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Aiškėja „didžiųjų užsimojimai
KAS NAUJA KANADOJE

ROOSEVELTAS PABALTIJĮ PAŽADĖJO STALINUI 
IR SU JUO SUTARĖ DIDŽIŲJŲ VIEŠPATAVIMĄ 

VISAI ŽMONIJAI
Roosevelto gi sūnus rūpinasi atitaisyti tėvo klaidas. 

Kovo 13 dieną Genevoje prasideda nusiginklavimo 
Konferencija.

Alžyro derybos su Prancūzija eina prie galo.
PAKARTROTINAI iškyla Pa 
baltijo valstybių klausimas į 
tarptautinę viešumą. Šį kartą 
kaikurias paslaptis atidengė JA 
V kardinolo Spellmano biogra 
fija, kurios ištraukos paskelb 
tos žurnale ,,Look“. Ten paša 
kojama, kai kardinolas Spellma 
nas 1943 metais

KALBĖJOSI SU JAV PREZ1 
DENTU D. ROOSEVELTU.

Kaip rašo kard. Spellman, 
Rooseveltas su Stalinu daug ką 
buvo užplanavę, be šių „didžiu 
jų“ susitarimai, pasirodė, ne 
įvykdomi, nes vis dėlto ir ma 
žieji pasirodė turi jėgos ir nėra 
bereikšmiai.

(Rooseveltas dar prieš pir 
mąjį susitikimą su Stalinu, 1 e 
nerane, jau kalbėjo Spellma 
nui, kaip po karo bus sutvarky 
ti tarptautiniai reikalai.
ROOSEVELTAS jau tada 
buvo suprojektavęs pokarinį 
žmonijos gyvenimą

VISKĄ TURĖJO SPRĘSTI 
4 DIDIEJI,

ųjų vaidmuo buvo numa 
tylas suvesti iki patariamojo. 
Visus reikalus, pagal Roosevel 
to planą, turėjo spręsti Ame 
rika, Anglija, Rusija ir Kinija. 
Mažosios valstybės turėjo bū 
ti be balso.

PABALTIJO VALSTYBĖS 
IR SUOMIJA TURĖJO BŪ 
TI ATIDUOTOS RUSIJAI.

Taip Rusija ir darė. Bandė 
pagrobti Suomiją jėga, o Pa 
baltijo valstybes ir pasigrobė. 
Bet, Rooseveltas sakęs Spell 
manui, kad

STALINUI TŲ UŽGROBI 
MŲ DAR MAŽA.

Jis tuo nepasitenkinsiąs ir siek 
siąs daugiau.
STALINAS esąs pasiryžęs uz 
grobti didesnius Europos plo 
darė, prasiskverbdamas į Euro 
tus. Kaip žinome, jis taip ir pa 
pos vidurį.

Roosevelto ir Stalino planai, 
kaip matome, ne visai įvykdy 
ti, todėl Chruščiovas toliau tę 
šia Stalino testamentą ir Va 
karus bando iš Europos cent 
ro visiškai išstumti, ir todėl

REIKALAUJA IPASITRAUK 
TI IŠ BERLYNO.

Šis reikalavimas ariksčiau kiek 
aprimęs, vėl dabar keliamas.

Visai kitaip elgiasi Roose 
velto sūnus James, kongresma 
nas iš Kalifornijos.
JAMES ROOSEVELT, prie 
šingai tėvui, vasario 26 d. į 
JAV atstovų rūmus įnešė rezo 
liuciją, kurią

REIKALAUJA 
IŠLAISVINTI’ 

PABALTIJO VALSTYBES 
IŠ SOVIETINĖS 

OKUPACIJOS

A. A. 
MYKOLUI CH1NUI 

minu, mielą 
PONIA ELENA IR DUKRA 

ELEONORĄ* S K A R D I E N Ę SU SEIMĄ 
skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 
Tamošiūnų šeima.

James Roosevelt reikalauja, 
kad Amerikos parlamentas pa 
reikalautų iš JAV valdžios, kad 
ii Jungtinių Tautų susirinkime 
iškeltų reikalavimą priversti 
Rusiją iš Pabaltijo kraštų pasi 
įraukti, iš Sibiro ir kalėjimų pa 
leisti Pabaltijo tautų žmones 
ir Pabaltijo valstybėse padary 
ti visuotinius rinkimus JI O 
priežiūroje. Pabaltijo tautos, 
išsirinkusios savo atstovybes, 
nustatytų savo valstybių tvar 
k?-

Tai yra gražus vieno kon 
gresmano žygis, už kurį reikia 
jam padėkoti siunčiant laiškus 
adresu: Mr. James Roosevelt, 
House Office Building, Wash 
inglon 25, D. C., USA.

Šis James Roosevelt žygis 
yra žingsnis pirmyn ir pavyz 
dys kitoms tautoms. 
GENEVOJE šį antradienį, ko 
vo 13 d., susirenka keli di 
džiųjų užsienių reikalų minis 
teriai kalbėtis

APIE VISUOTINI 
NUSIGINKLAVIMĄ, 

apie kurį daug jau kalbėtasi ir 
kuris ligšiol neišsprendžiamas. 
Reikia manyti, ir nebus išspręs 
tas, nes Rusija nesutinka su nu 
siginklavimo kontrole, o be 
kontrolės Vakarai nesutiks nu 
siginkluoti.
CHRUŠČIOVAS buvo įsigei 
dęs ,.viršūnių“ konferencijos, 
nes jis jau turi paruošęs kok) 
batą, bet Kennedy nesutiko, ta 
da nusileista iki užsienių reika 
lų ministerių derybų.

Bet tuo pat metu, Chruščio 
vas, pasitaręs su Ulbrechtu, nu 
tarė
VĖL PASPAUSTI VAKA 

RUS DĖL BERLYNO.
Greičiausia iš to spaudimo 

koše iniciatyvą ir Vakarams 
nieko nebus, bet Rusijos dikta 
tūtai svarbu 
vis duoti naujų galvosūkių, 
kad šie neturėtų laiko galvoti, 
Kaip reikia paspausti Rusiją. . . 
PRANCŪZIJA, nenumatyda 
ma gerų pasekmių, visai atsisa 
kė konfer. dalyvauti. 
ALŽYRO byla stumiama pir 
myn. Vyksta derybos, kaip spė 
liojama — paskutinės.

ALŽYRAS GAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ, 

bet kol kas Alžyre dai vyksta 
kovos ir teroras.
INDOKINIJOJE nieko nauja. 
Kinijos komunistai, remiami 
Rusijos, toliau veržiasi į pusią 
salį. Jau iškilo konkretus pavo 
jus Tailandui. Visame pusią 
salyje neramu.
BURMA, visą laiką spaudžia 
ma Kinijos komunistų. taip 
pat susirūpino savo likimu. Vėl 
gen. Ne Vin pasiėmė iniciaty 
vą į savo rankas ir nušalino U 
Nu valdžią. Win tai daro jau 
antrą kartą.

KALTINA TĖVUS, KAD 
VAIKAI BLOGAI 

MOKINASI
Konstatuojamas bendras vi 

sai Kanadai faktas, kad jauni 
mas nesidomi mokslu, tingi 
niauja ir blogai mokosi.

Ontario vakarų universiteto 
profesorius Dr. E. G. Hali, kai 
Dėdamas tuo klausimu Toron 
to gydytojų susirinkime, pareis 
nė, kad jaunimo demoralizaci 
jos kaltininkai yra tėvai, kurie 
nepaprastai vaikus lepina, duo 
da jiems perdaug pinigų, pri 
perka automobilių. Vaikai iš 
dykauja ir nesimokina. Norint, 
kad vaikai gerai mokytųsi ir 
augtų rimtais žmonėmis, reikia 
vaikus drausminti, o ne jiems 
pataikauti. (AG).

— Kanados tinklų pramonė 
atsidūrė sunkioje padėty, nes 
jai labai didelę konkurenciją 
sudaro Japonijos tinklų impor 
tas.

MOTERŲ SKUNDAS MI 
NISTERIŲ PIRMININKUI

700 tūkstančių organizuotų 
Kanados moterų įteike min. 
pirmininkui J. Difenbakeriui ir 
jo ministerių kabinetui pareis
kimą, kuriuo siūloma pakeisti mokytojai, dalyvaujant Kult, 
įstatymus, pagal kuriuos iš naš F-do įgal. J. Rimkevičienei ir 
lių imami dvigubi mokesčiai, vedėjams p. Blauzdžiūnienei, 
Pareiškime sakoma, kad naš įr Ą Blauzdžiūnui
iės pernelyg apkraunamos mo svarstė mokslo metų užbaigi’ 
Kesčiais ir tuo labai apsunkina mą. Kudirkos mokykla baigia 
mas ir taip jau po vyro mirties biri 2 J ( o Ą y. gegužės 26 
jų pasunkėjęs gyvenimas. Mo J Užbaigimo aktas abieju mo 
terys prašo pakeisti veikian kyklų birželio 3 d. Maironio 
čius įstatymus ta prasme, kad minėjimą abi moKyklos rengia 
našlių mokesčiai būtų sumažin bendrai. Minėjimą ves mokyto 
ti. (AG). ja p. Gečienė. Svarstytas Lon 

gueuil vaiku vežiojimo į paino 
kas klausimas

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

ATIDAROMA UGDOMŲJŲ MONTESSORI 
PRIEMONIŲ PARODA

KITOS NAUJIENOS
— JAV Nevadoje išsprog 

dino A bombą ore.
— Kinijoje trūksta maisto.
— Rusijoje trūksta maisto, 

už tai Chruščiovas kaltina Šia 
liną.

— Sov. Rusija atsisakė jsi 
leisti turistus su savo automo 
biliais. Bijo užsienio propagan 
dos, kurią sudaro vakariečių 
mašinos.

— Rusijoje kovo 18 d. bus 
.parlamento” rinkimai, kuriuo 

se ar kas balsuos ar nebalsuos, 
vis vien bus „išrinkti“ pasiūly 
lieji partijos kandidatai, nes ki 
tų niekas negali išstatyti.

— Nehru partija paskuti 
niuosiuose rinkimuose gavo 3 
% balsų mažiau.

— JAV kaikurioms Kana 
dos prekėms sumažino muitus.

— Lenkijoje nubausta 10 
metų kalėjimo turistė iš Lon 
dono tūla Rozvadovska. Tai 
gi vykti už geležinės uždangos 
pavojinga.

— Quebeco provincijos me 
tinis biudžetas peržengė miliar 
do sumą.

ŽŪKLĖS LABORATORIJA 
NERINGOJE

Vilniaus radija pranešė, kad 
Neringoje (naujas miestas su 
jungus Nidą, Preilą, Juodkran 
tę. — E.) statoma didelė elek 
trinės žūklės labiratorija. To 
kio tipo laboratorija bus pii 
jmoji mokslinio tyrimo' ĮstaiĮ 
ga Sovietų Sąjungoje, kuri na 
grinės elektros srovės panaudo 
jimo pramoninei jūros žvejy 
bai klausimus. įrengimus labo 
ratotijai gamina Vilniaus, Ma 
skvos ir Leningrado fabrikai.

KANADA DEDASI J TARP 
TAUTINIUS PREKYBOS 

SUSITARIMUS.
Genevoje įvyko 19-kos vals 

tybių, dalyvaujančių generali 
niame muitų susitarime, pasit 
rimas, kurio pasekmėje pasira 
šytas susitarimas. Jis daugiau 
šia liečia tekstilės dirbinių im 
portą iš Azijos kraštų.

Kaip žinoma, ir Kanados 
tekstilė labai stipriai jaučia au 
dinių įvežimo iš Japonijos kon 
kurenciją. Kasmet Kanadon 
vis daugiau įvežama palyg.na 
nai pigių audinių iš Japonijos, 
kurie labai konkuruoja Kana 
dos audimo pramonę.

MONTREALIS
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS
spaudos bendrovės valdybos 
posėdis mašinų pirkimo reika 
lui svarstyti šaukiamas šį penk 
tadienį, kovo 16 d. 7.30 v. v. 
NL redakcijoje.

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ

„LITAS“ VISADA 
PASIRUOŠĘS PADĖTI

I amstai, jei nori pirkti rūbus, 
baldus, mašiną, namus ar ai 
keti smulkias skolas. Greitus 
patarnavimas, lengvos išsimo 
kėjimo sąlygos kaip asmenims 
taip ir nekilnojamo turto pa 
skoloms.

Visos paskolos apdraustos 
iki 10,000 dol. mirties arba vi 
siško nedarbingumo atvejais.

Smulkios paskolos iki $250 
duodamos be žirantų. „Lito“ 
tarnautojas jas gali išduoti pas 
tamstą namuose tą pačią die 
na.

Gi taupytojams „Litas“ mo 
ka4%% palūkanų ir duoda ne 
mokamą $2,000 gyvybės drau 
dimą. Kur kitas tokias sąly 
gas rasi ?

Indėliai virš $100 — jūsų 
patogumui gali būti paimti na 
muose.

Visais paskolų ir pinigų įdė 
jimo reikalais skambinti ved. 
padėjėjui (P. Rudlnskui, tel. 
HU 1-2957.
• Mirimai Montrealy 1961 m. 
— viso 9,952, širdies ligom 
3,954, vėžiu 2,014, džiova 80.

• Pieno Montrealis 1961 m. 
sunaudojo 188,263,400 kvor 
tų. Miesto sveikatts departa 
mentas prižiūri 4,200 pieninių 
farmų, iš kurių 245 uždrausta 
statyti pienas į Montreal), nes 
jose karvės nešvariai užlaiko 
mos.

• Baudos uždėtos 85 maisto 
produktų laikytojams, nes jie 
pardavinėjo sugedusius produk 
tus. dėl ko teko sunaikinti apie 
160,000 svarų mėsos ir apie 
150,000 svarų žuvies.

ĮSPŪDINGAS PREMIJOS 
įvyko kovo 11 d. * Prisikėlimo 
par. salėje. Atidarymo žodi na 
sakė PLB Valdybos pirm. Dr. 
J. Sungaila. Po to JAV LB V- 
bos pirmininko vardu paskaity 
tas konkurso Jury komis, pro 
tokolas, iš kurio paaiškėjo jau 
nimo dramos konkurso laime 
toja, B. Pūkelevičiūtė, už dra 
matinį veikalą „Aukso žąsis“. 
PLB V-bos vardu A. Šapoka, 
te įteikė buketą rožių. Laurea 
tę sveikino Lietuvos Konsulas 
J. Žmuidzinas ir KLB Kr. V- 
bos vardu Kult. Fondo pi>m. 
T. J. Borevičius, SJ. Laureate 
B. Pūkelevičiūtė pasidžiaugė 
gavusi pirmąją PLB premiją, 
kuri ją įpareigojanti dirbti lie 
tuvių kultūros darbą.

Meninėje daly dukart pa«i 
rodė sol. P. Bičkienė, gera for 
ma padainavusi 6 dainas u 
premijos laimėtoja su aktor, sis 
L. Barausku, K. Veselka, P. 
Kelėčium suvaidino ištrauką iš 
premijuotojo veikalo.

Žmonių į iškilmę atsilankė
apie 600. Iškilmė praėjo labai 
geroje nuotaikoje ir buvo paki 
Ii. PLB V-ba po to suruošė

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus — pačia 
me įkarštyje, nes jau einama 
prie mašinų užpirkimo.

Čepulis Antanas,
Verdun, P. Q............ $10.00

Šimonėlis Alfonsas,
Montreal...................... $10 00

Šukys Petras,
Montreal...................... $10.00

V. Miškinis,
Hamilton, Ont............ $10.00

Vaidotas Vaclovas,
Toronto ......................$20.00

L. Adomavičius,
Toronto ...................... $10.00

Girulis Simas,
Montreal .................. $ 3.00

Juškevičienė Magdalena,

Nuo kovo 31 d. iki balan 
džio 8 d. Čikagoje, Jaunimo 
Centre, Čiurlionio galerijoj vy 
ksta Montessori ugdomųjų ar 
ba psicho - pedagoginių prie 
monių paroda, kurioje bus iš 
statyta, a) priemonės piak 
tiškoms gyvenimo pratyboms, 
o) juslįų lavinimo priemonės, 
c) mokslo priemonės, d) prie 
monės religiniam ir tautiniam 
auklėjimui.

Iškilmingas parodos atidary 
mas įvyksta kovo 31d. 6.30 v. 
Kalbėtojų tarpe yra: dr. P. 
Daužvardis, K. Drunga, U r 
ban H. Fleege Pį. De Paul li
to Profesorius, kun. J. Vaiš 
nys. amerikiečių Montessori 
dr-jos atstovas Čikagoje, S. Ig 
natoms — LB Švietimo Cent 
ro V-bos pirm. J. Gravrokas, 
M. Varnienės auklėtinės Kau 
ne. Oficialų atidarymą atlie 
ka J. Daužvardienė, Liet. Ge 
neralinio konsulo žmona.

KAZIUKO MUGĖ
Čikagos studentai ir skautės 

kovo 4 d. surengė tradicinę 
Kaziuko mugė, kuri sutrauKe 
kelis tūkstančius žmonių. Vi 
sas Jaunimo Centro pastatas 
buvo pilnas skautų ir lankyto 
jų-

Čia buvo galima išmėginti 
laimę loterijose, nusipirkti įvai 
rių gaminių, na ir skamai pa 
valgyti. Tautiečiai, suvažiavę 
.š plačios Chicagos bei apylin 
kės, iki vakaro smagiai leido 
laiką, prisimindami geruosius 
laikus laisvoje Lietuvoje.

Kai kurias ištraukas iš šios 
mugės atidarymo parodė viena 
Čikagos televizijos stotis (W 
GN) tos pačios dienos vakare.

NAUJAS VEIKALAS 
VAIKAMS

Kovo 11 d. Čikagoje buvo 
suvaidintas veikalas vaikams 
„Kalėdos“, parašytas D. Lip 
čiūtės - Augienės. Veikalą re 
žisavo Z. Kevalaitytė-Visockie 
nė, dainas sukomponavo F. 
Strolia, dekoracijas nupaišė I. 
Daugvila.

ĮTEIKIMAS TORONTE

Birutė Pūkelevičiūtė.
PLB Valdybos Jaunimo 

dramos konkurso laimėtoja

laureatei ir kviestiems svečiams 
gražų priėmimą skoningai de 
keruotoje muzikos salėje. Į 
premijos įteikimą iš Montrea
lio buvo nuvykę dar p. Čipkie 
nė, p. Barauskienė, dr. J. Ma 
liška, inž. A. Pusarauskas.

Montreal . . ............. .’?»
Viso per savaitę gauta $78,00 

Nuoširdžiai visiems dėko
jame.
NL M. Fonde buvo $ 8,421.75 
Per savaitę gauta. . $ 78.00
Fonde dabar yra .$ 8,499.75 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 6,500.25

Maloniai prašome tautie 
i <>ndą padidinti iki užpla 

nuotos sumos, už ką būsime la. 
bai dėkingi.

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

Praėjusiais metais Čikagoje 
buvo duotas tos pačios autorės 
scenos vaizdelis „Velykos“, o 
šių metų pradžioje — Čiurho 
nienės „Dvylika brolių juodvar 
niais lakščiusių“.
• Kovo mėn. 10 d. Jaunimo 
Centre įvyko iš Vokietijos ai 
važiavusio Valterio Banaičio 
pranešimas apie lietuvių pade 
tį už Geležinės Uždangos. Po 
paskaitos buvo pobūvis.
• „Laiškų Lietuviams“ žurna 
lo metinė šventė ir straipsnio 
konkurso premijų įteikimas 
įvyko kovo mėn. 17 d. Jauni 
mo Centre.
• Du Čikagos lietuvių chorai 
buvo padarę tolimesnes »Švy 
kas. Lietuvos Vyčių choras va 
sario 24 d. buvo išvykęs j Cle 
velandą. Abiejose vietose šie 
muzikiniai vienetai susilaukė 
daug žiūrovų ir gero įvertini 
mo.
• Dail. Br. Murino dailės pa 
rodos atidarymas įvyks kovo 
17 d. 6 vai. vak. Čiurlionio ga 
lerijos patalpose. Bus išstatyta 
60 akvarelių ir aliejinės tapy 
bos kūrinių.
• Liet. Bendruomenės Čika 
gos apygardos švietimo konu 
sija kovo 24 d. Jaunimo Cent 
re rengia visų Čikagos lituanis 
tinių mokyklų mokinių bendrą 
vakarą.
• Leidžiamoje Čikagos Lietu 
vių Istorijoje“ bus skyrius ir 
apie naujųjų ateivių veiklą. Me 
džiagą siųsti šio skyriaus re 
daktoriui Edvardui Subačiui, 
1320 So. 48 Str., Cicero 50, 
UI.
• Šiemet sueina 25 metai nuo 
Lietuvos krepšininkų laimėj i 
mo Europos krepšinio pirme 
nybėse. Šios pirmenybės bei k< 
ti mūsų krepšininkų pasieki 
mai yra plačiai aprašyti leidi 
nyje „Lietuviškasis krepšinis". 
Šį leidinį dar galima įsigyti 
pas jo leidėją - redaktorių E. 
Šulaitį, 1320 So. 48 Ct., Cice. 
ro, 111. Kaina 1.50 dol.
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Nepriklausoma Lietuva K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ FONDO STATUTAS YRA BAI

For liberation of Lithuania! " 
For loyalty to Canada!

INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

Authorized as second class mail by the Post Office
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q„ Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje .......................5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. Amesica. .$ 5.50
Visur kitur ....................... $ 6.00 Other Countries .............. $6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ’ ) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$5.00

Veidu į kultūrą!
MAIRONIO METAI — LIETUVIŲ KULTŪROS METAI

PLB Valdyba 1962 melus 
paskelbė Maironio metais. D’ 
džiojo mūsų poeto 100 metų 
sukaktis verta tokios garbes. 
Pritardami LB iniciatyvai, L? 
tuvių Rašytojų Dr-jos vi.du 
drįstame Maironio metus pa 
vadinti lietuvių kultūros me 
tais. Prie minėjimų iškilmingu 
mo pridėkime dabarties gyve 
nimo turinį ir 
jai kultūrai.

Maironis yra 
poetas, bet ir 
mo vadas, 
su giliu įsitikinimu skelbė ku' 
tūrinės kovos šūkius ir idėjas. 
„.Paimsim arklą, knygą, lyų 
ir eisime Lietuvos keliu!“

Maironio metais visa jėga 
atsigręžkime veidu į lietuvišką 
ją kultūrą: dėmesys lietuvišku 
knygai, dailininko paveiksiu!, 
lietuviui kompozitoriui. Mūsų 
parengimai ir pramogos šiais 
metais turėtų būti ypatingai 
kruopštūs, ne tuščiaviduriai.

Ypatingas dėmesys. Jo jaugi 
mas j lietuvišką kultūrą tebū 
na mūsų visų gyvybinė p-t ei 
ga-

LRD visur, kur tik galec1.: 
talkins Maironio pagerbi

pareigas sava

ne tik didelis 
tautos prisiLc' 

J»s iškilmingai r

ma, 
mui ir kultūrinei veiklai. I a 
čiau LB, kaip visus lietuvius 
jungianti kultūrinė visuomer.i 
nė organizacija, turėtų .«*ol< 
Maironio metų kultūrinės veik 
los priekyje, derinti vietose ki 
tų organizacijų iniciatyvą, pi?, 
nuoti kultūrinius šių metų dat 
bus ir budėti, kad Mairo ■ o 
metai nepasiliktu tik eilių is, 
nieku neatžymėtais metais. LR 
D vardu prašome JAV LB C 
tro Valdybą įsteigti nuolatinę 
metinę lietuvių literatuios ore 
miją.

LRD Valdyba:
Pranas Naujokaitis, Algirdas 
Landsbergis, Paulius Jurkus, 

Kotryna Grigaitytė, 
Leonardas Žitkevičius.

POVILUI GURKLIUI 
mirus Montrealyje,

ŽMONAI, SŪNUI, BROLIAMS
IR ARTIMIESIEMS

nuoširdžia užuojautą reiškia
Petras Gurklys.

Sudbury, Ont.

APIE KANODOS LIE
Dažnai įvairūs korespoaden 

tai kaltina lietuviškąją visuo 
menę, kad ji vis mažiau ir m i 
žiau domisi lietuviškuoju ia>k 
laščiu, knyga, leidiniu. Talžau, 
nė vienas iš jų neiškelia laktų, 
bei nepanagrinėja priežasčių, 
kodėl šie reikalai rieda blogo 
jon, o ne geroj on pusėn? Iv 
jaugi mūsų tautietis, vis la. j..u 
įsitvirtindamas ekonomiška1, 
darosi skurdeiva, laukinis savo 
dvasioje? Tikrovėje taip nėra. 
Kai čia išeinantieji laikrašc . > 
neskelbia savo tiražų, sunku pa 
sakyti, kiek tikri tokie nųsisku. 
dimai. ’) Daleiskim, kad yra 
taip, kaip skundžiamasi. Tad 
kame gi priežastys? Mažas nu 
trupėjimas gali susidaryti se.ei 
jai kartai retėjant, o prie «ur 
liui nesidomint lietuvlškuo, i 
spausdintu žodžiu. Mano jsil 
kinimu, lietuviai vis daugiui 
ir daugiau, ypatingai ;au»u 
mas, domisi vietos dier.raš 
čiais, žurnalais leidiniais. ii 
tai juos verčia ne tik vietos 
sąlygos, bet ir vadovaujantieji 
lietuviškiesiems spaudiniams. 
Svarbiausia, kad nesugeba eit. 
su šio krašto tempu ir susiau 
rėdami iki „parapijinio“ lygio. 
Vietoje, kad Kanadoje iJsbų 
vienas lietuviškas dienrai.is, 
eina du lygiagrelūs savaitras 
čiai. Apie porą metų, kaip ui 
na 4 kartus į metus „Lietuvos 
Pajūris“. Visų šių laikraštėlių 
medžiaga galėtų sutilpti viena 
me lietuviškame Kanados d:cn 
raštyje. Žinios, išskyrus stra>ps 
nelius, dažnai būna paseno 
sios. korespondentai rašo bent 
po 3—5 kopijas (ir į U. S. A.

’) Laikraščių tiražai yra skel 
biami specialiuose leidiniuose ir 
kas norą, juos žšno. Red.

RUOŠTI 
aukos, palikimai, 
ir beprocentlnės 
neliečiamas. Gaunamas pelnas 
ir nuošimčiai iš jo skirstomi 
kas metai.

Nariais gali būti privatūs as 
menys ir organizacijos paau 
koję 100 dol.

Vyriausias L. F. organas yra 
visuotinis narių susirinkimas. 
Pelną skirsto Ski stymo Komi 
sija, sudaryta iš 6 asmenų: tris 
kviečia Lietuvių Fondo Tary 
ba. tris Lietuvių Bendru ome 
nė. . t

e L. Fondą likviduojant, pa 
grindinis kapitalas ir pelnas 
skirstomas šio statuto rėmuo 
se numatytiems tikslams.

Paruoštas statutas ir pritai 
kytas valdžios įstatymams bu 
patiektas 
tvirtinti.

paveldėjimai 
paskolos. Jis

8 
krašto B. Tarybai

V. igaaitis.

GIAMAS
Kanados L. B. Tarybos su 

važiavime pr. m. spalio 9, 10 
d. d. buvo sudaryta Lietuvių 
Fondo statuto paruošimo ko 
misija į kurią įėjo: P. Januška, 
St. Jakubickas, V. Ignaitis. 
Komisija palaikė nuolitinį ry 
šį su Lietuvių Fondo statute 
įuošimo Komisija Amerikoj 
ir, kiek leido sąlygos, derino 
darbą, priimtiną abiejų kraštų 
lietuviams. Komisija š. m. va 
sario mėn. 24 d. pasitarime pa 
ruošė Kanados Lietuvių Fon 
do statuto projektą, taikomą 
Kanados lietuviams. Projektas 
pasiųstas L. B. Krašto Valdy 
bai susipažinti.

Statuto svarbesni punktai.
Kanados Lietuvių Fondas 

veikia lietuvių švietimui, moks 
lui, kultūrai kelti, skatinti bei 
ugdyti ir lietuvių globai.

Pagrindinį kapitalą sudz: >

II-AM KULTŪROS KONGRESUI SUŠAUKTI PASIRUO
ŠIMO EIGA

Informacinis pranešimas spaudai Nr. 5.
II-am Kult. Kongresui sušau praneš savosios sekcijos numar- 

kti komiteto posėdis įvyko š. m. 
vasario mėn. 4 d. ir aptarė šiuos 
reikalus.

I. Kooptuotas komiteto su d,' 
tin V. Liulevičius ir pakviesta:. 
Istorijos sekcijos vadovu.
b) Dėliai susidariusių nepa'.an 
kių darbo sąlygų darbovietėje 
V. Kasniūnas iš Spaudos seko 
jos 
no. Jo vieton yra numatytas ki 
tas asmuo. Gavus jo sutikimą, 
bus
c) Bronys Raila sutiko kongre 
so metu skaityti antrąją pagnn 
dinę paskaitą.

II. Padėtis sekcijose:
Muzikos sekcijos vadovas d i 

ro žygius sudaryti sekcijos bran 
duolį iš kvalifikuotų muzikos 
srities specialistų ir netrūkia

TUVIŠKĄJĄ SPAUDĄ 
leidžiamus dienraščius: ,,Drau 
gą“, „Naujienas“). Kuriem ga 
lain toks paralelizmas, lėšų, 
energijos, laiko eikvojimas, 
jei tautiečiai vis mažiau skai 
to!?

Dabar pažiūrėkime: kiek gi 
lietuviai skaito ir išleidžia vie 
tos dienraščiams? Pas dauge j 
lietuvių tikrai neužtiksite lietu 
viško laikraščio, bet beve i, 
pas kiekvieną rasite vietos di-n 
raštį. Jei Montrealyje — 10, 
000, Toronte — 9,000 ir Ha 
miltone — 2,000 lietuvių -- 
21,000. Mažiausiai trečdalis 
kasdien perka vietos dicnr>š<į 
:r už jį moka 5' et. (šest. 10 
et.) 365x5 — 18.25 et. x iš 
7,000 skaitytojų, bus 127,750 
dol.. tiek į metus išmokame 
vietos dienraščiams. Už šią su 
mą, plius reklamų pajamas, ga 
lėtų 4 puslaoių eiti lietuviškas 
dienraštis. Kuris ne lik neatsi 
liktų nuo šio krašto gyveninio 
tempo, bet ir pagyvintų vn.ą 
lietuviškąjį kultūrinį bei ekoao 
minį veikimą. Tada ir jauni 
mas neturėtų seniams prieka š 
tų, kad jų ne tik mintys, bet 
ir žinios, informacijos pasenu 
sios. Tas pats ir su leidyklų Ei 
diniais, kaip pav. „Rūta“: nu 
pateisina savo egzistencijos silp 
nais ne tik turiniu, bet dažnu, 
ir nesiskaitant elementarinius 
lietuvių kalbos reikalavimais. 
Rodos, kartą vienas rezenzen 
tas ėmė ir paklausė: „Ar jU"S 
laikyti ar išmesti?“ Jei prieini 
ne iki tokio respekta zimo 
spausdintam lietuviškam žo 
džiui — savaime aišku — j >i 
turi skursti, o prieauglis n vi 
sai pradeda juo nesidomen; 
tuo pačiu ir nutolti nuo lietu v i4 
kų reikalų — iš tau tėti’..

Be to, didžiausiose kolom

vadovo pareigų atsistatydi

painformuota vėliau.

<---- -M--- M M ...  I ,
jose: Montrealyje, Toronte i I 
Hamiltone būtinas reikalas lie i 
tuviškam jaunimui suorgani i 
zuoti taip vadinamus „žuiriu 
listikos kursus“, kad pūi engus 
laikraščiams prieauglį. Šiems 
kursams galėtų būti panaudo ! 
tos vasaros stovyklos ar šia p 
jaunimui patogus laikas. ' ,

Jei šie reikalai nebus ie«* 
duotini šiandien, gyvenimas 
juos privers reviduoti vėliau, 
bet jau daug sunkesnėmis ir u. 
menkėjusiomis sąlygomis.

K. Zadlauskas.
N L prierašas. K. Zadlaus 

kas liečia gana opius klausi 
mus, kurie tačiau yra ne taip 
jau paprasti ir ne taip lengvai 
sprendžiami. Be to, viena yra 
spaudos klausimas, kita — jau 
nimo. Išsprendus pav. spau 
dos klausimą, tuo dar nebus iš 
spręstas jaunimo klausimas ir 
atvirkščiai. Šiuos klausimus rei 
kia spręsti skyrium. Kai dėl 
spaudos, tai p. Zadlausko su 
minėtas žinių patiekimo sku 
bumas dienraščio išleidimu ne 
nūs išspręstas, nes dienraštis 
tiks liktai vienam miestui, ne 
visai lietuvių bendruomenei, 
kuri Kanadoje išsibarsčiusi per 
ūksiančius mylių. Kad ir vie 

name mieste, greitumą visokiu 
atveju pralenks radio ir televi 
zija. Taigi, lietuviškas laikraš 
tis, yra jis savaitraštis ar būtų 
dienraštis, žinių tiekimo skubu 
mu nepralenks nei radio, nei 
televizij’os. Lietuviškojo laik 
raščio uždavinys visas žinias 
patiekti savo skaitytojams, lie 
tuviams, lietuvišku požiūriu, iš 
lietuviškos kertės matymo.

Gera mintis p. Zadlausko-- 
traukti jaunimą į spaudos dar 
bą, ir tuo rūpinamasi, bet tai 
irgi nelengvai sprendžiamas 
klausimas, kai net lietuviškas 
mokyklas baigęs jaunimas la 
bai sunkiai gali dėstyti savo 
mintis lietuviškai Tai kliuvi 
nys, kurio nugalėjimui geriau 
šia galėtų padėti tėvai, besirv 
pindami vaikus išauklėti lietu 
viškoje dvasioje, kuriai tyra iit 
tuvių kalba yra vienas svarbių 
jų veiksnių.

K. Zadlausko keliamieji 
klausimai visokiu atveju ve ti 
svarstymo. NL red. šiems klau 
simams svarstyti mielai duos 

i vieta*.

tos veiklos planą, koncerto sę 
matą ir suras tinkamus asmenis 
tam planui įvykdinti. Buvo pa 
geidavimų kongreso metu pasi 
naudoti operos ,,Aida“ pasta.y 
mu, bet galutinoje išvadoje ap 
sispręšta suruošti tik simfonines 
ar kamerinės muzikos koncertą. 
Koncertui bus panaudot: tik lie 
tuvių kompozitorių kūriniai.

Istorijos sekcijos vadovas a i 
mato kongreso metu šias pa.ska* 
tas:
a) Šiaurės Amerikos liemvy.j 
ateivių 100 ės veiklos ąpž.vaį 
ga-
b) Kas yra padaryta 
los užfiksavimui.
c) Kas reikia daryti, 
veiklos pėdsakai 
(kaip tai atlikti ir kas tai turi at 
likti).
d) Kaip ŠA lietuvių ateivių is 
toriją panaudoti kaipo tauti 
nio auklėjimo priemonę, mūsų 
Šiandieninėse lietuviškose 
kyklose.

Sekančiame posėdyje, 
patiektas pilnas sekcijos 
los planas.

Meno sekcijai pradžioje va 
dovavo A. Kurauskas. Jam at 
sistatydinus, toms pareigoms 
buvo pakviestas A. Valeška, 
kuris Š. m. vasario mėn. 4 die 
ną, pirmą kartą atsilankęs į Ko 
miteto posėdį, pareiškė, kad 
jam nepatinka komiteto darbo 
struktūra, jo metodai ir jisai 
nesutinka perimti meno sekei 
jos- vadovo pareigų. Tai paša 
kęs, apleido posėdį. Susidaro 
įspūdis, kad iš lietuvių meni 
ninku, gyvenančių Čikagoje ne 
bus įmanoma surasti asmenį, 
sutinkantį vadovauti meno sek 
cijai. Nežiūrint į susidariusią 
padėtį, komitetas yra numatęs 
kongreso metu suruošti meno 
kūrinių parodą ir tuo reikalu 
kreipsis į visus lietuvius meni 
mukus, prašydamas atsiųsti mi 
nėlai parodai savo kūrinių.

Lituanistinio švietimo sekei 
jos vadovas turėjo du posė 
džius su LB Lituanistinio švie 
timo Centrine taryba ir derini 
mo komisija.

Išsiaiškinta švietimo veiklos 
bazė. Numatyta apjungti JAV 
ir Kanados lietuviško švietimo 
darbą, nes to 
mos sąlygos, 
vra numatyti 
a) Lietuviško

JAV.
Lietuviško
Kanadoje.

c) Kas darytina apjungiant J 
A. V. ir Kanados lietuvis 
ko švietimo daibą.
Pirmojo prenešimo preiegen 
numatytas p. Igratonis, ant

šios v

kad Los
nedingtų

mo

bus 
veik

b)

Sovietų svajonės ir
Amerikos tikrovė

ARBA: KO SOVIETAI TIKISI PO DVIDEŠIMTIES 
METŲ

„Švyturys“, tenkindamas skai 
ko gi sovietijos žmonės susi 

, atsiklausė mokslininką 
kuris taip į klausinius atsako: 

su augštuoju ir viduriniuoiu mo 
kslu gretas. Respublikos augšto 
siose mokyklose besimokančiu 
studentų skaičius, tenkąs 10- 
čiai tūkstančių gyventojų, nuo 
97 žmonių 1960 m. tikliaus.a- 
išaugs iki 225 žmonių 1980 m 
Taigi augštąjį mokslą galės įgy 
ti kiekvienas, kas tik panorės.

Ne mažesnius darbus numato 
ma nuveikti ir sveikatos apsau 
gos srityje.

Tarybinių žmonių sveikata— 
didžiausias turtas. Tarybinė vy 
riausybė kasmet skiria daug lė 
šų ligoms nugalėti. Mūsų med- 
cinos darbuotojai sieks, kad vi 
są gyvenimą žmogus būtų jau 
nas. Plačios masinės profilakti 
kos priemonės, fizkultūros ir 
sporto išvystymas, naujų gydy 
mo priemonių taikymas padės 
visiškai likviduoti daugelį infek 
cinių susirgimų. Visiškai išny ks 
džiova, įvairių formų šiltinė 
vaikų infekcinės ligos. Naujų 
aparatų, ypač kibernetikos ’.naši 
nų, taikymas diegnoslikoju, į; < 
lins labai anksti nustatyti vėžio 
bei kitus pavojingus susirg-n.us, 
kai liga dar gali būti pagydo 
ma ir netapo pavojinga gy y 
bei.

Sveikatos apsaugos special s 
tai mano, kad ateityje kiekvie 
na šeima, kiekvienas gyvento . 
bus nuolatinio šeimos gydyt ' > 
priežiūroje. Šis gydytojas ailiKs 
visus skiepijimus prieš iiifel . 
nes vaikų ligas, prieš džiovą, 
gal būt, jau ir prieš vėžį. Reika - 
lui esant, šis šeimos gydytoja- 
galės nukreipti žmones į ligot. 
nes, dispanserius, siųsti sa. 
nuolatinus pacientus į turistines 
keliones, poilsio namus ir p»c .i 
laklines sanatorijas. Dauguma 
darbo žmonių galės kasmet- 1 
—2 kartus (priklausomai n„o 
amžiaus) pailsėti sanatorijų/'-, 
poilsio namuose, pasinaudoh tu 
rištiniais kelialapiais. Visa tai 
žymiai sumažins širdies ir krati 
jo indų susii gimus, padės apsi 
saugoti nuo vėžio ir kitų ligų. 
Vaistai ir visa kita, kas reikailn 
ga sveikatai palaikyti, bu s tei 
kiama veltui.

Jokia kapitalistinė šalis nega 
Ii svajoti ap’’e tokį augštą pragy 
venimo bei kultūrinį lygį.

(JAV ir Kanados žmonė *.is 
nereika to svajot, nes jie vijas 
tas sovietines svajones yra reali 
zavę. Sovietams tai yra tiktai 
svajonės, ir, gaila, neįgyvendi 
narnos vergijos sąlygose. Ypač 
per 18 metų, nes dveji jau pra 
ėjo. Mes tačiau šias sovicua- 
svajones užrašėme ir prašiu 
šituos NL numerius pasilaikyt' 
jog galima būtų įtikinti, jog 
jos liks svajonėmis. Red.).

Vilniuje išeinantis 
tytojų pasiteiravimą.

, lauks po dvidešimties metų, 
ekonomistą P. Judicką, I

4.
Visi Lietuvos gyventojai ga 

lės maitintis pagal moksliškai 
nustatytas fiziologines normas, 
o pramoninių prekių 
gyti pagal moksliškai 
suvartojimo normas, 
no žmogaus poreikiai 
kai patenkinti.

