
kio pelno, o šį patarnavimą įsi 
veda tik narių gerovei ir noru 
jiems patarnauti.

Jeigu ateityje čekių operac, 
jų patarnavimu pradės naudotis 
didelis kiekis narių ir "bankelis 
iš tų 15 centų padengs tam rei 
kalui padarytas išlaidas, tai tec 
čekių mokestis 15 centų, galės 
būti sumažintas.

Todėl, visi „Talkos” nariai, 
kurie daro bent kokias čer.lų 
operacijas, prašomi jas prade 
ti daryti per savo bankelį. Ne i 
reikalo būti susirišusiam su ki 
tais bankais ir jiems duoti už 
dirbti. „Talka” pilnai patar 
naus ir šioje srityje. Arčiau su 
sirišdami su „Talka” jiodysite 
pilną savo pasitikėjimą ir koopc 
ratinį susipratimą.

Sausio mėn. bankelio any 
varta padidėjo 5000 dol. ir aau 
jų narių įstojo 7. Pi.skolų buvo 
išduota 17,950.00 dol. sumoje.

1961 metams „Talkos“ vai 
dyba, praėjus visuotiniam na 
rių metiniam susirinkimui, pa 
reigomis pasiskirstė: Valdyba: 
pirm. — E. Sudikas, vice-p. - 
J. Giedraitis, iždin. — E. Leng 
nikas, sekr. — St. J. Dalius, r.a 
rys — švietimo vadovas —- A. 
V. Repčys. Kredito komitetas; 
pirm. — J. Mikšys, sekr. — A. 
Šukaitis, narys — K. Stanai 
tis. Revizijos komisija: pirm.i— 
P. Savickas, sekr. — P. Luko 
šius ir narys — J. Stonkus.

„Talkos“ nariai, ugdykime 
savo bankelį ligi pusės milionn 
apyvartos, o tai pasiekę — h to 
liau. Didesnė apyvarta — - dau 
giau pajamų ir didesnė galimy 
bė mokėti didesnius dividendus 
nariams ir mažinti paskolų pro 
centus. E. Sudikas.

LIETUVIŲ NAMŲ 
KONCERTAS

Hamiltono L. Namų penkme 
čio proga surengtas koncertas 
kovo 12 d. buvo vertas didės 
nio hamiltoniečių dėmesio, nes 
susirinkusius į Deltą kino salę 
beveik 300 klausytojų, savo mi
nimu lygiu jis neapvylė. Be abe 
jo, susidomėjimo centre buvo 
sol. L. Šukytė ir H. Nagys, nes 
J. Kvietytė ir jco studijos mo 
kiniai jau keletą kartų buvo me 
tyti Hamiltono scenoje, nors 
šį kartą ir jų programa bus o 
visiškai nauja, išskyrus pačios 
vedėjos jau anksčiau šoktą Gi a 
nados „Playerą”. Tačiau gaila, 
kad išraiškos šokis dar ne vi 
siems yra „įkandamas“ menas 
dėl ko salėje girdėjosi nelabai 
rimtos replikos išpiidytojų atž 
vilgiu.

Grįžtant prie L- Šukytės, rei 
kia drąsiai pasakyti, kad jauno 
ji Hamiltono jėga padalė dūle 
lę pažangą. Tiesa, pirmoje dar 
noje „Vai gražu, gražu. .“ 
matėsi kiek neivuotumo, bai 
mės, tačiau antroje dalyje, iš 
pildytoji arija iš ,,Madame But 
terfly” buvo tikras dt.mančiu 
kas. Dar keletas darbo metų ir 
L. Šukytę laukia graži ateitis. 
To Hamiltonas linki iš širdies, 
nes tai būtų pirmoji mūsų inies 
to solistė. Beje. L. Šukytė dai 
navo po šeštadienio sla gios 
operacijos, tad ir jos pasirody 
mą reikia laikyti labai vykusiu

Dr. H. Nagys, mūsų rašyto 
jas, pažįstamas ne tik iš sav<' 
poezijos, bet publicistikos, pųi

Veda sktn. inz. J. Bulota.

PAS „ŠIRVINTOS“ SKAUTES
Hamiltono lietuviai turėjo 

malonų subuvimą Kaziuko mu 
gėje. Jau iš tolo jautėsi malo 
nūs tušinamų rūgščių kopūstų 
kvapas, kas gal būt ir sužadino 
publikoje apetitą ir norą pama 
tyti, ką darbščiosios širvintie 
tės tenai turi. Tuoj po pamal 
dų, atsiradęs salėje, nustebau, 
nepaprastu gausumu? lietuviš 
kos publikos. Tarp mažyčių pi 
piriukų, maišėsi įvaiiaus am 
žiaus, įvairių profesijų asmenų. 
Visi draugiški, linksmais vei 
dais, prie skaučių paruošto bu 
feto. Turtingas bufetas patenki 
no visus. Moteiys daugiausia 
apspito tortų skyrių. Vyiai 
prie karštų dešrelių su kopus 
tais, kam gal buvo net kaip vais 
tas, po vakar praleisto lai’ro pas 
Kazimierus. Kavutė buvo vi 
siems dovanai ir kiek kas nore 
jo. Kun. Primauskis ir kun. dr. 
Tadarauskas, jau iš seniai žino 
mas kaip didelis jaunimo priete 
liūs, atrodė linkimas ir paten 
kintas lietuviškojo jaunimo tar 
pe.

