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Politinių įvykių savaitė
PRANCŪZIJA GYVENA DI DELIO POLITINIO 

PERSILAUŽIMO LAIKOTARPĮ
Sovietiniame - komunistiniame lageryje vyksta tarpusavio 

rietenos.

MASINU FONDO VAJUS
Žmonijoje vis plačiau ir gi 

Jiau įsidega kovos, kūnas gaii 
ma būtų apibūdinti, kaip kovas 
dėl individo ir visuomenės lais 
vės bei teisės tvarkytis kolek 
tyvšiku būdu — iš vienos pu 
sės ir prievartos, valdymo jėga 
— iš kitos pusės. Šis reikalas 
tačiau stipriai painiojamas na 
cionalistinių ir komunistinių są
įūdžių, kurie, masei žmonių iš jų buvo Tito šalininkai, kaip 
esant nepakankamai politiškai Kinijos Mao-Tse-tung ir Len 
subrendusiai, siekia asvo dikta kijos Gomulka, visus Chruščio 
•tprinio viešpatavnmo tikslų, vas išprievartavo, todėl ir vie

Paskutiniu metu minėtų nas ir kitas pritarė Chruščio
SUSIDŪRIMŲ ARENA PA 

SIDARĖ PRANCŪZIJA.
Prancūzijoje visu aštrumu 

eiŠkiasi kovos, kuriose labai 
surizgo komunistų ir naciona 
listųi siekiai, kai demokratai 
tampa tiktai antraeiliu veiks 
niu. Kadangi komunistai, kaip 
atrodo, neturi galimybių lai 
mėti, tai iškyla nacionalistinis 
veiksnys, kuriam vadojauja ka 
rinė junta. Teoriškai svars 
tant_ ji turi galimybių ir laimė 
ti. nes jos rankose yra lizine 
iėga: ginkluota kariuomenė, 
kurios negali atstoti policija, 
disponuojama valdžios.

Ar kariuomenė savo pryša 
kin pastatys gen. de Gouaile ar 
kurį kitą, nuo to reikalo esme 
nekinta.

Svarbiausia, dėl ko kilo šis 
didelis Prancūzijos vidaus ne 
sutarimas, yra kolonijų pi i 
brendimas savarankiškam gy 
venimui: Alžyro ir Tuniso. Tu 
nisas jau gavo nepnklausomy 
bę, bet Alžyrui nenoi.ma duo 
ti. Prancūzijos valdžia supran 
ta, kad

ALŽIRO VIS VIEN 
ILGAI NEIŠLAIKYS, 

bet stiprūs dar šalininkai to, 
kad Alžyras nors jėga, bet bū 
tų išlaikytas Prancūzijai. Ši sa 
zaitė Pranūzijai yra lemiama: 

arba premjeras Pflimlin paria 
mente gaus nepaprastus įgalio 
jimus ir sugebės išlaikyti esą 
mą santvarką, arba karine jun 
ta nuvers valdžią ir nežinia, ko 
kiais keliais Prancūzija nueis. 
Gen. de Gaulle anksčiau rietu 
rėjų diktatūrinių užmačių ir po 
karo perdavė valdžią išrinktai 
vyriausybei; dabartinė jo lai 
kysena nėra visai aiški.
NESKLANDUMUS GYVE 

NA IR SOVIETINIS 
BLOKAS.

MONTREALIO ŽINIOS
SPAUDOS BENDROVĖS • ŠAULIŲ SĄJUNGOS

' Tepriklausoma Lietuva“ vai 
dybos ir direktorių susirinki 
mas šaukiamas šį ketvirtadie 
nį, gegužės 29 d., 7 vai. vaka 
ro Nepr. Lietuvos redakcijoje. 
Visi prašomi dalyvauti ir susi 
rinkti punktualiai.

TARPTAUTINĖ MUGĖ 
MONTREALYJE

įvyks gegužės 3C — birželio 
8 dienomis Show Mart salėje 
Berti gat. Apie mugę, kurioje 
dalyvauja 16 valstybių, prane 
šė mugės direktorius K. Stop 
ka, suminėjęs, kad Toronte vy 
ksta parodos, o Montrealy mu 
gės. Mugę atidarys Prek. ir 
Pram, ministeris G. Churchill
• Pas Dr. J. Mališką gydyti 
dantų yra atvykusi iš Labrado 
ro mineraloge p. Rimšaitė, sk 
ubinasi pasigydyti išvykstą į 
Ameriką p. Lukoševičienė, p. 
Gudienė ir kt.
• A. Braknienė operuota Vic 
toria ligoninėje.

Maskvos diktatoriai palaips 
niui prispaudę Lenkiją ir su 
varžę jos gyvenmą, žmogzudiš 
kai sutrypę Vengrijos laisvės 
pastangas, dabar bando išprie 
vaitauti Jugoslaviją, kurios ko 
mvadas Tito paskltimu laiku 
susilaukė naujos Maskvos ofen 
zyvos. Chruščiovas talkon pa 
sikvietė visus satelitus, kurie 

vo puolimams ir todėl Tito at 
šaukė savo vizitą į Lenkiją. . . 
IR LIETUVOJE CHRUŠČIO 
VO DIKTATŪRA STIPRIAI 

JAUČIAMA.
„Liberaliniai“ laikai jau pra 

ėjo. Maskvinė smaugimo poli 
tika veržia Lietuvos gyveni 
mą. Chruščiovui nespėja įsiteik 
ti nei Sniečkus, nors tarnauja 
atsidėjęs. Lietuva, jos žino 
nės, spaudžiami į okupacijos 
reples. Ir paskėmų neliko nei 
gandams apie Lietuvos „stali 
tizacijąr*. Nutilo ir kalbos apie 
Mažosios Lietuvos, su Kara 
liaučium, grąžinimą Lietuvai. 
„Savanoriški“ išvežimai vyks 
ta visu tempu, o daugelis "išvež
tųjų negauna teisės grįžti. Si 
bjpran žmonės tebegabenami. 
Taip Chruščiovas nori sudoro 
ti ir Tito.

Sąmaiščių eigoje,
LIBANAS APSKUNDĖ 

NASSERĄ
JUNGTINĖMS TAUTOMS.

Geg. 27 d. Saugumo taryba, 
kuriai pirmininkauja Kanados 
atstovas Ritchie, svarstys sku 
ndą, atvežtą į New Y orką pa 
ties Libano užs. r. min. Mali 
ko.

Įdomu, kad dėl Libano susi 
kirto JAV su SSSR. Maskva 
įspėjo JAV nesikišti į Libano 
vidaus reikalus, bet Dulles at 
sakė, kad JAV nežiūrės jokių 
Maskvos grasinimų ir, jeigu 
bus reikalas, reaguos pagal Ei 
senhowerio doktrinos nuosta 
tus.

ARABAI NUŠOVĖ 
KANADOS PULKININKĄ

Arabų-slapukai nušovė Jung 
tinių Tautų kariuomenės Izra 
ely buvusį Kanados dalinių 
pulkininką Flint, kurį anksčiau 
buvo sužeidę. Žinias patvirti 
no JT gen. sekretorius.

šaudymai dėl lietaus sekmadie 
nį negalėjo įvykti, todėl nukel 
ti į sekantį sekmadienį, birželio 
pirmą dieną. Plačiau žiūrėkite 
šio NL numerio skelbime.
• P. Kęsgailienė sugrįžo iš Ii 
goninės ir seviksta namie.
• P. Čipkienė sugrįžo iš Ilgo 
ninės ir baigia sveikti namie.
• J. Lukošiūnas, ilgesnį laiką 
gydytas Victoria ligoninėje, 
jau pradėjo dirbti.
• Metropolitam iš New Yor 
ko Forume stato šias operas: 
birželio 1 d. Sevilijos kirpėjas, 
2 d. Madame Butterfly, 3 d. 
Faustas ir 4 d. Aida.
• Steel Co. of Canada nuo lie 
pos 2 dienos šaukia darbinio 
kus į darbą ir priima naujus. 
Kas norėtų įeiti į šios kompa 
nijos darbus, turi kreiptis į jos 
ofisą, kuris yra Notre Dame 
gatvėje.
• Streikuoja Hyde Park Clot 
her Ltd. darbininkai del atiy 
ginimo ir kitų sąlygų.

,,N. L.“ Masinti Fondo vajus 
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Agiejus Vakselis,
Montreal, P. Q.........$10.00

Daug yra geni ir nuoširdžių sa 
vosios spaudos rėmėjų. Šiųjų 
tarpe yra ir Mikalojus Vakse 
lis. Tačiau jis ne tiktai pats 
yra NL šėrininkas, bet vykdą

Nuo kapitoliaus padangės 
LIETUVOS LAISVINIMO BYLA IR TARPTAUTINĖS 

PADĖTIES JTAMPA
Tarptautinei politinei pade 

čiai įsitempus, akivaizdoje gaii 
mos viršūnių konferencijos, 
kur vienokiu ar kitokiu budu 
gali būti paliesti Sovietų Sąjun 
gos pavergtų kraštų, o taip pat 
Lietuvos reikalai, lietuviški vei 
ksniai šių metų gegužės 18 d. 
suvažiavo į Washington'a, D. 
C., kur turėjo pasitarimą dėl 
koordinuotos veiklos ir daryti 
nu žygių Lietuvos bylai ginti.

Pasitarime dalyvavo: rnin. 
J. Kajeckas, ALTo L. šimutis, 
Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla ir 
M. Kižytė, VLIKo Dr. A. Tri 
makas, J. Stikliorius ir H. Bla 
zas. Dr. A. Trimakas atstovą 
vo ir LLK, kurio pirm. V. Si 
dzikauskas buvo Europoje.

J. Kajeckas, Lietuvos atsto 
vas Washington’e, painforma 
vo apie savo atsilankymus Sta 
te Departamente ir įteiktą me 
morandumą, primenantį Sovie 
tų Sąjungos agresiją ir ginan 
tį Lietuvos suverenumo teises 
ryšyje su galinčia įvykti viršū 
nių konferencija, kur Sovietai 
yra pasikėsinę siekti jų užgrob 
tų kraštų status quo pripažint 
mą.

L> Šimutis ir Dr. P. Giigai 
tis painformavo apie ALTo me 
morandumą State Depattmen 
tui, kuris plačiai nušviečia So 
vietų Sąjungos kėslus, gina 
Lietuvos teises ir išlaisvinimo 
reikalą ir prašo nedaryti su So 
vietais jokio susitarimo, kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai apsun 
kintų Lietuvos laisvinmo bylą. 
ALTo atstovas taip pat painfot

„AUŠROS VARTAI“ RAŠO:
Kleobnas Tėv. J. Boievičius 

Ottawoje skaitė paskaitą Moti 
nos minėjimo proga.
• Nepriklausomai Lietuvai pa 
stoviai visa žiema talkino Ma 
rija ir Jonas Leknickai, p-lė 
Erta Šulmistraitė, dažniausia 
ir ponia Linkonienė, ponų Bu 
lotų jaunimas, ponų Maiulai 
čių šeima. Vasarai atėjus, kai 
kam išsikėlus j vasarnamius, 

NL redakcija ir administraci 
ja maloniai pra šo tautiečių pa 
talpinti jai pirmadienių vaka 
rais, už ką būsime labai dėkin 
gi

Rašytoją ir Montrealio Lietuvių Dramos 
aktorę ir režisorę

BIRUTĘ PŪKELEVIČIŪTĘ,
mirus Motinai, skausmo ir liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.

mas į šėrininkų susirinkimą, at 
sikvietė ir savo jaunesni brolį, 
Agiejų Vakselį, kuris taip pat 
įsigijo šėrą. Kaip būtų gražu, 
kad ir daugelis mūsų tauteičių 
šiuo pavyzdžiu taip nuoširdžiai 
padarytLi su savo giminėmis, 
draugais, pažįstamais.

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

mavo apie jų daromus žygius 
atstatyti Lietuvos traktavimo 
statusą Amerikos Balse.

Dr. A. Trimakas painforma 
vo apie VLIKo žygius Europo 
je veikti koordinuotai su lat 
viais ir estais vakariečių tarp 
tautines institucijas n vyriau 
sybes nedaryti Sovietams nuo 
laidų pavergtų tautų sąskai 
ton, bet jų laisvinimo bylą lai 
kiti gyvą, ginant laisvojo pa 
šaulio moralinius pricipus, 
tarptautinę teisę ir reikalauja 
nt atstatyti tarptautinus susi 
tarimus, kurie laidavo dabarSo 
vietų pavergtoms tautoms lais 
vę ir nepriklausomybę.

Paaiškėjo, kad VLIKo radio 
transliacijų valandėlių laikas 
iš Europos radio stočių Į pa 
vergtą kraštą galėtų būti padi 
dintas, jei būtų surastos papil 
domos lėšos VLIKo informaci 
niam darbui plėsti.

Veiksnių pasitarime išryškė 
jo„ kad USA State Departmen 
tas pakartotinai yra palikei 
nęs, jog JAV nusistatymas dėl 
Lietuvos teisių ir stotuso nėra 
pasikeitęs. Tačiau susirinkusie 
ji priėjo prie išvados, kad da 
bar, kada tarptautinėje politiko 
je vyksta dideli pakitėjimai, 
lietuviški veiksniai turi ypač 
budriai sekti ir, išanudojant 
kiekvieną progą, tuoj veikti gi 
nant Lietuvos teises ir šie 
kiant jos išlaisvinimo iš sveti 
mos okupacijos ir jos nepnklau 
somybės atstatymo. Tačiau, 
veiksnių veikla bus žymiai rei 
kšm'ingesnė, jei lietuvių visuo 
menė visuose išeivijos kraštuo 
se, bet ypač JAV, kurios vado 
vauja laisvojo pasaulio politi 
kai, bus aktyvi ir savo viešo 
mis demonstracijomis ir rezoliu 
cijomis parems veiksnių žygius 
ir memorandumus.

Amerikos lietuviu visuome 
nei tokią progą sudarys ALT 
kongresas, kuris įvyksta šių 
metų birželio 27 ir 28 dieno 
mis Boston'e, Mass. Svarbu, 
kad į kongresą atvyktų visi, 
kas tik gali, ir ten vieningai pa 
demonstruotų savo valią ir rei 
kalavmą JAV vyriausybei — 
Lietuvos laisvinimo sąskaiton 
nedaryti su Sovietų Sąjunga 
jokių kompromisų.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PRIMINKIME PASAULIUI SOVIETŲ TERORĄ 

LIETUVOJE
Jau eilė metų Didžiojo New 

Yorko lietuviai draugei su es 
tais ir latviais primena pašau 
liui sovietinę Pabaltijo kraštų 
okupaciją ir genocido nusikal 
timą.

Šiemet minėjimą orgar.izuo 
įa Baltijos Valstybių Laisvės 
Komitetas: pirm. dr. A. Trima 
kas, sekr. J. Audėnas, ižd. S. 
Briedis, vicep.: A. Mei — es 
tas, ir Ch. Stankevics — lat 
vis. trubas, K. Bradūnas, V. Čižiū

Minėjimas įvyks sekmadie nas, A. Devenienė, G. Galva, 
nį birželio 1 5d. Town Hall pa J. Ginkus, kun. L. Jankus, J. 
talpose, New Yorke. Kalbės Jasaitis, prel. P. Juras, kun. A. 
tik vienas kalbėtojas, amenkie Juška, kun. St. Yla, J. Kapo
tis. Konecrtinėje dalyje pasiro 
dys estų, latvių ir lietuvių mu 
zikai ir dainininkai.

Didžiojo New Yorko lietu 
viai, ypač jaunimas, birželio 15 
ją deiną kviečiami skirti mūsų 
tautos ir valstybes tragedijai 
paminėti. Mergaitės ii moterys 
Drašomos rengtis tautiniais dra 
bužiais.

Birželio 15-ji tesustiprina 
mūsų jėgas kovoje dėl Lietu 
vos laisvės ir tepakeiia mūsų 
ryžtą padėti vargstantiems ir 
persekiojamiems mūsų brolia 
ms pavergtoje Tėvynėje ir Si 
biro tremtyje.

Visos organizacijos yra pra 
somos birželio 15-tą dieną ne 
rengti jokių iškilmių, o jei kas 
numatė rengti, atidėti kitai die 
nai.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komitetas.

LIETUVIŠKŲ RINKIMŲ 
DUOMENYS

JAV, kaip žinoma, vyko rin 
kimai į JAV B. Krašto Tarybą 
ir Pasaulio Lietuvių Seimą. 
Balsavimų vaisiai ne tiktai pa 
tvirtino visus „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ spėjimus, bet 
juos pralenkė. NL spėliojo, kad 
rinkimuose gali dalyavuti apie 
10 tūkstančių lietuvių, oet te 
dalyvavo tiktai 4,128 asmens, 
iš viso miliono esančių Ameri 
koje. Jų

j Krašto Tarybą išrinkti:
VI. Adamkavičius, prel. Ig. Al 
bavičius, J. Bačiūnas, Sa. Barz 
dūkas, Al. Devenienė, G. Gal 

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULA1TIS

SVEČIAS KELIAUNINKAS Iš AUSTRALIJOS
želio 8 d„ kuriame bus paminė 
ta toji kelionė į Lietuvą.
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Gegužės 30 d. Chicagos lie 
tuviai pagerbs mirusiuosius ab 
ejose lietuviškose kapinėse. Šv. 
Kazimiero kapinėse Šv. Mišias 
atlaikys vysk. V. Brizgys, o 
iškilmėse taip pat dalyvaus 
Mundelein Kolumbo Vyčiai ir 
Dariaus-Girėno veteranų pos 
to nariai. Tautinėse kapinėse 
programą išpildys Don Var 
nas posto legionieriai, kalbėto 
jai, giedotojai.
• Chicagos Lietuvių Prekybos 
Rūmai gegužės mėn. 25 d. bu 
vo surengę didelį banketą Con 
gress viešbutyje.
• LB Chicagos Apygardos vai 
dyba gegužės 24 d. Liet. Audi 
torijoje suruošė linksmavaka 
rį, kurio pelnas buvo paskirtas

New Yerke vykstantį PLS 
seimą važiuojantiems choristą 
ms kelionės išlaidų apmokėji 
mui.
• Inž. P. Bielskus su žmona ir 
dviems. sūnumis atvyko iš Ar 
gentinos ir apsistojo Chicago 
je-

Cicero mieste (prie Crica 
gos) šiuo metu yra apsistojęs 
Alaksandras Partikas, kuris 
gyvena Melbourne, Australijo 
je. Jis iš Australijos išvyko 
1957 m. lapkričio 14 d. ir nuo 
to laiko aplankė didesniąją pa 
šaulio dalį: Singapūrą, Ceilo 
ną, Indiją, Egiptą, Maitą, Ita 
liją, Šveicariją, Prancūziją, Ka 
nadą ir įvairias JA Valstybių 
vietoves. Australijoje Partikas 
dirba viename tekstilės i'abri 
ke, kur eina planavimo skyria 
us viršininko pareigas. Į na 
mus jis žada grįžti spąlio mė 
nesį, o vėliau, kada tik gaus 
vizą, yra numatęs atvykti gy 
venti į J. A. Valstybes.

PIRMYN CHORO 
SUKAKTIS

Chicagos lietuvių choras 
Pirmyn šiemet min 120 metų 
sukaktį nuo savo apsilankymo 
Lietuvoje. Šis choras, vadovau 
jamas muziko Kazio Steponą 
vičiaus, Lietuvoje turėjo eilę 
pasirodymų ir sužavėjo jo kl 
ausytojus. Sukakties panmėji 
mui choras rengia banketą Cle 
aring Industrial £lub patalpo 
se, 5455 So. Central Avė. bir

va, M. Gimbutienė, J. Ginkus,
J. Jankus, kun. A. Juška, kun. 
St. Yla, J. Kapočius, M. Kati 
liškis, dr. P. Kisielius, A. Lan 
dsbergis, A. Mikulskis, K. Mus 
teikis, A Nasvytis, prof. Pr. 
Skardžius, J. Šlepetys.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą 
išrinkti: VI. Adamkevičius, dr.
K. Ambrozaitis, J. Audėnas, J. 
Bačiūnas, J. Bakšys, S. Barz 
dūkas, A. Benderius, T. Blins 

čius, M. Katiliškis, V. Kavolis, 
dr. P. Kisielius, V. Kleiza, A. 
Kučiūnas, A. Landsbergis, dr. 
J. Leimonas, P. Maldeikis, R. 
Mieželis, A. Mikulskis, A. Nas 
vytis, Pr. Naujokaitis, prof. K. 
Pakštas, prof. J. Puzinas, kun. 
V. Rimšelis, P. Saladžius, V. 
Sidzikauskas, prof. P. Skai
džius, J. Šlepetys, J, Švedas, 
kun. A. Trakis, dr. V. Vardys.

