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Pabrėžtas bendruomeninis 
vieningumas

Balandžio 29 d. Toronte įvyku 
šio PLB Valdybos, JAV Lietu 
vių Bendruomenės ir KL Bend 
ruomenės konferencijos - susi 
rinkimo dalyviai. Iš kairės I 
eilėje: PLB v-bos vicep. V. 
Meilus, KLB KF atst. Dr. I. 
Gražytė, JAV LB pirm. S.

Spėj ami dideli pasauliniaiį vykiai
ATIDENGTAS SĄMOKSLAS PRIEŠ DE GAULLE 

GYVYBĘ. —
NUMATOMOS SOVIETŲ STAIGMENOS IRANE 

IR BERLYNE.—
AMERIKA SUKRĖSTA KUBIEČIŲ SUKILIMO 

NEPASISEKIMU. —
Laose taikė neateina. — Konge nepaprasti įvykiai. —

Žmonijoje vyksta nepapras jama, kad todėl Laose neinama 
tas sąjūdis. Kiekviena diena at į kovų sustabdymą ir dėl to pat 
neša netikėtų žinių. Genevoje
ĮVYKIAI rieda raketų greitu 
mo tempais. Re>kalinga nepa 
prasta politinių veikėjų orien 
tacija ir nepaprastai skubi reak 
cija į įvykius. Ir pasirodė. Kad 
dėl to
PIRMĄJĄ NESĖKMĘ TURI 

KENNEDY,
kuris, nežiūrint pasiteisinimų, 
tiksliau nesusiorientavo jvy 
kiuose, kurie reikalingi gero rei 
kalų bei būsenos žinojimo ir su 
gebėjimo greitai orientuotis ir 
greitai bei tiksliai veikti.

JAV spauda, konkurencijos 
sumetimais besivaudovaujanti, 
Kubos įvykiuose suvaidino išda 
vikišką rolę, atidengdama pa 
slaptis, kurios neturėjo pasiekti 
viešumos. Dėl to

KENNEDY VALDŽIA 
PASTATYTA NEPAPRAS 
TAI KEBLION PADĖT1N.

Pasirodė, kad pas tuos, kurie 
planavo Kubon invaziją, buvo 
išdavikas, kurio dėka toje Ku 
bos vietoje, kur buvo suplanuo 
tas išsikėlimas, jau iš anksto 
laukė Fidel Castro su tankais. 
Šarvuočiais ir aviacija, išsikė 

įsius vienu smūgiu sutriuški 
.io. Ką dabar darys sukilėliai, 
nežinia dar, nes jie del išdavi 
mo ir netikėtų nuostolių dabar 
dezorientuoti.
LAOSE įvyko apgavystė. Kai 
Maskva pažadėjo paliaubas, 
Laoso valdžia tam pasiruošė, 
bet

Į PASITARIMŲ VIETA 
„SUKILĖLIAI” 

NEATVYKO.
Todėl Laose kovos vyksta ir 

loliau.
RUSIJA, kaip spėjama, ruošia 
si naujiems žygiams, kurie esą 
suplanuoti Berlyne ir Irane. 
Berlyne numatoma totali bloką 
da, o Irane — sovietinis per 
versmas, kuris esąs jau visai pa 
ruoštas Maskvos agentų, Spe

Barzdukas, PLB v-bos pirm. J. 
Matulionis, KLB v-bos pirm. 
Stp. Kęsgailą, I. Matuseviėiū 
tė, KLB KF pirm. T. J. Bo e 
vičius, SJ; II eilėje: KLB atst. 
B. Sakalas, PLB v-bos sekr. 
Dr. J. Sungaila, Kultūros kon 
greso n. P. Gaučys, JAV LB v-