kių paskaitų Montrealio kolom 
jos minėjimuose, pirmoje daly 
je skaitė savo kūrybą iš nese 
mai pasirodžiusios knygos „Mė 
lynas sniegas“ ir antroje daiy 
je — iš spaudai paruošto rink' 
nio. Atrodytų, kad daug geriau 
H. Nagys būtų padaręs, jeigu 
jis savo kūrybą butų skaitęs per 
mikrofoną. Salė didelė ir pas 
kurinėse eilėse labai blogai gn 
dėjosi.

Penkmečio konceitą atidarė 
gražiu žodžiu K. Mikšys, pa 
kviesdamas iš Toiotno J. Straz 
dą paskaitai apie L. Namų rei 
kšmę tremtyje. Žodžiu sveikino 
Hamiltono L. B-nės pirm. A. 
Juozapavičius ir raštu iš Detroi 
to Al. Gimantas.

VAV parapijos bažnyčioje 
rytinės pamaldos buvo skirtos 
L. Namų intencijai, atgiedant 
Liberą už mirusius penkis na 
rius. K. 3.

NAUJAI IŠRINKTOJI
sporto klubo v-ba pareigi mis 
pasiskirtė: pirm. K. Stanaitis, 
ižd. J. Bulionis, sekret. K. Baro 
nas, pareng. vad. J. Giedraitis ir 
narys S. Valevičiūtė.

IŠ HAMILTONO
Puikiai pasirodė Kanados 

Sporto Apygardos stalo teniso 
pirmenybėse mūsų žaidėjai: tik 
prieš tris mėnesius iš Lietuvos 
atvykęs Romas Vinerskis laimė 
jo pirmą vietą jaunių grupėje, 
o jaunučių — mergaičių klasė 
je antroji buvo D. Kudabaitt, 
trečioji R. Skaistytė ir ketvirtoji 
V. Paškevičiūtė. Berniukų kia 
sėje E. Bugailiškis laimėjo ant 
rą vietą.

Hamiltono parapijų krepšį 
nio pirmenybėse mūsų jauniai 
iš 16 komandų laimėjo tiečią 
vietą. Lemiamos rungtynės vy 
ko prieš šv. Eugenijaus paraų: 
ją. Jas mūsiškiai turėjo laimėti 
bent 6 taškų skirtumu, nes pir 
mosios buvo pralaimėtos 38:43. 
Kovo jauniai šį kartą sukovojo 
labai gražiai, laimėdami jas 51 . 
42 (26:15) ir tuo būdu, iš ab:- 
jų rungtynių, turėdami oendią 
krepšių skaičių 89 :85 savo nau 
dai,

OAKVILLE, Ont.
VASARIO 16 D. MININT

Tautos Fondui paaukojo: $3: 
P. Kymantas, V. Žemeckas ir 
R. Kymantas; $2: J. Gimbutis, 
N. N., K. Danielius, P. Linkevi 
čius. A. Vaičeliūnas; $1.50: P. 
Ancevičiene; $1: I. A. Astre 
vas, S. Kazlauskas, V. Pulkau 
ninkas, M. Ramanauskas.

Per tą pat minėjimą Vasano 
16 d. gimnazijai aukojo. $2: J

Ypatingą publikos dėmesį at 
kreipė gausi lietuviškų dirbiniu 
paroda. Ir iš kur tos skautes 
tiek pririnko? Tai vis nuošir 
daus darbo ir pasiaukojimo vai 
šiai, parodyti musų visuomenei, 
kad ne vien tik seni lietuviai pa 
triotai varo lietuviško darbo va 
gą, bet neatsilieka ir mūsų prie 
auglis, kuriam po mūsų, teks 
perimti tą darbą ir tęsti iki mū 
sų mieloji Lietuva vėl bus lais 
va ir nepriklausoma, kur pana 
šios mugės jų bus rengiamos 
Vilniuje ar Kaune ar kiekvie 
nam mielam lietuviškam kampe 
lyje. Šia proga norėtųsi išreikš 
ti pasitenkinimą mūsų visuoine 
ne, kad tokiuose, ypač mūsų 
jaunosios kartos parengimuose, 
nepašykštim taip skaitlingai at 
silankyti. Tuo mes ne vien ma 
terialiai riameme mūsų jaunąją 
kartą lietuviškam darbe, bet 
gal net svarbiau — morale pras 
me. Tuo mes sukeliame jauno 
se širdyse pasitenkinimą jų įde 
to darbo įvertinime ir paskati 
nime juos nenuleisti rankų ate. 
tyje. V. P.

