
K. Rimkus,
Oakville, Ont. .... .$50.00
P. K. Rimkus, vykdydamas 

įsipareigojimą — NL Mašinų 
fondui (mokėti luO dol., atsiun

MASINU FONDO VAJUS
te antnrąją (inokė)imo ualį.

Visiems vajaus dalyviams) 
nuoširdžiai dėkojame ir prašp 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.
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Trečiasis karas darosi neišvengiamas, jeigu Vakarai sovietijai 
geruoju neužleis Indokinijos

VAKARAI KARO NENORI, BET SOVIETAI, LAIMĖJŲ
KORĖJOJE, DABAR LAIMĖJIMO SIEKIA IR

INDOKINIJOJE
Laose problema sunkesnė, negu ji buvo Korėjoje it po to 

Vietname ir Kambodžoje. —
Kongo valstybėje vienybė dar neatstatyta. — 

Vakarams priešišką pusę. —
Alžyro reikalai naujai painiojami pačių alžyriečių. —

LAOSE visiškai rimtai vystosi 
Trečiasis Pasaulinis karas. Jti 
gu anksčiau buvo kalbama apie 
kažkokį dar lyg ir neaiškų su 
kilimą, tai dabar jau atvirai kai 
bama apie karą.

APIE KARA KALBA 
KINIJA IR RUSIJA.

Ne Vakarai. Vakarai nori 
taikos ir karo bando išvengti vi 
somis priemonėmis. Bet ar pa 
vyks? Reikalai perdaug susi 
komplikavę. Juos ypač sunkina 

linijos komunistai, kurie yra 
užsibrėžę

UŽKARIAUTI VISĄ 
AZIJĄ.

Su Rusija, atrodo, Vakarai 
jau galėtų susikalbėti, bent lai 
kinai, koI geriau pribręs jiems 
laikas, bet Rusija dabar jau ne 
viešpats sovietiniame pasaulyje. 
Vis didesnę rolę pasiima Kini 
jos komunistai, su kuriais Maste 
va turi skaitytis, nors tas jai ir 
labai nemalonu. Anksčiau Rusi 
ja Kinijai diktavo, bet dabar

KINIJA PRADEDA 
DIKTUOTI RUSIJAI.

Jeigu ji Rusijai oficialiai Let 
viešai ir ne diktuoja, tai visokiu 
atveju elgiasi savarankiškai ir 
Maskvos jau neklauso, todėl 
Maskva priversta skaityba su 
Peipingu, ir negali elgtis sava 
rankiškai, kaip galėjo anksčiau.

Kalbant apie Laosą,
RUSIJA PERDĖM PRI 

KLAUSO NUO KINIJOS
KOMUNISTŲ.

O Kinijos komunistinė vai 
džia yra aiškiai nusistačiusi La 
osą užvaldyti. Visiškai a t vilai 
tą pareiškė Indonezijos sostine 
je, Džakatroje, komunistinės 
Kanijos karo ministeris marša 
las Czen Y1.
COREJOJE, jis 
rėjome įsikišti, 
šiauriečius buvo 
laikėme jų pozicijas. Ii dabar, 
jeigu dabar pasneikštų SEAT 
O organizacijos bandymas su 
laikyti „sukilėlių“ žygiavfcną 
pirmyn,

KINIJOS KARIUOMENĖ 
TUOJAU BUS ĮVESTA |

LAOSĄ IR VEIKS.
Todėl LhruŠKto žodžiai, pa 

sakyti Kazukijos piešiniuose, 
kad Rusija karo nenori ir siūlo 
taiką, skamba falšyvan Jeigj 
Rusija karo nenori, tai kodėl ji 
karą Laose veda? Kodėl Rusi 
jos lėktuvai gabena ten gink 
’us? Tai yra sovietinės politi 
Kos dviveidiškumas: kalba už 
taiką, o veda karą.

Bet
AR TRECIASIS KARAS 

TIKRAI BUS PRADĖTAS?
Tai pareis nuo Vakarų. Fak 

tinai tas pareis nuo Amerikos. 
Tai priklausys nuo JAV prezi 
denio Kennedy stuburkaulio 
tvirtumo, daugiausia. Nes pasi 
tarimai jo su DB premjeru 
MacMriianu parodė, kad 
AMERIKOS IR ANGLIJOS

NUSISTATĖ MAI TIEK 
SKIRTINGI, KAD JUOS 

SUNKU SUDERINTI.
Todėl svaibiųjų tarptautinių 

klausimų sprendimas priklauso 
faktinai Amerikai. Formaliai— 
prezidentui Kennedy. O šis ir

o

sakė, mes tu 
kai Vakarai 

sumušę, ir at

po pasitarimų su Macmillanu 
tebetvirtina: Amerika pirmoji 
nepradės šaudyti. . .

O kadangi priešas jau šaudo, 
tai ir išeina taip, kad, nežiūrint 
pakartotinių teigimų, kad Indo 
nezija sovietija! nebus užleis 
ta,

LAOS, VIETNAMAS IR 
VISA INDOKINIJA TURI 

ATITEKTI KINIJAI, 
kuri atvirai jau Kariauja, tuo pa 
čiu versdama ir Rusiją dalyviu 
ti kare. Labai norėtųsi apsirikti, 
kad šie samprotavimai nepasi 
tvirtintų, bet kol kas rimtų duo 
menų, kad reikalai kitaip pasi 
suktų, nėra.
KONGAS — kita, šia piasme, 
silpna vieta, kurią drumsčia so 
vietija. Drumsčia tiesiogiai, per 
Egiptą ir šiauri y tinj, Gizengos 
užgrobtą. Kongą, kur viešpa 
tauja sovietija, ir drumsčia per 
Jungtines Tautas, kas yra keis 
Šiaušia.

Būdinga, kad Maskvos poli 
tika Konge kinta pagal »ąly 
gas: kai Maskvai Jungtinių tau 
tų organizacija sudarė Konge 
kliuvinį,

MASKVA REIKALAVO 
JTO IŠ KONGO 
PASITRAUKTI,

kai J1O velkamai sovietųai
palankūs, ji dabar jau reikalav. 
ja, kad Jungtinės tautos, su ka 
ro daliniais, Konge veiktų... O 
taip yra todėl, kad Maskvai pa 
sisekė taip reikalus patvarkyti, 
kad dabar faktinai
JTO DALINIAI TARNAUJA 

GIZENGOS TIKSLAMS.
Ir Gizenga jau įsiviešpatauja 
didesnėje Kongo dalyje. TodAl 
Maskva dabar jau pritaria JTu 
dalinių veikimui Konge. . .

Centrinė Kongo valdžia, ne 
turėdama kitos išeities, bando 
tartis su Gizenga. Centrinės 
Kongo valdžios karo vadas Mo 
butu susitarė susitikti su lu 
mumbines Kongo valdžios ka 
ro vadu Lumbula ir tartis dėl 
Kongo apsijungimo į federaci 
ją- 
KATANGOS piovincijos pre 
mjeras Čombė, kuris palaiko ry 
šį su centrine valdžia, turėjo ka 
pituliuoti prieš JTO karo dali 
nius. Kadangi prieš JTO karo 
dalinius dar anksčiau kapitulia 
vo ir centrinė Kongo valdžia, 
tai
KONGE TĖRA LAISVAS 

NUO JTO DALINIŲ 
TIKTAI GIZENGA.

O kadangi Gizenga yra Rusi 
jos pripažintas teisėta viso Kon 
go valdžia, kurią sovietija ofi 
cialiai remia ir ginkluoja,, tai 
Konge yra susidariusios sąly 
gos. kad ten laisvai gali veikti 
tiktai Gizenka, o Kongo laisvę 
norį išlaikpti pietūs — atsidū 
rė užolokuotoje padėtyje. Tat 
GIZENGAI YRA GA.LIMY

BĖ UŽVALDYTI VISĄ 
KONGO.

Keisčiausia padedant Jungti 
nėms Tautoms. . .
SUSIRŪPINIMAS del io la 
bai didelis. Ir del MacMilIano 
pasitarimų su Kennedy pasek 
mių ir dėl padėties Konge ir 
dėl

KAS NAUJA KANADOJE
SPECIALUS SEKLIAI GAU DYS PABĖGUSIUS NUO 
ŽMONŲ VYRUS, BAUS IR GRĄŽINS ŽMONOMS 
Ontario privincijos valdžia 

suisiūpinui, kad vis daugiau vy 
rų palieka žmonas su vaikais, 
kurių išlaikymas gula visuome 
nei. Kovai su vyrais dizerty 
rais Ontario valdžia p>-ojektuo 
ja įsteigti specialius seklius, ku 
rie jieškos ir gaudys vyrus di 
zertyrus. grąžins juos žmonoms 
ir baus juos už palikimą žmonų 
su vaikais be pragyvenimo šal 
tinių.

Valdžios žiniomis, vyrai di 
zertyrai yra tuo pavojingesni, 
kad palikę savo žmonas, kaip 
gegutės savo vaikus kitiems 
paukščiams, visuomenei išlai 
kyti ir globoti, jie tuo nesiten 
kiną, bet dar susideda oe ve 
dybų gyventi su kitomis mott 
rimis, prigyvena neteisėtų vai 
kų, kurie taip pit gula visut, 
menei išlaikymo našta. Todėl 
valdžia pasiryžusi 
rus dizertyrus ir 
bausti.

SOVIETIJA VIS
IR DAUGIAU TRŪKSTA 

DUONOS
Sovietijos žminės, netekę sa 

vo žemės, netenka ir noro dirbti 
ir gaminti duoną. Triukšmin 
gai sovietai plėšia plėšinius.

gaudyti vy 
UŽ tai juos

DAUGIAU

kad galėtų daugiau pasigamin 
ti duonos. Bet juo daugiau iū 
pinasi, juo mažiau pagamina 
duonos. Praėjusiais metais veik 
visa sovietija, apėmusi 'ik ką 
ne visą Europą ir didelę dalį 
Azijos, pristigo duonos. Trū 
ksta duonos Rusijai, trūksta Ki 
nijai, trūksta ir Čekoslovakijai. 
Todėl jau iš rudens ČekosloVa 
kija Kanadoie nupirko kviečių 
už 17 milionų dol. Pasirodė, 
kad to maža ir dabar papildo 
mai nupnko dar už 8 mil. dol., 
tat viso Čekoslovakija šiemet iš 
Kanados nupirko už 25,800, 
000 dol.

Amerika uadaujančiai Kini 
jai pasiūlė pagalbą nemoka 
mai, bet Kinijos komunistinė 
valdžia atmetė pasiūlymą ir 
maisto nepnma, — tegul sau 
kinai miršta badu... Nežiūrint 
to, Kennedy pakartotinai krei 
pėsi per Švedijos Raudonąjį 
Kryžių ir prašo jį tarpininkau 
ti.

Šis elgesys budina Vakarus 
ir sovietiją: Vakarai duoda ba 
daujantiems pagalbą, o sovieti 
ja atmeta; pagal sovietus, ge 
riau tegul žmonės miršta, negu 
iš Vakarų gautų pagalbą...

Balandžio 7 dieną radio ir 
spauda pranešė žinią, kaip sen 
sacųą, kad 300 tonų laivu, ku 
ris aptarnauja povandeninius 
laivus, is Klaipėdos į Švediją 
pabėgo 13 asmenų, priešakyje 
su karininku. Žmonių pavardės 
neskelbiamos, tiktai konstatuo 
jama, kad karininkas, kuris lai 
vą atvedė, esąs lietuvis.

Laivas iš Klaipėdos pasiekęs 
Gotlando salą.

Laivą pabėgėlį bandęs vytis 
ir persekioti povandeninis rusų 
laivas, kuris tačiau, kai pabėgę 
lių laivas (plaukė į teritorinius 
vandenis, pasitraukęs.

Teigiama, kad karininkas 
esąs sovietinio povandeninio lai 
vo kaiininkas.

Kadangi paskutinės radio ir 
spaudos, o sekmadienį — jau 
ir televizijos žinios pranešė, 
kad pabėgusio laivo vadas yra aiškėjo, kad ištikrųjų pabėg 
kvočiamas ir kad Rusijos kon 
sulas bei enkavedistai reikalai! 
ja pabėgusius grąžinti, tai tuo 
jau susirūpinta, kad pasitrauku 
šieji į laisvę nebūtų grąžinti 
atgal. Tuo tikslu buvo kreipta 
si į Kanados Ministerį pirminiu 
ką J. Diefenbakerį, prašant jį 
pagalbos.

KLB Krašto Valdyba ; Otta 
wą balandžio 8 d. pasiuntė ši 
tokio turinio telegramą:

Pone Pirmininke, žinodami 
Tamstos nepaprastai drąsų, tei 
singą ir ryžtingą pasisakymą 
Jungtinių Tautų asamblėjc'e 
dėl kolomzmo, kai Tamsta k:'

niai humaniškai gynei Pabalti 
jo tautų laisvę, — drįstume į 
lamstą kreiptis dabar, skubiai, 
kai Lietuvos žmonių būrys lai 
vu i šKlaipedcs pasitraukė į 
Švediją ir kai jiems gali būti pa 
vojaus būti grąžintiems atgal, 
kas būtų lygu jų mirčiai.

Todėl visu Kanados lietuvių 
vardu maloniai piašome Tams 
tą paremti musų tautos žmonių 
pastangas įsaiplėšti į laisvę, įtai 
gojant Švedijos vyriausybę pa 
bėgusiems suteikti egzilio teisę 
° jeigu ji to negalėtų padaryti, 
tai labai prašome Tamstą egzi 
lio teisę jiems suteikti Kanado 
je. Už ta> Tamstai būtume la 
bai dėkingi.

Pasirašė r*.LB Ki. V-oos pu 
mininkas Stp. Kęsgailą ir seki. 
P. Lukoševičius.

Iki išleidžiant laikraštį, pa

tiktai vienas laivo kapitonas, o 
Pranešama, kad pasitraukęs ka 
rininkas buvo laivo kapitonas 
todėl galėjo laivą nuvairuoti į 
Švedijos vandenis ir. prisiar'i 
nūs laivu į Gotlando salos pa 
krantę, laiveliu išplaukti į kran 
tą’

Teigiama, kad laivas, kuriuo 
pabėgo lietuvis, yra laivas, ku 
ris aptarnauja povandeninius 
laivus
Pavardė kapitono lietuvio ne 
skelbiama dar, skelbiama, kad 
jis esąs lietuvis, turįs apie 40 
metus amžiaus. Jis paprašęs 
Švedijos valdžią prieglaudos.

NAUJAI KELIAMOJO 
BERLYNO KLAUSIMO.
Todėl tuojau į Vašingtoną 

atvyksta Adenaucris, kuris fak 
tinai dabar yra tapęs vienu rim 
čiausių Vakarų politikos rams 
čių ir stimuliuolojų. Adenaue 
ris Kannedy neabejotinai nori 
paremti prieš MacMilIano su 
keltą pesimizmą. Nes šių komu 
nikatan (neštas viešas pasisaky 
mas, kad ..pasitarime pasiektas 
labai augšto lygio išsiaiškini 
mas“ tępasako, kad susitarimas 
nepasiektas. Amerika palieka 
ma viena veikti. Tat Adenaue 
ris gal stos vieton rezignuojan 
čio Macmillano?
ALŽYRO klausimo sprendi 
mas, kurį gerai užvedė de Gaul 
le, vėl (eina į sunkumus, ku 
riuos sudaro patys alžyiiečiai.

Paskutiniu metu susikirto pa 
tys alžyriečiai, kurie, kaip atro 
do, kovoja dėl būsimos vai 
džios.
ALŽYRO NACIONALISTŲ

GRUPĖ SUSIKOVĖ SU 
LAIKINĄJA ABBAS 
SUKILĖLIŲ GRUPE.

Del to prasidėjo teroro veiks 
mai. Tat ir numatytos alžyrie 
čių derybos su Prancūzijos 
valdžia, nors jau ir dalinai pia 
dėtos, dabar yia sudrumstos.

KITOS ŽINIOS
— JTO pilnatyje vyksta san 

deriai: Gromyka atsisakė kelti 
žvalgybinių JAV lėktuvų klau 
sytno, Stevensonas atsisakė kel 
ti Tibeto ir Vengrijos klausi 
mų...

— DB premjeras MacMilla 
nas atskrido į Kanados sostinę 
ir tariasi su premjeru Diefen 
bakenu.

— „Chicago daily tribune" 
kaltina Kanadą, Kad peri komu 
nistus, ypač Torontas ir Mont 
realis.

— JTO priėmė rezoliucija, 
kuria reikalaujama pietinės \f 
rikoje panaikinti negrų diskri 
nūnaciją. ,« ,

— JAV viceprezidentas su 
grįžo iš informacinės keliones 
į Europos vakaių valstybes ir 
padarė pranešimą prezidentui.

— Laisvame Vietname sek 
madienį vyKo prezidento rin 
kimai. Išrinktas 5 metams buv. 
prezidentas Ngo Din Diem. Ko 
munistai vykdė teroro veiks 
mus.

— JAV iŠ Kalifornijos palei 
do discoverer 23, kurio kabina 
bus nuleista prie Hawaju, kai 
jis aplink žemę apskris kelio'i 
ką kartų.

— Pirmasis F. Castro prem 
jeras Cardona, dabar gyvenąs 
JAV, pareiškė, kad Kuboje 
vyksta sukilimas. Havanoje 
sprogo 5 bombos.

— Kubos katalikų demons 
tracijos, kurių Castro valdžia 
negalėjo išsklaidyti, dalyviai 
šaukė: ,,Kuba — taip! Rusija 
— ne!

— Iš Albanijos sostinės, Ti 
rana, išvarytas Jugoslavijos 
atstovas už tai, kad Jugoslavija 
pagavo sovietinius šnipus.

— Persijos įlankoje užsidegė 
Anglijos laivas, kuriame buvo 
760 asmenų. Apie 150 asmenų 
žuvo. Daug liko sužeistų.

— Indonezijos prezidentas 
Sukamo, padedamas JAV’, pi a 
dėjo statyti atominį reaktorių.

— JAV lankosi Olandijos 
užs. reik, ministeris.

— Maroke ruošiamas žygis 
prieš ispanų Sacharą.

— Macmillanas įtikinėjo 
amerikonus, kad Laoso laisvę 
galima išgelbėti sudarius koaJ 
cine vyriausybę su komunistais, 
o amerikonai sako, kad tokiu 
atveju komunistai išstumtų ki 
tus iš valdžios ir liktų patys vie 
ni ir kitų jau neįsileistų.

— Marokui ir Alžyrui gink 
lūs lėktuvai veža iš Bulgarijos, 
ver Šveicariją.

— Kubos sukilėliai sudegino 
didžiausį cukraus fabriką Hava 
noje 5 mil. dol vertės.

— Kabaloje susitinka Mobu 
tu su Lumbula.

Nuo kapitoliaus padangės
PAVERGTŲJŲ SEIMO TE LEGRAMA KENNEEDY 

IR MACMILLAN
Ryšium su Amerikos - Britą 

nijos pasitarimais Washingto 
ne kovo 5 Pavergtųjų Seimo 
Pirmininkas V. Sidzikauskas 
pasiuntė telegramas JAV Tre 
zidentui Kennedy ir Britaniios 
premjerui Macmillanui Tele 
gramos primena, kad Sovietų 
pavergtos Europos tautos su 
dideliu dėmesiu stebės Wa 
shingtono pasitarimus ir pabrė

žia, kad kovoje dėl laisvės su

ir Rytų Europos tautoms tenka 
labai svarbus vaidmuo. Išvado 
je telegramos piašo prezidentą 
Kennedy ir premjerą Macmilla 
ną savo pasitarimuose turėti 
galvoje ir Sovietų paveragtas 
Centro ir Rytų Europos padėtį.

Kr.

Pasaulio lietuvių sostinėje
LIETUVIŲ FONDAN AUKOS JAU PLAUKIA

Aukotojams pradėjus siųsti 
tūkstantines, šimtines ir mažės 
nes aukas, irietuxiu Fondo eina 
moji sąskaita bu/o atidaryta J. 
Mackevičiaus vadovaujamame 
banke sekančiu adresu: Stan 
dart Federal Savings 4192 Ar 
cher Ave. Chicago, 32, Ill. Ei 
namosios sąskaitos nr. 89463. 
Kol statutas bus sudarytas ir 
priimtas, aukos apsaugotos ke 
tūrių pačių aukotojų parašais: 
A. Razma, G. Balukas, F. Kau 
nas, V. šmuikšt7s.

Laikinasis L. F. iniciatorių 
oiganizacinis komitetas Kviečia 
visus lietuvius nuoširdžiai rem

ti šį Fondą, bet kokia auka pa 
gal asmeninę išgalę.

Fondui jau aukojo: A. ir J. 
Andruliai 1925 dol., po 100U 
dol.: Petras ir Stefa Kisieliai, 
Dr. B. Poškus su žmona, Inz. 
V. Naudžius, Dr. Antanas ir 
Elena Razmai, Dr. Kazys ir 
Genutė Šukiai, Dr. F. Kaunas 
su žmona, J. Mackevičius, Dr. 
J, Žirgulis, 100 dol. aukojo J. 
Vaineikis

Atidarysime sąskaitas ir ki 
tuose liet, bankuose, ypatingai 
tuose, kurie finansiškai rems šį 
didįjį Fonda.

