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Vakarų neveiklumas žudo taiką
RUSIJA PRISIPAŽINO,KAD JI LAOSE VEDA -------------------------------------------------------------------------------—NO,

KAS NAUJA KANADOJEIMPERIALISTINI KARA,BET VAKARAI APIE TAI 
TIKTAI KALBA IR NIEKO NEVEIKIA, TODĖL 

„SUKILĖLIAI” EINA PIRM/N
Konge vis dar vyksta didelė su irutė, nes JTO stabdo teisėtos 
valdžios veiksmus ir todėl so vietininkai eina pirmyn. — 
Taikomoji komisija atidengė Lumumbos sumanymų paslap 
tj. — Alžyro derybos j»j Prancūzija kol kas neina sėkmingai. 
— Sensacija apie kubiečių ka strininkų sumanymą prieš Ken 

nedy seimą. —
Velykos šiemet žmonijai nu 

vo sudrumstos sovieiijos veda 
mu imperialistiniu karu Lao 
se ir patylomis Konge. Šie du 
karai, kurių tikslas

RUSIJOS DIKTATŪRAI 
LAIMĖTI

LAOSĄ IR KONGĄ, 
linksta sovieams palankiai tik 
tai todėl, kad Vakarai kalba, 
bet neveikia.

Galimas dalykas, kad šitie 
du karai, už kuriuos atsakomy
bė teks Amerikai, nulems visą 
Kennedy prezidentavimo laiku 
tarpio likimą. Kol kas 
REIKALAI VYSTOSI AME 

RIKOS, DRAUGE IR 
ŽMONIJOS, NENAUDAI.

LAOSE JAV veiksmai, pa 
šaukus tam reikalui kanuome 
nės grupavimą, sudarė efektą. 
Efektas tiesiogiai pasiieiške it 
Maskvoje. Bet neilgam. Kai 
pasirodė, kau tiktai manevru 
tas manevras ri užsibaigė ir i 
konkrečius veiksmus Amerika 
nesiryžta,
MASKVA AGRESIJĄ LAO 

. SE TĘSIA TQLIAU
Ne tiktai tęsia, bet SLATO 

susirinkus Eangkonge, Maskva 
tą pačią dieną sušaukė Vaišu 
vos pakto valstybes ir ten iŠ 
kėlė... naujus reikalavimus.

Būtent: Laosas turi būti be 
karo perleistas sovietams... Tai 
atrodo paradoksu, bet taip yra, 
nes Laoso valdžios pirminin 
ku Maskva reikalauja pastaty 
ti sovietimnką.
BLEFAS viešpatauja toliau. 
Nors Maskva atvirai prisipaži 
no, kad Laose ji veda kovą, pa 
kūrusi ten karą, bet vis dar kai 
bama ir rašoma, kad tą karą ve 
da ..sukilėliai”. Šis melas ir 
žmonių mulkinimas žemina Va 
karų autoritetą ir jais pasitikė 
jimą, Maskva Laosui oficialiai 
ir visam pasauliui žinomai pa 
siuntė jau 10Q0 lėktuvų su gink 
lais; Maskva veda derybas dėl 
Laoso užgrobimo, o Vakarai 
vis dar vynioja šią tiesą į vatą 
ir kalba apie sukilėlius.

LAOSE PADĖTIS 
KRITIŠKA.

Jeigu Amerika nesiims grieš 
tų žygių, Laosas bus užkariau 
tas.

Maskvos taktika dabar tokia: 
uždelsti derybas, kol Laos bus 
užkariautas... Todėl JAV as 
tovas turėjo jieŠKoti Sibire Chr 
uščiovo, todėl ir Gromyka pra 
šė Kennedy, neskubėti „duoda 
mas vilčių, kad galima bus su 
sitarti”. . .

MASKVA SKUBINA
laoso užkariavimą

ir visom jėgom veržiasi pir 
myn, kad kai bus susitarta dėl 
derybų, kad nebūtų jau dėl ko 
derėtis. . . Laosas jau bus So 
vietų užkariautas.
KONGE vyksta larpusavės ko 
vos. Kongo vyriausybei lūpi vi 
są naujai sukurtą valstybę ap 
jungti ir sutvarkyti, kaip jau su 
sitarla, konfederacijos pagrin 
dais, iš penkių dalių. Bet iš šia 
ui rytų karu veržiasi lumumbi 
ninkas, aprūpinamas rusų gink 
jais ir instruktoriais, Gizenga, 

Kai centrinė Kongo valdžia pa 
Gižengą, Jungtinių Tautų at 
stovas pasipriešino ir JTO tei 
kia jam pagalbą...

Jungtinių Tautų oilnačial 
Kongo tyrimo komisija jteike 
labai įdomų raportą, kuriame 
dokumentais įrodinėjama, kad 
bandė įvesti savo tvarką ir pas 
LUMUMBA BUVO ĮSAKĘS 

IŠŽUDYTI VSUS 
DEMOKRATUS

ir įvesti sovietinę diktatūrą. Lu 
mumbos įsakymas labai žiau 
rus ir plačiai kaiba, kaip reikia 
žmones kankinti, kaip persekio 
ti ir žudyti.
ALŽYRO deryoos su Piancū 
zija taip pat neina sėkmingai. 
Toms deryboms kenkia kraštu 
tinių nusistatymai, kuriuos 
kursto dar kraštutinesni.

Bendra tarptautinė būsena 
yra labai bloga: sudrumsta ne 
aiški ir kiekvienu metu galinti 
prasiveržti karu.

DIDELIŲ ABEJOJIMŲ 
KELIA JAV LAIKYSENA.

JAV spauda pilna įrodinėji 
mų, kad Amerika pirmoji karo 
nepradės. Bet tas juk žinoma 
ir be Įrodinėjimų. Tačiau cuo 
remiantis, sovietija karus ir pra 
deda ir remia, o Amerika nerea 
guoja. Ir Laose Vakarai vis 
tiktai prašo sustabdyti karą, o 
sovietija į prašymus ir dėmesio 
neatkreipia.

Savotišką sensaciją sukėlė 
JAV apčiuoptas
KASTR1NINKŲ SĄMOKS 

LAS PRIEŠ JAV 
PREZIDENTĄ.

JAV sekliai susekė, kad keturi 
kastrininkai buvo sudarę planą 
pagrobti Kennedy dukterį Ka 
roliną. . .

KITOS ŽINIOS
— Kennedy paprašė kongre 

są naujų pinigų atominei komi 
sijai, kad ji trumpu laiku gale 
tų pagaminti atominį icKtuvą, 
kuris per dvi valandas nuskris 
tų iš Amerikos į Europą.

— Slevensonas tarėsi su Af 
rikos šalių atstovais dėl JAV 
pagalbos.

— JAV padovanojo Kong> 
žmonėms 11,000 tonų kvieti 
nių miltų.

— Čekų turbininis lėktuvas, 
Maskvos gamybos, nukrito su 
52 keleiviais, kurie visi žuvo.

— JAV atstovai nuvyko į 
Rusiją tartis dėl kultūrinių ry 
šių — filmų, spaudos ir kt.

— SEATO nariai sutarė, jei 
nesiseks su Maskva dėl Laoso 
susitarti, tai jie gali panaudoti 
tam reikalui ginklus.

— Kennedy statybos planui 
vykdyti pareikalavo 2 su puse 
miliardų dol.

— JAV pasiūlė Gencvoje 
nuolaidas dėl atominės kontro 
lės. bet rusai ir su jomis nesu 
tinka.

— Rusk 2 vai. tarėsi su Neh 
ru dėl Laoso ir kitų polit. prob 
lemų.

— Į Laosą iš šiaurinio Viet 
namo ateina reguliari kariuo 
menė.

— JAV viceprezid. Johnso 
nas išvyko į Europą lankyti 
valstybių sostinių.

ONTARIO PADIDINS 
MOKPKLOMS IŠLAIDAS

Švietimo vadovybės skaičia 
vimu, dabai Ontario mokyklo 
se kiekvienam besimokančiam 
jaunuoliui yra skiriama 5 dal. 
Dabar pirmininkas Fiost pra 
nešė, kad tokios išlaidos nepa 
kankamos ir kad jos reikalin 
gos padidinimo. Nustatyta, 
kad mokyklos gaus pinigus to 
kiu apskaičiavimu, kao kiekvie 
nam pradžios ir vidurinės mo 
kyklos mokytoju iišeitų po 20 
dolerių, universiteto studentui 
po 30 dol. ir specialios mokyk 
los mokiniui po 40 dol. Visoms 
provincijos mokslo išlaidoms 
teks pridėti viso 54 mil. dol. me 
tams. Šių išlaidų niekas neturi 
teisės atsisakyti mokėti, — pa 
reiškė min. Frost.

SVETIMI KAPITALAI 
KANADOS ŪKIUI 

REIKALINGI
Kaikieno keliama minos, 

kad Kanadą slopina svetimi ka 
pilalai, kurie naudojasi iš K? 
nados ūkio. Tačiau pi amoni 
ninkai yra kitokios nuomones. 
Štai „Canadian Institute of Mi 
ning and Metalurgy“ preziden 
tas H Durell teigia, kad labai 
skubus Kanados pramonės au 
girnas susiduria su kapitalų tru 
kurnu. Per paskutinius 10 me 
tų Kanados kainų pramonė pa 
dvigubėjo, ir buvo atsitikimų, 
kad buvo pristingama medžią 
gų tai pramonei normaliai veik 
ti, dėl ko kildavo ir darbų su 
stabdymų ir iš to—nedarbas. 
Jeigu būtų pakakę kapitalų, ku 
rių pati Kanada stokuoja, daug 
sparčiau eitų pramonės Kilimas 
ir mažiau būtų bedarbių. 
Tam trūkumui pašalinti gali pa 
sitarnauti svetimų kapitalų pri 
traukimas.

— De Gaulle šią savaitę kai 
bės apie Alžyro reikalus.

— Kennedy pareikalavo pa 
pildomu 2 miliardų apsiginkla 
vimo reikalams.

— Macmillanas atvyksta į 
JAV ir čia bus Kennedy sve 
ciu, po to atvyks į Kanadą.

— Velykų metu iš šiaurinės 
Vokietijos pasireiškė ypatingas 
pabėgėlių antplūdis.

MASKVA TELEFONAVO Į 
ČIKAGĄ

DĖL PAŠKEVIČIAUS
Maskvos radiją kovo 24 d 

pranešė, kad kalbėjęsis radio 
telefonu su Čikagos policijos 
pareigūnu, klausdamas, Kokių 
priemonių Čikagos policija ėmė 
si suareštuoti ir sovietinėms įs 
taigoms peiduoti Mečį Paske 
vičių, kurį sovietai kaltina karo 
nusikaltimais vokiečių okupaci 
jos metu. Čikagos policijos pa 
reigūnas atsakęs, kad tai esąs 
reikalas, kurį turįs išspręst- 
Valstybės departamentas (JA 
V užs. reikalų ministerija.

— Netol Tuebingeno suim 
tas buv. SS Oberucharfiurer 
to Haupt, kuris nuo 1940-44 
metų buvo StuttLofo kaceto 
(prie Dancigo) sanitaru. Tavu 
kacete buvo kalinama daug be 
tuvių. Hauptą susekė speciali 
prokuratūra Ludvigsburgt. Jis 
kaltinamas benzininiu švirkštu 
nužudęs apie 100 nedaiLia^ 
kacetimnkų.
• Sugrįžo iš Floridos po atos 
togų pp. Naginioniai ir p. Pa 
paurėliene.

NEDARBAS KANADOJE 
DAR DIDĖJA 

Susirūpinimas jį nugalėti
Kanados valstybinės stat.sti 

kos duomenimis, Kanadoje ne 
darbas dar didėja. Kovo mene 
šio vidupyje bedarbių priskaity 
ta 719.000, Kas reiškia, kad pa 
lyginus su vasario mėnesiu, be 
darbių padidėjo 2o,000. Tat 
bedarbiai sudaro apie 11.3% 
visli dirbančiųjų.

Akivaizdoje tekios padėties 
ir centro profesinių sąjungų biu 
ro vedėjo Liaude Jodoin susi 
rūpinimo, kad nedarbas dar ga 
lįs kilti, darbo ministeris Stair 
pareiškė, kad dabar nedarbas 
nesudarąs didelės problemos ir 
jis bus nesunkiai nugalėtas.

KOMITETAS KOVAI SU 
BADU

Kanadoje, jau 18-toje vals 
tybėje, susirinkus 50-ties orga 
cijų atstovams, sudarytas, ki 
tų valstybių pavyzdžiu, komite 
tas kovoti su badu, kuris kai 
kurias valstybes kankina pašto 
viai, kitas gana dažnai. Kana 
dos komitetas kovos su oadu, 
sudarytas remiantis pereitų n.e 
tų suvažiavimo Romoje nutari 
mu. Jis daugiausia skiriamas pa 
galbai kraštu, kurie ūkiškai yra 
atsilikę ir nesugeba visų gyven 
tojų tinkamai apiūpinti. lai 
yra kraštai arba tiktai kylą, ar 
ba komunistų nusmugdyti iki 
badmiriavimo laipsnio.

KELIAMA KOVA SU 
KRAUTUVIŲ 

ŽENKLIUKAIS
Kaikurios Kanados krautu 

vės už įperkamas ptekes išduo 
da ženkliukus, už kuriuos vė 
liau duodamos papildomos pre 
kės. Kitos krautuvės ženkliukų 
neduoda. Ottawoje, pas min. 
pirm. Diefenbakerį, lankėsi 
krautuvininkų delegacija, kuri 
įtaigojo, kad toks elgimasis 
yra prieš įstatymus, kurie ūžti 
krina visiems lygias teises, o 
ženkliukai nukreipia pirkėjus į 
privilegijuotas krautuves ir sk 
riaudžia tuos, kurie ženkliukų 
neduoda. Be to, ženkliukų da 
vimas yra atviras pirkėjų ap 
gaudinėjimas, nes jie už pre 
kės, gaunamas papildomai, vis 
vien sumoka, tiktai kita forma.

BYLOJE PRIEŠ EICHMA 
NA ĮJUNGTI iR MASINIAI 

ŽUDYMAI LIETUVOJE
Izraelio teismo byla prieš 

Adolfą Eichmaną, kaltinamą va 
dovavus masiniam žydų žudy 
mui Europoje karo metu, nu 
kelta j balandžio mėnesį. Iš kai 
tinamojo akto aiškėja, kad 
Eichmanas kaltinamas ir Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos žydų 
masiniu žudymu. Jo vadovavi 
mu Lietuvoje buvo nužudyta 
80.000 .žydų, Latvijoje dau 
giau kaip 30.000, Estijoje 4 70, 
Tilžėje (turėtų būti TLžės ges 
tapo apygardoje) 5.500, Gu 
dijoje apie 7.600, Rusijoje apie 
2.000.Visi jie buvo nužudyti eg 
zekucines komandos (Elnsatz- 
-komando) „A". Eichmano ko 
ordinuotosios kitos komandos 
nužudžiusos tiek žydų: Koman 
da „B” Gudijoje ir kitur 45. 
000, komanda „C” Ukrainoje 
75.000. Komanda „D* ‘(nepa 
sakyta kur), sunaikinusi 54.000 
žydų. Tų keturių egzekucijos 
komandų aukų skaičius iki 
1942 m. lapkričio mėn. siekiąs 
363.000. Atskilai Eichmanas

„Tėvynės prisiminimų” radio valandėlės, kuriai sueina 10 me 
tų, vedėjas J. R. Simanavičius prie radio aparatūros 

(žiūrėkite 4 šio NL nr. puslapj).

Skelbiama lietuviškojo
SPORTO SAVAITE

DAUGIAU DĖMESIO LIETUVIŠKAJAM 
SPORTUI!

Kiekvienam jaunimo bičių 
liui yra žinoma didžios išmin 
ties tiesa: „Sveikame kūne svei 
ka dvasia!”. Ši tiesa, be abejo 
nes, liečia ir lietuviškąjį jauni 
mą, apie kurį galima pasakyti; 
Sveikame lietuvio kūne yia 
sveika lietuviškoji dvasia. Štai 
kodėl lietuviškojo jaunimo bi 
čiuliai, vadovai yra taip iiuošir 
džiai susirūpinę burti, rikiuoti 
lietuviškąjį jaunimą į lietuviš 
kojo sporto gretas, štai kodėl ir 
visai lietuviškajai bendruome 
nei turi būti svarbu susirūpinti 
nuoširdžiau esamais sportu klu 
bais, jųjų veiklą remiant, steig 
ti naujus sporto klubus bei 
sporto būrelius kad ir mažoje 
lietuviškoje kolonijoje. Šia ae 
paprastai svarbia bei efektinga 
lietuviškąjį jaunimą jungiančia 
bei ugdančia jėga lietuvių ko 
lonijos buvo per mažai susirū 
pinę, per mažai jai skyrę dėme 
šio. Tik kelios musų kolonijos 
dėka tenai esančių energingų 
jaunimo vadų, pasiekė nepap 
rastai puikių rezultatų šioje sii 
tyje.

Artėja nepaprstas įvykis Ka 
nados lietuviškojo jaunimo gy 
venime: šio mėnesio 15 — 15 
dienomis Toronte vyKsta Vie 
nuoliktosios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės. Čia 
suplauks šimtai gražaus lietu 
viškojo jaunimo. Jie čion at 
vyks pademonstruoti lietuvio fi 
zinės jėgos talentą bei grožį. 
Bet tikrovėje juos čia atves, 
jungs lietuviškoji sirdi.,, lietu 

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULA1TIS
„DAINAVOS1

„Dainavos” ansamblio 15 
metų sukakties minėjimo kon 
certas įvyksta balandžio 9 d. 
Marijos augšt. mokyklos salė 
je. Šis koncertas bus vienu iš

kaltinamas dar, kad Rygoje bu 
vo nužudyti atvežti 4000 iš Vo 
kietijos, Austrijos ir Cekoslova 
kijos. Kitu atveju jis kaltina 
mas 3.500 Vok-ctijos ir 55.030 
Gudijos žydų nužudymu Mins 
ke.

Be šių kaltinimų, siejamų su 
Rytų kraštais, Eichmanas kalti 
namas dar šimtų tūkstančių žy 
dų kankinimu ir žudymu įva 
riuose kacetuose. Ypač prikiša 
mas jam Vengrijos žydų masi 
nis žudymas.

’KONCERTAS 
didžiausiųjų lietuvių muzikinių 
įvykių Čikagoje ir jam skiria 
ma daug dėmesio.

Viena iš pagrindinių šio kon 
certo dalių bus Sibiran ištrem 
to ir ten mirusio vilniečio kom 
pozitoriaus J. Siniaus kantatos 
„Troškimas laisvės” išpildy 
mas. Taip pat bus duota ii 
gesnė ištrauka ir „Pagirėnų” 
operos, daug solo (solistai — 
D. Stankaitylė, J. Vaznelis, A. 
Brazis) ir choro dainų ir taut, 
šokių.

Chorui diriguos Stp. Sodei 
ka ir Algis Šimkus. Taut. So 
kius parengė — Izolda Relienė 
ir Faustas Strolia; dekoracijos
— Viktoro Petravičiaus, rėžis.
— Antano Rūko.

viskoji dvasia. Mes sveikiname 
nuoširdžiai šio gražaus įvykio 
vadovus ir sportininkus bet 
sportininkes ir Imkime gražiau 
sios sėkmės laimėti visiems!

Kanados Lietuvių Beadruo 
menės Krašto Valdyba ir Kana 
dos Lietuvių Bendru jmenės 
Kultūros Fondas, didžiai ver 
tindami lietuviškojo spoito rei 
KŠmę bei svarbą Kanados lietu 
viškąjam jaunimui, šia .nepa 
prastai gražia lietuviškojo spor 
tinio jaunimo sąskrydžio pro 
ga Toronte, skelbia
LIETUVIŠKOJO SPORTO 
SAVAITĘ KANADOJE, 

balandžio 9-16 dienomis. Šia 
ypatinga proga mes sveikina 
me visus sporto darbuotojus 
Kanadoje, giliai vertiname jų 
jų taip svarbų darbą lietuvišką 
jam jaunimui ir linkime jiems 
visiems ištvermės ateičiai. Mes 
gėrimės lietuviškojo jaunimo 
ryžtingumu, lietuviškojo spor 
to gretose, siekti lietuviškos dva 
sios grožio jaunatviškos jėgos 
harmonijoje. Šia proga, oetg>, 
mes nuoširdžiai prašome ir vi 
sų lietuviškosios Bendruome 
nės darbuotojų labjau susiiū 
pinti lietuviškuoju sportu, jin 
giant juo mūsų gražųjį jauni 
mą. Sveikame lietuvio kūne 
bus sveika ir jojo lietuviškoji 
dvasia.