DEVINTASIS BALFO 
SEIMAS

BALFo direktorių nutarimu 
šiuo skelbiame, kad Devinta 
sis BALFo Seimas šaukiamas 
šemet, 1958 metų lapkričio 29, 
30 dienomis, Newarke, N. J. 
Dafbo Komitetui sutiko vado 
vauti I. Jatulis, o Garbes Pir 
mininku pakviestas Rt. Rev. 
Msgr. Ig. Kelmelis. Seimo pro 
ga visi prašomi sukrusti, sutan 
kinti gretas, sustiprinti šalpos 
darbo žingsnius. BALFas yra 
vienintelė šviesesnė vjltis dau 
geliui ne tik Vokietijoje vargs 
tantiems lietuviams, be ir bro 
liams-sesėms, kenčiantiems Si 
biro ir Lietuvoj.
Kan. J. B. Končius, Pirminink.

TAUTININKŲ 
KONGRESAS

JAV lietuviai Tautininkai 
gegužės 30 — birželio i dieno 
mis New Yorke, Statler vieš 
būtyje (7 Ave ir W. 33 gat.) 
šaukia Tautininkų srovės kon 
gresą, kuris užtruks tris die 
nas. Bus Tautininkų sravės 
klausimais referatai, banketas 
ir priimtos rezoliucijos.

' Lietuvos 
nacionatii^ į
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Darbo klausiniu
Visi gerai žinome, kad dar 

bas yra žmogaus gyvenimo šal 
tinis. Darbas kuria gėrybes, 
darbas kuria vetrybės, darbas 
kuria gerbūvį. Darbas kuria 
civilizaciją ir kultūrą. Žmo 
gaus darbas sukūrė nuostabu 
mo siekiančią civilizaciją—su 
elektra, radio, televizija, kai 
bančiu ekranu, — nuostabiais 
chemijos, fizikos ir fizikos-che 
mijos išradimais. Darbas išra 
do būdus išlaisvinti milžinišką 
atomuose sukauptą energiją ir 
darbo pasekmėje žmogus vei
zias! į dausas, nori būti praš 
matnesnis už begalinių erdvių 
šviesulius, kurie težino jiems 
jėgų nustatytus kelius, o jis no 
ri pasirinkti sau laisvus ke 
liūs. . . Žodžiu, darbas yra vis 
ko kūrėjas.

Jeigu mes ir negalvotume 
apie didesnius siekinius, tai 
kiekviena diena mums pastato 
reikalavimus, kurie galima pa 
tenkinti tiktai dėka darbui. 
Kasdienine kalba kalbant, jei 
gu reikia pavalgyti, apsneng 
ti, šiltą butą turėti, — reikia 
dirbti. Toks jau žmogaus liki 
mas. Todėl kiekvienam žmo 
gui darbas yra būtinybė, be ku 
rios jis neturi galimybės gy 
venti. Bent vadinamas sociali 
nis žmogus. Gal išimt} sudaro 
tiktai kai kurių šiltų šalių gy 
ventojai, kurie, gyvendami lau 
kinišką gyvenimą, gali prasi 
maitinti laukinių augalų vai 
siais. Bet išimtys, kaip sako 
ma, tiktai patvirtina bendras 
taispkles: kas nori gyventi — 
turi dirbti. Tokiu būdu, darbas 
žmonijai sudaro pagrindinę 
problemą. Tai yra visos žmoni 
jos problema—visų valstybių, 
visų šalių, visų tautų. Čia ir 
išimčių nėra. Nėra ne vienos 
valstybės, nėra santvarkos, ku 
rioje darbo klausimas nesuda 
rytų problemos.

Žmonės, darbo žmones, ben 
drai imant, dirbti nori. Deja, 
vienur darbai nėra pastovūs, 
kitur jie blogai atlyginami. Be 
abejo, tai pareina nuo santvar 
kos. Žmonija dar nepriėjo prie 
tokios santvarkos, kurioje dar 
bo žmogus būtų visiškai paten 
kintas darbo ir atlyginimo są 
lygomis.

Bet yra faktas, kad žmonijai 
esant konsoliduotai, sudarant 
vieną Žmonijos respubliką, ku 
rioje viešpatautų taika ir tik

Ką rašo kiti
AR REMTINA BENDRUOMENĖ?

Toki klausimą Dirvoje stato 
f. Paplėnas ir taip jį nagrinėja:

„Bendruomenės foimavimo 
si procesas buvo ir tebėra lė 
čiausias JAV-se. Kaip tik ta 
me krašte, kur buvo daugiau 
šia lietuvių prieš vad. tremti 
nių įvažiavimą, ir į kutj ir tre 
mtinių daugiausia įvažiavo.

JAV Lietuvių Bendruomene 
ir dabar, beveik po dešmtme 
čio organizacinių pastangų, 
yra realiatyviai silpna. Šios pa 
radoksinės padėties svarbiau 
sios priežastys bene buvo šios:

1. Bendruomenes organizato 
riai ignoravo faktą, kad JAV 
lietuviai jau ir prieš B. orga 
nizavimą nebuvo paiaidi. Jie 
buvo ne tik gana gerai organi 
zuoti, bet ir daug nuveikę per 
gausias organizacijas.

2. Neįkalkuliavę į savo lak 
tus pirmojo fakto, Bendruome 
nes organizatoriai negalėjo iš 
vengti ir antros klaidos. Užuot 
į Bendruomenę subūię aju vei 
kiančias organizacijas, jie ėmė

Yearly Subscription Rales:
Canada ................ .........$ 5.0C
America & S. America . $ 5.5C
Other Countries .$ 6.0(1 finktai 1958 m. valdybai. Is
Pajieškojimų kaina .. .$ 1-6®tikrųjų tai nėra vien tik apra

ra demokratine santvai ka vi 
sos žmonijos gyvenimas galėtų 
būti galimai idealiai sureguliuo 
tas. To žmonija ir siekia. Deja, 
tas nepakankamai susipratu 
šiam žmogui nelengvai duoda 
si.

Dėl to įvairiose žemės vieto 
se reiškiasi darbo srityje neto 
buluinai. Dažnai darbo sritys 
sušlubuoja. Tokią būseną da 
bar turi Šiaurinės Amerikos 
kontinentas, o šiame — ir Ka 
nada.

Kiekvienais metais Kanado 
ie į pavasarį pasireiškia didės 
nis ar mažesnis nedaibo taiko 
tarpis. Šiemet jis yra stipriai 
pasireiškęs iš paskutiniųjų 8- 
10-ties metų. Daugelis žmonių 
dar neturi daibo ir dabar, ka 
da paprastai darbai pagyvėja. 
Tiesa, jau yra padrąsinančių 
pranešimų, — paskutiniu iai 
ku visoje Kanadoje bedarbių 
skaičius sumažėjęs maždaug 
per 80 tūkstančių. Vietinės ži 
nios rodo taip pat pagerėjimą, 
nes pav. Plieno kompanija, ku 
n yra labai plačiai išsiplėtusi 
visoje Konadoje, nuo birželio 
jau pradeda imti darbininkus 
— grąžinti j darbą atleistuo 
sius ir imti naujus.

Ryšium su bendruoju nedar 
bu, ir lietuvių yra bedarbių. 
Kas neišgalėjo susitaupyti juo 
dai dienai, gyvena kritiškus lai 
kus. Todėl kyla pagalbos klau 
simas.

Visų pirma būkime solida 
rūs, kaip pridera vienos tautos 
žmonėms, kurie, atsidūrę dide 
lių masių žmonių tarpe, esame 
tiesiog giminės. Vieni kitiems 
padėkime skelbdami darbus, 
kuriuos tiktai sužinome. „Ne 
priklausoma Lietuva“ mielai 
patarpininkaus. Kaip kasmet, 
taip ir šiemet, kai gyvename 
patį aštrųjį laikotarpį, Kada 
kiekvienas bedarbis lauku 
darbo, kaip išganymo, didžiau 
si patarnavimą savo tautiečiui 
padarysime, jeigu reikaiingam 
darbo, jį nurodysime.

Todėl „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakcija kreipiasi į v i 
sus, visoje Kanadoje gyvenau 
čius tautiečius, ir prašo visus 
nranešti, kur kas žino kokį dal
bą. Visa tai bus paskelbta laik 
raštyje ir reikalingi darbo jį gu 
lės rasti. Būkime solidarūs n 
padėkime vieni kiteims, kaip 
broliai-seserys. J. Kardelis.

si kurti B. individualiniu pag 
rindu.

3. Lietuvių Bendruomenes 
Organizaciniame Komitete (L 
OKc) perstipriai pasireiškė 
partinė inercija. Bendiuome 
nės pradininkų tarpe vyku ty 
lios varžybos dėl pirmavimo 
oūsimoje JAV Lietuvių Bend 
ruomenėje.

Praeities klaidos nepanei 
gia Lietuvių Bendruomenės 
reikalingumo. Idealistine pras 
me, Bendruomenė turėtų būti 
tas tnusųjunginys, kuriame vi 
su pirma rūpi visiems lietuvia 
ms vienodai brangūs reikalai 
—bendrinė lietuvių kultūra ir 
ypatingai lituanistinis švieti 
mas. Pagrindinis B. uždavinys 
—lietuvybės ugdymas. Jis tik 
tada galėtų būti sėkmingai sp 
rendžiamas, jei visi j bendruo 
menę ateina (o turėtų ateiti 
visi) paliktų už durų visas sro 
vines intencijas, o į ją ateitų 
tik kaip lietuviai.

Šiandieną Lietuvių Bendruo

Laiškai Redakcijai
Pone Redaktoriau, leiskite 

atsakyti į kelis spaudoje pasi 
reiškusius netikslumus, kurie 
žaloja teisingumą ir iškreipia 
tikrus faktus.

P. Lelis ,,Naujienų“ nr. 61. 
nusiskundžia, kad K. Strikai 
tis daug kartų linksniavęs jo 
navarde aprašydamas Winnipe 
go lietuvių kolonijos gyvenimą 
ir toliau kerta Winnippego lie 
tuvių bendruomenei bei jos iš 
rinktai 1958 m. valdybai.

šymas Winnipego lietuvių ko 
lomjos gyvenimo, bet kartu at 
sakymas į straipsni apie Win 
nipegą, kuris buvo patalpintas 
..Tėviškės Žiburiuose“ nr. 3 
(419). Jeigu šiame straipsnyje 
būtų buvę korektiškai pasielg 
ta su Winnipego lietuvių b-ne, 
okia pavardė nebūtų buvusi 

linksniuojama. Ne mes, winni 
pegiečiai. pradėjome pavardes 
linksniuoti. Mes tiktai atsilie 
pėme į mūsų pavardžių links 
niavimą.

Be to, jūs žinote, kad aš mė 
ginau aiškintis, kaip sakote, 
.savo grįčioje' . Bet ką dary 

si, kad „manoji gličia“ mano 
r.aaiškimmus pripažino šmeiž 
tu, o kitų talpino. Labai malo 
nu, kad aš vistik su p. Lėlio 
taisyklėmis neprasilenkiau.

Toliau p. Lelis rašo: „Valia 
turėti savo koncepciją kiekvie 
nu klausimu, bet negalima va 
dinti teisybės šmeižtu“. Deja, 
jeigu būtų parašyta teisybė, 
tai kitaip ir būtų išėję. Pagaliau 
jeigu p. Lelis būtų pasirašęs 
kaipo L^lis, gal niekas nebūtų 
ir to klausimo kėlęs. Bet kad 
pasirašė KLB Krašto Tarybos 
narys, tai kitas reikalas. Kai 
dėl to, „Kaip p. Strikaitis gali 
kalbėti už Winnipego lietuvių 
bendruomenę. . . keldamas sa 
ve į augštybes ir savindamasis 
neužtarnautus nuopelnus“, tai 
galiu pasakyti: 1947 m. atvy 
kau į Kanadą ir 6 metus sun 
kiai dirbau miškuose. Atvykęs 

Winnipegą, i jokias v-bas nė 
įau ir nenorėjau eiti, nes ma 
čiau, kad čia vyko partines rie 
tenos. Man buvo skaudu žiūre 
ti. kad du bendro likimo brau 
gai kabinėja viens kitam akis. 
Jei tuo netikima, tai verta pa 
siklaust ir paminėto to tauraus 
lietuvio, p. P. Liaukevičiaus. 
1956 m. Winnipego Apyi. V 
ba suiio. 195 7 m., metiniame 
susirinkime sunkiai lipdėsi nau 
ia v-ba. Aš, ktių paragintas, su 
tikau kandidatuoti. Buvau iš 
rinktas į v- bą. Man uždėjo vi 
cepirmininko, Tautos Fondo ir 
Šalpos Fondo pareigas. 1958 
m. susirinkime dariau pianeši 
mus. Jokios kalbos bei pagirų 
nesu daręs. Susirinkime buvo 
□ 0 asmenų, kurie neduos man 
meluoti. Jie kiekvienu atveju 
gali paliudyti, kad sakau teisy 
bę. Todėl toks teigimas, Kad 
aš kėliau save į augštybes ir sa 
vinaus neužtarnautus nuopel 
nūs, yra skaudinanti neleisy 
bė, kurios nutylėti negaliu. Gai 
la. kad daugiau tikima pi iva 
čiais laiškais, negu viešu žo 
džiu.

Toliau p. Lelis rašo: ,,K.
Strikaitis savo išvedžiojunuo 
sc priminė ir Toronto apyhn 
kę, kad ten esą ne koks pavyz 
dys, nes iš 10.000 lietuvių iš
rinkta solid, mokesčio vos 
1400 dol. Čia jo skaitlines yra 
netikros. Toronte yra 6000 lie 
tuvių“. Ir: „Iš viso Toronte bu 
vo surinkta solid, mok. apie 
4.500 dol.“ Tuos duomenis esu 
1 aėmės iš p. L elio straipsnio, 
kuris yra tilpęs „T. ž.“ Nr. 
3(419). Kad norint pasitikrin 
ti jo nereikėtų jieškoti, aš tą 
sakinį čia pakartoju : „Iki šiol 
Toronte surinkta apie 1400 
dol. Hamiltone 600 dol. ..."

Kad būtų aiškiau, as duosiu 
tikrus duomenis, ne apytikrius 

menė yra savarankiška bendri 
nė organizacija. Ji įrodė suge 
banti suburti įvairių pažiūrų 
lietuvius dideliems darbams. 
Ji yra vienintelė trijų didžiųjų 
bendrinių organizacijų JAV- 
se, kurios organus sudarant 
tiesiogiai dalyvauja eilinis B. 
narys. Tai vis jos pliusai. O mi 
nusams taisyti kelias B-je vi 
siems laisvas, nes visiems į ją 
durys atdaros“. 

ir nespėiiojimus su žodžiu 
.apie“. Solid, mokesčio Toron 

te surinkta 1953 m. 558,00 dol,. 
1954 m. — 534.00 dol., 1955 
m. — 950.00 dol. ir 1956 m. — 
574.00 dol. Tuo būdu matome, 
kad iš viso surinkta (neįskai 
tant 1957 metų): 2,616.00 dol. 
Tai iš kur p. Lelis gavo „apie 
4500 dol.“? Ir dėl Toionto lie 
tuvių trumpai. Pirmiau buvo 
minima, kad Toronte yra apie 
10.000 lietuvių. Pereitais me 
tais pats p. Lelis atžymėjo, kad 
Toronte yra 7000 lietuvių, o 
jau dabar belikę tik sesi tūks 
tančiai? Arba dar gražiau. Sa 
ko, kad 'Toronte dabar yra 
6C00 lietuvių (skaitant su vai 
kais), o kurie turėtų mokėti 
solid, mokestį (dirbam) yra 
tik 2000 lietuvių. Tai sulig is 
yedžiovimu išeina, kad tie 20Č0 
lietuvių turi 4000 vaikų? Al
ne abejotina painiava?

Toliau rašoma: „Kiek man 
žinoma, Winnipege yra ir slip 
rių bendruomenės minties rė 
mėjų ir vykdytojų, pav. apyl. 
p-kas J. Demereckas ir buvęs 
Kr. Tarybos narys p. Liaukcvi 
čius. Manau ir daugiau yra nuo 
širdžių B-nes veikėjų, kurie 
mokės surasti būdą, kaip Win 
nipego lietuvių kolonijos reika 
lūs pastatyti Į prideramą vie 
tą, eliminuojant iš B-nės orga 
nų visokius opurtunistus ir 
pseudoveikėjus, jei tokių ten 
dar atsirastų“. Gaila, kau p. 
Lelis dar nežino, kas Winni 
pego apyl. p-ku yra, todėl ne 
nuostabu, kad jam ir i Pašau 
ho Lietuvių B-nės Seimą atsto 
vūs buvo suteikta balsavimo 
teisė.

K. L. B-nės Winnipego Ap. 
iau gražiai buvo susitvarkiusi 
ir lietuviškas veikimas vystėsi 
visoj pilnumoje. Bet tie nelai 
mingi P. L. Seimo rinkimai, 
plius asmeniški laiškai pavie 
niams vinnipegiečiams ,vėl mū 
sų heuvių tarpe pasėjo blogą 
sėklą, kas, manau, nemažai at 
silieps ir tolimesnėje lietuviš 
koje veikloje. Atrodo, kad K. 
Tarybos narių pareiga butų pa 
dėti mums, ne sunkinti mūsų 
darbą.

Jeigu buvo reikalas vinnipe 
giečius pagirti ar papeikti, tai 
galėjo atlikti pati Krašto Vai 
dyba.

Baigdamas, as nesiūlysiu 
„vaistų" ir „čystkų“, nuo ku 
rių pasitraukėme, ir dar paša 
kyšiu K. S. neturėjo tikslo už 
gauti bei linksniuiti P.L. pavar 
dę, bet atsakė vinnipegiečių 
lietuvių vardu jam į jo užmeti 
nėjimus ir jo pradėtus linksma 
vimus.

Minimi oportunistai bei pse 
udoveikėjai Winnipege patys 
atkrito. Dievuliau duok, kad 
Toronte tas įvyktų. Winnipe 
go lietuvių apyl. v-ba 1958 m. 
y ra išrinkta demokratiniu ke 
iiu visuomenes ir tiktai vlsuo 
menė ją pakeis, o ne „cistkos“.

Pas mus nėra B-nės narių, 
kurie griežtai atsisakytų mokė 
ti solidarumo mokestį. Čia so 
lidarumo mok. mokėjimas vy 
ksta palengva, panašiai kaip ir 
kitose apylinkėse. Malonu šia 
nroga pastebėti, kad ir buvęs 
Vliko pirm., J. Matulionis, dėl 
mokėjimo solid .mokesčio yra 
išsireiškęs: „Reikia konstatuo 
ti, kad mokesčio išrinkimas pri 
klausys ne nuo kokio nors nu 
sistatymo mokėti ar nemokėti, 
bet nuo grynai rinkimo techni 
kos“, kurios, atrodo, geru spe 
cialistu p. Lelis ir yra.

Į St. Bujoko laišką, kuris til 
po spaudoje ir taip pat yra be 
ndrai susietas su aptartuoju, 
aš atskirai neatsakinėsiu, bet 
noriu čia truputi paminėti.

St. Bujokas rašo: „Turiu pa 
stebėti, kad B-nes metiniame 
susirinkime K. Strikaičio pa 
reiškimas katalikų adiesu nie 

’ ko gero nežada B-nės ateities 
darbams“. St. Bujokas, matyt 
mane niri padaryti, kaž Kokiu 
baubu, kaip kadaise mėgino 
„Liaudies Balsas“, bet žinoma, 
iš to niekas neišėjo.

St. Bujokas rašo, esą as už 
gavęs jo katalikiškus jausmus. 
O aš jaučiuosi ne užgavęs, bet 
apgynęs. Aiškumo dehai kar 
toju, ką pasakiau: „Yra žmo 
nių, kurie po bažnyčias klups 
čiomis vaikščioja, o naktį įlin

KAŽIN AR TAIP GALIMA
Neturiu nieko prieš įvairias 

organizacijas ir klubus, taip 
pat gerbiu įvairius tautinius 
bei religinius susigrupavmus. 
Viskas man miela, ka., lietuvš 
Ka ir tautiška, kas pasitarnau 
ja lietuvybės išlaikymui. Bet 
atskiros grupės ir klubai nega 
Ii aprėpti visos visuomenes ir 
jos reikalų. Tą mums aiškiai 
parodo, gegužės 17 d. Vv’elian 
do medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo, surengtas Motinos die 
nos minėjimas, kur buvo pa 
kviesta tik dalis Weliando mo 
tinų, ne visos. Niekas negali 
nieko piikisti, nes tai klubo 
reikalas.

Augščiau už kitas organiza 
cijas bei klubus, yra Kanados 
Lietuvių Bendruomenė, Kuri 
jungia i krūvą visus lietuvius. 
Bendruomenės veiksmai turi 
būti rinkami pagal statutą ir 
nustatytas bendras taisykles, 
o mūsų visų pareiga prižiurę 
ti, kad visa tai butui atliekama 
neasilenkiant su statuto nuos 
tatais ir nebūtų laužomi dėmi 
kratiniai, B-nės pagrindus su 
darą, principai.

Deja, ne taip įvyko Welian 
de. Prieš 10 dienų Weilando 
bendruomenės nariai gavo pra 
nešimus, kad gegužės 18 d., 1 
v. p. p., šaukiamas visuotinis 
b-inės susirinkimas. Nustatytu 
laiku nesusirinkus nustatytam 
narių skaičiui, susirinkimas tu 
rėjo įvykti toje pačioje vietoje 
vieną valandą vėliau, kuris bū 
tų buvęs teisėtas.