Betty Tomlinson, kuri kalba 
per CBC radio moterims apie 

įdomius dalykus.

HIGIJENA SOVIETINĖJE 
LENKIJOJE

Vienas kaimo pradžios mo 
kyklos vedėjas apklausinėjęs 
savo 157 auklėtinius, konstata 
vo, kad tiktai 9 vartoja dantų 
šepetėlį, iš jų 5 tiktai Šventu 
dieniais, 67 prausia veidą ir rdn 
kas kasdien, bet prieš valgį nė 
vienas. Naktinius marškinius tu 
rėjo tiktai trys aukštesnės kla 
sės mergaitės.

Iš 57 mergaičių, įstojusių į 
mokytojų institutą Šiaurės Ler 
kijoje, tiktai 4 turėjo dantų še 
petelius, 13 — naktinius niarški 
nius ir tiktai dvi mokėjo taisyk 
lingai vartoti peilį ir šakai ę. 
Institute sąlygos tokios, kad 
jaunos mokytojos turi maža 
galimumo higienos mokytis. 20- 
ties žmonių Kambaryje, susi 
spaudę 40. Mokykloje 160 mer 
gaičių, o jų žinioje tiktai iC 
prausimosi dubenų. Stogai kiau 
ri. Įskundus paaiškinta, kad 
štai jau treti metai kai vyksta 
statyba naujo namo instituto 
reikalams.

Gimbutis, N. N„ M. Krivickas 
V. Miškinis, A. Lukoševičius, 
S. Pyzevienė, A. Sargautis, L 
Vėgėlis; $1: I. V. Pulkaunin 
kas ir V. Kairys.

Viso suaukota Tautos F m 
dui $24.50 ir Vasario 16 gimne. 
zijai $18.

Aukojusiems apyl. valdyba 
reiškia padėką. Apyl. v-ba.

Labai nustebau paskaičiusi 
Ėglio aprašymą (Nepr. Liet, 
nr. 9 — 1961. III. 1 d.) apie 
Edmontono lietuvių Vasario 1o 
d. minėjimą. Pagal Ėglį, minė 
j imas buvo pravestas kitokioje 
dvasioje, kaip seniau ir vietoje 
ryžto jautėsi rezignacija. Ta 
čiau, mano manymu, ir spren 
džiant iš pasikalbėjimo su dau 
geliu lietuvių, dalyvavusių 
me, atrodo, kad minėjimas ba 
vo vienas iš geriausiai pavyku 
šių. Šalę turtingos ir geiai pa 
ruoštos paskaitos, buvo puiki 
programa, kurioje dalyvavo be 
veik visas paaugęs Edmontono 
jaunimas (kuris ir pagal Ėglį, 
dėl gausybės šokėjų netilpo see 
noj, šoko tiesiog salėje), pas" 
puošęs spalvingais tautiniais iu 
bais ir dainiai pašokęs keb-lą 
tautinių šokių. Ir tik reikia gc-ė 
tis, kad žmonės tiek daug dir 
ba ir aukojasi, kad toji ugnele, 
kuri mumyse dar vis rusena, v, 
sai neužgęstų. Garbė ir padėk., 
jiems! Jeigu Ėglis nematė ne 
vieno veido, kuriame „Lietuva 
težydi“, tai jis tik nenorėjo o 
matyti.

Atrolo, kad Ėgliui ne tiek rū 
pėjo duoti Vasario 16 d. minėji 
mo aprašymą, kiek ta proga iš 
kritikuoti mūsų visų mėgiamą 
ir gerbiamą kun. I. Grigaitį. 
Niekad nesutikčiau su Eglių, 
kad kunigo egzistavimas mūsų 
kolonijoje yra nepateisinamas. 
Kiek man žinoma, beveik kiek 
vienas Edmontono lietuvis (gal 
net ir neišskyrus Ėglio) yra įsi 
tikinęs ir žino, kad be kunigo 
mes visiškai pabirtume, nebūtų 
kas mus jungia bei riša. Nebūtų 
net progos tą vienintelį kartą 
savaitėje lietuviškai pasimelsti 
ir pagiedoti. Nebūtų progos mū 
sų mažiesiems gražiai, lietuviš 
koje nuotaikoje paminėti Moti 
nos Dieną, bei atšvęsti šv. Kai 
das su liet. Kalėdų seneliu. 
Daug ir kitokių svarbesnių pro 
gų atpultų.