Stp. Kęsgailą, 
Krašto Valdybos pirmininkas 

Tėv. J. Borevičius, S. J. 
K. L. B. Kultūros Fondo 

Pnminimcas.
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Gyvybiniu reikalu

Anapus geležinės uždangos
UŽRAŠAI IŠ GEDIMINO KRAsTO

Spaudos B-vė „Nepriklauso 
ma Lietuva“ kūrimosi laiku tu 
rėjo tikslą padėti pagrindą „N. 
L." laikraščiui, kuris šioje ko:i 
tinento dalyje laikys tinkamą 
barą lietuvybės išlaikyme. Šis 
klausimas svarbus dabartyje, o 
juo svarbesnis bus ateityje, to 
dėl B-vė ir savo įstatuose išira 
šė, — spausdinto lietuvis .o žo 
džio išlaikymo tikslą, kuriuo 
pasiryžusi žadinu, palaikyti ir 
kelti kiekvieną mūsų tautai 
brangų lietuvį.

Žinant mūsų laikraščio di 
džiuosius lietuviui uždavinius, 
prisidedant prie didžiojo lietu 
vybės išsilaikymo darbo, drįs 
tame kreiptis į visus mielus Tau 
tiečius žemiau talpinamu prašy 
mu:

1. Spaudos B-vė praeities eko 
nomine veikla nesididžiuoja, iš 
skyrus talkinimą K. L. C. T 
bai leidžiant savaitraštį ,,N. L- 
vą“, kuris nois vargingai, bet 
visą laiką spausdinamas buvo 
B-vės mašinomis. Laikui bė 
gant ir aplinkybėms kintant, 
praeitais metais B-vė prisiėmė 
atsakomybę už šio laikraščio 
leidimą, tuo pačiu lapo „N. L- 
vos“ savaitraščio leidėja.

2. B-vei steigiantis ir nupei 
kant senas mašinas, gal atatiko 
pagal to laiko aplinkybes, nes 
jomis dar iki šiolei spausdina 
mas laikraštis, bet taikantis prie 
dabartinio gyvenimo išreikala 
vimų — jau vien tik laikraščio 
išleidimu tenkintis negalima ir 
reikia persiformuoti į pilnai vei 
kiančią spaustuvę — pagrindi 
nai dirbant kitus spausdinimo 
darbus, kuriais Montrealio mies 
to spaustuvės apkiautęs.

3. Visam šiam pcrsiformavl 
mui atsakomybę imasi B-vės v- 
ba, kuri jau yra nutarusi pirk 
ti naujas spausdinimo mašinas 
(ofsetą), kurių kaina būtų apie 
15,000 dol. Šiai sumai apie treč 
dalis jau yra sukeltas.

4. Naujomis spausdinimo rna 
šinomis dirbant, siekti ne 
tik mokėti dividendą už įdėtą 
kapitalą akcininkams - šeriniu 
karos, bet ir laikraštį pntaiky 
ti prie šių ir ateities dienų reika 
lavimų, — kad visus Mielus 
Skaitytojus lankytų gražesne 
savo išvaizda, tobulesniu turi 
mu, o juo labjau, kad taptų „N. 
L-va“ dienraščiu arba bent bu 
tų sudažnintas.

5. Šiam užsibrėžtam tikslui 
įgyvendinti B-vės vadovybė 
skelbia B-ves šėrų - akcijų pla 
tinimo aktyvų vajų, kurio nu tu 
piašome tautiečius ne lik Ka 
nadoje, bet ir kitur gyvenan 

A. A. AUGUSTINUI JONAIČIUI 
mirus, jo brolį STASJ nuoširdžiai užjaučiame

'PONIAI ELENAI VANAGIENEI SU VYRU 
mirus sesutei Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
M. ir J. Kandižauskai.

čius, pagal išgales šeių įsigyt:, 
o jau turinčius padauginti jų 
skaičių.

6. Vajaus lamas numatomas 
iki šių melų rudens, Kurio už 
baigimui Monrealyje įvvks 
specialus parengimas ,,N. L.“ 
20-ties metų sukaktuvių minėji 
mas — balius. Be to, šitas va 
jus vykdomas per bendradar 
bias visose lietuvių apgyvento 
se vietovėse, kurių kreipimąsi 
prašome vertinti, kaio pačios 
B-vės prašymą.

7. Jau tuumų atstovų pavc.r 
dės skelbiamos žemiau, Let vie 
dvėsė, kur dar nėra, arba ne 
būtų, mūsų atstovų, taip pat už 
Kanados krašto ribų, bei pavie 
niai gyvenančius Tautiečius, 
prašome atsiliepti į šį mūsų va 
jų, siunčiant serams pinigus B- 
vės adresu „Nepriklausoma: 
Lietuva“, 7 722 George St., La 
Salle - Montreal, Canada.

8. Įsigydami serus, prašome 
žinoti kas seka:
a. Spaudos B-ve ,,N. L va“ yra 

įsteigta 1948 m. rugsėjo m. 
20 d. ir to pat mėnesio 24 d. 
įregistruota Quebec'o provin 
ei jos Registeryje, su būstine 
Monliealio mieste.

b. Spaudos B-vės ,,N. L.“ na 
rials - šėrminkais gaii būti as 
menys užsimokėję bent vie 
na — ir nedaugiau (50) pen 
kiaskešimt, čaitenu uustaty 
tos vertės akcijų (šėrų), ku 
nų vieno kaina lū dol.

c. Akcininkas savo akcijoms (šė 
rams) atstovauti gali daryt 
raštišką įgaliojimą kitam šios 
B-vės akcininkui, jei pats ne 
dalyvauja susirinkime.

d. Vyriausias B-vės reikalų sp 
rendėjas yra metinis šeriniu 
kų susirinkimas, kuris kiek 
vieniems metams išrenka sep 
tynis Direktorius B-vei vado 
vauti.

e. B-vės turimi atstovai šiose 
apylinkėse:

1. Montreal, Que. — 
Juozas Šiaučiulis,

2. Winnipeg, Man. —
Kostas Strikaitis,

3. Edmonton, Alta —
P. Šiugždmis,

4. Sault - Ste - Marie —
Jurgis Skardis,

5. North Bay, Ont. —
Ignas Ramonas,

6. Rodney, Ont. —
A. Kojelaitis,

7. Mt. Brydges, Ont. — 
Juozas Bersėnas.

8. Oakville, Ont. —
K. Rimkus.

Spaudos B-vės „Nepriklausoma 
Lietuva” V adovybė.

J. Z. J. Rutkiai.

Prieš tūlą laiką Lietuvoje 
viešėjo grupė Lenkijos atletų, 
viso 49 asmens iš turėjusių da 
lyvauti 51. Užrašus daro Lech 
Drapinski. Jis, laisvesnio sve 
timšalio akimis, pastebi ir tnu 
ms, esantiems už Lietuvos ri 
bų, įdomių momentų, kūne 
budina dabartinę, Rusijos ko 
lonizuojamą Lietuvą.

Nepalankiai atsiliepęs apie 
Lenkijoje, rusų pavyzdžiu, įsi 
galėjusią biurokratiją, dėl ku 
rios teko daug vargti, kol bu 
vo sutvarkytas ekipos išvyki 
mas. Drapinski pastebi, kad 
lietuviai jiems visus formalu 
mus greit ir tiksliai sutvarkė.

Iki Gardino jie vyko trauki 
niu, bet... ir šiame trumapme 
kelyje okupantas jau sudarė 
eilę kliuvinių: pirmiausia rei 
kėjo pereiti Gudijos sieną ir 
muitinę; reikėjo persėsti į pla 
čiabėgį traukinį, ir atlikti ir 
kitus „plačiosios tėvynės“, ku 
n tačiau apstatyta visokiais 
kliuviniais, formalumus.

Drapinski sužavėtas lietu 
vių svetingumu ir vaišingumu. 
Lietuviai lenkus iŠ tiaukinio pa 
sjėmę Į autobusus. Pervažla 
vus Lietuvos — Bielorusijcs 
sieną, lenkų atletų ekipą suti 
kusios Druskininkų mokyklos 
mokines, tautiškai pasirėdžiu 
sios, su savo direktorium prie 
šakyje. Jos lenkus apdovaao 
jusios rūtų puokštėmis. Bet 
gal daugiausiai lenkai buvę na 
stebinti, kai muitines valdiniu 
kas pareikalavęs iš autobuse 
išlipti vedusias ii vedusiųjų po 
ras. Bet tai buvusi maloni štai 
gmena, nes visi vedusieji ir iš 
tekėjusios Lietuvoje turi teisę 
gauti po. auksinį žiedą... Tuo 
tikslu jie buvo iškviesti.

Druskininkuose svečiai pie 
tavę. Esą visi, kas į Lietuvą 
vyko jau ne pirmą kartą, žino 
ję, kad „Lietuvoje reikia vai 
gyti visko po nedaug“, nes 
kas iš pradžių gerai užkanda, 
turi atsisakyti pusės pietų pa 
tiekalų. . . Taip buvę ir šį sy 
kį.

Iš Druskininkų lenkai buvę 
vežami į Kauną, kur vyko tur 
nyrąs. Buvusi naktis. Tūla len 
kė bandžiusi užvesti dainas, 
bet kelionės nuovargis ir nak 
tis traukusi į miegą, iš dainų 
nieko neišėję. Ir keliauninkai 
pradėję snausti. Tačiau snau 
dūlys nebuvęs saugus... Kaž 
kurioje vietoje, autobusas taip 
pasišokėjęs, kad snaudęs p. U. 
banskis išskrido iš savo vietos 
ir pabudo... tiktai ant grindų. 
L. Drapinski nesako, ar p. Ur

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ ANKETOS 
UŽBAIGAI

Į 1960 metais paskelbtąją 
„Nepriklausomos Lietuvos“ lai 
kraščio anketą hgšiol vis dar 
ateidavo atsakymų, bet, atro 
do, dabar jie jau bus sustoję. 
Tat reikia ją užbaigti. GG skai 
tytojams buvo duoti keli klau 
simai, kuriais tačiau galima pa 
reikšti mintis, kokias kas tiktai 
norėjo. Baigiant anketą, pabalį 
dysime suminėti bent būdingas 
nius pasisakymus.

Pirmasis klausimas buvo : Kas 
Jums „NL“ daugiausia patiko, 
patinka?

Štai pluoštas atsakymų:
Viską skaitau ir viskuo do 

miuosi. Tačiau, Kas labjausiai 
patiko, negalėčiau pasakyti, 
nes spec, atrankos nedarau. Ta 
čiau galiu pasakyti bendrą nuo 
monę: „NL“ yra rimto turimo 
laikraštis. Tokiu galėtų ir to 
liau pasilikti.

Lietuvių kūrimasis Kanado 
je, Kanados vyriausybės darbų 
konstatavimas, kelionių aprašy 
mas.

Moksliški straipsniai, straips 
niai visuomeniškais reikalais, ir 
paties redaktoriaus straipsniai.

Mokslo ir technikos naujie 
nos.

Visi skaitytojai, kiek girdžiu, 
,,NL” patenkinti, tik nepaten 
kinti, kad ne vienais metais ne 
paskelbė, kiek kaštuoja įėjimas 
į NL spaudos balių.

banskis pabudo sveikas, ar su 
įlaužtu šonkauliu. Bet lenkus 
lydėjusieji lietuviai, pasiteisir 
darni, aiškinę, kad p. Urbans 
kį paveikusi Gedimino dvasia, 
bandydama padaryti jį savo ii 
teriu, nes tiktai literius - joji 
kus kaikada įmantrūs arkliai 
taip netikėtai išmetą iš balno...

Kaune svečių laukusi vaka 
rienė ir patogus poilsis „Lietu 
vos” viešbuty.

Po turnyro, apie kuiį jau Du 
vo rašyta. Lech Drapinski a 
šo:

Autobusas išvystė greitį ir 
nekeisdamas bėgių įkopė į au 
gšlumą. Kaunas liko užpakaly 
je. Kairėje nuostabus vaizdas 
gaubia upelį. Čia Adomas Mic 
kevičius skirdavo pasimaty 
mus savo širdies damoms...

Siauru asfaltiniu keliu veiK 
jd1dmiesti|škas judėjimas. Be 
veik 90% vežimų — sunkve 
žirniai, išverčiamosios inaši 
nos, traukėjai ir traktoriai. Ste 
bėtis reikia mūsų autobuso vai 
•metėjo taiklumu, kaip jis 
tiksliai lenkia mašinas sifiura 
me kely, kur tiktai kelių cen 
timetrų paklaida mūsų autobu 
są nuklampmtų į skystą molj.

Lietuvos kartografai neturi 
gerų darbo sąlygų. Tiktai 
prieš kelis metus išleistas že 
mėlapis, dabar jau yra nete 
kęs aktualumo. Reikia naujo 
žemėlapio. Taip, bet kas gi ge 
įėjo numatyti, kad 1960 me 
tais tiktai už keliolikos kilo 
metrų nuo Kauno centro iškils 
vandens užtvara ir bus sudary 
tas dirbtinis ežeras, čia vadina 
mas Lietuvos jūra. Nemunas, 
savo tėkmėje atsidūręs į kliuvi 
nį, plačiai išsiliejo... Pučia vė 
jas. Ežere, kaip tikroje jūroje, 
kyla bangos. Taip suformuo 
tam vaizdui trūksta tiktai la> 
vų. Bet jų mes čia nepamatysi 
me, nes užtvaros statytojai sa 
vo projekte nenumatė šliuzų, 
kurie praleistų tokius vandens 
pastatus.

Vietovė ties užtvanka kiek 
primena penkiasdešimtųjų me 
tų pradžią Naujoje Hutoje. 
Viena didelė statyba. Iš įvai 
rių krašto vietų čia atsikelia iš 
tisos šeimos. Tai joms čia sta 
tomi šviesūs blokai. Užtvaros 
centre reikia rėkti, norint būti 
išgirstu, tiktai vieno metro 
nuotolyje. Reikia rėkti, nors 
iš keturių įmontuotų turbinų 
veikia tiktai dvi. Galingumas 
apie 30 megavatų. Visiška au 
tomatizacija. Hidroelektrinę 
aptarnauja tiktai keturi augš 
tai kvalifikuoti specialistai.

Bus daugiau.

Žinios iš okupuotos Lietu 
vos. Technikos, naujienos.

Politinių įvykių savaitė yra 
labai gara. Skyrelis „Juokda 
riai” taip pat yra puikus ir tai k 
lūs. Įdomios yia mokJo ir 
technikos naujienos.

Politinės žinios.
Turtinga politinė apžvalga 

pirmame puslapyje. Atsimini 
mai iš praėjusiųjų laikų gyveni 
mo. Mokslo ir technikos nau 
jienos.

Daugiausia patiko: Lenkijos 
karo atstovo Kaune atsimini 
mai; laiškas iš Lietuvos, peša 
kantis apie dabartinį lietuvių at 
kaklumą; teisingi pasisakymai 
lietuviškos Prūsijos reikalu; 
kaikurie vedamieji; bendrai — 
man patinka NL-vos puiki lie 
tuviška laikysena ir drąsus lie 
tuviškų reikalų gynimas.

Politika.
Man patinka, kad trumpoje 

politinėje santraukoje pirmame 
puslapyje duodamas viso pa 
šaulio savaitės vaizdas ir nuro 
domos politinės gairės.

Man, kaip darbininkui, pa 
tinka straipsniai ir žinios, ku 
riose teisingai ginamos darbo 
žmogaus teisės. Kai gi luo pa 
sitenkinu, norisi ir pasijuokti, 
tai ir „Juokdariai“ pravartu.

Kitame NL numery — Kas 
NL nepatinka.

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 
mas 1961 metų balandžio menesio 23 dieną, 3 vai. po pietų.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Vieta: Montreal, Aušros Vartų salė, 1465 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q.

Susirinkimas vyks posėdžių salėje po klebonija. Įėjimas iš 
Rtic de Seve. Visi šėrininkai kviečiami dalyvauti.

Dienotvarke:
1. Susiiinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Mandatų komisijos rinkimas,
't. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas,
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Mašinų pirkimo ir darbų plėtimo reikalai.
9. Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos rin 

kūnai.
10. Einamieji reikalai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Visi šerininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne 
galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var 
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Street, 

LaSalle, Montreal 32, Canada.
Šiuo adresu atsiųsti įgaliojimai bus perduoti tiems asme 

nims, kuriu pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
• Valdyba.

Įgaliojimas:

Šį pasirašęs,....................... ...............................................................
gyvenąs .............................................................................................
turįs šėrų Nr. Nr........................................................šiuo įgalioju
................................................... ’........................atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva*’ šėrininkų 1961 
metų visuotiniame susirinkime.

(parašas)
Data.

Kas dėl kurių nors priežasčių (adresų keitimo ar kitų) 
nebus gavęs individualaus pranešimo - kvietimo, maloniai pra 
šomi pasinaudoti šia formule — arba ją iškirpus iš laikraščio, 
arba ją nunešus į atskirą lapą.

Laiškai Redakcijai
Sąryšy su a. a. Dr. A. Šapo 

kos mirtimi „Nepriklausomos 
Lietuvos“ šių metų 12 nr-je 1 „ 
po du pasisakymai Toronte ne 
tuvių kapinių reikalu.

Mano supratimu be reikalo 
šis klausimas šiuo laiku n tokia 
forma keliamas spaudoje. — 
Nelieskime mirusiųjų ;r jų šei 
mų! Jie mūsų tokios rūšies glo 
bos neprašo ir tokios rūšies gin

SENOSIOS PRŪSIJOS 
DKUMENTACIJA

Rytų ir Vakarų Prūsijos is 
tarinės komisijos pavedimu 
Dr. H. Koeppcn paruošta ir 
neseniai išėjo Marburge leidi 
nys: „.Prenssische Urkunden 
buch“, 4 tomas (656 psl., kai 
na 120 DM). Šiame tome yra 
senosios Prūsijos dokumentų 
iš laikotarpio tarp 1346 —• 
1351 m. Pažymėtina, kad pir 
masis to leidinio tomaS yra iš 
ėjęs jau 1882 m. Leidinyje, sa 
vaime aišku, atsispindi ir kai 
kurie Prūsų Lietuvos seno 
vės aspektai. E.
• Argentinos 150 valstybės 
sukaktuvių proga Buenos Ai 
res suruošta didžiulė pramo 
nės paroda, kurioje dalyvauja 
ir lietuviai. 

čuose dalyvauti nenori. Lietu 
vių kapinių įeikalas yra sūdė 
tingesnis, kaip kam atroac iš 
šalies, ir todėl spręskime j} ob 
jektyviai, nuoširdžiai, ir bencl 
radarbiaujant su didesniu pasi 
aukojimu, ne kunos nors para 
pi jos, bet visų lietuvių ocnd 
ram reikalui.

Irgi dalyvavęs laidotuvėse.
N L red., gavusi ir dar vieną 

luo pačiu klausimu laišką, šį de 
da, ir dėl jame keliamų minčių 
turi štai ką pasakyti: Dviejose 
NL Įdėtose žinulėste, kalbama 
ne apie lietuviškas kapines, bet 
apie asmens v i s u o m e o i 
n i n ko laidotuves. O asmuo vi 
suomemninkas nėra vien šei 
mos, bet tuo pačiu jis yra dispo 
navęsis plačiąja! visuomenei, 
kuri apie visuomenininką i 
sprendžia. Visas pasaulis žino, 
kad visuomenininkas yra viesas 
žmogus, apie kurį visi Kalba ir 
visi daro savo spendimus. Bet 
iš kitos puses, kadangi velionis 
nepaliko testamento, tai teisė 
spręsti laidotuvių klausimą ne 
abejotinai priklauso artimiau 
šiam velionio asmeniui — to 
dėl jo valią ir pagerbiame.

Tuo pasisakymus spaudoje 
ir baikime.

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS * 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklūs vyrai įver
tina WATSON’S atleti 
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą.
Elast. juosm.-neprily- 

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidyti.

Maršk. prider.

1S-W-0
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LIETUVOS FONDAS
VISŲ LIETUVIŲ MASTU

Milioninis Fondas.
RAŠO V.

Dr. A. Razma, Chicaga, me 
tė mintį: sukelti miiioną ctol., 
dedant po 1000 dol., lietuviš 
kiemą reikalams. Sudėti pini 
gai, pagrindinis kapitalas, ne 
liečiamas tektų laisvai Lietu 
vai, nuošimčiai, pelnas lietuvy 
bei palaikyti. Nuošimčius, pel 
ną skirstytų patys aukotojai. 
Naujas pasiūlymas, naujas ke 
lias sukėlė labai gyvą atgarsį. 
Taip kad per trumpą laiką pi 
sirodė daug straipsnių spaudo 
je, pasisakė laiškais, pasidavė 
privačių pašnekėsiu tema. Svar 
biausia, kad pasisakiusieji ai
tai privatiniai asmenys ar orga 
nizacijos kartu su nuomonėmis 
siūlė savo įnašus—aukas 1000- 
pėmis ir mažesnėmis sumomis.

