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Du sukilimai per vieną savaitę
NACIONALISTŲ SUKILIMAS PRANCŪZIJOJE PRJĖš -----------------------------------------------------------------------------------

^NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS” ŠĖRININKŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Ottavos šeštadieninės mokyklos vaidintojai su veikalo auto 
re Dr. Ramūniene (vidury).

DEMOKRATIŠKĄ DE GAULLE SANTRARKA. — 
NEVYKĘS SUKILIMAS PRIEŠ CASTRO DIKTATŪRĄ— 

RUSAI PATYS MUŠA IR PATYS RĖKIA. — 
„NE BUDAPEŠTO SKERDIKAMS MUS MOKYTI”, — 

SAKO KENNEDY. —
Lenkijos seimo rinkimuose dalyvavo kunigai ir 16 vyskupų. — 

Ottawoje nušautas Indijos atstovybės sekretorius. — 
Eichmanas pradeda prisipažinti.. — 
Laose ir Konge vis dar negerai. —

ĮVYKIAI, kurie pasireiškė pra 
ėjusią savaitę, rodo grėsmingą 
slinktį. Negerovės didėja ir 
rigzta. Kas savaitę vis klimpsta 
ma į sunkesnę būseną. Ir kol 
nas

NĖRA ATVANGESNĖS 
IŠEITIES.

Tarytum tarptautiniai reikalai 
taip klostosi, kad darosi neiš 
vengiamas didelis susidūrimas. 
KUBA — ne Kuba, bet Rusi 
jos invazija į Amerikos kunti 
nentą tęsiama. Kubos diktato 
rius Fidel Castro yra tas as 
muo, kuris
SULAUŽĖ SAVO PAŽADUS 

TAUTAI
kad pasitarnautų Maskvos alk 
tatūros kėslams įsiskverbti į 
‘Amerikos kontinentą. Dabajr 
buv. 'Castro pirmasis premjeras 
Cordenas bandė daryti pervers 
mą, deja nepaskelbė, ką gi jis 
aarys, paėmęs valdžią. O 

REFORMOS KUBAI
LABAI REIKALINGOS, 

bet rimtos, sąžiningos, ne po 
niškos ir ne diktatoriškos.
CASTRO žadėjo grąžinti de 
mokratišką konstituciją ir per 
18 mėnesių padaryti Kuboje de 
mokratinius rinkimus^ Bet jis 
sulaužė tuos pažadus ir pradėjo 
terorą, pagal Maskvos modelį. 
Kubos žmonės, žinoma, tuo ne 
patenkinti, bet nenori ir praei 
ties, o sukilėliai nieko rimta 
jiems nepažaiėjo, todėl žmo 
nės liko pasyvūs. Sukilėliai dar 
laikosi, be tnėra vilčių, kad lai 
mėtų.
RUSIJOS laikysena labai įdo 
mi: Maskva penktąjai savo ko 
lonai davė ženklą kelti triukš 
mą ir ji visur tą įsakymą ver 
giškai vykdo.

DAUGELIS STEBISI, 
kad Amerika, kurios pašonėje 
vyksta šie įvykiai, nieku nerea 
guoja. Net sulaikė ir manevrus, 
kurie buvo numatyti, kad nė 
manevruojantiems laivams ne 
būtų primetamas pagalbos ku 
bieČiams tiekimas.
AMERIKOS laikysena, nors 
įvykiai vystosi jos pašonėje, ir 
vis vien Amerikai primetamas 
kaltinimas, — tat ar ne praktiš 
kiau būtų buvę tikrai įvykiuose 
dalyvauti? Ir reikalą sutvarkyti 
taip, kaip reiktų? Dėl tokio aki 
plėšiško Maskvos elgesio gerai 
Kennedy atkirto Chruščiovui: 
„Ne Budapešto skerdikams 
mus mokyti*'...

DIDESNI DALYKAI 
VYKSTA PRANCŪZIJOJE,

Prieš de Gaulle planus sut/ar 
kylr žmoniškai Alžyro reikalus, 
sukilo generolai nacionalistai. 
Jie grasina invazija į Prancuzi 
jos metropoliją. Pasiruošė iš

TORONTO
LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ DRAUGIJA

Lietuvių - ukrainiečių drau 
gystė vyksta ne nuo šiandien, 
bet Toronto lietuviai ir ukrai 
niečiai yra nusistatę sukurti Lie 
tuvių - Ukrainiečių draugystės 
organizaciją, kuri rūpintųsi vi 
*ais lietuvių ir ukrainiečių tiek 

kelti parašiutininkų desantą. 
Laikraštį išleidžiant tas jų su 
manymas dar neįvykdytas, o

DE GAULLE PAREIŠKĖ, 
KAD SUKILĖLIAI BUS 

NUBAUSTI.
Neatrodo, kad sukilėliai gale 

tų laimėti, bet kraujo pralieji 
mo gali būti. Ypač, kad suki 
limas šis nukreiptas ne tiktai 
prieš de Gaulle, bet ir prieš ai 
žyriečius, kurie kovoja už savo 
laisvę.
KONGO reikalai stagnacijoje. 
Bet vieną

GERĄ ŽYGI PADARĖ 
AMERIKA:

lAfrikos naujoms valstybėmis 
jis Stevensono burna pasakė: 
Jums duosime medžiaginę para 
mą, bet jūs duokite mums pla 
nūs, kur jūs tą paramą sunaudo 
site? Tai naujas Kennedy admi 
nislracijos žingsnis į rimtą tvar 
ką.
KONGE kol kas negerai. Ru 
sijos diktatūros remiamas Gi 
zenga grobia Kongo sritis, o 
Jungtinių Tautų kariuomenė 
neleidžia nei centrinei, nei Ka 
tangos valdžiai priešintis. Tat 
faktinai Gizenga eina į viso 
Kongo užgrobimą, kaip to rei 
kalauja Chruščiovas.

LAOSO REIKALAI 
NEGERĖJA.

Ten karą veda ir naujus gink 
lūs išbando Rusijos diktatūra, 
bet Vakarai taip elgiasi, kad 
lyg ten iš tikrųjų būtų sukiii 
mas.
LAOSAS yra kritiškoje bust 
noje. Rusija tebesiunčia gink 
lūs ir kitokią paramą. Vakarai 
nieko neveikia.
IZRAELY vykstančioje Eich 
mano byloje iškeliama baisių 
to nacio darbų. Bet Sichma 
nas, matyt turėdamas skaičia 
vimų, pradeda prisipažinti. Di 
dėlių susidomėjimu buvo sutik 
tas
EICHMANO PRIS1PAŽINI 
MAS, KAD JIS BUVĘS NE 
EILINIS NACIŲ VEIKĖJAS.

Kaltintojų dabar apibūdinami 
krematoriumai, dujų kameros, 
į kurias varant, mirtininkams 
dėl pasityčiojimo buvo duoda 
mi saldainiai. Išryškinama, kad 
nacių kultūra vedusi į kaniba 
lizmą, kaip ir bolševikų, nes 
yra faktų, kurie rodo, kaip žmo 
nės žmones valgydavę. Mes 
galime prisiminti, kaip tūkstan 
čiai lietuvių nacių kacetuose 
buvo nužudyti.
BET kada ateis laikas šaiškin 
ti Rusijos bolševikų tokie ir 
dar baisesni darbai, žiauresnės 
piktadarybės?

— Ottawoje tūlas Shani Fe 
rizi įsiveržė į Indijos pasiuntiny 
bę ir nušovė pirmąjį sekretorių.

kultūriniais, sporto, meno, tiek 
politiniais reikalais.

Bal. 28-tą dieną 8-tą vai. v., 
įvyks trečias posėdis, į kurį 
kviečiama lietuvių visuomenė 
kuo skaitlingiau dalyvauti. Jū 
sy dalyvavimas ir jūsų nuomo 

įvyko balandžio 23 d., valandą 
išlaukus kvorumo, 4 vai. po pie 
tų AV posėdžių salėje, — NL 
Mašinų fondo vajaus ženkle.

Susirinkimo prezidiuman iš 
rinkti P. Juodkojis ir J. Šiau 
čiulis, kurių pirmasis pirmimn 
kavo, antrasis sekretoriavo. 
Mandatų komisijon išrinkti B*-. 
BagdŽiūnas, A. Jonelis ir H. 
Adomonis.

Perskaitytas ir primtas pra 
ėjusio susirinkimo protokolas.

Valdybos pirmininkas L. 
Norvaiša - Girinis pranešė apie 
darbus, kurie buvo daugiausia 
sutelkti ties rūpesčiu įsigyti N. 
L-vos spaustuvei mašinas ir per 
tvarkyti spaustuvę, kad ji būtų 
pajėgi dirbti visokius darbus, 
kad ji galėtų veikti komerciškai 
ir nešti pelną. Pirmininkas be 
kita ko konstatavo, kad fakt; 
noji NL b-vės Šero vertė ya 
beveik trigubai didesnė už no 
minalinę jo vertę.

Iždininkas K. Leipus plačiai 
išdėstė iždo stovų Jis be kita 
pasakė, kad praėjusiais metais 
išmokėta kelis metus užsitęsusi 
skola, padaryta ryšium su NL 
namų spaustuvei statyba, apie 
1,300 dol. p. Kaulakiui ir jam 
V-bos pareikšta nuoširdi pądė 
ka už paramą savajai spaudai. 
Be ko kita konstatuojama, kad 
Sp. b-vės „Nepriklausoma Lie 
tuva” Mašinų fondo yra surink 
ta Šerais 3,730, aukų mašinų 
fondui suaukota 599 dol., tat 
NL Mašinų fondas turi viso 
4,329 dol.

Šerų sekr. J. Kardelis prane 
šė, kad 1960 metais Mašinų 
fondui tautiečiai yra nupirkę 
117 šėrų, 1961 metais iki visuo 
tinio susirinkimo yra parduota 
41 Šeras. Pradėjus pagyvinti va 
jų, jau yra naujų Mašinų f on 
dan įplaukų, yra šimtinių pasi 
žadėjimų, pritariant spaustuvės 
pertvarkymui.

Revizijos komisijos vardu b- 
vės ir „Neprikl. Lietuvos“ la’.k 
raščio, revizijos aktus perskai 
tė J. Šiaučiulis. Jis konstatavo, 
kad knygos vedamos labai tvar 
kingai ir gražiai, dokumentai 
gerai sutvarkyti. Revizijos ko 
misija tiktai pareiškė siūlymą 
kad knygos būtų vedamos pa 
gal Kanados atskaitomybės 
tvarką ir kėlė abiejų suminėtų 
vienetų vienos atskaitomybės. 
Diskusijose tačiau išsiaiškintu, 
kad tokį atskaitomybės būdą 
diktuoja realios sąlygos.

Sekamai Mašinų fondo va 
jaus vedimo Direktorius Pr. 
Paukštaitis plačiai išaiškino 
Mašinų fondo vajaus pagyvini 

nės pareiškimas posėdyje gali 
atnešti didelę naudą mūsų vi 
sai, ne tik išeivijai, bet ir ten, 
kur mūsų darbų laukia Tėvynė 
je pasilikę Lietuvos vaikai. Šis 
posėdis įvyks Toronto Lietuvių 
Namuose, Dundas St. West 
kampas Ossmgton Ave.

Būtų malonu, kad į šį posė 
dį atvyktų ir spaudos atstovai.

Komitetas.
VERSLININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 30 d.,
4 vai. p. p. Lietuvių Namuose 
Toronte, įvyksta lietuvių pre 
kybininkų. pramonininkų ir 
amatininkų s-gos „Verslas“ su 
sirinkimas. Dr. J. Kaškelis lai 
kys paskaitą: „Kanados ūkio 
negalavimai ir išeitis“. Taip 

mo reikalą. Tam tikslui, kaip p. 
Paukštaitis sako, yra užprašyti 
lietuvių kolonijose vajui vesti 
žmonės. Montrealy, kuris yra 
pagrindinė ir didžiausioji kolo 
nija, vajų veda J. Šiaučiulis, su 
daręs jam ir atitinkamą planą. 
Jis prašo visus tautiečius prie va 
jaus prisidėti. Jau yra eile asme 
nų sutikę vajaus akcijoje daly 
vauti, bet planas numato tam 
tikslui sutelkti per 50 tautiečių. 
Vajaus žinios bus skelbiamos 
„Neprikl. Lietuvoje“.

Ryšium su šiuo klausimu pla 
čiau isikalbėta apie mašinas, 
spaustuvės pertvarkymą ir dis 
kutuotas „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ formato klausimas. Pasi 
rodė, kad vieniems patinka di 
delis „laikraštinis“ formatas, ki 
tiems daugiau patinka portaty 
viškesnis, lengviau sklaidomas, 
mažesnis „žurnalinis“ formatas. 
Laikraščio dydis nuo formato 
nepriklauso, nes gali būti dide 
lio formato, bet 4 puslapių, ir 
gali būti mažo formato, bet ke 
lių dešimčių puslapių. Dabar 
madon įeina mažo formato laik 
raščiai, nes jie yra pątogesm 
skaityti.

Mandatų komisijos pirm. B. 
BagdŽiūnas pranešė, kad 14 šė 
nninkų atstovauja 276 Šerus.

Po to vyko valdybos rinki 
mai. Pagal balsų daugumą iš 
rinkti: Juozas Šiaučiulis, Pra 
nas Paukštaitis, Leonas Nor.ai 
ša - Girinis, Povilas Juodkojis, 
Kostas Leipus, Henrikas Ado 
monis ir Jonas Kardelis. Kandi 
datais liko M. Juodviršis ir A 
Jonelis. Revizijos komisijon iš 
rinkti V. Žižys, B. BagdŽiūnas 
ir J. Adomonis.

Po posėdžio pasilikusi valdy 
ba pasiskirstė pareigomis : L. 
Norvaiša - Girinis — pirminin 
kas, J. Šiaučiulis ir P. Juodko 
jis — vicepirmininkai, K. Lei 
pus — iždininkas, P. Paukštai 
tis — vajaus reikalams direkto 
rius, H. Adomonis — reikalų 
ved. ir J. Kardelis — šėrų sekr.

Pakalbėjus dar apie „Nepr. 
Lietuvos“ dvidešimtmečio mi 
nėjimą, susirinkimas, praėjęs 
rimtoje darbingoje nuotaikoje, 
baigtas, pareiškus padėką prezi 
diumui.

Jau pasibaigus susirinkimui 
išsiaiškinta, kad NL b-vės turi 
mų žemės sklypų kaina žymiai 
kyla, nes ties tais sklypais pra 
dedamas statyti „šoping cent 
ras“. B-vė gi turi 7 sklypus su 
trim trikampiais priedais. Klau 
simas tiktai, kaip praktiškiau ir 
naudingiau tuos žemės sklypus 
sunaudoti.

pat bus aptarta nejudomojo tur 
to — verslamonės įsigijimo (re 
feruos inž. Regina) ir Lietuvos 
konsulo klausimai.

Visi nariai ir prijaučiantiej 
kviečiami dalyvauti.

Pastaba: S-gos „Veisias“ su 
sirinkimas turėjęs įvykti praei 
tą sekmadienį, dėl nenumatytų 
kliūčių, negalėjo įvykti.

S-gos „Verslas“ Valdyba.
Kūrėjus - savanoris Vilius 

Puodžiūnas, anksčiau turėjęs 
širdies priepuolį ir gydęsis ligo 
ninėje, .-vėl sunegalavo ir jau 
penkta savsitė kaip y;a gydu 
mas Šv. Juozapo ligoninėje,

Toje pat ligoninėje po venų 
operacijos guli ir St. Jaseliū 
nas. buvęs žymus Lietūkio pa 
reigūnas.

MONTREALIS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ AUŠROS VARTŲ

FESTIVALIS PARAPIJOS ŽINIOS
Dr. J. Basanavičiaus vyčių Sekmadienį AV parapijoje 

būrelio globojama Montrealio buvo didelė iškilmė — J. Ę. 
tautinių šokių grupė ruošia Vysk. V. Brizgys dirrnavojo 
tautinių šokių festivalį, kuris parapijos jaunimą, daugiausia 
jvyks Šį šeštadienį, balandžio vaikus, kurie priėjo parapijos 
29 d. A. V. paiapijos salėje, bažnyčioje, lietuviškai katėki 
7 30 v. v. zuoti, pirmosios išpažinties.

Šiame festivalyje dalyvaus Gražus būrys mergaičių ir ber 
Rosmonto ir Verduno Šešt. mo niūkų, labai gražiai pasipuošu 
kyklų tautiniu šokių grupės, šių, dalyvavo iškilmėje, kurioje 
Montrealio lietuvių pirmoji tau J- E. Vysk. Brizgys laikė iš 
tinių šokių grupė. Daktaro Jo kilmingas pamaldas it pasakė 
ni Basanavičiaus skautų vyčių labai gražų, turiningą ir didžiai 
būrelio tautinių šokių grupės prasmingą iškilmei pritaikytą 
rezervas ir Dr. J. Basanavi pamokslą. Po pamaldų salėje 
čiaus sk. vyčių būrelio tautiniu buvo vyskupui pagerbti pietūs, 
šokių grupė. Šios grupės išpil kuriuose dalyvavo gražus bu 
dys keturiolika lietuvių tauti rYs parapijiečių ir svečių, o vai 
nių šokių, grojant tautinių Šo kams buvo paruoštas atskiras 
kių orkestrui, kuriam vadovau stalas.
ja Z. Lapinas. Referatą tauti 
nių šokių tema skaitys B. Vait 
kūnaitė.

Po koncerto įvyks šokiai, 
grojant puikiam orkestrui. 
Vyks bufetas ir loterija. Visi 
Montrealio lietuviai yra nuošir 
džiai kviečiami atsilankyti į šį 
koncertą - balių ir tuo paremti 
šį gražų jaunimo tautinės kultu 
ros sambūrį.
„LITAS” ATSISAKĖ NUO 

PASKOLŲ DRAUDIMO 
LIGOS ATVEJU

Tatai buvo padaryta pasku 
tinio valdybes posėdžio nutari 
mu. Pagrindinė priežastis — 
per didelis draudimo premijos 
pakėlimas. Piaeitais metais pa 
skolos draudimo premija už 
1000 dol. paskolos vieniems me 
tams buvo tik 1.20 dol. Nuo 
šių metu balandžio mėn. 1 d. 
ji buvo patrigubinta ir už 1000 
dol. paskolos reikėtų mokėti 
jau ne 1 20, bet 3.60 dol. Sąnia 
toje tam teikalui buvo numaty 
ta tik 300.00 dob, tikrumoje da 
bar reikėtų išleisti per 1000.00 
dol. Kadangi „Litas“ ima ne 
augštas palūkanas už paskolas 
ir moka augštus dividendus už 
indėlius, tai operacijų išlaido 
ms ir draudimams lieka labai n 
botos pinigų sumos. Paliekant 
trigubai panrangintą paskolų 
draudimą, ligos atveju tektų ar 
ba kelti palūkanų procentą už 
paskolas arba mažinti dividen 
dus. Susidarius lokiai padėčiai 
„Lito“ valdyba nuo paskolų 
draudimo ligos atveju nutarė at 
sisakyli.

Pagal čia minimą draudimą 
susirgęs „Lito“ skolininkas po 
trijų ligos menesių galėjo pri 
statyti di audimo įstaigai dakta 
ro pąžymejimą. Gavusi tok} pa 
žymėjimą, d-'auunno įstaiga ru 
ri perimti jo skolos ir palūka 
nų mokėjimą nuo susirgimo die 
nos ir mokėti tol, kol skolinin 
kas pasveiks aiba bus sumokė 
ta visa skola, bet ne daugiau 
kaip 10.000.00 dol. Pr. R.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Elzbietos vakarienė pra 
ėjo dideliu pasisekimu. Žmonių 
buvo labai daug ir viskas vyko 
labai gerai.

Rinkliava bažnyčioje 160.48.
Aukavo bažnyčiai S. Mozū 

raitis 100 dol., J. Mozūiaitis 50 
dol. A. Kairys 35 dol., po 25 
dol. p. Lenkaitis ir Žvingeiis, 
po 24 dol. A. Šimonėlis ir p. 
Lrpkė ir k t.

