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LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Fondui užplanuota $15,003.00 
Fondui dar trūksta $ 6,370.25

Malonius tautiečius, o ypač 
NL skaitytojus, maloniai pra 
šome Mašinų Fondą papildj ti 
iki užplanuotos sumos, be ko 
neįmanoma 
vės mašinų 
tis.

Visiems 
nuoširdžiai 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nuplik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

pakeisti upaustu 
ir pagerinti laikraš

vajaus dalyviams 
dėkojame ir prato

Perversminga ir nerami savaitė
ALŽYRE DIDELĖS KOVOS, O SU MASKVA IRSTA 

DIPLOMATINIAI SANTYKIAI KAS NAUJA KANADOJE

tuoja 6,6% iš gyventojų tarp 
18 ir 24 metų tarpo. (CS).

KANADA SUSIRŪPINUSI 
BENDRA RINKA

Anglija, kuriai įsijungimas i
Didėja tarpusavė įtampa komunistiniame bloke, nes Kinijos 

komunistai neužsileidžia Rusijos komunistams.
Argentinoje ir Sirijoje 

Nieko gera Konge ir
ALŽYRO įvykiai visą savaitę 
jaudino ne vienus prancūzus. 
Visi taikos šalininkai, visi tau 
tų apsisprendimo pricipo palai 
kytojai.

DŽIAUGĖSI PRANCŪZI 
JOS SUSITARIMU SU 

ALŽYRU
baigti karą ,’r pradėti taikų su 
gyvenimą. Bet kraštutiniai vie 
ton taikiu būdu siekti savo tiks 
lų, pradėjo baisų terorą, kurie 
pasekmės pasibaisėtinos: sprog 
diniinai, žmonių žudynės, tur 
to ir žmonių darbo vaisių nai 
kinūnas.
DE GAULLE, kurio išmintis, 
taktas ir pažangios prancūzų 
tradicijos privedė prie gerų pa 
sėkmių, ir čia tuo pasinaudoję 
ir

TERORUI NUSLOPINTI 
ĖMĖSI GRIEŽTŲ 

PRIEMONIŲ.
Tiesa, teroras dar galutinai 

nelikviduotas, bet jau pagaut" 
jo vykdymo vadai, ir nėra jo 
kių vilčių, kad teroristai laimė 
tų, ypač, -kad prezidentą De 
Gaulle palaiko tautos daugu 
ma.
CHRUŠČIOVAS, žinoma, ne 
būtų Chruščiovu, jeigu nepasi 
naudotų pažvejoti „drumstame 
vandeny“, ypač, kad jis pats 
gerokai yra prikišęs savo na 
gus prie to drumstimo. 
MASKVA, pakurstydaina lero 
rą, provokaciniu būdu tuojau 
pasiskubino pripažinti Alžyro 
laikinąją vyriausybę, kai tą tu 
rėjo padaryti po plebescito.

Žinoma,

DE GAULLE TUOJAU 
ATŠAUKĖ ATSTOVĄ 

IŠ MASKVOS,
o iš Paryžiaus pavarė Rusijos 
atstovą.

Tiesa, ne vien Alžyras pa
moja šiuos santykius. De Gaul 
le nesivaržo Maskvai tiesiai pa 
sakyti į akis, kad ji nuoširdžių 
tikslų neturi nei nusiginklavi 
mo, nei atominių bandymų su 
stabdymo reikalu.
AMERIKA ir Anglija tą pat 
gerai žino, bet vaidina ir tam 
tikru laipsniu Rusijos diktatu 
rai nuolaidauja, o

DE GAULLE CHRUŠČIO 
VUI PADARĖ 
AKIBROKŠTĄ

ir atsisakė dalyvausi Genevos 
pasitarimuose. Chruščiovui rū 
pėjo atsikeršyti, ir jis iššaukia 
mai Prancūzijai pripažino ior 
maliai nesutvarkytą Alžyro vai 
džią. . .
ARGENTINOS įvykiai taip 
pat svarbūs ne vien Argenti 
nai.

IPRREZIDENTAS 
FROND1Z1 SUIMTAS

ir išvežtas į Atlanto salą. Jo 
pastangos bandyti kraštą vai 
dyti koalicinio kabineto pagal 
ba nepatenkino kariuomenės, 
ir tapo nuverstas. Jo vieton pa 
šauktas pavaduotojas Jose Ma 
ria Guido. Bet padėtis dar ne 
aiški.
S Y RIJOS kariuomenė, kuri pa 
darė perversmą prieš santy 
kius su Egiptu,

KOVO 28 DIENĄ NUVER 
TĖ JO PASTATYTĄ

, VALDUĄ,

padaryti perversmai. 
Indokinijoje.
kaltindama ją koruprija ir ne 
sirūpinimu sorialinėmis refor 
momis, kurios buvusios pasta 
tytos į dienotvarkę. Persvers 
rną vykdė tas pats generolas 
Abdu! Kerim Zahreden. Pade 
tis Sirijoje dar neaiški. Pervers 
mininkai žada laikytis neutralu 
mo ir gerbti sutartis. 
IZRAELIS Syrij os pervers 
mininkų apkaltintas pasikėsini 
mu įsibrauti į jos teritoiiją, to 
del

SYRIJOS SANTYKIAI SU 
IZRAELIU ĮSITEMPIA.
Dar nėra tikslių žinių, ko Sy 

rija siekia, paleidusi parlamen 
tą ir nuvertusi valdžią. 
KONGE tvarkos dar nėra ir 
jos dar ilgai nebus, nes žmonės 
dar nepriaugę prie laisvės ir sa 
varankiškos gyvenimo, o ne 
tvarkos kurstytojų perdaug. 
INDOKINIJOJE taip pat ne 
prieinama prie taikos ir tvar 
kos, nes netvarka yra tikslas 
tų, kurie ją daro.

ĮDOMŪS REIŠKINIAI 
SOVIETIJOJE.

Kinijos komunistai nerespek 
tuoja Chruščiovo autoriteto, 
patys nori veikti savarankiškai. 
PEIP1NGAS laikosi priešingai 
Chruščiovo nusistatymui, todėl 
Maskva atšaukė iš Kinijos sa 
vo atominius ekspertus. Sm m 
ka ir abiejų kraštų prekybos 
santykiai.

KUBOJE DIDELĖ KRIZĖ
— plačiu straipsniu pasisakė 
„The Montreal Star“ redakto 
rius, atsilankęs Kuboje. Kuba 
dabar jau laukia Amerikos in 
vazijos, ir Kastro jos dabar ne 
sulaikytų. Ypač, kad gyvent' 
jai jau neturi ko valgyti.

KITOS ŽINIOS
— JAV prezidentas Kenne 

dy spaudos konferencijoje pra 
nšė, kad jeigu Europa būtų už 
pulta, tai Amerika ją gintų vi 
somis priemonėmis.

— Kennedy kreipėsi į kong 
resž dėl priemonių, kaip sulai 
kyti dolerių ir aukso plaukimą 
,š Amerikos.

— JAV prezidentas pasisa 
kė už mokesčių mažinimą ir ne 
darbo apdraudimo didinimą.

— Chruščiovas savo prieš t 
stalinininką Šepilovą padėjo į 
oepročių ligi ninę.

— Tarptautinė Skautų orga 
nizacija vis dėlto paskelbė tau 
tinių skautų organizacijų palvi 
dimą.

— Čiang Kaišekas, kaip 
skelbia informuoti šaltiniai, 
esąs pasiryžęs išsikelti į Kinijoj 
sausumą.

LIETUVIŲ KALBOTYROS 
KLAUSIMAI

Lietuvoje pasirodė Mokslų 
akademijos išleista „Lietuvių 
kalbotyros klausimų“ ketvirte 
ii knyga. Išspausdinta 19 strai 
psnių lietuvių kalbos grama 
tikos, dialektologijos, istorijos 
toponimikos ir leksikografijos 
klausimais. Kai kurie straips 
niai: K. Ulvydo apie J. Jab 
lonskį — lietuvių literatūrinės 
kalbos ugdytoją, B. Savuky 
no — Ežerų vardai, J. Kruo 
po apie Daukanto leksikogiafi 
nius darbus. Šiame leidinyje pa 
slolbli ir rusų mokslininkų dar 
ba*.

PAJAMŲ MOKESČIAI 19(
Pirmieji individualipių paja 

mų 4% mokesčiai Kanadoje 
buvo pradėti imti 1917 m., bet 
sąlygos įstatymo keliu buvo 
keičiamos. Pereitais metais bu 
vo padaryta apie 50 pataisų, 
kurios paliečia visas mokesčių 
mokėtojų rūšis:

Studentai lankantieji univer 
sitetą Kanadoje gali atskaičiuo 
ii mokslapinigius. Pramatant, 
kad studento metinės pajamos, 
atskaičiavus mokslapinigius, nė 
ra daugiau kaip $950, tėvas ga 
Ii pareikšti atskaičiavimą $500 
sumoje, skaičiuojant savo pa 
jamų mokestį (dependent de 
duction).

Teisėtos išlaidos, padarytos 
tarnautojo renkant jam priklu 
somą algą, yra atskaitomos.

Tarnautojas nemoka paja 
mų mokesčio už įnašus, padary 
tus kaip atidėtą pelną šėrų pa 
vidale.

Išmokos, padarytos savano 
riams gaisrininkams ligi $300 į 
metus nėra apmokestinamos

Tarnautojai, palieką kanadiš 
kas firmas, negali išvengti ne

1 METŲ YRA PAKEISTI 
mokėję pajamų mokesčio iž 
sumas, sudėtas į pensijų lon 
dus, jei jie palieka Kanadą tuo 
jau. Reguliarūs periodiniai iš 
mokėjimai, kurie sudėti per jo 
gyventą laiką ne nuolatinio Ka 
nados gyventojo, yra išimti is 
šio skyriaus.

Verslo srity mokesčių įsta 
tymdavystė gali būti išlyginta, 
norint padrąsinti dėjimą atidė 
to pelno šėrų pavidale. Moks 
linių tyrimų padidėjimas bend 
rovės viduje yra skatinamas, n 
dabar visos išlaidos, padarytos 
mokslinių tyrinėjimų tikslu, ne 
ra apmokestinamos. Mokę ji 
mai, padaryti ne-pelno korpo 
racijų mokslinių tyrimų tikslu, 
taip pat yra neapmokestinarr i.

KANADOS UNIVERSITE 
TŲ STEBĖTINAS 

AUGIMAS
yra aiškus iš įsirašymo skaičių. 
1960-61 m. studentų skaičius 
padidėjo ligi 114.000, kas su 
daro tris kartus daugiau negu 
tai buvo prieš -20 metų. Š*e 
skaičiai rodo, kad jie repreztn

bendrąją rinką sudaro nemažu 
rūpesčių, nes jai reikia suside 
rinti su visomis Britų bendiuo 
menės dalimis, į Kanadą jau 
antrą kartą buvo atsiuntusi sa 
vo tiems reikalams atstovą. Jis 
turėjo pasitarimus su Diefenba 
keriu, Flemingu ir Hessu.

Kaip žinoma, Kanada, ture 
dama lengvatų prekyboje su 
Anglija, nebuvo linkusi jungtis 
j bendrąją rinką, tačiau į ją 
jungiantis ir Amerikai, nėra i* 
eities, todėl ir Kanada tariaii, 
kaip jai įsijungti į bendrąją r.>. 
ką, kad iš to nebūtų nuostolių.

— Geležinkelių streikas K a 
nadoje neįvyks, nes geležinke 
lių profsąjunga susitarė ir pas; 
rašė kolektyvinę sutartį.

STUD. A. GRAŽYS, 
žinomas mūsų sportininkas, is 
rinktas Loyola College athle 
tic Association pirmininku
pneš savo oponentą, L. Cul 
len, jis laimėjo 376 balsais
prieš 222.

— Sovietai skelbia fantazi 
jas apie tai, kas bus 1980 me 
tais, bet dabartis rodo, kad taip 
nebun, nes darbai nsina pir 
myn.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
Krašto Tarybon pasiūlytų kandidatų sąrašas

Marija

1 [ ] Bakšys Stasys 48
2 [ ] Balsevičius Pranas 62
3 [ ]| Barisas Vytautas 47
4 L | Baronas Kazys 11
5 [ ] Bastys Pranas 57
6 [ | Bernotas Juozas 29
7 [ | Borevičius Jonas 55
8 [ ]| Čepas Silvestras 40
9 [ | Daniliūnas Edvard. 48

10 [ | Dvilaitis Juozas 44
H [ | Gražys Antanas 59
12 [ J Gudaitis Eduardas 25
13 | ] Gustainis Jonas 40
14 [ ] Januška Petras 46
15 [ ] Janušonis Stasys 51
16 1 ] Jasiūnienė Viktorija 46
17 1 ] Jurkevičienė Emil. 44
18 [ | Kardelis Jonas 68
19 | ]| Karka Jonas 50
20 [ | Kęsgailą Steponas 51
21 | 1| Kšivickas Jonas , 51
22 [ j Kudžrna Augustinas 45
23 [ ] Kudžrna Vytautas 50
24 [ | Kuolas Augustinas 51
25 | ] Lelis Petras 57
26 |[ ]| Liudžius Antanas 52
27 | ] Lukoševičius Jonas 45
28 [ ] Lukoševičius Petras 41
29 | ]| Mališka Izidorius 42
30 | ] Mikšys Jonas 56
31 I ] Nagys Henrikas dr. 41
32 [ ] Norkeliūnas Albert. 36
33 |[ | Norkus Kęstutis 36
34 [ ] Pavilanis Vytautas 41
35 .| Pleinys Jeronimas 39
36 | ]| Pusarauskas Alfred. 29
37 |[ ■ | Ramanauskas Myk. 64
38 |[ ]| Remeikis Jonas 45
,39 |[ :| Rudinskas Pranas 51
40 [ ] Rušas Vladas 46
41 [ ] Sakalas Balys 46
42 |: ] Simanavičius Juozas 44
43 |: ] Skripkutė Lucija 35
4ų [ ] Skučas Juozas 41
45 [ i Smaižienė Viktorija 54
46 [ i Sonda Vladas 54
M7 |L :| Šarapnickas Juozas 48
48 [ ] Šemogas Jonas 50
49 [ ] Šetikas Adolfas 47
50 [ ] Šetkus Steponas 50
51 I ] TautkeviČienė Valė, 34
52 Į ] Užupis Viktoras 52
'53 [ ] Vaidotas Vaclovas 71
54 [ ] Vasys - Vasiliauskas 42

Vacys
55 [ ] Venskevičienė 30

Darbininkas Hamilton
Ekonomistas Toronto
Dipl. mišk, ir mok. Windsor
Darbininkas Hamilton
Darbininkas Toronto
Notaras Montreal
Kunigas Montreal
Vet. gydytojas Toronto
Tarnautojas London
Miškininkas Toronto
Teisininkas Montreal
Inž. padėjėjas Niagara Falls
Mokytojas Toronto
Ekonomistas Windsor
Ekonomistas Niagara Falls
Tarnautoja Sudbury
Buhalterė Toronto
Laikraštininkas Montreal
Ekonomistas Toronto
Tarnautojas Montreal
Inžinierius Hamilton
Statybininkas Montreal
Darbininkas Montreal
Tarnautojas Toronto
Inžinierius Toronto
Notaras Hamilton
Nek. turto pard. Montreal
Agronomas Montreal
Inžinierių s Montreal
Mokytojas , Hamilton
Rašytojas Montreal
'D’assurance broker Montreal
Iarnautojas Hamilton
Med. gydytojas Montreal
Darbininkas Hamilton
Inžinierius Montreal
Tarnautojas Oakville
Tarnautojas Sudbury

Agronomas Montreal
Elev. mechan. Toronto
Ekonomistas Toronto
Radio progr. ved. Toronto
Tarnautoja Hamilton
Komersantas Montreal
Mokytoja Winnipeg
Tarnautojas Toronto
Darbininkas St. Catharine
Med. gydytojas Montreal
Darbininkas St. Catharine
Ekonomistas St. Catharine
Sąskaitininkė Windsor
Buhalteris Toronto
Namų rentin. Toronto
Najud. turto pard. Toronto

Mokytoja Sudbury

Vyriausia Rinkinių Komisija.

RŪBŲ VAJUS SUVALKŲ 
TRIKAMPIO 
LIETUVIAMS

daromas iki Velykų švenčių. 
Šią savaitę yra dar gauta kele 
tas laiškų. Viso jau 40 prašy 
mų. Daugiausia prašo moterys, 
jaunos ir senos, prašo sau a- 
savo vaikams, mažiems ar į mo 
kyklą einantiems. Skui.už.as. 
kad pragyvenimą šiaip taip už 
sidirba, bet drabužių nepajėgia 
įsigyti.
l enką kreiptis į Montrealio lie 
tuvių visuomenę su prašymu:
a) dėvėtų, dar gerame stovyje 

drabužių,
b) pinigų persiuntimo išla; 

doms padengti.
Norintieji paaukoti drabužių 

ar pinigų, prašomi skambinti 
J. Kęsgailienei PO 7-5956, Iz. 
Mališkai RI 7-5846, A. Rusi 
nui DO 6-7231.

Asmenys ar organizacijos, 
norinčius pasiųsti tiesiogiai, pra 
šomi kreiptis į anksčiau nurody
tus asmenis dėl adresų ar infer 
macijų, dėl siuntinių siuntimo 
tvarkos.

Sėkmingam vajui yra būti 
nai reikalingi talkininkai, ku 
ne ne tik nelaukdami surinktų 
atliekamus dar geram stovyje 
rūbus, bet dar parinktų rūbų >š 
artimiausių savo kaimynų, ar 
juos paragintų.

Nuo sekančios savaitės bu« 
pradėtos skelbti aukotojų ir tai 
kininkų pavardės.

Vajui vadovauja Montrea 
lio Lietuvių Seimelio Prez>diu 
mo šalpos reikalams narys J. 
Gudas.

Vajaus talkininkais yra kvie 
čiami ir asmenys ir organiza 
ei jos.

Vajaus talkininkų vardu
Iz. Mališka.

# Vasiliauskas Jonas, Lietuvos 
valstybinio baleto artistas, da 
bar gyvenąs Bostone, kur jo 
žmona auri baleto studiją, šio 
mis dienomis lankėsi tarnybos 
reikalais Montrealyje ir buve 
susitikęs su kolegomis iš valsty 
bės teatro.

LAISVO TAUTŲ APSI 
SPRENDIMO LYGA 

PARYŽIUJE
Prancūzijos parlamento už 

sienio kom. pirm. M. Schuman 
nui vadovaujant, Paryžiuje 
įsteigta laisvo Tautų apsiskren 
dimo lyga. Jos tikslas yra pa 
remti sugebančių valdytis tau 
tų pastangas atgauti neprik'au 
somybę, planingai šalinti pa 
šauly kolonializmo reiškinius, 
studijuoti galimybes įvairioms 
tautoms ir visose pasaulio da 
lyse pareikšti apsisprendimo 
teises. Šitoji lyga numato rū 
pintis ir laisvo tautų apsispren 
dimo teisėmis centro ir rytinė 
ie Europoje. Šiuo metu demo 
kratiniuose kraštuose sudaro 
mi komitetai iš 12-kos parla 
mentarų. Sudarytoji Lyga tau 
tų apsisprendimo reikalu pa 
tieks rezoliucijas, siųs raštus 
vyriausybėms, politikams, or 
ganizuos „apvaliojo stalo“ dis 
kusijas, spaudos konferencijas 
ir kt.

TORONTO

„PARAMOS” KASA
Lietuvių kredito kooeeraty 

vo Toronte, nuo vasario mėn. 
9 dienos bus atidaryta: dienas 
metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 
min. kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 
8 v. 30 min. tiktai pirmadir 
niais ir penktadieniais.
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Mūsų pozicijų ir opozicija
ANTANAS RAMŪNAS 
per dideli, didesni negu mes 
esame... Istorija sugrąžino mus 
į mus pačius. Šv Augustinas, 
įkvėptas Sokrato, rašė: redi 
in te ipsum, in interiore homi 
ne habitat veritas; sugiįžk į sa 
ve patį, tiesa gyvena žmogaus 
viduje. Tikias žmogaus sugrį 

lenkų vadovauja žimas į save patį yra atradimas 
tų, jokiais išoriniais ginklais ne 
paimamų apkasų, į kuriuos gi 
liai įsikasę galime ir turime pi a 
dėti savęs ir pasaulio užkaria 
viiną bei pergalę.

