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Chruščiovas vyks pas Popiežių MASINU FONDO VAJUS
NI Rpnrlrnvp nuoširdžiau Ačiū nuoširdžiausiai.

RUSIJOJE BOLŠEVIKAI VIS DAUGIAU TAIKO 
MIRTIES BAUSMĘ SAVO ŽMONĖMS, 
O UŽSIENIUOSE VYKDO TERORĄ, 

SABOTAŽĄ IR ŠANTAŽĄ.
Sunki Prancūzijos valdžios padėtis dėl išsiplėtusio streiko. 
JAV prezidentas bijo ekonominės krizės, kurią bando įspėti. 

Arabijos šalys bando glaudžiau apsijungti. . .
Tuo tarpu komunistai veržiasi pirmyn. . .

Ne senstcija, bet visiškai 
tikras dalykas, kad

TARP VATIKANO IR 
RUSIJOS VYSTOSI 
NAUJI SANTYKIAI, 

dabar jau iškilę į viešumą ir 
įėję į tam tikras formas. Apie 
tai jau kalbama ir rašoma of i 
cialiai.

Faktas tikras, kad Maskva 
ne tiktai padarė tam tikrų žy 
gių Vatikanui patenkinti, bet 
jau prakalbėjo ir apie oficia 
liūs diplomatinius santykius 
ir net, kaip Nikitos žentas, 
,,Izvestijų” redaktorius Ad 
žubei sako,
APIE GALIMĄ CHRUŠČIO 

VO VIZITĄ POPIEŽIUI 
JONUI XXIII.

Formali tam priežastis — 
revizitas' Italijos premjerui, 
kuris jį vizitavo. Apie tai rašo 
pasaulinė spauda, o ,,Times“, 
didžiausias ir geriausiai infor 
muotas pasaulyje laikraštis, 
ypač daug duoda apie tai ži 
nių. Adžubei Popiežiui atve 
žęs Nikitos laišką, o Popie 
žius jam įdavęs Chruščiovui 
laišką.

Maskva ne tiktai paleido 
iš kalėjimo ukrainiečių arki 
vyskupą J. Slipyj, bet leido 
Vatikano atstovui, prelatui J. 
Willebrands, nuskristi į Ma 
skvą, gauti leidimą rusų dva 
sininkams atvykti į Bažny 
čios suvažiavimą Vatikane ir 
iš ten atsigabenti ark. Slipyi i 
Romą. . . Sekantis Maskvos 
žingsnis Vatikanui patenkinti 
— vengrų kardinolo Minds 
zenty ir čekų — Beran laisvė. 
Atseit — koegzistencija.
BET PAS SAVE NIKITA 

JAU PRIEŠ 
KOEGZISTENCIJĄ.

Jis, padedamas meno rei 
kalams politruko Iljičevo, su 
sišaukęs apie 500 visų sričių 
menininkų, barė juos už koeg 
zistenciją ir mokino klausyti 
partijos ir ištikimai jai tarnau 
ti, sekant jos nurodymus. Iš 
barė Erenburią ir Ujičevą, 
vertindamas juos pagal užsie 
nius: užsieniai juos vertija ge 
rai, tai reiškia sovietams tas 
jau negerai. . .

Reikšmingas faktas, kad 
BOLŠEVIKAI PRAĖJU 

SIAIS METAIS NUŽUDĖ
APIE 200 ASMENŲ 

SOVIETIJOJE
už tai, kad neklauso partijos 
reikalavimų. Apkaltinimai 
kartais tokie sukti ir migloti,, 
kad dėl jų pasiteisinti neįma 
noma, bet rezultate — kartu 
vės. Tuo, kaip sako Mao Tse 

EMILIJAI ALEKNIENEI
mirus Lietuvoje, 

jos sūnums
PETRUI IR ALFONSUI ir broliui LEONUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
O. ir Pr. Balniai, 
Vincas Balnius, 
Vera ir Jonas Mikelėnai.

-tung, Maskvos komunistai ir 
laikosi.

Chruščiovas pagaliau suti 
ko ir su Kinijos komunistų rei 
kalavimu dėl nesutarimų išsi 
aiškinimo. Nikitai atvirai tai 
kiną Ganos diktatorius Nkru 
mah, be ko kita, dabar parei 
kalavęs Tšiombei kelti bylą 
už Lumumbą, kai
TŠOMBĖi RUOŠIAMAS Į 

KONGO
VICEPREZIDENTUS.
Komunistams bet tiktai kel 

ii nerimą ir laikyti iniciatyvą 
savo rankose.

Venezueloje komunistai iš 
sprogdino naftos vamzdžius, 
naftos valyklas ir padarė ša 
lies ūkiui šimtus milionų nuo 
stolių.

Maskvoje šantažavo Angli 
jos atstovybės tarnautoją, 
versdami jį tarnauti jų žval 
gyboje.

Šveicarijoje bandė pagrob 
ti vieną mosklininką, dirban 
tį svarbų ir labai atsakingą 
darbą.

Vokietijoje, kaip žinome, 
Rusijos komunistų agentai nu 
žudė ukrainiečių politinį vei 
kėją.
komunistų pėdsakai 
VISUR YRA KRUVINI, 

atžymėti teroro, sabotažo, šan 
tažo faktais.

Kuba jų tramplynas į Pie 
tinę ir Centrinę Ameriką, štai 
kodėl JAV dėl Kubos nėra 
mios. O ten, neišnaudojus ge 
ros padėties, bolševikai sėdi 
ir peri naujus lizdus. . .

Prancūzijoje vystosi de 
Gaulle labai nemalonūs įvy 
kiai, nes

ANGLIAKASIAI NEPA 
KLAUSĖ VALDŽIOS 
ĮSAKYMO GRĮŽTI Į 

DARBĄ, 
o angliakasius palaikė ne tik 
tai kitų valstybių įmonių dar 
bininkai, bet dėl to į streiką 
išėjo ir dujų įmonių pramo 
nės darbininkai. Kasdien Pa 
ryžiuje vyksta masinės de 
monstracijos. Padėtis labai 
įtempta ir labai rimta.

JAV prezidentas labai susi 
rūpinęs

DĖL NUMATOMŲ 
EKONOMINIŲ 

SUNKUMŲ,
kurie vystosi reguliariai dėl 
dviejų priežasčių: gyventojų 
prieauglio ir pramonės nespė 
jimo sekti tą žmonių prieaug 
n.

Kennedy siūlo: sumažinti 
mokesčius ir padidinti pinigų

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS RINKIMINĖ PROPAGANDA DIDELIA 

ME ĮKARŠTYJE
Juo arčiau balandžio 8-ji, 

kada visa Kanada rinks Fede 
relinį parlamentą, juo partijų 
kova labjau įsidega. Naujas 
kovos įrankis dabar yra ne tik 
tai radio, bet ir televizija. Ga 
Įima teigti, kad ir radio ir te 
levizija, kiek ji priklauso nuo 
valdžios įtakos, laikosi kiek 
galima objektyviau. Kasdien 
visus srovių pasireiškimus re 
feruoja, konstatuojant faktus. 
Visos keturios partijos gauna 
beveik lygų pasireiškimą. Tik 
tai kol kas dar nepasirodė ko 
munistai, nes jų tiek maža, 
kad jie beveik nesireiškia, iš 
skyrus tiktai neskaitlingus 
,,masinius susirinkimus“, kaip

Nuo kapitolians padangės
ŽYMUS PAGYVĖJIMAS LL-’DIES DARBŲ P ARO 

DA VAŠINGTONELIETUVIŠKAME FRONTE 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimo 

Rezoliucijos JAV kongrese 
JAV Kongreso narys Ro 

bert Taft jr, Ohio, įnešė Kon 
gresan rezoliuciją, reikalai! 
jančią Pabaltijo valstybių lais 
vės klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose. Tai jau šesšioliktoji 
tuo reikalu rezoliucija.

Septynioliktą rezoliuciją 
tuo pačiu klausimu įnešė Ari 
zonos kongreso narys John J. 
Rhodes.

Kongreso narių tarpe yra 
nuomonė, kad daugiau tokių 
rezoliucijų įnešus, JAV Kong 
resas priims rezoliuciją, kuri 
JAV valdžią įpareigos tokią 
rezoliuciją įnešti Jungtinių 
Tautų pilnaties dienotvarkėn 
ir ten ją remti, kai dabar JA 
V valdžia tokios iniciatyvos 
nesiima.

— Kinijos komunistų laik 
raštis „Raudonoji vėliava“ ra 
šo, kad Rusijos komunistai 
užsieniams stiprūs, kaip jau 

apyvartą rinkoje, sutrumpinti 
darbo valandas įmonėse, mo 
kslinti jaunimą, kad jis būtų 
paruoštas aukštesniems pra 
monės reikalavimams.

Vidurinieji rytai, Nassero 
revoliucionuojami, bando 
dabar apsijungti vėl Ira 
kas, nuvertęs Kassemo vai 
džią, siūlo Nasserui 
VADOVAUTI APJUNGTAI

ARABIJAI IR JOS 
KARIUOMENEI, 

kurią siūlo sudaryti iš Egipto, 
Jameno, Irako, Sirijos ir Al 
žyro. Visų arabų dar nesise 
ka sujungti į krūvą.

Berlyno klausimas nublan 
ko prieš Chruščiovo naujus 
politinius bandymus su Vati 
kanu.

Nusiginklavimo ir atominių 
bandymų sustabdymo klausi 
mai tebėra aklastovyje ir be 
vilčių.

Poliaris raketas sutiko pri 
imti 7 NATO valstybės ant 
vandeniniuose laivuose.

Indokinijoje komunistai te 
bepuola ir eina pirmyn.

KITOS ŽINIOS
— Sąmokslo prieš de Gaul 

le vadovas pulkininkas J. M. 
Bastian - Thiry sušaudytas, o 

kad buvo Montrealy, kur bu 
vo susirinkę apie 40 asmenų. 
„Laisvė“ rašo, kad tame ma 
siniame susirinkime dalyvavo 
ir lietuviai.

Rinkiminėje kovoje kai ku 
rie asmens griebiasi kraštuti 
nių priemonių, kad tiktai pa 
tektų į parlamentą: siūlo pa 
naikinti mokesčius, vedusiems 
duoti po 2,000 dolerių, pakel 
ti nepaprastai pensijas ir kitas 
rojaus, kaip Rusijoje, gėrybes.

Tat kova verda ir vis dar ei 
na aštryn.

— Gen. Ch. Foulkes, b. su 
jungtų štabų šefas, pareiškė, 
kad Kanadai būtini atominiai 
ginklai.

Aukštai įvertina lietuvių 
liaudies kūrybą.

Vašingtone atidaryta 
dviem savaitėm liaudies dar 
bų paroda, kurioje dalyvauja 
43 kraštai. Esą labai įdomių 
darbų iš įvairiausių buities 
sričių, padaryta iš įvairiausių 
medžiagų: medžio, -metalo, 
kaulo, siūlų, audinių.

. Amerikos Balsas sekmadie 
nį, darydamas šios parodos 
apžvalgą, plačiau sustojo prie 
lietuvių liaudies dirbinių ir 
ypač pabrėžė vienos skulptū 
ros didelį meniškumą. Skulp 
tūra vaizduojanti mergaitę su 
palenkta galva. Darbas atro 
dą labai paprastas, bet toje fi 
gūroje nepaprastai gili skaus 
mo išraiška — pavergtos tau 
tos skausmas.

Pranešėjas taip gi pabrėžė 
Kambodžos šilko gaminių gro 
žį, Afrikos tautų dirbinius iš 
dramblio kaulo.

du jo padėjėjai pasigailėti.
— Toronto policija pagavo 

gaują plėšikų, pas kuriuos ra 
do 11 revolverių, išsilaužimo 
instrumentų, kaukių ir čekių 
padirbimo prietaisų.

— Švedijos mieste Melmoe 
posėdžiavo vad. „Taikos ša 
liniukai“. Rusus atstovavo ra 
šytojas I. Erenburg. Šį, kai 
jis pasisakė, kad rusai pasi 
trauktų i§ visų Europos bazių, 
jeigu ir vakarai tą padarytų, 
estas paklausė: ar ir iš Pabal 
tijo valstybių? Erenburgas pa 
bėgo iš posėdžio. . .

— Biržuose 10,000 gyven 
tojų, bet nė vienos skalbyk 
los nėra. . .

— Lenkijoje esą 30,5 mil. 
gyventojų; per metus sumažė 
jo 20,000.

— Kostariko sostinėje St. 
Chose įvyksta Amerikos cent 
ro konferencija, kurion išskri 
do Kennedy su Rusk.

— Rusk tarėsi su Kennedy 
dėl Kubos išvalymo nuo rusų,

— Pasaulinė spauda Chruš 
čiovui, kai jis naujai pasisakė 
dėl Stalino ir marksizmo, sta 
to klausimus: kuris jo pasisa 
kymas teisingas: partijos šuva 
žiavime, iar menininkų susi 
rinkime?

NL Bendrovė nuoširdžiau 
šiai dėkinga tiems skaityto 
jams, kurie mokėdami prenu 
meratą, atsiunčia ir NL Maši 
nų Fondui įnašų.
Navickas A,,

Hamilton 10.00
Užupis Sigutė,

Chicago ........................10.00
Juodgudienė Danutė,

Chicago ........................ 10.00
Viso. . . 30.00

EUROPOS NAUJIENOS
ŽYGIAI BONNOJE DĖL LIETUVIŲ KALBA 

RADIJO PROGRAMŲ
Kovo 7 — 8 dd. VLIKO 

Vykd. Tarybos URT Valdy 
tojas dr. P. Karvelis lankėsi 
Bonnoje, kur turėjo eilę pasi 
kalbėjimų su Fed. Vokietijos 
valdžios įstaigomis ir politi 
kais. Pirmoje eilėje buvo pa 
liesti radijo transliacijų lietu 
vių kalba (ir kitomis Pabalti 
jo kalbomis) reikalai per vo 
kiečių trumpųjų bangų siųstu 
vą „Deutsche Welle“; Pasi 
kalbėjimuose su’ Bundestago

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAUNE MIRĖ

Ilgametis Kauno Karmeli 
tu parapijos klebonas kun. 
Vincas Mieleška dėl sovieti 
nio susisiekimo „tobulumo“ 
peršalo ir mirė kovo 5 d.

Kun. V. Mieliaška, gimęs 
1893 m. Paliepių k., Arioga 
los v., buvo baigęs Petrapilio 
kunigų Akademiją. Rusams

ros

PO.
MONTREALIO SLA KUO 

POS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimą atidarius, susi 
kaupimo minute pagerbtas 
nuo pirmųjų kuopos dienų iš 
buvęs nariu Juozas Juodvir 
š’s nuoširdus ir aukštai kultu 
ringas narys, neseniai miręs 
Juozas Juodviršis, mūsų kuo

Fin. sekr. ir organizato 
riaus. Mykolo Juodviršio, bro 
lis, kuriam pareikšta užuojau 
ta.

Toliau pirm, trumpai prane 
šė, kad jau bus metai, kai 
problemą sudaro JAV ir Ka 
nadcs valiutų skirtumas. Tuo 
reikalu vyko susirašinėjimas. 
Buvo prašyta, kad SLA cent 
ras. kuriame nors Kanados lie 
tuvių banke užvestų einamą 
ja sąskaitą: Kanados kuonų 
SLA nariai mokėtų Kanados 
valiuta ir iš Centro gautų Ka 
nados valiuta, atseit — atsi 
ska’+vmas Kanadoje vyktų ka 
nadiška valiuta. Tačiau Fi 
nansų sekretorius gavo centro 
pranešima, kad reikia visą at 
skaitomvbę vesti JAV valiu 
ta, todėl, susirinkimas nusisat 
tė prie mokesčio imti valiutos 
skirtumą.

Finansų sekretorius ir kuo 
pos organizatorius Mykolas; 
Juodviršis pranešė, kad kuo 
poje 1961 m. buvo 74 nariai 
(62 suaugę ir 12 vaikų), 1962 
metais kuopon įstojo 15 su 
augusių ir 14 vaikų, viso 29 as 
mens, tat dabar kuopoj ture 
tų būti 103 nariai, tačiau kuo 
pa neteko 8 narių (vieni išsto 
jo, kiti persikėlė į JAV, treti 
kuopoje dabar yra 95 nariai.

Ačiū nuoširdžiausiai.

M. Fonde buvo. .. 11,441.00 
Naujai gauta .... 30.00
Fonde dabar yra . .11,471.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 3,529.00

Būsime dėkingi visiems, 
kas Mašinų Fondą parems, o 
ypač, kas paseks p. Einiko pa 
vyzdžiu.

Valdyba.

viceprezidentu dr. Jaeger, 
Bundestago nariais, rasta 
daug pritarimo lietuvių ir kt. 
pabalteičių dedamoms pa 
stangoms. Ta pačia proga dr. 
P. Karvelis aiškinosi galimy 
bes Fed. Vokietijoje sukvies 
ti Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo sesiją. Šiuo metu, PET 
(ACEN) Delegacijos Bonno 
je pirmininkui išvykus į JAV, 
dr. Karvelis eina Delegacijos 

’pirmininko pareigas. E.

KUN. V. MIELEŠKA
okupavus Lietuvą, buvo išvež 
tas į Sibirą ir katorgoje išbu 
vo 10 metų. Į Lietuvą grąžin 
tas 1956 m.

Vasario mėn. buvo autobu 
su nuvykęs į Lapes, bet grįž 
ti užpustytais keliais turėjo 
pėsčias, peršalo ir mirė.

Ligos reikalams SLA centrui 
pasiųsta per metus 625.19, o 
neteko teisių), todėl faktina 
mūsų sergantiems SLA cent 
ras atsiuntė 871.27.

Iždininkas J. Šiaučiulis pra 
nešė, kad dabar yra $191.61. 
Rev. kom. pirm. H. Adomo 
nis pranešė, kad atskaitomy 
bė tvarkoje, tiktai pageidavo, 
kad kasos knygoje būtų įves 
tos grafos, iš kurių būtų mato 
ma, kiek pinigų turi pati kuo 
pa ir kiek surinkta valiutos 
skirtumo. Tačiau pasilikta 
prie turėto atskaitomybės bū 
do.

Kadangi į susirinkimo ga 
lą daugumas narių pamažu iš 
siskirstė, tai naujos valdybos 
nebuvo iš ko rinkti ir taip Ii 
ko senoji.

Nutarta: kadangi nario mo 
kesčius rinkti vienam asme 
niui (Finansų sekretoriui) yra 
nepaprastai sunku, daugeliu 
atvejų reikia raginti -raštu, 
skambinti telefinu ir tt., tai 
ateityje patys nariai turės sek 
ti mokėjimo terminus, o pini 
gai iš narių bus surenkami 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sek 
madienį Aušros Vartų salėje 
tuojau po pamaldų, apie ką 
bus skelbiama ir Nepr. Lietu 
voj. Išreikštas pageidavimas: 
kas gali, kad mokėtų iškart 
už visus metus arba bent už 
pusę metų, kad mažiau būtų 
rūpesčio su nario mokesčių 
rinkimu.

Dėmesio!
DLK Vytauto Klubo vaka 

rienė kovo mėn. 23 d. ne 
įvyks ir jau turimus bilietus 
prašome grąžinti asmenims, 
per kuriuos jie buvo įsigyti.