RUSIJOS DIKTATŪROS 
ATSTOVAI NERODO JO 
K1O NORO NUTRAUKTI 
ATOMINIUS BANDYMUS

Rusija dabar pastatė naujus 
reikalavimus, be ko kita — jai 
suteikti veto teisę.
KONGE taip pat vyksta nepa 
prasti dalykai. Kokilhatvily įvy 
ko karo vadų suvažiavimas. 
Čia Kasavubu ir Gizengos karo 
vadai visiškai susitarė veikti vie 
ningai. Bet įvyko netikėtumas, 
kai

KATANGOS PREZIDEN 
TAS ČOMBE PASIPRIEŠI 
NO KONGO PREZIDEN 

TUI KASAVUBU.
Čombe buvo suimtas. Ncži 

nia, ar aerodromo viršininko, 
ar Kasavubu, ar Jungtinių Tau 
tų komisijos įsakymu. Ir dar ne 
žinia, kaip tie reikalai tvarkosi, 
o ypač kad Gizenga atsisakė 
priimti savo karo vado susitari 
mą, o karo vadas pareiškęs, kad 
jis vis dėlto susitarimą vykdy 
siąs. . .
PRANCŪZIJOJE nacionalistų 
sukilimas laikomas likviduotu 
per 4 dienas, bet paskutinės ži 
nios praneša,

APIE ATIDENGIMA SA 
MOKSLO PRIEŠ

DE GAULLE GYVYBĘ.
De Gaulle orientacija pasu o 

dė puiki. Ir jo veiksmai prieš 
sukilimą labai taiklūs ir efektin 
gi. De Gaulle dėl to susilaukė 
ir prancūzų tautos ir alžyriečių 
didelio pripažinimo. Dešimtys 
tūkstančių demonstravo už de 
Gaulle. Bet pasirodė, kad są 
mokslas yra platesnis. Tat de 
Gaulle gavo diktatoriaus teises 
ir suėmė apie 3,000 sąmoksli 
ninku.
ALŽYRO čiabuvių sukilimo va 
dai, pamatę, kaip de Gaulle 
rimtai veikia, rimčiau pažiūrėjo 
į įvykius ir 

bos vicep. Dr. A. Nasvytis, KL 
B v-bos n. J. Kaidelis, JAV LB 
v-bos n. P. Balčiūnas, PLB v- 
bos n. J. Kralikauskas, JAV 
LB Šviet. tarybos pirm. J. Ta 
mulis, JAV LB v-bos n. V. 
Braziulis; III eilėje: KLB v- 
bos n. G. Rukšėnas, PLB v-

/ARE1ŠKĖ PAGEIDAVI 
MĄ SKUBIAU SUSITARTI 
SU PRANCŪZIJOS VAL 

DŽIA DĖL ALGYRO 
ATEITIES.

Tat yra pagrindo tikėtis, kad 
Alžyro karas greit pasibaigs. 
Tai būtų svarbu ir reikšminga 
KANADA, užs. reik. min. Gre 
en pareiškimu Kanados pana 
mente, eis Vakarų politikos gai 
rėmis. Be ko kita, Green pasi 
sakė, kad Taivano negalima 
versti įsijungti į visos Kinijos 
apimtį.

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
PROTESTAS

Balandžio 21 Pavergtųjų Sei 
mas pasiuntė protesto telegra 
mas Jungtinių tautų Pilnaties 
pirmininkui F. S. Boland ir 
Valstybės Seki. Dean Rusk bei 
JAV Delegacijos Jungtinėse 
Tautose Stevenson dėl išėrai 
mo iš Jungtinių Tautų darbo 
tvarkęs Vengrijos ir Tibeto 
klausimų. „Sprendimas pripa 
žjsta šios pasaulio orgaiiizaci 
jos dvigubą mastą“, sakoma te 
legramoje. „Dabar aišku, kad 
neturi galimybės būti disku tuo 
jami tie dalykai, kurie nepatin 
ka šių laikų didžiajai kolonmei 
galybei (Sov. Sąjungai)“. 
Protesto telegramoje Vfihty 
bės Sekretoriui Pavergtųjų Sei 
mas apgailestauja, kad „laisvo 
sios Valstybės kapituliavo Ven 
grijos ir Tibeto diskusijas tuo 
metu, kai laisvės priešai Jungti 
nėse Tautose vykdė savo oien 
zyvą“.