Jeigu išmintis ir pramatymas 
yra patikimas kelias į mūsų po 
litinę bei kultūrinę veiklą, ta. 
diskusija, ypač vieša, discipli 
nuota diskusija (a disciplined 
discussonj yra tautai bei bend 
ruomenei patikimas kelias į iš 
mintį bei pramatymą. Gaila, 
kad savo metu Lietuvoje taip 
mažai klubų bei viešų kultūri 
nių pobūvių būta. Tik dabar 
suprantu, kiek man, jaunam 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentui, bus naudos davę Juo 
zo Keliuočio organizuoti Naa 
josios Romuvos pobūviai bei 
diskusijos. Apie žemynines Eu 
ropos kraštus yra sakoma, jog 
lenai tauta sukūrė mokykla 
Apie Angliją, atvirkščiai, sako 
ma, jog tenai mokykla sukūrė 
tautą. Būdamas Anglijoje, sve 
čiavausi Oksfordo universitete. 
po šaunios ir ceremonijų pil 
nos vakarienės su institucijos 
galva, profesoriais ir studentais 
sekė ištisas valandas (rukus 
mokslinė „disciplinuota disku 
sija“, kuri mano atmintyje pa 
liko šviesiausią ir niekad neiš 
dildomą įspūdį. Tik suvokęs 
Oksfordo universiteto dvasią, 
gali suvokti, kas yra Anglija u 
kame slypi anglų tarptautinės 
Įstaigos bei galybės raktas. Juo 
zas Stalinas - Džugašvilis yra 
aptaręs valstybę kaip mašina 
sutriuškinti opozicijai. Anglai 
opozicijos ne tik net.iuškina 
bet atvirkščiai, ją pripažįsta, 
ją pažįsta, ją gerbia, ją glebo 
ja, ja džiaugiasi. Žmogui gyve 
nime niekas tiek nepadeda, 
kaip opozicija. Tik per opozi 
ciją ir opozicijoj, kaip tam 
veidrody, asmuo ir tauta gali 
pamatyti, kas jie yra, o neturė 
tų būti ir kas jie nėra, o ture 
tų būti. Be opozicijos žmogų, 
nemato savo pozicijos. Per kū 
rybišką opoziciją surasime sa 
vo poziciją, padėdami vienas 
kitam žengti į platumas ir kop 
ti j augštumas.

RAŠO PROF. DR.
Prieš kurį laiką man teko 

skaityti laikraščiuose kaip lei, 
kų egzilinės vyriausybės Lon 
done atstovas lankėsi Šiaurcs 
Amerikoje, savo kalbose iškel 
damas intermariumo bei tarp 
jūrio, t. y. nuo Baltijos jūros 
iki Juodosios jūros valstybių 
sąjungos, 
mos, idėją ir idealą. Po to tai 
jau visi lenkai gyvai sukruto1 
ir tie, kurie yra užsieniuose ir 
tie, kurie yra pačioj Lenkijoj. 
Jie dirba sutartinai, vedami 
idealo: Ad maiorem Poloniae 
gloriam. Lenkų šaunus pavyz 
dys turėtų paskatinti ir kitas 
kaimynines tautas nesnausti. 
Didžiadvasio Vinco Kudirkos 
Šūkis: Kelkite, kelkite, kelki 
tel .. galioja nūn labjau negu 
bet kada. Visuotinė istorija yra 
pilna visokių netikėtumų. Bet 
kokiam netikėtumui turime oū 
ti iš anksto pasiruošę.

Visą mūsų kultūrinę bei po 
litinę veikseną turi vesti ismin 
tis ir pramatymas. Aklam ir ra 
cijonalizmui, instinktų, emocį 
jų išsiveržimui čia neturėtų bū 
ti vietos. Išminties ir veiklos 
sąjunga garantuoja pasisekimą. 
Veikla, kad ir labj ausiai išvys 
tyta, bet atsieta nuo išminties, 
veda į bedugnę. Ir tai juo lab 
jau veikla išvystyta, juo sma: 
kiau ir giliau krintamą į bcuub 
nę! Pavyzdžių pilna aplinkui. 
Ypač politikoj. Kaip kad žai 
bas eina prieš perkūną, taip 
mūsų mąstymas turi eiti prieš 
mūsų veikimą.

Ruoškimės tai istorinei va 
landai, kada lietuvių tautai 
teks skleisti po pasaulį ne tik 
šviesą ir tiesą, bet taip pat — 
žaibus ir perkūnus. Gal būt, 
patys sau sakysime: ,,Mūsų 
maža. Mažyčiai esame“. Tai^ 
sakome, nes ne iš reikiamo taŠ 
ko į klausimą žvelgiame. Grei 
čiausiai, kaip tik dėl to ir esą 
me mažyčiai fiziškai, kad būtu 
me dideli bei didingi dvasiškai. 
Iki šiolei, kurie kraštai bus pa 
likę visuotinėj istorijoj giliau 
šių ir niekad neišdildomų pėd 
sakų? — Graikija ir Judėja. 
Abi mažytės. Tautos ūgis vien 
ekstensyvine kryptimi gali nei 
giamai paveikti bei sukliudyti 
tautos ūgį intensyvinę krypti 
mi. Tiek asmens, tiek tautos 
gyvenime išlaikytina pus.ausvy 
ra tarp ekstraversijos ir intra 
versijos. Praeityje esame buvę 
politinės ekstraversijos auka. 
Buvo laikai, kada mes buvome

Amerikos laikysena griežtėja K. L BENDRUOMENES REIKALAI 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RINKIMŲ 

IŠVAKARĖSE
55 kandidatai j Krašto Tarybą. 

Mokytojų Dienos Montreaiyje Atvelykio savaitgalį. 
Krašto valdybos atstovai vyks į Windsorą.

Mokytojų Dienos šiemet įvyks 
Montreaiyje Atvelykio savan 
galį. Pranešimus padarys prity 
rę pedagogai — A. Rinktinas 
iš Toronto ir Sesuo Pauie š 
Putnamo, o Montrealio Augš 
tesniųjų lituanistikos kursu St 
minaro dalyviai pasisakys, i.u 
mokiniai iš mokytojų pageidnu 
ja savo akiračiui praplėsti. V- 
bos pirm. Stp. Kęsgailu pr.iui 
nė, kad Kr. Taryba įpare’g ųo 
apylinkes, kur veikia ieštad>e 
ninės, atsiųsti bent po vieną m . 
kytoją.

Konstatuota, kad baigusi .-a 
vo kadenciją KLB Hamiltono 
apyl. v-ba sulaužė Bendiuo.ne 
nės įstatus, neteisėtai pasielg 
dama su solidarumo mokesčiu, 
dėl ko Kr. V-ba daro žygių re 
teisėtumui pašalinti.

Aptarti KLB Calgario, Al 
ta, apylinkės reikalai ir sutaria 
daryti tinkamų žygių.

Aptartas mažlietuvių veikė 
jo, atvykusio iš Europos V. 
Banaičio lankymosi faktas n 
pritarta KLB Politinio komite 
to nutarimui jį pakviesti į Mo 
ntrealį.

Pirm, padėkojo Kult. F-d ■> 
pirm. T. J. Borevičiui už vai 
dybos atstovavimą įteikiant re. 
šytojai B. Pūkelevičiūtei pre 
miją Toronte.

Pareikštas apgailestavimas 
dėl pasireiškusių didelių ne 
sklandumų tyšium su delegaci 
jos lankymosi pas JAV orezi 
dentą.

KLB KV Informacija.

ASTRONAUTO J. GLENN’O ŽYGIS
Pavykusis pulk. J. Gleen kosm onautinis skridimas. Roberto 

Kennedy kelionė į Azijos ir Europos kraštus.
(Mūsų spec, korespondento)

Šiandien jau ir tolimuose pa 
šaulio užkampiuose yra žino 
ma apie astronauto J. Gleen 
žygį, j° padarytus tris orbitra 
čius aplink Žemės rutulį. Belie 
ka tik panagrinėti to žygio rei 
kšmę. Tai nebuvo koks naujas 
technikinis stebuklas, nes juk 
jau du rusai panašius orbitinius 
skridimus yra padarę. Iš ameri 
kiečių pusės, tai buvo greičiau 
pirmas vaisius ilgo ir kruopš 
taus paruošiamojo darbo, pu
mas žmogaus žingsnis į dausų 
erdvę, po kurio netrukus turės 
sekti kiti, dar sudėtingesni.

S Amerikiečiai erdvės sričių rno 
kslininkai sako: „Mes nedirc » 
me parodai ir lenktynėms, kaip 
rusai, mes stengėmės pirmiau 
padėti tvirtą pagrindą, kuriuo 
galėtų remtis ne tik vienas-ant 
ras meteorinis 
bet sistematiškas 
vės skraidybinis 
brėžiama ir tai, 
mas, kaip ir jam pasiruošimai, 
buvo atliekama atvirai ir vie 
šai, korespondentams ir televi 
zijos kameroms stebint, tuo 
tarpu kai rusai visa darė slap 
čiomis; apie savo kosmonautų 
skridimus jie iki šiol nėra davę 
tarptautinei mokslinei bendruo 
menei jokiu technikinių ar mc 
kalinių žinių, o vien tik žiup« 
nį mediciniškų stebėjimų.

Psichologiškai - politinė J. 
Glenn'o žygio reikšmė yra di 
dėlė, nes tatai pakėlė ameri 
kiečių savivertę, išblaškė mitą 
apie Sovietų baisią pažangą to 
ie srityje, toli pralenkiant Ame 
aką... Nenuostabu tad, jog 
amerikiečiai sveikino J. Glenn* 
ą su tokiu entuziazmu, kuris pra 
šoko net Lindbergo sutikimą, 
perskridus jam Atlantą. Ve 
šingtone, nepaisant labai lietin 
go tos dienos oro, pasipylė į 
gatves apie 250,000 žmonių, 
New Yorke—apie 4 milionai! 
Kur, kur, bet šitoje „publicity 
srity amerudečiai tikrai p-alui 
kė rusus, iškeldami savo didvy
rio garsą. Čia prisidėjo dar ir 
ta aplinkybė, kad New Yorke 
buvo progos pristatyti Gieen’ą 
tarptautiniam forumui — J ing 
tinėms Tautoms. Ten jį, kitų

švyster ėjimas, 
tolimosios erd 
tyrimas“. Pa 

kad šis skricb

tarpe, ilgai ir išsamiai klausinė 
jo Sovietų atstovas J. T-se V 
Zorin. Paskui, kalbėdamas te 
levizijoje spaudos konferenci 
joje, J. Glenn’as — kurs, beje, 
turi geroką dožą humoro, pa 
stebėjo: „Aš nemaniau, kad 
diplomatai taip daug nusimąny 
tų apie astronautiką ir inteie 
suotųsi tokiomis technikinėmis 
detalėmis.
ėjo — praėjo; amerikiečių 
tika ir čia bus skirtinga nuo 
vietų: jie nevežios Glenn'o 
kitus kraštus, kaip tai darė 
sai su Gagarin uir 1 itovu, o 
liks jį dirbti savo srityje tol 
niems erdvių žygiams.

PREZIDENTO BROLIO 
ROBERTO MISIJA 

UŽSIENIUOSE
Nemažos reikšmės tarptauti 

nei Jungtinių A. Valstybių lai 
kysenai turėjo ir Prezident .< 
brolio, Roberto Kennedy keli s 
nė į Tolimuosius Rytus ir '-.ai 
kuriuos svarbius Europos kiaš 
tus — Vakarų Berlyną, Ūian 
diją, Bonn’ą, Paryžių. Jis v.»< 
federalinės vyriausybės Ve.isiy 
bės Gynėjas (Attorney Gtne 
ral) t. r. Teisingumo ministe 
ris. Bet jis drauge yra Preziden 
to brolis ir artimas poa niis 
bendradarbis. Tad neabejoti 
na, kad savo nūsjioje js tuiė 
jo, nors ir neoficialiai, kai k>; 
rių tarptautinės politikos uždą 
vinių. Tardamasis ar daryda 
mas viešus pareiškimus, jis ga 
Įėjo daryti tik tai, ką žinojo ne 
prieštaraujant Prezidento nusi 
statymui. Čia ypatingai svarbus 
ir kategoriškas buvo jo pareiš 
kimas Vakarų Berlyne, kur jis 
užtikrino, kad tą miestą ani’ri 
kiečiai ginsią taip pat, kaip g n 
tų New Y orką ar Čikagą. . 7. 
sa R. Kennedy ilgoka n ivai 
riopa kelionė atrodo bus buvu 
si gana veiksminga ir sekmai 
ga. Jos vaisiai — palikta įtaka 
ir parvežtos informacijos — ne. 
abejotinai veiks tolesnę šie 
krašto užsienio politiką. Ir vei 
ks teigiamai, nes juk ne be rei 
kalo Sovietai apšaukė Robertą 
Kennedy po šios jo keliones ko 
munizmo priešu Nr. 1.

Bus daugiau.

Tačiau reklama 
tak 
So 
p. 
ru 
pa 
eo

tuos apie 260,000. LN v-oa 
vo 22 d. posėdyje priėmė šį lė 
šų sutelkimo planą: visi 24 jos 
nariai iki bal. 25 d. surenka iš 
lietuvių po 500 dol. kiek z e 
nas; $50,000 nutarta skolinus 
.š bankų šeštu metiniu puošim 
Čiu. Ją garantuoja 20 narių p* 
$2,500, kurie vėliau šiai suma; 
išplatins LN šėrų, $200,000 nu

giama su auditorija, ir šalia jos 
lietuviška seklyčia.

Lietuvių Namai taip sunla 
nuoti, kad vispusiškai paten 
kins visus lietuviškus >-eikalavi 
mus ir neš jų namams pelną. 
Jų projektą paruošė torout’e 
čiai lietuviai inž. Pr. Čep.is 
ir dr. inž. Kulpavičius.

Viena sunkiausiai apvald*
mų problemų — tai lėšų šutei matyta pirmais morgyčiais. 
kimas. Projektas be sklypo r.-t"; V bos priimtas lėšų planu

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMUS PASITINKANT
Tautos Namų įsigijimo mil. 

tis Hamiltone kilo kartu su 
naujųjų ateivių į šį miestą atvy 
kimu. Po kelių nepavykusių 
bandymų ja realizuoti, paga 
liau 1956 m. sausio 15 d. B- 
nės tuo reikalu susirinkime Šri 
mažytis anuo metu lietuviškas 
sekios grūdelis krinta į gerą d ir 
vą ir po 6 m. sutelktinio v<s • • 
menės ir LN v-bų darbo išau 
ga į didelį ir žydintį medj.

Planuojamieji šį pavasari 
statyti Lietuvių Namai Hanrl 
tone išorine išvaizda bus vie 
nas gražiausių ir originaliausių 
architektūrinių kūrinių šiame 
didmiestyje.

Pusrūsyje bus 12 alėjų kėg 
lių (bowling), salė su kavine 
ir vaikams žaidimo kamburia .

Jos pietiniame gale įrengiamas 
lietuviškas klubas su biliardui 
patalpa ir šachmatų kambarin

Pirmame augšte per ou js 
nų įėjimą patenkame į didžią 
ją salę — auditoriją, kuri turi 
22 p. augščio ir pritaikyta be 
savo pagrindinės paskirties dar 
ir krepšiniui žaisti. Audilorijn 
be scenos yra 96x65' ir kaita 
su balkonais talpins per 100? 
žmonių. Šalia jos įrengti rūta 
nės, raštinė, virtuvė, sargo bu
tas, sandėlis ir kavinė. Scer a 
numatyta 5O’x28’. Jos apačio 
je iš Hunter g-vės lietuviškai 
•bankeliui ir dar 3 krautuvėms 
patalpos.

Antrame augšte mažoji sa 
lė 150 žmonių, reikalui esant 
gali būti atitraukus sieną sujun

iii

Kovo 27 d. posėdyje KLB 
Kr. V-ba aptarė eilę Degamų 
jų reikalų. Pirmininkas otp 
Kęsgailą painformavo, kad Į 
KLB Krašto Tarybą išstatyta 
55 kandidatai, iš kurių tiktai iv 
senųjų, tat pirmininkas pasi 
džiaugė, kad 30 rš tokio 
čiaus nesunku bus pasirinkti. 
Svarbesnis dalykas, kad visi 
■lietfuviai dalyvautų rinkimuo 

sc. Tai yra svarbu palodyti 
kad esame sąmoningos tautos 
žmonės ir kalbėdami į valdžios 
žmones ar tarptautine prasme, 
kad galėtume tai įtaigoti v .su 
savo svoriu ir autoritetu. '! o 
dėl nepaprastai svarbu, juo dau 
giausia lietuvių dalyvautų rii, 
kimuose — ateitų balandžio 
29 d. prie urnų ir padoutų sa 
vo balsus. Tuo reikalu prašo 
mos veikti Bendruomenės r 
Kitos organizacijos, ta prasm 
prašomi veikti klebonai ir kuai 
gai, mokytojai ir visi sąmonin 
gi lietuviai. Rinkimams tuošiv 
mas plakatas, kuris bus išsiun 
tinėtas apylinkėms.

Geriau IX Lietuvių Dienos 
reikalus išsiaiškinai KLB Kr. 
V-ba išrinko vykti į Windsorą 
delegaciją iš pirm. Stp. Kęs 
gailos, sekr. P. Lukoševičiaus 
ir inf. J. Kardelio.

Posėdžio metu susipažinta 
su p. Ignaičio atsiųstais Lietu 
vių Fondo įstatais ir jiems per 
žiūrėti išrinkta komisija iš Pr- 
Rudinsko, Dr. J. Šemogo u J. 
Kardelio.

Kultūros Fondo pirm. T. J. 
Borevičius, SJ, pranešė, xa..'

yra realus. Jo įvykdymas pi i 
klausys nuo visų mūsų geros 
valios. LN įeikalaS dabar atsi 
r>toja prieš mus taip, kad sav<> 
asmeniško prisidėjimo atidėti'.: 
ti jau negalime.

Šia proga esu v-bos igalio 
tas kreiptis į viso pasaulio lietu 
vius su prašymu mus paremti 
Mes turėsime . Liet. Namuose 
patalpų, kurios skiramois liet, 
reikalams ir pajamų neduos. 
Joms pastatyti ir įrengti renčia 
aukų. Maloniai prašau vrioo 
Amerikos ir Kanados lietuvius 
paaukoti po keletą LN plytų, 
kurios kaina $1.00. Aukas p a 
šau siųsti mano adresu; St 
Bakšys, 38 Stanley Ave., Ha 
milton, Ont. Taipgi būtumėm 
laimingi, jei gautumem staru 
bių aukotojų.
bus įamžintas 
priklausomai
džio būsimuose Lietuvių 
muose.

Šis tautinis pastatas yra 
nas didžiausių lietuviškų darbų 
pokarinėje Išeivijoje.

kartoms didžiausia atrama iv 
paskatinimas neužmiršti tėvų 
ir prosenelių lietuviško paliki 
mo. Tad kas Kiek pajėg nri<t 
tuojau prisidėkime prie šio m l 
žiniško darbo užbaigimo.

Jūsų

St. Bakšys
LN valdybos pirmininkas.

pa 
m. 
55

KAS SUMEDŽIOTA 
LIETUVOJE?

Pagal Vilniaus radijo 
skelbtus duomenis, 1961 
Lietuvoje buvo sumedžioti
.402 kiškiai, 7.684 rudosios la 
pės, 3.877 usūriniai šunes, 161 
barsukas, 75 kiaunės, 16 ūdrų 
ir kitokių žvėrelių. Suskaičiuo 
Ii ir kurmiai — jų buvo sugau 
dyta 163.655. Kurmių kailiu 
kai esą vertinga žaliava pra 
monei. Iš kitų žvėrių, praėju 
siais metais buvo sumedžiota: 
203 stirnos ir 900 šernų. Di 
džiausiąs šernas svėrė 296 kg. 

pokarinėje išeivijoje. Jis bus Tai daugumoje seni patinai. Sa 
mūsų lietuviškos vienybės, soli vo mėsa šernai atpirko didelę 
darumo ir meilės savai taut»i dalį pasėliams padarytų nuos 
realus simbolis, o ateinančioms tolių. E.

|ų atminimas 
matomu būdu, 

nuo aukos U> 
Na

vie

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBOS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
1962 m. vasario 16 d. „Nepriklausomos Lietuvos“ redak 

ijoje įvykęs Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ 
lirektorių posėdis nutarė:

1. Tuojau eiti prie ofseto mašinų užpirkimo ir tuo tiksiu 
galimai greičiau surinkti reikalingas užpirkimui žinias;

2. Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo vajų, kreipian 
i į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 

pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų
• ondui įnašų;

3. Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 
kaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 
uvos“ prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
renumeratoriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Nepri 
lausomą Lietuvą“ gauna už pusę prenumeratos kainos me 
arns: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3

dolerius.
4. Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie 

uvių įsikūrimui' Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus 
alkininkams ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau

dabar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
resu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

5. Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas
čių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 
bet nori „Nepr. Lietuvą“ skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikuriems pavieniams 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsirastų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolenų? 
IŠ tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
šomi atsiliepti. Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

JUOKDARIAI
VISKO YRA, O DUONOS NĖRA

Kai Chruščiovas ir Kremlių 
je, ir Minske ir Plėšiniuose pi a 
dėjo kaukti, jog trūksta mais 
to — trūksta duonos, pieno ir 
mėsos, Mizaros nervai neišlai 
kė ir jis paskambino draugui 
Paleckiui.

Mizara: 
sakyk, kokia ten pas jus 
vietuose, darosi velniava? 
taip aimanuoja šaunusis ir š!o 
vingasis mūsų draugas ir va 
das Nikita?

Paleckis: Duonos, pieno ir 
mėsos mums trūksta, draugas 
Rojau;

Mizara: Kodėl gi taip yra? 
Pas jus, prakeiktoje kapitalis 
tinėje santvarkoje, maisto pro 
dūktų chot otbavliai. Mūsų 
ūktai dešimta dalis žmonių, to 
kas pas jus gamina maistą i 
jo neturime kur dėti. Siūlome 
ir jums dovanai, ir valdžia ūki 
ninkus prašo mažiau gaminti, 
nes neturi kur padėti, o pas 
jus, kur darbo žmogui taip ge 
ra gyventi ir dirbti, nėra duo 
nos?