Weliando apylinkėje turin 
čių teisę balsuoti yra apie 160 
narių, o į visuotinį susirinki 
mą atvyko vos 30. Pagal KLB 
statutą visuotinis susirinkimas 
turėjo įvykti vieną valandą vė 
liau, t. y. 2 vai., bet senosios 
valdybos pirm. J. Paužuolis su 
sirinkimą ątidarė 12 vai. 22 
min., nelaukdamas net 1 vai., 
tokiu būdu susirinkimas prade 
tas anksčiau kaip puse valau 
dos neteisėtas. J. Paužuolis,, 
atidaręs susirinkimą, paprašė 
rinkti prezidiumo pirmininką. 
Buvo pasiūlytas A. Kalvaitis, 
kuris daliai susirinkusiųjų pa 
plojus, nuskubėjęs prie stalių 
ko pareiškė: „jeigu manimi pa 
sitikite, tai vesiu“. Piez. pir 
mininkąs sekretorių pasikvie 
tė šiais žodžiais: „prašau iš va 
karykščios „gengės“ K. Stan 
kevičių“. Ir tas užėmė sekreto 
riaus vietą. Toliau susirinki 
mas vyko pagal nustatytą die 
notvarkę. Atsistatydinus seną 
jai valdybai, įvyko naujos vai 
dybos rinkimas. Prezidiumo 
nirm. A. Kalvaitis pareiškė, 
kad balsuosime rankos pakeli 
mu, pusiau slaptu balsavimu. 
Buvo bandoma užprotestuoti, 
bet pamačius, A. Kalvaičio žo 
džiais tariant, „gengės“ norus, 
nusileista. Nors buvo paskelb 
ta, kad balsavimas bus pusiau 
slaptas, bet jis vyko viešai, nes 
dauguma kandidatų laike bai 
savimo pasiliko salėje.

Kandidatais buvo išstatyti 
ir balsų gavo:

1. A. Kalvaitis. . . .22 balsus,
2. P. Šidlauskas. .19 „
3. M. Kuzavas.... 19 ,,
4. V. Žinaitis 14 

dę į tvartus meldžiasi Dievą, 
kad pasisektų arklys pavogti“. 
Tai ir visas mano pasakymas. 
Ir tai pasakiau panašų pavyz 
( į girdėjęs iš kunigų, dar Lie 
tuvoje klausant pamokslus. Su 
nratau, kad jie davė pavyzdį, 
jog žmogus nemėgintų apgau 
dinėti Dievo ir prašyti iš jo pa 
susekimo neteisinguose veiks 
muose.

Pagaliau, ar ne tie patys žrn 
onės sudaro parapiją ir tą pa 
čią K. L. B-nę? Ar ne tie pa 
tys žmonės darbuojasi B-nėje 
ii tie patys padeda statyti baž 
nyčią arba jos statybą remia 
aukomis? Kas čia tur teisę 
mus rūšiuoti?

Aš tačiau norėčiau paklaus 
ti St. Bujoką, kas sufabrikavo 
skundą prieš buvusį Winnipe 
ge kunigą (dabar jis Toronte), 
kuris to dėka buvo iškeltas? 
Kitam irgi tas pat panašiai bu 
vo. Kas čia kaltas? Ai ne tie 
,, didieji“ Winnipego „ka'iali 
kai“? Per panašius asmenis 
Winnipegas neteko keletos gt

DARYTI SUSIRINKIMUS?
5. Naiduškevičius jr. 23
6. Paužuolis.........  7

7. p. Butkus ........... 10 „
8. J. Staškevičius.. 13 „
9. K. Žukauskas .. 7 „

10. K. Stankevičius 19 ,,
Keturi asmens nuo balsavi 

mo susilaikė is 30, ketui lems su 
silaikius, liko 26. Kiekvienas 
balsuotojas turėjo teisę balsuo 
ti už 5 kandidatus, kas sudaro 
130 balsų. Balsavimų lentelė 
rodo, kad 10 išstatytų kandi 
datų surinko 153 balsus. Is kur 
atsirado 23 balsai lyšni ir kas 
iuos gavo? Buvo viena susirin 
kimo dalyvė einanti 17 metus, 
kuriai buvo leista balsuoti ir 
buvo renkama į rev. komisiją. 
Įvyko klaidų, kaip dabai jas 
atitaisyti?

Be galo liūdna ir skaudu 
apie tai prabilti, bet negaliu 
tylėti ir drįstu viešai prabilti, 
nors labai nemalonu. Neaišku, 
kam tą viską pradėjo J. Paužuo 
Jis, kurio kaipo pirmininko, pa 
reiga reikalą tvarkyti iki galo, 
kol bus išrinkta naujoji valdy 
ba.

Aš gerbiu visus šiuos asme 
nis, bet kodėl jie užmerkė akis 
prieš daromą netvarką. Mūsų 
visų tikslas, kaip nors išlaiky
ti lietuvių bendruomenę, bet 
tokiais pagrindais jos neišlai 
kyšime. Nemaišykime medžiok 
lės, meškeriojimo ir biznio su 
visuomeniniu veikimu. Visi Pet ( 
rai, mikai, ir jonai turėtų su 
stoti ir rimtai pagalvoti ir veik 
ti kartu visuomenės labui, o ne 
kokiai jos dalelei.

Mano nuomone, „gengės” 
pasireiškimas buvo ne vietoje 
ir ne laiku. Susirinkimą reikėjo 
pradėti laiku ir pagal KLB sta 
lutą ir balsus gerai skaičiuoti. 
Tuomet niekas nepriekaištau 
tų. Nors ateityje to nebekarto 
kime. Susirinkimas pasibaigė 
1 vai. 45 min., o turėjo prasi 
dėti 2 vai. v. Susirinkimui bai 
giantis iš Niagara Falls atvyko 
bendruomenės narių, vargšai 
pavėlavo. Dalyvis.

PAJIESKOJIMAI
— P. Mackela, spėjamai gy 

venas Toronte, pajieškom.#, iš 
Lietuvos, nes jam yra atėjęs iš 
ten laiškas, kurį p. Mackela 
prašomas atsiimti šiuo adresu: 
P. Škuda, 169—5th Avenue, 
LaSalle. Montreal 32, P. Q.

— Pajieškornas Petį as Dran 
ginis, gyvenąs Kanadoje, ki 
lęs iš Mariampolės ap., 1-mų 
Gudelių valse., Grigaliūnų km. 
Jieškomasis ar jį žinantieji 
prašomi pranešti Juozui Kuz 
mickui, Regan, Ont.

— Futbolo rungtynėse Ve 
ngrija Budapešte įveikė Tito 
atstovus pasekme 2 :0.
alke, FK Pirmosens ir Tennis 
Borussne Berlin.

— Sov. S-gos lengvosios at 
letikos pavasario komandinėse 
varžybose, disko metime Bai 
tušnikas laimėjo pirmą vietą. 
Pasekmė — 53,38 m.

— Pasaulio moterų krepši 
nio pirmenybės įvyks ne Vai 
šuvoje, bet Lodzėje.

rų kunigų ir eilės gerų visuo 
menės veikėjų. Ar ne geriau, 
gražiau ir doriau būti geiais 
I arapiji.cčiais ir gerais bend 
ruomenės nariais, o ne bravu 
ruoti savo laikysena?

Kai St. Bujokas rašo: „Ben 
druomenė kaskart naudojasi ka 
talikų darbu sukurtomis gėry 
bėmis“... O kas tas katalikų ge 
rybes sukūrė, ar ne ta pati B- 
nė ir ar ne tie patys katalikai?

Čia St. Bujokui tur uūt pasi 
rodė, kaip tam indui Pandit 
Khlemka, kuris skundėsi Alia 
habado teismui, kad Nehiu už 
gavęs jo religinius jausmus ir 
sukėlęs dvasinę agoniją, nes 
Nehru sulyginęs karvę su ark 
liu, o karvė, kaip žinome, yra 
švenčiausias gyvulys indusa 
ms. Už „dvasinės agonijos" su 
kėlimą Khlemka paprašė pi i 
teisti 100.000 rupijų. St. Bu 
įokas, pasekęs Khlemka, ne 
tuo pirštu pataikė, todėl ir jo 
„dvasinė agonija" turės pasi 
likti netiksli. K. Strikaitis.



1958. V. 28. — Nr. 22 (584) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSU

Kaip atrodo Lietuvos laisvinimo reikalai
(Elta) „Eltos Informacijų 

ledakcija kreipėsi j VLIKo pir 
mininką Dr. A. Trimaką kai 
kuriais aktualiais klausimais.

Ruošiamasi Viršūnių konfe 
rencijai. Ką lietuvių ir apskri 
tai pavergtų Eurapos tautų 
veiksniai daro ir turėtų daryti 
jos akivaizdoje?

— Ar, kada ir kur tariamoji 
Viršūnių konferencija įvyks, 
dar nėra galutinai paaiškėję. 
Sovietai, kurie visai neseniai 
ypatingai jos reikalavo, prade 
jo tos konferencijos būkštauti. 
Jie manė išanudoti ją grynai 
savo propagandos tikslams ir 
tam, kad susirinkusios didžių 
jų galybių galvos patvirtinti! 
Sovietų užgrobtųjų kraštų sta 
tus quo. Paaiškėjus tačiau, kad 
Vakarai neskuba prie tos sovie 
tinės meškerės ir reikalauja 
planuojamai konferencijai kon 
krečios programos, į kurią bū 
tų įtraukta ir pavergtųjų Eu 
ropos tautų išlaisvinimo klau 
simas. Sovietai metėsi jieškoti 
priekabių konferencijai sulai 
kyti. Nenuostabu todėl, kad 
Gromyko nepanoro tams tuo 
reikalu kartu su visais Vaka 
rų ambasadoriais. Priešingai, 
jis buvo iškėlęs Saugumo Ta 
ryboje bylą Jungtinėms Amen 
kos Valstybėms dėl tariamojo 
Amerikos lėktuvų, apsiginkla 
vusių atomo bombomis, skrai 
dymo Sovietų Sąjungos pasie 
nyje. Bylą, žinoma, visai pel 
nytai pralaimėjo, bet tuomi 
pat Sovietai parodė, kad jiems 
ne susitarimas rūpi, o savo va 
lios primetimas kitiems.

Tai aiškiai pasako, Kad Ma 
skva yra pasišovusi toje konfe 
rencijoje, jei ji įvyktų, siekti 
ne taikos ir įtampos atoslūgio, 
bet vergijos pavergtuose Euro 
pos kraštuose įamžinimo. Ne 
kitokių siekia ir Sovietų nau 
jas reikalavimas Įtraukti į kcn 
ferencijos dalyvių tarpą Lenki 
jos ir Čekoslovakijos raudonų 
jų režimo viršūnes.

Nėra jokios abejonės, kad 
pavergtieji turi prieš tokias 
Sovietų užmačias griežtai re 
aguoti. Savo laiku, lankydama 
sis Valstybės Departamente, 
esu pareiškęs žodžiu ir raštu 
mūsų susirūpinimą del Sovie 
tų žygių užsitikrinti sa.: numa 
tomoje konferencijoje ar kitais

Užperėto kiaušinio stebuklai
Tikras rusiško gyvenimo apr aiškų, bet dabar ir Lietuvoje 

pasireiškiąs vaizdelis — tikras Įvykis, ne pasaka
VILNIAUS 1958 M. VASARIO 2 D.

„TIESA“
Vieną dieną nežinia iš kur 

atvyko į Kamariškį žmogelis. 
Kiekvieną, kas pamatė jį einan 
tį, šiurpas krestelėjo: žmogus 
kabliu sulinkęs, veidą iš skaus 
mo perkreipęs. Ne vienas pa 
sisiūlė greitąją pagalbą nepa 
žįstamajam iškviesti. Bet šis, 
gaudydamas orą, prieštaravo.

— Aš čia einu, ku: geriau 
sias daktaras gyvena.

— Čia jokio daktaro nėra,
— nustebę atsakinėjo praei 
viai. — Mūsų kaime yra tik 
veterinarijos sanitaras.

— Tas pats, tas pats, oi, oi,
— ir žmogus lingavo toliau.

Po valandėlės iš sanitaro kie 
mo išėjo žvalus žmogelis. Ap 
lankė jis ir kai kuriuos „dakta 
ro“ kaimynus.

— Ot galvą žmogus turi,— 
kalbėjo nepažįstamasis. — Tik 
ras stebuklas. Kiek gydytojų 
apvažinėjau, niekas neišgydė. 
O šis kaip ranka nuėmė. Tik 
ras stebukladaris.

Gera šlovė už krosnies negu 
Ii. Greit garsas apie „stebuklą 
darj“ iš Kamariškio pasklido 
toli už Obelių raojno ribų. Ir 
ėmė plaukti pas „daktarą“ šer 
šniovą pėsti ir važiuoti, ir ėmė 
pūstis nuo šiugždančių bank 
notų „stebukladario” kišenės.

O Šeršniovas neretai pade 
monstruoja savo pacientams 
„mirštančiojo“ atgaivinimą. 
Primoko kokį naują toli gyve 
nantį pažįstamą suvaidinti mi 
rštantį ir pasikviečia. Šis atva 
žiuoja vos gyvas, gauna iš „dak 
taro“ solidų honorarą ir kėliau 
ja patenkintas. 

netiesioginiais būdais okupuo 
tųjų Europos kraštų status 
quo pripažinimą. Tuo reikalu, 
kaip žinote, Valstybes Depar 
tamentas yra patvirtinęs, kad 
JAV niekados šiuo klausimu 
nenusileis Sovietų icikalavi 
mams.

PET savo ruožtu yra itciku 
sios memorandumą NATO va 
Istybėms, įspėdamos jas dėl So 
vietų nedraugingų siekimų ir 
prašydamos užtikrinti paverg 
tosioms Europos tautoms tei 
sę laisvai apsispręsti, kokios 
santvarkos jos norėtų. Tam 
įvykdyti, be abejo, Sovietai tu 
rėtų pirma, kaip sine qua non 
sąlyga, iš tų kraštų pasitrauk 
ti, kad žmonės be baimes ga 
lėtų pariekšti savo valią.

Panašiai, manau, turėtų rea 
guoti tuo reikalu ir mūsų dip 
lomatiniai atstovai savo paskir 
ties sostinėse. Iš savo pusės 
sekame didžiųjų diskusijas Vir 
šūnių konferencijos klausiniu 
ir numatome, atėjus laikui, pa 
daryti naujų žygių, kur reikės.

Ar VLIKas siųs stebėtoją i 
Viršun.ų konferenciją?

— Tai paaiškės, kur planuo 
jamoji konferencija vyks. Sa 
vaime aišku, kad į Sovietų S- 
gą nebus galima pasiųsti ste 
bėtojų. Visur kitur teks jais 
pasirūpinti. Stebėtoją turėti 
gali būti svarbu informacijos 
ir politines akcijos sumetimais.

Gegužės pradžioje Kopenha 
goję įvyko NATO valstybių 
atstovų konferencija. Kas dary 
ta, kad Baltijos reikalai šioje 
kinferencijoje iškiltų į viešu 
mą?

— Šiuo reikalu teko atkreip 
ti NATO valstybių dėmesį į 
tai, kad Baltijos srities saugu 
mas negali būti laiduotas, kol 
Baltijos valstybės tebėia pa 
vergtos. Saugumas be laisvės 
neįmanomas. Kol Sovietai ten 
šeimininkaus, tol Baltija pasi 
liks politiškai ir kariškai pavo 
jaus zona, iš kur kiekvienu me 
tu gali kilti kibirkštys ir nėra 
mumai. Tai puikiai suprasda 
mi, Sovietai yra sustiprinę 
Baltijos pakraštį ir įruošė net 
raketų bazes.

Kultūrinio bendradarbiavi 
mo klausimai.

NR. 28 (4548).
— Pranyk! Nors į žemę įlį 

sk, bet Obelių rajone daugiau 
nesirodyk, — įsako „artistui“ 
geradaris. Stebuklas įvyko, 
tau aš už jį atlyginau, o dabar 
netrukdyk...

Šeršniovas neseniai nusipir 
ko antrą švirkštą ir išmokė žm 
oną badyti juo minkštas vie

Vilkikai paprastai pra pirmieji laivai, pajudą uostuose po žiemos tylos. Kiti laivai tuo tarpu dar tik ruo 
šiasi naujam navigacijos sezonui. Paveiksle matome Toronto uostą. Laivas—keltas Sam McBride, kas vasa 
rą palaikąs susisiekimą tarp Toronto miesto ir salos, jau paruoštas ir tęsia įprastas pareigas. (CS).

PASIKALBĖJIMAS SU DR. A. TRIMAKU, 

VLIKO PIRMININKU

— Tos rūšies sutartimis Ma 
skva siekia patraukti laisvųjų 
dėmesį į jos pasiekimus, suda 
ryti sau naujų draugų ir už 
ndgcjyti demokratinio pašau 
lio budrumą. Tuo Sovietai ti 
kiši taip pat išplėsti savo įta 
ką visuose Europos, Azijos 
Amerikos ir kituose kiaštuose. 
Kur tai nepavyks, jie savo įsi 
pareigojimų nevykdys. Yra, 
pvz., sudarytas tarptautinis ge
odezinių metų komitetas, ku 
riam Sovietai yra įsipareigoję 
tiekti savo mokslinių tyra.ėji 
mų išvadas. Tačiau, kai pakar 
totinai buvo pareikalauta pra 
nešti sputnikais surinktus mo 
kslinius duomenis, Sovietai ii 
gai delse, pagaliau patiekė tai, 
kas laisvoje pasaulio spaudoje 
jau buvo paskelbta. Ne kitaip 
ous yvkdomas ir kitoks kultu 
rinis pasikeitimas.

Iš tokio pasikeitimo, žinoma, 
nieko gero negalima laukti. Jei 
okupuotosios Lietuvos vienam 
ar kitam menininkui ir rašyto 
jui pavyktų pasiekti laisvąjį 
pasaulį, tai tas jiems būtų leis 
ta padaryti tik griežtoje Sovie 
tų kontrolėje be laisvės susitik 
ti, su kuo tie kultūrininkai no 
rėtų. Be to, jei tai. būtų daro 
ma, vykdant su Sovietais suda 
rytų sutarčių nuostatus, tai 
reikštų netiesioginį Lietuvos 
aneksijos pripažinimą ir oficia 
lių sovietinių pasų Lietuvos 
žmonėms vizavimą. Toks So 
vietų globojamas, oficialus, 
kultūrinis pasikeitimas su oku 
puotoju kraštu neturėtų būti 
nei skatinamas nei remaimas. 
Jis nieko gero neduotų. Toks 
pat dėsnis taikintinas ir oficia 
liam pasiketimui su okupanti 
nėmis. įstaigomis bet kokiomis 
kitomis kultūrinėmis vertybė 
mis: knygomis, parodomis ir 
ir pan. Kitas, žinoma, yra rei 
kalas, kai mūsų žmonės tai da 
ro privačiai, palaikydami sau 
tykius su savo artimaisiais ar 
giminėmis.

Tam tikroje vadinamoje opo 
zicinėje spaudoje būna aiškini 
mų, kad šiais laikais jau išviso 
reikia susilaikyti nuo aktua 
lios politikos ir pasitenkinti 
vien studijomis. Ar yra pagrin 

tas. Vienas, mat, neapsidirba. 
Tikras mokslų žvaigždės auto 
ritėto patvirtinimas ir pripaži 
nimas buvo1 „Tautų vienybės“ 
tarybinio ūkio inžinieriaus Ne 
manio ir apylinkes tarybos vy 
kdomojo komiteto pirmininko 
Kuzminovo apsilankymas. Abu 
jie atėjo ne smalsumo vedami, 
bet reikalo spiriami: pirmąjį 
„kamavo,“ skrandžio liga, ant 
rasis gi negalavo. Na, o po to, 
iei kas ir abejojo, „stebuklų“ 
galia, nebesusilaikė—pneš apy 
linkės pirmininką nepatogu bu 
vo.

do tokiam, defetizmui?
— Taip vadinamosios upozi 

cinės organizacijos, atrodo, 
yra pasukusios į visuomeniš 
kai kultūrinę darbo sritį ir iš 
aktyvios krašto laisvinimo po 
litikos pasitraukusios. Iš to 
plaukia ir jų nusistatymas sa 
vo dėmesį kreipti į studijinius 
darbus. Sunku būtų pasakyti, 
ką jie tyrinės, nes dar jokių 
darbo rezultatų neteko maty 
ti. Tuo klausimu pasisakysi 
me, kai tie darbai pasirodys.

Toks tų organizacijų posu 
kis yra visiškai natūralus, kai 
jos . pasitraukė iš VLIKo veda 
mosios laisvinimo akcijos. Tuo 
posūkiu jos padėjo centrinėms 
mūsų organizacijoms tiksliau 
pasiskirstyti tarp savęs darbo 
lauku. Defetizmo, aišku, tos 
oi ganizacijos neturėtų kelti, 
jei politiniame laisvinimo lau 
ke ir nesireiškia, nei kliudyti 
VLIKo laisvinimo darbui, ly 
liai kaip ir Tautos Fondui mo 
bilizuoti tam tikslui lėšas.