LIETUVOJE MIRĖ 
PIRMASIS GENEROLAS
Balandžio 7 d. mirė gen. Jur 

gis Kubilius, sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Palaidotas Suvalkų 
Kalvarijos kapuose. Paskutiniu 
metu buvo pensininkas.

KITOS NAUJIENOS
— JAV pranešė, kad geg. 2 

d. ji paleis pirmąjį astronautą 
į padanges.

— Anglijos buvusi kolonija 
Siera - Leone gavo nepriklauso 
mybę, bet pasilieka Did. Britą 
nijos bendruomenėje.

— JAV, akivaizdoje karo 
grėsmės, vykdo tautinę vieny 
bę ir jėgų konsolidacija — res 
publikonai be sąlygų sutaria su 
demokratais.

bos n. K. Grigaitis, JAV LB 
KF pirm. J. Švedas, PLB v- 
bos n. B. Vaškelis, PLB v-bos 
n. E. Čiuplinskas, KLB KF vic. 
pirm. Dr. H. Nagys, JAV LB 
v-bos n. V. Mariūnas, KLB To 
ronto ap. pirm. S. Juozopavi 
čius, KLB atst. A. Rinkūnas.

Foto p. Dapkaus.

TORONTO 
VISUOMENIŠKAS 

PRANEŠIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės 

aklo. Vasario 16-tos autoriui 
n signatarui Steponui Kairiui -
- Kaminskui pakartotinai susir 
gus ir atsigulus į ligoninę, pa 
aiškėjo, kad reikės pasilikti Ii 
goninėje ilgą laiką ir reikės su 
sidurti su didėlėmis sąskaito 
mis. Signataras dirbo visai mū 
rų tautai. Yra gražu tam daie 
liam kovotojui, nelaimės ištik 
tam, visiems, kas galim, padėti. 
Todėl Amer. Liet. Social. , De 
mokratų Centro komitetas, 
kreipėsi per savąsias organiza 
cijas ir veikėjus parinkti aukų 
prof Stp. Kairio gydymo išlai 
doms.

Aukos renkamos nuo lapkri 
čio 28 d. 1960 m. iki sausio 8 
d. šių metų, kada Cliicagoje, 
Chicagos Liet. Bendruomenės 
apygarda sudarė platų iš visų 
riovių komitetą Jukoms riiucti
- - prof. Kairį paremti.

Iki susiorganizavo didysis, vi 
suomeninis, iš srovių komite 
tas, Toronte buvo surinkta 161 
dol. Pinigai išsiųsti į New Yor 
ką Kipro Bielinio vardu. Že 
miau seka aukavusiųjų sąrašas:

A. ir E. Frenzeliai 50 dol.; 
po 10 dol.: J. Blumas, J. ir L. 
Novogrodskiai, J. ir V. Dagi 
liai, Z. ir E. Paulioniai, J. Straz 
das, J. Vitkūnas, S. Pizavienė
ii K. L. S. S. Centro Komite 
tas; po 5 dol.: O. Indrelienė, 
P. ir P. Ancevičiai, P. Januše 
vičius. Vyt. Vaškelis ir KLSS 
Toronto skyrius; po 2 dol.: J. 
Stanaitis, A. Kažemėkaitis ir 
Vyt. Šimkus.

Prof. S. Kairio, K. Bielinio 
ir savo vardu, aukavusiems šir 
aingai dėkoju.

J. Novogrodskas.
NUSIPIRKITE ŽURNALĄ 

„LIFE”
Jame per du numerius eina 

labai įdomios iš Dr. Nasvyčio 
parašytos, pagal Sibiro kauki 
nės Barboros Armonienės pa 
aakijimus, knygos „Leave 
Your Tears in Moscow" iš tos 
knygos ištraukos.