Paleckis: Taip, draugas Ro 
, jau, Nėra dtMMtua.

Draugas Justinai, 
so 

Ko

Mizara: Tai kur ji dingo?
Paleckis. Ji nedingo, nes jos 

nebuvo, draugas Rojau.
Mizara: Tai kur ji yra?
Paleckis: Niekur nėra. Del 

to mes ir kaukiame.
Mizara: Tai kodėl nėra?
Paleckis: Kai jūs lankėtės, 

aš jums sakiau, kodėl nėra duu 
nos.

Mizara: Tai ko pas jus yia?
Paleckis: Pas mus visko 

yra, bet duonos nėra.
Mizara: Tai gal tą viską ga 

Įima iškeisti į duoną?
Paleckis: Tas viskas jums 

duodama dovanai, bet jūs ne 
priimate, tai ir mes nepriimu 
me jūsų duonos. . .

Mizara: Tai ar geriau šuniu 
kaukti, negu duoną priimti?

Paleckis: Žiūrint kam. Niki 
ta randa, kad geriau pakaukti, 
kad ir jūs išgirstumėt.

Mizara: 
yra prastas 
das. . .

Paleckis:
Rojau. Iš
duonos neatsiras. . .

Bet tas kaukimas 
to „visko“ palv

Gudbai, draugas 
šito pasikalbejim >
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HENRIKAS BLAZAS

Iš vienos pusės turime nepa 
lūžusį įsitikinimą, kad „Lietu 
vių tautos teisė būti laisvai, su 
vereninei bei nepriklausomai 
nėra pasenusi, bet palieka visa 
dos gal'oje nežiūrint to, kad 
Sovietų Sąjunga yra ją sun 
kiai pažeidusi ir toliau pažei 
džia, laikydama mūsų kraštą 
neteisėtoj okupacijoj. Ta mūsų 
tautos teisė tebegalioja... nes 
Sovietų S-gos smurtas... nesu 
kuria naujos teisės, bet priešin 
gai, pažeistąją padaro tik aiš 
kesnę ir kilnesnę". Taip kiausi 
mą formuluoja L. D. Š. Min. 
S. Lozoraitis savo žodyje į lie 
tuvius išeivius nepriklausomy 
bės šventės proga, š. m. vasa 
rio mėn. Tas pačias mintis reiš 
kė Lietuvos atstovas Washing 
tone J. Kajeckas Clevelande, 
Atstovybės Washingtone pata 
rėjas Dr. S. Bačkis, Washing 
tone, B. C., VLIKo pirminiu 
kas Dr. A. Trimakas Toronte 
ir paskutinė VLIKo sesija sa 
vo priimtoje rezoliucijoje Nea 
Yorke, ALTa savo Vasario 16 
d. atsišaukime, bendrinė Ai> 
Tos ir A. L. B. delegacija pus 
JAV Prezidentą žodžiu ir įteik 
tame memorandume, o taip 
pat ir pati JAV vyriausybe per 
Valstybės Sekretorių Dean 
Rusk savo pareiškime Lietuvos 
Atstovybei Washingtone š. m. 
neaknklausomybės šventės pro 
ga. Neabejotina, kad tokio pat 
nepalaužiamo nusistatymo yra 
visa organizuota ir neorgani 
zuota lietuvių išeivijos plačioji 
visuomenė visame pasaulyje, 
o lygiai ir rusų pavergtoji tau 
ta už geležinės uždangos, ku 
rios nusiteikimą mums pcrtieku 
Inž. Juozas Miklovas Chica 
goję, pareikšdamas: „Aš tikiu, 
ir tautiečiai Lietuvoje tikisi, 
kad jūs tebesate susitelkę ir bū 
site nepalaužiami, visada kūpi 
ni to atsakingumo jausmo prieš 
savo tėvynę ir tautą... ir savo 
prievolės šventos dalį įnešit 
ant tėvynės laisvės aukuro“.

Visi tie pareiškimai aiškiai 
pasisakė prieš bet kurį bendra 
darbiavimą su priešu arba prieš

Dialogą tęsiant
KOKIOS PROBLEMOS BOTŲ APTARTINOS?

1. Mūsų pagindinio tikslo klausimu

dairymąsi kompromisų, Lietu 
vos nepriklausomybės ir atsta 
tymo siekiant, kuris išplaukia 
iš tebegaliojančių Lietuvos su 
verenumo teisių, o taip pat tarp 
tautinių teisių ir čarterių.

Tačiau iš antros pusės jau 
treti metai pučia ir kitokį vėjai, 
kurie nesilpnėja. Tuos vėjus 
galėtume pavadinti koegzisten 
cijos su esamu Lietuvoje rėži 
mu neva tai tautos gerovės var 
du. Bet kadangi esamas Lietu 
voje težimas tėra Maskvos įsa 
kymų vykdytojas, tai savaime 
aišku, kad šioji tendencija bū 
tų netiesioginė koegzistencija 
su Maskva per Vilnių.

Lietuviškieji Maskvos emi 
sarai, įkrapyti į Sovietų Sąjun 
gos diplomatines tarnybas Wa 
shingtone ir New Yorke, siekia 
sudaryti JAV lietuvių išeivijos 
tarpe branduolius, kurie puo 
selėtų bendradarbiavimo su 
esančiu Lietuvoje režimu min 
tį, platintų koegzistencijos nuo 
taikas išeivių visuomenėje, 
veikdami ją tąja kryptim žo 
džiu ir raštu ir, neva tai lietu 
vių tautos labui ir jos ekonomi 
niam ir kultūriniam klėstoji 
mui, ardytų veiksnius, kurie šie 
kia Lietuvai suverenumo ir tuo 
pačiu, Maskvos ir Vilniaus re 
žimo kęslams yra priešai.

Lietuviškų Maskvos emisaru 
įtakoje, o kartais ir nepriklau 
somai nuo jos, atsirado reiski 
niai, kurie sukėlė išeivijos vi 
suomenėje ir veiksniuose susi 
rūpinimo.

Visų pirm, prieš porą metų 
pasirodęs „Darbe“ A. Šalčiau" 
straipsnis su palankiu redakto 
riaus p. Kiznio prierašu, ir po 
to sekęs „Flukso“ organizavi 
mas, tiems patiems asmenim 
dalyvaujant. Tas įvykis, kaip 
daugelis anuomet spėjo, turėjo 
lietuvių išeivijos kietą tautinį 
ir ypač valstybinį nusistatymą 
paversti drebučiais, kurie fluk 
tuotųsi „kažkieno“ ir į kažkur 
diriguojamą kryptį.

Antrą, užpern. „Metmeny 
se“ išspausdintas ir angliškame 
vertime ^Lituanus“ pakarto'

GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

tas V. Rastenio straipsnis ,,Pri 
verstinės revoliucijos padari 
niai Lietuvoje“, kuris preten 
davo j išsamų padėties Lietuvo 
je pažinimą, ir tarp kitų kėlė 
klausimą; „ar leistina nepri 
klausomybės vardan dar kartą 
stumti kraštą į ūkinę katastro 
fą?“ (Aut. pabraukta).

Trečią, šiemet „Vienybėje“ 
išspausdintas S. Narkeliūnai 
tės aprašymas „New Yorkas 
—Vilnius ii atgal", kur dauge 
'is okupacijos ir režimo padari 
nių yra pateisinta ar sušvelnin 
ta, kur perdėm yra tendencija 
režimo neliesti ir neerzinti ir 
kur iš patriotinių ir sentimentą 
’ių rėmų kyšo aiški išvada, kad 
Lietuvoje gyventi galima, nes 
gyvenimo sąlygos yra dabar 
įmanomos ir rodo tendenciios 
vis gerėti.

Visus tuos tris reiškinius su 
sumavus, savaime prašosi iš' ;, 
da, kad lietuvių tautos gerovė.', 
vardu, atsižvelgiant į tai, kad 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje 
kinta ir pagrindinai keičia so 
cialinę struktūrą, kad ,en esą 
mojo režimo ir okupacijos są 
lygomis daug kas gera padaro 
ma, kad medžiaginės ir kultūfi 
nes sąlygos nuolat gerėja, ka 
žin ar verta, kaip V. Raster, s 
klausia, „Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės vardan stum 
ti kraštą į ūkinę suirutę“ nes 
anot LN I pirmininko: „A' 
imk iš tos santvarkos kraštui' 
nai pavydulingą centralizaciją 
(tai nauja terminologija okupa 
cijai ir svetimai priespaudai. 
Aut.) ir varu primetamą fan 
tastišką ideologiją su jos ūkinė 
mis . socialinėmis teorijomis, ir 
toji santvarka liktų gana neblo 
gas planas taikingam ir racio 
naliam laisvų tautų ūkiniam 
bei politiniam sambūriui, laido 
jančiam joms savose teritorijo 
se visišką kultūrinį savaranku 
mą“. (Aut. pabraukta).

Kitais žodžiais tariant, ne 
Lietuvos valstybinis suverenu 
mas, bet politinė ir ūkinė pr 
klausomybė, kaip dabar kad 
yra, plius kultūrinė autonomi

Prieš keletą mėnesių viena 
me laikiaščių atspausdintas ra 
šinėlis su purvais „sumaišė“ vi 
są Hollywoodo filmų pramo 
nę; filmų gamintojus, režiso 
rius, artistus. Visi esantieji ne 
toliese ar aplink Hollywoodą 
išvadinti beveik paskutiniau 

ja, tai yra, labai ribotas autono 
minis statusas, kokį dabar Lie 
tuva turi Sovietų Sąjungos ri 
bose iš egzistuojančio fakto, 
o komunistinį režimą pašalinus, 
turėtų kaip ateities idealą. Iš 
šios koncepcijos Lietuvos su 
veieninės teisės samprata visai 
išjungta. Tokia koncepcija, tur 
būt, yra priimtina Maskvos »e 
žimui dabar ir būtų priimtina 
bet kuriam ateities rusiškam 
imperializmui.

Ketvirtą, yra politiškai gal 
vejančių tarpe ir tokių, kurie 
būtų linkę galvoti mažesnių 
kompromisų kriptim, būtent 
sutikti tam tikram laikui su sa 
telitiniu statusu Lietuviai, palie 
kant komunistinio režimo klau 
simą nepaliestą, o pilnutinės 
Lietuvos nepriklausomybės ide 
aią istorinio vyksmo raidai ir 
ateičiai.

Kaip jau minėta, LDŠ ir vi 
sa LDT, VLIKas, ALTa, L. 
Bendruomenė, visa tautiškai ir 
patriotiškai nusistačiusi lietuviu 
išeivija, o taip pat lietuviu tau 
ta krašte (J. Miklovo ir kitų 
paskutiniuoju metu iš Lietuvos 
į vakarus pasitraukusiųjų liūdi 
jimu), yra už visišką Lietuvos 
laisvę ir valstybinę nepriklau 
somybę ir lygiai prieš priklau 
somybę rusams komunistams 
ar rusams nacionalistams impe 
aialistams. Visi tie veiksniai yra 
tuo klausimu pakartotinai skel 
bę atskiras deklaracijas ir pa 
reiškimus, bet reiktų vieno 
bendro nusistatymo ir vienos 
bendros deklaracijos, kur mū 
sų tautiniai ir valstybiniai tiks 
lai būtų aiškiai nusakyti, kad 
neliktų vietos jokiems manev 
rams ir jokiai kontroversijai. 
Jei paskiri asmenys, ar pask: 
ros asmenų grupės į bet kokias 
kontroversijas nuklystų, jos au 
tomatiškai atsistotų prieš visus 
lietuviškos veiklos sektorius— 
diplomatinį, politinį ir visuo 
meninį — ir tuo pačiu save iš 
jungtų iš bendrojo lietuviško 
sios veiklos fronto.

Bus daugiau.

Filmų
GERIAUSI 1961 METŲ 

ALGIRDAS 

sios rūšies nemokšomis.
Hollywoodo žmonės žino 

neblogai, kad pagaminama 
menkaverčių filmų. Kodėl jų 
tiek daug paleidžiama — tema 
kita. Hollywoodas turi gerų ra 
|šytojų^> prtfstų, irežiserijų, fil 
muntojų; jame dirba nemaža 
garsių asmenybių; yra pa*an 
karnai asmenų, mokančių sve 
timas kalbas, žiūrinčių užsienie 
tiškų filmų, bendraujančių su 
užsienio filmų asmenimis.

Hollywood Foreign Press 
Association

nariai bent šiek tiek nusimano 
filminiuose reikaluose. Stebi 
įvairių valstybių pagamintus 
filmus, gilinasi filmo mene, 
bendrauja su kitų valstybių fu 
mų atstovais, pažįsta filmų ra 
šytojų, artistų, režiserių. Nema 
ža jų yra patys rašytojai.

Spaudos atsto/ai irgi skir 
tingi „geriausių filmų“ tema. 
Nemaža dalykų lemia „už" ar 
„prieš”, sakysime: tematika 
(arabui patiks vienokia, žyduį 
kitokia), artistai, garsų efek 
tai, kalba, atskiras požiūris į 
„universalinį“ aiįba visuotinj 
meną. Kur vieni juokiasi, ki 
tiems atrodė pigiu balastu, ne 
leistinu pataikavimu, nusikalti 
mu menui; vieniems patinka 
gilioji senovė (sakysime Šeks 
pyras), kiti tai laiko nejudan 
Čiu surūdijimu, progreso bai 
me, nelyginant plaukiojimą, 
per didžiuosius vandenynus 
vien buriniais ar irkliniais l.ii 
vais; kur, esą, yra modernio • 
technika, modernusis žmogus 
naujos, gal kai kam ir kvailo 
mis atrodančios mintys, idėjos, 
šokiai, spalvų žaidimai, neuz 
baigtinumai ir t. t.

HFPA paskelbtieji geriau 
šieji 1961 metų filmai tėra dau 
gumos nuomone. Dėl kai ku 
rių pasirašyčiau, dėl kitų ne.

Dauguma pasisakė taip:
Praeitų metų pasaulio fi! 

mų populiariausiu artistu pripa 
žinias Crarlton Heston, ponu 
liariauia artiste Marlyn Mon 
roe.

„The Guns of Navarone“— 
— geriausias 1961 metų dra 
matinis filmas. „West Side

menas
PASAULIO FILMAI 

GUSTAITIS
Story“ — geriausias muzikinis 
filmas. „A Majority of One“ 
— geriausia komedija. (Nesu 
silaikau: noutisntul). Geriau 
šiai režisuotas — „Judgment 
at Nurembtrg". Geriausiu už 
sienietišku filmu pripažinta* 
anglų gamybos „The Mark“.

Filmas su geriausia daina— 
.Town Without Pity". Geriau 

sieti pagamintu — „EI Cid“.
Judy Garland — geriausia 

pasaulio linksmintoja.
Geriausiais užsieniečių til 

mais pafikelbti: „Šaunusis ka 
reivis Šveikas“ (Vokietija). 
Daviau lietuvišką vertimą, nes 
vardas populiarus lietuviuose). 
„Animas Trujano" — Meksi 
ka. „Two Women“ — Italija.

Geriausiu aktoriumi—Glenn 
Ford filme „Pocketful of Mi 
racles“. Geriausia artiste — Ro 
sallind Russell filme „A Maj o 
rily of One“. Geriausiu pagel 
biniu artistu — George Chaai 
ris efilme „West Side Stotie“ 
Geriausiu dramatiniu filmu ar 
tistu — Maximilian Schell fil 
me „Judgment of Nuremberg“, 
(jis yra žinomosios filmų žvai 
gždės Maria Schell brolis, čia 
vaidinantis vokiečių gynėją). 
Geriausia artiste dramatiniams 
filmams —• Geraldine Page fil 
me „Summer and Smoke".

Academy of Motion Picture 
___ Art* and Science* 

pasisako kiek kitaip.
Ar tik pasaulyje ne įtakin 

giausia filmų organizacija, pa 
grindinę būstinę turinti Holly 
woode, USA, geriausius 1961 
metų filmus skirstė į daugiau 
rūšių, todėl gavosi daugiau 
premijų. HFPA dovanos vadi 
nasi „Golden Globes", Acad e 
my of Motion Picture Arts v« 
dinasi „Oscar“.

Kai kune filmai yra tie pa 
tys, sakysime: El Cid, The 
Guns of Navarone, Judgment 
al Nurenberg, A Majority of 
One, Packetful of Miracles, 
Two Women, West Side Sto 
rie.

Academy „Oscarais“ apdo 
vanojo dar šiuos filmus: The 
Absent Minden Professor, Ba 
bes in Toyland, Bachelor in

Nukelta į 7-tą psi.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
S. ...... •
Kažkoks neatspėjamas jausmas Barvainį traukė į Lilės 

vestuves. Gal Lilės įsiminęs vaizdas dar iš jo vienišumo laikų 
Vilniuje, kai ji vis dėlto bendravimu jam lengvino sunkių iš 
gyvenimų dienas, gal jo svajonė, sudužusi į jos valią, Kaip 
stiklas į akmenį, — jis to nei nesiaiškino, bet jį traukte traukė, 
ir jis nutarė į Lilės vestuves į Kauną važiuoti.

Į Kauną iš Klaipėdos du atviri keliai — geležinkelis ir 
plentas. Barvainis nutarė važiuoti plentu, autobusu. 1953 me 
tų vasaros gale autobusų susisiekimas dar buvo gana sunkus. 
Bet Barvainis panoro pamatyti pirmą kartą po karo Žemaiti 
ios sritis, kurios jam, kaip augštaičiui, nebuvo žinomos ir ne 
buvo matytos.

Jis sėdo autobusų stotyje į Kauno autobusą ir pasileido ( 
per Žemaitiją. Autobuse Barvainiui nebuvo pažįstamų žmo 
nių. „Ir gerai“, — pagalvojo Barvainis. „Galėsiu nevaržo 
mas stebėti viską". Apžvelgęs keleivius, Barvainis pagalvo 
jo: „Kaip baisiai sunykę žmonės! Sunku juos palyginti su 
nepriklausomybės la'kų žmonėmis. Kur dingo žmonių gyvu 
mas, linksmumas, pasitikėjimas savim? Visi susirūpinę, užsida 
rę savyje, tylūs, o jeigu ir kalba, tai pirma apsidairę aplink... 
Baisu!” Sunki ir važiavimo atmosfera.

(Klaipėdos krašto lygumų vaizdai savaimingi, nes pake 
lių medžiai visi buvo pakirsti vienokiu augščiu ir jie tiesėsi vi 
somis paplentėmis, visomis pakelėmis, lyg neskusta žemaičio 
barzda.

Žemaičių lyguma nuo Klaipėdos iki Vėžaičių stebino sa 
vo plynumų ir vaizdų vienodumu. Nuo Vėžaičių autobusas 
pradėjo kilti per pakilius Minijos prieupių gūbrius. Įkopus 
Andriejavan, jau atsivėrė Žemaitijos augštumų vaizdai — ne 
ramūs kalvomis ir slėniais. Rietave autobusas paėmė keleivių.

Rietavas, — iš istorijos Barvainis žinojo, — senas Lietu 
vos miestas, didikų Oginskių buveinė. Čia gyveno ir dirbo kul 
tūrininkas, pirmųjų lietuviškųjų kalendorių kūrėjas Laurynas 
Ivinskis. Vienas iš Lietuvos sutemų laikų instinktyviai prisitai 
kęs sąlygoms ir leidęs jį išgarsinusius kalendorius. Barvainis 
niekaip negalėjo susigyventi su mintim, kaip jis buvo rusų ko 
lonistų pagautas ant rusiškos meškerės ir buvo sutikęs redaguo 
ti okupantui rusų raidėmis — „graždanka“ laikraščius ir net sa 
vo kalendorius...

Greit prabėgo Kaltinėnai, Dionizo Poškos amžinojo po 
ilsio vieta; Nemakščiai su didoku tiltu per Šušvį; Viduklė su 
senos statybos bažnyčia. Ir pagaliau didysis Žemaitijos maz 
gas — Raseiniai, išsidėstę Prabaudos ir Raseikos upių iškiliuo 
se krantuose. Istorija pasakoja, kad Raseiniai — vienas se 
niausiu Lietuvos miestų, žinomas jau nuo XIII amžiaus, buvu 
si Žemaičių seniūno buveinė. Barvainis prisiminė, kad 1766 
m. Raseiniai nepaprastai iškilmingai suliko seniūną Joną Kat 
kevičių. Jam įvažiuojant j Raseinius Šaudė iš patrankų, giedo 
ja „Te lleiMu laudamua“. Po <«* vyku liaudie* šventė, kuriai 

miesto aikštėje ant laužų kepė veršius, midus liejosi statinėmis. 
Istorijos bėgyje Raseniai daug patyrė: 1812 m. čia Napoleo 
nas Bonaparte su savo maršalu Macdonaldu rinko savanorius, 
duodami vilties atstatyti nepriklausomybę. 1831 m- — čia 
žemaičių sukilimo centras ir heroiškos Gelgaudo kovos uz 
laisvę. Nepriklausomybės atkūrimo laikais Raseinius apdaina 
vo, čia pat prie Dubysos krantų, Pasandravio dvare gimęs, 
Mačiulis - Maironis:

Už Raseinių ant Dubysos
Teka saulė teka. . . ,

O dabar... miestas sunikotas, ir vėl Lietuvos žmogus vėl 
ka okupacijos jungą, daug sunkesnį ir daug žiauresnį, negu ca 
rinis... Miestas užgriozdotas nevalyvais ruskių paminklais, ku 
rie kaip šundilgės užgožia nepriklausomybė* laikais skulpto 
riavfs Grybo sukurtą Žemaičio paminklą, rodantį žemaičių būdo 
tvirtumą. Šie vaizdai Barvainiui dar daug.au sustiprino žemai 
čių augštumos, žemaičių krašto vaizdus.