Skautų šventė. Montrealio 
lietuviai skautai ir skautės iš 
kilmingai atšventė savo globė 
jo šv. Jurgio šventę, šia proga
5 vai. po pietų bus šv. Mišios, 
kuriose dalyvavo organizuotai 
skautai ir po šv. mišių A. V. sa 
ieje iškilmingoji sueiga. Mišių 
metu pamokslą pasakė J. E. 
Vysk. V. Brizgys.

Metinė vakarienė įvyks ge 
gūžės pirmą savaitgalį, gegužės
6 dieną. Tai yra ypatinga mū 
su parapijos šventė. Visi para 
pijiečiai maloniai kviečiami jau 
dabar ruoštis šiam gražiam įvv 
kiui Prašome taip pat /įsų, kis 
gali, prisidėti prie loterijos, ku 
ri įvyks parapijos vakarienės 
metu.

Vasaros laikas. Balandžii 29 
d. 12 vai. naktį, laikrodžiai bus 
atsukti vieną valandą atgal. Pa 
maldos AV bažnyčioje vyks pa 
gal vasaros laiką.

AUŠROS VARTŲ CHORAS, 
vedamas muziko A. Ambrozai 
čio, suruošė retą savo pobū 
džiu vakarą - koncertą, kuriam 
davė įdomią programą. Vyrų 
choras ir vyrų oktetas išpildė 
eilę dainų, kurių dalį išpildė su 
orkestru ir solistu V. Kebliu. 
Koncertas tokiam vakarui ia 
bai Tverai nusisekė ir savo pro 
grama buvo vykęs. Dirigentas 
p. Ambrozaitis labai sėkmingai 
vedė koncertą ir susilaukė nuo 
širdaus gražios publikos, kuri 
gausiai užpildė salę, įvertini 
mo. Kaikurias dainas teko Kar 
toti. Koncrtui pasibaigus, Kle 
bonas T. J. Borevičius, S. J., pa 
sveikino chorą, padėkojo jam 
už gražų darbą ir įteikė cho 
rui su dirigentu p. Ambrozai 
čiu ir solistu p. Kebliu priešaky 
je puošnią pintinę gėlių. Malo 
nu pažymėti, kad p. Keblys, ku 
ris atsidėjęs dirba, yra pada 
ręs žymią pažangą. Po koncer 
to vyko balius, šokiams gro 
jant geram orkestrui.

LASALLE MOKYKLOJE 
praeitą šeštadienį televizija už 
registravo vaikams „Domino" 
pogramą. Iš viso buvo apie 40*1 
vaikų, persirengusių į įvairias 
kaukes: jų tarpe Gilius ir Rytis 
Bulotai. Rytis, persirengęs į 
Prancūzijos karalių Liudviką 
XIV, laimėjo prieš kitus, ir jį 
galima bus matyti vaizduojant 
Liudviką XIV „Domino“ pro 
gramoje šeštadienį balandžio 
29 d. nuo 9 vai. 30 min. iki 10 
vai. 30 min. ryto per kanalą 2.
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Anketos užbaigai
SKAITYTOJAI YRA SVARBIAUSI LA1KRAČŠIO 

BŪTIES LĖMĖJAI

Laiškai Redakcijai , K. L BENDRUOMENES REIKALAI
Alekso A. Braziukaičio patikslinimas.

Leidėjų pageidavimu buvo 
paskelbta „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ anketa, kurioje skaityto 
jai galėjo pasisakyti visais jiems 
kaip skaitytojams, tūpimais 
klausimais.

Atsiliepė, kaip dažniausia to 
kiais atvejais esti, palys spau 
dos entuziastai, spaudą seką, 
ją domis} ir gyveną kasdieni 
niais jos rūpesčiais. Atsiliepimų 
nedaugiausia, bet visiems, kas 
bet kokiu būdu į anketą atsilie 
pė, NL redakcija nuoširdžiau 
šiai dėkoja.

Atsakymąi, beje, neiškėlė 
klausimų, kurie „Nepriklauso 
moję Lietuvoje“ nebūtų buvę 
gvildenami, nagrinėjami, liečia 
mi. Jeigu kas suminėjo tūlas sri 
tis, tai daugiau apimties prasme 
— kai kam atrodo, kad kaiku 
rie reikalai NL redakcijos per 
mažai dėmesio susilaukia, kai 
kiti — perplačiai gauna laikraš 
tyje vietos. Bet čia tenka paste 
bėti, kad šia prasme anketos 
dalyvių nuomonės griežtai pi 
ipfekirato priešingybėmis: kas 
vieniems perdaug, kitiems — 
permaža ir atvirkščiai. Pavvz 
džiui, vieni labai patenkinti bu 
vo Gėtės „Fausto” spausdini 
mu ir prašyte prašė jo spausdi 
nimo nenutraukti, kiti gi — 
griežtai reikalavo „Faustą“ nu 
traukti. Vieniems eilėraščiai 
yra — laukiamasis svečias, ki 
tiems — bereikalingas lakraš 
tyje vietos užėmimas. Tiesa, 
tai gal vienintelis klausimas, 
kuriuo nuomonės griežčiau išs‘ 
skyrė. Kitais klausimais anke 
tos dalyvių nuomonės beveik 
vienokios.

Pati redakcija į savo darbą 
žiūri daug reikliau ir mato 
daug daugiau spragų. Ji labai 
norėtų ir keliamųjų klausimų 
sritį ir jų apimtį žymiai praplės 
ti — ir į gylį, ir į plotį, ir į augš 
tį. Redakcija labai norėtų pa 
tenkinti visus: ir tuos, kurie lau 
kia daugiau poezijos, literatu 
ros bendrai ir tuos, kurie mėgs 
ta kitus dalykus. Ir tai galima 
būtų padaryti tą sąlyga, kad 
laikraštis būtų žymiai didesnis 
arba dažniau išeitų. Kai an*r>e 
ji būtų patenkinti dėl savo pa 
geidavimų, Jiems nieko nekliu 
dytų pirmųjų pageidavimų pa 
tenkinimas.

Deja, tenka skaitytis su saly

AŠTRŪS SUSIKIRTIMAI DĖL RYTŲ EUROPOS TAU 
TŲ APSISPRENDIMO TEISĖS TARPPARLAMENTA 

RINĖJE UNIJOJE
Tautų apsisprendimo teisės kla 
usimu vyko įdomios diskusijos.

Balandžio pradžioje Ženevo 
je prasidėjo Tarpparlamentari 
nės Unijos šių metų sesija. So 
vietų Sąjungos delegacijai šį 
kartą vėl vadovauja Lietuvos 
TSR Augšč. tarybos prezidiu 
mo pirmininkas ir kartu Sovie 
tų S-gos Augšč. t. pr. Vicep- 
kas Justas Paleckis. Be jo dele 
gacijai priklauso dar Gubin, 
Gorkin, Borisov ir Kondučalo 
va.

Jau pačiomis pirmomis die 
nomis Ženevos posėdžiai buvo 
gerokai audringi. Būtent, kai 
buvo kalba apie kolonizmą, 
ypač kai Fed. Vokietijos dele 
gacijos narys Mommer (SPD) 

gomis, su galimybėmis, kurias 
pagerinti nėra lengva. Bet — 
galima. Ir tai priklauso nuo pa 
čių skaitytojų. Jeigu skaityto 
jai nori, jie tą gali lengvai pada 
ryti. Ir „Nepriklausomos Lietu 
vos” leidėjai, ir NL redakcija 
to nori nuoširdžiai. Tam tikslui 
yra vykdomas NL Mašinų fon 
do vajus. Jo tikslas — pertvar 
kyti „Nepriklausomos Lietu 
vos” spaustuvę, kad ji būtų pa 
jėgi laikraštį padidinti, padaž 
ninti, patobulinti ir padaryt’ j} 
maksimaliai patenkinančiu skai 
tytojų daugumą. Ir tai skaityto 
jams tikrai nėra sunku padary 
ti, nes spaustuves pertvarkymo 
planas numato tiktai apie 
15,000 dolerių, kurių fonde jau 
yra sukaupta apie trečdalis 
(trūksta 2 trečdalių). Jeigu 
kiekvienas skaitytojas nupirktų 
šėrų už 20 dolerių, tai klausi 
mas būtų išspręstas ir laikraštį 
turėtume nepalyginamai geros 
nį, ir gražesnį, ir daugiausia ati 
tinkantį mūsų norus ir pagei 
davimus.

Šitas reikalas, anketos užbai 
gai prisimintas todėl, kad ne 
vienas anketos daiyvis pabrėžė, 
kaip būtiną reikalą spaustuvę 
pertvarkyti, sumoderninti ir pa 
daryti pajėgia.

Atvirai kalbant, tikslas yra 
dar daug didesnis ir svarbes 
nis: yra tikslas padaryti „Ne 
priklausomos Lietuvos” spaus 
tuvę tokio pajėgumo, kad ji 
taptų ir leidykla, ir privačių 
darbų vykdytoja, atseit — ko 
mercine, ir kad ji laikraštį su 
gebėtų leisti ir tada, kai natūra 
liai gali sumažėti lietuvių, nes 
išeivijos žmonės, atsidūrę tarp 
svetimtautiškų girnų, bent tam 
tikru procentu yra sumalami ar 
ba nuskęsta kitataučių jūroje. 
Mūsų tautinis, patriotinis, uždą 
vinys numatyti ateitį ir, nesi 
gailint ir aukų spaudos reika 
lui, užbėgti įvykiams už akių. 
Nes kol bus gyva lietuviškoji 
spauda, kol bus gyvas lietuvis 
kasis žodis, kuris mums yra 
šventas ir įpareigojantis, tol 
mes būsime čia gyvi ka p lietu 
viai, kaip vertingos ir šiame 
krašte tautos žmonės. Tą 
mums įsako tėvynė, mūsų tau 
ta, mūsų garbė.

J. Kardelis.

pateikė vokiečių delegacijos 
memorandumą apie tai, kad 
tautų apsisprendimo teisė turi 
būti taikoma netik Azijoje ir 
Afrikoje, bet ir Vidurio bei Ry 
tų Europoje.

Ir britų memorandume pana 
šia tema pabrėžiama, kad So 
vietų Sąjunga esanti pati stam 
biausia kolonijinė valstybė da 
bartyje.

Pirmas susikhtimas įvyko 
tarp Mommerio ir Liberijos de 
legato, kuris tam posėdžiui pir 
mininkavo ir, matomai sovietų 
delegacijos įtaigojamas. Mom 
merio paprašė taja tema dau 
giau nekalbėti, kad konfercnci 
jos atmosfera nebūtų aštrina 
ma. _ .

Užtikęs mūsų periodinėj 
spaudoj ištraukas apie Ukmcr 
ges mieste įvykusį kaltinamąjį 
mitingą, kuriame, tarp k,tų 
dviejų kaltinamųjų, buvo pa 
liestas ir mano asmuo, randu 
reikalo pareikšti tiek:

Po prasidėjusio vokiečių - so 
vietų karo Krim. Polic. Ukmei 
ges apygardos viršininku bu 
vau paskirtas dviem mėn. vė 
liau, t. y. 1941 m. rugsėjo m. 
pradžioje.

Tuo pat metu atvykau į Uk 
mergės miestą.

Atvykęs iš pagrindų pakei 
čiau krim. polic. sudėtį, apvaly 
damas ją nuo tam darbui netin 
kamo elemento.

Mano tarnybos metu krim. 
polic. Ukmergės apygarda ue

MASINIAI LIETUVOS PILIEČIŲ ŠAUDYMAI PA 
LANGOJE, TAURAGĖJE, VIRBALYJE IR KITOSE 

LIETUVOS VIETOVĖSE
Naujos bylos prieš gestapinin kus Tuebingene, Kasselyje ir 

Anriche. — Baisūs vaizdai sušaudymų vietose.
Kaip jau trumpai pranešta, 

Tuebingene (Wuerttember 
ge), neseniai prasidėjo byla 
prieš du buvusius SS ir gestapo 
darbuotojus Richard Wiecheit 
ir Bruno Scrultz. Tai, kaip ži 
noma, tąsa Ulmo bylos, kur bu 
vo narpliojami masiniai šaudy 
mai Lietuvos pasienyje 1941 
metais. Jau Ulmo bylos metu 
tų dviejų kaltinamųjų pavar 
dės buvo minimos. Bet nebuvo 
žinoma, kur jie gyvena. Tuo 
tarpu jie gyveno čia pat Wuer 
temberge, ir dargi savomis tik 
romis pavardėmis. Vienas bu 
vo technikas Dailmerio - Ben 
zo įmonėje Sindelfingen, kitas 
buvo mokesčių inspektorius 
Freiburge. Bet speciali proku 
ratūra juos vis dėlto išaiškino 
ir jie nuo pereitų metų kalina 
mi.

Ir vienas ir kitas stengėsi
teisrhe savo pirmykščius pusi 
pažinimus visai arba dalinai pa 
neigti. Jie teisinasi Hitlerio ir 
Himmlerio įsakymais.

Šaudymai Palangos smėlio 
kopose.

Ir vienas ir kitas neneigia, 
čad buvę Palangoje 1941 m. 
birželio pabaigoje. Jiedu, girdi, 
dalyvavę tik šaudymų aikštės 
atitvėrime. Sušaudyta ta proga 
buvę apie 100 asmenų. Egzeku 
cijos komanda turėjusi apie 20 
vyrų, kuriuos komandavęs 
Schutzpolizei leitenantas. Su 
šaudomieji buvę vedami giupė 
mis po 8—10 iki duobės, kuri 
buvo 10 metrų ilgio, 2 metrų 
pločio ir 2 metrų gylio. Sušnu 
domieji turėjo prie duobės su 
stoti veidu į šaudytojus. Po 
kiekvienos salvės šaudomieji su

Ponų URBONŲ šeimą,
p. Urbonienės mamytei Lietuvoje mirus, 

širdingai užjaučiame
Au ’liūnų šeima.

APOLINARUI LAZDINIUI,
jo brangiąja! mamytei mirus Lenkijoje, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu su juo liūdime.
Fort William - Port Arthur

miestų lietuviai.

Bet čia įsikišo ir kitų tautų 
delegatai ir taip pat pasmerkė 
sovietinį kolonizmą. Pvz., Bei 
gijos atstovas pareiškė, kalbant 
apie kolonizmą, jokiu būdu ne 
galima apeiti sovietinį koloniz 
mą Ryaų Europoje. Tarpparla 
mentarinė Unija privalanti ko 
lonizmą pasmerkti, kur jis t’k 
reiškiasi. Tai, esą reikalinga 
tarptautinio teisingumo dėlei.

Sovietų delegacijos atstovas 
Borisas užtraukė savo seną gies 
mę, girdi. Rytų Europos valsty 
bės tik Sovietų Sąjungos pagal 
bos dėka padariusios ūkinę pa 
žangą.

Čia įsikišo jau ir Indijos de 
legatas. Ūkinės pažangos argu 
mentais nesą galima verstis.

Sovietų Sąjunga taip pat pa 

turėjo nieko bendro su izraelitų 
kilmės žmonėmis ir jų naikini 
mu.

Džiaugiuos, kad būdamas 
Krim. Polic. Ukmergės apygar 
dos viršininku, galėjau išgelbė 
t i daugelį vokiečiams nep. gei 
daujamų įvairių tautybių asme 
nu.

Tai patvirtinti yra užtektinai 
liudininkų ne tik Lietuvoje, bet 
ir čia, emigracijoje.

Vien dėl to turėja'u iš krimin. 
polic. Ukmergės apygardos vir 
šininko pareigų nelegaliai pasi 
traukti ir likusį Vokiečių okupa 
cijos laiką slapstytis.

Tai tiek.
A. Braziukaitis

(Buvęs krim. polic. Ukmergės 
apyg. viiš-kas).

krisdavo į duobę, o kurie lik > 
prie duobės krašto, tuos turėda 
vo sekančioji šaudomųjų grupė 
mesti į duobę. Kas rode dar gy 
vybės ženklų buvo galutinai 
pribaigtas „pasigailėjimo šū 

viu“. Iš pradžių Wiechert ir 
Schulz gynėsi patys nešaudę, 
bet paskui vis dėlto bent daii 
nai prisipažino, taip pat, kad 
jau nuo 1938 metų dalyvavęs 
gestapininkų akcijose Sudetų 
krašte, paskiau Klaipėdos kraš 
te ir kitur.

Kaltinamasis Bruno Schultz 
ilgus metus buvo augštas Til 
žės gestapo pareigūnas, prisi 
pažino, kad jis Tilžės gestape 
dirbęs skyriuje, kuris sekęs na 
cių priešininkus, Biblijos tyrinę 
tojus, žydus, svetimšalius ir kt. 
Tuo tarpu Ulmo byloje aiškiai 
buvo paliudyta, kad Tilžės ges 
tapo žmonės buvo kankinami ir 
buvo net nužudytų.
Masiniai šaudimai Tauragėje

Tauragėje 1941 m. liepos 2 
d. buvo sušaudyta 133 as.ne 
nys. Čia šaudymai vyko prie ru 
sų iškasto šarvuočiams sulaiky 
ti griovio. Wiechertas anksčiau 
buvo prisipažinęs, kad jis egze 
kucijos komandai vadovavęs. 
Dabar jis tai neigia. Vis dėlto 
jis ir dabar prisipažino, kad ke 
liais atvejais šovęs į tuos, kurie 
egzekucijos komandos salvė 
mis dar nebuvo galutinai pri 
baigti. Wiechertas jau 4 valan 
das po vokiečių įžygiaviino at 
siradęs Tauragėje, ir Schutz 
prisipažino buvęs tą dieną Tau 
ragėje; jis prisipažino 6 - - 8 
asmenų grupę vaiu nuvaręs iki 
sušaudymo duobės.

teikė konferencijai memorandu 
mą. Bet kai kurios to memo 
randumo vietos iodo, Kas Kre 
mliui šiandien tikrai arba taria 
mai iabjausiai rūpi: pasiekti 
m, padėties persilaužimą” nusi 
ginklavime, pasiekti užsienio 
karinių bazių likvidavimą (ži 
noma pirmoje eilėje JAV-bių), 
sudaryt inet nepuolimo paktą 
tarp NATO ir Varšuvos sove 
tinio bloko. Dar įdomu, kad 
Kremlius, palaikydamas Lenki 
jos siūlymą dėl branduolinio 
ginklo neturinčios zonos, mini 
tik Fed. Vokietiją, Lenkiją, Vo 
kietijos sovietinę zoną ir Čeko 
Slovakiją, bet ne Pabaltijo kraš 
tus ir ne Karaliaučiaus srit}. Ši 
ta rodo, koks nerealus tas pa 
siūlymas.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ KO
ORDINUOTO BENRADAR BIAVIMO REIKALINGU

MAS IŠKYLA VISU
Paskutinis KLB Krašto Vai 

dybos posėdis (1961. IV. 18.) 
buvo paskirtas labai svarbiam 
JAV ir Kannados Bendruome 
nių bendradarbiavimo, — glau 
daus, koordinuoto, — klausi 
mui, svarbiausia. Kr. V-bos pir 
mininkas Stp. Kęsgailą atidary 
damas posėdį, pasidžiaugė ir 
pabrėžė, kad galutinai susitarta 
dėl bendro B-nės Valdybų bei 
jų deleguojamųjų į susirinki 
mo, kuris įvyks Toronte ba 
landžiu 29—30 dd Tikimasi, 
kad šis pirmas šios rūšies susi 
rinkimas, kuriame susitiks IA 
V ir Kanados kraštų Valdybos 
drauge su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, iš 
spręs eilę labai svarbių klausi 
mų, kurie yra visai pribrendę 
ir būtini susitarimo.