SUDBURY, Ont.
MŪSŲ

— Kovo 10—12 dd. Christe 
King bažnyčioje įvyko rekolei. 
cijos, kurias vedė kun. St. Kai 
bis, SJ. iš Montrealio. Tautie 
čiai dėkingi svečiui ir kolonijos 
kapelionui kun. A Sabui.

— 195 Drinkwater St., Juo 
zo Vaičeliūno jaukiame kamba 
rėlyje gimė „trečioji knyga iš 
karinės srities — „Antras pr.

LONDON, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIME

Tautos Fondui aukojo: po $10 ; 
B. Misius, J. Bersėnas • po $5. 
K. Ordas, Skvamavičius, K. Va 
laitis, po $4: A. Kalnėnas: po 
$3 : Daniliūnas, Petrašiūnas, P. 
Tumosas; po $2: Bliskienė. 
Brazlauskas, Dragūnevičius, Ei 
mantas, Dragūnevičius, Jony

Max Ferguson, žinomas radio klausytojams kaip Rawhide 

balsas, girdimas CBC vakarais, čia yra matomas mėginant 

receptus, paruoštus Madame Benoit, virėjos žinovės CBC- 

-TV „Open House“ skyriaus, programoj popiečio moterims.

Gwen Grant (dešinėje) yra valandėlės šeimininkė.

(CBC fotografija).

Jeigu mūsų kolonija neturi 
šeštadieninės mokyklos, tai ne 
mūsų kunigo kaltė, o musų pa 
čių, t. y. tėvų. Kunigas niokyl.- 
lai visados pritaria ir mielai pa 
dėtų ją suorganizuoti bei parno 
kyti vaikučius. Tačiau be tėvų 
entuziazmo bei pritarimo kur 
gas pats nieko negali padaryti 
Gal čia svarbi priežastis, kaa 
mes labai negausūs ir tie patys 
vaikučiai, kiek mes jų čia turi 
me, yra labai įvairaus amžiaus, 
kas labai apsunkintų mokymą, 
turint galvoje, kad mokykla 
galėtų veikti tik šeštadieniais.

Būtų labai malonu ir pagirti 
na, kad Ėglis bent čia parodytų 
savo iniciatyvą ir bandytų saoi 
ganizuoti šeštadieninę mokyk 
lą. Mes visi būtume jam labai 
dėkingi ir mielai padėtume. Be 
to, man atrodo, ir pats Ėglis 
justųsi daug laimingesnis ir ne 
sijauslų „lyg palaužtas pripra 
tęs bei prisitaikęs” jeigu j:s ne 
tik gražiais žodžiais operuotų, 
bet ir naudingais bei praktiškais 
darbais paremtų taip kilnius sa 
vo žodžius. Pašvaiste.

N L red. turi dėl nuomonių su 
sikryžiavimo pastebėti, kad Pa 
švaistė sako teisybę, jog leng 
viau kritikuoti negu ką padary 
ti, bet, iš kitos pusės, negalima 
ir nebudėti dėl svarbiųjų mū.ių 
tikslų. Ėglis pasigedo iš kunigo 
kieituviškos vaikų katechizac? 
jos, o tai yra labai svarbus reika 
las. Šeštadieninė gi mokykla 
yra Bendruomenes įeikaias, ku 
ris taip pat yra svarbus. Lodei 
Ėglis gerai padarė iškeldamas 
šiuos klausimus. Bet Pašvaistė 
teisingai sako, kad tai svarbiau 
šia priklauso nuo tėvų, tačiau ir 
tėvams yra lengviau ką nuveik 
ti, kai yra žmonių, kurie tųii 
jau savo esimu pareigas ar už 
davinius, kurių reikia siekti. 
Tiktai veikdami, nors veikimo 
sąlygos yra nelengvos, galėsime 
ką nors atsiekti.

ŽINIOS
saulinis karas“. Gražiai išleista 
ir iš spaustuvės jau keliauja pao 
skaitytojus. Autorius anksčiau 
yra parašęs ir išleidęs — „T ": 
vynės sargyboje n Didžieji ka 
ro vadai“. Girdėti, kad J. Vat 
čeliūnas, greitu laiku, žada vyk 
ti į Europą poilsio, aplankyti 
vienuolika valstybių. J. Kr.

nas, Navickas, Majauskas, Or 
das J. Viso surinkta — $78.25.

T. Fondo įgaliotiniui p. Btn 
doraičiui nuoširdžiai dėkoju UŽ 
rinkliavą ir Londono lietuviams 
už aukas.

TF-do Atst. Kanadoje.
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® O M A L i & T U V A

INŽINIERIŲ IR 
ARC1TEKTŲ

Montrealio skyi. sus mis, po 
ilgesnės pertraukos įvyko kovo 
18 d. Vytauto Didžiojo Klube. 
Buvo švaistomas L. Neprikišu 
somybės paskelbimo akto sig 
nataro inž. Prof. S. Kairio šal 
pos klausimas, tolimesnieji veik 
los planai bei išrinkta nauja vai 
dyba, kurią sudaro: pirm. inž. 
A. Pusarauskas, ižd. V. Stanke 
vičius, seki. inž. V. Giriūnas.