Visi pasisakė, kad fondas rci 
kalingas. Reikalingas Lietuvai, 
reikalingas lietuvybei, lietuviš 
kiems reikalams. Švietinio, tau 
tiniai, jaunimo, propagandos 
reikalai, rinkimai ir apsaugoji
mas tautinių vertybių svetur, 
kaip knyga, menas, daina, taip 
gi gimnazijos, mokyklos, vado 
vėliai, meno, literatūros, moks 
lo leidiniai yra įgavę savo for 
mas, mintis, turi nepaprastos 
reikšmės lietuvybei, bet reikia 
lėšų. Jų trūkumas verčia geru? 
norus nevaisingais, o besirūpi 
nantiems sukelia pamatuotą 
kartelį ir kerta jų jėgas. Raš. 
B. Babrauskas rašo: „kad ir Pa 
šaulio Lietuvių Archyvas, ku 
rio vedėjas V. Liulevičius per 
10 metų tikrai yra paaukojęs 
10,000 valand. Nejaugi jis savo 
pinigais turėtų pirkti reikalin 
gas spintas?!... Toliau rašo: 
„Atsiprašau, Čia jau ne tūkstan 
tis, bet 20 tūkstantinių vieno 
Liulevičiaus paaukota“ (Drau 
gas 1961 m. sausio mėn. 14 
d.). Pastaraisiais keleriais me 
tais mes laidojame vieną po ki 
to mūsų mums reikalingus vy 
rus. Paskutinis jų dr. A. Šapo 
ka. Nustembam, susimąstom, 
apgailint. Bet ar jų persidirbi 
mas ir tikrai didelis rūpinimasis 
nepakerta jėgas ir nėra jų per 
ankstyvos mirties priežastimi?

Iš tikrųjų jų, darbai Lietu 
vai ir lietucvybei turėtų būti 
atliekami visų pastangom.s. vie 
nų darbo, Kitų turtinėmis pa 
stangomis, iešomis, sukaupiant 
jas į vieną vietą, vienetą, — 
fondą. Nenuostabu, kad fondo 
organizavimas naujais būdais, 
naujais keliais, sukėlė pritarimą 
Amerikoj, Kanadoj.

Sukelti pinigų buvo užsimo 
jusi JAV 1. bendruomenė „Ge 
ležinio Findo * vardu. Jis buvo 
numatytas Amerikai, bendruo 
menės veiklai ilgiems laikams 
užtikrinti. Pagrindinis kapita
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las būtų neliečiamas ir skiria 
mas Lietuvai. Nuošimčiai ir pel 
nas skirstomas pačios b-nės va 
dovybės, tariant, kad vaaovy 
bė gali geriau orientuotis pa 
galbos sknstyme ir antra dėl 
techniškų sunkumų, kurie kil 
tų pačiam skirstyme.

Esant nuomonių skirtumo 
tarp Dr. A. Razmos pasiūlyto 
„Milioninio Fondo“ ir JAV o- 
nės „Geležinio Fondo", buvo 
sušauktas pasitarimas 1961 m. 
kovo 19 d. Chicagoje, Alicijos 
Rūgytės bute. Jį sušaukė Di. 
A. Razma „Milioninio Fondo“ 
.iniciatorių vardu.i Pasitarime 
dalyvavo 25 asmenys. Tarp jų 
prel. M. Krupavočius, JAV b 
nės c. v-bos pirm. St. Barzdų 
kas, v-bos vicep. inž. Nasvytis. 
Pasitarime tuo reikalu buvo 
perskaityta visa eilė laiškų iš 
įvairių vietų. Pasisakė savo 
nuomones ir visi dalyvavusieji.

Visų nuomonė buvo, kad f on
das turi būti steigiamas. Didt 
lės daugumos dalyvavusių ir 
laiškų autorių nuomone buvo, 
kad būtų steigiamas vienas fon 
das ir tas fondas būtų prie or 
ganizacijos, t. yr prie bendruo 
menės. Fondas dėl techniškų 
pravedimų turėtų būti steigia 
mas prie JAV lietuvių b-nės. 
Kaip įsijungtų kiti kraštai, šiuo 
tarpu Kanada, bus tariamasi su 
pasaulio 1. b-nės ir Kanados o 
vadovybėmis, laukiant pasisa 
kymų iš to krašto aukotojų ar 
rėmėjų. Fondo vardas dalyva 
vusių pageidavimu, parinkta.^, 
visiems priimtinas: Lietuvių 
Fondas. Dviejų fondų atsisako 
ma.

Šiuo reikalu sutarė, kad:
1. Fondas steigiamas prie j. 

A. V. Lietuvių Bendruomenės.
2. Fondo lėšas telkia jo ini 

ciatoriai ir Lietuvių Bendruo 
menė.

3. Fondą saugoja ir jo nelie 
čiamumą laidoja patikėtiniai, 
rinkti iš aukotojų.

4. Fondo pelną kasmet pa 
skirsto fondo komisija, sudary 
ta iš L. B. ir aukotojų atstovų.

Pažymėtina, kad pasitarime 
dalyvavo visokių profesijų ir 
pažiūrų asmenys. Visiems bu 
vo proga pasisakyti ir reiškė pa 
geidavimą, kad fondas būtų 
pradėtas organizuoti nelau 
kiant.

Buvo nutarta, kad aukoms 
siųsti einamąsias sąskaitas ati 
daro dr. A. Razma su dr. G. 
Baliuku ir J. A. V. Lietuvių B- 
nės c. valdyba kartu. Aukos 
priimamos ne tik tūkstantinė 
mis, bet ir kita auka.

Techniškas sutvarkymas, fon 
do statutas bus atliktas arti 

miausioj ateity pagal virš minė 
tą sutarimą.

Kaip Kanada? Dalyvavusių 
pageidavimu, turėtų dalyvauti 
kartu ir Kanada, o vėliau ir 
kiti kraštai. Bet tai priklauso 
nuo pačių lietuvių ar jų organi 
zacijų, esančių Kanadoje.

Kanados lietuviai taipusaviu 
susiklausymu ir aktyvumu tur 
svarų balsą pasaulio lietuvių 
bendruomeniniame gyvenime. 
Mūsų tarpe yra ir Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Valdyba. 
Didelės Lietuvių kolonijos ly 
giai kaip ir mažesnes rodo gy 
vastingumą likti lietuviais. To 
kioj dvasioj auklėja jaunimą, 
rodo nuoširdų rūpinimą Lietu 
vos reikalais. Neabejotina, kad 
jų pastangos ir, būtent, da.'oo 
ir turtinės pastangos, lėšos su 
burtos į bendrą vienetą turėtų 
didesnės reikšmės, sutaupytų 
energijos ir gal... išgelbėtų ne 
vieną bedirbantį, besirūpinanti 
nuo perankstyvos amžinybės. 
Jau 10 metų ir daugiau kaip rū 
pinamės užtikrinti savo gyveni 
mą. Dauguma jį turi užsitikri 
nusi. Daktarai, inžinieriai, ūki 
ninkai, laisvų profesijų asme 
nys yra jau pažengę virš gy 
venimo užsitikrinimo. Galima 
tarti, kad Kanados lietuviai ar 
jų dalis turto atžvilgiu yra pa 
jėgūs.

Tautos ir valstybės visad? in 
vestuodavo ir investuoja kapi 
talą svetur, savo pajėgoms pa 
didinti. Mūsų valstybė pinigo 
neturėjo namie, ką bekalbėti 
apie įnešimą svetur. Tad šiuo 
atveju būtų tikrai naudinga ir 
prasminga savo kad ir vienkar 
tiniu didesniu įnašu dalyvauti 
Lietuvos atkūrime. Mūsų turti 
nės pastanagos, mūsų doleris 
liks prasmingas: „Kapitalas 
Lietuvai, nuošimčiai lietuvy 
bei”.

Lietuvių Fondo pasisekimas 
priklauso nuo mūsų visų, tiek 
nuo asmenų, tiek nuo organiza 
cijų. Amerikos lietuviai jau 
pradėjo. Rašomos nuomonės, 
ruošiamas statulas, pervedami 
pinigai Lietuvių Fondo sąskai 
ton. Mes taip pat rašykime į 
spaudą savo nuomones, rašyk* 
me laiškus, teiraukimčs. Kas 
norėtų informacijų, rašykite 
tiesiai dr. A. Razma, 521 Sou 
th Kankakee St. Wilmington, 
Iii., U. S. A.
R. R. 3. Rodney, Ont.

V. Ignaitis,.
NL red. tun priminti, kad 

„Geležinio“ fondo iniciatyva 
yra kilusi Kanadoje, kuii dar ne 
atsisakė jos gyvendinimo. „Mi 
liono fondo“ vaidu ta pati idė 
ja viešai buvo iškelta pirmojo 
JAV ir Kanados lietuvių Km 
tūros Kongreso metu Čikagoje 
ne dr. Razmos, bet Stasio G<» 
baliausko. Po to, keltais atve 
jais ji buvo primenama „Ne 
priklausomoje Lietuvoje“, bet. 
matyti, nebuvo pribrendusi.

MŪS\J ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ŽAIDYNĖS TORONTE.
Šio kantinento didelę sporu 

ninku šeimą ateinaničą savai 
tę laukia neeilinis įvykis. Tai 
vienuoliktos Š. Amerikos Lie 
tuvių Žaidynės, kurios suirau 
ks apie 500 sportininkų iš Ka 
nados ir JAV. Sudarytas orga 
nizacinis ir varžybinis komite 
tas: Tėv. P. Baltakis, OFM 
pirm., J. Gustainis sekr., Ake 
laitis ižd., St. Pulkys inform., 
J. Budrys, Pr. Žulys, V. Pau 
lionis pareng., J. Budrys ir 
Bukšaitis nakvynės. Varžybi 
nis komitetas- pirm. If. Ste 
paitis, sekr. E. Šlekys, krepš. 
vad. K. Šapočkinas, vy ų kre 
pšinis P. Vyskupaitis, moterų 
mergaičių kiepš. — A. Supro 
nas, jaunių, jaunučių — V. 
Štuikys, stalo teniso — Pr. 
Gvildys, tinklinio Alf. Balnys, 
Šachmatai — J. Matusevičius.

Žaidynės bus šiose salėse: 
Prisikėlimo parapijos (vyrų 
krepšinis), Y. M. C. A. (ne 
toli parapijos) — jaunių ir 
jaunučių krepšinis, Harboid 
Collegiate — moterų ir mer 
gaičių krepšinis bei visų gi u 
pių tinklinis. Baigminiai susi 
tikimai — jaunių, moterų ir 
vyrų krepšinio bus St. Micha 
eis gimnazijos patalpose.

Šeštadienį vakare, I risikėli 
mo parap. salėje rengiamas 
sportininkų susipažinimo va 
karas — šokiai.

Kadangi po apygardinių 
pirmenybių Kanadoj ir JAV 
įvyko maži pakeitimai paski 
rose šakose, FASKas pakeitė 
ir dalyvaujančių klubų sąrašą. 
Kovo 18 d. aplinkraščiu nr. 
26 paduotas galutinis vienuo 
liktųjų Lietuvių Sportinių žai 
dynių dalyvių sąstatas:

Krepšinis. Vyrų 8 koman 
dos (Kanados — Aušra I ir 
Aušra II), moterų 6 komai, 
dos ((Kanados — Vytis, Ko 
vas, Aušra, Sakalas), jaunių 
8 (K. Aušra ir Kovas), mer 
gaičių 3 (Vytis, Aušra), jau 
nučių 5 (Kovas, Aušra).

kad nesusilaukė gyvesnio atgar 
šio. Bet idėja labai gera, prak 
tiška, realiai įgyvendinama. fo 
dėl ir gyvendintina. Atrodo, ir 
vaido nereikia geresnio kaip 
„Lietuvos Fondas“. Kadangi 
šiaurinės Amerikos lietuvių 
valstybinės sienos neskiria, o 
mūsų interesai visiškai šutam 
pa, tat atrodo yra prasminga 
turėti vieną fondą, ne du. Atio 
do, kad būtų dar prasmingiau, 
įspūdingiau ir efektingiau, jei 
gu šį fondą sukurtume Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenes mas 
tu ir apimtimi, jį vardindami 
Pas. Liet. B-nės rėmuose.

Tinklinis. Vyių 6 (Vytis, 
Aušra), moterų 6 (Aušra, Sa 
kalas).

Stalo tenisas komandinis. 
Vyrų 8 (Vytis, Kovas, Saka 
las), moterų 8 (Vytis, Saka 
las. Aušra, Kovas).

Individualinėse pirmenybė 
se, vyrų grupėje, dalyvaus 32 
žaidėjai (Kanada 14), mote 
rų 16 (Kanada 10), jaunių 16 
(Kanada 10), mergaičių 8 ir 
berniukų 8 (Kanadai po 6 
žaidėjus).

Šachmatuose — 6 koman
dos (Kanadai 2).

KAS ATSITIKO 
MONTREALIUI?

Simpatiški Montrealio Tau 
ro sportininkai, nežiūrint diue 
lio šalčio ir sniego, sausio 28 
—29 dd. dalyvavo KSA pirme 
nybėse Hamiltone. Gaila, jie 
neiškovojo pergalių ii kartu 
teises dalyvauti Š. Amerikos 
žaidynėse, kadangi buvo nu 
galėti Hamiltono ir Toronto 
sportininkų. Tiesa, jie dalyva 
vo tik krepšinio rungtynėse, 
tad nekantriai Buvo laukiama 
jų pasirodymo jaunių stalo te 
nise (Hamiltone vasario 25 u.) 
ir suaugusių pirmenybėse To 
ronte. Deja, jų pasigendame ir 
šioje sporto šakoje. Tokiu Dū 
du, didelė ir graži Montrcalio 
lietuvių kolonija, nebus atsto 
vauajma Š. Amerikos žaidynė 
se Toronte. Atrodytų viskas 
tvarkoj — vienu priešininku 
mažiau! Tačiau tikrovėj taip 
nėra. Ir Hamiltone ir Toronte 
rimtai kalbama Montrealio 
sportininkų reikalais apgailės 
taujama Tauro silpna organiza 
cija, nes toje kolonijoj sportą 
mylinčio jaunimo tikrai netrū 
ksta. Trūksta tik organizuotu 
mo, galinčio apjungti sportiniu 
kus i klubo eiles. Neužtenka 
vien tik krepšinio. Reikia kulti 
vuoti ir kitas spoito šakas, kaip 
tinklinį, stalo tenisą, lengvąją 
atletiką, šachmatus. Finansų
klausimą taip pat galima lenk 
vai išspręsti, sudarant sporto 
rėmėjų būrelį, rengiant pasilin 
ksminimus, koncertus. Bet pir 
moj vietoj, įeikia apjungti jau 
nimą į sportininkų organizaci 
ją, duoti jam sąiygas ireniruo 
tems ir bendriems subuvimams

Partizaniškais šuoliais — iš 
vykom kartą metuose | Toron 
tą ar Hamiltoną — daug neat 
sieksime. Nukentės tik kasa, c 
sportinės naudos bus labai ma 
žai.

Vertėtų Montreliui rimtai su 
sirūpinti, nes jį jau rugsėjo m. 
laukia Lietuvių Diena, kurioj 

kaip tik numatimoa ir sportinės 
žaidynės.

P. VAITONIS MEISTERIS
Hamiltono šachmatų pirme 

nybėse meisterio vardą iškovo 
jo P. Vaitonis, nugalėdamas 
visus savo varžovus. Antrą vie 
tą užėmė P. Van der Well, 3— 
4 pasidalino Harris ir Dūrini.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Kovo 25 d .Toronte buvo K.
S. A. vyrų ir moterų individua 
linės stalo teniso pirmenybės. 
Vyrų vieneto baigmė, dėl laiko 
stokos, buvo atidėta, patekus į 
finalą Pr. Gvildžiui ir nešukai 
čiui (abu Toronto Vyčio), tuo 
tarpu trečioje vietoje liko St. 
Navickas ir ketvirtoje A. G:a 
jauskas (abu Hamiltono Ko 
vo). Moterų vienetą laimėjo Z. 
Kasperavičiūtė prieš E. Saba 
liauskaitę (abi Toronto Vy 
čio). Vyrų dvejetas: 1) Neša 
kaltis (Vytis), Mačiulis (Saka 
las, 2) Gvildys — Vaičekaus 
kas (Vytis), 3) Petrušaitis — 
A. Grajauskas (Kovas), mišrus 
1) Mačiulis — Jonušaitė (Sa 
kalas), 2) Nešukaitis — Kas 
peravičiūtė (Vytis) ir moterų 
dvejetas 1) Sabaliauskaitė — 
Kasperavičiūtė (Vytis).

IŠ LIETUVOS
— Lengvosios atletikos rung 

tynėse Lietuva pralaimėjo Gu 
dijai 147:161. Mūsų moterys 
laimėjo trim taškais, tačiau per 
galę gudams nulėmė vyrai, 
įveikdami .lietuvius 107^4:90 
Jį. Bendrai, mūsiškiai laimėjo 
12 rungčių, gudai — 13. Rung 
tynėse atsekta eilė naujų Lietu 
vos uždarų patalpų rekordų ir 
šiaip gražių pasekmių. Pažy 
mėtinos yra: šuolis į tolį — A. 
Vaupšas 7,58 m (antra pasek 
mė visoj SS-goj), tas pats spor 
tinmkas trišuoly 14,o6 m, šuo 
lis į tolį D. Nepaitė 5,85 m 
jietis—A. Stančiūtė 50,79 (Al 
dona pripažinta geriausia šių 
rungtynių sportininke, įtei 
kiant jai specialų prizą).

— Sov. S-gos Spartako dr- 
jos šachmatų pirmenybes lai 
mėjo V. Mikėnas.

— Kas vakaruose priklauso 
prie kasdieninio gyveninio —- 
Lietuvoj yra didžiausia sensaci 
ja! Kaip rašo vilniškis Sportas, 
iš Čekijos gautos naujos maŠr 
nos sporto batukų gaminimui. 
Anksčiau padas buvo klijuoja 
mas prie auliuko audeklo, da 
bar jis bus privulkanizuojamas. 
Sportinę avalynę gamins Kau 
no Inkaras.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Rungtynėse dėl Peel Cup 

(Illinois futbolo taurės) Litua 
nicos futbolininkai kovo 19 d. 
įveikė antrąjj savo varžovą. Po 
9:0 pergalės prieš „Spartos” 
vienuolikę, jie nugalėjo vokie 

Nukelta į 6-tą psl.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

80. GERA GTVENTI KANADOJE, BET NORISI 
PAMATYTI GIMTINĘ TĖVIŠKĘ...

— Nieko daugiau, nei Vii 
niaus, nei Kauno, tiktai tevis 
kę, kur gimiau ir augau, iš kur 
visas kaimas mus išlydėjo vyks 
tant į Kanadą, kurio giesmes 
tartum ir dabar girdžiu skam 
bant ausyse, kur nubyrėjo atsi 
sveikinimo ašaros. . .

— Kokios tai vietos? — pa 
klausiau ir dabar susigraudinu 
šią Kazimierą Jokubauskienę.

— Tai Graižaičių kaimas, 
Žagarė), valsčiaus, visai prie 
Latvijos sienos. Tai labai gra 
žios vietos ir geri tada buvo 
žmonės. Kai važiavome į Ka 
nadą, visas kaimas buvo susirin 
kęs. Baisiai skaudu buvo skir 
tis su kaimynais, kurie mums 
giesmes giedojo ii mostigavo 
mums skepetaitėmis, mus isly 
dėdami.

Ponia Jokubauskienė prisi 
mena: Mūsų ūkis buvo 10 hen 
tarų. Tėvelis mirė. Likome 
mudvi su mama. Brolis, Bene 
diktas Šakinskas, mus pakvietė 
į Kanadą ir vykome. Man buvo 
tiktai 18 metų. Mažai ką aš ta 
da supratau. Tiktai skaudu bu 
vo skirtis su miela tėviške xr 

vykti į nežnomą kraštą, už jū 
rių - marių, už tolimųjų. . .

Ir pasitaikė, kad tą dieną, 
kai vykome iš Gražaičių, atva 
žiavo kun. Latvys, kuris savo 
įmonei nupiiko senus mūsų na 
mus, ir, mums išvykstant, pra 
dėjo juos griauti. . . Kaip buvo 
skaudu!.. Tartum visas mūsų 
gyvenimas tuo užbaigiamas.

— O kaip gi jūsų ūkis?
— Ūkį palikome. Mat, kai 

mas buvo jau išdalytas vienkie 
miais ir naujoje vietoje bu.o 
pastatyti jau nauji namai, o čia 
parduoti senieji. Bet jie man 
liko atmintyje ligšiol.

— Kaip važiavote?
— Per Kauną, kur mums per 

kelias dienas buvo padaryti iš 
vykimo dokumentai. Kai Kau 
ne pamačiau gretas kareivių, 
kurie giedojo

Augšti medžiai, žali lapai, 
Raudoni žiedeliai. . .

pradėjau verkti. . . Mama man 
šoko. . .