Pagal susitarimą, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kraš 
to Valdybai uždėta pareiga re 
feruoti Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės Švietimo Centro kū 
rimo klausimas, Bendradarbia 
vimo klausimas ir Švietimo 
klausimas. Visiems šiems klau 
simams numatyti referentai ii 
koreferentai. IŠ KLB Kr. V- 
bos į šį susirinkimą vyksta iš 
Montrealio KLB Kr. V-bos pir 
minininkas Stp. Kęsgailą, Kul 
tūros Fondo pirm. T. J. Bore 
vičius, SJ V-bos nariai G. Ruk 
šėnas ir J. Kardelis, K. F-do 
nariai Dr. H. Nagys ir Vyt. Jo 
nynas; Toronte Kanados de 
iegaciją papildys A. Rinkūnas 
ir kt. PLB Valdyba dalyvaus 
in ccfrpore. JAV Beiidruom 
enės delegacijos sudėtis paaiš 
kės vėliau. Tvirtai tikima, kad 
šis susirinkimas išaiškins eilę 
svarbfų visai Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenei klausimų, 
padarys svarbių nutarimų, pa 
gilins ir išplės JAV ir Kanados

Jurbarke duobė buvo per maža.
Wiechert prisipažino dalyva 

vęs masiniuose šaudymuose Jut 
barke. Jo šefo Boehme įsaky 
mu 30—40 „kalinių“ iškasę 
duobę, kuri tačiau pasirodžiusi 
per maža tuos sulaipinti, kurie 
turėjo būti sušaudyti. Buvo ka 
sama didesnė duobė. Egzekuci 
ja Jurbarke buvusi ypatingai 
žiauri. Šaudomieji prie duobes 
buvo varomi šautuvų buožėmis 
ir lazdomis daužant. Čia dau 
gelis buvo sušaudyti veidu į 
duobė. Viso sušaudyta 320 as 
menų. Dar baisi detali: Vaiz 
das sušaudymo vietoje Jurbar 
ke buvęs toks baisus, kad poli 
cijos batalionas atsisakęs sau 
dyme dalyvauti. Tuomet egze 
kuciją vykdė vieni gestapinin 
kai. Šaudymų pertraukomis ges 
tapininkai gėrę degtinę.

Virbalyje žuvo 160—170 
Lietuvos piliečių

Wiecherto vadovaujama eg 
zekucijos komanda 1942 m. bir 
želio ar leipos mėn. juos sušau 
dė netoli miesto. Jo viršininkas 
jam pavedęs komandavima dėl 
to, kad jis (Wiechert) turėjęs
stiprų balsą. Egzekucijos vyku 
sios anot jo „tvarkingai” ir 
„sklandžiai“.

Čia ir kitose masinių šaudy 
mų vietose po egzekucijų bu 
vo suruošta „puota“ su valgiais 
ir stipriais gėrimais. Byla eis 
dar apie 3 savaites.

Dar dvi naujos bylos 
Vakarų Vokietijoje

Balandžio 6 d. ir Kasselyje 
prasidėjo byla prieš buv. Schu 
tzpolizci vyr. Įeit. Franz Lecht 
haler (70 m.) ir Willy Papen 
kort (52 m.). Pastarasis dar iki 
pereitų metų buvo poucitns 
vyr. komisaras Essene. Jie abu 
kaltinami su savo policijos da 
liniais Rytuose dalyvavę ma 
siniuose šaudymuose, ypač Gu 
dijoje. Bet byloje minima ir 
Lietuva.

Didesnė byla prieš 5 kaltina 
muosius paiuosta Auricho teis 
mo. Byla prasidėjo balandžio 
24 d. Čia taip pat eis apie ma 
ęitajus sušaudymus Lietuvoje 
(220 asmenų). Kaltinami: 1) 
Gydytojas dr. med. Hugo Wer 
nėr Scheu, gim. 1910 m. Šilu 
tėję, 2) buv. SS pareigūnas ir 

jojimo mokytojas Karl Struwe.

DIDELIU SVARBUMU
Bendruomenių bendrudarbiavi 
mą ir tuo pasitarnaus lietuvy 
bės tvirtumo reikalui.

Po šio pagrindinio dienotvar 
kės punkto buvo apsvarstyti 
smulkesni klausimai.

Kultūros Fondo pirmininkui 
T. J. Borevičiui pareferavus, bu 
vo apsvarstyti Kanados lietu 
vių katalikų vaikų kongreso 
klausimas ir konstatuota, kad 
pagal KLB Krašto Tarybos nu 
tarimą, šio gegužės mėn. gale 
Hamiltonas organizuoja Kana 
dos lietuvių Jaunimo Sąskrydį, 
kurio apimtis ir programa bus 
paskelbta vėliau.

Sekamai buvo aptarti tūli 
nesklandumų faktai dviejo.v 
B-nės apylinkėse, pareiškian 
viltį, kad tie nesklandumai, 
juos išsiaiškinus, netrukus iš 
nyks, kaip jie yra išnykę ir ki 
tose apylinkėse, kai paaiškėjo, 
jog tai yra ne tiktai bergždžias, 
bet ir toks reiškinys, be kurio 
tautiečių bendradarbiavimas 
yra ir malonesnis ir naudingos 
nis.

Svarstytas 8-sios Kanados 
Lietuvių Dienos ruošimo klau 
simas, kiek jis yra taip’pat ir 
KLB Kr. V-bos reikalas. Pa 
geidauta platesnės informacijos 
ir Dienos garsinimo.

Dr. J. Šemoga painformavo, 
kad KLB įčarterinimo klaus- 
mu jis lankėsi pas advokatą s 
G. Rukšėnu ir kad klausimas 
judinamas ir eina pirmyn. Bai 
giantis V-bos posėdžiui konsta 
tuota, kad, žiūrint KLB Krašto 
Tarybos paskutinės sesijos past 
sakymo, kad Krašto Valdybos 
nariai lankytų Apylinkes, — 
pirmininkas pareiškė, kad lig 
šiol nė viena apylinkė tokio pa 
geidavimo nepareiškė.

KLB KV I.

59 m., 3) buv. krim. pol. asis 
tentas K. Schmidt, 47 m„ 5) 
bv. SS pareig. Freidrich Jagst, 
54 m. (iš Tilžės). E.

DAR APIE LIETUVI, NUO 
SOVIETINIO POVANDENI 
NIO LAIVYNO, PABĖGUSI 

I ŠVEDIJĄ
Atsitikimas ir retas ir drama 

tiškas. Tai buvo naktį iš balan 
džio 6 į 7 čneną. Sovietų povan 
deninių ar kitų karinių laivų 
flotilė manevravo Baltijos jū 
roję. Lietuvių jūrų kapitono 
vadovaujamas povandeninių 
laivų pagelbinis laivas „MBSS 
150" pamažu nuc kitų aoyieti 
nių laivų atsitolino ir paėmė 
kursą į Švediją, į Gotlando sa 
lą. Kai sovietų pagrindiniai lai 
vai tai pastebėjo, lietuvio vado 
vau j amas laivas buvo jau gei 
kai toli nuplaukęs. Tuomet so 
vietiniai karo laivai ėmė tą pa 
sišalinusį laivą vytis. Bet jau 
nepavijo.

Pirmiausias sovietų ambasa 
dos rūpestis buvo jieškoti kon 
takto su lietuviu jūrų karininku 
ir įtaigoti jį, kad grįžtų į savo 
laivą. Bet švedai pirmomis die 
nomis tokiam kontaktui neda 
vė Itidimo. Po to lietuvis kari 
ninkas pareiškė, kad jis sutin 
ką su ambasados pareigūnu pa 
sišnekėti, žinoma, švedams da 
lyvaujant.

Dar smulkmena: lietuvis lai 
vo kapitonas dar jūroje užraki 
no patalpą, kurioje buvo sūdė 
įgulos ginklai. Raktą pasiėn. 
su savim į krantą. Būdamas 
jau švedų pareigūnų žinioje, 
kapitonas raktą atidavė šve 
dams, o tie jį grąžino sovieti 
niam pareigūnui.

Kita smulkmena: Švedų Got 
lando salos pakraščio patran 
kos jau buvo paruoštos „mū 
šiui“, kai sovietinis laivas vis 
daugiau artėjo prie krašto. Šve 
dų pakrančio sargyba negalė 
jo žinoti, kas šia darosi: gal lai 
vas artinasi agresingais tikslais. 
Kai vėliau viskas paaiškėjo, pa 
trankos vėl buvo aptrauktos už 
danga. . .

„Eltos Informacijų“ bendra 
darbio papildomu pranešimu iš 
Stockholmo, lietuvis jūrų leite 
nantas balandžio 10 d. dar te 

Nukelta į 7-tą psl.
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HENRIKAS NAGYS

MĄCtmUUAf ir ŠtftUAi,..
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

,, Kažkodėl niekas niekada 
METMENŲ nerecenzuoja”, ra 
šo man šio žurnalo redaktorius 
dr. Vytautas Kavolis. Taigi. 
Prieš keletą metų taip triukš 
mingai laikraščiuose besireiš 
kią mūsų kultui os gelbėtojai 
vienas po kito metė plunksnas 
ir grįžo prie įdomesnio (Tur 
būt, ir pelningesnio?) užsiėrni 
mo. Jų domėjimasis mūsų kul 
tūra, atrodo, baigėsi tada, kai 
nebėra reikalo kovoti už savą 
ją kūrybą. Kitaip tariant, ir to 
ji kūryba užgeso. Vienas kitas 
jų dvasios palikuonis dar atkak 
liai rašinėja apie savo paties 
nepaprastus atsiekimus, bet tai 
skamba irgi paskutiniojo rude 
ninio žiogo šermenine gaida.

Tai ne pesimistiškas konsta 
avimas. Priešingai. Oras pasi 

darė grynesnis. Dabar jau ler.g 
viau galima atskirti tikrus da 
lykus nuo netikrų. Gryną pini 
gą nuo geležėlės.

Kadaise taip aistringai gincy 
to manifesto teigimas išsipildė : 
tikroji kūryba nežlunga ir ne 
pelyja. Ji viena, taigi, teliudys 
mūsų tikruosius atsiekimus, 
nes jie nepriklauso nei nuo pik 
to šmeižto, nei nuo autorekla 
mos. Todėl nenuostabu, kad ir 
apie „Metmenis“ maža kas te 
kalbėjo. Susirūpinusiems savo 
daržu, tas žurnalas tebuvo tiek 
įdomus, kiek jis galėjo suteikti 
erdvės ir galimybių išsirėkia 
nuoti. Kitiems gi, sveikinu 

siems jį atvira širdim, kiekvie 
nas naujas jo numeris buvo įro 
dymas, kad jaunoji mūsų kar 
ta toli gražu nėra palikusi sa 
VO tautos, kad ji neklaidžioja 
ūkanose, kad ji 1 a b a • g e 
r a i žino, ko nori ir ko siekia.

Tiesa, buvo ir kritiškų balsų. 
Jų reikia. Jie negąsdina žmo 
nių, kurie pasisakė už laisvą 
^mogauą apsisprendimą, net 
oponentas jiems yra gerbtinas 
ir būtinas dialogo dalyvis. Kn 
tikos neapkenčia tiktai žmonės, 
neapkenčią tiesos apskritai.

„Metmenys“ išlaikė pirmo 
sios ugnies bandymą. Žurnalan 
susitelkė jauni mūsų intelektua 
lai, mokėję atskirti rimtą pa ta 
rimą nuo sarkartiško plepalo, 
tikrą rūpestį jų leidiniu nuo ap 
simetusio moralisto aimanos: 
„Kurgi dabar tie mūsų jaunieji 
eina?“. Trečiasis žurnalo nume 
ris turėjo ir indiferentiškam ste 
bėtojui įrodyti, kad „Metme 
nys“ žvelgia į išeivijos proble 
mas su derama rimtim ir jieško 
atsakymų po paviršutiniškais 
patriotizmo apdangalais. Jie 
mato kitaip ir Lietuvą (argi ga 
lėtų kitaip būti?), ir mūsų kul 
tūrinius uždavinius, ir mūsų po 
litinę veiklą. Daugelis dalykų, 
atrodę senesnei kartai savaime 
suprantamais, jiems sukelia vi 
są eilę nuoširdžių abejonių.

Jie nebenori tiktai kartoti sena 
sias formules. Senosios formų 
lės jiems nieko nebereiškia. 
Senieji receptai jiems atgyve 
nę. Jie jieško savo atsakymų 
ir savo veiklos kelio. Jie jieš 
ko ir savo kūrybinio veido.

Galimas dalykas, nevisi su 
pras ir įsijaus Algimanto Mac 
kaus kūrybon, bet negalima 
neigti tos poezijos autentišku 
mo. Kitaip skamba šios kartos 
žodis, nes jis ir gimė kitose apy 
stovose ir kitokiose sielose. 
Šioji karta buvo tikrų našlaičių 
karta, užaugusi karo dūmuose 
ir totaliam žmogaus paniekini 
me. Sunku suprasti todėl paty 
čias dėl vienaip ar kitaip mato 
mų kaikurių tiesų. Yra dar ir to 
kia laisvė — kentėti ir abejo’i! 
Ir vargu ar kas turi teises mca 
ti akmenį į tuos žmones, kurie 
be jokios egzaltacijos ir be jo 
kio maivymosi taip paprastai 
klausia savęs: Kur eini, ma 
noji karta?” ySaulius Šimoliū 
nas).

Dažnai yra tokių valandų 
Žmonių gyvenime, kai geras 
žodis ir ištiesta ranka daugiau 
pasako, nei šimtas plakatų. 
„Metmenyse" yra susitelkę to 
kie žmonės, jauni žemės kryž 
kelėje. Ištieskime jiems draugo 
ranką. Jie to nepamirš, Ir tada 
nebereikės būkštauti dėlei jų 
nutautėjimo ir jų paklydimo. 
Ir geriausias ženklas tokio mū 
sų bendrojo likimo ir kelio bus, 
kai „Metmenys“ rodysis dar ii 
gus metus. Nepamirškime tai, 
kai paimsime į rankas nuo kny 
gyno stalų naują to žurnalo nu 
merį. Nepadėkime jo atgal. At 
vertę jo puslapius namuose mes 
tikrai galėsime suprasti šitos 
jaunosios kartos mąstymą ir. 
problemas.

Būti atviru kito tiesai yra ge 
riausias meilės liudijimas.

Kada nors būsime laimingi, 
kad klausėmės savo jaunųjų žo 
džio ir stengėmės juos supras 
ti. Daugiau bus.

ATENTATAS PRIEŠ 
UKRAINIEČIŲ EGZILUS 

MIUNCHENE.
Balandžio 12 d. 3 vai. ryto 

sprogmenys, prilipdyti prie uk 
rainiečių spaustuvės „Cicero“ 
patalpų, sprogo ir suardė sieną 
ir kit. Žmonių nenukentėjo. 
Spausuvėje spausdinamas uk 
rainiečių egzilų laikraštis. Prieš 
kurį laiką buvo bandytas a ten 
tatas prieš to laikraščio redi.k 
torių. Jis gavo per paštą siunti 
nėlį, kuris atidarius sprogo ir 
redaktorių tik lengvai sužeidė. 
Policija įvykį tiria. Esama įsi 
tikinimo, kad tai politinis aten 
tatas. E.

Kodėl Chruščiovas supyko ant lietuvių?

CocTOfiHwe aaMKa-Asopųa, 
pe3HA«HUHH Be/IHKHX KHĮI3(M 

JIhtoochhx ,b Tpawaw Ha ocrpoBe 
■ 1951 roAy.

Bha 3aMKa-ABopųa, pe3nneHųnn 
BenHHHX KHR3BH jlHTOBCKHX

B Tpanan na oerpose b I960 rogy 
nocne pecTaapaųHH.

A bot nan Bbir/iagen 3smok b nopy 
csoero pacųBeTa. Pecraaparopsi 
nocfaBH/iH ųeribio BoccraHoanTb 
aro bo Been Ob/non nbiuiHOCTH.

Lietuviškas šių parašų 
vertimas:

Didžiųjų; Lietuvos kunigaikš 
čių pilies - rūmų Trakuose sto 

vis 1951 metais.

Didžiųjų Lietuvos kunigaikš 
čių pilies - rūmų, rezidencijos 
Trakuose, ežero saloje vaizdas 

po restauracijos.

O Štai kaip pilis atrodė savo žy 
dėjimo laikais. Restauruotojai 

nusistatė ją atstatyti visam 
puikume.

V. Rastenis, š. m. „Dirvos” 
32 nr., pacitavęs pasipiKlinusį 
soviet, prof. Žiugždą, klausia: 
„Jeigu taip nusideda restauraci 
nė dirbtuvė, tai kaip yra iš vi 
so su paminklų apsaugos įstai 
ga?"

Labai „netūraliai", kaip so 
vietuose — „Sniat* s učiotn •“ 
Ir „istorija" paprasta:

1. Š. m. sausio 22 d., CK ple 
numd posėdyje, ChrušČiįovas 
visu įsiutimu puolė Ukrainos 
vadinamą ministerį piimininką 
Nikiforą Kalčenko už tai, kad 
pr. metų Ukrainoje buvo pits 
blogiausias derlius per paskuti 
nius 15 metų. Rodydamas pirš 
tu į Kalčenko, Chruščiovas rė 
kė:

,,— Ir štai jis sėdi dabar su 
mumis, CK narys, Augšč. So 
vieto deputatas, respublikos 
premjeras! Sėdi lyg kad niekur 
nieko, lyg jokių klaidų nepa 
daręs! Toks neatsakingumas ne 
leistinas!!!”, jau bliaute bliovė 
Chruščiovas. Vis didėjanči’. 
įtūžimu puolė Kijevo vyriausią 
„poną” už stadiono statymą; 
čia pat prisiminė Iblisy stato 
mą sadioną; na ir pakilusia 
įsiutimu, tuojau pat iškaišė kai 
Jį lietuviškiems komunistams 
už restauravimą senovės pilių 
bei kitų paminklų.

Reikia įsivaizduoti Chrušči 
ovo įsiutimą — visoje plačioje 
„tėvynėje” nesugeba sukurti to 
kio impozantiško aparato, o 
čia štai lietuvių. . . suskių’ „res 
publika”. . . ,,—Sniat’ S učio 
ta!!!” Ir kumščiu į stalą.

2. Neužmirština, kad ten, 
amerikietiškai išsireiškiant, su 
perklasiško biurokratizmo šalis 
ir kad nuo neatmenamų la.kų 
visuotinai galioja posakis: 
,,—skoro skazka skazyvajetsia, 
da ne skoro dielo dielajetsia“ 
(lietuviškai maždaug — paša 
ka sekama greitai, darbas dir 
bamas lėtai). Tad tik vidury va 
sario teatvažiavo Lietuvon 
Chruščiovo žento Adžubiejaus, 
„Izvestijų“ vyr. redaktoriaus 
pasiųsti du (vienam nepatiki 
mas joks darbas!) „korespon 

dentai“ (aišku, korespondentas 
su „angelu sargu") Konovalov 
ir Ponomarenko. Ir štai, tik ga 
le vasario tilpo „Izvestijose“ 
anų „korespondentų”, palygin 
ti, ganėtinai švelnus pareiški 
mas:

„Ar laikas dabar atstatinėti 
pilis?”

Senais laikais Lietuvoje buvo 
daug feodalinių pilių. Amžių 
bėgyje tos pilys iro, nyko. Vie 
nų liko tik griuvėsiai, kitos at 
sekamos tik iš dokumentų.

Dabar, apie kaikurias tų bu 
vusių pilių vystoma ir plečiama 
didelė bei brangiai atsieinanti 
statyba.

Prie Lietuvos TSR ministrų 
sovieto yra sudarytas statybos- 
-architektūros komitetas (žiūr. 
Metmenys nr. 1, Jurgis Gimou 
tas — mano pastaba — J. D. 
Č.), kuris savo keliu suorgani 
zavo didžiulį moksl. restauraci 
nį aparatą su konstruktorių ats 
kiru būriu. Šiam aparatui pa 
vesta atkurti, atstatyti iš griuvę 
šių paminklus, buvusios feodą 
lų didybės bei galybės. Restau 
raciniams darbams kasmet išlei 
džiama milionai rublių.

Štai jau daug metų iš gnu 
vėsių atstatinėjama pilis Tra 
kuose. Išlaidų didumu šis sta 
tinys gali konkuruoti su dideliu 
bei galingu elevatoriumi. O to 
kių „statybinių objektų" ies 
publikoje — dešimtys.

