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Tautiečiai, žinokime tvirtai,
KAD DIDŽIAUSIA JĖGA YRA MOŠŲ PAČIŲ RANKOSE, 

todėl ja pasitikėkime ir ja naudokimės!
Niekas taip stipriai ir taip efektingai nepaveiks visokius 

veiksnius ir visokius užsienių politikos vadovus bei visokias 
„viršūnes“, kaip mūsų masinis jų politikos sekimas ir j ją re 
agavimas. Todėl kiekvienu tokiu atveju, nieko nelaukdami, 
tuojau reaguokime: pasmerkime, kas negera; padėkokime už 
tai, kas padaryta gerai ir teisingai; reikalaukime to, ką ran 
dame būtina. Mūsų masinis reagavimas duos geriausių pa 
sėkmių.

Dabar štai NATO generalinis sekretorius, p. Spaak, NA 
TO konferencijoje pareiškė, kad NATO neturi tikslo siekti 
atgauti pavergtiems laisvę. Tai yrą skandalingas pareiski 
mas, kuris yra prieš paties NATO tikslus, nes jis skatina So

Politiniu ivvkių savaitė
BUDĖKIME DĖL DERYBŲ, NES JOS PAVERGTIEMS 

NIEKO GERA NEŽADA
Tibete kovos tebevyksta. — Dalai Lama sudaro Tibeto vy 
riausybę. — Anglijos konser vatoriai spaudžia Vakarus pa 

reikalavimams. —
Kaip ten galiausiai bebūtų, 

iš to matyti, kad mums, kaip 
pavergtos tėvynes žmonėms, 
yra būtina budėti ir veiksniui 
gai rūpintis, kad Vakarai, gcl 
bedami savo kailį, nepakištų im 
perialistui mūsiškio. Natūralu: 
GINKIMĖS KIEK TIKTAI 

GALIME.
Mūsų krašto okupantui kai 

kurį nemalonumą sudaro Tibe 
to įvykiai. Faktas yra, kad Ti 
kete sukilimas tebesitęsia. Dar 
daugiau, — sukilimas persime 
ta Į artimas Kinijos provinci 
jas. Sukilimui prijaučia visi Ki 
nijos antimomunistai, o Japo 
nijos antikomunistai siūlosi į 
konkrečią Tibetui pagalbą. 
Maskva tuajau iš jų sudarytų 
savanorių būrius ir išmestų Ti 
bete parašiutais. Deja to nega 
Ii padaryti nevieningi ir pese 
ne Vakarai.

DALAI LAMA SUDARO 
TIBETO VYRIAUSYBĘ 
Jis, be to, pareikalavo iš Pei 

pingo valdžios, kad atitrauktų 
savo kariuomenę iš 'Tibeto, ku 
riam turi būti pripažinta laisve 
ir nepriklausomybė.

JAV senatorius Masfield 
jau pasiūlė Amerikai pripažin 
ti Tibeto vyriausybę.

įdomiausia ir svaibiausia, 
kad
TIBETO LAISVĖS KOVOS 

PRIEŠ KINŲ AGRESIJĄ 
sujaudino visą Aziją, visą bu 
distų pasaulį, nes Daiai Lama 
budistams yra pas pat, kas ka 
talikams Popiežius. Kinijos ko 
munistų agresija prieš Tibetą 
— didelis smūgis komunizmo 
propagandai. Daugelis Budinti 
nių Azijos tautų pagaliau pa 
matė, kad komunizmas yra ag 
resija ir pavergimas.

Net visas
KINIJOS SUSOVIETINI 

MAS ATSIDŪRĖ 
PAVOJUJE.

Dėl to Kinijos komunistai la 
bai atsargiai kalba apie Dalai 
Lamą ir net viešai meluoja, kad 
jį pagrobė sukilėliai. Vakarai, 
žinoma, neišnaudos šio nepap 
rastai palankaus momento, 
kaip neišnaudojo nei Vengri 
jos, nei Vokietijos, nei Lenki 
jos sukilimų. . .

Įdomu, kad atsilyginant Va 
karams už nuolaidas,

MASKVA VAKARUOSE 
SUSTIPRINO DIVERSINE 

VEIKLĄ,
dėl ko iš visos eilės valstybių 
išvaryti Maskvos atstovybėse 
įteisinti diversantai: iš Argen 
tinos 4, iš Meksikos 2, iš Švei 
carijos ir Belgijos. Visur jie 
„virė košę" — organizavo 
streikus, sąmokslus ir tt.

Ką ten kištis į „kitų” reika 
lūs, kai turime savųjų... štai, 
KANADA SUSIRŪPINUSI 

SAVO BIUDŽETU.
Susirūpinusi todėl, kad jis 

subalansuotas su dideliu defi 
eitu. Keisčiauisa, kad tokį biu 
džetą turėjo pateikti finansų 
ministeris Fleming, kuris, bū

siduoti Maskvos
Londonan jau suskrido Va 

karų valstybių atstovai tartis 
dėl programos, kuri bus svars 
tomą užsienių reikalų1 ministe 
rių Ženevoje. Šie pueš pasita 
riminiai pasitarimai svarbūs 
tuo, kad juose
BUS BANDOMA SUDERIN 
TI VAKARIEČIŲ NUOMO

NIŲ SKIRTUMAS.
O skirtumai, kaip dabar ro 

do viešumon išplaukia [aktai, 
yra gana dideli. Visų pirma ne 
sutaria Vokietija su Anglija.

Dabar aiškėja, kad ne be pa 
grindo buvo būkštaujama, jog 
Macmillanas gali Maskvoje pa 
kartoti Miuncheną. Macmiila 
nas tikrai?' kaip rodo vis dau 
giau aiškėjautieji faktai, yra 
tuo keliu nuėjęs, nes jo siūly 
mai yra daugiausia tinkami 
Maskvos diktatūrai.

PIRMASIS SKAMBUTIS 
šia prasme suskambėjo NATO 
konferencijoje Washingtone, 
kai generalinis sekretorius Su 
aak pareiškė, kad

NATO NETURI TIKSLO 
LAISVINTI 

PAVERGTŲJŲ. ..
Kai tuo tarpu visi pavergtieji 
deda pastangų, kad šis klausi 
mas būtinai būtų įrašytas į vir
šūnių konferencijos dienotvar 
kę. JAV prezidentas Eiscnho 
weris turėjo drąsos šį klausi 
mą iškelti pirmojoje viršūnių 
Ženevos konferencijoje. Tiesa, 
Eisenhoweris tada netesėjo to 
klausimo išlaikyti dienotvarkė 
je, bet tai buvo didelis morali 
nis laimėjimas principų išlaiky 
mo prasme. O dabar Spaak sa 
ko, kad šis klausimas nekelti

TAI YRA SKAMBUTIS 
MUMS BUDĖTI!

Budėti ir stipriai reaguoti, 
kad mūsų veiksniai turėtų kon 
kiečių argumentų, laiškų bei te 
legramų pavidale.

Bet nepatenkinti ne mes vie 
ni, — nepatenkinta ir Vakarų 
Vokietija, kuria norima pada 
ryti neutralia, kas reikštų, kad 
ji turi likti padalyta. Tegul 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaule nieko prieš tai neturėtų, 
o ir mes Vokietijos imperializ 
mo iškankinti ir nepaprastai 
daug dėl jo nukentėję, šia pras 
me vokiečių negalime užjausti, 
bet, iš kitos pusės, toks Vokie 
tiįos neutralizavimas savaime 
prileidžia, kad 
būtų įšaldyta dabar 
TINė EUROPOS BŪSENA, 
įšaldyta ir daugelio tautų sovie 
tinė okupacija, o tas jau nepri 
imtina. _

Kadangi JAV "yra užtikrinu 
si, kad Vokietija begali būti su 
jungta tiktai laisvų rinkimų 
būdu, tai Amerika turi laikytis 
savo nusistatymo. Tačiau, kai 
susidaro didelis pažiūrų skirtu 
mas tarp JAV ir DB, tai JAV 
esanti linkstanti į kompromisą: 
JAV siūlanti pereinamąjį laiko 
tarpį, kurio metu Vokietijai su 
jungti būtų sudarytas specia 
lūs šalių komitetas.

Naujienos iš pasaulio sostinės
EUROPOS PROBLEMOS AZIJOS VEIDRODYJE

5-ji kolona visur veikia. — Vokietijos problemų išsprendimas 
rikošetuos Aziją. — Rusai teb eapgaudinėja Ameriką. —

Pavergtųjų Europos valsty 
bių seimo pilnatis balandžio 8 
d. New Yorke savo 68-69 posė 
džiuose paryškino div proble 
mas: Europos klausimų spren 
dimo eventualų atoveiksmį 
Azijoje ir Rytų - Vakarų kul 
tūrinių mainų praktiško vykdy 
mo galimybes.

PEV Seimo pirmininkas S. 
Korbenski informavo Seimo 
pilnatį apie seimo delegacijos 
kelionę Japonijoje, Korėjoje, 
Formozoje, Filipinuose, Aus 
tralijoje, Singapūre, Vietname, 
Indijoje, Pakistane, Turkijoje, 
Graikijoje, Italijoje nuo sausio 
26 iki kovo 26. Delegacijos pa 
tyrimai įvairiais atžvilgiais ver 
ti dėmesio. Komunistinis pog 
rindis visuose lankytuose kraš 
tuose — veinur stipriau, kitur 
silpniau — yra jaučiamas ir vie 
nur stipriau .kitur silpniau ad 
ministracijos priemonėmis yia 
prilaikomas. Komunistinės Ki 
nijos kolosas veikia Aziją ne 
tik savo karinės jėogs baugi 
nančia persvara, bet ir savo 
rinkų platumu Japonijos ir ki 
tų kraštų gaminiams realizuo 
ti. Ne tik oficialiųjų sluogsnių 
atstovai, bet ir plačiosios vi 
suomenės eiliniai žmonės vie 
ningai įsitikinę, kad Europos 
politinių problemų vienoks ar 
kitoks sprendimas automatiš 
kai atsispindėtų ir Azijos prob 
lemoms. Kiekvienas sovietų 
laimėjimas Europos regione au 
tomatiškai stiprintų sovietų 
pozicijas Azijos regione. Ant 
ra vertus, Rytų-Vakarų suras 
tas 
esą 
jai. 
jos 
ma 
joje „rajoniniai” sukilimai 
prieš komunistinį režimą yra 
nuolatinis reiškinys. Iš antiko 
munistinių tarptautinių organi 
zacijų Azijoje gajai reiškiasi 
Antibolševikinis Tautų Blo 
kas, dominuojamas ukrainie 
čių. Delegacijai nevienoje vic 
toje buvo pareikštas noras PE 
V Seime matyti ir Ukrainą bei 
Gudiją.

Popietiniame posėdyje pilna 
ties dėmesys daugiausia buvo 
sutelktas Rytų-Vakarų klutū 
rinių mainų klausimui. Prof. 
Popa (Rumunija) pateikė sei 
mui dokumentuotą apžvalgą 
apie JV — Sov. S-gos mamų 
rezultatus 1958 m. Iš jų matyt, 
kad kaikuriose srityse Sov. S- 
ga nesilaikė net ir sutartimi nu 
matyto reciprociteto. Referen 
to nuomone, PEV Seimas Ry 
tų-Vakarų kultūriniam mainam 
tegali turėti vieną mastą: ar 
tie mainai padeda pavergtųjų

būdas Vokietijai apjungti 
lygiai galėtų tikti ir Korė 
ir Vietnamui sujungti. Ari 
komunizmo žlugimą spėja 
kilsiant iš vidaus, nes Kini 

„rajoniniai”

Mielus
BR. NIEDVARĄ ir F. A. ANIULIUS, 

brangiam tėveliui Lietuvoje,

A. A. STASIUI NIEDVARUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

O. J. K. ir B. Mikšiai.

damas opozicijoje, ypač puo 
liberalus už tokį nesubalan 
suotą biudžetą.

Žinoma, tas nesubalansavi 
mas būtų niekis, jeigu jis pi 
liečiu! nemuštų per pinignię. 
Bet.

KONSERVATORIŲ VAL 
DŽIA PAKĖLĖ 

MOKESČIUS.
Pakelti mokesčiai dauge

liui masinio naudojimo prekių 
ir pakelti income - taksai. Ir 
bėda dar didesnė, nes kitais 
metais kaip numatoma, mo 
kesčiai bus dar daugiau pakel 
ti, kas dai daugiau pabrangi 
ns gyvenimą, o tai vis guls ei 
liniam piliečiui. Tai, žinoma, 
nemažas rūpestis ne tiktai pi 
heČiui, bet ir Federalinei Ka 
nados valdžiai.

Lietuvos, 
nacionaline 
fcl.NUžvy'10

bylai, ar jai kenkia. Vykdomi 
be plano ir be supratimo, ko so 
vietai tais mainais siekia — jie 
gali būt labai žalingi ne tik pa 
vergtiesiems kraštams, bet ir 
laisvajam pasauliui. Vykdomi 
apdairiai, jie gali būti naudin 
ig. Raportas teigia, kad reci 
preciteto principo laikantis, 
kultūriniai mainai pirmiausia 
turėtų bazuotis radijo translia 
cijomis, knygų ir apskritai sp 
audos pasiketimu, filmais, pa 
rodomis, mokslininkų bei siu 
dentų rūsiais, bet komažiau 
šiai turistų ekskursijomis.

Seimas taip pat išklausė pir 
mininko pranešimo apie pra 
ėjusių keturių mėnesių PEV 
Seimo veiklą, rezoluiciją dėl 
Jungtinių Tautų numatytų 
Tremtinio Metų, Seimo ekono 
minės komisijos pranešimą ir 
jos eksperto J. Wazelakio pa 
aiškinimą dėl sovietų ekonomi 
nio pavergtųjų valstybių išnau 
dojimo ir Lietuvos delegacijos 
pirmininko V. Sidzikausko re 
feruotą nutarimą’ dėl užgyri 
mo PEV Seimo Bendrųjų Rei 
kalų Komiteto memorandumo 
Britanijai, Prancūzijai, JV ry 
šium su Berlyno krize. Seimas 
taip'pat pavedė B. R. Komite 
tui paruošti ir įteikti Europos 
Tarybos Patariamajam Šėmiui 
deklaraciją Europos problemų 
sprendimo ir Vakarų taikos 
programos klausimais. Kor.

LIETUVIŲ - LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarp 
tautine diplomatine veikla ir 
įvairiomis konferencijomis, ba 
landžio 6 d. New Yerke įvyko 
VLIKo specialios komisijos ir 
lenkų Tautinės Vienybės Ta 
rybos atstovų pasitarimas 
abiem tautom rūpimais klausi 
mais.

Šalia kitų reikalų buvo per 
žvelgta dabart. tarptautinė pa 
dėtis, jos raida, kad ji eventua 
liai galėtų paliesti abiejų tau 
tų interesus ir kokių tektų da 
ryti žygių jiems apsaugoti.

Buvo taip pat nusistatyta vi 
sokeriopai remti Pavergtųjų 
Europos Tautų pastangas iš 
plėsti veiklą, joje aktyviai rei 
kštis, bendradarbiauti ir derin 
ti, kur reikalinga, galima ir ti 
kslinga kovos už laisvę žygius.

LIETUVOS KLAUSIMAS 
EUROPOS TARYBOJE
Šiomis dienomis Romoje Par 

lamento Rūmuose, posėdžiavo 
Europos Tarybos Patariamo 
sios Asamblėjos speciali komi 
sija, kuriai pavesta rūpintis ne 
atstovaująmų Taryboje tautų 
interesais. Komisijos kviečia 

.. mas, Lietuvos Dipi. šefas S. Lo 
zoraitis pristatė jai pranešimą 
apie padėtį sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Pranešimui ap 
svarstyti buvo paskirtas vienas 
komisijos posėdis, kurio metu 
min. Lozoraitis atsakinėjo į 
gausius Komisijos narių pateik 
tus klausimus ir, svarstymui 
pasibaigus, padėkojo Jconųsi 
jos pirmininkui K. Bobholm’ 
ui, danų parlamentarui, ir na 
riams už parodytą Lietuvai di 
delį susidomėjimą bei palanku 
mą.

Europos Taryba yra tarp 
valstybinė organizacija, sudary 
ta iš dviejų dalių: Patariamo 
sios asamblėjos, į kurią Įeina 
Europos laisvų valstybių parla 
mentų išrinkti delegatai, ir Mi 
nisterių tarybos, kurioje daly 
vauja tų valstyibų užsienio rei 
kalų miinsteriai.

vietų agresiją. Už tai mes negalime nepasmerkti ir nepapeik 
ti pono Spaak, ypač, kad jam nebuvo reikalo tokius pareiski 
mus daryti. Vėl visi masiškai rašykime jau žinomais adre 
sais:

VLIKui: Supreme Committee for Liberation of Lithu 
ania, 233 Broadway, Room 3014, New York, N. Y., USA.

LLK-tui: Committee for Free Liahuania, 70—5th Ave, 
New York, N. Y., USA.

Pasaulio lietuvių sostinėje
STANLEY YANKUS IŠSKR IDO Į AUSTRALIJĄ

Garsusis ūkininkas Stanley 
Jankus, apie kurį jau ilgokas 
laikas rašo viso pasaulio spau 
da, praėjusį šeštadienį išskrido 
Į Australiją, norėdamas susipa 
žinti su tuo kraštu, kuriame 
jis su Šeima žada apsigyventi. 
Čia jis praleis dvi savaites ir tu 
rėš progos pamatyti viską, ką 
tik norės. Šią kelionę pasiūlė 
ir ją apmokės Čikagos dienias 
tis „Chicago Daily News“, ku 
rio redakcijos narys vyks kar 
tu su Jankumi ir šiame laikraš 
tyje rašys kasdien reportažus. 
Jankus savo ūkį, esantį Dow
agiac, Milh., pardavė iš varžy 
rinių balandžio 3 d. ir už jį ga 
vo 30,000 dol. Laikraščiai, ra 
šydami apie šio kovingo ūkimn 
ko vargus, dažniausia pamini 
ir jo lietuvišką kilmę.

TURTINGAS 
SAVAITGALIS

Povelykinis sezonas čikago 
yra pilnas įvairių parengije

mu, nes jau už mėnesio laiko 
visas veikimas persikels Į lau 
kus ir todėl norima atsilinks 
minti salėse. Balandžio 4 d. di 
deli šokiti vakarą buvo suren 
gusi lietuvių dantų gydytojų 
draugija. Tą pačią dieną Dai 
navos ansamblis Liet. Audito 
rijoje davė linksmą pramogą. 
Sekmadieni Cicero Augšt. Li 
tuanistikos mokykla surengė 
programą su šokiais šv. Auta 
no parap. salėje.

Motinos dienos minėjimas, 
kuri rengia LB Čikagos apy 
gardos valdyba, įvyks gegužės 
17 d. Jaunimo centre.

