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Neramumų Įtampa vis didėja
AMERIKA BANDO NAUJUS SAN! YKIUS SU RUSI J A. ------- ------------------------------------------------------------- --- --------

VASARIO 16 DIENA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALS 
TYB1Ų PREZIDENTAS PRIIMS LIETUVIŲ DELEGA 

CIJA

PRANCŪZIJA DĖL ALŽYRO DIDELIUOSE 
NERAMUMUOSE.

Afrikos valstybės labai rimtai nusistato.
Alžyras pakeliui į susitarimus su De Gaulle valdz.a. 

Dėl Castro nuvirto Argentinos valdžia.
NERAMUMAI, kurie yaac iš 
ryškėjo už praėjusią suva-tę. 
tęsėsi ir praėjusią. Tie nei amu 
mai tačiau (gavo labai rimtą po 
budį.

PRANCŪZIJOJE
SĄMYŠIŲ GRĖSMĖ 

labai didele. Politinė būsena 
labai trapi. Gana tiap ir pre 
zidenlo de Gaulle padėtis, nes 
nacionalistų teroras išvystytas 
labai plačiai ir labai žiauriai. 
De Gaulle būsena labai sunki, 
nes jis atsidūrė „tarp kūjo n 
priekalo“ — iš vienos pusės ų 
spaudžia Alžyro nacionalis' a.’ 
iš kitos — prancūzų nacioaa 
listai. Paskutinėm dienom, 
DE GAULLE ĖMĖSI Y PA

TINGŲ APSAUGOS 
PRIEMONIŲ, — 

Alžyre įvestas išimties stovis, 
o į Paryžių, kuris yra visokio 
veikimo centras, sutrauktos di 
deles policijos jėgos. Padėt's 
tokia, kad laukiama skubi iš-. 
tis.
TERORO organizatorius Pi.y 
pas Castelle pagautas, jo bu 
te rasta bombų ir apie 51 sv 
planuotų teroro aktų.
ALŽYRO nacionalistai tuo 
tarpu, kaip atrodo, supranta 
šios būsenos trapumą ir 
RIMTAI RUOŠIASI G/iLU

TINĖMS DERYBOMS 
SU PRANCŪZU,!.

Klausimas galutinai dar ne 
išaiškintas, bet Maroke paskel 
btas pareiškimas, kad esar.u su 
tarta

ŠIAURINĖS AFRIKOS 
VALSTYBIŲ FEDERACuA, 
kurios didele šalininke esant, 
laikinoji Alžyro vyriausybe. 
Federacija apimanti Marok", 
Alžyrą, Tunisą, Libiją. Taigi, 
šis pranešimas apie Aižytą 
kalba kaip apie savai antiški, 
valstybę. De Gaulle norįs s> 
tarti tikrai pereinamojo i‘ i, 
plebiscito laikotarpio būsenų.

Tuo tarpu
NIGERIJOJE, Lagos, įvyci 
20-ties Afrikos valstybių Kon 
ferencija, kuri

SUDARĖ PASTOVIA 
AFRIKOS VALSTPB’Ų

TARYBĄ, 
kuri labai pasisakė už tautų ia:s 
vę ir pabrėžė, kad vis d.-te 
kaikurios Afrikos sritys gaur 
laisvei ir nepriklausomybei yra 
reikalingos pasiruošimo.

WINN PEG. Man.
VASARIO 16

Pranešame, kad š. m. vasa 
rio 18 d. (sekm.) tuojau po 
pamaldų, KLB-nes Winnipego 
Apylinkės Valdyba, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos salė 
je, rengia Vasario 16-tos die 
nos minėjimą.

Programoje: paskaita, tau 
tiniai šokiai, choras ir kita 
smulkesnė programos dalis.

Kviečiame visus Niaga o> 
Pusiasalio, Hamiltono, To or 
to. Buffalo, Niagaros Falls. N. 
Y., Rochesterio, N. Y., Del 
hi, Ont., Tillsonburg, Out. 
London, Ont. ir kitų Kolonijų 
lietuvius dalyvauti šiame Vi. 
sojip 16-tosios minėjime, kus

WELLAND, Ont.
KVIETIMAS Į VAKARIO 16 MINĖJIMĄ

AFRIKOS valstybių taryba pa 
siryžusi derinti Afrikos va.nj 
biu politiką. Jos tikslas ta p g: 
palaikyti Afrikos valstybių vie 
nybę.
INDOKINIJOJE vyksta vr..i 
kito pobūdžio sąjūdis.

KOMUNISTAI BANDO 
UŽGROBTI VISA 

PUSIASALĮ.
Anksčiau vyko kovus tiK.a; 

Laose, bet dabar jos jau ispics 
tos ir į Vietnamą. Jeigu jo 
čia nebus sustabdytos, < 
tam nėra jokių duomenų, — 
tai kovos išsiplės į Koftaooctža, 
Tailandą, Malajus ir it. 
LAOSO taikos klausimas nei 
na pirmyn, nors, kaip of.ciai a. 
skelbiama, JAV ir SSSR del 
to susitarė. Bet... yra Jar K' 
nija, kurios imperialistai nekito 
so Maskvos, o ištikrųjų dilia 
sutartinai ir pasiryžę Indokini 
ją užvaldyti.
AMERIKOS valstybių kome 
rencija Punta del Este, Urug 
vajuje, nebuvo vieninga, oct 
KUBĄ IŠMETĖ Iš AMLRi

KOS VALSTYBIŲ 
ORGANIZACIJOS.

Tai antras Castro nepasiseki 
mas, kai Popiežius jį eksnu 
munikavo. Bet ši konierene.p 
pačioms Amerikos valstybė r s 
bus naudinga.
ARGENTINOJE po tos km. 
ferencijos įvyko mažas oei 
versmas, nes Argentinos ka 
riuomenė pareiškė protestą, 
kad Argentinos atstovas baisa 
vo už Castro kaip komunistą.

Argentinos prezidentas .ui u 
jo padaryti patvarkymą, kuu 
sovietijos šalininkai nekenkiu 
Argentinos demokratinei sam. 
varkai.

Painiojantis tarptautini -tins 
santykiams.

YPATINGAS DĖMESYS 
TENKA JUNGTINĖMS 

AMERIKOS VALSTYBĖMS.
Kaip žinome, miręs JAV 

užs. min. Dulles turėjo aišaų 
principinį nusistatymą, grindžiu 
mą aiškumu ir atvirumu. jis 
valstybių neutralumą taikė ne
moraliu. Dabartinis uzs. n- o 
Rusk nusileido iki neutralumo 
pripažinimo. Ir dabar JAV į o 
litika svyruoja negaudau... 
tvirtesnio pagrindo, išskyrus 
aiškumą, kad siekia išlaikj ’ 
taiką.

MINĖJIMAS
Visuomenę kviečiame kuo 

skaitlingiausiai dalyvauti.
Vasario 16-tą dieną, vaka 

re, nuo 11 — 11.30 vai., per 
Winnipego ■adijo stotį, CKSB 
St. Boniface, irgi bus atlieka 
ma paminėjimo programa.

Tuo laiku kviečiame uz..i 
sukti radio ir minimą progru 
mą išklausyti.
KLB-nės W pg., Apyl. V-oa.

įvyks vasario 17 d., o vai. p< 
pietų Slovakų salėje. 162 ii 
gar St., Welland. Programoj 

paskaita, kvartetas, muzika 
šokiai, loterija, bufetas. Pi. 
Čiau sekančiame Neprikl. L. 
tuvos numeryje.

Apylinkės V aldyba.

Tai yra sutartas dalykas, k .d 
4 1 Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo sukaktuvių dien? 
JAV Prezidentas, J. Kennedy 
Baltuosiuose rūmuose priims 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos delegaciją, 
kuriai duota teisė pasikviesti k-

KAS NAUJA KANADOJE
LIBERALAI KALBA APILVISŲ BEDARBIŲ JDARBI 

NIMA
Krašto ūkiui kelti ir gyvinti numatoma sudaryti Ekonomi 

nė taryba.
Ruošiantis federalinio par 

lamento rinkimams, vis Kirkiu 
susikerta Liberalai 5u Kom.er 
vatiniais. Naujoji partija, a,r<. 
do, neturi jokių jn-rsp -klyvų, 
nes neturi rimtų vadų.

Liberalų susikirtimas su K-j 
nservatoriais daugiaoya ..us-i.n 
ka ties praktiškais klausiniais. 
piniginių pajamų ir išlaidą, dar 
bo ir nedarbo, mokėjimų ( pe.i 
sijų ir kitus fondus. į .airių 
mokesčių, kurie tiesiogiai pa 
liečia kiekvieną pilietį.

Norėdami turėti linkine 
propagandai apčiuopiamų duo 
menų. Liberalai Ottawoje sva 
rstė rinkiminės veikios blausi 
mus. Kadangi vienas opiaas.i. 
yra darbo ir nedarbo kiau-.i 
nas, tai Liberalai prieinu pro 
gramą, kuri užtikrintu visų be 
darbių įdarbinimą, išsky ■ ■: va 
dinamus „normalius“ atveji.s, 
kai apie 3% visu tiuli ncitiju 
dėl įvairių priežasčių i-.-li būti 
neilarbingi.

ŽMONIJA DOMINA NAUji 
JAV POLITINIAI 

BANDYMAI.
Kennedy priėmė Chruščiovo 

žentą Adžubejų, kuris yra „R 
viestijų“ redaktorius, jis. nea 
bejotina. atstovauja Chruščio 
vą. Manoma, kad be ko kita, 
Adžubėjus tariasi dėl Ketine 
džio kelionės į Rusiją Be to, 
Adžubėjus atlieka ir kitą misi
ią-
SPAUDOS, JAV n Rum.os, 
atstovų konferencija ivyko f e 
ryžiuje. bet pratęsta Vašing 
tone. Ir išplėsta. Jos vaisiai 
dar nežinomi. Spėliojama, kad

AMERIKA BANDO SU 
ŠVELNINTI SU RUSIJA 

SANTYKIUS, 
gal net šį tą ir laimėti. 
KINIJA, faktinių jos komun-s 
tai, dabar yra atsistoję 

Mielam prieteliui
MATUI ŠUKIUI

Lietuvoje mirus iš Sibiro sugrįžusiam jo tėveliui-
MYKOLUI ŠUKIUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Povilas .lovas

tų lietuvių organizacijų alsto 
vų. viso 25 asmens.

Yra patirta, kad į dek -aeja 
būsią pakviesti Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės atstovai, 
gal pirmininkas, o ga! ir visas 
prezidiumas.

Tai yra labai svarbus žime 
rikos prezidento žingsnis, kurį 
reikia pasveikinti visu nuošn 
durnu ir paprašyti tautiečius, 
kad visi jau dabar laiškais pa 
reikštų nuoširdžią padėką 
drauge prašytų, kad Ameril os 
delegacija Jungtinėse Tautose 
oficialiai iškeltų sovietų okupa 
cijos ir kolonizmo Lietuvoje pa 
naikinimo reikalavimą.

Delegacijos pas JAV prezi 
dentą mintį iškėlė JAV Liet. 
Bendruomenės susirinkime N. 
Yorke Dr. P. Vileišis, kurie 
dabar gavo žinią iš Baltųjų ij 
mų.

Kaip žinoma, eidamas ;m 
kinius J. Diefenbr.ker buvo už 
tikrinęs, kad jo partijai vt. 
dant Kanadą, nedarbas bus p., 
naikintas. Kaip žinome, jo vai 
džiai sunku buvo kovoti su 
nedarbu ii jo pažadas nebuvo 
įgyvendintas.

AUGA VALSTYBĖS 
BIUDŽETO TRŪKUMAS
Iždo ministeris Fleming į 

parlamentą įnešė biudžeto pa 
pildymą 82,390,000 d .1. sun.ai.
Iš tos sumos 42 milionai skiria 
rna žemės ūkiui ir 40 mil. dol. 
žiemos darbams, likusi dalis siti 
ridina Nevvfoundlando žve 
jams, turėjusiems žvejybos ne 
sėkmę. Tokiu būdu šių metu 
biudžeto deficitas padidėjo 27d 
mil. dol. ir siekia 6,363,988 000 
dol. Bet spėjama, kad tai dar 
neviskas, nes pagal skaičiavi 
mus, galams su galais suvelti 
dar reikia apie 80 mil. dol.

RUSUOS IR AMERIKOS 
SKERSKELYJE.

Kai Rusijos santykiai su R- 
nija išsiskiria, Amerikai butų 
praktiška megzti ryšius su t ei 
pingu. Bet ji yra davusi pasiza 
dėjimą Taivanui. Ir tas trukdo 
normalių santykių vystym s, 
raidą.

Painiavų tarptautiniuose san 
tykiuose atsiranda vis daugiau 
ir daugiau.

— Portugalijoje demonstran 
tai pareikalavo laisvių. Salaza 
ro valdžia atsakė šūviais. Bet 
demonstracijos kartojasi.

— JAV astronauto paleidi 
mas aplink Žemę atidėtas. Pa 
sirodė, kad raketa turi trūku 
mų, kuriuos reikia pataisyt'.

— Kanados vyriausybė, po 
.Amerikos valstybių konft" i 
cijos, pareiškė besilaikanti Xu 
bos atžvilgiu seno nusistaty-.au.

SAUNŲ PRIĖMIMĄ IR 
PUIKIAS VAIŠES

Ponai D. ir K. Smilgevič.ai 
suruošė nepaprastai gražiuos', 
savo namuose 1 orontan išvyks 
tantiems Ponas H. ir J. Žmui 
džinams. Keldamas šampano 
taurę, K. Smilgevičius pasvei 
kino Joną Žmuidzmą. pači., 
tą Nepriklausomos Liet..-. 
Konsulu Kanadoje, apgaiies'.u 
vo, kad Monrealio lietuviu 
lonija netenka dvieju žymių 
kultūrininkų, bet pareiškė vii 
tj, kad J. Žmuidzinas, būda 
mas atsakingose Konsulo pa 
reigose, pasitarnaus ne tiktai 
Kanadoje gyvenantems lietu 
viams, reikalingiems koi.salia
rinės pagalbos, bet pas.tarnaus 
ir Lietuvos laisvės reikalams, < 
Ponia Žmuidzininė, kaip aaib 
nnkė ir Toronte bus veitch d ai 
lininkų būryje ir padės Kc-isu 
lui jo atsakingose pareigose.

Ponia Smilgevičiene, \ įsų 
svečių, kurių buvo gražus bu 
rys, vardu išvykstantiems ai 
minčiai įtekė dovaną.

Vakaras praleistas besidaii 
nant mintimis apie L.?t>ivcs 
konsulo Kanadoje padėt,, ga'i 
mybes ir numatyme s. Va'- 
buvo paįvaiimtas muzika ir pa 
ties šeimininko, auris visaua _'. 
dėlių menišku nusiteikimu pa 
skambina foitepionu ir .. ik'i 
ne žymiųjų virtuozų plokšte 
lių muzika. Pp. Žmuidz.mai nu 
mato į Torontą išvykti ši penk 
tadienį, kad paskyrimo vietoje 
galėtų būti nustatyta data.

KANADOS APYGARDINe 
SE KREPŠINIO PIRMENY
bėse, įvykusiose vasario 3—* 
dd., Montrealyje. nugalėtojais 
tapo:
jaunių — Hamiltono „Kovas“ 
moterų — Toronto „Vytis“ 
vyrų — Toronto „Aušra .

Pirmenybėse dalyvavo 9 ko 
mandos su 75 žaidėjais.

Smulkesnės žinios — sekau 
čiame „N. L.“ nr-je.

TAURO BALI L b 
šeštadienį A V salėje pasis.-ke 
ir praėjo labai gražiai. Palias 
pasižymėjo jaunatviška n 10'ai 
ka ir nedirbamu linksmumu.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Dr. A. Popieraitis, pr >k' 
kuojas General hospital' yjc, 
įstojo į Klubo Pašaipu.y drau 
giją.

Klubas susirūpinęs lefozm- 
mis ir gyvai tuos klausimus 
(varsto, nes yra įvaiiių pro 
jektų.
• O. Stankūnaitė - Vileniskie 
nė praėjusį savaitgalį viešėje 
Montrealyje pp. Adomaičiu 
šeimoje. Iš Bostono ji atvežė 
montiealiečiams žinių ir sveiki 
nimų.
• Vanagienė Elena, suaugusi 
turėjo ilgiau gydytis ligoninė 
je, kur jai padaryta operacijos, 
bet dabar jau jaučiasi gerai 
ir sveiksta.
• Kazlauskienę Genovaitę isti 
ko eismo neiaimė, kurioa me 
tu jai sulaužyta dešinė » i.ma.
• Prof. D. Gruodžio šeima per 
sėkėlė iš Toronto į Montieali 
ir čia pastoviai apsigyveno.

KITOS ŽINIOS
— Italijoje sudaryta ki.KČ 

čionių demokratų koalicija ; 
socialistais demokiatais.

— Lenkijoje atidengta d:.L 
lė ekonominė afera, kur or. 
įmaišyta daug žmonių.

— Rusams apskundus K»n 
go valdžią JTO, Saugumo u 
ryba svarstė tą skundą, bet ai 
metė. Rusai buvo patenkint , 
kai JTO tramdė Tšiombe, bet 
nepatenkinti, kai tokiu pat bū 
du tramdo Gizengą. . .

— JAV i akėta į Mėnulį ne 
pataikė, nes pasirodė, Kad sk.. 
dimo jėga daug didesnė ir m 
dėl raketa praėjo greičiau, ne 
gu atėjo į numatytą vietą Me 
nulis.

— Kenija reikalauja nepn 
klausomybės. taip pat ir Tia. s 
kei.

— Europos Laisvės korr.ite 
to pirm. John Richardson pa 
sisakė už Kuchel - Libscor be 
rezoliuciją, kuria reikalaujama 
JTO iškelti Pabaltijo laisvėj 
klausimą.

— Baltųjų rūmų spaudos 
viršininkas P. Salinger Pary 
žiuje susitiko su Kremliaus 
spaudos viršininkas M Chaila 
movų.

VYTAUTAS MEILUS
diplomatinėje Kanadoj 

tarnyboje.
PLB Valdybos naryo p. Vy

tautas Meilus, dirbęs eilę imtų 
Kanados imigracijos įstaigaje 
Toronte, perėjo į to departa 
mento užsienių tarnybą. Ko 'o 
pabaigoje išvyksta su ponia 
Meiluviene į paskyrimo vietą 
Vokietijoj, į Kaelną.

V. Meilus yia gimęs 1913. 
IV. 14 Kralvarijoje, Mariam 
polės ap. 1931 m. baigęs Uk 
mergės gimnaziją ir 1936 ra. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakulteto Ekonoi uj -j

Lietuvoje jis dirbo savoje 
specialybėje, kaip ek-.noinis 
tai. 1943 m. Lietuvos OKupan 
tai vokiečiai jį suėmė n utį ė 
mė bei kalino Stutthofo uon 
centracijos stovykloje, is kur 
pabėgo į Švediją.