31,200.— 
100.— 
650. - 
232.50 

58.059.27

427.3S3.97 
5,250.— 
1 755.32 

500.— 
3.828.71

LITO BALANSAS 
asistuojamas dviejų kunigų Mi 
šių metu giedojo vj’rų trio. Ve 
lionį, kaip labai gerą ir nuošir 
dųi įhiogy prisimindami, pa 
gerbė atsilankymu į bažnyčią 
didelis būtys tautiečių.

MOTINOS DIENOS, 
kurį eilę metų ruošia Augštes 
nieji Lituanistikos kursai, šie 
met bus antrąjį gegužės sekma 
dienį, gegužės 14 d., Aušros 
Vartų salėje, tuojau jo pamal 
dų. Minėjimui ruošiama pio 
grama su paskaita ir menine da

MONRTREALIO 
1961 m. banlancžio 1 dienai.

Aktyvas (banko valdoma? 
turtas: $$
Paskolos (išduotos) 348.476.23 
Indėlis centr. kazoje 
Indėlis lygoje 
Inventorius 
Įvairūs asmens 
Kasa (sąsk. banke)
Viso valdoma turto 438,718.—

Pasyvas (turtas priklauso) : 
Indėlininkams 
Garantijų fondui 
Nepaskirstytam peln. 
Laikinėms sumoms 
Einamų metų pelnui

Viso $ 438,718.— 
Narių 532. skolininkų 141. 

Kovo men. apyvarta 85,798.50.
Lito vedėjas D. Jurkus.

A. A. JULIUS BALSYS 
labai gražiai ir labai išsilmin 
gai palaidotas per Aušros Var 
tų bažnyčią. Gedulingas mišias 
laikė Klebonas T. J. Boxcvicius.

DAUG SERGANČIŲ 
PILVO GRIPU

Montrealy dabar siaučia pi! 
va gripas, vadinamas dvide 
Šimt keturių valandų gripu”, 
tačiau daugelį jis gerokai pri 
kankina ir gana ilgai tęsiasi, tik 
tai 24 valandas susirgusieji jau 
Čia didelius pilvo skausmus. 
Ligą uzkrečjama. ___
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Ties viena lietuvybės tvirtove 
LIETUVIŠKOSIOS SPORTO SAVAITĖS PROGA 

IR PAGRINDU

Anapus geležinės uždangos
UŽRAŠAI Iš GEDIMINO KRAŠTO

Ne iškart mums aiškėja viso 
lietuviškojo pastato emigraci 
joje kontūrai. Tiktai ilgų metų 
bėgyje jie, lyg tam keleiviui 
plaukiančiam laivu, palaipsniui 
pradeda pasirod, ti ir išryškėti 
visa visuma, kai prieš tai ji- 
tepastebi tiktai pastato dalis, 
stambmenas, ir nemato nu , jo 
slypinčių toriuose ne tiktai 
smulkmenų, uet ir stambesnių 
dalių. Gal tkitai nedaugelis tau 
tiečių jau iš anksto pramatė 
ateities pastato kontūrus. Kiti 
gi, jau u žymų patylimą jga 
vę ir jau nuplaukę tolimesnį ke 
lią ir jau, atrodo, pakankamai 
priartėję prie pastato, kuris ir 
be mūsų valios tartum savaime 
kuriasi ir auga, ir vis dar nona 
to jo nei kontūrų, nei detalių. 
Vis dėlto šių, laimei, yra jau ne 
daug likę, O ir likusieji vis aiš 
kiau praiegi.

Taip statant klausimą, tuo 
jau svarbu išsiaiškinti, kur gi 
mes stovime, kur esame atplau 
kę, kokius kontūrus mes mato 
me? Lietuviškojo pastato.

Matome vieną svarbią dėta 
lę — nutaustame, išsigimsta 
me. dingstame iš lietuviškųjų 
padairų. Tat yra kuo susirūpin 
ti. Šioje perspektyvoje yra at 
siradusi ir Sporto savaitė, ku 
rią tur būt pirmą kartą Kana 
dos Ljetuvių Bendruomenės 

gyvenime paskelbė Krašto vai 
dybos ir jos Kultūros fondo pir 
mininkai vienu bendru raštu.

Sporto savaitė yra ne vien
gražus žodis. Sporto savaitės 
skelbėjai turėjo tikslą ton są 
vokon įdėti didelį ir gilios pras 
mės tiksią, lyg ryškų Lietuviš 
kojo run.o ornamentą ir ryškią 
ją jo detalę. Nes sportas yra 
vienas iš lietuvių ramsčių, vie 
na iš lietuvybės tvirtovių, ku 
rias mes matome lietuviškoje 
SjeĮmoje, lietuviškoje mįkylčl 
oje, lietuviškoje bažnyčioje, lie 
tuviškoje spaudoje, lietuviško 
se organizacijose, lietuviškuo 
sc susibūrimuose. Kažin kiek 
jų nėra. Jas nesunku iŠskai 
čiuoti. Todėl kai kuri viena 
dingsta iš matymo lauko, tai 
jau yra blogas ženklas, keliąs 
nerimą ir susirūpinimą. ,

Sportas yra vienas iš ryškių

A. f A.
ELENAI STAUSKAITEI - TLSiLIENEI 

mirus Lietuvoje, mielus

REGINĄ, LINĄ ir RIMĄ URBONUS, 
netekus brangios mamytės, uosvės ir senelės, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Kibirkščiai ir Vilgaliai.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’ ANKETOS

Praėjusiame N L n-ry buvo 
būdingesni atsakymai į pirmąjį 
klausimą: Kas jums „Nepri 
klausimoje Lietuvoje“ daugiau 
šia patiko, patinka? Dabar eina 
būdingesni atsakymai į antrąjį 
klausimą: 2. Kas jums „N. t- 
je" nepatiko, nepatinka?

Nepatinka Liet. Benūruomc 
nės aprašymai. R' manai. V. Š. 
straipsniai. 

jų ornamentų, viena svarbių 
jų lietuviškojo pastato detalių, 
lodei jam kreipiamas toks rim 
tas dėmesys. Ir norima, kad 
sportas lietuvių gyvenime tuiė 
tų visas pilietines teises.

Yra teigimas, kad sveikame 
kūne sveika yra ir siela. Ne 
abejotina, kad mūsų tautai ne 
paprastai svarbu, kad abi šios 
žmogaus savybės būtų juo di 
džiausioje augštumoje ir juo 
gražesnėje harmonijoje. Nes 
sveikas žmogus yra laimingas 
žmogus; taipgi ir sveika tauta 
yra laiminga tauta. Istorija gi 
žino daugelį laktų, kai susirg i 
si tauta išnyksta iš žemės pa 
dairų.

Bet mums ir to maža, kad bu 
tume sveiki kūnu ir sveiki šie 
la, sveiki dvasinėmis savybė 
mis, — mums sportas yra vie 
nas ryškiųjų lietuvybės rams 
čių, lietuvybės tvirtovių. Tai 
jaunosios kartos grūdintojas ir 
lietuviškojo rūmo statytojas. 
Tai vienas ryškiųjų jo orna 
mentų.

Ateinančiosios, priaugančio 
sios kartos bus mūsų ateitis. 
Jeig ujos bus sveikos kūnu ir 
sveikos siela, ir sveikos tau 
tiškai, — tai ir mūsų, kaip he 
tuvių, ateitis bus užtikrinta, ir 
mūsų tautiškasis, lietuviškasis 
rūmas bus tvirtas, pastovus ir 
gražus.

Tat, Sporto savaitės proga, 
tenka pasveikinti KLB Krašto 
valdybą su Kultuios fondu, pa
skelbusius Sporto savaitę, visu 
nuoširdumu, ir augštu įvertini 
mu pasveikinti visus sporto dar 
buotojus ir visą sportuojantį 
jaunimą lietuviškose gretose ir 
palinkėti, kad jų gražiosios pa 
stangos duotų gražiausių Vai 
šių.

Visus gi lietuvius nuoširdžiai 
kviesti, kaip tą padarė ir Kraš 
to valdyba ir Kultūios fondas, 
sporto reikalams skirti didesnį 
dėmėsi: ir vaikams leisti spor 
tuoti, ir levams pagerbti jų 
sportinius atsiekimus, ir neuž 
miršti aplankyti jų žaidynių, ir 
paremti jų lietuviškojo sporto 
pastangas. Tuo bus galima su 
stiprinti lietuviškojo rūrno pa 
matus. J. Kardelis.

Smulkmenos, pav. kada kas 
turėjo atostogas, kur lankėsi, 
viešėjo ir panašiai.

Laiškai redakcijai, kurie daž 
nai kartojasi.

Dabar kur jūs dedate aukas. 
Mašinos senus, kodėl nepaskel 
fiiate, kiek surinkta? (buvo 
skelbta keliais atvejais. Red.).

Tauta, kun kovoja už savo 
laisvę, neprivalo pavydėti ir ki

Lenku žurnalistas Lech Dra 
pinski, su Lenkijos sportinin 
kų ekipa viešėjęs Kaune, to 
linu rašo ,, Užrašus iš Gedimino 
krašto“.

Laikas pajudėti į kelionę. Na 
mų dangčiai apžioti sniegu, 
kaip spalio gale. Vaizdas gana 
neįprastas. . .

Bet štai ir Tral ai, senas Lie 
tuvos miestas, senoji sostinė 
kiašto, kurj value didysis kuni 
gaikštis Gediminas (1315 — 
1341), o vėliau Kęstutis ir V y 
tautas. Iš tų laikų, kai Trakuo 
se buvo valstybės admiuistraci 
jos centras, yra užsilikusių tų 
laikų paminklų.

Penkių kilometrų TraKU eže 
ras turi 12 salų. Vienoje jų vė 
jo ir lietų nugalasti Gedimino 
pilies rūmų griuvėsiai. Uidys»s 
kunigaikštis Vytautas čia pa 
statė bažnyčią, prieš metus 
prieš Žalgirio - Griunvaldo mū 
šį. Taip pat sena yra kaiaimų 
kenasa. Karaimai, žydų sekta, 
Anano iš Basros įkurta VIII 
amžiuje, čia atsikėlę XIV am 
žiuje iš artimųjų rytų ir Krymo. 
Vytautas jiems leido apsigyven 
ti Trakuose, kur be lietuvių, 
jau gyveno kelios šeimos tolo 
rių.

Dabartiniai Trakai istorijos 
likimu buvo išpiešti iš buvusios 
savo garhes. Apie miesto garsą 
kalbama tiktai praeityje. Tra 
kų būdas ir reikšmė kito pama 
žu. Pirma valstybės sostinė, vė 
liau kunigaikščių rezidencija, 
dar vėliau — vaivadijos cent 
ras (iki 1 795 metų). Šiandien 
kelių tūkstančių gyventojų 
nieku ypatingu nepasižymin 
tis miestelis, dėkinga etnografi 
nių tyrimų vieta. Gieta lietuvių 
Čia dabar yra lenkų, rusų, gu 
dų, o taipgi ir karaimų bei to 
torių palikuonių. . .

Kai vykome iš Trakų, neži 
nia kokiu būdu mus pasiekė ži 
nia apie Jarkos Jozwiakowskos 
katastrofą, vykstant automobi 
liu. Žinios buvo skirtingos, bet 
viena buvo aišku, kad Jarka 
Jozwiakowska, mūsų sidabro 
medalio laimėtoja, nukentėjo 
katastrofoje ir paguldytu Vii 
niaus ligoninėje. Jarka norėjo 
paskubėti ir pasisamdžiusi tak 
si vyko, bet iš šono į tą taksi 
trenkė girto žaidoma „Volga* . 
Pasekmės: vienas užmuštas i- 
kitas paguldvtas Į ligoninę. Lai 
mei Jarka išėjo laimingai, ir ji 
su kitais draugais jau peržengė 
Lietuvos sieną.

toms tautoms laisvės. (Ne tik 
tai pavydėti, be’ ir kovoti v.ž 
laisvę reikia. Ked.). Sukilimai 
Afrikoje ir Azijoje, Tam.tų ap 
rašomi kaip komunistinis da- 
baS, kuomet jie siekia išsilaisvi 
nimo iš kolonizmo ir išnaudoji 
mo. Nors ne paslaptis, kad ko 
munistai prikišu savo ranką. 
Vengrijos sukilime rusai taip 
pat šaukė, kad tai kapitalistą- 
fašistų darbas, nors mes visi 
puikiai žinot le, kad sukiIo visa 
tauta prieš pavergėjus. Jei Lie 
tuvoje sukiltu ir mums nepagei 
daujami komunistai, tai aš ma 
nau, mes juos vis vien patei 
sintume, jei jie kovotų prieš pri 
spaudėją. „N. L." turėtų kovo 
ti prieš kolonizmą ir išnaudoji 
mą, nežiūrint, iš kur tas kiltų 
Vakarų ar iš rytų. O. to, gaila, 
nėra. Jei tai daroma iš Vaka 
rų pusės. (Red. mano, kad Šis 
asmuo bent mažai NL skaito. 
Daug kartų ir vedamaisiais bu 
vo pasisakyta už tautų laisvę ir 
teisę apsispięsti ir prieš bet ko 
kį kolonizmą — ar jis yra ru 
siŠkas, ar butų amerikoniškas, 
ar dar koks. Ir niekad tautų ap 
sisprendimas nebuvo Vaizduoja 
nias kaip komunistų dalbas jau 
vien dėl to, kad Komunistai yra
okupacijų ir pavergimo šaliniu 
Kai ir kolonizmo siekėjai.' Re 
dakcija).

Labai nepatinka korespon 
dencijos iš įvairių vietovių. Jo 
sc daugiausia Įvairiausių kai' 
džiojimų, ilgos, ištęstos, tiesiog 
iki juokingumo. Pav., ponia Y 
padavinėjo kavą, p. Petias pri 
įminėjo paltus n tt. Atrodo, 
kad čia iš tos kavos padavinė 
jimo ir paltų priėmimo vyksta

Taip Lietuvoje viešėjo lenku 
sportininkai. Bet po to Lietuva 
je viešėjo Lenkijos operos, kuri 
turi vardą „Opera Baltycka“— 
Baltijos opera, artistų koncer 
tantų gi upe.

KA LILIUVOJE PATYRĖ 
„OPERA BALTYCKA“

Sugrįžę iš Lietuvos tos ope 
ros artistai E. Banaszczyk ir J. 
Podsiadly, pasakoja įspūdžius, 
kurie įdomūs patirti nuo 
taikoms.

— Vilnių pasiekėme trauki 
niu, — pasakoja Banszczyk.— 
Vilniaus stoty mus pasitiko kul 
tūros ministerijos atstovai. Pa 
sveikinimas buvo nuoširdus; jis 
išsiliejo į draugingumu man' 
festaciją. Manėme, kad tai yra 
paprastas kmtuazinis pasireiš 
kimas, bet tolimesnėje mūsų 
viešnagėje įsitikinome, kad šis 
nuoširdumas toli peržengia ku» 
tuazijos riba ir tai, ko mes pa 
Įėjome tikėtis. Pirmojo mūsų 
koncerto metu Filharmonijos 
salėje buvome karštai priimti, 
ir net kone, eigoje mums į see 
ną buvo mėtomos gėlės. Salėje 
buvo daug lenkų, kurie mums 
sukėlė ovacijas ir giedojo „Sto 
lat“ — šimtą metų.

— Kaipgi Lietuvoje atrodo 
lenkų reikalai?

— Lenkai iš tarybinės Lietu 
vos valdžios gauna visokeriopą 
pagalbą, kas liečia lenkų kultu 
rą, kalbą ir tl. Čia išeina keli 
lenkų laikraščiai ir čia galima 
gauti Lenkijoje išeinančią spali 
dą .

— Kaip konccitavote.?
— Vilniuje, Kaune,, Klaipė 

doje, Šiauliuose, Panevėžy u 
vėl Vilniuje, viso turėjome 9 
koncertus.

— Gal ką iš jūsų stebėjimų?
— Gatvėse žmonės vaikšto 

apsirengę elegantiškai. Vilnius 
išvystė statybą ir pasidarė eu 
ropietisku miestu.. Gera tvarka 
ir švara. Krautuvių langai gra 
žiai įrengti. Lankėme ir kavi 
nes.

— Gal lankėt įmones?
— Žinoma. Didžiausį įspūdį 

mums padarė laivų statykla 
Klaipėdoje, kuri serijomis ga 
mina tolimo plaukiojimo zve 
jų laivus. Tokio laivo statyba 
trunka 13 dienų tiktai.

— Koks bendras įspūdis?
— Įsitikinome, kad lietuviai 

mums yra geriausi prieteliai ir 
draugai.

didžiausia kova už Lietuvos 
laisvę. Toliau. Iš Montrealio 
kronikos matome, kad ponia Į. 
užsuko į NL red. ir nusipirko 
„Lietuvos virėją’’. Vėl pavyz 
dys. Išleistuves... Dai vienas 
dalykas. Dabar Gedamas „Faus 
tas“. Žinoma, jis yra genijaus 
kūrinys, bet mes jau senstelėję 
ir „sudarbininkeję“, tad beveik 
neverta akių varginti dėl jo 
skaitymo. . .

Nepatinka ilgūs stiaipsniai 
literatūros.

Nepatinka lietuvių kalbos ža 
lojimas, pav.: kolonialistas (tu 
ri būti kolonistas), radiias (ra 
dio), pijanistas (pianistas) ir 
ilgi ginčų straipsniai.

Mažiausia domiuosi Kanados 
provincijai reikalais. Kartais 
būna silpnos žinutės iš Čika 
gos, ar jau skaitytos kitoje spau 
doje. Kazin, ar teikia tai dėti 
po antrašte „Pasaulio lietuvių 
sostinėje” — skamba pei daug 
iškilmingai. Ir E. Š., pavardė 
perdaug ryškiai vis ir vis spaus 
dinama pirmame puslapyje 
Kartais laikraštis nėra labai mo 
dėmiai laužomas, būtų mieliau 
matyti straipsnius su didesnė 
mis antraštėmis; kartais straips 
niai neturi didesnių antraščių 
iš viso. Pageidautina ūaug>au 
lietuviškų iliustracijų. ( i'ai gal 
darysite įsitaisę ofsetą?).

Nepatiko ir nepatinka rasi 
niai, vad. „Kritika ir polemi 
ka“ pobūdžio, kuriuose iš rim 
to reikalo ar dalyko nagrinėji 
mo pereinama į asmeniškus 
ginčus.

Sekančiame numery — pa 
geidavimai.

Ką rašo kiti
KAS PIRMAS IŠKĖLĖ LIE TUVOS NEPRIKLAUSOM 

YBĖS ATSTATYMO KLAUSIMĄ?

Šis klausimas srovių santy 
kiliose vaidino ir dar dabar te 
bevaidina nemažą vaidmenį. 
Vieni tos iniciatyvos pradžią 
savinasi sau, kiti sau, o kas ne 
turi jokio pagrindo savintis, 
lai. . . tuos iniciatorius kalti 
na tiK ką ne išdavyste... Petra 
pilio seime „dešinieji” gavę sau 
kozirių, o „kairieji“ tuos kozi 
rius turėję jau nuo 1896 metų. 
Tat, kas gi pirmasis iškėlė vie 
šai Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo klausimą?

V. Sirvydas gana įtikinamai 
„Tėvynėje“ įrodo, kad tai bu 
vo SLA iniciatorius ir organi 
šatorius Dr. Jonas Šliūpas. V y 
tautas Sirvydas, aprašęs tūlą 
SLA iždininką Iz. Stanevičių- 
-Stanį, cituoja jo jam pado 
vanotą lenkišką „Lietuviško 
Balso“ leidinyje paskelbtą Jo 
no Šliūpo straipsnį, kuriame 
rašoma: „Litwa chce byc nie 
podlegla polityczne!“ (Lietu 
va nori būti politiškai nep.i 
klausoma). O tai buvo 1887 
metais, kai socialdemokratai ir 
liaudininkai pradėjo viešai te 
reikalauti tiktai 1896 metais.

Tame leidinyje, kurį Vyt. 
Sirvydas turi savo archyve, J. 
Šliūpas aiškina, kaip lietuvia 
ms atėjo susipratimas, ir ked 
mokslus einąs lietuvių jauni 
mas stengiasi tautą išbudinti. 
Labai reikšminga, kad Dr. J. 
Šliūpas toje 1887 metų bio 
žiūroje rašo: „Norima ne seno 
vės Lietuva atkurti, bet Lietu 
va etnografinėse ribose“. Be 
to, Dr. J. Šliūpas jau toje bro 
šiūroje iškelia mintį, kad Lie 
tuva, Latvija ir Estija būtų ap 
jungtos. Kaip žinoma, Dr. J. 
Šliūpas pačioje Lietuvos nepri 
klausomybės atkūrimo orą 
džioje kėlė mintį, kad būtų 
įkurta Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos federacija.

VELYKINIAI PRELATO 
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 

SVARSTYMAI
Juos paskelbė velykiniame n- 

ryje „Draugas“.
Taip galvoja prel. M. Krupa 

vičius:
„Velykos, Velykos — ir kas 

jų nelaukia“. Laukiam ir mes 
išeiviai, laukia ir visa mūsų tau 
ta. Mūsų lūkestis dar didesnis, 
nes gyvename savo tautos di 
džiąją savaitę skausmingesnę ir 
pavojingesnę, negu betkada 
lietuvių tautos gyventa.

*
O kur čia, kur pilna krutinę 

JUOKDARIAI...
„O MES JUS MINIME

Taip pasveikmo V. Mykolai 
tis - Putinas okupantinį Lietu 
vos garbintoją „Laisvę 50 m<: 
tų sukaktuvių pioga: „O mes 
jus minime su širdgėla tylia“...