Tuomet mes vartosimu '• 
miai daugiau vertingų maiši - 
produktų. Pavyzdžiui, dabai 
kiekvienas Lietuvos gyventojas 
vidutiniškai per metus šuva' . > 
ja 50,4 kg mėsos ir mėsos pro 
dūktų, o 1980 metais, muksi, 
ninku nuomone, suvartos b J 
kg. Pieno produktų, perskaičia 
vus į pieną, atitinkamai padidės 
nuo 405,2 kg iki 616 kg, cuk 
raus nuo 23,6 kg iki 41 kg, žu 
vies ir žuvies produktų nuo 6 kg 
iki 15 kg, daržovių (neskaitant 
bulvių) nuo 83,9 kg iki 140 kg. 
Mažiau suvartosime duonos r 
bulvių, nes šių pigių produktų 
žmonės daugiau suvalgo, kai ne 
užtenka geresnio maisto. Mano 
ma, kad dvigubai sumažės alko 
holinių gėrimų vartojimas. Dau 
giau laiko praleisime, žiūrėda 
mi į televizinų ir kino ekran u, 
teatrų scenas, negu į stikliuką. 
Sočiai, maistingai ir skaniai pa 
valgyti tereikės išleisti tik siek 
liek daugiau kaip trečdalį savo 
pajamų. Daugiau pinigų liks pra 
moninems prekėms. Pavyz 
džiui, ekonomistai mano, kad 
kiekvienas suaugęs vyras galės 
savo garderobe turėti vidutinis 
kai po 5 apsiaustus, 9 kostiu 
mus, 15 porų įvairios rūšies ava 
lynės ir t. t.

(Amerikos ir Kanados dari/ 
ninkai dabar turi ir po daugiau 
aprangos, bet kam to reikia ė 
Juk mados keičiasi, išrandamos 
naujos medžiagos, tai kokia 
prasmė turėti tokias atsargas? 
Red.).

Vienas keturis prieškarinės 
mokyklos skyrius baigęs skaily 
tojas klausia, ar jis galės būti 
priimtas į komunistinę visuome 
nę. Juk jis nemokytas, o, esant 
komunizmui, visi bus mokyti.

Žengiant į komunizmą, durys 
nebus užtrenktos nė prieš vieną 
žmogų. Visi, ir jauni, ir pagyta 
nę, turės galimybės Įsigyti vidų 
rinį mokslą. Reikia manyti, kad 
po dvidešimties metų like vlus 
kai nedaug žmonių, kūne 
rėš brandos atestato; gal 
tik labai seni, arba ligoti.

Be mokslo komunizmo 
ba neįmanoma. Žmonės 
igyti daug žinių, kad sugebėtų 
sukurti naujosios visuomenes 
chniką. Mes dabar stebimės iš 
radingumu tarybinių moksanin 
kų, konstruktorių, inžinierių, su 
kūrusių tarybinius kosminius lai 
vus. O po dvidešimties melų pa 
šaulį stebis nauji dar drąsesni, 
dar didingesnį tarybinių moks 
liniukų išradimai.

Naujoji gamyba, spartus visų 
liaudies ūkio Šakų augimas oa 
reikalaus pagausinti specialistų

gales jsi
pagrįstas

Kiekv'e
bus V ISIS

neto 
būt.

st >ty 
turės

— Liluanicos futbolininkai 
vieno minuso salės futbolo lui 
nyre vasario 25 d. nugalėtojo 
Evanston komandą 2:1.

reikalauja esą 
Kongreso metu 
šie pranešimai. 
Švietimo stovis

švietimo stovis

tu
rojo Tėvas J. Borevičius, S. J 
Rasta pageidautinu kongie„ > 
'metu turėti paskaitą meto’.' 
kos klausimais. Tai temai jieš 
komas prelegentas, greičiausia 
tai bus viena iš seselių - Vien, u 
lių, dirbančių lietuviškose ra-- 
kyklose.

Kongreso metu numatoma 
suruošti lietuvišku vadovėlių 
paroda.

Architektūros sekcijos vado 
vas numato kad kongreso inc 
tu inž. Dr. Gimbutą* sk»«tyA

paskaitą tema: Lietuvių liau 
dies architektūros palikimo 
klausimais. Architektūros sek 
Cija kongreso metu numato pa 
skelbti lietuviams studentams 
konkursą, projektui lietuvis 
kos architektūros motyvais. 
Šiuo metu lietuvių — architek 
tų 
mijoms jau yra paskyrusi vic 
na šimtą dolerių.

Fizinio lavinimo sekcijos vi 
dovas pranešė, kad V. Gry 
bauskas, A. Tamulynas ir P. 
Žumbakis sutiko įeiti sekcijos 
sudėtin. A. Tamulynas sutiko 
būti prelegentu temai: Dabar 
tinės sportinės veiklos gairių 
pritaikymas prie naujos meto 
dikos.

III. Komiteto veiklos stalu 
tas priimtas ir netrukus bus pa 
siųstas LB. JAV ir Kanados 
Centro V-boms patvirtinti.

IV. Einamieji reikalai: . . . 
a) Komiteto pirmininkas yra

paprašytas sekančiam pose 
džiui paruošti projektą, K 
kio dydžio laika* bu* duot v

inžinierių sąjunga pre

sekcijų paskaitoms.
b) Diskusijos dėl kongreso iš 

klausytų paskaitų, bus bai 
giamajame posėdyje.

c) Architektūros sekcijai, post 
džio metu iškėlus klausimą, 
kodėl lietuvių visuomer 
suaukotais pinigais vieni _, 
Čikagos lietuviškoje para 
pijoje yra numatoma stat> 
ti naujas maldnamis, kurio 
projekte nėra jokio lietuvio 
ko meno pėdsakų, nei !>< 
liėtuviško aspekto, — 
Pirm. P. Gaučys pareiškė

kad šis reikalas nėra mūsų k > 
miteto kompetencijoje. Š»uu 
klausimu yra pilnai kampeten 
tingi pasisakyti lietuviai archi 
tekiai.

Komiteto nariai pilnai pnla 
ria mūstj architektų nuomonei 
ir mano, kad .lietuviškos para 
pijos naujas maldnamis vien 
savigarbos sumetimais privalė 
tų turėti nors lietuviško meno 
pėdsakus.

P. Gaučys, pirmininkas.
L. Balzara*, sekretorių*.



1962. III. 14. — Nr. 11 (781) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PS£.

HENRIKAS BLAZAS GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

Kame nesutarimų priežastys?
AR BUVO BENDRUOMENĖS ANKSTYVESNI MĖGI 

NIMAI IŠEITI Į POLITINĘ VEIKLĄ?
Įvykių raida lietuvių iše<,i na. Ugnies kurstymu ir garų 

ioje Jungtinėse Valstybėse, l > dauginimu reikalui nepadėsi, 
ę nesutarimai dėl politinės Tenka žvelgti plačiau ir jies 

veiklos tarp ALTos ir Bendruo koti kelių krinkantį politinės 
menės, o taip pat ir kitų veiks veiklos vežimą pastatyti j vė 
nių, pernelyg nekultūringa po žes, kurios vestų j suderinta, 
lemika spaudoje, kuri daugiau vieningą ir dinamišką visų lie 
liečia ne reikalo esmę, bet as tuviškų pastangų apjungi a <. 
menis, kurie politinėje veikk vieninteliam tikslui — Lietu 
je dalyvauja, kelia nerimą, vos laisvinimui.
Ypač, kad visa tai yra ne štai Mėginu klausti pats savęs n 
gus ar nelauktas reiškinys, su atsakyti be išsisukinėjimų. J c 
keltas pavienio įvykio, šiuo at detalėse kur suklysiu, tegu bus 
veju audiencijos pas JAV Pre man atleista ir tegu kili patai 
zidentą, bet ilgai kaitusio ir sys. Šio pasikalbėjimo garsi,,, 
perkaitinto politinės veiklos paties su savim tikslas yra iš 
katilo susikaupusių garų prasi kelti ne asmenų, bet problemų 
veržimas, kuris nešališkam ivy esmę, kad davus progos apie 
kių stebėtojui nebuvo staigias jas pagalvoti visiems.

AR LIETUVIŲ DELEGACIJOS APSILANKYMAS PAS
JAV PRREZIDENTĄ BU VO SVARBUS ĮVYKIS?

Taip, tai buvo svarbus įvy 
kis. Jis pakėlė lietuvio tautinę 
savigarbą abiejose geležines 
uždangos pusėse, sustiprino mo

AR TURI REIKŠMĖS, KAS
Ne, neturi. Pirm, kad niekam 

nedera darytis sau asmeniška 
reklamą iš visuotinai tautinio po 
litinio pasisekimo, o antra, kad 
JAV Prezidentas, priimdamas 
lietuvių delegaciją, pagerbė ne 
delegacijoje dalyvavusius asine 
nis arba jų susigrupavimus, bet 
visą lietuvių tautą abiejose už 
dangos pusėse. Kai delegacija 
peržengė Baltųjų Rūmų slenks

KAME YRA KILUSIŲ
Esmė glūdi lietuvių išeivijos 

JAV susiorganizavime. Kai 
1940 m. Amerikos Lietuvių Ta 
ryba buvo sudaroma, į ją atsto 
vus delegavo trys lietuvių išei 
vių politinės srovės, prie kurių 
bene 1947 m. prisijungė ir lau 
lininkų srovė. Į Tarybą buvo 
taip pat pakviesti du susivieniji 
mai, kurie ALT-je atstovavo 
platesnę visuomenę.

Kai 1949-50 metais atvyko 
naujų išeivių banga, jie ALTos 
veiklon nebuvo įsileisti. Vėliau, 
naujiesiems ateiviams įsipihel, 
nūs, jie per ALTos politines 
sroves pavieniui, labai nežymu, 
j e proporcijoje, buvo įsileisti i 
Tarybą, bet nebuvo atstovau'a 
mi Vyxdomajame Komitete 
Tuo būdu, naujieji ateiviai 
tinai pasiliko už senųjų išeiviu 
politinės veiklos ribų. ę

Naujieji ateiviai pradėjo ko> 
ti bendruomenę, manydami, 
kad prie jos prisidės ir senoji i 
A. V. išeivija. To neįvyko. Ben 
druomenėn įsijungė senųjų i*;, 
vių tik paskiri vienetai. Sen ■> 
išeivija su ALTa priešakyje vy 

ralę tėvynėje ištverti svetimų 
jų okupaciją ir ryžtą išeivijoje 
dar daugiau dirbti ir aukoti Lie 
tuvos išlaisvinimui.

AUDIENCIJĄ IŠRŪPINO?
tį, visi asmeniški ar grupiniai 
skirtumai pasiliko už durų. 3al 
tuosiuose Rūmuose tebuvo vie 
nos lietuvių tautos, jei norite »ie 
nos lietuvių išeivijos JAV, ats 
tovai. Visi ginčai, kilę po audie 
ncijos, į ką Prezidentas žiūrėjo 
ar nežiūrėjo, nesudaro nei gar 
bės, nei politinio svorio visiems 
tiems, kurie tuos ginčus veda. 
Jie nėra esminiai.

NESUTARIMŲ ESMĖ?
kdė politinę veiklą JAV, o nau 
jąjai išeivijai su Bendruomene 
priešakyje buvo palikti šviet 
mo ir kultūros reikalai. Ben ’ 
ruomenės centras JAV nebuvo 
įtrauktas į ALTą ir Bendruo 
menės padaliniai vietose ne vi 
sur buvo priimti į ALTos aky 
rius. ALTos skyriuose nauj*ei 
ateiviai taip pat daugiausia daly 
vavo per senųjų išeivių keturių 
politinių srovių padalinius ar k 
tas senųjų išeivių organizac* a1 
į kurias dalis jųjų įsijungė.

Metai bėgo. Naujieji ateivi ■> 
pasidarė JAV piliečiais, galėjo 
rinkti JAV prezidentus, sell .' 
rius, kongreso atstovus, gubt-r 
natorius, miestų majorus, taisė 
jus ir kitus, bet teisė dalyvauti 
lietuviškoje politinėje veikloje, 
kaip Bendruomenei, jiems bu 
vo paneigta ir ALTos (JAV 
plotmėje) ir VLIKo (pasaulinė
je plotmėje) Gavosi nenilt—-i’i 
padėtis: vienos išeivijos danes 
teisės buvo susiaurintos ir paje 
gios, veržlios jėgos suvaržytos. 
Tokia padėtis negalėjo tęstis ne 
ribotai.

Buvo. Bene pirmas's v,esąs 
Bendruomenės ir ALTos atsto 
vų susirėmimas įvyko 1958 r.i. 
Bostone, Mass, per ALTos leo 
ngresą. Buvo kritikuotas ALT 
os vadovybės nekintamumas, 
bet be karčių žodžių iš bendruo 
menininkų pusės ir asmeniškų 
ambicijų pademonstravimo iš 
ALTos vadovybėm pusės, vska^ 
liko kaip buvę.

Vėliau, kai kilo Lietuvos ats 
tovybės prie Vatikano reikalą, 
ir ypač dar kiek vėliau, kai pa 
aiškėjo Lietuvos atstovybes 
Brazilijoje statuso sUsiaunn. 
mas, buvo pažiūrų skirtumo, 
kaip į tuos įvykius reikia rea 
guoti ir kaip veikti. ALTos, B 
menės ir VLIKo pažiūros tais 
įeikalais, ypač metodų atžvd 
giu, ne visai sutapo. JAV išei 
vija, ir senoji ir naujoji, buv • 
raginamos reaguoti savo L iš 
kais ar telegramomis Vatikanui 
ir Brazilijos vyriausybei, tačiaj 
ALTos viršūnių vadovaujama 
spauda nevienodai visuomenės 
akciją vertino ir toje spaudoje, 
pavyzdžiui Drauge, visuomenei 
buvo padaryti dargi tūli 
priekaištai. Bendro lietuviško 
reikalo akivaizdoje, kai turėjo 
pasireikšti vieninga akcija, pasi 
reiškė nesutarimas. Ir tai ne 
išeivijos visuomenėje, bet tarp 
veiksnių, kurie visuomenei va 
d o vau j a.

1960 metais Pasaulio L. Be 
ndruomenės vadovybė iš Kana 
dos lankėsi New Yorke ir Chica 
goję, norėdami išsiaiškinti dėl 
Ben-menės įsijungimo į bendri 
nį politinį darbą. Chicagoje 
ALTos jie buvo sutikti nepalan 
kiai, o New Yorke VLIKas, se 
kdamas ALTą. taip pat palan 
kūmo neparodė.

Pernai metais Los Angeles

UŽ ALTĄ AR UŽ 
BENDRUOMENĘ?

Ir už ALTą ir už Bendruome 
nę, nes abu atstovauja vienos ,r 
tos pačios išeivijos JAV dvi su 
jungtines dalis. Net skaičiai1 
imant kažin, ar kas galėtų iro 
dyti, jog keturios politinės sro 
vės, kurioms atstovauja ALTa, 
bendrai paėmus turi daugiau 
organizuotų narių, negu kad 
turi viena L. Bendruomenė Į. 
A. V.

Už ALTą todėl, kad ji turi 
didžių nuopelnų Lietuvai: jos 
suverenumo besitęsiančiam pn 
pažinimui JAV, jos teisių gyni 
mui, naujų lietuvių tremtinių i 
JAV masiniam įsileidimui po 
karo, nekalbant apie tai, kad 

Bendruomenės skyriaus iniciaty 
va buvo sudarytas komitetas 
congresmanų Cohelan - Lips 
comb (abu atstovauja Cahforni 
ją) rezoliucijai remti, rezoliucį 
ja siekia iškelti Lietuvos bylą J. 
Tautose. Tai buvo Bendruonie 
nes frontalinis laužimasis į 
politinę veiklą., kuris AL 
Tos vadovybės buvo priešiškai 
sutiktas, nors ir vė! Draugas ku 
rio redaktorius yra ALTos pir 
mininkas, losangelieČių veikla 
užgyrė. VLIKas tuo reikaiu lai 
kėši neutralumo.

Šiais metais Bendruomenes 
žmonių pastangomis buvo išrū 
pintas Baltųjų Rūmų sutikimas 
priimti lietuvių delegaciją. 1 ai 
buvo Bendruomenės tron!.*li 
nes atakos dalyvauti bendrine 
je politikoje tęsimas. Pats fak 
tas, kad delegaciją teko suciary 
ti iš ALTos ir Bendruomenes, 
yra pastarosios laimėjimas, o 
kartu ir pripažinimas, kad Bend 
i uomenė yra politinis partneris. 
Šioji realybė nebegali likti už 
konservuota, nors kai kas to net 
labai norėtų. Nebegali būti vie 
nos išeivijos dalies (Bendruo 
menės) teisės apribotos vien Ui: 
kultūrine veikla, o kitai išeiv.jos 
daliai (ALTos vadovaujamai) 
palikta išimtina politinės veikius 
koncesija Jungtinėse Valstybė 
se. Pati ALTa savo veikla šiai > 
metais taip jau parodė, kad u 
politinės veiklos ribą peržengė 
ir, paskyrus studentų žurnalui 
Lituanus $400 paramos, prade 
jo kultūrinę veiklą.

Atrodo abu ir Bend-nė ir 
ALTa yra peržengę savo veik 
los demarkacinę liniją, ir būtų 
tik realu ir logiška, kad toji diib 
tinė skinamoji siena būtų visil 
kai pašalinta.

ALTa buvo priimta JAV prez 
dentų — F. D. Roosevelto, H. 
S. Trumano du kartus ir D. D. 
Eisenhowerio, kad nuolat lan 
kė State Departmentą, senato 
rius ir kongresmanus, kad išrū 
pino Kersteno komisijos sudary 
mą, kad iki šiol sekmngai orga 
nizuoja JAV Senate ir Kongre 
se Vasario 16 d. Lietuvos nepr; 
klausomybės įspūdingus minėji 
mus, kur kas kart vis daugiau 
senatorių ir kongresmanų kai 
ba apie Lietuvai padarytas sk 
riaudas ir kur per visus tuos me 
ius jie pasakė daugiau negu tū 
kstantį tokių kalbų. Taip pat to 
dėl, kad ALTa kiekvieną kar

Kodėl mokėti? 
NEREIKIA!

Visi patarnavimai, teikiami Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerijos tarnautojų, yra nemokami.
Jūs niekam neprivalote mokėti kai įteikiate pareiškimą
I migracijos pareigūnams. “

Praeityje nesąžiningi asmenys pasinaudodavo atvykėliu 
anglų ar prancūzų kalbų nemokėjimu ir imdavo perdėtos 
mokesčius už patarnavimus, kuriuos galima gauti 
Imigracijos Įstaigoje nemokamai.

Dokumentai, reikalingi prie pareiškimo, gali būti iteiLL^: 
kalboje, kurioje jie buvo išrašyti. !<«»uami

Lygiai ir vertėjas, jei toks yra reikalingas, geresniam 
Imigracijos reikalų išsiaiškinimui, yra parūpinamas 
imigracijos pareigūnų nemokamai.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTERIIA 
STENGIASI ĮVAIRIAIS ATŽVILGIAIS 

PAGELBĖTI IMIGRANTAMS.
TAS APIMA IR JŲ APSAUGOJIMA NUO 

IŠNAUDOJIMO.

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

S-52-20 

tą, kai tik bekintančios tarpiau 
tinės politikos vyksmas gali pa 
liesti Lietuvos likimą, skuba su 
pareiškmais ir memorandumais, 
kad palenktų JAV vyriausybei 
nusistatymą Lietuvos laisvės la 
bui. Visi tie darbai ir pasiseki 
mai stiprina Lietuvos laisvės U 
kėjuną net didžiausiems pesimis 
tams, o kartu numuša ūpą net 
didžiausiems Maskvos pataika 
nams.

ALTos vadovybė — Leonur 
das Šimutis, Dr. Pijus Grigaitis, 
Mikas Vaidyla, a. a. Antanas 
Olis ir jį pakeitęs Eugenijus Ba 
rtkus, padarė didelį įnašą į 
JAV išeivių pastangas Lietuvai 
laisvės siekiant ir už tai jiems 
visa lietuvių tauta abiejose van 
denyno pusėse yra dėkinga. Jų 
nuopelnų nesumažinsi, ar Ku 
riam jų pavydi ar ne, ar kuriam 
jų simpatijas ar antipatijas rci 
kŠtum, nes lai tik laiko dulkės, 
kurios išnyks be pėdsako.

Už Bendruomenę todėl, kad 
nelengvomis naujakurio sąlygų 
mis ji parodė ryžtą ir sugebėji 
mus susiorganizuoti, apimti pla 
čius lietuvybės išlaikymo, avie 
tuno ir kultūros barus, nuo->: 
skatindama tautiečius nepaskęs 
ti savo asmeniškame perteklių 
je, savo nuosavos šeimos reik a 
luose, bet laikytis vienos didžio 
sios lietuviškos šeimos ir skilti 
jos reikalams savo darbo ir iš 
teklių dalį. •

Jei toji Bendruomenė, kuriu 
je dalyvauja veržliausias išeivi 
jos elementas, neketina ter.kin 
tis vien tik JAV išeivijos švi<- 
limo, kultūros ir iš dalies ekon<> 
miniais reikalais, bet rodo Iv 
giai susirūpinimo visos lietuv ų 
tautos ir Lietuvos reikalais._
kas galėtų už tai ją smerkti, ar 
ba kas galėtų jai tą teisę oaneig 
Ii. Tai tik realu, logiška, natūra 
lu ir demokratiška.