1949 m. atvyko į Kanada i< 
čia šalia darbo Kanados imi 
gracijos įstaigoje, dirba visuo 
meninį darbą — jis Toronto 
kooperatinio banko „Parama ‘ 
vienas organizatorių ir valdy 
boję. Pasaulio Lietuvių B-nės 
centro valdybos vicepirminin 
kas ir narys, o prieš lai KL'd 
Krašto v-bos narys ir pirminin 
kas '
KLB TORONTO APVLIN 
KĖS TARYBOS RINKIMAI

Rinkimų komisija remdama 
si apylinkės tarybos linkimų 
taisklėmis, skelbia loron’- apv 
linkės tarybos rinkimus l'i'-1 
m. kovo 11 d.

Į T AL Tarybą gan būti n n 
karnas kiekvienas pi. 'teis'# lie 
tuvis, nejaul.esnu i m. am 
žiaus.

Kandidatų sąrašai įteik ami 
Tarybos rinkimų komisijai ne 
vėlau, kaip 1962 m. vasario 10 
d., 12 vai. nakties. Kandida.ų 
sąrašus prašome siųsti: -i. jie 
paitis, 43 Nillsview Ave., To 
ronto 9.

Maloniai prašome T oronlo 
lietuvius bei organizacijas, at 
kieipti į rinkimus pakankamai 
dėmesio.

KLB Toronto apyl. i. k-ja, 
SPRENDIMAS KLAIPĖDOS 

BAŽNYČIOS STATIROS
BYLOJE

Vasario 26 dieną, dvi savai 
tęs vaidinta Klaipėdos bažny 
čios statybos byla užbi-.gta. 
,.Augščiausias teismas Vilnių 
je paskelbė tokį sprend. uą.

Klebonas kun. L. Povilonis 
nubaustas 8 metais kalėjimu ir 
konfiskuotas visas jo turtas;

Vikaras kun. B- Burnuki# 
nubaustas I metais kalėjimo ir 
konfiskuotas visas turtą.

Tiekimo kontoros v.rsu.in 
kas B. Alsys nubaustas 5 rne 
tais kalėjimo ir atimtas > įsa* 
turtas;

Faneros fabriko dirJct '.u*- 
A. Paškevičius nubaustas mc 
tais kalėjimo;

Namų valdybos inžinierių# 
J. Mikalauskas nuuau*'w 5 
•netais kalėjimo:

Namų vaidybos N r 8 za'. 
dytoja A. Klovailc nubausta 
pusantrų metų kalėjimu:

Miško prekybos sandėlio 
dir. J. Krivickas nuleistas 6 
mėnesiais „pataisos dariovic 
tės“.

Iš jų ateiteisti „caLtybei pa 
daryti nuostoliai

Vilniaus „teismo sprendi 
mas galutinis: jo apskusit ne 
leidžiama.

Kad bažnyčia seiliui nas: 
grobta, tylima. Pinigų spigu 
li.mtai taip pat nebausti palikt, 
ir jiems byla nekėliam i.

Taip suvaidinta sovietinių 
teismo tragedija. .
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VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

PROTESTAS

Būkime neat laidžiai kovingi
Minime Nepriklausomos Lie 

tuvos valstybės atstatymo su 
kaklį ypatingose sąlygose. So 
vietinio kolonializmo ir komu 
nistinės diktatūros vykdytojai, 
deda visas pastangas, kad kuo 
daugiausia išnaudojus lietuviu 
tautą ir jos gėrybes, bet taip 
pat tie patys mūsų tautos pavei 
gėjai klastingai perša savo taria 
mą broliškumą ir draugiškumą. 
Kremliaus valdovai, žinodami 
tačiau, kad lietuvių tautos lais 
vės troškimo jėga nepanaikins, 
ir kad pasitikėjimo ir diaugiŠKti 
mo per prievartą neįgys, pa 
skelbė vyliojančią gerovės pro 
gamą, žadėdami pralenkti nei 
pažangiausias pasaulio tautas.

Tuo tarpu Lietuvoje niekas 
nepagerėjo. Priešingai, sąžmės 
laisvė dar labjau suvaržyta ku 
nigai suimami ir baudžiami zien 
už tai, kad rinko aukas bažny 
ciai statyti, o vienintelė kunigų 
seminarija pasmerkta likvidur 
ti, uždraudžiantį į ją priimti nau 
jus studentus. Mūsų žmonės te 
bėra nuteisinti ir nustumti į .ar 
gą ir į nuolatinę grėsmę netek 
ti darbo, o tuo pačiu ir teisės pa 
silikti krašte. Žemes ūkio krizei 
besiplečiant, kolūkiečiai ypatin 
gai pergyvena baimę netekti ir 
menkojo sodybinio žemės skly 
pelio ir gyvulių, kurie buvo jų 
pagrindiniu maisto ir pragyve 
nimo šaltiniu. Ne vienas iš jų 
jau buvo priverstas išvykti iš 
Lietuvos kitur duonos kąsnio 
jieškoti. Į išstumtųjų vietą yra 
atgabenta nemaža rusų ir valdy 
mui ir rusifikacijai vykdyti. Net 
prekybos ir pramonės įmonės, 
kurių steigimą Maskva išgarsi 
no, kaip nepaprastą komunisti 
nio režimo laimėjimą, buvo pa 
naudotos tam, kad pritraukus 
daugiau maskolių, kaip taria 
mai būtinai reikalingų specia 
listų, kurių neva nesą krašte. 
O iš tikrųjų tačiau, su atgaben 
taisiais rusais yra siekiama su 
stiprinti rusiškas elementas Lie 
tuvoje ir išplėsti rusų kalbos, 
kaip pagrindinės, vartojimas 
viešajame gyvenime. Kur atsi 
randa bent vienas rusas, visi ki 
ti turi kalbėti rusiškai, o tų atė 
jūnų yra daugybė.

Šios nutautinimo pastangos 
parodo sovietinio kolonizme 
tikruosius imperialistinius tiks 
lūs, kuriems pasipriešino net 
kaikurie pačių komunistų vai 
domieji kraštai.

Broliai ir sesės laisvėje I Ru 
sifikacija yra naujas mūsų tau 
tai pavojus. Pasinaudodami Ne

Ką rašo kiti
KĄ SAKO ŽINOVAI APIE ŠOKIUS GAVĖNIOJE

Tūlas Kazys A. paklausė 
„Kristaus Karaliaus Laivą", ar 
vra nuodėmė advento ir gavė 
nios metu dainuoti ir šokti?

Tėvai Marijonai, kurie „Kris 
taus Karaliaus Laivą“ leidžia ir 
redaguoja, atsakė:

„Padorias dainas dainuoti ir 
padorius šokius šokti, jei tuoini 
nėra nusikalstama prieš artimo 
meilę ir nesudaro papiktinimo, 
nėra Bačnyčios įstatų uždraus 
ta. Kai seniau buvo įsakyti 
daug griežtesni pasninkai, sau 
tūros papročiais einant, bu . o 
baudžiama adventuose n gavė 
nioje dainos, muzika šokiai ir 
kitokį pasilinksminimai. Dabar 
visi sekmadieniai nėra pasnipko 

priklausomos Lietuvos šventės 
pioga, panaujinkime savo ryž 
tą drąsiau ir plačiau atskleisti 
pasauliui sovietinį kolonializmą 
ir Maskvos ekspansijos tikslus. 
Suglaudinkime gretas vieningai 
kovai už tautos teises, laisvę ir 
jos ateitį, kad ji vėl galėtų tvar 
kytis kaip tinkama savoje ne 
priklausomoje valstybėje. Ne 
priklausomybės reikalu Sietuvų 
tauta jau yra seniai apsispren 
dusi, tik sovietai neleidžia jai 
tąja teise naudotis.

Šiuo metu, kada laisvo apsi 
sprendimo teisė yra pripažinta 
visoms tautoms ir kada laisvės 
judėjimas yra pasiekęs net nuo 
šalinusius žemy nu pakraščius, 
tuo labjau, reikalaukime Jungti 
nėse Tautose, vyriausybių kabi 
lietuose, tarptautiniuose šuva 
žiavimuose ir susirinkimuose, 
per spaudą ir per radiją Lietu 
vai laisvės, o sovietinio kolonia 
lizino pašalinimo. Vakarų ir mil 
sų visų gerovė, saugumas ir at 
eitis pareis nuo to, ka 
kiek jie ir mes padėsime Lietu 
vai ir visoms sovietų paver g 
toms tautoms atgauti laisvę.

Broliai ir sesės pavergtoje tė 
vynėje! Nenuleiskite rankų, ne 
paisydami, kaip Kremliaus tar 
nai bešėltų. Tamsiausia būna 
prieš aušrą. Toji tamsa betgi 
yra laikina. Dien >s šviesa vis 
vien išauš. Istorija dar nežino 
priespaudos, kuri būtų am/’us 
tvėrusi. Atseit galas ir Mask 
vos pastangoms jus rusinti, iš 
naudoti ir laikyti pavei gtus, nu 
teisintus ir pažemintus. Netikė 
kilę sovietinių agentų apgau 
lingais gerovės ir draugiškumo 
pažadais. Tai sena jų klasta. 
Jei tėvynės pavergėjai siūlo 
jums šviesesnių dienų ii draugiš 
kesnių santykių, teišsmešdina 
iš kur atvykę ir tenekliudo jums 
laisvai šeimininkauti savajame 
krašte, kurti savas tautines ver 
tybes ir institucijas ir siekti ge 
resnių dienų. Draugiškumas ir 
gerovė yra galimi tik laisvėje. 
Jūs ir mes laisvės siekiame ir 
ja tikime. Tas mūsų tikėjimas 
yra visuotinis, nesugriaunama.-, 
ir nepakeičiamas.

Šiuo tvirtu tikėjimu, ryžtu ir 
ištverme laimėsime Tautai gra 
žią ateitį ir laisvės rytojų.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Pasirašė :
Dr. Antanas Trimakas, Pirm. 
Juozas Audėnas, Vicepirmin. 
Jonas Stikliorius, Sekretorius.

dienos. O ir kitomis dienomis 
pasninkas palengvintas. Todėl 
padorūs pasilinksminimai savai 
tni negali virsti nuodėme. Pro 
tingumas liepia, kad, ocsilir.ks 
minant, būtų atsižvelgta i kitus 
žmones, į kaimynus, ar į sene 
liūs. Retai kuris jų pakenčia ne 
išmintingą jaunųjų triui-šmą, ne 

-paisant kuriuo metu tai būtų '.

SENSACINGAS LIETUVIS 
KARPIS

Sausio 29 d. ,, I he Gazette" 
didele antiaŠte Įdėjo ilgą stta 
psnį „Karpis may return lo 
Montreal", kuriame aprašo tą 
asmenį, gimusį Montrealyje, 
paskui su tėvais persikėlusį į

1962 metų sausio 25 dieną 
Sovietų okupuotosios Lietuves 
tariamasis teismas pasmerkė 
kalėti ilgametėmis bausmėmis 
kunigus Liūdą Poviionį ir Bro 
nių Burneikį, o su jais drauge 
ir tris civilius asmenis. Nuteistie 
ji buvo siejami su, neva iš nele 
galiai gautos medžiagos, tikiu 
čiųjų pasistatydinta katalkų 
bažnyčia Klaipėdoje, kurios ati 
daryti sovietiniai organai nelei 
do. Byla buvo sąmoningai po 
litiniais sumetimais sufabrikuo 
ta ir iškelta. Ši byla yra būdin 
ga šiuo metu Sovietų sustipnn 
tai tikėjimo, bažnyčios, kunigų 
ir tikinčiųjų persekiojimo akci 
jai Lietuvoje.

Akivaizdoje šių Sovietų ne 
teisėtų veiksmų, žmonių sąži 
nės laisvę varžyti ir tikinčiuo 
sius persekioti Lietuvoje,

Vyriausias Lietuvos Išlaisi: 
nimo Komitetas
KELIA gilų savo ir visų la.svę 
gerbiančiųjų susirūpinimą dėl 
Sovietų pavergtųjų Lietuvos gy 
ventojų visiško nuteisinimo vi 
sose jų religinio, politmio, ūki 
nio, socialinio ir kultūrinio gy 
venimo srityse;
PABRĖŽIA, kad Sovietų Sa 
junga tuo pačiu laužo Visuoti 
nės Žmogaus Teisių ir Laisvių 
Deklaracijos pagrindinius dės 
nius ir Jungtinių Tautų, kurios 
nariu Sovietų Sąjunga yra, sta 
luto 1-3, 55 ir 56 straipsnius; 
PAŽYMI, kad Sovietų primes 
ti Lietuvai administraciniai oi 
ganai ir tariamieji teismai, pa 
gal nurodytus straipsnius, o 
taip pat pagal Sovietų Sąjun 
gos tarptautinius įsipareigoji 
mus ir sutartis, nėra teisėti Lie 
tuvos vyriausybiniai organai ir

Mylimai mamytei mirus Lietuvoje,
IPOLITUI TAUTERIUI 

ir jo šeimai, gilią užuojautą reiškia

J. Vizgirda ir šeima.

Laiškai Redakcijai
„Nepriklausoma Lietuva“ Ir kartu siunčiu 1962 m. pie 

Redakcijai pareiškimas. numeratos mokestį kaip ir vi
Aš, žemiau pasirašęs, juc suomet, nereikalaudamas jokių 

zas Dubauskas, senas „Nepri lengvatų, O Spaudos Bendro 
klausomos Lietuvos“ plenume vės „Nepriklausoma Litluvu“ 
ratorius, ryšium su 20-ties me nutarimą pilnai įvykdysiu kiek 
tų mūsų „Nepriklausomos j-ie vėliau, t. y. — savo turimus sė 
tuvos" jubilėjumi, siunčiu sir rus papildysiu iki prašomos su 
dtngiausius linkėjimus ir linkiu mos.
geriausios sėkmės, kad laiktaš Su tikra pagarba.
tis pasiektų užsibrėžtą tikslą ir J. Dubauskas,
taptų moderniausiu laikraščiu. Calgary, Alberta.

STALINAS NUVAINIKUOTAS
Taip vienas žiauriausiųjų dik 

tatorių kartą, susilaukė teisingo 
sprendimo ir visi jo ir jo sėbrų 
įvykdyti žiaurumai gali iškilti 
i dienos šviesą, visiems tiems, 
kurie to nematė ar nenorėjo su 
prasti, apsvaiginti visokiais klas 
tingais šūkiais, kuriuos skelbė 
Stalinas su savo pakalikais. Be 
abejo kaikam tai yra smūgis, 
net sukrečiantis, nes tiek metų 
kaikas šventai tikėjo jo skelbią 
ma propaganda. Pasisekimai 
tiesiog stulbino jo pasekėjus už 
tai neveltui pridygo jo garbei 
paminklų, miestų ir žymesniu 

liste Barker, įsteigęs „garsią“ 
JAV, kur susidėjęs su krimina 
gangsterių grupę, kun plėšė 
bankus, grobė žmonec. Tu se 
„žygiuose“ buvo užmušti keli 
policininkai ir kt. žmonių. Pa 
galiau gauja kariuomenės ir po 
licijos buvusi apsupta. Susisau 
dant kntusi Barker ir jos sūnus, 
o Karpis buvęs pagautas kitur. 
Jis už savo „žygius" gavęs ka.ė 
jimą visam gyvenimui. Besėdė 
darnas kalėjime, išmokęs piešti 
ir gerai valdyti d tonos Kepimo 
krosnį. Kadangi jis turi Kana 
(los pilietybę, tai busiąs grązin 
ta# į Montreal},

visi jų, šitų organų, nelegalūs 
veiksmai yra ne kas kita, kaip 
pavergtosios tautos persekioji 
mo priemonės;
NURODO, kad tariamasis Vii 
niaus teismas veikė Kiemhaus 
pavestas ir diriguojamas ir tei 
siamiesiems pritaikė Sovietu Sa 
jungos Lietuvoje tiegaliojan 
čius, įstatymus;
SMERKIA 1962 metų sausio 
25 dienos to tariamojo teismo 
sprendimą, Lietuvos kunigų ir 
tikinčiųjų byloje, kaip paaštrin 
tą lietuvių tautos persekiojimo, 
jos nuteisinimo ir pagrmcmiių 
tautų ir’žmogaus teisių laužyt .o 
aktą ir 
(PROTESTUODAMAS vriu 
griežtumu prieš šį cinišką sevie 
tinių okupacinių organų veiks 
mą pavergtąją lietuvių tautą 
laikyti ir terioti, kaip priespau 
dos ir kolonialinio išnaudoj.mo 
auką, kreipia laisvojo pasaulio 
ir Jungtinių Tautu nariu dėme 
sį į augščiau suminėtą Sovietų 
Sąjungos okupuotoje Lietuvi 
ie organų nelegalu veiksmą, ku 
riuo yra laužomi pagrindimai 
tautų ir žmogaus laisvės dėsnia- 
ir
PRAŠO daryti viską, kad šova 
tinis kolonializmas būtų iš L.e 
tuvos ir kitų pavergtųjų kraštu 
pašalintas ir lietuvių tautai 
drauge su kitomis to paties ko 
lonializmo aukomis bū’ų leista 
laisvai ir savarankiškai tv.uk y 
tis savoje nepriklausomoje de 
mokratinėje valstybėje.

Dr. Antanas Trimakas, Pirmin.

Juozas Audėnas, Vicepirmin.

Jonas Stiklorius, Sekretorių.,. 
Niujorkas, 
1962 metų sausio 27 diena.

vietovių pavadinimai jo vaidu, 
tomų tomai prirašyta jo garbei 
ir šlovei. Išeitų lyg tas žmogus 
buvo siųstas iš kitos planetos 
patvarkymui šios žemės mulkių.

Bet perkūnas trenkė į ta 
šlykštybių lizdą. Pro besisklai 
dančius dūmus-rnatome — bta 
linas guli jau Kremliaus palvo 
ryje ir jo garbei statyti pamin.. 
lai griūva, o išgarbintas v .r 
das trinamas iš kiekvienos ric 
tovės; knygos metamos j šiukš 
lyną. Kieno? Jo paties pasekė 
jų, kaip tai viską suprasti, st rto 
sau klausimą apipelėjes komu 
nistas, nejaugi nebuvo propa 
gandoje tiesos? Kaip tą visk;, 
suprasti, stato sau klausimą pa 
sinešęs j komunistu simpah 
kus? Kaip tą suprasti, stato sau 
klausimą net Ruzveltienė?

Atsakymas yra vienas Ne 
kaltas kraujas šankias keršto. 
Žudymai Rainių miške, Panei e 
žyje, Dimitravoje ir visame Pa 
baltyje, nekaltų žmonių ašaros, 
dejonės, išvežimai bei kankin 
mai, It) mil rusų sukišnnas ; 
kaio nasrus ūk vien del savo 
garbės ir nykstančio komui.i? 
mo, kuris su visa Stalino gady 
ne važiuoja į šiukšlyną.