Klubo Valdyba.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................. $ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kanados Lietuvių Fondas
NEPAPRASTAI SVARBUS LIETUVIŠKOJO GYVENI 

MO IŠEIVIJOJE REIŠKINYS
Lietuvių Fondas turi veikti 

lietuvius, todėl
Šiame NL numery skelbia 

mas Kanados Lietuvių Fondo 
organizacinio komiteto atsi 
šaukimas - pasisakymas Fon 
do, jau pradėjusio veikti, rei 
kalu. Jau paskelbėme ir Fon 
do pirmuosius įnašus, kurie iš 
kart sukelia pasigrožėjimą lie 
tuviškosios sąmonės kilnumu 
ir skatina viltis, kurios galėtų 
bent dalinai nulemti lietuviško 
sios gyvybės pastangas ir nu 
matymus.

Lietuvių Fondo idėja, lietu 
viškosios kultūros ir tautos gy 
gybės reikalams — sena. Ji bu 
vo gyva kultūrininkų mintyse, 
lūpose ir spaudoje dar Lietu 
vos nepriklausomybės laikais, 
deja nerealizuota. Ji ypač gy 
vai pajausta išeivijoje, kur la 
bai sunku tiems tikslams su 
telkti lėšų.

Visai konkrečiai ji buvo iš 
kelta Pirmojo JAV ir Kana 
dos lietuvių Kultūros Kongrc 
so metu. Deja, ir po to klausi 
mas pasiliko stagnacijoje lig 
tol, kol atsirado žmonių su 
iniciatyva ir veiklumu.

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių lietuviai jau yra sukūrę di 
doką fondą ir jau naudojasi 
gražiais jo vaisiais. JAV lietu 
viai yra gausingiausi ir turtin 
giausi. Fondas efektingai au 
ga, ir tuo skatina ir kitas kolo 
nijas lietuvybės ir lietuviško 
sios kultūros puoselėjimo tiks 
lams prisidėti galimu savo jna 
šu.

Kanados Lietuvių Fondo, 
anksčiau projektuoto Geleži 
nio Fondo, idėja yra pasireiš 
kusi lygegreta JAV Lietuvių. 
Kanados Lietuvių Bendruo 
menės mintis buvo susiderin 
ti su JAV Lietuvių Fondu. Ta 
čiau toks idėjos realizavimas 
susidūrė su kliuviniais, ir Fon 
dą teko organizuoti Kanadai 
skyrium nuo JAV Lietuvių 
Fondo, nors vis dėlto taikan 
tis, kad Kanados Lietuvių Fo

KANADOS LIETUVIŲ FONDO KREIPIMASIS 
Į LIETUVIUS

„Visų lietuvių bendroji tė 
vyne yra Lietuva, nežiūrint, 
kas kur gimė ar gyvena“.

„Nesame Lietuvos netekę, 
kol patys nesame jai mirę nu 
taustant“. Taip pavaizduoja 
mūsų padėtį išeivijoj — trem 
ty J. Girnius savo knygoj: 
„Tauta ir tautinė ištikimybė“.

Nors gyvename už Lietu 
vos ribų, mes nesame nustoję 
nei teisių, nei pareigų Lietu 
vai. Tad, gyvendami ir dirb 
darni čiaKanadoj, jaučiame pa 
reigą bendromis pastangomisi 
galimai pagelbėti Lietuvai, 
kaip lygiai pagelbėti ir išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje. Šiam rei 
kalui yra organizuojamas Ka 
nados Lietuvių Fondas, kurio 
statutas yra patfrritintas KLB 
Kanados Krašto Tarybos su 
važiavime 1962 m. rugsėjo m. 
15—16 dd. Ottąvvoj. Toks ly 
giagretus fondas jau veikia 
Amerikoj.

Kanados Lietuvių Fčndo tiks 
la& yra sukelti didesnę pinigų

Yearly Subscription Rates:
Canada .... ............. $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

visoje išeivijoje, apimti visus 
visi jj remkime.
ndas juo daugiau butų pana 
šus į JAV Lietuvių Fondą.

KLB Krašto Tarybai per 
nai Ottawoje priėmus Fondo 
įstatus, tiesa, nebuvo pasisaky 
mų, kuriuo tikslu Kanados Lie 
tuvių Fondas daromas pana 
šus į JAV Lietuvių fondą, ta 
čiau kadangi vieno ir kito fon 
do tikslai yra tie patys, tai tar 
turn savaime šių dviejų fondų 
sudarymas lyg būtų pradžia 
fondų sistemos, kuri turėtų ap 
imti visus lietuvius, esančius 
šiapus geležinės uždangos. 
Taip iš tikrųjų ir turėtų būti.

Lietuvių Fondo, turinčio ta 
mauti lietuvybės išlaikymui ir 
lietuviškosios kultūros puošė 
Įėjimo tikslams, idėja yra vi 
suotinė, tat ir jos organizacija 
turi apimti visus lietuvius, e&a 
nčius už Lietuvos ribų. Ir net 
daugiau, net ir padėti Lietuvo 
je esantiems lietuviams, jeigu 
tai būtų įmanoma. Todėl lietu 
vių Fondas turėtų būti išplės 
tas į visas, įvairiose valstybė 
šie esančias lietuvių kolonijas, 
kurias apimtų kaip ir pati Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenė, 
visų kraštų Lietuvių Fondo sk 
yrius apjungdama į vieną Pas 
aulio Lietuvių Fondo organi 
zaciją Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės rėmuose.

Veikdamas Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės apimtyje. 
Lietuvių Fondas atliktų milži 
ni'šką darbą savo tikslingu, ge 
rai planuotu ir visas lietuvių 
kolonijas apimančiu veikimu. 
Būtų sutaupyta daug lėšų, dar 
bo ir pasitarnautų kolonijoms, 
kurios yra mažiau pajėgios.

Sveikinant Kanados Lietu 
Fondo organizacinį komitetą 
sū labai gražia organizacinio 
darbo pradžia, linkėsime jam 
geriausios sėkmės, o Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei - past 
angų išvystyti Lietuvių Fondą 
pasauliniu mastu, kaip pati 
PL Bendruomenė.

J. Kardelis.

sumą, kurios pagridinis įnašas 
auka ir palikimai būtų nelie 
čiami ateičiai, — atsikūrusiai 
nepriklausomai Lietuvai, o tos 
sumos nuošimčiai — lietuvy 
bės išlaikymui išeivijoje. Pini 
gas yra ne tik pirkimo pardavi 
mo priemonė, bet pinigas yra 
ir pastangų sukaupimas darbui 
atlikti. Tokiu būdu piniginiai 
įnašai — aukos, kaip pastan 
gų sukaupimas, įgyja plates 
nės galios ir prasmės — kaip 
mūsų pagalba Lietuvai ir prie 
monė lietuvybei išlaikyti.

Įnašai—aukos yra įvairaus 
dydžio, bet fondo nariu gali 
būti organizacija ir asmuo, 
įnešęs nemažiau 100 dol. Yra 
daug prasigyvenusių atskirų 
užsiėmimų, profesijų lietuvių 
Kanadoje; yra nemažai ir or 
ganizacijų, kurios, tad nenuos 
tabu, aukos ir pasižadės auko 
ti didesnę sumą, pav., 1000 
dolerių.

Kanados Lietuvių Fondas, 
vykdydamas organizacinį dar

Prieš federalinius rinkimus.

„Social Credit“ partija
RAŠO DIPL. TEISININKAS JONAS VILIUŠIS

Praeitais metais birželio m. 
18 d. rinkimuose į federalinį 
parlamentą Social Credit Que 
bec’o provincijoje laimėjo 26 
vietas, neturėdami anksčiau 
nei vienos. Tai gana imponuo 
jantis skaičius iš galimų 75 
provincijos atstovų Ottawa' 
oje. Nors nuslydimai vakari 
nių demokratijų santvarkose 
laikoma paprastu reiškiniu, ta 
čiau šiuo atveju tai buvo tikra 
staigmena, padariusi netik 
Quebec‘o provincijoje, bet ir 
visoj Kanadoj, įspūdį. Jei iki 
šiol niekas čia Kanados rytinė 
je daly nesidomėjo ir nežiūrė 
jo rimtai į Social Credit judė 
j imą ir į jo atstovo, autobiznie 
riaus Real Caouette nuolatinę 
propagandą per TV, tai da 
bar visi pakraščiai įsukruto, lyg 
staigiai pažadinti iš miego — 
išsiaiškinti netik to judėjimo 
tikslus, laimėjimo priežastis ir 
galimas pasekmes visam kraš 
tui, — jei valstybės vairas pa 
tektų visiškai į Social Credit 
rankas balandžio 8 d. š. m. 
vykdomų federalinių rinkimų 
proya.

Kanados vakaruose kredi 
tįstai (taip jie vadinami) jau 
žinomi nuo seniau. Jie valdo 
Britų Kolumbijos (min. pirm. 
Bennett) ir Albertos (min. 
pirm. Manninn) provincijas, 
turėdami daugumą vietų par 
lamentuose. Tačiau praeitų 
aukščiau minėtų rinkimų pro 
ga vakarai teišsirinko vos 4 ats 
tovus į federalinį parlamentą. 
Matyt, rinkikai juos ten jau 
geriau pažįsta ir dėl to buvo 
atsargesni.

Pirmą kartą kreditistai pasi 
rodė viešiau jau 1935 m. lai 
mėję Albertos pravincinius rin 
kimus. Jų vadas ir organizato 
rius, tūlas pamokslininkas Wil 
liam Aberhart, ekonominis 
profanas, pažadėjo savo rin 
kiminėje kompanijoje kiekvife 
nam po 25 dol. kas mėnesį, 
atsidūrė keblioj padėty pasi 
jutęs valdžioje. Gelbėti padėtį 

Mielai mūsų draugei,

GENEI PETRULIENEI IR BROLIUI 
SU ŠEIMOMIS,

mirus Lietuvoje jų mylimam tėveliui, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

E. J. Mačioniai
J. ir J. Vilkeliai.

G. PETRULIENEI IR V. MOCKŪNUI, 

jų tėveliui Lietuvoje mirus, 
širdinga užuojauta.

Edis Matulevičius 
ir Andrejauskų šeima.

bą, reiškia visiems padėką už 
įnašus - aukas, pasižadėjimus 
dalyvauti fonde ir būti jo na 
riais. Būdami nariais, būsite ir 
to fondo valdytojais! Esame 
dėkingi PLB Kanados Krašto 
Valdybai, kad ji savo pinigi 
niu įnašu (100 dol.) pabrėžė 
šio fondo reikalingumą ir svar 
bą. Visi gi žinome, kad Kraš 
to Valdybos ištekliai yra labai 
ir labai kuklūs. Dėkojame 
tiems, kurie, nors ir pasižadė 
ję, dėl laikinų asmeninių ne 
sėkmių tuo tarpu negali daly 
vauti savo įnašais, bet daly 
vaus ateity.

Giliai apgailestaujame dėl 
Stasio Bujoko, Winnipeg, mir 
ties. A. a. Stasys Bujokas vie 
nas iš pirmųjų buvo pareiškęs 
norą būti šio fondo nariu dide 
liu 1000 dol. įnašu.

Mes kreipiamės ir kreipsi 
mės žodžiu, ir raštu, tiesiogi 
niai ir per savo atstovus vieto 
se į privatinius asmenis ir orga 
nizacijas, dalyvauti savo įna 
šais fonde. Kreipsimės ir į jau 
nąją kartą, išaugusią ir įsitvir 
tinusią jau čia, Kanadoj. Jos 
dalyvavimas būtų tikrai pagei 

pasikvietė iš Anglijos motor, 
laivelių projektuotoją C. H. 
Douglas’ą, kuris ir sugalvojo 
Social Credit labai komplikuo 
tą teoriją, kuri tur būt ir jam 
pačiam nebuvo suprantama, 
kaip nesuprantama politikams 
ir ekonomistams iki šių dienų, 
o juo labjau lygiai ir patiems 
dabartiniams Social Credit va 
dams, kaip Manning (Alber 
ta), Bennett (Britų Columbi 
ja) Thomson — C. S. šefui ir 
Caouette (Quebec).

Aberhart’as bandė įstaty 
mu keliu Albertoje įgyvendin 
ti kai-kuriuose sugalvotus C. 
H. Douglas’o teorijos princi 
pus praktikoje, kaip tai — pa 
naikinti viešas skolas, anuliuo 
ti žemės morgyčius, išleisti 
provincijos popierinius krediti 
nius pinigus, įvesti valdžios 
kontrolę viešai spaudai ir tt. 
(Tikri fašistiniai užsimojimai! 
J. V.). Tačiau Kanados Vy 
riausias Teismas visus tuos 
nuostatus panaikino, kaipo 
prieškonstitucinius, ir dėl to 
vėliau niekur kitur ir niekad 
nebuvo vėl bandyta. Tik kai 
po išvada, gal to pasėkoje, 
1942 m. Social Credit vykdo 
mas komitetas Albertoje de 
klaravo nusistatymą siekti fe 
deralinės valdžios Ottawo’oje, 
kad galėtų panaikinti taksas ir 
įvesti finansavimą per vai 
džia, nesudarant jokių skolų, 
kitaip tariant — įgauti teisę 
spausdinti pinigus, kiek no 
rint, kas yra centralinės vai 
džios jurisdikcijoj. Tai ir yra 
vienas iš pagrindinių punktų 
C. H. Douglas’o sugalvotos 
Social Credit teorijos. Tarp 
kitko C. H. Douglas kaltino 
tarptautinius bankus, kurie 
daugumoj esą žydų rankose 
ir kontroliuoja visą monetari 
nę sistemą (piniginę apyvar 
tą). Dėl to, jis laikomas žy 

' miu antisemitu. (Greičiausia 
pats Hitleris jo pažiūras pa 
naudojo savo antisemitinei teo 
rijai. J. V.).

daujamas ir sveikintinas. Taip 
pat tikime, kad bus asmenų, 
kurie ir be atskiro kreipimosi 
į juos, ateis talkon savo dar 
bu ir įnašu.

Šiuo tarpu yra gautas sutiki 
mas atstovauti Kanados Lietu 
vių Fondą šių asmenų:
1. Inž. A. Paškevičius, 

Ottawa, Ont.
2. Dr. A. Kaveckas,

London, Ont.
3. P. Augaitis,

Delhi, Tillsonburg, Ont.
4. J. R. Simanavičius, 

Toronto, Ont.
Fondo augimas tęsis mene 

siais ir metais, bet jo greites 
nis pasisekimas yra tvirtesnė 
garantija mūsų tikslams siekti. 
Įsitikinimas darbo reikalingu 
mu jį, atlikti verčia mus tikė 
ti Jūsų, lietuviai, gausiu daly 
vavimu ir stipria parama.

Kanados Lietuvių Fondo ei 
namoji sąsk. Nr. 2193 yra To 
ronto liet, banke „Parama“ 
Credit Union Ltd. Adr.: 1129 
Dundas St. W., Toronto. 
Ont.

Kanados Lietuvių Fondo 
Org. Komitetas.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PASIKEITIMAI KLB KULTŪROS FONDE

Aplinkraštis Nr. 10.

Išvykus Amerikon buvu 
viam Kultūros Fondo pirmi 
ninkui Tėv. J. Borevičiui, Kul 
tūros Fonde įvyko pasikeiti 
mų, apie kuriuos norime pain 
formuoti visas KLB apylin 
kės. Naujuoju Kultūros Fon 
do. pirmininku buvo pakvies 
tas Dr. H. Nagys. Pirmame sa 
vo posėdyje Dr. H. Nagio su 
darytas Kultūros Fondas pasi 
skirstė pareigomis sekančiai: 
Dr. H. Nagys — pirmininkas. 
V. Jonynas — vicepirminink. 
Dr. II. Gražytė — sekretorė. 
Vaclovas Žižys — iždininkas. 
Alfr. Pusarauskas — narys 

spaudos ir informac. reikal. 
V. Piečaitis — jaunimo sekc.

vadovas.
Dr. J. Šemogas — narys.

Laikinasis Kultūros Fondo 
sekretorė, 4864 La Peltrie St. 
adresas: Dr. Ilona Gražytė,

Šiuo metu vykstant rinkimi 
nei kovai dėl federalinio par 
lamento — rinkimai bus balan 
džio 8 d. š. m. — visų parti 
jų dėmesys be savų reikalų 
dar nukreiptas į Social Credit 
varomą propagandą ir tiesiog! 
nį veikimą į gyventojų psicho 
logiją. Partijų vadai — Die 
fenbaker’is konservatorius, Pe 
arson’as liberalų ir Douglas— 
NDP (Naujos demokr. parti 
jos) — stengiasi netik primin 
ti rinkikams apie savo nuveik 
tua darbus, girti savo partijų 
programas, pateikti apsčiai 
pažadų ateičiai, — bet volens 
nolens yra priversti atkreipti 
gyventojų dėmesį į Social Cre 
dit tikslus, paslaptis, blogybes 
ir, jų nuomone, tą didelį pa 
vojų ne tik savo partijoms, 
bet ir visai Kanados ateičiai, 
jei kreditistams pasisektų pa 
imti centrinę valdžią į savo 
rankas. Norima užbėgti už

------ ---------------------------- - Jc . jį----- Jį

JUOKDARIAI
VELNIAI RUDI IR VELNIAI RAUDONI

Kovo 5 dieną suėjo dešimt 
metų kai.mirė didžiausis, kokį, 
žmonija žino, žudikas, bjauria 
usis kriminalistas ir baisus bei 
klastingas apgavikas- Josif Vi 
ssarionovič - Džugasvili. Miz 
ara neiškentė tomis sukaktuv 
ėmis persimesti vienu kitu žo 
džiu su Bimba. Juk abudu šve 
ntai garbino šį žmogžudį ir tai 
gojo jį garbinti kitus. Kai 
Amerikon atvykę dypukai 
pradėjo aiškinti žmonėms, 
kad Stalinas ne tėvas ir ne mo 
Rytojas, o galvažudys, Miza 
ra su Bimba turėjo daug var 
go aiškindami savo sukvailin 
tiems komunistams, kad Stali 
nas genijus ir svieto išganyto 
jas. Tat po to, kai pats Niki 
ta Chruščiov Kremliuje išaiš 
kino, kad Stalinas buvo žudi 
kas, nugalabijęs šimtus tūks 
tančių, o iš tikrųjų—milijonus 
žmonių, ir Mizarai ir Bimbai 
susimaišė protas; jie visiškai 
suglušėjo ir pirmą laiką neži 
nojo, kas čia darosi. Tat de 
šimtmečio sukaktuvių proga 
Mizara paskambino Bimbai.

Mizara: Draugas, daktare 
Antanai!

Bimba: Pščik... Pščik... 
Pščik. . .

Mizara: Kas tau, nieko ne 
sakai, tiktai čiaudi. . .

Bimba: O tu nečiaudi, susi 
laukęs tokių garbingų sukak 
tuvių?

Mizara: De mortuis aut be 
ne, aut nihil. . .

Bimba: Gal ir ne taip. . . 
Mizara: Nebūk durnas... O 
dar daktaras. . .

Bimba: Įsikandai tu tą dak 
tarą: daktaras, daktaras. . . 
Juk ir Žiugžda daktaras. . .