Nematyti, kad Didžiosios 
Vakarų valstybės angažuotus 
šiuo metu Baltijos kraštams 
laisvinti, bet argi tų tautų žmo 
nės, gyveną užsienyje, neturė 
tų imtis laisvinimo darbų?

— Ne tik turi, bet ir gali tai 
padaryti. Jei nekeltume Lietu 
vos laisvės reikalo, jos ateitis 
labai lengvai būtų nurašyta ir 
išbraukta iš tarptautinės poli 
tikos klausimų. Jei ne mūsų 
pačių ir PET akcija šiuo reika 
lu, nei Washingtonas, nei Bon 
na, Londonas ar Paryžius sau 
galvos nesuktų dėl Lietuvos. 
Užsienio spaudoje, radijo ir 
parlamentuose vargu ar begir 
dėtume Lietuvos vardą mini 
nt. Lietuvos laisvinimo jyla bū 
tų palaidota. Atsidurtume to 
kioje padėtyje, kokioje ruvo 
me pries pirmąjį didįjį karą, ka 
da reikėjo aiškinti, kas ir kur 
yra Lietuva. Lietuvių organiza 
cijų, kurios puoselėjo mūsų 
kultūrinius klausimus, netrū 
ko ir tada, bet Lietuvos vardas 
buvo mažai girdimas.

Kaip žiūrite į tai, kad VLI 
Ko institucijas kartais ncig’a 
irai kedena įvairūs „kritikai“

Aleksandraveles medicininio 
punkto felčerė Karvelyte labai 
nustebo, kai pamatė, jog apy 
linkėję padaugėjo ligonių. Ir, 
tik išgirdusi apie „stcbukiada 
rį“, suprato, kodėl. Ji, mat, 
stebuklų daiyti nemokėjo, bet 
gydė taip, kaip ją mokė mo 
kykloje. Ir Karvelytė lyžesi su 
gėdinti apsišaukėlį.

— Kolege! Perimkile paty 
rimą! — nedavęs jai ne prasi 
žioti, pasiūlė Šeršniovas. — 
Tamsūs žmonės kalba, kad aš 
darąs stebuklus. Netikėkite! 
Iei ir padarė stebuklą, tai ma 

ir Vilniaus bolševikai?
— VLIKo darbą neigiamai 

gali vertinti tik tie, kuriems 
Lietuvos laisvinimo reikalai 
arba mažai terūpi, arba jie iš 
viso norėtų palikti lietuvių 
tautą jos dabartiniam liūdnam 
likimui. Kiekvienu atveju, to 
kie, neigiami kritikai, nepasiū 
lą jokių pozityvių žygių, nepa 
rodo nei pakankamo tautinio 
sąmoningumo, nei tikro paverg 
to krašto reikalų supratimo. 
Kad sovietinės vergijos įamži 
nimo siekią bolševikai puola 
VLIKą, tuo netenka stebėtis. 
Tai tik patvirtina, kad VLI 
Kas eina teisingu keliu ir kad 
jis nusipelno visų lietuvių pa 
triotų įvertinimo ir paramos.

Kaip žiūrite į VLIKo, AL 
To, LLK, PET ir PLB bendra 
darbiavimą?

— VLIKo bęndradarbiavi 
mas su ALTu yra nuoširdus, 
sėkmingas ir ypatingai tamp 
rus. Gyvas ir sklandus jis yra 
su LLK ir PET, lygiai kaip il

DABARTINĖS LIETUVOS GYVENTOJŲ SKAIČIAUS 
KLAUSIMAS

Lietuvoje po karo jau buvo 
darytas gyventojų surašymas, 
bet ligšiol Lietuvos gyventojų 
skaičius tebėra neaiškus, kaip 
neaiški jo tautine sudėtis. Ją 
atsidėję rusai slepia. Taip pat 
yra slepiama ir visos Rusijos 
gyventojų tautinė sudėtis.

Būdinga, kad Lietuvos oku 
pantas, palikęs oficialiai neva 
nepriklausomą Lietuvą, žymias 
jos dalis atplėšė ir vienas jų 
tiesiai sau pasijungė, kaip Ma 
žąją Lietuvą su Karaliaučium, 
o kitas atidavė Gudijai, kaip vi 
są rytinę Lietuvą, kurią gera 
valia 1920 metų sutartimi pri 
pažino Lietuvai. Mat, anot pa 
taries': apetitas ateina valga 
nt... O rusų apetitas juk nepa 
sotinamas, — Chruščiovas ne 
seniai atvirai prisipažino; gir 
di, mums nepakanka to, ką ga 
uname. . .

Bet ir sovietinės žinios apie 
Lietuvos gyevntojus yra įdo 
mios ir būdingos. J tas žinias 
reikia atkreipti dėmesys. So 
vietų statistika parodė, kad 
Lietuvoje 1940-56 metų laiko 
tarpyje buvę tiktai 2 milionai 

no bičiulis. Tai jis išrado šį 
nuostabų preparatą, gydantį 
visas ligas. Netrukus jį nau 
dos viso pasaulio medicinos 
vyrai. Bet kol kas mano bičių 
lio išradimas medicinos ir kiau 
šinių mokslo srityje nepripažin 
tas. Todėl jis draugiškai pasiū 
lė man pritaikyti j) praktikoje. 
Prašau, štai receptas: papras 
tas vištos kiaušinis, šviežias ir, 
pabrėžiu, apvaisintas, siijniašo 
mas su ricinos skiediniu. Pada 
rei injekciją — ir visos ligos iš 
garuoja.

Pritrenkta Karvelyte naują

su PLB, kurios pačią idėją yra 
savo laiku VLIKas iškėlęs. Gai 
la tik, kad kaikuriose žymiose 
vietovėse ne visi PLB veikėjai 
pakankamai tai įvertina.

Kaip su trijų seimų ruošimu 
vienais metais?

— Šiais jubilėjiniais metais 
seimų skaičius, jei visi jais to 
lygiai įdomautųsi, kaip spaudo 
je skelbiama ir kaip jais rūpi 
naši jų organizatoriai, nesuda 
rytų problemos. Dalyvių už 
tektų visiems. Reiktų tik, kad 
mūsų visuomenė parodytų dau 
giau aktyvumo, uoliai juose 
dalyvautų.

Gal reiktų daugiau kviesti 
į talką jaunimą?

— Jaunimo dalyvavimas 
yra sveikintinas. Tai yra savai 
me aišku. VLIKą sudarančios 
grupės darė ir daro visa, kad 
mūsų jaunimo dalyvavimas 
Lietuvos laisvinimo darbe nuo 
lat didėtų ir stiprėtų, tai lėšas 
mobilizuojant, tai ir atliekant 
kitus laisvinimo žygius.

ir 700 tūkstančių gyventojų, 
kai prieš tai jų buvo 3 milionai. 
Suminėtam laikotarpy, Lietu 
va netekusi, tos statistikos ži 
niomis, 200 tūkstančių gyven 
tojų, o faktinai apie 300 tuks 
tančių.

Kaip tas atsitiko? Sovieti 
niai šaltiniai ir čia daug ką sle 
pia. Suminima tik, kad pasinau 
dodami t. v. repatriacija, 1945 
—1946 m. į Vakarus išvyko 
178,000 lenkų. 1941 m. taipogi 
ir 1944—1956 m. sovietai iš 
Lietuvos išvežė 320,000 gpven 
tojų. Į tą sakičių įeina taipogi 
ir jaunimas, kuris buvo paini 
tas atlikti karinės tarnybos 
prievolę, bet ją atlikęs į savo 
tėvynę nebuvo grąžintas. Par 
tizanaudami prieš sovicdnį oku 
pantą žuvo apie 30,000 gyven 
tojų; kaikune padaliraai kovo 
jo prieš sovietus net iki 1949 
metų. Pažymėtas skaičius ir 
apie 60,000 lietuvių apleidusių 
tėvynę 1944 m. vokiečiams tr 
aukiantis, o raudonajai armijai 
artėjant. Is Klaipėdos krašto 
į Vokietiją pasitraukė kone vi

(Nukelta į 6-tą psl.)

preparatą išbandyti nepanoro, 
juk ji mokydamasi nieko apie 
tokį gydymą negirdėjo. Atsi 
sveikindama ji palinkėjo „kiau 
šinio ampulės" savininkui ge 
ros kloties ir vėl kamavosi su 
ligoniais.

Tyliai kankinosi ir rajoni 
nės ligoninės darbuotojai, nors 
Grigorijus Šeršniovas jau seno 
kai jų pašonėje "nuodija žmo 
nes. Pacientai, taip ir neissigy 
dę „kiaušinio ampulėmis", 
dar labjau susirgę ėmė plūsti 
iš visų rajono kraštų.
— Tavo liga įsisenėjusi, todėl 
„kiaušinio ampulės" negelbsti,
— ramina Šeršniovas nusimi 
nulį pacientą. — Tau reikia ki 
tų vaistų. — Ir, ištiesęs drums 
lino skysčio bonką, moko: — 
šiame tirpale ištirpinta 25 ada 
tos. Patrinsi juo skaudamą vie 
tą — ir pasveiksi. Tai — patik 
rinta. O jei nenori — išmesiu 
per duris. Tai irgi getas vais 
tas... Spręsk pats mirti ar gy 
venti. Kad kiaušinis tau nepa 
deda aš nekaltas.

Paprastai iš vištos kiaušinio 
išsirita viščiukas. Ir tai jau se 
niai nelaikoma stebuklu. Ka 
mariškėje, kaip matome, is 
vargšo kiaušinio išsirito turtuo 
lis Šeršniovas. Išsiritino jis iš 
io ir naujus baldus, radijo imtu 
vą, motociklą. Dabar lengvati 
kiai ir žiopliai, rizikuodami sa 
vo sveikata ir gyvybe, peri iš 
kiaušinio jam ir „ZIM'ą".

Čia tai iš tikrųjų stebuklas.
Antras ir dar didesnis kiau 

šinio stebuklas, kad jis uzmer 
kė akis rajono milicijos ir pro 
kuratūros pareigūnams. Jie 
nemato nei iš ko peri, nei kas 
peri ir kiek tie kiaušinio stebuk 
iai sveikatos darbo žmonėms 
kainuoja.
K. Verslovas, E. Uldrikis, 
(„Tiesos“ korespondentai).
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KAS JIE BUVO IR

Av{ iš jų padarė
totalistinis

JULIUS
IŠ Buivydaitės okupantas ne 

ką padarė. Beveik ne ką pada 
rė ir iš Juliaus Butėno. Kietas 
dzūkelis. Labai paprastai, be 
veik atvirai ir beveik nuošir 
džiai jis pasipasakoja apie sa 
ve knygoje „Tarybų Lietuvos 
rašytojai”... Beveik, nes jo auto 
biografijoje yra tokių jtarpų, 
kurios sovietiniam rašytojui 
neišvengiamos, kaip malda be 
amen, bet vis dėlto yra.

J. Butėną pažįstame kaip 
gerą monografijų rašytoją. Jis 
nepriklausomybės laikais stip 
riai buvo įsijungęs į sį darbą, 
kuris reikalavo didelio bagažo 
žinių, daugybes laktų ne tiktai 
žinojimo, bet ir tikslaus žinoji 
mo. Pasiėmęs rašyti nionogra 
fiją, J. Butėnas stipriai „įsikni 
so" į tą žinojimą. Kadangi laiko 
tarpis, iš kurio jis ėmė žinias, 
apie daugelį jo budinamųjų as 
menu siejosi gana tampriais 
satais, tai ir jo darbas, „besi 
knisant“, jam neše vis daugiau 
faktų, daugiau tikrumo ii to 
dėl jis pasižymėjo kaip rimtas 
monografijų rašytojas. Ir taip 
pasirodė jo parašytos mono 
grafijos: Povilas Višinskis, 
Vincas Kudirka, Žemaitė, Lie 
tuvių teatras Vilniuje.

Ka imes klausiame, ką iš 
Lietuvos rašytojų padarė so 
vietinis okupantas, tai čia pat 
ir „faktas ant veioo" — J. Bu 
tėnas nepriklausomybės laikais 
parašęs Žemaitės monografiją, 
dabar jau buvo priverstas ją 
perdirbti „ant okupantisko kur 
palio". . . Dabar Žemaite jau 
padaryta. . . „pirmos rūšies 
oolševikė“... Tai jau padaryta 
sovietinio okupanto.

Liūdnas Lietuvos rašytojų 
likimas. Vėl sugrįšiu prie Balt 
tūno, su jo „Pavasario srau 
tu“. Jis rašė pagal okupanto 
reikalavimus. Bet kokia baisi 
ironija. Kai jo tas srautas para 
sytas pirmosios okupacijos me 
tais, dabar jis jau baisus ana 
chronizmas. Pav., mokytojas 
ūkininkams aiškino, kad sovie 
tai duos žemės. Ūkininkas su 
abejojo, ar ilgam? Baltrūno 
mokytojas patvirtino: visiems 
laikams, amžiams. O po trum 
po laiko ūkininko abejonės pa 
sirodė. . . tikros — iš ūkininkų 
žemė buvo atimta ir paversta 
kolūkio žeme. . . Ūkininkas 
vėl liko be žemės. O Balti ūnas 
. . . be savo kūrinio. Tat, ar gi 
rašytojas, būdamas sovietų ok 
upacijoje, nesusigalvoja, kad

okupantas ?
BUTĖNAS
neapsimoka rašyti raštų, kurie 
po metų metami į šiukšlyną, 
kad rašytojas pasitodo melą 
gis ir liaudies apgavikas. . . To 
dėl rimti rašytojai arba rašo 
meniškus veikalus, kurie jo 
kiais laikais ir prie bet kkios 
santvarkos liktų vis dėlto kū 
riniais, meno kūriniais, kurie 
nuo laiko ir sąlygų nesensta, 
arba nieko nerašo. O tie sovie 
tiniai - okupantiniai peizioji 
mai tai yra tiktai bereikalin 
gas šiukšlynų didinimas.

J. Butėnas be monogratijų 
yra parašęs dar apsakymų 
(Sciklinės gonkos, Prikąstas 
liežuvis, romaną Mėlyni karei 
viai ir paskutiniu laiku para 
sė dar dramą „Pamilau dan 
gaus mėlynę" iš poeto J. Ja 
nonio gyvenimo. Be to, Sevčen 
kos ir K. Būgos monografijas 
ir kita.

Gimęs 1908 m., universite 
tą baigė 1924 m., buvo moky 
toju gimnazijose ir pokario 
metais dėstė literatūros istori 
ją Vilniaus universitete. J.Butė 
nas tipingas dzūkas, yra gimęs 
Galintėnų kaime. Merkinės 
vai., Alytaus ap.

ALEKSYS CHURGINAS
Jis — jonavietis, gimęs 1912 

m. 1935 m. jis baigė filosofijos 
mokslus Vytauto Didžiojo tini 
versitete Kaune, nuo 1936 iki 
1939 metų studijavo Paryžių 
je, po to Grenoblyje. Vokiečių 
okupacijos metų jis gyveno 
Lietuvoje. Po kai o jis daug ra 
šė vertimų — Šekspyio, Mopa 
sano, Servanteso, Puškino, 
Lermontovo, Nekrasovo, Ma 
jakovskio ir kitų. Churginas 
verčia gerai. Jo vetimai sklan 
dus ir galimai artimi ongina 
lui.

A. Chuginas rašytojų kny 
gai nieko pats neparašė, kny 
goję yra duota tiktai trumpos 
biografinės žinios.

Sunku būtų pasakyti, kas 
A. Churginas buvo, nes jis dau 
giau laiko gyveno Prancūzijo 
je, ir sunku pasakyti, ką iš jo 
padarė sovietinis okupantas, 
ateitis parodys, kur jis nuvai 
ruoš savo gyvenimą n darbus 
tarp šių laikų scilių ir charrin 
dų, kurios visiems Lietuvos ra 
šytojams yra pastojusios kelią. 
Eg nelengva vairuoti, ypač, 
kai audros nesiliouja ir kai bias 
ko vairuotojus, lenkdamos ei 
ti pavėjui, pasroviui... Reikia 
būti geru vairuotoju, kad vai

KULTŪRWE|^KKO^IKA
AMERIKOS LIETUVIU 

KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Kongre 

sas šaukiamas š. m. birželio 27 
ir 28 dienomis Bostone. Kong 
reso tikslas yra konsoliduoti 
Amerikos lietuvių jėgas ir pa 
sisakyti svarbiausiais Lietuvos 
laisvinimo klausimais. Kad ši 
tas tikslas būtų pilnai įvykdy 
tas, reikia sukrusti visoms lie 
tuvių organizacijoms, draugi 
joms, sambūriams ir sąjūdžia 
ms ir stengtis į Kongresą pa 
s lųsti savo delegatus. Nuo to, 
kaip plačiai Kongrese bus ats 
tovaujama
’. isuomenė, priklausys jo pasi 
sekimas ir jo nutarimų reiks 
r.iė.

Taip pat primename, kad or 
ganizacijos ir asmenys, kurie 
nori pateikti Kongiesui nau 
jus sumanymus bei pasiūly 
mus, juos raštu atsiųstų ALT 
centrui ne vėliau, kaip š. m. 
liirželio 10 diena.

Amerikos lietuvių

Gyvename svarbų politinį 
laikotarpį. Ateities kova už 
Lietuvos laivę gali pareikalau 
ti iš mūsų visų jėgų įtempimo. 
Gausiai ir vieningai dalyvauda 
mi Amerikos Lietuvių Kongre 
se, pademonstruokime pašau 
liui savo jėgą ir savo pasiryži 
mą tęsti kovą su rusiškuoju 
imperializmu tol, kol okupan 
to jungą nešanti Lietuva vėl 
Lūs laisva.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas.

• Dailininkų s-gos rūmuose 
Vilniuje buvo aptarti dailinin 
kų projektai darbams, skiria 
miems dailės parodoms. Mat, 
dailininkai neturi valios pasi 
rinkti parodai ką nori, bet tu 
ri gauti sutikimą iš partijos, 
ką jie gali parodai padaryti. 
O partija yra Maskvos, Lietu 
vos okupanto, kontrolėje. Pana 
šiai Maskva kontroliuoja visą 
Lietuvos gyvenimą.

tis vis dėlto plauktų ii Kad ne 
užšoktų ant kokios uolos. . .

Bus daugiau.

LEIDINYS APIE LIETU 
VOS VOKIEČIUS

Lietuvos vokiečių bendruo 
menės (Landsmannschatt) Vo 
kietijoje leidinys „Heiinats 
tinime“ gegužės numeiyje mi 
ni Didžiojo Kunigaikščio Gedi 
mino 1323 m. gegužės 26 d. iš 
leistą raštą, kuriuo vokiečiai 
kviečiami kurtis Lietuvoje. Šis 
raštas laikomas pirmuoju doku 
mentu, nuo kurio prasideda 
Lietuvos vokiečių istonja. Tai 
gi šiemet Lietuvos vokiečiai mi 
ni 635 m. savo istorijos. Tuo 
klausimu „Heimatstimme' 
skelbė prof, 
aipsnį.

Lietuvos 
Vokietijoje 
„bendruomenę.* 
schaft), kurios 
Hannoveryjc. Jos priešakyje 
stovi prof. J. Strauch, buvęs 
vokiečių gimnazijos Kaune di 
redaktorius ireikalų vedėjas yra 
H. Hahn. Mėnesinį leidinį 
„Heimatstimme“ redaguoja 
W. Guenther. Be benūruome 
nės, kaipo leidėjas pasirašinė 
ja Lietuvos vokiečių evangeli 
kų pagalbos komitetas. Kaipo 
jaunimui skirtas priedas lei 
džiama „Die Raute’’ (Rūta). 
Lietuvos vokiečiai savo ženk 
lėliu irgi yra pasirinkę rūtą.

Š. M. balandžio 19 — 20 d. 
Lietuvos vokiečiai Essen'i tu 
rėjo savo trečiąjį kulturinį su 
važiavimą, kuriame buvo nu 
tarta gegužės 26 d. (Gedimino 
kvietimo sukaktį) paskelbti 
Lietuvos vokiečių diena. Savo 
kalboje bendruomenės pirmi 
ninkas prof. Strauch išsitarė, 
kad didžioji Lietuvos vokiečių 
dalis nebeketinanti grįžti į se 
nąją tėvynę, bet kaipo daugu 
moję ūkininkai mielai paremtų 
savo „rytprūsių brolių" pastan 
gas „naujai apgyvendinti vo 
kiečių žemes rytuose* .

• Kauno Medicinos instituto 
dir. prof. Januškevičius kartu 
su Sovietų Sąjungos moksliniu 
kų medikų delegacija išskri 
do į JAV, dalyvauti tarptauti 
niame kongrese vidaus medici 
nos klausimais.

pa
V. Jungferio str

vokiečiai Vakarų 
turi įsteigę savo 

(Landsmann 
būstinė yra

č Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik
? raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

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

Prenumerata: JAV it kitur 3 dol. metams.