— Kastro grasina išžudyti 
700 sukilėlių .kuriuos jis laiko 
suėmęs.

LABAI SĖKMINGAI PRAĖJ 
DOS LB VALDYBŲ IR KF

1961 metų balandžio 29 die 
ną Toronte, Prisikėlimo para 
pijos Muzikos salėje įvyko Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Krašto valdybos, 
Kultūros Fondo ir Kultūros ta 
lybos ir Kanados Lietuvių L- 
nės Krašto v-bos bei Kultūros 
fondo pirmininkų, valdybos na 
nų bei šiųjų dalinių atstovų 
bendras posėdis.

PLB V-bos pirm. J. Matu 
lionis, pradėdamas sus.rinkimą, 
pasveikino atvykusius ir padarė 
pranešimą apie PLB V-bos pa 
stangas, darbus ir rūpesčius, 
kurie tačiau, kaip jau žinoma, 
nedavė lauktų ir tikėtų vaisių. 
Ypač apgailėtina, kad nepasi 
sekė sudaryti prie PLB v-bos 
PLJB konstitucijoje nustatytos 
Kultūros tarybos. Nepasisekus 
ją sudaryti iš viršaus, pirm, siū 
lo ją formuoti iš apačios — iš 
atskirų kultūrinių padalinių. 

Jau yra sutarta ir veikia bei 
vykdoma: rašytojų, studentų, 
spot to organizacijų apsijungi 
mai PLB-nės ap;mtimi. Teks 
sudaryti kitų sričių apjungi 
mus. Ir šių visų org. centrus 
teks apjungti į Plb Kultūros ta 
rybą.

Koref. J. Kardelis pabrėžė 
PLB v-bos būtinumą būti veik 
lia ir atlikti koordinavimo, pla 
navimo ir bendrojo vadovavi 
>no funkcijas viso pasaulio mas 
tu, o atskirų kraštų bendiuo 
menės turi centrui paklusti, nes 
liktai tada B-nės organizacija 
bus veiksminga, autoritetinga 
ir įgaus vertą savo dydžiui svo 
»i-

Pirm. J. Matulionis pasiūlė 
šią

SUSIRINKIMO 
DIENOTVARKĘ:

1. LB bendradarbiavimas,
2. Kultūros kongresas,
3. Švietimo reikalai,
4. Dramos konkurso išbaigi 

mas,
5. Geležiniai fondai,
6. Kiti reikalai.

Dienotvarkė buvo papildyta 
Kultūros tarybos klausimu, ku 
lis dienotvarkėn įrašytas ant 
ruoju klausimu.

Pirmąjį klausimą referavo P. 
L. B. v-bos pirm. J. Matulio 
nis, kuris pasisakė už būtiną 
šių dviejų bendruomenių benu 
radarbiavimą jų abiejų ir visos 
PLB labui, apimant visas lietu 
viškojo gyvenimo ir veiklos 
sritis — kultūrinę, politinę, švie 
timo, meno, sporto, jaunimo 
spaudos sritis. Išvadoj J. Matu 
lionis pasiūlė sudaryti Švieliino 
komisiją. Pasiūlymas priimtas 
pabrėžiant, kad PLB valdyba 
turi būti bendruomenei autorite 
tingas veiklą ir planavimą kooi 
dinuojantis organas, kutiam vi 
si bendruomenės daliniai turi 
paklusti. Nutarta

SUDARYTI PL B-NĖS 
ŠVIETIMO KOMITETAS 

iš vieno PLB v-bos atstovo ir 
po du atstovus iš JAV ir Kana 
dos Liet. B-nių atstovų. Į PL 
B-nės Švietimo k-tą išrinkti: 
nuo PLB v-bos A. Rinkūnas, 
nuo JAV B-nės P. Balčiūnas ir

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA 
PASKIRTA

Vinco Krėvės vardo literatu 
rinės premijos (500 dolerių). 
Lietuvių Akademinio Sambų 
rio Montrealyje jury komisija 
(Dr. I. Gražytė, M. Aukštaitė, 
kun. Dr. F. Jucevičius, P. Gir 
džius, A. Kličius) 19bl metų 
balandžio 26 dienos posėdyj nu 
tarė balsų dauguma premiją 
skirti Vincui Ramonui už jo 
apysakas „Miglotas Rytas“, iŠ 
leistas 1960 metais.