Mizara: Matai, Žiugžda ne 
padarė daktarato, baigęs ke 
turklasę Veiverių mokytojų se 
minariją, tai jam, kaip akade 
mikui, turėjo, supranti, duoti 
daktaro laipsnį. . . Bet gi tu?,..

Bimba: O ką, ar aš blogiau 
už tave garbinau ir šlovinau 
šlovingiausios pasaulyje parti

Visoms KLB Apylinkėms

Montreal 26, P. Q. Telefonas 
739-9328. Jaunimo sekcijos 
adresas: Vincas Piečaitis. 187 
— 8th Ave., LaSalle, P. Q. 
Telef. 366-7041.

Visos apylinkės yra prašo 
mos neatidėliojant pristatyti 
Kultūros Fondui patvirtinti 
Kultūros Fondo įgaliotinius, 
kurie rūpintųsi apylinkėse kul 
tūros ir švietimo reikalais. K- 
ros Fondo Įgaliotiniais gali bū 
ti kviečiami ir ne Apylinkės 
valdybų nariai, tačiau prakti 
ka parodė, kad darbas vyksta 
daug sklandžiau, kai Kultūros 
Fondo įgaliotiniais yra apylin 
kių valdybų nariai.

Linkime Jums geriausios 
sėkmės Tusu darbuose.

P. P. Lukoševičius,
Krašto V-bos P’rmininkas.

Iz. Mališka,
Sekretorius.

akiu galimai staigmenai, kaip 
kad įvyko Quebec’© provinci 
joj praeito birželio 18 d.

Jiems į pagelbą ateina neu 
tralieji politikai, stebėtojai, 
ekonomistai ir juristai, — vie 
šai per spaudą nušviesdami 
miglotas Social Credit progra 
mos vietas ir utopiškus kėslus 
prieš nusistovėjusius norma 
liūs ekonominius principus.

Kreditistų vadovai vakarų 
Kanadoj—Bennett Britų Ko 
lumbijoje, Manning Albertoje 
ir jų šefas Thomson — jau, 
įgavę patyrimo proviniijų ad 
ministravime, yra daug santū 
resni savo veiksmuose ir paža 
duos ir vengia liesti S. C. ne 
aiškius teorijos punktus, kad 
be reikalo nesusikompromituo 
tų. Kas kita čia rytų Kanado 
je, kur faktinam kreditistų va 
dui — Real Caouette — visos 
priemonės yra geros, kai jam 

Nukelta į 7-tą psl.

jos vadą, tėvą ir mokytoją— 
Džiugašvilį - Staliną, kaip tu?

Mizara: Teisybė, Antanai, 
aš tau tą nuopelną nei ginčiju, 
nei mažinu: tu, kaip ir aš, išsi 
juose ir veido prakaite dirbo 
me ir garbinome, o atėjo Niki 
ta Sergejevič — ir vadą pa 
tvorin iš mauzolejaus... O tu 
norėtum ten atsigulti? A?..

Bimba: Kur, tu sakai? Mau 
zoliejun, ar patvorin? Drau 
gas, kalbėk be dviprasmišku 
mų! . .

Mizara: Ką gi mauzolie 
jun? Tai gi rusų, mauzoliejus 
Kremliuje. . .

Bimba: Nu tai ir nušnekė 
jai. . . Lietuva gi mauzolie 
jaus neturi. . .

Mizara: Nu, kai numirs An 
tanas Sniečkus, gal pastatys, 
ar gal Justinui Paleckiui... Ži 
nai, juk Lietuvoje viskas gi 
pagal didesniojo brolio pavyz 
dį. . .

Bimba: Tai tu manai, kad 
t an mauzoliejun? . .

Mizara: Ką gali žinoti. . .
Bimba: Su tokiom kalbom, 

eik tu pas nacius. . .
Mizara: Ką pas nacius... 

Dipukai sako, kad ir rudi, ir 
raudoni vis vien velniai. . .

Bimba: Tai tu jau dipukais 
pradedi tikėti?

Mizara: Reikia kartais ir di 
pūkais patikėti: jie vis dėlto 
apie Staliną kalbėjo teisybę, 
kaip sau nori. . .

Bimba: kad ir teisybę, bet 
nepasiduok jiems! Koks gi 
tada tu bolševikas, jeigu gali 
ir dipukams pripažinti bent 
grūda teisybės?. .

Mizara: Antanai, nusira 
mink ir sukalbėk už tą žmog 
žudį poterius, kad jam peklo 
je nebūtų tokia karšta ugnis...

Bimba: Pščik, Pščik, Pšč 
ik. . .

Mizara: Bent nenumirk, 
daktare Antanai. . .

Bimba: Pščik... Pščik... Vi 
si... sakai... velniai. . .

Mizara: Good by. . .
Mandrapypkis.



1963. III. 20. — Nr. 12(832) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PŠL.

Truputis
•upm*ji’>s kullūristorijos

PRISIMINIMAI APIE JURGĮ KRIKŠČIŪNĄ, 
PETRĄ KRIAUČIŪNĄ IR KITUS

RAŠO A. GRIGAITIS, NEW YORK

1914, carinės okupacijos, 
m. Marijampolės vyrų gimna 
ziją baigėm ir gavom brandos 
atestatus 21 mokinys. Tiek bu 
vo aštuntoj klasėj. Tarp jų — 
septyni lietuviai: V. Ambra 
ziejus, M. Bagdonas (Miręs 
Lietuvoj), J. Dailydė (miręs 
Sibire), A. Gylys, A. Grigai 
tis, Jurgis Krikščiūnas ir V. 
Mašalaitis. Kiti žydai, vokie 
čiai, rusai, lenkai ir maišytų 
šeimų — lietuvių - lenkų. Tė 
vas lietuvis, motina lenkė — 
sūnus lenkas. Nors kai kurie 
iš pastarųjų, įstojus gimnazi 
j on dvejojo — lankyti lie!u 
vių ar lenkų kalboj tikybos pa 
mokas? Motina lenkė imdavo 
viršų.

Kas tuomet buvo lietuvis— 
paprastas kaimietis, artojas, 
gi lenkas — ar dvarininkas ar 
valdininkas, ar amatininkas, 
arba profesionalas. Lenkų kai 
ba buvo pašaukia kalba, o lie 
tuvių — „mužikų“ kalba, nes 
jos nepažinojo, išskyrus vieną 
kitą lietuvį arba svetimtautį 
mokslininką - kalbininką.

Visi klasėj mokiniai buvom 
tarp savęs draugai, bet jei su 
kitataučiais draugavom, tai 
tik tiek, kiek rišo bendras tiks 
las — gimnazija.

Tarp mūsų lietuvių jau bu 
vo kitoks — lietuviškas šiltas, 
pilnoj to žodžio prasmėj, drau 
giškumas.

Kitų tautų mokiniai mūsų 
lietuvių aspiracijų nesuprasda 
vo, arba nenorėdavo suprasti, 
o lenkai tiesiog buvo prieš lie 
tuviškumą.

Kitataučiai gavę brandos 
atestatą, galėjo laisvai pasi 
rinkti pagal savo norą būsimą 
ją profesiją, nes jie galėjo gau 
ti tarnybą visoj Rusijoj.

Gi lietuvio padėtis buvo ki 
tokia. Tik laisvos profesijos in 
teligentai, pav. gydytojai, 
advokatai, galėjo rasti sau už 
darbį Lietuvoj. Valdžios tar 
nybon, ypač aukštesnėn, Lie 

tuvoj lietuvį rusii valdžia ne 
tvirtindavo.

Lietuvis, norėdamas likti 
tarp savųjų ir dirbti savie 
siems, dažniausiai mokėsi me 
dicinos, jurisprudencijos, ar 
ba ėjo į kunigus.

Mums lietuviams turėjo įta 
kos auklėjimo atžvilgiu ne tik 
gimnazija, bet ir lietuviška ap 
linka Marijampolėj, bei jos 
lietuviai patriotai.

Jei gimnazija iš vienos pu 
sės norėjo išmokyti lietuvį gal 
voti rusiškai, pamilti Rusiją, 
baigus mokslus ištirpti rusų- 
-slavų jūroj, todėl iš kitos pu 
sės gimnazija stengėsi išauklė 
ti savo mokinius padoriais 
žmonėmis.

It: š!io nusistatymo buvo 
griežtai laikomasi. Už menką 
nusižengimą dorovės atžvilgiu 
būdavo mažinama elgesio pa 
žymys, o už didesnius — šąli 
narni iš gimnazijos.

Mums lietuviams moki 
niams turėjo didelės įtakos 
Marijampolės lietuviai patrijo 
tai: Petras Kriaučiūnas, kun. 
Gustaitis, Dr. K. Grinius, inž. 
Vitkauskas, o be to slaptos 
lietuvių mokinių kuopelės, 
slaptos Marijampolės apylin 
kės ūkininkų draugijos — Šie 
tynas, Artojas ir tt.

Dr. K. Grinius savo atsimi 
nimuose klausia: ,,Kas gi pa 
ruošė lietuvių inteligentų kad 
rą ir kas jiems parodė kryptį, 
kuri nuvedė iki nepriklauso 
mybės, demokratinės Lietu 
vos?

Aš manau, sako Dr. K. Gri 
nius, kad svarbiausia čionai 
veikėjas buvo Petras Kriaučių 
nas“.

Teisingai sako Dr. K. Gri 
nius, ypač kas liečia Marijam 
polės gimnaziją, mokinius. Ži 
noma, reikia pasakyt, jog prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
nuvedė ne tik Petro Kriaučių 
no paruošta Suvalkijos lietu 
viška inteligentija- Nemaža tu 

rėjo reikšmės ir kitos lietuvių 
tautos šakos — augštaičiai, že 
maičiai, dzūkai. Visi, kas dau 

kas mažiau prisidėjo 
atgavimo Lietuvai lais 

vės.

Bet Petras Kriaučiūnas tik 
rai turėjo neįvertinamos reikš 
mės paruošime lietuvių inteli 
gentų.

Petras Kriaučiūnas buvo 
Marijampolės gimnazijoj lie 
tuvių kalbos mokytojas. Pa 
mokos būdavo kartą savaitėj, 
dažniausia šeštoji pamoka, 
kas rodė, jog gimnazijos admi 
nistracija lietuvių kalbos pa 
mokas skaitė mažavertėm. 
Petro Kriaučiūno lituanistika 
apsiribodavo veik tik lietuvių 
kalbos gramatika. Jis pats ka 
lė net linksnius, pav. galinin 
ką vertė iš lotynų kalbos — 
accusativus ir piršo vadinti ap 
skųstiniu. Dažniausia rašyda 
vom diktantus. Vyresnėse kla 
sese supažindindavo šiek tiek 
su lietuvių literatūra su Auš 
ra, Varpu, jų leidėjais - redak 
toriais.

Bet svarbiausia lietuvių kai 
bos pamokų dalis būdavo nuo 
lat’nis raginimas būti lietu 
v:ais, kalbėti ir viešose vieto 

Kanados ministerių pirmininkas J. Diefenbaker, dabar vesdamas rinkiminę kampaniją, 

naudojasi ir spaudos darbininkų paslaugomis, kurie dažnu atveju jį stipriai atakuoja.

se lietuviškai, o svarbiausia — 
baigus mokslus likti Lietuvoj, 
dirbti savųjų tarpe, savųjų 
naudai, budinti lietuvių tautą 
iš miego į šviesesnę ateitį. Jo 
nuomone, geriausia tapti kuni 
gu, nes kunigas gyvena tarp lie 
tuvių ir kasdien su jais susidur 
damas gali juos šviesti.

Ragino bent būti kalviu. Gir 
di, apsišvietęs kalvis apylinkė 
je gali būti švietimi, lietuvy 
bės centru. Juk kalvėn su rei 
kalais renkasi visos apylinkės 
žmonės.

Petro Kriaučiūno pėdomis 
sekė ir gimnazijos kape’ionas, 
kun. M. Gustaitis poetas.

Neprisimenu kokiose aoy 
stovose kun. Gustaitis kadtą 
mums mokiniams drėbė A. 
Mickevičiaus žodžius: Pra 
ke:ktas, kurs ima, o nieko ne 
duoda. Suprask, mes Lietu 
vos sūnūs, Lietuvos žemės vai 
kai, jos užauginti, jos išmai 
tinti, prvalome savo gimtą 
jam kraštui atsilyginti.

Adomo Mickevičius žo 
džiai turi gilios prasrr. Jie 
tinka ir šių laikų lietm.di, ar 
tai Lietuvoj, ar tai esančiam 
toli nuo jos.

Bus daugiau.

MVSU^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

MONTREALIO SPORTINI NKŲ KLAUSIMU
Kai prieš penkioliką metų 

atvykome į svetingąjį Kana 
dos kraštą, ne tik pildėm užde 
tas mums pareigas — įvykdy 
darni pasirašytas sutartis su 
įvairiom darbovietėm — bet 
taip kibome į organizacinę vei 
klą, garsindami mūsų tautai 
padarytą skriaudą, garsinda 
mi tolimąjį šiaurės kraštą.

Neatsiliko ir sportininkai. 
Šiaurės Ontario kasyklose įsi 
steigė futbolo ir krepšinio ko 
mandos, o po sunkaus darbo 
miške, ant žaliojo stalo laks 
tė baltas kamuoliukas. Tai 
dar N. Lietuvos laikų sporti 
ninku paskutinieji aktyvūs 
žingsniai mūsų tremties gyve 
nime, nes ir fizinė kultūra turi 
savo ribą, nematomai įsakyda 
ma pasitraukti iš aikštės spor 
to „veteranams“ ir užleisti sa 
vo vietą naujai priaugančiai 
kartai.

Ir šiandien, kada mesime 
žvilgsnį į mūsų sportini gyve 

nimą pamatysime, kad organi 
zaciniam darbe dar liko vie 
nas - antras N. Lietuvos laikų 
sportininkas, vadovaudamas 
ar treniruodamas sporto klu 
buose naujai užaugusią atža 
lą, naujai užaugusius šiame 
krašte lietuvius sportininkus. 
Ir jie neatsilieka nuo N. Lietu 
vos sportinio gyvenimo gra 
žiu tradicijų, garsindami lietu 
vio ir gintaro kraštą svetimtau 
čių tarpe, gal kiek skirtingose 
sąlygose, kaip kad prieš pen 
kioliką metų.

Tačiau negalime iš jų ir rei 
kalauti, kad sportiniu keliu jie 
eitų jau pasenusiais metodais, 
nes nuo 1939 m. visi pasaulio 
rekordai apversti viršum ko 
jom, pasikeitė kai kurių spor 
tinių šakų žaidimo taisyklės 
ar net įrankiai. Kaip sportas, 
taip ir lietuvybė ir lietuvišku 
mas turi savo ribas. Užteks, 
jeigu jaunąją kartą įtrauksime 
į mūsų klubą. Jis ten kalbės 
lietuviškai, ant savo krūtinės 
nešios lietuvišką klubo pavadi 
nimą, bendraus su lietuviais.

Atrodo, kad šiuo keliu eina 
ma Toronte ir Hamiltone. Tik 
Montrealis, gausus savo jauni 
mu, atsilieka savo sportine 
veikla nuo tų dviejų kolonijų. 
Netrūksta čia sporto mėgėjų, 
netrūksta ir aktyvių sportinin 
kų. Trūksta tik kelių organiza 
torių, kurie į savo rankas pa 
imtų Tauro klubo veiklą, iš 
plėsdami jį į pirmaujančių Ka 
nados klubų eiles. Tai didelis 
Montrealio kolonijos apsilei 
dimas ir kartu skandinimas lie 
tuviško jaunimo j verdantį 
svetimą katilą, (mano pabrau 
kta — K. B.) nes ne tik tau 
tiniai šokiai, skautai ar kitos 
jaunimo organizacijos palaiko 
jaunime mūsų tautinę dvasią, 
bet taip pat ir sporto organiza 
ei jos, į kurias daug lengviau 
yra prisišaukti, negu į bet ko 
kį kitą darbą. Su sportu jis su 
sipažįsta mokykloj, sportą jis 
mato televizijoj ir kine, garsų 

“sportininką jis laiko savo gyv
Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
54. ..
Barvainiai turėjo susirasti nakvynę. Bet pasirodė, kad 

Vilniuje tai yra problema. Vilnius, jiems gyvenant ten prieš 
kelis metus, jau buvo užpildytas. Dabar gi jis. buvo jau ak 
linai perkrautas, ypač, kad atsikėlę į’ Vilnių iš plačiosios tė 
vynės įvairūs nesuskaičiuojami okupacijos tarnai sau reikalą 
vo butų, ir tai ne šiaip sau butų, o šu privilegijomis — ne 
normuoto ploto, su patogumais, kokie tiktai Vilniuje yra. 
Tat Vilnius dabar buvo, kaip vandens sklidina stiklinė, kų 
ri nė lašo daugiau negali primti, neišsiliedama per briaunas.

Barvainiai iškart autobusu nuvažiavo į Vilniaus viešbu 
tį, kuris buvo skirtas atvykstantiems čia įvairiais reikalais. 
Bet Vilniaus viešbutis buvo pernelyg pripildytas „pažangių 
jų turistų“ iš užsienių. . .

— Komar nosa zdies bolše nepodtočit, — rusiškai jiems 
pasakė viešbučio priežiūra.

— Tai kur gi mes galime pernakvoti? — teiravosi Bar 
vairiiai.

— Ne mojo dielo, — atsakė prižiūrėtojas, o gal admi 
nistratorius.

Barvainiai atsidūrė Stalino prospekte ir sustojo, viens į 
kitą žiūrėdami ir klausdami vienas kitą.

— Ar ne pabandyti mums pas seną pažįstamą — Sa 
balienę? — susigalvojo Barvainis.

— Bet kur ji padės mus du? — suabejojo Barvainienė.
— O kur čia pasideda kiti žmonės, kai atvyksta? Juk 

niekas jiems čia viešbučių nestato ir nelaiko. . .
— Taip, bet kažkaip nepatogu žmones varžyti. Ot tvar 

kėlė mūsų tėvynėje. . . — sudejavo Viktorija.
Bet toli gražu Barvainiai dar neįsivaizdavo tikros pa 

dėties.
Ilgiau stovėti prie Vilniaus viešbučio durų, pro kurias 

gyvai judėjo ne Lietuvos žmonių išvaizdos piliečiai, buvo ne 
patogu. O jieškiti kito viešbučio nebuvo nei prasmės, nes jų 
iš viso Vilniuje tiktai keli. Jeigu jau Vilniaus viešbutis pit 
nas, tai kiti juo daugiau. Nebuvo kitos išeities, kaip tiktai ei 
ti pas Sabalienę į Pušų gatvę, Žvėryną.

Barvainiai šiaip taip įlipo į sausakimšai prisigrūdusį 
žmonių autobusą ir pasileido žvėryno link. Stalino prospek 
tas trumpas: čia Vilniaus viešbutis, čia jau ir Lenino aikštė, 
čia ir Neries tiltas į Žvėryną.

Sabalienė nustebo ir apstulbo pamačiusi Barvainius 
drauge ir sugrįžusius į Vilnių.