Nukelta į 7-tą pel.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBA SUSIRŪPINUSI KRAŠTO 

TARYBOS RINKIMAIS
KLB Kr. Valdyba pasviikino naują Nepriklausomos Lietu 

vos konsulą
KLB Krašto Valdybos ; . 

mininkas, Steponas Kęsga.i 
paskutinį Kr. Valdybos sus r;n 
k mą sušaukė skubiems kliūti 
mams spręsti, bet pirmiausia d> 
dėlių pasitenkinimu K’ašto L ai 
dybos vardu pasveikino posėcy 
je dalyvaujantį Politinio Kom. 
lėto pirmininką, Joną ŽmuiC - 
na, gavusi paskyrimą būti r e 
priklausomos Lietui os konsu.a 
Kanadoje. Tai ypač yra svar 
bu, kad mirus Vytautui Gyliui, 
susidarė nemaloni padėtis nes 
tautiečiai liko be kons-iharincs 
pagalbos. Dabar ir šis reika:as 
jau sutvarkytas.

Pirmininkas painformavo 
Kr. V-bą apie pasiruošimus lin 
kti naują KLB Krašto Farybą 
Rinkimai, kaip jau buvo skelh 
ta, turi įvykti Atvelykio sekma 
dieni, balandžio 29 d. Tuo tar 
pu kaikurios apylinkės, u ne’ 
žymiosios, didžiosios, dar nėra 
sudariusios rinkiminių komist 
jų. Ši būsena ir kelia susirūpi 
nimą. Krašto Valdyba šiuo ra 
gina lietuvių kolonijas (apylin 
kės), kurios ligšiol dar nėra su 
dariusios rinkiminių komisijų, 
jas būtinai sudaryti artim>ausio 
mis dienomis. Krašto V-ba taip 
gi kreipia visų apylink-’ų dėme 
sį, kad jos statytų kandidatus 
iš savo apylinkių, nes ligšiol 
daugiausia stato didžiosios ko 
Jonijos.

Jaunimo sąskrydis pasiūly
tas ir paprašytas daryti centri 
nei kolonijai—Hamiltonui, bet 
Hamiltonas dabar renka naują 
valdybą, todėl senoji šio reika 
lo nesiima spręsti. Nutaria š’

JUOKDARIAI...
SUSIPRATUS SOVIETIŠKAS ELEMENTAS

(Šis straipsnis paimtas iš Vilniuje leidžiamo laikraščio 
„Sportas“.).

Gurkus atidžia- apžiūrinėja 
sūnų. Jurgis stovi sušilęs, atsi 
lapojęs ir dusliai šniokščia.

— Pakelk koją! — sukom an 
duoja malūno direktorius. Jui 
gis nenoromis kiisteli ją, bet 
Gurkus jau spėja pamatyti — 
maskatuoja atitrūkęs užkulnis.

— Vėl?!.. — sugriaudžia di 
rektorius.

— Aš gi seniai prašiau, tėte, 
nupirk bucus, — oriekaištingai 
paneria galvą Jurgis.

Gurkus sužaibuoja aikimis
— Tylėti! Aš tau duosiu fut 

bolą!.. Kelintą porą šia s me 
tais sudrapalijai?...

— O mes užtat prizą gavom. 
Štai, man asmeninę dovaną pa 
skyrė. . .

Ir Jurgis iŠ kišenės išsitraukė 
nedidukę pailgą dėžutę:

— Automatinių plunksnako 
čių komplektas. . .

Gurkus skersom žvilgteli i 
dovaną, lyg tai nenorom atvo 
žia dėžutę ir kiek galima abejin 
giau pasiteirauja:

— Visam laikui?..
— Visam.
— Ir... dviračius? — Ir v.s 

tai už tuos sportus?..
— O kaipgi! Sportas, lai juk 

sportas! Ne bet kas, — auton 
tetingai pareiškia sūnus, ir, pa 
jutęs tinkamą momentą, papra 
šo: — Tu, tėte, nupirktum ap 
rangą. Vyrai prašo...

— Pasistengsiu!.. Sportas 
vis tik yra sportas.

Vakare jis Jurgiui pasakė:
— Tu ten mokykloje treni 

ruokis, prireiks... — Ir nei iš 
šio, nei iŠ to pasiteiravo: — 
O gal tu su tuo Kruopa, malu 
no komandą sudarytum?

— Krose?.. — supratęs nu 
džiugo Jurgis. — Galiu.

Tuo kalba tą vakarą ir pari 
baigė, o po poros dienų Gurkus 
parašė įsakymą — Kruopa, Gui 
kinkas ir dar vienas vyrukas pri 
valo atstovauti malūnui rajono 
dviratininkų krose.

Šis įsakymas visus pnuen 
kė. Bet kai įmonės buhalteris 
pranešė, kad direktorius do-'a 
noms nupirko dviratį, pižamą ir 
apie 10 kilogramu įvairios lite 
iatūios, visi taip nustėre, kad 
net didieji valcai sustojo.

—Nesuprasi, kas čia dedasi, 
— skėsčiojo visi rankomis.

...Kruopa vis tik neapvylė. 
Kitus jis aplenkė visu pusva 

klausimą vesti pirmyn, norint 
idėją įgyvendinti.

Kr. V-ba konstatavo labai 
gražią bendradarbiavimo pra 
džią su JAV Lietuvių B-nės 
Krašto Valdyba, kurios pirm’ 
ninkas J. Jasaitis parašė tuo 
reikalu malonų dalykišką la .< 
ką. KLB Kr. V-ba pritarė JAV 
Kr. V-bos siūlymui dėl Pašau 
lio Lietuvių Seimo šaukimo ii 
Antrosios Šokių šventės ruoš’ 
mo Čikagoje.

KLB Kr. V-ba dideliu pasi 
tenkinimu priėmė žinią, kad 
Kultūros Kongresas nukeltas į 
Padėkos dienas. Tai yra gra 
žus abiejų Krašto Valdybos 
veiklos derinimo ir bendradar 
biavimo faktas.

Kr. V-bos iždininkas Pr. Ru 
dinskas pranešė piniginių rei 
kalų stovį. Romos Eltai Press 
kol kas surinkta 204 d.rl. Yra 
neatsiliepusių apylinkių, kurios 
prašomos vis dėlto sukombin; •> 
ti šiam reikalui lėšų.

Šalpos Fondo pirm. T. Mališ 
ka pranešė, kad Prof. St. Kai 
rio fondas per KLB-nę yra g i 
vęs $686.47

Bibliografijos Žinioms ir šie 
ms metams paskirta prašomoji 
redaktoriaus p. Ručancovo Ru 
žanieco suma.

Polit. Komiteto pirmininką 
paskyrus Konsulu, iškilo piimi 
ninko klausimas, o ta proga pi. 
siminta? ir Kr. Taryboje ke tas 
spaudos sekimo klausimas 
Šiais klausimais J. Žmuidzines 
pažadėjo pasitarti Politiniame 
Komitete.

KLB KV INF.

landžiu ir švytėdamas pirmas 
pralėkė finišą. Gurkus, kažkaip 
įsitrynęs tarp teisėjų, karštai pa 
sveikino nugalėtoją, ne', pabu 
čiavo jį ir, prsakęs ilgą kalbą, 
baigė ją šiais žodžiais;

— Brangūs krosininkai. . . 
Štai mes tuoj įteiksime dova 
nas, o mūsų laureatą Kruopą a? 
pagerbsiu šįvakar namie. Ten 
aš jam įteiksiu dviratį. Taip, 
dviratį!.. Valio!..

Driokstelėjo kurtus „vabo“, 
ir Gurkus, nieko nelaukdamas, 
penktą vielą užėmusiam Jurgiui 
iškilmingai įteikė pižamą. Ki 
tiems direktorius, kaip aktyvus 
sporto rėmėjas, nepašykštėjo 
po 5 egzempliorius brošiūros 
„Auginkime triušius“ ir po jau 
ją trintukų. . .

Vakare Gurkus Kruopą tik 
rai pagerbė: pagirdė arbata, 
Gurkienė pavaišino sausainiais, 
o Jurgis pademonstravo save 
paskutinį pasiekimą — pižamą.

Po viso to direktorius paėmė 
svečią už parankės ir nusivedė 
iį į koridorių. Ten stovėjo ge 
rokai aplamdytas, senes dvira 
tis. Nepaisant to, kad jam tru 
ko šešių stipinų ir pedalo, as 
faltuotu plentu juo buvo gali 
ma dar visai padoriai stumtis.

— Štai, imk! — parakė d i 
rektorius nustėrusiam Kruopai. 
— Važiuok į sveikatą ir vys.vk 
sportinį meną. . .

— Tik toks? — suvablenn 
Kruopa.

— O ką, blogas? — pastate 
akis Gurkus. — Va, kaip geiai 
veikia skambutis!

Ir direktorius ėmė čirpinti 
kierusį ir baisiai surūdijusį sk. 
mbutį.

Kai Kruopa išėjo, Gurkus pa 
trynė delnus ir patenkintas nu 
skubėjo į virtuvę. Ten palei 
krosnį stovėjo naujutėlaitis dvi 
ratis.

Netrukus jis apsilankė pas 
vidurinės mokyklos direktorių, 
maloniai pakratė jo tanką ii 
ėmė dėstyti:

— Pas mus rajone labai ap 
leistas sportas, — konstatavo 
jis. — Aš, žinote, dėl to labai 
pergyvenu ir viską darau, kad 
šitie reikalai susitvarkytų. Savo 
įmonėje aš jau Šį tą padariau . 
—Jis valandėlę patylėjo ir tęst 
toliau: — Jūsų mokykloje mo 
kosi daug mano darbuotojų vai

Nukelta j 7-tą pel.

tv.uk


,1962. II. 7. — Nr. C (77d) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA , . __
__________________________________ __________ 9 P3L,

Rusai mokosi iš senovės
lietuvių

zAnąsyk išvardintieji seno.'ės 
prūsų istorijai šaltiniai mūsų 
spaudoje nesyki aptarti ir, be 
abejojimo, bent apčiuot om,;-. 
žinomi visiems apsiskaičiut em 
ir savo tautos istorija bes c 
mintiems lietuviams. idomv, 
Pašyto nuomone, priešfeodali 
niam, pirrnvalstybiniam tarps 
niui senovės prūsuose pa.aiz 
duoti istorijos šaltinių gausiau, 
negu apie senovės rusus (p. 
77). Todėl sprendžia; .Mūsų 
tyrėjai neturi pakankamai me 
džiagos šiam tarpsniui pavan. 
duoti pas senovės drevicnus, se 
verėnus ir polėnus, kūnais seno 
ves slavai - tušai būva suskilę 
pirmfeodaliniais laikais. Net o 
dyti, kad šie kraštai seniau yra 
buvę genčių sąjungomis, reikia 
painių archeologinių aucinc.ių, 
j kuruos istoriką' kaip kad." 
kreiva akim žiūri“.

Kai Bizantijos graikų raštai 
ima apie Kijevo rusų valstyoę 
pasakoti (X a.), jie slavų vi 
suomenėje jau pastebi ryšk a3, 
viena nuo kitos išsiskiriančias 
Šeimas, kilnojamo ir nekilnoja 
mo turto paveldėjimą, tvirto 
kunigaikščio - valdovo (bajo 
rų pagalba) valdomą valstybę, 
kur apstu miestų ir miestelėnų 
Kaip Šie visi dalykai atsirado ir 
išsivystė, senovės slavų istorijos 
šaltiniuose faktų maža. Viską; 
spėliojama, sukosi apie bendrti 
kelių giminingų šeimų valdo 
mos nuosavybės xiskaldyma 
atskiru, privatiškai paveldimu 
turtu, pagal kurį ir bendruome 
niška visuomenė ėmė skirstytis 
prieštaraujančių reikalų klasė 
mis. Šiam vyksmui senovės ru 
suose pavaizduoti, Pašuto tei 
gia, „mums medžiagos nė.a“ 
(P- 79).

Kas kita pas senovės prū 
sus: „Mūsų nuomone, senovės 
prūsų istorijos šaltiniai mums 
tam tikru laipsniu, leidžia jro 
dyti painumą visuomenės ir 
ūkio posūkių, jų visuomenėje 
įvykusių tolygiu senovės ru 
sams istorijos tarpsniu — oū 
tent, metu, kada prūsai gyveno 
pirmfeodalinės rūšies savitomis 
sritimis“.

I oliau sako: „Senovės lietu 
vių ir prūsų istorija mums tuo 
be galo Įdomi, kad jie valsty

bes kūrė vėliau negu kitos tau 
tos Europoje, todėl dalykas pa 
lyginamai yra pilniau istorijos 
šaltiniuose nušviestas“

Kaip marksistai vaizduojasi 
..pirmfeodalinj, pirmvalstybinį' 
bile tautos (ne vien prūsų, lie 
tuvių, rusų) gyvenimą? Pašų 
to pastaboje p. 78 pasakoja:

„Šį tarpsnį mes skaitome 
paskutiniu pirminės bendruome 
nės išsivystymo eigoje. Jame 
ima ryškėti privatinė žemės 
nuosavybė (vienos šeimos vai 
doma) — taip vadinamas alo 
das (tai tokia nuosavybė, kur 
žemės savininkas visai laisvas 
nuo visokių įsipareigojimų, mo 
kesčių, duoklių, karinės tai n/ 
bos, ir t. p. — V. Š.). Šiuo alo 
dų (laisvų ūkių) pagrindu ima 
vystytis feodaliniai santykiai ir 
visuomenėje ima vyrauti politl 
nė galia stambesniųjų žemės sa 
vininkų)" (Feodaliniai santy 
kiai. vakariečių politine teori 
ja, tai tie, kur stambus žemės 
savininkas, ar krašto - srities 
valdovas, dovanoja žemę, dva 
rą ar pilį savo sekėjui, kuris uz 
dovaną apsiima — duoda teo 
dą, priesaiką — atlikti tam tik 
rą tarnybą: stoti kariuomenėn, 
būti teisėjas, mokesčių išrinkę 
jas, ir t. p. Pagal marksistus, fe 
odaliniai santykiai tai tie, kur 
stambesnių žemės savininkų te
sės didėja, kaimiečių siaurėja. 
Taip dalyką bent aiškina n.ūsų 
anuosyk įvardintas amerikie 
tis prof. Backus. — V. S.).

Kai istorijos šaltiniai ima 
apie senovės Prūsiją ir Lietuvą 
kalbėti, jie mato mūsų tėvynę 
pasiskirsčiusią genčių sąjungo 
mis: Prūsija (gali būti, ir Ga 
lindija), Augštaitija, Žemaitija. 
Kijevo slavai panašiai buvo su 
siskirstę drevlėnais, severėnais 
ir polėnais. Pašuto sako: „Kuo 
met senovės drevlėnams ir polė 
nams veik nėra prieinamos me 
džiagos nagrinėjimams, mes be 
vargo galime išvardinti net vie 
nuoliką sričių, politinių krašto 
vienetų, kurios sudarė XIII a. 
Prūsiją. Dar daugiau: šaltiniai 
leidžia mums įsižiūrėti net į vi 
dinį kai kurių sričių gyvenimą, 
pavyzdžiui: Pamezaniją, Var 
miją, Sambiją, Jotvingiją (Su 
daviją)“.

Vyt. Sirvydas.

CANADA

ŽINOK SAVO TEISES
Legaliai priimti imigrantai turi 

tas pačias teises ir tas atsakomybes 
kaip ir kiti Kanados darbininkai

KAI TUO TARPU DAUGUMA KANADOS DARBDAVIŲ YRA GARBINGI IR SĄŽININGI

kai kurie, deja, išnaudoja imigranto būklę.

— Saugokis nesąžiningų darbui samdymo metodų.

— Reikalauk, kad gautum apmokamas atostogas, į kurias tu turi teisę.

— Žiūrėk, ar nuo tavo algos atskaitymai pragyvenimui bei butui nėra per dideli

— Atsisakyk būti panaudojamas kaip streikininkas.

— Būk tikras, kad žyminiai kreditai, į kuriuos tamsta turi te’sę, būtų įtraukti į tamstos 

Nedarbo Apdraudimo Knygą.

— Nesibijok įstoti į profesines sąjungas. Tai tavo teisė.

— Neišsigąsk darbdavio grasinimų deportacija.

— Jeigu turi teisėtą skundą dėl darbo sąlygų, prašyk patarimo pas provincinius tarnautoju 

savo gyvenamo) vietovėj. Jeigu nežinai, kas jie yra, kreipkis į artimiausiai esantį 

imigracijos ar pilietybės tarnautoją, savo pastorių, savo kunigą arba atstovą tos 

etninės grupė*, kuriai priklausai. Jie darys visa, ką gali kad tamstai padėtu

Mosklo - Technikos naujienos
VIETOJ ŠIRDIES MAŠINA

Vis plačiau medicina prade 
da naudoti širdie^ daiDą skali 
nančias mechanines priemones, 
Tačiau ką gi daryti su širdimi, 
kuri visiškai nebenori diruti, 
kad ir kokią pagalbą jai šutei 
kus, Apie kitos širdies persodi 
nimą kol kas negalima ir kai 
bėti. Organizmas energingai 
priešinasi į kūną patekusiems 
svetimiems baltymams, jau .ie 
kalbant apie sunkumą prie gy 
vos širdies prijungti visas krau 
jagysles ir nervus, reikalingus 
jos gyyayijnui.

Amerikiečių mokslininkas 
daktaras Kolfas nusprendė vi 
siškai pakeisti širdį dirbtine 
„siurbliu stotimi“, padaryta iš 
inertiniu medžiagų, kurios nesu

kelia antikūnių formavimosi ir 
jiems yra nejautrios mašina, ku 
rios nereikia nei krauju maitin 
ti, nei <isieti su nervų sistema, 
kuriai tereikia elektros energi 
jos, Mokslininkas paruošė ir 
išbandė dviejų tipų širdis.

Kolfo operacinėje gyvenom 
šuo, kuriam buvo išpjauta šir 
dis ir jos vietoj įsiūtas prietai 
sas. Dirbtinių širdžių ir plau 
čių buvo ir anksčiau, bet tąi gie 
mėzdiški pj-ietaisai, stovį greta 
operacinio stalo, su kraujagyslė 
mis sujungti ilgais vamzdeliais. 
Jie kraujo apytaką gali užtikrm 
tj tik keletą dešimčių minučių, 
kol daroma širdies operacija. 
Čia gi ..širdis“ buvo maždaug 
tokio pat dydžio ir formos,

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministens.

52-18

■
kaip ir išimtoji, ji veikė neregu 
liuojama ir neprižiūrima.

Įsiūti į krūtinės ląstą bateri 
jas ir akumuliatorius nebuvo 
tikslinga, nes juos reikia keisti 
aiba naujai užkrauti. Todėl na

dai buvo išvesti į išorę ir sujung 
ti su maitinimo šaltiniu.

Dirbtinė širdis nebuvo gyvo 
sios kopija. Kai kuo ji buvo net 
gi tobulesnė. Jos dešinioji ir 
kairioji pusės dirbo ne vienu lai

ku, kaip gyvojoje, o pakaito 
mis. Tai neveikė kraujo ap>ta 
kos, bet motoro galingumą bu 
vo galima dvigubai sumažinti: 
motoras veikia nesustodamas, 
o raumenims rekiai pailsėti tarp

susitraukimų. H dirbtinės sir 
dies išeinančios gofruota poliu 
retano kraujagyslės buvo su 
jungtos su aorta, plaučių arteri 
ja, venomis.