Ir Mandrapypkis pi įsideda 
prie šio minėjimo. Ir visai pri 
taria V. Mykolaičio - PuHnci 
linkėjimui:
„Sujunkime rankas bendroj 

kovoj
Už pergalę teisyoės, 
Laisvės ir šviesoa!”

Deja, dėl šių tikslų „I.ais 
vei“ rankos nesijUngia, nes g’ 
nei teisybe, nei laisvė. nei švie 
sa okupacijos sąlygomis negr’i 
egzistuoti.

Tat visiškai suprantama 
„širdgėla tyli”, nes okupacij >je, 
anot Lermontovo”, „zakon i 
pravda — vsio molei“! (įstaty’ 
mas ir teisybė turi tylėti). Be 
lieka tiktai širdgėla. . .

REKLAMA IR 
BOLbEVIKAI

Sovietijoje reklamos nerei 
kia, nes Kokios prekės tiktai pa 
siiodo, tuojau žmonės apgula 
krautuves ir viską išperka. Kas 
kita laisvame pašalyje. Čia tiek 
yra visokių prekių, kad reikia 
reklamos, kad žmonės sužino 
tų, kas yra išleista į rinką. 
Reklama Amerikoje atlieka 
svarbaus ini ormatoriaus rolę.

Bet sovietijos žmogui patek 
ti į reklamų šviesą, pasirodo, 
yra pavojinga. Sovietijos žrho 
gui reklama, kaip buliui raudo

laisve kvėpuojam, kur sėdim 
prie pilno taukų puodo ir dole 
riais prigrūsto kapšio, kur augš 
to standarto gyvenimu gyve 
nam Liūdna. Sunkiai lendi 
toks žodis pro lūpas. Bet tiesa 
geriausia draugė. Jai į akis dią 
šiai reik žiūrėti, nors būtų ir 
labai nemalcni. Gryną tiesą ma 
tydami, lengviau katastrofos iš 
vengsime. Kažkoks užkeiktas 
samtis g/amdo 13 mūsų sąžinių 
visa, kas lietuviui brangiausia. 
Nepalieka ramybėj nei vieno 
lietuuvišKos širdies užkaborio 
Ten Lietuvoj mus karia bolše 
vikai, čia mes patys kariames. 
Ten mus karia šiurkščia palu r 
ių virve, čia mes kariarnės šilki 
ne juostele, bei pasekmės los 
pačios. Gramzdiname savo ran 
Komis hetuvvbę n savo tėvynę 
į nebūti stumiam. Tėvynės m 
lė, kuria taip didžiavomės 
triukšmingais žodžiais demon 
sarivome. krinta kaip rudens ia 
pai. Tautinio entuziazmo toli 
gražu ne kiekvienoje lietuviško 
je pastogėje rasime. Svetima 
kalba braunasi į lietuviškas Šei 
mas ir virsta kai kur antrąja 
kalba, o daugely vietų jau pa 
gndine lietuviškos šeimos kai 
ba. Saugojama vaikų anglų kai 
bos gera tarsena ir akcentas sa 
vo gimtosios kalbos kaina. Lie 
tuviu kalba verčiama kažko 
kiu mišiniu, žargonu, kurios be 
žodyno nesuprasi. Lietuvos kus 
vinimo ir Lietuves kultūros rei 
kalams sunkiai dolerį išprašyki. 
Susirinkimai tuštuma baugin 
Į vadovybes nei raudonai., 
obuoliukais, nei riešutų bran 
duoliukais nepriviliosi. Būtų ki 
ta byla, jei tos vietos oūtų ap 
mokamos. Kandidatais nenusi 
kratytum. Lietuviškosios pa 
maldos bažnyčiose tuštuma 
akis oado. Moralė tvarkoma 
tais principais, kurie geriau i.n 
ka asmens prakliškam gyveni 
mui. Naujai kuriamos šeimos 
jau perdaug dažnai tautiškai ir 
religiškai mišrios. Ir su visa tuo 
apsiprasta. Tarp gėrio ir blogio 
nesurandama tvora. Viešos re 
akcijos neišgirsi. Mišrios san 
tuokos laikraščių skelbiamos 
be pastabų, kai tuc tarpu jos 
tegalėtų būti skelbiamos tik ne 
krologų skyriuose, nes mišri 
šeima lietuvio ar lietuvės, paka 
synos. Nueita dar toliau. Jos 
piadedama teisinti ir net girti.

Kas pasakyta, pasakyta apie 
tuos, kurie tų mano pastabų 
nusipelnė, kuriems lietuvybė ir 

Nukelta j 7-tą psl.

ŠIRDGĖLA TYLIA”...
na skara, kuri jį išveda iš pu 
siausvyros. Taip atsitiko ir su 
Sluckiu ir su Bieliausku, kurie 
kaip ekskursantai lankėsi Ame 
rikoje. Jie nabagėliai, kaip tie 
(spyniški jaučiukai, apstulbo, 
nuo New Ynrko reklamos. Ir 
sugrjzj į sovieliją vis dar klejo 
ja. Vilniaus psichiatrai, nepa 
i jgdami jų atgaivinti nuo rėk 
laminio šoko, kvietė iš Mask 
vos konsultantus, bet ir Mask 
vos gydytojai nieko negali pa 
dėti, — kliedi vyrukai i. galo 
nematyti... Nematyti, kad ga 
lėtų pasveikti ir ateityje... Rėk 
lama bolševikui — pavojinga.

SOVIETAI VYSTO MELŽI 
MO MENĄ

„Tėvynės baisas“ apie melž 
mą rašo: ..... primelžti — n
juokai...“ Bet sovietai melži 
mo meną yra išvystę. Štai Sto 
cholmo univei artėtu p.ofeso 
nūs A. Poom, remdamasis Rusi 
jos statistikos duomenimis, įro 
dė, kad Maskva iš Estijos iŠ 
melžė apie 4 miLardus rublių, 
o Estijai iš tos sumos leido pa 
sinaudoti tiktai 652 nulionais 
rublių. . .

Taigi, jei „Tėvynės balsas“ 
tikrai nori Lietuvai gera, tene 
sidžiaugia melžimu. Melžimas 
alina ne tiktai gyvulius, bet ir 
visą kraštą. . . Okupantas ir be 
lietuviškos pagalbos moka 
melžti. . .

Mandrapypkis.
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Ar Kennedy trauksis?
Įvykiai Konge, primargino 

džiausią sensacija, dėl nužudy 
mo Patrice Lumumbos ir jo 2- 
jų leitenantų. Pirm negu pasi 
rodė kaitinimai Vakarams iš 
Sovietų pusės. Vakarų spauda 
pareiškė nuogąstavimą, kad 
kasnors įvyks nepapiasto. Spė 
jimai išsipildė. Vaisiai pasiro 
dė. Visa komunistinė propagan 
dos aparatūra prapliupo ne 
vien del LumumLos ir jo leite 
nantų nužudymo, bet greičiau 
šia, del pačių Vakarų parokš 
to tuo įvykiu nuogąstavimo.

Kodėl taip yra? Kodėl Vaka 
rai reiškia baimę, dar nepradė 
jus juos pulti Taip jau buvo 
nuo II-jo pas. Kare pabaigos. 
Nebuvo Vakaruose ryžtingos 
iniciatyvos bendram apsigvni 
mui nuo komunistinės atakon 
bet kokiais atvejais. Dar blo 
jiau: del paprasčiausio įvykė 
fio Vakarų blokas pasiskirsto 
nuomonių skirtumais ir kol 
tuos skirtumus išlygina — So 
vietai pasinaudoja. Taip bu. > 
Korėjoje, Indo - Kinijoje, Ven 
gnjoje. Tai tik Keli svarbesni 
įvykiai, kur Vakarai aiškiai pra 
laimėjo del savo nesutarimo ir 
dėl neturėjimo tvirto nusistaty 
mo kovai prieš 20-jo amžiaus 
kolonializmą.

Dabar panašūs įvykiai vyks 
ta Laose bei Konge. Įdomu, 
ką padarys naujasis J. A. V. 
prezidentas? Jo rinkiminėje 
kampanijoje girdėjome kartais 
pagrįstų kaltinimų Eisenhowe 
rio administracijai dėl permažai 
parodytų pastangų, užkirsti ke 
lią komunizmui vykdyti savo 
pasaulio užvaldymo programai. 
Jei tokiu keliu ves politiką ir 
Kennedy, atrodo, subankru 
tuos Vakarai piieš Sovietus 
greičiau, negu kaikas galvoja. 
Patirti Kenedžio nusistatymui, 
atrodo užteks dabartinių dvie 
jų židinių: Laos ir Kon^o. Ko 
kiu keliu Vakarai narplios šiuos 
židinius ir kaip reaguos j So 
vietų kaltinimus, matysis is 
to, kokią politiką veda dabar 
tinė J. A. V. administracija, dėl 
išsaugojimo civilizuotojo pašau 
lio laisves.

Netolimos praeities J. A. V. 
prezidentai neužsitarnavo pa 
garbos. Taip Trumano vestas 
supančiotas karas Korėjoj pa 
liko liūdnų pasekmių Vaka 
rams, taip Eisenhowerio paro 
dyta menka įtaka Vengrijos re 
voiiucijos metu, paliko tik pa 
drąsinimą Kremliaus valdovą 
ms, jų planų vykdymui. Krem 
liūs puikiai žino, kad Vakarei 
visur ir visada pralaimės nzi 
kingesniam jų spaudimui. Kaip 
pav. dėl Lumumbos ir jo leite 
nantų, komunistinis blokas už 
kūrė didžiausią propagandinį 
pragarą, kad Vokai ai turės nu 
sileisti.

Tačiau ką Vakarai darė dėl 
išžudymo tūkstančių vengrų, 
grynai Kaud. aimijos tankų? Ir 
pagaliau paties Ii me Nagy klas 

ta išvilioto deryboms, kaip tei 
sėto vengrų premjero su visa vy 
riausybe. Vakarai pasitenkino 
tik paprastomis švelniomis no 
tomis. Kas yra daroma dėl Ti 
bete vykdomo planingo geno 
cido? Atrodo, jau yra baigiama 
pamiršti.

Kaip matyti, Vakarai grei 
čiau pamiršta milionus nukan 
kitų Sibiro taigose, priv. darbų 
stovyklose, daugumoje visai 
net ne politinių kalinių, negu 
kad Sovietai savo šalininkus 3 
lumumbas, nors juos nužudė pa 
tys afrikiečiai. Kalte bus Vaka 
rams ir turės nusileisti. Kas ki 
ta buvo su Vengrija ir jos trum 
palaikiu premjeru Irme Nagy, 
kuris buvo taip pat pačių veng 
rų pasirinktas vadovavimui ko 
vai dėl laisvės. Panaudojus boi 
Ševikišką apgaulę, buvo likvi 
duotas visai svetimų, ne pačių 
vengrų t būtent Kremliaus vai 
dovų, kurie neturi jokios teisės 
kištis į Vengrijos vidaus lei 
kalus.

Labai gaila, bet kol kas n;e 
ko geresnio nematyti. Atrodo, 
kad ir Kongo fionte, vaKarai 
turės užleisti pozicijos tnumfuo 
jančiam barbarizmui. Kas bu 
vo padaryta Tibeto oKupavi 
mui sustabdvti ? Buvo tariami 
si su savo partneriais anglais, 
prancūzais ir tt. Iš anglų, kain 
politikos biznierių, niekada ne 
galima nieko geresnio tikėtis. 
Korėjos kare, nors ir anglų da 
liniai kovėsi, pati vyriausybė 
per Hon Kongą pardavinėjo 
sprausminių lėktuvų motorus ir 
kitokią karinę medžiagą, taud. 
Kinijai. Nesvarbu, kad žus ei 
linis jų pačių kareivis, bet svar 
bu, kad biznis padalytas.

Kada Tibetas jau buvo oku 
puotas, buvo sudaryta komiiija 
padėčiai ištinti. Prirašyta įvai 
riaušių faktų faktelių, įrody 
mų, gal tūkstančiai puslapių. 
Sunaudota daug brangaus mo 
kslo žmonių Laiko ir darbas at 
liktas labai didelis. O. K. 
ir viskas padėta į archyvą. Ly 
giai taip pat liūdnai baigėsi 
Vengrijos katastrofa, Indo-Ki 
nijos karas, taip baigsis Lao 
so ir taip atrodo Kongo klau 
simas. Taip baigiasi Vakarams 
draugiškų tautų likimas, įsivė 
lūs į ginkluotą konfriktą su 
tarptautiniu komunizmu. Po rau 
donosios atakos, palieka milio 
nai lavonų ir nieks apie juos, 
tik trumpam laikui prabėgus, 
neužsimena. Tačiau dėl 3-jų lu 
mumbų, vakarams teks ilgai 
aiškintis prieš Kremliaus bo 
sus ir gaių gale, praradus gal 
būt brangios teritorijos, pasta 
tyti taip pat didelį O. K. ir pa 
dėti į archyvą. Taip ėjosi nuo 
II-jo pas. karo visuose fron 
tuose, ir jei Kennedy los poli 
tikos nepakeis, gali liūdnai bai 
gtis ir visa Kennedžio kadenci 
ja. V. P.

MŪSŲpP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

SVEIKINAME VISUS SPORTININKUS IR SPORTO 
MĖGĖJUS, ATVYKUSIUS J Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

ŽAIDYNES, LINKĖDAMI GRAzlOS SPORTINĖS 
KOVOS IR JAUNATVIŠKO DŽIAUGSMO SVETINGOJ 

TORONTO KOLONIJOJ!
Š. Amerikos L. Ž. Organizacinis ir Varžybmis 

Komitetas.
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŽAIDYNĖS

FASK-tui pavedus XI-ųjų 
Š. Amerikos Lietuvių Žaidynių 
S-ojo rato varžybas pradeda 
Kanados Sporto Apygarda, tai 
kininkaujont PPSK Aušta r 
LSK Vytis klubams. Žaidynės 
rengiamos balandžio 15 — 16 
dd. Toronte, j kurį suplauks 
beveik pusė tūkstančio spprtuo 
jančio jaunimo iš JAV ir Kana 
dos. Šiam dideliam darbui su 
daryti komitetai, pakviečiant 
šias žaidynes globoti šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonui 
kun. P. Ažubalį, Prisikėlimo 
par. kleb. Tėvą r. Barių OFM, 

Bruce Kidd, sensacingas augštesniųjų mokyklų pėdsakų 
jieško<tojas iš Toronto, būdamas septyniolikos metų 
pastatė du nauju rekordu — dviejų mylių ir vienos mv 
lios lenktynėse, kurios įvyko tarptautinio susitikimo me 
tu. Jis, gal būt, bus išstatytas Kanados žaidėju būsimoje 
Olimpiadoje. (Canadian Scene).

Tėviškės Žiburių Red. kun. dr. 
Pr. Gaidą - Gaidamavičių, PL 
B-nės pirm. J. Matulionį ir 
Toronto LB-nės piim. St. Juo 
zapavičių.

Organizacinį k-tą nudaro: 
pirm. Tėvas P. Baltakis, OF 
M, sekret. J. Gustainis, ižd. V. 
Akelaitis, spaudos - inform. K. 
Baronas, parengimų J. Budrys, 
Pr. Žulys ir V. Paulionis, na 
kvynės J. Bukšaitis.

Varžybinis k-tas pareigomis 
pasiskirstė: pirm. H. Slepaitis, 
sekret. E. Šlekys, krepšinio va 
dovas K. Šapočkinas, vyrų kre

,1-wl <* j. jlW«

Skelbimą*.

District Estate Brokers
Nariai Montreal Real Estate Board

177 Sherbrooke St. W. VI 2-S501
Šie yra 8-ji mūsų darbo me 

tai. Keitėsi bendrai nekilnoja 
mo turto padėtis, keitėsi mūsų 
sąstatas, keitės, darbo sąlygos 
ir galimybės. Mes vis tą pačią 
dzjrbo apimtį ir tuos pačius 
tikslus turime. Laikas ir darbas 
pridėjo praktikos.

Verčiamės nekilnojamo turto 
pardavimu.

Į šią apimtį įeina gyvenami 
namai, pajamų namai, žemė ai 
paskiri sklypai. Ir šiais jau ne 
taip gerais laikais žmonės vis 
tiek gyvena: perka - parduoda, 
nes atsitinka įvairių gyvenimiš 
kų reikalų. Todėl prašome pa 
siteirauti, nes turime nemažą 
pasirinkimą. Praneškite norėda 
mi parduoti, mes turime pasitei 
ravimų. Kainas kaip galima rea 
lesnes sugalvokite, — bes ge 
riau ir Jums ir mums. Būdami 
Real Estate Board nariais, nau 
dojamės kooperatyvinio paida 
vimo metodu ir galimybėmis. 
Reikia pripažinti — naudinga 
pirkėjui ir pardavėjui.

Draudžiame nuo ugnies ii 
nelaimingų atsit.kimų 

viską, išskyrus gyvybę. Namai, 
pastatai, baldai, mašinos — tai 
mūsų darbo apimtis. Dirbame 
Royal - Globe draudimų korr. 
panijų grupei. Tai antroji didu 
mu Kanadoje draudos bendro 
vė. Ji yra narys Draudimo Kom 
panijų sąjungos. Visos draucii 
mo kainos ir sąlygos yra tos pa 
čios, kaip ir kitų panašių kom 
panijų. Nelaimingo atsitikimo 
atveju patarnavimas yra geras 
O pas kurį agentą eiti, tai jau 
tenka patiems spręsti.
Rūpiname paskolas namams.

Pinigus imame iš Draudimo 
Trust ar Mortage komponijų, 
kurtų vardus dažnai visur mato 
te. Paskolų procentas nėra pa 
stovus reikalas. Dabartiniu me 
tu—dažniausiai , %. Daugeliu 
atvejų mes neimame mokesčio 
už šios rūšies patarnavimą. Pa 
tariame kreiptis — palyginti!

Statome pardavimui.
Galime pastatyti ir pagal už 

pšinio P. Vyskupaitis. jaunių 
A ir B — V, Štuikys, mergai 
čių A ir B — Supronas A, tink 
linio — A. Balnys, stalo teniso 
— Pr. Gvildys, šachmatų — 
J. Matusevičius. Vyr. žaidynių 
teisėjas — K. Boruta. Kontro 
les k-ją sudaro: A. Birutis, J. 
Kepenis ir J. Uogintas.

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA:
Šeštadienis, balandžio 15 d.
9 vai. ryto Prisikėlimo par. 

salėje (1021 College St.) Ylų 
CA West (931 College St.) pa 
talpose, pradedamos moterų,

sakymą, nes turime keliolika 
įvairių sklypų. Šiuo metu b u 
giame du dupleksu Jalobert g- 
veje, prie Sherbiooke g-ves ir 
Langeiiei bulvaro. Stengiamės 
ką nors sugalvoti. Taigi stato 
me dupleksus po 6%—7 a*8
kirus kambarius su 4 atskirais 
miegamaisiais. Namas tinka di 
desnei šeimai ar žmogui, norin 
Čiam laisviau gyventi. Šitoks 
namas, pusiau atskiras 3U šuldy 
mu, 2-jų mašinų garažu, akme 
ninėtnis priešaky galerijomis 
(ąžuolo grindys, elektriniai vė 
dintuvai, bendrai — modernus) 
32%X41, bus galima parduoti 
už $26.000.00 su $9,000. gry 
nu pinigu.

Dirbame 6-se.
Jasutis F. Markevičius A. 

Roth M., Kandt E., Coloumbe 
S. ir Adamonis P. Stengiamės 
duoti kaip galima asmeniškesnį 
patarnavimą — tiek agentai 
tiek ir įstaigos savininkas. Ap 
imame daugumą Montrealio sa 
los, išskyrus pakiaščius. Daugu 
mą klausimų galima geriau išsi 
aiškinti susitikus asmeniškai, t. 
y. Jūsų namuose ar atvykus pas 
mus į įstaigą: 177 Sherbi"ke 
St. W. ar 3907 Rosemount Blv. 
Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Yra daug geriau 
duoti pardavimui su parašu — 
tas įgalina mus daugiau pinigų 
leisti skelbimams. Mūsų atlygi 
nimas — komisija, nėra daly 
kas, kuiis apsunkina pardavi 
mą. Kebais šimtais mažesnė kai 
na neužtikrina pardavimo. Su 
rasti realų pirkėją yra menas.

Norime pasakyti, kad neturi 
me jokių galimybių, kurios 
Jums duotų stebuklingą pelną. 
Dirbame, kad reikalui ištikus, 
galėtume duoti gerą, aiškų pa 
tarnavimą norint pirkti ar par 
duoti (kas jau nėra taip lengva 
dabartinėse sąlygose). Tą.liūdi 
ja 7 su virš metų darbas ir lie 
tuviai klientai.

Su pagarba,

P. Adamonis
Įstaigos Savininkas.

vyrų, jaunių ir jaunučių krep 
šinio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų rungtynės. Tikslus 
atskirų rungtynių laikas ir žai 
dynių tvarkaraštis bus praneš 
tas klubams po burtų trauki 
mo.

7 vai. 30 mm. Prisikėlimo pa 
rapijos salėje rengiamas bend 
ras sportininkų ir visuomenės 
susipažinimo vakaras - šokiai, 
grojant Hamiltono Benni Fer 
ri orkesliui.