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA.

Eoratinkliai nesidraiko be vėjo
Romanas

5.
Tomas Barvainis netikėtai gavo laišką iš Bet-Pak-Dala 

Nustebo, nes nežinojo, kurioje pasvietėje tokia viela galėtų 
būti. Spėliojo, kad tai iš kažkurios Azijos vietos. Rašė pa 
žįstama gydytoja ir kaimynė, dvejais metais už jį studijomis 
jaunesnė, taip pat Kauno universitete — Monika Balytė.

„Kolega, Kaimyne, nusistebėsi gal gavęs šį laišką. Trum 
oai: šaukiuosi pagalbos. Čia, Kazakijoje, už Aralo marių 
tnaidau smėlynus ir plėšinius jau aštuntus metus. Išbraidžiau 
plotus nuo Aralo marių iki Karagandos ir nuo Balkašo iki 
I angiz ežerų. Gerai pažįstu Kyzyltau, Džambul, Akčatau, 
Agdyr, Žaryk, Krasnaja Poliana (tai ne garsiojo Levo Tols’o 
jaus Poliana, gal tiktai tuo vardu pavadinta, ir daugeij kitų 
vietovių, kurių daugelį pėsčia esu apvaikščiojusi. Gyvenimo 
sąlygos čia tokios žiaurios, kad daugiau jau nebegaliu ištveri: .. 
Pripuolamai gavusi Kaimyno ir vyresnio Kolegos adresą, ’a 
sau ir prašau man padėti kaip nors sugrįžti tėvynėn. Gana jau 
iš manęs šios aukos. Gal k ti čia pasidarbuotų. Kodėl aš 
liktai turiu čia geriausias savo gyvenimo dienas aukoti. . . Ko 
.cga, Kaimyne, prašau ir maldauju. Gal gi, kaip vyresnis ir 
jau įsigijęs autoritetą, galėsi kaip nors paveikti partijos ir vai 
dzios galinguosius. . .

Kolegiškai, Monika B-tė.

Barvainis nebuvo reikalingas platesnių informacijų. Jis 
gerai žinojo, kaip vieną dieną gydytoja Monika Balytė dingo 
iš nakties ir niekas nei teiravosi, nei pasakė, kur ir kaip ji 
dingo. Visi žinojo, kad Stalino laikais bet koks pasiteiravi 
mas lygus buvo panašiam dingimui į nežinią. Partija žino, 
kur ir kodėl dingo. Tai jos valia. Joks asmuo neturi nė .na 
žiausios reikšmės. Jis turi būti ten, kur partija padeda. I ar 
tija sovietijos piliečiui duoda ir vietą, ir pareigas, ir tvarką. 
Asmuo — tai diktatūros mašinos krumplys, tiek tiktai ir te 
vertas, kiek atlieka partijos paskirtį. Kas gali drįsti teirautis, 
kurion diktatūros mašinos dalin tas krumplys įmontuotas? fr 
kam to reikia? Įmontuotas — ir baigta!

Barvainis susirūpino, kas daryti?
Laiškas sugadino jam ūpą. Iš ryto jis planavo užeiti | 

bufetą su vyliojančiai jam nusišypsojusia bufetininke. O ir 
sesuo buriate Barvainiui pasirodė nemažiau patraukli, prisir 
pusi, kaip vyšnios uoga. Ir čia. . . M. B-lės laiškas ardo jo 
nuotaikas, jo planus, kuriuos jam diktuoja moters išsiilgimas. 
Naktį jam prisisapnavo ir Viktorija: tarytum jit dar Zarasų 
gimnazijos abiturientas, tarytum Viktorija, ne, ne Viktorija, 
bet Viktutė, jam taip meiliai šypsosi ir sako;

„Tomai, tu gražus vyras, man gražesnis už visus tavo 
kolegas. . .

„Ką tu, Viktutė, kalbi, tai tu šauniausia iš visų Utenos 
gimnazijos gimnazisčių. . .”

Barvainis tokio pasikalbėjimo nei neprisiminė buvus. 
Bet ką supaisysi sapnus. Tiktai sapnas toks tyras, toks ne 
kaltas, kažkaip nesiderino su tikrove. Ir po to kolegės laiškas 
:š plėšinių. . . Kaip perkūnija iš giedro dangaus.

Barvainis nutarė pasitarti su jaunaisiais kolegomis, Ku 
. ie, galimas dalykas, daugiau ką žino, kai jis pats pertoh nutu 
lęs nuo kasdieninio gyvenimo realybės. Ypač, kad ir jo tėvų 
.ikimas jį atgrąsino nuo bet kurių reikalų su politika, su paiti 
jos galiūnais.

— Tiesa, dabar, po Stalino mirties, atrodo politinis te 
roras truputį atslūgsta, — jam kalbėjo Šilgalis, — bet nieKo 
dar iš esmės nepasikeitė. Ypač, kad dabar vyksta partijos 
viduje kova už pirmavimą, už sostą. Malenkovas atrodo, lie 
ssilaikys. Stalino kulto režimas išaugino kadrus adeptų. Jie, 
neabejotina, bandys pasilaikyti sau valdžią.

— Ar kolega nemanai, kad yra išaugusios naujos jėgos, 
kurios taip pat nori pirmauti?

i— Tai tiesa. Bet ši kova dabar kaip tiktai įkarštyje. 
Dabar dar labai pavojinga įsikišti į kovos sūkurį.

— Manai, kad ir mūsų lietuviškieji veiksniai taip pat 
ne neutralūs? Man gi prieinami tik lietuviai.

— Žinoma. Štai Teofilius Tilvytis jau viešai pasisakė 
už Staliną. Ir pas mus verda partijos viduje kova. Kažin, 
kas laimės viršų. . .

— Tai ką gi kolega patartum daryti? Kuo aš galėčiau 
nelaimingai kolegei padėti?

— Kol kas, kol kovos rezultatai paaiškės, begalima 
jai padėti tiktai medžiagiškai. Pasiųskite siuntinį, ir aš i' 
ko'ega Kalnėnas prisidėsime. . .

Barvainis taip ir apsisprendė, o gyd. M. B-tei paraše 
„Kolege, Mane sujaudino gautasis laiškas, bet, pati 

kėk, kol kas mes bejėgiai daryti kokių nors žygių, nes tam 
tikslui dar neturime sąlygų. Gal kiek vėliau atsiraa geies 
nės, tada darysime, kas bus galima. Bet noriu Kolegei 
padėti. Kaiką siunčiu, o kas būtų dar svarbu, prašau para, 
syti. Aš su jaunais kolegomis padarysime, kas tiktai bus 
galima.

Kolegiškai T. Barvainis. i
Monikos Balytės laiškas ir sapnas Barvainiui šukele 

spiečių prisiminimų. Kaip gyvi prisiminė gimtieji Jaunei 
kiai, iš kurių į Zarasų gimnaziją kasdien jis sukardavo d j 
kart per 4 kilometrus. Kasdien dukart praeidavo pro Saliu 
oio koplytėlę, kurią žmonės laikė stebuklinga. IŠ tėvų pa 
sakojimų jis žinojo, kad prieš 20—30 metų maldininkai nuo 
bažnyčios eidavo prie jos keliais, pasimeldę prausdavo savo 
opas šaltu šaltinių vandeniu ir tikėjo, kad tas padeda. Nū 
Kas to netikrino ir nežinia ar kas pasveikdavo. Dabar lūe 
kas to kilometro keliais neina. Gana gausiu pakalnės — pa 
kriūtės šaltinių vandeniu čia pat Leiba sukdavo malūno 
girnas. Čia ir tarybinio karo laikais pagarsėjusios Marytes 
Melnikaitės tėvų namelis. Barvainis ne kartą ir Marytę bu 
vo sutikęs. Nieku ji neviliojo Barvainio dėmesio. Fagur 
sėjo kaip partizanė. Tiesa, j • žygių niekas nemini, nes jų 
ir nebuvo, bet vokiečiai ją tikrai pagavo prie Apardų eže 
ro prispyrę ir sušaudę prie Dūkšto otstits. Jis tą žinojo iš 
neabejotinų liudininkų. Bet Barvainis jau seniai nebu ■ « 
Zarasuose ir savo gimtame Jauneikių kaime, tiktai kažką 
name laikraštyje skaitė, kad Jauneikių kaimo kolūiciočip 
priverstas būti senas Pirmo; > Pasaulinio karo dalyvis jūri 
ninkas Glatkauskas, kuris anksčiau mėgdavo pasigirti ta* 
navęs Juodųjų jūrų laivyne, viename laive su generolą Na 
gevičium, — dabar sulaukęs jau šimto metų, sau pragyveni 
mą pelnosi ganydams kolūkio bandą. . . Proletariato Šaty 
gyvena proletaru.

Kaip žinoma, kolūkiečiams senatvės! pensijos nė* a: 
arba badu mirk, arba, nors ir nepajėgdamas, ir sulaukęs 
šimto metų amžiaus, ganyk kolūkio banda už ubago duokic 
atlyginimą. . . Tokia yra sovietinė tvarka.

Barvainį net nupurtė šis prisiminimas. Tik pagalvoti: 
šimto metų senis priverstas kolūkio bandą ganyti. . . Kurioje 
šalyje, kokioje santvarkoje gali būti žiauresnė baudžiava?!.

Nupurtęs prisiminimus, kurie, tiesą sakant, jį dažnai ap 
nykdavo, Barvainis ėjo prie darbo.

Bua daugiau. r
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Metmenys vėl mūsų rankose kulturlv£#kkoa^ika
Šiomis dienomis knygų rinko 

je pasirodžiusi ketvirtoji Liet 
menų knyga paraštę turėjo pa 
žymėti: „Knyga verkia nesi: u 
tomą. Pirkite mane ir skaityda 
mi nušluostykite ašaras“.

Šio leidimo, daugiausia ja i 
nosios kartos pastangomis, pa 
sirodymas viešumoje sunioum 
zuoja jaunimo pasiryžimų ne 
nuleisti rankų prieš abuojišku 
mą mūsų spaudai. Reikia pa 
brėžti, kad „Metmenys“ nėra 
pramoginis leidinys ir nežiūrint 
skoningo apipavidalinimo, nu 
merio viršeliai nėra tinkam' 
inteligento knygų lentynos pa 
puošimui. Ketvirtoji „Metme 
nų“ knyga, kaip ir pirmokus 
trys, yra skirta skaitytojui. Dar 
gi, pagrindinai rimtam skaity 
tojui, norinčiam kritiškai ver 
tinti tiek autorių mintis, tiek ir 
leidėjų pastangas .Svaibiausia 
rimtas skaitytojas neišvengs ne 
susidomėjęs jaunimo mintij'm , 
prizmės pajėgumu, nepalygii ęs 
jo subrendimo su savo laikų 
įspūdžiais. Dvasios peno ii 
minčių jieškąs skaitytojas, tuo 
tarpu, ras „Metmenyse“ jdo 
rnios ir kontroversiškos me 
džiagos.

„Metmenys“ atstovauja jau 
nosios kartos pastangas staty 
ti dvasinį tilta tarp jaunimo <t 
senojo pasaulio. 1 iesa, tokio 
uito apmetimas tradiciškai pr; 
klauso vyresniąja! kartai, ta 
Čiau nūdien daugelis dalykų 
vyksta atvirkštiniu keliu. Šiuo 
kartu, „Metmenys“ prilygsta 
jaunimo ištiestai dvasinio ben 
dradarbiavimo rankai, kuri pro 
Šosi būtį priimta: Gal šios pai 
tangos yra net nesąmonių,g- 
desperacijos iššauktos, nes d/a 
siniai saitai tarp svetur brendu 
šio prieauglio ir Lietuvos, nuo 
lat silpnėja, trūksta. Jų pasi 
rodymas priimtinas kaip nonas 
tą saitą sutvirtinti. O viešas au 
torių minčių pareiškimas ju" 
šaukte šaukia kritikos. I arsi sa 
kytų: — Jeigu klystam, patai 
sykite. Duokite mums pama

L. Grimus, Riverside, 
Kalifornija. MIRĖ KOSTAS STIKLIUS

tus. kuriais galėtume pasiremti!
Priimdami „Metmenis“ turi 

me klausti: Kodėl jie leidžia 
mi? Ar tai nėra mėginimas sa 
varankiškai pasirodyti? Ar ta: 
daroma norint užsitikrinti, 
kad lietuviška saviraiška, nors 
kartais nelengva, yra galima ir 
prasminga? O gal tai pastan 
gos surasti tą trūkstantį saitą 
tarp dabarties ir praeities, grą 
žinti lietuviškas vertybes ir vy 
resniąją kartą gyveniman? Ai
tai savotiškas būdas švelniai 
nurodyti, kad neužtenka gyven 
ti praeities sąlygomis — kad 
gyvenimas reikalauja realaus 
pažinimo ir naujų minčių?

Skaitytojas geriausiai pada 
rys patsai mėgindamas rasti sa 
vo išvadas. Esu tikras, kad ki< 
tiskas „Metmenų“ ketvirtosios 
knygos Įvertinimas bus ir au 
torių ir leidėjų dėkingai p-i.;ci 
tas ir išpildys svarbiausią leidi 
nio tikslą: Pirkite mane ir skai 
tykite!

METMENYS, nr. 4. Gau 
namas per knygų platintojus 
ir administracijoje: Ramojus 
Vaitys, 615 Hinman Ave. 
Evanston, Ill. Kaina: šio nu 
merio — 1.50 dol. Keturių nr. 
prenumerata — 4 dol. Garbės 
prenumerata — 10 dol.
* Dr. Jonui Griniui, rašytojui 
ir pedagogui, vasario 22 d. su 
ėjo 60 metų amžiaus.
0 Prof. A. Maceina išrinktas 
Baltų Tyrimo instituto vedcjc 
pavaduotoju.
• Tumosa Jonas, iš Foron'-., 
šiemet paaukojo 1000 d j1 
„Draugo“ premijai už romą 
na. Mecenatas turi radio ve>s 
lo įstaigą.
0 Rašytojų draugija šių metų 
literatūros premiją įteiks bal«n 
džio 29 d. Brooklyne. Premija 
sudaroma iš aukų ir skiriam i 
rašytojams balsuojant.
0 „Kanarėlė“, Kosto Ošti aus 
ko drama. V. Valiukui režtsųo 
jaut, suvaidinta Filadelfijoje 
Dekoracijas piešė dailininkas 
Romas Viesulas.

A. Venclova „Lit. ir Meno’’ 
savaitraštyje įdėjo Kosto Stik 
liaus nekrologą. K. Stiklius- 
-Stiklelis mirė sulaukęs 80 me 
tų amžiaus, Krekenavoje, Oku 
puotoje Lietuvoje.

K. Stiklius daugiausia rašė 
humoristinių dalykėlių. Jis pa 
rašė garsias savo metu „Davat 
kų gadzinkas“; jo parašyta po 
puliari Žemkalnio „Blindai“ 
dainelę :

Mes razbaininkėliai 
Bivainių miškų, 
Didi vargdienėliai 
Lietuvos laukų.
Kad mums ponai skriaudas

daro 
Mes, užpuolę ant jų dvaro, 
Sunaikinsim juos.

K. Stiklius, mažamokslis, 
luošas žmogus, bet gabus pa 
gal savo išsilavinimą ir kruopš 
tus darbininkas. Visą savo gy 
venimą jis paskyrė spaudai. 
Buvo demokratas ir gynė dar 
bo žmonių teises, kiek tikta
jam leido jėgos. Buvo 1906 me 
tų revoliucijos prieš carinę Lie 
tavos okupaciją dalyvis. Da- 
blogesnės nuomonės jis buvo 
apie sovietinę okupaciją. Prieš 
metus laiko buvo gautas jo 
laiškas, kurį tur būt pražiopso 
jo sovietinė cenzūra, o gal ty 
čia praleido, kuriame jis skun 
dėsi labai sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis, sunkia rusų okupa 
cija. Kaip visada nenuolaidus 
neteisybėms, taip ir dabartinei 
Lietuvos: okupacijai Stiklius 
buvo atviras priešas. A. Venc 
lova Šito, žinoma, nerašo.

1ŠRAIŠKIN1O ŠOKIO 
ŠOKĖJA

Jonė Kvietytė su savo Co. 
turės du koncertus foionte, 
Hart House teatre, kovo 16 ir 
17 dienomis. Grupei pavaizduo 
Ii yra išleistas anglų kalba gra 
žiai iliustruotas leidinys ir pro 
grama.

TRIUKŠMINGAI SKELBĖ, 
BET NIEKO NEPADARĖ

Sovietai moka reklamuotis.
1 /iukšmingai paskelbia suma

nymus, bet... nieko nepadaro. 
Prieš metus laiko triukšmingai 
paskelbė, kad kalbininkų, Bu 
gos ir Jablonskio namai bus pa 
daryti memorialiniais muzėjais. 
Tai atrodė gražu. Bet... taip 
ir liko tas paskelbimas tikrai 
tušč.a reklama: ii Būgos ir Ja 
blonskio namai jau griūva. „L. 
ir M.“ rašo: „tačiau iki šiol 
taip nieko ir nepadaryta". . . 
Kaip visada. Taip bus ir su 20- 
ties metų planu.

DU JAUNI PIANISTAI 
ČIKAGOJE

Juos apibūdino komp. J. 
Bertulis: Mongirdas Moteliai 
tis, magistro laipsniui gauti De 
Paul universiteto salėje davęs 
fortepiono rečitalį ir Leona De 
veikytė - Lauraitienė, davusi 
rečitalį Jaunimo Centre. Abu 
jauni pianistai Įvertinami labai 
teigiamai.
ANTANO ŠKĖMOS RAŠTŲ 

IŠLEIDIMO FONDUI
anksčiau prisiųstą įnašą Vyt. 
Saulius, lietuviškosios spaudos 
bibliografinio leidinio „Mūsų 
Lentyna“ leidėjas, pakėlė iki 
200 dolerių. Lietuviškoji visu 
mene suprantanti pilnų rašv: • 
jo Antano Škėmos raštų iii-i 
diino reikšmę Lietuvos literatu 
rai savo įnašus prašoma siųs1. 
Fondui adresu: Dr. Jonas '7a 
laitis, 5204 Ellington, Vves 
tern Springs, Ill.

IŠVERSTAS I ITALŲ 
KALBA ARKIV. MATULAI 

ČIO DIENORAŠTIS
Kun. Vincas Mincevičius 

užbaigė versti Arkiv. Jurgio 
Matulaičio - Matulevičiaus die 
noraštį ir įteikė jo kanonizaci 
jos bylos Generaliniam vedė 
jui kun. Dr. Kaz. Rėklaičiui. 
Dienoraštis yra reikalingas to 
Ūmesniam kanonizacijos pr.ee 
so vedimui.

Kun. V. Mincevičius apsi 
ėmė paruošti taip pat ir Arki 
vyskupo Matulaičio laiškų ve, 
timus.
0 Prof. Z. Ivinskis išrinktas 
Baltų Tyrimo Instituto, veikiau 
čio prie Bonnos universiteto, 
vedėju.

N. ZELANDIJOS STUDENTAI REIKALAUJA 
PABALTIJO TAUTOMS LAISVĖS

Šių metų vasario mėnesio eum” išspausdinus atvirą lais
pradžioje, Curious Cove jlan 
koje užsibaigė Naujosios Ze 
landijos universitetų studentų 
kongresas, sutraukęs rekordinį 
skaičių dalyvių ir eilę įžymių 
kalbėtojų, jų tarpe Amerikos 
ambasadorių Akers.

Kongreso forumas priėmė 
apie 20 (daugiausia tarptauu 
nio turinio rezoliucijų, jų tar 
pe ir sekančią: „Šis kongresas 
giliai apgailestauja sovietų t< 
betęsiamą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją ir rusifika 
ciją, ir kreipiasi į Sovietų S- 
gos vyriausybę atitraukti savo 
karines pajėgas ir administraci 
nj aparatą, idant laisvo apsi 
sprendimo teisė ir Jungti:.ic 
Tautų Chartos principai gale 
tų būti pritaikyti lietuvių, Lt 
vių ir estų žmonėms jungtinių 
Tautų Organizacijos priežiū 
roję.“

Šios rezoliucijos turinys bus 
oateiktas Sovietų Sąjungos ats 
tovybei Wellingtone.

Daugumas vietinių studea'u 
domėjosi dabartine Lietuvos 
padėtimi ir pareiškė solidi tu 
mą kenčiančiai lietuvių tau 
tai. kiti teiravosi, kaip jie gu-.' 
tų prisidėti prie Lietuvos isiais 
vinimo.