Nukelta į 6-tą psl.
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Voratinkliai nesidraiko be vėjo
Romanas

2 ———
Gražus buvo popietis, jau beveik pavakarys, kai d ikta 

ras Barvainis iš Palangos grįžo į Klaipėdą. Saule gausiai 
bėrė į įkaitusią Žemę spindulius, kurie lūžo ir blykčiojo l-rng 
vose Baltijos bangose.

Barvainis galvojo: „Pajūris — Lietuvos langas į platų 
jį pasaulį, j vandenynų erdves, į viso Žemės rutulio plotus. 
Tai tas langas, kurį Vytautas Didysis rūpinosi praplėsti, rei 
kaląudamas iŠ kryžiuočių Lietuvai žemių „iki Osos upes“. 
Osa gi, •— galvojo Barvainis, — tai Vyslos intakas, tai Vys 
los žemupiai su Dancigu, kur nuo nežinomų laikų gyvenc ais 
čių padermės šaka — prūsai. O dabar?.. Kaip baisiai impe 
rialistai suniekino ir sunaikino Lietuvą, prie Vytauto Didžiojo 
nusitiesusią nuo Baltijos lig Juodosios jūros... Ir nors dabar 
„didysis mūsų brolis, draugas ir išlaisvintojas" apiplėšė Lietu 
vą, kaip gangsteris ir plėšikas, vis tiek dar šis mažas pajūrio 
ruoželis kaip jis svarbus ir brangus, tartum buvusios mpri 
klausomybės simbolis“!.. Ir jis prisiminė, kaip būdamas gini 
nazistu dalyvavo Jūrų Dienoje. Minios žmonių suplaukė i 

Klaipėdą pasveikinti Jūros — motinėlės. Barvainis ne; 
pradėjo niūniuoti:

Jūra — motinėlė _____ . ___  

Tur dukrelių būrį, 
Vėjui — tėvui liepiant 
Visos šokti turi. . .

„Oi čia šoko 44 metų rudenį“. . . Barvainį šiurpas nukra 
tė. Ir jis prisiminė Telesforo Valiaus Pajūrio tragediją, kurios 
atvaizdų matė vienam jo kolegai iš Amerikos atsiųstame žur 
nale, kažkokiu būdu prasmukusiame už „geležinės uždangos“. 
Barvainis tiksliai neatsiminė r tų kūrinių vardo, bet pajūrio vaiz 
dais jame budino asociacijas, giminingas tiems vaizdams Ir 
Jam tartum prieš valią smegenyse vyko kažkoks procesas, ku 
ris neleido džiaugtis atsipalaidojimu nuo žmonos ir vaikų. K-?ks 
buvo tas piocesas, Barvainis net nebandė aiškintis ar anali 
zuoti.

Autobusas girgždėjo ir tratėjo. Nors jame buvo tiktai 2C 
vietų, bet jo tarnybą sudarė be šoferio dar konduktorė, kuri 
oardavinėjo biletus. Ši baisi biurokratija tuojau susilaukė vai 
šių.

Kai autobusas pasiekė Girulius, į jį įlipo dar vienas biuro 
kratijos krumplys — kontrolierius ir pradėjo tikrinti keleivius, 
ar jie turi biletus.

— Pokaži (parodyk), — jis. kreipėsi į pirmąją moterį.
— Ponali, aŠ žematė, aš gudiška nemok. . . — aišk'nosi 

moteris.
— Čto ty govoriš (ką tu kalbi)? — nesuprato rusas
— Aš jums, tovarišč, padėsiu, — įsiterpė Barvainis. — 

Jis moterėlei paaiškino reikalą ir nesklandumas buvo baigtas. 
Tiktai kontrolierius visą kelio galą į moterį šnairavo.

Klaipėda praskyrė autobusui gatves, apstatytas rytp ūsiš

ko stiliaus, greičiau — pobūdžio namais. Namai Barvainiui ai 
rodė kažkaip savotiškai miniatiūriški. Netpkie kaip Kaune. 
Ypač netokie kaip Vilniuje, kur harmoningame derinyje amžių 
bėgyje išaugo ir susidraugavo renesansas, gotika*, barokas re 
kokas, neoklasicizmas, — tarytum tai būtų lyg miestas__mu
zėjus, architektūros paminklas, gal vienintelis savos rūš;es vi 
same pasauljje. Klaipėda — vienoda, jeigu neskaityti po kuto 
is griuvėsių atstatytų namų, kurie lyg ir ugniakalniu ptnuver 
žusios magmos masės kyšo svetimais kūnais tame savotiško 
vienodumo mieste. . . Autobusas sustojo.

Klaipėda! paskelbė konduktorė ir atidarė autobuso 
duris. Ją pradėjo kvosti kontrolierius.

Barvainiui patiko ir Klaipėda, nors jis vis dar niekaip ne 
galėjo apsiprasti su mintim, kad jis ištremtas iš sostinės, kurio 
• e gyvenimas pilnesnis ir įvairesnis. Klaipėdoje Rarvainio nuo 
taiką ypač slėgė gausybė rusų, gyvenimo suvaržymas: ir čia ne 
galima, ir ten uždrausta, ir net miesto plano negausi. . .

Klaipėda graži pajūriu, užmiesčiu, artima Nerija, gamtos 
stichija, kurios niekur kitur Lietuvoje negalima išgyventi.

„Graži Klaipėda . galvojo Barvainis ir jam vis Jau 
giau skverbėsi į galvą mintys, sukeltos dar gimnazijos suole, 
oaskaitose. kolegų studijų žiniomis ir visu tuo minčių pasauliu, 
kuris buvo laisvas ir įvairus nepriklausomybės lailuės. Ir ko 
kia dabar ubagystė, kai uždrausta apie tai ne liktai rašyti u 
skaityti, bet net galvoti, nes tavo ir mintis okupantas išskaito, 
o jei ir neišskaito, tai bent atspėja. . .

Barvainis išlipo į gatvę ir nuėjo savo kambario link.
Atsikėlęs iš Vilniaus, jis kambarį susirado Stoties gatvėje,
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LIETUVA
Bronius Mackevičius

4.
Tad žmogaus pirmoji j cs 

minė paskirtis yra veikimas. Gy 
vename ne tam, kad galvotu 
mėm, o atvirkščiai: galvojame 
tam, kad įstengtumėin išdilai 
kyti. Tai yra esminis taškas, ku 
riame, mano nuomone, teikia 
atsisakyti visos tradicinės tilo 
Sofijos ir paneigti, kad sugebė 
jimu galvoti, bet kokia to žo 
džio prasme, žmogus tapo ap 
dovanotas vieną Kartą visam lai 
kui taip, kad jis visuomet be jo 
kių pastangų juo gal. pasinau 
doti, kaip piivalumu ar poten 
Cine jėga. Tokiu atveju jie jį 
galėtų pavaitoti bet kada taip, 
kaip paukštis gali ’bet kada 
skristi, o žuvis plaukti.

Jei ši atkakliai kartojama 
doktrina būtų tiksli, išeitų, kad 
taip kaip žuvis gali — visai na 
tūraliai — plauku, žmogus ga 
tėjo irgi visai natūraliai ir be jo 
kių pastangų — galvoti. Toks 
galvojimas mus negailestingai 
apakina ir neleidžia suprasti es 
minio ir tik jam vienam ori 
taikytino dramatiškumo, kuris 
glūdi pačioje žmogaus piigim 
tyje. Nes jei nors akimirksniui 
— tam, kad geriau visa supras 
tumėm — priimsime šią tradici 
nę mintį, kad sugebėjimas mąs 
tyti yra esminis žmiguus bruo 
žas (prisiminkim: žmogus — 
galvojantis gyvulys) ir tuo pa 
Čiu daleisime, kad ouli žmo 
gum reiškia — kaip tvirtino mu 
su genialusis tėvas Dės 
caites — būti galvojančiu daik 
tu, išeis, kad žmogus, apdova 
notas protu taip tikrai, kaip 
bet kokia kita esminė ir neaiški 
riama organizmo dalimi, yra vi 
suomei tikras, kad jis žmogus, 
taip kaip žuvis yra tikra esan 
ti žuvimi. Tačiau tai yra d'de 
lė ir pragaištinga klaida. Žmo 
gus niekad nėra tikras. Kad jis 
galės panaudoti savo protą — 
tai yra, tinkamai jį panaudoti. 
Gi protas yra protu tik taria, 
kai jis tinkamai panaudojamas. 
Paprasčiau išsirefiškiant, žmo 
gus niekad negali būti tikras, 
kad jis bus teisingas, Kad jis pa 
sirinks tikrą kelią. I< tai turi 
šią didžiulę reikšmę: kad, išsi 
skirdamas iš visų kitų visatos 
būtybių, žmogus niekad nėra 
nei gali būti tikras, kad jis ištik 
rųjų yra žmogum, taip kaip tig 
ras tikras, kad jis yra tigru, o 
žuvis žuvimi.

Toli gražu nebūdamas natū 
raliai apdovanotas protu, žmo 
gus tikrumoje — ir tai tiesa, ku 
rios šiuo metu negaliu tiksliai 
įrodyti, o turi užtekti apie ją 

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis leikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo .giminėms ar pažįsta 

miems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.

tik užsiminti — jį pats po tru 
pūtį sukūrė, jį pagamino, sek 
damas tam tikrą discipliną kul 
tivavimą ar kultūrą, <»• jis yra 
daugelio tūkstančių metų pa 
stangų išdava — procesas, ku 
ris toli gražu dai neužsibaigęs. 
Žmogus ne tik nebuvo apdova 
notas protu, bet net u šiuo mo 
mentu jis yra tepasiekęs mažos 
ir netobulos dalelės to, ka pe 
prastai šiuo žodžiu nusekome. 
Ir ši iškovota dalelė, būdama 
ne viena iš esminių, o įsigyta 
žmogaus savybė, yra visuomet 
išstatyta pavojun ir vėl būt pi a 
rasta, ir jau nekartą piaeuyic 
iš tikrųjų tapo iš dalies praras 
ta. Šiandien ir vėl pasiekėm taš 
ką, kur jai gresia pavojus. Ir 
taip, išsiskirdamas iš visų kitu 
būtybių, žmogus niekad nėra 
tikrai žmogum. Būti žmogum 
reiškia kaip tik būt. nuolati 
niam pavojuj juo nebebūti bū 
ti gyva problema, absoliučiu n 
pavojingu nuotykiu, ar, kaip 
aš dažnai sakau, oūt savo esmė 
je drama. Nes diama egzistuo 
ja tik tada, kai nežinoma, kas 
įvyks, ir kai kiekvienas akm.ii 
ksnis virsta tikru pavojum ir 
bauginančia rizika. Tigras nega 
Ii liautis buvęs tigru, negali „nu 
tigrėti“ Gi žmogus gyvena nuo 
latiniam pavojuj prarasti savo 
žmoniškumą. Ir problematišku 
bei pavojingu pasiodo ne tik 
tai, kad jam, kaip ir kiliems gy 
viams, gali atsitikti viena ar ki 
la, bet kaip tik lai, kad žmogui 
kartais pasitaiko nebūti žmogų 
mi, nužmogėti. I ai yra tiesa, ne 
tik abstrakti ir bendrinė liesa, 
tačiau tiesa, pritaikoma kiek vie 
narn individui. Kiekvienas is 
mūsų yra nuolatiniame pavoju 
je nebūti pačiu savim, vieninle 
liu ir nepamainomu. Didžiau 
šia žmonių dalis nuolat išduo 
da šį „patį save“, kuris nori pa 
siekti pilnumos. Ji yra tik miiu 
jauti utopija, paslaptinga kgen 
da, kurią kiekvienas nešioja pa 
slėpęs pačioje savo širdies gilu 
moję. Visai nesunku suprasti, 
kad Pindaras apibūdino hero 
jaus etiką šiuo visiems pažįsta 
mu paraginimu: „Genoio ho 
seidi“: „Tapk tuo, kuo esi“.

Taigi, žmogaus esmė yra ne 
pataisoma nežinia. Dėl lo jam 
taip puikiai tinka ir šis garoin 
gas vieno Burgundijos VX a. 
didiko pasakymas: „Rien ne 
m’esl sur que la chose incenai 
ne“: „Niekas man nėra taip 
tikra, kaip netikrOvė.“

Bus daugiau.

DAILININKĖS A TAMOŠAITIENĖS DAILĖS 
STUDIJOJE

praeitą vasaią 3 mėn. studijavo 
kaišytinių audeklų audimą Joa 
na Rukaitė. Dabar ji jau isigi 
jo plačias stakles ir pradės au
ti dekoratyvinius audeklus Gre 
at Neck. N. Y.

JAU PARUOŠTA APIE 
GEN. V. NAGIŲ KNYGA

Dr. B. Matulionis jau Daige 
redaguoti monografiją apie gy 
dytoją generolą Vlad\. Nagcvi 
čių - Nagių. Tai bus apie 40u 
puslapių turįs veikalas. Kas pla 
čiajai visuomenei įdomiausia, 
centrinę jo dalį sudarys Lietu 
vos Karo muzėjaus aprašymas, 
kuriam pavaizduoti panaudota 
per 20 paveikslų.

Leidinyje bus platūs straips 
niai apie Karo muziejų Dr. B. 
Matulionio ir gen. St. Raštikio. 
Karo muzėjus bus pavaizduo 
tas Lietuvos Nepriklausomv'-ės 
ir okupacijų laikais. Be to, ocn. 
Nagius aprašomas, kaip gydj 
tojas, karo medicinos viršimn 
kas, visuomenininkas, menų rė 
mėjas ir tt.

Leidinys jau sulaužytas ir 
apie Velykas pasirodys knygų 
rinkoje.

NAUJI MUZIKOS 
KORINIAI

Lietuvos ’kompozitoriai iš 
klausė ir ap arė naujus jauno 
kompozitoriaus. Valstybinės 
konservatorijos auklėtinio i . 
Makačino, kūrinius: siuitą vai 
kų chorui ir simfoniniam orkest 
rui (žodžiai K. Kubilinsko) bei 
tris šokius styginiam orkestrui. 
Ypač teigiamai buvo įvert nta 
siuita, kurią neseniai koncerte 
atliko Valstybinės filharmoni 
jos orkestras.

LATVIŲ CHORAS 
LIETUVOJE

Sausio mėn. Lietuvoje visą 
savaitę gastroliavo Latvijos 
valst. akademinis choras. Jis 
lankėsi Vilniuje, Kaune ir Šiau 
liuose. Šias gastroles ,, Tieso 
je“ (5 nr.) aprašydamas K. Ka 
veckas pažymi, kad latvių kom 
pozitoriai yra sukūrę daug gra 
žiu ir įdomių dainų. Jų tarpe 
paminėtos: V. Kaminskio „Šio 
vė partijai“, M. Zarinio ,,Dai 
na apie raketą“ ir kt. Šis cho 
ras Lietuvoje išpildė n Betho 
veno Devintąją simfoniją.

APIE 
MYKOLAITJ - PUTINĄ 
Bronius Raguotis pliauškia 

niekus.
Lankutis Lietuvoj c parašė 

monografiją apie Mykolaičio - 
- Putino kūrybą. Ta proga, ve* 
tindamas neva tą 500 puslapių 

leidinį, Bronius Ragui tis palei 
do plepalų, dengiamii dūmų už 
uolaida.

Galima su Raguočiu sut'kti, 
kad

„V. Mykolaitis - Putinas inū 
sų literatūroje ir jos raidoje yia 
reta ir daug kuo išskirtinė, su 
dėtinga ir savita kūiybinė as 
menybė. Tokia ji yra ir savo di 
dėlių, labai įvairiapusišku taien 
tu, ištisa gilia erudicija, bei sub 
tiliu intelektu, tokia ir savo Ii 
teratūriniu - visuomeniniu vaid 
meniu, pagaliau tokia ji savo 
biografija ir kūrybine veikla. 
Bet sykiu su tuo, sykiu su savi 
tu, skausmingu sudėtingumu 
bei aštriais prieštaravimais, su 
savo idėjiniu - kūrybiniu apsi 
sprendimu ir likimu mūsų die 
nomis, ji sukaupia savyje daug 
ko tipiško ir senajai musų inte 
ligentijai”.

Maždaug taip yra.
Bet tegul Raguotis neiauškia 

niekų, kad girdi „tars; atsaky
damas tiems, kurie paliko 1 ė 
vynę ir kurie atsidūrė jos prie 
šų barikados pusėje“, girdi, .ne 
kiną Lietuvą.

Tai yra grynas Raguočio, 
tarnaujančio Lietuvos okupaCi 
jai. prasimanymas, savo išdavi 
kiškumui pateisinti. Pasitraukti 
šieji atsidūrė „priešų barikados 
pusėje" ne Lietuvai, bet Lietu 
vos okupacijai ir Lietuvos oku 
pantui, o šia proga — ir Lietu 
vos okupacijos tarnams, kaip 
Bronius Raguotis.

Ne „buržuaziniai lietuvių 
mokslininkai ir kritikai suspėjo 
sukurti nemaža įvairiausios pai 
niovos apie V. Mykolaičio - Pu 
tino kūrybą“, bet Lietuvos oku 
pantas, jos tarnų taiKinamas, 
žlugdo rašytoją ir jo kūrybą. 
Kodėl Raguotis mini tiktai pir 
mąjį „Sukilėlių“ tomą? Kur jo 
parašytieji antras ir trečias to 
mai? Kas juos sužlugdė, ar ne 
okupacinės painiavos ir jos rai
nų machinacijos?

KOMPOZITORIŲ S-GOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

sausio 8 d. Vilniuje aptarė Lie 
tuvos kompozitorių kūrybinius 
planus ir pasirengimą ketvirtą 
jam kompozitorių suvažiavimui 
Vilniuje vasario 7—10 dd. L. 
O Antano Škėmos raštų išleidi 
mo fondui savo įnašus prisiun 
tė Birutė ir Henrikas Nagiai $ 
50.-, J. Raudonis $12.-, V. 
Juodka $12.-.

A. Škėmos kūrinių išleidi 
mui Įnašus prašoma siųsti adre 
su: t)r. Jonas Valaitis, 5204 
Ellington, Western Skrings, 
III., USA.

KRISTAUS GYVENIMAS, 
su kritiniu įvadu. 965 pusi. Iš 
italų kalbos 14 laidos originaio 
išvertė kun. P. Dauknys, MIC. 
Išleido Londono Marijonai, pa 
dedami prenumeratoi iu auko 
mis. 1962 m. Spausdino Nidos 
spaustuvė Londone. Įrišta kie 
tais puikiais viršeliais. Aineriko 
je ir Kanadoje pagrindinis pla 
tintojas „Draugas“, 4545 W. 
63-rd Street, Chicago 29, III. 
Knygos kaina 7 dol.

Tai yra pats pirmasis toks 
platus mokslinis ir kritinis vei 
kalas apie Kristaus gyvenimą 
lietuvių kalba. Knygoje atvirai 
paminimi visi sunkumai ir vis. 
prfekaištai. surišti su Kristaus 
asmeniu ir evangelijomis. Jie at 
sakomi, remiantis paskutiniai 
siais mokslo duomenimis. Evan 
gelijos pasakojimai, įjungti į 
naujus laiko ir vietos rėmus, 
lyg gyvi atsiskleidžia prieš mū 
sų akis. Ši knyga jau išversta į 
23 kalbas!