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
Nukelta į 6-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės[be vėjo
Romanas

19.
Barvainio galvoje sukosi ir pynėsi diagnozės, simptomai, 

vaistų pavadinimai, dozės... Jis ėjo iš palatos į palatą, viršun 
ir žemyn, nuo ligonio prie ligonio. Šiaip, kai būdavo daugiau 
laiko, Barvainis mėgdavo pasikalbėti su pacientais. Tačiau šio 
budėjimo laiku kalboms nebuvo laiko. Jis sviesdavo seserims 
trumpus nurodymus; jos judėjo iš palatos į palatą greit, netar 
damos bereikalingo žodžio.r

— Daktare, uremikas visai blogas, — suzvimbė Barvainio 
ausyse; jis tarytum pakirdo iš gilaus miego, nesuprasdamas kaž 
kurią sekundės dalį nei kur esąs, nei kas jam sakoma.

— Einu, — pasakė jis automatiškai, ir tuoj pat įsijungė jo 
protas; jis ėmė galvoti, ką dar galima padaryti, kad palengvin 
tų žūstančiam. — Pasiruoškit liumbalinei punkcijai.

— Darysit punkciją? — pasitikslino seselė; ji buvo laiba 
kaulėta, negraži, kreivomis kojomis; Barvainiui toptelėjo, kodėl 
čia ji, o ne Kastancija? Kas ten bebūtų atsitikę, o su Kastan 
cija jam buvo maloniau net prie ligonio lovos. — Gerai, dakta 
re, tuoj viską paruošiu. Švirkštas jau išvirintas.

— Ir suleisim jam magnezijos. Į raumenis. Ar turime pa 
ruoštos magnesium sulfuricum?

— Žinoma, daktare.
— Gerai. Eikit.
Ji nuskubėjo koridorium, o Barvainis mąstė. „Gera, rūpės 

tinga essuo. Negraži, bet gera. O gal kaip tik todėl gera ? Bet 
Kastancija irgi rūpestinga sesuo. Vėjavaikė, bet rūpestinga. 
Vėjavaikė? Kodėl gi ji vėjavaikė? Na, o jis pats, daktarai Bar 
vainis, kas jis toks? Ne vėjavaikis? Teisėjas, moralizuotojas? 
„Kas čia man dabar galvon įsipynė? Taip magnezijos į raume 

nis ir humbalinė punkciją. Senukas mirė. Nejaugi aš neištemp 
siu ir to, antro?“

Koridoriuj kažkas šmėkštelėjo, paskui sustojo.
— Labas, kolega.
— A, daktaras Pileckis! Jau pasveikot?
— Kaip čia pasakius? Mes gydytojai, tai nelabai turim 

teisę ir sirgti. Ką dabar sakys mano ligoniai? „Pats serga, o 
mus nori pagydyti”. Matote, kaip smuko mano autoritetas

— Kaip nors jau nenusmuks. O vienas mano ligonis pasi 
mirė, daktare.

— Žinau. Širdis? Dekompensacija?
— Taip. Plius dar pankreatitas, žiauriausna toksikozė, na 

ir taip toliau. O jūs, daktare Pilecki, ligoninės pasiilgot?
— Žinoma. Aš be darbo visada kaip nesavas. Nekenčiu 

nedarbo. Pats savęs tada imu nekęsti.
— O man rodos, aš galėčiau nieko nedirbti.
— Klystat.
— Gal ir klystu. Bet šiuo metu jaučiuos kažkaip nuvar 

g98-
— Klausykit, man taip nuobodu, kad neištversiu iki ryt 

dienos, — pasakė Pileckis. — Jei turit daug daibo, galit man 
kai ką perleisti. Padarykit man tą malonumą.

Pileckis taip kalbėjo, tarytum ištikro tai suteiktų jam dide 
lio malonumo; ir jis kalbėjo taip įtikinamai, kad Barvainis vos 
juo nepatikėjo. Tačiau matėsi, kad Pileckis išvargęs, dar ne 
sveikuojąs. Pileckio apgavystė šį kartą nepavyko.

— Eikit, daktare, ir pailsėkit, — tarė Barvainis. — Ką 
jūs čia dabar po palatas zulinsitės. Į kiną verčiau nueik't, jei 
nenorite pagulėti. Aš jau susidorosiu.

Skambtelėjo telefonas, iš priimamojo pranešė, kad Greito 
ji atvežė naują ligonį.

— Aš nueisiu į ambulatoriją, — ramiai pasakė Pileckis.
O Barvainis nuėjo plautis rankų prieš punkciją.
Uremikas, visai dar jaunas vyras, pasimirė paryčiu Ta.’ 

buvo antra mirtis Barvainio budėjimo metu. „Nejaugi aš ne 

viską padariau, ką galėjau? Ne, viską. Taip, taip, viską“. Jis 
jau seniai buvo pamiršęs ir milicijos seržantą, ir fotografiją, ir 
Adomėną. Tai vienoje, tai kitoje palatoje šaukėsi gydytojo 
sunkūs ligoniai. Tebevežė naujus. „Ką aš daryčiau be Pilec 
kio?“ Pileckio veidas buvo pilkas, tačiau po tą pilkumą elan 
kiojo draugiška šypsena.

.Šypsena! Štai ko stinga man pastaruoju metu. O kaip 
gražiai šypsodavosi Viktorija, ir ne taip dar seniai, gal prieš po 
rą - trejetą metų. Kas gi pasidarė? Faktiškai juk nieko”.

Ne, toji šypsena turi grįžti į jo namus. Jis darė daug klai 
dų, tos klaidos buvo gal nedidelės, gal menkos, gal net visai ma 
žytės, bet jų buvo tiek daug, jos sulipo į krūvą ir augo kaip 
sniego kamuolys, besiritąs nuo kalno. Po budėjimo jis grįš na 
mo, įteiks Viktorijai nuotrauką ir pasakys: „Klausyk, aš juk 
žinau, kad tą istoriją su autobusu išgalvojai. Aš taip džiau 
giuos, kad tu nežuvai, kai susidūrėte su sunkvežimiu... Žinai, 
Viktorija, aš juk tave taip myliu, man taip trūksta tavo šypse 
nos. . . Mes pradėsime gyventi iš naujo, aš domėsiuos visu tuo, 
kas tave domina, aš nebūsiu toks lediniai abejingas egoistas. Ir 
kaip man trūko tavęs budėjimo metu, tavo šilto žvilgsnio, t:>vo 
draugiškos rankos paspaudimo! Ar žinai, kad man budint mirė 
net du ligoniai?“

— Daktare, labai sunki ta storoji širdininke. . . Rodos. . .
Barvainis galvotrūkčiais nuskubėjo pas ligonę; sesuo dus 

dama sekė paskui jį.
Tą rytą, gal pusvalandi prieš perduodant budėjimą kitam 

gydytojui, pasimirė ir trečiasis ligonis. Palatose jau plušo nau 
ja seserų pamaina, o naktinės seserys žiovaudamos ruošėsi eiti 
namo. Sanitarės nešiojo padėklus su pusryčiais, skyriuje na 
kvipo šviežiai užplikyta miežių kava, vaitojo ligoniai, riebus 
baltas katlinas prausėsi prie stiklinių duių. Už langų vis tebe 
purkštė smulkus, įkyrus, monotoniškas lietus, o statybose jau 
skambėjo plieninės štangos ir dar garsiau aidėjo jaunų, sveikų 
darbininkų kvatojimas, įsiveržiąs į santūrų ir ritmišką ligom 
nės bruzdesį. _ ___ _
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Vytauto Alanto
ROMANAS „TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ“.

Laikas slinks j amžių tolį. 
Rugio grūdas noks ir bręs. — 
Jūsų žygio, Laisvės Broliai, 
Tėviškėlė nepamirš!

(Iš partizanų poezijos).

Taip, laikas slenka į amžių 
tolį, ir 1944 — 1949 metų Lie 
tuvos partizanų kovų tragiz 
mas pamažu blėsta praeities še 
sėliuose, del to, iš lietuviško 
taško žiuri n t, labai malonu, 
kad talentingasis mūsų rašyto 
jas Vytautas Alantas savo nau 
jausiame romane „Tarp dviejų 
gyvenimų“ šias Lietuvos parti 
zanų kovas Įamžina literatūrine 
forma — nesugriaunamu ir ne 
sunaikinamu paminklu, savo 
širdies kūriniu, puikia lietuviš 
ka knyga. Kuklusis knygos au 
torius, Vytautas Alantas, ta 
čiau sako: — ,,Su savo knyga 
,,Tarp dviejų gyveninių“ aš 
svajojau padėti nors kuklia gė 
lėlė ant man žinomų ir nežili) 
mų partizanų kapų... Taip, pen 
kerius metus Vytautas Alantas 
augino šią Kuklią, jo žodžiais ta 
riant, gėlelę, savo širdyje ir pr.r 
ėjusiais metais padėjo ant ne 
mirštamų Laisvės Brolių kapų.

Šią gėlėlę, naująjį Vytauto 
Alanto romaną „Tarp Dviejų 
Gyvenimų“, išleistą iųetuviš 
kos knygos klubo Čikagoje 
1960-tų metų pabaigoje, nors 
pavėluotai noriu perstatyti ma 
loniems „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ skaitytojams, kaip vie 
ną iš geriausių ir įdomiausių kū 
rinių mūsų tremties Įkęramos 
kūryboje.

Tarp dviejų gyvenimų.
Nors bolševikai jau buvo už 

plūdę rytinę Lietuvą prieš ke 
lias savaites ii visur siautėjo 
smurtas, prievartavimai ir gaiš 
rai, Paupio gyventojai dirbo 
įnikę,'tartum dienos rūpesčius 
norėdami nuskandinti rugiapjū 
tės prakaite. Vytautas Alantas 
pradžioje romano pradžioje 
gražiomis, šviesiomis spalzo 
mis piešia tą gražų, ramų Pa 
upio sodybos gyvenimą, kuris 
netrukus virs griuvėsiais, mir 
ties, agonijos ir keršto siautu 
ly, bolševikinei pabaisai ją be 
tarpiškai palietus.

„Pjaunamos mašinos plieni 
nis tarškėjimas skardėjo laukais 
ir čiuožė paviršiumi snaudžian 
Čios upes, kuri, tvaskėdama si 
dabriniais atspindžiais, tekėjo 
čia pat už rugių lauko ir nyko 
už pasisukimo dunksančiame 
miške. Geltom, išbėgus ru 
giai grakščiai vutp virpėdami 
ant mašinos stalo ir, pjaunamo 
sios raudono sparno šluojami, 
svariais pėdais krito ant rugie 
nų.

•' Koletas šimtų' metrų nuo 
upės kranto, senų, augštų ine 
džių pavėsyje, raudonavo Pa 
upio sodybos trobesių stogai. 

Kai žvelgei į juos iš tolo, kažin 
kaip savaime galvojai apie mer 
gąjį dvarą, atkeltą į šį Lietu 
vos kampelį iš mūsų tautosa 
kos.

Domas Radvilas, vidutinio 
ūgio, petingas per 35 metus vy 
ras, varinėjo pjaunamąją, pa 
kinkytą porą didelių, s-tipr. 1 
arklių. Visa šeimyna — tėvas, 
sesuo ir samdiniai — rišo pė 
dus ir statė juos į gubas“.

Tai paskutinis ramios lietu 
viškos buities vaizdebs. Tai 
paskutine ramaus i. šilto kas 
dieniško lietuviško gyvenimo 
iškarpėlė, kuria buvo patenkin 
ta kiekviena lietuviška šird’s 
Per šimtmečius lietuvis pnsiri 
šęs prie savo gyvenamos vie 
tos, prie savo žemės sklypelio, 
kūrė savo gyvenimą ir buvo pa 
tenkintas tuo ramumu ir mažu 
čiu genu, kurj b«.vo sau susikū 
ręs. Tai vienas gyvenimas — 
ramus ir siitas, nors paprasas, 
bet savas, patriarchališkas ir 
laisvas, kurj rašytojas Alantas 
keliais sakiniais taip meistriš 
kai, šaltai pavaizduoja. Bet. pa 
sirodžius Lietuvoje bolševi 
katns, ta ramioji lieiuviŠKo gy 
veninio mozaika staiga dūžta. 
Prasideda kitas gyvenimas — 
šėtoniškas, kruvinas, baimės ir 
siaubo pilnas, mirties, agonijos, 
keršto, skriaudos, smurto ir 
prievartos tempiamas gyveni 
mas, atneštas į Lietuvą bolševi 
kų — senojo, žmoniško gyve 
niino grovėjų ir naujojo — ptk 
liškojo statytojų.

Šių dviejų gyvenimų suslkir 
time Vytautas Alantas suranda 
savo romano temą ir pavadini 
mą, parenka veikėjus ir atiden 
gia uždangą veiksmui.

Kaupias skausmas.. .
Rytų Lietuvą užėmus bolše 

vikams, kaip Duonelaičio žiur 
kės ir šeškai. Paberžių vals 
čiaus valdžion susirenka vietos 
niekšeliai — komunistai ir pla 
nuoja naują ramiu vauik'n s 
ūkininkų „nubuožinimą“. Pra 
sigėręs ir į komunistų partijos 
veiklą įtrauktas ' buvęs teisės 
studentas Aušrys, vietos ruse 
lis, buvęs arkliavagis, Darmo 
įiedovas ir vagišius Žvengei 3 
kas sudarė Paberžių Vykdojo 
komiteto triumviratą, kurio ran 
kosna pateko to valsčiaus gy 
ventojų likimas. Už jų pečių 
stovėjo emvedistų pulkas v? 
dovaujamas pulkininko Suvalo 
vo ir jo štabo — Lt. Žeiehc.u 
vo, Dolgorukovo, Zarino, Sk 
vorcovo ir kitų, paskirtų Lietu 
vos „valymo“ reikalams. Tai 
naujoji Paberžių valsčiaus vai 
džia, kuriai žmoniškumo, teisin 
gurno ir padoros sąvokos visiš 
kai negaliojo, o sauvaliavimas, 
smurtas ir kerštas ouvo jų aist 
ra. Tokiai valdžiai pradėjus šei 
mminkauti Paberžiuose ir Rau

kultūriveSkro^ika
DĖL DALYVAVIMO ANTROJE JAV IR KANADOS 

LIETUVIŲ DAINŲ DIENOJE
Šią vasarą Č.kdgoje įvyks II- 

ji JAV ir Kanados liet. Dai 
nų diena. Daugumas chorų į 
tą dieną jau yra užsirašę, bet 
kaikurie dar tiktai dabar užsi 
rašo. Be to. i dainų dieną kvie 
čiami ne tiktai chorai, bet ir 
atskiri pavieniai chorų dalyviai, 
jeigu chorai negalės dalyvauti. 
Ilgai choruose dalyvavusiems 
choristams, numatomas specia 
lūs priėinimao ir jų pagerbi 
mas, atžymejimas.

Deja, nors Montrealis turi 
muzikų nemažiau, kaip kitos lie 
tuvių kolonijos, neatsiranda tų 
muzikų tarpe nei norinčių, nei 
ryžtančius! paruošti chorą ar 
pavienius choristus, kad ir 
Mc.ntrealio koloniją galėtų da 
lyvauti Damų dienoje. O no.in 
čių dalyvauti chore ir vykti į 
Dainų dien<j yra. Tą pačią die 
ną, kai JAV lietuvių spaudoje 
pasirodė žinia, jog ir čia yra 
organizuojamas choras, tuojau 
į NL redakciją kreipėsi eilė as 
menų, norinčių chore dalyvau

donąjai Armijai paskelbus mc 
bilizaciją, daugelis vyrų slaps 
tesi apylinkės miškuose ir miš 
keliuose.

Niurką, buvęs Paupio sody 
bos darbininkas, tokios vai 
džios laukė visą savo gyveni 
mą. Keršydamas Radvilams, 
apskundžia juos Vykdomąjam 
komitetui n šiandien, laukda 
mas egzekutorių, pasirodo Pa 
upio sadyboje prie rugius ker 
tančių Radvilų. Perėmęs pjau 
namą mašiną iš Domo Radvi 
los, {lekia | rugių lauko vidurį 
šaukdamas!— Dabar mano ma 
šina, mano arklir i ir mano lau 
kai! Dabar mūsų valia! Spjaut 
man į riebius buržujų snukius! 
— Tai nauja ir baisi filosofija, 
įduota komunizmo į lūpas niek 
šų, kad jie keršytų ir griautų 
o ant savų griuvėsių išliptų oku 
pantas, apsidengęs raudona ko 
munizmo skraiste.

Keršto. įtūžio pagautas Niur 
ka padega Radvilų namus; at 
vykę Paberžių Vykdom. Komi 
teto komunistai — Aušrys, 
Darmojiedovas ir Žvengaus 
kas, emvedistų leitenanto Že 
robeovo vadovaujami su būriu 
kareivių galutinai nusiaubia ir 
apvagia sodybą; nuduria seną 
jį Radvilą, išniekina ir užmuša 
Radvilienę, išprievartauja du 
kterį Rūtą ir, sumetę lavonus į 
ugnį, sūnų Domą, sumuštą ir 
iškankintą išsiveža į Paberžius. 
Viskas baigta. Šeima, tėvynė ir 
gyvenimas sugriautas, sui.aikin 
tas. Prasmego į žemę margas 
dvaras, o ant kiaurymės krašto 
kvatojasi emvedistas kruvinais 
nasrais.

Bus daugiau.

ti ir norinčių vyklį į Dainų die 
ną.

Laiko tam dar užtektų. Gal 
das Dainų dienos komitetas at 
siuntė. Kas ryžtųsi pasiruošti, 
teduoda NL red. žinių ir gaua 
tam reikalui gaidų.

MIRĖ
GABUS ARCHITEKTAS
IR VISUOMENININKAS .
Bostone mirė, eidamas 35- 

sius melus, gabus architektas, 
inžinierius ir kompozitorius, 
muzikas, publicistas ir visuome 
nininkas Vladas Adomavičius.

ROTA ČIKAGOJE
Kino ir televizijos aktorė 

Rūta Lee - Kilmonytė, sąryšy 
j e su filmo „Operation Eich 
man” premjera Čikagoje, pra 
leido nemaža laiko ir su vietos 
lietuviais. Ši Kanadoje gimusi 
ir dabar pastoviai Hollywoode 
nutūpusi lietuvaitė, susilaukė 
nemažo atgarsio ir amerikiečių 
spaudoje.

Ilgą straipsnį apie ją patai 
pino „Chicago Sun-Times“ die 
nraštis kovo 26 d. laidoje. Fo 
laikraščio korespondentui Rū 
ta pasisakiusi apie nelaimingą 
bandymą atsikviesti iš okup. 
Lietuvos savo 82 metų amžiaus 
močiutę.

Rūta, laikraštyje lašoma. su 
pasididžiavimu kalba apie savo 
lietuvišką kilmę. Toliau pažy 
mima, jog keli Rūtos dėdės bu 
vo nušauti atėjus Lietuvon .u 
sams, o jos teta su vaikais iš 
vežta į Sibirą. Jos motinos te 
vas irmotina taip pat buvo iš 
tremti į Sibirą, tačiau tėvukas 
miręs pakeliui į paskirties vie 
tą.

Rūtai pagerbti Čikagos liet, 
moterų klubas buvo surengęs 
priėmimą.

Filmas, kur Rūta vaidina, ro 
domas vidurmiesčio kino teat 
re — „Woods“.

„NAUJIENŲ“ IR „SANDA
ROS” PARENGIMAI

„Naujienos“ buvo surengti 
sios puotą Lietuvių Auditorijo 
je, o „Sandaros“ savaitraštis— 
meninę programą ir šokius Vi 
kings Ballroom salėje.

„Sandaros“ vakare buvo pa 
gerbtas Illinois senatorius Par.l 
Douglas, kuris yra geras lietu 
vių draugas. Jam buvo įteiktas 
lietuviškais meno motyvais pa 
puoštas raštas su atatinkamu 
įrašu. Čia kalbėjo pats senato 
rius, dr. P. Daužvardis ir kiti.

• J. Andrius su A. Gustaičiu 
ruošia naują Lietuvos žemėla 
pj. Į jį bus įtraukti ir Lietuvis 
kos Prūsijos plotai.

ESTŲ TAUTINĖS TARY 
BOS PIRMININKUI 

AUGUSTUI REI
kovo 22 d. sukako 75 m. am 
žiaus'. Šią- garbingą sukakti 
plačiai atžymėjo laisvojo pa 
šaulio estu visuomenė ir spau 
da. Studentaudamas veikliai 
dalyvavo 1905 m. revoliuci 
joje. Prieš Did. karą baigęs 
teisės mokslus, kurį laiką ver 
tesi advokatūra. 1917 m. revo 
liucijos metu Petrapaly drav. 
ge su K. Patsų vadovavo estų 
karių tarybai ir organizavo 
tautinių dalinių grįžimą Esti 
j on. Veikliai dalyvavo Esti 
jos nepriklausomybės kūrime 
ir gynimo darbe. Jau tada 
Suomijoj ir Skandinavijoj bu 
vo suradęs daug diaugų sava 
jam kraštui. Vadovavo Estų 
socialdemokratų partijai ir bu 
vo išrinktas Steig. seimo pir 
mininku. 1929 mė ėjo valsty 
bės vadovo pareigas ir lankėsi 
su vizitu pas tuometinį Švedi 
jos karalių. Buvo kelis kartus 
ministeris, 1938-40 m. Estijos 
atstovas Maskvoje. 1940 m 
pasitraukė Švedijon ir čia ne 
nuilstamai gina savo krašfo 
reikalus. 1944 m. IX. 18 prof. 
L’luotsui sūdar’ius nepuikiau 
somą Estijos vyriausybę, pa 
skirtas užs. reik, ministeriu. 
Daug pasitarnavo estų pabė 
gėlių pergabenimui Švedijon. 
Nuo 1947 m. vadovauja ko,Ii 
cinei Estų tautinei tarybai. 
Vadovauja) PET delegacijai 
Stockchoime ir atstovauja Es 
tijai įvairiuose tarptautiniuose 
sąjūdžiuose bei kongresuose. 
Šiomis dienomis iš spaudos iš 
eina A. Rei memuaių knyga 
„Audringo kelio atsimini 
mai“. E.