• Visi Čikagoje esantieji kon 
sulai, jų tarpe ir Lietuvos, yra 
pakviesti dalyvauti Anglijos 
karalienės sutikime, kuri čia at 
vyksta laivu į tarptautinės pa 
rodos atidarymą. Jos laivą pa 
sitiks pakviestųjų dalyvauti 
tautų jachtų vilkstinė, kurioje 
bus ir lietuvių jachta.
• Vysk. Vincentas Brizgys, ii 
gesnį laiką praleidęs Austrai! 
jos lietuvių tarpe, balandžio 3 
d. sugrįžo j Čikagą.
• Pabaltiečių pirmenybės krep 
šinyje, tinklinyje ir stalo teni 
se įvyks balandžio 25—26 d. 
d. Čikagos Foster parke. Šie 
met pirmą kartą varžybos pra 
vestos įr jaunių krepšinyje. 
Rinktinės bus sudarytos iš ge 
riausiųjų Šiaurės Amerikos 
sportininkų.
• Don Varno veteranų posto 
pavasariniai šokiai yra rengia 
mi balandžio 18 d. L. Vyčių sa 
Įėję.
• Iš Clevelando atvykstantis 
jaunimo ansamblis „Grandine 
lė“ gegužės 2 d. Jaunimo cent 
re duos šokio, muzikos, ritmi 
kos ir lietuviško žodžio konccr 
tą. Šiam kolektyvui vadovauja 
Liudas Sagys, jo režisierius— 
Petras Maželis. Koncertą ren 
gia Vid. Vakarų Sporto Apy 
garda.
• Čikagos sakutų pasirody 
mas — „Skautorama” Įvyks ba 
landžio mėn. 15 d. Jaunimo 
centre. Ta proga bus paroda, 
kurioje, kaip rengėjai sako, at 
sispindės būdingas lietuvišku 
mas.

MONTREALIS 
DIDELĖ JAUNIMO ŠVENTĖ 

ir iškilmingas Augštesniųjų Li tuanistikos Kursų mokslo 
metų užbaigimas.

Lituanistikos 
metus šiemet 
30 dieną iškil

Augštesnieji 
kursai 
baigia 
mingu 
kaip ir 
žės 30

mokslo 
gegužės 
aktu, kuris išplečiamas 
į jaunimo šventę. Gegu 
d., šeštadienį, Aušros 

Vartų salėje įvyks iškilmingas 
aktas, kurio metu bus įteikti 
baigiamiesiems kursus atesta 
tai, bus paskelbti perėjusieji iš 
pirmojo kurso į antrąjį ir bus 
pasilitiksminimas. Bet šiemet 
tos iškilmės išplečiamos ir bus 
tartum jaunimo šventė, — to 
dėl įspėjami tėvai ir visas jau 
nimas, kad gegužės 30 dienos 
vakarą visi paskirtų šiai iškil 
mei, kuri bus ir graži, ir jspū 
dingą, ir naudniga. Ypač at 
kreipiamas dėmesys visų, kas 
yra lankę ir Kursus baigę, o 
taip gi — studentijos, bet ly 
giomis kviečiamas visas jauni 
mas.

besibaigiančius Šiuos Ynoksio 
metus ištisai Augštesmuosius 
1 ituanistikos Kursus pastoviai 
lankė būrelis jaunimo, kuris nė 
ra lankės šeštadieniniu mokyk 
lų.

MOTINOS DIENĄ ŠIEMET 
ruošia Augštesnieji Lituanisti 
kos Kursai. Bus paskaita ir me 
ninė dalis, kurią išpildys Kur 
su mokiniai. Motinos diena 
bus antrąjį gegužės mėnesio 
sekmadieni, gegužes 10 dieną 
Aušros Vartų salėje, tuojau po 
sumos. Plačiau apie Motinos 
Dieną bus paskelbta vėliau, o

dabar pranešama, kad minėji 
mas įvyks geg. 10 dieną, ir vi 
si tautiečiai prašomi šią datą 
rezervuoti Motinos Dienai.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUUDIJOS 

mokinių koncertas šiemet yra 
paskirtas birželio 13 dieną, šeft 
tadienį ir įvyks po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Visi tautie 
čiai maloniai prašomi šią datą 
rezervuoti priaugančio muziki 
nio jaunimo koncertui. 
LIETUVIAI — TARPTAU 
TINIAME DAINOS IR SO 

KIŲ FESTIVALYJE
FORUME

Ruošia Montrealio Mokyk 
lų Komisija. Pelnas skiriamas 
tautinių mokyklų reikalams— 
ir lietuviškai mokyklai I Fcsti 
valis įvyks balandžio 24 d. 
vakare, Forume. Biletų kaina 
— 25 centai. (AV)
• Arlauskaitė Marija sunkiai 
sirgo gripu ir negalėjo eiti mo 
kytojos pareigų 3 savaites. 
Dabar serga jos motinėlė, p. 
Arlauskienė.
• Ponia Girinienė Notre Da 
me ligoninėje, dr. E. Andru 
kaičio žinioje, tiria sveikatą.
• J. Lukoševičius šėrus žemei 
pirkti jau išpardavė.
• Gražios vestuvės šeštadienį 
buvo F. Stulginskaitės su J. 
Lukšiu. Jaunavedžiai sušilau 
kė daugelio sveikinimų ir dau 
gelio brangių dovanų. Vestu 
vinė puota buvo turtinga ir 
graži.
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J/EP&IKIiAUS^MA LIL'WV^t
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa 

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

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ’ lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.

Vakaruose yra mada visą lai 
ką nurodyti rusų jėgas ir nuro 
džius jas girti, kaip nepalygina 
mą galybę. Iš kitos puses — 
peikti savo pajėgas ir dejuoti 
dėl didelio atsilikimo, lačiau 
reikalus apsvarsčius be jokių 
sentimentų yra aišku, kad dar 
ir dabar Vakarų karinės pajė 
gos tiek savo skaičiumi, tiek 
savo kokybe palieka rusus už 
pakalyje.

Šiuo metu Amerika turi po 
ginklu 2,600.000' vyrų, kurie 
suskirstyti kuo ne po lygiai 
tarp pėstininkų, lakūnų ir jūri 
ninku. Pėstininkai sudaro 14 
pirmos eilės kovos divizijų, ku 
rių penkios stovi Vakarų Vo 
kietijoje patogioje padėtyje bū 

$ 6.09 ti perkeltos kur tik reiktų. Šios
atomi 
mylių 
kitais

IR

Redaktorius Jonas Kardelis.
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

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

Yearly Subscription Rates: 
Canada ..............................$ 5.0(
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries

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

Ar galimi žmoniški santykiai 
su Lietuva?

Šis klausimas vis dar spaudo 
je neužmirštamas ir vis dar ju 
dinamas.

Kiek anksčiau, kai jis buvo 
iškeltas konkrečiai, buvo susi 
rūpinę net vadovaujantieji vei 
ksniai, kurie tuo klausimu bu 
vo paskelbę ir savo pasisaky 
mą, įspėjantį neiti pertoli.

Dabar, nežiūrint to pasisaky 
mo, kartkartėmis klausimas 
spaudoje atnaujinamas ir pa 
kartotinai keliamas, bet jam 
tikslesnio atsakymo net ir ma 
skvinė lietuviškoji spauda ne 
gali duoti. Ir ji pasikolioja, pa 
aimanuoja, ir tuo viskas baigia 
si.

O klausimas visiškai aiškus 
ir visiškai paprastas, tiktai taip 
aiškiai ir taip paprastai neiš 
sprendžiamas.

Natūralu būtų, kad emigra 
cijos santykiai su Metropolija 
būtų, ir kad būtų juo glau 
džiausi ir artimiausi ir nuošir 
džiausi. Ir tai turėtų apimti ir 
kultūrines ir ekonomines sri 
tis. Taip turėtų būti ir taip bū 
tų esant normalioms sąlygoms. 
Deja, tų sąlygų nėra, todėl ir 
nėra ir normalaus bendravimo, 
normalių santykių.

Neabejotina, kad okupuoto 
sios Lietuvos žmonės, ir net 
bolševikiškiausi Lietuvos lietu 
viai bolševikai, labai gerai ži 
no, kad santykiai yra būtini. 
Bet kas Iš to žinojimo, jeigu 
Lietuva yra rusų okupuota, o 
Lietuvos okupantui tie santy 
kiai yra nereikalingi, nes jam 
nenaudingi. Todėl ir veiksnių 
susirūpinimas nebuvo reikalin 
gas, kaip ir kalbos apie santy
kius.

Metropolija, normalioms są 
lygoms esant, galėtų ir turėtų 
padėti emigracijai. Mums gi vi 
sų pirma reikia vadovėlių mo 
kykloms. Reikia vaikams iektū 
ros. Naudinga būtų, kad mus 
aplankytų menininkai. Kad ga 

. lėtume gauti lietuviškų filmų. 
Bet..... konkrečiai kalbant, kas
gi iŠ to yra galima? Vadovė 
liai okupanto mums netinka. 
Menininkų nesiunčia, nes bijo, 
kad čia neprisigertų „vakarie 
tiškos dvasios“ ir dar, ko gero, 
sumanytu pasilikti. Filmai jų 
mums taip pat netinka, nes jie 
persunkti okupantiniu melu ir 
pernelyg kreivu gyvenimo vaiz

divizijos yra ginkluotos 
ne artilerija, be to, 200 
atstumo raketomis bei 
moderniškais ginklais.

Laivynas turi keturius lėk 
tuvnešių vedamus laivynus, ku 
rie yra nepaprašai galitngi, re 
miami dar kontroliuojamų ra 
ketų kreiserių.

Aviacija turi 22.000 lėktuvų. 
Jos galingiausias vientas — ga 
lingiausias visame pasaulyje 
yra Strateginė Oro komanda. 
Ši komanda turi 44 eskadriles 
B-52 bombonešių, galinčių nu 
gabenti atominius sviedinius į 
bet kurią pasaulio vietą. Šios 
komandos bazės yra apnarsčiu 
sios visą pasaulį nuo Okinavos 
iki Ispanijos, visados paruošty 
je pakilti per 15 minučių. Be 
to dar yra „USAFE“ turinti 
500 sprausminių bombonešių 
esančių Europoje ir skrendan 
čių greičiau už garsą. Jie irgi 
ginkluoti atominėmis bombo 
mis.

Tiesa yra ta, kad ir rusai yra 
gerai pasiruošę. Šiuo metu Ru

davimu. To gi, kad jie iietuviš 
kai įkalbėti, arba lietuviškai 
įdainuoti, mums nepakanka. Iš 
to, kas mums tinka, yra tiktai 
dalis vaikų ir kitokios literatu 
ros, kuri yra nešališka arba ar 
timai nešališka. Bet tai mes ir 
panaudojame. Jeigu iš Lietu 
vos, giminystės arba pažiničų 
pagrindu, kas atsiunčia ginta 
rų, rankdarbių ar grybų svarą, 
tai už tai mes atsilyginame ki 
tomis gėrybėmis, siunčiamo 
mis iš šiapus Atlanto.

Bet apie kokius santykius 
kalbama, jeigu ir šiandien dar 
laiškais susirašinėjimas vyksta 
su didžiausia baime? Jeigu žy 
mi dalis laiškų nepasiekia ad 
resatų? Jeigu tie, kurie iš ana 
pus geležinės uždangos drįsta 
rašyti laiškus, yra įnešami į ne 
ištikimųjų srašus? Jeigu jų laiš 
kai kontroliuojami? Jeigu tie, 
kurie drįsta ką nors atviriau 
parašyti laiškuose, kviečiami 
i saugumą ir terorizuojami? 
Ar gi tai nors iš tolo panašu į 
bent artimą normalumui būse 
ną?

Faktas, kaip mes jį bandytu 
me bepasukti, lieka faktu, kad 
Lietuva yra žiauraus okupanto 
bato prispausta, išnaudojama, 
suniekinta, sunaikinta ir tero 
rizuojama, o tokioms sąlygoms 
esant nėra jokių galimybių kai 
bėti apie bet kokius rimtesnius 
emigracijos santykius su metro 
polija. Kada klausimas išspren 
džiamas pačios 
tikrovės, jokie teoriniai svars 
tymai apie santykius, — kito 
kius, žmoniškesnius santykius, 
— neturi jokio realaus pagrin 
do. Tas klausimas yra išspręs 
tas ir kasdien pakartotinai iš 
sprendžiamas okupantinės rea ralinis centras jau pradeda svy 
lybės.

Neabejotina, kad jeigu Lietu 
voje turėtų kokį, nors ir mažą 
sprendžiamą žodį lietuviai ko 
munistai, tie santykiai būtų vi 
siškai kiti, negu dabar. Tam 
pavyzdys yra Lenkija. Deja, 
Lietuva yra absoliutinėje Mask 
vos diktatūros okupacijoje, pa 
smerkta ištirpinti rusų vande 
nyne, ir kol Maskva taip kie 
tai laiko savo leteną ant Lietu 
vos kūno ir dvasios, tol apie 
jokį santykių pažmoniškėjimą 
negali būti nei kalbos.

J. Kardelis.

anie
even

visie

VAKARŲ JĖGOS DIDESNĖS
sija laiko paruoštyje 3 mil. ka 
reivių. Turi 20.000 lėktuvų. 
Raudonasis laivynas neturi lėk 
tuvnešių, bet turi virš 500 po 
vandeninių laivų.

Šiaurės Amerikos Atlanto 
sutarties šalys visos kartu turi 
apie 4 mil. kareivių bei 5.500 
lėktuvų. Tuo būdu sudėjus ru 
sų pajėgos ir visų kitų komu 
nistinių Europos valstybių — 
komunistinis pasaulis turi apie 
6 mik. o vakarų pasaulis 
6% mil. karių paruoštų 
tualiems įvykiams.

Šis faktas nėra plačiai
ms žinomas. Daugelis yra lin 
kęs manyti Vakarus esant la 
bai silpnus.

Tai vis gyvi skaičiai. Sūdė 
jus ekonominę galybę ir paly 
ginus komunistų galiai, gauna 
si dar didesnis-skirtumas, be 
veik santykyje kaip vienas su 
penkiais, o gal net 
giau.

Be to Rusija yra 
vergėją ir kalintoja. 
me, kas atsitiko antrojo pašau 
linio karo pradžioje kai ištisos 
rusų armijos bėgo pas vokie 
čius ir tik šių žiaurumas su be 
laisviais sustabdė šį katastrofiš 
ką bėgimą.

Dabar rusai bėgs nebe pas 
vokiečius, bet pas amerikonus. 
Ir bėgs nebe vieni rusai, bet 
visų pavergtų tautų prispaus 
tieji.

Tos, o ne kokios kitos prie 
žastys ir laiko Rusiją nuo susi 
gundymo pagaliau „suduoti ka 
pitalistiniam pasauliui dar vie 
ną galutinį smūgį“.

Jiems tas galutinis smūgis 
dar nėra aiškus kam jis būtų 
galutinis.

Žinios paimtos iš United 
Press Internationale.

Banga.

posvctkbu

dar dau

tautu pa
Pamena

Veda sktn. inž. J. Bulota.

DŽIAMBORĖS FONDAS BŪTINAS VISUOMENĖS 
PARAMOS

tą yra surištas su didelėmis iš 
laidomis. Skautai patys, be mū 
su visuomenės pagelbos, kelio 
nės bei kitų išlaidų padangti ne 
galės.

Tam yra įsteigtas skautų 
Džiamborės fondas, kuris rūpi 
naši sudaryti panašiems reika 
lams padengti išlaidas.

Deja, šiandien Džiamborės 
fondas yra labai apgailėtinoje 
padėtyje — apytuštis, o laiko 
mažai liko. Todėl kreipiamasi 
i viso pasaulio lietuvius ir pra 
šoma Džiamborės fondą parem 
ti. Paremti yra labai lengva; 
tegul kiekvienas lietuvis-lietu 
vė paukoja nors mažiausią pi 
niginę sumą, o iš daugumos su 
sidarys pakankama suma pa 
dengti būtinas išlaidas.

Skiriamą Džiamborės ton 
dui auką galima tiesiogiai pa 
siųsti Džiamborės fondo ižid 
ninkui ar sekretoriui, bet ge 
riausiai piniginę auką įteikti 
artimiausiam skautų vienetui. 
Gautą pinigine auką, skautų 
vienetas persiųs Džiamborės iž 
dinonkui pasktn. K. Pažamė 
nui: 1224 Stanford St., Santa 
Monica, Calif., USA, arba sek 
retoriui pasktn. P. Pakalnis 
kini: 1331—16th st. Santa Mo 
nica, Calif., SA. V. Gudelis.

Mūsų skautai yra gavę iš De 
šimtojo Džiamborės pasaulinio 
komiteto pakvietimą dalyvauti 
Dešimtoje Pasaulinėje skautų 
Džiamborėje, kuri įvyks Filipi 
nų salyne. Stovyklavimas vy 
ks liepos 17—26 dienomis.

Lietuvių Skautų Brolija šį 
rokvietimą yra priėmusi ir nu 
mato pasiųsti į kalbamą tais 
vojo pasaulio jaunimo masišką 
susibūrimą vieną reprezentaci 
nį skautų vienetą, kuris atsto 
vautų Lietuvos skautiją.

Toje stovykloje dalyvaus tu 
kstančiai jaunimo iš viso pa 
šaulio išskiriant komunizmo 
valdomus bei okupuotus kraš 
tus. Daugiausia dalyvaus iš To 
limųjų Rytų, kur mažiausiai tu 
ri supratimo jaunimas bei vi 
suomenė apie komunizmą, jo 
totalizmą ir imperializmą.

Lietuvos skautai, dalyvauda 
mi toje stovykloje, turės gera 
progą supažindinti jaunimą 
bei visuomenę su komunizmo 
užmačiomis mūsų brangios pa 
vergtos tėvynės kančiomis.

Pasibaigus stovyklavimo lai 
kui. jaunimas, sugrįžęs į savo 
kraštus, savaime apibūdins jau 
nimui bei visuomenei komuniz 
mo imperializmą, jo siekius ir 
darbus bei jo klastas.

Vykimas į stovyklavimo vie

JUOKDARIAI...
IR „MEMELER DAMFBOOT” BUVO NACIŲ 

„SKRIAUDŽIAMAS”!
Skaitytojai pasakys, kad čia ,,auka“(!). Pats leidėjas buvęs 

nerimtas juokas. Bet ne! Skai „išlaipintas“ (ausgebootet) ir 
tykite Klaipėdos krašto vokie informacijos tikslams nuka 

mandiruotas į Reicho laikraš 
čių leidyklas.

Na, tik pamanykite kokia ua 
cių padėka! O juk „M. D-bo 
ot” gyrė ir piršo savo skaityto 
jams nacizmą ir nacių vadus 
kaip tik įmanydamas. Pavar 
čius senus „M. D-booto" nu 
merius, nacitsinis žargonas tie 
siog mušte mušasi į akis. Pav. 
viename numeryje skaitome to 
kius „D-booto" „brangumy 
nūs“: „Užtruks daugel metų“, 
jis rašo, „kol galėsime tinka 
mai Įvertinti, ką reiškia Adolf 
Hitlerio darbai. Mes tačiau 
vos galime aprėpti tą laimę pri 
klausyti generacijai, kuri turi 
tokį fuhrerį. Visas mūsų gyve 
nimo tikslas yra priklausyti su 
Adolf Hitler vokiečių tautai1’ 
ir t. t.