Leidinys kapitalinis, gražiai 
įrištas, gera spauda, lengvai pa 
skaitoma. Leidinys atrodo gra 
žiai.

J. Narūne. AMBER1TA 
AMBERELLA. Illustiated by 
Stančikaitė. Published by Coun 
cil of Lithuanian Women, New 
York. 1961 metais. Tai angliš 
kai išleistas gražus, puikiai ilius 
truotas, leidinys, paruoštas dau 
giaspalviais vaizdais, gerame 
popieryje. Angliškai išleistas, 
bet aiškiai lietuviškai pasakytas 
ir pailiustruotas. Gaila, nėra ad 
reso, kuriuo galima būtų leidinį 
įsigyti ir nėra kainos. Autorės 
adresas yra šis: J. Narūne, 
3338 SW 25 Street Miami, 
Florida, USA.

Hamiltoną lietuvių „TALKA”, 
kredito kooperatyvas, 1961 me 
tai. Tai Hamiltono lietuvių ban 
ko „Talka“ metinis leidinys, ku 
riame duodama metinė banko 
veiklos apžvalga.

• Romuvos knygų .eidykla 
šiais metais išleis dail. V. K. 
Jonyno puošniai ilustruotą Mai 
rojiio poemą „Jaunąją Lietu 
vą”.
• Sibiro maldaknygė išversta i 
tris kalbas: anglų, olandų ir vo 
kiečių, o numatyta dar išversti 
į italų ir prancūzų kalbas.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir Įdomios knygos (1) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygi 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kuiną 
lik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd. Str. 

Spring Valley, III., USA.

Girgžda svirtys.
Saulėlydžiais lygumos dažos. 
Miglomis prausias liepa kreiva. 
As sakyčiau, —
Ši žemė - gražiausias peizažas, 
Jei nebūtų jinai Lietuva.

Tedainuočiau,
Kaip Nemunas smiltį skalauja, 
Ošia pasakas šakos pušų.
Jei nejausčiau smiltelėj 
Baudžiaunnikų kraujo, — 
Nematyčiau
Pėdų knygnešių.

Ir užtektų dainoms 
Vien papievių gėlėtų, 
Melsvo šilo
Ir rūtų kvapių, 
Jei kareivių akim 
Į mane nežiūrėtų 
Liūdnos gėlės 
Ant brolių kapų.

Nenukelčiau kepurės 
Statytojų garbei, 
Nežinočiau ko noriu 
Ir kur aš einu. 
Jei nebūtų romantikos 
Didelio darbo 
Ir suskirdusių mano delnu.

Dėl gimtinės skausmų 
Neliūdėčiau kaip mažas, 
O iš laimės
Nesvaigtų galva, 
Jeigu būtų Ši žemė — 
Gražiausias peisažas, 
Bet nebūtų jinai 
Lietuva.

LIETUVIŲ VEIKALAI 
LATVIJOJE

Rygos lėlių teatras pamatė 
V. Miliūno pjesę - pasaką „Ke 
lionė Į Mėnulį“. Liep- jos muzi 
kinis - dramos teatras B. Gar 
bulskio operetę „Meilė ir sKai 
da“.

Rezeknės liaudies teatras sla 
to A. Griciaus komediją „Sėja 
ir pjūtis“. Rygos bei Liepojos 
teatruose statoma nauja kaunie 
Čio dramaturgo Juozo Grušo 
drama „Profesorius Markas Vi 
dinas“ ir V. Miliūno pjesė „Qdi 
sėjas jau nebegrįš“. To paties 
autoriaus pjesę „Vedybų su 
kaktis“ stato Jelgavos liaudies 
teatras,

• Sol. Iz. Motekaitienė ir jos 
sūnus pianistas Monigirdas, abu 
iŠ Čikagos, koncertavo Toron 
te. Koncertas įvyko Prisikėli 
mo parapijos salėje. Pelnas pa 
skirtas vaikų lietuvių namams.

SĖJA
Tautinės, demokiatinėa minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresast JUOZAS URBEL1S
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV it kitur 3 dol. metams.
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ties ligonine, pas vieną rusą. Tai buvo kažkokias slap’a* ar 
pusiauslaptas pareigas turįs „vyresnysis brolis“, Kaip dažnai sa 
vo tarpe apsprendžia atėjūnus rusus, lietuviai. Pas rusą Icng 
viausia galima buvo gauti kambarį, nes jis turėjo kelių kamba 
rių butą ir buvo svarbu, kad visai prie ligoninės. Barvaniui, 
nors tas jam nebuvo malonu, bet buvo, kaip naujakuriui tam 
tikros naudos, ypač gyvenimiškų reikmenų atveju.

Iš tikrųjų iš tūkstančio rublių pragyventi Stalino . geibu 
vio“, Malenkovo ir Chruščiovo pradžioje viešpatavimo 
laikais buvo nepaprastai -sunku. Barvainis žinojo gerai, 
kaip jis su žmona, abu gydytojai, turėjo dirbti, kaip juodi jau 
Čiai, bet ir maistui neužtekdavo, o gi reikėjo apsirengti, butą, 
vaikus išlaikyti. . . Be to, juk kasmet ir net po keliskart būda 
vo „laisvanoriškas“ pinigų skolinimas tuščiam iždui. Ubagas 
turėjo maitinti elgetą. Reikėjo duoti mėnesinę algą. I ada 
„dantis reikėjo visai-padėti ant pečiaus“... Kas kita buv> ru 
sams, okupacijos tarnams. jiems veikė pusiau slapti pusiau vie 
ši sandėliai, į kuriuos buvo suvežtos pirmomis okupacijom die 
nomis visokių gėrybių atsargos. Barvainis tiktai vėliau sužino 
*o, kai tų gėrybių jau nebuvo, kad reikia pasidaryti atsargas, 
kokios tiktai galimos. Tai žmogui, gyvenančiam iš savo ran 
kų darbo, nebuvo galimybės taip išsiversti, kad būtum bent ne 
alkanas. Darbininkas, kuris gaudavo 400 rublių, ypač skurdo 
n desperatiškai vargo.

— Kombinuok, daktare, — savo metu jam patarė Kostas 
Kasperiunas, kai jų santykiai dar buvo geri.

— O ką aš galiu sukombinuotii — atsikalbinėjo Barvainis
— Kodėl kiti gali kombinuoti — tai akinius parūpina pri 

vačiai, lai dantis įstato iš kažkur gavę metalo, «r už tai višrą 

gauna iš kolūkiečio; lai iš valstybinės krautuvės kilogramą 
sviesto. . . Žinai gi, daktare, kad „iz trudov pravednych niena 
živioš palat kamennych“. . .*)

— Na, Kostai, gal tu ir praktiškai kalbi. Žinau, kad daug 
kas kombinuoja. Ir man kai kas pasiseka, nors gal ir ne taip 
efektingai, kaip tau su cementu. . .

Iš tikrųjų Barvainis daugeliu atvejų jautė. «ad jo profesi 
ms patarnavimas jam neša didoką naudą. Ir jį dažnai atpažis 
ta visokį valstybinių krautuvių, vadinamų kooperatyvais, ve 
dėjai, restoranų padavėjos. Ir Klaipėdoje jam iš to Luvo rau 
da. Ypač gi apsigyvenus pas žymų rusų pareigūną ir dar žy 
mų partietį.

— Tomas Jonovič, — suliko jį šeimininke Olga Ivanovna 
Zobova, — jau sugrįžote? Kas gera? Ma<ėte žmoną, vaikus? 
Kaip jie?

— Mačiau, — nenoromis atsakė Barvainis. — Bet. . . Vis 
kus baigtą. Fimla. Amen! Aš laisvas, kaip paukštis.

— Nemanau, daktare, kad taip kngvai jūs baigsite. Juk 
su žmona gyventa, kiek gi, gal 10 melų? Gal daugiau?

— A, galėčiau am pykčio pasakyti: visas velnio tuzinus!. 
Prietaringi žmonės sakytų: Matai — trylika! Bjaurus skaičius, 
nelaimingas! . . Tegul tai ir burtai, bet faktas lieka faktu, kad 
man tas velnio tuzinas nesėkmingas.

— Niekis, daktare. Nei jūs, nei aš tuo netikime. Tai vien 
nelaimingas sutapimas. Bet jūs taip lengvai šeimos neišsiža 
dėkite. Tai ne koks žaislelis. Anksčiau ir pas mus daugelis gal 
vojo. kas ta šeima — vaikus atidavei į prieglaudą ir gyvenk

') Iš teisingo darbo mūrinių namų nepasistatysi Red. 

sau pasišvilpaudamas. . .
— Na, gal taip jau ir nebuvo. . .
— Ne, buvo! Ir dar kaip buvo. Pasipylė abortui, išsisky 

rimai — pakrikimas baisiausis. Valdžia pamatė, kad drauge 
su šeima irsta ir valstybės pagrindai. Ir sustabdė.

— Kažin, ar taip jau yra griežtai? — lyg ir suabejoję l 
vainis, o pats galvojo: „Matai, prie ko mano prieita, kad oku 
pacijos tarnai mane mokina padorumo". . .

— Taip, taip. . . Jūs dar mažai žinote.
— Draugė šeimininkė, gal bus proga dėl to pasikalbėti ir 

plačiau. . . Ligšiol mes vos dar pasižįstame. . .
— Kaip tiktai tokia proga pasitaiko šiandien. Jūs laisvas, 

j mano vyras, baigęs dienos darbus, taip pat bus lai»vac Aš 
devynioliktą valandą jus kviečiu su mumis pavaKarienidut* Pa 
sikalbėsimr. Prašau liglol susitvarkyti iri niekur šiandien neiš 
eiti. Iš tikrųjų juk mums reikia arčiau susipažinti. Būkime 
draugais ir jauskime vienas kito alkūnę, kaip pas mus dabar 
madoje kalbėti.

— Ar tai ne'ironija? Juk alkūnės jautimas ar ne ta pras 
me suprantamas, kaip kad sakoma — alkūnėmis sau kelią da 
ro“?. . .

— Tiesa, gyvenime ir taip esti. . . Gal ir dažniau. B*-t or* 
gal partijos planą turėtų būti suprasta, kaip atrama. . .

— Na gerai. Aš priimu jūsų kvietimą ir dėkoju. Gai pa 
vakariais dar ir daugiau klausimų, kurie man neaiškūs, išsiaiš 
kinsime. . . — ir Barvainis pradėjo pas save tvarkytis, o devy 
nioliktą valandą jis negalėjo būti pas Zobovus, nes buvo iš 
šauktas į ligoninę ir buvo priverstas į vakariene pasivėluoti.

Bus daugiau.
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Iškilūs Lietuvos vyrai
ŠILINGAS, BYTAUTAS

Pirmą kartą apie Stasį Šilin 
gą ir Ramūną Bytautą išgirdau 
iš rašytojo Kazio Puidos, rodos 
1907 m., kai jis atvyko į Šiau 
liūs mokyti lietuvių kalbos gim 
nazijoj. Tuomet K. Puida paša 
kojo, kad Vilniuj jam teko su 
tikti ir išsikalbėti su dviem 
Maskvos universiteto studen 
tais lietuviais, kurie jį nustebi 
nę savo politinėmis pažiūromis. 
Iš jų kalbų K. Puida supratęs, 
kad jiedu ir socialistai ir karšti 
nacionalistai. Tiedu „keistuo 
liai“ kaip tik ir buvo Stasys Ši 
lingas ir Ramūnas Butautas.

1909 metų pavasarį jau c«cai 
čiau St. Šilingo, beiods, du 
straipsnius „Lietuvos žiniose" 
apie reikalingumą lietuviams 
moksleiviams leisti savo laik 
raštį. Gi tų pat metų rudenį, na 
vykęs į Maskvą studijuoti, tu 
rėjau progos arčiau pažinti tuos 
du neeilinius studentus, nes uni 
versitetan buvo įstoję 1905 :n. 
Abu gyveno i valdiškame stu 
dentų bendrabuty.

Ypač norėjau pasimatyti su 
Šilingu, nes jo straipsniai moks 
leivių laikraščio reikalu man bu 
vo giliai galvon įstrigę. Išgit 
dęs, kad Šilingas po atostogų 
jau yra grįžęs, nuvykau į mine 
tą bendrabutį, kur susipažinau 
ne tik su Stasiu Šilingu, bet ir 
su Ramunu Bytautu. Tas pir 
mosios pažinties pasikalbėjimas 
su Šilingu ir Bytautu vyko taip 
gyvai, kaip tarp ilgai nesi.na 
čiusių bičiulių ir užsitęsė be.it 
3 valandas.

Šilingas buvo ne tik šnekus, 
bet ir iškalbingas, Jis įspūdin 
gai man kalbėjo apie didžiąją 
lietuviškos moksleivijos ir moks 
lūs išėjusios inteligentijos pa 
reigą šviesti savo tautiečiu ir 
kelti jų tautinį susipratimą. Į 
mudviejų su Šilingu dialogą 
kartais įsiterpdavo ir Bytautas. 
Vieną jo tuomet pasakytą min 
tj ir dabar prisimenu. Štai ji, 
Basanavičiaus laikais tebuvo tik 
vienas kitas lietuvis inteligentas 
ir tai jis tikėjo tautos atbudimą 
ir pasiryžo leisti „Aušrį". Gi 
dabar jau turime šimtus inieli 
gentų ir augštųjų mokyklų mo 
ksleivių. Jei visi šviesuoliai dirb 
sime tautos labui, tai mūsų tau 
ta greit prilygs labjausiai apsi 
švietusioma tautoms. O apsi 
švietusiai tautai lengviau i> sa 
voji nepriklausoma valstybe pa 
siekti, — kalbėjo R. Bytautas.

Tiek Šilingo, tiek Bytauto 
gimtoji kalba buvo lenkiška. Ši 
lingas augo lenkiškai kalbėju 
šioj klebonijoj, mokėsi Vilniuj, 
kur ilgi neturėjo progos lietu 
viškai išmokti. Lietuviškai ėmė 
rimtai mokytis tik būdamas uni 
versiteto studentu.

Bytautas gimė Žemaitijos 
dvarely, lenkiškai kalbėjuoioj 
šeimoj, Kražiuose mokėsi pra 
džios mokykloj, kurią baigė ne 
pasiekęs nei pilnų 10 metų. 
J896 melų rudenį jau jis buvo 
Rusijos gilumoj, Permes mies 
te, kur stojo gimnazijom O po 
vienerių metų iš ten persikėlė j 
ViTlniaus gimnaziją, kurią ir 
baigė. Nei Permėj, nei Vilniuj 
lietuviškai kalbėti jis neturėjo

IR AUŠRINĖ 1909—1911.

progos. Kiek buvo pramokęs 
žemaitiškai būdamas tėviškėj n 
Kražiuose, — gamnazijos laiko 
tarpiu buvo beveik užmiršęs. 
Tik 1906 metais, kai jau buvo 
tapęs sąmoningu lietusiu, stojo 
lietuvių studentų draugijon ir 
ėmė rimtai mokytis lietuvių kai 
bos.

Kalbėdamas su Šilingu ir By 
tautu jaučiau, kad aniejų kai 
ba Šiek tiek skyrėsi nuo tų kai 
bos, kurie lietuviškai buvo iš 
mokę iš savo motinų. Jiedu tai 
suprato, girdėjo, kad jų kalba 
skyrėsi nuo manosios ir jau ta 
me pirmame mūsų pasikalbtji 
me pareiškė, kad jiems malo 
nu girdėti tikrą, nepagadintą 
lietuviško kaimo kalbą, kurios 
juodu vis dar nesugebėjo pasi 
savinti.

t aigi, pirmą kartą susitikęs 
su Šilingu ir Bytautu pasijutau, 
kaip jų geras bičiulis. Po to 
pirmojo mūsų susitikmo ligi 
1909 metų galo dažnokai nu 
vykdavau pas juos. O 1910 pra 
džioj ir pats persikėliau į tą pa 
tį bendrabutį, kur jiedu gyve 
no.

St. Šilingas buvo šviesiaplau 
kis, mažo ūgio vyras. Jei jis 
būtų buvęs kariuomenėj, tai 
kareivių rikiuotėj tikrai jis ori 
tų buvęs mažiausias. Jo žvilgs 
nis buvo atviras, drąsus. Veide 
matyti buvo retokai pasklidusių 
duobučių, kaip nuo rauplių, jo 
plaukai tuomet buvo trumpai 
kerpami ir šukuojami ežiuku. 
Barzda ir ūsai buvo skutami. 
Jo veido plaukai dar tuomet bu 
vo reti ir nevašūs, kaip kokie 
gyvaplaukiai, todėl nelabai lesi 
matė, jei kokią savaitę ar dvi 
nesiskųsdavo. Savo ūgiui Šjilin 
gas buvo nepaprastai stiprus. 
Bendrabučio gimnastikos kam 
bary, imtynėse su kitais studen 
tais, jis ne vieną, visa galva už 
save didesnį, ant čiužinio paklo 
davo.

Retkarčiais bendrabučio stu 
dentai šaukdavo susinnkimus 
savo reikalams aptarti. Ir tuo 
se susirinkimuose Šilingas meg 
davo pakalbėti. Savo iškalom 
gurnu Šilingas rusus studentus 
žavėdavo. Nenuostabu, kad jie 
jį vadindavo Ciceronu.

Pasikalbėjimuose su manim 
Šilingas mėgdavo papasakoti 
prisiminimų iš savo praeities. 
Kalbėdamas apie savo vaikys 
tę, jis labai mėgdavo prisiminti 
Darsūniškio miestelį, Nemuną 
su juo plukdomais sieliais, sieli 
ninku dainas, Nemuno pu.vi 
nius pavasarį, žuvų gaudy mą 
Nemune, Darsūniškyje jis gyve 
nęs prie savo dėdės kun. Juozą 
pavičiaus. Neabejojau, kad Ši 
lingas būdavo su manim nuo 
širdus ir atviras, bet niekuomet 
nepasakodavo apie savo tėvus.

Prisiminęs apie Šilingo tėvus, 
noriu pažymėti, kad oticialiuo 
se dokumentuose Šilingas vadi 
nosi baron f on Šiling. Taigi 
Stasys Šilingas turėjo barono ti 
tūlą. Bet jis tuo titulu ne tik ne 
judidžiavO, bet| nepatenkintai 
raukydavosi arba pasijuoicda 
vo, jei kas jį patltuluoaavc ba 
ronu.

.t\OM tlil.AI.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ŽINIOS

SLA kuopą — pats, žmona ir 
4 vaikai. Kaip žinoma, SLA ve 
dant auksinio jubilėjaus vajų, 
yra nepaprastai lengvos įstoji 
mo sąlygos ir labai maži mo 
kesčiai. Šis SLA vajus yra nepa 
prasta proga įstoti į šią brolis 
ką lietuvišką draudimo ir savi 
šalpos organizaciją. Įstojimo 
rpikalu prašoma skambinti kuo 
pos organizatoriui Mykolui 
Juodviršiui PO 7-5956.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖS
įvyks vasario 18 d. Aušros V ar 
tų salėje. Norintieji dalyvauti 
programoje, gali dar prisijung 
ti. Pasiruošimas programai 
vyksta kas sekmadienis, po 10 
vai. mišių. Seselių namuose.