Žemaičiai savaimingo individualumo žmonės, mėgstą už 
sidaryti savyje, neišsiduoti, nepajudnamai išsilaikyti. Todėl ii 
jų sodybos aptvertos įžambiomis tvoromis, tvirtai sukaltomis 
i kietą, kaip patys žemaičiai, žemaičių žemę. Deja, dabar ne 
daug kas jau likę iš to būdingo vaizdo.

Barvainis, prisiminęs geografijos mikytojo, Zarasų gin. 
nazijos direktoriaus Gipiškio pasakojimus, dairėsi ir nematė, 
nerado, to vaizdo, kurį susidarė iš tų geografijos pamokų. Že 
maitijos vaizdai jį žavėjo. Gal todėl, kad jam primine Augš 
taitijos vaizdus. Plentas nuo Klaipėdos lig Raseinių perkeria 
daugybę upių ir upelių, kurie neša vandenis iš žemaičių augš 
tumus į Nemuno prieupius. Vaizdai kinta kiekviename žings 
nyje, kaip kaleidoskope. „Graži tu esi, mano tėvyne“, galvojo 
Barvainis, rymodamas ant Raseinių autostoties vartų.

Raseiniuose, kur įsėdo naujų keleivių, Barvainiui buvo 
proga pakeisti autobuse vietą. Daugiau su kažkokiu politruku 
jis bijojo sėdėti, nes per jo milinę, jis pastebėjo, ropojo dtėlės. 
Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, kurion nemažai atvežda 
vo rusų karių, jis dažnai tą buvo konstatavęs. Barvainiui pn 
simnė savųjų tarpe kursavęs anekdotas ne anekdotas, pasakoji 
mas ne pasakojimas apie Nikitos dovanas JAV prezidentui, 
girdi, Chruščiovas Eisenhoveriui dovanų i Ameriką nuvežęs 
zoologijos eksponatų —- blusų ir utėlių, kurių Amerikoje ne 
likę. . .

Nuo Raseinių iki Kauno plentas eina daugiau paupiais. 
Prie Babtų perkirtęs Nevėžį, greit pasiekia Kauną.

Barvainis, riedant autobusui, susikaupęs žiūrėjo pro lan 
gus ir stebėjo kintančius vaizdus. Nenorėjo jis nei kalbėtis su 
kaimynais, nei juos stebėti. Lietuvos gamta jį užhipnotizavo, 
o pakitęs bendras padairos vaizdas jam slėgė širdį. Žmone 
liai sunykę, apskurę. Vasarojaus nuėmimo darbai, brigadomis 
dirbami kolūkiuose, atrodė, kaip anuomet jo matytuose dva 
ruošė. Kaimiečiai dirba be entuziazmo ir be rūpestingumo, 
kaip baudžiavos laikais. Retą vyrą jis matė klumpėtą. Daugu 
mas vyrų moterų laukuose dirbo basi. Baudžiavinis vaizdas 
buvo sunkus. Taip ir jaučiama buvo ne sava valia, prievarta 
ir gilu* nusivylimas. ________

.  ................. —  —-W—-B—»

Pasiekęs Kauną, Barvainis jautėsi persisotinęs paplenčių 
vaizdais ir pavargęs, todėl gavęs lovą „Kauno“ viešbutyje, 
Stalino prospekte, ties Įgulos bažnyčia ir kiek užvalgęs ręsto 
rane, krito į lovą pagalvojęs ryt rytą viską išsiaiškinsiąs.

Miegojęs kaip užmuštas, Barvainis sekmadienio rytą pa 
budo ir susigėdo: kurių galų jis važiavo į Lilės vestuves? Juk 
ši jo kelionė — tai kelionė į savo laimės laidotuves... Lilė nuo 
jo pabėgo, o jis kaip koks geltonsnapis jaunuolis... atskubėjo 
į savo mylimosios vestuves... Keista pasidarė jam pačiam ir 

už save pikta. Kas daryti dabar? — iškilo klausimas. Gal 
grįžti nepasimačius, bet buvo neapdairiai pasižadėta ir neįspė 
ta, kad neatvyks.

„Et, balon kritęs, sausas nekelsi!“ — pagalvojo Barvai 
nis ir nutarė į vestuves eiti.

Valdas Vasaris pasirodė turįs butą Duonelaičio gatvėje 
kažkurio dipuko namuose — advokato Šmu.kščio ar inžime 
riaus Gurecko, ar Palubinsko. Kai Barvainis ten atsirado, jau 
navedžiai jau buvo pasiruošę eiti į Metrikacijos skyrių. For 
malumui tas buvo būtina. Bet Lilė Barvainiui į ausį pasakė, 
tur būt, kad jis nieko daugiau negalvotų ir galutinai palaidotų 
visas viltis:

— Šiandien mūsų oficialios sutuoktuvės pagal būtinus for 
malumus, bet kitą dieną jau turime sutarę kunigą, kuris mus 
sutuoks bažnyčioje... Viešai to mes negalime daryti, nes tai 
gali pakenkti Valdo tarnybai. Ypač jo pareigose.. Jis, tiesa, 
laisvamanis, bet aš, kaip jūs žinote, iš to juokų daryti nenortu... 
Vedybos — amžinas ryšys.

— Tai kaip jūs sugyvensite, jeigu skirtongų pažiūrų to 
kiu svarbiu reikalu?

— Būk ramus... Tikiuosi, kad mes mokėsime vienas ki 
tą suprasti ir susiprasti. . .

Įmonės vyriausiam inžinieriui Metrikacijos skyriuje sų 
tuoktuvės buvo daromos ne kasdieniškai. Be metrikų pasira 
šymo, buvo dar sutuoktuvių ceremonija.

Barvainis, kitų liudininkų tarpe, po sutuoktuvių atsikvė 
pė lengviau ir keistai pagalvojo: „Boba iš vežimo — kumelei 
lengviau“... Tai ta „kumelė“ — jis. Ir ko čia jam reikėjo pai 
niotis?

„Visas gyvenimas susipainiojo, lai painiavos ir toliau tį 
siasi”, — pagalvojo jis, bet kad visi jau ėjo iš metrikacijos sky 
riaus, ir jis drauge, nors nejautė ryšio su kitais. Jie praėjo pro 
muzėjų ir jo sodelį. Barvainį sujaudino klaikus vaizdas: vie 
toje lietuvių tautos kovotojų už laisvę, tautos pranašų — Ba 
sanavičiaus, Kudirkos, Maironio — okupacijos budeliai ir 
balvonai su Dzeržinskio biustu priešakyje. Ir Barvainiui kaip 
gyvas prieš akis atsistojo tas neužmirštamasis naujųjų metų 
vakaras ir nepakartojamoji naktis, kai jis su Viktorija po 1 ra 
vialos čia klausėsi Nagiau kalbos ir Laisvės varpo gaudesio. Iš 
koneveiktasis sodelio vaizdas jį šiurpu nukratė ir grąžino į są 
monę. Jis įgavo ryžto ir drąsos.

Į Vasarių pietus susirinko arti dvidešimt asmenų, kurių 
tarpe Lilės motina ir Valdo tėvas, jau apie 60 metų tvirtas vy 
ras kaimietis, dabar jau kolūkietis, tik ką pergyvenę* „kolek 
tyvizaciją“. Garliaviškis.

Bu* daugiau. .. ________ _

daug.au
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JUOZAS TININIS

„Įlūžusių tiltų'' poezija
3. POETINIAI 
AFORIZMAI

KULTŪRwWKRO7ęiKA

Antanas Gruodis retkarčiais 
mėgsta švaistytis aforizmais, 
išreiškiančiais kokią nors gyve 
nimo tiesą. Žinoma, jų čia nė 
ra tiek daug, kaip Aloyzo Ba 
rono romanuose, ir jie visi yra 
reikiamose vietose. Aforizmai 
dažniausiai išreikšti palygini 
mais bei metaforomis: ,,Meilė 
— kaip gėlė: auga ir žydi lais 
tomą ir prižiūrima (36). Mei 
lė yra jėga kuri apšviečia kai 
nų viršūnes ir pabudina gelmių 
šaltinius (183). Paslapčių pil 
na gelmė yra moteris (122). 
Mirties žingsnius pamažu dil 
do laikas (192). Meilė eina 
pramintais takais, o ne sauso 
mis dykumomis (107)“. Nuo 
dėmių takais vaikščiodamas, 
ir pats pasidarai nuodėmngao 
(39)“. Aforizmais išreikštos 
mintys suteikia romanui rimtu 
mo.

4. RITMINĖ PROZA
Proziniuose meno kūrimuo 

se ritmas yra būtinas dalykas. 
Gera giaikų ir romėnų pioza 
vis ritmuota. Ypač buvo žiūrė 
ta, kad sakinys užsibaigtų ne 
kirčiuotu skiemeniu. Pvz., Ci 
ceronas sakinį užbaigia kretiku 
arba trochėju.

Prano Naujokaičio proza, 
ypač poetinė, pasigėrėtina yra 
ritmuota. Skaitant atrodo, kad 
tai ne romanas, o poema. An 
tanui Gruodžiui šokanti Helga 
yra:
„Lyg grynas kalnų 

nekaltumas. . .
Lyg skleidžiantis žiedas pro 

pumpuro kiautą. . .
Lyg bundanti meilė paukštelio 

giesmėj. . . (29).“ 
Nors Prano Naujokaičio ro 

mane nėra nė vieno eilėraščio, 
bet, kaip šis pavyzdys rodo, 
galima kai kurias teksto vietas 
laikyti taisyklingo ritmo poezi 
jos posmais. Ir ne tik poetiškos 
eilutės yra ritmuotos. Štai, pa 
vyzdžiui, Gruodis klausia Hel 
gą: ,,Atsimeni mano pavasario 
šokį? (94). Toliau dar pora po 
etinių ritmingų sakinių: „Mėly 
nos girios ilgesį ošė ir džiaugs 
mą dainavo pavasario vande 
nys (93). Jau vakaras tiesia še 
Sėlius ir mėlynas daros van 

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 pažista 

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, III., USA.

duo (95)“. Ritmas teikia pro 
zai iškilmingumoę grakštumo 
ir skambumo.

5. ESTET1ZMAS
Prano Naujokaičio romą 

nas išgrąžintas poezijos per 
lais. Jis žvelgia į gamtos reiški 
nius, aplinką, daiktus sub spe 
cie pulchriludinis. kaip ir kiti 
estetizmo reiškėjai literaturo 
je (Baudelaire, Oscar Wilde). 
Meniškai atkurtas kraštovaiz 
dis teikia skaitytojui estetinio 
pasigėrėjimo. Vaizduodamas 
gamtos jėgas, autorius sukuria 
nepaprasta, gražių įvaizdžių. 
Štai kaip jis aprašo vėją: ,, 1 a. 
toks tas išdykėlis vėjas, kurs 
pučia nuo sūrių vandenų ir }su 
pa auksą, kurį beria mėnulis į 
šaltas banpas (75)“. Arba: 
„Iš plačių erdvių atskrenda vė 
jai lengvais sparnais ir išpučia 
dūmus iš gatvių ir iš širdies 
(129)“.

Tauriųjų gėrimų vardai 
(kaip vynas) ar gražių daiktų 
pavadinimai (kaip (kristalas, 
perlas, auksas) dažnai sutinka 
mi poetinėje autoriaus prozo 
je. Pvz.: ,,Italijos saulę pajus 
kime savo gyslose, varvančią 
vyno lašais (89)“. Štai kaip iš 
reikšta vyno jėga: „Išgertas 
vynas maišo mintis, gėlių žie 
dus ir nuskendusių pasakų bur 
tus (233)“.

Lyg įgudęs dailininkas, aulo 
rius retkarčiais sukuria dide 
lio grožio peizažų. Vienas 's 
gražiausių yra toje knygos vie 
toje, kur Antanas Gruodis at 
virai kalba svetimo krašto mer 
gaitei Helgai, sakydamas: 
„Tik nebūsi tu jau niekada vie 
veršelio giesmė ties manųjų lau 
kų rimtimi, nepakvipsi Sekmi 
nių berželiais ties gonkom, ne 
dainuosi galulaukėj žydinčio 
lino dalia ir negirgždėsi veži 
muose derliaus gausios rugia 
pjūtės. Negirdėsiu tavy aš dūz 
gimo gelsvų avižų, kai tiesias 
voratinksliai rudenio saulėj 
(91)“. Įsidėmėtinas ritmas šia 
me pavyzdy — ypač anapesb 
nes pėdos, kurios dar labjau iš 
ryškina peizažo rimtį.

Helgai šokant veidrodžių 
kambary, „Hi Fi aparatas sk

DR. INŽ. A. KUUPAV1Č1US
parašė plačią ir išsamią studiją: „Lietuvos baroko fasado 

analyze“,
kur ne vien tik architektūrinės 
sąvokos pagrindu, bet ir mate 
matiniu bei geometriniu būdu 
pagrįsta stilistinė Vilniaus ba 
loko apraiška yra viena iš tų 
to laiko statybinė kalba, ir kur 

leidžia kalnų švilpynės, fleitos, 
verkiančio smuiko ir oianino 
garsus tolimam būgno dundė 
jime (93)“. Tai akustinis vaiz 
das, kupinas didelo grožio.

Antanas Gruodis kartą va 
žiuoja ties Nemunu drauge su 
Vale rogutėmis. Autorius tuo 
jau prieš jo akis ištiesia nuos 
tabu gamtos vaizdą: „Baltų 
laukų spindėjime įsirėžia tam 
šių sodybų ramumas ir ilgėsi 
dainuoja mėlyno miko juosta 
(54)“.

Prano Naujokaičio romanas 
išpuoštas dailiais palygini 
mais, kurie pasižymi origina 
lumu ir grakštumu: „Toks 
lengvutis jos lūpų prisilietimas, 
lyg dvelkiantis vasaros vakaro 
vėjelis (112). Aišku, kas gi ki 
tas galėtų taip bučuoti, jei ne 
grakščioji šokėja Helga.

Autorius supoetina tikrovę, 
pakeldamas ją į meninę plot 
mę. suteikdamas jai dinamiš 
kūmo. Šiam tikslui pasiekti 
dažnai panaudojami originalūs 
palyginimai. Štai dienų slinki 
mo vaizdas: Dienos bėga leng 
vos ir linksmos. Net pasišoki 
nedarnos prasiskleidžiančio 
džiaugsmo pilnume, kaip gra 
kščios stirnos kalnuose(119)“.

Romane apstu gražių metafo 
rų, kurios jau nuo Aristotelio 
laikų laikomos pagrindiniu po 
ezijos elementu. Net persona 
žai nevengia kalbėtis metafo 
romis. Štai Helga apie save sa 
ko: „Esu žuvėdra palaužtais 
sparnais (33)“. Antanui Gruo 
džiui ,,Helga — vėjas, Valė— 
nuskendę scdai (107)“. Išsi 
reiškimas „nuskendę sodai" 
„taip pat yra metefora, kuria 
autorius išsako Antano Gruo 
džio išgyventus gražius laikus 
Lietuvoje.

Romanas „Įlūžę tiltai“ yra 
vertingas indėlis į mūsų litera 
turą. Ir tai ne vien dėl savo es 
tetinių bei poetinių savumų, 
bet ir dėl kitų aspektų, ku.ie 
čia nenagrinėti. 

humanistinis polėkis Lietuvos 
baroke turi tolygų dinamišką 
ir statišką santykį su paties 
žmogaus substancija (jo pro 
porcijomis) ir jo kūrybine ga 
lia.

Yra susilaukta taip pat ir 
kaikurių pasisakymų, kad ši 
studija apima ne vien tik trie t. 
baroką, bet yra vienas iš tų 
mokslinių laimėjimų ir naujas 
jnašas visai baroko architektu 
ros istorijai“, (Acland, I. H., 
prof. Toronto Univ.).

LIETUVIAI ARCHITEK 
TAI SPAUDOJE

Vienas iš stambiausių Ame 
rikos architektūrinių žurnalų 
„Architectural Record” sausic 
mėn. išspasudino apartment) 
nių namų didelį ir architektu 
rinėmis savybėmis neeilini pi o 
jektą New Yorke. Autorių — 
architektų firmos „Associate" 
— bendradarbiu nurodytas Jo 
nas Vizbaras.

Kanados žurnalas „Cana 
dian Architect” vasario mėne 
sį iliustruoja Toronto vidur 
miesty pastatytą rezidenciją. 
Čia firmos šefui asistuojančiu 
architektu pažymėtas A. Bane 
lis.

DAIL. BR1ČKUS ___
PREMIJUOTAS

Kanadiečių grafikų draugi 
jos (sutr. C. P. E ) metinėje 
parodoje, kuri šiuo metu vyks 
ta Toronte North York Public 
Library auditorijoje ir tęsia ik 
kovo mėn. pabagos, Viktoras 
Bričkus gavo pirmą premiją— 
Sterling T rust Award už sen 
grafą „Žiemos įspūdžiai“. To 
kią premiją pernai buvo gavęs 
Telesforas Valius. V. Bričkus 
dar yra išstatęs du darbus, o T. 
Valius spalvotą rėžinį „Vasa 
ra“.

SAO PAULO BIENALĖJE 
DALYVAVO LIETUVIAI

Meno pasaulinėje parodoje 
Brazilijoje, vadinamoje Bienal 
de Sao Paulo, buvo ir lietuvių 
dailininkų darbų. Australijos 
pavilione buvo išstatyta Aus.-a 
lijoje gyvenančio H. Saikaus 
ko po vieną piešinį ir linoleu 
mo rėžinį. Sovietai gi pristatė 
Vytautą Jurkūną su trim grafi

VKLS-gos
skyrius, vesdamas rezistencinę 
veiklą už rytines bei pietines 
Lietuvos sienas su sostine Vii 
niurni ir jo sritimis ir norėda 
mas šią mintį lietuvių tarpe pa 
laikyti gyvesne, skelbia mokyk 
linio amžiaus jaunimo rasinių 
konkursą Vilniui geriau pažin 
ti ir jo reikšmę išpopuliarinti.

Konkurso sąlygos: 

kos darbais, Albiną Makūnaitę 
irgi su trim, Lili-Janiną Pač 
kauskaitę bei Samuelį Rosiną 
(raš. Samuelis Rosinas) kiek 
vieną su vienu raižiniu. Paste 
bėtina, kad lietuviai iš visų So 
vietijoje esančių tautų buvo 
gausiausiai atstovaujami, nors 
atskirai kaip lietuviai nemini 
mi. Tiesa, i, Šalkauskas tik iš 
pavardės lietuvių teatpažįsta 
mas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
THE GREEN OAK — Se 

lected Lithuanian Poetry, ėdi 
ted by Algirdas Landsbergis 
and Clark Mills. Voyages Pi 
ess (35 West 75th Street, N. 
York 23, N. Y„ USA). 118 
pusi. 5 dol.

Tai ilgokai ruoštas lietuvių 
rinktinės poezijos anglų kalba 
leidinys, labai gražiai išleistas, 
meniškai įpavidalintas, puikia 
me popieryje, kietais virše 
liais.

Turinyje: Lietuvių liaudies 
dainos bei įaudos ir individua 
ii kūryba — Donelaitis, Milke, 
Poška, Strazdas, Stanevičius, 
Baianauskas, Vienažindys, Ar 
minas, Maironis, Gustaitis, 
Baltrušaitis, Vaičaitis, Vaitkus, 
Gira, Jurgelionis, Vaičiūnas, 
Kirša, Putinas, Binkis, Sruoga, 
Tysliava, Santvaras, Aistis, 
Neris, Rimvydis, Miškinis, Va 
įčiulaitjis, .Brazdžionis, Gustai 
tis, Tulauskatė, Jasmantas, Ra 
dauskas, Škėma, Žitkus, Kekš 
tas, Niliūnas, Bradūnas, Ma 
černis, Šlaitas, Nagys, G»uo 
dis, Pūkelevičiūtė Mekas, Ka

Nukelta į 5-tą psl.
mm::: ::::::

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 bus 

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

Spring Valley, III., USA.

VILNIEČIAI PASKELBĖ 
KONKURSĄ

St. Catharines 1. Tema laisva, bet būtina
apie Vilnių bei jo kraštą. (Vii 
niaus kraštu laikome visą bu 
vusią lenkų okupuotą Lietuvos 
dalį).

2. Rašinys neilgesnis kaip 
du mašinėle rašyti „sandtard“ 
puslapiai ir tik lietuvių kalbu.

3. Pasirašytas slapyvardž'u, 
o kitame voke turi būti paduo 
ta tikra autoriaus pavaldė, ant 
rasas, amžius, lankoma mokyk
la ir lankomos mokyklos sky 
rius.