• Atidaryta Aimus galerija N. 
Yorke, 925 Madison Ave., prie 
73 gatves, dviejų lietuvių, A. 
Šalčiaus ir J. Mačiūno, vado 
vaujama AG galerija. Ši gale 
rija bus skiriama paskirų daili 
ninku parodoms, kai Aimus ga 
lerijoj, Great Necke, N. Y., bus 
nuolatinė natių dailininkų dar 
bu grupinė paroda, retkarčiais 
paįvairinama vietos dailininkų 
asmeninėmis parodomis.

• Stockholine mirė žymus es 
tų archeologas ir visuomeni 
ninkas prof. R. Indreko, su 
laukęs 61 m. amžiaus. Veli< 
nis 1938-43 m. buvo Tajrtu 
un-to dėstytojas. Veikliau da 
lyvavo estų kultūrinėje ir p j 
litinėje veikloje, priklau^yda 
mas vadovaujantiems orga 
natns. Buvo ilgametis Baltų 
humanistinės dr-jos narys.

• Dr. J. Pikūnas, Detroito ka 
talikų universiteto profesorius, 
drauge su kolega dr. A. Alb 
recht, išleido veikalą anglų kai 
ba: „Psichology of Human De 
velopmert“. atspaustą Mc- 
-Graw-Hill knygų leidyklos, 
kaina $6.50.

KAI KURIE LIETUVOJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

Z. Balevičius: „Darbininkų 
padėtis buržuazinėje Lietuvo 
je”.

S. Bistrickas: „Ir sušaudytie 
ji prabyla“.

P. Brazdžiūnas! „Bendrui 
fizika“. Dalis I. Mechanika ir 
molekulinė fizika. 415 pusi.

M. Gregorauskas: „Tarybų 
Lietuvos žemes ūkis 1940 — 
1960 *. 464 pusi.

j. Jurginis: „Lietuvos meno 
istorijos bruožai* . 493 pusi, su 
iliustr.

A. Juška: „Mėnulis“. 40 psl.
D. Karevas, A. Liakas ir A. 

Likas: „Lietuvos TSR teis 
mai“. 59 pusi, su iliustr.

Kazys Boiuta: „Sunkūs pa 
minklai*. Apysaka - kronika. 
380 pusi.

Vincas Kapsas: „Raštai“. 
T. I. 1905 — 1905. 537 psl. 
su iliustr.

„Klasikų kūriniai chorą* 
Sąs. 5. Sudarė A. Gimžauskas.

M. Chienas, K. Šmigelskis ir 
E. Uldukis: „Vanagai iš ana 
pus“. Apybraiža. 276 pusi. 
(Medžiaga anksčiau ėjo per 
„Tiesą“).

A. Karniliūnas: „O siūbavo 
beržai“, Lyrinės - estradinės 
dainos. 83 psl.

I. Tamošaitienė: „Vaikų tei 
singumo ir sąžiningumo ugdy 
mas šeimoje”. 40 pusi.

„Gimtosios kalbos mokymas 
pradinėse klasėse“. 135 psl.

Vilniaus Kraštotyros muzė 
jui neseniai buvo perduota A. 
Krutulio bibliografinė medžią 
ga apie lietuvių teatrą ir ir į 
ką Vilniuje bei Vilniaus kr, j 
1900—1940 metais.

LIETUVIŲ KNYGOS 
LENKIJOJE

Kaip praneša Vilniaus „Per 
gale“, per 15 pokario metų 
Lenkijoje įvairios leidyklos 
išleido siu Lietuvos rašytojų 
kai kuriuos leidinius: Petro 
Cvirkos, J. Baltušio, Jono Bi 
liūno, Mykolaičio - Putino, 
Alf. Bieliausko, Sal. Neries ir 
keletą poezijos ir prozos rin 
kinių. E.

• Nidos Knygų Klubas Lon 
done ką tik išleido Antano 
Škėmos apsakymėlių rinkini 
„Čelesta“.

• Dr. P. Rėklaitis, PLB Vo 
kietijos kr. vrbos vicepirm., 
Vasario 16 d. gimnazijos šal 
pos telkimo reikalais išskrido 
i JAV.

© V. Igno dailės darbų paro 
dos numatomos Baltimorėje 
ir Clevelande.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Čikagos lietuvių sporto klu 

bas NERIS. 5-rių metų sukak 
čiai paminėti. 1961 m. Ilius 
truolas 26 puslapių leidinys 
daguotas Ed. šulaičio.

IX
Visi tie nuoširdūs žodžiai, kuriais Barvainis tikėjosi susi 

grąžinsiąs šeimoje ramybę ir šilimą, išgaravo dar nepasiekus 
jam namų.

Po budėjimo gydytojas neskuba į savo pastogę kaip sesuo 
ar sanitarė. Jis atlieka savo pareigas taip, Kaip ir kiekvieną 
dieną: tiria naujus ligonius ir gydo, senuosius, laužo galvą, nu 
statinėdamas diagnozę, ir taiko terapinius veiksmus. . . Tačiau 
jo atsakomybės ratas vėl susiaurėja; visą ankstyvesniąją para 
sielojęsis didelio mechanizmo eismu, dabar i is apsuiboji* daug 
mažesniu ligonių kiekiu.

Ligoninės verpetas dar ilgai sukaliojo Barvainį, kol jis — 
vargais negalais baigęs darbą — nuskubėjo namo. Viktorija 
dar buvo negrįžusi.

„Kaip gera, kad jos nėra, — kažkodėl pagalvojo Bari ai 
nis ir tuoj susigriebė — o kodėl gi getai?” Ir ju su savim ėmė 
kalbėtis ir aiškintis — ką sakyti Viktorijai, kai ji grįš, o gal iš 
viso nieko nekalbėti? Gal neparodyti net, kad jis daug žino, 
kad tai, ką ji jam andai pasakojo, buvo melas? Gauta iš nvhcr 
ninko fotografija jį tarytum svilinte svilino; jis išsiėmė ją ir pa 
dėjo ant staliuko prie radio.

„Kas gi faktiškai nutiko? — klausė pats savęs Barvainis; 
kartais jis susigriebdavo šnekąs su savom pusbalsiai. — Kas 
gi nutiko? Nieko. Absoliučiai nieko. Ji važiavo ligoninės di 
rektoriaus mašina. Na ir kas čia tokio? Įvyko avarija. Vik 
torija jaučia, kad aš pavyduliauju, ir neišdrįso prisipažinti. Tai 
ir viskas. Tai ir viskas“.

Ir vis dėlto Barvainis jautė, kad kažkas nutiko. Jis buvo 
tvirtai įsitikinęs, kad tas atvėpausis Adomėnas nesudaro jam 
jokio pavojaus, kad Viktorijai jis nepatinka ir niekad nepatiks. 
Viktorija — ne kokia nors mergiūkštė, kuriai dar lengva su 
sukti galvą. Ne, nėra pavojaus Barvainiui iš sitos pusės.

O tačiau. . .
Taip, jau ilgesnį laiką Viktorija buvo nebe ta. Jos žviigs 

nis pasidarė kažkoks svetimas, oficialus, jame blėsčiojo — 
taip rodėsi Barvainiui — net neapykantos liepsnelės. Barvai 
nis jau nemokėjo rasti su savo žmona bendros kalbos. Jei jis 

ko nors jos klausdavo, ji atsakydavo jam tiek, kiek reiki? : at 
rodė, kad ji sverdavo kiekvieną žodį, prieš jį pasakydama. lyg 
tie žodžiai būtų turėję aukso vertę. Ji jau nebeUkreipė į jį su 
jokiais klausimais, nesidalino įspūdžiais, nesitare, net nežiūrėjo 
į jį, tarytum, jis būtų tik kažkokio kilnojajno inventoriaus ua 
lis. Pačiais intymiausiais momentais jos jausmai buvo toli nuo 
jo. Viktorija buvo nebe ta.

„Aš žinoma, kaltas, — kalbėjo sau Barvainis, — jei ii žiū 
ri dabar į mane kaip į nemėgstamą kėdę ar stalą. Aš, žinoma 
kaltas. Juk eilę metų ir aš žiūrėjau į ją kaip į prijaukintą na 
minį žvėriuką. Viskas, ką aš jai suteikdavau, buvo teisė pasi 
vaikščioti su manim sekmadienio priešpietį. Padišachas. Arba 
kvailys. Arba abu kartu..”

Jis išėjo į darželį. Jau buvo nustoję lyti, bet žemė liko 
šlapia, pažlugusi. Krūmai dangstėsi praretėjusiais ir nuo iu 
dens drėgmės pageltonijusiais lapais. Vieniša augsta pušis da*- 
Želyje siūbavo ir girgždėjo. „Vieną dieną jinai luš, — pagal 
vojo Barvainis. — O jeigu ant namo? Sumaltų į grucę.“

Prie jo pribėgo Nijolė.
— Tik dabar iš mokyklos? — nustebo Barvainis.
— Taip, tėtuk.
— Prisipažink, Nijole, kad buvai kur pas diaugę. Tėvelis 

niekad nesibara, kai duktė prisipažįsta.
— Tikrai mokykloj, tėtuk.
— Ir ką tu veikei?
— Padėjau Ričardui llganosiui.
— Kam?
— Ilganosiu!. Taip jį klasėj pravardžiuoja, o jo pavardė 

Smilius.
— Negražu pravardžiuoti.
— Aš ir nepravardžiuoju. Tai tik berniukai taip jį pra 

minė.
— O ką tu jam padėjai?
— Iš skaičiavimo. Jis nieko nesupranta.
— O tu?
— Aš suprantu. , >

— Kam gi tu turi padėti?
— Mokytoja prašė. Ji sakė, kad visi turim vienas kitam 

padėti. Tai tiesa, tėtuk?
— Tiesa, žinoma, kad tiesa. Bet. . .
— Mamytė atėjo?
— Dar ne! Priešpiečius mokykloj valgei? Na, gerai.
Nijolė nustraksėjo į namus. Barvainis iš darželio išsuko 

į gatvę.
Viktorijos dar nesimatė. Toli, Kęstučio gatvėje, tyliai 

prazvimbdavo troleibusai. „Kuriuo nors važiuoja ir Viktorija. 
Viįitonjo tuoj bus čia*’. Tačiau jis nežinojo, ką sakyti. Naktį 
ligoninėje jam nebuvo susiklostę labai gražus sakiniai. Dabar 
galvoje buvo tuščia.

Ne, jis nieko nesakys. Tik parodys fotografiją, gulinčią 
prie radio, ir pratars: „Štai dar viena nuotrauka, rasta avari’~- 
vietoje”. Ir viskas.

Ir štai jau iš tolo jis pažino Viktoriją. Jis pamatė jos 
liekną ir grakščią figūrą; ryškėjo gracinga jos eisena. „Vikto 
rija, — kartojo mintyse Barvainis, — Viktorija, Viktorija. . .”

Jo viduje virė ir konkuliavo. Jokia analizė nepadėtų, tur 
būt, Barvainiui susverti ir surūšiuoti tos jausmų bangas, ku 
rios užplūdo jo širdį. Ir savo dideliam nustebimui Barvainis 
pajuto, kad ima viršų ne meilė, ne ilgesys, bet įniršis, papras 
čiausias įniršis.

„Negalima pasiduoti tokiom jausmui, — tvirtino sau Bar 
vainis, o kažkoks kitas „aš“ šnibždėjo jam ironiškai: — O vis 
dėlto kai ką ji nuo tavęs nuslėpė”. — „Nieko ypatinga”, — 
bandė nuginčyti Barvainis, — nieko tarp jų nėra, jinai gal 
ir patinka Adomėnui, bet kam gi ji nepatinka? Tokio žmo 
gaus negalėtų būti pasaulyje. Bet jis jai nepatinka“. — „Tai 
gal manai, kad pats jai patinki? — šnibždėjo antrasis „aš".— 
Tu jai nebepatinki, ji tavęs nebemyli. Ir tą tuštumą, kuri liko 
jo sieloje, tavęs netekus, gali užpildyti bet kas. Pirmas sutiktas 
žmogus, kuris parodys jai siek tiek širdies“. — „Absurdas, — 
pasakė tvirtai Barvainis, — visiškas absurdas“.

Bus daugiau. _
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Filmų menas Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCUONAS 

LIETUVOS ŽMONIŲ MITYBA

RŪTA LEE * KILMONYTĖ 
FILME „OPERATION EICHMANNN

ALĖ RŪTA
Šis palitims - istorinis t Urnas, 

be abejo, bus jaomus kiekvie 
nam, ypač iš arčiau stebėju 
šiam antrojo pasaulinio karo 
įvykius. Samuei Bischoif ir Da 
vid Diamond’, šio filmo šukė 
jai, rūpestingai surinko duom 
en<s apie nepaprastą krimina 
listą Adolfą Eicr.maną ir sura 
do vykusį aktorių, Werner Kie 
mperer, kuris labai į Eichmaną 
panašus ir puikiai atvaizdavo 
jo charakterį. Aktorius gimęs 
Vokietijoje, muziko šeimoje, 
gyveno, atvykęs į Ameriką, 
Los Angelse. paskui New Yor 
ke. ir vėl grįžo į Los Angeles 
Yra vaminęs jau pustuzinį fil 
mų.

Filmas yra propagandinio U 
po. Netrukus prasidės Adolfo 
Eichmano byla, taigi reikia pla 
čiau supažindinti su didžiuoju 
žmogžudžiu. Visuomenė, besi 
dominti šia byla, domėsis ir fil 
mu. Filmo turiny nebus dau 
giau, negu jau prirašyta apie 
Eichmaną laikraščiuose ir pa 
rodyta televozijoje. Pasakyta 
daug tiesos ir palodyta grubių 
nacių kaceto vaizdų.

Bet akcentuojamas tik vie 
nas tautos žmonių genocidas, 
tarytum naciai būtų vien žydus 
tekankinę ir težudę. Tiesa, Ei 
chmano „žudymo genijus” dau 
giausia palietė žydus, bet jo „su 
kurtos” kacetų prašmatnybes 
buvo pritaikytos ir lietuviams, 
lenkams, piancūzams, bei dau 
gelio kitų tautų žmonėms.

Mums, lietuviams, šis filmas 
įdomus pamatyti dėl ko kito. 
Čia vaidina pagrindinę moteris 
kąją rolę lietuvaitė Rūta Lee- 
-Kilmonytė. Ji čia yra Anna 
Kemp. Eichmano meilužė, gr? 
ži vokietė, laisva, išgerianti, 
materialiste, bet mylinti ir išti 
kima. Rūtai Lee nelengvas už 
davinys, bet jį lietuvaitė akto

rė atlieka gerai. Kiek dirbtinė 
scena restorane kur Ann Kemp 
persistengia bekoketuodaina iš 
kilusiam naciui Lichmanui, no 
rėdama j| sulaikyti, beskuban 
tį į savo darbus ir posėdžius. 
Bet Rūta visiškai natūraliai at 
vaizduoja Anną, kai ši, karui 
pasibaigus, nori išvaryti besi 
slapstanti Adolfą, bet susižavi 
mintimi ir žinia, Kad šis turi pa 
kankainai p.nigų maistui, kelio 
nei į tolimus ir geresnius, ne 
gu nugalėta Vokietija, kraš 
tus, kad tų jo pinigų užteksią 
net ir gražiems drabužiams ir 
brangenybėms. Anna vėl žydi 
šypsena, vėl myli ir atgauna sa 
v o gyvenimiškąją pusiausvyrą. 
Nes ji gi visada mylėdavo už 
pinigus ir brangenybes bei 
maistą, puikų, sotų, įviarų niais 
tą! Anna — tikra vokietė ir 
tikra moteris.

Rūta Lee neblogai perduoda 
ir Annofe slapstymosi Pietų 
Amerikoje scenas. Ir pabaigoje 
filmo jai reikia parodyti stiprių 
dramatinių pergyvenimą vaiz 
davimo sugebėjimą. To suge 
bėjimo Rūtai - Lee Kihnonytei 
nepristinga iki galo. Anna ray 
Ii savo Adolfą. Anna myli ir 
tuos pinigus, Kuriuos ji pašto 
viai gauna, gyvendama su Įvai 
rių pavardžių vyru. Ir tai vis 
kas žūsta. Štai Adolfas gainio 
jamas is visų pusių. Jau jį tve 
ria už skvernų. Jau nebeišbėgs. 
Baigta Annos meilė. Baigtas 
geras gyvenimas. Paskutinia 
me pasikalbėjime telefonu su 
savo meilužiu Anna ir koketuo 
janti, ir pikta del apvylimo, ir 
skaudžiai prislėgta.

Tą jausmų mišinį Rūta Lee 
puikiai perduoda. Ašaros jai 
rieda per veidus, ir juokiasi, vei 
das skausmingas ir dar neatsisa 
kęs žaismo, kaippridera meilu 
žei. (D.)

•Prof. VI.. Lašo straipsnis 
„Gydytojo vaidmuo žmonių 
mitybos racionalizacijoj ”, įdė 
tas laikrašty „Sveikatos A p 
sauga" (išeina Lietuvoj) 1958 
m. Nr. 12, suteikia žinių apie 
dabartinės Lietuvos gyventojų 
mitybą.

Ištraukas ir išvadas čionai 
noriu patiekti. Netinkamai pri 
taikyta mityba, diena po die 
nos neigiamai veikdama orga 
nizmą, anksčiau ar vėliau su 
sargdina žmogų. Daugelio pa 
cientų kelias į ligoninę eina 
pro virtuvę ai pro bilietą. Ru 
sjos medicinos mokslų akade 
mijos Mitybos institutas nusta 
tė besimaitinančiam žmogui 
28,5 gramų (13 uncijų) įvairių 
daržovių dienos porciją. Tuo 
tarpu Lietuvos kolūkių ir mies 
tų darbininkai daržovių varto 
ja du kart mažiau. Atrodo. 
Kad daržovių galima priauginti 
iki valiai. Valgyklose ir ręsto 
ranuose vegetariškų (be me 
sos) patiekalų aroa visai nėra, 
arba nėr iš ko pasirinkt. Kaltas 
turbūt, ir prekybos tinklas, ne 
turėdamas pakankamai gerų 
sandėlių. Kolūkiečiai valgo 
daug bulvių u per mažai dar 
žovių. Reikia skatint gausesnį 
doržovių vartojimą.

Dar silpnesne vieta maisto 
daviny yra vaisiai ir uogos. 
Mitybos institutas pataria kas 
dien vartoti 2,32 gramų (7% 
uncijas) vaisių ir uogų, tuo 
tarpu Lietuvos kolūkių ir mieri 
to darbininkai jų vartoja 3—4 
kart mažiau, jei dai žovių prisi 
auginli nesunku, tai su sodų už 
veisimu — ilgesnis reikalas. 
Vaisiam užlaikyti reikalingi ge 
n sandėliai. Uogų daug lieka 
miškuose nesurinktų. Šiaip ar 
taip dar sunku pasiekti Mity 
bos instituto nurodomą normą, 
bet reikia eiti šia kryptim. Var 
tojant pakankamai daržovių, 
vaisių ir pieno, galima visai ge 
rai aprūpint organizmą nunc 
rolinėm rriedžiagom ir vitami 
nais. Taipogi svarbu, kad šei 
mininkes ilgu virimu bei džiovi 
nimu nesunaikintų vitaminų, 
ypač C vtiamino jautresnio ok 
sidacijai.

Pieno problema maisto davi 
ny yra viena iš svarbiausių. Pie 
ne yra gyvybės palaikymui 
vertingų baltymų, skanių rieba 
lų ir angliavandenių. Jei pir 
mom gyvenimo dienom pienas 
gali patenkint greit augančio 
kūdikio poreikius, tai tos ver 
tingos pieno savybės gerai vei 
kia augantį bei suaugusį žmo 
gų. Tiesa, pienas suaugusiam 
žmogui yra per daug vande 
ningas maistas. Tas trūkumus 
nustoja reikšmės, kuomet vai

tojam ne tik pieną, bet ir to 
kius koncentruotus maisto pro 
duktus, kaip sviestą arba sūrį.

Įvairios tautos vartoja gana 
įvairų pieno kiekį. Yra pridėta 
lentelė, iš kuriom matyt kiek 
kurios tautos sunaudoja pieno.