N. P. Seserys.
O Knystautui Stasiui padaryta 
kojos operacija gydytojų ligoni 
nėję.

Parapijos komitetas turėda 
mas omenyje parapijos didelį 
plotą ir parpijiečių toliau gyve 
nančių nuo bažnyčios tinkamą 
religinį aptarnavimą, savo lai 
ku ėmėsi iniciatyvos įsigyti au 
tomašiną kun. di. Jucevičiaus 
dispozicijai. Kadangi parapijos 
komitetas iš savo lėšų tam rei 
kalui pinigų skrti negali, todėl 
buvo kreiptasi tuo reikalu j 
mielus tautiečius ii to iczultate, 
šiam reikalui šiuo melu jau turi 
ma 1.000 dol. Komiteto, many 
mu, dai trūksta apie 500 dol. 
Komtetas maloniai kviečia vi 
sus parapijiečius ir ypač šiam 
reikalui dar neaukojusius, pagal 
išgales paaukoti. Aukotojų są 
rašai bus paskelbti vėliau.

Aukų reikalu skambinti tek 
RA 7-3120.
• Blauzdžiūnas Aulbinas su vi 
visa šeima įstojo į Montrealio

Ki

CALL FOR 
CALVERT

E. Wasylyshen

du. !>-7oaa

(24 1 D > A rare and distinctive 
i unadian Rye Whisky.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

CALVERT 
HOUSE 
.’•I :) Lighter flavour, 

delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

2-1*2-BI Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-oid casks.

CALVERT

7-6727 I
DE LUXE CLEANERS |

Sav. P. RUTKAUSKAS
Avenue, LACHINE.

| A. NOKKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal ft 

į; MONTREAL ENTERPRISES RLG’D. |

| ..VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMAS. | 

$ 6t>95—35-ta Ave., Rosemount (kamp S.. Zotique) 
& Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. ft

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

SUDBURY, Ont
VASARIO 16

L. B. v-ba vasario mėn. r7 
d., šeštadienyje, 130 Flood 
Rd., Ukrainiečių salėje ru> šia 
Vasario 1b d. paminėjirna. Me 
ninę programą išpildys „iu 
mo-Vaižganto“ šeš tądien. qčs 
mokyklos mokiniai. Paskaita. 
Veiks turtingas ouietas. Pra 
džia 7 vai. — punktualiai. Ma 
ioniai kviečiame visus Sudbu 
rio ir apylinkės lietuvius minė 
jįme dalyvauti.

KLB Apyl. V-ba.

GERAI PASISEKĘS 
VAKARAS ,

Sausio mėn. 2/ d. įvyko L. 
B. v-bos vakaras - pasilinksmi 
nimas. Dalyvavo labai daug 
žmonių — vietos ir apylinkės 
lietuvių ir kitų tautybių. New 
Ontario Hotel, Eaton Co. Ltd. 
dovanas loterijoje laimėjo 2 uk 
rainiečiai, o K. L Baiciūr.ų— 
„Irenes Beauty Salon’ dova 
ną — M. Glizickienė. 7akaias- 
- pasilinksminimas pasižymėjo 
lietuviška nuotaika ir pavyzdin 
ga tvarka.

L. B. v-ba dėkoja visiems ne 
tuviams už taip skaitlingą alsi

MINĖJIMAS 
lankymą j š. m, sausio min. 2/

parėmimą lietuviškos \ eiklos 
materialiai. Pelno gauta per 120 
dol. Didelė v-bos padėka P. 
M. Venskevičiams, L. J. Kul 
niams, Petrui Juteliui, A. Ma 
zaitienei, E. Račinskienei, J. 
Glizickui, J. Šleiniui ir kt. už 
taip nuoširdžią pagalbą — dar 
bu — vakaro pasilinksminimo 
laiku.

„TUMO - VAIŽGANTO" 
ŠEŠTADIaNINĖ MOKYKLA
veikia pavyzdingai. Mokinių 
lanko apie 30 iš vietos ir apy 
linkių. Teko nugirsti, kad L. B. 
v-ba, tėvų Komitetas n moky 
tojai, bendromis jėgomis puDai 
goję mokslo metų organizuos 
mokyklos mokiniams 2 savai 
čių stovyklą. Vieta parinktu 
prie French River upes, tikrai 
gražiame gamtos kampelyje, 
„Birštonas“ — lietuvių va^ar 
namiuose. Tam reikalui, gra 
žius vasarnamius sutinka užleis 
ti: P. M. VenskeviČiūi, P. J. 
Gabrėnai, S. A. Krivickai ir 
pp. Juozapavičiai. J. K.

EDMONTON, Alta.
EDMONTONAS NEATS1LI EKA NUO KIT. 

LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ
Labai malonus faktas Ed 

mantinio lietuvių kolonijos gy 
venime, kad atgaivinta šestadie 
ninė lietuviškoji mokykla.

Anksčiau mūsų lietuviškasis 
gyvenimas čia buvo gana jud 
rus ir intensyvus. Palyginamai 
nedidelė mūsų kolonija, vis dėl 
to sugebėjo pasistatyti Lietuvių 
Namus, kada Montrealio dide 
lė lietuvių kolonija ligšiol te ne 
sugeba padaryti, o Hamiltono

jau kelinti metai kai organizuo 
ja ir vis dar negali suorgani 
zuoti.

Lietuviškoji mokykla Čia vet 
kė ir anksčiau. Ypač mūsų ko 
lonija buvo gaivalinga, kai čut 
gyveno kun. Jurkšas. Bet ir da 
bartinė mokykla atgaivinta mū 
sų klebono, kun. I. Grigaičio, 
pastangomis. Jis ją ir veda, jo 
je mokytojauja. Džiaugiamės, 
kad niro kitų nealsiliekame. Ir 
ateityje nepasiduosime. Kor.

| SIUNTINIAI LIETUVON |"f
ft per _ šiol, nutarė susilieti su Kana

1 los lietuvių B-nės Vaucauve 
rio skyrium.

Nors skyrius, esant veikliam 
jo pirmininkui,, Emiliui Smil 
giui, dar galėjo ir ilgiau gyvuo 
ti, bet pasirodė labai neprak 
tiška ta prasme, kad n taip ma

•:Kaufman’s Woollens ATextilesj
ft ftrl
$ 3997 ST. LAWRENCE BVD. TZL. . Z Z‘ ‘

Iš čia pasiilsite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

Importuojame iš Anglijos
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 

kostiumams ir suknelėms.

TEL. Victor 2-5319 $ 
ft

I

VANCOUVER, B.C.
KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS SKYRIUS 

ža mūsų lietuviškoji kolonija, 
dar susiskaldo į dvi grupes. 
Tuo tarpu ir Bendruomenės ir 
Tarybos tikslai yra tie 
todėl ir nėra prasmės 
dviem grupėm.

Kad persitvarkymas 
sklandesnis, susitvarkyta 
KLT Vancouverio skyriaus ka 
sos likutis ir jo šėrai perduoti 
„Nepriklausomai Lietuvai“ o 
tautinių drabužių komplektai 
—L B-nės Vancouverio skyriui.

Garbė visiems, kas diroa lie 
tuvybės darbą ir garbė KLT 
Skyriaus v-bai, kuri dideliu pa 
siaukojimu taip gražiai skyrių 
vedė. Kor.

pacy s, 
veikti

butų 
t tip:

ft ft ft ft ft
įsijungė į tą revoliucinį brūzdė 

ft j imą, įstodami į rusų socialde 
. . , . .. . , . . . .. ft mokratų eiles. Bytautas, būdaX Turime didžiuli pasinnkima vilnonių, kašmiro ir suk. skarelių, ft . , , . .ft r r- i * ft mas daugiau kabinetinis zmo

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime.^ gus studijavęs politinę ekono 
miją, kad geriau suprastų pa 
grindus, kodėl reikia pakeisti 
netikusią kapitalistinę ekoaomi 
nę santvarką geresne — sočia 
listine. O Šilingas, būdamas jud 
resnis ir iškalbingesnis, ėjęs į 
mitingus ir drožęs agitacines 
prakalbas ir net buvęs kelias pa 
ras prie gatvių barikadų, kaip 
kovotojas su revolveriu ranku 
je.

ft

ftft Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams, 

ft CH. KAUFMANAS
ft Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas,
j®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®?

Iš Šilingo pasakojimų paty 
riau, kad jiedu su Ramunu By 
tautu buvo artimai susidrauga 
vę dar Vilniaus gimnazijoj bū 
darni, kurią abu baigė 1905 m.

ft

ft

Kaip žinome, tais metais buvo 
kilęs Lietuvoje ir visoje Rusijos 
imperijoje revoliucinis brūzdė 
jimas. Atvykę į Maskvą sludi 
juoti Šilingas ir Bytautas greit

Bus daugiau.

JUOZAS AUDĖNAS.
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.

I Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. < 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes, z 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. i:

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. 
>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«s®®®.®®®®®®®®®®®» 
»®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®t

| BELLAZZI-LA M Y, INC :
Į DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle,

£ {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. L 
insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

ft
ft

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

M O T E R I Š K Ų RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

įvairūs Draudimai
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

ft

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-3075.

3>

K

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Villa LaSalle,

Montreal, P. Q. Tel. t DO 6-3684.
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Toronto skyriui, vykdant ausų 
rinkimo vajų, 1961 m. Foron 
te, aukojo $2: A. Baikus, P. Vi 
limas. 
meikaitis, 
Dervinis, B.
Grabauskas, A. Sapijonas, K. 
Rusinas, A. Puidokas, A Ber.t 
norius, S. Varanka, A. Lauri 
naitis, P. Dambrauskas, B. Če 
pauskas, J. Gataveckas. A. Ru 
ta, A. Statulevičius, P. Čepo 
kas, A. M. Bumbulis, M. So 
kulovas, S. Jakubauskas, A. 
Palvenis, A. Jonušas, V. Stepo 
naitis, A. Mikšys, J. Vaitkus 
A. Čeponis, S. Dabkus, Ž. Gii 
dauskas, J. Šarūnas, I’. Kairys, 
J. Lukošiūnas, A. Galinaitis, G. 
Karalius, L. DazgaitiJ, A. Gi 
motis, V. Gumauskas. V. Am 
bakas, P. Ščepavičius, V. M. 
Abi .ima vičius, M. O. Remeikų,

;. A. M. Seliokas, K.
B. Marijošius, 

Račkauskas,

TAUTOS FONDO
Tęsinys iš pr. m.

V. B. Butvilą, J. Kisūnas, 
Petrulis, A. 
Račkauskas,
Balinienė, P. Balčiūnas, B 
Valinskas, A. Povilaiti: 
movas, A. Bernotaiti.i 
siulis, M. Pavilionis, 
nauskas.

Rlpkevičius,
V. Žemaitis,

M.
J

B.
Re
M.
V.

J. S. Andriulis, T. Kuvelienė, 
O. Baziliauskienė, A. O. Mitą 
las, A. Pilkas, J. Greibus, J. A. 
Stulginskas, H. Sakalauskas, J. 
Juzukonis, J. Jankaitis, J. Be 
netis. M. Bašinskas, p. Styra, 
M. Barškietis, G. Lastauskie 
nė, S. Gailevičius, D. Simkevi 
čius, J. Uogintas, J. Dičpetris, 
B. Kasinskas, A. Urnavičius, 
J. Povilaitis, J. Daunys, L. S :n 

P.
Ku

džikienė, L. Macirinokas, 
Stripinis, A. Masaitis, Z. 
Činskas, V. Vaidotas, A. 
dokas, A. Kutka V. Semaška, 
J. A. Skėrius, S. J. Smkevi 
Čius, A. Taraila, A. Avičiu? 
Park Side Meat Market, S. 7a 
lotka, A. Beresnevičius, 
žinskas, K. Ardavičius, 
Reinhardt, M. Seveckis, 
Ožalas, G. Keriatis, K. 
nas, A. Simonavičius, J. Juodi 
kis, J. Dambrauskas, K. Oža 
las, A. Pavilonis, P. Serapi 
nas, A. Totoraitis, J. Bleizgys,

Ber
G.
K.

Rasi

E. Jafr 
P. Ma

K. Arą 
J. Rešauskas, Geidu 

kytės, A. Grigas, A. Diržys, K.
Cincius, F. Kundiotas, H. Liu 
bavičius, J. Dementavirius, E. 
manglickas, I. O. Kiasausl.a.,
J. Tunaitis, W Kiškūnas, L. 
Šatras, S. Slabokas, A. Kant 
vydas, F. Senkus, H. Rozaitis, 
V. Urbonas, A. Rudnickas, J. 
Plėnys, S. Pulkis, J. Beliūnas,
K. Juzumas, G. Kaulius, O. Be 
resnevičius, 
Miliušis, M. V. Slapšes, V. Pel 
rauskas, J. Rėvas, J. Černiaus 
kas, W. E. Miliauskas, V. Ma 
zulaitis, V. Krikščiūnas, B. Sa 
kalas, A. Šivokas, F. Misev. 
čius, V. Urbonas, 1. Kozens, 
J. Stankaitis, D. Kaškelienė S. 
Stonkienė, J. Gaivelis, V Ker 
šys, K B. Kiaunė, O. Tarno 
sauskas, Ch. Sinkevičius, A. 
Dobrovolskis, B. P. UkeLs, G 
Daugėla, S. Poška, L. Oleka 
A. Dobilas, B. Vaišnoras, J. 
Ciegis, V. A. Kaitavičius, S. 
A. Ciplijauskas, 
J. Stanionis, Z. 
Pranckūnas, S.
A. Rūkas, M.
Aleksa, K. Kaknevičius, V. Ge 
rasimavičius, B. Miciulevičius,
B. Mulevičius. P. Pranaitis, V. 
Senkus.

Aukojusių mažiau $2, pa\ a: 
dės dėl vietos stokos neskelbia 
mos.

Tautos Fondo Toronto sky 
riaus valdyba nuoširdžiai dėko 
ja visiems aukotojams už aukas 
pavergtos Tėvynės vadavimo 
reikalams.

A. B. Čižikas, J.
Zlapšes, V. Pel

J. Varneckas.
Remeika, S. 
Amorozaitis, 

Empcleris, J.

Atkelta iŠ
Šunys su dirbtinėmis širdi 

mis įvairiai gyveno. Vienu alve 
ju net ištisas penkias valandas. 
Penkios valandos su mašina 
krūtinėje! Ir dargi gyvenimas 
buvo pilnavertis su norm tini 
kraujospūdžiu ir pulsu, ramiu 
kvėpavimu ir pilnutinai išlikų 
siais refleksais.

lai tik pirmieji žingsniai, 
bet jie atveria galimybę palai 
kyti pasmerktų žmonių gyveni 
mą ir, gal būt, net mirusių ir v ė 
liau sugrąžintų į gyvenimą.

GRANITAS PADAROMAS 
LABORATORIJOSE

Mokslininkai nori sukurti siu 
tetinį granitą. 1955 m. jis buvo 
gautas iš vadinamo vulkaninio

Lietuviai advokatai 
NElMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitora, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Torontu 5. Ont.

Trl OtiCe WA 4-9501
Res BE 3-0978

A. E. Me K AGUE, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel EM 4-1394, EM 4-1395. 
1008 Northern Ontario Bldg, 

330 Bay Street,

MOKSLO TECHNIKOS N...

3-čio pusi.
stiklo. Neseniai vokiečių moks 
liniukui Vinkleriui pavyko gra 
nitą gauti iš paprasto molio, pa 
naudojus 800 I. C. temper nu 
rą ir 2 tūkst. atmosferų slėgi 
mą.

ORGANIZMAI BE 
MIKROBŲ

Po ilgamečių pastangų pran 
cūzų mokslininkams pavyko už 
auginti gyvūnus, kurių orga 
nizrnuose nėra jokių mokslui ži 
nomų mikrobų. Tokie gyvūnai 
ypač geri objektai biologiniams 
tyrimams.

Gyvūnai auginami specia 
,iiuose autoklavuose, pagamin 
tuose iš nerūdijančio plieno. 
Prieš tai autoklavai sterilizuo 
jami iki 120 I. C. įkaitintais ga 
rais. Oras, kiniuo kvėpuoja gy 
vūnai. taip pat sterelizuojamas. 
jis kaitinamas iki 300 I. C. Dvi 
poros plastmasinių , pirštiniu, 
i taisytų prie autoklavo, Didžia 
vienu metu dirbti dviem opera 
toriams. Gyvūnai sekami pro 
stiklą.

NAUJO TIPO LEDLAUŽIS
Paprastas ledlaužis, piapio 

vęs forštevaniu ledą arba su 
triuškinęs jį korpuso svoriu, le 
do gabalus palieka vietoje ir 
jie labai greit vėl sušąla.

JAV projektuojamas naujo 
tipo ledlaužis, jo priešakyje jtai 
sytas besisukantis velenas, ant 
kurio įtvirtintos didelės pueni

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. Patams 
vienas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Kas atsirado pirmiau’ višta ar kiaušinis? Šito ir Mr. Donald 
Crowdis nebando atsakyti. 1 ačiau jis, kaip Nova Scotia moks 
lo muzėjaus kuratorius, paai: kiną daugelį mokslinių i 
CBC -TV programose: „Let’sLook“ (vaikams) ir „Nature of 

things’’ (suaugusiems).

Mūsų bendruomene ir šiais 
metais matyti yra pasiruošusi 
žengti į priekį su naujais suma 
nymais ir planais Ši nedidelė 
bendruomenė per eilę metų 
įstengia be palyginti didelio 
vargo, išsirinkti valdybas. Kuo 
ne visu šimtu procentų čia žnio

nės fretzos. Supiausčias fre 
zoms ledą, jo gabalai patenka 
i specialų laivo skyrių, km jie 
susmulkinami. Fo to gal, igi 
siurbliai susmulkintus ledo ga 
baliukus išmeta toliau nuo nra 
skinto leduose kelio.

IŠRADINGAS LIETUVIS 
INŽINIERIUS

Vilniaus radio praneša, kad 
Panevėžio mielių kombinato 
(gamina valgomąsias ir pašai: 
nes mieles, medicininį spiritą, 
angliarūkštę), inžinierius Julitu 
Grigonis paruošė technologiją 
glutamininei rūgščiai iš spirite 
gamybos atliekų gauti. Si bran 
gi rūgštis anksčiau buvo gami 
narna is kazeino.

Glutamininė rūgštis — pla 
Čiai medicinos ir maisto pramo 
nėję naudojamas produktas. 
Tai pirmasis toks gaminys viso 
je Sovietų S goję. Per me'js 
Čia numatoma pagaminti 5 to 
nas glutamininės rūgšties. E.
KAUNO (POL1TEKNIKOS 

instituto braižomosios geometri 
jos katedros dėstytojai paruošė 
darbų. Vyr. dėstytojas J. juo 
dikaitis parašė „Braižomąją ge 
ometriją”, V. Siiesoriūnas 
„Braižomosios geometrijos uz 
davinyną“, doc T. Sadauskas 
ir Č. Jakimavičius „Slandarti 
niai šriftai“.