Visur — ar tai važiuotum 
Nemunu žemyn, ar šiaurėn, 
prie sienų Latvijos, ar į vaka 
rus, Pamario kryptimi — tik 
kyla atstatomosios pilys. Dar 
daugiau. dabar architektai, 
„įgavę skonį“, pradėjo atstati 
nėti beveik visai be pėdsakų iš 
nykusius lietuviškų didžiųjų 
magnatų rūmus.

Mes nieko neturime prieš 
(dėmesio! — taip rašo „vyrės 
niojo brolio“ laikraščio, part; 
jos oficiozo pasiųstieji , korės 
mindentai” — J. D. Č.) taupų 
elgesį restauruojant gilios seno 
vės paminklus. Ypač brangiu 
tinus istorine bei architektūrine 

plotme paminklus, žinoma, rei 
kia restauruoti. Bet ar verta da 
bar (visur mano pabraukta — 
J. D. Č.) tvarkyti tuo: darbus 
tokiu plačiu mastu bei tiek išlaį 
džiai liaudies lėšų atžvilgiu? 
Mūsų įsitikinimu, n e. Dar ne 
atėjo tokiems žygiams bei dar 
bams laikas. Dabar dar respub 
hka ne tiek turtinga, kad gale 
tų milionus laidyti atkūrimui se 
novinių pilių iš griuvėsių. Ką 
čia nuodėmę slėpti (aš taip ver 
čiu — ./ego griecha tajit", nes 
tokiu savotišku sakiniu duodu 
ma suprasti apie veiksmo nusi 
kaitimą — J. D. Č.), atstato 
mos tos pilys dažnai šalia čia 
pat esančių kaimų bei vienkie 
mių, kur žmonių gyvenimo są 
lygos dar blogai organizuotos, 
kur didelė stoka gamybiniams 
bei ūkio reikalams būtinų patai 
pų. Taip pat dar jaučiamas trū 
kūmas kultūrinių centrų, kurių 
daliai iki šiam laikui dar nuo 
mojamos patalpos gyvenamuo 
se pastatuose. Ką jau bekalbėti, 
juk

pačiame Vilniuje dešimtys 
namų reikalingi skubaus 

remonto.
Nejaugi visos išvardintos prob 
lemos mažiau reikšmingos, 
kaip pilių restauravimas ar net 
atstatinėjimas?!

Mūsų šalyje labai rūpinama 
si istoriniais paminklais. Bet 
kai žiūri į karštligišką atstati 
nėjimą Lietuvos pilių, nety 
čia(?!) galvoji, kad šiuo, kaip 
ir kiekvienu atveju, būtinas ati 
tinkamo saiko jutimas.“

Ši minėtų „Izvestijų“ bend 
radarbių „korespondencija" pa 
rašyta ir pasirašyta Vilniuje. 
Čia įdėtos trys nuotraukos Tra 
kų pilies: a) griuvėsių, b) vaiz 
do po 1960 metų restauravimo 
ir c) didingo vaizdo, kaip pilis 
buvo žydėjimo metais atrodžiu 
si bei kokia dabar užsimota at 
statyti, tiesiog atkurti.

Žinoma, velniai kutena Chruš 
čiovą bei jo pakalikus, kai ~na 
to, „jaunesniuosius brolius“ ne 
tik pralenkus „vyriausiąjį”,

bet kad pastarasis jau ’ik svajo 
nėse tegali pavyti p 1 r 
m u o si u s. Siusdamas
iš apmaudo bei pavydo, jis siun 
čia savo „opričnikus" .Aistabdy 
ti įsibėgėjusius — „Sniat* s 
učiota!“ Kur tai matyta lenkti 
„vyresnįjį“?! Ypač, kai dar vi 
sai gerai atsimenami neseni 
„nuopelnai“ — 1930 metais 
Stalino sugalvotoji „re 
konstrukcija” Maskvos, kai pa 
statai - unikumai nugriauti, kad 
net žymių neliko. Štai nuo \a 
dinamos ,,Kitaj — gorod stie 
ny”, vieno seniausio Simono 
vienuolyno, impozantiško 
„chramo“ Kristaus Išganyto 
jo, Triumfalinių bei vadinamų 
„Krasnyje” vartų ir daugelio 
„cerkvių“ liko tik prisimini 
mas. Tų didingiausių pastatų 
vietoje pastatytos jau baigian 
čios irti dėžės, gyvenamais na 
mais vadinamos. Pačiame cent 
re Maskvos suprojektuotas ir 
įpusėtas statyti vadinamas 
„Dvorec Sovietov“, turėjęs 
pralenkti Š. Amerikos didin 
giausius pastatus, kurio vien iš 
reklamavimui buvo išleistos mil 
žiniškos sumos ir kurio statybą 
antrojo pas. karo metu sustab 
dė Stalinas, dabar Chruščiovas 
riktelėjo — „Sniat* s učiota!” 
Net įsakyta architektus pa 
traukti atsakomybėn.

Tad ar gali būti lietuviams 
tai, apie ką ir svajoti uždrausta 
pačiam „didžiajam broliui“? 
Aišku be komentarų. Ir palai 
žiūnas Žiugžda, patyręs iš „Iz 
vestijų” Chruščiovo nusiteiki 
mą,į žinoma, pirmutinis pasi 
skubino įsiteikti „choziainui“.

Jonas D. Čėsna.
KOEGZISTENCIJA

Italijoje, Neapoly, kur knibž 
da bolševikų, rusai, eidami 
Chruščiovo nurodymais, rado 
rašytojų, kurie sudarė organi 
zaciją, pasivadinusią „Europos 
rašytojų bendrija“, kurios tiks 
las „rytų ir vakarų Europos ra 
šytojų suartėjimas"... Ton 
„benrijon“ jverbuoti Venclova, 
Korsakas, Baltušis, Mieželaitis 
ir kiti panašūs.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

21.
Skyriaus vedėjos žvilgnis slydo pro Viktorijos ausis kaž 

kur į tolį, o jos balsas skambėjo dar nemaloniau, negu visada; 
Viktorijai pasirodė, kad tame balse yra metalinio skambėji 
mo; vedėjos balsas buvo nemaloniai melodingas.

— Jums, daktare, tektų truputėlį pavažiuoti, — pradėjo 
vedėja, — ir tektų tuojau pat. Komandiruotė jau išrašyta, 
dienpinigiai paruošti.

Viktorija buvo apstulbinta.
— Kur? — tepaklausė ji; vedėjai dar neatsakius, ji pat’ 

stengėsi jau įminti šią mįslę.
— J Taliną.
— Kur?
— f Taliną. Girdėjote, tur būt, daktare, tokį estų miestą.
— Pet aš nieko nesuprantu. Ką gi aš ten veiksiu?
— Aš taip pat nieko nesuprantu. Ir nežinau net, ką su 

savo žiniomis jūs galėtumėte veikti. Tur būt, nieko. Manau, 
kad jums užteks, jei kantriai sėdėsit.

— Tačiau kur aš turiu kantriai sėdėt? — Vedėja jau ne 
beatrodė Viktorijai grėsmingą, tačiau tapo dar nesimpatiš 
kesnė.

— Važiuosit į svečius, kaip delegatė. Kažkoks ten šuva 
žiavimas, terapeutų ne terapeutų, endoknnologų ne endokri 
nologų, gerai nė nežinau, nes iš ministerijos skambino tele 
fonu.

— Tačiau kokia gi aš endokrinoiogė, daktare! Arba 
kokia terapeute!

— Ir aš taip manau. Tačiau ministerija jus siunčia, o to 
liau ne mano reikalas.

—— Ministerija? .... ........ ............. . _ .... _

— Negi aš? Jei nuo manęs priklausytų, aš jus prie knv 
gų geram pusmečiui pasodinčiau, net prie ligor.io lovos nepri 
leisčiau! — Vedėja atsistojo; tai turėjo reikšti, kad audienci 
ja baigta. — Eikit, daktare, susiruošti.

— Plaukit, drauge skyriaus vedėja, ne taip greit, — Vik 
torija ėmė karščiuotis. — Jūs manot, kad taip viskas papras 
ta — nueit j stot}, sėst į traukinį ir išvažiuoti?

— Ką aš manau, tai jau mano reikalas. Galit sėst į frau 
kinį, galit sėst į lėktuvą, galit sėst į automobilį — tai jau jūsų 
reikalas. Smulkiau jums paaiškins rašinėj. Linkiu sėkmingos 
kelionės.

Skyriaus vedėja išėjo pro duris, o Barva.nienė liko jos 
kabinete; akys tuoj priplūdo ašarų, ir ji negalėjo suprasti, ar 
tos ašaros — iš pykčio, ar dėl kitoniškų jausmų.

Raštinėj sekretorė buvo iškalbingesnė. Ji papasakojo, 
kad į tą suvažiavimą buvo ruošiamasi ne šiandien ir turėjusi 
važiuoti visai ne Barvainienė. Tačiau v’.’-na endokrinclogė 
nusilaužė koją, įkritusi į paliktą atdarą rūsį virtuvėj, o antro 
ji yra nėščia, jau dekretinėse atostogose.

— Ir vien dėl to aš privalau važiuoti?
— Kaip tai vien dėl to? — Būtinai privalot. Ministerijos 

įsakymas. Telefonograma. Aš ministerijoj draugę turiu, mi 
nistro sekretorę. Tai ji taip ir pasakė: „Būtinai“.

„Paskambinsiu Tomui“, — nušvito Viktorijos galvoje; 
tik dabar ji prisiminė, kad gyvena pasaulyje Tomas.

Sekretorė tęsė:
— Štai jūsų komandiruotė. Pasirašykit, kad gavote. Bu 

halterijoj paimsit pinigus. Beje, važiuosit traukiniu ar aulo 
mobiliu? Traukiniu nepatogu. Reikia persėst Rygoj. O ka 
da ten sekantis tiaukinys, tai aš jau nebežinau. Gal keliolika 
valandų? K ą darysit, jei naktį tektų laukti?

— O apie kokį automobilį tamsta kalbi?
— Kaip tai kokį? Argi jūs nežinote, daktare? Aš ma 

nau, kad jūs gal jau ir susitarėte?
, —Su kuo? __________ 3^. ...Jk—• —

— Su daktaru Adomėnu.
Viktorija nuraudo; jai pasirodė, kad sekretorė su pašai 

pm psitenkinimau stebi jos veidą.
— Kuo čia dėtas daktaras Adomėnas? — Barv&inienė 

stengėsi suvaidinti abejingą, tačiau jos balsas virpėjo. Jai at 
rodė, kad sekretorė Adomėną įterpė tyčia.

Sekretoiė šaltai nusišypsojo.
— Ką gi, važiuoja ten ne tik endokrinologai, bet ir tėra 

peutai. Daktarą Adomėną ministerija ne šiandien paskyrė. 
Jis būtų vykęs su ta daktare, kuri nusilaužė kc ją, bet nušilau 
žė ji, o ne jūs.

„Adomėnas, matyt, iš tikrųjų važiuoja, bet toji moteris 
iš manęs vistiek šaiposi“.

— Aš važiuosiu, žinoma, traukiniu.
— Kaip norit. Tik nepameskit biletų, pristatykite pas 

kiau mums.
Viktorija paėmė telefono ragelį ir ėmė sukti skritulį. Pir 

mosios tarybinės ligoninės komutatorius buvo užimtas: kai 
Viktorija įsijungė į komutatorių, paaiškėjo, kad užimtas sky 
riaus telefonas. Pagaliau pavyko jai susisiekd su reikiamu 
numeriu; ji paprašė daktarą Baivainį,

— O kas prašo? — paklausė kitame laido gale smalsus 
moteriškas balsas.

— Jo žmona. Barvainienė.
— Prašom palaukti. Tuojau. — Po ilgesnės pauzOs: — 

Daktaras Barvainis negali prieiti. Jis užsiėmęs.
— Bet pasakykit, kad labai svarbus reikalas. La-bai. Su 

prantant?
— Suprantu. —- Kitame laido gale vėl gaudė tyla, tik 

komutatoriaus telefonininke keletą kartų klausė: ,Ar jau bai 
gėt kalbėti?“ — Daktaras Barvainis tuoj prieis. Prašome pa 
laukti.

Po to ragelyje ėmė pypti, dar po to Barvainienė vėl ir 
vei suko skritulį ir pagaliau išgirdo atsiliepiant Tomą. Kažicas 
lyg sukrebždėjo jos viduje — gal gailesys, gal pasiilgimas, 
gal noras pasakyti: „Tomai, pamirškim, kas buvo negera“.
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Krėvė Baku mieste
Lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė - Mic 

kevicius 1909—1920 m. gyveno ir dirbo dabartinės 
Azerbaidžano TSR sostinėje Baku. Iki šiol šio įžymio 
jo rašytojo gyvenimo ir veiklos laikotarpis mažai te 
buvo žinomas. Pastaruoju metu žurnalistas J. Skliu 
tauskas, lankydamosis. Baku mieste, susitiko su visa ti 
le Azerbaidžano rašytojų ir kultūros veikėjų, kurie 
kartu dirbo su V. Krėve - Mickevičium arba buvo jo 
mokiniai. Jie patiekė daug vertingų žinių apie V. Krė 
vės - Mickevičiaus pedagoginę - kultūrinę veiklą mi 
nėtu laikotarpiu. Čia spausdinami J. Skliutausko strai 
psnyje pateikti duomenys.

1908 metų pabaigoje sėkmin 
gai užbaigęs sv. Vladimiro 
vardo universitetą Kijeve, ki 
tais metais, Vasarop, V. Krėvė- 
-Mickevičius atsikelia į Baku. 
Kaukazo švietimo apygardos 
globėjo Rudolfo 1909 m. lie 
pos 24 d. įsakymu Nr. 15958 
V. Krėvei - Mickevičiui leidžia 
ma dėstyti rusų kalbą ir Ii teta 
turą Baku realinėje mokykloje.

Baku realinė mokykla, kurio 
je V. Krėvė - Mickevičius pra 
dėjo savo pedagoginę veiklą, 
buvo viena stambiausiųjų mies 
to mokyklų. Ji buvo įkurta 
1874 metais. Čia mokėsi dau 
giau kaip 700 mokinių. Buvu 
sios realinės mokyklos patalpo 
se dabar Įsikūręs Azerbaidžia 
no Valstybinis universitetas. 
Baku realinėje mokykloje ypa 
tingas dėmesys buvo skiriamas 
augštąjai matematikai, fizikai, 
tiksliesiems motislams. Jos auk 
lėtiniai daugiausia buvo ruošia 
mi komercinei veiklai, iš dalies 
stoti į augŠtąją technikos mo 
kyklą.

Pirmąkart V. Krėvės-Micke 
vičiaus pavaldė minima Baku 
realinės mokyklos pedagogų ta 
rybos 1909 m. rugpjūčio 27 die 
nos posėdžio protokole.

Iš jo asmens bylos ir kitų Ba 
ku realinės mokyklos ptdago 
gų tarybos dokumentų matyti, 
kad V. Krėvė - Mickevičius ia 
bai mylėjęs jaunimą, jam patik 
davę su juo dirbti. Nuo 1910 
metų kasmet, jam pačiam pia 
Šant, buvo SKiriuinas klasės auk 
lėtoju. 1914 m. rugsėjo 1 d. jis 
trims metams buvo išrinktas 
pedagogų tarybos sekretorių 
mi. Be to, nuo r 912 metų j«s 
vadovauja f andamentaluiei bi 
bliotekai, kuiioje buvo kelias 
dešimt tūkstančių tomų knygų.

V. Krėvė - Mickevičius ture 
jo kolegijos asesoriaus laipsnį, 
o 1915 m. sausio 1 d. Augščiau 
siuoju įsaku už pedagoginę 
veikla jis buvo apdovanotas 
trečiojo laipsnio šv. Stanislovo 
ordinu.

, Gerai pažinojęs V. Krėvę - 
- Mickevičių tos pačios mokyk 
los dėstytojas, rašytojas Abuu 
la Talyb-Zade1) savo prisimini 
muose apie jį rašo, kad, pirmą 
kart jam pasirodžius mokyklo 
je, mokiniai smalsiai sužiuro,

’) Abdulos lalyb-Zade ir kitų 
V. Krėvę pažinojusių žmonių 
atsiminimai perduoti Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
rankraštynui. 

stoviniuodami koridoriuje, šm 
bždėjosi, klausinėdami, iš kur 
atsirado šis mokytojas. Pra 
džioje

V. Krėvei - Mickevičiui 
nedidelis ūgis padarė 

nemaža bėdos, 
net su mokyklos direktoriumi 
Ivanu Demfenu dėi to jis tu 
rėjo „konfliktą“. Mai, išk>lo 
klausimas, kokiose klasėse dės 
tyti naujam oedagogui. V. Krė 
vė - Mickevičius reikalavo, kad 
jam leistų dėstyti vyresnėse 
klasėse, o mokyklos direktorius 
apie tai ir girdėti nenorėjo: mo 
kiniai vyresnėse klasėse buvo 
gerokai už jį augštesm. Direk 
torius Demferis atkakliai kalbi 
no V. Krėvę - Mickevičių atsi 
sakyti dėstyti vyresnėse klasė 
se, esą jis dar visai jaunas, ne 
prityręs pedagogas, mokiniai 
jo neklausysią, įsismarkausią 
per jo pamokas, jis jų nesuval 
dysiąs ir t. t. Bet V. Kiėvė -
- Mickevičius nė negalvojo nusi 
leisti, ir pagaliau direktorius 
Demferis sutiko. Netrukus pa 
sirodė, kad direktorius Demfe 
ris klydo, blogai galvodamas 
apie V. Krėvės - Mickevičiaus 
pedagoginius sugebėjimus. Pa 
buvojęs tik vienoje V. Kiėvės -
- Mickevičiaus pamokoje, jis iš 
karto atlyžo ir mokytojų kam 
baryje visiems girdint, pareis 
kė, kad naujasis pedagogas 
esąs didelis eruditas, pnsipaži 
no be reikalo nenorėjęs skirti 
jį dėstyti vyresnėse klasėse. 
Ilgainiui jis ėmė labai gerbti V. 
Krėvę - Mickevičių, skaitytis 
su jo nuomone, Kuri pedagogų 
tarybos posėdžiuose tapo le 
mianti. Autorius pažymi, kad 
V. Krėvės - Mickevičiaus auto 
ritėtas, jo didžiulė įtaka direkto 
riui Demfenui buvo teigiamas 
reiškinys mokyklos gyvenime, 
ne vienam mokiniui azerbai 
džanieciui padėjo išsilaikyti 
mokykloje, o taip pat atsispirti 
ir pačiam V. Krėvei - Mickevi 
čiui prieš reakcionieriaus caro 
pakaliko inspektoriaus Popovo 
piktus kėslus.

Kaip pasitiko naująjį rusų 
literatūros dėstytoją mokiniai?