Pirmoj eilėj stovi suomis, ku 
ris išgena kasdien 680 gr. Pie 
no suvartojimo atžvilgiu pad 
žymi Skandinavų kraštai (Nor 
vegia, Švedija), toliau eina 
Šveicarija, Olandija. Kanada, 
Naujoji Zelandija; jų gyvento 
jai išgeria kasdien daugiau 
kaip 500 g (pusę litro) pieno. 
Minėtas mitybos institutas tai 
pogi pataria vartoti pieno arti 
to. JAV kasdien suvartoja apie 
370 g pieno. Lašas teigia, kad 
vystant gyvulininkystę. Lietu 
voj būtų nesunku pasiekti 500 
g ir didesnę pieno normą kas 
dien. Mitybos institutas num? 
to ir kitus pieno produktus 1 
dienai: 30 g sviesto (viena un 
cija), 29 g varškės, 17,5 g grie 
tinės, 26 g sūiio, 95 g nugneb 
to pieno. Visa tai pervedus į 
pieną, kariu su 500 g gryno 
pieno sudarytų apie 17/0 g pie 
no.

Įdomu yra visa tai, kad pie 
tų kraštų gyventojai pieno var 
toja žymiai mažiau negu šiau 
riečial. Mažiausia pieno naudo 
ja japonai po 23 g kasdien ar 
ba pusantro valgomo šaukšto. 
Mums būtų svarbu žinoti, kiek 
pieno vartoja Rusija ir jos pa 
vergta Lietuva. Šitą klausimą 
prof. Lašas apeina tylomis. Ge 
rai žinom, kad rusų propagan 
da nepraleidžia progos be sai 
ko girtis jų laimėjimais tikrais 
ir tariamais. Matomai, reikalai 
su pienu ir jo pioduktais oku 
puotoj Lietuvoj yra apverkti 
ni, jeigu toks mitybos žinovos, 
kaip prof. Lašas apie tai kuk 
liai nutyli. Tuo tarpu rusų ofi 
ciali propaganda garsiai skei 
bia, kad Sovietų Sąjunga ne 
tik pavys, bet greit ir pralenk: 
su pieno ūkiu ne tik JAV, bet 
ir kitus pasaulio kraštus. ,

Bus daugiau.

MACIJAUSKAS APIE 
ĮVYKIUS LIETUVOJE
Sovietuos e išauklėto ir so 

vietinėje kariuomenėje iki po 
lit. generolo laipsnio pakilu 
šio Jono Macijausko Valstybi 
nė leidykla Vilniuje ką tik iš 
leido atsiminimų knygą „Sau 
lė leidžias — saulė teka”. Vi 
sa knyga, žinoma, perdėm ten 
dencinga, nušviečianti ano me 
to Lietuvos įvykius tik iš k . 
munistinio - sovietinio taško.

* „Tannenberg” vardu Dr. 
K. Jurgėla išleido knygą apie 
Žalgirio mūšį.

| Dr. Roman Pniewski |
i Daugiamete praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
Į Vidaus ligų, akušerijos ir vene-inių ligų specialistas.
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai po pietų. {

DĖMESIO TAUTIEČIAI!

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis

« (30—40% žemiau rinkos ka'nų)

[
Importuojame iš Anglijos

didžiausį pasirinkimą geriausių angt.škų vilnonių medžiagų :į; 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms. ;į;

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.

Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

, Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių ' 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi i e.

Priimame užsakymus T

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS L

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Kaufman’s Woollens&Textiles
Wholesale and Retai): 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 |

WINDSOR, Ont.
CHORO PAGERBIMO ARBATĖLĖ

Kovo 4 d. Windsoro Apyl. 
v-ba, atsidėkodama Winds jį o 
lietuvių choiui ii visiems valdy 
bos parengimų talkininkams, 
suruošė arbatėlę, kuri vyko pp. 
Bcdikomų namuose, dalyvavo 
choristai, talkininkai, valdybos 
nariai ir kt., viso apie 40 asine 
nų. Arbatėlė vyko labai gražio 
je nuotaikoje ir jos metu paša 
kyta daug gražių kalbų. Ta 
proga per Ontario dalies repre 
zentatorių Mr. Charles Dra 
kich, iš Labatt's alaus kompani 
jos yra gauta dovanų, už ką 
Apylinkes valdyba Labatt s 
kompanijai ir Mr. Drakich de 
koja. Taip pat nt oširdi padėka 
pp. Badikoniams, kurie jau ne 
pirmą kartą mus savo naujame 
name priglaudė.

Windsoro lietuvių choras. 
Apylinkės valdybos pakviestas, 
dainavo Lietuvos Nepriklauso 
mybės šventės minėjime ir Ali 
Nations koncerte. Taip pat yra 
pasižadėjęs ir toliau lietuvius 
visur reprezentuoti ir ruošia 
si vėl dalyvauti All Nations ki 
tame koncerte, kuris įvyks Ti 
voli kino patalpose balandžio 
30 d. Apie šį koncertą visame 
mieste yra iškabinti skelbimai, 
kuriuose yra ir mūsų choro nuc 
trauka.

Už gražų lietuvių reprezen 
tavimą Apylinkės v-ba choro 
vadovui ir visiems choristams 
nuoširdžiai dėkoja.

IŠSIKĖLĖ Į TORONTĄ
Windsorą apleido ir persike 

lė į Torontą veikli'suomeninin 
kų Šeima, pp. Juozas ir Ona Ra 
zauskai. Pp. Razauskai buvo la 
bai veiklūs ir aktyvūs Windso 
ro lietuvių bendruomenės na 
riai. Jie taip pat buvo pirmuti 
niai, kurie užmezgė ryšius su 
Windsoro CBC Radio stotim 
ir „Traditional Echos” progra 
mos vedėju Mr. John Jeannette 
ir supažindino juos su Lietuva. 
Šito pasėkoje ir dabar dažnai 
girdime per šią piogramą labai 
gražių atsiliepimų apie Lietuvą

ir lietuviškos muzikos bei dai 
nų. Šia proga mažas pp. Ra 
zauskų bičiulių būrelis kovo 18 
d. suruošė jiems isleistuves. Šio 
se išleistuvėse dalyvavo ir Mr. 
J. Jeannette ir savo kalboje pn 
minė, kad pp. Razauskai buvo 
pirmutiniai, kurie jam suteikė 
žinių apie Lietuvą ir už tai jis 
jiems dėkojo. Linkime pp. Ra 
zauskams sėkmės jų naujoje 
įsikūrimo vietoje Toronte.

AUKAVO 
TAUTOS FONDUI

Windsore Lietuvos Nepri 
klausomybes šventės minėjimo 
proga Tautos Fondai aukavo 
šie asmenys: po 5 dol. A. Bu 
tavičius, Pr. Dumčius, F. Rugc. 
lis, Z. Mištautas ir V.Puodžius; 
3 dol.: Alb. 1 autkevičius ir J 
Razauskas. 2 dol.: Ant. Taut 
kevičius, R. Puida, F. švabaus 
kas, J. Sodaitis, kun .V. Ru 
dzinskas, V. Kačinskas, P •. Kai 
rys. Vyt. Barisas ii B. Barisas; 
1 dol.: R. Dumčius, J. Kuncai 
tis, A. Kozuhs, S. Rakauskas, 
M. Kizys, V. Ignatavičius, A. 
Juškauskas, V. Vakauza, Ch. 
Drakoch ir A. Skeiveiis. Apy 
linkės valdyba Tautos Fondo 
vardu visiems aukavusiems dė 
koja.

KLB Windsoro Apylinkės 
Valdyba.

SUDARYTA SKAUTAMS 
REMTI ORGANIZACIJA
Kitų kolonijų pavyzdžiu, 

Montrealy sudaryta lietuviams 
skautams remti otganizaeija, 
kurios pirmininku išrinktas ’ . 
Žižys, vicep. P. Juodkojis, sekr. 
p. Selenis, ižd. D. Dalmotas, na 
riu P. Žukauskas. Ši organiza 
cija rūpinasi skautų, kaip lietu 
viškos jaunimo organizacijos, 
rėmimu. Jis artimoje ateityje 
lankys tautiečius, ruoš vakarus 
ir tt. *

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNiMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

:| A. NOKKEL1ŪNAS l

I
 Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. j

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) K
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312Ū. &

I
 SIUNTINIAI

LIETUVON IR Į 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 masinas, $ 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. $

Užsakymai iš kitur primatai paštu. 3

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. §

| ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

j Sav. P. RUTKAUSKAS |

117—6th Avenue, L.ACHINE. $

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

M. MAČIUKAS į
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS $
AUGŠTOS KOKYBĖS | 
RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

79 ir 81 St. Zotique St. E. | 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. 3

Įiniiiiiii!iiiHHrfflwtt»iiiniimtnrnTotnniiiiiimmHtuinnniiiiiiiiiiiiiininn

BELLAZZI - LAMY, INC Į
’ DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale. g
: Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 3 

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

5

3I I

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daiomos (vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
:.r kiti įvairūs medžio dirbiniai

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
lietuvoje. Vokieti., .'je, Anglijoje ir Kanadoje.

3 Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
? Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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VASARIO 16-SIOS MINĖJIMU APYSKAITA
Vokeliais surinkta: $S

Tautos Fondui 644.55
Neprikl. Fondui 206.75 
KLB Toronto Apyl-kei 114.92 
Skelbimai piogramose 28.03

Viso gauta 994.25
Išleista; $$

Reprezentacijai 75.00
Kino teatro nu ma 115.00 
Programos išpildymas 139.00 
Paskaitininko kelionė

ir priėmimas 60.00
Scenos paruoš, ii papus. 13.00 
Pianino ir laiptų perveŽ. 22.00 
Programos 28.03
Smulkios išlaidos 6.2c

Viso išlaidų turėta 458.25 
Padengus išlaidas, liko 535.96 
Perduota T. Fondui 404.29 
Nepriklausomybės f-dui 131.67

Visiems aukojusiems ir pri 
sidėjusiems daibu Apyl. v-bu 
nuoširdžiai dėkoja. Ypatinga 
padėka p. Pundziui, dovanai pa 
ruošusiam ir išardžiusiam see 
Aą. Ap. v-ba

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tuoj po Atvelykio bus pra 
dėtos ir Sutvirtinimo Sakrame 
nto pamokos Pris. parap. Vai 
kūčių registracija jau pradėta. 
Sutv. Sakiamenlo data — gegu 
žes 13 d., šešt.

Dr. A. Šapokos 30 dienų rr.ir 
čiai paminėti T. Pranciškonai 
už jo sielą laikė šv. mis.as ba 
laudžio 8 d.

Kovo 30 d. mirė A. A. Ona 
Paulauskienė, bO m. amžiaus. 
Palaidota šv. Jono pa:, kapuo 
se iš Prisikėlimo par.

Per praėjusių dviejų sekma

sportas
Atkelta iš 3-čio

11 vai. ryto Prisikėlimo ii 
šv. Jono Krikštytojo parapijų 
bažnyčiose sportininkų pamal 
dos.

12 vai. 30 min. St. Michael 
College patalpose (1515 Beat 
hur St. kampas 3t. Clair) baig 
miniai kiepŠiuio susitikimai vy 
rų, moterų ir jaunių grupėse, 
oficialus žaidynių atidarymas, 
dovanų įteikimas.

Visi žaidynių dalyviai, atvy 
kę į Torontą, registruojasi St. 
Regis Hotel (392 Sherbrooke 
St., telef. WA 14135) kur bus 
teikiama informacija ir taip pat 
paskirstymas jaunių ir jauna 
čių nakvynei į svetingus toron 
tieČių namus. St. Regis viešbu 
tyje bus rezervuoti papiginto 
kaina kambariai suaugusiems

FASKto aplinkraščiu, taškai 
žaidynėse bus skaičiuojomi: 

LIETUVIŲ (STAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspe" 
vaistų katalogą N r. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame — Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir OI O ličio L U tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T«u. JA 8-6686 
ponia V. Juraitia.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. 03 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 »• 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vaL v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

dienių, kovo 19 ir 26 d., rink 
liavas viso surinkta 1.297.06. 
Surinkta 847 vokeliais — $
l. 042.6/, be vokelių — 254.39 
dol. Per abi, vyrų ir moterų re 
kolekcijų metu specialias rink 
liavas, rekoleKcijų išlaidoms 
padengti — surinkta $751.74.

NORDMENDE GAMYBA 
KANADOJE

Lietuviška Importo, garny 
bos ir diumenų prekyba —-At 
lantis Eksport-lmport Limite 1 
— Toronte yra pati pirmoji 
įmonė, pradėjusi 19o2 m. vers 
tis vokiečių gamybos įvairių 
firmų radio aparatų bei muzi 
kos kabinetų importu, o 1954
m. pradėjusi savo pajėgomis 
gaminti - montuoti Kanadoje 
įvairius muzikos kabinetus. Pir 
mas Nordmende modelis, paga 
mintas vardu ,,Carmen* buvo 
išstatytas plačiąjai Toronto v- 
suomenei German - Canadian 
Bussiness & Professional Asso 
ciation suruoštoje parodoje 
1954 m. gruoužio rnėn. Toron 
te.

Nuo pirmosios savo garny 
bos 1954 m. Atlantis b-vė yra 
padariusi didelę pažangą ir jau 
šiandien gamina moderniškus 
Nordmende Hi-lli Steieophon 
ic Radio-Phonogiafus su stiln 
gai įrengtu „likerių baru’' arba 
plokštelėms ir albumams sūdė 
ti „sandeliu”. Abu modeliai 
turi gerą pasisekimą Kanados 
rinkoje. Be to, Atlantis b-vė 
gamina ir kitus modelius, žino 
mus vardu Adantis - Niagara ir 
Atlantis - Mohawk. Rd.

psl.
Krepšinis. Pirmoji viela 30 

t. antroji — 18 t., trečioji — 
12 t. ir ketvirtoji — 6 t.

Tinklinis ir šachmatai: 15— 
9—6—3.

Stalo tenisas komand.: 20— 
12—8—4. Stalo tenisas indiv.; 
15—9—6—3.

Iš anksto visi klubai įspėja 
mi punktualiai atvykti nustaty 
toms rungtynėms, nes pavėlavi 
mai nebus toleruojami, diskva 
lifikuojant komandas iš tolimes 
nių rungtynių.

Žaidynių inform.
SPORTAS LIETUVOJ

— Sov. S-gOc bokso pirme 
nybėse piimą vietą iškovojo 
R. Tamulis, o St. Uosis ir bro 
liai J. D. Pozniakai gavo bron 
zos medalius. Surinktais pirmo

kfeyRXKXwAUSOMA x K T U V A

nybėse taškais pirmavo Mask 
va 64 t. prieš Leningradą 26, 
Rusijos FR 25,5 t, Gudija 24 
ir Lietuvą 1 7 t.

Lietuviai turniko 14 t., Uk 
raina tik 7 t. Šio skyriaus ve 
dėjui gerai pažįstamas Lenki 
jos treneris F. Štamas, km is ir 
prieš karą ir dabar treniruoja 
Lenkijos boksininkus, spaudai 
pareiškė, kad R. 'ramulis buvo 
geriausias ir techniškiausias S. 
S-gos pirmenybių boksininkas. 
Lenko manymu, šiuo metu Eu 
ropoję lietuvis neturi sau ly 
gaus boksininko.

— Balandžio 29 — gegužės 
10 d. Belgiade bus Europos 
krepšinio pirmenybės. Pradžio 
je sutikimą dalyvauti davė 24 
valstybės, tačiau paskutiniu me 
tu pasitraukė Italija, V. Vokie 
tija, Šveicarija ir Škotija. Sov. 
Sąjunga, besiruošdama šioms 
pirmenybėms, jau sudarė rinkti 
nių sąstatą: iš Pabaltijo valsty 
bių rusai {traukė latvius Kru 
minį, Valdmanį, MuižnieKą, es 
tą Lipso ir lietuvį Masiulį; į 
jaunimo rinktinę pakviesti lat 
viai Kalninis ir Ozetas, lietu 
vis Budnikas, (jaunimo rinkti 
nės treneris yra lietuvis Petke 
vičius).

Moterų rinktinė, kurią tre 
niruos Stp. Butautas, iš Lietu 
vos pakviesta Daktaraitė, estė 
Otsa ir latvės Smildzinia ir Rau 
donė.

— Tarptautinį stalo teniso 
turnyrą Maskvoj laimėjo runiu 
nai. Lietuviai A. Saunoris ir 
N. Ramanauskaitė vienetuose 
užėmė trečią vietą.

— Sov. Sąjungos jaunių 
krepšinio pirmenybėse puikiai 
žaidžia net keturios Lietuvos 
komandos. Tikrą lietuvišką 
krepšinį rusams Dniepropet:ov 
ske pademonstravo Kauno ir 
Klaipėdos jauniai, sužaisdami 
gražiausias pirmenybių rungty 
nes, laimėtas kauniečių 44:43.
Mergaičių grupėje pralaimėji 
jimų neturi Vilnius (Kaunas 
— 1) ir berniukų grupėj Kau 
nas (Klaipėda — 1).

— Pirmosios futbolo rungty 
nės šį sezoną įvyko tarp Staty 
bininko ir bmamo. Laimėjo 
pirmoji pasekme 2:1. Ir leng 
vaatlečiai Šiauliuose išėjo į aikš 
tę. Pasekmės buvo silpnos. Iš 
skirtinas disko metime Malke 
vičius — 44,07 m.

— Atrodo, kad SpartaKo fut 
bolo treneris V. Saunoris tapo 
pašalintas iš savo pareigų, nes 
komandos treneįiais spaudoj 
minimi G. Glazkovas, Z. Ganu 
sauskas, St. Paberžis.

— Draugiškose futbolo run 
gtynėse Vilniaus Spartakas pra 
laimėjo Maskvos bendravar 
dz'iui 2 0 (1:0).

ČIKAGIEČIAI VAŽIUOJA j 
TORONTĄ

Apie 70 Čikagos liet, sparti 
ninku balandžio 14 d. važiuoja
į Torontą, kur įvyks Xl-sios 
Šiaurės Amerikos liet, sporto 
žaidynės. Daugiausia sportinio 
kų veža LSK Neris, žadanti 
samdyti spec, autobusą. Taip 
pat nemažas sportininkų būrys 
vyks privačiomis mašinomis.

Atrankinės sportininkų var 
žybos, kuriose paaiškėjo, kas 
kvalifikavosi Toronto žaidy 
nėms iš Vid. Vakarų sporto apy 
gardos, įvyko kovo 11—12 d. 
d. ir 25—26 d. d. Šiose varŽy 
bose (abiejose) dalyvavo arti 
500 sportininkų.

SPORTAS TORONTE
— „Aušros** krepšininkai pir 

mose finalinėse rungtynėse B 
—C lygoje nugalėjo vieno taš 
ko skirtumu ,,Andys**. Antros 
^rungtynės geriausioms „Auš, 
ros" žaidėjams Rigby ir Bunti 
nui susižeidus automobilio ne 
laimėje, atidėtos vėlesniam lai 
kut.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

— Ontario stalo teniso pir 
menybėse S. Kasperavičiūtė iš 
sikovojo antrą vietą A klasėje, 
o E. Sabaliauskaitė pirmą B kl.

— „Vyčio** moterys krepši 
ninkės Toronto Ladies Senior 
lygoje pralaimėjo finaluose 
prieš B—A komandą, taip pat 
pralaimėjo finaluose prieš Nia 
gara Falls Church lygos pir 
menybėse.

SPORTO KLUBŲ POSĖDIS
Šventės rnetu įvykusiame 

klubų atstovų posėdyje dalyva 
vo visų Australijos klubų pirm, 
ninkai ar atstovai ir AL,FA*', 
valdyba.

Atstovams aptarus eilę pasiu 
lymų, nutarta artimiausiu lai 
ku ALFAS valdyba sudaro pla 
ną parengti bendrą vyrų ir mo 
terų krepšinio uniformas, nes 
lietuvių rinktinės uniformos tu 
ri būti vienodos. Pinigines be 
ndrųjų uniformų išlaidas pa 
dengs ALFAS valdyba su vi 
sais klubais.

Sekančioji sporto šventė nu 
tarta rengti Geelonge ir jo 
sios techniškasis rengėjas bus 
Geelongo „Vytis“.

IŠ VISUR
— Futbolo rungtynėse V. 

Vokietija pralaimėjo Čilei 1 .3.
— Izraelio krepšinio meis 

teris Hapoel įveikė antrą Šve 
dijos rinktinę f8—50.

— Lenkijos futbolo pirme 
nybės pradėtos didele siuigme 
na: lygos naujokas Poznanės 
Lech nugalėjo Lenkijos meis 
terį Chožuvo Ruch 1:0.

PADĖKOS
Malonu padėkoti visiems ma 

no gerinusiems prieteliams:
Poniai E. Tumėnienei - She 

wczuk n jos vyrui taip netikė 
tai greitai pasirūpinusiems pri 
ėmimu į ligoninę. P. I. Rimke 
vičienei, p. O. Bieliūnaitei, p. 
E. Tumėnienei su dideliu pasi 
šventimu rūpinusioms manimi 
iki vėlaus vakaro ligoninėje. 
Augščiau minėtoms ir p. Otie 
nei, p. A. Gečienei už nuolat 
nį lankymą ir apdovanojimą 
gražiomis kvapniomis gėlėmis 
ir kitais skanėstais. Tėvui Arą 
nauskui už atlankymą. Už ma 
lonų netikėtumą p. Kazlauskie 
nei ir dukrelei Nijolei — atlan 
kymą su gražiausiomis gėle 
mis. P. p. E. Katdelienei ir J. 
Kardeliui už malonius linkėji 
mus. Vinco Kudirkos šeš 
tadienmes mok. mokytojams; 
pp. Navikenienei, Blauzdžųl 
nienei, J. Gečienei ir Baltuonie 
nei už atlankymą, linkėjimus n 
dovanas. Augštesmųjų Litua 
nistikos Kursų mok. N. Kaz 
lauskaitei ir J. Krujelskytei už 
netikėtą staigmeną — atlanko
mą ir gardumynus. Fp. K. ir R. 
Otams, n. S. Shewczuk už at 
lankymą ir linkėjimus. Vinco 
Kudirkos šešt ,-niok. V ir VI 
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Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501

Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

92 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

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

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

lietuviai veikia visur
Švedija.