Komisijos galutiniam baisa 
vime trys jury komisijos nariai 
pasisakė už V. Ramono knygą. 
Pasiūlytos ir svarstytos buvo 
trys knygos: L. Andriekaus 
„Saulė Kryžiuose“*, P. Andiiu 
šio „Rojaus Vartai“ ir H. Na 
gio „Mėlynas Sniegas“.

Ši premija paskirta už 1959- 
• 1960 metais išėjusias — dar ne 
premijuotas — grožinės litera

tūros knygas. Įteikimo iškilmin 
gas aktas ir meninė programa 
Įvyks Montrealyje 1961 metų 
gegužės mėn. 13 dieną.

DAILININKŲ GRUPĖ
„Color and Form', kurią su 

daro daugiausia ateiviai nuo se 
nutės Europos pakrančių, vėl 
atidaro savo metinė parodą, to 
je pačioje Toronto Universite 
to Hart House parodų salėje, 
gegužės 7 d., apie 3 vai. po pie 
tų Šiuo metus bus ir koncertinė 
programa. Skulpt. Dagys, vic 
nintelis iš lietuvių aktyvus Šios 
dailininkų grupės administraci 
nis ir kūrybinis narys, išstatė 
naujus įprastinius ir keistesnius 
savo darbus. Paroda lankoma 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro, šešt. ir sekmatL 
nuo 2 vai. vak. iki 5 v. pp. Pa 
rodą uždaroma gegužės 22 d.

O PLB, LAV LB IR KANA 
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS.
J. Tamulis ir nuo KL B-nes — 
T. J. Borevičius, SJ. ir Dr. H. 
.Nagys. PL BLnės Švietimo 
k-tas veikia kaip Pasaulio Lie 
tuvių B-nės organas.

PLB V-bos narys J. Krali 
kauskas kalbėjo apie PLB pas
tangas sudaryti PLB Kultūros 
{Tarybą, organizacijos pirin£i 
pus, struktūrą ir konstatavo ne 
pasisekimo priežastis.

Diskusijų del pranešimų me 
tu išryškėjo PL B-nės Kultūras 
Tarybos ir jau suorganizuoto 
PLB Švietimo komiteto apim 
tis ir funkcijos. Nusistatyta, 
kad

PLB KULTŪROS TARY 
BOS FUNKCIJAS LAIKI 
NAI ATLIKS PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOME 

NĖS VALDYBA
iki bus sudaryta kultūros tary 
ba.

PL B-nės veikimo centraliza 
cijos formulė, JAV Krašto vai 
dybos pirm. St. Barzduko pasiū 
lymu, taip sutarta: Koordinaci 
ja planavimo atžvilgiu, individu 
alizacija vykdymo atžvilgiu, 
kiek tai liečia atskirų bendruo 
menių veikimą.

Kultūros kongreso, kuris 
1961 m. organizuojamas JAV 
n Kanados liet, b-nių rėmuose, 
klausimą referavo V. Mariu 
nas, pasisakydamas už išryški 
nimą lietuvių kultui os politikos 
ir nustatymą 5-rių metų veik 
los plano sudarymą, nes ku 
Itūra yra vienintelis ginklas ko 
voje už lietuvybės išiaikymą

Kultūros kongresas paveda 
mas organizuoti specialiam ko 
mitetui, kurio sudėtin įeinat 
Matas Krikščiūnas (pirm.), P. 
Gaučys, B. Babrauskas, P. Mal 
deikis, VI. Jakubėnas, A. Ku 
’-auskas, J. Jasaitis, J. Švedas ir 
vienas Kanados atstovas. K-to 
posėdį sušaukia JAV KF piim. 
J. Švedas.