Katedros kolektyvas šiuo me 
tu ruošia spaudai naują leidinį 
— „lipinių uždavinių sprendi 
mas“. Jame bus analizuojami 
dažniausiai pasitaiką braižomo 
sios geometrijos uždaviniai. V. 
Sliesoriūnas ir A, Indriūnas bai 
gia redaguoti knygą „Metodi 
niai nurodymai braižomose ;■ 
geometrijos uždaviniams spręs

'l aupyk ir skolinki*

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’
Būstinė: Lietuvių Narnai
1129 Dundas St. West. Toronto 3, Ont., trl. ]J< 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 vv,v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p- ir vakare nuo 7 0 i
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v r. ligi 1 v p p

m o

netoli tūkstanties 
šalpos reikalams, 
darbas čia necilp 
baigiant, bet stip

St. CATHARINES, Ont.
NAUJAS GRAŽUS SUMANYMAS 

nės užsimoka solidarumo 
kęsti. Praeitais metais dar suge 
bėjo sukelti 
dolerių vien 
Visuomeninis 
nėja metams 
rėja.

Ko Čia dar trūksta tai, šaky 
čiau, kiek kruopštesnio dalyKti 
paruošimo, atsargesnių sprendi 
mų, žodžiu — atydesnio susi 
sagstymo sagų. Jei jau ruošia 
me kurį parengimą, lai verta jį 
paruošti ir pravesti ne bet kaip, 
bet gerai. T varkingai iki smulk 
menų. Ir dar galimai puošniau. 
Prie išlaidų lai visai nedaug te 
prisidėtų, bet parengimų verte 
pakiltų augšlai. Juos visi mie 
lai lankytų, kas juk ir yra čia 
svarbiausia.

Sale bendruomenės, kaip gir 
dėjome aną sekmadienį pei pa 
mokslą, praeitais metais labai 
stipriai veikė ii parapiją. Pačia 
ryta tikrai daug ir padaryta ia 
bai gražiai. Mūsų maldos na 
mai vargu jau begali giažiau 
atrodyti. Šiemet, pasirodo, mū 
sų parapijai tenka suruošti Kp 
nados vaikų kongresą. Berods 
— birželio mėnesį. Vėl puiki 
progą visiems padirbėti.

Nežiūrint šio viso judėjimo 
mūsų b-nėje jau yra kitę ir nau 
jų minčių dar iabjau čia sustip 
rinti lietuvybės darbą. Norima 
sutelkti žmones į organizuotą 
vienetą tikslu puoselėti lietuvis 
ką kultūrą: giesmes, dainas, rnu 
ziką, vaidybą, literatūrą ir dar 
tapyoą. Pav., juk negalima Laž

OTTAWA, Ont.
MŪSŲ LIETUVIŠKOSIOS ŽINIOS

K. L. B. apylinkės komite 
•an išrinkti ir pareigomis pasi 
skirstė; J. Šimanskis — pirm., 
zi. Balsevičienė — sekr. ir Dr.
J. Rimšaitė — iždininkas.

Kalėdų Eglutė buvo suiuoš 
:a giuodžio 17 d. erdvioje Kai.

;iamą išpildė Šeštadieninė? mo 
kyklos mokiniai. Kalėdų Eglu 
tės parengimas sutraukė gausu 
būrį Oltawos ir apylinkės įie 
tuvių. Fotografas p. Gaha'is 
padarė gražių nuotraukų.

Liet, mokykla sėkmingai "e: 
kia, kaip ir anksčiau, J. Danio 
namuose. Šiais metais pamokos 
vyksta penktadienių vakarais. 
Ottawos lietuviai gyvena ger- 
kai išsiblaškę po įvairias rr.ies 
o dalis, todėl transportas suūa 

ro sunkumų, ir rasta, kaa peni, 
iadienių vakarai yra patogesni

Naujų Metų gražus ir skait 
lingas subuvimas buvo pp. į 
manskių namuose.

Inžinierių ir Architektų s-

nyčioje vis su ton* pačiom bend 
rom giesmėm. Reikia naujų. 
Reikia sueiti ir išmokti. Sale 
to galima pasimokyti n naujų- 
- lietuviškų labai gražių dainų. 
Kas neturi balso, gali ką nors 
suvaidinti. Gali kas supažindin 
ti su naujausia lietuviška litera 
tūra. Bali net ką nors savo pa 
skaityti susirinkusiems. Turime 
čia stiprių muzikos atstovų. 
Apie 10 valdo akordeoną. Vie 
nas kitas jau gana stipriai. Ke 
lėtas pianistų ir gitaristų. Yia 
taip pat grojančių smuiką. Dau 
guma jų visų lanko pamiltas 
mokytojų priežiūroje ir jų ia 
vinti atskirai nebereikia, tačiau 
reikalas yra tas. kad jie visi ga 
lėtų susipažinti ir su lietuviško 
mis gaidomis, jei tik būtų kas 
tuo pasirūpintų. Toks .r numa 
tytas šios draugijos tikslas.

Tas pat ir su tapyba. Furitnc 
ir čia žmonių, kurie galėtų duo 
ti progos mūsų jaunimui 
kreipti ir į šį reikalą 
ir nepraeiti pro šalį jei 
turi palinkimo.

Bet kuriuo atveju 
verta, nes galų gale ir nieko ne 
pasiekiant, bus pamėginta pra 
leisti vieną kitą liuosiaikio va 
landą bendrai susirinkus ir ki 
taip negu dabar kad jau yra 
įprasta. Taip pat bus jau ne 
vien tik žodžiais, bet ir veiks 
mais piabilia į musų čia jauni 
mą, skatinant jį daugiau dome 
tis lietuvišku kultūros keliu.

Savaime aišku
gražus užsimojimas. 1 okioS vie 
ningos nuomonės buvo ii visi 
dalyviai pasitarimo, sušaukto 
šiuo tikslu aną sekmadienį. Gie 
dojimo srityje jau darbas piądė 
tas. Kįtos šakos irgi ruošiasi 
pradėti, nes visi vadovai jau 
yra. Dabar trūksta tiktai no 
rinčių j šį gražų darbą įsijutlg 
ti. Pabrėžiama — visų prašo 
ma įsijungti be jokio skirtumo, 
nes kiekvienam bus suiasta kas 
veikti.

at 
dėmesio 
kas tam

mėginti

tai labai

gos Ottawos skyriaus susirinki 
nas ir pobūvis įvyko sausio 20 

d. pp. P. Daunių namuose. 
Ateinantiems metams valdy 
bon šii.kta: Juozas Daunys, 
pirmininkas, Algirdas Jurkus, 
sekretorius ir G. Mitalas, i. d> .

Lietuviškos Pamaldos ivvks 
ta kas mėnesį Šv. Brigid bažny 
Čios parapijos salėje. Pari31tla« 
laiko kun. V. Skilandž'ūr.as.

Dr. A. Šidlauskaitė, kuu pro 
fesariauja Ottawos (L.iversit- 
te, vasarą važinėjo po Europ’ 
aplankė Italija, Prancūziją, 1. 
paniją, Portugalija ir kitas vals 
tybes.

Dr. J. Rimšaitė gruodžiu .r 
sausio mėn. važinėjo F. An.e 
rikoje.

Ottawos apylinkės vra labai 
gražios. Ypatingai gražioj vie 
toj yra pp. Leveuų ūkis. Netik 
vasarą,
'lętuviai dažnai aplanko -ai 
gus pp. Leverius.

Ottawos L.

bet ii žiemą Oat°Ao

Nedaug čia reikia, .-.ad visų 
bendromis pastangomis galima 
sukurti dalyką, kuriuo galėsime 
netik džiaugtis, bet ir didžiai 
tis. Vaga.

MUZĖJAI — PARTIJAI, 
NE LIAUDŽIAI

Vilniuje įvykęs muz-ejų dar 
buotojų pasitarimas parodė, 
kuo piimoje eilėje privalo rū 
pintis Lietuvoje veikią muzėjai. 
Pasitarime buvo apsvarstyta 
kom partijos suvažiavimo rr.e 
džiaga, R. Šarmaitis kalbėjo 
apie uždavinius pertva-kant mu 
zėjų ekspozicijas pagal... kom. 
partijos Maskvoje ir Lietuvos 
komunistų suvažiavimų nutari 
mus. Kalbėjo ir Kauno istori 
nio muzėjaus vyr. mokslinis 
bendradarbis A. Kemov. E.

J LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Siunčiame 
paprastu ir

Turime

Iš Kanados:
Ill'll JūsY įdarytus ir apdraus-I Jcimtl lūs įvairius siuntinius.
pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gry io 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hiu. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. J A 8-6666, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Nors ji ir nepanaši j keliaujan 
tį diplomatą, vistik dainininkė 
Elan Stuąrt nemažai yrą past 
larbavusi tarptautinių santykiu 
pagerinimui. Gimusi skotijoje, 
vaidinusi Anglijoje ir pagal 
Kanadoje. Šiuo metu turi sa 
programą ,,Along with Elan“ 
CBC Trans Canada radio tink 

le. Girdima antradieniais.

PIGIAUSI 
SIUNTIMAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.
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H A Ml &LTOM
| TAUPYK IR SKOLINKIS
į KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

I
** Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol.,

morgičių paskolos ik; 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

LABAI ĮDOMUS, PRASMI NGAS IR GRAŽUS HAMiL 
TONO SKAUTŲ SUMANYMAS

Lituanistinės varžybos

lis; hamiltoniečiai Adelė Eidu 
kaitienė, Juozas Fidukaitis, jn., 
Danutė Bilevičiūtė, Pehas P,a 
nckevičius, Aleksas Mikalaus 
kas, Elena Mažulaitienė, Julija 
Koperskienė, Loreta Kopersky

Vasario 11 d., 3 vai. p. p. 
Parapijos salėje Hamiltono 
skautai minės Nepriklausotny 
bės šventę. Po iškilmingos suei 
gos ir oficialiosios dalies bus h 
tuanistinės varžybos. Iš kiekv.e 
no tunto bus parinkta po 5 as 
menis. Jie burtų keliu ištrauks 
po klausimą iš 4 dalykų: Lietu 
vos istorijos, literatūros, kraštu 
pažinimo ir Nepriklausomos 
Lietuvos laikų. Atsakymai bus 
vertinami taškais. Vienetas su 
rinkęs daugiausia taškų, gaus 
pereinamąją dovaną, o paskiri 
dalyviai 3 individualines dova 
nas. Dėl pereinamos dovanos 
galės vėliau su laimėtojais vai 
žytis bet kuri Hamiltono jau 
nuolių (12—20 metų amžiaus^ 
grupė. Tuo norima paskatinti 
jaunimą, palikusį šeštadieninės 
mokyklos suolą, toliau domėtis 
lituanistiniais klausimais ir kas 
met varžantis dėl pereinamos 
dovanos, papildyti savo žinias.

Iškilmingoj sueigoj ir varžy 
bose kviečiami dalyvauti skitu 
tų tėveliai ir prijaučiantieji.

Tuntininkai.
HAMILTONO LIET. NAMŲ 
NAUJŲ NARIŲ SARAŠAS 

NR. 35
Pranešame, kad nuo 1961 

m. spalio 30 d. iki š. m. vasariu 
1 d. Liet. Namai gavo 20 na i 
jų narių su $2,100. Vienas na 
rys buvo išstojęs ir vėl grįžo su 
$100, 9 nariai įnešė papildo 
mai $1,700 ir 3 nariai pirko pa 
skolos šėrų už $1,900. Iš viso 
per 3 mėn. gauta $5,800. Per 
tą patį laiką 3 nariai išstojo, at 
siimdami $300.

Su giliu dėkingumu žemiau 
skelbiame įnešusių pavardes.

$200 Juozas VaiČeliūnas, Su 
dbury, Ont.; po $100 Vytas 
Žukas, Jarvis, Ont., Alfonsas 
Wojtkiewich. Tillsonburg, O., 
Katarina Jauneikienė, Stratf 
fordville, Ont., Arvydas Ži
linąs ir Nora Znotinaitė, Regi 
na, Sask.; torontiškiai Pet 
ras Gaidelis, arch. Algimantas 
Banelis ir arch. Vytautas Petru

Pleskevičiūtė ir Sandra Babec 
kaitė, kuri yra 700-sis Liet. Na 
mų narys.

X buvo išstojęs ir vcl grįžo 
su $100. Papildomai įnesc ^skl. 
kiek anksčiau įnešė) : $300 Sta 
sys Zavackis (200), London, 
Ont.; $200 Vacys Labašauskat 
(200), Paris, Ont.; $300 Pov, 
las Kanopa (200) , $400 Jo».as 
ir Nijolė Steigvilai (100); po 
$100: Povilas Savickas (200). 
Ant. Lukoševičius (100), O.«k 
vile, Ont., Petras Bulke (100), 
Eugenijus Bersėnas (40U), M1.. 
Brydges, Ont. ir Zita Bersėnai 
tė (100), Mt. Brydges, Ont.

Paskolos šėrų pirko: Veinb 
rė Eduardas (100) už $1,000, 
Viktorija ir Stasys Burdinavi 
Čiai (700) už $500 ir Albinas 
Joniką (600) už $400.

Matome, su kokiu entuz.az 
lietuviai pritaria Tautos N; 
įsigijimui! Mes labai prašo 
visus tautiečius padėti šia 
dideliame lietuviškame dar 
ypač gi dabar, kada Tau 
Namai iškyla visu realumu.

v wkW
WOkLP
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REMKIME TAUTOS FOND Ą IR VLIKĄ

mu 
mų 
me 
me 
be, 
tos
nes jų projektavimas jau pra-iė 
tas. Pinigus šėrų pirkimui ar 
aukas LN Kultūros Fondui p-a 
šome siųsti Stasiui Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton. Ont., 
telef. JA 9-4662.

Sausio 39 d. Komercijos ban 
kui atmokita $1,000 skolos, ku 
rios dar liko $10,000. Paskola 
iš viso $25,000 buvo imta LN 
sklypo pirkiniui. Valdyba.

REŽ1SOREI 
E. KUDABIENEI 

pagerbimas 20 m. sceninio
bo sukakties proga, jau šį šeš 
tadienį, vasario 10 d., 7 v. v., 
St. Michael’s salėje, 213 Ja 
mes St. N. Užsiregistruoti pas 
K. Mikšį JA 9-8593. 

Sk.

balsuoiu
rasą pro

kad kvi

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutej 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų ai ūmiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI............................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ............................$ ,.00
S. Gira. BUENOS AIRES....................................................... $2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA............ ........................ $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas....................... $3.00
j. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
A. Škėma. BALTA DROBULĖ...........................................$1.00
R. Spalis. ALMA MATER. .................................................. $<00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI......................... $ 4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai................................................... $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės..................................$3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai...................................i. 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI .........................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS. . . . ......................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.......................$3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS....................... 5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................... 2 00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.............................1.30
Šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS. ....,, .... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas....................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT S iORIES................................. 5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS........................................... 2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS................................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.... .$1.00 
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS................................................. 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................ $2.50
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI .............3.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..........................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ......................................................................... l.Ot
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.....................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ...............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.................$3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS .................$ 4.0J
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$2.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$1,00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas......................................$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1 '<0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.....................................................$ 2.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . $3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS..................................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota.................................... $2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.............................................................................................$2 00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............... 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI................................................................ $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................ 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................... 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ..................................................................................... 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .....................................................................1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .................... 3 00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vai dais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ...................................................   0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................. $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... l..-»P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE............................................................ 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ..........................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS............................ -kf.OO
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................ 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................ 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................... • ............... 1-00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................. 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2-—
J. Gruodi*, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ........................................................ $ 1.50
Dr. K. Grinių*, ATSIMINIMAI ir MINTYS.................$ 1 50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................ $ 0 75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................... $ 1.10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, Žudynės........... $0.75
Prof. Roemeri*. LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q„ Canada.

teisingas žinias į Lietui a, Ka.p 
nemalonus okupantui yra šis ia 
dio balsas iš laisvo pasaulio ma 
tome iš fakto kad L,etuvoje 
veikia daug okupanto pastaty
tų stočių trukdyti teisingus pra 
nešimus iš Vakarų.

VLIKas per savo Vykdomą 
ją Tarybą vakarų Vok. etų oje 
spausdina Eito sbiuletenius per 
kiom kalbom: lietuviu, anglu, 
vokiečių, italų ir ispanu. Ti- 
biuleteniai siunčami pSs>aul;o 
spaudai, kongresrnanams, m, 
nisteriams politikams ir kitiem* 
įtakingiems asmenims n įsmi 
goins. Prieš keliolika metu pa 
saulis apie Lietuvą beveik n e 
ko nežinojo, bet dabar dėka 
nuolatinės Eltos informacijos, 
pasaulis daug žino apie okupuu 
tą Lietuvą, i as pasaulio mfo, 
mavimas ir propagandinis Lu
bas reikalauja daug lėšų.

VLIKui pasitraukus iš Lietu 
vos į vakarus buvo įsteigtas 
Tautos Fondas kurio uždavinys 
buvo — telkti lėšas okupuotus 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Tautos Fondas veikia visam 
laisvam pasauly kur tik gyvena 
lietuviai, išskyrus JAV, kur ta , 
lėšas telkia ALTAS. Kanado 
je TF-das turi 20 skyrių ir p:; 
pirmą savo dešimtmeti yra su 
rinkęs apie 60 tūkstančių dole 
rių aukų. Ši suma butų daug di 
desnė, jeigu visi Kanadoje gy 
veną lietuviai pastoviai savo au 
komis prisidėtų, paskirdami j 
metus vienos dienos uždarbį 
okupuotos Tėvynės laisviniri- , 
reikalams. Neaukojančių tarpe 
yra žmonių, baigusių laisvoje 
Lietuvoje augštus mokslus .r 
turėjusius geras vietas. K.:<« ka 
tegorija neaukojančių yra tie 
lietuviai, kurie labai greit p .-f. 
turtėjo ir visai užmiršo sa'.o 
kenčiančią Tėvynę, jiems yra 
vienas dievas — doleris, su ku 
riuo skirtis jie nenori.

Remdami Tautos Fondą, 
mes kartu remiame ir Vliką, o 
šis yra vienintelė Lietuvos la;s 
vinimo organizacija ir kiekve 
no susipratusio lietuvio pareiga 
yra jai padėti dar platesniu mas 
tu veikti.

Iš savo patyrimo žinom, kad 
tautoms laisvė nėra veltui dim 
dama, ją reikia išsikovoti krau 
jo auką karo metu, o ta kr j< 
aukojant turtą, darbą ii dvasi 
nes jėgas. Nėra žemėje did. s 
nio dalyko, kaip siekti savo ! ė 
vynei laisvės.

TF-do Atst. Kanadoje.

Atkelta iš 2-ro psl.