Ir štai nedėkingi naciai, ėmė 
ir pradėjo „skriausti" „M. D- 
bootą“ ir jo leidėjus. Bet, žino 
ma, tariamoji „skriauda" šian 
dien vaidenasi tik „D-booto” 
leidėjo ir redaktoriaus smege 
nyse. Jie patys žino, kad kiek 
vienas tų laikų objektyvus skai 
tytojas nesuras jokių skriau 
dos simptonų, kurie įrodytų, 
kad „M. D-boot“ buvo nacių 
skriaudžiamas. Koks „M. D-bo 
otas“ buvo 1938-39 m„ kaip jis 
garbino Hitlerį, spausdino kiek 
vieno nacio kalbą, glorifikavo 
nacizmą kaip įmanydamas ir 
smerkė visus, nes pačius Klai 
pėdos krašto vokiečius, kurie

čių leidžiamo „Dampfbooto“ 
pereitų metų spalio mėn. nu 
mery rašyte parašyta, kad po 
Klaipėdos krašto atplėšimo 
nuo Lietuvos ir „M. Damfboo 
tas“ kentėjęs, o leidykla tapusi 
nacional socialistinės spaudos

Stebime ir tretįjį pasaulinį 
jėgos centrą — Vatikaną. Tai 
augščiausia moralės ir dvasinės 

žiauriausios jėgos atrama, kuri lietuvius 
guodė ir stiprino dvasioj, nes 
nelaimėn ir naikiniman pateku 
šiai tautai labai 
moralinės paspirties.

Tačiau
nias, tarsi tas augščiausias mo

svarbu gauti

stebimės išgirdę ži

-

Jo Eminencijai, 
Kardinolui Tardini, 
Valstybės Sekretoriui, 
Vatican, Europe.

Mes, penktame kontinente, 
Autsralijoje, gyveną lietuviai, 
stebime iš tolo pasaulinę įvykių 
raidą. Stebime tuos svarbiau 
sius šiandienos pasaulio jėgų 
centrus.

Vieną tokių centrų matome 
Maskvoj. Tai komunistinių jė 
gų koncentracija, iš kur diri 
guojama sugriauti, jų žodžiais 
tariant, atgyvenusią seną tvar

vi

Ką rašo kiti 
SYDNĖJAUS LIET. REZOLIUCIJA VATIKANUI 

Šešioliktosios Vasario proga
turi savo kontrolėj trečdalį
sos žmonijos: tame skaičiuje 
labai ankstyvą auką —• Lietu 
vos Valstybę.

Stebime antrąjį jėgų centrą 
Vašingtone — JAV sostinėj. 
Šio centro vadovai yra pasišo 
vę gerbti žmoniškąsias ir die 
viškąsias tiesas ir yra deklara 
vę užstoti ir ginti tautų laisvę. 
Jie buria šiandien aplink save 
daugumą laisvų vakarietiškos 
kultūros valstybių.

Ten ir lietuvių tauta išgirs 
_  ta padrąsinantį žodį, kas ryžtų 

ką ir įvesti naują proletariato si kovoti už savo ir žmonijos 
diktatūrą, o mūsų žodžiais ta laisvę gyventi ir melstis. Te 
riant — sugriauti vakarietišką nai tebeveikia teisėtos Lietu 
kultūrą ir įvesti bedvasinę ver vos Valstybės paskirti atstovy 
giją bei žiauriausią naujos kl bės nariai, reprezentuoją sa 
sės diktatūrą. Tas centras jau vus žmones ir savo tautą.

moti, ir lyg jieško būdų panai 
kinti mūsų (lietuvių) tautos at 
svaros tašką — pasiuntinybę 
prie Šventojo Sosto.

Mūsų galvose netelpa tokios 
mintys, kad Vatikanas tokių 
veiksmų imtųsi. Mes su didele 
kantrybe laukėme ir netikėjo 
me anoms žinioms. Tačiau vis 
dėlto mes juntame, kad Šv. Sos 
tas, nors pasiuntinybės dar ir 
neuždarė, bet jos galvos — pa 
siuntinio, kadangi jo kraštas ru 
su okupuotas, nebepripažįsta, 
o tik leidžia jam reikalų vedė 
jo (gerant) titulu tvarkyti pa 
siūntinybės reikalus.

Čia mes matome lyg ir pir 
mą žingsnį visiškam pasiunti 
nybės uždarymui. Taigi šian 
dien mes, švęsdami Sydnėjuje 
Vasario 16-tą dieną, kada lietu 
vių tauta po žiaurios 120 metų stojo prieš nacizmą. Toks jis pa 
caristinės rusų priespaudos 19 
18 metais paskelbė vėl atstatan 
ti savo valstybę, turime pareikš 
ti nusistebėjimą šiuo Vatikano 
lietuvių tautai suteiktu smūgiu 
jai taip sunkiais laikais!

Mes meldžiame Augščiausį 
suteikti mūsų tautai jėgų jos 
sunkioj kovoj ir tikime, kad Jo 
teisingumas visuomet ir visur 
ją parems ir paguos.

Teikitės priimti mūsų augs 
tos pagarbos pareiškimą,

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė Sydnėjuje. 
Pastaba: Po šia rezoliucija 

atskirais sąrašais buvo surink 
ta apie tūkstantis parašų ir 
juos pridėjus persiųsta nurody
tojo adresu Vatikanan.

(Mūsų Pastogė).

KAIP SOVIETIJA TIKISI 
PASIVYTI AMERIKĄ

„Lit. ir Menas“, kaip apie 
pasaką rašo, apie „Netolimos 
ateities daiktų pasaulį“. Ir ką 
gi per tą „septynmetį“ sovieti 
įa tikisi pasiekti? — Štai: pla 
tus plastmasių panaudojimas 
namų statybai; didesnis bus 
televizoriaus ekranas; bus su 
daryta televizijos stočių siste 
ma; jai bus naudojami ne tik 
tai antžeminiai, bet ir požemi 
nai laidai; su visais miestais 
galima bus kalbėtis iš kur nori, 
nereikalaujant centrinės įjun 
gimo (bet kokia tai bus galimy
bė, kai 200 mil. gyventoji! te 
bus tiktai 2000 laidų?...); so 
vietijos gyventojai turėsią ša! 
dytuvus, skalbimo mašinas ir 
net. . . elekrinį šepetį drabuzia 
ms; bus laikrodis, kurio pagal 
ba galima bus automatiškai 
įjungti hidrojonizatorių, Kuris 
švarins orą; automobis bus 
šomojo stalo dydžio ir juo 
lės važiuoti 4 asmens po 85 
lometrus per valandą. . .

Apie šitokį Amerikos pąviji 
mą, kaip apie kokį nepaprastą 
stebuklą, su nuostaba rašo „L. 
ir M.’’. Tuo tarpu Amerika vi 
sa tai, kas čia rašoma, kaip 
apie kokią svajonę, seniai jau 
turi, ir yra nuėjusi žymiai to 
liau. Jau yra paruošta spaivi 
nė televizija, automobilių viso 
kiaušių rūšių ir dydžių, televi 
ziįos aparatai automobiliuose, 
vaikai kišeniuose nešiojasi ra 
dio imtuvus, namai statomi su 
oro reguliavimu: kada šalta — 
šildomi, kada šilta šaldomi ir 
t. t. ir t. t. Koks gi čia Ameri 
kos pavijimas?

Bet kodėl „L. ir M.“ nieko 
nerašo, ar žmonės tūlės po pa 
dorų šeimai butą; ar bus apsi 
rengimo ir ar turės jie ko žmo 

— as— niškai pavalgyti?

ra
ga
ki

siliko ir iki paskutinio naciu 
atodūsio. Tat jeigu jau „M. D- 
boot“ nori šiandien būti nacių 
nuskriaustas, tai ką turėtų sa 
kyti tie Klaipėdos krašto gy 
ventojai, kurie nacizmu nesido 
mėjo arba net prieš jį kovojo? 
Jie nebuvo kaip F. W. Siebert 
pasiųsti Į Reicho įmones pagal 
specialybę, bet į kacetus. O tai 
tikrai ne „informacijos tikslą 
ms“, bet kad išrūktų per kami 
na. Bendrai, reikia labai nusi 
stebėti, iš kur tie asmens apie 
„M. D-bootą“ turi tiek drąsos 
ir šlykštaus įžūlumo, kad gali 
skelbti tokias nesąmones ir pa 
sidaryti save nacių aukomis...? 
O gal, greitu laiku, jie išdrįs 
pareikalauti ir „skriaudų ati 
taisymo*

KAIP RUSIJA VEJASI 
AMERIKĄ

Chruščiovas „septynmetį“ 
paskelbė šūkiu — „pasivyti 
Ameriką“. Tas tikslas jau šie 
kiamas. 1959 m. balandžio 8 
d. „Pravda“ Nr. 98(14857) pa £ 
duoda būdingą sovietijai fak 
tą, pavadintą „Mastera dutych 
cifr“ (išpūstų skaičių meiste 
riai), kuriuo labai vaizdžiai ir 
būdingai visai kolūkinei sovie 
tinei sistemai konstatuojama, 
kaip visa eilė kolūkių padidina 
ir „pralenkia Ameriką"; Kol 
ūkių išdirbystei padidinti kol 
ūkio vedėjai iš valstybinės 
krautuvės nuperka sviestą ir 
jį pristato suėmimo punktui, 
kaip pagamintą kolūkiuose. 
Tas punktas sviestą atiduoda 
vėl tai krautuvei parduoti. Tą 
pati sviestą vėl nuperka kitas 
ar ir tas pat kolūkis ir vėl kol 
ūkio vardu pristato suėmimo 
punktui. . . Ir taip Jjartojasi. . .£ 
Ir tuo pačiu sviestu, kiek kar" 
tų jis padaro kelionę iš suėmi 
mo punkto į parduotuvę ir iš 
pafduotuvės į suėmimo punk 
tą. padaroma „apyvarta" — ge 
ra ir krautuvei ir kolūkiams, 
nes tas sviestas eina kaip kol 
ūkių pagamintas. . . Pasidaro 
didelė kolūkių gamyba ir dide 
lė krautuvės apyvarta. . .

(E) Vilniaus radijas vasario 15 
d. pranešė, kad Lietuvos pieno 
produktais esą patenkinti net 
Komi respublikos žmonės. To 
kiti laiškų Kauno pieno kom 
binato adresu esą atėję ir iš 
Maskvos, Leningrado, Gorkio, 
Petrozavodzko bei kitų mies 
tų. Kauno pieninėje pagamin 
tas sviestas siunčiamas į Čeko 
Slovakiją ir į sovietinę Vokie 
tijos zoną.
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J. TRIBŪNAS. Laisvoji tribūna

Vatikanas, veiksniai 
ir visuomenė

2.

KOKIA BUVO MŪSŲ REAKCIJA J VATIKANO ŽYGĮ?
nes tendencijas. Garbė jiems 
už tai. Kyla tik klausimas, ko 
dėl jie nedavė absoliučiai jokių 
direktyvų visuomenei? Argi 
Altos Vykdomosiqs Tarybos 
uždavinys baigiasi informaci 
jų gavimu? Tam gi pakaktų 
vienos Kižytės. Deja, šį kartą 
Altą pasirodė, kad ji rimtais 
momentais visuomenei vado 
vauti nepajėgia ir nesugeba. 
Gi po teisingos pradinės p. Gri 
gaičio pozicijos užėmimo, jo nu 
slydimas, raginant visuomenę 
susilaikyti nuo bet kurios akci 
jos, parodė, kaip mūsų vado 
vaujantys asmenys kartais yra 
visiški ignorantai tarptautinės 
padėties konsteliacijoje.

Negeriau — kas skaudžiau 
šia — pasirodė ir Vlikas. Tuo 
metu, kada iš jo visi tikėjosi ini 
ciatyvos, energingų žygių, va 
dovavimo, — Vlikas užsidengė 
Olimpo debesimis, lyg kaip 
anais Įsiminusiais laikais, kai 
buvo visuomenei pareikšta — 
„tauta gali būti rami, vadai ži 
no. ką daro!" Ir kaip gerai, kad 
„tauta", mačiusi įvairių valdžių 
ir nuolat visų jų nuviliama, šj 
sykį nesileido užliūliuojama „pa 
tentuotų“ politikų sugebėji 
mais ir pajėgumais, o tūkstan 
čiais telegramų impulsyviai ir 
spontaniškai reagavo į politini 
posūkį, suteikusi musų tautai 
smūgi, kuris yra ypač skaudus, 
kad gautas iš to, kuris draugu 
laikomas. Vlikas gi vietoj pri 
siminęs savo visuomeninę pri 
gimtį ir iš to plaukiančias gali 
mybes ir pareigas, staiga susi 
žavėjo „slaptosios ir subtiiio 
sios diplomatijos“ metodais ir 
pasiuntė į Vatikaną savo emisa 
rą, visai pamiršdamas, kad to 
kios misijos pasisekimas glūdi 
materialinėje jėgoje. Gi būki 
me tikri, jeigu Lietuva šiandien 
turėtų bent vieną kareivį, mu 
ms netektų iš viso panašiais 
dalykais rūpintis: kas pažįsta 
jėgą, žino jos galią ir moka ją 
vertinti.

Šiandien vienintelė mūsų jė 
ga tėra visuomenės organizuo 
tumas ir sugebėjimas sukelti 
triukšmą, kuris būtų girdimas 
tarptautinėje arenoje. Deja, 
mūsų vadovaujantys asmens 
ne tik kad nesugeba patys to 
ki triukšmą organizuoti, bet

Pirmiausia, kaip reagavo 
mūsų veiksniai, veiksneliai, ku 
rie visdėlto iš prigimties „pa 
šaukti tautos, valstybės, rėžis 
tencijos etc. vardu kalbėti, 
veikti, atstovauti. . .”?

Iš mūsų svarstymo išjungsi 
me diplomatus. Jų veikimas to 
kiuose atvejuose yra labai ribo 
tas. Tai tik dar syki jie pade 
monstravo, kiek klaidinga yra 
toji koncepcija, kuri viso mu 
su veikimo centre stengiasi pa 
statyti diplomatus, kuriems vi 
suomenė teturinti talkinti to 
kiu būdu ir tokiomis priemonė 

y mis, kurias diplomatai pūro 
ys. Visos kalkuliacijos, pa 

gal kurias diplomatų šefas ,,gy 
vens per amžius“ ir pergyvens 
„visuomeninius veiksnius dėl 
jų vidinių priešingumų’’, žiu 
go, aiškiai pademonstruoda 
mos, kad sėkmingai kovai gali 
vadovauti tik tokia institucija, 
kuri demokratišku principu su 
daryta, atspindėdama įvairius 
visuomeninės diferenciacijos 
niuansus, turinti platų ir tvirtą 
užnugarį savoje visuomenėje. 
Šiandien mes jau priėjome tąjį 
tarpsni, kada mūsų diplomati 
niai postai pradėjo palengva, 
bet su neišvengiamu tikrumu 
tirpti vis labjau ir labjau pra 
■rasdami savo reikšmę, o tuo pa 
;iu iškeldami organizuotos vi 
suomenės galimybes ir svarbą.

Žvilgterėkime į mūsų visuo 
meninius veiksnius. Neliesu: 
„globalinio veiksnio“ — - Neprl 
klausomybės Talkos, kurion va 
ru yra susiliejusios tautininkiš 
kos grupės. Šis Vliko antipo 
du pretendavęs būti veiksnys, 
su dideliu triukšmu ir dideliais 
planais užgimęs, labai greitai 
persirito per savo zenitą. Jis 
niekuomet mūsų visuomenei va 
dovaujančio vaidmens nesuge 
bėjo vaidinti ir nevaidino. Ana 
lizuojamųjų Įvykių šviesoje pa 
sirodė, kad jo vadovavimas ir 
patiems tautininkams nėra Iro 
dytas ir ligšiol ne tiktai neaiš 
kėja, bet darosi vis daugiau ne 
aiškesnis.

Kaip laikėsi kiti partijų jun 
giniai?

Pirmiausia, 3 Altos senukai 
padarė laiku ir vietoje savo 
tradicinę metinę kelionę Į Wa 
shington’ą ir pazondavo politi 

net jiems ateinančia netikėta 
parama pasinaudoti. Vieton to, 
krikšč. demokratai ir frontinin 
kai platino gandus ir patys liū 
liavosi smaguriavimo svajonė 
se, kad Vatikano žygis reiškiąs 
nei daugiau, nei mažiau, kaip 
seniai lauktą laimėjimą prieš 
diplomatus: esą Girdvainį pa 
šalinus bus atviras ir tiesus kc 
lias „vieškelėlis“ nuo šefo ne 
priklausomam atstovui. Ak, 
kaip giliai yra mumyse persi 
sunkusi „konpetencijų ginčų“ 
liga, kad mes net tarptautinius 
įvykius mėginame jos kategoii 
jomis vertinti, pamiršdami šių 
ginčų tikrąją menkystę.

Viso šio psichologinio klima 
to įtakoje ir Vliko emisaras dr. 
Karvelis, nusiųstas į Vatikaną 
„išsibarti“, dasimušęs iki Po 
piežiaus, audiencijoje užtikri 
no „Jo Šventenybę, kad pnsi 
rišimas prie Švento Sosto ir iš 
tikimybė Motinai Bažnyčiai
yra didžioji lietuvių tautos jė 
ga šiandieniniuose bandymuo 
se...” Tuo būdu tobulai supai 
niojęs politiko funkcijas su sa 
vo religiniais įsitikinimais, Vii 
ko emisaras p. Karvelis vieton 
prašius Jono XXIII atitaisyti 
diplomatinius santykius, graži 
nant Lietuvos pasiuntinybei

Pavasarį, kai Kanados upės at sipalaidoja nuo ledo dangos, Miškakirčiai tuojau 
pradeda plukdyti upėmis žiemą sukirstus medžius, kurių dau guma skirta didžiausiai

Kanadoje popieriaus gamybai.

jos turėtą padėtį, prašė Popie 
žiu .......atsiradus tinkamai pro
gai sustiprinti lietuvių tautą sa 
vo tėvišku žodžiu. . Taigi, 
nieko nepešęs, o svarbiausia, 
pasirodęs visiškai nesupratęs 
nei savo padėties, nei uždavi 
nio, p. Karvelis grįžo namo 
prieš tai nepamiršęs pripildyti 
savo nesugebėjimų taurę iki 
krašto, pasiųsti lietuviškai 
spaudai iš Romos telegramą — 
„Lietuvos pasiuntinybė išgel 
beta“.

Šiais žygiais p. Karvelis išda 
vė pats sau atestaciją ir pasira 
šė sprendimą — tolimesnis jo 
buvimas Vliko atsakinguose 
sostuose, ypač santykių su už 
sieniu palaikytojų pareigose, 
nėra galimas.

Nuo Vliko aiškios reakcijos 
šiuo klausimu priklauso ir pa 
ties Vliko ateitis: arba jis atsi 
sakys Karvelio, arba kartu su 
juo nustos buvęs bet koks lie
tuviškos politinės minties re 
prezentantas. Mes esame per 
daug maži ir perdaug silpni, 
kad galėtume leisti sau liuksu 
są, pavesti savo reikalų tvarky 
mą asmenims, nejaučiantiems 
jokios atsakomybės ir jokio įsi 
pareigojimo tautai.

Ryšyje su tuo taip pat Vii

Anapus geležinės uždang
J. GRUŠO PJESĖ 

„VEDYBŲ SUKAKTIS” 
pastatyta Kauno muzikiniame 
dramos teatre. Kritikas J. Kad 
ziilis savo recenzijai „Tiesoje" 
davė antraštę „Spektaklis, de 
maskuojąs praeities liekanas1' 
tačiau iš turinio atpasakojimo 
mątyti, kad veikalui siužetą da 
vė „tarybinių” metų įvykiai 
Kaune (statybose suktybės so 
vietiniame statybos treste). 
Kritiko nuomone, veikalas tu 
ris didelę auklėjančia reikšmę.

E.

(E) Kauno rotušėje esąs įsikū 
ręs Kauno Politechnikumo ins 
tituto archtektūros skyrius.

kui reikėtų persvarstyti lietu 
viškųjų transliacijų iš Vatika 
no subsidijavimą, atsižvelgiant
i tai, kad šios transliacijos turi 
Vatikano balso pobūdį ir Vii 
kas turi labai mažai įtakos i jų 
programos sudarymą.