Susirūpinta, kad prof. Stp. 
Kairys - Kaminskas gautų kas 
mėnesis po 100 dol. Ar. Inži 
nierių ir Archit. s-ga negalėtų 
priimti ir iš visų tautiečių tam 
tikslui aukų, kad nereiktų steig 
ti tam reikalui specialios orga 
nizacijos?

„NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” BEND-VĖS 

direktorių posėdis šaukiamas šį 
penktadienį, kovo 24 d.. 7.30 v. 
v. NL redakcijos patalpose.

EVANGL. LIUTERONIŲ 
PAMALDOS

su šv.. vakariene, įvyks kovo 
26 d„ Verbų sekmadienj, St 
John’s Lutheran Church, 3594 
Jeane Mance St. Pamaldas lai 
kys kun. dr. A. Jurėnas iš Bos 
tono. Visi liet. liuter. prašomi 
pamaldose ko skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Parapijos taryba.
METINIS 

236 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas šį sekmadienį, kovo 
26 d., tuojau po pamaldų A V 
patalpose. Narių dalyvavimas 
būtinas, nes reikia perrinkti vai 
dyba. Be to, bus svarstomas 
bausmes dydis tiems, kuiie ne 
dėl svarbių priežasčių neatsilan 
ko metiniame 123 SLA kuo 
pos susirinkime. Valdybe. 
9 Inž. Andrius Dvarionas, iš 
Trenton, Ont., lankėsi Moiltre 
alyje ir, komandiruotas, išvyko 
į Europą, kur lankysis kelione 
valstybėse — Prancūzijoje, Ita 
lijoje ir kt.
9 Pp. Jonelių sūnus kovo 19 d. 
AV bažnyčioje 
Juozapu.
• T. A. Morkiai 
lankėsi pp. Čelkių 
dybinių sukaktuvių vaišėse.

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

pakrikštytas

iš Toronto
50 metų ve

m.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | p
antradienį ir I 4 
penktadienį | P
trečiadienį 2—4 ir 7— 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MAL1SKA 

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.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Juozapo šventė AV baž 
nyčioje, liturgijos reikalavimu, 
yra nukeliama į pirmadienį.

Suaukota kovo 5 d. sekmadie 
nį parap. reikalams $156.56 ir 
labdaros reikalams $116.81.

Tuokiasi Edv. Juzalaitis, A. 
Vartų par., su Faulin Jasmin 
Sacre - Coeur jiarap.

Iškilminga pirma šv. komuni 
ja AV parapijoje yia ruošiama 
atvelykyje, balandžio 9 d. Tė 
vėliai labai prašomi padėti pa 
ruošti vaikučius šiam didžiam 
įvykiui ir užregistruoti vaiku 
čius pas tėvą Aianauską, dar 
prieš Velykas.

Aušros Vartų parapija yra ne 
neprastai dėkinga vienam para 
pijiečiui, kuris paaukojo parapi 
jai $500. Jis tuo tapo mūsų pa 
rapijos garbės fundatonumi.

Rekolekcijos AV par. užbaig 
tos iškilmingomis pamaldomis 
ir tautos himnu. Po pamaldų sa 
lėje buvo misionieriaus pagerbi 
mui pietūs. Kleb. T. J. Borevi 
čius, pasveikinės Juzės ii Juo 
žus, papasakojo apie misionie 
rių T. A. Tamošaitį. Pasirodo, 
T. A. Tamošaitis 1942 m. bai 
gęs gimnaziją ir nusprendęs tap 
ti jėzuitu, kreipėsi į T. J. Bo 
revičių pagalbos ir globos. 1. 
Borevičius A. Tamošaitį Įstatė 
; jėzuitų noviciatą. Vėliau A. 
Tamošaitis baigė kunigų semi 
nariją, ėjo kitus augštuosius 
mokslus ir įsigijo daktaratą. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoje 
Misionieriui už rekolekcijų ve 
dimą ir linkėjo sėkmės jo dar 
buose. Br. Staškevičius Para 
pijos k-to vardu dėkojo Misio 
nieriui už turiningai ir labai su 
prantamai vestas rekolekcijas. 
Misionieriaus ir Juizapų bei 
Juzių garbei sugiedota ilgiausiu 
metų. Klebonas užbaigai dar 
padėkojo šeimininkėms, priešą 
kyje su p. Vaičekauskiene už 
puikiai paruoštus pietus ir nuo 
širdų šeimininkių darbą.

Kortų ir kitų žaidimų vaka 
ras su užkandžiais, bus šį šešta 
dienį, kovo 25 r., 7 vai. vakaro 
AV salėje, AV bažnyčios nau 
dai. Vakarą ruošia Šv. Onos 
draugija.