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Vasario 19 d. Spongoje įvy 
ko Švedijos LB metinis susu in 
kimas. Valdybos pirm, areli. J. 
Pajaujis veiklos pranešime nu 
rodė, jog per praėjusius metus 
bendruomenės sąstate žymes 
nių pakeitimų neįvyko. Veik 
loję daugiausia dėmesio skirta 
lietuviškųjų reikalų atstovavi 
mm tarp svetimųjų, glaudžiai 
bendradarbiaujant su pabalti? 
Čių ir kitų paveigtųjų tautų or 
ganizacijomis. Diskusijose ber. 
druomenės reikalais kalbėjo 
pulk. Blažys, inž. Kriaučiūnas, 
dr. Lingis, pulk. O. Urbonas 'c 
kt. Vienbalsiai perrinkta buv. 
valdyba. ŠL£» valdybą šiuo me 
tu sudaro: pirm. arch. J. Pa 
jaujis, sekr. dail. E. Budrys 
ir ižd. T. Būgienė. Revizoriaus 
pareigos pavestos inž Kl. Gu 
mauskui

Australija.
LIETUVIAI ĮSIKURIA 

GERAI
Štai vienas toks pavyzdys-: 
Jonas ir V. VenclovaVičiai, 

yra žymus piekybininkai Ade 
laidėj. Beveik, prieš dvejus me 
tus' ši šeima atsisakė valdinių 
darbų ir pradėjo verstis preay 
ba. Su palyginti mažu kapita 
lu, gavę paskolą, jie nusipirko 
maisto produktų krautuvę su 
gyvenamu namu. Per pusantrų 
metų krautuvės apyvartą jie 
padvigubino o pereitų metu 
gale prie esamos krautuvės ir 
gyvenamo namo pristatė dar 5 
krautuves, tuo būdu įkurdami 
taip vadinamą „Shopping Cent 
re“.

DIDELIS SKAUTŲ 
RĖMĖJAS

Į Australiją atvykęs 1929 
metais J. Kelertas yra didelis 
Sydnėjaus „Aušros*.* tunto 
skautų rėmėjas. Stovyklavietės 
išpirkimui jis įnešė stambiausią 
paskolos dali — £208, prie to 
dar paaukodamas kelias dešini 
tis svarų stovyklos įrengi 
mams. Rajoninės Stovyklos me 
tu jis savo paskolą nubraukė, 
ją padovanodamas „Aušros“ 
tuntui, šiuo Žygiu baigdamas 
išpirkti šį žavų lietuvišką že 
mės kampelį. Aušriečiai džiau 
giasi ir kitomis jo dovanomis 
bei paslaugomis. Nusipintęs už 
Campbelltown’o 22 akrų že 

sk. mokiniams už sveikinimus 
ir linkėjimus. Pp. L. SchvvarČa 
ms ir Margolik šeimai už atlan 
kymą ir gėles. Merianai Sch 
warcaitei už aliai,kymą ir gilią 
užuojautą.

Visiems, visiems reiškiu di 
džiausią ir giliausią padėką.

A. Kavaliūnaitė.
P. S. Prie šios progos noriu pa 
stebėti, kad Montreal General 
ligoninėj labai rūpestinga prie 
žiūra daktarų atveju ir nepa 
prastai malonus gail. seselių 
rūpinimasis ligoniais. A. K.

PAJIESKOJIMAI
— Prašomi atsiliepti Julius 

ir Feliksas Kvietkauskai, kilę iš 
Šilalės, Tauragės apskr., arba 
žinantys jų adresą, prašomi pra 
nešti šiuo adresu: P. Dainius. 
P. O. Box 195, Port Coquitlam 
B. C., Canada, arba; Stase Dai 
menė, Šilalės Rajonas, Džiau 
genų kaimas, Lietuva, U. S. 
S. R.

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 

vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.
Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.
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mės plotą, jis pirmiausia jį pa 
siūlė skautams — gal ji tiksian 
ti jų stovykloms.

GRĮŽO IŠ AMERIKOS
Vis daugiau asmenų, kurie 

buvo iš Australijos išvykę į U. 
S. A., vėl grįžta čia, nepritapę 
prie Amerikos gyvenimo. Infor 
muojama. kad pereitą savaitę 
vėl grįžo net keltos lietuvių šei 
mos, kurių tarpe ir inžinierius- 
-geodezininkus p. Jakštas su 
šeima.

Argentina.
TURI MODISČIŲ 

INSTITUTĄ
Daugelis Argentinoje apsi 

gyvenusių lietuvių turi arba fa 
orikus įsitaisę, arba pelningas 
krautuves, arba verčiasi kitais 
verslais.

Danutė Gvildienė turi įstei 
gusi ir sėkmingai veda modis 
čių institutą, o jos vyras Jurgi'. 
Gvildys veda krautuvę.

KORDOBOS GRAŽUOLĖS
Čia yra mada iš gimnazijos- 

-higschool baigusių mergaičių 
rinkti tos laidos gražuoles. Šie 
met Jockey kiube suruoštoje 
abiturienčių išleistuvių puoto 
je, abituriente O. Berdin.įkaitė 
buvo išrinkta ,,miss dama“ gra 
žuole. O „Libetad“ gimnazijos 
mokinė, „Trebol Club” O. Ži 
donytė, irgi „mis dama“ gia 
žuile išrinkta.

J. A. Valstybės.
TURTINGA LIETUVIŲ 
DRAUGIJA BOSTONE
Bostono lietuvių piliečių klu 

bas pereitais melais turėjo gry 
no pelno 12,254 dolerius (iš ba 
ro, salių nuomos ir kičų pajų 
mų). Vien tik iš baro gauta 
apie 100,000 dol. (brut.o) pa 
jamų. Visas dr-jos turtas dabai 
siekiąs 32 7.994 dol.

KOLUMBIJOS UPĖ
Kana lai ir JAV priklausanti 

Kolumbijos upė, dėl kurios pa 
sirašyta sutartis, turinti 1,200 
mylių ilgio, prasideda Britų 
Kolumbijos šiaurėje ir įteka į 
Ramųjį vandenyną prie Astcri 
jos, Wašisgtono valstijoje, J. 
A. V., taigi priklauso abiem 
šalim.

Kolumbijos sutartis garan 
tuoja Br. Kolumbijai grąžinu 
pusę hidro jėgos, gaunamos J. 
Amerikos B-bėse iš upes įren 
girnų, plius 65 mil. dol. tvarky 
ti srovę prie J. A, V-bių sienos. 
Pagal sutartį šiam reikalui bus 
Kanados įsipareigota pastatyti 
tris didžiules vandens užtvan 
kas Britų Kolumbijoj viršuti 
nėj upės daly. Tai kaštuotų 
maždaug 460 m.i. dol. Br. Ko 
lumbija gaus hidro jėgos 1,675, 
000 a. j. jau apie 1970 metus iš 
Amerikos, arba visu trečdaliu 
daugiau, koks yra Br. Kolumbi 
jos pajėgumas 1958 m.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. i
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HAMILTON
APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS

EDV. ŠULAITIS
DAINAVOS ANSAMBLIO VEIKLA AMERIKOJE

Užbaigęs savo turtinga veik buvo pradėtos repeticijos. Čia 
la išmargintą etapą (1945 - ansambliui į pagalbą atėjo se

Nuo pat pitmos Šalpos 
Fondo Hamiltono komiteto 
įkūrimo dienos,

visą laiką jam vadovavo 
J. Giedraitis, 

pasirinkdamas į valdybos sąsta 
tą tam reikalui pasišventusius 
narius, kurių dėka, kiekvienais 
metais Hamiltono ap. buvo su 
renkama per tūkstantis dol. 
pinigais, daromos rūbų, ava'.y 
nes ir maisto siuntos vargstan 
tiems mūsų tautiečiams Euio 
poj. Šalpos darbe, mūsų kolom 
ja buvo pirmaujanti visoj Ka 
nadoj.

Deja, laikas savo daro, o fi 
zinis darbas del Kasdieninės 
duonos pakirto ir p. Giedraičio 
jėgas. Paskutiniam ap. valdy 
bos posėdy su apgailestavimu 
buvo perskaitytas jo atsistątydi 
mmo pareiškimai iš ŠF pirmi 
ninko pareigų.
P. J. Giedraičiui už nuoširdų ir 
gražų šalpos darbą pareikšta 

didele padėka,
drauge ir visiems komiteto na 
riams, kurie drauge atsidėję dii 
bo.

Tuo pačiu pranešame, kad
ŠF pirmininko pareigoms 

pakviestas J. Pleinys, 
kuris artimiausiu metu sudarys 
pilną ŠF Komiteto narių sąsta 
tą. Ap. valdyba prašo visų ha 
miltoniečių ir toliau remti j var 
gą patekusius lietuvius, pr.sime 
nant, kad geriau duoti, kaip 
prašyti.

Hamiltino Dramos M. T. 
Aukuras jau pradėjo repetuoti 
3-jų veiksmų

pasaką „Sniego karalaitė”.
Darbas su vaikais vyksta gerai, 
tačiau vienintelė kliū’is — lė 
šų sutelkimas pasakos pastaty 
mui. Hamiltono lietuviškos or 
ganizacijos gavo iš Vaikų spėk 
takliui remti komiteto prašy 
mą, paiemli pinigine auka šio 
spektaklio pasiiodymą Hamil 
tono scenoj.

Apylinkės valdyba prašo 
visas orga nizacijas paremti šį 
kilnų Aukuro tikslą. Taip pat. 
Mielai laukiamos visų Hamilto 
no L. B-nes narių aukos, siun 
čiant jas p-Iei V. Subatnikaitei, 
187 Bold St.

Motinos Dienos minėjimas 
yra rengiamas gegužės mėn. 
14 d. VA V parapijos bažnyčio 
je bus atlaikytos pamaldos Ir 
Libera už mirusias ir žuvusias 
motinas. 4 vai. p. p. L. Namų 
Delta kino salėje rengiama aka 
demija. Primename, kad orga 
nizacijų simbolinės dovanos 
yra skiriamos siuntiniui Sibiro 
lietuvei motinai.

Sveikiname LSK Kovo 
sportininkus, 

iškovojusius Kanados Sporto 
Apygardos pirmenybėse teise 
dalyvauti Š. Amerikos Lietuvių 
Žaidynėse ir tuo pačiu, garbin

A. L I 0 D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sūdai ymas n 
visi kiti notariniai reikalai. 

Teisiniai pataliniai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų; FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton. 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — .* vai. p. p. 
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
ĮwmiinuiiiiiiimimmH»ninw»inHiiiiuimM»wu»»ii»»wnnniiuiwwia

gai atstovauti mūsų koloniją. 
Šį šeštadienį ir sekmadienį jie 
žaidžia krepšinio ir stalo teniso 
rungtynes, dalyvaujant sporti 
ninkams iš JAV ir Kanados 
Kovui linkime sėkmės sporto 
šventėj Toronte. Į žaidynes iš 
Hamiltono vyksta 34 sporti 
ninkai.

Apyl. valdybos informacija.
KORĖJAS - SAVANORIS 
PETRAS PLESKEVIcIUS 

išleido savo prisiminimų knygą 
..Mes nešėme laisvę”. Spausdi 
no taip pat Hamiltono Rūta, o 
viršelis ir vinjetės hamiltonie 
čio Alg. Trumpicko.

SKANDALAS DĖL 
LOLOBRIGITOS

Vietos dienraštis „The Ha 
mltoin Spectator“ filmų ik. 
pianešė, kad Sov. Sąj. Kukū 
ros departamentas taip pas-pik 
tino patalpintu lietuviškam ki 
no žurnale G. Lollobrigidos at 
vaizdu, (tureje įdėti rusų filmo 
žvaigždes) kad net įsakė žur 
natą išimti iš visų kioskų. Laik 
raštis pažymi, kad du redakto 
riai neteko savo vietos. K. B.
SVARBUS PRANEŠIMAS 
PIRMAJAM LN NARIŲ 

ŠIMTUI
V-ba kovo 27 J. posėdyje nu 

tarė šaukti J.N narių susirinki 
mus po 100 narių.

Pirmojo šimto nariai kviečia 
mi susirinkti š. ra. bal. 15 d. 7 
v. v. įGrand Hotel salę, 5 Go 
re St. Nariai, kurie priklauso 
pirmąjam šimtui, paštu gavo as 
meniškus kvietimus. Šia proga 
pateikiame pirmos LN narių 
šimtinės bendrą vaizdą

Pirmuoju nariu įstojo J. Stei 
blys 1956 m. kovo 12 d. ir ik; 
šio Ituri įnešęs $ 1000, 100-ta 
sis narys yra Rimkūnas Pranas, 
atėjęs į L,N 1957 m. kovo 5 d. 
ir dabar čia turi įdėjęs $200. Iš 
šios šimtinės ’ki šiol pasitrauki’ 
9 asmens taip, kad šiuo metu 
narių yra likę 91.

LN v-ba pakvietimus paskui 
tė ir 9 pasitraukusiems tautie 
čiams.

Taip gi maloniai prašomi į 
šį susirinkimą ir visi kiti lietu 
viai, kurie dar nėra nariais. Šio 
susirinkimo pagrindinis tikslas, 
draugiškoje nuolaikoje pasisa 
kyti, kiek dar senieji nariai iki 
šių metų pabaigos galėtų savo 
įnašus padidinti.

Tikimės, kad nariai ir visuo 
menė į šį kvietimą reaguos vuu 
rimtumu ir įsanksto nuoširdžiai 
dėkojame. Valdyba
HAMILTONO LN NARIŲ

SĄRAŠAS NR. 32
Nuoširdžiai dėkodami skel 

biame: Po 300 dol. Momgau 
daitė N., Toledo, Ohio.; po 
200 dol.. Momgcudas W., I o 
ledo, Vembriene E., Mačys J. 
ir Seniūnas Ant., po 100 dol.: 
Laurėčkas J , Narris -Naruse 
vičius A., Sajaukienė A., St. 
Catharines, Ulbinas S.. Niaga 
ra Fals. Ont., Mūerytė R. Šid 
auskas P., Weiland, Romikai 
tienė E., Bieliūnas V.. Wci 
land, Staškevičius J., Port Col 
borne, Žulys P., Rakštys A. 
Toronto (Šerą žentui nupiiKO 
Baublys A.), Vembrė V., S-kas 
J., Pleskevičienė E. ir Navic 
kienė N.

Papildomai įneše: po 100 
dol.: Rakauskas P. (300), Kau 
špėdas A. (200), Savickas P. 
(100), Kronas B. (100), Gu 
dinskas J.. Simcoe (100), Kly 
pas J. (100), Skripkutė L. 
(500), Skripkutė G. 

1950 m.) Vokietijoje, Daina 
vos ansamblis įsitvirtino Dėdės 
Šamo žemėje, nutūpęs pašau 
lio lietuvių sostine vadinamoje 
Čikagoje. Vokietijoje nuskam 
bėję 174 Dainavos pasirody 
mai ten paliko pėdsakų.

Dainaviečių mintis—visiems 
persikelti į vieną vietą Ameri 
koje, buvo {gyvendinta kiek 
anksčiau čia atvykusio ansamb 
lio pirm. Alb. Dzirvono ir Dai 
navos nuoširdaus globėjo dr. 
Gylio pastangomis. Šių žmonių 
rūpesčiu buvo sudaryta apie 30 
darbo ir buto gaiantijų, kurios 
išsiųstos Vokietijoje pasiliko 
siems dainaviečiams.

Čikagoje Dainavai atsirado 
galimybes tęsti muzikinę /eik 
ią. 1950 m. rugpjūčio mėn. at 
vykus dirigentui St. Sodeikai,

(100); 88-lasis LN narys da 
bar įnešė 300 dol. (200) šė 
rams ir 1000 doi. paskolos lakš 
tams pirkti ir St Bakšys 2G 1 
dol. (2.000) paskolos lakš 
tams.

Iš viso pagal šį sąrašą nuo 
vasario 3 d. iki bal. 4 d. Liet. 
Namai gavo 4,900 dol.

Maloniai prašome visus lie 
tuvius paskubėti į talką, statant 
didžiuosius 1 autos Namus Ha 
miltone. Skambinkime tuo re: 
kalu St. Bakšiui, JA 9-4662 ar 
ba siųskime jo adresu pinigus 
— 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. LN Valdyba.

KĄ RAŠO KITI...
Atkelta iš 2-ro psl

Lietuva piacilies dalykas ir žii 
vęs, kaip sapnas. B^t turime 
dar išeivių — senimo u jauni 
mo tauriai lietuviško, pasišven 
ntusio tėvynes reikalams, kurie 
sunkiai veika savo lietuviškos 
pareigos naštą. Jiems garbė ir 
padėka.

*
Kas čia Graudūs verksmai? 

Jeremijo rauda? Nei viena, nei 
kita. Gavėnios rekolekcijos, ra 
pestinga lietuviškos sąžinės sąs 
kaita, atgailavimas ir tvirtas pa 
siryžimas pasitaisyti ir stoti ryž 
tingai ir pasišventusiai į švento 
sios kovos už Lietuvos laisvę 
barą“.

LIETUVOS KAILIAI ŪŽI 
MA PIRMĄ VIETĄ 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
Liaudies ūkio tarybos paiei 

gūnų duomenimis, Lietuvos kai 
lių pramonė SS-goje užima tre 
čią vietą (po Rusijos ir Ukrai 
nos), bet savo gaminių kokybe 
pirmą vietą visoje Sov. S-goje. 
Lietuvos kailių pramonė ple 
čianti savo asortimentą ir da 
bar perdirba ir triušių bei avių 
kailius ir gamina jų imitacijas. 
Imitacijos (dirbtiniai kailiai) 
gaminamos ir sidabrinių lapių, 
panteros, beždžionės ir kitų žvė 
nų. E.
• Taksininkai pareikalavo pa 
didinti atlyginifpą už darbą, 
kad savaitinis jų atlyginimas bū 
tų 100 dol. Montiealy yra apie 
5000 taksių.

PADĖKOS
Širdingiausią padėką reiškiu 

geriems prieteliams, kurie ma 
ne aplanke esant ligoninėje ir 
apdovanojo puikiausiomis gėlė 
mis ir puikiausiomis dovano 
mis. Širdingai dėkojo Gerb. 
kleb. kun. Borevičiui, pp. Kai 
deliams, Ottams, Jurgutav’ 
čiams, Vilimams, Jaseckama, 
Klemkams, Milašiams, Andri 
jauskams, Kuprevičianis, Ker 
Žuliams, Mankams, Gauriams, 
škudams. Vilkeliams, Šipe 
liams. Dauderienei, Morkūlūc 
nei, Ratavičienei, J. Gražiui, 
Paunksnienei, Januškienei, K. 
Leknickui, Baltakienei, V. Bal 
takiui, Kaulakiui, Kiaušui, A. 
Gražiui, C. Kreiviūtei, K. L. 
Kat. Moterų vardu lankiusiai p. 
Adomonienei, UŽ prisiųstus lin 
kejimus Čičinskams ir Jasu 
čiams, ir didelę padėką reiškiu 
Dr. J. Šemogui už labai rūpės 
tingą gydymą. M. Leknickienė. 

nieji ateiviai E. ir M. Rudaus 
kai, kurie suprato dainos en 
tuziastų rūpesčius bei troški 
mus ir leido savo Hoollywoouo 
svetainės patalpas nemokamai 
naudoti repeticijoms. Šioje salė 
je iki šiai dienai skamba lietu 
viškos dainos garsai ir tautinių 
šokių muzika.

Į Dainavos ansamblį įsiliejo 
nemaža naujų dainininkų, ku 
rie papilde emigracijos sūkury 
je praretėjusias gretas. Susida 
rė apie 80 žmonių kolektyvas, 
ir šis skaičius, su mažais svyra 
vimais, yra išlikęs iki siu dienų. 
Į pasitraukiančiųjų ansamblie 
čių vietas, stojo vis nauji dai 
ną mylį žmonės.

1950 m. spalio 8 d. įvyko 
pirmasis Dainavos pasirody 
mas, šv. Kryžiaus parap. baž 
nyčioje, o po to sekė koncertai 
Š. Amerikos žemyno vietovė 
se. Dainaviečiai iš kuklių prtal 
pų išėjo į dideles ir garsias šio 
krašto sales — Civic operos rū 
mus ir Orchestra Hali — Čika 
goję, Carnegie Hall — New 
Yorke, Eaton auditoriją — To 
ronte, Fordo auditorija — De 
troite ir daugelį kitų.

Tačiau nevien lik lietuviams 
Daina yra pasirodžiusi, yra pa 
sirodę specialiai kitataučių pu 
blikai.

Dainava kas metai yra daly 
vavusi Čikagos Lietuvių Ta> v 
bos rengtuose didžiuosiuose 
Vasario 16-sios minėjimuose.

ZŠ įvairių Dainavos pasiro 
dymų yra išskirtinai paminėti 
nas ansamblių 5 metų sukakties 
proga į vykęs koncertas 1955 
m. gegužes 8 d. Orchestra Hali, 
kur daiyvavo ii Čiuilionio an 
samblis iš Cievelando. Po sax ai 
tės laiko dainaviečiai vyko į 
Clevelandą, kur padėjo atšvęs 
ti čiurkiniečiams jų 15 metų 
gyvavimo sukaktį.