JAUNIMO DRAMOS 
KONKURSAS,

kuris užsibaigia spalio 1 d., nu 
tarta vykdyti toliau.

Geležinių fondų klausimu, 
kurį plačiai referavo Dr. A. 
Nasvytis ir Stp. Kęsgailą —- 
tiktai pasiinformuota.

Šis susirinkimas, vykęs gero 
je atmosferoje, davė konkrečių 
vaisių ir tikimasi, kad jis pasi 
tarnaus PL B-nės stiprybei ir 
autoritetingumui.

Pasibaigus posėdžiams, įvy 
ko bendra visų dalyvių vakarie 
ne, labai gražiai ir skoningai 
paruošta B-nės veikėjų ponių rū 
pėsčiu. Jos metu buvo pasakyta 
eilė kalbų, kurios tartum dpi 
bendrino susirinkimo nuotaikas, 
paryškino svarbesnius momen 
tus, papildė posėdžių meto ne 
dasakymus ir gražiai iškėlė ben 
druomeniškumo nuotaikas, ge 
ras pastangas ir pasiryžimus P 
L B-nę iškelti į jai tinkamą au 
gštumą ir efektyvumą.

Įdomus momentas. Kaikurie 
kalbėtojai pareiškė nusistebėji 
mą, kad PLB, kaip didžiausia 
pasaulinė organizacija nepa 
kviesta į lietuviškų veiksnių 
konferenciją, kuri tuo pat me 
tu vyksta Washingtone.
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Montrealiečiai, dėmesio!
MONTREALIO LIETUVIAI,

I DIDŽIĄJĄ LIETUVIŠKOS SPAUDOS TALKĄ
Spauda, lietuvių tautos istorijoje aukso raidėmis įrašyta, 

krauju aplaistyta. Vasario 16 d. Aktu, laisve vainikuota.
Spauda, Lietuvių Tautos Nepriklausomybės kovų etapuo 

se, sukilėlių, knygnešių, savanorių, karių ir partizanų krūtinė 
mis ginta.

Spauda, lietuviško žodžio, poetų, rašytojų, ir liaudies dai 
nių lūpomis pasaulin išnešta.

Spauda, didis kovos ginklas, ugnis tirpdanti vergijos pan 
čius, šauklys kovoti iki laimėjimo saitas su gimtosios žemes ai 
savimu, ramstis lietuvybės išlaikyme plačiuose pasaulio konti 
nentuose.

Kad ji neužgestų, kad neliktumėm beginkliai kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, kad neužgestų tėvynės meilė mūsų širdyse; 
kad tai, kas iš tėvų paveldėta galėtumėm perduoti ateinan 
čioms kartoms; kad gimtąjai žemei bylotų mūsų nueitas pėdas.

Ją turime išlaikyti, remti ir ugdyti.
Brangūs Montrealio lietuviai.
Jūsų širdyse, jūsų pastogėse gimęs ir jūsų rankomis iš 

Ugdytas lietuviškas laikraštis „Nepriklausoma Lietuva“ šiandie 
ną šaukiasi į Jus, prašydamas — kviesdamas Jus į didžiąją 
TALKĄ! Į talką prisidėti savo darbais, ir savo išgalėmis. Jisai 
šaukiasi į Jus Mašinų Fondo vajaus ženkle. Norėdamas sustip 
rėti, pagražėti, ir paženklinti savo dvidešimties metų amžių — 
sukaktuves.

Prieš trejetą metų „Nepriklausomos Lietuvos“ bendrovės 
valdyba, skelbdama Mašinų Fondo vajų, turėjo gyvenimo dik 
tuojamą tikslą, įsigyti naujas spausdinimo mašinas, kuriomis 
būtų galima spausdinti netik laikraštį, knygas, bet ir kitus spau 
dos darbus atlikti.