MONTREALIO DAILIŲJŲ MENŲ MUZĖJUS
(Montreal Museum oi Fine Arts)

Šis muzėjus įsteigtas beveik 
prieš 100 metų, 1860 m., pra 
džioje neturėjo savo patalpų 
ir buvo keliose vietose, oet 19 
12 metais jis atidarytas dabar 
tinėse, muzėjui pastatytose pa 
talpose, 1379 Sherbrooke W. 
1939 metais susidarė oigani 
zacija rūpintis šiuo mzėjum ir 
nuo šios datos mzėjus jau turi 
antraštėje suminėtą vardą, kai 
anksčiau jis buvo vadinamas 
mecenatų vardu.

Meno Sąjunga, kuri rūpina 
si muzėjum, išago iš Mcmtrea 
lio Menininkų Sąjungos, kuri 
susiorganizavo 184 7 metais. Ji 
rinko meno kūrinius — tapy 
bos, skulptūros ir kitus. 1909 
m. pp. W. ir A. Learmon Be 
quest savo įnašu žymiai padi 
dino meninių darbų rinkinį. 
Muzėjus dabar turi daug vertin 
gų originalų įvairių mokyklų 
ir įvairių krypčių, be to, ir įvai 
rių tautų. Muzėjus išsilaiko iš 
privačios paramos ir donacijų, 
kurias duoda federalinė ir pro 
vincijos valdžios.

Gegužės 20 dieną Muzėjaus 
direktorius, John Steegman 
pakvietė Montrealyje esančių 
tautybių atstovus specialiai 
jiems suruoštan priėmiman, ku 
rio metu pasisakė ir pats, J. 
Steegman, Meno Sąjungos 
prezidentas Wallis Hugh ir 
Šveicarijos Gen. Konsulas p. 
Kaestli.

Žmonės, ypač tie, kurie do 
misi menu, tikrai šiame muzė 
juje gali gauti daug giažių įs 
pūdžių, nes muzėjus turi labai 
įdomių ir vertingų kūrinių.

GELBĖKIME NUO M1R 
TIES MUZIKĄ

Buvęs Valst. Operos orkest 
ro fagoto koncertmeisteris ir 
„Dainos" dr-jos choro dirigen 
tas Juozas Kudokas Panemu 
nės sanatorijoje desperatiškai 
kovoja su baisia džiovos liga. 
Apie save jis rašo: ,,. . .Buvau 
labai sustiprėjęs, bet 5 metai 
fizinio darbo prie geležinkelių 
vėl mane grąžino sanatorijom 
Jaučiuosi blogai. Esu vartojęs 
visus tarybinius vaistus, bet 
organizmas prie jų priprato ir 
nebeduoda jokio efekto. Jeigu 
būtų galimybė, labai 
kaip galint greičiau 
man vaistų. . .”

Neišgalėdamas pats
jo efektingiau paremti, 
lankiai kreipiuosi į J. Kudoko 
buv. bendradarbius, bičiulius, 
kolegas muzikus ir visus lie 
tuvius su prašymu savo auka 
prisidėti prie talkos.

Kiekvienam aukojusiam pi i

prašau 
atsiųsti

vienas 
nuo

statysiu apyskaitą. Adresas: 
J. Zdanis, 902 Reba Place, Ev 
anston, III., U. S. A.

J. Kudoko adresas: Lietu 
va, Kaunas, Ryšių skyrius 11 
(Sanatorija), Kudokas Juozas, 
Via: U. S. S. R.
KAS GALĖTŲ SUTEIKTI 

BIOGRAFINIŲ ŽINIŲ 
ir paskolinti fotografijų žuvu 
siu karo metu gydytojų K. Ži 
niaus-Žinevičiaus, E. Švedo,
A. Krikščiūno, Molio (Sibire), 
stud. Adomo Plepio ir mirų 
siu gydytoju — Federavičiaus, 
P. Narkaus, L. Šimučio, M. 
Šimkevičiaus, B. Tolcvičiaus, 
Į. Marcinkaus. J. Aleknos ir 
P. Tikniaus? Žinios ir foto 
grafijos reikalingos ruošia 
mam spaudos leidiniui. Pra 
šom atsiliepti šiuo adresu . Dr.
B. Matulionis, Ąallum Lake, 
Rhode Island, U. S. A.
• Nuo liepos 1 dienos ruošia 
masi pereiti prie automatinio 
vagonų sukabinėjimo.
® Įvedama nauja keleivių su 
sisiekimo priemonė —• pašto 
autobusai. Jie naujai sukons 
truoti Kauno autobusų garnyk 
loję. Pirmieji tokie pašto auto 
busai kursuos Vilniaus - Žara 
su ir Vilniaus - Veisėjų ruože.

— LSK Neries vakaras įvy 
kęs balandžio mėn. 26 d. Liet. 
Auditorijoje, praėjo su pasise 
kimu. Čia buvo suvaidintas J. 
Krumino muzikinis montažas 
„Pabaigtuvės", kur; pastatė 
Cicero meno kolektyvas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Marija Gimbutas. ANCIE 

NT SYMBOLISM IN LITH 
UANIAN FOLK ARI. Me 
moirs of the American Folklo 
re Society Philadelphia, vo 
lium 49. 1958. 150 puslapių.

Tai yra anglų kalba parašy 
tas Dr. M. Gimbutienės veika 
las apie simbolizmą senąjame 
lietuvių liaudies mene. Knyga 
išleista gerame popiety, gerai 
atspausta ir labai gausiai iiius 
truota — kryžiais, skryniomis, 
koplytėlėmis, namų apyvokos 
dalykais, lietuvių liaudies dai 
nomis, kurių tekstai patiekti 
lietuviškai ir versti angliškai. 
Leidinys įdomus lietuviams ir 
vertingas įteikti kitataučiams, 
nes jis daug ir gražiai papasa 
koja apie lietuvių tautos dva 
sines vertybes — meną ir ja 
me sukauptą simbolizmą.

LIETUVIŲ DIENOS pas 
kutiniame numery Įdėjo Faus 
to, St. Pilkos, skulptoriaus Pet 
ro Rimšos ir kitų nuotraukas 
ir iliustracijas.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
32.
Po pusvalandžio jie pasiekė Klevus.
Įeinančius j rūmą juos pasitiko Viktoras Survija, jaunas, 

augštas vyras, tamsaus pailgo veido, su juodais ūseliais ir ne 
didėlėmis žandenomis. Juodos, kiek įdubusios akys žvelgė 
atvirai, jdemiai. Pasisveikinęs jis mandagiai prašė svečius į 
vidų.

Piicskanibary, laiptais iš viršaus, netikėtai pasirodė Ake 
laitis. Karstai, kaip visada puolė sveikinti atvykusiųjų :

— Kunige! Taip seniai besimalę! Ir ponas Dimša čia' 
Koks as laimingas, kad jūs atvažiavote! Ponas Survila pada 
lė mums visiems neapsakomą džiaugsmą, sukviesdamas kai 
mynus. Ponas Viktoras turi tiek daug mums naujo pasakyti!

— Ir aš džiaugiuosi tamstą čia radęs, — atsiliept Macke 
vičius, — ypač, kad turiu ir reikalą į tamstą.

— Apie reikalus vėliau, o dabar prašau į vidų — kvietė 
svečius ponas Viktoras.

Salone, be pačių šeimininkų, sėdėjo dar du svečiai — po 
nas Šilingas iš Paberžės ir ponas Kudrevičius iš Surviliškio. 
Visi tarpusavy buvo pažįstami, tad pašnekesys susimezgė leng 
vai, ypač, kad Survilai mokėjo svečius užimti kaimyninių san 
tykių ir sezono darbų temomis. Visiems rūpėjo išgirsti iš 
Viktoro sostinės naujienas, bet jis laukė atvykstant paskuti 
nių kviestųjų — panelės Skrodskytės ir pono Piankos.

Pagaliau už langų sudundėjo fajetonas, ir Viktoras išsi 
skubino pasitikti atvykusiųjų. Po valandėlės jis įlydėjo į sa 
loną vieną Skrodskytę.

— Ponas Pianka neatvažiavo, — paaiškino Viktei as. — 
Užtruko kažkur. O kur, žino nebent panelė Jadvyga.

— Nežinau, — gynėsi Skrodskytė. — Turėjo parvykti iš 
Vilniaus. Matyt, pavėlavo. Na, bet pirmiausia leiskite pasisvei 
kinti.

Ji su išskėstomis rankomis puolėsi prie ponios Survilienės.
— Jadze! Tu labai pasikeitei per tuos dvejus metus, — 

kalbėjo, ją bučiuodama ponia Survilienė.
— Į gerą ar j blogą? — juokaudama klausė Jadvyga.
— Žinoma, į gerą. Išgražėjai, subrendai, atrodai visai 

savarankiška moteris.

Jadvyga nusijuokė savo trumpu, skambiu juoku:
— Vadinasi, pasenau! Užtat iš tiesų esu savarankiška. 

Tėvas manęs nenorėjo leisti, o aš štai ėmiau ir atvažiavu. Ai 
ne emancipacija?!,

Survilams nebuvo malonu, kad Jadvyga primine tėvą, tuo 
tarsi priekaištaudama, kam jis nebuvo kviestas kartu su uuk 
teria. Bet ji, matyt, nepriekaištavo ir kalbėti apie tėvo nepa 
kvietimą visai nesivaržė.

— Tėtis santykiuose su žmonėmis laikosi savotiškos tak 
tikos, — kalbėjo ji toliau, — šiais laikais netinkamos taktikos. 
Aš su juo nesutariu. Prisipažinsiu, tarp mudviejų jau kito la 
bai nemalonių konfliktų.

Senasis Survila, norėdamas pakreipti pašnekėsi j bend 
resnio pobūdžio temas, tarė:

— Ponas Skrodskis yra konservatyvių pažiūru bajoras 
tiek ekonominėje, tiek politinėje srityje. Lietuvoje yia nema 
ža dvarininkų, kurie taip galvoja ir elgiasi, kaip jisai.

— Deja, tai maža paguoda! — sušuko Jadvyga, žybtelėjo 
si akimis. — Mes jaunoji karta, šiandetn turime išpiiKti savo 
tėvų klaidas. Ar ne taip, ponas Viktorai? — klausė jo prita 
rimo.

— Džiaugiuosi giaziais panos Jadvygos pasiryžimais, — 
santūriai šypsodamasis, pritarė jai jaunasis Survila.

Jia gal nė pats sau nenorėjo prisipažinti, kad siapta įau 
kė Skrodskytės ir nuo pat jos pasirodymo akyliai stebėjo sa 
vo jaunų dienų kaimynę. Gerai motina sakė: Jadvyga pasikei 
tusi į gera. Ir ką apie ją girdėjo parvažiavęs, ir šitie štai jos 
pačios žodžiai liudijo, kad netolimos ateities įvykiuose jųdvic 
jų mintys, jausmai ir darbai nebus priešingi.

Iš eilės derėjo pasisveikinti su Mackevičium.
— Ponas Viktorai, supažindink mane su kunigu, — pa 

prašė pakuždomis.
Bet-Mackevičius tai nugirdo ir pirmas ištiesė jai ranką.
— Juk mudu pažįstami, panele Skrodskytė. As tamstą 

mačiau kapinėse per Daubaro laidotuves. Tamsta klausei 
mano pamokslo.

Taip netikėtai užklupta, Jadvyga nesusigriebė nė Ką at 
sakyti. Ji beveik su baime pažiūrėjo jam į akis, pasiruošusi 
sutikti rūstų jo žvilgsnį, bet akys šį kartą buvo geros, jos žiū 
rėjo ne rūsčiai, bet atlaidžiai truputį pašaipiai.

— Esu tikras, kad mudviem pyktis nereikės, — pridėjo 
jis, tarsi ją padrąsindamas.

Bet trumpas Jadvygos sumišimas jau praėjo, ir ji atsakė 
garsiai, nebesivaržydama :

— Su jumis pyktis, kunige, reikštų iš anksto ruoštis pra 

laimėti. A š to nenorėčiau.
— Na, štai ir išsikalbėjome, kaip dera geriems kaimyną 

ms, — nusišypsojo pasitraukdamas Mackevičius.
Visi kviestieji jau buvo atvykę, tad ponia Survilienė pa 

prašė svečius į valgomąjį pžkąsti, nes jau artėjo vakaras. Stu 
las atrodė kukliai ir buvo padengtas ne tiek poniškai vakarie 
nei, kiek sotiems pavakariams. Jaunasis Survila norėjo, kad 
vaišės derintųsi su intymiu šio kaimynų susitikimo pobūdžiu.

Prie stalo patarnavo Steponas — pilstė vyną, žiūrėjo, ar 
ko ne.stoka. Mackevičius akyliai stebėjo šį nepaprastą clvari 
ninko liokajų. Kelionėje į Lydiškes Petras Balsys daug pri 
pasakojo Kunigui apie šį savo dėdę. Iš pažiūros jis niekuo ne 
siskyre nuo kiekvieno kito liokajaus. Apsivilkęs fraku, vieną 
ranką apsimovęs balta pirštine, su savo skustu veidu, plačio 
mis žandenomis, apiplikusiu pakaušiu, santūria veido išraiška 
ir lygiai plaukiančia eisena jis atrodė nieko daugiau save gy 
venime nedirbęs, kaip vien vaikštinėjęs tarp virtuvės ir valgo 
mojo, ir nieko daugiau nesirūpinęs, kad vien kad nepalietų 
sirubos, nesukultų indų, neužlašintų ant stalo pilstomo vyno. 
Bet Mackevičius žinojo, kad po ta liokajiškų manierų ir abe 
jingumo kauke slepiasi lietuviška, valstietiška sąmonė ir kad 
atėjus tinkamam momentui ji gali su visa jėga išsivcižti į vir 
šų. Mackevičius savo atmintyje pasižymėjo Survilos liokajų,- 
kaip ateičiai reikalingą žmogų.

Vogčiomis stebėjo Steponą ir pana Jadvyga. VaKar vaka 
.e Agota, sužinojusi, kad panelė rengiasi atlankyti Survilus, 
avo įpročiu atsiduso ir, primygtinai klausiama, tarsi nenoro 

mis papasakojo, kaip kadaise panelės senelis Balsių Stepuką 
padovanojęs vienam savo svečiui. Tas Stepukas ir esąs pono 
Survilos liokajus, Petro Balsio dėdė. O kitą dėdę ponas Skro 
dskis atidavęs į rekrutus, bet tas, sako, pabėgęs. Agotos paša 
kojimas sukėlė nemaža kartėlio Jadvygai. Ak, kur tik ji pasi 
suka, vis naujos skriaudos, naujos neteisybės! Ar ištesės ji 
bent dalį jų išpirkti, atlyginti? Ir stiprėjo jos pasiiyžimas iš 
teseti.

Tuo tarpu Viktoras, sėdėdamas šalia Jadvygos, stengėsi 
jai patarnauti ir įtikti. Iš pradžių sunkiai jam tas segėsi. Pa 
kili pirmojo pasimatymo ir pasisveikinimo nuotaika atslūgo, 
Įadvyga atrodė lyg išsiblaškiusi, lyg susirūpinusi ir maža 
kreipė dėmesio į savo kaimyno rodomą dėmesį.

— Matau, kad pana Jadvyga nuobodžiauja, — pagaliau 
neiškentęs tarė su priekaištu. — Ar ne Varšuvos atsiminimai 
bus to priežastis?

— Aš galėčiau tą patį pasakyti apie poną Viktoią, — at 
sikirto ji, nepatenkinta jo pastaba. (d. b.)
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Bukime sveiki!
RAŠO DR. A. GRIGAITIS

GYDYTOJA IŠ LIETUVOS STEBINA PASAULĮ
,,Coronet“ žurnalas (1958 žens rodžiusi patraukimą gy 

m. balandžio mėn.) palaipino dymui. Būdama penkių metų

ATSAKYMAS Į „KRITIKĄ IR IR IŠMINTIS”, 
DR. M. ANYSAS

Tulžies akmenimis serga su 
augę — dažniau motei ys negu 
vyrai. Nutukimas, nėštumas 
yra palankūs faktoriai šiai Ii 
gai.

Tulžies akmenų priežastim 
dažniausiai būna tulžies pūslės 
įdegimas — kataras, užsitven 
rimas pūslės syvų, pergausus 

maistas, ypač turtingas rieba 
lais, gyvuliniais baltymais, sto 
ka judėjimo.

Pūslėj pradeda nusėsti pūs 
lės syvų druskų. Jos virsta 
smulkiomis kietomis kruopely 
temis, kurios, laikui bėgant, 
dėl nenormalaus gyvenimo ir 
mitybos didėja, kol kartais pa 
siekia net karvelio kiaušinio 
didumo.

Šios kruopelytės, kurias 
galima būtų pavadinti smėliu, 
gali pačios savaime išslinkti. 
Priešingu atveju įvyksta akme 
nų išsivystymas. Be to, tulžies 
akmenų priežastimi gali būti 
ios ir jos takų sužeidimas, in 
ekcija, kuri dažniausia paten 

ka iš žarnų.

Ligos simptomai
Dažnai tulžies akmenys, 

ypač dideli, gali metų metus 
ramiai tūnoti tulžy, neduoda 
mi jokių reiškinių. Bet kai ak 
muo papuola į tulžies taką, ku 
rs veda į žarnas, prasideda sk 
ausmai. Skausmai dingsta, jei 
akmuo iš tako grįžta atgal tul 
žin, arba prasiveržia i žarnas. 
Ilgesnis tulžies tako užkimši 
mas akmeniu pasireiškia gelt 
lige, pūslės įdegimu, pakyla 
temperatūra, prasideda bend 
ras kūno negalavimas. Dažnai 
prie akmenų priepuolio būna 
piktinimas, vėmimas. Žinoma, 
svarbiausias simptomas — sk 
ausmas dėl įstrigusio akmens. 
Skausmai būna dešinoj pusėj 
po krūtine, kartais atsiliepia 
nugaroj, dešiniam pety. Prie 
puolis dažnai atistinka po sun 
kaus gausaus valgio. Skaus
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mai gali tęstis kelias valandas, 
o kartais ir kelias dienas. Jei 
akmuo iš įstrigusio tako grįž 
ta pūslėn, skausmai aprimsta 
ir žmogus gali jaustis sveikas 
iki sekančio priepuolio. Iškri 
tus akmeniui į žarnas, ligonis 
atrodo pasveikęs. Bet čia sle 
piasi pavojus, kad vėl gali at 
sirasti naujų akmenų. Kas kai
tą turėjo akmenis ir nuo jų iš 
sigydė, tas turi palinkimą nau 
jų akmenų susikrauti.

Pasikartoją priepuoliai veda 
prie chroninio tulžies pūslės 
kataro, kartais su pavojingo 
mis žmogaus gyvybei kompli 
kacijomis.

Gydymas ir profilaktika
Pirmoji pagalba priepuo 

liui įvykus kol atvyks gydyto 
jas.

Paguldyti ligęnį lovoj, atseg 
ti diržus, rūbus, varžančius 
kūną. Tulžies srity uždėti karš 
tą pūslę, elektros pagalvėlę, 
daryti prišutinimus, naudoja 
ma bet kokioj formoj sildy 
mas. Kartis padeda karštoka 
vonia. Jei yra įdegimo reiški 
nių (pav. temperatūra), varto 
jamas ledas. Susilaikyti nuo 
bet kokio valgio. Galima duoti 
po 1 — 2 arbatinius šaukšte 
liūs virinto vandens, arbatos, 
vaisių sunkos.

Pakviestas gydytojas įlei 
džia vaistų ir dažniausia prie 
puolio skausmai praeina. Jei 
gi vaistai negelbsti, tuomet be 
lieka tik opei’atyvims gydy 
mas.

Išėjus akmeniui arba pra 
ėjus priepuoliui ir likus akme 
niui tulžy, reik laikytis specia 
lios dietos ir tam tikrų sveika 
tai palaikyti sąlygų. Vengti 
sunkesnio fizinio darbo, kas 
dien 1—2 vai. daryti pasivaikš 
čiojimą šviežiame ore, vengti 
susijaudinimų, ypač patartina 
daugiau judėti proto darbą dir 
bantiems ir linkusiems nutuk 
ti.

Rūbai neturi varžyti vidų 
rių. Gorsetai ir panašūs suvar 
žymai kliudo tulžies skysčių 
nutekėjimui kas kartais būna 
akmenų atsiradimo priežas 
tim. Nukritusius vidurius lai 
kyti pakeltus specialiu banda 
žu.

Valgyti dažniau, mažais kie

straipsnį, pavadintą „Surgeon 
to the World'*, kuriame yra 
aprašoma iš Lietuvos kilusi gy 
dytoja dr. Genia Ida Sakin, su 
pažindinant su jos nuostabiais 
darbais.

Ši gydytoja, kurios specialy 
bė yra plastikinė chirurgija, 
įvairiose pasaulio dalyse yra 
pagelbėjus: tūkstančiams de 
formuotų žmonių. Ir kas svar 
biausia ji tai atliko nemokamai 
— vien tik jausdama moralinį 
pasitenkinimą.