Visuomenės telegramų iško 
votas girant des affaire titulas 
yra nepakankamas. Į politines 
priemones reikia atsakyti poli 
tinėmis priemonėmis. D. b.

OS
LIETUVIŲ DAINŲ IR ŠO 

KIŲ ANSAMBLIS AZIJOJE
„Leninskaja Smena" (Alma 

-Ata, Kazachijoje) II. 21 d. nu 
meryje <aprašo Vilniaus liau 
dies dainų ir šokių ansamblio 
gastroles Kazachstane. Dviejų 
mėnesių laikotarpyje duodami 
lietuviški koncertai „plėšinių 
užkariautojams“ (atvežtiems 
iš Lietuvos ir iš kitur). Pake 
liui esą duoti keturi koncertai 
ir Dzeskasgane (garsios vario 
kasyklos, pagarsėjusios anks 
čiau savo baisumais darbo ver 
gams lietuviams ir kitiems). 
Ansamblis koncertavo taip pat 
kai kuriose Užkaukazės ir Uk 
rainos vietovėse. E.

PLYTŲ FABRIKUI ATSTA
TO LAUKGALIŲ - KLAIPĖ 

DOS GELEŽINKELJ?
Vilniaus radias kovo 16 d. 

ryšium su naujai statomu neto 
Ii Gargždų silikatinių plytų fab 
riku pranešė, kad „baigiama 
nutiesti geležinkelio šaka apie 
14 km ilgio, kuri sujungs tą 
plytų kombinatą su respubli 
kos geležinkelių tinklu”. — 
Čia kalba eina tikriausia apie
siaurojo geležinkelio ruožą 
Laukgaliai-Klaipėda, kuris vei 
kė jau Lietuvos neprilKausomy 
bės laikais ir dar anksičau. So 
vietams kraštą okupavus, bė 
giai buvo nuimti, kaip pasako 
jo seniau atvykę į Vakarus as 
mens. Dabar, matomai, tą lini 
ją vėl atstato (iki Klaipėdos 
kaip tik yra apie 14 km). E.

LIETUVOS SENOVĖ TYRI 
NĖJIMO RADINIŲ 

PARODA.
Vilniaus kraštotyros *muzė 

jaus patalpose atidaryta Moks 
lų akademijos archeologinių 
etnografinių ekspedicijų radi 
nių paroda. Parodoje rodomi 
Lietuvos piliakalnių, Vilniaus 
ir Trakų pilies radiniai, bylo 
jautieji apie senovės lietuvių 
kultūrą ir buitį, be to ir šiaip 
radiniai, kurie atvaizduoja rnū 
sų praeities bruožus. Rodoma 
tradicinių lietuvaičių kostiu 
mų, būdingiausių rankšluds 
čių ir kita tautodaila, ypač is 
Žemaitijos ir apskritai Vakarų 
Lietuvos. Gausiai esą pateikia 
ma ir paprotinė medžiaga. E. 
© Maskvietis rašytojas poetas 
Dovydas Brockis yra išvertęs 

rusų kalbą eilės lietuvių rašy 
tojų poetų kūrinių. Kristijono 
Donelaičio „Metus“ vertęs net 
12 metų. Šiomis dienomis jam 
suėjo 60 metų. E.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS
12.

6
Antipovai Juriatine įsitaisė geriau, negu tikėjosi. Giša 

rovus čia jie minėjo geruoju. Tas Larai palengvino įsikūri 
mą naujoje vietoje. Larai darbų užteko. Jos rūpesčiams bu 
vo pavesti namai ir trimetė jų dukrelę Katenka. Kaip besi 
stenge Antipovams patarnaujanti ruda Marfutka, jos pagalba 
nebuvo pakankama. Larisa Fiodorovna buvo dalyvė visų Po 
vilo Pavlovičiaus darbų. Ji pati buvo mokytoja mergaičių 
gimnazijoje. Lara dirbo nenuleisdama ranku ir buvo laimin 
ga. Tai buvo kaip tiktai tas gyvenimas, kokį ji svajojo. Jai 
Juriatinas patiko. Tai buvo jos gimtasis miestas. Jis buvo 
prie didelės Rynvos upės, naviguojamos vidurinėje ir žemu 
tinėje jos tėkmės dalyje ir buvo prie vieno Uralo geležmke 
lio.

Žiemosi, prisiartinimas juriatine buvo tuo pažymimas, 
kad valčių savininkai jas iškeldavo iš vandens ir veždavo į 
miestą, išvežiodavo po kiemus, kur jos po atviru dangum bū 
davo visą žiemą. Apverstos valtys, baltuojančios kiemų gi 
lumoje, Juriatine reiškė tą pat, ką kitur reiškė rudeninis per 
skridimas gervių arba pirmasis sniegas. Tokia valtis, po 
kuria žaidė Katenka, kaip po iškiliu sodo paviliono stogu, 
gulėjo apversta baltai dažytu dugnu kieme to namo, kurį 
nuomavo Antipovai.

Larisai Fiodorovnai tiko užkampio papročiai, šiaurietis 
kai aikčiojanti vietinė inteligentija vailokuota ir šiltomis ka 
ceveikomis iš pilkos flanelės apsirengusi, jos naivus pasitikę 
jimas. Larą traukė žemė ir paprasti žmonės. Keista, kad 
Maskvos geležinkelių darbininko sūnus Pavel Pavlovič pasi 
rodė nepataisomu sostinės gyventoju. Jis Juriatino gyvento 
jams buvo daug reiklesnis. Jį erzino jų laukiniškumas 
ir nekultūringumas. Tiktai dabar paaiškėjo, kad jis turėjo 
nepaprastą sugebėjimą priimti ir laikyti žinias, gaunamas 
lengvai skaitant knygas. Jis jau anksčiau, Larai padedant, 
daug jau buvo perskaitęs. Tuo gi metu, kai jie gyveno aps 
keities miesto vienatvėje, jo prisiskaitymas taip pakilo, kad 
jam ir Lara jau atrodė nepakankamai žinančia. Jis buvo ne 
palyginamai augščiau už savo kolegas pedagogus ir skundė 
si, kad tarp jų jis užtrokšta. Šiuo karo metu jų patriotizmas 

atrodė perdaug valdiškas ir rūgštokas ir neatatiko tas sūdė 
tingas jausmo formas, kurias turėjo Antipovas. Pavel Pavlo 
vič universitetą baigė klasiku. Gimnazijoje jis mokė lotynų 
kalbos ir senovės istorijos. Bet jame, buvusiame realiste, štai 
ga pabudo kažkaip užsnūdusi aistra matematikai, fizikai ir 
tiksliesiems mokslams. Tada jis pats pradėjo mokytis ir pa 
siekė universitetinio šių mokslų lygio. Jis svajojo pirmai pro 
gai pasitaikius išlaikyti iš šių dalykų egzaminus, imtis ku 
rios nors matematikos šakos ir persikelti su šeima į Petrapi 
lį. Tačiau įtemptas darbas pakenkė jo sveikatai. Jį pradėjo 
kankinti nemigas;

Jo santykiai su žmona buvo geri, bet perdaug nepapras 
ti. ji nustelbdavo jį gerumu ir rūpesčiais, o jis neleido sau 
jos kritikuoti. Jis saugojos:, kad kokioje nors, nors nekalčiau 
šioje, pastaboje nepasigirstų koks nors užslėptas priekaištas, 
pavyzdžiui, kad ji balto, o jis juodo kaulo, arba, kad ligi jo 
ji priklausė kitam. Baimė, kad ji neįtartų jo kokia nors ne 
teisybės nesąmone, jų gyveniman įnešė dirbtinumą. Jie sten 
gėsi vienas kitą pralenkti taurumu ir tuo komplikavo santy 
kius.

Pas Antipovus kartą buvo svečių, keli mokytojai, Pavlo 
Pavlovičiaus draugai, Laros gimnazijos viršininkė, vienas 
trečiųjų teismo narys, kai Pavel Pavlovič kartą dalyvavo tai 
kytojo rolėje vienoje byloje. Visi jie Pavlo Pavlovičiaus nuo 
mone visiški kvailiai ir kvailės. Jis buvo nustebęs Lara, ku 
ii su visais buvo maloni, ir netikėjo, kad kas nors iš svečių 
jai galėjo patikti.

Kai svečiai išėjo, Lara ilgai vėdino kambarius, šlavė ir 
plovė indus su Marfutka virtuvėje. Paskui, įsitikinusi, kad 
Katenka gerai apklota ir kad Povilas miega, skubiai misi 
rengė, užgesino lempą ir atsigulė greta vyro, kaip vaikas, 
priimamas motinos į savo guolį. Bet Antipov buvo apsime 
tęs miegąs — jis nemiegojo. Jis truėjo jau įprastą paskuti 
niais laikais nemigo priepuolį. Jis žinojo, kad taip turės pra 
leisti dar tris ar keturias valandas. Atsikviesti miegą ir išsi 
laisvinti nuo svečių palikto tabokos tvaiko, jis tyliai atsikė 
lė ir užsimetęs virš baltinių skrandą ir kepurę išėjo į gatvę.

Buvo šviesi rudeninė naktis ir šalo. Antopovui po kojo 
mis skambiai sproginėjo trapios ledo plokštės. Žvaigždėtas 
dangus, kaip degančio spirito liepsna, aušrojo žydriu judan 
čios šviesos atspindžiu į juodą purvo grumstais apšalusią 
žemę.

Namai, kuriuose gyveno Antipovai, buvo miesto dalyje 
priešingoje uostui. Namai buvo paskutiniai toje gatvėje. 
Už jų buvo laukai. Per juos ėjo geležinkelis. Prie geležin 
xelio buvo sargo namelis. Per bėgius buvo pervaža.

Antipovas atsisėdo ant apverstos valties ir įsižiūrėjo į 
žvaigždes. Mintys, su kuriomis jis paskutiniais metais susi 
prato, jį apėmė neramia jėga. Jam pasirodė, kad jas anks 
čiau ar vėliau reikės dabaigti galvoti iki galo, ir geriau tai 
padaryti šiandien. — Negali taip tęstis toliau, — jis galvo 
jo. — Betgi visa tai galima buvo numatyti iš anksto. Jis 
pervėlai susigribo. Kodėl ji jam, dar vaiku esant, leisdavo į
save įsižiūrėti ir su juo darė, ką norėjo? Kodėl pas jį neatsi 
rado proto laiku atsisakyti jos, kai ji pati iš jo reikalavo prieš 
vestuves? Ar gi jis nesupranta, kad ji ne jį myli, o savo gar 
oingą jam pareigą, savo įasmintą žygdarbį? Kas yra bendro 
tarp šios {kvėptos misijos ir tikro šeimyninio gyvenimo? 
Blogiausia yra tai, kad jis ją ligšiol myli taip stipriai, kaip 
anksčiau. Ji beprotiškai graži. O gal būt ir jo tai ne meilė, 
o garbingas pasimetimas dėl jos grožio ir didžiadvasiškumo? 
Na gi, išsiaiškink dabar! Čia pats velnias koją nusilauŠ.

Tai kas gi tokiu atveju daryti? Atpalaidoti Larą ir Ka 
tenka nuo šio dirbtinumo. Tai yra dar svarbiau, negu pa 
ciam nuo to būti atpalaiduotam. Tai, bet kokiu būdu? Išsi 
skirti? Nusiskandinti? — Fu, kokia bjaurybė, — pasipikti 
no jis. — Juk aš niekad to nepadarysiu. Tad kodėl minėti 
šias eiektingas bjaurybes nors ir mintyse? Jis pažiūrėjo į 
žvaigždes, tartum klausdamas jų atsakymo. Jos mirkčiojo, 
dažnos ir retos, stambios ir smulkios, mėlynos ir vaivorykš 
tiškai mirgančios. Nelauktai, stelbdamas jų švitėjimą, kie 
mas su namu, valtim ir ant jos sėdinčiu Antipovu nušvito 
aštria, blaškančias! šviesa, tartum kažkas bėgo iš lauko prie 
vartų su uždegtu fakelu. Tai ėjo karinis traukinys, iŠmesda 
mas į padanges kamuolius geltonų dūmų, perpildytų liepsna. 
Traukinys ėjo į vakarus, be šviesų, kaip tai daroma nuo pe 
reitų metų.

Pavel Pavlovič nusišypsojo, atsikėlė nuo valties ir nu 
ėjo miegoti. Pageidaujamoji išeitis atsirado.

7
Larisa Fiodorovna nutirpo ir pradžioje savo ausimis ne 

patikėjo, sužinojusi apie Pašos nutarimą. — Nesąmonė. Ei 
hnis pokštas, — ji pagalvojo. — Nereikia kreipti dėmesio ir 
jis pats užmirš. Bet paaiškėjo, kad vyras jau dvi savaitės kai 
ruošiasi, dokumentai karo skyriuje, gimnazijoje yra pavaduo 
tojas ir iš Omsko karo mokyklos atėjo pranešimas, kad jis 
priimtas. Atėjo ir išvykimo diena. Lara pradėjo raudoti, kaip 
paprasta moteris, ir nutvėrusi Antipovą už rankų, parkrito 
jam po kojų. — Paša, Pašenka, kaip gi tu mane ir Katenką 
nalieki? Nedaryk tai, nepalik! Nieko nevėlu. Aš viską pa 
taisysiu. Juk tu kaip reikiant ir gydytojui nepasirodei. O 
tavo širdis. Gėda? O šeimą aukoti kažkokiai beprotybei tai 
ne gėda? Savanoriu! Visą gyvenimą šaipeisi iš Rodios įr
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Į akis, tartum nekirpti plau 
kai, Įkyriai lenda dingusiųjų 
dienų šešėliai. Gyvenimu pn 
tvinkusioje širdyje diegu gyve 
na noras prisiminti, kaip skrie 
jo jos, nešdamos žmogų, neži 
nojusj, ar čia ritasi išrašytos 
drobės rietimas, ar verčiasi pa 
slaptingos knygos puslapiai, 
ar vystosi likimo laumių pri 
verptų siūlų kamuolys. Die 
nos prašvilpė, bet jų vietoje 
nutūpė ilgesys joms pamink 
lūs statyti ir vėl pavaikščioti 
takais, kur brendo laimes ir rū 
pėsčių valandėlės.

Tat, palaimink, Viešpatie, 
plunksną paplasnoti išmislingu 
žodžiu! Kalnas status, bet Ta 
vo malone net menkas vabalas 
sakalu paskraido. Mįslę raidė 
mis apipavidalinant, gyva dva 
šia nešvies, jei nebus Tavo ma 
lonės — Įkvėpimo. Tegul žyb 
teli krintanti žvaigždė ir pra 
nyksta. O už durų tykanti gil 
tinė negul pasiklauso.

Smagu atidaryti dainų skry 
nelę ir sušukti: „Aš dainų dai 
norelis!“ Patraukliai šiurpu ir 
saldu popieryje sekti dingusių 
jų dienų pasaką. Juk čia vėl ža 
liuoja nukritę lapai! Tiesa, jau 
ne tuo pačiu žaliumu, nes už 
migusią praeitį žadindama, da 
bartis ją kažkaip nudailina ir 
ji, tartum, viešnia nebuvėlė.

Taigi, lakstyk, atminties bi 
telė, vėl sužaliavusioje laiko 
pievoje ir jieškok nektaro, ku 
ris savo metu, čia galvą, čia 
širdį gyvenimo midų spaudė! 
Nors tik genijai turi dovaną gy 
venimą menu padaryti ir, jaus 
mus užkaitę, iš patirto į nuos 
tabiai kuriamą nepatirtą nuves 
ti, bet į keliones leistis — visi 
galime Kolumbais išplaukti, no 
rs ir ne Kolumbais sugrįžtu 
mėm.

Ak, tiesa, buvo kadaise bite 
lė Baublys, kuri, praeities se 
nienomis apsistačiusi.jaunatviš 
ką pavasarį rašytojiškomis min 
timis tvinko, o įdienojusią vasa 
rą, atsisegusi lipkę, užsidegusi 
pypkę, tas mintis atsidėjusiai 
popieryje drabstė. Brandų ru 
denį kruopščiai raštus aptvar 
kiusi, žvarbioj senatvės žiemų 
žėje, tačiau jiems kitos paskir 
ties nerado, tik pečių kūrenti 
ir seną, nusivylusią širdį šildy 
ti. Sic transit gloriae munui!

Donelaitiškomis pavasario 
linksmybėmis jaunatvėje išplau 
kiame Į gyvenimo jūrą. Kaip 
augštai idealai pavilioja! Ko 
kiu darbštumu Įsvirdime į va 

saros darbus! Tačiau, tik re 
tam tepavyksta pasidžiaugti 
rudenio derliais, nes žila senat 
vė ir atvėsusi širdis sukelia 
žvarbių rūpesčių apie kitokius 
pavasarius, Tartum, ‘buvome 
pašaukti tik trumpai pagyven 
ti griūvančioje pilyje, nežino 
mos jūros pakrantėje.

Smarkiai suplaka vilties vė 
jų nešama širdis, kada iškelto 
mis burėmis į nežinomą plau 
kia! Deja, ne visi laivai laimiu 
gai krantą pasiekia. Sudėkime 
himną ir tiems, kurie plaukė, 
bet nenuplaukė; siekė, bet ne 
pasiekė; kuriems pavasaris žė 
lė, bet vasara neužaugo, ruduo 
neprinoko ir žiema negalėjo 
derliumi džiaugtis! Sudėkime 
dainą ir Jurgiui Spuigiui ir Mo 
lio Motiejui — dienoms pastan 
gų ir sapnų, dienoms ramaus 
laukimo ir dienoms apsivyli 
mo. Pavyzdžiui, kad ir Vincui 
Sėliui — rytų Lietuvos ežerų 
ir pušynų krašto sūnui, milio 
no lietuvių sielų simfonijos sty 
gelei Amerikoje.

Be abcjijimo, pasaulio Kūrė 
jas kiekvienam mūsų dėjo ko 
tai savo tikslams reikalingo, 
bet, Viešpatie, kodėl nepasa 
kei savo valios atvirai? Kodėl 
uždraudei mums rasti mėlyną 
jį paparčio žiedą, kuris paslap 
ti atidengtu? Kaip dažnai mes 
duotąjį gražųjį gyvenimą skur 
džiai ir nuobodžiai nugyvena 
me! Sena kinų pasaka vaizduo 
ja galingą karalių, padovanoju 
sį savo mylimai dukrelei bran 
gių perlų karolius. Pasidžiaugu 
si karalaitė išvyko laiveliu po 
tėvo sodo puikųjį ežerėlį pas! 
irstyti — ir prisnūdo. Karolių 
siūlas atsipalaidavo ir brangio 
ji perlai, vienas po kito bergž 
džiai į vandenį nubyrėjo.

Taip ir Sėlio, kaip daugelio 
kitų, dienos dažnai bior bergž 
džios i laiko upę, neapsidžiau 
giamos. Tačiau, ir nubirusios, 
jos vistiek jam brangios, kaip 
žmogui bendrai brangios jo vi 
sos pasakos. Pasakų pasaulis 
net brangesnis negu tikrasis. 
Baranausko Anykščių Šilelis 
juk amžinesnis, ir nesukirmys 
kaip sukirmijo tikrasis.