4. Rašinį prisiųsti iki 1962 
m. balandžio mėn. 15 d. Šiuo 
antrašu. Lithuanian Associa 
harines Branch. 11 Erie Slie 
tion of Vilnius Region St. Cat 
et, St. Catharines, Ontario, Ca 
nada.

5. Už geriausius tris rašinius 
skiriamos piniginės premijos: 
pirmoji premija $25.00, ai tro 
ji $15.00 ir trečioji $10.00. Pre 
mijos bus įteiktos 1962 m. bii 
želio 25 d. Niagaros pusias,- 
lyje vilniečių rengiamose Jo 
ninėse.

6. Įvertinimo (jury) kamiri 
ja sudaryta šio sąstato:
a) IŠ Toronto pedagogė ir du 

bartinė „Moteris“ redakto 
rė I. Matusevičiūtė.

b) Hamiltono šeštadienines mo 
kykios vedėjas J. Mikšys.

cj St. Catharines šeštadieninės 
mokyklos vedėja M. Gverz 
dienė.

d) Iš St. Williams buvusi Vii 
niaus krašto mokytoja E. Ja 
kubilienė ir

e) Vilniečių atstovas VKLS- 
gos Krašto Valdybos pirm. 
K. Baronas.
Kreipiamės į visus patriotus 

lietuvius ypač į tėvus n moky 
tojus paraginti minėtą jauni 
mą šiuos rašinėlius parašyti ir 
atsiųsti.

Mums žinomoms mokyk 
toms šį kreipimąsi siunčiame 
laiškais, kitas mokyklas ir lė 
vus prašome naudotis skelbimu 
laikraščiuose.

Už atkreiptą dėmesį iš aiiks 
to dėkojame.

Valdyba.
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FAUSTAS
20.

MEFISTOFELIS
įeidamas

Ateina ji! Negaiškim nė miutės!
FAUSTAS

Greičiau! Sudie, mieloji, amžinai.
MEFISTOFELIS

O aš jieškojau tau skrynutės
Ir štai radau: gana sunki jinai;
Jos turinys taip pat nepaprastas — 
Kiekvienai mergšei apsisuks galva! 
Padėkim ją į spintą — ir eiva.
Būk tikras, kad į tokius spąstus 
Tava pupytė būtinai įklius: 
Vaikai juk mėgsta žaislelius.

FAUSTAS
Palauk, kažin ar beverta iš viso. . .

MEFISTOFELIS
Man tupinėti vietoje Įgrįsor 
Gal būt, įsigeidei tu s a u 
iPasilaikyti šituos daiktus 
Jei taip, tarp mūsų kalbos baigtos! 
Lakstau, plūktuos, jo įgeidžių klausau, 
Nešioju brangias dovanas gražuolei. . • 

Stato skrynutę spinton ir užrakina dtirei •
Jo pusėn ją palenkti mėginu, 
O jis gobšauja! Atsargiau: nuo šiolei 
Tikiu nebepakęsiu staigmenų!
Na, nešdinkis! Tik greit!
Ko čia smaksaų begėdi,

Lyg reiktų auditorijor. tau eit, 
Kur Fizika 
Ir Metafizika 
Jau žiovaudamos sėdi! 
Greičiau!

Abu išeina 
Įeina Margarita su žiburiu 

MARGARITA
Ak, kaip tvanku! Kaip seklyčia prikaito I 

Atidaro langą
O, rodosi, lauke gana vėsu. 
Aš lyg ir nesava, kažko baisu. 
Drebu visa. . . Kad bent mama pareitų! — 
Kokia kvaila vištelė aš esu!

Nusirengdama pradeda niūniuoti 
Gyveno karalius Tulėj, 
Kuriam jo širdies mylima 
Aukso taurę, kaip savo bičiuliui, 
Įteikė prieš mirdama. 
Nėr didesnio jam brangumyno 
Už dovaną šitą. Ir jis, 
Puotoj girsnodamas vyną. 
Lieja ašaras nejučiomis. 
Neaprėpiamus žemių plotus 
Jis palieka prieš mirti sūnums.
— Tik taurės, taurės dovanotos, — 
Sako jis, — nepaliksiu jums! 
Valdovas tarp riterių savo 
Sėdėjo augštoj pily, 
O tenai, apačioj, bangavo 
Ir šniokštė jūra gili.
Atsistojęs, brangiąją taurę 
Lig dugno ištuštino jw 
Ir. j salę pažvelgęs niauriai, 
Sviedė ją į vilnis.
Ir auksą prarijo godžiai < »
Riaumojantys vandenai

Nebeištarė jis ne žodžio 
Ir užmerkė akis amžinai.

Nori pakabinti savo suknelę ir, atidariusi 
spintą, pamato dailią skrynutę 

Iš kur daili dėžutė ta? Juk spinta — 
Žinau puikiausiai — buvo užrakinta 
Kas per stebuklas čia, vaje! 
Gal, pinigų į skolą duodama, 
Ją paėmė kaip užstatą mama? 
Bet įdomu be galo, kas ten viduje? 
Antai raktelis. Su kaspinėliu. 
Atidaryt lengvai galiu. . .
O viešpatie! Kokie papuošalai! 
Tokiais ponia šauniausioji mielai 
Pasidabintų per Velykas.
Jūs tik pažvelkite! Stebėtinas dalykas! 
Ta grandinėlė tiktų man kaži? 
Kam ji priklauso? Ak, kokia graži!

Pasipuošia brangenybėmis ir puikaujasi prieš 
veidrodį

Kad bent man porą zuskarų! 
Su jais iš karto pražysti kaip rože. 
Kokia nauda iš to jaunystės grožio, 
Jei į tave žiūrėt kitiems bjauru, 
Jei giria jie tave lik iš malonės? 
Visus vilioja pinigai, 
Visi mes pinigo vergt i. . , 
Ak, vargšai, vargšai žmonės!

ALĖJA
Faustas vaikštinėja susimąstęs. 

Prie jo prieina Mefistofelis 
MEFISTOFELIS

Prasmekit skradžiai žemę! Nusįsukit sprandą’ 
Pridėčiau dar, bet žodžių trūksta man.

FAUSTAS
Koks bimbalas tave įkando?
Kam tu linki prasmegti pragaran '

MEFISTOFELIS 
Save pasiųsčiau po velnių, 
Jei pats nebūčiau velnias!

FAUSTAS
Liaukis, gėda i 

Sinjorą kipšą siautulys apsėdo. . . 
O aš tave laikiau santūresniu.

MEFISTOFELIS
Tik pagalvok! Visą lob| 
Iš Gretchen gobšas kunigas pagrobė! 
Pamačius mūsų dovanėlę, 
Aliarmą baisų motina pakėlė; 
Jinai, mat, neregėta davatka, 
Sušniukštinėja veikiai visa ką, 
Užuodžia tuoj šėtono kvapą. . . 
Jai vienu mirksniu aišku tapo, 
Jog toji dovana reta —- 
Piktosios dvasios pakišta. 
Ji šaukia: „Dukra, neteisėtas turtas 
Nuves tave į pražūtį! Ak, kur los 
Gėrybės visos? Reikia kuo greičiausiai 
Jas paaukoti Molinai Švenčiausiai — 
Ji Dangiškosios Manos mudviem duos!“ 
O Gretchen raukos, bet tylėti turi. . . 
Jokios čia apgavystės ir bėdos 
Jinai nemato. Kas gi žiūri 
Padovanotam arkliui į dantis?
Atėjo kunigėlis, metė akį 
Į tvaskančią skrynelę — ir pasakė: 
„Teisinga judviejų mintis!
Ką sutinki prarasti šiandie. 
Tai su kaupu atgausi ryt. 
Bažnyčia turi gerą skrandį 
Ir net valstybes sugeba praryt, 
lik ji, viena tik ji tesėtų 
Suvirškint jūsų turtą neteisėtą“, 

nutgnvp <ma
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MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

KANADOS PIRMENYBĖS

Kanados Sporto Apygar 
dos stalo teniso pirmenybės 
buvo Toronte. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, jos baigėsi triuškinan 
Čia Vyčio klubo pergale. Jis iš 
devynių konkurencijų laimėj 
aštuonias pirmas vietas. t 
taip, vyrų grupėje, tradiciškai 
primas buvo Pr. Gvildys, 2, 
Nešukaitis, 3) Vaičekauskas 
(visi Vytis) ir tik ketvirtas ha 
miltonietis Z. Stanaitis.

Moterų nugalėtoja išėjo vv 
lietė L. Kasperavičiūtė prieš 
savo klubo narę E. Sabaliaus 
kaitę ir Aušros atstovę Auga: 
tytę.

Jauniai (A klasė) : 1) Kra 
šauskas (Vytis), 2) Stirblys 
(Aušra) ir mergaitės — E. Su 
baliauskaitė, 2) D. Kudabaile 
(Kovas), 3) Nešukaityte ( v’’- 
tis) ir 4) R. Skaistytė (Ko 
vas). Mergaitės B klasė: 1 j Sa 
baliauskaitė, 2) Nelšukaitytė, 
3) Vaitonytė (Ko<as), 4) Gus 
tainytė (Vytis).

ronto Vytis patyrė mergaičių 
C klasėje, kur Š. Amerikos lie 
tuvių meisteris D. Kudabaitė 
(Ham. Kovas) išplėšė perga 
lę iš vydetės Nešukaitytės. Tre 
čioji buvo R. Skaistytė ir Re. 
viltoji D. Vaitonytė (abidvi 
Ham. Kovas).

Kaip matome, pirmenybės 
jokių naujų veidų nepaiode, L 
skyrus gal tik mergaičių klasę, 
kur Toronto Vytis ir Hamilto 
no Kovas, stengiasi aukEti 
naują stalo teniso atžalyną. 
• Šilaift, pirmenybėse, gaila, 
kad reiškėsi daugiau veteia 
nai. Pirmenybėse nedalyvavo 
Ročesterio Sakalas ir tradiciš 
kai — Montrealio Tauras, tad 
ir komandiškai pirmenybes lai 
mėjo Vytis I prieš Hamiltono 
Kovą, Toronto Aušrą n Vytį 
II.

KOVAS PRALAIMI.
Hamiltono Kovo jauniai, 

žaizdami už VAV parapiją ka 
talikiškų parapijų pirmenybė 
se, iškovojo pirmą vietą, ne 
pralaimėdami nė vienų rungty 
nių. Pasibaigus pirmenybėms, 
dar buvo „play off“ žaidimai 
kurių pusiaubaigmėje kovie

čiai ir suklupo, laimėdami pir 
mas rungtynes prieš šv. Euge 
nijų 23:22, tačiau pralaiinė.hi 
mi antras 3.5:37. Tokiu būdu, 
bendras krepšių santykis ouvi. 
58:59 Kovo nenaudai. Tai u 
vo didžiausia pirmenybių staig 
mena, ką atžymėjo ir vieto 
dienraštis savo sporto pusią 
piuose.

ŽAIDYNĖS DETROITE
Balandžic 7—8 dd. Detro' 

te bus Š. Amerikos dalis dvv 
liktųjų žaidynių, į kurių pr g 
rainą įeis plaukymas ir stalo e 
nisas. Iš Kanados apygard 
pirmenybėse galės dalyvauti 
abu Toronto klubai ir Ham.lt 
no Kovas (stalo tenise), o plati 
kyme — dalyvių skaičius nė >. 
apribotas.

ŠVEDAI PASAULIO 
MEISTERIS

Colorado Springs pasibaigė 
pasaulio ledo rutulio pirmu 
bes, kurias netikėtai laimė’ j 
švedai prieš favoritus kanad t 
čius ir amerikiečius, įveikdar* 
pirmuosius 5 :3 ir „jankius“ 2 : 
1 pasekmėm. Su kitom valsty 
bįėm, Skandinavijos atstotas 
baigė daugumoje bent 10 įvar 
čių skirtumu ii tai daugiausiai 
dėka jų gero vartininko žaidi 
mo. Jis yra pakviestas į Bos 
tono Brums jau šiemetinei ru 
dens sezono stovyklai, grei 
čiausiai kviečiant pasirašyti n 
profesionalų sutartį. Be varlį 
ninko, dar du žaidėjai pradės 
treniruotes 
je.

Rusai ir 
mi prieš neįsileidimą 
Vokietijos atstovų į šias pirn.e 
nybes, griežtai atsisakė žardy 
nėse dalyvauti ir oficialiai, C< 
lorado Springs pirmenybių, ne 
laiko pasaulio pirmenybėm, 
tad tuo pačiu, neigia visas šv: 
dų teises į pasaulio karūną.

' Tuo tarpu švedai atsikerta, kad 
jie rusus šiemet Maskvoje nu 
galėjo draugiškose rungtynėse 
5:3, kad dar kartą įrodė save 
pranašumą pasaulyje.

BOKSO BIZNIS.
Pasaulio sunkaus svorio

meisteris F. Patersonas ir kan 
didatas S. Liston pasirašė s i 
tartį kovai, kuri numatoma bir 
želio mėn. greičiausiai Los An 
gėlės ar Filadelfijos arenoje. 
Jų bokso „biznis“ sukasi be 
veik prie trijų mil. dol. sumos

IŠ LIETUVOS
JAV lakūno Powers „.mies 

te“ — Sverdlovske buvo S. S- 
gos žiemos žaidynės. Surink 
tais taškais Lietuva buvo de 
šimtoje vietoje. Mūsų kaimų 
nai latviai užėmė aštuntą v;c 
tą, o estai buvo septinti.

Naują Lietuvos rekordą at 
siekė B. Jakštonis, nuplaukęs 
krūtine 200 m per 2 min. 38,2 
sek. Jo pasekmė atsiekta rung 
tynėse tarp Azerbaidžano, Ar 
menuos ir Lietuvos, pageri 
nant dar šešioliką Lietuvos re 
kordų. Šį trijų tautų ■susiriki 
mą laimėjo Azerbaidžanas 
prieš Lietuvą ir armėnus.

Pasibaigė pirmojo rato SS- 
gos moterį krepšinio pirmeny 
bių rungtynės. Kauna ,Poli 
technika“ užima šeštą vietą 
— lentelės viduryje. Reik tikė 
tis, kad antrame rate — liepos 
mėn. lietuvaitės pasirodys dar 
gražiau, nes jaunų žaidėjų tar 
pe (V. Bulotaitė, G. Lapšytė, 
Novickaitė, Rupštaitytė — vi 
sos po 1,80 m augščiol!) ran

damas stiprus ramstis tolimes 
nioms kovoms.

Šiauliuose buvo Pabaltijo 
fechtavimo taurės varžybos. Iš 
keturių ginklo rūšių, mūsiškiai 
pirmavo trijose, kartu laimčd? 
mi Pabaltijo meisterio vardą

Vilniškis „Sportas“ prieš 
„rinkimus” Sov. S goję, daug 
vietos skyrė ne sportinėm? cilu 
tems, bet agitaciniai propagan 

tokius 
buvo 
patys 

nuo

iš

Bostono čiuozyl-

čekai, protesluod,
rytinė:

CALGARIO LIETUVIŲ

Jau labai seniai buvo žinių 
Calgario padangės. Seniau, 

labai smarkiai čia gyvavo ir
progresavo Calgario lietuvių 
dr-ja, kuri buvo pajungusi apie 
90 nuošimčių visų Calgario ir 
apylinkes lietuvių. Vėliau, susi 
tverus B-nes skyriui, dalis di- 
jos narių prisidėjo prie bend 
ruomenės pusės, bet dr-ja lai 
kėši griežtai nuošaliai ir apie 
bendrą darbą ir veiklą nesilei 
do prikalbama. Draugija turė
jo visuomenės prijautimą, ir 
nemažą narių skaičių. Viskas 
ėjo gerai. Rengdavo Nepriklau 
somybės minėjimus su progra
momis, vaidinimais, dainomis 
ir t. a. Dr-jos iždas augo iš pa 
rengimų, narių mokesnio, nuo 
šimčių ir tt. Jau buvo kalba 
ma ir projektuojama stalyu 
nuosavą salę. Valdybos nario 
A. K. pastangomis buvo su 
rašytos pasižadėjusių be nuo 
šimčio paskolinti pinigus sdės 
statymui pavardės ir pažadėta 
suma. Padaryti braižiniai, sva 
rstomi kiti su salės statymo pro 
jektu susiję reikalai.

Bet kipšiukas pakišo koj«į 
ir prasidėjo nesantaika, užsi 
puldinėjimai, intrigos. PaseK 
mėje A. K. atsistatidino. Diau 
gijoje ataskaitų niekas nevedė 
ir nereikalavo. Nariai ir šian 
dien nežino, kiek dar yra drau 
gijos ižde pinigų. Apie salės 
statymą jau niekas nebeužsi 
mena.

Dr jos įstatai numato šaukti 
narių posėdžius maždaug 4 sy 
kius per metus, bet per dvejus 
metus šaukė tik vieną posėdį 
ir tai nebuvo finansinio rapor 
to. Pernai Vasario 16 praėjo 
nepaminėta ir jokio veikimo ne 
matyti.

Šiemet gi įvyko džiuginan 
tis reiškinys. Nuo vienybės ša 
linusis Cal. Liet. Dr-ja šiemet 
Vasario 16 minėjo bendrai su 
B-ne. Pasekmė buvo labai ge 
ra. Publikos buvo pilna ukrai 
mečių salė. Stakėnaitės pada 
navo dainelių. Rastenių mer
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^®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®5 sūnelis pagriežė akordeonu. 
v Vanagaičių mergaitė irgi akor

deonu. I. Andersonų mergaitė 
skambino piano, o berniukas 
akordeonu. P. Stakėnas pa 
skaitė trumpą pranešimą lietu 
viškai.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
radio anuonseiis Bil Love. Ma 
tyti, žmogus padėjo daug da» 
bo prisirengimui, nes turėjo k 
lėtą savo pieštų žemėlapių ge 
riau sakomiems dalykams pa 
vaizduoti. Apibūdino žilą Lie 
tuvos praeitį, kur ir kada lie 
tuviai migravo ir pasiekė Ne 
muno apylinkes. Bet turbūt ren 
gėjų nebuvo painformuotas, 
nes padarė keletą klaidų. Lietu 
vių tautą priskyrė slavams. 
Girdi, tik susidėję su lenkais lie 
tuviai liko žymi jėga ir dikta 
vusi Europos tvarkymą. Po to

dai, net nurodydamas 
kandidatus, kurių tėvai 
„banditų“ nužudyti, jie 
granatom apsigindavo 
užpuolėjų ir t. t. Tačiau, kada 
vakarų Vokietjois sportnės sp 
audos
Sportas randa apmokėtus sxei 
oimus
mo į pasienio policijos eiles, 
jau kelia didžiausią triukšmą! 
Kur logika?

KAZIO MERKIO 
SUKAKTUVĖS

Žinomas iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų sportininkas Ka 
zys 
ne 
tas.
vo suruoštas banketas su pra 
kalbomis ii jubiliato darbų įver 
tinimu. K. Merkis pradėjo ak 
tyviai dalyvauti lietuvių spor 
to gyvenime 1922 m. Jis juvo 

Nukelta į 6-tą psl.

puslapiuose vilniškis

dėl savanoriško ;st<

Merkis kovo 25 d. Bosto 
buvo labai gražiai pageri'. 
Lietuvių piliečių klube bu

CALGARY, Alta.
ŽINIOS

linio karo. Calgario lietuvių 
tarpe yra gerų kalbėtojų, kurie 
— yra kalbėję praeityje pana 
šiuose parengimuose, ir būtų 
sutikę pakalbėti šiame savo 
kalba. Jeigu jau svetimtautis 
yra prašomas kalbėti, būtinai 
reikia jam suteikti informacijų.

Dar pabrėšiu, Draug valdy 
ba bent kvietimus pakenčia 
mesne kalba turėtų parašyti, 
o jie buvo parašyti baisiai.

TAUTIEČIŲ MIRTYS
Rudenį buvo traukinio už 

muštas lietuvis J. Sarpelis. Li 
ko žmona, sūnus ir duktė.

Prieš Kalėdas eismo nelaimė 
mėje žuvo jaunas ir vienintelis 
lietuvis dantų gydytojas Cal 
gary Donald J. Cherry - Vyš 
niauskas. Liko jauna žmona 
slaugė ir motina. Vyšniauskų 
šeimą dviejų metų bėgyje išti 
ko dvi staigios mirtys: J Vyš 
niauskas mirė širdies smūgio iš 
tiktas, o dabar jų vienintelis sū 
nūs žuvo eisme. M irusiems lai 
būna lengva Kanados žemelė, 
o likusiems gili 
jauta.

Vasario mėn. 
mausiąs Caiario 
Adomėnas.

širdinga UŽU o

mirė, bene se 
lietuvis. Juras

Slavinskas.

CALL FOR 
CALVERT

DU. 9-7065

CALVERT
(243 D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen

750 Lucerne Road. Mount Royal

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

'-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

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

UN 1-6687

VESTUVĖS-SU KAKTŲ VĖS 
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

SIUNTINIAI LIETUVON 
per 

Kaufman’s Woollens&Textiles
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319
X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems
A garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
X (30—40% žemiau rinkos kainų)

Importuojame iš Anglijos
O geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
X kostiumams ir suknelėms.
x Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
X Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.
X Priimame užsakymus
v vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
| CH. KAUFMANAS
a Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėias.
>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

| Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

T Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

ji; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«»
*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

Įvairus
DRAUDIMAI

o

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. 
^®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

S
Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

A. NORKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) $ 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 4

fc®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^4>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^^-

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

PMMI

M. MACIUKAS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Atkelta iš 4-to pusi.

ralius, Mackus, Dauj’otas, Mk 
kevičius, Milašius.