— Dievulėliau mano, — sušuko pagaliau ji ir ištiesė į 
Barvainius rankas, lyg sulaukusi seniai lauktus gimines. — 
Nu, vaikeliai mano, iš kur jūs ir kaip čia atsiradat? — kalbė 
jo šiaurrytietinių aukštaičių tarme Sabalienė.

1) Ir uodas snapo čia daugiau neįkiš.
2) Ne mano reikalas.

— Matai, motule, vėl norime būti kaimynais, — Barvai 
uis spaudė ranką Sabalienei, kita paėmęs Sabalienę už pe 
ties glaudė prie savęs.

— Nepatikėsi, Sabalien, — kalbėjo Viktorija, — atėjo 
me nakvynės jieškoti. Niekur neradome viešbučio, kur ga 
lėtume pernakvoti. Nemalonu mums jus varžyti, bet gi gat 
vėje pasilikti nėra kaip. . .

— Kų čia, vaikeliai, ne tiktai naktuitie, ale i kumpų 
surastie negalima. Va, mana kaimynai Čypliai niekaip ne 
gauna ne butą, ale grįčios kumpa. Čypliukas apsivedė, tai i 
vedusiam neduoda kumburia: anas gyvena su keliais vyrais 
viename, ė ja pati gyvena keliam materim vienam kubu 
ry. . . I kų jūs mislijat: pati jau septintas mėnuo sunkumai, 
nu ė kumburia negauna. . .

— Tai kaip gi, motinėle, ar pas tamstą rasime kampelį 
pernakvoti? Mums gi patogumų nereikia, bet tiktai ne lau 
ke. . .

— Kap nars, vaikeliai, susitalpinsme, ale nesgn.'eva 
kit. . . — Sabalienė buvo rytų aukštaitė nuo Vidžių ar Tve 
rėčiaus, rodos Voldemaro kaimynė, kalbėjo tarmiškai. Bet 
buvo geros širdies moteris ir mylėjo žmones, ypač vaikus. 
Ji Barvainių vaikus daugiau prižiūtėjo, negu patys Barvainiai.

— Tai kap čia dabar, vaikai? Ė kur gi jūsų Nijolė su 
Geduku? Ale j ažmiršau paklaustie. . . Tai jūs jau zgada 
je?. . . Gyvenkit draugėj i auklėkit vaikelius. . . Gerai, kad 
susitaikėt. . .

Sabalienė džiaugėsi Barvainių taika. Ji Barvainiams 
pasakojo, kaip Vilniuje dabar sunku su pragyvenimu. Žmo 
nių daug, o gyventi nėr kur. Rusai pasigrobė geruosius na 
mus, geruosius butus. Jie gyvena ne pagal 9 ketvirtainių met 
rų normą ir dėlto gyvenamojo ploto kiekis sumažėjo ir toly 
džio mažėja, nes rusų daugiau ir daugiau važiuoja iš Rusijos.

— Dieva bausmė, brangieji, — ašarodama kalbėjo 
Barvainiam Sabalienė: — vėl mūsų Lietuvą maskaliai, kap 
utėlės, apstaja i čiulpia kraujų. . . Gal Dievas mus azmir 
ša. . .

— Perdaug nesisielok, motinėle, ateis ir jiems galas. . .
— įtaigojo Barvainis.

— Ale ažu kų mum šitakia napastis? Dieva karianė? 
Kap gražiai gyvenam. . . E dabar — prapultis. . .

Barvainiai miegojo ant grindų. Sabalienė paklojo visą 
savo mantą, kalbėdama poterius, protarpiuose vis pasibarda 
ma ant rusų, kurie sunaikino Lietuvą.

Rytojaus dieną Barvainiai išvyko į miestą. Medicinos 
fakultete jie įteikė prašymą ir teiravosi dėl bendrabučio Nijo 
lei. Barvainienės nuojauta pasitvirtino. Fakulteto vadovy 
bė, sužinojusi, kad Barvainiai abu gydytojai, pasakė, kad 
bendrabučių neužtenka mažiau pasiturinčių vaikams. Nijo 
lei gi reiks laikyti konkursinius egzaminus iš rusų ir lietuvių 
kalbos.

Barvainiam teko su reikalavimais sutikti. Dukrai gi 
kampo jieškoti pas tą pačią Sabalienę, arba jos patarimu. 
Bet Sabalienė, pati auklėjusi Nijolę, geriau sutiko ją priimti 
pas save. O Barvainiai, žinodami, kaip ji prižiūrėdavo jų vai 
kus anksčiau, nė kiek neabejojo, kad geresnės išeities sunku 
jieškoti.

Kitą dieną Barvainiai pasiryžo bandyti jieškoti sugrįži 
mo į Vilnių arba bent tokios vietos, kur galėtų abu dirbti 
drauge, bent kaimynystėje.

Dėl viso ko jie užsuko pirma į Sujungtinę ligoninę, ku 
rioje anksčiau dirbo. Ir kieme, laimei, susitiko Barvainiui Vi 
sada buvusį palankų daktarą Pileckį.

— Iš kur jūs čia dabar taip netikėtai? — nustebo Pilec 
kis tiesdamas Barvainiams ranką. — Ir abu drauge?

— Labai malonu, kad taip kolegą laimingai susitikome, 
— atsiliepė Barvainis. — Tuojau kolegą prašysime informa 
cijų ir. . . pagalbos.

— Ne ką aš galiu padėti, bet informaciją mielai sutinku 
duoti, kokią pageidaujate.

— Matai kolega, norėtume abu su žmona dirbti drau 
ge. Ypač todėl, kad duktė turi jau stoti į universitetą. Tat 
mums geriausia būtų grįžti į Vilnių. . .

— Dabar tai nelengvas uždavinys, ypač, kad per tą jū 
su nebuvimo laiką čia prisidėjo daug jaunų gydytojų. Tie 
siog uodui snapo nėra kur įsprausti. Kas kita iš Vilniaus iš 
sikelti, ir kas kita grįžti. . . — abejojo Pileckis.

— Mus buvo pasiekęs gandas, kad endokrinologo pa 
reigos, kurias turėjo mano žmona, vakuoja. . .

— Oi ne, kolega! . . Dabar jau visokių specialybių pri 
augo gydytojų. . .

Šiuo momentu praėjo ir skyriaus vedėjas Timpelis, 
bet jis net nepasisveikino, nudavęs Barvainių nepažįstąs. . .

— Labai mandras atrodo tas jūsų skyriaus vedėjas. . .
— Ooo! . . Jis primtas partijon. . . Aukštai nešasi. . .
— Matai. . . — susimąstė Barvainis.
— O Pstšemeneckienė, Rebeka? — pasiteiravo Barbai 

nienė.
— Pstšemeneckienė dar yra, bet ji nieku padėti negali, 

o Rebeka, žinote gi, kad dabar Maskvoje krusas prieš žy 
dus, tat ją iškėlė kažkur į kaimą.

— Tat kolega manai, kad vilčių grįžti nėra?
— Labai dėl to abejoju. Nebent Sveikatos ministerija 

jums būtų palanki, kaip geram praktikui. . .
— Mums taip, atrodo, nėra prasmės nei zonduoti čia ga 

limybės. Bandysime laimę ministerijoje. . .
— Gal jūs kartais partijoje jau?
— Na, na, kolega, kaip tą galėjai ir prileisti?
— Prašau neužsigauti. . . Dabar gi tenka nugirsti gana 

keistų faktų bei reiškinių, kuriuos sunku ir suprasti. Štai Si 
rijos Gira studentaudamas buvo fraternitietis ir dabar dar kai 
kada atsirūgsta fraternitietiškumu, o jau patarnauja ir okupa 
ciniam režimui, ten jis jau įmerkęs, kaip sakoma, uodegą. . .

— Aš jo nesmerkiu, — rmtai nusiteikęs kalbėjo Barvai 
uis. — Mane savo romanu jis gerokai prablaivė. Matai, ko 
lega, kad mudu jau drauge su žmona. . . Gal jam kitaip ne 
išeina. Aš, jo vietoje, žinoma, taip nepasiduočiau. Ir mums 
juk reikia Pasternakų. . . Deja. . . O Putinas? — Jis dar no 
rėjo daugiau kalbėti, bet Pileckis turėjo skubėti į kitą skyrių, 
o Barvainiai į ministeriją. Barvainiai netrukus pasiekė Sta 
lino prospekto 27 nr.

Daugiau bus. ~
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DAINOS IR ŠOKIŲ VAKA 

RAS KARLSRUHĖS
MIESTE,

Kovo 3 d. Karlsruhes mies 
te, Fed. Vokietijoje, miesto sa 
Įėję j,vyko lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventė - koncer 
tas. Programą atliko solistė 
M. Panse - Simaniūkštytė su 
akompaniatorium Dorium La 
pinsku ir Vasario 16 Gimnazi 
jos tautinių šokių grupe, vad. 
E. Tamošaitienei. E.

DISERTACIJOS ŽEMĖS 
ŪKIO AKADEMIJOJE
Vasario 26 ir kovo 5 dd. 

Lietuvos Žemės Ūkio Akade 
mijoje, Kaune (Kęstučio g. 
27) keturi asmens apgynė di 
sertacijas žemės ūkio mokslų 
kandidato laipsniui įgyti: 
Akademijos docento pareigas 
einąs Juozas Tatoris (tema: 
„Lietuvos juodmargių su Lie 
tuvos žalaisiais galvijais mišri 
nimo efektyvumas“), Žemdir 
bystės instituto vyr. moksli 
nis bendradarbis Myk. Arlaus 
kas (tema: „Ariamojo sluogs 
nio pagilinimo būdų ir bevers 
tuvinio arimo- tyrmai Lietuvos 
priemolio dirvose“), Akade 
mijos vyr. dėstytojas Ant. 
Šimkevičius (tema: „Sėjos lai 
ko ir sėklų įterpimo gylio įta 
ka kukurūzų derliui ir jo koky 
bei“) ir Akademijos vyr. dės 
tytojas Jonas Narkevičius (te 
ma: „Žemutinio tipo durpių 
įtaka fizinėms, cheminėms ir 
biologinėms Lietuvos TSR dir 
vožemių savybėms“). Oficia 
liais oponentais buvo prof. J. 
Kriščiūnas, prof. J. Nainys, 
kandidatas J. Kuosa, kand. 
L. Kadžiulis, dr. J. Dagys, 
kand. A. Būdvytis ir kand. 
A. Žalys. E.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTIS,
ruoštas kelis metus, jau išleis 
tas, L. Enciklopedijos forma 
to, kaina 3 australiški svarai. 
Leidinys gausiai iliustruotas. 
Išleido PLB Australijos Kraš 
to Valdyba.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JA PRANEŠA IR PRAŠO

LE XXVIII tomą pradėsi 
me siuntinėti 1963 m. balan 
džio mėnesį.

Už šį tomą maloniai prašo 
me pinigus būtinai pasiųsti iki 
š. m. balandžio 1 d. Kiekvie 
nas delsimas labai sunkina ma 
no darbą, o pakartotinis pra 
šymas reikalauja bereikalingų 
išlaidų. Vieno tomo kaina: J. 
A. V. 8.75 dol., Kanadoje— 
9 dol. Pastaba: prašymas mo 
keti neliečia tų, kurie už 
XXIII t. jau esate sumokėję.

LE Administracija, 
256-C-Str., So. Boston 27. 

Mass. U. S. A.
• Akad. Dramos teatras Vii 
niuje pastatė M. Pagnol pjesę 
„Topazas”. Spektaklį pastatė 
J. Rudzinskas, dail. — J. Sur 
kevičius, pagr. vaidmenis atli 
ko G. Jackevičiūtė, V. Jurkū 
nas ir H. Kurauskas (Topą 
zas).

VILNIAUS PEDAGOGI 
NIO INSTITUTO 

STUDENTAI 
pasigenda latvių kalbos vado 
vėlio. Pasirodo, latvijoje išleis 
ti vadovėliai nevisada tinka, o 
latvių kalbą norį išmokti ne 
tik studentai, bet ir kiti, ypač, 
kai tenka matyti Rygos televi 
zijos programas. E.
DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNAS
„Dabartinės lietuvių kalbos 

žodyno“ nubolševinkintoji lai 
da jau išėjusi iš spaudos. Žo 
dynas impozantiškas, gražus, 
viename stambiame tome, 
apie 1000 psl., apima 45.000 
žodžių nuo raidės A iki Z, ge 
Tame popieriuje, gražiai at 
spaustas, įrištas į kietus tam 
saus audeklo apdarus. Vieno 
žodyno kaina — $12.00, ir jis 
gaunamas Terroje, 3237 W. 
63rd Std., Chigago 29, II. ir 
pas visus lietuviškų knygų pla 
tintojus.

Šį žodyną redagavo prof. 
J. Balčikonis, K. Korsakas, 
J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas, o jo ben 
dradarbių eilėse — dešimtys 
mūsų kalbininkų ir kalbos spe 
cialistų. Šis žodynas šiuo me 
tu yra vienintelis lietuvių kai 
bos žodynas, ir čia glūdi jo 
neįkainojama reikšmė. Žody 
nas kirčiuotas, žodžiai gerai 
ir visapusiškai aptarti ir paaiš 
kinti, aprūpinti pavyzdžiais, 
kaip jie gali būti vartojami sa 
kiniuose, o taip pat svarbu — 
jis paruoštas, laikantis jab 
lonskinės rašybos pagrindų, ir 
tuo būdu — vienintelis lietu 
vių kalbos vadovas, besirūpi 
nantiems mūsų rašomosios ir 
šnekamosios kalbos problemo 
mis.

Šio žodyno bolševikinė lai 
da pasirodė Vilniuje prieš ke 
lerius metus.

Naujoje žodyno laidoje vi 
siems sužalotiesiems tarptau 
tiniams žodžiams, laikantis K. 
Borutos, P. Čepėno ir A. Siru 
tytės - Čepėnienės Tarptauti 
nių žodžių žodyno, Lietuvių 
Enciklopedijos, Encyklopedia 
Britanica ir kt. enciklopedijų, 
grąžintos jiems priklausančios 
prašmės, o visi bolševikinės 
propagandos sakiniai žodžių 
vartojimo pavyzdžiuose pa 
keisti. Tuo būdu žodynui grą 
žintas mokslinio veikalo rimtu 
mas, kurio jis neturėjo pirmo 
je laidoje.

Gaila, kad rusifikacijos žo 
džiui paliktas bolševikinis ap 
tarimas — girdi, tai caro laikų 
pastangos rusinti lietuvius, 
lyg bolševikai mažiau rusifi 
kuotų.

Bendrai, žodynas žymiai pa 
taisytas ir yra vertingas leidi 
nys.
• Dail. J. Bagdono tapybos 
ir skulptūros darbų paroda 
atidaryta Čikagoje, Čiurlionio 
galerijoje kovo 10 d.
• E. Mieželaičio poezija išlei 
sta bulgarų kalba.

DISERTACIJOS 
VILNIAUS 

UNIVERSITETE

Vilniaus universitete, kovo 
5 d. E. Boreikaitė apgynė di 
sertaciją ekonomikos mokslų 
laipsniui įgyti (tema: „Du Lie 
tuvos ^M.lustrinio vystymosi 
keli:.’5)'.": filologijos laips 
niams įgyti Zuzana Jonikaitė 
(tema: „Frazelogija Lietuvių 
kalbos žodyne“) ir Bronius 
Kalinauskas (tema: „Žemai 
tės raštų kalbos frazeologį 
ja“).

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Danuta Jaskanis: Jacvziež. 
Bialystok 1962. 44 psl. su pa 
veikslais. — Šis nedidelis lei 
dinys supažindina su naujais 
jotvingių kultūros archeologi 
niais radiniais Balstogės mu 
ziejuje. Pridėtas žemėlapis jot 
vingių krašto, apimąs Suval 
kiją ir dalį dabartinės Balsto 
gės vaivadijos. ,,Jacwiež” len 
kiškai reiškia jotvingių žemę.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kanauninkas Mikalojus 

Daukša. PRAKALBA. Jo 
mirties 350 metų sukakčiai pa 
minėti. Čikaga. Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, 1963. 
Adresas: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago 36, Illinois, U. 
S. A. Šiuo adresu gaunami ir 
kiti Instituto leidiniai.

TĖVYNĖS ATGARSIAI- 
Čikagos aukštesniosios litua 
nistikos mokyklos leidinys, 
kurį redaguoja ir rašo mokyk 
los mokiniai.

GIMTOJI KALBA 1962 
m. Nr. 4(18). Kaina metams 
2 dol. Adresas: 2642 W. 15th 
Street, Chicago 8, Illinois, U. 
S. A.
© Čikagos lietuvių Opera sta 
to Mascagni operą „Kavale 
ria Rustikana“ ir Leonkavallo 
operą Pajacus.

"Trljos
VEDA D R, GUMBAS

YRA IŠEITIS
— Jis vakar mane asilu 

pavadino.
— Kaip tai, ir tu jam nieko 

nesakei?
— Ką aš galiu jam sakyt?
— Reikalauk įrodymo.

INI-MANI-MINI-MO
Aš vedžiau našlę, kuri ture 

jo šešis Vaikus. Aš pats jau bu 
vau turėjęs penkis vaikus su 
pirma savo žmona. Taip po 
keturių metų mes susilaukėme 
dar trijų vaikų.

Atsitiko kartą, kad kieme 
vaikams bežaidžiant iškilo 
peštynės. Tad mano žmona, 
pagauta panikos, ėmė šaukti 
mane:

— Brangusis, greit ateik į 
kiemą, nes mano vaikai ir ta 
vo vaikai muša mūsų vaikus.

A. Giedriaus Pasakėčios
MALŪNINKAS IR UŽTVANKA

Pasakėčia.
Ant upės srauniai tekančios kadaise 

malūninkas malūną įsitaisė. 
O už malūno slėnį arė — 
derlinga darža pasidarė.
Ir taip jis. ūžindamas girnas, 
gyveno visko pilnas.

Ref karta vienas ūkininkas žiūri —- 
malūno užtvankoj skylė kaip kuolo dūris. 
„Malūninke. žiūrėk —skylė! Taisyk,-kyliuok, 

kol ramsčiai ir stuloai sveiki
ir oa+aisyti įveiki!
Po la;ko nedejuok, 
kad nežinojai“.

Malūninkas atsakė jam: „Dėl tos skylės 
visi tylės, 

i-'k^ai tu vienas išsižiojai.
Ka’mvne. ka darai, ka nedarai, 

žiūrėk, kad šiandien girnos suktųsi gerai, 
O ten iau — miltelius semi 

ir atpildą imi.
Dėl kokio pliumpt ar brakšt nesuk galvos. 

Kas bus rytoi. rytojus nagalvos“.
Ir taip toliau jis malė 
ir gausu derlių valė. 
O +a skvlė didėjo ir didėjo, 
paskui plvšys dar prisidėjo, 

ir viena karta, kai smagiai palijo, 
malūno užtvanka pašlijo 

ir nugarmėjo. . .
A. Giedrius.

Red. pastaba: Autorius sąmoningai malūni 
ninką sutrumpino i malūninka, kad lengviau, 

patogiau tarti.

VERŠIS
Pasakėčia.

Gausingoj ūkininko bandoje 
pirmuoju ėjo spėrus ir žvalus arklys, 

ir buvo matoma darna joje. 
Tiktai čiukna kuilys, 
ant arklio kažin ko supykęs, 
pradėjo vieną sykį 

piktai murmėti 
ir gyvuliams įkalbinėti, 

kad bėris pirmininku nebetinka — 
tegu jį vapsvos kur apninka! 