Vincas ne pirmas, kuriam gi 
mimas pasiliko niekad nesu 
prastas ar išaiškintas sapnas. 
Užgimęs, jis, kaip visi, kvėpa 
vo, vlagė, gėrė, augo; galvojo, 
dirbo, žaidė ir siekė; buvo ma 
žas, išaugo, subrendo ir pase 
no. Geri žmonės sako, taip bū 

Nukelta į 5-tą psl.

DAILININKAS T. VALIUS, 
besiruošdamas savo darbų pa 
rodai Paryžiuje, yra nutapęs 
daug naujų kūrinių. Be ko ki 
ta jis yra nutapęs „Tinklų sim 
foniją“, kurią sudaro 15 pa 
veikslų.

OPERA „DALIA” 
SCENOJE

Kovo 22 d. Vilniaus operos 
teatras išleido premjerą „Da 
lia", kuri yra parašyta pagal 
Balio Sruogos dramą „Apy 
auSrio dalia”, kuriai muziką 
parašė Balys Dvarionas, prem 
ieroje pats operai dirigavęs, 
kai pastoviai operą diriguoja 
jo dukterėčia Margarita Dva 
rionaitė. ‘

Kaip skelbia okupantiniai 
šaltiniai,

„Kompozitorius, kaip ir dra 
mos aktorius, apdainuoja lietu 
vių tautos dukrą Dalią Radvi 
laitę, kuri, pasiekusi dvaro pra 
bangą, atsisakiusi asmeninės 
laimės, grįžta į liaudį, vesti ją 
kovon prieš feodalus, vaistei 
čių skurdo, pažeminimo ir be 
teisiškumo kaltininkus. Dalia- 
-liaudies lūkesčių, svajonių 
apie laisvę simbolis. Operoje 
vaizduojamas 18-jo šimtmečio 
pradžioje vykusių mūsų liau 
dies kovų prieš feodalų jungą 
epizodas. Dvariono muzikoje, 
ypatingai choruose, tempera 
mentingai ir patetiškai skamba 
amžinoji mūsų liaudies poteri 
cija. Dekoracijas operai paruo 
šė dailininkas Vytautas Palai 
ma, Dalios partiją dainuoja Ele 
na Saulevičiūtė ir Irena Ylie 
nė, Tyzenhauzo — Rimantas 
Siparis ir Leonas Muraška, 
Vyskupo Masalskio—Antanas 
Kučingis ir Abdonas Lietuv 
ninkas. Chorą paruošė chor 
meisteris Jonas Dautartas. Re 
žisavo Juozas Gustaitis.

• Prof. dr. A. Maceina pa 
kviestas profesoriumi į Muen 
sterio universitetą. Yra gavęs 
užsakymą per ketverius metus 
parašyti tris mokslinius veika 
lūs vokiečių kalba apie komu 
nizmą.
• Irma Laisvėnaitė baigė M ei 
bourno (Australijoje) univer 
sitetą menų bakalauro laips 
niu. Studijavo filosofiją, ang 
lų. vokiečių kalbas ir literatu 
rą bei pedagogiką. Pakviesta 
mokytojauti Pascoe Vale gim 
naizjoje, Melbourne.
• Dail. V. Igno meno paroda 
atidaroma Čikagoje Čiurlionio 
Galerijoje balandžio 25 d.

STUDIJUOJA MENĄ
Toronto meno mokykloje 

yra penki lietuviai studentai 
■— Ramanauskas, D. Meilutė 
ir kiti.

Elena Gaputytė yra Paryžių 
je ar Londone. Freiburgo auk 
lėtinė, studijavusi audimą, da 
bar — skulptūrą. Gilina savo 
meno studijas.

Pranciška Dvylaityte — Ka 
nadoje gimusi, baigusi Toron 
to meno mokykla, yra išvykų 
si Į Paryžių studijuoti litogra 
fiją.

DAINOS APIE VILNIŲ
Praėjusių metų vasarą Vii 

niaus miesto Vykdomasis komi 
tetas paskelbė konkursą gc 
riausiai dainai apie Vilnių su 
kurti. Iš Vilniaus, Kauno ir ki 
tur. Konkursui buvo atsiųsta 
daugiau kaip 100 dainų tekstų.

Prieš pat naujuosius metus 
konkurso žiuri perklausė nau 
jai sukurtas dainas. Pirmoji 
premija paskirta už daina „My 
limas Vilniau”—muzika komp. 
E. Balsio, žodžiai — poeto V. 
Reimerio. Antrąja premija pa 
žymėta daina „Neris ir Vilne 
lė* — muzika komp. K. Kavec 
ko, žodžiai — V. Reimerio. 
Trečia vieta atiteko dainai 
„Vilnius”. Jos muzikos auto 
rius — K .Kaveckas, žodžiai— 
B. Sivicko. Žiuri nutarė paskir 
ti paskatinamąją premiją už 
dainą vaikams „Vilniaus sū 
nūs” (muzika J. Narvydo, teks 
tas — P. Gaulės).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Giedrius. PASAKĖČIOS. 

Išleido lietuviškos knygos klu 
bas. Iliustruota dailininko V. 
Simankevičiaus. 176 pusi. Kai 
na 2 dol.

Žinomasis pasakėčių rašyto 
jas A. Giedrius parašė šiam lei 
diniui 34 originalias pasakė 
čias ir išvertė tris Krylovo pa 
sakėčias. Leidinys gražus, kul 
turingai išleistas.

„DARBAS” 1959 metų 1 
nr. r. kaina 1 dol. Adresas: 54 
10 Sixth Ave, Brooklyn 20, N. 
Y„ USA. Turinyje: J. Kamins 
kas — Visu veidu j Lietuvą; 
J. Repečka — Ryšys su Lietu 
va; A. Landsbergis — Tarybi 
nio teatro problemos: P. Lapė 
— Kūrėjas užkeltas ant trakto 
riaus; J. Gimbutas —Daugiau 
tiesos, draugai vilniečiai; Apie 
architektūrą anapus ir kt.

„LIETUVIŲ DIENOS” 
1959 m. kovo mėnesio.

AMERIKA 1961 METAIS RUOŠIASI SIŲSTI J TARP 
PLANETINES ERDVES ŽMOGŲ

Jau atrinkti
Amerikos mokslininkai da 

bar treniruoja beždžionę, kuri 
netrukus bus pasiųsta į augštą 
sias erdves. Bet tai bus tiktai 
nauja pakopa norint įsisavinti 
tarpplanetines erdves. Po rakė 
tos su beždžione, i tarpplane 
eines erdves bus pasiųstas žmo 
gus. Šis žygis JAV yra užpia 
nuotas 1961 metams.

Pasirodo pirmajai kelionei į 
tarpplanetines erdves savano 
nu netrūksta. Trumpu laiku 
jų.susidarė daugiau kaip 50. Iš 
šių, kaip oficialiai pranešama, 
yra atrinkti septyni, o iš jų pir 
masis bus tiktai — vienas. Vi 
si 7 skristi į pirmąją tarppiane 
tinę kelionę labai nori, bet tik 
tai trejų metų treniruotė paro 
dys, kuris iš jų geriausiai tin 
ka.

Į konkursą buvo priimti tik 
tai specialistai su augštuoju mo 
kslu, ne žemiau bakalauro. Be 
to, reikalingos ir kitos augštos 
kvalifikacijos. Visi septyni at 
rinktieji yra lakūnai profesio 
nalai. Visi jie yra inžinieriai. 
Visi turi augštojo mokslo laips 
nius. O iš lakūnų dar buvo įei 
kalaujama didelės praktikos— 
jie turi būti išskraidę labai da 
ug valandų. Žinoma, jie turi bū 
ti geros sveikatos. Ir. . . nepei 
augšti ir nepersunkūs. . . Tai 
gi, tokių dabar yra 7. Bet tik 
tai vienas iš jų bus pirmasis, 
kuris bus paleistas į tarpplane 
tines erdves.

MĖNULIS ŽEMĖS 
TARPININKAS

Žemės susisiekimas per
Mėnuiį. \

JAV laivynas paruošė pianą 
ateinančiais metais radijo susi 
siekimą tarp Washingtono ir 
Peari' Harbor palaikyti per 
Mėnulį. Radijo signalus leis 
kur nors iš Maryland ar Hava 
jų salų radaro sistema, kurioje 
bus lėkštės pavidalo antenos 
iki 84 pėdų skersmens. Tokios 
pat antenos kitoje pusėje, ku 
rios priima. Bangos atsimuša 
į Mėnulį ir pereina kitai sto 
čiai. Nuo Žemės iki Mėnulio ir 
atgal radio ženklai eis pusant 
ros sekundės (atstumas 456. 
000 mylių, tarp Washingtono 
ir Pearl Harbor 4,519 mylių).

Tokio susisiekimo neveikia 
atmosferos kliūtys, jo neveikia 
ir priešo trukdymai.

Iki Mėnulis pasisekė panau

7 kandidatai.
dot! radio susisiekimui, labors 
torijos dirbo 9 metus.

ŽUVIS SU RADARU
Centrinės Afrikos upėse ir 

ežeruose veisiasi mormirusas, 
arba žuvis-dramblys, taip pra 
minta dėl savo ištįsusio snu 
kio, kuris primena dramblio 
straublį. Ji siekia metrą ilgio.

Beveik visą savo gyvenimą 
mormirusas praleidžia dugne, 
ten rausiasi dumble jieškoua 
mas maisto. Jis lengvai galėtų 
tapti iš užpakalio tykančių 
plėšriųjų žuvų laimikiu. Tačiau 
kovoje dėl būvio, šioje žuvyje 
išsivytsė įdomus apsauginis 
prisitaikymas, veikimo princL 
nu primenantis radarą. Mori« 
ruso uodegoje yra elektrinis or 
ganas, siunčiantis į aplinką 
nuo 80 iki 100 elektromagneti 
niu impulsų per minutę. Nuga 
ros peleko pamate yra „apara 
tas”, perimantis nuo pašalinio 
daikto atsispindėjusias elektro 
magnetines bangas ir signaii 
zuojantis apie pavojų.

(M. ir G.).

IŠTVERMINGI GYVŪNAI
Maža yra tokių gyvūnų, ku 

rie be miasto ir vandens gali iŠ 
būti savaites. O štai Amūro 
krante nedidelis vėžlys išbada 
vo 3 mėnesius — birželį, liepą 
ir rugpjūtį .Tačiau šio vėžliu, 
ištvermingumą smarkiai prak® 
kia jūrinių vėžlių gyvybingtr 
mas. Kai kurie jų gali pakelti 
net šešerių metų badą!

Vėžliai — gana keisti ir kar 
tu įdomūs gyvūnai. Vieni jų 
sveria iki dešimties gramų, o 
kiti daugiau kaip toną. Vėžliai 
— nykštukai ne didesni už deg 
tukų dėžutę, o gigantų šarvai 
siekia iki dviejų metrų. Kai ku 
rie, atrodo, gana nepaslankūs 
šarvuočiai stebina savo greitu 
mu bei judrumu. Tas pats 
Amūro vėžlys, pajutęs pavojų, 
smėliu bėga ne lėčiau už katę, 
o vandenyje nardo tiesiog žai 
biškai. Be to, jis be oro gali iš 
būti net 15 valandų.

Apie vėžlius sukurta nema 
ža legendų. Pavyzdžiui, Kini 
joje kalbama, kad žalias vėž 
lys ant savo šarvo atnešė pir 
iriuosius hieroglifus. (M. ir G.) 
• Arbit Blatas, kartu su kitais 
dalininkais ir skulptoriais, da 
lyvauja metinėje dailės ir 
skulpitūros parodoje, Riversi 
de Musetum, New Yorke. Pa 
rodą iki balandžio 26 d.

staiga paėmė pavydas! Pačiam panoro kardu pažvanginti, 
pabūti karininku. Paša, kas tau, aš tavęs nebepažįstu! Ia 
ve kas pakeitė, ar tu dutmukų apisvalgei? Pasakyk man są 
žmingai, vardan Dievo pasakyk, be išmoktų frazių, ar tai 
Rusijai reikia? Staiga ji suprato, kad reikalas visai ne tame. 
Nesuvokdama detalių, ji pajuto svarbiausia. Ji atspėjo, kad 
Patulia klysta dėl jos santykių su juo. Jis neįvertino moti 
niškojo jos jausmo, kurį ji primaišo visą gyvenimą prie savo 
jam švelnumo, ir nedasiproti, kad tokia meilė yra didesnė už 
paprastą motei s meilę. Ji užkando lūpą, visa vidujai susitrau 
kė, kaip sumušta, ir, nieko nesakydama ir tyliai rydama aša 
ras, rengė vyrą Į kelią. Kai jis išvyko, jai pasirodė, kad tyla 
įsiviešpatavo visame mieste ir netgi ore mažiau skraidė var 
nu. „Ponia, ponia” — veltui ją šaukė Marfutka. — „Mama, 
mamyte”, — be galo plepėjo Katenka, tąsydama ją už ran 
kovės. Tai buvo didžiausis jos gyvenimo smūgis. Geriau 
sios, šviesiausios jos viltys sugriuvo.

Iš laiškų iš Sibiro Lai a apie vyrą žinojo viską. Greit jis 
prasiblaivė. Jis labai ilgėjosi žmonos ir dukters. Per kelis 
mėnesius Pavlą Pavlovičių pagreitinta laida išleido praporš 
čiku ir taipgi nelauktai greit išsiuntė į veikiančiąją armiją. 
Pro Juriatiną jis pravažiavo toli šonu ir Maskvoje neturėjo 
laiko su nieku susitikti. Iš fronto pradėjo eiti laiškai žvales 
ni ir ne tokie liūdni, kaip iš Omsko karo mokyklos. Antipo 
vui norėjosi kuo nors atsižymėti, gal būti lengvai sužeistu, 
kad galėtų pasimtayti su šeima. Tokia proga pasitaikė. Po 
prasilaužimo, kuris vėliau buvo žinomas kaip Brusilovo, armi 
ja pradėjo puolimą. Antipovo laiškai nutrūko. Pradžioje 
Lara dėl to nesijaudino. Pašos tylėjimą ji aiškino karinome 
nės puolimu ir stoka laiko rašyti laiškus. Rudenį karinome 
nės žygiavimas sustojo. Kariuomenė darė apsikasimus. Bet 
apie Antipovą nebuvo jokios žinios. Larisa Fiodorovna pra 
dėjo nerimauti ir teirautis, pirm Juriatine, o po to Maskvoje 
ir fronte, pirmykščiu adresu. Niekur niekas nieko nežinojo, 
neatėjo atsakymas. Kaip ir daugumas ponių, Larisa Fiodo 
rovna nuo karo pradžios, kiek galėdama, padėjo ligoninėms. 
Dabar ji rimčiau pradėjo studijuoti medicinos pradmenis ir 
išlaikė gailestingosios sesers egzaminus. Tokiame būvyje, 
ji pusei metų atsiprašė iš gimnazijos, ir, palikusi butą Mai 
futkos priežiūrai, pati su Katenka nuvyko į Maskvą. Čia ji 
Katenką įtaisė pas Lipočką, kurios vyras, vokiečių piliety 
bės, Frizendank, drauge su kitais civiliais buvo internuotas 
Ufoje.

Įsitikinusi, kad iš tolo ji nieko nesuras, Larisa Fiodorov 
na nutarė jieškojimą pei kelti įvykių vieton. Tuo tikslu ji 
įstojo gailestingąja seserim į sanitarinį traukinį, važiavusį 

per Liski j Mezo Laborč, už Vengrijos sienos. Taip vadinosi 
vieta, iš kurios Paša parašė paskutinį savo laišką.

8
Fronto divizijos štaban atėjo traukinys-pirtis, įrengtas 

latjanos komiteto lėšomis. Klasiniame vagone traukinio, 
sudaryto iš negražių vagonų, iš Maskvos atvyko komisija su 
dovanomis karininkams ir kareiviams. Jos sudėty buvo Gor 
donas. Jis sužinojo, kad divizijos ligoninė, kurioje dirba jo 
jaunystės draugas daktaras Živago, esąs netolimame kaime. 
Gordonas gavo leidimus fronto zonai ir, gavęs pastotę, vyko 
pas savo jaunystės draugą.

Vežėjas, gudas ar lietuvis, blogai kalbėjo rusiškai. Di 
džiąją kelio dalį jie tylėjo. Pasirodė, kad ligoninės vieta yra 
daug toliau, negu buvo pasakyta. Bevažiuojant užėjo nak 
tis. Iš kairės pusės vykstant jiems naktį nedraugingai urz 
gė, sproginėjo ir žybčiojo. Gordonui atrodė, kad šis artiieri 
jos veikimas daugiausia panašus į vulkaninės rūšies žemės 
drebėjimą. Sugriauti kaimai ir miesteliai darė baisų įspūdį. 
Gordonas spėliojo, kad pas Živago jis nei nenakvos, tiktai 
pasikalbės ir išvyks Į artimiausią geležinkelio stotį. Bet rei 
kalai susidėstė taip, kad jis pas Živago užtruko visą savaitę.

9
Šiomis dienomis frontas pajudėjo. Jame vyko staigūs 

kitimai. Į pietus nuo tos vietos, kur buvo apsistojęs Gordo 
nas, vienas mūsų dalinys sėkmingu smūgiu pralaužė priešo 
frontą. Gilindamas pralaužimą, gaudamas paspirties, dali 
nys įsigilino į priešo užnugarį, bet kai paspirtis vėlinosi ir 
atsiliko, pryŠakinis dalinys pateko nelaisvėn. Tokiu būdu ne 
laisvėn pateko praporščikas Antipovas su savo pusbūriu. 
Apie jį sklido prieštaringos žinios. Jį laikė žuvusiu ir žemių 
užpiltu sproginio piltuve. Taip kalbėjo pagal pasakojimą to 
paties pulko paporučiko Galiullino, kuris esą jį matęs per bi 
noklj einant su kareiviais atakon.

Galiullino akims buvo įprastas puolančio dalinio vaiz 
das. Jam reikėjo pereiti laukas, skyręs abu frontus. O žemė 
jiems vaikščiojo pati po kojomis. Pirma visų pryšaky, o ve 
liau pakaitomis su kareiviais praporščikas Antipovas ėjo pir 
myn. Mojuodamas revolveriu jis šaukė karius paskui save 
ir rėkė „ura*. Kariai kilo ir, perbėgę tarpus, vėl gulė. Kiti 
staiga krito ir jau nesikėlė. Puolantieji jau visai prisiartino 
prie austrų apkasų. Tai buvo šiurpus momentas, stebėtoja 
ms užėmęs kvapą. Tuo metu staiga pryšaky sprogo du še 
šiolikcoliai vokiečių šoviniai. Juodi žemių ir dūmų stulpai 
iškilo ir uždengė viską. — Iz alia! Baigta! — Nubalusiomis 

lūpomis ištarė Galiullin, manydamas, kad praporščikas ir 
kareiviai žuvo.

Galiullin buvo viename blindaže su Antipovu. Kai 
ke visi susitaikė su mintim, kad jis užmuštas, Galiullinui, * 
ris labai gerai žinojo Antipovą, perdavė saugoti jo daiktus ir 
fotografijas, kad prie progos visa tai būtų perduota pačiai ir 
dukrai.

Praporščikas Galiullinas, mechanikas, sūnus kiemsar 
gio Gimazetdino, iš Tiverzino kiemo, kažkada buvęs moki 
nys jį mušusio ir kankinusio meistro Chudolejevo, už savo 
iškilimą į paporučikus turėjo būti dėkingas buvusiam savo 
kankintojui. Išėjęs iŠ savanorių į praporščikus, Galiullin tu 
rėjo ramią tarnybą kariuomenės užnugary. Jis valdė koman 
dą, kuri aptarnavo sargybas. Bet iš Maskvos atėjo papildy 
mas, kuriame buvo jam gerai pažįstamas eilinis Pioter Chu 
dolejev.