VARŽOSI DĖL LIETUVIŲ 
GRAFIKOS

1960 metais lietuviai studen 
tai ir Students’ International 
draugija padovanojo po vie 
na lietuvio dailininko grafikos 
kūrinį Aucklando univcsieitė 
to bibliotekai. Gerą pusmetį 
H. Šalkausko ir T. Zikaro gra 
fika puošė biblioteką, bet vie 
ną dieną abu paveikslai „p 
dingo“. Lietuvių studentams 
buvo nepatogu klausinėti, kur 
nudėjote mūsų dailininkų pa 
veikslus. Bet naslaptis paaiškė 
jo studentų laikraščiui „Crac 
itmttntttmatwtmmmtttmiwwmmmnwmmmwwmmttttatttttu

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 knygo 
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, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
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 uus 

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

Spring Valley, Ill., USA.

ką, teigiantį, kad lietuvių daili 
ninku kūriniai „atsirado“ uni 
versiteto personalo svetainių;. 
Laiško rašytojas J. S. M. pasi 
džiaugęs, kad lektoriai domisi 
ir įvertina šių dienų meną, >■.' 
klausė, kodėl paveikslai neką 
bą bibliotekoje, kuriai jie buvo 
dovanoti ir kur studentai ' is 
galėtų pasigėrėti.

Universiteto administracijai 
pakako vieno paraginime. . 
Pradžioje šių akademinių me 
tų abu lietuvių dailininkų kil
niai vėl puošia bibliotekos šie 
nas. O kai Platonas pasidaro 
nesuprantamas ir Šekspyras nu 
sibosta, studentų žvilgsniai r.u 
krypsta nuo storų knygų į žau 
rningas lietuvių dailininkų hm 
jas paveiksluose, na ir lietu 
viui studentui smagiau darosi. 
Nes turimę ką parodyti, t k j a 
rodykime. . . G. P.

OKUPANTINIAI LIETU 
VOS ŽURNALISTAI 

buvo sušaukti į Vilnių vasario 
28 dieną išklausyti partijos pa 
mokymų ir įsakymų, kaip atsi 
dėjus reikia tarnąuti paitijai. 
Apie uždavinius, vykdant kom 
partijos suvažiavimo Kremlių 
je nutarimus, padarė praneši 
mą v-bos pirmininkas J. Karo 
sas, tas pat. kuris buvo prista 
lytas prie S. Narkeliūnaitės, 
jai lankantis Lietuvoje. Po jo 
kalbėjo štai kokie „lietuviai 
žurnalistai“: V. Mikulič, M. 
Bairaševski, A. Laurinčiuk 
Baltušnik, E. Rimarčik, 1. Kas 
nieki, M. Siemionov, E. Ni 
tim, V. Bereznikov ir tiktai J 
Bulota, A. Viršulis, S. Lauri 
naitis, J. Lapašinskas, A. Ma 
tusevičius, L įvertas ir A. Bar 
kauskas daugiau ar mažiau lie 
tuviškomis pavardėmis, ir tai 
dar klausmas. ar nesulietuvin 
tomis, taigi — daugiau kaip 
pusė jau ruskiai!
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NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia 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. .

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

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
17. 

FAUSTAS
kuris visą laiką stovėjo prieš veidrodį, tai 

prisunkdamas prie jo artyn, tai vei 
atsitolindamas

Stebuklas! Kokį vaizdą žavų 
Aš veidrody burtingam pamačiau! 
Parodyk, meile, visą galią savo 
Ir nešk mane sparnais tenai greičiau! 
O, kaip norėčiau iš arti 
Tuos bruožus nuostabius išvysti, 
Kurie dabar lyg rūko apgaubti... 
Kokia gražuole! Ne, žmogau tu klysti: 
Nejau šiame pasaulyje puikiame 
Pasaulio viso tobulybė tūno?
Nejaugi ji — valdžioj mirtingo kurio 
Ir gali vaikščioti žeme?

MEFISTOFELIS
Be abejo! Neveltui Dievas jūsų 
Šešias dienas darbavos iš peties! 
Kai ką padirbo doro jis, išties, 
Ir net valio sušuko, baigęs triūsą. 
Na, paganyk akis, pasigėrėk kol kas, 
Mes irgi rasim deimantėlį tokį, 
Ir jeigu jis paklius tau į rankas. 
Tu nuoširdžiai likimui padėkoki.

Faustas tebežvelgia veidrodin; Mefistofeli.: 
rąžosi krėsle ir, vėduodamasis vanta, . 

kalba toliau
Štai mano skeptras: aš galiūnas, 
Aš imperatorius! Tetrūksta man karūno-.

. ŽVĖRYS 
kurie, keistai kraipydamiesi, rangėsi visaip, 

neša Mefistofeliui įtrūkusį karaliaus vainiką, 
sumišai spiegdami 

Gal ašarom kraujuotum 
Karūną šią suklijuotum?

Nesibodėki mumis!
Per jų nerangumą karūna suskyla į dvi dal .- 

su kuriomis jie šokinėja po kambarį 
Kokia baisi nelaimė!
Mes žiūrim į ją su baime. 
Posmuodami rungčiomis. . .

PATINAS
prieš veidrodį

Ne! Dar, ko gero, išprotėt galiu! 
MEFISTOFELIS 
rodydamas į žvėris

Ir aš — apdujęs lyg nuo tvaiko.
ŽVĖRYS

O kartais tarp kelių
Išklerusių eilių
Mintis pasitaiko.

FAUSTAS
kaip ir pirma

Aš visas tartum ugnyje degu!
Ilgiau čia būt nebeturiu jėgų!

MEFISTOFELIS
senojoj pozoj

Tu pripažinti vis dėlto turi,
Jog, kaip poetai, jie — gan atviri.

Beždžionė užsižiopso, ir v-ralas ima bėgti iš 
katilo: plykstelėjusi liepsna šauna į kaminą 
pro kurį, klaikiai klykdlama, įlekia ragana.

RAGANA
Ai, ai, ai!
Bjaurybės! Gyvuliai!
Aš nųšutau per jus!
Palaukite, kvaili vėpliai!
Jums dar gerokai klius!

Pastebėjusi Faustą ir Mef stofelį 
O kas gi čia 
Kas šitie ponai? 
Ko jieško čia 
Tie nevidonai?

' Ugnis, ugnis — 
Jiems į akis!

Griebia samtį ir, kyštelėjusi jį katilan, tešk: i
liepsną ant Fausto, Mefistofelio ir ant žvėrių, 

kurie žviegia
MEFISTOFELIS 

kitu galu apgręžęs vantą, ima daužyti stiklus 
ir puodus 

Kas per juokai?
Tu patrakai?
Užkursiu pirtį — 
Kas bus, tas bus! 
Dar vieną kirtį! 
Sukulsiu jai indus!

Ragana, siautulio ir siaubo apimta, 
traukiasi atatupsta 

Baidykle! Ar nepažinai manęs? 
Jei tu rimtai šauki į kovą 
Teisėtą savo poną ir valdovą, — 
Sutavaliosiu tavo beždžiones 
Į miltelius tave sutrinsiu, maita! 
Raudono mano švarko nematai tu? 
Nei gaidžio plunksnos? Pažiūrėk: nejau 
nesupranti, jog aš čia atėjau?

RAGANA
Ak, šitą sceną nemalonią 
Man dovanot meldžiu kukliai. 
Bet kur kanopa jūsų, mielas pone? 
Kur jūsų du ištikimi krankliai?

MEFISTOFELIS
Atleidžiu tau: iš tikro, mudu 
Nebesimatėm šimtmetį beveik. 
Pasaulį visą kultūra užplūdo. 
Su ja į koją žengt ir velniui reik. 
Šiaurinė pabaisa nebe madoj jau; 
Su uodega, nagais ir su ragais 
Toli nenuvažiuosi šiais laikais! 
Be kitko, getrais aš pasinaudojau, 
Kuriais gėdingoji kanopa pridengta, 
Ir vaikščioju kaip jaunas dabita.

RAGANA
šokinėdama

Beprotiškai laiminga aš jaučiuos: 
Patsai šėtonas pas mane svečiuos!

MEFISTOFELIS
Cit! Neminėk šito vardo, sene!

RAGANA
Ka blogo jūs įžiūrite čionai?

MEFISTOFELIS
Jis laikomas baubu labai dažnai.
Bet žmonės sau gyvena kaip gyvenę, 
Sėkmingai nusikratė jie kipšu, 
Tačiau visai nepanašu, 
Kad geresni jie būtų bent truputį. 
Man imponuoja ponai dideli. 
Ir dideliu ponu aš noriu būti; 
Tad baronu vadint mane gali: 

Daro nepadorų gęstą
Štai mano herbas. Tau žinoti metas.
Jog ir aš taip pat aristokratas!

RAGANA
kvatodama visa gerkle

Cha-cha-cha-cha! Taip ir maniau! Na, mat 
Jūs likote išdykėlis toks pat.

MEFISTOFELIS
Fastui

Drauguži, aš parodžiau būdą gerą, 
Kaip elgtis tau su raganomis dera.

RAGANA
Kuo leisit, gerbiamieji patarnaut?

MEFISTOFELIS
Duok man to skysčio paskaraut, 
Kuris senėdamas stipresnis pasidaro. 
Žiūrėk kad išlaikytas būtu jis!

RAGANA
Kaipsyk yra dar vienas butelys;
Iš jo pati aš tankiai vaišinuosi.
Kokia kvapsnis! Kutena stačiai nosį. . . 
Prašau: kas paragaus, tas nesuklys.

Pusbalsiu
Jei svečias nėr jo gėręs niekados, 
Jis gyvas neištvers nė valandos,

MEFISTOFELIS
Lai mano draugas maukia į sveikatą: 
Parodyk, kaip šeimininkauji tu.
Na, tark burtažodį, brėžk savo ratą 
Ir taurę jam pripilk ligi kraštų!

Iiu4 daugiau.
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CANAAA

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

NUSMUKO KREPŠININKAI

Jūsų laiškui 
į Europą reikia 

6-šių centų 
pašto ženklo

SEKANTI KARTĄ, SIŲSDAMI LAIŠKĄ Į EUROP Ą 
PAPRASTU PAŠTU, ATKREIPKITE DĖMESĮ J 
PAKANKAMĄ ŽENKLŲ KIEKĮ — 6 CT. UŽ PIRMĄ 
UNCIJĄ 4 CT. UŽ KIEKVIENĄ SEKANČIĄ UNCIJA.

• Abejojant dėl laiško svorio, pasitikrinkite jūsų 
Pašto Įstaigoje.
Daug bereikalingų susitrukdymų susidaro, kai laiškas 
turi būti sugrąžinamas siuntėjui papildyti ženklais.

• Visados adresuokite voką aiškiai, tiksliai ir pilnai — 
naudokite gavėjo inicialą ar pilną vardą ir 
netrumpinkite valstybės pavadinimo.

9 Voko viršaus kairėje pridėkite savo numerj, gatvės 
pavadinimą, pašto zonos numerį (jei toks yra) miesto 
ar kaimo bei provincijos vardus.

PAKANKAMAS ŽENKLŲ SKAIČIUS, PILNAS iri 

IŠSKAITOMAS UŽADRESAVIMAS. PAGREITINA 

JŪSŲ LAIŠKŲ PRISTATYMĄ

KANADOS PAŠTO ĮSTAIGA.

Daug galimybių turėjo Kai: 
no Žalgirio vyrų krepšinio ko 
manda patekti į Sov. S-gos 
baigminius susitikimus, tačiau 
visos viltys buvo palaidotos 
rungtynėse su estų Kalevo pe-i 
ketuku, kuriam mūsiškiai pra 
laimėjo 55:61. Be abejo, pra 
laimėjimas nėra lygus pralai 
mėjimui, tačiau mūsiškių pasi 
rodymas Kauno halėje Sov. 
S-gos pirmenybių rate bu v o 
daugiau negu silpnas. Visai 
teisingai, pavergtos Lietuvos 
spauda, šiemetines pinneny 
bes pavadino juodžiausiom Lie 
tuvos vyrų krepšinio istoiij- ;. 
nes Žalgirio komanda užu.is 
pirmenybėse dar blogesnę ne 
gu kad dvyliktą vietą! To dar 
Lietuvos krepšinio gyvenime 
nebuvo.

ir dalyvaujant Kauno ir Kia. 
pėdos sportininkams Čia pui 
kią pasekmę atsiekė šuolyje su 
kartimi J. Mozūra. peršokęs 
4,30 m. Reik tikėtis, kad šią 
vasarą, lietuvis iššoks 4.40 m. 
Neblogai pasirodė E. Stačio 
kas ir dešimtkovininkas A. 
Černiauskas iššokdami 4,10 m 
ir 4 m. Vųenas geriausių paša... 
iio šolininkų į tolį — A. Vaup 
šas, atsiekė 6,74 m. taigi, be 
veik metru mažiau už sa . o r._ 
kordą.

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARS'KINIAI

VILNIAUS 
LENGVAATLEČIAI

iau pradėjo ruoštis vasaros se 
zonui, surengdami draugiškas 
iungtynes uždarose patalpose 
(Lietuvoj vadina ,,maniežas“)

STALO TENISAS.
Savo augštą žaidimo klasę 

dar kartą įrodė Lietuvos ir So 
vietų S-gos meisterė keturioli 
kametė Laima Balaišytė, daly 
vaudama tarptautiniame turn, 
re Rumunijoj ir nugalėdama 
Čekijos ir Rumunijos atstoves. 
Kiek blogiau lietuvaitė pasno 
de baigminiam susitikome taip 
S- S-gos <r Vengrijos rinkt 
nių, tačiau ir čia mūsiškė nu 
galėjo Kerekeč 2:0, pralaime 
dama Hevešį 1 :2, nors lemia

CALL FOR
CALVERT

CALVERT 
V-I-P

(243-D) A rare ami distinctive 
Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen
I* Ihlie l> at., ns fL|>i .tentative

Oflice:
Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9C76

Residence:
DC. 9-7065

CALVERT
HOUSE

• 243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE
Bi Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

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

ATSIŲSTA 
K. Kinderis. APYNĖLIS. 

Polka su žodiniu tekstu, gai 
domis. Kaina 50 et.

K. Kinderis. MŪS LIETU 
VAITĖ, VASAROS NAK 
TYS IR ŽILVITIS. Gaidos. 
Kaina 50 et.

K. Kinderis. DAUG, DAUG 
DAINELIŲ. Chorui. Kaina 50 
centų.

K. Kinderis. SUŽAIBUOS 
4 balsams. Kaina 25 et.

Visas šias gaidas galima įji 
gyli adresu: K. Kinderis, 911

PAMINĖTI
E. Broadway, So Boston, 
Mass., USA.

KNYGŲ LENTYNA N r. 5 
(126). Bibliografijos žinios. 

Leidžia Vytautas Saulius, reda 
guoja Aleksandras Ružaaco 
vas. Kaina metams 2.50. Adrc 
sas: Knygų Lentyna, 1132 N. 
Walnut Str., Danville, Illinois, 
USA.

AIDAI 1962 metų Ni 2 
(147). Žurnalas gražiai leidžia 
mas, kaip ir anksčiau. Tuiinys 
rimtas ir įdomus. Gražiai il.us 
truotas.

I SIUNTINIAI LIETUVON |
I p e r I^Kaufman’s Woollens &Textiles|
£ 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-53191

X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems X
'' garantuotai skubiausiai ir $

urmo kainomis

1
 (30—40% žemiau rinkos kainu) X

Importuojame iš Anglijos X
geriausias angliškas vilnonėj medžiagas vyr. ir mot. v? 

kostiumams ir suknelėms. $Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. X

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime.^

Priimame užsakymus k

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. %
CH. KAUFMANAS |Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. $

____

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. T

BELLAZZI- LA M Y, INC |į
C DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, s’

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reniai. L 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

moję partijoje vedė 12:6. Silp 
nai pasirodė A. Saunoris. At 
rodo, kad vilnietis dar žaidžia 
senovišku stilium, kai tuo tar 
pu, geriausi pasaulio žaidėjai 
jau senokai perėjo į „aziai.jfc . 
stilių“, kuris turi labai »tiprų 
ginklą vad. ,,top spin“. Jeiau 
A. Saunoris neperims j javo 
rankas moderviško žaiuirr , 
teks atsisveikinti su tarptavti-;*' 
klase.

VILNIAUS STUDENTAI
Atrodo, kad šiemet JAV ii- 

tuviai turės progą stebėti S >v. 
Sąjungos aštuonvietės meisterį, 
Vilniaus universiteto studeu 
tus, kurie atstovaus pavergė 
jui tarpvalstybinėse irklavimo 
rungtynėse tarp S. S-gos ir JA 
V. Tiesa, jų vykimas būs s 
spręstas po kontrolinių rungty 
nių gegužės 26 — 28 dd. ir ant 
rosios vietos laimėtojai gaits 
dar pakeliauti taip pat j |A\ 
tuomet Dėdės Šamo žemę, jau 
trečią kartą po antrojo pašau 
linio karo, pasiektų oavergios 
Lietuvos sportininkai, savaim1 
aišku, turėdami ant savo m<id 
kinelių CCCP raides, nes anks 
čiau matyti — J. Daktaraitė 
krepšininkė ir treneris Stp. Lu 
tautas), buv. pasaulio meiste 
rė B. Zalogaitytė - Kalėdienė 
atstovavo tik Sov. S-gai.

SIŲPNAS KAUNO 
ŽALGIRIO VYRŲ 

krepšinio komandos pasir >dy 
mas S- S-gos pirmenybėse, ra 
do gyvą atgarsį plačioje krep 
šmio mėgėjų masėje, visoj pa 
vergtoj spaudoj. Jieškoma kai 
timnkų, nurodomos klaid ><■ 
kurių pagrindinės — nepri! : 
dimas jaunimo prie meisterių 
komandos, silpnas Lagūna v. 
čiaus ir Petkevičiaus keninvi 
mas ir per didelis „šeiminišku 
mas“ klube, neprileidžiant ki 
tų geresnių žaidėjų, kadanį, 
po Žalgirio vardu slepiasi tik 
rumoj Lietuvos rinktinė. "1 ad 
suprantama, kad Žalgiris yra 
Lietuvos krepšinio veidrodis 
Kaip žaidžia kauniečiai, tokį 
jspūdj apie Lietuvos krepšinį 
■sneša visi žiūrovai, visos • 
;mando». išiandiėninis Kauno 
Žalgirio žaidimas yra pats silp 
niausiąs nuo 1945 m. nors ne 
atrodo, kad, Lietuvos krepšį 
nis yra kritęs. Žalgirio komai 
dai reikia tiktai įlieti naujo

I
 Įvairūs f 

DR AUDI M Alį 
Vacys Zižys |

Įstaigos VI 2-1427. §
Namų LA 3-1084. y

kraujo ir tuomet vėl lietuviai 
drebins Rygos. Leningrado ar 
Maskvos tvirtoves Šiano cm 
nis krepšinis remiasi augštn 
ūgiais žaidėjais (pav. latviai 
turi keturius žaidėjus augŠtcs 
nius negu du metrai, Maskv a 
gruzinai ir t. t.), o lietuvių hk 
vienas Lauritėnas yra 1,96 m 
augščio. Tenka į komandą į 
jungti jaunus, bet per du mci 
tus augščio — Budniką, And. 
vičių ir ki. Reikia tikėtis, k vi 
■ •gydymas“ komandos bitu 
pradėtas jau artimiausiu laiku 
To reikalauja geras Lietuva 
krepšinio vardas, pažįstan ne 
Europai, nuo laimėtų 1937 m. 
pirmenybių.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos jaunių ledo tu 

tūlio pirmenybėse Kaunas nu 
galėjo Šiaulius 11.0, o Pancvf 
žys mūsų sostinę 9:2.

— Kretingos vidurinėj mo 
kykloj buvo krepšinio rungty 
nės — „Žemaitijos taurė“. Vv 
rų grupėje laimėjo Palanga, 
nugalėdama baigmėje Kretin 
gą 69:66, o mergaičių pu'.ė^e 
nugalėtoju išėjo Rietavas.

— Užkarpatėj buvo suren. 
tos pirmos šiemetinės S. S-gos 
kroso varžybos. 2 km bėgime 
antrą vietą laimėjo lietuva* 
F. Karoblienė, įveikdama ge 
įas ruses bėgikes, kaip Otk-; 
lenko, Timčiuk.

— Vilniuje buvo eudelis 
vandensviedžio turnyras, du.v 
vaujant Gudijai, Latvijai, Vii 
niaus ir Kauno komandc.ns. 
Lietuviams buvo gera tieniruo 
tė, kadangi Kauno komanda 
pradės savo pirmus žaidimus 
augštoje S. S-gos klasėje. No 
galėjo Gudija, prieš Kauną 
Vilnių ir Latviją, kuli nularnė 
jo nė vienų rungtynių, c .•kan 
cią dieną, jau po turnyro, K ui 
no vandensviedinini%.ų koman 
čia nugalėjo Gudiją 5:3.