Nėra ko slėpti, rašo A. Ta 
lyb-Zade, kad septintokai (sep 
tintoji buvo vyriausioji mokyk 
los klasė) pirmąją V. Krėvės 
-Mickevičiaus pamoką tikėjosi 
paversią smagiu šiupiniu, ta 
čiau — buvo maloniai nuste 
binti. Po pamokos mokiniai, 
vienas kitą perrėkdami, reiškė

savo susižavėjimą V. Krėve - 
- Mickevičium. Buvęs V. Krė 
ves - Mickev naus mokinys, žy 
mus armėnų rašytojas drama 
turgas Tigranas Achumiana* 
savo prisiminimuose aprašo pir 
mąją V. Krėvės? - Mickevičiaus 
pamoką: „Atsidarė durys, ir į 
klasę įėjo naujas dėstytojas. 
Tai buvo dar visai jaunas, ne 
augšto Ūgio žmogus, ilgais švie 
siais plaukais, smagiai nesišyp 
sančiomis akimis, nuo jo dvei 
kė didelis paprastumas, prieina 
mumas. Jis labai paprastas, — 
nusprendėme mes. ir daugelis 
panoro susidraugauti su juo. 
Pirmoji jo pamoka, kaip ir vi 
sos kitos ateityje, buvo panaši 
į paskaitą. Trumpai išdėstyda 
mas dalykus, apie kuriuos mes 
jau turėjome šiokią tokią nuo 
voką, jis nušvietė juos visiška 
naujai: mes iš karto pajutome, 
kad tai labai išsilavinęs žmo 
gus, turįs savo nuomonę apie 
visus literatūros ir gyvenimo 
reiškinius“. a

* *
Koks buvo rusų literatūros 

dėstymo lygis Baku realinėje 
mokykloje ligi V. Krėvės-Mic 
kevičiaus, galima spręsti iš ra 
šytojo Tigrano Achumiano pri 
gimininių. Viskas iš pagrindų 
pasikeitė, atėjus V. J. Mickevi 
čiui dėstyti į mūsų klasę. Štai 
pirmasis V. J. Mickevičiaus ra 
šomasis darbas, visi tik Žiūrime 
į jį, stebime, sulaikę kvapą, Kai 
jis, suspaudęs kreidos gabalą 
rankoje, pasisuka į lentą ir ima 
rašyti temos pavadinimą:

„Ar teisus Puškinas, 
tvirtindamas, kad genijus ir 

piktadarybė — 
nesuderinami dalykai?“

Visa klasė, kuri iki šiol buvo 
pratusi rašyti tix „charakteris 
tikas“, pirmąkart iškėlus mums 
kūrybišką klausimą, — sutii 
ko; nežinojom, nei kaip rašyti, 
nei ką rašyti, nei nuo ko prade 
ti, nei kaip suplanuoti rašinį. 
Tuo tarpu V. J. Mickevičius, 
paslaptingai, bet geraširdiškai 
šypsodamasis, vaikščiojo tarp 
suolų, stebėdamas mūsų su.ni 
Šimą“.

Vėliau, berods, 1912—1913 
metais, kai P. Achumianas bu 
vęs paskutinėje lealinės mokyk 
los klasėje, V. Krėvė-Mickevi 
čius prisipažinęs jam, kad, siū 
lydamas klasei iš „Mocarto ir 
Saljeri' tokią temą, jis norėjęs 
išsiaiškinti keletą klausimų: ar 
jo mokiniai sugeba savarankiš 
kai galvoti, koks jų bendras iš 
silavimmas, kokios jaunųjų jo 
draugu pažiūros į gyvenimą, su 
kuo jis galės būt atviras ir drau 
giškas.

Daugelis buvusių V. Krėvės- 
-Mickevičiaus mokinių savo pri 
siminimuose pažymi didelį jo 
duodamų temų rašiniams povei 
kį jų išsilavinimui, savarankiš 
ko protavimo ugdymui, kury 
biškam galvojimui. Jo temos 
rašiniams priversdavo mokinius 
ne tik vartyti įvairius šaltinius, 
daug skaityti (žinoma, nesiten

KULTURIVWKWjVIKA
DIDELIS „GVOLTAS“ VILNIUJE DĖL GIROS 

ROMANO
kurį dauar spausdina ,,Nenr; 
klausoma Lietuva“ atkarpose 
„Voratinkliai draikės be vėjo“, 
paimtose iš Lietuvos rašytojų 
organo .Pergalė“.

Apie šio lOinano spausdini 
mą kažkuris okupacijos patai 
kūnas paraše įskundimą Mask 
vos laikraščiui „Literatūra i 
Iskustvo' . Tą Girą puolančią 
recenziją oersispaudino Vii 
niaus „Tiesa“.

Kai taip oficialiai skundas iš 
keltas viešumon, Lietuvos ra 
šytojų draugija, einanti okapa 
cijos politruko Lietuvos rašyto 
jų tarpe pareigas, negalėjo ne 
iškelti V. Sirijos Girai bylos. 
Ir štai „Literatūra ir Menas“ 
15(753)-me n-ry jau tašo by 
los sprendimą:

„LTSR Rašytojų s-gos Vai 
dybos Prezidiumas, apsvarstęs 
spaudoje pasirodžiusią V. Siri 
jos Giros r >mano „Voratink 
liai draikės be vėjo“ kiitiką, 
pripažįsta ja esant teisinga ir 
yra tos nuomonės, kad šis ro 
manas menkavertis idėjiniu ir 
meniniu atžvilgiu. Prezidiumas 
pažymi, kad „Pergalės“ redak 
cija neparodė pakankamo prin 
cipingumo ir reiklumo, spaus 
dindama žurnale šį romaną".

Toks politrukinio sinedriono 
sprendimas. Nesunku pastebė 

kinti vadovėliu), bet skatindu 
vo ir daug galvoti apie kūrinio 
problemą, jos socialinį pobūdį. 
Tokias temas mokiniai labai ii 
gai atsimindavo. Pvz., įžymu 
sis Azerbaidžano anatomas ir 
chirurgas Talyšinskis Gabib, 
mokėsis realinėje mokyklo ie be 
veik prieš pusamžį, savo prisi 
minimuose apie V. Krėvę-Mic 
kevičių išvardina nemaža te 
mų, kurias tada jie rašydavę.

V. Krėvė ■ Mickevičius 
parinkdavęs diskusinio pobū 

džio temas, dažnai su 
klaustuku.

Kartą Tolysinskio Gabib klasė 
je vienas mokinys, kuriam per 
dėm buvo įkyrėję „Mickevi 
čiaus klaustukai“, atsistojęs pa 
reiškė, kad klaustukai labai ap 
sunkina temą ir paprašė temos 
be klaustuke, Kaip visose kito 
se Baku miesto mokyklose. Bet 
Mickevičius tik gudriai prisi 
merkęs ir nusišypsojęs, piiža 
dėdamas ir ateity duoti vien tik 
„temas su klaustuku“. Išnagrt 
nėjus „Eugenijų Onieginą“, 
V. Krėvė - Mickevičius skiria 
tokius kursinius darbus: „Ar 
teisus Puškinas, sakydamas, 
kad įprotis mums duotas iš 
augščiau ir gali pakeisti lai 
mę?‘ „Save mokėkite valdyti“. 
Didelius mokinių ginčus sukėlė 
tema: „Ar teisus Žukovskis, sa 
kydamas, kad nelaimė — diue 
lis mūsų mokytojas, o ne prie 
šas?“. Bus daugiau. 

ti, kad sprendimas pats sau 
prieštarauja. „Pergalės" žurna 
lo redakcija kaltinama ne už 
tai, kad atspausdino menkaver 
tį romaną, bet už tai, 
kad „neparodė pakankamo 
principingumo", atseit — at 
spausdino romaną, kuris paro 
do sovietinį gyvenimą iš tikros, 
bet okupantui nemalonios p < 
sės. Romane rodomas gyveni 
mas, koks jis yra tikrovėje, o 
ne tas, kokį okupantui svarbu 
parodyti, kad toks būtų. Atseit, 
tikro gyvenimo negalima rody 
ti, o reikia rodyti falsifikuotą, 
užtemptą ant bolševikinio kur 
palio.

Taigi, greta Putino „Sukilę 
lių” tai yra jau antras sovieti 
nėję Lietuvoje „gvoltas" dėl 
rašytojų kūrybos.

Ir štai dar vienas Įrodymas, 
kokia yra sovietijoje kūrybos 
laisvė ir kaip „lengvas ir saulė 
tas" sovietijos rašytojo kury 
bos darbas. . .

LIETUVIŲ DAILĖS 
KILNOJAMOMS 

PARODOMS
Daugelis rietuvių organizazi 

jų rengia labai menko meniško 
lygio parodas, išstatydami į jas 
daugiausia dar iš Vokietijos sto 
vykių atsivežtus rankdarbius.

Dailininkai A. A. Tamošai 
čiai dabar suburia didelį rinki 
nį lietuvių dailės kūrinių, liau 
dies meno vertybes ir pritaiko 
mos dailės meniškus dalykus. 
Šį rinkinį pavadina Kilnojama 
Lietuvių Dailės Galerija. Iš 
šios galerijos bus galima sko 
lintis pavienius eksponatus ar 
ba ištisą rinkinį gauti paro 
dorus Įrengti, šiuo metu atsidė 
jus renkami šiai galerijai eks 
ponatai.

JAU IŠĖJO SKIPIČIO 
ATSIMINIMAI

Rapolo Skipičio atsiminimai, 
tema „Nepriklausomą Lietuvą 
statant”, jau atspausdinta. Turi 
450 pusi. Duodama daug įdo 
mių faktų ypač iš laikotarpio 
tarp dviejų karų. Knygą išlei 
do laidykla „Terra“.

STUDIJA APIE LIETU 
VISKĄ RADIOFONIJĄ 
Vytautas Alseika baigė rašy 

ti plačią studiją apie Lietuvos 
radiofoniją (Kauno, Klaipėdos 
ir Vilniaus radiofonų veikla, 
lietuviška radiofoniją karo me 
tu ir po karo ir tt.). Studija 
ruošiama „Lietuvių Enciklope 
dijos“ pavedimu. E.
9 Karolė Požeraitė - Kasei iū 
nienė iš Brazilijos, Sao Paulo, 
persikėlė į Kolumbiją, Kartaga 
ną. Jos vyras muzikas Jonas 
Kaseiiūnas Kartagenos konser 
vatorijoje gavo profesoriaus 
darbą.

RAŠYTOJAS VIENUOLIS 
MIRĖ KAIP LIETUVOS 

OKUPACIJOS IR 
BOLŠEVIKŲ PRIEŠAS 

Naujos reikšmingos 
reveliacijos.

Skaitytojai galėjo nepastebė 
ti, kad sovietija visiškai nutilo 
trimitavusi apie rašytoją A. 
Vienuolį. Tai natūralu, nes gi 
iš už geležinės uždangos žinioj 
negreit praslsverbia į laisvąjį 
pasaulį. Be to, žmonės, kurie 
nuvyksta į Lietuvą, absoiiu’ inė 
je daugumoje yra bolševikai, 
okupacijos pritarėjai, — todėl 
jie ką ir sužinoję nutyli, ir tik 
tai per ilgesnį laiką žinios vis 
vien išeina viešumon iš jų pta 
sitarimų. Taip atsitiko ir su ži 
niomis apie rašytoją Antaną 
Žukauską - Vienuolį. Taip iš 
tų, kurie lankėsi Lietuvoje, su 
žinota Įdomių ir reikšmingų ži 
nių.

Visų pirma yra įdomu, kad 
Vienuolis mirė prieš tai pasi 
kvietęs kunigą ir atlikęs išpa 
žintį.

Kaip žinoma, Vienuolis bu 
vo išsiskyręs su pirmąja Žmo 
na ir vedęs kitą. Vienuolis ilgai 
ir smarkiai su kunigais bylinė 
josi ir per spaudą vedė ginčus. 
Tat jo mirtis prieš tai pasikvie 
tus kunigą yra aiškinama kaip 
viešas ir griežtas protestas 
prieš savietinį prievartavimą ir 
pareiškimas okupacijai neprita 
rimo ir visiems matomo pasi 
priešinimo, nes tiktai taip jis 
tą ir galėjęs padaryti.

Antras reikšmingas faktas, 
patvirtinantis šį pirmąjį, yra 
tas, kad velionis rašytojas savo 
testamento vykdytoju paskyrė 
Sibiro kankinį advokatą Zigmą 
Toliušį, aiškų l.etuvį.

Maža ir to. Pabrėžti savo nu 
sistatymui A. Vienuolis testa 
mento vykdytojui paskyrė 1C 
% pajamų už savo raštus ir 10 
% nuo palikto banke indėlio, 
nežiūrint to, kad okupantas ad 
vokatą nubaudė už mirusio jo 
(draugo gydytojo testamento 
vykdymą. Gydytojas, kaip tei 
giama, didelę palikimo dalį pa 
liko sąmoningai Sibiro kanki 
niui, tikram lietuviui.

Štai kodėl, kaip spėjama, 
okupacinė Lietuvos spauda da 
bar apie Vienuolį - ŽukausKą 
visai nutilo. Su laiku paaiškės, 
kiek šiose revehacijose tikro 
vės.

J. STUKO 
RADIO VALANDĖLEI

sukako jau 20 metų. Jokūbas 
Stukas, ypač pagarsėjęs savo 
kelionės po Rusiją ir Lietuvą 
pasakojimais, radio valandėlės 
sukaktuves mini balandžio 29 
—30 dienomis. Kaip žinoma, 
J. Stuko radio valandėlė gra 
žiai pasitarnauja lietuvių rei 
kalama.

• Sol. P. Bickienė, pakviesta 
Baltų - Amerikiečių draugijos, 
koncertavo Bostone balandžio 
21 d., Jordan Hali.

Tačiau jos balsas suskambėjo gaižiai, visai ne taip, kaip kaž 
kas jo sviduje pageidavo; ji girdėjo nemalonų savo žodžiu 
tidėjimą ir nepajėgė jo pakeisti. Savo tembre ji užgirdo tą pa 
tį metalinį skambėjimą, kuris ją taip erzino skyriaus vedėjos 
balse.

— Tomai, šiandien aš išvykstu.
Jokio atsako.
— Tomai, tu girdi mane?
— Taip.
— Kodėl gi nieko nesakai? Iš tikrųių, sveikatą galima 

prarasti, kol prie jūsų prisiskambini.
„Viešpatie juk kalbu visai ne tai! Ir ko aš taip suirzusi! 

Tur būt, iš tikrųjų telefonas mane taip sudirgino“.
— Aš nekaltas, — pasigirdo kitame laido gale.
— Dėl ko nekaltas?
— Dėl telefono.
— Tai ne taip svarbu. Aš išvažiuoju. Į Taliną. Siunčia 

ministerija. Ką tu apie tai pasakysi?
Vėl tyla. Po ilgos pauzės:
— Ką gi aš galiu pasakyti?
— Važiuoti ar nevažiuoti?
— Bet tu juk pasakei, kad važiuoji. . ,
— Klausyk, Tomai, ar tu susitvarkysi su vaikais?
— Kaip nors. — Tomo balsas buvo be galo liūdnas; 

Viktorijai nusmelkė širdį. — Ką gi, kaip nors, Viktorija.
Komutatoriuj pasigirdo telefonininkės balsas:
— Ar kalbate?
Tomas pasakė:
— Nekliudykite mums.
— AŠ vyksiu, tur būt, traukiniu. Užvažiuosiu dabar į 

namus susitvarkyti, bet tavęs dar nebus. Tačiau vakare pa 
simatysim. Traukinys išvyksta labai vėlai.

— Ar Nijolei palikai pietus? Aš grįšiu negreit. Ir alsi 
vesiu Geduką.

— Gerai, Tomai, Nijolei aš ką nors paruošiu. O jei ne 

spėsiu, paprašysiu kaimynės. Dar juk neturiu nė bileto. Aš 
galėčiau važiuoti su direktorium, ji taip pat siunčia ministe 
rija. . .

Viktorijai pasirodė, kad tyla kitame laido gale pasidarė 
grėsminga. Barvainienė susikaupė, norėdama suprasti, kas 
gi įvyko.

— Tomai?
— Kas?
— Tu girdi mane?
— Taip. Del manęs — tai gali važiuoti su kuo nori ir 

kur nori.
Ir po to ragelyje pasigirdo dažnas plonas gaudesys.
Viktorija vėl paskambino į komutatorių.
— Jūs mus išjungėte. Mes nebaigėm kalbėti.
— Aš neišjungiau. Terapijos skyrius padėjo ragelį.
„Ak šitaip, tai tau vis itek, kaip aš važiuosiu. . .“
— Kada išvažiuoja direktorius, drauge sekretore?
— Rodos, netrukus. Važiuosit vis dėlto su juo?
— Nežinau. Pagaliau jis man nė nesisiūlė.
— Tai ne mano reikalas. Tik paskubėkit paimti pini 

gus, nes kasininkė ruošiasi išeiti į banką.
XI

Tuoj už Vilniaus debesys išsisklaidė; oaulė žėrė į plentą 
spindulius neregėtu tokiu metų laiku dosnumu.

— Mane visada apima kažkoks graudumas, kai rudenį 
šviečia saulė, — tarė Adomėnas. — Taip jau nuo pat vaikys 
lės.

— O kai lyja, jums negraudu?
— Ne. Kai lyja, stačiai nuobodu, o tai jau visai kitas 

jausmas.
Ilgą kelio gabalą jiedu važiavo tylėdami. Motorą? čiau 

dėjo ir prunkštė; atrodė, kad štai jis ims ir visai užsprings.
— Matote, kaip sutvarkė mano mašiną tas niekšas, — 

pirmas nutraukė tylą Adomėnas.
— Koks niekšas? _ t ,

- —— — *4 —— -   1 -X

— Šoferis, kuriam ir jūs tunte būti dėkinga už guzą 
kaktoje.

— Aš stebiuosi kita kuo. Kaip greitai jūsų mašiną sure 
montavo.

— Pacientai. Gydytojui tuo gerai, kad visur randi pa 
žįstamų. Net autoremonto dirbtuvėse Blogiau, žinoma, kai 
tie pacientai tave keikia.

— Argi daug tokių, kurie jus keikia?
— Na, kaip čia pasakius. Pasitaiko! Gal tokių ir dau 

giau, negu reikia. Visiems, kolege, neįtiksi. Ir kepenų naujų 
jiems neįdėsi, naujų širdies vožtuvų irgi neįtaisysi. Nors da 
bar chirurgai jau ir vožtuvus neblogai remontuoja. . .

— Jūs, daktare Adomėnai, labai mėgstaic žodį „retnon 
tas“. Jums ir auto remontas, ir širdies remontas.

— Nebūkite priekabi! Sakiau juk, kad mano tėvas bu 
vo remontininkas ir apmušalus lipdydavo. Viešpatie, ir kodėl 
Loji ministerija jus paskyrė į konferenciją!

— Ir niekas jai nepasufleravo, tai ministerijai?
Šaipus Adomėno veidas ūmai pasikeitė. Dabar jis buvo 

rimtas ir truputį liūdnas.
— Aš tai tikrai nepasufleravau, kolege Viktorija. Jei 

jau norite žinoti tiesą, bandžiau net protestuoti. „Ką gi jūs 
turite prieš ją, daktare?“ — pasakė ministerijoj. — „Per jau 
na „specialistė“, — aiškinu. O man: „Juo labjau. Lai auga’’. 
Ką aš turėjau, jūsų manymu, po to sakyti? Ii iš tikro, kuo 
jūs man nusikaltot, kad aš — hm — taip piles jus?

O pusiaukeleje tarp Vilniaus ir Daugpilio motoras atsi 
sakė veikti.

— Štai ir įkliuvom, — ramiai pasakė Adomėnas. — Jei 
tuojau nesutaisysiu, teks mums ir nakvoti lauke!

Pakelėj buvo trobelė; Viktorija ten gavo šviežio pieno. 
Ji išsiėmė dar Vilniuje ant greitųjų paruostus sumuštinius; 
vieną jų padavė Adomėnui. Jis paėmė sumuštinį tepaluota 
ranka ir suvalgė su dideliu abetitu. Pieną jis ugi išsiurbė vie 
jiu mauku. Bus daugiau.
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WELLAND, Ont
KVIEČIAMAS WELLANDO

Kartkartėmis mūsų nedide 
įėję kolonijoje gyvenantieji lie 
tuviai turime pasiinformuoti 
api egyvybinius ii būtinus bend 
ruomenės reikalus.

LETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
kite geri tai atlikti. Pinigus ga 
Įima įmokėti: Wellande K. Blu 
žienei, A. Kalvaičiui ir M. Ku 
zavui. Port Colborne J. Staškc 
vičiui.

Montreaiio Lietuvių Akade 
minis Sambūris skiria Ketvirtą 
Vinco Krėvės vardo literatūri 
nę premiją $ 500.00 sumoje už 
stipriausią 1959 — 1960 metais 
išleistą (ir dar nepremijuotą) 
grožinės iiteiatūros veikalą. 
Premija bus skiriama vienai iš 
šių knygų;

1959 m. išleistos sekančios:
1. A. Baranauskas „Kalvos ir 

Lankos*.
2. S. Būdavas „Rūsti Siena '.
3. A. Giedrius „Pasakėčios".
4. A. Giedrius „Lukšiujai“.
5. A. Mackus „Žemė".
6. P. Naujokaitis „šviesos Mer 

gaitė“.
7. P. Naujokaitis „Upeliai Ne 

grįžta j Kalnus".
8. F. Neveraviėius „Blaškomos 

Liepsnos”.
9. Orintaitė „Teofile nuo 

Kražantės".