— A, senas pažįstamas! — piktai šypsodamasis prata 
rė Galiullin.

— Taip tikrai, jūsų blagorodije, — atsakė Chudolejev 
ir atidavė pagarbą.

Bet taip paprastai tas negalėjo pasibaigti. Pirmai pro 
gai pasitaikius, praporščikas gerokai jį išbarė, o kai pasiro® 
jog jis nežiūri jam tiesiai į akis, o kažkaip neaiškiai ir dSH 
šalį, jis jam trenkė į dantis ir pasiuntė dviem dienom į haup 
vachtą ant duonos ir vandens. Kiekvienas Galiullino veiks 
mas dabar buvo kerštas. Taip toliau negalėjo pasilikti.,. 
Galiullinas pagaliau, pasiteisindamas nuoboduliu ir nebūvi 
rnu veiklumo, išvyko į frontą. Ten pasirodė, kad jis labai ge 
įas karininkas ir todėl buvo pakeltas j paporučikus.

Galiullinas dar iš Tiverzino laikų pažinojo Pašą Antipo 
vą. Tūkstantis devyni šimtai penktais metais, kai Paša An 
tipov pusę metų gyveno pas Tiverzinus, Jsupka pas juos už 
eidavo pažaisti. Tada jis kartą ar du matė pas juos ir Larą. 
Nuo to meto jis apie juos daugiau nieko nežinojo. Kai iš 
Juriatino į pulką atvyko Pavel Pavlovič, Galiullinas buvo nu 
stebintas nepaprasta jo permaina. Iš drovaus, panašaus į 
mergaitę, berniuko išaugo nervingas, viską pasaulyje žinąs 
ir neapkenčiąs ipochondrikas. Jis buvo protingas, narsus, 
tylus ir pašaipus. Antipovas jam rodėsi kaip pasakos užbur , 
tasis. Ir staiga jis dingo, palikęs dokumentus, fotografijas 
ir savo pakitimo paslaptį.

Anksčiau ar vėliau Galiulliną turėjo pasiekti Laros pa 
siteiravimai. Jis ruošėsi atsakyti, bet laikas buvo karštas. 
Jam reikėjo Larą paruošti smūgiui, ir jis atidėliojo. Tuo mc 
tu jis sužinojo, kad Lara kažkur yra fronte, ir nebuvo žino 
ma, kaip adresuoti jai laiškus. k
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DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

{rašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
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VINCAS SĖLIS.
Atkelta iš 4-to pusi, 

tų nuo pradžios, taip esama da 
bar, ir taip būsią iki Gabrielius 
nesutrimituos: „gana!'

Gyvenimo. nesuprasdamas, 
Vincas, vistiek, jį geru žings 
niu nešė, tartum, milžiniškame 
šiukšlyne rastą nuostabų įaiš 
ką, kurio nesuprantamą kalną 
gudriausi mokslininkai teišskai 
to nedvejodami tik du žodžiu: 
„gimė, mirs“. Nežinodamas, 
kas iš kelionės išeis, Vincas, 
tartum plaukė laivu, kuriame 
buvo, ir kapitonas, ir visa įgu 
Ja. Ir, kaip geras kapitonas, lai 
vo niekados neapleido. Kai ka 
da pasupdavo baimė, kad, jo 
kiuose žemėlapiuose neišbrai 
žytoje jūroje, laivas suduš j ne 
žinomą, netikėtai pasikišusią, 
uolą, ar, kaip Titanikas, žus 
nuo nelauktai pasirodžiusio le 
dų kalno. Tačiau, vis gaivinda 
vo viltis, kad, visgi, bus pasiek 
ta, jei ne aukso krantas, bent 
ramybės prieplauka. Kaip sma 
guį būdavo, abejoti, ar į tą pu 
sę plaukiama? Ilgesiu pakilda
vo ir klausimas: ar toli jūros 
kraštas? Kas ten laukia? Gal 
išdidūs valdininkai, kurie 
klaus, ne kiek kelio atlikai, bet 
kuo prikrautą laivą atplukdei?

Vincas Vincu gimė, aišku, 
ne savo valia, nes galėjo būti į 
gyvenimą Kūrėjo įstumtas bi 
le kuo, bile kada ir bile krašte. 
Galėjo būti didelis karalius, ar 
didelis niekšas. Galėjo gimti 
raišas, ar su kupra. Galėjo pa 
sidaryti teologas, ar poetas. O 
ir lietuviu galėjo gimti kokio 
bajorėlio sūneliu ir šarūniškai 
neramią galvelę pakloti pamirš 
tame, net geografijos vadovė 
liuose pasimetusiame, Vorks 
los paupyje, begindamas didžio 
jo Vytauto didingą Azijon lin 
dimą, kurio, gali būti, būtų net 
nesupratęs. Galėjo gimti grino 
riu Jurgiu ir, dujoms plyšus, 
žūti nykioje Pensilvanijos ang 
lies kasyklų uoloje, besapnuo 
damas jos patamsėse šuprakai 
tuotais doleriais nusipirkti sau 
lėtą laimę Lietuvoje, be kurios
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Kreiptis bet kada.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

-tirt*

T-BALTIN
darb. kojin

LENGVI 
APATINIAI

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 mė 
sujungtiniai, apjuosiamo sti- 
nesiu iki 1 ir 2 metų.

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

T-Baltin. nail, pa 
stipr. apykakle. 

Puikūs apat. elast 
juosmeniu 

kelnaitės.

KELNAITĖS-JERSEYS- 
T-BALTINUKAI VYRAMS

Be rankovių 
sporto jerseys 

i elast. juosm. 
kelnaitės

O Penmans turi kokybę, 
®|f^^atlaikančią šiurkštų ne

gi* rūpestingą nešiojimą ką 
motinos ir nori savo vaikams.

Baltin, ir 
keln. 2-4 iki 6 

i metų merg. 
I Baltais medv. Vs. 
įkrašt. megzti baltin/i 
lir keln. 8-16 metų 
B merg. Mot. baltin. ir 
| keln. balt, megzt. 
® medviln. mažų, vid. 
B ir did. numerių.

? KELNAITĖS ir JER 
ft SEYS BERNIUKAM

GAMINIAI: Merino „95* Apa 
šiltu pamušalu apatiniai; 
Penmans pirštinės,

MOTERŲ IR MERGAI 
ČIŲ APATINIAI.

kiti (jy/iman
tiniai; Merino „71“ Apatiniai

Penmans Golfo kojinės
Penmans megztiniai

Apsaugo jūsų 
brangius viršut 

rūbus nuo 
prakaito 
—vėsūs ir 

W’patogus, 
S Gaunami 

visu stilių.

lietuvio širdis juk niekur nieką 
da nenurimsta. Galėjo gimti ir 
maža Amerika pramintoje ne 
priklausomoje Lietuvoje ir iš 
gyventi žiauraus kitataučio ran 
komis atvežtą naujam rojui per 
auklėjimo sistemą, kuri iš žmo 
gaus padaro, jei ne nepagerb 
tą lavoną, tai iškamšalą.

Galėjo — bet Vincas gimė, 
kuo gimė, kaip visi gimsta, kuo 
gimsta. Laikas neatims, ką lai 
kas yra davęs, nepaisydamas 
dėlko. Milionus metų talaškuo 
jančion gyvybės jūron jis laše 
liu įkrito, vydūniškai ar plato 
niškai neprisimindamas, ar gi 
kas jo prašė pasaulio aštrumą 
pajusti, kūdikėliu surinkant 
Latvijoj. Savo laisvos valios 
nematė ir berniuku bėgioda 
mas Amerikos gatvėmis, ar vai 
kinuku rusinamas parų oku 
puotoje Lietuvoje, lietuviu bet 
gi subręsdamas toje Ameriko 
je, kur žmonės, sakoma, savai 
me, be priespaudos suameriko 
nėja. Lietuviu gai ir nesunku 
gimti, bet ar lengva juo išlikti? 
Tėvynę prarasti — skaudu; 
ios visai neturėti — baisu; bet 
turėti dvi, neišsižadant vienos, 
glamonėjamas kitos, ištiktųjų, 
tai turėti dvi širdis, dvi galvas. 
Tačiau, gal ne daugelis tuo ke 
liu eina ir eis. Su lietuviu pra 
dėjus, galima žmoniją sukurti. 
Su žmonija pradėjus, sukursi

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti
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— ką?
Spitriu smalsumu į per pus 

amžį susikrovusį pergyvenimų 
archyvą nerdamas, Vincas ne 
išvengiamai kakta, lyg į Gib 
raltaro uolą, už kurios toliau 
viskas tamsu, duria į vaizdą, 
kad jis rieda vežime. Viršuje
— dangaus mėlynė ir šilta sau 
lutė. Gelsvų smilčių pakelėje 
bėga telegrafo stulpai, kurių 
vielos kaiką raminančio be per 
stojos niūniavo. Kur vežimas 
riedėjo, Vincukas nežinojo, 
kaip vėliau Vincas dažnai neži 
nojo, kur jo gyvenimo dienos 
rieda. Gali būti, tai motina iš 
gimtosios latvių Subatės vežė 
į lietuvių Panemunėlį, kai tė 
vas, caro žandarų trijų metų 
tremtį už knygnešiavimą pas 
broliškus latvius atlikęs, nusi 
kėlė suktis klebono Katelės 
liaudies švietimo pasaulyje, 
ekionomu tarnaudamas lenkų 
dvarininkui, šlėktai ir social 
demokratui, kuris sekmadie 
niais išdidžiai su žmona sėdė 
davo lietuvių bažnyčioje, tyčio 
mis jam skirtoje laukoje.

Kovojančio tėvo kovos kely 
je sąmonės gyvenimą pradėjęs 
Vincas vėliau išbraidė visokių 
kelių, net tokių, kurie, kaip pas 
Dantę, tartum pasibaigdavo 
be kelio klaikiame miške, jie 
visi jį kur tai nenumaldomai 
vedė. Nors ne ant visų korulo 
pirmykštė šviesioji, šiltoji sau 
lutė, bet Vincas vis tikėdavo, 
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Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artmaisiais!

i; Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus.: 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias ;; 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
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i; neišskiriant nei vaikų.
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kad net karo, bado, ugnies ir 
maro metu ji kur tai neaptemu 
si šviečia, kad vieversiai kui 
tai čiulba ir beržai svyruoja. 
Turbūt, gimė optimistas ir 
lengva širdimi žiūrėjo į kreivu 
mą raidžių, kuriomis Visagalis 
savo valią kai kur rašė.

Motinos greta vežime pasi 
tenkinęs riedėdamas, Vincu 
kas, aišku, širdelės nekrimto, 
kad įriedama iš devynioliktojo 
į dvidešimtąjį amžų, kuirame 
Darvino, Markso ir Freudo iš 
mįslingi spėlojimai žaibu nukry 
žiavo žmogaus didybę. Girdi, 
jis visai ne aštuntos psalmės 
„maža kuo mažesnis negu an 
gėlai“, bet paslaptingos gyvy 
bės mašina, su kojomis žeme 
je, galva danguje — su iston 
ja, sociologija, psikologija, po 
litika ir ekonomika. Vincuko 
tada nebaidė Dostojevskio pra 
našavimas, kad jo įriedamas am 
zius būsiąs baisus, kaip ištikrų 
jų ir buvo baisus, kraujo, karo 
ir kančių audromis. Yra žmo 
nių, kurie gyvena tarp pečiaus 
ir pragaro, bet yra tokių, ku 
rių ir didžiausios audros nesu 
šlapina. Jie, tartum, nežymi 
stotele didingo geležinkelio ma 
gistralėje. Smarkūs, greitieji 
traukiniai galvatrūkčiais, su 
dideliausiu trenksmu pro jas 
praūžia, bet jos, nors sudrebiu 
tos, pasilieka tylios, tarnybon 
nepašauktos. Vincui dažnai pa 
sirodydavo, kad ir jis tokia ne

WELLAND, Ont.
TAUTINĖS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

Balandžio 5 d. čia įvyko Ka 
nados Lietuvių Tautinės S-gos 
Wellando skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba iš šių 
asmenų: K. Žukauskas, Z. Ižo 
kaitis ir M. šalčiūnas. V-bos 
nariais kandidatais liko: B.

žymi stotelė, nes jo amžiaus 
baisieji karai, revoliucijos, iz 
mų diktatūros, vandenilio bom 
bos ir planetinio pobūdžio pa 
lydovai, vakariečių laisvės ei 
vilizacijos pašlijimas ir rytie 
čių nelaisvės pasaulio bade ir 
kraujuose iškilimas, jį plaiko, 
kaip Liepojos - Romnų magist 
ralės greitieji traukiniai mažą 
Vincuką palikdavo Panemunė 
lio stotyje: nustebintą ir išsi 
žiojusį. Žemei drebant, ir jo 
šridis drebėjo, bet, vistiek, gy 
venimas jam leido,. lyg' iš šito 
kambario pro langą į lauke 
siaučiančią pūką žiūrėti.

Vyt. Sirvydas.

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

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

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGSTOS
RANKŲ

VY RIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ ROBŲ

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

S PSU

Jackevičius ir S. Ulbinas. Rev- 
jos Komisijon išrinkti J. žu 
kauskienė ir V. Satkus.

1958 metus senoji valdyba 
pradėjo su 178 dol. ir 28 ten 
tais. Nario mokesčio surinkta 
per tą laiką 28 dol. ir 50 et. Iš 
laidų senoji valdyba per 1958 
metus turėjo 93 dol. ir 60 et. 
Wellando miesto 100 metų su 
kaktuvių minėjime lietuvių pa 
sirodymas kainavo 52 doL ir 
buvusio Valst. Prezidento A. 
fįmetonos penkiolikos metų tnir 
ties sukaktuvių minėjimas kai 
navo 24 dol. ir 41 et. Raštinės 
išlaidos 1 dol. ir 60 et. Joninė 
ms ruošti nuoma salei (avan 
so) 25 dol. Dabartiniu metu 
kasoje grynais pinigais 103 
dol. ir 77 et.

Be kitų klausimų buvo ilgai 
diskutuotas birželio 20 d., Wel 
landė ruošiamų Joninių pikui 
ko klausimas. Po ilgų diskus! 
jų prieita : Jonines šia data 
ruošti. Skyriaus Valdyba.
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Laisvoji tribūna.
PASAULIUI GRESIA SUNAIKINIMAS 

norėdami skirtis su savo tur 
tu, šaukias vietinės valdžios pa 
galbos, kuri jiems pažada jų 
turtą apginti. Ir štai valdžia pa 
naudoja tuos pačius nuskriaus 
tus darbininkus apginti jų tur 
tus. Darbininkai pasiskirsto į 
dvi dalis ir kyla riaušės. Žmo 
nės, matydami, kad valdžia ei 
na išvien su kapitalistais, pra 
deda galvoti visai ką kitą, ir 
tai pasireiškia komunizmas ir 
kartais paima 
rankas.

Komunizmu 
ti, bet yra faktas 
nizmą išperi patys kapitalistai 
su vietine valdžia pryšaky. 
Kur tik daugiausia žmonių 
skursta, o tam skurdui galo ne 
mayti. tai ten Žiūrėk ir komu 
nizmas. Šiandieną jau visiems 
aišku, kodėl komunizmas taip 
plinta. Štai vienas pavyzdys. 
Indijos žmonės skurdo ilgus 
amžius. Jeigu ne Anglijos so 
cialistinė valdžia, tai dar ir šian 
dieną būt tebeskurdę, nors ir 
šiandien dar neišbrenda iš to 
skurdo, bet jų vadas jau sako, 
kad tik socializmas mums pa 
gerins būklę. Ir visi kraštai 
bruzda, nori atsikratyti sveti 
mų išnaudotojų.

Atrodo, kad kapitalizmas 
ts save susinaikins.

Dabar paimsim tikėjimą 
pažiūrėsim, kokią svarbą jis 
ri. Mes žinom, kad mes tikim 
Dievą, einam į bažnyčią, atlie 
kam išpažintį, klausom pamoks 
lų, na o ar mes tikrai pildom 
Dievo prisakymus? Tiktai pa 
imkim mažą dalelę tų prisaky 
mų, pavyzdžiui, tris prisaky 
mus: neužmušk, nevok, mylėk 
artimą kaipo pats save. Šitie 
prisakymai labai maži; juos la 
bai lengva pildyti. Bet pažiurę 
kim, ką tie keli Dievo prisaky 
mai reiškia. Jie labai daug reiš 
kia. Jie reiškia ramybę pašau 
liui, o katrie jų nesilaiko, tie 
ms nėra tos ramybės. Jie vis ne 
patenkinti ir vis jieško ir neži 
no, ko jieško. Pažiūrėkim, kas 
dabar pasauly darosi, kada žmo 
nės nesilaiko tų prisakymų: ka 
rai, žudymai nesibaigia. Kada 
siautė vadinamas kryžių karas, 
visi kariavo vardan Dievo, bet 
tai buvo apgavystė, nes jie ka 
riavo prieš Dievo įsakymus. 
Štai netolima praeitis. Hitleris 
su savo kariuomene ėjo visą jia 
sauli užkariauti. Kareiviai ant 
savo diržų užrašą turėjo „Got 
mit uną“, — Dievas su mumis, 
bet eidami prieš Dievo įsaky
mus žuvo. Gal sakysite, kodėl 
rusas nežuvo? Visi kartu nega 
H žūti. Bet dar nepasibaigė žu 
dynės, dar ateis visiem provo 
katoriam' tas pats. Ir štai jau 
aišku, dėl ko tos žudynės nesi 
baigia.

Bet čia klausimas sukasi 
apie darbo klasę, kuri turi nu 
sveriamą galią. Jeigu ta darbo 
klasė prisilaikytų Dievo įsaky
mų, tai pasauly užviešpatautų 
ramybė žmonėms geros valios.

Jeigu kam nepatinka mano 
šitas įspėjimas, malonėkite at 
siliepti šituo klausimu, kas kai 
tas, kad žudymai vis kartojasi.

Dabar truputį apie save. Aš 
nieko perdaug niekam gero ne
su padaręs, bet nė bloga nie
kam nesu padaręs. Gyvenu iš 
penkių pirštų, kaip visi. Tulė 
jau gyvenime daug trūkumų, 
bet dabar šiek tiek prigyvenau

Šituo klausimu aš noriu pa 
liesti kai kuriuos dalykus.

Pirmiausia paliesiu karus. 
Mes visi nenorim karti, nes ži 
nom, ką jie mums atneša. Bet 
karai vis kartojasi ir darosi vis 
žiauresni. Kyla klausimas, ko 
dėl tie karai taip kartojasi ?

Štai netolimoj praeity, 1911 
metais, man begyvenant Ame 
rikoj, kilo karas Europoj, ir 
kiek tas karas nusinešė jaunų 
gyvybių, o vis tai darbo klasės, 
tai mūsų sūnūs, ir ką tie mūsų 
sūnūs išlošė — visi žinom. grį 
žo be kojų, be rankų, liko am 
žini invalidai. O štai vėl po 2b 
metų ir vėl karas, ir vėl sker 
dynės. Bet šitas karas buvo 
žiauriausias kai as pasauly, 
žiauriausias visoj istorijoj; jis 
sudrebino visą pasaulį ir pra 
virkdė milionus motinų, kurių 
sūnūs nuklojo laukus savo la 
vonais. Per karą buvo išžudy 
ta daug milionų civilių, buvo 
metami sudeginimui gyvi žmo 
nės, o dar kiti — badu buvo nu 
marinti.