Kaip matome, rinkinys dide 
iis, darbas gerai padarytas. 
Knyga tinka dovanoti 
čiams.

RAUDONDVARIO
DANGĖJ Nr. 1(6). 
bučio leidinys.

KARYS 1962 m.

• A. Škėmos raštų 
fondui įnašus prisiuntė Jauni 

Centras Chicagoje, veda 
Tėvų Jėzuitų $50:

AKTORIUS 
STASYS PILKA 

čikagiečiams vėl duos dailiojo 
žodžio rečitalį, balandžio 14 d. 
Jaunimo Centre.
JAV KULTŪROS FONDAS 
(adresas — 717 W. 18 St. 
Chicago 16, III.) platina litua 
nisūnių mokyklų 8-tam sky 
riui išleistą vadovėlį Gintaras. 
Šį vadovėlį paruošė mok. J. 
PlaČas, o medžiaga prisidėję 
VI. Vijeikis, J. Kreivėnas, F.d. 
Šulaitis, kun. V. Bagdanav. 
čius. Vadovėlis yru gražiai iš 
leistas ir kaštuoja tik 3 dole 
rius.

NAUJOS GRIEŽTOS 
BAUSMĖS

Sovietų Sąjungos augšČiau 
sios tarybos įsaku įvesta mir 
ties bausmė už kyšininkavimą 
ir priešvalstybinę veiklą. Prieš 
metus mirties bausmė buvo taip 
pat įvesta už valstybinio turto 
grobstymą, pinigų padirbimą 
ir spekuliaciją valiuta. Nauju 
Įstatymu kyšininkavimą 1 pirmą 
kartą baudžiamas 10 metų ka 
įėjimo, kyšininkavimas pakar 
totinai —- mirties bausmė. E.

kitatau

PA
Bene

kovo m. 
išleidimo

mo
mas

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

Baltlca Investment Corp
Autorizuota* kapitalai $ 120.000

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

8 AI TĄC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitni 

ii; ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 

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

Lietuviam* nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 

Montreal, P. Q. T«Lt DO 6-3*84.



6 PSL. neprikLausgma L I E T U V 1962. IV. 4. — Nr. 14 (784)

TORONTO LIETUVIAI s| PAVASARĮ 
susilauks daug naujų akadeim 
kų. inžinierių, danių gydytojų, 
technikų, niursių, gimnazijos ir 
pradžios mokyklos mokyte jų, 
kurie dabar mokosi Toronto 
universitete, Regerson institute, 
mokytojų institute bei kitose 
augštose mokyklose. Be to, š:e 
met baigs keliolika abiturientų 
Visi dabar sma kiai ruošiasi 
egzaminams, kurių rezultatai 
vasarą pasiiodys. Gerai baigę 
gaus ir iš letuvių premijas.

LSR BŪRELIS, 
kaip teko patirti, su Pnsikėl: 
mo parapijos stipendijų tonūu

darbe nesikonkuruos, nes pasta 
rieji yra parapijos reikalas ir rū 
pinsis savo neturtingais moki 
niais, sušelps juos daugumoj 
iš savo parapijos pajamų | 
Oendrą universitetų veiklą nesi 
dės, kaip kad LSR būrelis.

VELYKŲ METU
Prisikėlimo parapijos salėj ruo 
šiamas jaunimo susipažinimo 
vakaras.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

SPORTAS
Atkelta

Lietuvos Dviratininkų s-gos v- 
bos nariu. Reiškėsi įvairiose 
ano meto sporto šakose: buvo 
futbolininkas, boksininkas, dvi 
ratininkas ir tt. Mėgo Imtynių 
sportą. Yra turėjęs 
mėjimų ir garsinęs 
vardą.

Dabartiniu metu 
yra vienas pačių 
šachmatų sporto populiarinto 
jų, pats gyvas dalyvis. Ne tik 
lietuvių, bet ir anglų spaudoje, 
K. M. yra plačiai žinomas. Jis 
'visomis jėgomgs stengiasi iš 
auklėti mūsų šashmatų prieaug 
lį ir jau yra nemaža jo papuoš 
tų puikių šachmatų žaidėjų 
Bostone ir etc. K. Merkis turi 
gerą vardą šachmatų pasauiy 
,;e. Taigi šiais metais sueina 4G 
metų, kaip K. Merkis gyvai 
dalyvauja mūsų sporto veikla 
j e. Kl. Girdvainis.

SPORTO VARRŽYBOS 
ČIKAGOJE

Kovo 17—18 dd. Čikagoje 
buvo Vid. Vakarų spoito apy 
gardos vyrų ir moaerų tinkli 
nio bei stalo teniso pirmeiiy 
bes. Dalyvių buvo iš Clevelan 
do, Omahos ir Chicagos. Vy 
rų ir moterų tinklinyje pirmą 
s>ias vielas laimėjo Chicagos Ne 
ris, įveikusi savo stipriausius 
varžovus, Clevelando Žaibą, 
ypatingai pažymėtina Neries 
moterų pergalė prieš garsiąją 
Clevelando komandą. Vyrų te 
niso vienete pirmuoju išėjo Ka 
valiauskas iŠ Omahos, antruo 
ju palikęs Clevelando atstovą 
J. Nasvytį.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
RINKTINĖ J EUROPĄ?
Po sėkmingų gastrolių p< 

P. Ameriką ir iškovotų gražių 
pergalių prieš Brazilijos, Ar 
gentinos ir kt. komandas, dar 
šį rudenį numatomos yra lietu 
vių rinktinės gastrolės po Eu 
ropos kontinentą. FASK’as pa 
vedė rinktinę sudaryti ir ją rū 
pintis Vytautui Grybausku1 
Tuo reikalu, vienas FASK o

gražiu lai
Lieiu/os

K. Merkis 
gyviausių

iš 5-to psl.

paskirtas atstovas jau išvyko j 
Europą. Malonu būtų, l>a<! 
FASKas rūpintųsi ne tik rink 
tinės sudarymu, bet ir joo u 
nansais, nes dar pirmųjų ga«t 
rolių finansinis „kaulas“ kai 

dar ir šiandien stovi gerkkam 
Įėję.

KANADIEČIAI Į 
DETRROITĄ 

savaitgalį Detroite Š.
ir

Šį 
-Amerikos lietuvių plaukymo 
stalo teniso pirmenybės. Į jas 
gausiai vyksta Toronto 
Aušros ir Hamiltono 
sportininkai. Linkime 
kiams sėkmės, o apie 
pirmenybes sekančiame

LIETUVIAI Į RINKTINĘ!
Pasibaigus Hamiltono kata 

likiškų parapijų krepšinio pir 
menybėms, organizatoriai iš 
visų komandų sudarė geriau 
sius du penketukus. Į pirmąjį 
penketuką, iš lietuvių parapi 
jos pateko Bill Lack (gynėjas) 
ir Simas Bakaitis — vidur, 
puolėjas. Į antrą penketuką p: 
skirtas puolėjas A. Blekaitis.

VYTIS HAMILTONE.
Toronto Vyčio jaunės krep 

šininkės sužaidė draugiškas 
’ rungtynes Hamiltine prieš vie 

tos Kovą ir jas laimėjo 28:22. 
’ Jaunučiai taip pat nugalėjo šei 
■ mininkus 7:6. Pastarųjų Kovo 
' sportininkų pasirodymas buvo 
1 pirmas, tad galima sakyti, kad 
’ „krikštas“ praėjo sėkmingai, 
1 nes Vyčio jaunieji krepšiniu 

kai, jatr yra žaidę net ir Toro:, 
to parapijų pirmenybėse ir at. 
draugiškose rungtynėse.

IŠ LIETUVOS
Kauną — Lietuvos krepšt 

nio tvirtovę — visiškai netikė 
tai į savo rankas „paėmė“ Kiai 
pėdos sportininkai, įveikdami 
mūsų buy. laikinąją sostinę vy 
rų grupėje ir tuo pačiu laimė 
darni pirmą vietą Lietuvos krep 
šinio pirmenybėse, kurių baig 
miniai susitikimai buvo Balti 
jos pajūryje. Neteko Kauno 
vyrai net ir antros vietos, ka 
dangi Vilniaus „Kibirkštis“ pra 
siveržė prieš Kauno „Pilėnus“, 
kurie turėjo pasitenkinti tik 
bronzos medaliu!

Neatlaikius fronto Kauno vy 
rams, jų pozicijas užėmė mete 
rys, laimėdamos pirmą ir ant 
rą vietą. Tik trečioji buvo V u 
niaus „Kibirkšties“ moterų ko 
manda, po kurios vėl sekė du 

__________ Kauno penketukai. Be abejo 
atiodys, kad sostinės ir provin 

-r - < cijos komandos jau pradėjo
geriau žaisti už Kauno Žalgiri 
ar Politechniką, atstovaujan 
čias mūsų Tėvynę visos S. S-

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

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

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

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

Vyčio, 
Kovo 
mūsia 
pačias 

Nr.

WIHMIPEG

CBC-TV programos „Live a Borrowed Life“, nuolatiniai na 
riai: moderatorius Charles Templeton, Bill Walker ir Elwy 
Yost, keliauja po Kanadą ir perduoda savo programą kie^ 

vieną kartą iš skirtongos stoties.

gos pirmenybėse. Tikrumoje 
taip nėra. Nei Žalgiris, nei F o 
litechnika Lietuvos pirmenybė 
se nedalyvauja, kadangi jie 
yra užimti rungtynėm S S-g^o 
augštoje lygoje ir pasiruošimu 
Lietuvos krepšinio reprezenta 
vimu. lačiru tas nė kiek ne 
mažina Klaipėdos nei Vilniaus 
laimėjimų, kadangi pav. rung 
tynės tarp Kauno KKI ir Vii 
niaus „Kibirkišties“ buvo to 
kio paties lygio, kaip ir S. S- 
gos krepšinio pirmenybių, ka 
aiškiai pasakė ir pasekmė ir pa 
vergtos Lietuvos vilniškis „Sp 
ortas“ ir pati pasekmė — 72: 
68 kauniečių naudai. Kaip ne 
bebūtų, tačiau reikia džiaugtis, 
kad krepšinyje iki šiol domina 
vęs Kaunas, susilaukė rimtos 
konkurencijos kitų miestų tar 
pe, kas tik išeis „į sveikata” 
visam Lietuvos krepšiniui.

Nors šiemetinėse S. S-gos 
stalo teniso pirmenybėse mūsiš 
kis A. Saunoris buvo tiK ant 
ras, tačiau tusų sudarytam ge 
riaušių 1961 m. stalo tenisinia 
kų sąraše jis figūruoja p'imti j 
ju, prieš meisterį Averina. Lie 
tuviai dar randami tokia tvar 
ka: 6) 
džiulis, 
blockis.

Paškevičius, 10) Vai 
11) Baltakis ir 12) Za 
Ir moterų grupėje pii

mauja lietuvaitė iš Vilniaus N; 
jolė Ramanauskaitė, kuri šie 
metinėse pirmenybėse nedaly 
vavo. Netikėtai trečioje vieto 
je randama Aldona Kondrotri 
tė ir net šeštoje, šiemetinė S. 
S-gos meislerė, keturiolik.ue e 
Laimutė Balaišytė. Rusai grei 
Čiausiai atsižvelgė į Kondrotai 
tės gražius laimėjimus pereitais 
metais ir jos dalyvavimą pa 
šaulio pirmenybėse Pekine.

Vilniaus Spartako futbolinm 
kai jau pradėjo sezoną, sužais 
darni Taškente draugiškas run 
gtynes su vietos „Pachtako 
ru“. Jos baigėsi lygiomis — 
2:2.

— Didelės lietuvių krepšį 
nio varžybos yra rengiamos Či 
kagoje balandžio 28—29 dd. 
Tomis dienomis bus Š. Ameri 
kos liet, sporto žaidynių krep 
šinio susitikimai. Koman^ 1 
yra laukiama ir iš Kanados bei 
kitų tolimesnių vietovių.

MIRĖ V. RAGOZINAS.
Po ilgos ligos, sulaukęs 55 

m. amžiaus, mirė tarptautinis 
didmeisteris V. Ragozinas. Jis 
atstovavo S. Sigai tarptautinė 
je šachmatų federacijoje (ii 
gus metus ouvo FIDE vicepn 
mininku) ir redegavo žurnalą 
.Šachmaty v SSSR“.

WINNIPEG, Man
VASARIO 16-TOS

Winnipege Tautos Fondui e.u 
Kavo: $10. dr. E. Gedgaudas, 
$5: J. Činga, Ant. Genys, Jur 
gis Janušča, Vincas Januška, 
Jonas Kvedaras, M. Šaraus 
kas ir J. Vaitekūnas; $4: inž. 
Adolfas Maciūnas; $3: kun. J. 
Bertašius, St. Bujokas, J. De 
mereckas, Eug. Kalasauskas, 
agr. J. Malinauskas ir dr. P. 
Vytė; $2.16: J. Timmerma*, 
$2: J. Mikalauskas, J. Raman 
čauskas, J. Šmaižys, L. Sta 
nius, K. Strikaitis, M. Zavads 
kas, P. Žiminskas; $1.05: P. 
Bagdonas; $1: Alf. Balčiūnas, 
L. Baitnikas, M. Bukauskas, 
E. Daubarienė, P. Galininas, 
Vyt. Galinaitis, A. Jančiukas, 

Myk. Januška, Jurgelevičius,

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 min. kiekvieną dieną, 

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
ttrtftr irfttTr^fffTtriffTniiinum•O4>

DIENOS MINĖJIME

Jauniškienė, J. Kvedar, 
Kuncaitis, A. Kvietinskas, V. 
Kriščiūnas, Br. Lukoševičius, 
kas, J. Mališauskas, Morozie

Ant.

SUDBURY, Ont
NnrVSdOHd T3G vaomgų valdymo

INCO darbininkų balsavi 
nas dėl priklausomybės Mine 
Mill & Smelters workers, ar 
Steelworkers of America uni 
joms pasibaigė kovo mėn. 1 d. 
Balsavo 97% visų darbininkų 
OLRB visas balsavimo korte 
les užantspauduotose metalinė 
se dėžėse, policijos apsaugoje 
perveže į Torontą apsaugai. 
Mine Mill unijos centro atsto 
vai per savo advokatus balsų 
skaičiavimui pasipriešino, kai 
tindami dabartinę 598 unijos 
skyriaus vadovybę padėjus 
Steelworkers unijai verbuoti 
narius iš Mine Mill unijos ii 
kt. Pareikšta 27 įvairūs kaltini 
mai. Steelworkers unija perda 
vė OLRB įstaigai 7692 narių 
korteles — tas sudarė 52,3% 
visų INCO darbininkų, o bal 
tavimams paskelbti reikėjo tik 
45%. Dabar Mine.Mil! centro 
valdybos atstovai deda visas 
pastangas balsų skaičiavimą 
sukliudyti ir įrodyti, kad baisa 
vimai buvo, jų nuomone, ne 
teisėti. Surasta, kad iš virš pa 
minėto skaičiaus kortelių per 
duotų OLRB, 165 buvo paduo 
tos asmenų visai nedirbančių 
InCO darbovietėse, 290 paduo 
tos pavėluotai ir negalioja ir 
t. t. Tuo būdu kortelių 52,3% 
sumažintas ligi 49,2%, bet dar 
vis tikrinama. Jei pavyktų įro 
dyti, kaip skelbiama, kad Steei 
workers teisingos korteles n.* 
sudarė 45% visų INCO dar 
bininkų, aiba jei OLRB pri 
pažintų, kai kuriuos kaltini 
mus 589 unijos vadovybei, ba! 
sai 
bet 
kol

vėl truks keletas mėnesių. Mi 
ne Mill centro vadovybės pro 
pagandinis demokratiškumas 
atrodo labai keistas. Keletas 
centro valdybos narių, plius 3 
% nebalsavusių darbininkų sa 
vo galvosenų ir nuomonę noii 
primesti 97% balsavusių IN 
CO darbininkų, todėl trukdo 
balsų skaičiavimą. Atrodo, kad 
OLRB tokios demokratijos ne 
labai norės pripažinti ir mažu 
ma didžiumai turės nusilenkti.

— 598 unijos skyriaus p- 
kas D. Gillis pakvietė revizo 
lių patikrinti 1968 m. streiko 
metu buvusios M. Solskio vai 
dybos unijos nariams išduotų 
oašalpų įrašus. Pasirodė, kad 
buvo įrašomos daug didesnės 
sumos, negu unijos nariai jas 
gavo. Patikrinimo rezultatai 
dar nežinomi.

— „Sudbury Star“ dienias
tis paskelbė, kad Garsono m>es 
telio valdyba apkaltino D. Gil 
Ii, dabaitinį 598 unijos pirmi 
ninką pinigų pasisavinimu iš 
miestelio savivaldybės kasos. 
Prieš keletą metų D. Gillis ba 
vo išrinktas to miestelio eevc 
D. Gillis kaltinimą atmetė ir 
pareiškė, kad visi gandai ir 
šmeižtai, tai tik unijų kovos iš 
dava. J. K.

galėtų būti ir neskaitomi, 
sunaikinami. Kaip bebūtų 
viskas išsiaiškins, atrodo

PADĖKA. .
K. L. Sudburio Apylinkės 

Valdybos bendradarbiams: Si. 
Krivickui, Povilui Juteliui, An 
tanui Juozapavičiui ir Pranui 
Gabrėnui už gražią simbolinę 
dovaną mano vardo dienos 
proga, lietuviškas ačiū.

Juozas Kručas.

St CATHARINES, Ont.
LIETUVIŲ ORGANIZACIJA TURĖS PROVINCIJOS 

VALDŽIOS PATVIRTINIMĄ
VILNIEČIŲ RUOŠIAMOS 
AŠTUNTOSIOS JONINĖS

Kovo 18 d. slovakų salėje 
įvyko VKLS-gos St. Cathari 
nes skyriaus narių susirinki 
mas, kuriame buvo aptarta 
praėjusieji veiklos vaisiai ir at - 
eities veikimas. Susirinkimą ati 
darė vicepirm. J. Rutkūnas, o 
išsamų, apibūdindamas bendrą 
skyriaus veiklą ir nuveiktus dar 
bus, pranešimą davė v bos na 
rys I. Šaiauka. Ypatingai daug 
padaryta skyriaus šalpos veia 
loję.

Pranešime dėl rengiamų Nia 
garos pusiasalyje tradicinių Jo 
ninių paaiškėjo, kad šiais me 
tais aštuntosios Joninės bus bii 
želio 23 d. 
pasigėrėti 
ma.

Išrinkta 
jau nauja 
kurią pagal balsų daugumą ir 
vėlesnį pasiskirstymą pareigu 
mis 
sekr. J. Dilys, ižd. 
Čius, rev. komisijon 
nis, J. Rutkūnas ir 
liūs. K-as.

— Šalia Vilniaus 
servatorijos, ir Vilniaus specia 
lioji vidurinė meno mokykla- 
-internatas kas metai rengia 
vad. tematinius koncertus. Pir 
mieji du koncertai buvo skirti 
rusų klasikiniai ir lietuvių „ta 
rybnei’’ muzikai, o trečiame 
koncerte jauniausieji muzikai 
atliko Vakarų muzikos klasi 
kų Bethoveno, Haydno, Lisio. 
Mozarto, Chopino ir kt. kuri 
nius.

— Vilniaus dailės muzėjuje 
atidaryta 1962 m. meninės f< 
tografijos paroda, skirta pas. 
ruošti 3-jai visos Sovietų S-gos 
foto parodai „Septynmetis *gy 
venime“

Vasario 25 d. A. Švažo bu 
te per narių susirinkimą paaaiš 
kėjo, kad metus užtrukus pro 
ccdūra eina prie galo, ir Niaga 
ros pusiasalio ramoviečių sky 
rius greitu laiku gaus valdžios 
čarterį. Sveikintina, nes tai bus 
pirmoji legali valdžios patvir 
tinta lietuvių organizacija Nia 
garos pusiasalyje.

Tame pat susirinkime ramo 
viečiai smulkiai išsiaiškino apie 
savo veiklą ir aptarė ateities 
darbus. Įdėmiai buvo priimtos 
St. Janušonio referato mintys 
apie šių dienų karo modernia 
kus ginklus, palyginant ameri 
kiečių su rusų turimais.

Skyriaus pirm, dabar yra 
veiklus Jonas Grigas.
H-- ------MM HM' ' MM~

nė, A. Radševičius, V.
kauskas, V. Stankevičius, K. 
Stonkus, V. Šerkšnys, Br.
A. Lingė, O. Lenienė, T. 
čaitis, V. Zavadskiene ir 
zys Žentelis. Viso, Tautos 
ndui, surinkta: 112.21 et. 
siems aukotojams nuoširdi 
dėka.