Kulinarijos kursai daro pci 
trauką iki atskiro pranešimo.

9 P. Krauza sirgo ir turėjo gy 
dytis ligoninėje, bet dabar jau 
sveiksta.

ATEITININKŲ 50 METŲ 
JUB1LĖJUS

Montrealio ateitininkai kovo 
26 dieną švenčia Ateitininkų 50 
-ties metų sukakties paminėji

šv. komunija AV par. bažnyčio 
je. Tuoj po pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo seselių namuose 
agape - bendri pietūs. Visi na 
riai su šeimomis kviečiami da 
lyvauti. Valdyoa
JU0ZAPIN1Ų VAKARIENĖ 

VYTAUTO KLUBE
šeštadienį buvo labai gausi da 
lyviais, kuriems pristigo apati 
nės salės ir todėl teko okupuoti 
nuo šokėjų dalį viršutinės sales. 
Vakarienė buvo puikiai paruoš 
ta, gausi, gražiai aptarnauta Vi 
si Juozai ir Juzės papuošti puoK 
štėmis gyvų gėlių pasveikinti ir 
palinksminti. Į vakariene buvo 
atsilankę net iš St. Jeano Ponai 
Paulauskai, kurie, nežiūrint nuo 
tolio, visada atsilanko į lietuviš 
kus parengimus netiktai patys, 
bet ir su dukra bei žentu. Juozą 
pine vakarienė Klube apjungė 
visokių ateivijų, visokių pažiū 
rų bei įsitikinimų lietuvius, ku 
rie vis daugiau vieni kitus pa 
žįsta ir įieško geresnio sugyve 
nimo, apsijungiant aplink DLK 
Vytauto klubą. Vakarienėje aa 
lyvavo ir Šv. Kazimiero kleb. 
kun. J. Bobinas.
9 Mirė D. Guzas, 67 metų am 
žiaus, Kanadon atvykęs 
pas. karo. Paliko žmoną 
dukteris.
S Jacques Cartier nutarė 
vinėti saliūnuose svaiginamus 
gėrimus.
• McGill universitete šiemet 
studijuoja 40-ties tautų studen 
tai.
• Margarino gamintojai įspėti 
nedėti dažų į savo gaminius.
• G. A. Gyviai susilaukė sūnų.
• Mirė Meč. Kantautas, 69 m. 
amžiaus. į Kanadą atvykęs 
prieš I pasauk karą. Palaidotas 
per Šv. Kazimiero parap. Veb'o 
nis buvo dalyvis I pas. karo 
Kanados karys veteranas n gau 
davo Kanados kario pensiją.

po I 
ir dvi

parda

CHIROPRAKTIKAS

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

LaSalle. Tel. DO 5-1090
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 atsdan 
kyti.

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. asme 
niškai ar telefonu DO 6-380:5 

__ p. A. Matulio bute
7684 Edward st t 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.

Dr. V. PAVILAN1S
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS
! STASYS DAUKŠA, LL. D. ! j 

4 Notre Dame St. E.
:: suit* 901 ::

UN 1-8933

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 S

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

i 215 St. James West, 
i . 7 augitas.

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

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 Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidėjo »ek 
madienį ir. Tėvo Dr. A. Tarno 
šaičio vedamos, tęsis visą savai 
tę. Tvarka: 8 vai. vakaro sv. 
mišios ir po to pamokslas. Re 
kolekcijų užbaiga šeštadienį. 
6—8 vai. išpažintys. 8 vai. čv. 
mišios, pamokslas, bendra ko 
munija ir Misionieriaus palaimi 
nimas.

Šv. Elzbietos dr-ja, vadovau 
jama p. Astrauskienės, sekrr.a 
■dienį turėjo arbatėlę, kuri pra 
ėjo sėkmingai. Įsirašė naujų na 
rių.

Margučių vakarienei, kuri 
bus bal. 8 d., jau ruošiamasi. 
Bus gera vakarienė, veiks lo 
terija ir gražiausi margučiai rus 
premijuoti.

Rinkliavos bažnyčios naudai 
davė — kovo 12 d. — 350.21 
ir kovo 19 d. 162.46.

Aukos bažnyčios fondui: po 
100 dol. Šv. Onos dr-ja, J. lu 
mas ir St. Anevski; 70 dol. Ka 
talikių Mot. dr-ja; 60 dol. Ka 
linauskų šeima; po 50 dol. M. 
Zavackas, P. Kalpokas, J. Grėb 
liauskas ir J. Svotelis, po 40 dl.
J. Paznokaitis, B. Kulikauskas 
ir P. Šukys; po 30 dol. Maike 
vičių šeima ir V. Giriūnas; 25 
dol. J. Suševičius ir po 24 dol.
K. Gricius, G. Kuzenberk ir 
Br. Šalčiūnas ir kt.