Bet štai dar nenudžiūvo vcr 
kiančių motinų ašaros, dar ne 
išnyko to žiauraus karo pėdsa 
kai, dar žmonės išblaškyti po 
viso pasaulio kampus, nesura 
do sau tinkamos vietos apsigy 
venti, ir jau eina gandai, kad 
jau ateina sunaikinimas pašau 
lio, arba, kaip kiti sako, sūdna 
diena. Nejaugi mumis jau Die 
vas baudžia už nuodėmes, o 
gal už tai, kad mes vargstam 
šitoj ašarų pakalnėj. Ne mumis 
baudžia Dievas, bet tam tikri 
žmonės, tik daug skirtingi nuo 
mūsų. Jie yra visagaliai, o mes 
jų tarnai. Jie žaidžia su mu 
mis, kaip su beverčiu žaislu. 
Jų rankose ginklai ir turtai, 
bet mūsų rankose pasaulis. Jei 
gu jie užsigeidžia kariauti, tai 
jie kariauja, bet mūsų rankom. 
Jie duoda mums ginklus ir 
mums priklauso juos imti, ar 
neimti, ir mes turim pagalvoti, 
ar verta mums vienas kitą su 
naikinti dėl kelių.

Dabar imkim kapitalą, šian 
dieną kapitalas lošia svarbiau 
šią rolę pasaulyje. Geras . 
blogas, tai viskas priklauso 
nuo kapitalo. Kapitalas yia 
privalomas kiekvienam žmo 
gui. Kas kapitalo daug turi, 
tai tas gali daryti su juo, ką 
nori — pirkti, ką nori, nes ne 
ra jokios kontrolės, kiek žmo 
gus privalo jo turėti. Taip ir ei 
na nuo senų laikų. Katrie daug 
turtų turi, tie dar daugiau no 
ri. Laikui bėgant, tas kapitalas 
tiek išauga, kad pasidaro di 
džiausiąs sindikatas. Paskiau 
pasidaro tiek galingas, kad pi a 
deda užvaldyti visą pasaulį, už 
valdo gamtos ir žemės turtus, 
užvaldo ir patį žmogų, kuris 
priklauso ne nuo valstybės, bet 
nuo svetimo kapitalo. Žmonių 
gyvenimas, geras ar blogas, 
priklauso nuo to paties kapita 
lo, kuris tą valstybę išnaudoja 
kraudamas sau didžiausius tur 
tus ir pamiršdamas, kad tie 
žmonės, kurie jiems tuos tur 
tus sukrauna, pusbadžiai gyve 
na. Nors tie vargšai prašo su 
ašarom pagerinti jų būklę, bet 
jie neturi tos tikros šridies, jie 
turi auksines širdis, jiems rūpi 
tik auksas.

Žmonės, neteaę kantrybes, 
pradeda išnaudotojus vyt lauk 
iš savo kraštų. Išnaudotojai .ie

valdžią i savo

ne visi patenkin 
, kad tą komu

pa

ir 
tu

Pažinkime Kanadą
SUPRASKIME NEWFOUN OLANDO REIKALUS

Newfoundland’as, pilkas ir 
žalias trikampis iš uolų ir miš 
kų, lyg koks sargas saugo Ka 
nados vartus į platųjį Atlantą. 
Keleiviai, plaukią gražiais gar 
iaiviais iš Atlanto į Šv. Laury 
no upę, paprastai mato tos pi o 
vincijos pakraščius — ilgą, že 
ma krantą.

Newfoundlandas puvo pir 
moji Britų kolonija šiame že 
myne. Žvejai ir ūkininkai pra 
dėjo čia kurtis jau prieš kelis 
šimtmečius. Jau 1785 metais 
sala turėjo dešimt tūkstančių 
gyventojų, o 1855 ji gavo savi 
valdą.

Po to Newfoundlandas buvo 
panaši Britų kolonija, kaip Že 
moji ir Augštoji Kanada. Kai
tų su tomis kolonijomis New
foundland© vadai planavo ir ku 
rė Kanados konfederaciją, bet 
paskutiniu momentu ši sala 
nuo konfederacijos atsisakė. 
Kitoms kolonijoms susijungus 
į Kanadą dabartinėje struktū 
roję, Newfoundlandas liko ilgą 
laiką nuošalyje.

Nuo 1918 metų Newfound 
landas gavo Dominijos teises, 
jo valdymosi forma pasidarė 
tokia pat, kaip ir Kanadoje — 
turėjo savo rinktą įstatymus 
leidžiantį parlamentą. Užėjus 
1933 metų depresijai, sala ne 
begalėjo išsiversti: ji kreipėsi 
i Britaniją prašydama paimti 
ją atgal į savo globą. Britai, 
pasiėmę finansinę salos naštą, 
paskyrė šešių asmenų komisi 
ją salai tvarkyti, jos priekyje 
buvo Britų paskirtas gubeina 
torius.

Antrojo Pasaulinio karo ine 
tu Newfoundlandas atkuto eko 
nomiškai ir labai priartėjo prie 
savo amerikietiškųjų kaimy
nų. Tada gyventojų galvose 
vėl atgijo nepriklausomybės 
mintis. Ir taip 1946 buvo is 
rinkta National Convention, su 
sidedanti iš 45 asmenų, kurie 
susirinko tų pat metų rugsėjo 
mėnesį ir pradėjo „tyrinėti 
krašto padėtį ir jieškoti pasiu 
lymų naujai valdyrnosi for
mai“.

Po kelerių mėnesių darbo, 
komisijoje susiformavo dvi 
nuomonės: viena manė, kad sa 
la turi likti nepriklausomą ir 
valdoma rinktos valdžios, kita 
nuomonė buvo už tai, kad sala 
turi prie ko nors prisijungti, 
gal būt prie Kanados. Komisi 
jos narių dauguma pasisakė 
prieš susijungimą su Kanada 
ir siūlė duoti balsavimui tik 
dvi išeitis: arba sala lieka ne 
priklausoma ir bus valdoma 
rinkto parlamento, arba sala 
grįžta prie Britanijos ir bus 
valdoma jos komisijos su api 
brėžta konstitucija. Bet visuc 
menėje buvo nuomonių už susi 
jungimą su Kanada. Tos nuo 
monės šalininkai surinko tūks 
tančius parašų ir pareikalavo, 
kad balsavimo lapelyje būtų jra 
sytas ir susijungimo su Kana 
da klausimas.

Pirmojo balteavimo duoine

ČESNAKAS YRA SVEIKA
Pasiklauskite daktaro — pasiklauskite vaistininko.
Kasmet daugiau ir daugiau žmonių naudoja „A dams 

P e a r 1 e s, kad pasinaudotų vertingais česnako privalu
mais. Per šimtmečius vyrai ir moterys naudojo česnaką 
sveikatai, tikėdami jo gydančiu ir stiprybę teikiančiu vei
kimu.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vaistas ir patekęs 
į kūną įsisiurbia į skysčius bei audinius ir dėka savo anti
septinio veikimo, naikina bakterijas.

Pasirodo, kad česnakas labai veiksmingai apsaugo nuo 
nušalimų bei varginančių slogų. Dėka savo antiseptinių ir 
expectorant savybių, česnakas pagelbsti nuo astmos ir 
bronchito. Jis palengvina sunkų kosulį, atliuosuodamas ir 
panaikindamas tirštus, smaugiančius skreplius ir įgalina 
laisviau ir lengviau kvėpuoti. Česnakas turi antiseptinių 
savybių, kurios apsaugo ir sunaikina pūliavimus, tuo būdu 
padėdamas išlaikyti kraujo srovę laisvą nuo nešvarumų, o 
be to apsaugo sistemą nuo palinkimo į artritį ar reumatiz
mą.

Adams Garlic Pea r les (česnakas) yra ma
žos, želatino kapsulės, kurios turi savyje kondensuotos čes
nako alyvos, stipriausioje ir labiausiai pribrendusioje for
moje, tačiau neturi kvapo ar skonio ir tūkstančiai patenkin
tų vartotojų visame krašte giria šį puikų natūralų vaistą 
dėl jo taip vertingų jų patirtų savybių. Adams Gar
lic Pearles garantuotai padės ir jums arba jūsų pini
gai bus jums sugrąžinti.

Nusipirkite Adams Garlic Pearles pokelį 
vaistinėje dar šiandien ir patys įsitikinsite, kad jums jis pa
dės. Jūs būsite patenkinti taip padarę.
—BEKVAPIS—BESKONIS—KAPSULIŲ FORMOJE—

iš

nys buvo tokie: 22.000 pasisa 
kė už pasilikimą Britų valdžio 
je, 64.000 už susijungimą su 
Kanada ir pagaliau 69.000 už 
visišką nepriklausomybę. Pa 
gal referendumo taisykles to 
ks balsų pasiskirstymas spren 
dimo neatnešė — nebuvo ais 
kios daugumos.

Antrasis balsavimas įvyko 
1948 metų liepos 22 dieną. Pa 
gal šį balsavimą 78.000 pasisa 
kė už konfederaciją su Kana 
da ir 71.000 už pilną nepriklau 
somybę. Tuo būdu už susijun 
girną su Kanada pasisakė tik 
53 proc. gyventojų. Pagai tą 
sprendimą Newfoundlandas 
prisijungė prie Kanados 1949 
metų kovo 31 dieną, ir tapo de 
šimtąją Kanados provincija.

Jau prisijungimo metu buvo 
tuo reikalu saloje daug kriti 
kos.

Visos tos nuotaikos iškilo 
naujai dabartinių streikų me 
tu. Tai nebuvo vien streikas 
savųjų prieš savuosius. Tai 
kartu buvo blogų nuotaikų pa 
sireiškimas prieš Kanadą iš vi 
so.

Įdomi yra nuomonė vieno 
geriausiu salos gyventojų

nuotaikų žinovų Mr. Don ja 
inieson, bendro savininko Cj 
ON stoties St. Johns. Jis sako. 
,,Newfoundlandiečiai yra neiai 
roingi ir priblokšti. Po dešim 
ties metu bendro gyvenimo Ka 
nados ribose jie įsitikino, kad 
jie šiam kraštui yra nė kiek ne 
artimesni ir nė daugiau supras 
ti, kaip tai buvo prieš susijun 
girną". Toliau jis prideda, kad 
Federalinė Kanados valdžia ne 
sirūpina ta sala, išskyrus atve 
jus, kada vedama priešrinkimi 
nė kompanija. „Niekad niekas 
nėra daręs rimtų pastangų pa 
žinti mus ir įjungti į bendrą ka 
nadiškąjį kūną", baigia jis.

Piktas ginčas darbininkų su 
darbdaviais, Provincijos Vai 
džios, vadovaujamos Mr. Smal 
Iwood, įsikišimas uždai ant In 
ternational Woodworks uniją, 
yra svarbūs dalykai, bet dar 
svarbesnis dalykas yra bloga 
salos gyventojų nuotaika cent 
ro atžvilgiu.

Yra saloje balsų, kad 
galvoti apie išstojimą iš 
dos Konfederacijos.

Bet iš to gaunasi ir 
svarbi išvada: likusioji
da negali nematyti, kas dedasi 
dešimtojoje provincijoje. Tie 
sa, miškakirčių streikas nebu 
vo tiesioginė blogų nuotaikų 
priežastis. Blogos nuotaikos 
ten rūgo jau ilgesnį laiką, tik 
buvo neprasiveržusios, pasislė 
pusios.

Streikas buvo lyg tas chemi 
kalas, užpiltas ant ramaus skys 
čio paviršiaus ir sukėlęs virimo 
ir sproginėjimo reakcijas.

Kai viskas Newfoundlande 
palengva aprims, bus pats lai 
kas likusiai Kanados daliai dau 
giau pastudijuoti padėtį saloje, 
daugiau susirūpinti salos žmo 

, nių vargais ir rūpesčiais ir dau 
giau padėtis tam naujausiam 
mūsų šeimos nariui. (CS).

• Leonas Bičkauskas-Gentvila 
paskelbė monografiją apie 1863 
m. sukilimą.

ir senatvę baigsiu gerai. Nie 
kam blogo nedarau, niekam ne 
pavydžiu, myliu artimą ir vi 
sus žmones bendrai.

A. Pranevičius.

reikia
Kana

viena
Kana

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
gerai pažįstamas musu lietuvis 
kai visuomenei savo humoru ir 
sugebėjimais savo klausytojus 
linksmai nuteikti, gegužės 3 d. 
atvyksta Į Niagarą Falls, N. 
Y., kur turės spektakli Šv. Jur 
gio parapijos lietuviu salėje, 
1910 East Falls St.

Nepraleiskime progos, alsi 
lankykime į tą linksmąją sek

rengia 
ir Va 
remti

ATVYKSTA VITALIS ŽUKAUSKAS
madienio popietę, kurią 
Bufalo Lietuvių Klubas 
sario 16-tos gimnazijai 
būrelis.

Tuom savo atsilankymu pa 
darysime dvigubą naudą: duo 
sime progą pailsėti savo nervą 
ms, kurie jau yra pertempti f 
nuo kasdieninių rūpesčių ir pa 
remsime lietuviškosios bend 
ruomenės reikalus. R. M.

BIRUTA.

I BELLAZZI-LAMY, INC į
i PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale, j

g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, t 
g Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
■nmtmtmiitmmimni:i:n:»nm:nmm::»nnt:nnnnmiiiiiuiiii:uuwnnnt

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

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

v
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|ME7-6727 Sav. P, RUTKAUSKAS

LIŪDESIO VALANDOJE

Įkyri ta Biruta, varsto ir 
varsto Balio Centro duris. Mū 
su darbo vietą jai parodė kun. 
V. Martinkus, Balio dir. iš Pro 
vidence, R. I. Susitiko ją siun 
tinių agentūroje New Yorke. 
Birutes tėvelis atvyko į JAV 
seniai. Tėvelis visą amžių sva 
jojo, kaip lieti prakaitą JAV, 
o duoti derlių — pagalbą Lie 
tuvai.

Birutos tėvelis mirė. Pasku 
tiniai jo žodžiai vaikams: Vy 
tautui, Algirdui, Birutai, Aldo 
nai buvo: „Mane po mirties ge 
riausiai atsiminsite, jei gelbėsi 
te kančioj ir ašarose paskendo 
šią Lietuvą". Ir pradėjo Biru 
tai sapnuotis Lietuvos kančią, 
jos ašaros ir kraujas. Biruta 
negali ramiai miegot. Ji prade 
da dairytis, vaikščiot į Balto 
Centrą : nusiųsk vaistų, para 
šyk gražiai lietuviškai laiškelį 
(bijo pati rašyt), tegul nežino, 
kad aš lietuviškai nesugebė 
jau gerai išmokt.

Vėl ateina: ,,Ar negalima nu 
siųst tolimai nepažįstamai gi 
minaitei vaistų nuo džiovos? 
Aš jiems pasiunčiau drabužių 
ir medžiagų, vienai puseserei 
pasiunčiau gražų drabužį, nes' 
ji vargšė jau kelinti metai guli 
lovoje ir jokie vaistai jai nepa 
deda, tegul pasidžiaugia. . .”

Ji neprašo, kad Balfas savo 
surinktais centais siuntinius 
siųstų. Ne. Pati sukrapšto ir 
padeda reikiamą sumą ir dar au 
kos prideda. „Va, sako Biruta, 
„čia kas viršaus, tai nusiųskite 
tiems, kuriems 
čia".

Ir vėl Biruta Balio Centru. 
„Sapnavau, kad

S paglostė mane ir pagyrė, sakė 
a kad jam daug lengviau dabar 
£ kapuose, kai jo Algirdas, Aldo 
yi na, Biruta ir kiti vaikai atlieka 
g jo nesuskubtus atlikti darbus 
• tėvynei Lietuvai '.

Manytumei, kad Biruta tur 
tinga? Ne, ji studentė, mokosi 
būti daktare, New Yorke. Čia

JOS VARDAS:
pat ir gyvena, jokio turto neli 
ko, tik tėvelio atsiminimai. Ma 
nai, kad ji moka lietuviškai? 
Ne, gerai, kad Balfe galima su 
sikalbėti ir susirašinėti lietuvis 
kai, angliškai ir dar kokiom 7 
Kalbom. Paskutinį kartą čia at 
silankiusi pasigyrė, kad gal 
greit jau pati galės lietuviškai 
rašyt laiškus, nes pradėjo uni 
versitete lankyt lietuvių 
bos pamokas.

Balfas jieško daugiau 
tų,, jų geras būrys turėtų 
Pennsylvanijoje, Lakawana 
slėniuose. Birutų, Onučių, Ma 
rijų. . . kurių tėveliai kapuose, 
bet kurių ir kraujas, ir siela.iš 
Lietuvos.

Oi verkia, dejuoja pavergta 
tėvynė pagalbos ir laisvės lauk 
dama. Kun. L. Jankus.
MASKVA PAREIKALAVO 

GRICIAUS FILMĄ 
PERTAISYTI.

Filmas „Kalakutai", paga y 
mintas pagal A. Griciaus sccb 
narijų, butio rodomas Maskvo^ 
įe, parinktiems pareigūnams, 
kurie pareikalavo filmą kai ku 
riose dalyse pertaisyti. Tik po 
to leido jį dubiliuoti į rusų kai 
bą ir rodyti Sovietų Sąjungos 
kinuose. — Lietuviško filmo 
„Žydrieji horizontai" kopijos 
išsiųstos į Kiniją, Vengriją, Če 
koslovakiją, Lenkiją, Rumuni 
ją ir Albaniją.

TIK DABAR ATNAUJINO 
KAUNO RADIOFONO 

VEIKLĄ.
Kaip pranešė Vilniaus „Tie 

sa“, kovo 16 d. buvo pradėtos 
transliacijos iš Kauno radiolą 
no, kuris iki šiol visą laiką r,^ 
veikė. Dabar veiks kol kas ir 
gi 15 minučių kasdien, bet ir 
netiesiai, o per Vilniaus siųstu 
va, į kurį perduos iš Kauno te 
lefono laidais. E.

niekas nesiun

tėvelis atėjo,

kal

biru 
būti

• Salantuose tebedirba senas 
dievdirbis Petras Kalenda.

KREIPKITĖS PAS LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

: 4500 VERDUN A ve., Verdun.------- TeL PO 9-1193 I
 BALTIC
g Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

X yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
g Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje, 
g Lietuviams nuolaida.

g Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
# Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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,\\(i\t)hi .v HAAAI^LTON to r.^Nto
Šį šeštadienį, balandžio 18 dieną, 

šauniausias ir linksmiausias 

žiemos palydėjimo balius 
Programoje: PASILINKSMINIMUI PUIKI MUZIKA. 

TURTINGAS IR GAUSUS BUFETAS SU 
GĖRIMAIS.
BRANGI LOTERIJA IŠ TRIJŲ VERTINGŲ 
FANTŲ.

Paįvairinimui: V. VAITKŪNAITĖ SU GRUPE ŠOKIO 
MERGAIČIŲ, SOL. G. ČAPKAUSKIENĖ SU 
M. SIEGRIST.

įėjimas: 1.50, moksleiviam ir studentam 0.75 et. 
Už įėjimo kainą bus užkandžių ir kavos.

Pradžia: 7 VAL. VAKARO.
Vieta: AUŠROS VARTŲ SALĖ.