Kuilys viešai jį niekina, visaip jį peikia 
ir sako: „Kito pirmininko reikia!“ 
Jis taip kiaules sukurstė ir avis,

ir nesitenkina dar vis: 
bėgioja peršilęs aplinkui, 

naujų pajieško šalininkų.
Ir pagaliau jis pasižiūri — 
vienminčių aiškų susiradęs būrį.

Ir šaukia: „Ė, visi, kas su manim, 
jau kitą pirmininką renkam! 
O bėrį pagenam šalin! 
Mes geresnių sutenkam!“

Tuojau čia jį užgyrė visos kiaulės 
ir tos avelės be aiškios makaulės, 
ir ožkos pritarė, ir dar būrys žąsų. 

Tik ką jiems rinkti iš visų?
Tuo tarpu veršis uodegą papūtęs lakstė.

Jį avinas pamatė
ir sako: Še, kas mums geriausiai tinka!
Aš siūlau veršį. Jaunas ir smagus — 

geriausias pirmininkas bus“!
Ir veršį jie bematant išsirinko.
Pirmiau dvyloji vaiko leisti nenorėjo, 
paskui sutiko ir didžiuotis dar pradėjo.

O tiems smagu, kad jų pradėta 
kova laimėta.

Dabar tik laukia, kaip naujasis pasirodys: 
koks balsas, koks darnumo žodis, 
koks elgesys ir taip toliau, 

štai pagaliau
nuskirtas ir susirinkimas.
Naujasis pirmininkas darbo imas. 
Visi suėjo. Pirmininkas vidury. 
Kuilys jam patarėju stovi, 

nes sueiga pirmoji
dažnai sunki. O čia išspręsti jie turį, 

be priekaištų ir be priekabių, 
daug klausimų svarbių.
Visi kaip reikia 
jie nusitekę, 
linksmai ir kalbūs, 
ir žodžiai svarbūs.

Tik štai, susirinkimui įpusėjus, 
po krūmu pailsėjus,

ateina dvylė pažiūrėti savo vaiko.
Atėjus kyšt į patį vidurį ragus

ir mato: jos veršelis sveikas ir smagus 
susirinkimą laiko.

Nurijus atrają, net suinkštė iš džiaugsmo.
O tas, dar nenustojęs papžindėlio jausmo 
ir nepraradę pieno skonio ant liežuvio, 

linksmai subliuvo,
prišoko prie mamos ir ėmė — žįsti. . . 
Skaitytojau, ar juos pažįsti?

A. Giedrius.

DO-RE-MI
Pasibaigus dainos koncer 

tui dvi poniutės šnekasi tarp 
savęs:

— Įdomu, kas yra su mū 
sų soliste, nes ji šį vakarą, 
kaip nesava?

— Man atrodo, kad ji nusi 
minusi, nes gavo tik devynius 
buketus gėlių.

— Tai ką, jai devynių bu 
ketų gėlių dar neužtenka?

— Devynių užtektų, bet ji 
už dešimt sumokėjo.

FILTRUM SPENSIMUS
Kartą pilietis pamatęs, kad 

ūkininkas girdo karvę pienu, 
užklaus::

— Sakyk, kodėl karvę gir 
dai pienu?

— Matai, — atsakė ūkinin 
kas, — noriu švariai iškošti 
pieną, tai pervarau du kartus.

IR ČIA SMAGU
— Man labai patinka Švei 

carijos Alpės, nes jos tiek 
daug suteikė gyvenime džiau 
gsmo.

— Bet gi, tamsta, rodos nie 
kad nesi buvęs Šveicarijos Al 
pėse?

— Aš tai nebuvau, bet ma 
no žmona buvo.

O GAL TIK 
APSIRIKIMAS?

Pilietis, nuėjęs į vedybų įs 
taigą klausia raštininko:

— Ar tikrai ta* dokumen 
tas, kurį jūs man praeitą mė 
nesį išdavėte, buvo vedybų 
metrikacijos pažymėjimas, 
nes nuo tos pat dienos vedžiau 
šuns gyvenimą?

PATIRTIS
Daktaras: Jūs kosite daug 

lengviau šį rytą.
Pacientas: Nenuostabu, nes 

visą naktį praktikavausi.
IU<

Būdamas vaiku aš buvau la 
bai jaunas.

Man tiek daug trūko prieki; 
nių dantų, kad aš mokykloje 
buvau vienintelis mokinys, ku 
ris galėjau rodyti mokytojui 
liežuvį neatidarydamas bur 
n os.

— Aš užmiršau butelį kon 
jako traukiny šį rytą.

— Ar pateko jis į Rastų ir 
Pamestų dalykų skyrių?

— Butelis ten neatsirado, 
bet pilietis, kuris butelį atra 
do, tai ten pateko.

Gudri mergaitė yra ta, kuri 
žino, jog daug daugiau gaus 
iš Kalėdų senio, jeigu paliks 
koją kojinėje.

Jai pusmetinio nereikia, nes 
jos oda natūraliai raukšlėjasi.

— Mama, ar žinai tą vazą, 
kuri eina iš kartos į kartą.

— Taip.
— Taigi, šioji karta ją nu 

metė ant žemės.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
TRIJŲ VEIKSMŲ TRAGI - KOMEDIJA 

S.
SCENA 13

Kurmis ir Kurmienė.
KURMIS: Matai kai tvarka yra, nei barnių, 

nei nieko. Reikia tiktai vaikams pasakyti.
KURMIENĖ: Pats sakai, kad vyras tai ne 

moteris. Visuomet tėvo vaikai geriau 
klauso.

KURMIS: Kaip jie gali neklausyti. Pasakei 
— šventa.

KURMIENĖ: Žinai, motinai visuomet vai 
ku gaila.

KURMIS: Gaila, negaila, bet tvarka turi 
būti! (Įeina Vida).

SCENA 14
Kurmis, Vida ir Kurmienė.

KURMIS: Jau nuplovei?
VIDA: Nei žymės nėra.
KURMIENĖ: Dėk lėkštes ant stalo, pietūs 

jau gatavi.
KURMIS: O kur gi mano cigaretės, aš jau 

nebeturiu.
KURMIENĖ: Ten, kur visuomet, Vidut (Vi 

da atneša cigaretę ir dega).
VIDA : Tėveli. . .
KURMIS : Na. . .
VIDA: Šeštadienį, ne šitą, bet kitą, bus high 

schoolėje šokiai.
KURMIS: Gali eiti. Aš tau sakiau, kai high 

school’ėje šokiai, visuomet galima. Kai 
bėk su mama.

KURMIENĖ: Bet be balinės suknelės nega 
Įima, čia tvarka tokia. . ., pirmas balius.

VIDA: Karklienė Laimai jau nupirko. Tė 
veli, kad tu pamatytum. Hmm. . . sky 
blue, straples.

KURMIS: Iš kur ta Karklienė pinigus kala, 
aš nesuprantu.

KURMIENĖ: Tuos pačius klijuoja, kaip ir 
mes.

KURMIS: Aš nežinau. Vida, kaio su ta suk 
nele. Kiek, mama, pinigų turi?

VTDA : Mama turi. . .
KURMIENĖ: Turiu morgyčiams ir visiems 

kitiems reikalams ir dar porą šimtų vir 
šaus.

VIDA: Ar aš ne«ak’’au. Be to, ateis vasara, 
aš gal kiek uždirbsiu.

KURMIS; Ka tu ten uždirbsi. Lai būna ta 
suknelė, daugiau velnių bus, kaip Jonukas 
sako.

KURMIENĖ: Ka padarysi, tėvai, kad lai 
kas pakeičia žmones, o bernai Vidą bu 
čiuoja.

VIDA: Ooo. . . mother. (Paslepia veidą ant 
motinos krūtinės).

I-mo veiksmo pabaiga. Uždanga.
ANTRAS VEIKSMAS.

Veiksmas vyksta Kurmių gyvenamame
kambaryje.
SCENA 15

Kurmienė ir Vida.
KURMIENĖ: (Padeda Vidai apsirengti, 

kuri jau tik top, bet vis dar abi krapštosi). 
Tiktai nepavėluok, nes tėvas labai neken 
čia vėlavimosi. Žiūrėk nesuplėšyk sukne 
lės tuose caruose, tokia suknelė ne vienam 
kartui. Aš į šliūbą su prastesne ėjau.

VIDA: Aš būsiu namie Ivgiai 15 minučių po 
12-kos. tėvelis taip sakė.

KURMIENĖ: Tai ir žiūrėk, eina kas kur, 
lai eina. Laima važiuos kur nors su Gėry 
po šokių, tegu važiuoja, kelia į namus ži 
nai. Tik neik pėsčia, pasišauk taxi, va 
doleris.

VIDA: Ačiū mama. Nesirūpink, man nieko 
blogo neatsitiks, bus daug mokytojų.

KURMIENĖ: Aš žinau, bet ar tu nepažįsti 
tėvo, paskui jis ant manęs pyksta.

VIDA: Palik ramybėie tėveli, leisk man su 
juo susitvarkyti. Kai tėvelis pradeda ant 
manes ko nors bartis, mama tuojau kišiea; 
nesikišk, palik man ta malonumą. Dady 
man nieko blogo nepadarys, aš kaip tavo, 
taio ir jo duktė.

KURMIENĖ: Aš. . . aš pažiūrėsiu, gerai 
kad pasakei.

VIDA : Bet kur ta Laima, jau laikas būtų. 
KURMIENĖ: Nebijok, Laima nepavėluos.

Jos mama kelis kartus buvo atbėgus, kai 
tu buvai mieste. Ji pati gatava eiti į šo 
kiua.

VIDA: Man ji patinka ta Karklienė. Vieną 
minutę ji verkia, kitą šoka, trečią dainuo 
ja. O jau kad pasakys ką nors apie kava 
lierius, net man ausys rausta.

KURMIENĖ: Užtat ir sėdi per dienų dienas 
pas Laimą. (Įvirsta Jonukas).

SCENA 16
Kurmienė, Vida ir Jonukas.

JONUKAS: Jesus Christ, . . .matai kas per 
žiopla. (Šauna iš vandens pistalieto Vidai 
už kaklo). Maudytis eina, aš ją išmaudy 
siu. Look, mother. . ., look.

VIDA: Stop it Johny, matai, mama, ką jis 
padarė. He spoils everything, every 
thing. (Išeina).

KURMIENĖ: Jonuk, i kampa. Pareis tėvas, 
tai gausi, oi gausi. (Jonukas gula kampe 
and grindų).

JONUKAS: Hmm. . . snoils everything, lie 
tilvikai nebemoka. Aš ją išmokysiu. . .

KURMIENĖ: Tylėk!
JONUKAS: Okay, okay mama. (Paima co 

mic ir skaito).
KURMIENĖ: Vida. Vidut... kas tau, at 

eik čia. (Įeina Vida ir eina tiesiog prie 
Jonuko).

VIDA: Klausvk. my deer brother!
JONUKAS: What. . .
KURMIENĖ: Klausyk, kad sako.
VIDA: Čia tuojau ateis Karklienė, Laima, 

Angeliko. . .
JONUKAS: (Pakėlęs galvą). Macaroni...
VIDA: (Lyg norėdama spirti). Yes, kai jie 

ateis, kad man nė žodžio, jeigu neklausy 
sa, tai pasakysiu tėveliui, o tuomet žinai 
kas bus. Supratai?!... (Barškina į duris).

KURMIENĖ: Prašau, prašau. . .
VIDA: Please, come in. (Įeina Laima su 

motina).
Bus daugiau.
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A-\OKT'SREA1, MOKSLAS IR TECHNIKA
KAS ŽMOGŲ KANKINA

TAUTIETI, AR VIS DAR NEPASITIKI?
Verbuojant naujus narius į 

„Litą“ susidaro įspūdis, kad 
dalis lietuvių, ypač iš senesnio 
sios kartos, vis dar neturi pil 
no pasitikėjimo „Litu“. Kai 
kurie prisimena didžiosios kri 
zės metus, kada daugelis kre 
dito unijų JAV bankrutavo ir 
pn. (bet taipgi tada bankruta 
vo ir eilė didžiųjų bankų).

Dabartinės kredito unijos 
yra labai skirtingoje padėtyje 
nuo anais laikais veikusių pa 
vienių kredito kooperatyvų. 
Dabartinės kredito unijos, jų 
tarpe ir „Litas“ yra susijungu 
sios j vieną didelę organizaci 
ją, kuri apima daugiau kaip 25 
tūkst. atsk. unijų. Jų valdom, 
bendras kapitalas toli prašoka 
ir didžiausių bankų kapitalus. 
Kooperatinė draudimo bend 
rovė CUNA pernai turėjo 6,9 
bilijono dol. draudimų.

Patekusiai į sunkumus ar 
dėl kurių nors priežasčių besi 
likviduojančiai kredito unijai 
į pagalbą ateina Stabilizacijos 
Fondas, kuris tokiais atvejais 
atmoka taupytojus ir perima 
išskolintų pinigų išrinkimą. 
Trumpalaikiams k r e d i tams 
kiekviena provincija turi visų 
kredito unijų išlaikomas Cent 
rines kasas, kurios priima iš 
kredito unijų pinigų perteklių 
ir ateina į pagalbą pinigų trū 
kstančioms kredito unijoms.

Pačioje kredito unijoje pi 
nigai išskolinami tik su labai 
geromis garantijomis. Du tree 
daliai „Lito" narių santaupų 
yra išskolinti pirmaisiais „mor 
gyčiais". Tatai viena saugiau 
šių investacijų. Antrųjų „mor 
gyčių” ir paskolų ant žemės 
sklypų „Litas“ neduoda. As 
meninės paskolos tik iki $250 
duodamos be žirantų, bet ir 
tai tik turintiems turtą arba 
pastovų darbą nariams. Visos 
kitos asmeninės paskolos iš 
duodamos tik su vienu, dviem 
ar daugiau žirantų, žiūrint su 
mos ir laiduojančių finansinio 
pajėgumo.

Skobninkui mirus, pirmuo 
sius $10,000 skolos „Litas“ 
gauna iš draudimo įstaigos, 
taigi netenka reikalauti nei iš 
įpėdinių, nei iš žirantų.

Argi daugelis iš mūsų vis 
dar tebesame taip nusižemi 
nę, kad tebesilaikome nusista 
tymo, jog tik žydai, anglai, 
graikai, bet ne lietuviai gali tu

rėti savo bankus, fabrikus įmo 
nes ir tt. Pats laikąsi atsikraty 
ti šia vergiška mintimi ir dė 
tis į krūvą' didesniems užsimo 
jimams. O pinigai yra ekono 
minio gyvenimo kraujas, ban 
kai — širdis, tik visa bėda, 
kad mes lietuviai tą savo pra 
kaitų uždirbtą kraują pumpuo 
jame į svetimą kūną, kai sa 
vas skursta.

Tautieti, kodėl Tamstai ne 
perkelti savo santaupų į „Li 
tą“, tuo būdu sustiprinant šią 
gražiai veikiančią ir jau į de 
vintus metus įžengusią lietu 
vių kredito uniją? Tuo labjau, 
kad nuo ateinančio mėnesio 
„Litas“- įsiveda pilnus patar 
naviinus čekiais ir nieku nebe 
siskirs nuo kitų bankų, nebent 
tik mokamais aukštesniais di 
videndais už santaupas, gėrės 
niais draudimais ir žemesniais 
palūkanų procentais už pas 
kolas.

Dėl informacijų skambink 
P. Rudinskui, tel. HU 1-2957.

Pr. Rudinskas.
$ 275,000 užsakyta

Nekilnojamo turto (morgy 
čių) paskolų jau turima užsa 
kymų $275,000 sumai. Jų iš 
pildymas priklausys nuo indė 
lių plaukimo į „Litą". Užsakiu 
šieji gaus tvirtą atsakymą 4 
— 6 savaites prieš paskolos 
terminą, kad dar laiku galėtų 
savo paskolomis pasirūpinti 
kitur, jei „Litas” nebūtų pajė 
gus jų išpildyti.

Pirk tik už grynus pinigus
Trumpalaikėms a s m e n i 

nėms paskoloms „Litas“ teikia 
pirmenybę, prieš nekilnojamo 
turto paskolas. Asmeninių pas 
kolų pareiškimai išsprendžia 
mi per kelias dienas, bet ne 
ilgiau 7 dienų. Perkant auto 
mobilius ir kitus daiktus visa 
da geriau mokėti grynais pini 
gaiš, nes ir nuolaida gaunama 
didesnė, ir mažiau išmokama 
palūkanų.

„Lito" sieninių kalendorių 
dar yra pakankamai. Kas jų 
negali pasimti darbo valando 
mis, prašome skambinti tele 
fonu: bus pasiųsti paštu.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aukojo: $5: B. Buzas, A. 
Kirkilionis, J. Maskoliūnas, 
A. Vaitekūnas. $6: L. Stanke 

vičius. $10: H. Adomonis, A.

Vienas žymiausių vokiečių 
onkologų (vėžio ligos specia 
listų) profesorius Maksas Bin 
digas pranešė, kad iš tabako 
galima pašalinti benzopireną. 
Mokslininkų nuomone, ši rne 
džiaga skatina plaučių vėžio 
vystymąsi. Be to, profesorius 
Bindingas, kuris darbuojasi 
Miunchene, teigia, kad jo iš 
rastasis cheminis metodas ne 
sugadina cigarečių aromato.

Tačiau pastaruoju laiku JA 
V Kovos su vėžiu statistinio 
biuro vadovas dr. E. Hamon 
das, kalbėdamas metiniame vė 
žio asociacijos kongrese, api 
budino plaučių vėžį, kaip „pa 
lyginti mažesnę blogybę“, at 
apžvelgdamas į kitus pavojus, 
kuriuos pagal statistiką žmo 
gaus organizmui sukelia rūky 
mas. Dr. Hamondas nurodė, 
kad JAV kasmet miršta plau 
čių vėžiu, atsiradusiu dėl rū

K---- .TZXK J-L.XK ~X>C _-_D

Ališauskas, P. Bagušis, L. Ba 
laišis, Mrs. Duquette. Pr. Gir 
džius, A. Jankus, J. Pakulis, 
Piešinai, St Pocauskas, A. Si 
mijonas, L. Urbonas, P. Va 
lančiūnas, J. Vilimas; $12: P. 
Keturka; $14: V. Kačergius, 
$15: F. Barteška, A. Lapins 
kas, J. Naruševičius; $20: A. 
Pusarauskas, P. Rudinskas, 
A. Rugienius, B. Staškevičius, 
P. Vaupšas; $24: H. Taute 
ras; $50: S. Kęsgailą.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aukavo: Kalinauskų šeima 
$100, A. Vitkauskas, J. Kel 
minskis, M. Zavackas, J. Paz 
nokaitis, S. Mozuraitis po $ 
50, S. Jaspelkis ir J.Statkus 
po $40, J. Simonaviius $32, 
P. Čipkus ir J. Kalakauskas 
po $30, M. Andriukaitienė, 
A. Popieraitis, P. Jurgutis ir 
J. Harrison po $25, P. Bu 
nys 24, L. Barauskas, J. Mali 
šauskas, J. Kontautaitė, M. 
Bendžiūnienė, K. Drulienė, J. 
Naruševičius, P. Petrauskas, 
J. Araminas, M. Vapsva ir J. 
Ledzinskas po $20, A. Liepi 
naitienė, J. Pazndkaitis jun. 
po $15, V. Alseika ir S. Barta 
sius po $14, S. Aleksandravi 
čius, J. Girdžius, A. Judickas 
ir M. Petrauskis po $10.

kymo, 30,000 žmonių. Tačiau 
4 kartus daugiau žmonių žus 
ta dėl kitų rūkymo sukeliamų 
priežasčių.