TORONTO LIET. NAMAI
Atkelta iš 1-mo psl.

J. Kaškelis ir Januševičius.
Einamuose re.kaiuose buvo 

keltas klausimas, kad būtu pa 
keistas L. Namų čarteris iŠ 
„non profit“ į „profit“ organi 
zacija, atseit gauti komercišką 
Čarterį, kad L. Namai imtųsi, 
iniciatyvos nupirkti tinkamoje 
vietoje ūkį, kuriame mūsų jau 
nimas galėtų stovyklauti, ruošti 
visuomeniškus subuvimus, gegu 
Žines ir kitokias kultūrines pra 
mogas. o taip pat, kad būtų su 
darytos reikiamos sąlygos netur 
tingiems pastoviai tame ūkyje ir 
apsigyventi.

Susirinkime iš daugiau kaip 
500 narių dalyvavo vos 70 ir 
daugumoje vis tie patys asme 
nys, kurie aktingai dalyvauja 
ir B-nės darbe, arba visuomeniš 
koše organizacijose. Nors sus- 
mas buvo ir neskaitingas, bet 
gana gyvas ir kūrybingas. Dau 
giausiai sumanymuose ir disku 
sijose pasireiškė dr. J. Kaške 
lis, dr. S. Čepas, Smigelskis, 
Bumbulis, Januševičius, Germa 
navičius, Bastys, Traškevičius 
ir kiti.

LN apyskaita dedama sky 
rium

PULK. PRANO KAUNO, 
prieš 7 metus mirusio, palaikai, 
iš angliškų kapinių, ateinančią 
vasarą žadama perkelti į Šv. Jo 
no lietuviškas kapines. Taip 
pat į lietuviškas kapines žada 
ma perkelti ir konsulo min. V. 
Gylio palaikai.

Lietuviškoje visuomenėje su 
kėlė nepasitenkinimą šviesios 
atminties garbingo tautiečio, 
mokslininko, profesoriaus dak 
taro Adolfo Šapokos palaikų pa 
laidojimas ne iieluviškose kapi 
nėse. Tikima, kad už kiek laiko 
ir jo palaikai ras poilsį lietuviš 
koše kapinėse.

DAINAVOJE
išnuomojamas 

komercinis sklypas.
Kampinis.

Dviejų vieškelių sankryžoje.
Teirautis WE 5-1266.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.
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SEMINARAS KOMUNIZMO 
PAŽINIMUI

Pagyvenę komunizmo glėby, 
patyrę asmeninės neteisybės ii 
visokeriopo smurto tariamės esą 
stiprūs komunizmo žinovais. 
Tačiau kiek gilu stas mūsų ži 
nojimas ir kiek objektyviai pa 
grįstas mūsų antikomunizmas, 
kad galėtume atsispirti prieš 
tikslius pasaulį beužvaldančio 
komunizmo argumentus? Tam 
reikalui Filisteriai Skautai ba 
landžio 8—9 d. d. Toronte icn 
gia seminarą. Įvairius komuniz 
mo aspektus pristatys dr. P. An 
cevčius. B. Vaškelis ir K. Skiu 
pskelis. Į seminarą kviečiam; vi 
si besidomintieji, ypač jauni 
mas iš Toronto ir kitur. Vieta 

laikas bus pranešta vėliau.
Filisterių Skautų S-gos 

Toronto Skyrius.
ŠV. JONO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Šv. Jono Kr. paiapijos baž 

nyčia iš oro pusės nuo Dundas 
g-vės ant sienos tam tyčia pa 
daryto pjedestalo bus papuošta 
Šiluvos Dievo Motinos, apie 5 
pėdas augščio akmens, menui 
ka statula, kurią pagal užsaky 
mą pagamino Čikagoje gyve 
nantis dail. skulp. R. Mozoliaus 
kas.

Stovyla apseis 500 dol., ku 
riuos savo mirusių tėvų atmini 
mui, padengs dr. Antanas ir 
Zofija Pacevičiai.

KUN. B. PACEVIČIAUS 
SUKAKTUVĖS

Šv. Jono parapijos komiteto 
iniciatyva balandžio 9. d., atve 
lyky, ruošiamas šios parapijos 
kun. kapel. B. Pacevičiui jc 
metų kunigystės sukaktuvių pa 
minėjimas. Minėjimas prasidės 
4 vai. po pietų jo atnašaujamo 
mis šv. mišiomis ir po jų, para 
pijos salėje solenizanto garbei 
suruoštomis vaišėmis - akademi 
ja.

Kun. kap. B. PaceviČius, be 
parapijai, kuris čia nuo 50 metų 
kapeliono pareigas eina, gra 
žaus įnašo, suorganizuojant 
bažnytinį chorą ir vaikų chore 
lį. jis savo kultūrine veikla, 
ypač scenos meno srityje, yra 
išplėtęs ir už parapijos ribų, 
pats veikalus kurdamas .r rėži 
suodamas jų pastatymams r.n 
tik Toronte, bet ir kitose lietu 
vių kolonijose.