Senoms mašinoms dar pajėgiant laikraštį spausdinti, skclb 
tasis vajus tęsėsi palengva, be didesnio SOS šauksmo.

Šiuo metu atėjo laiko riba. Naujų mašinų reikalingumas 
didėja diena iš dienos, ir jų įsigijimas yra neatidėliotinas!

Todėl nuo dabar Mašinų Fondo vajus suaktyvinamas viso

Ką rašo kiti Mosklo - Technikos naujienos

mis galimomis priemonėmis.
Viena iš tų priemonių ypatingai liečia Jus, mieli Montrea 

lio Lietuviai, įsijungti į kviečiamą Mašinų Fondo vajaus TAL 
KĄ, padvigubinti jau turimus šėrus ir juos išplatinti jų netuiin 
tiems, padidinti laikraščio prenumeratorių skaičių.

Naujoms mašinoms, ofseto komplektui įsigyti reikia 15,000 
dol. suma. Šiuo metu Mašinų Fonde tėra tiktai 4,329 dol. Di 
dėlės dalies dar trūksta. Naujų mašinų užpirkimas galimas tu 
tint apie 8 — 9,000 dolerių ir reikalinga ši Jūsų didžioji 
parama, TALKA. Talka brangiam lietuviškam žodžiui, didžią 
jam kovos ginklui negęstančiam lietuviškumo židiniui.

Tikiuosi, kad šį talkos šauksmą išgirsite, — tiek orgamza 
ciniai vienetai, tiek pavieniai Montrealio Lietuviai — ir savo 
malonų sutikimą, savo paramą pranešite „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ laikraščio redakcijai — Tel. DO 6-6220, Bei visiems 
,,Nepriklausomos Lietuvos“ Spaudos Bendrovės valdybos na 
riams.

J. Šiaučiulis,
„Nepriklausomos Lietuvos“ Spaudos Bendrovės 

Mašinų Fondo vajaus, Montrealio atstovas.

A. f A.
ADOLIUI DASIUI

mirus Lietuvoje, mielus
ALBERTĄ ir GENĘ DAS1US, 

netekusius brangaus tėvelio ir uošvio, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Tamkevičių šeima ir B. A. Šimonėliai.

LaišKai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau, 

Būkite malonūs, išspausdin 
kite „Nepriklausomoje Lietuvo 
je“ šį mano pareiškimą.

Š. m. kovo mėn. 29 d. Jūsų 
laikraštyje pasirodė (mano tik 
dabar pastebėta) žinia apie įvy 
kusį (berods, kovo mėn. pabai 
goję) praplėstojo Vliko prezi 
diumo posėdį. Pranešta, jog ta 
me posėdyje „buvo sudaryta n 
iormacinė komisija", ii išvai 
din ta į ją „pakviesti” asmenys, 
kurių tarpe minima ir mano pa 
varde. Jeigu „pakvietimu“ nori 
ma pasakyti, kad aš esąs tos 
komisijos narys, tai toji infor 

macija yra klaidinga. Jokios 
Vliko komisijos (ar kurio nors 
kito padalinio) narys aš nebu 
vau ir nesu.

Jus gerbiąs
K. Ostrauskas. 

Philadelphia, 1961. IV. 20.

• Buvę montrealiečiai, Anta 
nas ir Adelė Linartai, nerimsta 
be savo namo, — vėl nusipirko 
Woodhaven, New Yorke, prie 
gražiausio Forest Park Jie tu 
rėjo Rosmonte, Montrealy, pas 
kui Floridoje, bet vis nepatiko, 
kai ne sava tėvynė.