— Ko tu, vaikeli, verki?
— Graudu, mama. Man re 

gis, kad mums neteks daugiau 
matyti Lietuvon. .. Taip :r yru. 

Sunku mums buvo iš Lietuvos 
išvažiuoti. Jūs išvažiavot, tai 
manėt, kad greit sugrįšit. Jv, 
frontas, mirtis vai ė iš Lietuvos. 
O mes pačios laisva valia va 
žiavome. Ir regis neilgai Lietu 
voje ir gyvenau, bet kas čia 
yra, kad visą laiką mintyje Lie 
tuva stovi, ir ją vis sapnuoju... 
Kai plaukėme laivu, tai vis pa 
tylėlia dainavome mums kuru 
go išrašytą dainą:
Sudieu brangiausia, mano 

tėvyne,
Man skausmas šventoj 

grožybėj.
Valanda mano jau paskutinė. 
Žaliųjų pievų platybėj.
Sudieu tu, sudieu šalis

brangioji 
Jau reiks apleisti man tave. 
Gal neužilgo šalis kitoji 
Priglaus keleivę prie savęs. 
Širdis man skauda, ašaros byra. 
Širdis taip sunkiai alsuoja, 
Taip greit bėg laikas,

jau toli yra 
Jūrose skęsta tėvynė. . .
Plonąsias drobes ištempė vėjas 
Bluzgena piušnoja,
O aš į melsvas jūras išėjęs 
Plaukiu per vilnis kuprotas. . 
Ten platūs laukai, mėlynai 

dengti
Nuo vargų saulė ten svyruoja. 
Už tų plačiųjų plauksiu per

dieną 
O gal liuosybę kur rasiu. x 

Nebelankysiu tėvo namelių 
Už tų upelių taip sraunių. 
Gal daugiau neisiu aš tuomi 

keliu, 
Kur eina platūs Lietuvos. 
Kada močiutė mažą lopšely 
Liūliavo dieną ir naktį 
Turėjo viltį, kad tas mažutis 
Turės apverkti jos kapą.

Taip graži man buvo ši dai 
na, kad ir dabar atsimenu ii ji 
man ir dabar miela ir brangi.

— O į Lietuvą nuvykti neri 
te?

— Aš tiktai į Gražaičių kai 
mą ir Žagarę. Niekur kitur.

— Gal ir bus sąlygų nuvykti, 
nes laikai kinta ir kinta saly 
gos. O kaipgi Jums sekėsi kur 
tis.

— Mes atvažiavome 1921 
metais. Čia radome vyresnės 
ateivijos žmones prie kurių pri 
tapti mums nelengva buvo. Jie 
čia užaugę, jie jau miesto žmo 
nes ir paveikti vietos sąiygų. O 
mes kitoki. Man n susikalbėti 
sunku. Tiktai viena dabartinė 
p. Kirkuvienė buvo mūsų atvy 
kimo. Reikėjo eili į darbą, nes 
reikėjo gyventi. Mama mane 
kelia 5 valandą ryto! O, Vieš 
patie, kaip sunku būdavo kei 
tis. Lietuvoje aš miegodavau 
iki 9 valandos. Už darbo vaian 
dą gaudavau 15 centų. Tiktai 
vėliau jau 25 cl. Bet pripratau. 
Lietuviai, kiek Jų buvo, mane 

tuojau įtraukė į chorą. Sekma 
dieniais darydavome piknikus. 
Nė vienas lietuvis neturėjo au 
tomobilio - karo. Tiktai į pikni 
kusp.Plioplys atvažiuodavo bal 
tu arkliu. Ir tai būdavo didelė 
pramoga. Mergaitės sulipa į 
vežimą, krykštauja. Linksma 
būdavo piknikuose, nors jie 
buvo tokie puošnūs kaip Lietu 
voje. Dainuodavom, šokda 
vom. Bet ir dainuodavom: 
Pučia vėjas, neša laivą, 
Nuneš mane j Lietuvą, — 
Tai bus Iniksma,

tai bus sietuvoj. .
Buvome pasiilgę Lietuvos, 

ją minėdavome, jos ilgėjomės, 
ir vežiman sulipusios gaivoda 
vome apie Lietuvoje kvapaus 
šieno vežimus. . . Kiek atsime 
nu, tiktai Antanavičius ir Bara 
nauskas turėjo bučernią. P’ieš 
40 metų Montrealy buvo visai 
kitas gyvenimas ir kitas miesto 
vaizdas. Kaip viskas pasikeitė 
per tuos 40 metų!.. Miestas iš 
augo, isgražėjo, išpatogėjo, ir 
gyvenamas' pasidarė lengves 
nis, bet man Lietuvoje geriau 
buvo gyventi. . .

Taip pasakiusi, p. Jokubaus 
kienė susigalvoja ir sako:

— Gera ir Kanadoje gyve • 
ti. Ką gi, čia visi patogumai, 
kurių Lietuvoje nebuvo n da 
bar dar nėra.

— Ponia gi gyvenate ne tik 

tai gerai, bet ir puikiai. Ir vai 
kai gerai gyvena, ir žemas su 
dukra, pp. Rutkauskai, puikiai 
gyvena. Žinau, kad sūnus i’o 
vilas gerai vejrčiasi, tarpinin 
kaudamas pardavimams, staty 
damas namus ir tt.

— Teisybė, — sutinka p. Jo 
kubauskienė. — bet Lietuvon 
traukia visą laiką. . .

— Taip! — negaliu nesutik 
ti su p. Jokubauskiene. Sako, 
kad šiaurės gyventojas, — es 
kimas, — nuvežtas į pietus, lyg 
koks kompasas ar magnetas, 
visą laiką sukasi veidu j šiaurę 
ir ten nuolat žiūri. Tikrai — 
tėvynės meilė yra didelis žmo 
gaus gyvenime veiksnys, daug 
nulemiąs, tiktai mes dažnai to 
nepastebimej arba neįvertina 
me. Galima tiktai džiaugtis, 
kad yra žmonių, kurie tėvynes 
meilę gyvai jaučia, kaip p. Jo 
kubauskienė, kuri kad ir laba', 
gražiai Kanadoje įsikūrusi ir 
gražiai gyvena, o tėvynės ne 
užmiršta.

Todėl nėra ko stebėtis, kad 
p. Jokubauskienė yija. gyvas 
lietuviškosios šeimos ir bend 
ruomenės narys, dažnai talki 
nąs bei aukojas ir parapijai, ir 
lietuviškąjai spaudai, ir bend 
rai — visiems lietuviškiems rei 
kalams. Tokie žmonės užsitar 
nauja visuomenės įvertinimą ir 
pagarbą. •
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AR SD TURĖJO ŽEMĖS
Iš Eiclinio veikalo nepatiria 

me, kaip mūsų sd galvotojai žiū 
rėjo į Lietuvos žemės ūkio su 
tvarkymą ir pagrindinį visuo 
menės luomą — valstiečius. 
Bielinis vis niekina varpininkų 
demokratų politines pažiūras) 
Jaunas Kapsukas 1904 m. teisė 
tai prikišo: ,,Dar visiškai nėra 
išspręstas pas mus žemės klau 
simas”. Partija, rodos, jo nie 
kados nuodugniai ir nesprendė. 
Daug priekaištauti nėra ko, nes 
ir Leninas nežinojo, kas daryli: 
valstiečių prispirtas daryti nuo 
laidų NEP’o politika, jis mirė, 
palikdamas Stalinui galvosūkį, 
kurį jis, kiek pasvyravęs, iš 
sprendė ,,kazokiškai” — suvaie 
visus valstiečius į kolchozus, 
kur neleido nieko pirktis, o v. . 
tė viską parduoti valstybei. To 
kiu būdu kėlė kapitalų savo 
pramonėjimo programai.

Mūsų sd partijos visa pažiba 
Penktaisiais Metais buvo nu 
versti caro valdžią, bet 
timi teisėtai gali pasididžiuoti ir 
visi kiti lietuviai, ne sd. Tegul 
jie kovojo ir kitokiais ginklais 
bei priemonėmis, bet augšČiau 
lituota, ir Maskvos stipriai iš 
cenzūruota „Lietuvos Istorija”, 
visgi, pripažįsta:

„Revoliucijos (Penktų me 
tų) metu lietuvių kultūra pa 
darė didelį šuolį pirmyn : pnver 
tė caro valdžią įleisti lietuvių 
kalbą į mokyklas, išaugo lietu 
viška spauda, Vilniuje atsirado 
lietuvių teatras, knygų leidyk 
los, kilo mintis organizuoti rno 
kslo ir dailės draugijos, ruošti 
meno parodas, (p. 246).

Lietuvoje 1904 metais, sako, 
nestojo 5,000 naujokų — tree 
dalis visų šaukiamųjų. Tai vis 
vaisius varpininkų ir sd atsišau 
kimų ir Prūsų Lietuvoje bei 
Amerikoje leidžiamų laikraščių 
ir knygelių.

Kitų sluogsnių dalyvavimą 
kovoje kitomis priemonėmis pa 
liudija ir pats Bielinis. Kurkimo 
se „pamokslą” besakant, jį nuo 
lė du policininkai. Vienam šovė 
iš seno „pištalieto“, o kitam tvo 
jo per galvą ąžuoline lazda. Jį, 
visgi suėmė, ir nutempė ties kle 
bonija. Sako:,,Už nugaros stove 
ję policininkai, kiek galėdami, 
mušė kumštimis per galvą ir 
kur pakliuvo. Pasirodė duryse 
klebonas ir tvirtu balsu įsakė 
liautis mušus. Kaikas nepaklau 
sė, bet rūstus klebonas dar griež 
čiau įsakė liautis“, (p. 61).

O Skapiškio „pamokslui” be 
sigrimuojant, Bielinį bažnyčių 
je ant „vyškų” užtiko kunigas, 
bet vieton „ciciliką“ subarti, ar 
policijai įkišti, susijaudinusiu 
baisu paliepė: „Duok tiems rū

SIRVYDAS

ŪKIUI PROGRAMĄ? 
x:~ž“ns moskoliams, kiek tik 
gali! Nesigailėk jiems žo 
džių!”

Aišku, šie du geri kunigai ne 
paveikė Bielinio principiniai nei 
giamo prieš mūsų dvasiškiją nu 
sisatymo.

TIK KULTŪRINGAS 
ŽMOGUS KULTŪRA 

KURS.
M. Biržiškos žodžiais Penk 

tieji metai šitaip pasibaigė: 
„1907 metų rudenį, nuo parti 
jos darbo pasitraukus patyru 
siems vadams (dr. Domaševi 
čiui, V. Sirutavičiui, St. Kai 
riui), o dar anksčiau į kalėjimą 
patekus Kapsukui, partijos 
spauda pateko į rankas labjau 
kultūriniam daroui palinkusių 
Pureno, Bugailiškio, M. Bir 
žiškos ir A. Janulaičio (seno 
partiečio, kuriam partijos dar 
bas atsirūgo). Organizacinis 
darbas pateko vadovybei apien 
kėjusio Kybartų darbininko, 
buvusio PPS nario, Pr. Eidu 
keviciaus — siauro demago 
go.” (Lietuvių Tautos Kelias, 
t. II, p. 161).

Pasitraukeliai vis labjau įsi 
traukė į visuomeninį ar kul 
tūrinį datbą, siekdami ji idėjiš 
kai nustatyti savos pasaulėžiū 
ros kryptimi. Tam darbui, Bir 
žiška sako, „buvo reikalinga 
talkininkų, todėl sd nekartą de 
dasi su demokratais, Valstie 
čių Sąjungos žmonėmis, tiks 
lu išlaikyti bendrą pirmeivių 
frontą“ (p. 142).

Kitais žodžiais, rimti ir są 
moningi sd pasuko keliu, kurį 
siūlė ir Bielinio nevisai pagiįs 
tai plaktas Dambrauskas - Jakš 
tas, kuris „Draugijos” žurnale 
1911 metais rašė: „Vyriausias 
mūsų politikos tikslas privalo 
būti ne kava su lenkais, rusais 
ar kitais kitataučiais, bet rainas 
savo kultūros kėlimas, išnaudo 
jant visą Dievo mums duotą 
kūrybos galią, kuri, būdama 
mūsų tautinės dvasios reiškėją, 
istorijoj pasireiškė kaip žmoni 
jai pasakytas lietuvių tautos žo 
dis“.

Penktieji Metai nepavyko ir 
rusams — nei 1907 nei 1917 
metais, nes ju tautai kaip tik 
stigo „ramaus kultūros darbo". 
Romanas Mitrany, savo veika 
le „Marx Against the Peasant” 
(Marksas prieš valstiečius), ge 
rai sako: „Bolševikų 1917 me 
tų revoliucija nepavyko būti 
marksistine, bet pavyko būti re 
voliucija.”

Marksistini nepavykimą vie 
nas anglas istorikas šitaip aiški 
na: „Rusijos ekonominis atsiii 
kimas palengvino bolševikams

KULTŪWwK£OjVIKA
LIETUVOS TYRIMO INSTITUTAS RUOŠIA LABAI

SVARBIUS
Kovo 24 d. Lietuvos Laisves 

Komiteto patalpose ;vyko meti 
nis Lietuvos Tyrimo Institute 
narių susirinkimas. P.rm. M. 
Brakas plačiai painfoimavo su 
sinnkimą apie Instituto veiklą. 
Išleidus pirmąją studiją „Mažo 
ji Lietuva”, kuri jau baigiama 
išparduoti, toliau eina parengia 
mieji darbai kitoms studijoms 
išleisti.

Jau spausdinama dr. A. Ba 
lio parengta plati lietuvių bib 
liografija, kurioje bus nurodyta 
per 1500 veikalų įvairiomis pa 
šaulio kalbomis, kuriose yra ra 
šoma apie Lietuvą u lietuvius. 
Prof. Pakštas buvo institutui 
pradėjęs rašyti Lietuvos reika 
lams labai svarbią studiją — Is 
torinę Lietuvos geografiją. De 
ja mirė peranksti. Nelengva ras 
ti kas šitą darbą užbaigtų.

Kalbininkas Butėnas rengi-; 
platų Prūsų Lietuvos vietovar 
džių aprašymą. Buvo ir kiti už 
sakymai paminėti. Tai labai 
svarbus darbas.

Institute valdybą sudaro: M. 
Brakas —■ pirm., J. Audėnas ir 
A. Trimakas — vicep., J. Gal 
minas — sekr. ir K. Bielinis — 
ižd. Kor.

M. K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMAS

Carnegie Endowment centro 
patalpose, Šviesos - Santaros 
Federacija surengė M. Čiurlio 
nio 50 metų mirties sukakties 
minėjimą. Dr. K. Ostrauskas u 
A. Rannitag skautė apie Čiurlio 
ni paskaitas, pianistas Kuprevi 

politinę pergalę, nes priešų juk 
tebuvo nusenusios dvarponis 
kos santvarkos liekanos ir ne 
spėjęs stipnai išs.vy styti kapita 
lizmas. Atsilikimas, tačiau, pa 
sunkino „socianzmo kūrimą” 
nes marksizmo teorija reikalau 
ja čia stiprios ir plačiai išvys 
įvytos ptam. bei susipratusios 
bei stiprios demokratijos". (E. 
H. Carr, „The Balsherik Rcvo 
lution“, II tomas).

Penktaisiais Metais mūsų so 
cialdemokratams nepavyko no 
rėta marksistinė revoliucija lie 
tuvoje, bet pavyko kitas tiksiąs, 
kurio norėjo visa tauta (demo 
kratai, katalikai, kunigai, vais 
tiečiai u darbo žmonėm) •— su 
krėsti caio valdžią. Ji ir buvo su 
krėsta bent tiek, kad (eido ra 
maus kultūros darbo pagnndi 
mas Lietuvoje įsiviešpatauti ir 
stiprėti.

Skaitytojas Bielinio knygoje 
ras daug to kelio faktų, kad ir 
nevisai vykusiai literatūriškai 
pateiktų.

Vyt Sirvydas-

LEIDINIUS
čius skambino Čiurlionio kuri 
nius. Vakaro vedėja buvo Dai 
va Audėnaiiė. Tai buvo augštos 
kultūrines vertės parengimas.

Kor.

PABALTIEČIŲ GARSINIS 
FILMAS APIE TAUTI 

NIUS ŠOKIUS
Baltų Draugijos Vokietijo 

je ir vokiečių - Lietuvių Susi 
vienijimo metinio suvažiavi 
mo proga paaiškėjo, kad yra 
planas pagaminti bendrą gar 
sinj filmą apie lietuvių, estų ir 
latvių tautinius šokius (su tau 
tintais drabužiais ir pan.).

LIETUVIŲ1 SINONIMŲ 
ŽODYNĖLIS

Valstybinė leidykla Vilnių 
je išleido lietuvių sino.ūminių 
žodžių rinkinį (A. Liberio su 
flaky tas v, Lietuvių kalbos s> 
nonimų žodynas"). Leidinys 
apima daugiau kaip 3,900 žo 
džių.

„PALIK AŠARAS 
MASKVOJE“

Dr. Algio Nasvyčio parašy 
ta Armonienės istorija „Lea 
ve your tears in Moscow” (Pa 
lik ašaras Maskvojej bus iš 
leista žymios amerikiečių lei 
dyklos J. B. Lippincott Pub 
lishers Co New Yorke. Auto 
rius su leidykla tuo reikalu 
jau susitarė. E.

„ŠOKANTI MEŠKA“
Leidykla John Day (USA) 

išleido anglų kalba žinomo 
šveicarų rašytojo Edzard Scb 
aperio knygą „The dancing 
Bear“ (Šokanti meška). Ro 
manas anksčiau yra išėjęs vo 
kiečių kalba. Jame atvaizdu 
ojįamas jaunas lietuvis trem 
tinys, patekęs į Šveicariją ir 
jo nuotykiai. E.

atsiųsta PAMINĖTI
„KARIO ’ 3 nr. jau išėjo iš 

spaudos Jo turinyje įdėti šie ra 
šiniai: Em. Čekienės — Nepri 
klausomybės sukakties mir.ėji 
mų prasmė. A. Žymanto — In 
dijos užkariautojai arijai. Lm,
A. Alksninio —- Tolimuose Ry 
tuose. V. Mantvydo — Seniau 
si lietuvių pėdsakai Amerikoje 
J. Baublio — Geležinkelių bu 
rys Vilniaus kryptimi. Vyt. Šir 
vydo — Senovės Lietuva. V - 
Vaitiekūno — Tarptautiniuos 
horizontuos pasižvalgius. L. B.
B. — Gen. Vlasovo armija. 
Em. P. — Išnaudotinos progos 
tautos meilei ugdyti. K. Kepa 
lo vert, -— Iš lenkų karo atašės 
pik- L. Mitkevičiaus Kauno at 
gimininių 1938 ir 1939 metais.

„TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” 
mini pirmąjį dešimtmetį

Liet, radio programai „Tč 
vynės Prisiminimai”, kurią su 
maniai veua J. R. Simanavi 
čius, šių m. pradžioje sukako 
10 metų. Pirmasis lietuviškas 
žodis per radio buvo prakalbę 
tas 1951 m. sausio 27-tos die 
nos popietėje. Jis pasiekė Ka 
nados žemėje alsuojančią lie 
tuvio širdį. Džiaugiesi, kada 
po darbo sugruousiomis ranko 
mis paimi lietuvišką laikraštį 
— lietuviškai rašytą žodį ir 
skaitai jį su meile. Greičiau pa 
ilsi nuilsę raumenys ir arsigau 
na tavo siela, o tas lietuviškai 
rašytas žodis tavo rankose toks 
mielas ir lengvutėlis. Dar dau 
giau tave pradžiugina, kada 
tu atsisuki radio ir išgirsti: — 
Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt. . . — 
Tu išgirsti lietuvišką giesmę 
ir dainą, tu išgnsti gyvą lietu 
viską žodį, kurį tave močiutė 
išmokė ir kuris skverbiasi į ta 
vo širdies pačias gelmes... Ir 
tas gyvas lietuviškas žodis, le 
kiantis radio Dangomis, Gauge 
1} Kanados lietuvių guodžia ir 
linksmina jau dešimt metų.

Šiame trumpamate rašinyje 
net nesiryžtama reikiamai įver 
tinti, pilna to žodžio prasme, 
J. R. Simanavičiaus vedamai 
liet, radio programai „Tėvy 
nes Prisiminimai“, bet norima 
tik pasidalinti su mielais šio 
laikraščio skaitytojais, bent ke 
liomis mintimis.