Rut

Vai 
Lu 
Ka 
Fo 
Vi 
pa

M. Šarauskas.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame J“ay sudarytus ir apdraus-
paprastu ir UIU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

ir kanadiečiai gales 
nepaprasta progra

ateinančiai kadenci 
skyriaus valdyba, į

įėjo: pirm. I. Šajauk t, 
J. Lelev. 
Z. Pll'po 
S. Jakubi

valst. kon

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Mine.Mil
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KREIPIMASIS Į HAMILTO

NO APYLINKIŲ 
LIETUVIUS

Nuo balandžio 8 d. prade 
du atostogas ir iki bal. 13 d. 
lankysiuosi, Brantford, Paris 
Simcoe, Delhi, Tillsonburg, 
Ingersoll, Wodstock, London, 
Rodney ir kitose apylinkės“. 
Maloniai prašau visus padėti 
tatyti didįjį mūsų lietuviškų 

„entrą Hamiltone, nuperkanl 
vieną kitą LN šėrą.

Šia proga noriu kiek ir liet, 
knygai padėti, ją tarp Tamstų 
paplatinant ir prisimenant nrū 
sų spaudos uždraudimo prat 
d'ios 1864 m. artėjančią 10? 
m. sukaktį.

Su giliu dėkingumu.
St. Bakšys

LN valdybos pirmininkas.

VAJUS TAUTOS NAMAMS
50-tojc savaitėje davė $1.00C 
r nuo jo pradžios $53,000. La 
bai gili padėka Jonui Styrai, 
atvykusiam į Kanadą 1926 m.

Viešintų, kuris pas jį apsilan 
kiusiems Vi. Stabingius ir St. 
Bakšiui įteikė $500 čekį. Malu 
nu padėkoti Buffalo lietu 
viams, įstojusiems LN nariais, 
su $100: Alf. Sakevičiui, EmiL 
jai Eigelienei, Ant. Janson Ja 
šalčiui ir Pr. Masiulioniui. Gu 
dinskas nariu įrašė sūnų Ar . y 
dą su $100, pakeldamas jo šej 
mos prisidėjimą iki $500.

Iki bal. 25 d. visi v-bos r.a 
riai turi surinkti po $500, tau 
jiems lankantis savo prisidėji 
mo neatidėliokime, nes tas ga 
Ii nutęsti LN statybą.

NAUJOS LN V-BOS 
POSĖDIS

įvyko kovo 22 d. P-kas St. 
Bakšys pabrėžė, kad nuo šios 
v-bos energingumo priklaus: 
ar mes turėsime šįmet LN a. 
nutęsime jų statybą dar nre 
tams.

Svarbiausiu dienotvarkės 
punktu ėjo lėšų sukėlimas. V- 
ba priėmė planą, kuris duotos 
atskiru St. Bakšio straipsniu.

V-ba pasiskirstė pareigomis, 
suskirstydama ją į 3 sekcijas:

V-bos p-kas — St. Bakšys. 
Administracinė v-ba: sekr. Vy 
tautas Leparskas, ižd. Alf. Als 
bergas, prot. sekr. J. Bulionis, 
reik. ved. Alf. Patamsis, buhal 
teris P. Savickas, metr. ved. J. 
Šarapnickas.

Naujų LN statybos k-ja: v 
bos vicep. G. Paimer, nariai. 
J. Mikelėnas, Z. Gasiūnas, V. 
Saliklis, J. G. Skaistys.

Kultūros ir parengimų k-ja. 
vadovas K. Mikšys, nariai: Vi. 
Momgaudas, J. Romikaitis, 
Pr. Dauginas, Ant. Kaušpėdas, 
Pr. Ročys, F. Rimkus, Pr. 
Enskaitis, St. Pilipavičius.

Ruošiamam Atvelykio šeš 
tadienį, bal. 28 d. LN šokių 
vakarui kiekvienas v-bos narys 
surenka po $10 aukų, ar po ?0 
fantų.

Pagal gautus iš visuotino L 
N narių susirinkimo įgalioj' 
mus, v-ba nutarė dėti visas pas 
tangas, kad jos kadencijos nie 
tu naujieji LN būtų pastatyk.

LN šešių metų sukakties p-, u 
ga leidžiamas leidinys. Jį reda 
guoja St. Bakšys. Didžiai.ris 
padėka Juozui Kažemekui, ku 
ris surinko net už $600 skelbi 
mų.

— Už LN sklypą kovo mė 
nesį grąžinta $2000 skolos, 1. 
ko $7,000.

— Alyvos sutartis per vasa 
rio mėnesį atnaujino K. Mii 
ris, J. Kamaitis, S. Miga ir J. 
Sadauskas už ką LN Kultūr s 
F-das gavo $20. Nuoširdus 
ačiū!

LN STATYBOS K-JOS 
posėdis įvyko kovo 28 d., daly

|LTOM 
vaujant inž. Čeponiui ir dr. inž. 
Kulpavičiui iš Toronto ir v- 
bos p-kui St. Bakšiui. K-ja sa 
vo p-ku išrinko J. Mike'ėną .r 
sekr. Z. Gasiūną. K-ja priėmė 
pataisytus LN planus ir davė 
Įgaliojimą raštu iš miesto v-bos 
išimti statybai leidimą, Kuris 
kaštuos apie $500 ir pilnu ten. 
pu tęsti LN planavimą, I - 
dar šį liepos mėnesį gale» j 
mėm pradėti jų statybą.

J. G. Skaistys patikino Kad 
jis turįs galimybę prieinam-: 
mis sąlygomis gauti morg 
čius. K-ja suteikė jam pilnus 
šiuo reikalu įgaliojimus. Ta>p 
pat jų jieškoti įgaliojo ir T. Vi 
kelėną. 5k. St.

VIETOS MCMASTER
universiteto vienam profesoriui 
buvo Įteikta B. Armonienės Si 
oiro kančių aprašymo knyga 
,Leave your teatrs in Mos 
cow”. Po savaitės laiko, pas 
kaitos metu, visų studentų aky 
vaizdoje, jis viešai padėkojo 
įteikėjui, kartu pareikšdamas 
nusistebėjimą apie tokį žūiurv. 
S. S-gos „background“ ir betų 
vių tautos kančias. Jo many 
mu, knyga turėtų pasiekti y • 
sus Kanados gyventojus, kurių 
daugumas dar nesupranta ir 
neįsivaizduija komunizmo rei 
kšmės. Po paskaitos, profeso 
rius priėjęs prie knygos įteikė 
jo pareiškė, kad knyga buvo 
perskaityta jo visos šeimos ir 
dabar „keliauja“ per kaimynų 
ir pažįstamų lankas. Ar never 
tetų ir kitiems lietuviams šią 
knygą išreklamuoti, įteikiant 
ją įtakingesniems kanadiečia 
ms ir kartu prisidedant prie su 
pažindinimo šio krašto gyven 
tojų su raudonuoju siaubu ir 
Lietuvos okupacija?

J KANADOS KRAŠTO 
TARYBĄ

Iš Hamiltono sutiko kandi 
datuoti šie B-nės nariai: St 
Bakšys, K. Baronas, J. Kšivic 
kis, A. Liūdžius, J. Mikšys, K. 
Norkus, J. Pleinys ir L. Skrip 
kūtė. Rinkimai bus pravesti vi 
soj Kanadoj tą pačią dieną t. 
y. balandžio 29 d. Rinkiminę 
K-ją Hamiltone sudaro: A. 
Juozapavičius, K. Mikšys ir A. 
Mingela.

BEMIEGODAMAS 
SUSAPNAVO

kad. . . jo namas dega! Nieko 
nelaukdamas, 22 m. amž. A. 
V. šoko per langą, tačiau, tuc 
pačiu metu pabudo ir spėjo 
dar rankomis susilaikyti lango 
rėmų. Pabudę tėvai ir seserys 
nelaimingąjį įtraukė atgal į 
kambarį, o greitoji pagalba nu 
vežė į ligoninę, kur padaryta 
susiuvimų („stičių“) net 300. 
Šį įvykį apraše vietos dienras 
tis pažymėdamas, kad nelaimė 
dar laimingai baigėsi, (susi 
pjaustė lango stiklais) nes lie 
tuvis galėjo ir užsimušti, kris 
damas nuo trečio augšto.

VIETOS DIENRAŠTIS
skelbimų sk. pranešė, kad Pra 
nas Grigelevičius savo pavai 
dę keičia į Frank Grimas.

ATLIKIME LIETUVIO 
PAREIGA,

žinodami, kad vakariniam Ha 
miltone, į Kanados federalinį 
parlamentą, liberalų kandida 
tu yra hamiltonietis lietuvis B. 
Kronas. Atrodą, kad lietuviai 
daugiau aiškinti nebereikėtų, 
B. Kroną visokeriopai parem 
ti čia yra mūsų tautinė pare-, 
ga ir išsisukinėti dėl mažmo 
žiu, ar dėl gyvenimiškų nešusi 
pratimų kada nors, netenka 
kalbėti.

Turint mūsų tautietį Kana 
dos feder. parlamente, būtų ar 
timiausias kelias mūsų tauti
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JOS REIKALAVIMŲ UOLAS
Prieš keletą mėnesių komu 

nistaį buvo išbarę istorijos va 
dovėfco autorių J. Jurginį. So 
vietinėn ataskaiton dabar paim 
tas J. Butėno su kitais bendra 
darbiais paiengtas ir 1961 m. 
pasirodęs ,,Lietuvių literatūros 
vadovėlis.“

Pats slidžiausias, pavojm 
giausias šio vadovėlio užmojis 
tai reikiamai, pagal komunis 
tų reikalavimus, nušviesti lietu 
vių literatūros istoriją nuo raš 
tijos pradžios iki 1917 m.

Toje nelaimingoje vadovė 
.io dalyje Butėnas nurodęs.

niams, bei Lietuvos laisvinimo 
reikalams, prie vietinės vai 
džios. Jo žodis, 'būtų žymiai 
svaresnis, negu mūsų atskirų 
organizacijų atstovų. Žinant 
B. Krono aktyvią veiklą mūsų 
kolonijoj, jo didelę paramą mū 
sų jaunuomenės reikalams, oei 
jo nuoširdžią paramą lietu 
viams namų biznyje (man as 
meniškai: V. P.), reikia būti 
tikriems, kad jam būnant par 
lamento nariu, pasitiks ir toliau 
jautrus mūsų tautos reikalams. 
Vieno, ko iš mūsų reikalauja 
ma ir tai yra pareiga; — įsi 
jungti minėtam distrikte ' rin 
kiminę kampaniją ypač ne ang 
lų tarpe. Taigi, tik reikia nepa 
tingėti pakalbinti pažįstamus, 
kad jie paremtų savo baisais 
mūsų tautietį. Tas tikrai apsi 
mokės ir mums būtų milžiniš 
kas laimėjimas. Visi į rinkimi 
nę kampanija p. B.’ Kronui pa 
dėti! V. P.

PASISEKUS BLYNŲ 
BALIUI,

Kat. Moterų Sr-jos v-ba, nori 
pareikšti nuoširdžiausią padė 
ką visiems prisidėjusiems ir pa 
rėmusiems mūsų darbą. Pir 
miausia kieb. dr. J. Tadaraiu. 
kui, už leidimą nemokamai pa 
sinaudoti parapijos sale, už pa 
skyrimą 17 dol. loterijai ir vi 
solceriopą paramą. Didelė pa 
dėka skiriama naujam mėgėjų 
orkestrui, dovanai linkesminu 
šiam susirinkusią publiką. Taip 
pat visiems susirinkusiems, ku 
ne ir sudarė galimybę blynų 
baliaus rengėjams, išeiti ne 
tik be nuostolio, bet dar ir su 
mažu pelnu.

Kat. moterų dr-jos valdyba. 

kad Maironio „Jaunoji Lietu 
va” vaizduojanti nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą ir jo 
veikėjus. Zinkus tuoj kerta: 
gal ir taip, bet turėjusi būti pa 
minėta „Proletariato“ partija 
Vilniuje, tuo tarpu... Būtėnas 
škėlęs tai, kad „Aušros“, „Var 
pu“ laikraščiai siejosi su taud 
nio išsivadavimo judėjimu.

Zinkus išaiškina, kad rašyto 
jai Maironis su Kudirka savo 
raštuose noiėję idealizuoti feo 
dalinę, buržuazinę santvarką ir 
dėl to juos reikėtų vadinti pir 
maišiais lietuvių „buržuazinės 
literatūros“ kūrėjais. Būtėnas, 
girdi, stengėsi vadovautis mar 
ksistine ideologija ir turėję^ 
prisiminti komunistų atmestą 
„mitą“, esą lietuvių tautos iš 
sivadavimo kova prasidėjusi 
„Aušroje“ ir „Varpe“. Net ir 
V. Mykolaitis - Putinas dar 
2952 m. pripažinęs savo anks 
tesnes klaidas. Dabar. . . tas 
klaidas daro J. Būtėnas ir ten 
ka klausti — kada ir jam ateis 
eilė jas atitaisyti?

— Vilniuje, rašytojų sąjun 
gos klube įvyko V. Montvilos 
60 m. gimimo metinių miiie.i 
mas. Apie Montvilą kalbėjo 
akad. K. Korsakas, atsimini 
mus papasakojo su Montvila 
dirbę, bendravę A. Venclova 
J. Kličius, B. Kelpa, T. Tilvy
tis. Apie poetą V. Montvilą at 
siminimus „Tiesoje“ paskelbė 
Jonas Šimkus.

— Šiaulių dramos teatras 
pastatė penktąją sezono prem 
j erą, latvių dramą apie auklė 
jimo problemas „Palmės žaliuo 
ja amžinai“. Režisavo VI. Ly 
mantas. Mariampolės dramos 
teatras pastatė, režisuojant St. 
Čaikauskui, V. Hugo dramą 
„Marija Stiuart“.

PER TARPTAUTINĮ IR VO 
KIETUOS RAUDONUO

SIUS KRYŽIUS PAJ1EŠKO 
MI ASMENYS:

Aglinskas Albertas, sūnus 
Nikolo. Astrauskas Sigmas, s. 
Sigmo. Aukschtuolis Vincas, 
s. Simono. Bigeljs* Juozas, s. 
V iktoro. Bernotonienė Eleono 
ra - Brigitta, gim. Grinčalaitė, 
Cviklas Jurgis, Aneli-1 runsku 
tė, Andrius ir Bronius. Darulis

WINDSOR, Ont
DAUG MIRČIŲ

Negailestinga mirtis paly 
ginti trumpu laiku pasiėmė .š 
šios ir taip jau nedidelės kolo 
nijos net keturis lietuvius.

Kizis Ambroziejus mirė gruo 
džio 3 d., sulaukęs 77 metų 
amžiaus, kilęs iš Panevėžio 
aps., Raguvos vai., Ameriko« 
kontinentą pasiekęs 1905 me 
tais, apie 50 metų išgyvenęs 
Detroite, paskutiniu laiku gyve 
no Windsore pas savo brolio 
sūnų. Palaidotas gr. 6 d. Hea 
venly Rest kapinėse.

Babilienė Agota, 69 metų, 
mirė pr. m. gruodžio 24 d., ’u 
lusi iš Ukmergės ap., Deltų • s 
valsč. Į Kanadą atvyko 1913 
m. Pradžioje gyveno Tcionte, 
paskutinius 45 m. išgyven > 
Windsore. Tai bene seniaus’a 
Windsoro lietuvė. Palaidoto 
gr. 28 d. Windsor Grove k- pi 
nėse.

Vitkauskas Pranas 59 ra., iš 
gyvenęs Windsore 25 metus 
mirė sausio 17 d. Palaidotos 
sausio 20 d. Green Lawn kai i 
nėse.

Keblaitis Petras 50 m., mi 
rė kovo 12 d. Gimęs Ameriko 
je Thomas, Va. ilgesnį laiką 
gyveno Detroite, paskutinius 
dvejus metus Puce, netili Win 
dsoro. Palaidotas kovo 15 d. 
Windstr Grove kapinėse.

SERGA KUN. V.
RUDZINSKAS

Kovo 11 d. laikydamas šv 
mišias, staiga buvo ištiktas šir 
dies smūgio, susmuko prie alto 
riaus ir greitosios pagalbos au 
tomobiliu nuvežtas į ligoninę. 
Hotel Deū, Windsoro lietuvių 
klebonas kun. V. Rudzinskas. 
Nors visą laiką buvo gana jud 
rus ir gerai jautėsi, bet prieš sa 
vaitę pradėjo skųstis širdimi. 
Kovo 5 d. pirmą kartą buvo 
priverstas kreiptis į gydytoją 
— širdies ligų specialistą, kurio 
priežiūroje ir dabar randasi. 
Ligonio sveikata taisosi ir tau 
kiama greitai pasveikstant, ko 
visi Windsoro lietuviai jam iš 
širdies linki.

Bažnytinis Komitetas, paties 
kun. V. Rudzinsko sudarytas 
š ateitininkų veikėjo Broniaus 
Bariso, bažn. choro seniūno

Viktoras, s. Antano. Felsneris 
Jonas, s. Jono. Galaltis Petras, 
s. Jegor. Januschauskas Jonas, 
s. Igno, Kovjasi Jonas, s. Kaži 
miero. Kuialis Vilius, s. Jono. 
Kulakauskienė Janina, duktė 
Sergejaus. Matzanko Iwan, s 
Ipolito. Morosas Izidorius, s. 
Jurgio. Mordosaitė Monika, d. 
Juozo. Moskaliūnas Saasys, s. 
Antano. Narni tskas Andrius, 
Bronė - Trunsutė, Andrius ir 
Bronė. Novogrudskis Kostas, 
s. Julio. Novigrudskis Julius, 
s. Julio. Stravinskas Ignas, s. 
Florino. Seisniks Gotman, s. 
Ludwigo. Tvard uskis Eugeni 
jus, s. Viktoro. Urbonov Stel 
la. Venskus Kazys, s. Kazio. 
Vileišis Paulius. Veršulis Pet 
ras, s. Jurgio. Žemaitaitis Kas 
paras, s. Jono.

Al b. Tautkevičiaus ir senosios 
emigracijos lietuvio Pr. Rudo 
ko, rūpinasi visa reikalinga ku 
nigui pagalba ir parama. Ka 
dangi kun. V. Rudzinskas sa 
vo parapijonų su aukomis ne 
spaudė tai ir nelaimei ištikus 
Bažnytiniam komitetui teko pa 
sirūpintį pirmoje eilėje auxo 
mis, kad aprūpintų savą klebu 
ną būtinomis reikmenimis kgu 
ninėje. Paskubomis paleistu au 
kų lapu Bažn. Komitetas sunn 
ko per šimtą dolerių. B-nės 
apyl. valdyba, sekdama Bažn. 
komiteto pavyzdžiu, parinko 
aukų ir iš surinktų pinigų nu 
pirko ligoniui gėlių.

— Dėl pasireiškusių apj lin 
kės v-bos narių tarpe nuomo 
mų skirtumų, iš apyl. v-bos pa 
sitraukė p. V. Barisas.

J.

Filmų menas
Atkelta iš 3-čio psl.

Paradise, Ballad of a Soldier. 
Brealęfast at Tiffany’s, The 
Children's Hour, Claudelle 
Inglosh, Fanny, Flowee Drum 
Song, General Della Povere, 
Harry and the Butler, The 
Hustler, Immoital Love, Kho 
vanshichina, La Dolce Vita, 
Lover Come Back, One-Eyed 
Jacks, One-Twc^-Three, The 
Parent Trap. Pans Blues. Pla 
cido, The Roman Spring of 
Mrs. Stone, Through a Glass 
Darkly, Yojimbo.

Kai kurie šių filmų 1961-is 
metais buvo aptarti, recenzuo 
ti lietuviškoje spaudoje. Nore 
čiau tikėti, mūsų visuomenėn- 
yra žmonių, besidominčių iii 
miniais reikalais, renkančių iš 
karpas filmą temomis. Dabar 
jiems gera proga patikrinti 
kaip, kas rašė apie tuos tumus 
Pareiškite ir jūs, malonūs ska; 
tytojai, savo nuomonę.
Lietuviškieji įnašai į geriausiu j 

1961 metų pasaulio filmui 
Trejuose Academy of Mo 

tion Pictures Arts and Scten 
tęs „Oscarais“ apdovonotuose 
filmuose nuopelnų turi lietuvis 
kos kilmės, Lietuvoje gimę ar 
aistai: „Babes in Toyland“ ril 
mas pagerbtas dviem oscai jūs . 
už spalvuotus kostiumus ir 
kaip muzikinis filmas. Jame 
vieną pagrindinių vaidmenų 
turėjo 12 metų lietuvaitė Ona 
tė Jūratė Nausėdaitė — Anr 
Jillian. Apie ją neseniai mūsų 
spaudoje spausdinta rašinių.

Filmas „Summer and Sm .* 
ke“ apdovanotas keturiais os 
carais. Jame vieną svarbiųjų 
partijų turi Laurence Harvey 
-Laurynas Skiknė. Jis yra iš 
skirtinai augštų gabumų akto 
rius, savo kūrybine jėga į augš 
tybes iškeliantis su juo vaidi 
nančius.

Kontraversjniame italų fil 
me „La Dolce Vita“ vaidina 
Jecques Sernas — Jokūbas 
Šernas. Lilmas gavo keturius 
„Oscarus“.