Buvo nustatyta, jog giliai 
įkvėpti dūmai suerzina plau 
čių alveolių ląsteles. Alveolių 
sienelės netenka elastingumo 
ir ypač savybės atlikti anglia 
rūgšties ir deguonies mainus. 
Tokioms sąlygoms esant, pa 
prasto kosulio bei čiaudėjimo 
pakaktų, kad suirtų alveolių 
sienelės ir plaučių dalis išeitų 
iš rikiuotės. Dūmai sužaloja 
taip pat ir smulkiąsias plaučių 
arterijas. Pastarosios susiaurė 
ja ir gali būti visiškai užblo 
kuotos. Štai kodėl daktaro 
Hamondo nuomone, tiek 
daug amerikiečių serga ligo 
mis, kurios vadinamos „plau 
čių fibroze“ ir „chronine enfi 
žema“.

Dar daugiau. Esant sužalo 
toms smulkioms arterijoms, 
kraujas veržiasi didesniu slėgi 
mu į stambesnius kraujo in 
dus ir širdies dešinioji pusė 
yra verčiama dirbti intensy 
viau. Tuo pat metu širdies kai 
rioji pusė turi išvystyti didės 
nį slėgimą, siekdama paduoti 
kraują į kraujo indų tinklą. 
Kai širdis nėra pakankamai 
stipri, toks įtemptas darbas ga 
li ją visiškai sugadinti. Be to, 
nikotine esantis anglies mono 
ksidas, patekdamas į kraują, 
sumažina pastarojo sugebėji 
mą absorbuoti deguonį. Šir 
dis, kuri ir taip jau turi įtemp 
tai dirbti, gauna mažesnę pa 
galbą ir padėtis pablogėja dar 
daugiau. Pagaliau nikotinas 
verčia smulkiąsias galines ar 
terijas susitraukti. Dėl to šir 
dies raumuo ima pulsuoti tan 
kiau, nes jam nebepakanka 
deguonies.

RADIJO SIŲSTUVAS...
BURNOJE

Viena Anglijos firma paga 
mino mikroskopinį radijo siųs 
tuvą, kuris įdedamas į burną 
lyg paprastas danties , prote 
zas.

Toks siųstuvas gali būti pa 
naudotas atliekant chirurgines 
operacijas, ryšiui palaikyti ga 
myboje ir tt.

TARNAUJA 
DAUGELIU BŪDŲ 
Ra u donasis Kry ži u s

žiūri į jus
NUO JŪSŲ DOSNUMO PRIKLAUSYS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS humanitarinių 

darbų vykdymo pasisekimas.
JŪSŲ DOLERIAI suteikia ir vykdo 

būtiniausias RAUDONOJO KRYŽIAUS 
tarnybas bei programas Jūsų bendruomenėje. 
Šiais metais pagalvokite, kaip įvairiais būdais 
RAUDONASIS KRYŽIUS tarnauja Jums 
ir jūsų kaimynams, ir tada numatykite pagal 

savo išgales, kiek galite paaukoti arba 
pasižadėti aukoti 

RAUDONAJAM KRYŽIUI. 
Dosni auka šiais metais 

padarys daug gero daugeliui.

Raudonasis Kryžius 
reikalingas jūsų paramos 

DABAR

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS $

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.$ 

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St. Zotique St. E. 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Ave. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819.

SIUNTINIAI
j visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 

Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS 

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai.

NAFTA LIETUVOJE DAR 
NEINA Į PAVIRŠIŲ

Apie naftą Lietuvoje vasa 
rio 4 d. per Vilniaus radiją pa 
sisakė geologijos - mineralo 
gijos mokslų kand. Balas. Jo 
žodžiais, nafta yra Lietuvoje, 
tačiau jau kitas klausimas, ka 
da bus prieita prie jos eksploa 
tacijos. Ligšiol gauti tik duo 
menys apie tai, kokiame gy 
lyje, sluogsniuose esama tos 
naftos. Girdi nafta Lietuvoje 
dar neinanti į paviršių ir vyk 
domi tik bandymai. E.

© Kauno muzikinis teatras pa 
statė Offenbacho komišką 
operą „Gražioji Elena”. Rėži 
savo R. Andrejevas, dirigavo 
komp. J. Indra, dekoracijas 
atliko M. Labuckas. Pagr. vai 
dmenyse pasirodė V. Rimke 
vičius, L. Stankevičius, R. Re 
pečkaitė ir kt.

LIETUVOS GYVŪNIJAI 
GRĘSIĄS BADO 

PAVOJUS

SIUNTINIAI LIETUVON | 
Kaufman’s Woollens &Textiles!
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.$

Iš čia pasiūsite siuntinius savo artimiesiems
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis |
(30—40% žemiau rinkos kainu) $

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ $
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specia>i»tas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Į Įvairūs 
(DRAUDIMAI

Vacys Zižys
įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

Prie Min. Tarybis Gamtos 
apsaugos komiteto, ryšium su 
šios žiemos padariniais, pirm. 
V. Bergas per „Tiesą“ (16 
nr.) pasakojo, kad Lietuvos 
gyvūnijai gresiąs nemažas pa 
vojus, o naudingų žvėrialių ir 
paukščių turima gana daug. 
Miškuose, pagal Bergo duo 
menis, gyvena daugiau kaip 
2,000 briedžių, apie 40,000 
stirnų, o tauriųjų, dėmėtųjų ei 
nių ir danielių skaičius siekiąs 
natoli tūkstančio, kiškių dešim 
tys tūkstančių, 140,000 kurap 
kų. Dabar miškuose tiems žvė 
rims paruošta daugiau kaip 2 
tūkst. ėdžių. Dabar į kovą su 
„baltuoju badu” vis labjau 
kviečiama ne tik miškininkai 
ar medžiotojai, bet ir visuome 
nė.

Lietuvoje siaučiant sunkiai 
žiemai, šernų kaimenės vis 
dažniau klaidžioja tuščiais lau 
kais ir miškais. Jie pasirodo ir 
dienos metu, nesibaido žino 
nių. Kai kuriuose Lietuvos ra 
jonuose (pvz. Kelmės) įreng 
tos šernams šerti aikštelės. E.

• Kompozit. V. Paltanavičius 
paraše muzikines Vilniaus ak 
varėles, kurias A. Kalinaus

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle,

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popiaria.
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ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MONTREALIO LIETUVIAI SULOŠIA 3:3 SU
MONTREALIO ŠACHMATŲ KLUBU

WELLAND, Ont.
„MES SUSIRINKSIME KIEKVIENĄ VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ'

Mūsų'komanda (pagal len 
tų eilę) buvo šio sąstato: V. 
Žižys, E. Baikovičius, V. Ba 
gūsis, J. Malaiška, J. Adomai 
tis ir A. Mylė.

Po tašką laimėjo Žižys ir 
Bagušis, o po pustaškį — Bai 
kovičius ir Adomaitis.

Ypatingai mums reikia 
džiaugtis pirmoje lentoje lošu 
šio Žižio laimėjimu prieš Su 
chorskį, kuris yra stipriausias 
Montrealio lenkų šachmatinin 
kas.

Paskutiniųjų komandos ša 
chmatininkų entuziazmas nė 
ra blogesnis, negu pirmose len 
tose lošiančių šachmatininkų. 
Tačiau kartais perdidelis pasi 
tikėjimas ir praktikos stoka 
atima mums užtarnautus lai 
mėjimus.

Tačiau, nežiūrint menkų ne 
pasisekimų, mūsų komanda 
yra pirmųjų komandų eilėse ir 
garantuotai užims garbingą 
vietą.

Problemos Nr. 13 sprendimas.
lžd3. Svarbiausi grąsinimai

Ve2X arba Žc5x
Jei 1. . . B:d3 2Ve2-|- Be3 

3Vc4X
Jei 1. . . R:d3 2Vb3-j- Rc4 

3Ve3X
Jei 1. . . Žd6 2Ve2-į- Že4 

3Vc4X
Tai yra svarbiausi varian 

tai.
Kitus galimus variantus pa 

bandykite susirasti .patys.

SPORTAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl

enimo idealu. Kodėl neišnau 
doti tokių gerų sąlygų, nukrei 
piant Montrealio jaunimą liet 
uviško sportinio gyvenimo ke 
liu? Kodėl užsidaryti siauruo 
Se parapijiniuose rėmuose. 
Taip, jau vėliausias laikas Mo 
ntrealiui įsisąmoninti, kad ne 
tik lietuviška mokykla, lituani 
stiniai kursai ar vaikų darže 
liai. (pst! Kiek lietuviukų yra 
vaikų daržely ir kiek Taure?) 
bet taip pat ir sporto organiza 
cija, sporto rungtynės, sportin 
inkų gausūs susibūrimai įvai 
rių žaidynių metu.

Taip pat ir Kanados Spor 
to Apygardos vadovybė netu 
retų praeiti tylomis ir užmerk 
tomis akimis Montrealo sporti 
ninku klausimu. Jos pareiga 
yra padėti tame darbe. Ir tai 
skubiai, kad jau rudenį Mont 
realio Tauras pradėtų skirti gr 
ažius laimėjimus sportiniam 
kelyje. To linkime iš širdies 
simpatiškam Montrealio jauni 
mui!

K. B.
Š. AMERIKOS ŽAIDYNĖS

Už mėnesio laiko — balan 
džio 20 — 21 dd. Clevelande

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

ŠACHMATU ŽINIOS
— Šio mėnesio 23 dieną 

Maskvoje prasidės matčas 
tarp pasaulio čempiono Botvi 
nnink'o ir didmeisterio Petros 
jan’o. Bus lošiama 24 parti 
jos. Šio matčo nugalėtojas 
gaus pasaulinį titulą. Jei mat 
čas baigtųsi lygiomis, Botvin 
nink'as pasiliktų čempionu.

— Šią vasarą Vilniuje bus 
kuriame, reikia tikėtis, loš mū 
kuriome, reikia tikėtis, loš mū 
sų įžymusis meisteris Vladas 
Mikėnas.

— Jei jūs padarote dideles 
klaidas, nenusiminkit: kartais 
ir didmeisteriai padaro jas.

Šioje padėtyje yra juodųjų 
ėjimas.

Kiekvienas šachmatininkas 
atrodo loštų 1. . . K:g7. Ta 
čiau šių metų Beverwijk‘o tur 
nyre rusų didmeisteris Auer 
bach čia sulošė 1. . . Rh3, ture 
damas pakankamai laiko. Jo 
priešininkas švedų didmeiste 
ris Stahlberg sulošė 2. V: 
h6-|- ir Auerbach pasidavė.

įvyks Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio pirmeny 
bės. Kanados lietuvius atsto
vaus trys klubai, iškovoję tą 
teisę pirmenybėse Toronte. 
Jais yra Toronto Aušra ir Vy 
tis, Hamiltono Kovas.

LIETUVIAI LAIMI.
Paskutinės katalikiškų para 

pijų krepšinio pirmenybių run 
gtynės tarp Vilniaus Aušros 
Vartų ir šv. Jono baigėsi mū 
siškių laimėjimu pasekme 89: 
70 (44:41). Tokiu būdu, 
bendras dviejų rungtynių 
krepšių santykis yra 155:102 
lietuvių naudai. Dabar VA V 
parapiją, kuriai atstovauja Ko 
vo komanda, greičiausiai susi 
tiks su Kitchener vyskupijos 
meisteriu.

Po pirmenybių, komandų 
treneriai ir organizatoriai su 
darė iš geriausių žaidėjų dv> 
rinktines. Į pirmąjį penketuką 
pateko A. Vinerskis ir L. Meš 
kauskas, o į antrą rinktinę S. 
Bakaitis.

IŠ LIETUVOS
— Sov. Sąjungos rankinio 

pirmenybės bus vykdomos pa 
gal Lietuvos pasiūlytą siste 
mą.

— Futbolo rungtynėse Vii

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

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

330 Bay Street. 

ir kalbėsim menkystės pirk 
liarųs bei savanaudžiams: štai 
mūsų tikėjimas stipresnis už 
jūsų miegą!...“ (Iš D.. H. Na 
gio paskaitos Toronte).

Vasario 23 d. Welando lie 
tuvių kolonija minėjo Vasario 
Šešioliktąją. Nors oras buvo 
šaltokas ir snieguolės skrai 
džiojo, tautiečių prisirinko ne 
mažai: ne vien velandiškiai, 
gausiai dalyvavo kaimynai iš 
St. Catharines, Buffalo ir Nia 

. gara Falls.
Minėjimą atidarė, Wellan 

co bendruomenės phminin 
kas, J. Staškevičius priminęs 
tautiškai valstybiškai vasario 
16 istorinę reikšmę ir paprašė 
pagerbti žuvusius. Po to, kai 
bėjo St. Catharines b-nės v- 
bos pirm. p. Šarapnickas. Pas 
kaltininkui J. R. Simonavičiui, 
dėl kelyje pasittikiusių kliu 
čių, pavėlavus, buvo vykdo 
ma meninė programa, kurią 
išpildė mūsų atžalynas: Nia 

PORT COLBORNE, Ont
NIAGAROS PUSIASALY POPULIARŪS

lietuviai biznieriai pp. Radvi 
lai vėl sugrįžo prie savo biz 
nio: Port Colborno miesto 
centre jie nupirko ir kovo m. 
4 d. jų vadovybėje pradėjo 
veikti „Belmanto“ hoteiis. P. 
p. Radvilai prieškarinio laiko 
tarpio imigrantai, bet lietuvy 
bei yra stiprūs ir stambesnė 
mis aukomis remia lietuvišką 
veiklą. Kaip daugelis kitų imi

ST. CATHARINES, ONTARIO
ST. CATHARINES MINĖJIMAI

Nors apie Vasario 16-10 mi 
nėjimą spaudoje buvo prisi 
minta, tačiau aš dar noriu pri 
siminti ir apie tai, kas nebuvo 
parašyta.

niaus Žalgiris nugalėjo Ekra 
ną 6:0.

— Maskvoje pasibaigė Di 
namo žiemos lengvosios atleti 
kos pirmenybės. Gražią pasek 
mę atsiekė šuolyje į tolį A. 
Vaupšas, nušokdamas uždaro 

_r>e patalpose 7,72 m ir ne tik 
laimėdamas pirmą vietą, bet 
taip pat atsiekdamas naują 
Lietuvos rekordą.

— Naujai pasirodžiusios sp 
ortinės knygos: J. Šlyžius — 
Futbolas, V. Variakojis —■■ 
Stalo tenisas, sportinių termi 
nų žodynas (lietuvių — ru 
sų klb.), Normanto — Irklą 
vimas, J. Stabinis — Buriavi 
mas.

— Nauji Lietuvos plauki 
mo rekordai: Z. Užkuraitytė 
50 m krūtine — 40 sek. ir 
100 m — 1 :27,1 sek. ir jaunių 
50 m 1. st. A. Šulinskas—29,3 
sek.

— Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse Vilniaus Žalgiris 
pralaimėjo Maskvos CASK 
57:76.

įvairūs siuntiniai

Iš Kanados:
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir nrn Jūsų sudarytus ir apdraus
Siunčiame 1 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-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

S K Y RI A I :
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. KALŪZA.

garos pusiasalio skautai, vado 
vaujami p. Gverzdienės. At 
skiro dėmesio verti jaunesnio 
ji adordeonistai: pp. Bogušy 
tės ir P. Remizaitis. Ateityje 
galime turėti baleto garseny 
bių bet, svarbiausia, kad tarp 
tautinė garbė nebūtų priešas 
tis išsižadėti savo ir savo tėvų 
tautybės. Meno vertelgos, daž 
nai tautiniu atžvilgiu, meno 
žvaigždes išprievartauja pagal 
savo biznio interesus.

J. R. Simonavičiaus paskai 
ta buvo įdomi ir patriotiška. 
Žymesnių kitataučių kanadie 
čių beveik nebuvo, todėl pa 
belsti ir kalbėti j jų miegan 
čias sąžines nebuvo progos. 
Minėjimas praėjo mūsų him 
no dvasioje: ,,Tegul meilė Lie 
tuvos dega mūsų širdyse“.

Po iškilmingosios minėjimo 
dalies buvo šokiai. Padėka 
tautiečiams už gausų dalyva 
v imą ir pobūvio tarnybai už 
malonų patarnavimą.

grantų pradžioje sunkiai dir 
bo, bet savo praktiškumu ir 
apgalvotais ėjimais prasigyve 
no. Šiuo laiku yra vieni iš tur 
tingiausių lietuvių šioje apylin 
kėje. Hotelio atidarymo die 
na, vakare susirinko lietuvių, 
kurie šeimininkus apdovanojo 
gėlėmis o, pastarieji susirinku 
sius pavaišino.

J. Paužuc’is.

Šiais metais, turbūt kaip 
prie didžiųjų šalčiu, St. Catha 
rinėje buvo du Vasario 16-to 
minėjimai, vienas rengiamas 
apyl. b-nės valdybos vasario 
16 dieną Slovakų salėje ir ant 
ras vienuolyno patalpose kle 
bono Tėvo Barnabo rūpesniu 
vasario 17 dieną. Šiam antrą 
jam programą išpildė vietos 
skautai ir kaip paaiškėjo tam 
iš kalno buvo specialiai šiai 
Šventei ruoštasi. Ir pasiruošta 
buvo puikiai. Už tad, nors šis 
minėjimas visai nebuvo skel 
biamas, pasitenkinta tik klebo 
no iš sakyklos pranešimu, ta 
čiau kitataučių tarpe, pasiro 
do, buvo stipriau reklamuoja 
mas negu pirmasis. Pirmadie 
nį, vasario 18 d. vietos laikraš 
tis „The St. Catharines Stan 
dard“ įsidėjo dvi fotografi 
jas su prierašu, kuriame sumi 
nėtos A. Gverzdžio, V. Grigo, 
B. Bogušio ir V. Butkaus pa 
vardės.

Pirmasis minėjimas rengtas 
b-nės buvo viešo parengimo 
formoje ir nuo savo paskirties 
nenukrypo, atnešė norimą rei 
kšmę ir taip gi anglų spaudoje 
buvo prisiminta mažu straips 
neliu. Gaila, kad šiame straps 
nelyje atsirado nemaži istori 
niai netikslumai. Kad ateityje 
nepasikartotų panašios klai

Taip dirba Britų Kolumbijos miškakirčiai.