O visgi pasirodo ir nedvejoti 
nai aišku, nois ir po daugelio 
metų, kad mūsų buvo kovota 
teisingai ir su tikru ryžtu, kad 
Stalino gaujos pradėjo žudyti 
mūsų žmones. Ir dabartinius j 
žiaurumų iškėlėjus aikštėn ten 
ka pasveikinti ir palinkėti suras 
ti aiškų sprendimą, nuimant g" 
ležinę uždangą nuo mūsų tėvy 
nės ii leisti mums susijungi su 
savaisiais gyvais ir negyvųjų 
nors kapus aplankyti, čia bus 
teisingiausias sprendiniais, kurio 
mes laukiame. Apšaukimas mū 
su tėvynės išdavikais, tai y»a

Jau greit dvidešimt merų, 
kai Lietuva neša sunku boiše 
vikinės vergijos jungą ir pries 
pandą, kokią vargu rasime pa 
šaulio istorijoj. Lietuvos žrno 
gus savo tėvynėje yra beteisis 
vergas, nuo jo atimtos visos 
laisvės ir jis privalo klausuti vi 
sagalio komisaro įsakymo.

Ūkininkų žemė nacionalizuo 
ta ir jie visi varu suvaryti j Ko! 
chozus, kur iš savo darbo ne 
gali nei išsimaitinti, nei apsi 
dengti. Šviesuomenė ir pažan 
gieji ūkininkai deportuoti į Si 
biro koncentracijos stovyklos 
sunkiems darbams ir sunaikini 
mui. Tėvynėje likę lietuviai kis 
ketvertus metus yra varomi į 
rinkimus, kad vienbalsiai isiink 
tų savo pavergėjus. Štai koks 
pasitenkinimas darbo žmonių 
Sovietų Sąjungoje, kad net 99 
% eina į rinkimus ir 
už savo vadus, šaukia 
paganda užsienyje.

Bet jie visi žino,
nors šio žemės rutulio \jkaiue 
se, gyvena laisvi jų kraujo bro 
liai ir kad jie užjaučia jų- vir 
gus ir sielojasi dėl jų išlaisvini 
mo.

Ar mes turime savo brolius 
palikti amžinoje vergijoje ir 
raudonųjų budelių rankose? 
Mes negalime ramiai sėdėti, 
laukti stebuklo, kad kažin kas 
ateitų ir išlaisvintų mūsų tėvy 
nę. Mes turime įsijungti j lain 
vojo pasaulio žmonių eiles F 
kartu kovoti. Dabar visas iais 
vas pasaulis aiškiai pamalė, 
kad Maskvos režimo tiksiąs 
yra užkariauti visą pasaulį. Šis 
komunizmo pavojus sukėlė mu 
ms draugų laisvojo pasaulio po 
litikų tarpe. Vis dažniau --pau 
doje ir Tautų Sąjungoje mini 
mas pavergtųjų tautų vardas, 
jų tarpe ir mūsų Lietuvos. Pa 
šaulio politikai kaip Anglijos, 
Amerikos ir Kanados, drąsiai 
ir aiškiai iškėlė rusų kolonizmo 
rytų Europoje klausimą Jutig 
tinių Tautų forume. Turėdarr- 
mūsų pusėje tokiu stiprių sąjun 
gininkų, mes privalome dar 
stipriau prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo akcijos.

Lietuvos patriotai antro pa 
saulinio karo metu, pogrindy 
sudarė vieną ,,Vyriausią Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetą“ 
VLIKą, apjungusį visus lietu 
vius. VLIKas nuo savo įsikūii 
mo dienos veikia be pertraukos 
ir dabar išeivijoje. Mūsų visų 
pareiga yra VLIKą paremti 
jei ne darbu, tai nors pinigin*- 
auka. nes jie kovoja >r dirba 
lietuvių tautos laisvei ir gero 
vei.

VLIKo išlaikomos šios .štai 
gos: Vykdomoji Taryba V o 
kietijoje, kuri išlaiko monitor,:: 
go stotį, dirbančią dieną n uai. 
tį. Ji priima Vilniaus radio lai 
das ir 
nešimus. 
Vykdomosios 
transliacijoms 
niarns. Vlikas 
ką programą į 
vietose: Madride, Romoje n 
Vatikane. Vl.lKas apmoka ra 

DIENOS UŽDARBI ŠALPAI dio pranešėjus, kurie paruošia 
intdžiagą ir kasdien perdu , n

da.

St.

IR

Ir šiais metais bus transliuo 
jamas lietuviškas pusvalandis, 
skardas Vasario 16 paminėji, 
rnui per CBE radio stotį Wind 
sore vasario mėn. 16 d. 10 /ai. 
33 min. iki 11 vai. iš ryto eas 
tern standard laiku, banga 
1550. Ir šiemet pusvalandį re 
linguoja lietuvių bičiulis J. Ja 
anette, Traditional Echos prc

kad

JUOKDARIAI. ..
Atkelta iš 2-ro psl.

kūčių... Ir, man atrodo, 
reiktų dažniau pasportuoti!

— Žinoma! — pritarė diiek 
torius. — Galima.

— Taigi, aŠ siūlau dažnia i 
rengti tas visokias varžybas. 
filaukybas, boksybas ir taip '.o 
iau... Aš pasiruošęs paskirt' 

tam dovanų — vertingų dov<. 
nų!.. — Ir Gurkus nepamiršo 
pridurti: — Žinoma, jos teks 
tik mūsų įmonės vaikučiams!

O grįžęs namo jis Jurgiui p* 
sakė:

— Mokykloje prasidės ve* 
žybos. Tu. žiūrėk, ruoškis. N<- 
nuneši pirmųjų vietų, tai taip 
ir atsimink!..

Ne Mandrapypkis, >
R, Nareėitnis,

Ši tra

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16 PER RADIO IŠ WINDSORO BUS 

ŠIEMET
grarnos autorius. Tačiau
nsliacija yra speciali, tik tai 
dienai skirta, nes Traditional 
Echos jau kuris laikas nebevei 
kia.

Valdybos delegacijai apsPan 
kius CBE radio stotyje buvo pa 
sakyta, kad ši programa gal 
bus atgaivinta balandžio men., 
tačiau tikrų žinių dar neturima. 
Šios programos būna mums la

klausę šį pusvalandį, neužmirš 
kime parašyti padėkos laiškus 
Mr. J. Jeanette ir stočiai šiuo 
adresu: CBE Radio, Secutity 
Bld., Windsor Ont. ir papiašy 
kime sugrąžinti T.adiciona! 
Echos pusvalandi.

RUOŠIAMASI IX KANA 
DOS LIETUVIŲ DIENAI

IX Kanados Lietuviu Die 
nos paruošiamieji dalbai vyks 
ta, valdyba išnuomavo Wind 
soro naująją auditoriją koncer 
tui. Šventei ruošti valdyba lor 
muoja komitetą, pati ir dalimi 
į jį įeidama. Kol šis Komitetas 
susiformuos ir pradės darbą, pa 
t i valdyba tęsia jį toliau

KLB Apylinkė* Valdyba.

LIETUVI, SKIRK VIENOS

užrašo svarbesnius pra 
Užrašai reikaling

Tarybos rado 
ir Eitos biultte 
išlaiko lietuvis

grąžinimas Stalino i šlykštų sc» 
tą. Nemanome kad, kas dar 
norėtų gyventi jo malonėje.

Taip mes laukiame teie.ngo 
sprendimo, nes sugyvenimas t<> 
reikalauja.

Pabėgęs nuo Stalino.

MEDALIAI KAUNO 
KAILININKAMS

Kauno kailių apdirbimo fab 
tikas yra laikomas vienu iš ge 
riaušių šios rūšies įmonių Sov. 
Sąjungoje. Trejus metus iš ei 
lės fabrikas eksponuoja savo 
gaminius taip vadinamoje „linu 
■ lies ūkio pasiekimų parodoje“

Maskvoje. Už visus eksponatus 
buvo paskirtos premijos ir me 
daliai.

Šiais metais už „puikią gami 
nių kokybę” sidabro ir bintuos 
medaliais apdovanoti fabriko 
inžinierė Sadauskaitė lt garny 
bos skyriaus viršininkas Saka 
lauskas. F.

— Maskvoje ,,Sovietskij pi 
satel“ leidykla rusų kalba l’lei 
<lo A. Baltrūno romaną ,Toh 
mi keliai“ (Vertė G. Kaganovi 
čius). Toji pati leidykla dar iš 
leido ir Vacio Reimerio eilė iaš 
čių rinkinį „Tavo šilumą“. E.
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Kun. Dr. F. Jucevičius
Vasario 16 paskaitininką

Juozas Piečaitis
Tautinių šokių vedėjas.

i# u ii u x:. ;ii L/’ii i&’ u t t:1 i

VALENTINŲ VAKARIENE
bus šį šeštadienį, vasario 10 dieną Ausros Vartų par. saicje.

ŠAUNI IR LABAI LINKSMA ŠV. ONOS 
DRARUGUOS RUOŠIAMA

Programoje :

a)

b)
d)

Turtinga vakarienė,
Šokiai, grojant geram orkestrui, 
gausi loterija, 
Šokių piemijavimas

Visi kviečiami dalyvauti.

Pradžia 7 valandą vakaro.

geromis premijomis.

įžanga 2 doleriai.

Šv. Onos Draugija.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
čio ir Aušros Varių par tpųos 
choras vedamas muz. A Amb 
rozaičio.
Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

TAUTOS FONDO
Montrealio skyriaus valdyba, 
maloniai prašo visus tautiečius, 
pritariančius Lietuvos laisvini 
mo akcijai, aukoti Tautus 
Fondui. 1. Fondo vajus Mon 
realyje pradedamas š. m. Va 
sario 16 dienos minėjimo pro 
ga, Plateau salėje, kur, kaip >r 
pernai, kairėje pusėje bus pr. 
imamos tam reikalui aukos 

Aukokime šiam svarbiau 
reikalui visi.

Pakartotinai piane. am< 
tuviškąjai visuomenei, kar. 
priklausomybės inineji.. as 
ks vasario 11 d. sekančia 
notvarke:

11 vai. Aušros Vaitu ir 
Kazimiero parapijų bažn-’č 
iškilmingos pamaldos, kv.nosc 
dalyvauja organizacij > at-to 
vai su vėliavomis.

3 vai. po pietų Pialeuu. ‘aiėj, 
3710 Calixa La Vide Str iš 
kilmingas aktas, kuri > kai ėto 
ju bus dr. kun. F. juęev;č>us.

Meninę dali atlieka ope. s 
solistė E. Kardelienė, pi.mls 
tas R. Smilgevičius, tau m.m šo 
kių grupė vedama J. P.tČai

Dr. V. GIR1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

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

HU 1-8437

Elzbieta Kardeliene
Liet, operos solistė.

Visi jie dalyvaus 44-ųjų Lietuvos nepriklausomybės atsiaty 
mo paskelbimo sukaktuvėse ė. sekmadienį, vasario 11 d., 3 
vai. po pietų Plateau salėje.

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKY 11 Į 

„TIK PRISIMINKI, MANO MAŽYTE” 

šokių vakarą, kuris įvyks vasario 17 d., 8 vai. vaka 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Bus įdomi programa ir šokiams gros Z. LAPINO 

vadovaujamas Lituanicos orkestras. Įėjimas I

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir
ketvirtadienį
.antradienį ir
penktadienį
trečiadienį
šeštadienį 11—1

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
«:uu:iu:su:::mn:num:mnu:tHt:::

2—4 ; 7—9 p. m

p. m.

7—9 p. m. 
p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. M ALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
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Kazimieras Smilgevičius 
pianistas virtuozas.

Aleksas Ambrozailis 
muzikas choro vedėja.,.

L. STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
būrelio steigiamasis 

SUSIRINKIMAS
Tėvų, dvasiškių ir visuome 

nininkų grupė nutarė įsteigti 
lietuvių studentų rėmėjų būre 
lį, kurio tikslas būtų padėti 
mūsų jaunimui, einančiam mo 
kslus augštesnėse ir augštose 
mokyklose, moraliai ir mate 
rialiai, palaikant juose augštą 
mokslo lygį ir sudarant jiems 
lietuvišką aplinką, išlaikant 
glaudų ryšį ir su vyr. lietuvi

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ

Vakarais

pagal susitarimą.

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais

karta

» Mont. Liet. Akademinis Sambūiv »

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Iškilmingos pamaldos \ n a 
rio 16 dienos garbei įvyks va.ia 
rio 11d., 11 valandą ryto.

Šv. Elzbietos dr-jos vakaue 
nė įvyks vasario 17 diena., Šv. 
Kazimiero parapijos sveiaintje.

Rinkliava praeitą sekma jie 
nį bažnyčioje 151.10 dol.

Aukavo bažnyčiai Vincas B’ 
levičius 30 dol.
• N. Barteškaitė, čiuoždamu 
pašliūžomis nulaužė koją ir 
kol kas yra užgipsuola.

Dr. A. O. JAUGEL1ENL
Dantų Gydytoja

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

SVARBU VISIEMS
,,Nepriklausomos Lietuvos“ 

dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėli, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imti šį laikraštį, 
daroma didelė lengvata. kas 
N. L. užsisakys gruodžio ir sau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią-NL plenume

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vasario 11 d. bus iškilmių 
gos pamaldos, skilios Vasario 
16 garbei. Sumos metu giedos 
parapijos choras, op. »ol. E. 
Kardelienė, vargonuos K. Smė 
gevičius.

Pamaldas, skirtas sportur 
jančio jaunimo sąskrydžiui, la. 
kė svečias iš Toronto, ievas 
Paulius. Pamokslą, gražų jau 
nimui ir gana kietą vyresnei 
kartai, pasakė Tėvas J. Bore vi 
čius SJ. Pamaldų metu giedo 
jo muz. Ambrozaičio vedamas 
par. choras ir sol. A. Kebiys.

MONTREAL1O LIE1UV1Ų
KATALIKIŲ MOTERŲ

Dr-ja kviečia visus Muntrec.iio 
lietuvius atsilankyti į š. m. 'as • 
rio mėn. 24 d. ruošiamą užgavę 
nių vakarienę. Bus įdomi prog 
rama ir visi tradiciniai užrovė 
nių valgiai. Valdyba.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 I

UN 1-8933

I
> ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, i
B. A., B. C. L.

Suite 205

$ 168 Notre Dame St. E.

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

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.. A V 8-3115

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957. 

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, narnai, prekybas ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

REIKIA PINIGŲ SMUI.
K1EMS REIKALAMS?
Kreipkis i bandą ,,Litas“ tel. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditin 
giems asmenims žirantai netei 
kalingi.
Remk „Nepriklausomos L>etu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

Tat steigiamasis 'd.,uotinis 
susirinkimas įvyksta vasario 11 
d., 4 vai. po pietų šv. Jono pa 
rapiįos salėje, į kurį kviečiami 
atsilankyti tėvai (emgrantai 
senos ir paskutinės kartos) ir 
visuomenė, kuriems rūpi jauni 
mo ateitis. Daugeliui skambin 
ta bus telefonais (kūnų adr 
sai turėta), bet atvyki i prašo 
mi visi.
RIMTAS IR SVARBUS 

RONTO LIETUVIŲ 
PASIRYŽIMAS

L. Namuose įvyko Liberalų 
partijos šalininkų sus-mas, ;<u 
riame dalyvavo per 20 įvairių 
pažiūrų asmenų. Visuomenių... 
kas J. Strazdas plačiai apibūdi 
no reikalą ir lietuviams jsijung 
ti į aktyvią politinę 
ypač prieš ateinančius federa 
linius rinkimus ir ruošti dirva 
ir mūsų tautiečiams, ypač ša 
me krašte mokslus baigusiems, 
patekti į atsakngas valdžios vie 
tas, kaip tai jau ne vi na tau 
lybė šiame krašte yra pasiekti 
si. ,Susirinkimas gyva, jsd.s 
kutavęs buvusios ir esamos vai 
džioje partijų darbus, nutarė it 
rinkti iš 5 nanų organizacinį 
komitetą, kuris suėjęs į kontak 
tą su liberalų partijos vade 
vais. smulkiau išdiskutuos los 
partijos programą ir po to dai 
bus sukviestas prijaučiančių pj 
sėdis, o po jo su partijos vs.cm 
vais - parlamentarais bus

' kiainas masinis visų lietuvių be 
miras susirinkimas, kuriame, 
kas norės, galės statuti įvairius

TO

\ eiiclą.

PARDUODAMAS 
TRIPLEKSAS

27

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS 

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus 
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padė<’ėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved X). Jurkus PO 7-4280

4
1082 Bloor W., Toronto 4 J
(į lytus nuo Dufferin St., g 

klausimus ir dalyvauti diskusi 
j ose.

Į organizacinį komitetą iš 
rinkta J. Strazdas, arch. A. Ba 
nelis, arch. V. Petrulis, inz. G. 
Šernas ir Aug. Kuolas.
KLB RINKIMAI TORONTE

Toronto apylinkės valdyba 
sudarė rinkiminę komiują To 
ronto Liet. Bendruomenės 1 a 
ryfoos rinkimams: Pirm. 'J. 
Preikšaitis, vicep. J. Česėkas, 
sekr. H. Stepaltis, spaudo, 
reik. K. Manglickas, narys A. 
Artičkonis.

Toronto lietuviai kviečiami 
kandidatuoti ir aktyviai dalv 
vauti būsimuose rinkimuose

VASARIO 16-TOS 
dienos vakare bus specialios 
pamaldos. Apylinkes /aldy 
bos paskirtoa organizacijos na 
loniai kviečiamos dalyt aut su 
vėliavomis. Taip pat n t kr» 
tieji, minint mūsų vaistjuc, ne 
priklausomybes nukakti, pu..iai 
dost' Jcviečiami gausja daly 
vauti,

LIETUVIŲ NAMŲ METI 
NIS SUSIRINKIMAS 

šaukiamas kovo 11d. Valdyba 
prašo šėrininkų, pakeitusiu 
vo adresus, pranešti L. Narna 
ms, nes daugeliui senais adre 
sais siunčiami kvietimai grįžta. 
• .Šeštadienį, vasario 10 d. 8 
v. v. Prisikėlimo Auditorijoje 
Aušros Tėvų - lėmėjų ourelis 
rengia didžiulį žiemos balių

irAve. Rosemount. 1—6 
2—3 kmb. Skiepe baigiamas 
įrengti butas, aplink apeinamas, 
prie gero susisiekimo. Anglų ka 
talikų mokyklą sekančioje 
gatvėje. Iki šaping centro 1 mi 
nutė kelio. Parduodamas už la 
bai prieinamą kainą. Taip pat 
parduodami 6 kambarių baldai. 
Savaitės dienomis skambinti po 
6 vai. vakaro, šeštad. ir sekm. 
visą dieną. Telef. RA 7-7013.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

SKUBUS PATAISYMAS
Į Hamiltono Lietuvių Na 

mų sąrašą 7 pusi, per neap u 
žiūrėjimą pateko Arvydo ii 
Noros Znotinų pavardės, ku 
rios originale buvo išbrauktos, 
taigi šiuo papildomai praneša 
ma, kad sąraše jų nėra.
* K M-------------M 1

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
3-jų šeimų .........$18,750.00
6-šių šeimų .......... $37,000.00

12-kos šeimų . . . .$73,000.00 
3-jų augštų, po 5—6 kamba 
rimt, atskiras centralinis šildy 
mas, skiepas. Park Extension, 
Querbes St., netoli J. Taloi

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos
P. Adamonis, RA 2-2472.

K. GUDŽIŪNAS

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

iį MASSON FURS

I
 Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimų,.

3365 Masson St.,i Montreal.
TeL RA 1-6005.

OOP 0—0 gp<
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