Žurnalas pažymi, jog dr. Sa 
kin, kuri dabar jau bemaž 70 
metų, yra Amerikos pilietė, 
yra gimusi prieš I-jį pasaulinį 
karą Lietuvoje. Ji jau nuo ma
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kiais, kas padeda tulžies pūs 
lei išsituštinti. Valgyti pama 
žu, gerai sukramtyti. Saugoti 
virškinamąjį traktą nuo susir 
girnų, o susirgusį tuoj gydyti.

Kai skandis, žarnos, kepe 
nys veikia normaliai, yra ma 
žesnis pavojus atsirasti akme 
nims. Į tulžies funkciją dide 
lės reikšmės turi nervų siste 
ma. Todėl evngti nervų erizni 
mo.

Geras dalykas oro, saulės, 
šiltos šaltos vonios — jos pa 
gerina kraujo apykaitą bend 
rai ir kartu tulžies pūslėje.

Dieta
Vengti nesaikaus alkoholio 

vartojimo, geriausia visai jo 
nevartoti. Vengti aštrių pries 
konių — pipirų, garstyčių, vai 
gomos druskos vartojimą nu 
mažinti iki minimumo. Vieton 
acto naudoti citrinos sunką, 
vengti šaltų gėrimų, rytais 
prieš valgį išgerti stiklinę ka 
ršto vandens — padeda valy 
ti tulžies syvus. Nevartoti 
maisto, kurs duoda daug ga 
zų, pav. kopūstų, agurkų. Kas 
nori apsisaugoti nuo akmenų, 
privalo atsiminti, kad konser 
vuotas (kenuotas) maistas, 
ypač mėsa, žuvis, yra tulžies, 
inkstų akmenų formuotojas.

Maistą naudoti tik šviežią. 
Iš mėsų vengti kiaulienos, 
ypač riebios. Apskritai, šią Ii 
gą turint, riebi mesa netinka.

Nevalgyti inkstų, smegenų. 
Iš mėsos geriausia— veršiena, 
aviena, vištiena.

Gyvulių riebalų vengti. Ge 
riausiai tinka nesūdytas svies 
tas, stalo aliejus. Maistas turi 
būti maišytas, jame tun viršy 
ti daržovės, vaisiai, bulvės, grū 
dų patiekalai, pienas, varškė. 
Keikų, tortų, saldumynų veng 
ti. Geriau tinka virtas negu 
keptas maistas. Daugiau var 
toti skysčių.

amžiaus ji kartą prisiuvo ož 
kai ausį, kurią si bemaž bu 
vof nusšplešusi, lįsdama per 
spygliuotų vielų tvorą. Ožkos 
žaizda tada gerai sugijusi.

Vėliau ji įstojo į Fridrich 
Wilhelm uuniversitetą Berly 
ne, kur baigusi studijas ji ver 
tesi plastikinės chirurgijos 
srityje. Negalėdama pakęsti 
nacių persekiojimo, dr. Sakin 
1937 metais išvyko į J. A. V. 
Jos tėvai, kurie liko Lietuvo 
je, buvo nužudyti nacių, o jos 
brolis pabėgęs į Šanchajų, Ki 
nijoje, buvo užmuštas per ja 
ponų lėktuvų ataką. Taip ji 
likusi viena savo sugebėjimus 
panoro panaudoti kitų žmonių 
gelbėjimui ir savo daibe jieš 
koti užsimiršimo.

1943 m. ji įstojo į JAV ar 
mijos medicinos dalinį. Čia pa 
siekė majoro laipsnį n išbuvo 
iki 1948 m., kada, išėjus įsta 
tymui dėl moterų medicinos 
augšt. tarnautojų atleidimo, 
turėjo apleisti armijos eiles.

Tada ji išvyko į Graikiją, po 
to — Turkiją ir Izraelj, vėliau 
— Braziliją, Japoniją, Filipi 
nūs. Kartkartėmis dr. Sakiu 
sugrįždavo Amerikon ir čia, 
susitaupiusi pinigų, važiuoda 
vo į kitus kraštus, kur nemo 
karnai gydė ligonius.

1956 m. New Yorke įvyko 
„The Most Unselfish Woman 
in America“ rinkimai ir tokios 
moters titulą laimėjo dr. Sa 
kin, nors ji Amerikos gyven 
tojam buvo gana mažai pažįs 
tama.

Žurnalais pasakoja atsitiki 
mą, įvykusį prieš kelis mene 
sius New Yorko geležinkelių 
stotyje. Tada, žmonių spūsty 
je, ją pagavo vienas vyriškis, 
kuris ją pakėlė į orą ir pabu 
čiavo, paklausdamas: „Ar tu 
manęs nepažįsti maj. Sakin?“ 
Aš buvau sužeistas Remagen 
vietovėje ir ten man įdėjai nau 
ją smakrą. Žiūrwėk, dabar sun 
ku pastebėti net randą!" Ji pa 
lietusi buvusią žaizdą, tcišta 
rė: „Man smagu, jog taip ge 
rai viskas pavyko“. O jai ne 
pažįstamas žmogus, skubėda 
mas į savo traukinį, dar pridė 
jo „Dievas telaimina tave!“

Tokių žmonių, kaip šis yra 
tūkstančiai ir jie visi, dr. Sa 
kin pagalba, džiaugiasi atgavę 
prarastas kūno formas. O mu 
ms yra smagu, jog ši nuosta 
biai pasiaukojanti moteris yra 
kilusi iš Lietuvos ir ji save va 
dina „Lithuanian — born Ame 
rican“. E. Sulaitis.
• „Elfos“ fabrikas Vilniuje be 
magnetofono „Spalis“ gamina 
ir magnetofoną „Vilnius“.

atsp. „Nepr. Lietuvoje, 1958 
m. bal. m. 2 d.

Ir vėl išlindo yla is maišo, 
nes pasiėmė mane kritikuoti 
tūlas slapyvardininkas V. S. 
Mastis, kuris kalbamoje pas 
kaitoje greičiausiai visai neda 
lyvavo.

Skaitytojų informacijai no 
rėčiau pasakyti, kad paskaito 
je dalyvavo viso tik apie 30 as 
menų, iš kurių pusė tuzino bu 
vo žinomų Toronto lietuvių. 
Likusi dalis susidarė iš vietinių 
ir svetimšalių studentų ir šiaip 
publikos, kuri Tarptautiniame 
Institute lankosi.

Nors ir paskaitoje nedalyva 
vęs, slapukas visgi jautėsi įpa 
reigotas mano krtiką neigti ir 
kartu, kaip įprasta, mane as 
meniškai įgelti: „klaidingas 
įvertinimas, blogas psichologas 
ir kritikuotojas, netiksli ii ne 
pateisinama kritika n nemo 
kas pakankamai kalbos, grynu 
anglšku akcentu pasaKytę kai 
bą suprasti“.

Kadangi Mastis pasirašo sla 
pyvardžiu, reiškia neturi drą 
sos savo užsipuolimus viešai 
apginti, nerandu reikalo su juo 
polemizuoti, tuščius šiaudus 
kulti, tuo labaju, kad psieudo 
nin u užsidengęs, jis gali viso 
kiti tvirtinimų iš piršto aiba iš 
paišelio išsčiulpti. Tokios rū 
šies kritkuotojus prieš keletą 
metų prof. Biržiška tinkamai

pavadino.
Jeigu Mastis atidengs savo 

tapatybę, mielai norėčiau su 
juo susitikti, angliškai pasi 
kvosti ii kartu aptarti jo kitus 
iškeltus tvirtinimus: nesvarbu 
mokslas, svarbu bendras išsila 
vinimas; mokslai gana lengvai 
pasiekiami, bet bendras išsila 
vinimas tikrai sunkiai pasiekia 
mas ir tt. Mane labai domintų 
jo tvirtinimas, jog mokslai ga 
na lengvai pasiekiami, ypatin 
gai šiuo metu, kai vakarų pa 
saulis, specialiai USA u Kana 
da yra susirūpinę greitu laiku 
padidinti mokslininkų kadtą.

Prie tos progos aš jam ir pa 
pasakočiau, ką apie šitą paskai
tą pasakė joje dalyvavęs švedų 
kilmės studentas. Nenorėčiau 
šitą jo išsireiškimą spaudai pa 
duoti.

Pabaigoje norėčiau pažyme 
ti, kad mano kritika neturėjo 
nieko asmeniško prieš prele 
gentę kaip asmenį, bet ji bu 
vo nukreipta prieš kaikuriuos 
paskutiniame laike pasireišku 
sius paskaitininkų nukrypi 
mus. Jeigu lietuvių bendruome 
nė rengia paskaitas svetimša 
liūs apie Lietuvą informuoti, 
tai šitos paskaitos, sakomos lie 
tuviškų inteligentų, turi būti 
tinkamoje augštumoje. Atvir 
kščiai jų visai nedaryti.

Red. pastebi, kad p. Mastis 
ne slapyvardė, bet pavarde.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUO'I'AS DARBAS.

g 259—3 Ave Ville Lasalle. PO 8-4588.

X Verdun PO 6-5641 c
HICKSON GROCERY

ŠALUS ir MAIŠO PRODUKTAI^
X . . \y. Pristatymas nemokamai X
& • v>
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas X

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

RA vmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

j LAIKRODININKAS -AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.:!;
ĮsDidesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. ;!; 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. Ų 
•$ Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

ŠĮ A. NORKELIŪNAS Į
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
$ VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. $
X 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp, St. Zotique)
X Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
X 12 metų patyrimas.

Garbingoji Mrs. Elicn Fair 
clough, Valstybės Sekretorė 
ir federalinio parlamento na 
rė iš Hamilton West, išrink 
ta garsiausia Kanados mote 
rimi 1957 metais. Ji yra pir 
moji moteris kada nors bu 
vusi Kanados federaline mi 
nistere. Į kabinetą ji pateko 
ministerio pirmininko Die 
fenbaker kvietimu, kai jis 
laimėjo rinkimus 1957 birže 
lio 10 d. Šiaip jau ji yra re 
gistruota buhalterė, apie 
penkiasdešimties metų, pir 
mą kartą išrinkta į federal: 
nį parlamentą 1951. Prieš 
tai ji penkeris metus buvo 
Hamiltono miesto Tarybos 
narė. (CS).
— Kulikauskas laimėjo Lie 

tuvos šaškių meisterio vardą.
— Vokietija pradėjo baigia 

muosius futbolo susitikimus. 
Astuonios komandos yra pada 
Imtos į dvi grupes. Jos yra dau 
geliui lietuvių tremtinių 
pažįstamos komandos: SV 
Hamburg, FC Koln, Eintra 
cht Braunschweig, S. C. Kari 
sruhe, FC Nurnberg, FC Sch

ĮAMŽINKITE SAVO 
BRANGIUOSIUS

padėdami išleisti „Kristofprų” 
minčių knygą.

Vis dažniau tenka sutikti lie 
tuviškoj spaudoj atsiiiepimų ir 
susidomėjimo taip vadinamu 
„Kristoforų“ sąjūdžiu.

„Geriau uždegti kad ir men 
ką žiburėlį negu keikit tamsą“ 
— prie maldos, atgailos ir vei 
kimo skatinantis Kristoforų šii 
kis.

Lietuvių Kristoforui bičiulių 
Būrelis paruošė spaudai gal 
pirmąjį šioj srity lietuvišką 
veikalėlį gilesniam sąjūdžio 
dvasios pažinimui su įvadu į 
veikimą ir kasdienine mintimi 
iš T. Keller .sąjūdžio įsteigėjo 
knygos „Just for today“.

Veikalėlis planuojamas pa 
trauklaus formato, 200 pusią 
pių, su keletą pritaikytų ilius 
tracijų, kietais ivršehais. Ski 
riamas visiems labjau susirūpi 
nusiems žmonijos ateitimi — 
norintiems pasidabruoti dėl 
„Geresnio Pasaulio“.

Aukotojams brangūs asme 
nys bus įamžinti pirmuose kny 
gos lapuose, Yra jau ir aukoju 
šių.

Aukas prašome siųsti Lietu 
vių Saleziečių gimnazijos ant 
rašų — Costelnuovo Don Bos 
co (Asti) Italijoje.

— Buvęs pussunkaus svorio 
mesteris Joe Maxim galvojo, 
kad kelionė į Europą jam bu 
vo mažu pasivaikščiojimu — 
„atostogomis“, kurios kartu 
papildys kišenes doleiaiis. Iše 
jo kiek kitaip, nes jau Stuttga 
rde pralaimėjo vokiečiui Heinz 
Neuhans.

— Žinomas Vokietijos žai 
dejas Fritz Walter šią vasarą 
žada užbaigti aktyvaus futboli 
ninko karjerą ir perimti trene 
rio pareigas savo klube.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC 1
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai X 

Iir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. SI A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. XLietuviams nuolaida. X

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, XMontreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. <



6 PS L. NE P RIK LAUS OMĄ LIETUVA 1958. V. 28. — Nr. 22 (584)

MŪSŲ PP ORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.
Klaipėdos Žalgirio stadiono 

rajone Įvyko stipriausių Lie 
tuvos dviratininkų lenktynės 
apie 28 km nuotolyje. Pirmą 
vietą laimėjo kaunietis J. Gi a 
bauskas prieš K. Paršaitį .r B. 
Joniką.

Šiauliuose, Maskvos Loko 
mtyvo krepšinio komanda Įvei 
kė Šiaulių — Teisių rinktinę 
51:48, Šiaulių rinktinę 71 ;55, 
o Maskvos moterys laimėjo 
taip pat prieš tuos pačius mies 
tus 49 :45 ir 45 :42.

Vilniaus miesto krepšinio 
pirmenybių pirmojo rato nuga 
lėtoju išėjo PSK komanda, ant 
roję vietoje — Švietimo ir tre 
čioje — Vilniaus Universitete 
tas.

Daugpilio Dauguvos krepšį 
ninkai pralaimėjo draugiškose 
rungtynėse Panevėžio mies 
tui: moterys 29 :54 ir vyrai 36: 
63.

Šachmatų pirmenybėse po 
devynių ratų veda Baršauskas 
ir Krimeris po 6 taškus, pries 
Škėmą, Višomirskį ir Maželį.

Birželio mėnesi Taline įvy 
ks Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rumunijos ir rytinės Vokieti 
jos lengvosios atletikos rung 
tynės, kur jie Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje susitiks su Lie 
tuvos sportininkais.

Kaip sunku Lietuvos jauni 
mui siekti gražaus sportinio 
gyvenimo, pasako du laiškai, 
rašpti iš Salantų rajono, Šatei 
kių vidurinės mokyklos, J. Ža 
limo ir A. Viskantos vilkiškio 
sporto redakcijai. Juose sako 
ma: „pernai, mes staitavome 
su skolinta apranga ir avaly 
ne, o bėgikai bėgdavo visai be 
batukų, kurių nė vienos poros 
•net su žiburiu nerastume mo 
kykloje. Vietoje rutulio, tenka 
svaidyti akmenį ir t. t.“. Ko 
mentarai, atrodo, neretaklingi.

Ryšium su žaidynėm Hamil 
tone, šiame Nr. talpiname tru

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(Įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav V. DUNDYS

NAUJA OPERA 
LIETUVOJE

KUDIRKĄ MINES IR 
LIETUVOJE

Kudirkos Naumiestyje, kur 
gyveno (prieš 100 m. gimė) 
lietuvių tautos himno autorius 
Vincas Kudirka, miesto viduri 
nės mokyklos mokytojai ir mo 
kiniai rengiasi paminėti tą su 
kaktį. Moksleiviai pasodino gė 
les prie Kudirkos paminklo. 
Mieste ir apylinkėse yra daug 
senų žmonių, kurie pažinojo 
Vincą Kudirką. Dabar renka 
mi jų pasakojimai, 
mai apie jį. 
bus perduota 
ir literatūros 
bus lokalinis, 
minėjimas.

• Dominykas 
kalo“ leidyklos knygų redak 
torius, dabar dirbąs Lietuvos 
valstybinėje grožinės literatu 
ros leidykloje, minėjo 50 metų 
amžiaus ii 25 metų knygų re 
dagavimo sukaktuves. Jis, be 
to, yra vertėjas.

• Pirmąją premiją Maskvoje, 
Čaikovskio vardo konkurse lai 
mėjęs amerikietis Wano Cle 
berno koncertavo Rygoje. Pia 
nistą sovietinė spauda labai gi 
ria.
G Sovietų Vilniuje leiužiamas 
savaitinis laikraštis „Literatu 
ra ir menas“ vis daugiau pa 
jungiamas okupaciniai propa 
gandai ir vis mažiau rašo apie 
literatūrą ir meną. Vietoje to, 
kad aptartų Lietuvon rašyto 
jų, kompozi^otiitį, dailininkų 
ir pan. darbus, laikraslis per 
pildomas ta pačia propaganda, 
kuria pilna ir „Tiesa“, n beveik 
nieko nerašo apie liteiatūrą ir 
meną. Kaikurie numeriai išei 
na absoliutiškai tušti. ,
• Lenkijos delegacija Lietuvo 
je. Tai Košalino vaivadijos de 
iegacija, kuri Lietuvoje buvo 
vėžinama pirmoje eilėje po „pa 
žangius” kolūkius.
• Apie žurn. J. KauneckĮ buv. 
„Lietuvos Žinių“ vyriausią re 
porterį, ilgą laiką nebuvo jo 
kių žinių. Dabar Vilniaus „Tie 
sa“ 100-rne numeryje Įsidėjo 
ištrauką iš J. Kauneckio par 
uoštos knygos apie prel. OI 
šauskį.
• Sovietų Sąjungoje ruošiama 
si visuotiniam gyventojų sura 
šinėjimui, kuris Įvyks 1959 m. 
sausio 12—22 dienomis.
• Klaipėdoje statomi kultūros 
ir technikos rūmai, 5 augštų, 
su 8 augštų bokštu Laivogat 
vio kampe. Ant bogšto stogo 
būsią galima užeiti ir žiūrėti į 
Smiltinę ir jūrą. Toje gatvėje 
būsią statoma ir daugiau pen 
kiaaugščių narnų. Prie Dangės 
upės tvarkomas skveras vėliau 
nusitęsiąs iki pat Kuršių ma 
rių. Modernizuojamas „Vikto 
rijos” viešbutis su restoranu.

nas pralaimėjo (preis l'ortuną 
1:5). Ji dalyvauja pirmoje di 
vizijoje. Antroje divizijoje pra 
dėjo žaisti neseniai įsisteigusi 
Bridgeport© lietuvių futbolo 
komanda.

— A. Darnusis, vienas iš ge 
resniųjų LFK Lituanikos pir 

platesnis iriosios komandos žaidėjų, rung 
tynėse prieš Hoosiers susižei 
de koją.

— Ona Blandytė atstovavo 
Gage parko komandą, kuri Ce 
ntral AAU tinklinio pirmeny 
bėse laimėjo I-ją vietą. Ji taip 
pat žaidė už lietuvių rinktinę 
pabaltiečių pirmenybėse Chi 
cagoje.

— LSK Neries mergaičių- 
-moterų tinklinio treniruotės 
vyksta antradienių vakarais 
Marquette parko aikštėje, prie 
67-tos ir Kedzie Avė.

— Rimas Dirvonis, krepšį 
nio komiteto vadovas, išvyko 
6 mėnesiu karinei tarnybai.

E. Š.

Lietuvos. Atei 
bus į 
iš musu Tėvy

K. B.
IŠ VISUR

mpas žinias iš 
nantis NL Nr. 
sporto žinioms 
nės.

TRUMPAI
— Vokietijos futbolo pirme 

, nybių finaliniame susitikime 
žais šiaurės-vakarų Vokietijos 
meisteriai SV Hamburg u FC 

. Shalke.
— Už didelį alkoholio nau 

dojimą, iš Sov. Sąjungos fui 
bolo rinktinės buvo išbrauktas 
19 metų centro puolėjas Stre 
lov. Tačiau pasirodo, kad jis, 
nežiūrint dievaičio Bacho gar 
binimo, yra nepaęnainomas žai 
dejas rusams. Teko jj rehabili 
tuoti ir leisti vėl žaisti. Pasku 
tinėse rungtynėse Sov. S-gos 
prieš rytinę Vokietiją iš Ketu 
rių įvarčių, Streslovas Įmušė 
tris. Laimėjo rusai pasekme 
4 :0.

— AC Milano ir Real Mad 
rid susitiks Europos taurės 
rungtynėse. Nors italai pralai 
mėjo prieš Manihester United 
2:1, tačiau revanšinėse rungty 
nėse jie laimėjo sausai — 4 ;0.

— Geriausias Vengrijos žai 
dejas F. Puskas, pasitraukęs 
po revoliucijos Į vakarų Euro 
pą, pasirašė sutartį su ispanų 
Real Madrid komanda, gauda 
mas augščiausią atlyginimą. 
Didžiausia bėda yra ta, kad is 
panų klubai, savo eilėse gali tu 
rėti tiktai vieną svetimšalį, tuo 
tarpu, Real Madrid jau jį vie 
na turi, tai lenkų kilmės Pran 
cūzijos žaidėją R. Kopa, kuris 
atsisako priimti Ispanijos pi 
lietybę.