VILNIUJE TARĖSI APIE PABALTIJO GAMTOS 
IŠTEKLIUS

Vasario 4—9 dd. Vilniuje 
vyko pasitarimas apie Pabal 
tijo gamtos išteklius, jų reikš 
mę liaudies ūkiui ir panaudoji 
mą. Pasitarime dalyvavo va 
karų ekonominio rajono parei 
gūnas Sičichin. Vilniaus Eltos 
korespondentui jis nurodė, 
kad trys Pabaltijo respubli 
kos vaidinančios žymų vaid 
menį visoje Sovietų Sąjungo 
je. Daugiau kaip trys ketvirta 
daliai bendrosios pramonės 
gamybos Pabaltijy tenka leng 
vajai ir maisto pramonei, maši 
nų gamybai, metalo apdirbi 
mui. O Lietuvoje, pagal sovie

t—a.w.i>fL......... it -

dos, prieš duodant žinias reik 
tų geriau visa paruošti ir pa 
tiekti raštiškai.

— as — as.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

I Toronto. Tel. EM 4-4025. 

GA RS IN IMAS 
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. Šioje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo Dievo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 et. Taipgi galima gauti ir dov* 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins.

Užsakymus siųskite šiuo adresu :
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.

tinį pareigūną, pirmiausia bus 
vystoma tiksliųjų staklių, mag 
netofonų, televizijos mazgų,te 
levizorių, kintamisios srovės 
elektro variklių ir žemės maši 
nų gamyba. Be to, numatyta 
sparčiais tempais vad. Vaka 
rų rajone plėsti energetiką, 
chemijos pramonę, radijo ele 
ktroniką, laivų statybą.

Vilniuje vykusiame pasitari 
me, be Pabaltijo kraštų atsto 
vų, dar dalyvavo svečiai iš 
Maskvos, Leningrado ir kitų 
Sovietuos vietų. Buvo apie 40 
pranešimų temomis: apie Pa 
baltijo geologiją, klimatą, miš 
kų atsargas. E.

LIETUVIŲ MELODIJOS
GUDŲ BALETE,

kurį, parašė G. Vagneris pagal 
Brovkos romaną „Kai susilie 
ja upės“, pavadintame „Švie 
sa ir šešėliai“. Lietuviškos me 
lodijosi paimtos iš liaudies dai 
nų. Taipgi esą tame balete ir 
lietuviškų šokių.

PAJIESKOJIMAI
— Kas žino likimą Lietu 

vos kariuomenės kapitono Sta 
šio (Stanislavo) Milevičiaus 
ar jo šeimos, maloniai prašo 
ma parašyti Jonui Grigui. 4 
Carlisle St., St. Catharines, 
Ontario, Canada.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto L ietuvių 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 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
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HAMILTON
ŠIMTOSIOS SAVAITĖS 

VAJUS
Skelbdamas jį noriu duoti 

tautiečiams jo santrauką, ku 
ri vaizduoja ne tik pasiektus 
rezultatus, bet kartu yra statis 
tinis veidrodis mūsų tautos bū 
do.

Ši savaitė jau ketvirtoji iš 
eilės akyvaizdoje susidariusių 
didelių galimybių, kad šiemet 
savąjį tikslą atsieksime, rodo 
taipgi ir didesnę pozityvią re 
akciją iš visuomenės pusės. 
Oakvilietis X prie turimų $ 
200 pridėjo $1,000, ir hamilto 
nietis V. S. atėjo į pagelbą su 
antra tūkstantine. Lietuvių 
Fondo Kanadoje organizato 
rius V. Ignaitis iš Rodney paš 
tu prisiuntė $100 dukrelės Al 
donos vardu. Iš viso vajaus 
suma per savaitę pakilo $ 
2,100 ir pasiekė $99,200. Vi 
siems tautiečiams LN v-bos 
vardu gražiausias ačiū!

Sekdami vajaus eigą, mato 
me, kad jis per 100 savaičių 
ėjo be pertraukos ir vidutiniš 
kai davė po $1,000. Vajaus 
statistinę santrauką matome iš 
žemiau duodamų davinių.

1) Įnešusieji pinigus:
1 asm po $ 25—$ 25

178 „ „ „ 100—,, 17,800
178 „ „ „ 100—,, 17,800

16 .. „ „ 200—,, 3,200
6 „ „ „ 300—,, 1,800
1 ,, „ 400—,, 400
5 „ „ „ 500—,, 2,500
6 ,, ,, „1000—,, 5,000
1 „ „ „1100—,, 1,100
1 „1700—,, 1,700
1 .. „ „1500—„ 1,500
2 „ „ „2000—,, 4,000

Viso 217 asm. suma $39,025

2) Pažadėję, bet dar neįnešę: 
1 asm. po $ 75—$ 75

246 „ „ „ 100—„24,600
26 „ „ „ 200—,, 5,200
13 „ „ „ 300—„ 3,900
14 „ „ „ 400—,, 5,600
10 „ „ „ 500—,, 5,000

1 „ ,, „ 600—,, 600
13 „ „ „ 1,000—„13,000

2 „ „ „ 1,100—„ 2,200
Viso 326 asm., suma $60,175

Tuo būdu mes galime dra 
šiai t'kėtis, kad pradėjus LN 
statyba, metu bėgyje lietuviai 
dar įneš $60,000.

Baigdamas vajaus apžval 
ga vėl kreipiuosi į visus lietu 
vius su giliu prašymu: šį pa 
vasarį turime visas galimybes 
pradėjimui LN statybos — ne 
atidėliokime savosios para 
mos.

St. Bakšys,
LN V-bos pirmininkas.

LN NARIŲ METINIS 
SUSIRINKAMAS

įvyks šį sekmadienį, kovo 24
d., 4 vv. Liet. Namuose, 1292 Daugilis, 
King St. E. Visi nariai ir pri 
jaučiantieji pasistenkime ja 
me dalyvauti.

GRAŽUS ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

buvo pravestas kovo mėn. 10 
d. A. V. parpijos pastango 
mis. Be vietos meninių jėgų: 
„Gyvataro“, „Aukuro“ parap. 
jaunučių ir suaugusių chorų, 
dar dalyvavo: paskaitininkas 
su įdomia paskaita A. Rinku 
nas, sol. V. Žemelytė ir smui 
kininkas Step. Kairys. Vaikų 
chorui akomp. hamiltonietė 
M. Klevaitė. Suaug. chorui, 
solistei ir smuikininkui — to 
rontietė D. Skrinskaitė. Progr. 
pranešėja: A. Žilvitienė.

Pabaigoje par. šeimininkas 
kun. dr. J. Tadarauskas pade 
kojęs progr. daly v. už darbą, 
pakvietė visus bendrai vaka 
rienei, kuriai buvo tikrai gra 
žiai pasiruošęs. V. P.

HAMILTONO „ŠIRVIN 
TOS” TUNTO

ir vyresnių skaučių 3 kovo su 
ruošta Kaziuko Mugė praėjo 
su dideliu pasisekimu. Buvo 
pravesta loterija su 4-iomis 
premijomis, kurias laimėjo šie 
kantys numeriai: 1-ma premi 
ja. Lietuvišką kryžių — Nr. 
155; 2-rą — Tautinę lėlę — 
Nr. 88; 3-čią, tautinių juostų 
pagalvėlę (paukota p. Petrai 
tienės), Nr. 104 (p. Elena
Antanaitienė) ; 4-tą, 100 galio 
nų alyvos (paukota Plecan 
Fuel Co.) — Nr. 75 (v sk. 
Lina Verbickaitė).

1 ir 2 premijas laimėję pra 
šomi jas atsiimti pas D. Gu 
tauskienę, tel. JA 9-6982.

Ta proga nuoširdžiai dėko 
jame Hamiltono parapijos kle 
bonui, kun. dr. J. Tadaraus 
kui už leidimą dovanai pasi 
naudoti parapijos sale; p. Pet 
raitienei ir p. Volungei už pre 
mijas loterijai. Didelis ačiū 
skaučių mamoms ir skaut. jau 
nimui prijaučiančioms po 
nioms už paukotus saldumy 
nūs ir užkandžių paruošimą; 
tėveliui p. Dramantui, kuris 
parodė daug nuoširdumo ir 
įdėjo daug darbo, padėdamas 
dekoruoti salę.

Tuntininkė.
ŠALPOS REIKALAMS

aukojo po $2. V. Adamonis, 
Aismontas, S.Aleksa, B.Almo 
ntienė, J.Antikas, P.Armonas 
A.Balsys, R.Banaitis, J.Bane 
viČ.us, A.Barkauskas, S.Bikin 
as, V.Bilevičius, J .Baranaus 
kas, J.Bartkus, A.Beniušis, E. 
Beržairis, M.Biekša, V.Blauz 
dys, P.Bosas, E.Boguslauskas 
P.Brasas, P.Breichmanas, V. 
Bruzgis, J.Bubnys, L.Bučins 
kas, A.Budininkas, J.Budnik 
as, J.Buivydas, P.Bulkė, S.Bu 
rdinavičius, J.Butkevičius, R. 
Černiauskienė, P.Daugėla, B.

J.Deksnys, J. Dervai
tis, T.Dirsė, J.Dragaitis, A.Dr 
onsutavičius, Z.Gasiūnas, Z. 
Gedminas, A.Gelžinis, J.Gedr 
imienė, P. Giedraitis, R.Gied 
raitis, A. Gudelis, J.Brigalius, 
P.Grybas, A.Gureckas, M.Gu 
gis, A.Gurgždys, L.Gutaus 
kas, J.Inkratas, J.Jakimaviči 
us, P.Jankus, A. Jankauskas, 
P.Jakimavičius, B.Jodelė, S. 
Jankauskas, J.Jasienė, J.Janu 
škevičius, P.Jokubauskas, A.

Spaudos ažpvalga
NEATVIRAS 

ATVIRUMAS 
ir 

nevienybiška
. . Pirmiausia, nereikėtų NL 
reaguoti, jeigu „Liaudies Bal 
se“ ( 9 nr.) rašąs D.A. nebū 
tų kėlęs, kaip jis pats rašo „tri 
vogos“ dėl 7 (827) NL n-ry i 
dėto vieno seno montrealiečio 
(jis pats taip rašo)—T.N-kas 
pasisakymo apie DLK Vytau 
to klubą ir nebūtų užsipulta 
be reikalo „Nepriklausoma 
Lietuva” ir ją redaguojąs Kar 
delis. D. A. straipsnį tapačia 
diskusijos tvarka būtu idėjos 
ir ..Nenriklai'soma Lietuva“. 
Už ka dabar D.A. puola laikr 
ašti ir jo redaktorių: ar todėl, 
kad leidžia pas'sakyti žmonė 
ms, kuriems Klubo reikalai 
svarbūs? Tai viena.

Antra. Reikalas, nevvnio 
jant jo į vatą, sukasi aplink la 
bai aiškų klausima: DLK Vy 
tauto klubui priimti ar nepri 
imti pašalpinės vad. Sūnų Du 
kterų ' draugijos, narius pilna 
teisiais klubo nariais, ar nepri 
imti? T.N - kas sako, kad tai 
būtų „monkey business“, nes e 
są jie atsineštų apie 18,000 do 
lerių ir visą savo senų žmonių

vienybė.
paliegimą, kuriuos reiks gydy 
ti, šelpti ir laidoti, o tam reika 
lui Klubas turės išleisti nema 
žiau kaip 60,000 dolerių. Ge 
rai, kad bus atliktas humaniš 
kas darbas, bet kai dabar per 
„Liaudies Balsą“ kelia triukš 
mą dukteriečiai taip gainioja 
si dividendų (kiek girdėti, gai 
lisi.kad nenubalsavo už 40%) 
tai gi ne labdarybės žiūrima, 
bet biznio. Ir koks gi biznis, je 
igu vieton 18,000 teks išmokė 
ti 60,000? Ir to dar maža, nes 
dukteriečiai prašo už tuos 18, 
000 pinigus dar šėrų!

O kai dėl vienvbės ir dėl at 
virumo, tai čia D.A.taip pat 
be pagrindo . NL redaktorius 
ne tik+ai nebuvo priimtas į K1 
ubą, bet jam nebuvo leista nu 
sipirkti ir šėras. Motyvas bu 
vo: metai neleidžia. Tat. gerb 
D.A., kodėl gi Sūnų ir Duktė 
rų draugijos nariams, kuritj 
daugumas net vyresni, metai 
leidžia būti Klubo nariais? 
Kur gi čia vienybė ir lygybė 
ir kur gi čia atvirumas?

WELLAND, Ont
KLB WELLANDO APYLINKĖS PRANEŠIMAI

Š. m. kovo mėn. 23 d. 8 
vv. pp. Sinkų hotelyje Crow 
landė ruošiamas pobūvis. 
Kviečiame atsilankyti lietu 
vius ir paremti bendruomenės 
apylinkės valdybą finansiškai. 
„Savieji pas savus“ sako lietu 
viskas šūkis.

Nuoširdi padėka Wellando 
Medžiotojų - Meškeriotojų 
klubui „Lituanica“ už $30.00 
auką šalpos reikalams. Klu 
bas yra jautrus lietuvybės rei 
kalams ir savo dosnią ranką 
dažnai ištiesia skautams ir var 
gstantiems tautiečiams. Linki 
me klubui sėkmingos veiklos.

Pranešame šeštadieninę mo 
kyklą lankančių tėvų vai 
kams, kad jų pageidavimo iš

pildyti negalime. Pakartoti 
nai kreipiantis į kun. B. Mi 
kalauską O. F. M. jis, grąžin 
damas raštą mokyklos reika 
lu, nieko nepasakė, bet sutin 
kąs valdybai patarnauti dva 
siniuose reikaluose. Kviečia 
me vaikų tėvus pasinaudoti 
esančia šeštadienine mokykla 
pp. Luomanų namuose: 803 
David Str. Welland. Pamo 
kos bus šeštadieniais nuo 10 
—12 vai., dėstys J. Paužuolis.

Esame dėkingi „Nepriklau 
somos Lietuvos“ redakcijai už 
leidimą pasinaudoti laikraščio 
puslapiais skelbiant viešai mū 
sų kolonijos bendruomeninius 
įeikalus. Kitokių priemonių 
viešai pagarsinti, šiuo laiku, 
dėl tam tikrų aplinkybių, v-ba 
neturi.

L. B. Wellando Apyl. V-ba.

CALGARY, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIME T-TOS FONDUI AUKOJO

šie lietuviai: po $5: M. Bruz 
ga, J. Karpa, J. V. Dubaus 
kai, M. Leščinskas ir K. Vai t 
kūnas; po $2: J. T. Ander 
son, P. Gluoksnys, B. Jauga, 
E. Hinpdul, A. Klimavičius, 
A. Kovalych, D. D. Slavins

NIAGAROS

kas, L. G. Rasteniai, P. Vai 
čiūnas ir D. Žekinis; po 1 do 
lerį: aukojo 21 žmogus, — iš 
viso minėjime suaukota $ 76. 
Visiems aukotojams nuošir 
dus ačiū.

Calgary Apyl. V-ba.

PUSIASALIS

• Serga ir gydosi ligoninėje 
M. Chrolavič'enė. Linkime 
greitai pasveikti!

• Kine Delta šią savaitę įdo 
mus spalvotas filmas „The F. 
B. I. story“, iš amerikonų va 
Istybės saugumo policijos 
veiklos. Sk. St.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Juozapavičius, B.Jurevičius, J 
Kamaitis, S.Kačinskas, A.Kai 
matavičius, P.Kalvaitis, A.Ka 
minskas, A.Kanevienė, J.Kar 
aliūnas, A.Kaušpėdą, P,Kare 
ckas, J.Kazickas, J,Kažemėk 
as, J.Kažemėkas, P.Kažemė 
kas, V.Kažemėkas, M.Kežina 
.ityt.ė, V.Kežinaitis, J.Klypas, 
Joana Koll, L.Koperskis, F. 
Krivinskas, J.Krikštolait'S, E. 
Kudaba, L.Kūkalis, A.Kuras, 
.Kurpeikis, V.Kvedaras, P.La 
buckas, P.Las'tauskas, J.Leku 
tis, J.Leščius, A.Liaukus, V. 
I .ičškanskas, P.T ukošius, L. 
Macikūnas, V.Mačionis, J. 
Mačys, A.Matulis, A.Maks’m 
av:čius. Į. Markevičius,
tišius, L.Meškauskas, A.Miką 
lauskas, C.Milaševičius, T.Mil 
ten’s, A.Mingėla, V.Miškinis, 
S M”reika. V.Morkūnas, A. 
Muliol's, J.Naujokas. K.Nor 
kus, J.Grantas, F.Pajarskas, 
G.Palmer. A.Paukštys, G.Pau 
kštys, V.Parkauskas, V.Pašil, 
ys. A. Paul’us, A.Patamsis, A. 
Petraška. J.Petraitis, J.Petriū 
nas, M.Pike. Į.Pilipait’s. S-Pil 
ipavičius, J,Pipiras, A.Povilau

skas, J.Povilauskas, P.Pransk 
evičius, A.Prunsk's, A.Pruns 
kus, J.Pusdešris, P.Rakauskas 
Rakauskai, M.Ragauskas, A. 
Pleskavičius, J.Repečka, A. 
Reočys, H.Rimkeviius, P.Ri 
mkūnas. f.Romikaitis, J.Rud 
aitis, S.Rukšėnas, V.Rusinavi 
čius, S.Senkus. J.Simaitis, V. 
S'manavič’us, E. Simansonas, 
K.Sinkevičius. G.Skripkutė L 
Skr’pkutė, J.Stanaitis, B.Stan 
kus, J.Stankus, J.Staras, J.Sta 
nius, J.Stonkus, Z.Stonkus. P 
Stnš’us. D,Štokas, J.Steiblys, 
J.Stundžia. D.Slavinskas, Stu 
rma't’s, VSubatninkaitė, A. 
Sud:kas. T.Šarūnas. B.Seduik 

A.Šilgalis, T.Si
melait'enė. M.Sniuolis, A.Šuk 
aitis. J.Švabaitis, J.Tarvydas, 
T.Telvčėnas. T.Tumaitis. T.Tir 
kšlev’č’us, F.Urbaitis, J.Varn 
as. V.Vasiliauskas. B.Vengris, 
G V’ndašius. L.Vindašius, A. 
Vinersk's, J.Virk'etis, J.Visoc 
kis, A.Volungė, P.Zubas, A. 
Žadeikis, A.Žemaitis, J.Žemai 
tis, S.Žioba, J.Žukauskas.

(d. bus)

G.Mar įs, SŠeše’gis.

į. o~i_"~i n—į

ST. CATHARINES, ONTARIO
ST. CATHARINES SLA
Vasario 17 d. visuotiniame 

kuopos narių susirinkime bu 
vo perrinkta valdyba. Dabar 
naująją valdybą sudaro: pir 
rr.ininkas Z. Piliponis, vicep. 
Ant. Švažas, sekr. Kostas Jo 
nušas, finansų sekr. Petras 
Polgrimas, iždin. Anelė Al 
šauskienė, v-bos narys Mikas 
Sauka, kuris kartu eis ir sekre 
loriaus padėjėjo pareigas. Fi 
nansų sekr. P. Polgrimui nusi 
skundus dėl susidariusių sun 
kūmų renkant mokesčius, vi 
cepirm. A. Švažas įsipareigo
jo tas pareigas atlikti pusiau.

PRIEŠ FEDERALINIUS. . .
Atkelta iš 2-ro psi.

nas’sekė pravesti čia Quebec' 
O provincijoje net 26 atstovus 
i federalinį parlamenta. Per 
tikrą nesusipratimą! Dėl to po 
litikai teisingai pastebi, kad 
kreditistai vienaip kalba vaka 
ruošė, o kitaip rytuose, ir daž 
nai jų pareiškimai diametrą 
liai priešingi, tiesiog sueina į 
konfliktą!