„Tėvynės Prisiminimai” ne 
užgimė šilkuos, bet varge ir 
nedatekly. Tas dešimties rietu 
ištvermes kelias ne rožėmis 
klotas, bet sunkus, duobėtas 
ir ilgas. Sunkus dėl to, kad J. 
R. Simanavičiui reikėjo įdėti 
daug energijos, lyžto ir savo 
pinigo, xad ūk ir kaip nors iš 
siiaikytų, nes gautos pajamos 
buvo mažesnes už išlaidas. 
Per tą dešimtį metų Įvairiom 
stotim, kur „Tėvynės Prisimi 
nūnai" gavo prieglaudą, išmo 
keta daugiau kaip 50.000 dol., 
iš kurių didesnė dalis gauta

Ed. Šulaičio — Plaukimas. B 
Augino — Anykščių šilelio ka 
riškoji parodija (eilėraštis). Be 
to, karinės žinios, vetet anų <ci 
kla ir kiti,

• A. Landsbergis, kurio „Pe.i 
ki stulpai“ vienu ypu pastaty 
ti New Yorko ir Čikagos te 
atruose, Rusijoje susilaukė ne 
apykantos ir peikimo. Rašyto 
jas dabar redaguoja anglišką 
lietuvių poezijos antologiją.

9 Vasario 16 gimnazijos m<> 
kytojo St. Vykinto vedamas 
mokinių būrelis i vokiečių ka! 
bą verčia Alanto iomaną 
„Tarp dviejų gyvenimų”.

už skelbimus iš kitataučių.
Pradžia St. Catharincj, apie 

75 mylios nuo Toronto. Ket 
verius metus. Ketvirtaisiais 
metais buvo oradėta dar vie 
na liet, programa sekmadie 
niais iš Brampton. Abi progra 
mos ėjo apie 10 menesių. Re 
zutatas — arti 1000 dol. nuos 
tolio. Susidarius galimybei gau 
ti vietą Toronte, nors ir žy 
miai daugiau '"kainoja, bet su 
taupomas laikas ir mylios Po 
dvejų metų, stičiai sudiprėjus 
nelieka vietos kitoms Kalboms. 
Tuomet, prisiglaudžiama prie 
kilos stoties Toronte, bet ir 
čia „Tėvynės Prisiminimų” Ii 
kimas toks pat. Kanada dlde 
lė ir daug radio stočių, deja, 
lietuviškai programai nėra vie 
tos. Ir šiuo atveju J. R. Simą 
navičius nepasiduoda. Nė^a 
vietos Kanadoje — 1959 m 
liepos 18 d. „Tėvynės Prisimi 
nimus” išklausto į Ameriką— 
Niagara Falls N. Y. Stotis 
WHLD, banga 1270, iš ku 
rios klausomės 2 vai. kiekvie 
ną sekmadienį. Kelias ilgas ir 
dar pailgėjo. Padaryta daug 
mylių — sudėjus visas kelio 
nes, susijusias su ilet. radio pro 
gramos „Tėvynės Prisimini 
mai”, tai atstumas susidarytų 
arti pusiaukelio į Mėnulį. . .

Žinant J. R. Simanavičiaus 
tolerantiškumą, įdėtą darbą į 
KLB, o ypač Toronte, „Tėvy 
nės Prisiminimai” programos 
durys visados buvo plačiai ati 
darytos visuomeniniams reika 
lams. Čia rado vietos PLB, 
liet, diplomatai, VLIKas, ton 
dai, visų konfesijų dvasišku/ 
ir visi tie, kurie tik 1 tas duris 
pasibeldė. Nors vieną minutė 
kainuoja apie du dol,, bet tas 
viskas buvo duodama nemoku 
mai.

„Tėvynės Prisiminimai” de 
šimtmečio paminėjimui, balan 
džio 8 d. 7. vai. Prisikėlimo
par. salėje rengiama akądemi 
ja. Neilgą, bet ugningą kalbą 
pasakys P. L. B. p-kas J. Ma 
tūboms. Po to, seks 15-kos so 
iistų koncertas — irgi trum
pas. Konceitui pasibaigus dt 
Jšimtmečio paminėjimui įspū> 
dingas balius.

Jeigu J. R. Simanavičiaus 
„Tėvynės Prisiminimams“ nu 
važiuotas atstumas beveik ly 
gus pusiaukeliui į Mėnulį, tai 
kiekvienam lietuviui, kuris 
bent kiek įvertina lietuviškos 
piogramos reikalingumą, To 
rontas ir Prisikėlimo paiap. sa 
lė neturėtų būti per toli. Šį 
kartą pripildykim salę taip, 
kad net Jonui Robertui nelik 
tų vietos kur atsisėsti, nes jis 
galės pailsėti rytojaus dieną 
veždamas vėl j Niagara Falls 
„Tėvynes Prisiminimus”. . .

J. Dvilaitis.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

18.
„Nesuprantu, kokių reikalų galiu turėti su mlicija. O gal 

atėjo teirautis apie kur} nors ligonį? Gieičiausiai giminė”. Taip 
tik tokia priežastis atvarė Čia šį seržantą. Barvainis neturėjo 
nei automobilio, nei motociklo, nei dviračio, nei šuns; per gaf 
vę eidavo nustatytomis vietomis; nemete nuorūkų, kadangi ne 
rūkė; na ir netriukšmavo neblaivus viešose vietose.

Jis praplovė ligonei skrandį ir, jai atsigulus ant siauros ku 
šetės, apdengtos baltutėliu patiesalu rūdžių žymėm ir juodo 
tušo įspaudais, išėjo į laukiamąjį.

■— Milicijos seržantas Tamulis, — atraportavo milicininkas 
atšiauria veido išraiška. Ir staiga nusišypsojo. — Atsimenat 
mane, daktare?

— Tamulis. Tamulis, — murmėjo Barvainis, stengdamasis 
prisiminti. — Acha taip, taip! Skrandžio opa, na ir tulžies pūs 
iė netvarkoj, na ir dar šis tas. — Ką Tamuli, dabar sveikas?

— Kaip ropė, tamsta daktare! Sveikutis! Jūsų dėka, taip 
sakant.

— Ką čia mes Tamuli! Organizmas susitvarkė. Gert, ži 
noma, negeri, nerūkai?

— Tikrai taip! Nei lašelio, nei dūmelio. Tvarka ir draus 
mė. Kaip seniau sakydavo: kaip bažnyčioj. — Seržantas nusi 
juokė. — O aš, mat, mažą reikaliuką į jus. . .

— Receptėlį nori? Galiu.
— Ne, kam man receptas! Štai aš ką turiu. — Seržantas 

išsitraukė iš užančio fotografiją, išlygino ją delnu ir ištiesė 
Barvainiui.

— Keista, — murmtelėjo Barvainis. — Kurgi jūs ją rado 
te?

— Automobilyje, po avarijos. Ne kažin kas ten ir ataiti 
ko, blogesnių dalykų matom. Stiklai, tiesą, išdužo, sparnas įlin 
ko, na ir durys trekštelėjusios. O motoras maždaug tvarkoj

— Bet iš kur ten nuotrauka? Šitokias aš kaip tik turiu. — 
Ūmai Barvainiui blykstelėjo mintis.; — Palaukit palaukit! Au 

tobuse ar automobilyje?
Jis prisiminė, kad Viktoriją lengvai susitrenkė autobuse; 

šoferis staiga stabdė, ir ji trinktelėjo kakta į sieną.
■— Automobily. Į sunkvežimį trenkė. Sunkvežimio šoferiui 

knygutę mes atėmėme, čia jo kaltė. O automobily štai fotogra 
fija. Žiūriu •— nuotraukoje daktaras, kuris mane gydė, ir toji 
moteris lyg panaši į tą, kuri automobiliu važiavo. Galvoju, dūk 
taro nuotrauką daktarui reikia ir atiduoti. Žvėryne, rodos gy 
venate? Bet į ligoninę man arčiau.

— Gyvenu Žvėryne,
— O toji moteris kitur gyvena. Lyg Subačiaus gatvėj, jei 

neapsirinku. Ir pavardė paneliška, mergautinė. Išeitų, lyg ne 
tekėjusi dar. Bet čia vėl vaikai, daktaras... — Jis geraširdiškai 
nusijuokė. — Pamaniau, kad jums patiems geriau žinoti. T 
aš ir eisiu.

Seržantas išsitiesė, atsisveikino ir išėjo pro duris. Barvai 
nis ūmai pašoko ir nubėgo paskui jį.

— Palaukit, seržante, o kieno gi tas automobilis?
— Automobilis? Taip pat daktaro, Adomaitis jo pavardė. 

Jis irgi kiek per greit traukė savo masina, bet mes jį šį kaitą 
tik šiaip, griežtu žodžiu. Inteligentui ir to pakaks.

Seržantas dar kartą šyptelėjo plačia, viską sųprantan iu 
šypsena ir nuskubėjo, o Barvainis liko bestovįs prie sargo būde 
lės su nuotrauka rankoje.

Jis dar kartą žvilgterėjo į nuotrauką. Viktorija, jis, vaikai. 
Fone — katedra, žalios medžio viršūnės tolumoj, Gedimino pi 
lies kalno sklypelis. Barvainis nemėgo spalvuotų nuotraukų, 
viskas jose jam atrodė nenatūralu. Viktorija, tiesa, buvo žavin 
ga, ir nuo to Barvainio depresija, pagavusi jį vos prieš kokią mi 
nutę, dar labjau sustiprėjo.

Taip, ką ir bekalbėti, istorija buvo aiški. Geriau sakant 
— visai neaiški. Nebuvo»jokių abejonių, kad Viktorija važiavo 
su Adomėnu. Čia dar nebūtų didelio nusikaltimo, bet kodėl ji 
tai nuo jo, Barvainio, slėpė?

Barvainis, kaip prityręs gydytojas, iš atskirų simptomu mo 
kėjo susidaryti gana aiškų viso proceso vaizdą. Tą dieną ji 
atsiėmė nuotraukas. Adomėnas, gal būt, ją pavėžino. Įvyko ka 
tastrofa. Viktorija susitrenkė kaktą. Visoj toj maišaty pasi 
metė nuotrauka; Barvainis tąsyk — grįžus Viktorijai —- to ne 

pastebėjo, nes buvo užmiršęs, kiek jų užsakyta. Visa galėjo 
taip susiklostyti; tikriausiai taip ir buvo.

Tačiau kodėl Viktorija nuo jo nuslėpė tą istoriją? Kouėl 
jinai milicijai nuslėpė savo tikrą pavaidę? Ir adresą?

O gal tai vis dėlto buvo ne ji?
Bet iš kur tada toji fotografija? Juk milicininkas sako, kad 

šioje nuotraukoje pažinęs nukentėjusiąją! O pagaliau — Ado 
menas? Nesvarbu, kad milicininkas kiek pakeitė jo pavardę. 
Visa tai sutampa, čia negali būti jokios abejonės.

Ir vis dėlto — kodėl Viktorija nuslėpė?
— Jus kviečia į skyrių, daktare.
— Aa, tuojau. . . Kaip pacientė po išplovimo?
— Neblogai,
—■ Lai paguli. Aš netrukus grįšiu. Jeigu, kas — paskam 

binkit.
Eiti per kiemą su chalatu buvo vėsoka. Chalatas tuoj su 

drėko — smulkūs purslai įsigėrę į jį, į drabužius, apipurkštė 
veidą ir kaklą. Jei ne ta avarija, ji nebūtų nieko nuslėpusi. 
Reikia būti subtilesniam psichologui. Jis ją pavėžino — ir kas, 
čia blogo? O štai — avarija. Ji pagalvojo: vyras tuoj įtars. 
Šiaip gal ir neįtartų, o kokio nors įvykio metu visos spalvos su 
tirštėja. Ir įtarimas taip pat. Nieko ten nebuvo. Viktorija pa 
būgo. Paprastas kvailumas, ir nieko daugiau“.

Barvainis galvojo kaip skaičiavimo mašina, kaip aritmo 
metras — tiksliai, greitai ir be kladų. Tiesa, su aritmometrais 
būna įvairiai, kartais juose kažkas sutrinka, jie ima viską dau 
ginti iš dviejų arba dalinti iš trijų; arba atvirkščia'; arba dar 
kitaip. Galimas dalykas, kad žmonės dar netobulesni už aritmo 
metrus. Na, o šį kartą ar Barvainis buvo teisus?

— Jūsų senukas pasimirė, daktare, — pranešė sesuo Kas 
tancija.

— Kodėl gi manęs nepašaukėt?
— Prieš pat jūsų atėjimą. Staiga. Net ir nesikankino. Vis 

ką juk padarėm, ką galėjom.
„Reikėjo gal strofantino? Bet neseniai juk gavo. Galėjo 

neišlaikyti trofantino. Ir venos blogos, neįmanoma į jas patai 
kyti. Kiek strofantinas pratęstų? Dar kelias valandas. Gal visą 
parą. Ne, strofantino jis neišlaikytų”.

, Bus daugiau. _________
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Sporto
Šakotas yra mūsų gyveni 

mas. Tas yra pilnai supranta 
ma, kadangi lietuvių tautos ir 
valstybes Intimas uždėjo vuie 
ms pareigą rūpintis ne tik s. 
vo asmenišku — privačiu šei 
mos rateliu, bet augštai iške 
lūs bures plaukti, kad ir per 
audringiausią jūrą, didžiau 
Šias bangas gintaro kranto 
linkme.

Dėka geografinės padėties 
giažių darbo vaisių duoda 
Kanados ir JAV lietuvių ben 
dra veikla. Ji pasireiškusi kul 
tūrinėj ir politinėj sritv, ko pa 
vyzdžiu gali būti jvairus orga 
nizacijų suvažiavimai, pasikei 
rimai meninėm jėgomis bend 
ros Dainų ir Tautinių šokių 
šventės. Be abejo, dideli nuo 
toliai tarp paskirų koioniių 
neleidžia mums dažniau sueiti 
j bendras šventes, bendrus su 
buvimus. Tačiau jaunimas Jo 
kių kliūčių nepiipažįsta. jis 
yra pilnas energijos ii veržlu 
mo, tad prie siekiamo tikslo 
einama pakilusia dvasia, jau 
natvišku užsimojimu, ir kada 
džiaugiamės ruošiama antra 
Dainų ir Tautinių šokių šven 
tė, į Torontą balandžio 15— 
16 dd. suplauks sportuojantis 
Kanados ir JAV jaunimas jau 
vienuoliktoms Š. Amerikos 1‘c 
tuvių žaidynėm,-., rengiamoms 
kiekvienais metais vis kitoje 
lietuvių koolnijoj.

Neapsistosiu plačiau ties 
sporto reikšme kiekvienos įau 
tos ir valstybės gyvenime. 
Šiandien jis vaidina didelę ro 
lę jaunimo auklėjime, jo fiz" 
mų ir dvasinių jėgų grūdini 
me. Tačiau, iš kitos pusės, 
skaudu (ir tai yra faktas), kad 
sportas labai dažnai rišamas 
ir su politiniu gyvenimu, įjun 
giant jj net į šaltojo karo la 
tus. Štai keletas pavyzdžių: 
žiemos ir vasaros pasaulinių 
olimpiadų tikslas yra suartin 
ti penkių kontinentų jaunimą, 
išmėginti jėgas lengvojoj at 
letikoj, futbole, bokse ir t. t. 
To siekia laisvasis vakarų pa 
saulis. Priešingai SS-ga„ ku 
ri olimpinius žaidimus išnau 
doja tik savo propagandai, ne 
sigailėdama didžiausių pinigų 
sumų, paversdama savo spor 
tininkus grynais profesiena 
Jais, paprasčiausiais robotais. 
Rusų laimėjimai žaidynėse, 
persimetė į politinį lauką. Pu 
čiama visom dūdom, kad tik 
komunistinėj sistemoj jaunimą 
laukia graži ateitis, kad tik ko 
munizmas suteikia geriausias 
fizinio lavinimo sąlygas. Smer 
kiamas ir niekinamas Jemok 
ratinis pasaulis, jo „pūvantis” 
nuo pat šaknų atžalynas. Ta 
Čiau pasižiūrėkim, kaip yra 
tikrovėje. •

Vilniaus sporto laikraštis 
„Sportas' š. m. kovo mėn. 11 
d. Nr. 30 rašo. ,,svainiausiąs 
komunistinio auklėjimo tikslas 
yra ruošti visapusiškai išsilavi 
nusius, sveikus ir užgrūdintus 
naujos komunistinės visuome 
nės statytojus. Šio tikslo šie 
kia ir fizinė kultūra (mano pa 
braukta — K. B.), Kaip vie

savaitė
na, svarbiausių komunistinio 
auklėjimo proceso sudėtinių 
dalių, būdama glaudžiai susi 
jusi su kitais komunistinio 
auklėjimo komponentais”.

Tai dar vienas įrodymas, 
kam tarnauja sportas SS-goj, 
ko yra siekiama už geležinės 
uždangos kūno kultūros pro 
pagavimu.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
sportas šiame kontinente, ne 
turi jokių užkulisių. Sporto n 
ganizacijose telpa įvairių pa 
žiūrų ir Įsitikinimų jaunimas, 
kuris netik išmėgina jėgas 
tarpklubiniuose susitikimuo 
se, sporto aikštėse, bet taip 
pat cementuoja jaunimą į gra 
žias mūsų tautos gretas, pa 
laikydamas, lietuviškas tradi 
cijas, neleisdamas jaunimui 
vien tik paskęsti rock’n roll ai 
..beatnikų“ pasauly.

Patėviškai sportai, traktuo 
jamas vyresnio amžiaus mūsų 
tautiečių, matant jame tik, 
„mažų vaikų žaidimą”, neran 
dant pilno pntanmo JAV ir 
KLB-nių Kr*ašto Valdybose, 
įvairiuose veiksniuose. Pats 
jaunimas, sporto veikėjai, ski 
na sau kelią pirmyn tikėdami, 
kad vieną dieną sportas ras pil 
ną pratarimą; mūsų vairuoja 
mo gyvenimo viršūnėse. O sta 
tyti tokius reikalavimus yra 
pilnas pagrindas. Juk anksty 
vesni, mažesnio mastelio spor 
tininkų susibūrimai, sutraukda 
vo Hamiltone ar Toronte po 
599—700 žiūrovų, neskaitant 
pačių dalyvių. Tuo tarpu, Š. 
Amerikos lietuvių Žaidynės — 
jau metinė, didelio masto, 
sporto šventė, nes balandžio 
15—16 d. d. į Torontą su 
plauks apie pusė tūkstančio 
vienų sportininkų — iŠ New 
Yorko, Čikagos, Clevelando, 
Bostono. Račesterio, Toron 
to, Hamiltono ir kt. mūsų ko 
lonijų! Tai jėga, su kuria rei 
kia skaitytis, tai įvykis, kuris 
negali praeiti per mūsų akis 
nepastebėtai!

Gražų paprotį šiame konti 
nente turi miesto burmistrai, 
skelbdami Raudonojo kry 
žiaus, mokslo, ugniagesių, 
skautų ir pan. organizacijų sa 
vaitę, tuo pačiu, atkreipdami 
gyventojų dėmesiu priminga 
mi jiems parėmimą jų veiklos 
ai nors pagerbimą orgauizaci 
jos darbo. Mūsų tarpe, Š. Ame 
rikos lietuvių Žaidynės, priva 
lėtų būti „lietuviškojo sporto 
savaitė”, skelbiant ją tos L. 
Bbhės Krašto Valdybos, ku 
rioje šis sportininkų suvažiavi 
mas vyksta.

Didelė sportininkų šeima ti 
ki, kad Kanada — pirmoji ir 
stipriausiai įsijungus į PLB- 
nės gretas — pirmoji tokį šū 
kį ir įneš visam tremties gyve 
nimui. Tai būtų mažas atlygi 
nimas sportininkams, įvertini 
mas jų gražiai dirbamo darbo.

K. Baronas.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

montireal
•

TAI MŪSŲ GARBĖS PAREIGA
Mūsų 82 metų veikėją, vi 

suomenininką, kovų dėl Liūtu 
vos laisvės atstatymo tir išldis 
vinimo veteraną, Vasario m. 
16 d. akto signatarą, tcchnolo 
gijos inžinierių prof. Steponą 
Kairį - Kaminską ištiko sunki 
nelaimė. Teko amputuoti augš 
čiau kelio dešiniąją koją. Ge 
rai žinome, kad gydymas yia 
nepaprastai brangus. Vienišas 
svetimoje žemėje jis atsidūrė 
sunkioje padėtyje. Be kojos ir 
be pragyvenimo šaltinių. Gar 
bingas ligonis yra reikalingas 
skubios ir dosnios pagelbos. Id 
žinierių ir Architektų Montre 
alio skyriaus susirinkime, įvy 
kusiame kovo 18d., aptarė sun 
kia Vasario 16 akto signataro, 
inž. St. Kairio padėtį, suauko 
jo 130 dol. Pasižadėdamas ir 
toliau jį paremti, nutarė kreip 
tis į Montrealio visuomenę.