— Kanados ledo rutulio 
meisteris W’hitby Dunlop ko 
manda, padavė pareiškimą dar 
šį rudenį aplankyti Sov. Sąjun 
gą, sužaidžiant eilę draugiškų 
susitikimų. Tai lyg būtų revan .’ 
šas už rusų atsilankymą šią 
mą Kanadoje.

— Maskvoje, įvykusiose fut 
bolo rungtynėse, Anglijos rin 
ktinė sužaidė lygiomis (1:1) 
su Sov. S-gos vienuolike. K. B.

CHICAGOS SPORTO 
ŽINIOS

— LFK Lituanica pradėjo 
žaidimus „National Soccer“ ly 
goję su trimis komandomis. 
Pirmoji vienuolikė sužaidė dve 
ias rungtynes: vienas lygio 

- mis (prieš Hoosiers 2:2), vie

žie

SPORTAS AUSTRALIJOJE
— Sydnėjaus LSK Kovas iš 

rinko naują valdybą, kurią su 
daro: A. Jasaitis (pirm.), S. 
Jūraitis, A. Griškelytė, K. 
Adickas ir R. Liniauskas.

— St. Ginčiauskas, buvęs 
Scheinfeldo Kovo krepšinio ko 
mandos žaidėjas, dabar treni 
ruoja Geelingo Vyčio krepšį 
ninkus. Jis gyvena Melbourne 
ir Į treniruotes turi važiuoti 
per 40 mylių.

— Sydnėjaus miesto krepšį 
nio pirmenybėse Kovo krepšį 
ninkai žaidžia augščiausioje 
klasėje. Iš 4 rungtynių jie lai 
mėjo 3 susitikimus: pneš aust 
ralus, kiniečius ir latvius.

— Adelaidės krepšininkas, 
kuris yra didelis sklanaymo 
mėgėjas, laimėjo australų sk 
landymo varžybas, iškildamas 
10.500 pėdų j augštį.

— Adelaidės Vyčio jaunių 
krepšinio komanda P. Austrą 
lijos pirmenybėse užetnė II 
vietą. E. š.
• Vilniaus „Žalgirio“, Šiaulių 
„Elnio“ ir kai kuriose kitose 
monėse pereinama prie sutrum 
pintos darbo savaites (5 die 
nų) arba sutrumpinto dienos 
darbalaikio (ligi 7 valandų), 
tuo atveju, jei yra tikra, kad 
darbininkai per trumpesni lai 
ką atliks tiek pat, kiek anks 
č.au per ilgesnį laiką.
• Vilniečių delegacija vyko i 
Lenkiją gegužės 1 dienos pro 
ga-
K. —-- XK: :hx---------- >tw~ •

SIUNTINIAI LIETUVON
Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius Į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas prekes.

Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
* Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 

3% y. ir daugiau.
* Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašiną su iš 

laidomis $ 160.00.
* Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
* Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainarastį.

Turime didelį pasirinkimą vaistų: čia patiekiame kai 
kurias kainas:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENE)

100 tab. 1 mg 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm 
Largactil 
Multavitaminai 
Streptomycin 
Isoniazid (rimifon) 
PAS

$ 8.00
$ 2.15
$ 3.00
$ 7.50
$ 2.60

1000 tab. 50 rngin $ 4.60
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

O R B 1 S

100 tab.
1000 tab.

10 gr

p. igirrnni 
Medžiaga vėliau 
Lietuvių kalbos 
institutui. Tai 
ne respublikinis.

Urbas, buv. ,,Sa

Reikalaukite kainaraščiu:

298 Bathurst St. 
TARONTO, Ont. 
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St.
Chicago 32, 111.
Tel. YA 7-2445

Lietuviški kainaraščiai: 

578 Wyandotte St. E. 

WINDSOR, Ont. 
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor 
Detroit 16, Mich. 
Tel. TA 5-9783

Dramos aktorius ir režisie 
mis J. Gustaitis paraše liore 
tą, o kompozitorius V. Klova 
parašė muziką naujai operai- 
-pasakai „Vaiva“. Balandžio 27 
dieną Vilniaus operos teatre 
įvyko „Vaivos" premjera. Ope 
rą režisavo J. Gustaitis, dingą 
vo I. Akermanas, bagetas H. 
Kunavičiaus, 
Songailaitės, 
fasiunaitė, L 
kauskaitė, V. 
bi'.lėnas.

with the

R.dekoracijos 
roles išpdd< : 1
Yliene, G.
Cesna ii H. ž

Ki a
a

G „Tarybų Lietuvos Žurnalis 
tų sąjunga" šį rudeni turės sa 
vo steigiamąjį suvažiavimą, ku 
ris išsirinksiąs savo vadovauja 
mus organus, priimsiąs statutą 
ir nustatysiąs veikimo gaires. 
Paruošiamuosius darbus atlie 
ka prieš kurį laiką sudarytasis 
organizacinis biuras, kuris pri 
sitaiko prie okupantinio reika 
lavimo.
O Atidaryta oro linija Vilnius 
Kaunas. Kelionė trunka 23 mi 
nules. Bet, pasirodo, nėra tvir 
to skridimų tvarkaraščio. Lėk 
tuvas laukia, kada prisirinks 
keleivių ir tik tada skrenda...
• Kolūkiečiams statysią 5.000 
namų. Taip pranešė Vilniaus 
radijas apie šių metų planus. 
Be to, būsią statoma gyvuli 
ninkystės pastatų 100.000 vie 
tų.

LIETUVOS GYVENTOJŲ...
Atkelta iš 3-čio pusi.

si gyventojai. Vokiečių okupa 
cijos metu buvo sunaikinta 
apie 150.000 Lietuvos žydų. Pa 
žymėta, kad iš Sov. Sąjungos 

Lietuvą buvo atgabenta ir 
prievarta apgyvendinta 400, 
000 rusų.

Šitą visą imdamas dėmesin, 
švedų mokslininkas pi of. Bir

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

gei Norman ir daro išvadą, kad 
1940-1956 m. laikotarpy, plo 
te, kuris dabar vadinamas Lie z" 
tuvos T. S. R., sumažėjo ne 
200.000, bet apie vieną milio 
na lietuvių. •

Prof. Birger Norman dar ir . 
pabrėžia, kad toji diužiausioji • 
katastrofa Lietuvai buvo tuo ' 
grėsminga, kad tame jos nuos 
tolių skaičiuje daugumoje bu 
vo augštesnio kultiirimo ir 
moralinio lygio žmonės.

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

ir

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaraa 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
W-............MK......... XK " XX " 1 ’• ■ ’ -X

1
A. E. McKAGUeI 

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras X 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
201 Northern Ontario Bldg.£ 

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario. £

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public,
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

K Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
1 „PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.—
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
X Darbo valandos:
g Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. lyto ir 5*/2—9 v. vak.
g Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 
x Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai.
X Būstinė: Lietuvių Namai, 1129
X Toronto, Ont.

1. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
1 paltui viln. medž. 3 yrd.
1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

pamušalo .............. 7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $

2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž.
1 suknelei v. medž.
2 suknel. rayono m

pamušalo .............. 1
šerinės (khjonkės)1 yrd

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 124.60

77.90

yrd. 
yrd. 
yrd 
yrd 

10 yrd.

6

P

7—9 vai. vakaro. X 
ryto. Vak. uždaryta. X 
Dundas St. W. Š*

Tel. LE 2-8723. §

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098
SKYRIAI:

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

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

DĖMESIO!
IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, arba lengv. mot.į 

paltams vii. medž. 6 yrd.I 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd. j

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd. j 
pamušalo ...... ų8 yrdj

šerinės (khjonkės)8 yrdj 
stiklui piauti peil. su deimj 

Iš viso už $ 1 73.90 !
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.1

pamušalo .............. 18 yrd.,

šerinės (klijonkės) Ą yrd.] 
Iš viso už $ 81.90 !

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). J 
Be to siunčiame Įvairius vaistus, dantims taisyti {vairias ; 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš„ lai ' 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me 

džiagas, maistą ir tt. ir tt.
Mažesnio formato siliv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti).

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiuma
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

SAV. A. KALUZA
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KRONAS -i
VALEVIČIUS į

LIMITED J

The Centre of Real Estate'

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

Bonifacas ir Domicėlė
eina į balių

LIMITED
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. jonas
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. LI 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, lelef. LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

Augšti procentai už indelius. Sumažinti procentai už 
,1 paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v.

Į; iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St.
; N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Hamiltono ateitininkai birže 
lio 8 d., sekmadieni, rengia di 
džiulę gegužinę buvusiame p. 
V. Narušio ūkyje, Lake Me 
dad. Daugeliui ši gražioji vie 
tovė yra žinoma. Todėl rengė 
jai kviečia Hamiltono, Toron 
to ir kitų apylinkių lietuvius 
atvykti i pirmąją šių metų ge 
gužinę. Čia kiekvienas atvykęs 
galės smagiai praleisti laiką: 
pasimaudyti ežere, pajodinėti 
arkliais ir šiaip gražioje pava 
sario gamtoje praleisti sekma 
dienio popietę savo draugų bei 
pažįstamų draugystėje. Be to 
veiks turtingas bufetas, pryzi 
nis šaudymas ir 
nos. Vaikams 
įvairių žadimų : 
šuose, kiaušinio
te ir daug kitokių žaidimu. Ge 
gūžinėje gros Benme Ferrie 
orkestras. Pradžia 3 vai. p. p. 
Tad esant gražiam orui visi — 
jauni ir seni — kviečiami at 
vykti į šią pirmąją gegužinę.

J. P.

kitos staigme 
bus pravesta 
bėgimas mai 

nešimas sauks

HAMILTONO LETUV1Ų 
NAMAI

gauna naujų šėrininkų n kas 
savaitę į sąskaitą įeina nauji 
įnašai. Per vieną savaitę išira 
šė šie nauji akcininkai. Jenas 
Januševičius, Antanas Bakšys 
(iš Kitchener), Matas Nevido 
nskas ir J. Z. (iš Preston, On 
terio).

Be šių naujų šėrininicų, nau 
ius įnašus įnešė: Pranas Saka 
las ir Juozas Murauskas (iš 
Flespeler, Ont.).

Namų valdyba susu lipinusi, 
kad ligi naujųjų metų reikia iš 
mokėti bankui 15,000 dol. sko 
lų; be to, reikia lėšų ir namų 
remontui.

— KLB Šalpos Fondo sky 
rius mini savo veiklos penkme 
tį gegužės 1 2d., nes {kurtas 
1953 m. šiam sunkiam ir ne 
dėkingam darbui nuo pat įsi 
steigimo dienos vadovauja pu! 
kininkas J. Giedraitis, kuris at 
sidėjęs ir visu kruopštumu tel 
kia lėšas vargstančiųjų šaipai. 
• Serga Stasys Uikis, vienas 
didžiausių Liet. Namų akcinin 
ku.

St. CATHARINES, Ont.
^JONINĖS SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIAMS 
I^Sekant pavyzdžiu didesnių 
jų lietuvių kolonijų paremti Su 
valkų trikampio lietuvius, ncat 
silieka ir St. Catharines, šio 
mėn. 13 d. „S. S. Carlsholm" 
laivu punskiečiams pasiųsta 
200 svaių suaukotų drabužių 
ir avalynės, šis yra pumas tra 
nsportas, bet renkama aukos 
ir neužilgo ruošiamasi antrą 
transportą pasiųsti. Už sudary 
mą šio transporto tenka garbė 
ir didelė padėka aukotojams: 
V. Šukienei, K. Jasudavičiui, 
A. Bogušienei, O. Vilhikaitie 
nei, A. Šetikui, V. Fovihans 
kui, Br. Ivanauskui, J. Dilie 
nei, A. Ališauskienei, A. Pol 
Mpiienei, B. Gegeckienei, I.

’^jaukai ir V. Langienei.
Tačiau tokiems transportą 

ms pasiųsti reikalinga iešų ir 
tokioms lėšoms sddaryti vilnie 
čiai birželio 21 d. St. Stephen s

I

V

Šiais melais tiki

Hali, viena mylia nuo Wellan 
do ir už kelių mylių nuo Niaga 
ros, rengia tradicines Jonines, 
jos jau ruošaimos iš eilės ket 
virti metai.
mės bus įvairesnes ir įdomės 
n ės,
’3 iš JAV žurnalistas — buvęs 
kaceto kalinys — Al. Giman 
tas, Jonės Kvietytės - Urbo 
menės išraiškos šokio studijos 
mokinės ir žinomo muziko P. 
Armono vadovaujamas Roches 
terio vyrų kvartetas. Neužmirš 
kim neaplankę šioje apylinkė 
je vieną iš rimtesnių ir didės 
nių parengimų! 1 uo pačiu, pa 
lengvinkime laisvės nemačių 
siu mūsų brolių gyvenimą!

anis.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGA

Šiais metais šeštadieninėje

nes programoje dalyvau

mokykloje mokslas baigėsi ba
■ landžio 19 dieną. Ta proga tė 
! vų komitetas gegužės 20 d. su 
i rengė mokinių su tėvais ir mo 
; kytoja išvyką į Queenston ap 
į lankyti Kanados istorinę vietą 
; prie Niagaros upės. Bendrai 
■visų buvo apžiūrėtas istorinis 
: bokštas, nusifotografuota, pa 
; žaista ir mokiniai pavaišinti.
■ Panašios išvykos praktikuoja 
į r os jau antri metai. Išlaidos
nedideles, tačiau naudos gali 
būti daug. Yra girtina n nau 
dingą mums lietuviams rasti 
progą pabendrauti su mūsų 
jaunaisiais, jiems sūdai ant są 
lygas dažniau įeiti į suaugusių 
tarpą ir duot galimybę pažinti 
daugiau savo tėvų praeit}.

Mokyklos ramstis, kuris su 
teikdavo patarimus, pagalbą i 
reikale esant administracinius 
reikaius patvarkė, buvo tai kle 
bonas Tėvas Juvenalis Liauba, 
OFM. Už jo triūsą priklauso 
visų tėvų nuoširdžiausia pauė 
ka. Taip gi mok. J. Navasaitie 
nei, pasiėmusei nelengvas ir 
atsakomingas pareigas, n ki 
tiems mokytojams ir visiems 
kitiems prisidėjusiems prie is 
laikymo mokyklos tenka dide 
lė pagarba, nes be jų pastangų 
nebūt ir mokyklos buvę.

Be to, negalima praeiti p: o 
šalį, ne paminėjus; kad šiais 
metais daug pastangų ir rūpės 
čio savo jaunaisiais įdėjo tėvų 
komitetas, prišaky su J. Gri 
gu, K. Bogušis ir A. Liaksas. 
Nežiūrint, kiek tai reikėjo dar 
bo įdėti, jie savo iniciatyva su 
rengė mokyklos reikalams pa 
rengimą (IV. 12 d.) ir atžymė 
ti mokslo pabaigą bendra tė 
vų su vaikais išvyką. Už tą ak 
tyvumą ir pasidarbavimą jiems 
priklauso taip pat didelė pagar 
ba ir padėka, linkint, kad ir at 
einančiais metais į savo vietas 
surastų panašios veiklos as 
menis. Tėvas.
® Kazlų Rūdos rajono durpy 
nuošė pastaraisiais melais pra 
dėta naudoti savieigiai durpių 
kasimo agregatai. Tokią inaši 
na aptarnauja 6 žmonės. Per 
pamainą ji pagamina ir pakloja 
65 tonas durpių. ,

— Jaunių futbolo turnyrą 
laimėjo Italija, (veikdama baig 
mėje Angliją 1 .0.

'* Paklausykit, kas vakar nuti 
£ ko,
ų Grįžtu namo, o žmona pro 

langą mojuoja:
X — Boniau! A-ū! Boniuk... 
'* Ir tik išbėgs staiga ant laip 

tų — Papt man į vieną žandą, 
i* papt į kitą. . . As žmogus kie 
X tas, gyvenimo kovoj užgrūdin 
X tas, bet prisipažinsiu — kažko 
C ks saldumas pagurkly vii ptele 
i* įo. Beveik nulėpau.
X — Šalčiau! Šalčiau, Bonita 
X cijau, — pats save subariau. 
4 —Lyžterėjo, o tu ir ištirpai, 

kaip cukrinis avinėlis. Susi 
imk, žmogau!

Ir, norėdamas atgauti pu 
siausvyrą bei vyrišką orumą, 
oficialiai kranktelėjau.

Gi vakarienė ištaisyta! Sma 
lele juodoji! Mano mėgiamieji 
rūkuliai, pagal „būdą senovės 
lietuvių ir žemaičių" — spirgų 
ir grietinės prisigėrę. . . Jų, bū 
davo, prasyk neprašęs — vis 
tiek negausi. Rankų odai labai, 
esą, kenkiąs bulvių laikavi

žmona! — su

v)

X 
t

mas.
— Na, — sakau, — jau ma 

no Domicėlė ko nors nori. . . 
|au ko nors prašys. . .

Kaipgi kitąip! Šast, ir atsi 
sėdo man ant kelių!

— Boniuk mieliausias, zirne 
Ii saldžiausias — padaryk sa 
vo Domutei mažytį, mažytį 
smagumėlį!

— Na, o ko gi mano šelmei 
reikia? — klausiu, kukulį bur 
non kimšdamas.

Kad jau prisiglaus lipšniai 
mano prisiega, mano gyveni 
mo patieka! Ir taip tyliai, taip 
meiliai man ausin sušuabždė

— Nuvesk mane, Boniuk, j 
teatro balių. . .

— Kur? — riktelėjau, kad 
net kukulis atgal į lėkštę, j spir 
gus nusirito.

— Į balių. . . — droviai pa 
kartojo Domicėlė. — Ir Roza 
lija, štai skambino: eina su 
Anzelmu, ir teta Konstanci 
ja. . . Ir Ceciliukc vedasi savo 
Kleopą. . . Visi eina. Eiva, Bo 
niūk, ir mudu------------

— Boniuk, Boniuk! pa 
mėgdžiodamas atstūmiau Do 
micelę. — Boniukas pluša per 
savaitę, kaip juodas jautis. O 
tu jį po balius sumanei tampy

— Oi, Dievulėliau. . . — sun 
kiai atsiduso Domicėlė. — Už 
darė mane tarp keturių šie 
nų. . . Taip man kartais liūd 
na, taip man nuobodu- . .

— Nuobodu jai! Radijas vii 
tuvėj, radijas salione, televizi 
ja štai, kaip klojimas didžiau 
sias kėpso. . . Vis jai liūdna, 
vis jai negana! Į tealio balių 
ią nuvesk! Mano kišenes nori 
galutinai išpustyti, ką?

— Kad tik pusantro dolerio 
biletas kaštuoja. . . O kokių 
ten įdomybių bus! Ir laivelis,

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Vimj rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

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

d

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

S

e

S

PO 7 0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

tnmunnrntntttumitittmiinnumnmitnruttmmmmmmtmtttttmmtmu

| BELLAZZI-LAMY, INC
I ro 8-5151 7679 C“r8e 5‘-’ Ville Labile.

H Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
H Insuliacija, Ten - Test, M., onite, statybinis popieris.£ .. _____

h
ii

sako, plauks, ir auksinis ubuo 
lys riedės, ir undine įskils, ir 
madas naujas rodys. . . Viskas 
prie žvakių šviesos, Boniuk! 
Bus, sako, balius, kokio dar ne 
buvo. Šoksim balionų tango, 
šoksim gelių valsą ir net spe 
cialiai parašytą teatro baliaus 
valsą!

— Ei, žmona,
bariau Domicėlę. — Mudu sa 
vo jau atšokom. Tu manai, gė 
lę prisisegus, strykčiosi visą 
gyvenimą ?

Čia Domicėlė tikrai pyklelė 
įo:

— Aktoriai dirba, stengiasi 
mus kaip galint gražiau palin 
ksminti. Naujam spektakliui 
pinigus organizuoja, supranti? 
Prie stiklelio apie lietuvišką 
kultūrą tu gražiai nukalbi. O 
kai reikia ją paremti — mano 
Bonifacas pavargęs! Tai vyrą 
gavau! Ar nepamenu ką man 
pasakodavai? „Išlaikykim tau 
tos dvasinę gyvybę! Lietuvis 
kas žodis — tai brangiausias 
mūsų turtas! Menas — tautos 
siela! Vadinasi, tušeiazodzia 
vai, Bonifacai? O aš, kvaila, ta 
vo idealizmu patikėjau. . .

Ir verkdama nubėgo salio 
nan. Aš palikau vienas sėdėti 
prie salo. Atšalo ir kukuliai. 
Tik girdėjosi, kaip Domicėlė 
kitame kambary stnūočioja.