1960 m. išleistos sekančios:
1. L. Andriekus „Saulė Kry 

žiuose“.
2. P. Andriušis „Rojaus Var 

tai”.
3. V. Alantas „Tarp Dviejų 
Gyvenimų".

4. T. Angelaitis „išlikom Gy 
vi".

5. V Bogutaite „Veidrodis 
Jūros Dugne".

6. A. Baronas „Vieniši Me 
džiai".

7. S. Aliūnas „Trejos Devy 
nenos".

8. Budnkas „Liepsnos ir Pele 
n ai*',

9. R. Kisielius „Pirmoji Sėja“.
10. J. Kralikauskas „Šviesa 

Lange".
11. H. Nngys „Mėlynas Snie 

gas“,
12. P. Naujokaitis „Maži Žings 

niai".
14. V. Ramonas „Miglotas R y 

tas“.
15. A. Rūta „Motinos Ran 

kos“.
16. A. Rūta „Žvaigždė viršum 

Girios“.
17. A. Rūta ,,Į Saulėtekį“.
18. R. Spalis „Alma Mater".
19. A. Škėma „Čelesta".
20. V. Tamulaitis „Svirplio 

muzikanto Kelionės".
21. M. Vaitkus „Keturi Gany 

tojai“.
Šis knygų sąrašas yra gautas 

iš Lietuvių Rašytojų Draugi 
jos. Valdyba.

Kiekvienas iš mūsų turime 
užsidirbti sau ir savo šeimai pra 
gyvenimo lėšas, daugiau ar ina 
žiau turime ir kitų asmeninių 
reikalų, bet dėl šito negali būti 
pamiršti ir mūsų bendruome 
nės reikalai, organizacijos, ku 
ri šiandieną apima visus geros 
valios lietuvius, stovinčius savo 
tautos ir tėvynės sargyboje.

Jaunimo nedaug, tas pats 
mokslinimosi ir kūrimosi sta 
dijoje. Būkime jam pavyzdžiu, 
vieningumo ir organizuotumo.

Neužmirškime, kad mūsų tas 
mažas solidarumo įnašas, su 
mokėtas visų, įgalina bendruo 
menę nudirbti didelius darbus.

Dauguma narių jau tai atli 
ko, o kas dar tai nepadarė, bū

Gegužės 7 dieną St. Mary's 
bažnyčios salėje, kur vyksta 
lietuviams pamaldos, tuoj po 
pamaldų rengiamas motinos 
dienos minėjimas. Programo 
je: paskaita ir meninė dalis, ku 
rią atliks Niagaros pusiasalio 
jaunimas, vadovaujamas mūsų 
šeštadieninės mokyklos vedėjo 
Tėvo B. Mikalausko, OFM. 
Maloniai prašome motinas su 
šeimomis, skaitlingai dalyvau 
ti.

Gegužės 21 d„ ten pat, tuo 
jau po pamaldų kviečiamas vi 
suotinis Wellando bendruome 
nės susirinkimas.

Prašomi visi Wellando B- 
nės lietuviai į minėtą susirinki 
mą atvykti. Apylinkės valdyba.

WINNIPEG, Man.
BUS VAIDINIMAS IR ŠOKIAI

Balandžio mėn. 29 d., šešta 
dienį, 7.30 vai. vakaro lietu 
vių parapijos salėje (432 Elgin

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Škėma. ČELESTA.

Novelės. Nors tas nepasakyta. 
Moderni A. Škėmos kury’ u.

Ave.), Winnipego ateitininkai 
ruošia vaidinimą-banketą. Bus 
vaidinama G. Veličkos 2 veiks 
mų komedija — „Lunatikai“.

Režisuoja V. Šmaižienė. 
Gros orkestras. Maloniai prašo 
me visus atsilankyti. Biletai 
gaunami prie įėjimo. Valdyba

Savęs išsas/mas didžiajame
- New Yorke, jo dangoraižių še

DAR VIENAS SMŪGIS 
PRIEŠ KOLCHOZIN1NKUS

KULTŪRINĖ KRONIKA...
LIETUVOJE KURIAMA OPERA AE1E UŽSIENIO 

LIETUVIUS
Vilniaus „Tiesos“ ir Vii 

niaus radio buvo paskelbtas pa 
sikalbėjimas su dalyvavusiais 
kompozitorių sąjungos pienu 
me Maskvoje Lietuvos kompo 
zitoriais. Pauškėjo, kad Balsys 
kuriąs iškilmingą kantatą ,,At 
kariauta laisvė“. Dvarionas ra 
šąs koncertą vargonams su ur 
kestru. Keletą chorinių dainų 
sukūręs Kaveckas. O Laurušas 
kuriąs opera apie sunkią lietu 
vių emigiamų dalią užsienyje 
Novakauskas užbaigęs baletą 
vaikams „Pilė“, kurį pastaty 
siąs Lietuvos akademinis ope 
ros ir baleto teatras. E.

APIE LIETUVIŠKĄJĄ 
DIVIZIJĄ RUSIŠKAI

Lietuvio sovietinio generolo 
J. Macijausko atsiminimų kny 
ga „Tėvynė šaukia“ yra išvers 
ta į rusų kalbą ir išleista Mask 
voje („Vojenizdat'o). Knygo 
je pasakojama — žinoma ii ne 
be tendencijos — apie sovieti 
nės lietuviškos divizijos veiks 
mus karo metu, iš Rusijos gilu 
mos iki Lietuvos. Knygai jžan 
gą parašęs maršalas Pagram>a 
nas. E.

PASAULIO KARŲ 
BIBLIOTEKA

Stuttgarte veikia „Bibliot 
hek fuer Zeitgescrichte-Welt 
kriegsbuecherei“ (Stuttgart 
O., Urbanstr. 19), kuri jau ii 
gus metus kaupia leidinius ir 
bibliografinius duomenis iš

abiejų karų laikotarpio ir iŠ vi 
sos Europos. 1961 m. kovo m. 
išėjo tos bibliotekos tradicinis 
bibliografinis leidinys „Buech 
erschau der Weltkriegsbueche 
rei” 31 metų laidos, 475 pusią 
pių leidinys. Bibliografinė do 
kumentacija čia sužymėta ne 
tik karinėm, bet ir politinėm ir 
kitom bendrom temom. Daug 
vietos šiais metais pašvęsta 
Vengrijai, bet taip pat ir antro 
jo Didž. karo visiems frontams. 
Leidinyje yra ir daug bibliogra 
finės medžiagos, liečiančios Pa 
baltijo kraštus. E.

APIE PAŠTĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Vokiečių pensininkas, Amts 
rat a. D. Alfred Koch yra pa 
ruošęs plačią studiją apie vo 
kiečių paštą Klaipėdos krašte, 
nuo seniausių laikų iki karo pa 
baigos. Studijoje sužymėti ir 
visi Klaipėdos krašte kada nors 
išleisti pašto ženklai. Paskuti 
nis Klaipėdos pašto viršinin 
kas, G. Backe, toje studijoje sa 
vo ruožtu aprašo savo atsimini 
mus Klaipėdos pašte nuo 1939 
—1945 metų. E.

• Prof. A. Lisauskas, gimęs 
Shenandoah, Pa., yra sulaukęs 
50 metu sukakties, kai jis pro 
fesoriauja Amerikoje.

• „Draugas“ ir šiemet paskel 
bė romano konkursą. Laimėju 
šiam pirmąją premiją vėl skiria 
ma 1.000 dolerių.

Sėliuose, požeminių tuneliuose, 
reklamų šviesoje ir buities tra 
gikoje. Išleido Nida Londone. 
72 pusi. Kaina 1 dol. Leidinys 
gaunamas adresu: Nida Club, 
1 Ladbroke Gardens, London, 
W. 11, Great Britain. Išleista
1960 m.

Aloyzas Baronas. VIENIŠI 
MEDŽIAI. Romanas. Atsiun 
tė paminėti Lietuviškos kny 
gos klubas. 120 pusi. Kaina 
nepažymėta. Gaunama, tur būt, 
Draugo adresu. Išleista 1960 
m.

Alenksandras Radžius. PAU 
KŠČIŲ TAKAS. Eilėraščiai. 
48 pusi. Viršelį piešė P. Jur 
kus. Išleido „Lietuvių Dienos“,
1961 m. Kaina $1.50. Gauna 
ma pas platintojus ir leidyklo 
je: 4364 Sunset Blvd., Holly 
wood 29, Calif.

Tai pirmas autoriaus poezi 
jos rinkinys, gražiai išleistas ir 
įvedąs į tremties literatūrą nau 
ją talentą. A. Radžius gerai 
valdo formą, laikosi klasikinių 
tradicijų, bet duoda daug nau 
jų vaizdų ir turinį praplečia me 
ko kito neliestomis temomis iš 
modernaus pasaulio. Ypač ori 
ginalus jo Zodiako ženklų cik 
las bet įdomūs ir kiti dalykai, 
teikia naujų minčių ir poetinio 
pasigėrėjimo.

IR LAISVUOSIUS TURGUS
Lietuvoje ir kituose sovietų 

valdomuose kraštuose iki šiol 
šalę valdiškos ir kooperacinės 
prekybos plačiai veike dar ir 
„laisvieji turgai“, į kuriuos ai 
veždavo savo atliekamus pi o 
duktus netik privatiniai kolcho 
zininkai, bet ir kolchozai. Mas 
kva dabar patvarkė, kad kol 
chozai ir kolchozininkai savo 
atliekamus nuo prievolių pro 
duktus ne patys parduotų lais 
vuose turguose, bet nustatyto 
mis kainomis atiduotų tam tik 
ioms supirkimo sekcijoms.

Vilniaus radio paskelbimu 
(vasario 27 d.) Maskvos imta 
rime pasakyta, kad realizuojant 
kolchozų ir koichozininkų ga 
mybą iki šiol buvę įimtų trūku 
mų. Girdi, kolchozininkai per 
daug laiko sugaišta nuo garny 
bos, vykdami į turgus ir parda 
vinėdami savo gaminius. Pana 
šiai esą ir su kolchozais. Tai 
Chruščiovo žodžiai, kuriuos jis 
pastaruoju metu jau ne kartą 
kartojo ir kurie dabar pažo 
džiui perimti į visasąjunginės 
kp centro komiteto ir Sovietų 
Sąjungos ministerių taiybos nu 
tarimą.

Kaip sovietiniame režime 
paprastai priimta, vėl steigia 
mos naujos valdybos. Jos ap 
jungs minėtas supirkimo sekei

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

DOminic 6-0470 W. Theraux i

LASALLE HARDWARE
ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS.

Dažų problemas paveskite mums.
7688 Edward St. LaSalle.
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St. CATHARINES, Ont.
SPARBUS SLA 278 KUOPOS SUSIRINKIMAS

Šis susirinkimas netiek gal 
svarbus, kiek yra reikšmingas 
ir nepaprastas susirinkimas, 
viens iš kitų skirtingesnis.

St. Catharines SLA 278 kuo 
pa yra veikli ir stovi ant stiprių 
kojų, turėdama tendenciją vis 
dar kilti augščiau. Dabar ji turi 
62 narius, iš kurių 18 yra jau 
nuoliai. Šiame susirinkime pri 
imti du nauji nariai iš Niagara 
Falls, Ont., V. Ulbinienė ir R. 
Ulbinaite it įteikti dokumentai 
J. Paukščiui ir du nariai atleis 
ti iš kuopos, susirinkimo nutari 
mu.

Šiais metais kuopa rengiasi 
prie trečio parengimo, kuris, 
kaip pirm. Z. Piliponis prane 
šė, įvyks gegužės 20 d. prie On 
tario ežero kranto. Tai bus pir 
mas pavasarinis parengimas. 
Šokiams ten pat išnuomota sa 
lė, taip vadinama „Port Wal 
ler Garden Beach“ ir suiastas 
geras orkestras. Meninę progra 
mą išpildyt pasiėmė ukrainie 
čių meninės jėgos.

Tenkįą pabrėžti, kad kaip 
Torontas, taip ir mažesnės ko 
lonijos deda pastangas sueiti į 
glaudesnius ryšius su mums rei 
kalingomis ir naudingomis 
prieš bendrą priešą tautomis. 
Tai pavyzdys bendrai bičiulys 
tei.

Šiais metais SLA kuopa iš 
savo kasos yra paaukojusi 10 
dol. vaikų eglutei, 15 dol. šeš 
tadieninei mokyklai, 10 dol. 

Sramovėnams (statomam pa 
minklui) ir 11 dol. išleista lan 
kant ligoninėse lietuvius ligų 
nis.

Susirinkime nutarta tverti 
jaunimo sporto ir šokių sekciją. 
Turint 18 jaunuolių narių, tas 
netaip jau sunku bus sutverti ir 
jei dar prisidėtų iš šalies, ko rei 
kia tikėtis, kuopa neužilgo tu

jas. Stambesnės (respublikinės 
sritinės) supirktus gaminiu^ 
skirstys „pagal planą“. Girdi, 
būsią .atsižvelgiama į tai, kad 
pirmoje eilėje būtų patenkinti 
vietos reikalavimai, ir tik po <o 
būsią leista išvežti gaminus i 
kitas respublikas ar sritis. Gre 
ta sekcijų yeiks valdiški inspek 
toriai - kontrolieriai, kurie ste 
bės, kad atskiros sekcijos nepra 
silenktų nuostatams. Kartu jie 
bus lyg ir užpirkimų „vaiuvai“, 
nes jie greta algos gaus už su 
pirktus kiekius tam tikrą nuo 
šimtinį komisą. Visų tų sekcijų 
vyriausioji valdyba bus Mask 
voje ir jos priešakyje bus mi 
nisterių tarybos p-ko pavaduo 
tojas Ignatovas. Biurokratija 
padidės. Išlaidų bus daugiau, ir 
visa iš kolūkiečių.

rėš savo jaunimo meninį viene 
tą.

Tenka nugiisti, kad kuopos 
valdyba yra nutarusi ateinar. 
čiais metais rengti Naujų Me 
tų pasitikimą didesniu mastu.

Narys.
VELYKŲ BOBUTĖ

Balandžio 9 dieną St. Cat 
barinėje, Tėvų Pranciškonų 
koplyčios salėje Tėvo Bernabo 
Mikalausko OFM pastangomis 
įvyko Velykų bobutės parengi 
mas.

Čia buvo susirinkę visi ot. 
Catharines, Wellando, Niagara 
Falls ir Port Colborne vaiku 
čiai su tėvais.

Parengimo programa buvo 
plati ir puiki. Programoje buvo 
mūsų mažųjų dainavimo, muzi 
uos, paišybos ir lituanistikos 
varžybos. Varžybininkų buvo, 
turint galvoje taip neskaitlingą 
parapiją, labai daug.

Kiekvienos srities pirmos ir 
antros vietos laimėtojai buvo 
apdovanoti gražiomis dovano 
mis, plius pinigine premija.

Tėvas Barnabas OFM, pui 
kiai pažindamas vaikučių psi 
ekologiją, kad neatėmus noro 
nelaimėjusiems ir ateityje stoti 
į varžybas ir dirbti, visus daly 
vavusius konkurse apdovanojo 
tomis pačiomis dovanėlėmis ii 
įteikė taip vadinamą suramni 
mo premiją 5 dol.

Taip pat dovanėlėmis Vely 
kų bobutės buvo apdovanoti 
visi vaikuiai. Be to vaikučiai ir 
tėvai buvo pavaišinti.

Tai buvo proga mūsų mažie 
siems išeiti | sceną prieš puoli 
ką ir juri komisiją, pasirodyti, 
ką jie yra išmokę ar padarę, tai 
skatinimas mažųjų į darbą. Ne 
dalyvavusieji konkursuose, aiš 
kiai pamatė ir suprato, kad ir 
jie gali tai padaryti, ką pada 
rė dalyvaujantieji, tik reikia no 
ro ir darbo. Tikiu, kad ateity 
je norinčiųjų dalyvauti skai 
čius padvigubės.

Labai malonu, kad mūsų kle 
bonas Tėvas Barnabas turi lai 
ko ir jėgų suruošti vaikučiams 
panašius parengimus. Jam pa 
kanka laiko paruošti panašiems 
parengimams programai, sutelk 
ti lėšas parengimams, mokyto 
jauti šeštadieninėje mokykloje, 
taip tėviškai rūpintis parapijos 
reikalais. Žodžiu sakant, jis 
gyvena ne sau, bet parapijie 
čiams, Dievui ir tėvynei.

Tai yra pavyzdys dvasininko 
ir visuomenininko.

Už tą nenuilstamą darbą ir 
triūsą jam priklauso didžiausia 
padėka ir parapijiečių meilė.

K. S.

I
A. NOKKELICNAS |;

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

| ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
į 117—6th Avenue, LACH INE. |:

LIETUVON IR j KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis * 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

0

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ T

SIUVĖJAS I
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

I Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. ;
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BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
muuxxnnxn:::::i::Kn:ii:nu::i:uniiuK««uii:iiinnninuiinnnniiiiiii>m»ii

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAITIC
Daromos jvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ž -x kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokieti jjje, Anglijoje ir Kanadoje.

S Lietuviams nuolaida.
| Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
■' Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SAULT Ste. MARIE, Ont.
AUGANT MIESTUI TAISOSI DARBO REIKALAITORONTO

SIBIRO TREMTINIAI,
pr. metų rudenį atvkę Kana 
don pas savo vaikus į L'orontą, 
Konstancija ir Antanas Bačė 
nai atšventė savo auksines 50 
metų vedybines sukaktuves.

Tą dieną šv. Jono Kr. baž 
nyčioje buvo atlaikytos pantai 
dos — Šv. Mišios, kurių metu 
jiems vietoj dingusių žiedų bu 
vo įteikti nauji. Pamaldas lai 
kęs klcb. kun. P. Ažubalis pa 
sakė gražų pamokslą, priminda 
mas jų pergyventas Sibiro trem 
ties kančias ir gilų tikėjimą bei 
nepalaužiamą viltį sulaukti lais 
vės ir išvysti savo laisvajame 
pasaulyje esančius vaikus.

Vakare Lietuvių Namuose jų 
vaikų Felicijos, Vinco ir VIa 
do, o taip pat žento Urbono rū 
pėsčiu, buvo suruoštas šaunus 
pokilis, kuriame dalyvavo per 
šimtas svečių, jų tarpe sukaktu 
vininko A. Bačėno dvi seserjs, 
su kuriomis jis nebuvo matęsis 
48 metus.
Vaišių metu buvo pasakyta 

keletą kalbų ir sveikinimų su 
laukti deimantinio jubilėjaua ir 
jį atšvęsti laisvoje tėvynėje.

Savo kalboje sukaktuvinin 
kas vaizdžiai papasakojo kai ku 
riuos savo tremties šiurpius per 
gyvenimus, kaip ten lietuviai 
buvo vieningi, vieni kitiems pa 
dėdavo ir paskutiniu kąsniu da 
lindavosi. Savo žodyje sukaktu 
vininkas troško, kad tokia pat 
vienybė lietuvių tarpe būtų ii 
laisvajame pasaulyje.

Sukaktuvininkai Bačėnai bu 
vo pavyzdingi Suvalkijos lygu 
mų ūkininkai, savo vaikus išlei 
dę j mokslus. Jų duktė F. Ur 
bonienė ir sūnus Vin~as dirba 
įstaigose kaip buchalteriai, o

Veda sktn. inž. J. Bulota.

DŽIAMBORĖS FONDĄ
Po 10 dol.: Kredito koopera 

tyvas ..Talka“ ir Toronto skau 
tų-skaučių židinys; po 2 dol.: 
A. Bartkus, šekiys, Juodkojis 
ir Malcius; po 1 dol.: Baltuo 
nienė, Navikenienė, Skučas. 
Dalmotas ir 1.75 Mr. X.