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIO JAUNIMO ŠVENTĖ — 

SEPTINTOSIOS JONINĖS
Kanados vilniečiai, norėda 

mi turėti savo reikalams nois 
vieną didesnę šventę, bend 
rom jėgom ir visuomenės pri 
tariami bei remiami, iš nedide 
lio eilinio parengimo Jonines 
išvystė į didžiulę šios apylin 
kės Jaunimo šventę. Ši šventė 
taip išpopuliarėjo, kad be skel 
bimų visuomene ja domisi. 
Jau dabar net iš kitų kolonijų 
ateina užklausimų, kada šven 
ke įvyks?

Primename, kad šiais rne 
tais jaunimo šventė — septin 
tosios Joninės įvyks birželio 24 
dieną, šeštadienį, Merritlon. 
Community Centre Hali, ten. 
kur ir pernai buvo,.

Šventės paruošiamieji dar 
bai pradėti. Apylinkes lietu 
viai turės progos matyti mūoij 
išeivijos menines įžymybes.

Ruoškimės nepraleisti pro 
gos.
VKLS-gos St. Catharines sk.

ORGANIZACIJŲ 
SUSIRINKIMAS

Tose pačiose pranciškonų 
patalpose kovo 12 dieną, 3 vai. 
p. p. Wellando ir St. Cathari 
nes b-nėt apylinkių valdybų 
iniciatyva sušauktas buvo Nia 
garos pusiasalio organizacijų 
atstovų pasitarimas dėl btnd 
ro organizacijų veikimo ir su 
sitarti del bendros tvarkos ren 
giant parengimus. Svarbiausia 
norėta susitarti, kad vienas ki 
tam neužšokinėtų su paren r 
mais ir dėl geresnės tvarkos ir 

į Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose <; 
Vidaus ligų, akušerijos ir vene-inių ligų specialistas. į 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai po pietų. &

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, L.ACHINE.

prašydami prisidėti prie bend 
ros garbingojo Lietuvos, lais 
vės kovotojo paramos.

Pinigus galima siųsti šiuo ad 
resu: prof. St. Dirmantas. 
4241 So, Maplewood, Chica 
go 32, 111. USA, arba mūsų v- 
bos nariui inž. V. Stankevi 
čiui, 4900 Grand Bl., tel. HU 
4-2223, Montreal.

Galima paremti St. Kairį ir 
nuperkant jo neseniai išleistą 
knygą „Lietuva Budo“ pirmą 
jį tomą.

I. ir A. Montrealio skyrius
Iškilminga pirma šv. kornuni 

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

kontroles visiems iš anksto re 
gistruotis parengimų registrą 
cijos komisijoje.

Kadangi praėjusių metų pa 
rengimų komisijai metinė ka 
dencija buvo užsibaigusi, tai 
reikėjo išrinkti naują komisi 
ją. Visam susiunkimui prita 
rus naujoji komisija sudary ta 
iš St. Catcliariuęs apyl. piimi 
ninko Juozo Alonderio, Wel 
lando apyl. pirm. J. Staškevi 
čiaus ir vietos klebono Tėvo 
Bernabo Mikalausko, OFM.

Nežiūrint, kad visų susirin 
kusių buvo pasisakyta, kad šio 
je apylinkėje rengiami tą pa 
čia dieną du parengimai ar vie 
flicsj savaites protarpyje* -du 
didesni yra neprimtini bendrai 
tvarkai ir net žalingi visuome 
niniams reikalams, vietos tau 
tininkai viešai pasisakė, kad 
jie rengs antras Jonines Wel 
landė vieną savaitę anksčiau 
prieš vilniečių rengiamas Joni 
nes.

Prieš baigiantis susirinki 
mui pirmininkaujantis J. Alon 
deris paprašė visus atsistojimu 
vienai minutei tylos pagerbti 
tik prieš porą dienų mirusį 
„T. Ž.” redaktorių Dr. A. Ša 
poką ir visiems pritarus visų 
organizacijų vardu mirusio sei 
mai pareikšti spaudoje užuo 
jautą.

Nors susirinkimas pilnai šie 
kiamų tikslų neatsiekė, bet šis 
tas paaiškėjo ir vienas kitas da 
lykėlis išsiaiškinta, o išrodo, 
jei panašūs susirinkimai būtų

| DĖ MES I O TAUTIEČI Al I

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis

« (30—40% žemiau rinkos kainų)
# Importuojame iš Anglijos
« didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų
>2 vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
« Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.: j

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 sutaupysime.: ; 
y Priimame užsakymus : !

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS •

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

^Kaufman’s Woollens&Textiles J
j: Wholesale and Retail
5 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 i

St. CATHARINES, Ont.
SLA 278 KUOPA VEIKIA PAVYZDINGAI

Kiekvienas narys yia SLA 
ramstis, taip išsireiškia vienas 
naujai įstojusių narių, gauda 
mas dokumentus. Tą jau šešti 
metai si. cathariniečiai supratę 
vykdo, stengdamiesi kuo d vu 
giau į savo gretas Įjungti nau 
jų narių ir iš kelių narių dabar 
jau savo kuopoj turi 56 na 
rius. Šiais metais prasidėjo ir 
iš Niagara Falls miestelio tik 
dar neapsisprendžia vvelandiš 
kiai, nors irgi reikia tikėtis, kad 
su laiku ir jie įvertins šios or 
ganizacijos naudą. O kad su 
sivienijimui priklausyti yra be 
visuomeninės didelė nauda, tą 
jau tūkstančiai pavyzdžių ro 
do, štai kad ir šiais metais st 
cathanmeciai gavo i 348.7 5 
dol. pašalpos ir sušelpti 10 as 
menų.

Šiais metais vasario 25 d. 

dažniau šaukiami, galėtų būti 
ir geresni rezultatai. -s. -s. 

Parodomi indėnai, tarnaujantieji Karališkam Kanados lai 
vyne, kurie dalyvavo Anglijoj ceremonijose. Kur totem 
stulpas ,,Hosaqami“ buvo įteiktas karališkojo laivyno, 
HMS Exellent, Portsmute karo mokyklai. Šie vyrai tar 
nyboj vartoja paprastus vardus, bet turi ir savo indėniš 
kus, kaip Sergantis bebras. Mažasis vanagas, Perkūno de 
besys, Mieganti akis ir kt. (Canadian Scene),

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
fžd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097. 1

;l; Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. J;

I
BELLAZZI - LAMY, INC

DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale,
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

S LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

£ yra tos srities specialistai su 22 metų praktika Į [
Lietuvoje, Vokieti, ųe, Anglijoje ir Kanadoje.

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

$ Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

visuotiniame kuopos narių susi 
rinkime, remiantis susivieniji 
mo statutu, buvo perrinkta 
kuopos valdyba ir į naują slap 
tu balsavimu išrinkti šie as 
mens: pirm. Z. Piliponis, vice 
pirm. K. Jonušas, fin. sekr. P. 
Polgrimas, sekr. J. GireviČius 
ir ižd. A. Alšauskienė, o į re 
vizijos komisiją V. Alonderie 
nė, K. Jasevičius ir J. Vyš 
niauskas. Išrinkti sergančius Ii 
genius lankyti: moterims P. 
Polgrimienė, vyrams A. Šva 
žas.

PAGERBTAS 
ŠV. KAZIMIERAS

Vietiniai skautai kovo 12 d. 
pranciškonų patalpose suren 
gė Šv. Kazimiero garbei iš 
kilmingą minėjimą. Ta pačia 
proga buvo surengta ir Kaziu 
ko mugė, kurios metu skautai 
pardavinėjo savu gamintus py 
ragaičius, vilnietiškas baron 
kas.

A. NOKKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

į
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

i i 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
> Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312Ū.

MEDŽIAGOS

KOKYBES
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

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

$

LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tL 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

Montreal, P. Q. Tel. Rl 4-6940.
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Birželio 20, trečiadienis
Petras Tvaskus apie kur} pa 

šakojau anksčiau, man patinka. 
Jis greit susiorientavo mūsų 
veikloje ir uždavinius vykdo pa 
vyzdingai.

Kitą dieną po eigulio nuš.-vi 
mo pasiunčiau kelis vyrukus i 
Viepų kaimą aplankyti demobi 
lizuotą randonarniietį Lisauską. 
Grupei vadovavo Dobilas (šia 
pyvardis ,,Hitleris“), grupėje 
buvo Petras Tvaskus. Rašau į 
dienoraštį taip, kaip pasakojo 
Tvaskus.

..Pasiekę Viepus, — pasakė' 
ja T vaškus. — užsukome pas 
,,Hitlerio" draugą, kuris mus 
pavaišino alumi ir namine deg 
tine. Paskui nuėjome pas Li 
sauską, grįžusį iš fronto invah 
dą.

— Kodėl tarnavai Raudono 
joje Armijoje? — paklausėme 
ji-

— O kaip kitaip? Reikėjo 
tarnauti.

— Reikėjo dizertyruoti, o ne 
kariauti! Vokiečius šaudei, pa 
razite!

Zofija Lisauskienė bėgo 
mums iš paskos, bandė se kti, 
kur vedame jos vyrą. Šūviais 
Lisauskienę sugrąžinome atgal. 
Lisauską nuvedėme į pamiškę 
ir jį ten saugoti pasiliko ,,Hit 
leris“. Jis mus visus pasiuntė i 
Viepus, pas Martinonį. Marti 
nonį mušėme lazdomis už tai, 
kad jis, mūsų turimomis žinio 
mis, vykdo valstybines prievo 
les. Norėjome išvesti šaudyti 
ir Martinonį, bet jau švito ir 
keliu važinėjo žmonės.

Jums įsakius, nušautas ir apy

KANADOS RADIJAS APIE LIETUVĄ
Neretai Kanados anglų kai 

ba spauda nusiskundžia, kad 
CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation) radio ir televizi 
jos tinklas, išlaikomas valdžios 
lėšomis, esą peidaug kaštuo 
jąs mokesčių mokėtojams. Nu si 
skundimas yra daugiau politi 
nis, nes praktiškai niekas ir ne 
mano rimtai CBC perorgani 
zuoti. Privačios radio ir televi 
zijos stotys yra perkrautos skel 
bimais, duoda menkesnės vet 
tės programas, del to neturi to 
kio didelio pasisekimi, kaip CB 
C radio ir televizijos tinklas, 
užimantis visą Kanados teritori 
ją nuo Atlanto iki Ramiojo van 
denyno, nuo tolimosios šiaurės 
iki Jungtinių Ameriaos Valsty 
bių sienos, o girdimas dai ir 
dideliu JAV pakraščiu.

Lietuviškoje spaudoje ne 
stinga pranešimų apie CBC ra 
dio tinklo „Traditional Echo 

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

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp^--- j:Ma

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

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

Iš Kanados:
Siunčiame zam/i *4 Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir llcOlll tus įvairius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

linkės pirmininko povaduotojas 
Antanas Čibas.

Birželio 25, pirmadienis
Iš anapus okeano jokio gar 

so. Štabas skatina laikyti toliau, 
toliau terorizuoti gyventojas, 
įtariamus bet kokiu aktyvesniu 
pasireiškimu, kaip bolševikai 
sako, už dalyvavimą karo pada 
rinių likvidavime ir krašto at 
statyme.

Birželio 17 d. „Tiesos“ laik 
rastis išspausdino straipsnj 
„Tautos ir vyriausybės įspėji 
mas“ ir medžiagą, kad LTSR 
Aukščiausios Tarybos IV sesi 
ja pritaria vyriausybės kreipi 
muisi dėl banditinio buržuazi 
nių nacionalistų judėjimo Tary 
bų Lietuvoje likvidavimo.

Mums vis sunkiau, reikia 
veikti atsargiau. Gavome nau 
ją pluoštą antitarybinių prokla 
macijų — LLA atsišaukimų. 
Aš vėl prisimenu pulkininką 
Voverį, leitenantą Dambraus 
ką, kitus, . . Kur jie šiandien?

Vakar buvo Joninės. Velnią 
kiuose mano kuopos nariai nu 
šovė du vietos gyventojus.

Birželio 27, trečiadienis
Gera įsismaginusios vasaros 

popietė. Kvepia žydinčios pie 
vų gėlės, berželiai. Mes atvyko 
me į nedidelį miškelį, maždaug 
puskilometris nuo Prūselių kai 
mo. . .

Čia Antano Birbilo — „Bal 
tušio” dienoraštis baigiasi. Air 
tanas Birbilas, Albinas Saba 
liauskas ir kiti sulaikyti.

es” programą. Šios programos 
metu nuo 1953 metų, taigi jau 
devintą karta buvo • paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymo sukaktis. Ii šiemet šis 
paminėjimas buvo iš Windscro 
CBE radio stoties. Jei tikėti ra 
dio stoties teigimui, šią progra 
mą girdėjo maždaug dešimt 
mil. žmonių. Reikia džiaugtis, 
kad šiemet ir Montrealio CBM 
radio stotis programą pertrans 
liavo.

Radio pranešėjas informavo 
klausytojus ir budino Lietu 
vą.

— Buvo paminėtos 
43-čiosios metinės nuo Lietu 
vos Nepriklausomybės paskel 
bimo, pasirašyto 1918 m. vasa 
rio 16 d. Šj savaitgalį lietuviai 
gyvenantieji laisvajame pašau 
lyje, mini šią sukaktį speciaiio 
mis bažnytinėmis apeigomis, 
koncertais ir kt. Paminėjimai

AKIES LĘŠIUKAS
„Kaip apsiblaususią akies lė 

lytę pakeisti dirbtine"? — ėmė 
galvoti medicinos mokslų k<m 
didatas S. Fiodoiovas, Helm 
holco vardo akių ligų moksli 

yra iškilmingi, bet su liūdesiu, 
nes Lietuva prarado savo ne 
priklausomybę 1940 metais, ji 
buvo įjungta į Sov. Sąjungą. 
Švęsdami šią sukaktį, lietuviai 
išeivijoje ne tiktai apsvaisto ii 
prisimena pasiektus laimėj i 
mus priešingai jie pirmoje eilė 
je planuoja tolimesnę pagalbą 
savo kraštui.

Lieuvių kalba yrat žinoma 
kaip turinti ryšio su senosio 
mis baltų Kalbomis. Verta dė 
mesio lietuvių kalba savo poe 
tiskumu, panašumo lietuvių 
kalbai turi aiktai viena europiu 
čių kalba — latvių.

Lietuva kadaise buvo didelė 
ir stipri. Savo teritorinės eks 
pansijos augštumoje buvo nuo 
pradžios 13-jo šimtmečio iki 
pabaigos 16-jo šimtmečio. Šis 
puikusis Lietuvos istorijos sky 
rius prasideda valdant Lietuvą 
Karaliui Mindaugui, Kuris su 
jungė visus lietuvius ir vadota 
vo pergalingai kovai prieš Teu 
tono ritierius 1236 metais. Vo 
kiečių veržimasis buvo sulaiky 
tas. Lietuva pradėjo savo di 
džiąją teritorinę ekspansiją, ku 
ri tęsėsi iki Lietuvos valstybė? 
sienos siekė nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros.

Pajėgiausias Lietuvos vaid j 

vas buvo Vytautas Didysis, ku 
ris 1410 metais vadovavo su 
jungtoms lietuvių ir lenkų armi 
A>ms, iškovojusioms pergalę 
prieš vokiečius piie Tannenber 
go. Šio mūšio pasekmes juto 
visa Europa.

Pabaigoje 16-jo šimtmečio 
didžioji Lietuvos imperija ėmė 
nykti. Tačiau tata pasiliko tu 
rinti didelę įtaką Europos rei 
kaluose ilgesnį laikotarpį po to. 
Pagaliau, 1795 metais ji dingo 
iš Europos žemėlapio, kai jos 
drąsūs gynėjai kapituliavo 
prieš Rusijos ir Prūsijos jėgą. 
Laike sekančių 123 metų jos 
kultūra Ouvo nuslopinta iki tu 
kio žemo laipsnio, kad tiktai 
lietuvių nepaprastu pasirpžima 
išliko gyva.

1918 m. vasario 16 d. Lietu 
vos Taryba, pildydama daug 
urnos valią, pasiiašė aktą, ku 
riuo oficialiai atstato krašto ne 
priklausomybę. Bet laisvė ne 
buvo lengvai laimėta, tauta bu 
vo priversta panaudoti ginklą 
nepriklausomybei laimėti.

Taika atėjo Lietuvai 19ZU 
m., jos vadovai pradėjo didžiuo 
sius planus tautos ateičiai. Ne 
trukus paskutinis pasisekimas 
jų darbo pasirodė aiškus, kada
Lietuva padarė greitą žingsnį 
jos ekonominėje ir kultūrinėje 
padėtyje.

Paminėjimo pusvalandis pa 
sibaigė. Angliškai kalbančioji 
visuomenė prie gražios muzi 
kos ir dainų sužinojo apie Lietu 
vą, jos istoriją. Pusvalandį gir 
dėjo milionai kanadiečių. Kad 
šis pusvalandis ir toliau būtų 
gyvas, skelbtų šio kontinento 
žmonėms apie Lietuvą, jos kul 
turą, reikia narodyti CBC ra 
dio vadovybei, kad programa 
yra gera ir dėlto yra klausoma, 
reikia parašyti stočiai laiškų. 
Padėkokime, priminkime, kad 
ji patiko. Rašykime kur kam 
patogiau. Čia paduodu atsilic 
pimams adresus : CBE radio Sta 
tion. Security Bldg. Windsor, 
Ont., CBC Director of Radio 
Network programing, 354 Jar 
vis Str. Toronto, CBM Radio 
Station, Montreal, Que.

P. Januška.

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.

IŠ PLASTMASĖS
nio tyrimo instituto Čeboksarų 
filialo vedėjas, kai Čia buvo at 
vežta ligonė - mergaitė, kuri 
dešiniąja akimi nieko nebema 
tė nuo dviejų metų amžiaus.

Visų pirma, Čeboksarų elek 
tiiniu apaiatų jmonėje buvo 
pagaminta idealiai tiksli forma 
lęšiukams presuoti, o po to jo 
je atlieti diibtiniai lęšiai.

Pirmieji dirbtiniai plastiną 
ainiai akių lęšiukai vietoj na 
tūralių buvo įoperuoti triu 
šiams. Bandymas pavyko! 
Tuomet S. Fiodorovas opera 
vo ligonę, išėmęs iš jus akieu 
apsiblausiusią lėlytę ir įdėjęs 
dirbtinį lęšiuką.

Septintą dieną operuota 
akis atgavo pusę regėjimo, o 
dar po dvylikos dienų mergai 
tė ja matė 70-čia proc. Dabar, 
po sudėtingos operacijos, ji 
abiem akimis mato vienodai 
gerai.,

NAUJOS GAMYKLOS 
LIETUVOJE

Vilniaus radias pranešė iš 
Šiaulių, kad ten greta precizi 
nių staklių gamyklos išaugs 
nauja įmonė — deimantinių iš 
tekinimo staklių gamykla. Nau. 
jos staklės bus naudojamos au 
tomobilių ir laivų statyklose, 
prietaisų gamybos įmonėse.

Baltijos laivų statykloje pta 
dėta gaminti šieno miltų agre 
gatus. Tokios mašinoj gamina 
mos pirmą kartą visoje Sovietų 
Sąjungoje. Per dieną tokie ag 
regatai pagaminsią apie 4Č0 kg 
baltybinio pašaro.

APIE NAGUS
Rankų nagai per savaitę pa 

auga vidutiniškai po milimetrą. 
O per ilgesnį laiKą galima išau 
ginti ir ilgus gražius nagus. Ta 
čiau panagėse yra labai puikios 
sąlygos mikrobams daugintis: 
čia šilta, maža šviesos, drėgna, 
netrūksta maisto. Gydytojų tei 
girnų, panagėse gali susikaupti 
didesnė dalis ant rankų esan 
čių mikrobu (iki 95 proc.). Vie 
name grame panagių nešvaru 
mų dažnai susirenka iki 380 
miln. mikrobų ir šimtai kirmėlių 
kiaušinėlių. O kur mikrobai — 
ten ir ligos. Tai nešioti ilgus 
gražius nagus nelabai sveika!

PAUKŠČIAI PER VASARĄ...
— Kregždė sugauna iki milio 

no musių, mašalų ir uodų.
— O zylė tik per parą sulesa 

tiek vabzdžių, kiek pati sveria,
— Mažasis paukštelis — ka 

raliukas — sunaikina iki 10 mln. 
smulkių vabzdžių.

— Gaudydamas įvairius vabz 
džius ir jais lesindamas savo 
jauniklius čiurlys nuskrenda ke 
lią, lygų nuotoliui aplink Žemės 
rutulį.

— Pelėda sulesa iki 1000

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Seiicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

M . ■ —-ww----------------- ----- —M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

S2 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2 2585

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.