Pagaliau aš pasikėliau.
— Domule. , . Aš juk nežino 

jau, kad šito pasilinksminimo 
toksai gražus tikslas! Neverk, 
Domute. . . Mudu būtinai eisim 

teatro balių! Aš tau ir gėlę 
valsui nupirksiu. . . Pačią gra 
žiausią! — — —* * *

Tad, iki pasimatymo, Domu 
re ir Boniuk, gegužes 31 die 
na! \

PADĖKOS
Reiškiame nuoširdžiausią pa 

dėką musų brangiems drauga 
ms už surengtą šių metų geg. 
10 d. staigmeną — mūsų 25 me 
tų vedybinio gyvenimo jubilė 
jų. Tikrai mes to nesitikejom 
ir tai mus nustebino, ypač toks 
nuoširdumas, toks stalų puoš 
numas n turtingumas ir labai 
puikios ir vertingos dovanos, 
kurios pasiliks atmintyje visam 
amžiui.

Dėkojame mieliems rengėja 
ms už dėtas dideles pastangas: 
pon. Vilimams, pon. Dauderia 
ms, pon. Jasučiams ir pon. Mi 
leriams. Dėkojame pon.
riams ir pon. Bogužiams už as 
meniškas dovanas.

Dėkojame kleb. kun.
nui, kleb. kun. Borevičiui, Ant. 
Vaupšui, advokatui Mileriui, 
pon. Trumpai, pon. Sakalui ir 
pon. Vilimienei už gražias kai 
bas ir nuoširdžius linkėjimus; 
taip pat dėkojame, kurios pa 
dėjo šeimininkauti — pan. L. 
Vilimaitei, pan. Atraitytei, po 
niai Vičienei, pon. Kasimavi 
čienei, pon. Drangienei, pon. 
Girdauskienei ir visiems atsi 
lankiusiems ir brangiems gimi 
nėms.

Praeitą žiemą mus buvo iš 
tikusi nelaimė — liga ir abu su 
vyru atsidūrėme ligoninėje, 
bet gerų draugų, gimimų it kai 
mynų. kurių pavardes butų sun 
ku suminėti, buvome aplankyti 
ir apdovanoti. Jiems tariame 
nuoširdžiausį ačiū.

Stasė ir Kostas Miiasiai.

Mile

Bobi

Sovietų ra 
bazes? Tai 
pastaruoju 
švaistomas

SOVIETŲ ATOMINĖS-RA 
KETINĖS BAZĖS KARA 
LIAUČIAUS SRITYJE IR 

PABALTIJO KRAŠTUOSE
(Elta) Kur yra 

ketinės ir atominės 
klausimas, kuris 
metu buvo gyvai
Europos politiniuose siuogs 
niuose ir pasaulio spaudoje. 
Diskusijos pagyvėjo ypač po 
to, kai Norvegijos užsienio rei 
kalų ministeris Lange viešai 
pareiškė, turįs žinių apie sovie 
tines atomines bazes Rytų Vo 
kietijoje ir satelitiniuose kraš 
tuose. Sovietinės zonos parei 
girnai ėmėsi aiškinti, kad tokių 
bazių pas juos nesą. Lenkijos 
ir Čekoslovakijos vynausybės 
taip pat tuojau paneigė tokių 
bazių buvimą minėtuose kraš 
tuose. Bet Lange paliko prie 
savo teigimo. Be to, UP, DPA 
ir kitos agentūros paskelbė

smulkius vakariečių {staigų 
duomenis apie sovietines rakė 
tines bazes (kurios, savaime 
aišku, gali būti panaudojamos 
ir atominiams sprogmenims) 
plačiame ruože taip Baltijos ir 
luodosios jūros, būtent lenkų 
valdomose rylų Vokietijos sri 
tyse, sovietinėje zonoje (ties 
Erfurtu ii Rugeno saloje), to 
liau Čekoslovakijoje, Vengri 
’oje, Rumunijoje ir Bulgaiijo 
je.

Diskusijose per mažai buvo 
atkreiptas dėmesys į faktą, kad 
svarbiausios sovietų raketinės- 
atominės bazės yra vadinamo 
je Kaliningrado (Karaliaučia 
us) srityje ir, be abejo, Lietu 
voje bei kituose Pabaltijo kraš 
tuose. Ne be reikalo ir Kara 
Jiaučiaus sritis ir Lietuva Ma 
skvos laikoma „draudžiamo 
mis zonomis", į kurias nei sve 
timų diplomatų, nei šiaip sve 
timšalių neįsileidžia.
• Gegužės pradžioje Į Lietuvą 
buvo atvežta diplomatinių ats 
tovybių Maskvoje spaudos at 
tache gi upe, bet ne visų amba 
sadų ir pasiuntinybių, o tik 
„liaudies demokratijų“ atsto 
vybių.

— Pusiaubaigminiame susi 
tikime dėl Europos taurės, Ma 
nchester United sunkiai j veikė 
italų FC Milano komandą 2:1.

į Dr. Roman Pniewsk;
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose

« Vidaus ligų, akušerijos ir veueiinių ligų speclialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

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

V

t
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Gyvybės Draudimo Atstovas 
The Royal Guardians

Mutual Life Assurance Company 
2055 Peel St., Montreal, P. Q 

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN W1LLIBRORD AVE

s

O

4500 VERPUN Ave., Verdun — — Tel. PO 9-1193 H
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Už scenos margas Arlekinas $1 
Styguoja savo mandoliną.
Šypsokis, komedine kauke — ?• 
Seniai, tų tokio baliaus laukei!?;

KĄ JŪS KETINATE VEIKTI GEGUŽĖS 31 DIENOS VAKARĄ? SĖDĖTI IR NUOBODŽIAUTI NAMIE?

PIRMASIS TEATRO BALIUS
IŠSKĖSTOMIS RANKOMIS JŪSŲLAUKIA!

Jauki žvakių šviesa ir maloni šokių muzika Jus nukels i roman 

tikos šalį. Jūsų rūpesčius išblaškys komiški aktorių pasirody 

mai, skaidrindami Jūsų nuotaiką ir žadindami mumyse bebai 

giantį išblėsti, juoką. Bufete skaniai pasivaišinsite ir atsigai

vinaite. Turtingoje loterijoje pasuksite savo laimės ratą. Ar 

nesvajojate apie paveikslo originalą, meniškai praturtinantį 

Jūsų namus? Keturi dailininkai (J. Akstinas, V. Remeika, A. 

Tamošaitis, K. Veselka) loterijai padovanojo savo darbus.

Atsilankydami save nuskriausite tiktai pusantrų doleriu.

M alone kite atvykti punktualiai, nes balius bus pradėtas 

linksmu bei originaliu atidarymu ir naujai sukurtu teatro ba 

baus valsu.

PELNAS SKIRIAMAS BALIO SRUOGOS „MILzlNO PAUNKSMĖS” PASTATYMUI.

REAL
PIRMA KARTA TOKIA 

PROGRAMA IR BALIUS 
MONTREALYJE

Teatro Balius, kuri sžada pa 
sidaryti tradiciniu pavasario 
parengimu, visi aktoriai smar 
kiai ruošiasi. Repetuoja eilę 
trumpų komiškų vaidinimų, 
siuva kostiumus ir planuoja 
kiek galint įdomiau palinks 
minti ir užimti savo svečius. 
Atsilankiusieji bus liudininkai 
įdomių senbernio piršlybų, 
graikų dievaičio pasirodymo ir 
tragikomedijos Palangos pajų 
ryje. Iš naujausio madų žurna 
lo lapų atgys gracingi mode 
liai ir, švelnios muzikos bei 
•domių komentarų palydimi, 
paraduos prieš žiūrovų akis. 
Koluhozinmkas atskleis savo 
išgyvenimus pirtyje. Tempera 
mentingi ritmai aidės pietietis 
ko šokio sūkuryje... Specialiai 
šiam vakarui yra sukultas Te 
atro Baliaus valsas! Veiks tur 
tinga loterija ir vaišės bei atsi 
gaivinimas bufete. Pobūvis pra 
sidės punktualiai įdomiu ba 
liaus atidarymu. Atsilankyda 
mi paremsime M. L. Dramos 
Teatrą, besiruošiantį savo nau 
jam pastatymui.

Susidomėjimas šiuo origina 
liu baliumi vis dar didėja ir, 
turimomis žiniomis jau išpla 
tinta daugiau kaip šimtas pa 
kvietimų. Norėdami lezervuo 
tis, skambinkite PO 7-8374.

5,000-rns, po 16 et. pa 
atlyginimas. Dabar jie 
po 1.44 už darbo valąn

EGZAMINAI AUGŠTES 
NIUOS1UOSE LIETUVIŲ' 

KURSUOSE
bus ateinantį šeštadienį, gegu 
žės 31 dieną, 10 vai. lyto. Visi 
mokiniai ir visi mokytojai ren 
kasi punktualiai mokykloje, 
kurioje visus metus vyko pa 
mokos.

Į TAUTOS FONDO 
paskelbtą vajų iš organizacijų 
pirmasis atsiliepė Akademinis 
Sambūris, paaukodamas 10 do 
lerių. Nuoširdžiai dėkui. Lau 
kiame ir iš kitu organizacijų.

T. F. V-ba.
• Montrealio miesto darbiniu 
kams, 
keltas 
gauna 
dą.
• Policija West Mount gy ven 
tojams pranešė, kad šunes turi 
būti pririšti, o kas nesilaikys 
šio įsakymo, mokės ,40 dol. pa 
baudos.
• Darbininkų sąjunga reikalau 
ja, kad krautuvių, teatrų ir ki 
tų šios rūšies įmonių darbinin 
kams būtų nustatytas atlygini 
mt už dabą minimumas — 1 
dol. už darbo valandą,
• 30 procentų Quebeco univer 
sitetų studentų važinėja savo 
automobiliais, todėl Dupiesis 
nutaręs universitetams neduo 
ti piniginės paramos.
• Medaus pereitą vasarą Ka 
nada pagamino 33 miiionus sva

l rų. Iš provincijų Kvebekas pa 
J gamino daugiausia.
9 • Westmounto savivaldybė už 
9 traukė 1,232,000 dol. pasko 
$ los viešiems darbams.

• Angių kalbos kursą; prade 
dantiems pradedami birželio

£ 2 d., 7, 8 ir 9 vai. vakaro YM 
£ CA patalpose, 5550 Park Ave. 
$ Jie vyks pirmadieniais ir tre 
? čiadieniais.

9
99
9
Xi8

DR. J. Š E M O G A S 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

£ 99

9

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964

9I
99

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys

Ville LaSalle
Po b val. vak. HU 9-6906

i

MONTREALIO ŠAULIŲ KLUBAS 
š. m. birželio men. 1 dieną 
rengia šių metų sezono 

šaudymo pratimų atidarymą, 
kuris įvyks p. p. Naruševičių ūkyje.

Maloniai kvieičami visi šaudymo mėgėjai atvykti.
Pirmosios trys vietos bus premijuotos.

Vietove pasiekiama iš Montrealio važiuojant 2-ju ke
liu Qucbec'o link iki Lanoraie miestelio. Iš jo sukti 
Jųllete g-ve į kairę. Pavažiavus 2% mylios, vėl į kai

rę. Stebėti rodykles — už 100 jardų dešinėje esantį 
p. p. Naruševičių ūkį. 

Moksleiviams 50% nuolaida.

SIMPATINGAS VAIKŲ DARŽELIO PASIRADYMAS
Kasmet pavasarį su prugra 

mėle pasirodo NPSMMS veda 
mas vaikų darželis. Jis Šiemet 
pasirodė gal tvirčiausiai, pra 
eitą sekmadienį AV salėje.

Susirinkus daugeliui tėvų 
su vaikais ir šiaip publikos ar 
tipilnei salei, pats žaliausis 
jaunimas išėjo į sceną — pasi 
rudyti pąts ir paridyti, kas jo 
per metus laimėta. Parodyti ko 
Ii vaizdeliai, pašoka u padai 
nuota.

Žiūrint programos eilės, štai 
kas buvo parodyta: Gyvasis pa 
veikslas: „Marijos apsireiški 
mas Šiluvoje“, eilėraštj ,,Sap 
nas*’ deklamavo Kristina Bara 
dinskaitė. Įscemzuotą pasakė 
lę: „Katytė ir vištytė ', vaidi 
no: Audra Jonelytė ir Linda 
Blauzdžiūnaitė. Eilėrašti „Auš 
ros Vartų Mafijai“ sakė July 
tė Morkūnaite,

Pasakėlę „Pelės ir katinas1' 
vaidino (pelės) —Kristina Ba 
radinskaitė, Daiva Ratavičiūtė, 
Rūta Jaugelytė, Rima Zubaitė, 
Albertas Kizerskis, Zigmas Žu 
kas ir (katinas) — Andrius 
Barauskas.

Eilėraštį „Kartą bėgau take 
liu“ sakė Andrius Barauskas. 
Vaidinant „Pavasario gėles“, 
dalyvąvo (žibutės ir sniege 
nos) : Danuė Beųiušytė, Dalia 
Blauzdžiūnaitė, Lindą Ęlauz 
džitinaitė, Linda Jokūbauskąi 
tė Dovilė Kerbelytė, Laima 
Kerbelytė, Vida Kizerskyte, 
Daiva Ratavičiūtė. Lidija Selė 
naitė, Jeanette Zavadskytc, Ri 
ma Zubaitė ir Kristina Bara

S 

:
H

dinskaitė, (bitės) ; Rūta Jange 
lytė ir Birutė Žukaite, (mer 
gaitė) — Audrytė Jonelytė ir 
(berniukas) — Algis Jaugelis.

Dainą su šokiu: „Beržai, žil 
vičiai“ ir kitas dainas: „Pasidir 
bau aš dūdelę“, „Žvirblis“ ir 
„Linksmumas eina per girias“ 
išpildė visas ansamblis.

Vaidinant buvo ir juokų ir 
ašarų, bet viskas buvo natūra 
lu ir nuoširdų. Pabrėžtina, kad 
beveik visi vaikučiai gražiai de 
klamavo, o dainavo tiesiog pui 
kiai. Gražią) ir girdimai buvo 
ir deklamuojama, ir kalbama ir 
dainuojamą. Tąi yra pagirtina.

Baigiant-vaidinimus, Sės. Fe 
licija visoms ir visiems padėko 
jo. Po to vaikai ėjo prie Lai 
mės šulinio, iš kurio traukė vi 
sokius įdomius dalykus. Buvo 
dar vaišės ir pasilinksminimas. 
Vaikų darželis pasirodė labai 
gražiai.
• JVlontrealįo priemiesęių ma 
jorai prašo Sveikatos departs 
mentą imtis priemonių page 
rinti sanitarines sąlygas, ypač 
dulkių ir dujų atžviligu.
•Turistų pernai Montrealy at
silankė apie 
ma, kad jie 
200 milionų
• Mėlynasis
turėjo 116,872 ligonius, išmo 
kėjo 17,306,109 dpi., kas suda 
ro 87% jo pajamų.
• Defektyvįams vaikams glo 
boti draugija turi dyi mokyk 
Jąs, kurių išlaikymui pasiryžti 
si surinkti 125,000 aukų.

6 milionai. Spėja 
čia praleido apie 
dolerių. Į 
kryžius 195 m.

PARENGIMAS ŠALPAI
KLB Toronto apylinkės Šal 

pos Fondas šį šeštadienį sv. Jo 
no Kr. liet, parapijos salcje re 
ngia šaunų subatvakai į: meni 
nė programa? bilietas, šokiai, 
grojant puikiam orkestrui. Tai, 
bene paskutinis viešas paiengi 

- mas Toronte prieš uždarant 
,7 žiemos sezoną ir beišvj kstant 

į gražiąją gamtą Wasagoje ar 
kur kitur. Šiuo parengimu Šal 
pos Fondas nori sukalti lėšų 
pasiuntimui į Suvalkų tukam 
pį mūsų tautiečiams drabužių, 
knygų ir kitų reikalingiausių 
reikmenų. Rengėjai tikisi, kad 
j šį vienintelį minėtą paiengi 

mą atsilankys daug svečių.

OPEROS „RIGOLE'ITO” 
NUOSTOLIAI

Nors ir daug pastangų buvo 
dėta operos „Rigoletto“ lietu 
vių kalboje atkvietimui ir pa 
statymui Toronte, cįcja, rczul 
)a|e —r apie 1500 dol, nuosto 
lių. Kaz kaip torontiškiai per 
mažai įvertino ir parėmė aidi 
jį, pasakytume, didžiausią;; iki 
šiol kada buvusį^ parengimą. 
Dalis išvyko savaitgaliui i va 
sarvietes, kiti, matomai, visa 
per pirštus ėmė, ramiai nusi 
plaudami rankas nedalyvau 
jant parengime Eaton audito 
rijoje. O visdėįtp, tįesos vai 
dan tenka pasakyti, kad ope 
tos iškvietimas į musų koloni 
ją yra didelis dalykas, pagar 
bos velti tie, kuiie ėmėsi šios 
rizikos ir nedalyvavusiems su 
daro gėdą. Kor.
• Lietuvoje pagamintas filmas 
„Tiltas“, valdžios pareigūna 
ms pradėjus teirautis, atšauk 
tas.

VISŲ AKYS Į WASAGA
Gerokai išaušus pavasariui, 

Huron ežero Georgian Bay 
įlankoje vėl atgyja gyvenimas. 
Lietuvių apgyventoji Wasaga 
vasarvietė savaigtliais jau ju 
dėte juda: kas stato naujas vi 
las, kas remontuoja senąsias, 
kas sodina gėles, puošia kiemą 
ir t. t. Atrodo, kad šiais metais 
Wasagoje susispies dar dau 
giau lietuvių, kaip kad pernai. 
Taip pat yra gerų žinių, kad 
Wasagos vasarvietės adminis 
travimą perims Ontario provin 
cijos valdžios įstaigos, ko iŠ 
vadoje paežerėje būtų pradėti 
dideli darbai tobulinant vasar 
vietę, investuojant per milior. 
dolerių: būtų įrengti dailūs pai
kai, pravesta kanalizacija, pa 
gilintos kai kurios vietos kū 
tortiniam laivų privažiavimui.

IŠKILMĖS
Hamiltono 

vas devynių
proga (įvykusiose sporto varžy 
btose dalyvavo ir torontiečiai. 
Ten Vytis laimėjo moterų ir 
vyrų stalo teniso bei moterų 
krepšinio varžybas. Vyrų kre 
pšinio baigmėje Aušins, pąję 
gus penketukas trijų taškų sk 
irtumu įveikė Vytį.

HAMILTONE
sporto klubo Ko 
metų sukaktuvių

Raštinė: LE 4-4451 ■ •

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

ir šeštadieniais 
susitarimą.

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. MALIŠKA
Pacientai priimami iŠ 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL- D. 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

UN 6-8969
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

PIANINAS
gerame stovyje parduodamas.

Teirautis tel.: LE 2279.

PARDUODAMI BALDAI: 
chesterfieldas, vituvės baidai, 
radijas ir kitos smulkmenos.

Teirautis PO 7-4851.

DR. V. SADAUSKIENĖ <
Dantų gydytoja į 

129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO ;
Tel. LE 1-4250 i

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., t oronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI:
8 Gyvenamus namus, apartmentus,
$ Žemę, statybai, investavimui,
9 Užsakyti pastatyti namus-

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūsių)

| KREIPKITĖS:
I DISTRICT ESTATE BROKERS —

ApAMONISir BUDR1ŪNAS
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga

9 Nariai Montreal Reąl Ęstąte Board
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

8 Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.
9 Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00

X
A. L 1 Ū D Ž I U S, B. L., j 

Viešasis Notaras į Į 
(Notary Public) 'Į

Advokatas iš Lietuvos. ?
Namų, žemes ar bet kurio į į 
biznio pirkimo-pardavimo ] ; 
dokumentų sudarymas ir < > 
visi kiti notariniai reikalai. į !

Teisiniai patarnavimai. į į 
Morgičiai. ; ;

91 Roncesvalles Avė. į > 
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613. < >

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

■: Dr. A. Pacevlcius l
g .... ]1A Gydytojas ir Chirurgas L
g 280 Roncesvalles Ave V 

Telefonas LE 4-47781 '^Priėmimo valandos: 11-1 v. J1 
į vakarais nuo 6-8 v.; tręšia- \ 
'dieniais ir šeštadieniais 11-3 2į 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. <
Naujas kabinetas «

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

9

'Ji
$
9

Raštinė vakoais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

t89

9 VI 9-8045 9

NOTARAS
MILTON W. WINSTON

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556 3

D. N- Bajtrykonis CR 6-5075
F. Yasutis
A. Markevičius

V. Lšesunaitis PO 7-6719
J. Skučas RA 2-6152

£ «

LA 2-7879
OR 1-895J Ę. Yaffc — Sekretorė.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

G N A S 
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

Konsultacijos: išanksto susitarus.
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 

6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal.. a H

JUS KVIEČIA
j savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri drau
džia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpda
ma Jus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendiam kul
tūriniam darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SZL.Ą,) 
TORONTO 236 KUOPĄ

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:
St. Jokūbaitis — LE 4-0773

Centrinis Atstovas

I,. Rickevičienė— RO 9-7668 A. Paulauskas-— LE 6-3545
H. Chvedukas —LE 4-1528 O. Indrelienė —LE 1-8522
Al. Dūda —RO 9-4612 V. S. Mastis —LE 2-6513
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