Visiems aukotojams Džiam 
borės Fondo vardu tanu nuo 
širdžiausią ačiū. Jūsų aukos 
stiprins jaunųjų žygius ir patar 
naus kovai dėl Lietuvos lais 
vės.

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

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ar USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

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

Siunčiame „„„ IlflŽfll Jūsų sudarytu* ir apdraus 
paprastu ir "I < ’ I Jclolll tut 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«L JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

kitas sūnus agronomas Vladas 
turi įsigijęs tabako ūkį ir su 
šeima sėkmingai ūkininkauja.

DRAUGIJA LUOŠIAMS 
REMTI

Tūkstančiai pagadintų daik 
tų, surinktų mieste, kaip išmes 
tų, taisomi žmonių netekusių 
sveikatos, ir parduodami drau 
gijos didžiulėje krautuvėse .Šis 
taisymas ir atstatymas ir parda 
vimas išmestų daiktų, atiduotų 
miesto gyventojų, sudaro drau 
gijos 8 7% visų pajamų. Oiga 
nizacija yra save aprūpinanti 
90%; likusis icikalingas kapi 
talas gaunamas iš United Com 
munity fondu ir Toronto mies 
to kaip oašalpa.

Be to kad aprūpinama 250 
luošų darbininkų pastoviu dar 
bu, Centras parūpina apmoky 
mą 28 rūsių amatų.

Be šitų dirbtuvių, kur dirba 
šie žmonės, kiti 171 asmuo ne 
galintieji dei savo sveikatos pa 
likti narų yra išmokinti atitin 
karnų amatų ir jie aprūpinami 
darbais. Ši draugija yra įkurta 
prieš 25 metus pačių luošųjų as 
menų, kurie reikalingi pagal 
bos, ir buvo reikalingi tokios 
institucijos, kuri mokintų, vado 
vantų. Draugija, kuri įsisteigė 
1935 m. pradėjo su vienu inva 
lidu, senu dėvėtu sunkvežimiu, 
ir patalpomis turinčiomis 1.000 
kv. pėdų, ploto. Šiandien drau 
gija yra didžiausia tos lūšies 
Kanadoje. Apmokymo centre 
ir darbų skyriuj dirba 425 saro 
dyti luošiai 1250 iŠ jų petalpo 
se) ir laiko 18 sunkvežimių nuo 
latinėms operacijoms.

PARĖMĖ AUKOMIS
Taipogi padėka priklauso 

paskt. V. Rašui DF įgaliotiniui 
Toronto rajono ir paskaut. J. 
Piečaičiui už surinktas aukas 
Montrealyje.

V. Gudelis,
D .F. Įgaliotinis Kanadai.

• Dirva ..jaunųjų talentų“ kon 
certą suruošė balandžio 21 d.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Š. m. balandžio mėn. pradžio 
je mūsų miesto nedarbo apdiau 
dimo įstaigos paskelbtais davi 
niais darbo jieškančiųjų akai 
čius siekė apie 4,600 žmonių, t. 
y. per 300 nedirbančiųjų ma 
žiau kaip praėjusį vasario mė 
nesį. Atšylant orui, bedarbių 
skaičius dar žymiai daugiau su 
mažės, nes kiekvienas pavaša 
ris atneša naujų darbų ir tęsia 
mi žiemos sustabdytieji darbai. 
Miesto pramonės įmonės, o 
ypač pagrindinė bei didžiausia 
•darbovjidtė („Alboma(’ plieno 
fabrikas pradėjo šaukti darban 
atleistus darbininkus.

Pagyvėjo praėjusį rudenį 
pradėto statyti, 20 mil dol. kaš 
tuojančio ir mūsų miestą su 
amerikietiškuoju Šaulį Ste. Ma 
rie, Mich, per St. Mary upę su 
jungiančio tilto statyba, kuris 
bus užbaigtas tik 1962 metų 
rudenį.

PRADEDAMA VISA EILĖ 
NAUJŲ STATYBOS 

PROJEKTŲ 
arba jau vykdomi paruošiamie 
ji darbai. Vienas iš didžiausių 
statybos projektų, kuris grei 
čiausia bus pradėtas šią vasarą, 
yra 2-jų miesto ligoninių pra 
platinimas bei padidinimas, 
kaštuosiąs apit 6 mil. dol. Po 
šio planuojamo projekto užbai 
gimo abiejose ligoninėse ligo 
niams lovų skaičius iš dabarti 
nių 270 padidės ligi 627 lovų.

Kitas stambesnis statybos 
projektas yra šešių augštų ir 83 
išnuomavimui butus turėsiąs pa 
statas, kuris būsiąs pats pasku 
tinia moderniosios statybos žo 
dis su garažais pastato rūsyje 
ir sodneliu ar darželiu ant sto 
go ir kaštuosiąs apie 1 mil. dol.

Iš visos eilės mažesnio maste 
ir privačių statybos projektu, 
o kai kurie dar tik popieriuje 
statomi, pažymėtina planuoja 
mo Korach priemiestyje dažų

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Abromavičius Antanas ir Jo 

nas, Babrauskas Petras, Bau 
rauskienė Juzefą, Jankauskienė 
Salomėja, Bubliauskis, Bene 
šiūnas Antanas, Jakubauskas 
Feliksas, Jankauskienė Salome 
ja. Kanišauskas Aleksandras, 
Nemčauskienc - Valentinavičių 
tė Emilija, Valeutinavičiai Ro 
mualdas ir Vladas, Požerauskic 
nė Alek^anuia, Pukys Juozas, 
Šapkauskicnė Petronėlė, Sėd 
liekas Pranas, Šiožinys Povilas, 
Sosnickienė Johaną.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y., USA.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

■ Mt M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

82 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.

fabrikėlio statyba, kuri kašt.iu 
sianti apie 100,000 dol. Iš viso 
to, kas čia paminėta, kiekvie 
nam turėtų susidaryti įspūdis, 
kad darbo reikalai mūsų mieste 
jau taisosi ir dar labjau page 
rėš, o taip pat, kad mūsų mies 
tas, dabartiniu laiku su prie 
miesčiais turįs apie 63,000 gy 
ventojų, sparčiai auga ir plc 
Čiasi. Atvykę iš Toronto mies 
to planavimo ekspertai spėlio 
jo, kad per sekančius 10 metų 
mūsų miestas paaugsiąs ligi 
80.000 gyventojų, o ligi 80-tų 
metų pavysiąs gyventojų skai 
čiumi tokį miestą, kaip Kaunas. 
Žinoma, okupuotasis senasis 
Kaunas niekuomet neprisivys 
šio nuobodaus pasaulio užkam 
pio automobilių skaičiumi, nau 
joviŠkais pastatais ir kitokiomis 
„erdvės eros“ prašmatnybė 
mis. . .

KITOS NAUJIENOS
.Apie kovo mėn. vidurį turėjo 
me labai malonų svečią iš Mon 
trealio — „skrajojantį kapelio 
ną” — kun. S. Kulbį, kuris čia 
sėkmingai įvykdė trijų dienų 
rekolekcijas ir ta pačia proga 
palaidojo staiga pasimirusią 
tautietę Z. Genienę. Tautiečių 
Genių šeima yia neseniai atsi 
kėlusi į mūsų miestą iš Sudbu 
rio, bet matyti suspėjo įsigyt; 
daug draugų. Suaukota Velio 
nės pasilikusiai šeimai — vyrui 
ir 3 sūneliams — nemaža (vai 
dybos iždininko Pr. Umbraso 
žodžiais) apie 500 dol. suma. 
Tai labai gražus ir kilnaširdiš 
kas mūsų lietuvių tautiečių 
gestas. Iš kitos pusės, dar g?u 
siau turėtų būti aukojama ir 
tada, kada vykdoma rinkliava 
grynai lietuviškiems ai lietuvy 
bės išlaikymo reikalams. Jei 
vienas žodis ne kalba, vienas 
vyras ne talka, tai tegul būna 
ir kad vienas doleris — ne au 
ka I Korespondentas.

PADĖKOS
Maloniems Sault Ste. Marie, 

Ont. ir Sudburio tautiečiams, 
pareiškusiems man ir mano šei 
mai nuoširdžią užuojautą skau 
džioje mums valandoje, už gau 
sų dalyvavimą mūsų brangios 
žmonos ir motinos laidotuvėse, 
užprašytas mišias, už suauko 
tus pinigus bei gėles, o didž 
gerb. kunigui S. Kulbiui už a. 
a. Z. Genienės palaidojimą reiš 
kiame nuolankiausią padėką..

Ignas Genys ir sūnūs.

Nuoširdžiai dėkoju gimi 
nėms ir geriems prieteliams, ku 
rie mane aplankė ligoninėj ir 
namuose, apdovanojo gražio 
mis gėlėmis, puikiomis dovano 
mis ir už prisiųstus švelnius hn 
kėjimus, už suraminimą nei ai 
mei ištikus!

Taipgi esu dėkinga anglikų 
kunigams, kurie lankė mane Ii 
goninėj net du kart į savaitę, 
Dr. Mode už sąžiningą gydy 
mą. Visiems reiškiu didelę pa 
dėką! Elena Kaulakienė.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON

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.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.
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Dr. J. A. MacFalanc, Dr- J°hn D. Hamilton

buvęs Toronto universiteto Mt
dicinos fakulteto dekanas nuo 
1946 m., yra paskirtas Univcr 
siteto naujai sukurtos Medici 
nos mokslų Patariamosios tary 
bos vedėju. Kaip buvęs Medi 
cinos fakulteto dekanas yra 
daug prisidėjęs kuriant naują 
skyrių biofizikos kovai su vė 
žio liga. Jis paeina iš SasKaČe 
vano ūkininkų, baigė Saskače 
vano universiteto meno skyrių, 
laimėjo Rhodes stipendiją ir 
vėliau baigė Toronto universi 
teto mediciną. (CS).

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS

MŪSŲ KASNIENINIS MAISTAS
Energijos šaltinis yra 

riebalai 
ir angliavandeniai.

Riebalų žmogui per dieną <ei 
kia apie 80— 150 gr. Jie yra gy 
vulinės ir augalines kilmės. Gy 
vulinės kilmės riebalai, kaip 
sviestas iš pieno produktų, kiau 
šinio trynys, mėsos riebalai tu 
ri nemažai vitamino A. Aliejus 
nors nedidehais kiekiais yra 
naudngas.

Aliejus turi daug nesočių 
riebalinių rūkščių, iš kurių lino 
line, linoleninė, arachidoninė 
yra labai reikšmingos organiz 
mui. Kai kas jpn vadina vitami 
nais. Prof. Lašas siūle, kad 
mūsų maisto dienos daviny bū 
tų nors 5—10 gr. aliejaus (2— 
3 arbat. šaukšteliai) ir reikia 
gailėtis, kad aliejaus vartoji 
mas išėjo iš mados. Valgomi 
riebalai sukaupti mūsų kūne au 
teikia šilumą ir energiją. Be to, 
yra kita riebalų nauda: (1) po 
odiniai riebalai sulaiko kūno 
šilumą. (2) Riebalai aplink 
svarbius gyvybinius organus 
saugoja juos nuu sukrėtimo. Ta 
čiau gausus sluogsnis riebalų 
aplink tuos organus kliudo jų 
funkcijas. (3) Riebalai yra ne 
šiolojai tirpstančių riebaluose 
vitaminų A, D, E ir K. (4) Es 
minės riebalinės rūgštys yra 
būtinos augimui w palaikymui 
kūno tunkcijų. (5) Riebalai pa 
deda taupyt v.Laminą B, tai 
yra, jei riebalų vartojimas yra 
pakankamas, tai vitaminas B 
yra mažiau re.kalingas. (6) 
Riebalai sulėtina druskos rūgš 
ties sekreciją ski.vy ir raumenų 
susitraukimą. Todėl riebus 
maistas ilgiau pasilieka skihy 
ir plonose žarnose, gerai palai 
ko sotumą ii alkis ne taip greit 
jaučiamas.

Riebalai nesuvartoti tuojau 
atidedami atsargon kaipo rieba 
linis sluogsivus, kurį mūsų kū 

ooc e »ox> ciooecoooeer
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.

naujai paskirtas Toronto Uni 
versiteto Medicinos dekanu. 
Kaip universiteto patologijos 
skyriaus profesorius dr. Hamil 
ton buvo veiklus vėžio tyri 
muose, arteriosklerozės ir tokių 
ligų kaip šienligė, astma ir reu 
matizmas. Jis yra Ontario Šir 
dies fondo medicinos komiteto 
pirmininkas ir Kanados vėžio 
instituto Tyrimų Tarybos atsto 
vas nuo 1955 metų. (CS).

nas sunaudoja būtino reikalo 
atveju kaipo energijos šaltinį. 
Tačiau, riebalų perteklius su 
kelia perdidelį svorį ir nutuki 
mą. Riebalų šaltiniai maiste: 
grietinė, sviestas ar margari 
nas, nenygriebtas pienas ir sfl 
riai grietininiai ir iš nenugrieb 
to pieno, alyvos vaisiai, kiau 
šinio trynys, žuvis, paukštiena, 
riešutai, raudai, aliejai, Šokola 
das ir mėsa.

Angliavandenių
žmogui reikia apie 200—50C 
gr. dienai. Sekantis maistas tu 
ri angliavandenių: cukrus, 
krakmolas, duona, sirupas, me 
lasas, saldainiai, medus, pyrft 
gaičiai, pudingas, sausainiai, 
uogienės, grūdų dribsniai (ce 
real), miltai, ryžiai, daržovės*, 
vaisiai ir pienas. Cukrus ir kia 
kmolai iš hramo pagamina 4 
kalorijas, o riebalų gr., sudeg 
damas kūne, duoda 9 kalorijas. 
(Kalorija — šilumos kiekio 
vienetas. Mažoji kl. — šilumos 
kiekis, reikalingas 1 gr. van 
dens teinpeiatūiai pakelti 1 I. 
C. Didžioji kalorija lygi 1,000 
mažųjų kalorijų).

Tokie angliavandeniai kaip 
krakmolas ir cukrus yra ieng 
vai virškinami energijos šalti 
niai mūsų kūnui ir, be to, pi 
gus, taupus. Amerikoj apie pv. 
sė maisto kalorijų yra gaunami 
iš angliavandenių it apie treč 
dalis iš riebalų. Riebilai yra 
labjausia koncentruotas ener 
gijos šaltinis mūsų kūnui. Prof. 
V.- Lašo> tyrimais, Lietuvos 
ūkininkai per parą vidutiniškai 
suvartojo 68 gr. riebalų, ama 
tininkai ir prekybininkai 100 
gr., proto darbininkai 122 gr. 
Vidutiniška

Amerikiečio dieta, 
duodanti 3,000 kalorijų, yra 
apytikriai tokia: baltymai sud 

Nukelta į 7-tą psl.
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nežiūrint j vis jaučiamą el<ono 
minę stagnaciją, pastoviai eko 
nomiškai stiprėja ir didina bei 
plečia savo operacijas. Š. m. 
balandžio mėn. 11 dieną jvy 
kęs Valdybos posėdis konsta 
tavo gražų operacijų pagyvėji 
mą. Per kovo mėnesį naujų šė 
rų įmokėta 9,290.79 dol.; de 
pozitų sąskaitos padidėjo iki 
12,483.55 dol. Šis depozitų sąs 
kaitų padidėjimas yra ryšy su 
įvestomis čekių operacijomis, 
kurios atliekamos tik per depo 
zitų sąskaitas. Šiuo metu depo 
zitorių, kurie gali naudotis če 
kių operacijomis, jau yra 58.

Kovo mėnesio laikotarpyje 
išduota asmeninių paskolų $ 
13,400. Balansas suvestas $ 
331,131.03. Narių skaičius pa 
didėjo iki 516.

Remiantis Kiedito Unijų 
įstatymu ir bankelio statutu vie 
no Šero kaina yra $5.00. Buvo 
keletas narių, kurie įstodami 
įmokėjo $5.00 ir vėliau metų- 
-kitų bėgyje indėlio nepapildė. 
Kaip žinoma, kiekvienas banke 
lio narys turi mokėti metams $

A. L 1 O D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

i TAUPYK IR SKOLINK1S
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.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

gkTOM
„TALKA“,
1.00 nario mokesčio Kredito 
Unijų Lygai. Kadangi, narių 
su $5.00 Šeras vis mažėja atskai 
čius kiekvien. metais (tą $1.00 
nario mokesčio), ne $5.00 per 
metus palūkanų neuždirba vie 
no dolerio, tai sumažėjus šėnr 
mažiau, negu $5.00, valdyba 
yra priversta tokio nario sąskai 
tą uždaryti, grąžinant jam liku 
sius pinigus. Ilgą laiką vaidyba 
tokius narius kvietė papildyti 
šėrus, bet jiems į pakartotinus 
kvietimus neatsiliepus, buvo 
priversta jų keletą išbraukti iš 
narių tarpo. Tačiau, tokie bu 
vę bankelio nariai kiekvienu me 
tu vėl gali įstoti nariais į ban 
kelį ir jie mielu noru kviečiami 
atgal.

Šiuo metu skolininkų banke 
lis turi 186. Vien per kovo mė 
nesį apyvartos $61,050.91 pa 
daryta.

Bankelio Valdyba pageidau 
ja ir kviečia lietuvius prameni 
ninkus, verslininkus, prekybi 
ninkus ir visus kitus, kurie savo 
darbe turi naudotis čekių ban 
kinėmis operacijomis, pasinau 
doti tuo Talkos patarnavimu, 
nes Talka teikia tokį pat čekių 
patarnavimą, kaip ir kiekvienas 
Kanados bankas.

Balandžio mėn. posėdyje V- 
ba paskyrė $10.00 auką Bend 
ruomenės Apylinkės Valdybai 
Motinos Dienos minėjimo pro 
ga. Taip pat, suteikė $10.00 au 
ką mėgėjų teatrui ,,Aukuras“ 
padengti išlaidom sryšyj su ruo 
šiamu vaikų veikalo pastaty 
mu. Tame pat posėdyje valdy 
ba apsvarstė Lietuvių Namų 
Hamiltone pasiūlymą išnuomo 
ti patalpas bankeliui Lietuvių 
Namuose. Apžiūrėjus patalpas 
ir apsvarsčiusi pasiūlymą, ved 

dyba, deja, negalėjo tuo pa 
siūlymu pasinaudoti. Siūlomų 
patalpų išnuomavimas nepaly 
ginamai daugiau kaštuotų ban 
keliui ir turint omenyj, kad da 
bartiniai lietuvių namai rengia 
masi parduoti, tai valdyba nėra 
do racionalu daryti vidaus įren 
girnų ir vėliau jų nustoti. Be 
to, valdyba tikisi, kad žadamuo 
se naujai pastatytuose lietuvių 
namuose, gaus pasiūlymą dėl 
patalpų bankeliui. Turimos da 
bartinės bankeliu patalpos, 
nors ir nėra idealios, bet kol 
kas pakankamos bankelio rei 
kalams ir atsižiūrint į jų pigu 
mą, valdyba randa racionalu su 
silaikyti dėl patalpų keitimo ir 
palaukti ateityj žadamų pasikei 
timų. Valdybos posėdyje be vi 
sų valdybos narių dar daly va 
vo Kredito Komiteto ir Kontio 
lės Komisijos atstovai.

E. Sudikas.
„ŠIRVINTOS” SKAUČIŲ 

TUNTAS
ruošia gegužės 7 d. 3 v. p. p., 
sekmadienį, parapijos salėje j. 
skautų ir skaučių įžodį. Po įžo 
džio bus trumpa meninė progra 
mėlė ir mamyčių pagerbimas.

į NIAGAROS
ČIKAGOS BALETAS KANADOJE

Šiais metais vilniečių rengia naudotis ir kitos organizacijos, 
moms Jaunimo šventei - Joni kaip socialinės, mokslinės ir vi 
nėms programai atlikti atvyks sos kitos, turinčios ne biznio 
ta iš Čikagos pilname sąstate tikslus. Tad mūsų ramovėnai ir 
S. Velbasio baleto studija. pasišovė tuo pasinaudoti.