J. Amerikos Valstybėse.
J PRAPLĖSTUS VLIKO 

POSĖDŽIUS
New Yorke buvo atvykę: iš 
Philadelphijos Dr. J. Stiklo 
rius, iš Bostono Adv. A. Jukna, 
iš Waterbuno J. Valaitis, iš 
New Yorko buvo: Dr. A. Tri 
makas, H. Blazas, P. Vainaus 
kas, K. Bielinis, J. Pakalka, V. 
Banelis ir J. Audėnas. Nutarta 
pasamdyti VLIKo reikalų ve 
dėju K. Mockų iš Bostono.

PAGERBTAS ŽYMUS 
LIETUVIŲ VEIKĖJAS
Detroitas gražiu atsidėjimu iš 

kilmingai ir gražiai paminėjo 
vyresnės kartos ateivio, visuo 
menės veikėjo. Sandaros orga 
nizacijos cideiio šulo ir liepa 
prastai gero ir nuošiidaus vy 
ro, Felikso Motuzo, garbingas 
70 m. sukaktuves. Į pagerbiu 
ves iš Clcvelando buvo atvykęc 
J. Daugėla su Ponia, kuris LV 
LS centro vardu garbingąjį su 
kaktuvininką gražiai padvelki 
no. Sveikinimų buvo daug. Pa 
gerbtuves ruošiant, daug pasi 
darbavo ir iniciatyvos parodė 
pp. Norūs, talkinami daugelio 
nuoširdžių tautiečių.

MIRĖ
ANTANAS PATAŠIUS.
Vasario 22 d. Čikagoje mirė 

Antanas Patšius, sulaukęs 48 
metų amžiaus. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje, Suvalkų ap. 
prie Kalvarijos. Tarnavo likt' 
niu puskarininkiu 2-mc kavaie 
rijos DLK Birutės ulonų nui 
ke. 1944 m. pasitraukė į Vo 
kietiją, 1948 m. bal. 1 d. atvy
ko Kanadon. Gyveno Norando 
je, vėliau Londone ir Windso 
re. Kanadoje gyvendamas ak 
tyviai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje. 1949 m. dalyvavo 
„garsiajame“ lietuvių atstovų 
suvažiavime Montrealyje atsto 
vaudamas Norandos lietuvius. 
Gyvendamas Windsose, vedė 
Rožę Cicėnienė - Juciūtę. 1956 
m. rugpjūty persikėlė į JAV >r 
apsigyveno Čikagoje.

Paliko nuliūdime žmoną Ro 
žę, dukterį Tonetę, posūnį Ge 
raidą Čikagoje, motiną, bralius 
ir seseris Lietuvoje. Palaidotas 
vasario 25 d. iš Visų Šventų 
bažnyčios Š^. Kazimiero kapi 
nėse Čikagoje.

ŽADA ATVYKTI IŠ 
LIETUVOS DAUGIAU 

TURISTŲ
Turistų iš Lietuvos grupę, 

kuri JAV viešėjo gruodžio 15 
—27 dd. sudarė šie vienuoliKU 
asmenų: iš Vilniaus rašyoiai 

lauko pelių ir tuo pačiu išsau 
go ne mažiau kaip toną grūdų

— O jeigu žmogus turėtų 
paukščių apetitą, tai per dieną 
jis suvalgytų tiek, kiek dabai 
per mėnesį.

PROTESTAS DĖL VIL 
NIAUS VYSKUPO 

SUĖMIMO
VKLS-gos St. Catrarines 

skyriuje kovo mėn. 12 d. lan 
kėši Kanados VKLS-gos Kr. 
v-bos atstovas: Br. Saplys ir 
A. Basalykas, kurie, susipaži 
nę su skyriaus veikla, aptarė 
Joninių ir kitus einamus veik 
los reikalus.

Dėl Vilniaus vysk. Julijono 
Steponavičiaus suėmimo sky 
rius pasiuntė protesto laiškus 
[Tautų, S-gos pirmininKuS ir 
Tarptautiniam Žmogaus '1 ei 
šių komitetui. jd. 

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.

ir žurnalistai Alt. Bieliauskas, 
Myk. Sluckis ir Myk. Rubinso 
nas, foto koresp., J. Grikienis, 
filmų rėžis, ir operat. L. Taut 
rimas, ekon. K. Meškauskas, 
Klaipėdos vidurinės mok. dir. 
J. Banaitis. Šakių rajono „Le 
nino keliu“ kolūkii pirm. K 
Glikas, admin, darb. ir Anykš 
čių raj. laikraščio red. A. Ut 
kus, sportininkas Ed. Eisman 
tas ir inž. Ina Sadauskaitė iš 
Kauno.

Po šios grupės, ka.bama, 
kad ateityje būsią žymiai dau 
giau turistinių grupių iš Lie 
uvos. Ypač tikimasi, kad atei 
nančiais metais palengvėsiąs iš 
vykimas į Lietuvą ir buvusiems 
išvietintiems lietuviams.

Anglija.
RŪPESČIAI DĖL 

SODYBOS
Did. Britanijos Lietuvių S- 

gos (DELS) centras turi rū 
pėsčių dėl sodybos, kuriai jis 
stinga pinigų. Oficialiai sody 
ba, kaip ir namai Londone, yra 
tam reikalui įsteigtos bendru 
vės, bet faktinai viskas yra 
Bendruomenės.

Praeitų metų lapkričio mėn. 
bendrovė laikinai išvengė dide 
lio pavojaus, pavykus gauti 10 
tūkst. paskolą ir keliolikai as 
menų parėmus b-vę, paskoli 
nant trūkstamąją 3,500 sv. su 
mą. Tačiau 10.000 paskolo y a 
užtraukta tik šešiems mene 
siams ir turės būti atmokėta ge 
gūžės 27 d. Taigi teliko tik 3 
mėn. laiko surasti naujai pas 
kolai..

Tat, jeigu neatsiras asmenų, 
kurie paskolins b-vei ipnigų rei 
kiamu laiku, ji bus priverkta so 
dybą parduoti.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čjo pusi.

čių ,,Wanderers“ komandą 3: 
1. Reguliarias lauko futbolo pir 
menybes Lituanica pradės bal. 
9 d.

— Vid. Vakarų sporto apyg. 
prieauglio klasių pirmenybėse, 
kurios įvyko kovo 25—26 dd. 
Čikagoje, jaunių A. klasėje pir 
mą vietą užėmė Čikagos Aro 
komanda, o B ir C klasėse —- 
Clevelando Žaibo penketukai. 
Mergaičių tinklinį laimėjo Žai 
bas, baigmėje įveikęs Čikagos 
Nerį.

— Rimas Vaičaitis, 1960 m. 
vasarą atvyicęs iš okup. Lietu 
vos, kovo 25 d. įvykusiose cent 
ral AAU varžybose Čikagoje 
mylios ėjime laimėjo I vietą, šį 
atstumą sukoręs per 6.51,3 mi 
nutes. Tai yra naujas Central 
AAU rekordas, pagerintas po 
33 metus išsilaikiusios geriau 
sios pasekmės — 7.22,5 min. 
Kovo 26 d. jis dalyvavo 12 my
lių ėjime ir ten užėmė taip pat 
I vietą (1 vai. 38 min.). E. i

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025
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HAMILTON
Pirmieji pavasario 

ŠOKIAI!
Po ilgesnės gavėnios pertraukos, maloniai kviečiame visus 

lietuvius atsilankyti į nuotaikingą
ŠOKIŲ VAKARĄ, 

kuris įvyks atvelykio šeštadien), tai yra 
balandžio 8 d.

Hillcrest salėj e,
510 Concession St. (ant kalno), 

kampas Concession ir Wentworth.
Gros Beni Feri orkestras. Įvairi loterija ir atskira daugelio 

staliukų loterija. Veiks bufetas.
Šiuo vakaru gražiai užbaigsime pirmąjį Liet. Namų 

penkmetį, tad visi kuo skaitlingiausiai jame dalyvaukite.
Pradžia 7 v. v.

Hamiltono Liti. Namų Valdyba.

KLB-NĖS HAMILTONO AP. VALDYBOS IR VISŲ 
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ POSĖDIS

buvo kovo 26 d. Jį atidaiė pir 
mininkas A. Juozapavičius pa 
dėkodamas už pasitikėjimą nau 
jos valdybos rinkimuose, prista 
tydamas jos narius ir kartu pra 
šydamas susirinkusiųjų kuo 
daugiausiai kreipti dėmesio į 
lietuviško jaunimo auklėjimo 
darbą. Pereito susirinkimo pro 
tokolą perskaitė sekret. A. Mi 
kalauskas. Iš numatomų atlikti 
darbų, ap. pirm, pažymėjo 
šiuos: Motinos Dienos, Birže 
lio trėmimų, kariuomenės šven 
tės. Vasario 16 d. N. Metų sii 
tokimo ir priedu — surengti du 
šokių vakarus.

Svarstant Motinos Dienos 
minėjimą, buvo iškelti du klau 
simai: K. Baronas pasiūlė, kad 
organizacijų skiriamos daugia 
vaikėms motinoms simbolinės 
dovanos (daugiausiai pinigi 
nės) būtų paskirtos bendram 
siuntiniui Sibire ištremtai lietu 
vei motinai, tuo tarpu K. Mik 
šys ir Verbickas siūlė palikti se 
ną tvarką, siuntinį pasiunčiant 
(jeigu susidarytų likutis, padcn 
gus išlaidas) iš surinktų aukų 
prie įėjimo. Nubalsuota siunti 
nj sudaryti iŠ organizacijų pini 
ginių dovanu, kaip auką visų 
Hamiltono lietuvių motinų Si 
bire kenčiančiai daugiavaikei 
motinai.

Birželio trėmimo minėjimui 
šiemet vadovauja estai. Jau bu 
vo posėdžiai ir estai nutarė mi 
nėjimą rengti savo ūkyje, ne 
toli Kitchener. Valdyba tą kla 
usimą jau anksčiau apsvarstė, 
pasisakydama neigiamai prieš 
tokį minėjimą, kadangi jis jo 
kio efekto svetimtaučių tarpe 
neatneš, a atrodys daugiau 
kaip eilinė gegužinė. Birželio 
trėmimų ruošimo klausimu 
prašyti pasisakyti organizacijų 
atstovai. Visi lietuviškų orga 
nizacijų atstovai taip pat nei 
giamai pasisakę prieš tokią mi 
nėjimo formą ir įgaliojo valdy 
bą pabaltiečių posėdyje tai pa 
reikšti, nežiūrint, kad latviai ir 
estai jau sutiko ūkyje (tikru 
moj užkampv, savųjų tarpe) 
daryti tokį minėjimą.

A. L 10 DŽIUS, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai. 
f MorgiČiai.

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

Hamilton.

Iš KLB-nės Krašto V-bos 
gautas raštas ir aukų lapai pa 
remti 16 Vasario akto signata 
rą prof. Stp. Kairį - Kaminską. 
Aukų lapai ir pačią rinkliavą nu 
tarta perduoti Š. Fondui, o ap. 
v-ba iš savo kasos paskyrė 15 
dol. Socialdem. kuopos pirm. 
K. Lukoševičius pranešė, kad 
jau anksčiau iš Socd. centro v- 
bos jis gavęs aukų lapus ir su 
rinkęs jjrof. Stp. Kaminskui 
140 dol.

Ilgiau apsistota ties dramos 
teatru Aukuras; kuris numato 
pastatyti vaikams spektaklj 
„Sniego karalaitė“ ir Molliero 
„Šykštuolį“. Ypatingai organi 
zacijos atkreipė dėmesį į vaikų 
vaidinimus, kaip didelę lietuvy 
besi išlaikymo akstiną, tad ir 
kreipiasi į visuomenę paremti 
Aukurą ne lik moraliai, bet ir 
finansiškai. Kiekviena organiza 
cija savo posėdžiuose apsvars 
tys gautus Aukuro rėmėjų Ko 
miteto vaikų spektakliui pasta 
tyti prašymą, paremti „Sniego 
karalaites“ vaidinimą piniginiu 
įnašu.

L. Namų atstovas G. Palmer 
prašė visas oigai izacijas jsugy 
ti Šerų, nes sklypas yra užpirk 
tas, o Tautinių šokių atstovas 
Blekaitis — paremti jų rengia 
mą koncertą balandžio 23 d. 
Posėdis užsitęsė tris vai. ir pra 
ėjo gražioje nuolaikoj. Gaila, 
kad nevisos organizacijos at 
siuntė savo atstovus.

Ap. informacija.
PIRMUOSIUS PVASARIO 

ŠOKIUS
šį Šeštadienį, bal. 8 d. ruošia H. 
LN v ba. Šiuo vakaru nuotai 
kingai užbaigsime Liet. Namų 
pirmojo penkmečio paminėji 
mą, o po to dar su didesne ener 
gija tęsime puikių Tautės Na 
mų įsigijimo darbus. Kas tik bū 
sime laisvi — visi rinkimės su 
tikti bendroje nuotaikoje atsk 
bančio pavasario!

LN V-BOS POSĖDIS
kovo 27 d. praėjo retos energi 
jos ženkle. Visi v-bos nariai 
vieningai nusistatė dėti visas 
pastangas, kad greičiau prade 
jus Liet. Namų statybą.

P-kas St. Bakšys konstata 
vo nuolatin} ir greitą lėšų augi 
mą. Po sklypo nupirkimo iki 
kovo pabaigos negauta nė vie 
no nario pareiškimo pinigams 
atsiimti. Seniau padavusiems 
pareiškimus pinigams atsiimti 
per šį laikotarpį grąžinta 1900 
dol. ir dar grynais pinigais LN 
turėjo posėdžio dienai 9,000 d.

Einamuose reikaluose v-ba 
paskyrė 10 doi. aukų iš Kultu 
ros Fondo padengimui „Auku 
ro“ statomos pasakos vaikams 
„Sniego karalaitė“ išlaidoms. 
V-ba išreiškė p. Erštikaičiui iš

Stoney Creek padėką už pri 
siųstą 11.50 dol. auką, kūną 
įnešė į Kultūros Fondą. P-ka-- 
perskaitė KLB vietos v-bos pa 
dėką LN v-bai už pastangas įsi 
gyti Liet. Namus.

Apsvarsčius bal. 8 d. šokių 
vakarui pasiruošimus ir LN lė 
mėjų pasų ir plytų platinimo 
būdus, v-ba nutarė atsiklausti 
visus LN narius, kiek kuris ir 
.kada galės dar pridėti. V-ba 
nutarė šaukti atskirus pose 
džius, kviečiant kas kartą po 
100 narių. Pirmas toks posėdis 
su pirmuoju šimtu LN narių 
numatytas bal. 15 d. 7 v. v. p. 
Naruševičiaus viešbučio salėje 
5 Gore St. Šiuo metu yra ne 
pilni 7 šimtai LN narių, tad to 
kių posėdžių įvyks 7. Įdomu, 
kuri šimtinė sudės papildomai 
daugiausiai!

V-ba taipgi nutarė artimoje 
ateityje kviesti visų liet, o-jų p- 
kų ir sekretorių posedj, liksiu 
pabandyti prieiti galimai vienin 
gesnės LN atžvilgiu nuomonės.

Nuo bal. 1 d. Liet. N-se Mo 
terų grožio salionas užsidarė. 
V-ba nutarė šias erdvias ir pa 
togias patalpas pasiūlyti išnuo 
moti „Talkai“. Buvusi tuščia 
krautuvės patalpa Main g-veje 
nuo geg. 5 d. išnuomuota už 40 
dol. mėnesiui.

LN v-ba prašo visus LN na 
rius pasvarstyti, kiek kas savo 
įnašus galėtų padidinti ir da 
lyvauti šimtiniu susirinkimuose.

Sk. Št.
MŪSŲ SPORTININKAI 

kilą šeštadienį išvyksta į Š. 
Amerikos Žaidynes Toronte. 
Kanados sporto apygardos pir 
tnenybėsej jie iškovojo teisę 
dalyvauti moterų, jaunių, jau 
nučių, krepšinio, vyrų, mote 
rų, jaunių ii jaunučių stalo te 
niso ir šachmatų pirmenybėse. 
Viso vyksta 34 sportininkai. 
Džiaugiamės mūsiškiais (nes 
tokia didžioji kolonija, kaip 
Montreahs, neiškovojo teisės 
dalyvauti Toronte) linkėdami 
sėkmės!

• Užsakai paskelbti J. J. Chur 
crill ir V. Pyragiūtes.

• Vienai lietuvaitei vakare ou 
vo nutrauktas rankinukas ei 
nant gatve, pinigų buvo 15 dol.

• Kita betuvailė taip pat nu
kentėjo materialiai, kada nepa 
žįstamas kanadietis nuominin 
kas iš „savo“ kambario išnešė 
paklodes ir kt. K. B.

TRADICINIS KAUKIŲ 
BALIUS,

pagal Hamiltono organizacijų 
atstovų nutarimą, atiteko lietu 
vių skautams remti dr-jai. Ži 
nant sunkumus, gauti salei no 
rimai datai, S. R. Dr-job v-La 
įpareigojo p. Varną sutarti sa 
lę jau dabar, kas ir įvykdyta. 
Salė užsakyta Royal Hotel, vi 
siems gerai žinoma. Kaukių ba 
liūs numatyt s 1962 m. kovo 
3 d„ šeštadienį. Kaukių mėgė 
jai ir specialistai gali jau prade 
ti rengtis iš anksto, žinant, kie 
no bus rengiama, kur ir kokiam 
tikslui: lietuviŠkąjam jaunimui 
paremti.

FABRIKAS „STELCO”, 
neužilgo, atrodo, pašauks į dar 
bą paskutinius atleistus darbi 
ninkus. Kiekvieno skyriaus vir 
šininkai stengiasi galimai dau 
giau sutaupyti darbo rankų.

Tas pats „Stelco“ prieš po 
rą sav. paleido į darbą naują, 
daug milionų vertės mašiną: 
Cont. Galvanizing. Tai milži 
nišl^as 1600 pėdų ilgio pastatas 
su moderniška skardos cinkavi 
mo mašina. V. P.

IŠ „LAIMINGOJO 
ROJAUS“ 

gaunamuose laiškuose, jau ku 
ris laikas rašoma, kad daugu 
moję vietų darbininkai d.roa? 
vai. per dieną. Atseit, jau vra 
„pralenkė“ Ameriką toje sri 
tyje. Būtų labai malonu tai gir 
dėti, jei sekančiuose laiškuose, 
nepasirodytų antioji „laimingo 
jo rojaus” medalio pusė. Tie 
patys asmenys, rašę, kad dirba 
7 vai. per dieną, rašo, kad iš 
eina į darbą sū tamsa ii grįžta 
su tamsa. Įdomu, kokio ilgume 
yra .„Rojaus-’ valanda? Ar ir 
šioje srityje jie jau pialenkė 
Ameriką ?

Pasirodo, ne. Daroininkii

tik atlyginimą gauna už 7 vai., 
bet po to turi dirbti tiek valan 
du „dėl produkcijos padidini 
mo ir krašto gyvenimo standar 
to pakėlimo“, už ką nėra apnu 
karna ir nėra niekur skelbiam i 
apie tai. . .

Įdomu, kaip pasijustų vietos 
boljievikėliai, kucie Kartkarle 
mis pasirodo ir prie Hamiltono 
„Steelco“ varių su savo špargal 
kom, jei jiems reikėtų po 8 dar 
bo valandų, dar kiek padirbėti 
nemokamai „produkcijos pake 
bmui"? Kokį kapitalistini išnau 
dojimą skelbtų savo spaudoje 
ir kiek krokodilo ašarų išlietų 
dėl to, žinodami, kad nieks jų 
už tai nepersekios. Tačiau dar 
bininkų išnaudojimo taiybinam 
„rojuje“, jie neužsimena nė \iė 
nu žodeliu. V. P.
• Pagerbiant lietuviškojo jau 
nimo globėją, kun. dr. J. Tada 
rauską, Juozapinių proga, Ha 
miltono skautės, skautai ir skau 
tams remti dr-ja, pasiuntė gra 
Žią gėlę su atatinkamu pasveik’ 
n imu.

SKELBIAMAS 
LIETUVIŲ FONDAS

Pasitarimas įvykęs 1961 m. 
kovo 19 d. Čikagoje, Alicijos 
Rūgytės bute, dalyvaujant ini 
ciatoriams, rėmėjams ir Liet. 
Bendruomenės atstovams. Lie 
tuvių Fondo reikalu sutarė: 1) 
Fondas steigiamas prie J A V. 
Lietuvių Bendruomenės. 2) 
Fondo lėšas telkia jo iniciato 
riai ir Lietuvių Bendruomenė. 
3) Fondą saugoja ir jo neliečia 
mumą laiduoja patikėtinia-

GAMINIŲ SU

(H) T-BALTIN. vy 
rams ir berniukams.

(B) V-KAKLO trumpom 
rankovėm pilno ilgio 
KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti; 
2510 natūralūs.