Todėl, reikia manyti, kad į 
jam ruošiamą sukaktuvinį pa 
gerbimą gausiai atsilankys gau 
sus būrys jo šakotos veiklos 
gerbėjų.

Kvietimai į banketą . akade 
miją bus gaunami Šv. Jono ir 
Prisikėlimo parapijų knygynuo 
se ir Šv. Jono par. klebonijoje.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

„Tėvynės Prisiminimai“ iškil 1 
mingai atžymės dešimties metų 
sukaktį Programa buvo prade 1 
ta 1951 sausio 27 d. Visi yia 1 
iš anksto kviečiami ir laukiami 1 
balandžio 8 d., šeštadienį po 
Velykų į iškilmingą akademiją, 1 
didelio masto koncertą ir gi an 
diozinį balių Prisikėlimo para 
pijos salėje.

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

J. K1SIELAITIS 
moteriškų rūbų

Užsakymai priimami vakarais 
ir šeštadieniais.

Darbas garantuotas.
5923 Des Ecores St.

Tel. RA 9-2386.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonia...........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, LaPress.
itacuJfcaanfcsxalt

TORONTO LIET. EVANGL.
LIUT. ANTRA GIESMIŲ 

šventė įvyks „Verbų“ sekma 
dienį. kovo 26 d., 1 vai. po p 
Išganytojo evang. - liut. baž 
nyčioje, Bloor Str. W. — kam 
pas Indian Rd. Šios šventes 
programoje dalyvaus kun. Di 
lys iš Čikagos, sol. H. Rož i 
tis, par. mišrus rhoras, triūbi 
ninkai, vargon. p. Beresenevi 
čienė - Yčaitė, vargonų solistės 
ir šventės dalyviai bendiomis 
giesmėmis. l'uoj po šventės pro 
gramos užbaigimo, Alhambrss 
United Church saloje, kamp. 
Alhambros ir Bloor Str. West, 
įvyks parap. tarybos ruošiama 
kavutė visiems šventės daly 
viams.

Nuolankiai prašome giesmių 
šventėje ir kavutėje, dalyvauti.
NAUJĄ PREKYBOS B-VĘ 

sukūrė J. Strazdas su kt., tai 
Canadian Hi Fi Distributing 
Co. Ltd., (249 Dufferin St., To 
ronto, Ont., tel. LE 3-0421). 
kuri prekiauja iš Vokietijos HI 
-FI Stereo aparatais, kabinę 
tais, turinčiais radio ir patefono 
įrengimus. Aparatai palyginti 
nebrangūs, bet labai geros ga 
mybos.turi puikų toną, norint,»š 
vystomą į orkestrinį skambėji 
mą. B-vė žada skyrių steigti ir 
Montrealyje.
JONAS R. SIMANAVIČIUS. 
KLB Toronto apylinkės pirmi 
ninkas, Pabaltiečių Federacijos 
pirmininkas ir radio programos 
„Tėvynės Prisiminimai“ vedė 
jas, pakeitė adresą. Dabartinis 
adresas yra 974 College Str. 
Toronto 4, Ont. Teleionas pa 
siliko tas pats LE 4-1274,

Jau šį mėnesį tuo pat adresu 
bus atidaryta ir įvairių dovanų 
krautuvė, kur bus galima įsigyti 
visokių lietuviškų plokštelių, 
radio aparatų, knygų, įvairių 
dovanų ir kitų reikalingų daik 
tų-

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

KOVO 25 D. TORONTE 
SPORTO PIRMENYBĖS
Šio mėn. 25 d. Toronte įvyks 

maža sporto šventė. Tą dieną 
Kanada. Sporto Apygardai pa 
vedus, S. K. ,,Vytis" ruošia vy 
rų ir moterų stalo teniso pirme 
nybes. Tą pačia dieną į Toron 
tą atvyksta iš Rochesteno ,,Sa 
kalo“ krepšininkės ir tinklinin 
kės, kurios sužais draugiška? 
rungtynes su „Vyčio“ jauniau 
siomis sportininkėmis. Po visų 
rungtynių 8.30 vai. vakaro bus 
suruošta visiems žaidynių daly 
viams arbatėlė. į kurią kviečia 
mi atsilankyti visi „Vyčio“ na 
riai, rėmėjai ir bičiuliai.

Balandžio 15 d. sąryšyje su 
XI š. A. lietuvių žaidynėmis. 
Pris. parap. salėje įvyks šaunūs 
šokiai, grojant Benny - Ferry 
orkestrui. j. b.

I. G. ELECTRIC R d 
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

ttantnu»mm«u»»:uutumHittniu

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.
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