Įdomu, kad sovietai, komu 
nistiniai rusai, Maskvoje paga

(TAUPYK IR SKOLINKIS |
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., X 
X morgičių paskolos iki 60% turto vertės. x
L Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. X
L Pilnas čekių patarnavimas. X
L Darbo dienos: a
j' Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. X 
T Antradieniais ir penkiadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. K 
X 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-S575 g
■gMMNNaNMNeWMMCNMNaMNNMNNNNWNMNWMNNNNMN*

.i-. ir J „o istorijos dešimtmeti Serija filmų užtruksianti 13 savaičių, atgaivinanti reikšmingą kanado „ kiekviena
(nuo 1936 iki 1946) bus petduodama CBC-TV programoj _ Cįci|ijos, Itaui'.s
antradienį. Bus paaiekli dokumentaliniai filmai is Spitzbergen o, Di< PP •

Normandijos, Olandijos ir, Vokietijon operacijų.

mintame filme vardu „Khovan 
shina“ naudoja lietuviškus var 
dus, didingą Lietuvos istoriją. 
Rusiškai ir angliškame verti 
me. Bet kodėl jie, sovietai, ne 
leidžia lietuviams Lietuvoje sta 
tyti filmų iš viduramžių Lietu 
vos?

Ar tie filmai tikrai geri?
Tikiu klausimų gaunu žo 

džiu, raštu. Trumpai sunkoka 
atsakyti. Kai kurie tų filmų ge 
ri, tikrai geri. Visai blogi nėra. 
Iki žmogus nėra tobulas, tohu 
lybių pasaulyje nebus. Žmo 
gaus kritiškumas veda link to 
Dūlėjimo. Bet tobulas jis nieką 
dos nebus, kadangi jis yra žmo 
gus, o žmogus negali būti t<bu 
las.

Filmai vertinami dešimtimis 
atvejų. Vienur vienas atvejąs 
tikrai ryškus, puikus — už ii 
gauna dovaną, kai tuo tarpu 
kiti, lame pačiame filme, mjn 
noki ar niekam verti. Panašiai 
vra ir kitose meno srityse, sa 
kyšime rašytojau gali puikiai 
mokėti kalbą, bet turės menką 
žodyną: arba turės puikų žody 
ną, bet prastą stilių, arba žavi 
stilių, bet siaurą vaizduotę, bet 
trumpą intrygą; arba gražų sa 
kinių dėstymą, bet pasimeti 
mą intrygoje. > tt. ir tt.
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Labai daug vėliausių įdomių žinių iš Lietuvos
MONTREALIO LIETUVIA MS ŠĮ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 8 DIENĄ, 2 VALANDĄ SU PUSE PO PIETŲ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE, PATIEKS IŠ EUROPOS

MOMT^REAL
TOLIMESNI „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 

RŪPESČIAI
Kovo 30 dienos Spaudos B- 

vės „Nepriklausoma Lietuva“ 
valdybos posėdyje lankėsi dar 
dviejų firmų atstovai ir pada 
rė pasiūlymų. Atrodo, kad b- 
vei iš kiekvienos teks pasirink 
ti tai, kas geriau tinka, tačiau 
apsispręsi, kas geriau tinka, 
nelengva. Sbarbiausis reikalas 
— kapitalas. Skolon pirkti ma 
šinas yra sunku. Todėl nuspręs 
ta didinti kapitalą.

Kapitalui mobilizuoti nutar 
ta parduoti turimi žemės skly 
pai. Praktiška būtų palaukti, 
nes kainos auga, ypač, Kad 
Chateauguay sklypai yra prie 
pat „šoping centro“, o Terre 
bonne — jau vyksta statyba, 
išvestos gatvės, padaryta kan>i 
lizacija ir vandentiekis, bet... 
pirkimo kapitalui padidinti rci 
kia sklypai parduoti. Jeigu kas 
tautiečių this sklypais interesuo 
tusi, prašomi kreiptis į NL.

Kapitalui padidinti ruošia 
masi mūsų žymiųjų menininkų 
dailės darbai platinimui — pa 
veikslai, mozaika, skulptūra ir 
meniškas tautinis moters dra 
bužis, kurie yra Nepr. Lietuvai 
padovanoti spaudą remenčių 
mūsų menininkų. Tas, kas jau 
dabar yra gauta, vertinama 1,5 
—3,000 dolerių, bet yra paža 
dėta dar kitų darbų. Ši savotia 
ka meno kūrinių loterija, gal 
vienintelė savo rūšies, jau ruo 
šiama.

Vajui Montrealyje pagyvin 
ti, balandžio 15 dieną, Verbų 
sekmadienį, Aušros Vartų pa 
talpose šaukiamas NL Mašinų 
Fondo vajaus talkininkų susi 
rinkimas, į kurį kviečiami visi 
vajaus dalyviai.

Pasiruošiant persitvarkymui, 
reikia tuo tarpu vieno naujo 
bendradarbio, kuris mokėtų 
rinkti „veritaipu“ — specialia 
mašinėlė. Tai galėtų būti mer 
gaitė ai moteris, kuri tuo būdu 
galėtų įsigyti specialybę ir 
darbą. Prašoma atsiliepti į NL 
redakciją.

LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

PAMALDOS
Montrealyje, su Šv. Vakariene, 
jvyks š. m. balandžio mėn. b 
dieną, 12.30 vai. po pietų. Si. 
John’s Lutheran Church, 3594 
Jeanne Mance St. Pamaldas 
laikys kun. Jurėnas iš Bostono. 
Parapijonų prašom kuo skait 
lingiau dalyvauti pamaldose.

viešėjusi 
Vilimus

ir
žė
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Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį Į 2"4; 7—9 p. m 
antradienį ir I * *• nttaai 
penktadienį Į 2—4 P m'
trečiadienį 7—9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
—iiiiiiiuiiiimiiuHiiiHiwunniniis

DANTŲ GYDYTOJAS 
' Dr. J. MALISKA 

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

wwasessasssseasassseasssssssciMaM 
WaNNONMaiWeNeMMMIMMMaN

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgą*

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

VI 2-9958

• Montrealio Simfoninis orkesį 
ras išvyksta į Europą koncer 
tuoti, lankysis ir kaikuriuose 
Rusijos miestuose.
9 Nuotakai Irenai Masanduky 
kytei N. Verbylienės rūpesuiu 
suruošta priešvedybinė staigme
• Pp. Viskantų šeima sušilau 
kė antio sūnaus.
9 P. Jokubauskienė, 
Kalifornijoje pas pp.

Kilmonius, sugrįžo ir atsive 
daug įdomių įspūdžių.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Lito“ nariai, kurie gyvena 
Šv. Kazimiero parapijos ribo 
se, tačiau sekmadieniais atvyks 
ta ir daro operacijas Aušros 
Vartų parap. „Lito“ skyriuje, 
prašomi jas atlikti pas ved. pa 
dėjėją Pr. Rudinską. Visiems 
Rosemounto skyr. 
užvesta pagalbinė 
kartoteka, kurioje 
Įdaįryli atatinkami kiekvienos 
operacijos įrašai.

Rosemounto skyriuje per 
antrąją savaitę atsilankė 17 na 
rių; 2 įstojo nauji nariai, priiin 
ta $1,564.64, išmokėta $6,164. 
35 it priimta pareiškimų pask > 
loms $4,000. Daugelis aplinki 
nių lietuvių įuošiasi įstoti į „Li 
tą” nariais.

Pakartotinai primename, 
primename, kad kas nori per 
kelti morgyčus į „Litą“, paim 
ti naujus arba užtraukti didės 
nes asmenines paskolas, labai 
patartina pareiškimus paduoti 
prieš kelius mėnesius.

Valdybos posėdis įvyks sek 
madienį, balandžio 8 d. 8 vai. 
30 min. ryto banke.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Vajus į Pašalpinę dr ją 
sidėjo kovo 4 d ir tęsis 
mėnesius. Visi kviečiami prisi 
rašyti tos dr-jos nariais, kurie 
po to turės teisę būti ir klubo 
šėrininkais.

Susirinkime, įvykusiame ko 
vo 30 d., klubo nariai gyvai 
svarstė klubo prasiplėtimo it 
didesnio išaugimo reikalus, aa 
rydamas pažangą. Labai būtų 
gražu, kad klubas pastatytų di 
dėlę salę ir lietuviams pas sve 
timus nereiktų jieškoti ir praš1 
nėti. |

Serga Pašalpinės dr-jos na 
rė Kostancija Bubliauskienė, 
kuri ligoninėje operuota, 
na.
• M. Lignugarienė operuota 
Viktorijos ligoninėje.

nariams yra 
jų sąskaitų 

turi būti pa

pra 
tris

ATVYKĘS VISUOMENĖS VEIKĖJAS 
VALTERIS

Valteris Banaitis pastoviai 
renka žinias iš Lietuvos: jis pa 
stoviai klauso Lietuvos, Vii 
niaus ir Maskvos radio stotis; 
jis kalbasi su atvykstančiais iš 
Lietuvos lietuviais ir repatria 
vusiais iš sovietijos vokiečiais 
bei repatriavimo tvarka atvyks 
tančiais lietuviais; jis gauna ir 
kitais keliais žinių iš Lietuves, 
— todėl jo žinios apie Lietuvą 
yra pilnos ir gausios. Tomis ži 
niomis p. Banaitis pasidalins su 
Montrealio lietuviais ir atsaky«

rytais

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijų vadovas Tėvas 
Marijonas iš Čikagos, Dr. V;!: 
toras Rimšelis, vilnietis, augštą 
jį mokslž baigė Romos uni 
versitete. Ilgus metus profesc 
riavo ir dabar yra direktorius 
dienraščio Draugas.

Rekolekcijų tvarka:
rekolekcijų šv. mišios yra 9 '■ 
ir po mišių trumpas pamoks 
las. Vakarais šv. mišios prasi 
dės 7,30 vai. ir po mišių pa 
mokslas. Šeštadienį šv. mišios 
vakare bus 7 vai. ir po jų pa 
mokslas. Išpažinčių bus klauso 
ma kasdien rytais prieš kiekvie 
nas mišias ir vakarais prieš pa 
maldas ir po pamaldų. Reko 
lekcijų iškilmingas užbaigimas 
įvyks sekantį sekmadienį.

Kviečiame visus mūsų para 
pijiečius, ypatingai mieląjį jau 
nimą, skaitlingai dalyvauti mū 
sų parapijos šeimos šiose dva 
sinio atsinaujinimo 
jose.

Pirmoji komunija 
nimo sakramentas mūsų para 
pijos vaikučiams bus teikiamas 
Atvelykio sekmadienį. Šiam

Dr. V. GIRIUN1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ

rekolekci

ir Sutvirti

klausimus, jeigu kas noiės k' 
pasiteirauti.

Įėjimas į p. Banaičio urane 
Šimą — laisva auka, jo kelio 
nės lėktuvu išlaidoms padenk 
ti. Pranešimą organizuoja KL 
B Politinis Komitetas, talkina 
mas Montrealio Lietuvių Sei 
mėlio Prezidiumo.

Visi lietuviai maloniai kvie 
čiami Į pranešimą atsilankyti.

Be ko kita, p. Banaitis geras 
kalbėtojas. Visa JAV lietuvių 
spauda jo pranešimus labai ge 
rai įvertino.

kagos J. Eksc. vysk. V. Briz 
gys. Visi tėvai labai prašomi 
padėti ruošti vaikučius šiam d 
džiam įvykiui. Visi mūsų para 
pijos vaikučiai yra įpareigoti 
šioje šventėje dalyvauti savo 
je, lietuviškoje, parapijoje. To 
reikalauja ir mūsų ganytojas, 
kardinolas P. E. Leger. Visi 
tėvai, kurių vaikučiai šiais mc 
tais eis 'Pirmos komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento, pra 
šomi nedelsiant užregistruoti 
savo vaikučius pas seselę Cell 
ną (PO 6-9397) iki sekančio 
sekmadienio. Jokia mokykla 
neturi teisės sulaikyti mūsų vai 
kūčių nuo jųjų dalyvavimo šio 
je šventėje savoje

Klebonas dėkoja 
rapijos komitetui, 
biams, aukotojams 
ms už labai gražiai 
mūsų parapijos suruoštą mugę 
—bazarą. Pajamas sudaro: $ 
1,735.15. Tai yra nepapras»a 
pagalba mokant parapijos sko 
las.

parapijoje.
A. V. pa 
bendradar 
ir dalyvia 

pasisekusią

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Penktadienis pirmas šio mė 
nėšio — pamaldos 8 vai. ryto 
ir 8 vai. vakaro.

Rekolekcijos prasideda p> 
madienį, bal. 9 d.. 8 vai. 
re ir tęsis visą savaitę.

Rinkliava bažnyčioje 
dol. 64 et.

Aukavo bažnyčiai 1 
šauskas 75 dol., J. Svotelis 54, 
K. Mickus, A. Dasys, A. Šimo 
nelis, J. Bernotas,‘sen., P. Kai 
pokas ir K. Klemka po 50 A 
Kreivys ir J. Tumas po 40, K. 
Gricius ir J. Kalakauskas p: 
34, J. Meištaitė, B. Klemka, J. 
Pažėra, J. Suševičius ir G. Kur 
zember po 30, V. Klemka, K. 
Ambrasas, P. Norkeliūnienė. 
J. Norkeliūnaitė po 25, J. Me< 
tas, J. Dalmotas, A. Šmitas, Pr. 
Bernotas, E. Lenkaitis ir St 
Mekšriūnas po 20, K. Gudžiū 
nas ir M. Gedeon po 19. A. Sa 
kalas 15, J. Macikas, J. Oscila, 
E. Lipke pe 14, E. Mackevi 
čiūtė, P. Minelga, J. Makaus 
k»s ir K. Baltuskevičius po 10 
ir kt.

Klebonijai reikalinga šeimi 
ninkė. Kreiptis į kun. Bobiną 
arba į kun. Jucevičių.

Mirė Rokas Clement, 86 m. 
Pašarvatas 7619 Blvd., LaSel 
le. Laidojamas trečiadienį, 8. 
30 vai. per AV par. bažnyčią. 
O Pp. A. Blauzdžiūnų visa sei 
ma, 6 asmens, įstojo į SLA bro 
iiska savišalpinę organizaciją. 
Sveikiname naujus narius.
ĮSIGIJO NAUJUS NAMUS 
pp. Kličiai jaunieji ir pp. Šipe 
liai, Ville St. Laurente, ir .c n 
jau persikėlė gyventi.

• M. Adomaitienė lankėsi B 03 
tone, Mass, ir viešėjo pas gimi 
nes.

• „Taikos kongresas“, kaip 
mus informuoja, šeštadienį bu 
vo susirinkęs Rosemounte pm 
pp. Skripkus.

vaka

315

Bar

Mirė Ponia Gagnon, A V pa 
rapijos didžiausio geradario 
žmona.

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. 
Suite 901 

UN 1-8933

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

| ADVOKATAS
I JOSEPH P. MILLER,

PASKAITA APIE JAUNI 
MO PROBLEMAS

Sekmadienį, balandžio 8 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
įvyks paskaita apie jaunimo 
problemas su diskusijomis. Pa 
grindiniu kalbėtoju bus mok. 
Petras Balčiūnas B. A., baigęs 
pedagoginius mokslus T oron 
to universitete. Koreferente 
bus mok. Irena Grabošaitė, š 
jaunosios kartos.

Tėvai ir visuomenė kviečia 
mi gausiai atsilankyti ir akty 
viai dalyvauti diskusijose. Čia 
bus paliesti visi opūs klausi 
mai, kurie ypač aktualūs tė 
vams.

LSR Būrelio valdyba.
PADĖKIME SURAST!
VASAROS DARBUS

STUDENTAMS
Kasmet vis sunkiau studen 

tams ir moksleiviams Toronte 
susirasti vasaros darbus.

Būtų labai gražu, kad lietu 
viai, dirbą įvairiose įstaigose 
ir įmonėse, sužinoję, kad pas 
juos yra priimami vasaros dar 
bams studentai, tuoj praneštų 
liet, studentų organizacijai, ar 
ba LSRB valdybai, tel. KO 
2-9752.

236-OS SLA KUOPOS
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 8 d., 1 vai. pp. Lie 
tuvių Namuose (Ossington ii 
Dundas Str. kampas).

Susirinkimas tin svarbus, 
nes kuopos sumanymas padary 
ti ekskursinį vizitą į kurią nors 
JAV SLA kuopą, reikalingas 
broliškai aptarti. Prie to, numa 
tomi ir delegatų rinkimai į SL 
A seimą, tad nariai prašomi 
skaitlingai atsilankyti. S. P.

PATIKSLINIMAI
Šv. Kazimiero parapijos kro 

nikoje pažymėta, kad miręs Va 
lančius, kai ištikrųjų mirė ir pa 
laidotas ValinČiusi 
niau, kad p. Valančius 
ligoninėje ir gydosi po 
ei jos.

Oldenburgo lietuvių 
zijos mokytojų ir mokinių su 
važiavimas Toronte šaukiamas 
gegužės 5 dieną, ne 6.

Pp. St. ir K. Gricių padėk : 
je praleistos pp. Gručkūnienės 
ir Vitkauskienės pavardės, o 
dukrelės vardas turi būti Danu 
tė.

Už klaidas atsiprašome.

Neinalo 
se ja 
opera

gimna

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
—oeeeoeoaessssi

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

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

REIKALINGA 
Namų darbininkė. 

Gražiuose, su moderniais 
įrengimais namuose. 

Atskiras kamabys ir kt. 
Teirautis angliškai HU 6-29b7.
::uuu«umu:u::nuumuu:«u::::u:H

J.Gražy s
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

ir

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje, 
šiokiadieniais: 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. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 9 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki| 12 v.

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. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

PP. MEILŪS JAU IŠVYKO 
PASKYRIMO VIETON
Vytautas Meilus paskirtas 

Kanados imigracijos ministei 
jos užsienio tarnybon Vokieti 
joje, Koelnan. Kovo 22 d. p. 
p. Meilams Toronto visuorne 
nė suruošė šaunias išleistuves. 
Išleistuvių k-to vardu J. Sarai: 
das įteikė lagaminą ir banko 
filmavimo aparatą, PLB v- 
bos pirm. dr. J. Sungaila pasi 
džiaugė, kad p. Meilus bus v- 
bos atstovas Vokietijoje, Stut 
chofo kacete drauge kalėjęs no 
taras J. Liūdžius pasakė V. 
Meilų vertinančių prisiminimų 
ir vakaro vedėjas J. Matulio 
nis, drauge su daugeliu kitų da 
lyvių, gražių įvertinimų. Šeš 
tądien) iš Toronto aerodromo 
pp. Meilūs išlydėti gausaus bu 
ria bičiulių visuomenininkų. Ts 
pačią dieną Montrealio aerud 
rome, kur pp. Meilūs tuiejo 
persėsti į lėktuvą, skrendantį

Europą, jie buvo išlydėti mo 
ntrealiečių — pp. Smilgevičių 
pp. Gruodžių ir kt. Londone 
pp. Meilūs persėdo į lėktuvą, 
skrendantį į Vokietiją. Pirma 
dienį V. Meilus jau buvo savo 
tarnybos vietoje.

• Šeštadienį Detroite bus Š. 
Amerikos lietuvių XII-jų Ža‘. 
dynių individualinio stalo teni 
so ir plaukymo varžybos, 
rą atstovaus šie sportininkai: 
D. Vaičiūnas, D. Augaitytė, L. 
Stirbytė, B. Čeponkus, J. Rač 
kauskas, — stalo teniso; K. As 
trauskas, K .Gaižutis, A. Gon 
ta, A. paškauskas, G. Šlajus, 
R. Petrauskas, R. Narušytė, 
V. Jurevičiūtė, N Kėkštaitė ir 
R. Bilkytė — plaukymo. Šį šeš 
tądien) 12 vai. Ont. C. L. pus 
finaliai — Aušra Inter. — Nia 
gara Falls. Kanados sporto 
apygardos krepšinio pinneny 
bes mergaičių A ir berniukų D. 
klasių b tinklinio mergaičių A 
ir vyrų bus balandžio 14 <1. To 
ronte.

Praėjusio sekmadienio B— 
C pusfinaliuose Aušra Sr. pra 
laimėjo Andys 71X80, o Auš 
ra Jr. nugalėjo latvių Y 54X53.

PARDUODAMAS
Marconi“ firmos televizijos 

aparatas.
Teirautis tel.: PO 9-5110.

M ----------------- .

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 
1 aipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro 
vertimus ir užpildo visokius 
blankus: pilietybės, valdiškų 

pensijų ir imigracijos reikalais.
MSMtaMNtfNNMINNNNttl

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Šulinskas.

(PARDUODAMI SKLYPAI
Turėdamas išvažiuoti, paidv.. 
du 6 sklypus, pilnai aprūpintus 
gatve, kanalizacija ir vandeniu. 
Sklypai buvo pirkti prieš kck 

tą metų po $680.
Greitam pardavimui įkainoti 

$750.
(po vieną arba visus). 
Pageidautina grynais. 

HU 9-1810.
r " M M M-i-’-T-'S 

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rosemount, 12 butų po 4 ats 

kirus kambarius. 7 metų. Nuo 
mininkų šildymas. Išnuomoti 
po $65,00 kiekvienas. Paskola 
$60,000.00 iš 51/2%. Įmokė’ 

$10,000. Prašoma $75,000 
Geros pajamos.

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

ta

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-6882.

OOOCOOOOOOCO<
K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus iilaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

TeL RA 1-6005.
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