KLB Seimelio Prezidiumas.

ŽIEMOS PALYDĖJIMO BALIUS
baliaus pelnas eina šiam jauni 
mui paremti.

Bet kiekvienas atsilankęs tu 
rėš ir didelį malonumą: susi 
tiks tautiečius, kuriuos vasarą 
sunku bus pamatyti; galės pui 
kiai pasivaišinti; galės dalyvau 
ti trijų vertingų fantų loterijo 
je: galės pasišokti, grojant ge 
ram orkestrui: ir, be viso to, 
dar turės didelį paįvairinimą— 
koncertinę dali, kurioje pasiro 
dys išraiškinio šokio meisterė 
su savo mergaičių grupe — Bi 
rntė Vaitkūnaitė ir sol. G. Cap 
kauskienė. Prie tortepiono M. 
Siegrist.

Balius — Aušros Vartų salė 
įe. Pradžia 7 vai. vakaro. įėji 
mas, už kurį bus duoti tižkan 
tižiai ir kava, tiktai 1 dol. 50 
et., o moksleiviams ir studentą 
ms — tiktai 75 et.

Visi, visi kviečiami atsiian 
kyti. Rengėjai.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA 
IR SUTVIRTINIMO 

SAKRAMENTAS 
mtįsų lietuvių vaikučiams bus 
teikiami Aušros Vartų bažny 
čioje. Pirmoji s v. Komunija 
įvyks šio mėnesio paskutinį 
sekmadienį, balandžio 26, gi 
Sutvirtinimo Sakramentas bus 
teikiamas gegužės mėnesio pa 
baigoje. Visi suinteresuotų vai 
kūčių tėvai prašomi su paskiių 
mokyklų vadovybe taip susi 
tvarkyti, kad vaikučiai dalyvau 
tų šiose iškilmėse mūsų bažny 
čioje. Mokyklos šia prasme ne 
daro jokių sunkenybių. Kilus 
kokiam neaiškumui prašo kreip 
tis į šios parapijos kleboną Tė 
va J. Borevičių. (AV)

©©®©®©®®®©©®©©®$®®©®®©< 
| ADVOKATAS S 
^STASYS DAUKŠA, LL. D.| 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

$ UN 1-8933 $

(
ADVOKATAS Į

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

1 Suite 205
$ 168 Notre Dame St. E. : 
| Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
g LaSalle, tel. DO 6-1570

I
 NOTARAS |

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

215 St. James West, §
7 augštas. |

Tel.: A V 8-3115. |

Namie 2654 Hogan y 
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§

!
 NOTARAS |

MILTON W. WINSTON,!
B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505 |

4 Notre Dame Si. E.
Montreal. UN 6-6556 |

Ilga buvo ši žiema, bet ji bai 
giasi ir greit jau išvyksime i 
gamtą, — tat pasinaudokime 
paskutiniu tirpstančiu sniegu 
ir palydėkime žiemą.

Žiemos palydėjimo balius 
bus šį šeštadienį ir tai bus sau 
niausis šio meto balius ir vie 
nintelis, kurį ruošia visu Mont 
realio lietuvių vardu Montrea 
lio Lietuvių Seimelio Prezidiu 
mas.

Kaip žinoma, Montrealio 
Lietuvių Seimelis apjungia vi 
sas Montrealio lietuvių ergam 
zacijas, kurios jame turi savo 
atstovus (apie 30 orgamzaci 
jų) ir visus organizacijoms ne 
priklausančius lietuvius. Tat 
Montrealio Lietuvių Seimelis 
yra tartum Montrealio lietuvių 
parlamentas, kuris tariasi vi 
sais lietuviams rupimais klau 
Simais. Tai yra gražus Mont re 
alio lietuvių bendradarbiavimo 
susibūrimas ir venybės įrody 
mas.

Tat, kaip suėjome visi i Sei 
mėli, taip gražiai atsilankyki 
me ir jo ruošamame Žiemos pa 
lydėjimo baliuje, gausiai suei 
kimė i šį balių.

Ypač, kad jo tikslas yra stip 
riau paremti mūsų jaunimą— 
skautus, sportininkus, šokėjus, 
kurie puošia ir parengimus, ir 
žaidynes, ir reprezentuoja Mo 
ntrealio lietuvius iš pačios gra 
žiausios pusės, pačiomis gra 
žiausiomis pastangomis. Visas

| DR. J. Š E M O G A 5 | 
| Office 5441 Bannantyne $ 
g (kamp. Woodland) X 
j Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

S Priėmimo valandos:
$ pirmadienį ir ketvirtadienį $ 
A 1 — 9 p. m. $
S antradienį ir penktadienį K 
x 2 —4 p. m. $
g trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. * 
x šeštadienį 11—1 p. m. 8
x arba pagal susitarimą. $
$ Namų tel. PO 6-9964 vį

| DANTŲ GYDYTOJAS į 

| Dr. J. MALI5KA | 

« Pacientai priimami iŠ l
anksto susitarus

i; 9 a. m. — 10 p. m. j 
Į; išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.<
> 6441 Bannantyne,
> (kampas Woodland) 
j Tel.: PO 8-4547 
;5555555555555555555595555555555555*
^9554$«3554SSS5$555455S555555555^^ 
f NOSIES, GERKLĖS IR | 

ji AUSŲ SPECIALISTAS | 
| IR CHIRURGAS

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

I Tel. PL 9958

I
br.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. |
Tel.: LA 2-7236 I

ŠEŠTOSIOS KANADOS LI ETUVIŲ DIENOS 
‘REIKALAI HAMILTONE

Šeštosios Kanados LD Or 
ganizacinis K-tas jau turėjo 
du posėdžius ir sudarė šven 
tės metmenis. Kad mūsų vi 
isuo-menė nepaliktų į>e infer 
macijos, pirmame posėdyje, 
spaudos informacijai buvo 
kviestas St. Bakšys, tačiau O. 
Komietui nubalsavus sekma 
dienio koncertui paimti ne L. 
Namų kino salę, bet didesnę, 
St. Bakšys apleido posėdį. 
Šias pareigas sutiko eiti Org. 
K-teto vicepirm. K. Baronas, 
kuris informavo LD Org. K 
to vardu spaudą visais šven 
tės reikalais.

Salės klausimas šeštadienio 
pobūviui yra dar sprendžia 
mas, kad visi atvykę svečiai 
galėtų laisvai tilpti. Paiace 
kino salė talpinanti neveik 2. 
500 žiūrovų, sekmadienio kon

SKELBIMAS DĖL 
VAKARIENĖS

Balandžio 19 d. yra paskuti 
nė data apsirūpinti vakarienės 
kortelėmis. Vakariene fvkys 
pašventinimo išvakarėse, šeš 
tadienį, balandžio 25 d., 6 vai. 
vakaro A. Vartų salėje. Vaka 
rienės kortelių galima gauti 
pas L. Balzarą sekmadienį A. 
Vartų salėje tarp 10 ir 12.ą0 
vai., o miesto rajone pas A. 
Lapiną, K. Šitkauską, K. Ivaš 
kevičių, A .Matulį. Vakarienė 
bus pagaminta tik tiems, kurie 
pasirūpins kortelėmis iki balau 
džio 19 d. imamai.

L. K. K. Saavn. S-gos Skyr. 
PUIKIAI SURUOŠTA 

PRIEŠVESTUVINĖ 
STAIGMENA

Bai. 11 d. Ponų Dr. Šemogų 
bute buvo surousta priešvestu 
vinė staigmena jaunai visuome 
nininkei Inai Šipelytei. Paren 
gimė dalyvavo tiktai moterys, 
kurių buvo apie 100. Nuotaka 
buvo sujaudinta visokio amžia 
us moterų gausybės, sveikini 
mų ir puikiomis dovanomis, ku 
rios pritaikytos šeimyninio gy 
venimo pradžiai — puikus ir 
brangus virtuvinis setas. Subu 
vimas buvo tikrai gražus, iški 
liai šaunus ir praėjo labai gra 
žioje ir jaukioje nuotaikoje.
AV PARAPIJOS METINĖ 
ŠVENTĖ IR IŠKILMINGA 

VAKARIENĖ
įvyks gegužės 9 dieną, šešta 
dienį. Visi parapijiečiai ir inū 
su parapijos bičiuliai labai pra 
šomi prisidėti prie šios šventės 
rengimo. Kiekviena pagalba 
bus labai svarbi, ypatingai do 
vanėlės loterijai, kuri žada bu 
ti ypatingai turtinga. (AV)

IŠNUOMOJAMAS
keturių kambarių butas, LaSai

le, nuo gegužės 1 dienos. 
Teirautis po 6 vai. vakaro 

telefonu: PO 7-8091.

REIKALINGA
jauna mergina

lengvai namų ruošai ir padėti 
prižiūrėti vaikus. Geri namai, 

geras atlyginimas.
Skambinti RI 7-9109

PARDUODAME
Rosemount 6th Avė. prie Zoti 
que, naują 4 šeimų po atskirus 
4 kambarius namą. Nuominm 
kai apsišildo. Pajamų $3,200 

Grynais — $12,000.

Ville Lasalle dupleksas: 
4 ir 5 atskiri kambariai. 
Pusiau atskiras, naujas, 

modernus. Nuoma $75, viršuti 
niame augšte. Kaina $17,500.

Grynais $4,000.00.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

P. Adamonis VI 2-850 L 

I TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve 

j „LITAS” J
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. » 

3 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. &

certui išnuomojama 400 doi. 
kaina.

SPORTININKŲ 
DEŠIMTMETIS

yra švenčiamas gegužės 2 d. 
didelėm žaidynėm, į kurias 
pakviesti klubai iš Detroito, 
Ročesterio, Montrealio, Cleve 
lando ir Toronto. Vakare, Ro 
yal Connought viešbutyje, ren 
giamas didelis balius, į kuri 
mūsų visuomenė yra iš anks 
to kviečiama.

Į KAŠTO TAYBĄ 
kandidatuoti sutiko šeši ha 
miltoniečiai. K. B.

KOVO ŽINIOS
• Sveikiname mūsų klubo sta 
lo tenisininkus — A. Grajaus 
ką, Braslauską ir Navicką,- - 
iškovojusius ŠA žaidynėse 
Detroite antrą vietą.

SKELBIAMA EKSKURSi 
JA Į OTTAWA

Liet. Kat. Mot. Dr-jos Mont 
realio skyrius gegužės 16 d. 
rengia ekskursiją į Ottawa, 
tulpių žydėjimo šventėn. No 
Tintieji dalyvauti, prašomi pa 
siruošti iš anksto. Tikslesnių 
informacijų kreiptis pas A. Zit 
bienę, tel. PO 6-5421, V. Ot 
tienę.: PO 7-5415 ir L. Balnie 
nę RA 2-0580. Ta pati draugi 
ja birželio 27 d. rengia tradici 
nes Joninių iškilmes.

SPORTO KLBO VEIKLA
Tauro šaunios krepšiniu 

kės, kurio sdalyvauja „Imma 
culate Conception“ Montrea 
lyje krepšinio lygoje, žaidė 
prieš latvių studenčių koman 
dą, kurią nugalėjo 45:16 tas 
kų santykiu. Pažymėtina, kad 
latvių komandoje žaidė 2 žai 
dėjos iš buvusios Latvijos 
•\ c.fstybints, komandos. Svei 
kiname laimėtojas! (AV) 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinių siuntimui per Anglį 
ją ir Švediją tarpininkauja A. 
Kavaliūnaitė.

Siunčia į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: maistą, vaistus, 
siuvamas mašinas, muzikos 
instrumentus, medžiagas, dra 
bužius, avalynę, odas ect. Siun 
tėjas kainas pats gah pasirink 
ti iŠ kainoraščio originalo. Siun 
tiniai pilnai apdrausti.

Informacijai skambinti: HU 
6-1479 arba HU 6-1455.

i. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktonus

IGNAS GURCINA3 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. Cl. 5-5515

REIKALINGI
dupleksai, tripleksai ir keturių 

šeimų namai pardavimui
DISTRICT ESTATE 

BROKERS
P. Adamonis VI 2-8501

INCOME TAX 
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dange 

lio metų praktikos 
buvęs mokytojas

Pranas Tautkus.
Prašoma kreiptis pas p. A. 
Matulį jo svetainėje 7682 Ed 
ward St., Ville LaSalle, arba 

skambinti tel. PO 8-8112
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vai. po pietų 
ir

ir kitomis dienomis
OR 4-8996

K. L. B-NĖS TORONTO 
APYLINKĖS ŽINIAI

Prašome sudaryti kandidatų 
i K. L. B-nės Tarybą sąrašus 
’f pasiųsti iki balandžio 23 cl. 
adresu: K. L. B. Toronto apy
linkės rinkiminei komisijai, 180 
Lambton Avė., Toronto 9, 
Ont., tel. RO 9-ų464.

Komisija,
MAIRONIO MINĖJIMAS
L. S. T. korp! Neo-Lithua 

nia Toronte š. m. balandžio 26 
d., 4 v. p. p. Lietuvių Namuose 
i engia lietuvių tautos Atgimi 
mo Dainiaus, korp! Neo-Lithu 
; nia garbės nario Maironio mi 
nėjimą. Paskaitą skaitys korp! 
filisterė Aldona Augustinavi 
čienė iš Clevelando. Meninėj 
daly — solistė A. Ščepavičic 
nė ir deklamacijos. Pelnas aki 
riamas Maironio vardo šešta 
dieninei mokyklai Toronte.

SAVANORIŲ BALIUS
Savišalpos reikalams, o ypač 

Vokietijoje gyvenančių laisvės 
kovų invalidų bei senatorijose 
esančių kūrėjų - savanorių šal 
pai, torontiškių savanorių sky 
tins kasmet daro pobūvius su 
kultūrinėmis programomis. To 
ks pavasarinis pobūvis bus da 
romas balandžio 18 d. šv. Jono 
parap. salėje. Be kitų įvaireny
bių, rumunų orkestras „Melo 
dia“, kuris gros ir šokiams, iš 
pildys keletą europinės klasiki 
nės muzikos kurmių. Numaty 
ti prizai ir už gražiausias bei 
originališkas sukneles. i var 
kingam šokių vedimui yra pa 
kviesti žinovai. Savanorienės 
moterys jau iš anksto ruošiasi 
bufeto skanėsiais patenkinti 
svečius. Taigi, kaip atrodo, ba 
liūs žada būti originalus ir įdo 
mus ne tik jaunuomenei, bet ir 
pagyvenusiems.

AKADEMIKŲ SKAUTU 
SUVAŽIAVIMAS

Didžiausias Toronte stuclen 
tijos sąskrydis — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinis šuva 
žiavimas įvyks gegužės 9—10 
d. d. Lietuvių Namuose.
SPORTININKAI LAIMĖJO

Savaitgaly įvykusiose meti 
nėse Kanados Pabaltiečių krep 
šinio pirmenybėse lietuvių vy 
rų moterų ir jaunių rinktines, 
laimėjusis prieš latvius, tapo 
pabaltiečių meisteriais. Pazy 
motina, kad šiemetis vyrų lai 
mėjimas buvo pirmas per eilę 
metų.
• Žiniomis iš Lietuvos ten mi Moterų Centro Valdybos ir pa 
rė mūsų kolonijos visuomeni rapijos skyriaus atstovėmis lan 
ninku Augustino ir Alioy zo ko tos draugijos skyrius Delhi- 
Kuoiu tėvelis. Jiems ir jų šei -Tilisonburg-Simcoe ir kitose 
moms reiškiama užuojauta. lietuvių kolonijose.

TILLSONBURG-DELHI, Ont '
TILLSONBURGO LIETUVIŲ ŪKININKŲ KLUBUI,

kuris turi nemažą skaičių na 
rių, suėjo jau dešimt metų 
nuo įsikūrimo. Ta proga šis 
vienetas balandžio 18-tą die 
ną, 6 vai. vakaro, Delhi įmes 
tely, Germn Hali, turės iš 
kilmingą vakarienę, konceitą 
ir šokius.

Ten pat, vakarienės metu 
bus visi supažindinti su Ūk. 
Klubo trumpa istorija bei veik 
la.

Koncertinei daliai yra pak 
viestas iš Toronto ir sutikęs 
atvykti „Varpo" choras, ve 
damas muziko St. Gailevi 
čiaus.

Moterys jau antra savaite 
kai triūsia apie valgius, kad 
kuo geriausiai pagamintų.Pra 
šom visus nors vieną kartą į 
daugel metų susiburti masiš 
kai ir pasidalinti pergyveni

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis .................LA 2-7879
A. Markevičius . . .RA 7-4097 
A. Budriūnas . . . .RA 2-8035
P. Adamonis .........RA 2-2472
Sekite mūsij skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

KOVOKITE
su

VĖŽIU
TIKRINDAMI
SAVO SVEIKATĄ I

IR
PRISIDĖDAMI I

SAVO JNAšU. dį
DUOKITE DABAR.’ <

CANADIAN CANCER 
SOCIETY

Toronto tikslas... $400,000
Siųskite savo įnašus į 

Toronto skyrių, 
Canadian Cancer Society, 
443 Mount Pleasant Rd.

Toronto.

REIKALINGAS 
PARTNERIS 
su kapitalu — 

rūbų dažymo ir valymo bizni# 
Atsiliepti: Box 190, 324 Que*, 
Street, W. Toronto 2 B., Ont. 

Canada. A. Pakalnis.

5 Rastinė: LE 4-4451

| Di. P. MORKAS f
J DANTŲ GYDYTOJAS |

I
 Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4. X
(į rytus nuo Dufferin St.) ?

SPORTININKŲ ARBATĖLĖ
Penktadienį šv. Jono salėje 

vytiečiai ruošia Sportinių Žai 
dynių laimėtojų pagerbimo ar 
batėlę su šokiais. Pereitą sa 
vaitgalį Detroite Vytis ir vėl 
laimėjo Žaidynių ratą bei pel 
nė eilę paskirų pergalių.
• Prisikėlimo parapijos klebo 
nas Tėvas Placidas su K. L,

mais bei susipažinti naujų 
veidų.

Visus kviečiame labai punk 
tualiai, nes lygiai šeštą valau 
dą bus pradedama vakarienė. 
Nepamirškit — turim chorą 
ii pasišokt dar norėsim. Kas 
norės pasiklausyti tik koncer 
to, tiems įėjimas — pusė kai 
nos.

Šiam ypatingam vakarui, 
garsi Carling Breweries Ltd. 
skiria driry pryzą.

Lauksime visų. Rengėjai. 
LIETUVIŲ NAMŲ ST# z

MO VYKDOMOJI^ 
VALDYBA

šaukia .visuotinį šios apyiin 
kės narių susirinkimą balau 
džio 19 d. 4 vai. po pietų. Vai 
di'ybd parodys įsavo veikimo 
rezultatus, čarterio pasirašy 
tus punktus ir įstatus ir įdo 
mų šėrų sutvarkymą bei ypa 
tybes. Tas susirinkimas bus 
galutinis ir turės nulemti Na 
mų statymo eigą. Todėl malo 
niai kviečiame visus atvykti į 
Courtlando ėaiestelio -.salę ir 
savo dalyvavimu prisidėti 
prie to taip svarbaus mūsų 
apylinkės visuotinio ir tautiš 
ko užsimojimo.

C. P. Sekresorius.
• Mirė 72 metų V. Meškaus 
kas, atvykęs Kanadon prieš 1 
Pas. karą. Liko nesveika žmo 
na ir dvi ištekėjusios duktė 
rys.
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