— Kauno Žalgirio bok-ulm 
kai prala;mėjo Maskvos In 
Jui 4 — 6, tačiau sekančioje 
rungtynėse lietuviai atsilygino 
Maskvai, kurią nugalėjo Žalgi 
rio rinktinė 4:6.

— Vitebske buvo pravesto < 
visos S. S-gos Spartako drau 
gijos bokso pirmenybės. Meivt 
ro vardą iš lietuvių iaimėji tik 
vienas R. Tamulis, kurie yra 
taip pat ir Europos pusviuiili 
mo svorio meisteriu.

— Lietuvos Žalgirio ur-jos 
stalo teniso pirmenybės vyrų 

Nukelta į 6-tą psl.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

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

I A. NOKKELIŪNAS t
V . . ■ ''Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
ji ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
L 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Su Zotique) $ 

v Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

▼ ''

M. MACIUKAS |
VYRIŠKŲ IR X

MOTERIŠKŲ RŪBŲ X

SIUVĖJAS į
AUGŠTOS KOKYBĖS ji

RANKŲ DARBAS f

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS T 
! >

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, (>966-44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. "GriganaviČiŪtė. Telef. RA 7-4097.

y Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

j Montreal, P. Q. Tel.t DO 6-MM.
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SVARBI INFORMACIJA
APIE

NEDARBO DRAUDIMĄ
JŪSŲ NUMERIS. Kiekvienas dirbantysis apdraustame 

darbe turi draudimo numerį, KURIS LIEKA JŪSŲ 
VISAM GYVENIMUI.
Jeigu jūs gaunate antrą ar trečią numerį — jūsų kartote 
kos žinios pasidaro nepilnos ir jūs galite prarasti dalį 
arba visą pašalpą.

JŪSŲ KNYGUTĖ. Jūs privalote sekti savo ned?> !o 
numerį ir ypatingai saugoti savo nedarbo draudimo kny 
gutę. Ji turi būti įteikiama darbdaviui, pradedant pas jį 
dirbti h atsiimta darbą nutraukiant.

JŪSŲ TEISĖ Į PAŠALPĄ. Nedarbo draudimo 
pašalpa yra mokama kai jūs, be savo kaltės, tampate be 
darbiu. Jūs turite būti pasirengę, norėti ir galėti dirbti 
bet kuriuo metu.
Jūs turite patenkinti kiekvieną šių sąlygų prieš pretcn 
duojant į pašalpą.

Jeigu jūs naudojatės pašalpa neteisėtai jos reikalaudami, 
jūs galite ne tik prarasti tokią pašalpą, bet ir būti sunkiai 
baudžiami.

ABEJOJANT, TEIRAUKITĖS ARTIMIAUSIOJE 
VIETINĖJE NEDARBO ĮSTAIGOJE.

(Unemployment Insurance Commission).

SPORTAS
Atkelta iš 5-to psl.

grupėje laimėjo R. Pašicevi 
čius ir moterų — J. MicKeviču 
nė. Pirmenybės buvo praves 
tos Šiauliuose.

— Kauno krepšinio halė ne 
apšildoma, tad krepšininkai ap 
sirengdavo kuo šilčiaus’ai. 
Tas sukeldavo drug rupee, čių 
keičiant žaidėjus, nes kai ku 
rie turėjo užsivilkti net po du 
treniruotės kostiumus.

— Jaunutis Nasvytis, T.z 
Auklėjimo ir Spirto k-to pnmi 
ninkas, Čikagoj turėjo pusaibj 
su vietinių sporto klubų be: 
spaudos atstovais. Planų tarpe 
vra ir Š. Amerikos lietuvių krep 
šinto rinktinės išvyka į Amen 
ką.

LIETUVIŠKAS ŠILKAS 
MASKVOJE

įMaskvpje įvyksta Sovietų, 
S-gos šilko gamintojų pasita 
rimas, kuriame nagrinėjami 
šilko pramonės vystymo kla i 
simai. Pasitarime taip pat or 
ganizuota šilko audinių apziū 
ra. Apžiūron išsiųsti ir ,,Kau 
no audinių“ bei Kauno pliti 
šo - šilko kombinato naujausių 
šilko audinių“ bei Kauno pliu 
šo - šilko kombinato audėjai 
demonstruoją 70 naujų pavyz 
džių. E.

ARIZONA IR JOS LIETUVIAI 
Phoenix, Arizona

Arizona šiemet švenčia dvi 
gubą sukaktį: 100 metų nuo 
Arizonos teritorijos ir 50 me 
tų nuo Arizonos valstybės įslei 
gimo. Šios sukaktys yra piu 
čiai atžymimos. Čionykštė lie 
tuvių kolonija, deja, dar negu 
Ii švęsti žymesnių suKakČ'ų 
įneš organizacinis gyvenimas 
pradėjo reikštis, palyginti, ne 
seniai.

Phoenix'as yra Arizonos sos 
tinė ir kartu didžiausias rr.ies 
tas, kur gyvena arti pusės mi 
liono žmonių, taigi per trečda 
lį visų valstybės gyventojų. 
Čia ir lietuvių bus daugiau, nei 
kur kitur Arizonoje. Pastoviam 
apsigyvenimui Phonix’e lietu 
vių pradėjo atsirasti prieš wž 
daug 20 metų. Iš pradžių iic 
tuvių skaičius čia lėtai augo— 
kasmet atvykdavo tik vienas 
kitas, nes, matomai, nepr’an 1 
kios lietuviams kūrimosi sąly 
gos, neviliojo tautiečių į ši 
kraštą. Vėliau, pradeda gau 
siau atsirasti čia tautiečių, dau 
gumoje pensininkų, kurie pasi 
renka Arizoną dėl jos saus •. 
šilto ir saulėto klimato. Nuoia 
dniam apsigyvenimui atvykę ■ 
lietuviai daugumoje, įsigyja sa 
vo namus, kur ruošiasi praleis 
ti senatvę. Didžiąją dalį Pho 
nix’o lietuvių sudaro buvusie ; 
ii čikagiškiai ir žymia dalimi ,6 
senesnės emigracijos. K ik ma 
žiau čia yra antrosios emigra ' 
cijos lietuvių ir mažiausia iŠ pa 
skutiniosios bangos — dypu 
kų, kurių tepriskaitoma t'k 7 
Šeimos. Jauniausioji emigraci 
jos karta čia bando kurtis vie 
nokiame ar kitokiame biznyje 
Sunku nustatyti bendrą lietu 
vių skaičių Phonix’e — vieni 
mini kelių šimtų skaitlinę, k t. 
teigia, kad esą pora tūksum 
čių. Gal realiausia skaitlinė, ta 
bus apie 400 šeimų.

Organizacinė veikla 
čia reiškiasi per Phonix'o Ame 
rikos Lietuvių klubą. šis klu 
bas įsteigtas 1955 m. gegužės 
m. 10 d. ir turi čarteri Pir i 
mus trejus metus klubo nar'.-i 
rinkdavosi privačiuose namuo 
se — pas tautiečius, turinčius 
didesnes patalpas. Paaugus na 
rių skaičiui, nuo 1959 n k'u 
Pas nuomoja nuolatinę salę. 
Klubiečiai susirenka reguliaru i 
kas antrą mėnesio sekmadier’ 
apsvarsto savo organizacinę 
veiklą ir po to seka pasilinks 
minimas.

Klubo nariais priimami lietu 
viai ir jų šeimos nariai-kitat .u 
čiai. Nario mokestis yra 50 et. 
mėnesiui. Valdyba renkama 
kas metai. Š'uo metu klubas tu 
ri apie 150 narių ir kasoje turi 
apie $8,000. Yra įsteigtas Sta 
tybos Fondas, kurio lėšos yra 
užšaldytos ir skirtos klubo na 
mų įsigijimui. Šiuo metu iš klu 
bo turimų $8,000, šiam fondui 
priklauso $7,500. Be mėnesi 
nių klubo narių susirinkimų, 
klubo veikloje yra lyg ir nusi 
stovėjusi parengimų tvarka: 
Lietuvos nepriklausomybės .nu 
nėjimas ir dvi išvykos — pikni 
kai, vienas spalio, kitas balau 
džio mėnesį. Klube veikė po 
ra melų mišrus choras, kuris, 
deja, prieš 3 ' metus išsiskirstė. 
Šis choras paįvairindavo Ne 
priklausomybės minėjimus, ge 
gllžinCs ir reguliariuosius narių 
susirinkimus. Šio choro, kad 
ir negausaus, iširimas, yra la 
bai apgailestautinas, nes jis 
įnešdavo veik vienintelę pro 

? švaistėlę lietuviškosios veiklos 
’ srityje.

Stebėjus porą šio klubo su 
Bus daugiau. sinrinkimų, susidaro šioks toks

Henrikas Blazas. vaizdas apie lietuviškąją Pho

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA“

Būstinė: Lietuvių Namai 
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. 
Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 mir. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 nūn. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

KAME GLŪDI NESUTAR...
Atkelta iš 3-čio psl.

Ne Bendruomenė kalta, kad 
jai j politinę veiklą JAV įsi 
jungti teko eiti erškėčiuotu Ke 
liu. Kalti visi tie. kas nenorėję 
pripažinti, kad Bendruomenės 
kojos j vaikiškus batukus ja<> ne 
betelpa.

KAME PROBLEMOS 
SPRENDIMAS? 
sakoma — bloga taika 
negu geras karas. Danar 
faktinaai yra vedamas

Yra 
geriau 
karas 
tarp ALTos Vykdomojo Komi 
teto ir JAV Lietuvių Bendrub 
menės Centro Valdybos. Tačiau 
virš jų yra pagrindiniai oiga 
nai: Amerikos Lietuvių Taryba 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba. Taigi dvi Tarybos, ku 
rios atstovauja dviem išeivijos 
dalim. Kad tos dvi Tarybos su 
silietų į vieną, atstovaujančią vi 
sos išeivijos vieningą politinę, 
švietimo, kultūros ir kitokią ' ei 
klą, reikalingas laikas, kuris nu 
trins skirtumus tarp ankšč'.a'.i ar 
vėliau į Ameriką atvykusių lie 
tuvių. Bet jau dabar abi Tary 
bos gali sutarti, kad bendrai vi 
sos išeivijos politinei akcijai J.
A. V. vadovauti i ALTos Vyk 
domąjį Komitetą deleguojami 
atstovai nuo abiejų Tarybų. Ko 
kioje proporcijoje, tatai gal ir 
svarbus, bet ne pats esmims 
klausimas. Esmiškai svarbu, kad 
politinius spiendimus darant ,r 
akcijas vykdant už durų n< bu 
lų paliktas stambus, pajėgus ii 
gerai organizuotas išeivijos sek 
tonus. Kai to nėra, tas sektoriuj 
pradeda veikti ką nori ir kaip 
išmano ir nėra kito būdo jį su 
drausminti.

Jei abi Tarybos prieitų prie 
susitarimo ir jei po to sušauktu 
ne ALTo ir ne Bendruomenes 
kongresus skyrium, bet vieną 
bendrą Lietuvių Išeivijos Kong 
tesą J A V, būtų ir visuotinis pri : 

, 1 tarimas ir visuotinė medžiaginė
parama.

A. E. M c K AG U E. Q. C.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-3394, EM 4-1JQ5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. *
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

nix'o šeimą. Pirmiausia, tai su 
sinnkimai vedami angliškai. 
Salės sceną puošia Amerikos ■<- 
Lietuvos tautinės vėliavos. Su 
sirinkimai pradedami ameriko 
nams priimtu iškilmingu ištiki 
rr.ybės vėliavai pareiškimu. Su 
sirinkimo eigoje paaiškėja, kad 
daugelis mūsų tautiečių reika 
lingi lietuviškų paaiškinimų, 
nes ir po pusšimčio metų Ame 
rikoje, prieinamiausią kalba 
vis dėlto jiems liko lietuvių.. 
Susirinkimai vedami angliškai 
nuo klubo įsisteigimo ir prie 
zasūs esanti ta, kad yra klubie 
čių tarpe mišrių šeimų.

Antras būdingas reiškinys, 
kad į susirinkimus ateina išim 
tinai vyresni žmonės — nėra 
jaunimo. Priežastis esanti, kad 
jaunimui nesą ko veikti su se 
nesniaisiais. Šis reiškinys ypač 
apgailėtinas, nes tolimesnis klu 
bo likimas, be jaunimo, nepei 
daugiausiai gražių vilčių tegali 
teikti. Stokuojant kiek jaunes 
nio elemento, pasigendama su 
sirinkimų eigoje ryžtingesnių 
sumanymų dėl klubo veiklos 
pagyvinimo. Nenoromis perša 
si išvada, kad klubas yra linkęs 
i ramų pensininko gyvenimą .. 
Tačiau laiku didės lietuvi t. 
skaičius šioje kolonijoje, tuo 
pačiu ir klubo narių padaugės, 
kas savaime, reikia tikėtis, įneš 
ir daugiau gyvumo jo veiklu 
je. Klubui vadovauja pirmtnin 
kas Daniel Kizis.

Pasigendama lietuviškos 
parapijos.

Jau keli metai, kai čia nebe 
ra lietuvio kunigo. Vyskupija 
nėra linkusi leisti steigti tauti 
nes parapijas, todėl lietuviai 
skatinami priklausyti prie tų 
oarapijų, kurių ribose gyvena. 
Tačiau yra galimybė turėti 
Phoenix'e lietuvį kunigą prie 
kurios nors vietinės parapijos, 
tik reikia daugiau tam noro iš 
pačių lietuvių pusės.

Malonus reiškinys — tai 
šeštadieninė lietuvių mokykla.

Ją suorganizavo ir veda pe 
dagogė ponia Emilija Jcsins 
kas (Josen). Mokykla negau 
si — turi 9 mokinius, tarp 5 ir 
12 metų amžiaus. PamoKos 
vyksta kas šeštadienį, mokiniu 
tėvų namuose, kas kart vis <d 
tuose. Visi mokiniai šiemet da 
lyvavo Nepriklausomybės šven 
tės minėjimo programoje.

Lietuvis profesorius — 
Dr. Pranas Padalis (Padais 
kis) Arizonos Valstybiniame 
universitete dėsto ekonomiją. 
Prof. Dr. Padalis yra vienas iš 
mūsų žymiųjų pogrindžio vei 
kėjų, aktyviai reiškiasi ir vi> 
tos lietuvių organizaciniame 
gyvenime, ponia Padaliene 
(Amerikos lietuvaitė) yra Lie 
tuvių Klubo sekretorė, o jų 5 
metų sūnelis jau lanko šešta 
dieninę lietuvių mokyklą. Lie 
tuviai džiaugiasi šios šeimos pa 
vyzdžiu.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

šiemet Phoenix’e vyko per ke 
lis atvejus — Vasario 8 d. 
Arizonos gubernatorius priėmė 
lietuvių delegaciją, o vasario 
16 dieną specialia proktamac 
ja paskelbė Lietuvos dieną. Tą 
dieną virš Kapitoliaus rūmų gė 
dulingai pusėje stiebo plevėsa 
vo Lietuvos trispalvė. Vasa 
rio 22 d. Phonix’o televizijoje 
buvo duotas pasikalbėjimas su 
tautiniais drabužiais pasipuošu 
šiomis lietuvaitėmis (pp. D. i a 
dalienė ir J. Rimavičienė), o 
iškilmingas šventės minėjimas 
įvyko sekmadienį, vasario 25 
d.

Minėjimas vyko puikioje 
Ramada Inn, kurios savininkai 
>eido lietuviams pasinaudoti sa 
le nemokamai. Šventės progra 
moję buvo iškilmingoji ir me 
ninė dalys. Minėjimą atidarė 
ir iškilmingąjai daliai vadova 
vo prof. dr. Pranas Padalis, 
padaręs šventės įvadą anglų 
kalba. Perskaitoma Arizonos 
gubernatoriaus Vasario 16 die 
nos proklamacija ir toliau se 
ka pranešimas, kurį dato iš 
Los Angeles atvykęs buvęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos p 
kas Algis Raulinaitis. Prele 
gentas apžvelgė lietuvių kavą 
už nepriklausomybę istoriją *r

URUGVAJUS PAMINĖJO
16 VASARIO

Kaip kiekvieni metai Urng 
vajaus sostinėje Montevideo 
buvo paminėta mūsų reikšmin 
goji tautos šventė.

Pirmoje eilėje vietos spau 
doje pasirodė eilė rašinių, pa 
brėžiant 16 Vasario reikšmę, 
o žurnalistas Albinas Gumb »ra 
gis talpino pei du sostines žy 
mųjį ,.E1 Pais“ ir populia ųjų 
,,E1 Plata“ dienraščius turir n 
gus straipsnius, plačiai apibū 
dindamas kovą už Lietuvos 
laisvę ir pabrėždamas kad: 
.Šiandien lietuviams prisime 
nant gimtos žemės nepri Klausi 
mybę, Maskvos mylėtojams pa 
pildo prasikaltimą už tai, kad 
vertina savo Tėvynę ir už jos 
laisvę stoja.“

Taip gi per radio buvo paša 
kytos kelios kalbos jų ta-pc 
Lietuvos ministerio Dr. Kazio 
Graužinio.

16 Vasario Lietuvos Pasija 
tmybėje buvo oficialus priėmi

™ ,
iškėlė šių dienų laisvės ko' uo 
priemones.

Toliau kalba vietos dienraš 
čio „The Arizona Republic' 
redaktorius F. S. Marquardt. 
Iškeldamas lietuvių tautai boi 
ševikų padarytą skriaudą, re 
daktorius skatino lietuvius di 
džiuotis savo garbingos tarnas 
kilme ir ragino būti budriais ir 
nuolat priminti kitiems amsi' 
kiečiams reikalingumą budėti 
ir neužsimerkti prieš bolšcviki 
nes klastas.

Meninės dalies pradžioje pa 
sirodė Phoenix’o lietuvių šeš 
tadieninės mokyklos mokiniai 
su deklamacijomis i r daino 
mis. Meninę dalį išpildę iš Los 
Angeles atvykęs muz. Br. 

Budrijūno) vadovaujamas an 
samblis. davęs minėjimo daiy 
viams neužmirštamų momen 
(tų. Ansambliui talkino solin 
tai: Rimtautas Dapšys, Čaka 
nauskienė, Birutė Reividabė, 
Gina Kalvaitis ir jaunieji bale 
tininkai, Violeta Karosaiiė su 
Jaunučiu Puodžiūnu. Pranės? 
ja buvo Violeta Mitkutė.

Po* programos sekė iškilmin 
gi pietūs, kurių metu dar kai 
bėjo keli svečiai amerikiečiai.

Po minėjimo tautiečiai skirs 
tesi pakilioje nuotakoje, nes >.. 
sa minėjimo eiga buvo laba, 
sklandi ir sudarė malonų įspū 
dį. Minėjime dalyvavo apie 
pustrečio šimto žmonių.

Džiugu, kad minėjimo ren 
gėjai ryžosi pasikviesti Los An 
gėlės menininkus, kurių dėka 
minėjimas sudarė pasigėrėjimą 
patiems tautiečiams ir pasigro 
žėjimą svečiams - amerikic 
čiams.
Streikuoja autobusų vairuotojai 
—jau ketvirtą savaitę. Nėjusi 
taria dėl atlyginimo. Vyksta de 
rybos, dalyvaujant ir valdžios 
tarpininkui, tačiau susitarimo 
ženklų dar nesimato, o tuo tai 
pu gyventojai turi verstis, ka'.p 
kas išmano.

G. Rukšėnas.

mas vietos valdžios pareigūnų 
ir lietuvių visuomenininkų, iš 
skyrus liberalinių pažiūrų lie 
tuvius, kurie nebuvo pakviesti.