Real Caouette yra tikras 
masių kalbėtojas, kalba grei 
tai be atsikvėpimo, kad klau 
sytojai nespėtų suvirškinti iš 
girstos minties; vartoja nuval 
kio+as trafaretines frazių virti 
nes be konkrečių davinių prak 
t’škam pritaikymui gyvenime. 
Panašiai kaip darė pirmieji ko 
munistų agitatoriai 1917 m. 
Rusijos revoliucijos pradžioje. 
Tikslas aiškus — pavergti ma 
šių psichologiją — lyg užhip 
notizuoti.

Bus daugiau.

278 KUOPOS VALDYBA.
Kuopos ligonių lankytoja ir 
toliau sutiko būti V. Liaksie 
nė. Į revizijos komisiją vien 
balsiai išrinkti Juozas Dilys, 
Karolis Jasevičius ir Zeninas 
Jakubonis.

ST. CATHARINES — UNI 
VERSITETO MIESTAS
Prijungus priemiesčius, St. 

Catharines dabar arti 100,000 
gyventojų. Įkurti čia universi 
tetą buvo sumanyta prieš po 
ra metų. Dabar reikalai pažen 
gė sparčiai į priekį. Pasamdy 
tas pirmasis administratorius, 
surinkta arti ketvirčio miliono 
dolerių. Prieš keletą dienų 
miestas paskyrė arti pusmilio 
nio žemei nupirkti. Vieta irgi 
jau parinkta. Pirmieji studen 
tai bus primti jau 1965 me 
tais.

Šis universitetas turės dide 
lės reikšmės ir lietuviams šia 
me krašte: nebereiks jaunimo 
siųsti studijų kitur, tuo sumaži 
nant jėgas tautinei veiklai 
Taip pat nevienas ir suaugęs 
pasinaudos proga įsigyti šio 
krašto mokslo teises. Kor.

SMARKIAI AUGA 
PRAMONĖ

Vietinis Gen. Motor sky 
rius, kuriame dirba ir daugu 
ma St. Catharines lietuvių, sa 
mdo virš 5000 žminių. Dabar 
dar labjau plečiasi ir numato 
samdyti dar apie 600 darbi 
ninku.

Antras savo didumu — Th 
cmpson Products irgi steigia 
naujus skyrius. Taip pat ato 
minių mašinų dalių gamybos

SLA ŠVENTĖ
NIAGAROJE

Tame pačiame susirinkime 
iš pirm. Z. Piliponio teko iš 
girsti, kad SLA nariai kana 
diečiai yra nusistatę šių metų 
birželio pradžioje Niagaros 
pusiasalyje, Kanados pusėje 
surengti visos Kanados ir šiau 
rėš JAV SLA narių metinę 
šventę. Toronto, Hamiltono

ir St. Catharines kuopų tuo 
reikalu įvyko bendras pasita 
rimas ir jau yra daromi atatin 
kami pasiruošimai. Jei neatsi 
ras kokių nors kliūčių, tai šiais 
metais Niagaros pusiasalyje 
sulauksime didžiulį SLA na 
rių susibūrimą. Linkime geros 
sėkmės. J. K.

WINNIPEG, Man.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Per KLB-nės ’ Wpg. apyl. 
v-bos surengtą Vasario 16- 
tos dienos minėjimą vasario 
17 d., Tautos Fondui, aukavo: 
po $100: Br. Bujokienė; po 
$10: Vincas Januška ir Jonas 
Činga; po $5: Ant. Genys, M. 
Šarauskas ir J. Vaitekūnas; 
po $3 : Myk. Januška, inž. A. 
Maciūnas ir Eug. Kalasaus 
kas; po $2: Vera Zavadskie 
nė, St. Ramančauskas, agr. J. 
Malinauskas, J. H. Barkaus 
kaitės, kun. J. Bertašius ir J. 
Demereckas; po $1: Marozie 
nė, A. Kuncaitis, Vyt. Krisčiū 
nas. Gražina Zavadskaitė, Jau 
niškienė, O. Lenio, Šerkšnys, 
Lingė, Jurgelevičius, Jančiu 
kas, M. Bukauskas, K. Srrikai 
tis, Radzevičius, T. Juška, K.

Pranevičius, J. Mališauskas, 
Br. Vaičaitis, Ziminskas, V. 
Šmaižys, L. Stanevičius, E. 
Federas, Kvietinskas, V. Rut 
kauskas, M. Zavadskas, Br. 
Lukoševičius, J. Timmerma 
nas, Alf. Balčiūnas, T. Lukas, 
V. Dielininkaitis ir vieno pa 
varde nežinoma.

Viso, Tautos Fondui, suau 
kotą 187 dol. Atskaičius smul 
kias išlaidas, pinigai bus per 
siųsti Tautos Fondo atstovui.

Winnipego Tautos Fondo 
atstovas ir aukų rinkėjas M. 
Šarauskas mokyt. Br. Bujokie 
nei, už tikią didelę auką, reiš 
kiame gilią pagarbą.

J. Demereckas.
Wpg. Apyl. Tautos Fondo 

Atstovas.

LONDON, Ont.
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Vasario 16 minėjimo metu šie 
lietuviai: po $10: J. Bersėnas, 
C. Cicėnas, K. Gaputis, B. Mi 
sius, P. Judickas; po $5: V. 
Barvydas, J. Butkus, A. Dra 
gunevičius, A .Petrašūnas, F.

skyrių. Šis fabrikas žymus sa 
vo gražia vidaus ir lauko iš 
vaizdą, samdo virš 1000 žmo 
nių. Neseniai į jį tapo priim 
tas ir pirmasis čia lietuvis pa 
i eigoms inžinerijos departa 
mente. Kor.

Ručinskas, A. RataviČius, P. 
Tumosa, K. Valaitis ir X.; 
po $2: P. Petrulionis, L. Ei 
mantas, J. Aušrotas, S. Žiul 
pa, K. Kudukis, J. Baleckas, 
L. Kenstavičius, B. Eimantas, 
E. Daniliūnas, J. Bendoraitis 
ir S. Šaputis.

Viso minėjime TF-dui su 
aukota $113. Visiems aukoto 
jams lietuviškas ačiū.

J. Bendoraitis,
T. F-do Įgaliotinis, 

Londone, Ont.

Jaunas, bet populiarus CBC dainininkas Tommy Common 
mergaitėms, kurios juo žavisi, duoda autografus.
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ATSIEKIMA
ALDERMAN AS

GERALD RAYMOND

• PASTATYTAS CIVIC CENTER 
____________________________________________ i 

■■■■■■■■■MWMMBMMwenaMgMflaaBwiiirHrnr ifi 'iwroanmiiniiw mmi n ■: i ■» ir iihthiiii

i in ii im—imiwi r........................ ..

© Pana:kintas šiukšlynas
® Pagerintas atmatų surinkimas
© Pratęstas Champlain bulvaras
® įrengtos viešos automobiliams statyti vietos
© Įvestas pakaitinis automibiliams gatvėse statymo 

būdas.
® Panaikintas specialus mokestis Riverside autobusuose
® Patobulintas pagrindinių gatvių apšvietimas
® Pastatyta viešų plaukymo baseinų
• Leroux parkas aprūpintas apšvietimu.

The Art Institute 
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE" METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė progai 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žingsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽĖS MĖN. 6 D.

YVAN SERRE

ŽMOGUS, KURIS ĮRODĖ,

JOG JO MIESTO

REIKALAI YRA JAM 

PIRMAEILĖS SVARBOS.
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© Pertvarkyta bei perorganizuota gaisrininkai bei 
policija

• Įvesta tam telefoninis patarnavimas
• Geresnė apsauga atpigino draudimo kainas
• Municipalinis garažas.

—«........... i ii»ii—i^i’ mi......m. ■mm

RIVERSIDE RAJONE

• Pagražintos upės pakrantės
® Pasirūpinta vaikų saugumu parke
• Pastoviai priešintasi apartamentinių pastatų statybai
• Ir t. t. ir t. t.

BALSUOKITE: SERRE YVAN |X|
nsaz

MOWT ®REAL
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Šv. Juozapo šventė yra 

vo 19 d., antradienį, šv, 
šios laikomos taip pat ir vaka 
re 7 vai.
! RĮekolekdijos prasidės ko 
vo 31 d. vak.: rytais 9 vai. 
mišios ir trumpas pamokslas; 
•vakarais 7.30 mišios, po jų pa 
mokslas.

Pirmajai komunijai ir Su 
tvirtinimo sakramentui dar 
galima užsiregistruoti kleboni 
joje arba pas N. Pr. seseles.

Bazaras prasideda šeštadie 
nį, kovo 23 d. 1 vai. PM.Šeš 
tadienį salė bus atidaryta iki 
11 v. v. Sekmadienį vėl bus 
atidaryta 8.45 v. rytą. Tęsis 
iki 9 vai. vak. Sekmadienį 8 
v. v. bus trijų didžiausių lai 
mikių (Hi-Fi, prosas, radio) 
traukimas.
® P. Juodkojis, J. Lingaitis ir 
Co. prie Vai David ruošia 
čiuožimo įmonę, kuri esanti la 
bai patogi šeimoms. Slidžių 
įrengimai bus visai netoli pia 
čekelio, o vasaros metu ten 
bus maudynės, nes yra pada 
rytas didelis labai švaraus 
vandens ežeras.

ko
mi

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sutvirtinimo sakramentas 
ir pirmoji komunija bus atve 
lykyje, bal. 21 d., 9 vai. Su 
tvirtinimo sakramentą suteiks 
vysk. V. Brizgys. Pasiruoši 
mo pamokas kiekvieną šešta 
dienį 11 vai. Rosemounto V. 
Kudirkos šeštad. mokykloje, 
o praktika sekmadieniais po 
sumos. Registruotis prašomi 
klebonijoje.

Rekolekcijos prasidės ko 
vo 31 d. ir po pamokslo bus 
religinis koncertas ,.Septyni 
Kristaus žodžiai“.

Bažnyčios rinkliava davė 
270.31 dol.

ŠV. ONOS PAŠALPINĖ 
DRAUGIJA

kovo 24 d., sekmadieni, tuo 
jau po sumos, Šv. Kazimiero 
svetainėje ruošia arbatėlę ir 
kviečia visus be išimčių daly 
v auti. Arbatėlėje prie gerų vai 
šių malonu bus gražiai praleis 
Ii laikas.

Inž. J. Bulota yra susirgęs 
ir jam padaryta operacija.

® Ncrkeliūnas Domininkas 
yra susirgęs ir jam teks būti 
operuojamam.

® Montrealietė M. Milienė tu 
ristės teisėmis išvyko į Lietu 
va.

® Klaida: Pp. Gataučių už 
uojautoje p. Petrulienei turėjo 
būti parašyta, mirus Lietuvo 
je tėvui.

i™

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ A _ _ 
ketvirtadienį 
antradienį ir I 
penktadienį !

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

2—4 p. m.

>. m.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; nasrų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

aža:

Gerald Raymond, geriau ži 
nomas kaip „Jerry“, kuris pa 
skutimus 9-ris metus garbin 
gai tarnavo visiems LaSalle 
piliečiams, be jokio diskrimi 
navimo, kaipo aldermanas 3- 
me Ward Seat 1, vėl prašo 
Jūsų paramos.

Jerry gyvenąs LaSalle 36 
metus, matė, kaip LaSalle 
miestas iš mažo kaimelio išau 
go į vieną pažangiausių visos 
mūsų provincijos miestui.

Jis yra vedęs lasalietę Thel 
ma Edmonds ir turi tris vai 
kus: Judy, Geraldine ir sūnų 
Jimmy.

Pažangus, ilgos patirties 
(23 m.) prekybininkas, pa 
naudojęs gero biznio princi 
pus, atsiekė protingo, nuošir 
daus ir sąžiningo mūsų mies 
to tvarkymo.

Jaunimo eilėse žinomas už 
pasidarbavimą patobulinant 
mūsų parkuose įvairius įren 
gimus. Jerry yra įsteigėjas ir 
garbės pirmininkas LaSalle 
Minor Hockey Board, LaSal 
le miesto Sporto Komisijos 
pirmininku nuo 1954 metų ir 
LaSalle Pramoginio komiteto 
pirmininku.

Šiuo metu jis yra St. Barba 
ra parapijos komiteto pirmi 
ninku; 4-to laipsnio Riteris 
LaSalle Tarybos (3147) Kni 
ghts of Columbus; Kanados 
Legiono LaSalle skyriaus 
(212) garbės pirminikas, La 
Salle General Hospital valdy 
lojas ir II-jo Mercier Bridge 
komiteto direktorius.

Priedo „Jerry“ yra LaSalle 
miesto Policijos Komisijos na 
lys ir atstovauja LaSalle Ka 
nados Parkų ir 
jungoje.

Didis sporto 
žaidžia golfą ir 
(ulį.

Jo altruistinė 
sidavęs dėmesys 
noras spręsti visas mūsų kas 
dienines, bendruomenines pro 
blemas, daugiau negu kvalifi 
kacija jį į tokį titulą kaip 
„MŪSŲ ALDERMANAS“.

Nuoširdžiai kviečiame ap 
lankyti mūsų komiteto patai 
pas, esančias:

Bronx:
7643 Central.

Tel. 366-2902 ir 366-2752.
Riverside:

492-32nd Avė.
Tel. 366-3968.

Gerald Raymond Komitetas.

Pramogų Są

entuzijastas, 
seka ledo ru

laikysena, at 
ir nuolatinis

ŠAUKIAMAS KLB TORON 
TO APYLINKĖS 

TARYBOS POSĖDIS 
Kovo mėn. 22 d. (penkta 

dienį) 7 vai. 30 min. vakaro 
Lietuvių Namuose, antro augs 
to salėje, 1129 Dundas St. 
W., šaukiamas KLB Toronto 
Apyl. Tarybos posėdis.

Rinktieji Tarybos nariai ir 
crganzacijų atstovai gaus pa 
kvietimus, bet jei 
negautumėte, dėl 
keitimo, prašom 
šiuo pranešimu.
Toronto Apylinkės Valdyba.

LITERATŪROS - MUZI 
KOS VAKARE,

kurį kovo 10 d. Toronte su 
rtiošė ateitininkai,; dalyvavo 
B. Pūkelevičiūtė, B. Rukša, 
S. Prapuolenytė - Bunker, P. 
Kozulis ir P. Alšėnas. Jie 
skaitė savo eilėraščius bei pro 
zą, o B. Pūkelevičiūtė skaitė 
ir Krėvės raštus. Fortepionu 
skambino R. Karka ir T. Gu 
revičius. Vakaras praėjo įdo 
miai ir geroje nuotaikoje.

K or.

NAUJI „PARAMOS“ 
VALDOMIEJI ORGANAI

Toronto lietuvių kredito ko 
operatyvo „Parama" valdo 
mieji organai pasidalino parei 
gomis kaip seka:

Valdyba:
J. Strazdas, pirmininkas.
J. Preikšaitis, vicepirmininkas. 
H. Stepaitis, iždininkas.
L. Adomavičius, sekretorius.
P. Bastys, narys.

Kredito komitetas :
D. Renkauskas, pirmininkas. 
S. Banelis, vicepirmininkas.
F. Senkus, sekretorius.

Kontrolės komitetas:
A. Kuolas, pirmininkas.
A. Jucys ir K. Dalinda, nariai.

pakvietimo 
adresų pa 
vadovautis

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS
FRANK M. GODINE, Q. C.

Suite 1007
1155 Dorchester Blvd., W., 

Tel.: 866-7872

Elektros kontraktorius
IGNAS GURČINAS 

889 — 56 Avenue 
Lachine. Tel. 631-0882.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

Taupyk k skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q., 
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių.
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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.
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Ved. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472. 
Nedarbo laiku paskolų ir kitais skubiais reikalais 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 
blankų pildymo patyrimo.

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896

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

p. A. Matulio bute 
7686 Edward St,. LaSalle.

Sekmadieniais asmeniškai 2— 
4 p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės, valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai —
Žemė — Paskolos

P. Jasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-neiaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS
3907 Rosemount Blvd.

Tel. 722-2472.
S-tos Lite No. 752.

LIETUVIU NAMŲ METI 
NIŠ NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Pirm. J. Strazdas trumpu 

žodžiu atidarė susirinkimą ir 
pakvietė pirmininkauti Pr. 
Bastį ir sekr. A. Masionį.

V-bos pirm. J. Strazdas, da 
rydamas L. Namų metinę ap 
žvalgą pažymėjo, kad dėl vai 
džios įstaigų pareikalautų kai 
kurių naujų įrengimų, buvo 
sulaikyti leidimai igėrimams, 
ir, kol tie įrengimai buvo at 
likti, susitrukdė patalpų išnuo 
mavimas pobūviams ir tok u 
būdu praeiti metai L. Na 
mams buvę nuostolingi.

Apyskaitą ir bendrai ūki 
nius reikalus referavo ūkio ir 
finansų vedėjas inž. P. Lelis. 
Revizijos aktą perskaitė L. 
Adomavičius. Dėl valdomųjų 
organų pranešimų^ daugiau, 
šiai ginčų kilo dėl ūkio ir fi 
nansų nuošimčio už išplatin 
tus Šerus ir per L. Namus už 
sakytą alyvą, 170 dol. Paaiš 
kėjus, kad toks nutarimas bu 
vęs padarytas, tačiau už tą 
darbą niekam nebuvo išmokė 
ta, todėl; kad ateityje tokių iš 
mokėjimų nebūtų prisiskaito 
ma, susirinkimas nutarė anks 
tyvesnį v-bos nutarimą panai 
kinti.

Apyskaita bendroje paja 
mų ir išlaidų sumoje $11,056. 
52, nenurašant namų amorti 
zacijai ir dividendui už šėrus 
ir Valdybos patiekta sąmata, 
14,500 dol., su numatytu pel 
nu $500, priimta.

Į valdybą vieton rotacine 
tvarka išėjusio J. R. Simona 
vičiaus ir P. Lėlio išrinkti A. 
Statulevičius ir D. Renkaus 
kas, o dr. J. Kaškelis vėl per 
rinktas.

Revizijos Komisijon darink 
ti V. Bačėnas ir St. Banelis.

Naujoji L. Namų v-ba pa 
siskirstė pareigomis šitaip: J. 
Strazdas, pirm., J. Kaškelis 
vicep., A. Statulevičius ūkio 
vadovas, Kl. Dalinda sekr., 
E. Jurkevičienė šėrų vajaus 
ir alyvos užsakymo rūpinto 
jas, A. Kuolas spaudos ir kul 
tūros reikalams.
REIKALINGA VEDUSIŲ 

PORA
(be mažų vaikų) apartmenti 

nių namų priežiūrai.
Vyras galėtų dirbti ir kitur, 
o moteris — prižiūrėtų švarą. 
Nemokamas 3-jų kambarių 
butas, telefonas, priede—$50 
atlyginimas. Pageidaujama — 

angliškai susikalbantys.
Teirautis: nuo 9 v. r. iki 5 vv.

Tel. HU 4-5920.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai.
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom.
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.
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