Kas metai dainaviečiai išren 
ka valdybą. Kurios žmonės ne 
ša didelę darbų naštą ir rūpina 
si, jog ansamblio vardas būtų 
išlaikytas atitinkamoje augštu 
moję. Pirmininkais jo yra buvę 
A. Dzivonas, J. Piaštukas ir 
V. Radys.

Tačiau ansamblio vadovybė 
bei jo muzikiniai vadovai būtų 
negalėję pasiekti tokių puikių 
pasekmių be nuoširdžių savo 
narių, ypatingai senųjų ansam

Giliausias alyvos šulinys kada nors iš iškastų Kanadoje «cri gylio daugiau kaip tris 
mylias ( 16,540 pėdų) Britų Kolumbijoj, piie Crowsnest Pass po 230 dienų darbo. 
Tas yra Roki kalnuose virš mylios augščiau jūros lygmens. Grąžto įrengimas turėjo 
tik 136 pėdas, bet jo jėgos paslaptis glūdėjo dizelio varikly, kuris siekė 1,410 a. j. 
Grąžto smaigalys turėjo būti keičiamas kas dvi trys dienos, taigi ir išgręžimas iki Iri 
jų mylių yra suprantamas, kaip nepaprasta? darbas. (Canada Scenej

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

D/\RBINĖS KOJINES

Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

bliečių, kurie savo patyrimu 
šviečia jauniesiems, daro stiprų 
ansamblio nugarkaulį, dažnai 
nukenčiantį nuo nubyrėjimų. 
Šiandien, po truputį daugiau ne 
gu 15 metų veiklos, ansamblio 
eilėse yra dar 3 pirmūnai: Eie 
na Krasauskienė, Aleksas Smil 
gevičius ir Albertas Stočkus.

Kelis kartus metuose yra su 
rengiami šeimyniški pobūviai 
(vienas iš jų gamtoje), kas dai 
naviečių kolektyvą labjau sūri 
ša, suartina. 25 lietuviškos po 
ros atsirado iš Dainavos narių 
ir jų dalis pasiliko ir toliau «n 
sambliečių eilėse.

Dainava jau eilę metų išiai 
ko vieną Vasario 16-sios gim 
nazijos mokinę ir yra sudariusi 
šios gimnazijos rėmėjų būrelį.

Šioje vietoje sunku būtų im 
tis įkainoti tuos darbus, kuriuos 
yra atlikusi Dainava mūsų tau 
tinio meno (dainos ir Šokio) 
srityje.

Štai, mažutė aritmetika. Dai 
nava vienų metų laikotarpyje 
padaro per i D0 lepeticijų, ku 
riose dalyvauja apie 60 asnie 
nų. Kiekvieną repeticija tęūa 
si dvi valandas, taigi per vieną 
repeticiją ansamblis padaro 
per 120 darbo valandų, o nėr 
melus 12,000 darbo vai. Per sa 
vo 10 Amerikoje gyvavimo me 
tų Dainava suKaupė viiš 12U 
tūkst. darbo valandų. Jeigu už 
kiekvieną šią darbo valandą 
skaičiuosime tik po 1.50 dol., 
matysime, jpg per tą dešimtme 
tį ansambliečiai paaukojo dau 
giau negu 180,C00 dol. bend 
riesiems lietuviškiems re.ka 
lams. Prie šios sumos dar rei 
kia pridėti ansamblio narių ke 
lionės išlaidas į lepeticijas, ku 
rios eina iš tų pačių kišenių.

15 metų (10 m. Amerikoje) 
gyvavimo sukaktį Dainava pa 
minėjo balandžio 9 d. Marijos 
augšt. mokykloje koncertu.
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Šių metų balandžio 22 dieną, 7.30 vai. vakaro 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS 
ruošia

VAKARĄ - KONCERTĄ
kuris įvyks Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje : Choro dainos.
Loterija, 
Šokiai, 
Vaišės,
Turtingas bufetas.

Malonūs tautiečiai prašomi šios prog >s nepraleisti ir 
atsilankyti - vakare - koncerte pasigrožėti lietuviška daina.

Choras labai prašo tautiečius nesivėluoti, nes koncertas 
norima pradėti punktualiai. Rengėjai.

BANKAS „LITAS” PLEČIASI
Rytinėje Montrealio dalyje atidaromas „Lito“ dalinys

Sekmadienio posėdyje, ba 
landžio 9 dieną, „Lito“ valdy 
ba svarstė eilę k’ausimų ir pa 
darė svarbių nutarimų.

Laikantis dienotvarkės klau 
simų eiles, pirmiausia nutarta 
kviesti Petrą Lukoševičių būti 
banko atstovu ir galimu jauni 
mo šios vasaros stovyklos prie
žiūros tvarkytoju ir, jeigu tai 
būtų galima ir veikalinga, tūlu 
laipsniu programos sudarytoju, 
nes p. Lukoševičius buvo inicie 
torius šiam tikslui tuos 500 dol. 
skirti.

Priimta 10 naujų banko ,,Li 
to” narių, kurių tarpe Tautinių 
Basanavičiaus vardo skautų šo 
kių grupė.

Keliems asmenims išduota 
nejudomam turtui įsigyti pa 
skolos - moigiČiai.

Nutarta rytinėje Mont.ealio 
dalyje įsteigti „Lito“ skyriaus 
pradžią, kol Kas inkasavimo 
operacojoms atlikti. Tam tiks 
iui yra kviečiamas Jonas Valiu 
lis. Tikimasi, kad inkasentas 
gaus vietą Šv. Kazimiero pa 
rapijos patalpose. Kol kas tai 
nebus „Lito syrius, nes sky 
riui įsteigti reiktų užsitikrinti 
tam tikiu narių skaičiumi ir tu 
rėti pakankamai pajamų, todcl 
pradžioje tai darumą su tikslu, 
kad tie lietuviai, kurie gyvena 
rytinėje miesto dalyje, kad ga 
lėtų pinigus įnešti jiems arti 
mesneje vieloje, Tat, kol kas

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

m.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadienį ir | n a _ 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop;.
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958 

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236 
hiumn:m:»nnmnmn::i:nn::nnu

čia galima bus pinigus tiktai 
įmokėti. Jeigu pasirodytų, kad 
indėlių atsiranda pakankamai, 
tai tada kiltų it skyriaus ste 
gimo klausimas.

Banko veiklai gyvinti ir p’ės 
ti sudaryta komisija iš Pi. Ru 
dinsko, J. Valiulio ir J. Karde 
lio.

Visi lietuviai kviečiami savo 
santaupas nešti į „Litą“; ir lie 
tuviškos organizacijos neturėtų 
to paneigti, nes iš to bus dvigu 
ba nauda. Kaip pavyzdį galima 
nurodyyti tokį faktą: pavyz 
džiui viena stambioji organ-ja 
pinigus laiko miesto banke ir 
už juos, kaip kalbama, gauna 
tiktai po 2,5% palūkanų, kai 
tuo tarpu „Litas“ moka 4,5%, 
tai yra dviem procentais dau 
giau, beveik dvigubai daugiau. 
Kodėl tat jai nelaikyti pini 
gų savo banke ir gauti didės 
nius procentus? Kiekvienas ne 
gautas doleiis juk sėrininkams 
yia nuostolis.

Visi dėkimės į „Litą“, nes iš 
to yra nauda tiktai mums pa 
tiems.
• P. J. Jurėnas Velykas pra 
leisti iš Ottawos buvo atvykęs 
j Montreal} ir viešėjo pas sese 
rį - švogerį, pp. Zabielas.

CHIROPRAKTIKAS

RAYMOND MULLEY, D. C.
7708 Edward St.. Suite 2, 

LaSalle. Tel. DO 5-1090

AUŠROS VARTŲ 
PIRMOJI KOMUNIJA 

buvo paruošta labai įspūdingai 
ir stilingai. Didelis mergaičių 
ir berniukų būrys, NPM sese 
lių tvarkomas, gražiomis gre 
tomis ėjo į bažnyčią ir prie pir 
mos komunijos. Klebonas pasą 
kė iškilmei pritaikytą pamou 
lą. Bažnyčia buvo papuošta gė 
iėmis ir žalumynais ir darė iš 
kilmingą vaizdą. Šį kartą labai 
daug tautiečių iškilmę ii foto 
grafavo n filmavo, bet geriau 
šią atsiminimą vaikams visam 
gyvenimui paliks pačios išk ' 
mės, kaip Klebonas J. Boievi 
čius sake per pamokslą.

Vysk. V. Brizgys suteiks mū 
sų vaikučiams Sutvirtinimo Sa 
kramentą balandžio 23 dieną. 
VISI LIETUVIŲ DIENOS 
ruošimo komiteto nariai šį 
penktadienį, balandžio 14 die 
ną, 8 vai. vakaio yra kviečia 
mi svarbaus posėdžio Šv. Kaži 
miero parapijos salėje. Visų na 
nų dalyvavimas būtinas.

Pirmininkas.
• Dail. St. Arkauskas, dalyva 
vęs Montrealio dailininkų dai 
lės darbų pai odoje, spaudos ge 
rai įvertinamas. Du jo darbai 
paimti į Museum fine art.
• Forume šį penktadienį 8.15 

v. naujakanadiecių pasiiody
mas, kuriame dalyvauja ir lie 
tuvių šokių grupė.
• A. Kavaliūnaitė, Vinco Ku 
dirkos vardo mokyklos mokyto 
ja, sirgusi ir gydžiusis ligoninė 
je, ja usugrįžo į namus.
• Dr. E. Rimšaitė, iš Ottawos, 
ten dirbanti mokslininkės dar 
bą, sekmadienį lankėsi Mont 
realy ir viešėjo brolio inž. Rim 
šos šeimoje.
• A. V. Stropus pakrikštijo 
pirmagimę dukterį Lorija - Da 
na - Marija. Krikšto tėvais bu 
vo pp. Aneliūnai.
• P. Navickienė su sūnum Ve 
lykas praleido pas tėvus Čika 
goję.
• St. Jaspelkis, ilsėjęsis ii tai 
sęs sveikatą Floridoje, jau su 
grįžo į Montrealį
• Dr. J. šemogas sėkmingai 
operavo pp. Bakaičių dukrelę, 
p. Žitkų, pp. Tvartelių berniu 
ką ir p. PPetrauską.
• P. Bijūmcne Verduno ligom 
nėję turėjo operaciją.
• M. Nargeias sužeidė darbo 
vietėje ranką ir turi gydytis.
• P-lė Milašiūtė ilgesniam 
kui išskrenda J Europą.
• J. B. Barauskai susilaukė 
nų.
• Dvi mirtys: Ville Emardt 
yra miręs Juozas Vaitiekūnas, 
apie 65 metus amžiaus. Laido 
jamas per Aušros Vartų bažny 
čią šį trečiadienį, balandžio 12 
d., 10 vai. ryto. Point St. Cha? 
les yra miręs J. Visockas, apie 
52 m. am lauš, laidojamas per 
AV bažnyčią sį trečiadienį 9 
vai. ryto.

Jonas Visockas paliko žmu 
ną, dukterį ir giminaitę p. Vaš 
kienę. Užuojauta artimiesiems.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

> blankų pildymo patyrimo. 
; Skambinti nuo pirmadienio ki 
[ šeštadienio OR 4-8996;
I šeštadieniais 1—5 p. m. asine 
; niškai ar telefonu DO 6-3803 
’ p. A. Matulio bute

7684 Edward St., Ville Lasalle.
; p*®®®®®®®®®®®*^®®®®®®®®* Sekmadieniais asmeniškai 1 — 4 

p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkauja visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimu ’ 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

lai

su

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

141C Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS

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

Suit- 901 
UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.: 40 Lafleur. 
LaSalle. DO 6-1570
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NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

B. A„ B. C. L.
215 St. James West, 

7 augitas.
A V 8-3115.Tel.:

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v.
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ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

ŠV. Kazimiero parapija nesi 
tikėjo tiek žmonių susilaukti į 
vad. ,,Margučių vakarienę“, 
kad visko buvo pristigta, ir te 
ko nutiesti naujų stalų, todėl n 
pelnas is vakarienės (ju auko 
mis) peržengė 1300 doi. Vaka 
rienės loterija taip pat buvo 
puiki, net parapijiečiai suauko 
jo daug ir vertingų fantų. V rka 
rienės asis ouvo margučių pre 
mijavimas. Parapijiečiai sunešė 
puikiai išdabintų margučių, iš 
kurių komisija, sudaryta iš p. 
Lenkaiticnės, p. Strėlytės, p. 
MeiŠtaitės, J. Trumpos ir p. Sa 
vieko, paskyrė meniškiems mai 
gučiams tris premijas: 1 pr. p. 
Šmitienei II pr. p. Bielsidenei 
ir III pi. inž. Giriūnui. Kad tie 
patys margučiai kitais metais 
nepatektų j konkarąs, kun. dr. 
Jucevičius visus premijuotus pa 
ėmė parapijos inuzėjun. Vaka 
nenę puikiai suruošė pp. Gar 
gasiene, Girdauskienė, Bohem 
ier, Amurasienė, Piečaitiene, 
Bendžiumenė, Papaurelienė, Sa 
kaliene ir kt.

Šv. Elzbietos d-ja baiand-.c 
22 d. ruošia šokių vakarą su 
vakariene ir loterija.

Aukojo bažnyčios fondui po 
100 dol. V. Ramanauskienė ir 
J. Palukaitis. 70 dol. Bety T'a 
mutis, po 50 sol. J. Ambrasas 
ir A. Mikolcjūnas, 45 dol. K 
Ambrasas ir kt.

Rinkliavoje bal. 9 d. surink 
ta 163.11 et.

Margučių vakarienė davė 
953.45 et. grynu pelno.

Motinis Dienos minėjimas 
bus antrąjį gegužės sekmadienį 
parapijos salėje.
• Sužiedoluvės. Velykų metu 
susižiedavo Elena Griganavi

čiūtė su Jonu Valiuliu.
ATVYKSTA PREL. JURAS

Nuoširdusis Amerikos lietu 
vių veikėjas prel. Juias sutiko 
atvykti pašventinti prie N. P. 
M. Seserų vienuolyno statomą 
lietuvišką kryžių - koplytėlę. 
Tarp daugelio kitų gausių vi 
sucmeninių pareigų, prel. Ju 
ras yra N. P. M. Marijos Sese 
rų Vienuolijos rėmėjų centro 
komiteto pirmininkas, kad šis 
prelato pirmasis atsilankymas 
Montrealyje bus ypatingai ma 
lonus musų vietos seselių bičių 
liams.

Kartu tenk apasidžiaugti mū 
sų seselių gražiu sumanymu p 
puošti savo besikuriančią so 
dybą lietuvišku kryžiumi. Kaip 
jau buvo spaudoje praneštą, 
kryžiaus — koplytėlės šventi 
nimo iškilmes įvyks birželio 18 
dieną.

KULINARIJOS KURSŲ 
. UŽBAIGIMAS
kitą sekmadienį, 3 vai. po pie 
tų. Visos dalyvės maloniai kvie 
čiainos dalyvauti su turimais 
užrašais.
• Ig. Gurčino šeima apsigyve 
no Lachine, 56 Avenue.
• Laivų „dickers“ dirbtuvių 
darbininkai paremalavo pridėti 
už darbo valandą po 33 et 
priedo.

REIKALINGAS
lietuvių restoranui ir biliardinei 
vedėjo padėjėjas. Kreiptis tele 
fonu: Vi 2-0004.

PARDUODAMI 
baldai ir vyriški drabužiai. 

Be tarpininkų.
CK 9-2137

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

XI ŠIAURĖS AMERIKOS 
lietuvių žaidynių proga.

šio mėn. 15 d., šeštadienį, 

Prisikėlimo parapijos salėje įvyks

šaunus balius
Gros BENNY FERRT orkestras.

Turtingas bufetas.

. Pradžia 7.30 v. v.įvairumai.

N. B. Stalai niekam rezervuojami nebus.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI

Svarbiausias mūsų tautinio 
išsilaikymo emigracijoj rams 
tis ir užuovėja yra save pašto 
gė — Lietuvių Namai. Kiek 
viena didesnė lietuvių kolonij r 
įvairiuose kraštuose stengiasi 
kiek galėdama savo pastogę įsi 
gyti. Neatsiliekame ir mes — 
torontiečiai.

Steigiant Lietuvių Namus To 
ronte 1952—53 melais mūsų vi 
suomenė ir organizacij o', paro 
dė didelį entuziazmą ir pritar 
mą pasirašant pasižadėjimus ir 
perkant Šerus. Tuomet buv □ su 
rinkta iš šėrininkų apie 16,000 
dol., ir namai su išsimokėjimu 
nupirkti už 45,000 dol.

Įsigijus namus ir p>adė; is 
juos naudoti, visuomenes -nl i 
ziazmas ir parama greit apsirgo 
— apie S 4.uG0 pasuaaę sėme
nys neištesėjo savo pasižadeji 
mų ir šėrų nenupirko Del tos 
priežasties Toronto lietuvių 
Namai nebuvo pilnai parūdyti 
ant tvirtesnio ekonominio pa 
grindo, ir šianaicu jaučia 
me namu finansinius sunkumus 
ir negalime tų nan . ->ti . r 
ir pelningai panaudoti. Da” te 
bėra neišmokėta 18.300 d >1. 
namų skola, kuri yra svaibiau 
šia kliūtimi tolimesniam L.etu 
vių Namu plėtimui ar pakeiti 
mui. Kol skola neišmokėta, re 
galima galvoti apie didesnių n_ 
mų įsigijimą ir tuo būdu mes, 
torontiečiai, atsidūrėme ir su 
stojome pusiaukelyje. Šiuo me 
tu Lietuvių Namai tun narių- 
-šėrininkų 540 ir šėrų Kapitalo 
(narių įnašų) 21,325 dol.

Šie skaičiai parodo, kad 10 
ronto lietuvių kolonija, paga 
savo dydį, nepakankamai parė 
mė Lietuvių Namų steigimą. 
Mūsų atsilikimas dar aiškiai 
matomas, kai palyginame TLN 
padėtį su penktus kartus mažės 
niu tautiečių skaičiumi Hamd 
tone, kur tautiečiai sudėjo save, 
namų steigimui per šimtą tul.s 
tančių dole. ■ j. Lietuvių Namu 
šėrai nėra auka, o tik pinigų in 
vestavimas j pelningą ir lietuvy 
bės išlaikymui naudinga jotai 
gą-

Daugelis Toronto lietuvių 
neturėjo progos įsigyti I.. N. šė 
rų vien dėl to, kad jie nebuvo

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų 

siuvėjas 
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais. 
Darbas garantuotas. 
5923 Des Ecores St. 

Tel. RA 9-2386.

p.

* ■■■• m >t b
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

Adamonis.............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
M. Roth.................................... RE 7-9353
E. Kandt ................ WE 5-5819

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL TZ, 

Star, LaPrcss.

Organizacinis Komitetas.

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

į Dr. P. MORK1S į
■į DANTŲ

Vakarais

I
 pagal

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

niekeno paprašyti. Visai logiŠ 
ka būtų, kad kiekvienas koope 
ratyvo „Paramos“ narys, kurių 
yra 1,400, pasidarytų ir Liem 
vių Namų šėrininkų, kadangi 
tos abi lietuvių ekonominės or 
ganizacijos tampriai tarp savęs 
surištos.

Iš Toronte esančių apie 5 J 
lietuviškų organizacijų, tik 18 
yra įsigijusios L. N. Šėrų, Per. 
kios iš jų (D„ina, LAS, Apyl. 
valdyba, Moterų B~vė ir Me 
džiotojų dr-ja.) turi -po 4 šė 
rus, kitos 5 org. po 2 šėrus ir 8 
org. po 1 šėią. O kur dar liku 
sios apie 30 organizacijų?

Naujoji Lietuvių Namų v- 
ba savo pirmame posėdyje, p* 
siskirsčiusi pareigas ir apsvars 
čiusi Lietuvių Namų esamą pa 
dėtį, nutarė atnaujinti L. N. šė 
rų platinimo vajų ir pavedė 
man šėrų platinimo reikalais ru 
pintis.

Kartu Lietuvių Namų valdy 
ba kviečia ir prašo visus Toroa 
)o lietuvius ir organizacijas pa 
sidaryti Lietuvių Namų dalinin 
kais įsigyjant Šerų. Įmokėjimus 
už šėrus piiima Lietuvių Na 
muose: administratorius P. Šr 
paga, „Paramos“ banko tar 
nautojas A. Statulevičius, P. 
Šernas ir šėrų reikalų vedė’as 
P. Lelis, 123 Beatrice St. tel. 
LE 4-1586. Taip pat visi kiti 
v-bos nariai: St. Banelis, Ki. 
Dalinda, V. Bačėnas, E. Jurke 
vičienė ir A. Bumbulis mielai 
patarnaus kiekvienam, kas no 
rėš pasidaryti Lietuvių Namų 
dalininku. P. Lelis.
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ Š. AMERI 

KOS ŽAIDYNĖS
Balandžio 15—16 d. Toron 

te įvyks Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės krepšinio, tink 
linio, stalo tenLo ir šachma 
tų šakose

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

rnnutttmmttttttmttnmtmmmmm

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailiniu* paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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