Gi vasario 17 dieną Urugva 
jaus lietuvių Kultūros dr ja su 
ruošė viešą paminėjimą. Pa 
grindinę kalbą pasakė Lietu 
vos ininisteris Dr. Kazys Grau 
žmis, urugvajieč’ų, latvių ir 
kroatų atstovai, bei tautininku 
ir parapijonų delegatai, bet Ii 
bėralinių pažiūrų žmonėms — 
socialdemokratams ir valslit 
čiams liaudininkams — čia ne 
buvo vietos, nei laiko, nors jų 
vra gana daug

Toks lietuvių skirstymas į su 
nūs ir posūnius, Lietuvos ekv 
pantui tik širdį ramina. Bet 
apie tai „Eltai“ jos koiespc r, 
dentas nerašys, o tik save iš 
girs kaip „Liet. Encikloped''.. 
je“ ir viskas bus ramu. Apgoi 
lėtina, kad Urugvajaus lieti 
viai neišsikapsto iš „parapiji 
nio“ sumenkimo. Kor.
VASARRIO 16-TOS MINĖ 

JIMAS AUCKLANDE 
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės paminėjimą Aucklan 
de surengė vietinė lietuvių Ė» 
nės apylinkės valdyba. Apylb, 
kės pirm. A. Pinkus ai it 
minėjimą, taliau paskaitą anir 
dr. Basanavičių skaitė ag,. Ė 
Liutikas, išryškindamas jo s <> 
rią ir plačią įtaką lietuvių la i 
tiniamei atgimime^ pasiba'g >• 
šiam nepriklausomos Lietuve? 
valstybės atstatymu, paska . 
ninkas prilygino dr. Basanavi 
čių prie Šventraščio Dov. il< , 
kuris išėjo kovon piieš baisųjį 
Galijotą ir laimėjo. Basanav 
čiaus pradėtoji Aušra buvo ri
si sniego gnūžtelė, kuri rieaėori. 
ma laiko tėkmė, tapo didele ;» 
ga, prikėlusią kai kurių .r ir tin 
nurašytą lietuvių tautą gyve.' 
mui. Valstybės teatro aktorius 
Petras Šimkus paskaitė kelis 
Aisčio ir Brazdžionio eilėraš 
čius. Oficialioji dalis baigta Lie 
tuvos himnu.
VASARIO 16 ŠVEICARIJOJ

Gausiai skaitomas šveicarų 
savaitraštis „Zurcher Woche ‘ 
vasario 23 d. per visą p,rna 
puslapį paskelbė rašytojo ,\i 
girdo Landsbergio straipsnį, 
pavadintą „Lietuva Ameriko 
je“. Straipsnyje aprašoma u 
tuvių emigrantų veikla, siekia, 
ti atkovoti laisvę jų senajai te 
vynei. Straipsnis parašytas pp 
traukliu publicistiniu stilium.

Šio savaitraščio politinis r • 
daktorius yra Dr. Hans Fleig. 
pasižymėjęs kaipo nuosird.s 
Pabaltijo tautų bičiulis ir jų po 
litinių aspiracijų gynėtas. Jo 
žmona yra veikli estų patriote 
Dr. Fleig laikė paskaitą bend 
raine pabaltiečių minėjime, ku 
ris ryšium su Pabaltijo valst.' 
bių 44 metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktimi buvo su 
rengtas Zuriche vakario 18 d. 
Pasveikinimo laštas buvo pi 
siųstas Lugano gyvenanč. n

Nukelta į 7-tą psl.

Čia matome (iš kairės) rašytoją L. Sinclair, transliacijos vyk 
dytoją A. Allan ir Amerikos istoriką G. Probst, kurie paruošė 

transliaciją „Demokratija ir Amerika“.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1 HL.

HAMILTON/
> TAUPYK IR SKOLINKIS
$ KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
V X

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

~ morgičių paskolos iki 50% turto vertės. X
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. XPilnas čekių patarnavimas. X

Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p X 
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakmo ®

20 King St. E. Room 13. TeL JA 7-5575 £

KVIETIMAS | YPATINGAI SVARBŲ HAMILTONO 
LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

SUDBURY, Ont
MOŠŲ KRONIKA

Pranešame, kad 1962 m. ko 
vi mėn. 18 d., sekmadienį 3 
vai. po pietų Lietuvių Namuo 
se, 1292 King street E., Ha 
miitone, Ont. šaukiamas vicuo 
tinis metinis LN Akc. B-vcs na 
rių susirinkimas šiai dienot’\Ąr 
kej apsvarstyti:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo Prezidiumo 

rinkimas.
3. Mandatų Komisijos 

rinkimas.
4. Pranešimai.

a) V-bos Pirmininko.
b) Iždininko,
c) Revizijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų
6. Palūkanų už šėrus pnskni 

tymo svarstymas.
7. Naujų Lietuvių Namų 

statybos svarstymas.
8. Valdomųjų organų 

rinkimas.
9. LN B vės šėrų kapitalo pa 

didinimo svarstymas.
10. Einamieji reikalai ir kišasi 

mai bei sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Labai maloniai prašome ’. i 
sus narius šiame didelės svar 
bos susirinkime dalyvauti, nes 
jame bus sprendžiamas Tautos 
Namų statymas. Sus rudume 
architektas supažindins visus »u 
projektuojamo įspūdingo pa 
stato detaliais planais. Prašome 
ir toliau nuo Hamiltono g} ve 
nančius LN narius dėti pastari 
gas šiame susirinkime dalyvnu 
ti.

Pagal LN įstatus, vienas ai 
muo negali turėti daugiau tg” 
liojimų, kaip 4% parduotų 
bendrovės akcijų (§ 28). Š>o 
melu yra parduota 940 ak ijų, 
tuo būdu LN narys ar kitas 
asmuo turi teisę atstovauti ne 
daugiau, kaip 37 svetimas LN 
akcijas.

Būtume labai dėkingi, jc. 
šį susirinkimą pakviestumeto 
atvykti savo draugus, prtj< u 
čiančius LN idėjai, susirinkimo 
dieną jie galėtų įstoti į Lie\ 
vių Namų narius ir susirinkime 
dalyvauti kaip pilnateisiai i..\ 
nariai.

Dėkojame iš anksto ir lau 
kiame atvykstant.

Hamiltono LN Valdyba.
TAUTOS NAMAMS

vajus 4 7-toje savaitėje vėl pa 
kilo, duodamas $ 1,400, o nuo 
jo pradžios jau pasiekė impo 
nuojančią sumą, būtent 50,300 
dol.

Pirmąjį pusšimtį tūkstančių 
dol. garbingai užbaigė tautie 
čiai iš kitų kolonijų; $100 pr 
sidėjo J. Simenkevičius iš Rr><j 
ney,

Didelę staigmeną suteikė 
ankstyvesnės išeivijos lietuv .<> 
pp. Skujai iš Rodney, įrašyda 
mi savo du anūkus — Jonuk.) 
ir Aleksą Šarapnickus LN na 
riais su $ 500 kiekvieną. 200 
įteikė, likusius $800 pažadėjo 
įnešti artimiausiu laiku, kai tik 
parduosią tabaką.

Londoniškis P. Kuosa, pn 
sidėjęs anksčiau $300, dabar 
padidino įnašus iki pilnos asme 
niui normos — 500 dol.

Didelis LN entuziastas S. 
Kovai - Kavaliauskas iš Niaga 
ra Falls, N. Y. paštu per K 
Žukauską iš Welland prisiuntė 
jau trečią šimtinę.

Pp. Repšiai iš Rodnev, tuo 
tarpu paaukojo $5 LN Kult’i 
ros Fondui. Visiems ačiū.

Lankydamasis po piacias 
apylinkes iš daugelio lietuvių 
patyriau nuoširdžios pagelios 
Dėkoju A. Sarapnickui š Ne'v 
bury. Kojelaičiams .* Wes-1 
Lome ir V. Kuzmai iš Lon 
don, J. Simenkevičiuū RoAb-y 

ir Kuzmams iš London.
Šį sekmadienį įvyksta «u •’ 

svarbus ir idomus LN narių • u 
sinnkimas. Visi pasistetmimc 
jame dalyvauti.

Su gilia padėka 
St. Bakšys, 

LN V-bos p-kas.

BUSIMŲJŲ LIET. NAMŲ 
Hamiltone statybos realią pra 
džią padarė inž. Pr. Čeponis 
ir jo tarnautojas Alekna vasa 
rio 24 d. Tą dieną jie tyrė LN 
sklype grunto atsparumą, įsi 
gręždami keliose vietose iki 30 
pėdų gylio. I. ž. Čeponio pati 
kinimu. apatiniai žemės sluogj 
niai LN statybai tinkami, ir jo 
kių ekstra išlaidų pamatus Ii 
■ ant nereikėsią. Žemės atspaiu 
mas yra 4000 svarų 1 ki. pė 
dai..

* * *
Dėl susidėjusių nepalankių 

aplinkybių LN v-bos anksčiau 
pakviesti architektai A. Bane 
lis ir V. Petrulis kovo 6 d. tuii 
mesnius LN projektavimo dar 
bus, abipusiu su LN v-ba susi 
tarimu, sustabdė. Šį darbą to 
liau tęsia F. Čeponis and Asso 
ciates Ltd. firma.

* * *
Vasario 27 d. už LN skiy 

pą atmokėta $1,000 skolos. 
Jos dar liko $9,000.

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

kovo 18 d. yra ne tik labai svar 
bus, bet ir įdomus. Inž. Čepo 
nis pasiūlė ir paruošė nauja bū 
simųjų TN varijantą, kuris kai 
nuotų apie $200,000 ir duotų 
garantuotą pelną. Susirinkimo 
metu jis paruoštus planus ir jų 
detales pademonstruos kinu 
aparatų ir prožektoriaus pagel 
ba ant ekrano žymiai padidin 
tus.

Tokio svarbaus susirinkimo, 
kada renkami valdomieji orga 
nai ir galutinai sprendžiama bu 
simųjų LN statyba nieku'būdu 
neapleiskime!

Sk. St.
V. BABECKO MUZIKOS 
STUDIJOS KONCERTAS

įvyks balandžio 1 d., 4 vai. p. 
p., Lietuvių Namuose, „Delta“ 
kino salėje, 1292 King St. E., 
Hamiltone. Įvairią ir įdoni’d 
programą išpildys Babecko Mu 
zikos Studijos mokiniai, Jess.e 
Lowes šokėjai, p. V. Verikai 
Čio ved. jaunimo choras ir p. 
G. Breichmanienės vad. taut 
nių šokių jaunių grupė. Iš vi 
so programoje bus apie 100 
dalyvių.

Koncertą globoja Hamilto 
no Šalpos Fondas ir Pelnas ski 
namas šalpos reikalams. Visi 
pasistenkime dalyvaut šiame 
gražiame jaunimo pasirodyme 
Biletus iš ankito galima įsigy 
ti pas Šalpos Komiteto narius 
Kaina $1.00. moksleiviams n r > 
12—18 m. 50 centų. Vaikams 
iki 12 m. įėjimas dovanai.

K. L. B. Hamiltono Šalpos 
Fondas.

GRAŽIAI PRAĖJO 
KAUKIŲ BALIUS

Džiugu pranešti, kad kovo 
3 d., Skautams remti dr-jos v- 
bos tradicinis kaukių balius pra 
ėjo su didžiausiu pasisekimu. 
Puikus oras ir patogi salė, su 
traukė nepaprastai gausią pub 
ūką, kurios dėka, v-bos bei 
prijaučiančių tautiečių įdėta 
darbą, pilnai apmokėjo. V ba, 
nuoširdžiausiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, kurie taip kul 
turingai ir nuostabiai gražiai 
praleido puikų vakarą. Džiu 
gu priminti, kad 300 fantų io

— Petras Kusinskis, meti 
niame muzikos festivalyje lai 
mėjo 100 dol. stipendiją ak»i 
deono muzikos studijoms. Sti 
pendiją paskyrė Falconbriūge 
nikei mine.

Tai vienas iš pasižymėjusių 
muzikos srityje jaunuolių, ku 
ris pralenkia kitų tautybių akoi 
deonistus, kas metai muzikos 
festivaliuose gaudamas pir.ne 
nybės garbės ženklus, meda 
liūs bei stipendijas. Ta proga 
The Sudbury Star įdėjo jo pa 
veikslą ir trumpą aprašymą.

— Žiema eina prie galo, bet 
medžiotojų grupės dar nepa 
vargo. Bronius Dūda, Petras 
Kraujelis, Valys Bružas ir Pet 
ras Gurklys žiemos medžiok 
lės sąskaitoje jau turi nušautus 
2 mūsus (briedžius), 4 stirna.-, 
daugybė kiškių bei kurapkų, 
Žymesnių žvėrių sezonui pasi 
baigus, medžioja vilkus. Vii 
kų medžioklės mėgėjai B. Du 
da ir D. Niekus.

Tenka pastebėti, kad B. Dū 
da dar būdamas tėvynėje ir 
dirbdamas žemės tvarkymo de 
partamente, turėjo geras są 
lygas pasidaryti prityrusiu me

LETHBRIDGE, Alta.
IŠKILMINGAME VASARIO 16 MINĖJIME

1961 metais Tautos Fondui r.u 
kojo šie asmens: po 5 dol. V 
Arelis, S. Noreika ir P. Rojui, 
po 2dol.: J. Daugirdas ir N. 
Žalys, po 1 dol. T. Arelis, V. 
Kazokas, B. Makušis, Šileris 
V. Kavaliauskas, J. Paskači 
mas. Aukų iš viso 1961 metais 
surinkta 35.25 dol.

Vasario 16 minėjime I-Jo1 
metais Tautos Fondui aukojo 
šie asmens: po 5 doi. Vyt. A<. 
lis, S. Noreika ir P. Rojus, n 
2 dol.: J. Daugirdas; po 1 d<. 1. 
B. Dabulis, A. Dabulskis, K 
Sudeikot, J. Žebrauskas V. 
Kazokas, J. Umeris, J. Kanvs, 

terija, gražiai sutvarkyta žino 
rno tos srities specialisto, K. 
Mikšio, buvo išleista iki pasku 
tinio bileto. Minint K. Mikšį, 
negalima nepastebėti, kad jis 
yra nepriklausantis jokiai orga 
nizacijai, tačiau dirba kiekvie 
noje, kur tik jo pagalbos yra 
kreipiamasi. Kur tik yra mūsų 
taut, ar kultūr. darbas, K. Mik 
šys yra visur. Kartais aukoda 
mas savo asmenišką laiką, b- 
nei ir tautos reikalams. Be abe 
jo ir šį kartą, būdamas Kaži 
mieras, atsižadėjo vardinių, bet 
paaukojo mūsų skaut. jaunimo 
reikalams.

Pagrindinis vakaro dėmesvs 
buvo kreipiamas į kaukes, ku 
rių buvo nors nedaug, bet tik 
rai vertos užtarnautų premijų, 
kurios buvo paskirtos: I-oji, 
25 dol.. mielos tautietės Lydi 
jos Šihnskienės, II-oji 15 dol., 
taut. Z. Bolskio ir P. Armono, 
Concession Garage vardu ir 
III-oji 10 dol. Krono-Valevi 
čiaus, pirkimo - pardavimo fa
ves vardu. Turtingų laimės sta 
liukų buvo 4, suaukoti; 1. VI. 
Kybarto. Eckonomy Meet 
market, 2. D. Stukų ir Insia 
tų, 3. Preston, Ont. ,,Angel 
Stone Lt. D., lietuvių ir 4. Pp. 
Deksmų. Visiems šiems stam 
biems rėmėjams, priklauso di 
džiausią v-bos padėka ir kvie 
čiame visus tautiečius, kiek są 
lygos leidžia, minėtus versliniu 
kus nepamiršti. Individualiai 
v-ba reiškia nuoširdžią pade 
ką, artričio varginamai mūsų 
mielai poniai A. Pulianauskie 
nei, surinkusiai tikrai gražų skaį 
čių fantų bei pinigų. Pp. Vis 
kontams. lietuviškų sūrių ga 
mintojams, už paskirtus loten 
jai gražius sūrius ir už įstojimą 
i skautų rėmėjų eiles su 1 dol. 
mėn., nuoširdus ačiū.

Visiems mūsų rėmėjams ir 
publikai, taip gražiai parėmu 
šiai mūsų skaut. jaunimą ir gra 
žiai reprezentavusiai mūsų tau 
tą savo kultūringumu, v-ba ta 
ria nuoširdžiausią lietuvišką 
ačiū.

Apyskaitą paskelbsime pil 
nai susitvarkę. V. P.

— Kanados dailaus čiuožt 
mo meisteriu vyrų grupėje Ii 
ko Jackson ir poriniam — Če 
kijoa pabėgėliai brolis ir sesuo 
JeUinek. 

džiotoju, Kanadoje medžioklė 
ir žvejyba, lai jo mėgiamiau 
sias sportas. Turi užsiauginęs 
ir išdresiravęs geros veislės du 
didžiulius gražius šunis, kurie 
jarn neperskiriami medžiokles 
draugai. Be to drauge su n. 
Gurkliu turi gražiame Manitou 
lin Island 400 aerų gražaus 
medžioklei tinkamo miško ii 
žemės. Kaip gražioje vasarvie 
tėję, jie ir B. Augustinas, ku 
ns dirba CKSO TV studijoje 
scenarijų (kamermenu) pasi 
statė 3 didelius vasarnamius, į 
kuriuos vasaros atostogas pra 
leisti atvyksta iš kitų vietų lie 
tuviai. Malonu, kad p. B. Du 
da medžioklės reikalais pasi 
žadėjo parašyti ir į „N. L. ’

— Teko nugirsti, kad Anla 
nas Laucius, padedant kitiems 
medžioklės ir žvejybos sporto 
mėlgėjarrjs, netolimoje ateity, 
je organizuoja medžiotojų-žve 
jų pasitarimą-pobūvį. Užkąri 
džiams medžiotojai ir žvejai 
turė“s susinešti, būtinai iš su 
medžiotų bei sužvejotu skane 
šių, o troškuliui numaišinti Šiek 
tiek „vaisvandenių“.

Graži idėja, linkėtina sek
mės. J. K.

J. Petrauskae, A. Umeris 
Morta Umerienei Minėjimo 
pelnas — 11.45 ir iš apyl. ki 
sos paskirta 1,05 dol.

Aukų išviso 1962 m surinx 
ta 40 dol.

Tautos Fondo ir savo vare : 
nuoširdžiai dėkoju p. Areliui 
už tokį gražų pasidarbavimų, 
renkant aukas pavergtos Tėvy 
nės vadavimo reikalams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
visems Lethbridge lietuviams 
už aukas.

V. Vaidotas,
T.F-do Atst. Kanadoje P-kas.

PADĖKA.
Mums smuošusiems prieš v~ . 

tuvinę staigmeną vasario 10 <1 
Lietuvių Klube, nuoširdžiai ri = 
kojam rengėjams ir šeiia mn 
kėms, paruošusioms skanius vai 
gius: pp. Padvaiskams, pp. Sal 
teniams, pp. Ražanams. pp. Ra 
činskams, pp. Šatkauskams, pp. 
Saruliams, p. S. Reutui, p. A. 
Ziukui, A. Sutkaičiui.

Ir visiems dalyviams priside 
jusiems prie gražios dovanos 

Nuoširdus ačiū.
Claudette Antanas Kačinskai..

VASARIO ŠEŠIOLIKTA...
Atkelta iš 6-to psl.

prelatui profesoriui Kazume 
rui Šauliui, Vasario 16 dienos 
akto signatarui, kuris neseni"! 
minėjo 90 metų amžiau^ su 
kaktį.

Apie pabaltiečių minėjimą 
išsamiau parašė jau sakytoji 
.Zuricher Woche“ ir įtakingas 
dienraštis „Neue Zuricher Zei 
tung”. Be to, apie iškilmes pa 
skelbė savo biuletenyje Švei 
carijos telegramų agentūia 
(Schweizerische Depeschen 
agentur).

Vasario 27 d. šveicarų trum 
pų bangų radio stotis perteikc 
bevek visą valandą trukusią 
programą, kurios brandu->1;. 
sudarė vykusiai surėdytas re 
poražas iŠ Vasario 16 gmina 
zijos Huttenfelde gyvenimo. 
Programos metu buvo taip 
pat grojamos lietuviškos mu;:. 
kos plokštelės.

Ši radio emisija matyli su -t 
laukė šveicarų tarpe tinkamo 
atgarsio. Kitą dieną viena švei 
care aplankė Berne gyvenau 
čią lietuvę, Eleną Gerulienę, 
ir įteikė jai 20 frankų, prašyda 
ma pinigus pasiųsti lietuvių 
gimnazijai.

Minėjime Zuriche su šokėju 
grupe lietuviškais tautiniais 
drabužiais pasirodė J. Stasiu 
lictiė, kuri pasigėrėtinu pasi 
šventimu sumaniai paruošė Š i 
kėjus.