(F) PRIEKIO 
SEGIMU trumpų 
rankovių M ARŠKIN.; 
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs;
223 dvigubų siūlų, balti

(D) IKI KELIŲ trum 
pu rankovių KOMBI 
NACIJA.
Penmans 253 balti;
251 natūralūs.

(I) BALTIN. vyra 
ms ir berniukams, ly 
gūs arba eilutėmis.

(J) KELNAITĖS 
vyrams ir berniuką 
ms, lygios arba eilu 
temis.

(G) BE SAGŲ’ 
elastiniu juosme 

niu, pilno ilgio AP. 
KELNĖS.
Penmans 253 baltos 
251 natūralios.

(C) CRISS CROSS 
be rankovių, vienos sa
gos iki kelių KOMBI
NACIJA. '

Penmans 253 balti; 
251 natūralūs.

(E) APAT. KELNĖS 
pilno ilgio, priekio 
segimu
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios;
223 dvigubų siūlių, 
►baltos.

(A) TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 2530 balti;
251 natūralūs;
223 dvigubų siūlų balti;

VISUOMET VERTA REIKALAUTI
PENMANO ŽENKLU, RODANČIU VERTĘ IR KOKYBĘ

(6-B-61)

Ką rašo kiti 
KOLONIALISTAS ŽIAURIAI IŠNAUDOJA 

PABALTI
„Švedų mokslininkas, prof. 

A. Poom, dėstąs Stockholmo 
universitete, apskaičiavo, kiek 
Kremlius prisipiešia iš paverg 
tos Estijos.

Pasiremdamas oficialiomis so 
vietų statistikomis, jis nustatė, 
jog tas mažas kraštas, turįs vos 
1 mdioną 200 tūkstančių gy 
ventojų, turėjo atiduoti cent:i 
nės sovietų valdžios dispczici 
jai 3 milionus 900 milionų rub 
lių.

Iš tos sumos Estijai paskiita 
vos 652 nnlionai rublių, arba 
viena šeštoji dalis daugiausia 
tai apšvietai, administracijos už 
laikymui ir bolševikų propa 
gandai.

O kas gi atsitiko su likusia 

rinkti iš aukotojų.
4) Fondo pelną kasmet pa 

skirsto Fondo komisija, sudary 
ta iš L. B. ir aukotojų atstovų.

Pasitarimas, džiaugdamasis 
Lietuvių Fondo steigimo entu 
ziazmu ir pasitarime vyravusia 
tarpusavio nuoširdaus bendra 
darbiavimo dvasia, šią dvasią 
taip pat nori perduoti ir pla 
čiąjai lietuvių visuomenei, pra 
šydama paramos.

Aukoms siųsti einamąsias są 
skaitąs atidaro Dr. A Razma 
su Dr. G. Baluku ir J. A. V. 
Lietuvių bendruomenės Cent 
ro valdyba kartu. Priimamos 

milžiniška suma? Ją pasiėmė 
maskoliai ir sunaudojo saviems 
reikalams, kurie nieko bendto 
neturi su estų žmonėmis.

Taigi, iš to jau galime ma 
tyti. jog sovielinis kolonializ 
mas yra daug sykių žiauresnis 
negu senesnių laikų Europos ša 
lių kolonializmas Afrikoje. Pe 
reitame šimtmetyje europiečiai 
paimdavo is Afrikos žalią m •. 
džiagą, kurios negalėdavo su 
naudoti vietiniai, pačius gi žrr.o 
nes palikdavo ramybėje.

Tuo tarpu Sovietai išplėšia 
iš pavergtu tautų veik pasku 
tinį kąsnį duonos, o vietiniams 
žmonėms užkrovė baisų junga“.

(Santj

ne tik tūkstantinės, bet ir bet 
kuri kita auka.

Pasirašo pasitarimo dalyviai: 
Dr. K. Ambrozaitis, Dr. G. Ba 
lukas, Si. Barzdukas, B. Bab 
rauskas, J. Breivė, D. Bielskus. 
V. Dzenkauskas, V. Ignaitis, 
J. Jasaitis, Prel. M. Krupavi 
čius, Dr. Kaunas, A. Kareiva, 
J. Liorentas, B. Lungys, A. Rū 
gyte, Dr. A. Razma, Dr. A. 
Rugienė, J. Pabedinskas, A. 
Pupelis, Dr. B. Paškus, A. Na^ 
vytis, V Nauužius, V. Šmulkš 
• V. Vizgirda darbų paroda 
Čikagos. Čiurlionio galerijoje 
bus balandžio 15—23 dd.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

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

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
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MIRĖ 
NUOŠIRDUS LIETUVIS
Velykų antiąją dieną, balan 

džio 3 dieną, 5 vai. ryto mirė 
Julius Balsys, sulaukęs 78 me 
tų amžiaus. Velionis paliko 
žmoną ir sūnų Vladą, kitas sū 
nūs žuvo karo metu. Pašarvo 
tas Bourgie koplyčioje, Moi .; 
Blvrd. Laidojamas per Aušros 
Vartų bažnyčią trečiadienį, ba 
landžio 5 d. 9 vai. ryto J. Bal 
sys yra kilęs iš Lietuvos Bukiš 
kių km.. Barzdų vai.

Juliaus Balsio netekimas yr i 
labai apgailėtinas. Tai buvo ne 
paprasto nuoširdumo a^muo, 
Humaniškas ir švelnus, brangino 
teisybę, mylėjo žmones. Jis vi 
sada buvo ištikimas savo tauta, 
ir jai dirbo visais jos pasireiški 
mo būdais: jis buvo Aušros 
Vartų parapijos organizatorių 
tarpe ir ilgametis jos komiteto 
narys: Jis rėmė lietuvišką spau 
dą ir lietuviškąją mokyklą, i< 
kur tiktai buvo lietuviškas re 
kalas, J. Balsys visur prisidėjo. 
Su jo mirtimi Montrealio lietu 
vių kolonija neteko vieno ištiki 
miausių ir nuouširdžiausių lie 
tuvių. Dėl to nuoširdi užuojai. 
ta šeimai ir artimiesiems.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Velykos Šv. Kazimiero para 
pijoje šiemet pasižymėjo žmo 
nių gausumu. Kun. J. Beninas 
laikė iškilmingas pamaldas, o 
kleb. kun. dr. F. Jucevičius sa 
kė pamokslą, kurio metu pasvei 
kino parapijiečius su Prisike’u 
mo švente.

Rinkliava Velykų diena davė 
434.70 dol.

Aukų bažnyčios fondui gau 
ta po 40 dol. iš A. ZarnausKo 
ir St. Naginionio.

Šv. Elzbietos d-ja baiand4.o 
22 d. ruošia šokių vakarą.

Margučių vakarienei, kari 
bus bal. 8 d., jau ruošiamasi. 
Bus gera vakarienė, veiks lo 
terija ir gražiausi margučiai rus 
premijuoti.
O Banko „Litas” valdybos po 
sėdis įvyks sekmadienį, balan 
džio 9 d.. 8 vai. 30 min. ryto 
banko patalpose prie Aušros 
Vartų parapijos salės.
• Atostogų j Montreal į alvy 
ko iš New Yorko R. Siniūtė.
• Pp. Milašiai Velykų atosto 
gų praleisti išvyko į Brockton.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Velykos Aušros Vartų para 
pijoje šiemet uuvo labai ispu 
dingos. Trijų kryžių altorius bu 
vo papuoštas raudonų tulpių 
vazonais. Kleboną, laikantį iš 
kilmingas pamaldas, triskart ei 
nant aplink bažnyčią, lydėjo >1 
ga pasipuošusių uniformiškai 
vaikų ir parapijos komiteto n t 
rių. Pamaldos buvo papuoš 
tos, labai sėkmingai ir gražiai, 
choro, kuris išpildė iškilmngą 
jį garsųjį Hendelio Aleliuja, la 
bai kruopščiai paruošia muz. 
A. Ambrozaičio. Jeigu vargo 
nai būtų buvę tikslesi ir tobu 
lesni Aleliuja būtų ouvęs dar 
įspūdingesnis. Pamokslo metu 
Klebonas T. J. Borevičius, SJ, 
parapijiečius pasveikino p.irapi 
jos kunigų ir komiteto vardu 
didžiosiomis šventėmis. Po pa 
maldų Klebonas chorui pagai 
tradiciją suruošė šaunų pr’ėi-' 
mą, padėkojo chorui už auko 
jimąsi parapijos iškilmingumj 
naudai ir pasidžiaugė, kad Hen 
delio Aleliuja sudarė vieną gra 
žiausių velykinių pamaldų n.o 
mentą.

Dail. J. Ladyga, talkinant se 
selėms vienuolėms ir skautams 
Tekučiui, Sibičiui ir Rudmskui, 
dekoravo Velykoms bažnyčią.

Pirmoji šv. Komunija vaiku 
čiatns įvyks sekmadienį, Atve 
lykyje, Sumos metu. Paskutinė 
repeticija Pirmosios Komuni 
jos dalyviams, kuri yra visiems 
būtina, įvyks šeštadienį, balan 
džio 8 d., 4 vai. po pietų.

Vysk. V. Brizgys suteiks mū 
sų vaikučiams Sutvirtinimo Sa 
kramentą balandžio 23 d'eną. 
Sutvirtinimo tėvai ir vaikučiai 
labai prašomi gerai p? kart »ti 
„Tikiu Dievą Tėitą“, kurį teks 
ta proga kalbėti garsiai visiems 
bendrai.

Pirmasis mėnesio penktame 
nis skirtas Kristaus Dieviško 
sios Širdies garbei. Šia proga 
mūsų bažnyčioje bus mišios ir 
vakare 8 vai.

Suaukota kovo 26 d. sekma 
dieni parapijos leikalanis 207. 
67 dol. Gėlėms suaukota 153. 
50 dol.

Šį šeštadienį, balandžio 8 dieną, 
Švento Kazimiero parapijos sveta.nėje 

bus laboi įdomi

margučių vakarienė
Vakarienės programoje:

1. Skaniai paruošta vakarienė.
2) Turtinga loterija.
3) Gražiausių margučių premijavimas.

Visi tautiečiai kviečiami atsilankyti ir atsinešti margučių.

Įžanga 2 dol. Pradžia / vai. vakaro.

Parapijos Komitetas.

SUDBURY, Ont.
K. L. BENDRUOMENĖS VALDYBA

Atrodo, kad tokios rūšies 
pragrama lietuviškuose parengi 
muose pirma kartą. Gal teks ge 
rai pasijuokti? Pamatysime.

balandžio 8 d., ukrainiečių sa 
Įėję, 130 Frood Rd., ruošia lin 
ksmavakarį - šokius. Progra 
moje: radio valandėlė ir maine 
riti kupletais. Neišsenkantis bu 
fetas. Kručas.

TORONTO
KLB TORONTO APYLINK. KOMUNIZMO SEMINARAS

apyskaita už 1960 metus.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

CHIROPRAKTIKAS

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

LaSalle. Tel. DO 5-1090

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

HU 1-8437

• Pp. Šimelaičių šeima Velykų 
buvo atvykę i Montreal} ir vie 
sėjo pas artimuosius bei lanke 
pažįstamus. Pp. Šimela-čių 
ūkis vystomas toliau. Jie savo 
ūkiu patenkinti. Konstatuojan 
Kanadoje nedarbo reiškinius, 
p. Šimelaitis konstatuoja faktą, 
kad vištų ūkiui darbininką sun 
ku gauti.
• Dr. B. Povilaitis su Ponia 
Velykas praleido Montrealy, 
viešėdami pas giminaičius.
• N. ir P. Rutkauskai sušilau 
kė trečią sūnų.
• L ir P. Lukoševičiai Velykų 
pirmą dieną pakiikšiijo antrąją 
dukterį, Iną-Moniką.
• M. Leknickienč, kuriai dr. J. 
Šemogas Lašines ligoninėje pa 
darė sėkmingą operaciją, jau pa 
sveiko ir, sugrįžusi į namus, tai 
sosi.

INCOME TAX
Pranas Tautkus,

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio ki 

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

p. A. Matulio bute
7684 Edward St., Ville Lasalle.
Sekmadieniais asmeniškai 1—4 

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

Taipgi tarpininkauja visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimui* 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

• B. Vaitkūnaitc - Nagienė kie 
kvieną šeštadienį rytais 10 — 
10,30 vai., dalyvauja televizijos 
prigramoje ,,Madam Fon- 
Fon“, kuri transliuojama per 2 
kanalą.
• G. čapkauskienė balandžio 
9 d., 10 vai. ryto dainuos iš CK 
VLjadio.

BROLIAI JOCAI LASALLE 
ATIDARĖ RESTORANĄ 
Adomas ir Juozas Jocai su 

žmonomis, sutartinai dirbdami, 
turėjo gerą restoraną Church 
gatvėje, bet jį pardavę, dar ge 
resnį restoraną įrengė jau nuo 
savuose namuose LaSailėje, 
7633 Lasalie bulvaras, prie 
upės. 4-tos Avenue kampe. Res 
toranas erdvus, šviesus, patar 
navimas geras, maistas pasirink 
tinis. Greta labai geras garažas 
ir jo patarnavimas. Kas vyketa 
paupiu, patogu yra pas pp. Jo 
cus sustoti ir „atsipūsti“.

Parduodamas dupleksas 
Verdune,

ir 5 kambanų, moderniškus. 
Kaina $ 16.000.

Skambinti RE 7-6965.

4

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.

7—9 p. m.

m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

į 4 Notre Dame St. E.
; Suite 901 

UN 1-8933

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford 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, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

PATENTUOTOS

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

215 St. James West, 
7 augitas.

AV 8-3115.
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Tel.:

• PRIPAŽINTOS NATIONAL FOOT *
HEALTH COUNCIL. JĮ

Megztos dviem atskirais sluogsmais, kurių vi
durinis yra išverstas taip, kad vaikščiojama ant 
minkštosios pusės. Tikras malonumas! S-15-]

nn»»n:nm:u»»>»»«w»»»n»nm

Pajamos: $$
60. I. 1. liekana 724.14
Solid, mok. uz 1960 m. 221.00 
Pai engimų pajamos 10,362.96 
Paramos palūkasa 53.66

Viso 11,361.76
Išlaidos: $$

Kr. V-bai solid, ir
parengimų mokestis 949.47 

Parengimams ruošti 7,532.77 
Tautos fondui 619.60
Nepriklausomyoės fond. 111.70 
Paminklui kapuose 425.42 
Paramai 195.69
Švietimui 300.00
Organizacijų mok. 65.C0 
Knygynams paremti 100.00 
Jaunimo premijoms 225.00 
Lituanus 50.00
Vaikų darželiui 100.C0
G. Janušonio fondui 25.00 
Džiamborės fondui 25.00 
L. Namų nuoma 165.00 
Nuskaityta banko už

U. S. A. 35.90
Įvairios išlaidos 46.66

Viso 10,882.21 
Likutis 1961. I. 1. 479.55

Balansas 11,361.76
Apylinkės Valdyba.

MIN. VYTAUTO GYLIO 
ATMINČIAI PAGERBTI 

KMITETAS 
praneša visuomenės žiniai se 
kančią finansinę apyskaitą;

Pajamos:
Surinkta, pagal aukų lapus 

ir įnašai į Paramos s-tą 
1458 nr. 542.75

Surinkta prie įėjimo .60.
IV. 3., darant min. -
- akademiją 271.85

Surinkta pne Pns. baž.
60. VII. 10. 8.60

Surinkta Springhurste
bažnyč. 60. VII. 17. 34.00 

Gauta iš Liet. Atstovybės
Wash. 333.00

Gauta %% iš Paramos
kred. kooperatyvo 3.98 

Viso pajamų 1294. i 8 
Išlaidos: $$

Turner ir Porter —
laidojimo išlaidos 1033.00 

Prisikėl. par. už Salę 75.uO
Spausdiniai, telei. ir pašto 

išlaidos ir kt. 49.85
J. Dvilaičiui už laidotuvių 

filmą ir jo apdirbimą 35.00 
Valiutos skirtumas ii

banko patarnavimai 11.42 
Viso išlaidų $1204.2/ 

——Ko-mrteto kasoje ,, 89.91 
Pinigai laikomi Paiamos 
kred. kooper. s-ta 1458. 
Komitetas skaito, kad savu 

pagrindinį įsipareigojimą, bū 
tent, palaidoti A. A. min. V 
Gylį visuomenės lėšomis yra at 
likęs. Tolimesnis K-to darbas 
priklauso grynai nuo visuom. 
nės prisidėjmoi aukomis.

Todėl mes dar kartą kreipia 
mės į visus tautiečius, jaučian 
čius pareigą prisidėti prie mū 
sų tautai nusipelniusio asmens 
atminties įamžinimo siunčiant 
aukas į Komiteto s-tą m. 1458 
Parama (Toronto) Credit Uni 
on Ltd., 1129 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Min. Vyt. Gylio Atminčiai 
Pagerbti Komitetas.

• Dr. A. Šapokos atminčiai pa 
gerbti bal. 23 d. ruošiama ak? 
demija.

J. K1SIELAIT1S 
moteriškų rūbų 

siuvėjas 
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais. 
Darbas garantuotas. 
5923 Des Ecores St. 

Tel. RA 9-2386.

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
balandžio 8—9 dd. Toronto Fi 
listerių Skautų įuošiamame se 
minare komunizmo problemo 
ms aiškintis paskaitų tvarka 
bus sekanti:

Šeštadienj: 2 vai. dr. J. An 
cevičius — Istorinis marksiz 
mas, 4 vai. L. Vaškelis — Ko 
monizmas praktikoje.

Sekmadienį: 12.30 vai. K. 
Skrupskelis — Komunizmo pa 
trauklumas Vakarų intelcktua 
larrs.

Visos paskaitos ous Prisikc 
limo sales Muzikos studijoje. 
Studentai ii visa suinteresuota 
visuomenė Kviečiama seminare 
dalyvauti. FSS Toronto Sk.

EKON. J. STRAZDO 
PRANEŠIMAS

apie SLA organizacijos veik'ą, 
augimą ir naudą lietuviams bus 
svarbiausias punktas sekančio 
SLA kp. susirinkimo, kuris 
įvyksta pumą sekmadienį po 
Velykų, balandžio 9 d.. 2 vai. 
pp. Lietuvių Namuose

Pranešimas, bus įdomus ne 
tik tiems, kurie dėl stokos infor 
macijų ar noro neturi tinkamo 
vaizdo apie SI A or-ją, bet ir 
susipažinusiems su ja.

Kviečiami visi, norintieji iš 
girsti objektyvų žodį. sp.

EVANGL. LIUTERONIŲ 
PAMALDOS

Toronte įvyks vai. 9 d., 1 vai. 
pp. Liut. Išganytojo bažnyči' 
je, Bloor St. W., kampas In 
dian Rd. Pamaladas atlaikys 
teol. stud. Aig. ŽilinsKas. Pa 
maldų metu giedos paiapijcs 
choras, ii gros triubminkai. Ma 
loniai kviečiami Toronte ir apy 
linkėję gyvenantieji kuo skail 
tingiau dalyvauti.

Parapijos taryba.
ŠIAULIŲ BERNIUKŲ IR 
MERGAIČIŲ GIMNAZIJŲ 

1941 m. abiturientų laidos ren 
gia savo dvidešimtmečio atžy 
mėjimą - suvažiavimą. Visų tų 
laidų bendriminčiai prašomi 
skubiai atsiliepti sekančiu adre 
su: V. A. Klupšas, 5 Glenc.air 
Avė. Toronto 12, Ont. Canada.

SPORTAS TORONTE
— Kanados sporto apygar 

dos stalo teniso pirmenybėse da 
lyvavo 21 sportininkas. Stiprią 
vyrų grupę atsiuntė Hamiltono 
„Kovas“, o moterų — Ročeste 
rio „Sakalas“. Gaila, kad vieti 
nis gausus nariais klubas „Auš 
ra“ atsiuntė lik vieną atstovą, 
nors pagal Prisikėlimo par. 60 
metų apžvalgą, tame klube yra 
Kanados čempienių ir Š. Ame 
likos vicečempionių. Kur jos? 
Hamiltono žaidynėse irgi nebu 
vo. Į vyrų vienetų finalus paf 
ko Nešukaitis ir Gvildys („V 
tis“), o moterų Kasperaeičiūtė 
— Sabaliauskaitė („Vytis“) ir 
mišrų Mačiulis — JonuŠai'.ė 
(Sakalas).

— XI Šiaurės Amerikos lie 
tuvių žaidynėse, kurios vyks To 
ronte balandžio 15—16 d. d. 
žada dalyvauti 300—400 spor 
tininkų. j. b.
• Pp. Bacėnams bal. 8 d. ruo 
šiamos auksines vedybinės su 
kaktuvės.

*-........ M " "H H '*

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth....................... RE 7-9353
E. Kandt ................ WE 5-5b 19

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL» TZ, 

Star, LaPress.
«- W . W M «

I. G. ELECTRIC Rd.
F’ektros kontiaktorius z

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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