Šventė įvyks ten pat, kur ii Kovo 31 d., buvo pei rinkta 
pernai buvo: Merriton Com sekančiai kadencijai valdyba, 
munity Centre Hali, birželio Naują valdybą sudaro: pirm. 
24 dieną. Kor. Jonas Grigas, vicep. Jonas Dei

nmn.-.c n »m i t norą, sekr. Juozas Vyšniaus JUDRUS RAMOVĖNAI kajj įžd KazJy3 Galdikay ir v_ 
Šioje apylinkėje aktyviai pa bos narys Aleksas Vickosas.

sireiškia veikla b. lietuviai ka Centro v-bos „čarteris" ga 
riai, susibūrę į t. v. Lietuvių lioja tik JAV, Kanadoje gi rei 
Veteranų Sąjunga ,,Ramovė“ kia gauti Kanados valdžios 
Niagaros Pusiasaiio skyrių. Jie ..čarteris“. Ramovėnai balau 
savo veikla pagyvina šios ne džio 16 d. sušauktame susrinki 
didelės kolonijos kultūrinį vei me nutarė savo skyriui išrūpin 
kimą ir priduoda daugiau ener ti ir reikalingą Kanados ,,čar 
gijos kitoms oiganizacijoms oū terį“. Tame susirinkime buvo 
ti judresnėms. nutarta sudaryt 50 dol. ir raino

Mėnesio laike ramovėnai tu venų vardu pasiųsti kons. Ka 
rėjo tris susirinkimus. Kovo 26 leckui, kad šis perduotų lietu 
d., buvo šaukiamas aptarti lo viui kapitonui dabar pabėgu 
Šimo ,,bmgo“ reikalus. Kaip ži šiam nuo rusų laivo.
noma, labjausiai mėgiamas ir Viens iš visų.
Ontario prov. legalus lošimas
yra ,,bingo", kuris nemažai at — Karaliaučiuje įvyko Lie 
neša materialės naudos. Tą tuvos, Estijos ir Karaliaučiaus 
daugiausia iki šiol išnaudoja srities kariškiu bokso varžybos, 
tikybinės organizacijos, tačiau kurias laimėjo vilniečiai boksi 
pasirodo, kad pagal Ontario ninkai Zurza, broliai Poznia 
provincijos nuostatus gali juo kai ir Simonovas.

Skaučių vardu kviečiame vi 
sas mieląsias mamytes atsilan 
kyti, nes norime šį kartą Jus 
pavaišinti. Tikimės, kad Kartu 
su mamytėmis apsilankys ir tė 
vėliai.

„Širvintos“ tunto skautės.
PAMALDOS UŽ

A. A. ADOLFĄ ŠAPOKĄ 
bus šį šeštadienį, balandžio 29 
d., 9 vai. rytą Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Kviečia 
me hamiltoniečius skaitlingai 
dalyvauti pamaldose ir pasi 
melsti už jo vėlę. Mišias užpra 
šė Hamiltono ateitininkai.

HAMILTONO 
ATEITININKAI

kviečia visus šį šeštadienį, ba 
landžio 29 d., 7.30 vai. vak. į 
pavasario šokius, kurie įvyks 
Knights of Columbus salėje. 
Šokiams gros Benni Ferri or 
kestras. veiks savas buretas ir 
bus įdomi loterija. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai daly 
vauti šiame pavasario paren 
gimė. Savo dalyvavimu parem 
šile mūsų jaunimą ir tuo pa 
čiu patys praleisite linksmai šeš 
tadienio vakarą. Valdyba.

PUSIASALIS

DOminic 5-0470 W. Theraux

LASALLE HARDWARE
ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS.

Dažų problemas paveskite mums.
7688 Edward St. LaSalle.
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TILLSONBURG-DELHI, Ont
PIRMASIS KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

VAIKŲ KONGRESAS
Jis įvyks birželio 17 d., šeš 

tadienį, Delhi, Ontario. Šauki 
mas Kanados Liet. Kat. Kuni 
gų Vienybės vaidybos, remia 
mas ir globojamas lietuvių Šv 
Kazimiero parapijos. Dalyvau 
ja pradinės mokyklos amžiaus 
vaikai (6—14 m.) iš visų para 
pijų, kolonijų, šeštadieninių mo 
kyklų, vaiku organizacijų ir 

sambūrių bei pavienių šeimų, va 
dovaujami mokytojų. oprgani 
zacijų vadovų, kunigų. Netru 
kus bus sudarytas kongresui 
ruošti platesnis komitetas, į jį 
įtraukiant atatinkamus eisme 
n is.

Kongreso tikslas — religinis 
ir tautinis lietuvių vaikų auklė 
j imas, kultūringas Kaip tauti 
mo vieneto išėjimas į viešumą 
per spaudą, radiją, televiziją, 
pabrėžiant mūsų religines .r tau 
tinęs aspiracijas.

Atvykimas į gražųjį Delhi,

Atkelta iš 2-ro psl. 
bebuvo Gotlando saloje Hem 
se. Jis apklausinėjamas trijų iš 
Stockholmo atvykusių valdžios 
pa,reigūnų. Apklausinėjimas 
— paruošiamasis jau baigtas. 
Po to reikalas bus perduotas 
Švedijos užsieniečių reikalams 
komisijai, kuri jau normaliu ke 
liu spręs politinės globos šutei 
kimo klausimą. Žinoma, spren 
dimas gera dalimi priklausys 
nuo to, kokius rezultatus duos 
apklausinėjimas. Kol jis apklau 
sinėjamas, tol jis lieka izuoliuo 
tas. Ir dabar dar atbėgėlio tapa 
ftybė nepaskelbta. Švedų Lietu 
vių draugijos vadovybė reikalą 
seka ir yra pasiruošusi tuoj pa 
dėti, kai tat bus aktualu. Šve 
du spauda labai plačiai aprašė 
įvykį pirmuose puslapiuose, su 
laivo nuotraukomis. Dar pažy 
mėtina, kad sovietų ambasados 
Stockholme sekretorius gavęs 
su lietuviu kapitonu pasimatyti 
45 minutes, žinoma, švedams 
dalyvaujant. Lietuvis atsisakė 
grįžti į laivą. E. 

bendra kelionė, susibūrimas vie 
non vieton kelių šimtų vaikų, 
jų atliekama įvairi programa, 
jiems paliks kaip ueuzmiršta 
mas pergyvenimas. Laukiam 
vaikų chorai, vaidybų ir tauti 
nių šokių grupės. Pats laikas 
ruoštis didziąjai vaikų šventei. 
Kadangi programos laikas yra 
ribotas, atskirų grupių pašilo 
dymams skiriama nuo Kelių iki 
keliolikos minučių laiko.

Ryškesnieji kongreso mo 
mentai:
1. 11 vai. Šv. Kazimiero pa-, 

bažnyčioje pamaldos.
2. 12 vai. iškilminga eisena su 

plakatais, vėliavom prie žu 
vusiems paminklo, kur pade 
damas vainikas, sugiedami 
Kanados ir Lietuvos himnai

3. 1 vai. Vengrų salėje bendr 
i pietūs.
4. 2 vai. atskirų parapijų, mo 

kyklų, kolonijų, vaikų orga 
nizadijų ir jų sanbūrių meni 
niai pasirodymai.

5. Bendri žaidimai, užbaiga.
Registruoti vienetus ir pavie 

nius vaikus, nurodant jų skai 
čių iki š. m. gegužės 15 d. šiuo 
adresu: Rev. J. Gutauskas, P. 
O. Box 909, Delhi, Ont.

Pirmasis Kanados liet. kat. 
vaikų kongresas šaukiamas ben 
dradarbiaujant su Bendruome 
nes organais ir Kitomis organi 
zacijonf.s.

Sudaromas Globėjų Komite 
tas, į kuiĮ kviečiama Londono 
vyskupas J. C. Lody, Pasaulio 
Liet. Bendruomenės pirm. J. 
Matulionis, KLB Krašto Vai 
dybos pirm. Stp. Kęsgailą, KL 
B Kultūros Findo pirm. T. J. 
Borevičius, S. J.

Garbės komitetą sudaro he 
tuviškųjų parapijų klebonai, 
šeštadieninių mokyklų vedėjai, 
vaikų organizacijų pirmininkai 
ir tt.

Vietos darbo komitetas suda 
romas iš organizacijų atstovų ir 
mokytojų.

Laikinasis Komitetas.
BOKIME SVEIKI...

Atkelta iš 6 psl.
ro 10—15% (75 — 100 gr.), 
angliavandeniai 50—60% (300 
—500 gr.) ir riebalai 30—40 
% (100—150 gi.).

Jdigu valgom daugiau an 
gliavandemų negu reikia mūsų 
kūno oksidacijai (sudegimui) 
arba papildyl jų atsargą jekno 
se, tai ju perteklius atidedamas 
mūsų kūne kaipo riebalinis 
sluogsnis ir padidėja svoris. 
Be to cukraus ir saldumynų 
perteklius maiste yra priežas 
tim dantų gedimo.

Dantų žinovą iteigia, kad 
rūgštį gaminančios bakterijos, 
kuriuos puola (atakuoja) dan 
tų emalj, reikalauja maisto, ku 
ris gali būti gerai suskaidytas, 
kad sudarytų rūgštį. Bakten 
jos, kurios normaliai randamos 
burnoj, gali greit paversti į rū 
gštį cukrų, esantį dantų pavir 
šių j.

Perteklius angliavandenių 
dietoj, o ypatingai cukraus ir 
saldumynų, yra viena iš svar 
blausių priežasčių dantų gedi 
mo. Saldumynai valgomi p«-o 
tarpiais, o ne valgio metu yra 
ypatingai pavojingi, nes limpa 
ir laikosi prie dantų gana ii 
gą laiką. Jų nenubrūžina (ne 
nušiūruoja) nuo dantų kitas 
maistps — rupios daržovės ar 
vaisiai kaip esti valgio melu. 
Sulaikyti gedimą reikia mažini 
e^įidvtnyįius; protarpiais vai 
gan t saldumynus reikia po to 
tuojau valyt dantis šepetuku.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

MOT. IR MERGAIČ. APAT

.Anglį

MARŠKINIAI

GAMINIAI

LENGVI 
APATINIAI

IŽEIG1NĖS IR 
SPORTINĖS
KOJINĖS <1

KELNAITES
IR BALTINU

KAI BER
NIUKAMS.

Penmans ko- 
. kybė at- 

laiko ne 
s rūPest-

DARB. KOJ.

Išlaiko viršut. 
.rūbus visą lai- 

ką šviežius 
-sudaro vė-

’<*9 šią ir maio 
mą savijautą

Be ran. atlet 
balt, elast. 
juosm. keln.

Merino ,,95“ ir Merino 
71" apatiniai; Penmans 
Sweat Shirt; Penmans 

kumšt, pirštinės, 
Penmens megztukai.

(GP-I-IA)

Maršk. ir kelnai
tės 2-4 ir 6 metų 
mergaitėms. Bal
tos medv. megzt, 
maršk., kel- 
naitės8-16 J&R 
m. merg. į

KELN., BALT 
T—MARŠK.

VYRAMS. į

T—marškinukai tur. 
sustiprintas apykakles.

Puikūs apatiniai, nepralenk 
elast..juosm. apatin. kelnės. Mot. marš, ir keln 

megztos iš baltos 
medv.-mažos, vid 
ir didelės.

KŪDIKIŲ 
BALTINIAI

Šone riš., ap- 
vyn. ir pryš. A 
seg. liemenė, ■ 
medv. Dydž. J 
3-6-9 mėn.
ir 1-2-metų. ž
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Dalis šokėju su vadovu Juozu Piečaičiu (viduryje).

Šių metų balandžio mėn. 29 d.

D R. J. BASANAVIČIAUS
SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

ruošia 

tautinių šokių 
koncertą 

kuris įvyks AušrosVartų salėje.

KONCERTAS Tautinių šokių tema referuoja BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ
Šokius išpildo: ROSEMONTO ŠEŠT. MOKYKLOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

VERDUNO ŠEŠT. MOKYKLOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
MONTREALiO LIETUVIŲ PIRMOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
DR. J. BASANAVIČIAUS S. V. BŪRELIO T. Š. GRUPĖS REZERVAS 
DR. J. BASANAVIČIAUS S. V. BŪRELIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

TAUTINIAMS ŠOKIAMS GROJA Z. LAPI NO VADOVAUJAMAS T. Š. ORKESTRAS 
AKOREDEONISTAI: RIMAS LAPINAS ir GENIUS LATVAITIS

LINKSMOJI DALIS „RHYTM ROVERS” ORKESTRUI 

LOTERIJA, BUFETAS, ĮVARENYBĖ S.

KONCERTO PRADŽIA: 7.30 VAL. VAKARO PUNKTUALIAI

Įėjimas į koncertą ir šokius tiktai $ 1,50.

LAUKIAM VISŲ—JAUNŲ IR SENŲ!

Movt^rral,
J. E. VYSKUPAS AKADEMINIO SAMBŪRIO 

V. BRIZGYS SUSIRINKIMAS
atvykęs iš Čikagos, šį savait 
galį praleido Montrealyje. Šeš 
tadienio vakare jis atsilankė A. 
V. Parapijos choro suruošta 
me koncerte - vakare; sekma 
dienį iškilmingų pamaldų me 
tų padirmavojo parapijos jau 
nimą; po pietų pasakė pamoks 
lą skautų šventės iškilmėje ir 
pirmadienį sugrįžo į Čikagą.

Susituokė šv. Kazimiero pa 
rapijos bažnyčioje Vaclovas 
Ūsas su Irena Marija Saratori, 
iš Bostono, šeštadienį, bal. 22 
d.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

uiiii:iiiiiiiin:iniiuiitu:tn:::nzHMtqi
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 

7—9 p. m.

2—4 p. m.

ir 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
ammjmmmmmmmnttttmttntstti

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. 

Tel.: LA 2-7236 

įvyks šį penktadienį, balandžio 
28 d. 8 vai. vak. 4249 Bern.

Visų narių dalyvavimas bu 
tinas. V-ba.

AIŠKI NAUDA
Per vieną tiktai paskutinę sa 

vaitę SLA centras Mintrealy 
dviem sirgusiems tautiečiams 
ir vienai gimdyvei atsiuntė 249 
dolerius.
M^*^X^X^X^X^X^X^X^X^H^xtf

CHIROPRAKTIKAS
RAYMOND MULLEY, D. C.

7708 Edward St.. Suite 2, 
LaSalle. Tel. DO 5-1090 
^*»x^x^x^x^x^x^x^x^x^x(?-

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. j 1 
4 Notre Dame St. E. 5

Suite 901 K
UN 1-8933 j

ADVOKATAS 
į JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.: 40 Lafleur, 
į LaSalle. DO 6-1570

V^X^X^X^K^X^X^X^X^X^X^X^

I
 NOTARAS '

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L. <

215 St. James West, 
7 augitas. 1

Tel.: AV 8-3115.
Namie 2654 Hogan yTeL: LA 5-7023, 7—9 v.

^>x<9x^>x^-«j9x^x<x^x^x^x^x^m

MONTREALIO
SKAUTAI-TĖS

važinėja jieškodami tinkamos 
stovyklavietės. Norintieji daly 
vauti stovykloje, skautai ir ne 
skautai registruojasi pas viene 
tų vadovus. Stovykla įvyks lie 
pos mėnesį. Tiksli data ir ki 
tos žinios bus paskelbtos vėliau.

Tuntų v-ba.

PARDUODAMAS
2-jų augštų pastatas,

5000 kv. pėdų, geroje vietoje, 
labai prieinama kaina.
Dienomis VI 9-3701, 
vakarais RE 7-5518.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, •

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio ki 

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute
7684 Edward St., Ville Lasalle. 
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.

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textiles 

Wholesale and Retail
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 I

1
 ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntintus savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos

3 didŽiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų ■! 
(vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

;» Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių :i 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. !į 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

BALTICA INVESTMENT 
CORPORATION

valdyba, finansinių metų užbai 
gimo susirinkime nutarė išmo 
keti 7% dividendą visiems šė 
rininkams už praeitus finansi 
nius metus.

ARCH Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957

2415 Paik Row East N. D. G.
Ville LaSalle, Geiald Str.,
4, 4 ir 3 atskirų kambarių, 

labai gražus dupleksas.
Lotas 40X100.

Nuomos: $95; $85 ir $50.
Hipoteka $13.000 iš 6%%. 
Mokėjimai po $119 į mėnesi, 

įskaitant mokesčiai.
Kaina $25.000. Įmokėti $6.000.

PARDUODAMI
2 sklypai Point - aux - Trernb 
les, šiaurės pusėje ties Parent 
St., tarp 16 ir 17 Avė. Plano 
No. 182, sklypų No. No. 160 

—161, po 82X25. 
Tel. PO 8-6818.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

TOa^NTO

I
 Toronto Šaulių Putvio Kuopos

Scenos Mėgėjų Sambūris g
stato S. Pilkos 3-jų veiksmų komediją X„Z E M Ė S R O J U S“ |

Režisūra J. Greičiūno

Prisikėlimo Parapijos salėje, Toronte

1961 m. balandžio mėn. 30 d., sekmadienį

Pradžia 6 vai. vak. < •

Visus kviečiame atsilankyti.T. P. Šaulių Kuopa.

LIET. EVANGELIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJA

balandžio 30 d., 4 vai. po pietų 
(sekmadienį) šv. Jono parapi 
jos salėje, 941 Dundas Str. W., 
ruošia parengimą - arbatėlę. 
Bus suvaidintas Gustaičio vie 
no veiksmo veikalas „Sekmi 
nių vainikas”, bus dainavimas 
solo ir trio. Be to bus linksmų 
staigmenų. Rūpestingai paruoš 
tas bufetas. Viskas apgalvota, 
kaip palinksminti mielus sve
čius, suaugusius ir vaikučius.

Mes Toronto visuomenę ma 
loniai čviečiame kuoskaitlin 
giau dalyvauti ir mūsų darbą 
paremti.

Mūsų draugijos tikslas yra 
padėti j vargą patekusiems tau 
tiečiams Lietuvoje ir Vakarų

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų 

siuvėjas
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais.
Darbas garantuotas.
5923 Des Ecores St.

Tel. RA 9-2386.

K. Gudžiūnas
Masson Furs

3365 Masson St., Montreal.
Tel. RA 1-6005.

turi moderniausiai įrengtą kailinių ir kitų žieminių rūbų
» 11 • ’•* saitą ir saugų

VASAROS IŠLA1KYMA
su draudimu 2% nuo vertes.
Taip pat papigintas

kailių valymas
(regul. žaketai: $ 3.50, paltui $ 5.00).

Kailiniai, priimti pataisymui, bus nemokamai laikomi 
per vasarą.

TAUTOS FONDO 
VAJUS

Toronte pradedamas dabar ir 
užsitęs 6 savaites. Plačiau vė 
liau. Visi tautiečiai kviečiami 
aukoti, nes yra svarbių reikalų, 
kai laikai darosi neramesni.
• Dail. T. Valiaus ir dr. Valat 
kos motinos mirė Lietuvoje. 
Užuojauta.
• Dainos Kartūno balius bus 
šį šeštadienį Pr. p. salėje.
• „Aušros“ stovykla vaiku 
čiam starp 7 ir 13 m. bus nuo 
hepos 29 d. iki rugp. 12 d.

Vokietijoje, kuriems siunčiame 
pake tus. Be to yra apdovanoti 
seneliai prieglaudose ir paskir 
tos aukos Vasario 16 -gimnazi 
jai ir Maironio vardo šeštadie 
nio mokyklai Toronte.

Širdingai kviečiame. Ligi ma 
lonaus pasimatymo. V-ba.
t ~ H— M "i M " 
DISTR. ESTATE BROKER- 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

F. Yasutis................LA 2-7879
A. Markevičius . .. . CR 9-9793
M. Roth.................................RE 7-9353
E. Kandt ...............WE 5-5bl9

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

1037 — 6 Ave. VERDUN.
Tel.: dienomis A V 8-2352 po 6 vai. PO 6-2027

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 Aušios Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL» T2, 

Star, LaPress.
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