— Spėjama, kad Patersono 
ir Listono sunkaus svorio ko 
va dėl pasaulio meisterio vai 
do, atneš apie 10 mil. dol. pa

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

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI. ... ..........................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ.........................$4.00
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.......................................$1.(10
R. Spalis. ALMA MATER............................................ ...$*.00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.0b’
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................... $>.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................. $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai..........................................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
Pr. 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............3.59
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.06
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ L 00
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................................................. $3.09
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1 4Q
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$2.0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gandrimas. 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, Z.NGL1AKAS1Ų 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 . .3,60

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... l.šf
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.........................$3.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
Karolė Požėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... it50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1.54
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . .2^)0
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................ $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................'. . $ 1,14
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

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

RUSKIS KONEVEIKIA 
LIETUVIUS

S. (Pavlovas tvirtino — 
Lietuva vienoje paskutinių 

vietų.
Vilniuje sausio mėn. įvyku 

šiame Lietuvos komjaunimo 
12 suvažiavime pasakęs kalbą 
iš Maskvos atvykęs komjauni 
mo centro pirmasis sekreto 
rius S. Pavlovas savo kalboje 
iškėlė įsidėmėtinų dalykų. Iš 
baręs Lietuvos pramonę (ji ne 
įvykdžiusi darbo našumo kėli 
mo plano), sukritikavęs Lietu 
vos komjaunuolius (jie neįvyk 
dė „konkrečių įsipareigojimų’ 
žemės ūkiui vystyti), S. Pavlo 

vas tūkstančiams susirinkusių 
Lietuvos jaunuolių, čia pat da 
lyvaujant ir Lietuvos režimt 
nės valdžios bai partijos atsto 
vams, pabrėžė: „Nerimą kelia 
tai..., kad Lietuva sąjunginių 
respublikų tarpe užima viena 
iš paskutinių vietų pagal gy 
ventojų išlavinimo lygį. Res 
publikos dešimtys tūkstančių 
16—29 metų amžiaus žmonių 
neturi pradinio ir septynmečio 
išsilavinimo, o tuo tarpu mo 
kyklas meta daug mokslei 
vių...” Dabar belieka tik sugre 
tinti šio atsakingo Maskvos pa 
reigūno teigimus ir įvairių Lie 
tuvos instituiijų pareiškimu*. E.
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PRFESORIŲ
DR. V. PAVILANĮ

„The Montreal Star“ apra 
šęs kaip darantį mokslinius ty 
rimus su Interferonu, siekiant 
išrasti skiepus nuo gripo, da 
bar vėl aprašė, kaip ruošiantį 
vadinamus Sobino skiepus auo 
Poliomielito. Apie tuos škic 
pus prof. V. Pavilanis „Nepri 
klausomos Lietuvos“ skaityto 
jus yra painformavęs beveik 
prieš metus laiko, 
pai tuo patogūs, 
imami per burną, 
vidale.

Šia pačia proga 
nu suminėti, kad Prof. Dr. V. 
Pavilanis šeštadienį atšventė 
šeimos šventę, 15 metų vedybi 
nes sukaktuves, kurios šutam 
pa ir su jo mokslinių darbų pra 
džios sukaktim; nes prieš 15 
metų Dr. Pavilanis Paryžiuje 
pradėjo specializuotis Pasteuro 
institute. Gražaus subuvimo 
metu kaip tiktai ir buvo pabrėž 
ta, kad prof. dr. V. Pavilanis 
savo specialybėje vienintelis 
lietuvių tarpe, jis ir Kanadoje 
savo specialybėje pirmaujanti 
mokslinė asmenybė, kurio va 
dovybėje yra paruošiami moks 
liniai darbuotojai ne tiktai Ka 
nadai, 
bėms, 
sijos.

Ta 
vilaniui su 
ms ir gražų 
susirinkimas, 
B Kr. Valdybos pirm. St. Kęs 
gaila, pareiškė geriausius linkė 
jimus sveikatos, sėkmės, įskai 
tant ir darbus lietuvių bendruo 
menėje, ir darbingos ateities.

DĖMESIO VISIEMS 
MONTREALIEČ1AMS

Kandidatų KLB Krašto 
Tarybą pristatymo terminas 
baigiasi kovo 15 dieną 24 vai.

Kandidatų sąrašai pristato 
mi J. Adomaičiui, 591 Gerald 
St. LaSalle.

INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d., 8 v. v. D.
K. Vytauto klube įvyksta Mo 
ntrealio inžinierių ir architektų 
susirinkimas. Ottawos liet, in 
žinierių s-gos pirm. V. Danys 
skatys filmais iliustruotą pas

Sobino skie 
kad jie p n 
tablečių pa

bet ir kitoms valsty 
neišskiriant nei Sov. Ru

proga Prof. Dr. V. Pa 
Ponia, auginantie 
prieauglį, gausus 
priešakyje su KL

„LITAS“ PERSITVARKĖ
Rosemount skyrius pradeda 

darbą.
Neatsiradus patalpų „Lito“ 

skyriui prie Šv. Kazimiero pa 
rapijos salės, nutarta tą skyrių 
atidaryti Rosemounto centre, 
į kurį būtų patogu atvažiuoti 

visos rytinės Montrealio dalies 
lietuviams. Tokios patalpos iš 
nuomotos 3907 Rosemou 
Blvd, ir 20-to Avė kampe (pas 
Petrą Adamonį, prieš Orleans 
.Street). Vietovė lengvai pasie 
kiama Rosemount autobusu 
No 197, arba Pie IX autobusu 
No 39 (vienas blokas į vaka 
rus nuo Pie IX). Į tas dvi lini 
jas galima persėsti beveik iš 
visų kitų rytinės Montrealio da 
lies autobusų linijų. Taip pat 
labai geros parkinimo sąlygos 
aplinkinėse gatvėse.

Pilnos operacijos naujame 
„Lito“ skyriuje pradedamos 
ateinantį šeštadienį, kovo mė 
nėšio 17 d., 10 tą vai. ryto. Sky 
rius bus atidarytas trečiadie 
niais ir penktadieniais nuo 3 
iki 9 vai. vakaro ir šeštadie 
niais nuo 10 iki 12 vai. ryto. 
Visi lietuviai, kurie gyvena ry 
tinėje Montrealio dalyje, pra 
šomi pasinaudoti šio naujo sky 
riaus patarnavimais. Jame bus 
vykdomos visos bankinės ope 
racijos — pinigų priėmimas i 
išmokėjimas, čekių išdavimas, 
paskolų pareiškimų priėmimas, 
naujų narių priėmimas ir t. t. 
Skyrių tvarkys Ved. padėję 
ias Pr. Rudinskas.

Šv. Kazimiero parapijos sa 
lėje lig šiol vykdytas pinigų in 
kasavimas nuo ateinančio sek 
madienio nebus daromas. Pil 
nu sekmadieninių operacijų 
vykdymasa dviejose vietose la 
bai apsunkintų „Lito“ tarnauto 
jus ir kasos transportą. Nė vie 
na kita Kredito unija Montrea 
!yje sekmadieniais nedirba. At 
rodo, kad esant dviems sky

Pr- Givis $20, A- Rugenytė $ 
20, A. Rusinas $15, J. Burba 
$14, po $10: Pr. Girdžius, 
Pakulis, J. Brankila, Ant. 
činskas, Br. Bušas, Juoz. 
koševičius, J. Leleckienė, 
Ražanas. A. Bernotas, V. 
ranauskienė, L. Balaišis. 
Oss-Ūsas, $4 V. Visockis.

Bazaras jau čia pat. Jis įvy 
ks šio mėnesio 23, 24 ir 25 d. 
d. mūsų parapijos Salėje. Visi 
labai nuoširdžiai prašomi prisi 
dėti prie šio parapijos įvykio: 
priimamos piniginės aukos, 
daiktai, maistas ir tt. Įteikti 
galima klebonijoje, arba Laša 
lėje pas pp. Gaurius.

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

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

JE

AUŠROS VARTŲ

Parapijos PąZąPąS
ĮVYKS ŠIO MĖN. 23, 24 ir 25 DIENOMIS AV SALĖJE. 

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
Įvairios staigmenos, skanūs 
modemus televizijos

Mielai dar priimamos dovanos 
daiktai, maistas ir tt. Įteikti 
La Salle’je pas žinomus prekybininkus pp. Gaurius.

Bazaro pradžia kovo 23 d. 7 vai. vakaro.
Bazaras tęsiamas kovo 24 d. 2 vai. po pietų ir 
kovo 25 d., sekmadienį, nuo 10 vai. priešpiet.
Iki malonaus pasimatymo AV saiėje, bazare.

Aušros Vartų Parapijos Komitetas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kiekvieną penktadienį gavė 
nios metu mūsų bažnyčioje bus 
šv. mišios ir vakarais 8 vai. Ta 
pačia proga bus klausoma ir iš 
pažinties.

Rekolekcijos prasidės balau 
džio 1 d., sekmadienį, 7 vai. 
vakaro. Jas ves Tėvas Marijo 
nas, Dr. Pikt. Rimšelis, dien 
raščio Draugo direktorius,

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
įvyks šio mėnesio 14 dieną, va 
kare, Aušros Vartų parapijos 
klebonijoje.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje 221.50 
dol.

Klebonas Tėv. J. Borevičius, 
S. JĮ. KLB Kultūros F-do pir 
mininkas, išvyko į Toronto at 
stovauti VLB Centro Valdy 
bą, įteikiant PLB Centro v- 
bos premiją už jaunimo dra 
mos laimėjimą laureatei Biru 
lei PūkeleviČiŪtei.

Pajamų mokesčių kvitarai, 
vadinami „rasy temis“, bus iš 
duodami ketvirtadienį, penkta 
dieni ir šeštadienį visą dieną. 
Kitomis dienomis susitarus su 
kun. klebonu telefonu.

Parapijos reikalams aukojo: 
Iz. Mališka $100, Stp. Kęsgai 
la $50, J. Milaknis $38, Adlf. 
Lapinskas $30, A. Mikalajū 
nas $30, Br. Staškevičius $35,
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užkandžiai, laimėjimui 
aparatas jūsų laukia.
bazarui: piniginės aukos, 
galima klebonijoje arba

L.

• P. Ladygienė sunkiai sirgo 
ir buvo operuota, bet dabar 
jau sveiksta.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | P' ,n

rajonuose, prie gerų norų, dau 
gumas savo bankinius reikalus 
galėtų atlikti ir šiokiomis die 
nomis. Tačiau kas to negal- 
padaryti, Aušros Vartų parapi 
jos patalpose ir toliau operaci 
jos bus vykdomos sekmadie 
niais sena tvarka ir pilnu tai 
nautojų sąstatu.

• Sirgo Gražina Urbonavičių 
tė ir pp. Sušinskų sūnus, bet 
gydomi dr. J. Šemogo, pasvei 
ko.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 

N. D. G., Montreal.
HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENf

antradienį ir 
penktadienį 2—4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
niHUiiiuttiiiiiiiiiiiiiiniwu»tnmmi

Dantų Gydytoja 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

(
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E. : ;

3 Suite 901
| UN 1-8933 j:

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

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

A
Ra
Lu
P.
Ba 
$9

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Jaunimas turėjo išvyką į Lau 
rynijos kalnus. Buvo apie 80 
jaunimo, kurie vyko 2 autoOu 
sais.

Madų paroda bus parapijos 
svetainėje, organizuoja parapi 
jos moterys kovo 25 d., sek 
madienį, 3 vai. po pietų.

Rinkliava bažnyčioj 164.21.
Aukavo bažnyčiai J. Trum 

pa 50 dol., J. Šinkūnas ir L. 
Čečkauskas po 30 dol.. P. Luk 
ševičius P. 25 dol., J. Marke 
vičius, Z. Barisas ir P. Čipkus 
po 20 dol., L. Skripka 17 del.. 
J. Skripka 14 dol. ir kt.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Juozų vakarienė Klube ruo 
šiama kovo 17 d., šį šeštadienį.

Šėrų klubas 1961 metais par 
davė 125, ir dabar turi 386 šė 
rininkus.

Apyvarta Klubo 1961 me 
tais buvo 125,000 dol., už. «<u 
riuos šėrininkai gavo po 7.5 di 
videndo.

Kapitalo 1961 metų gale 
Klubas turėjo 57.800 dol.

• Pp. Ladygos prie St. Adele 
kuris laikas kaip laiko mote 
liūs, juos ten patys įsirengę. 
Verčiasi gerai. Sezonas, vienas 
žiemą, kitas vasarą, tęsiasi po 
3 maždaug mėnesius.
• Dr. J. Mališka šeštadienio 
naktį lėktuvu buvo nuskridęs į 
Torontą, kur sekmadienį vyko 
PLB Valdybos literatūrinės 
premijos įteikimas B. Pūkele 
vičiūtei už dramą.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo. 
Skambinti nuo pirmadienio iki 

šeštadienio OR 7-3896 
arba OR 4-7578.

šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
. niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute 
7684 Edward St., LaSalle.

Sekmadieniais asmeniškai 2- 4 
p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East. 

Taipgi tarpininkauja visokių 
rūšių draudimuose, daro 

vertimus ir užpildo visokius 
blankus: pilietybės, valdiškų 

I pensijų ir imigracijos reikalais.

LIETUVOS KONSULAS 
J.'ŽMUIDZINAS

su ponia, įsikūrę Toronte, vi; i 
tuodami savo kolegas — kitų 
kraštų konsulus, žymesnius vi 
suomenininkus bei įstaigas, su 
sipažįsta su lietuvių kolonijos 
visuomeniniu gyvenimu. Visuo 
menė džiaugiasi naujo konsu 
lo paskyrimu ir deda daug vii 
Čių jo, kaip įgudusio diploma 
to, Lietuvos atstovavimo dar 
be.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
_______VEIKĖJAS, 
gyvenantis Vokietijoje ir dir 
bąs „Free Europe“ tarnyboje, 
muzikas V. Banaitis, viešėda 
mas JAV ir su paskaitomis lan 
Rydamas lietuvių kolonijas, 
kovo 23 d. atvyksta į Torontą 
r Šv. Jono parapijos salėje tu 
rėš paskaitą. Po paskaitos Een 
druomenės V-ba Lietuvių Na 
muose jo pagerbimui ruošia ar 
batėlę, į kurią kviečiama pla 
čioji visuomenė.

tra
už

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.. A V 8-31x5

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 VEIKI A : SEKMADIENIAIS: 
nuo 10,30 — 1 vai. Aušros Vartų parapijos salėje.

t - t ŠIOKIADIENIAIS: f* ,
1451 Crawford Bridge Ave, Verdun:

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p

3907 Rosemount Blvd. (West of Pie IX): 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 9 vai. 

ir šeštadieniais nuo 10 — 12 vai.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ve.d. D. Jurkus, PO 7-4280.

MONTREALIO L. K. MIN 
DAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Įvykęs kovo 4 d. Ausi ’t 
vartų parapijos saiėje, praėjo 
pakilioje ir darnioje nuotaiko 
je.

Susirinkimą trumpu žodžiu 
atidarė valdybos pidin. š. St. 
Barauskas, pakviesdamas susi 
kaupimo minute prisiminti ir 
pagerbti Šaulių S-gos įkūrėją 
Vladą Putvį.

Susirinkimui vesti pakviečia 
mas šaulys kun. J. Borevičius 
pirmininkauti ir š. P. Gabrys 
sekretoriauti.

Po trumpų valdybos pirm. 
St. Barausko ir revizijos k-jos 
pirm. J. Jurgučio pranešimų, 
paaiškėjo, kad metų eigoje 
kuopa gyvai .reiškėsi savo veik 
loję.

Buvo surengta plačios pro 
gramos gegužinė ir keli mažės 
ni pratiminiai šaudymai.

Dalyvauta rengtoje 8-je Lie 
tuvių Dienos talkoje. Kartu su 
savanoriais - kūrėjais, ir kariai" 
veteranais suruošta Lietuvos 
kariuomenės šventės nunėji 
mas, suruoštas naujų metų su 
tikimo pobūvis. Talkininkauta 
Vasario 16 d. paminėjimo su 
ruošime.

Paremta savo lietuviška 
spauda. Laikraščio Nepriklau 
soma Lietuva Mašinų Fondo 
vajaus proga 
Šerai.

Papildytas 
das, kuriame 
268.80.

Į Naująją 
vienbalsiai 
Barauskas, Br. Bagdžiūnas, 
Ig. Petrauskas. A. Kalvaitis, 
R. Simaniūkštis, K. Kiaušas ir 
J. Šiaučiulis, kandidatu S. Reu 
tas.

Į revizijos komisiją išrink 
tas J. Jurgutis, Br. Bijūnas ir 

f A. Vazalinskas ir į Garbės tais 
iną kun. J. Borevičius, Alt). 
Norkeliūnas ir P. Paleckas.

Gyvai pasireiškusiose disku 
sijose, kiek ilgiau apsistota ties 
baigiamaisiais vėliavos įsigyji

PARAMOS“ 
VALDOMIEJI ORGANAI 

pasiskirstė pareigomis. Valdy 
ba: J. Strazdas pirm., J. Preik 
šaltis vicepirm., L. Adomavi 
čius iždn., V. Užupis sek. ir 
Pr. Bastys narys. Kredito ko 
mitetas: F. Senkus pirm., St. 
Banelis seki, ir D. Renkaus 
kas narys, Revizijos komisija: 
Aug. Kuolas pirm., Kl. Daliu 
da sekr. ir Al. Jucys narys.

MAŽOSIOS LIETUVOS
Moterų Būrtlis Šv. Jono para 
pijos salėje buvo suruošęs sa 
vo tradicinį Užgavėnių šiupi 
nio balių, į kurį atsilankė arti 
200 svečių, daugumoje klaipė 
diečių. Svečių tarpe buvo kon 
sulas dr. J. Žmuidzinas, kleb. 
kun. P. Ažubalis, J. Strazdas, 
dr. Anysas ir daugelis kitų vi 
suomeninnikų.

Svečiai buvo pavaišinti 
diciniu Mažosios Lietuvos
gavėnių šiupiniu, kurį dauge 
iiui pirmą kartą teko ragauti ir 
jis visiems labai patiko. To pa 
liekalo vyriausia meisterė yra 
M. Lietuvos Patriarko dūk 
visuomenininke Elzė Jankute, 
kuri pati, padedant kitoms bū 
relio narėms, lietuvišku vaišin 
gurnu svečius aptarnavo. v

Besivaišinant, buvo atlikta 
ir meninė programa. Iš Done 
laičio Metų paskaityta ištrau 
kų ir padklamuota apie šiupi 
nį. Sol. Rožaitis padainavo, 
Rimvydas ir Jurgis Adomavi 
čiai ir J. Yčaitė paskambino 
pianu. Linksmieji broliai, Kak 
nevičius su Šulcu, vykusiais sa 
vo humoristiniais pašnekesiais 
;r kupletais linksmai nuteikė 
dalyvius.

Labai šiltą žodį tarė kon 
damas mažlieuvių dideliu pa 
ias dr. J. Žmuidzinas, pasigėrė 
tnotiškumu ir mele Lietuvai.

nupirkta

Vėliavos 
šiuo metu

peniu

For. 
yra t'

kuopos valdy bą 
išrinkti šauliai St. 
Br.

DARBAI MOTERIMS
Hamilton Lingerie 

225 Liege St. West.
Jieško: prityrusių darbinink-u 

merginų norinčių pramokti 
dirbti mašinomis ir 

nekvalifikuotų pagelbinink:ų.

mo reikalais.
Susirinkimo pageidavimu 

naujai valdybai pavesta jos pa 
ruošimą atiduoti 
čių rankas, tuo 
ta susisiekti su 
Tamošaitiene.

Pora valandų 
rinkimas, baigtas gražiu kun.' 
J. Borevičiaus žodžiu ir tautos 
himnu.

Naujoji kuopos valdyba sa 
vo ateities darbuose yra nu 
mačiusi ir toliau puoselėti brun 
gias ir gražias šauliškas tradici 
jas, rengti parengimus ir daly
vauti lietuviškos bendruome 
nės darbų talkoje. J. Š.

GRAŽI PRIEŠVESTUVINE 
STAIGMENA

kovo 4 d. buvo suruošta Ele 
nai Mackevičiūtei, kurios su 
tuoktuvės su L. Gendron p, 
skirtos gėg. 12 d. Staigmenoje 
dalyvavo apie 150 mergaičių ir 
moterų, kurių tarpe pirmoji pa 
mergė N. Kriščiūnaitė, kitos 
pamergės — M. Sarskaitė, b. 
Gendron, J. Jurgickaitė. L. 
Kaušpėdaitė M. Spadony. 
Nuotakai įteiktos brangios do 
vanos. Puikias vaišes suruošė 
p. Kaulakienė, p. Kriščiūniei.ė 
ir p. Selenienė.
t ■ ■■ M H1 M' ' >

; DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rachel kampas Bercy — Res 
toranas ir 4 apartmentai. Sep 
tynių metų. Pajamų $3,540 
Prašoma $25,000. Įmokėti */: 

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

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

į savų lautie 
reikalu paves 
dailininke ,

užsitęsęs su./

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9 0571

V. S uii n i k ai.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS
889 — 56 Aveuue

Lachine. Tel. ME 1-0882.

K. GUDŽIŪNAS |

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

TeL RA 1-6005.
WaeMOOOWMMMaMM


	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1962-03-14-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