VILNIAUS RUSINIMAS
Aplankęs Vilnių „New York 

!Time^‘ korespondentas' Sey 
mour Topping, aprašo savo įs 
pūdžius ir mini iš okupanto ad 
ministracijos gautas žinias. 
Okupacijos pareigūnų žinios 
yra melagingos. Štai santrau 
ka:

Vilnius esąs „tarptautinis 
miestas“. Vilniaus kavinėje jis 
girdėjęs prie stalelių kalbantis 
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir 
žydiškai. Vienas profesorius 
jam paaiškinęs: „Vilnius tapo 
mažumų miestu ; rusų kalba yra 
bendrinė kalba“. Tą rusų domi 
navimą „tarptautiniame mies 
te“ paryškina statistika:

Pagal 1959 surašymą Vilnių 
je lietuvių yra 33.6 proc., rusų 
29.4, lenkų 20, žydų 6.9, gudų 
6.2; likutis ukrainiečių ir kitų 
35 tautybių. Rusai dabar per 
sveria lenkų skaičių, o drauge 
su gudais persveria ir lietuvių. 
Tačiau visoje Lietuvoje iš 
2,890,000 gyventojų lietuvių 
yra 79 proc.

Pagal repatrijacijos sutartį 
su Lenkija prieš 1958 m. emi 
gravo į Lenkiją 70,000 lenkų, 
liko 200.000 viso Lietuvoje, 
daugiausia Vilniaus krašte. Len 
kai turi savo mokyklas ir spau 
dą.

Prieš karą Vilnius buvęs va 
dinamas antrąja Jeruzale. Iš 
Vilniaus 200,060 gyventojų 
apie pusė buvę žydai. Naciai 
nužudę viso apie 80,000 žydų. 
Dabar Vilniuje 16.500 žydų. 
Turi sinagogą. Bet per išėjimo 
iš Egipto šventė joje tebuvę 
250 vyrų vidutinio amžiaus. 
„Tai ir visi vyrai, kurie dabar 
lanko sinagogą” — pareiškė 
jam žydų bendruomenės lydė 
ris, žinoma, okupacijos pareigu 
nas.

Didesnio spaudimo komunis 
tai daro katalikų bažnyčiom 
dėl jų didesnės įtakos gyvento 
jam. Vilniuje iš 30 katalikų baz 
nyčių atidarytos yra 11 ir rusų 
ortodoksų 3. (Iš tikrųjų at;Ja 
rytos tiktai 5 kat. bažnyčios. 
Red.) Sekmadieniais bažnyčios 
pilnos, daugiausia pagyvenusių

lietuviai veikia visur
Australija.

ADELAIDĖJE IŠAUGO 
LIETUVIS 

KONTRAKTORIUS
Antanas Šliužas yra dar jau 

nas vyras, atvykęs Australijon 
su pirmuoju D. P. transpoitu 
prieš 14 metų. Jis yra gerai ži 
nomas ir Adelaidės visuomeni 
niam gyvenime.

1952 m. su mažu kapitalu pa 
bandė pats savistoviai verstis 
statybomis. Pradžia be pakan 
kamo kapitalo, be mašinų, įran 
kių ir be patyrusių darbininkų, 
buvo tikrai sunki, bet padėtis 
kasmet gerėjo. A. Šliužas gerai 
išsispecializavo ir šiuo metu 
Adelaidėje yra vienas iš stam 
biausių biznio stočių statybos 
kontraktorių. Iki šiol jis jau 
yra pastatęs 25 stotis—garažus 
įvairiom firmom.

Savo firmoje A. Šliužas turi 
6 nuolat dirbančius amatinin 
kus ir visą eilę sub-kontrakto 
rių, kurie atlieka atskirus dar 
bus (žemės kasimai, cementą 
vimai, tinkavimai ir tt.). Tuo 
būdu pas jį nuolatos dirba 15 
—18 žmonių. Savo darbui yra 
įsigijęs sunkvežimius, medžio 
apdirbimo mašinas, elektrinius 
kilnojimo aparatus ir įvairių ki 
tų specialybės įrankių.

ĮSEIGĖ PLOKŠTELIŲ 
CENTRĄ

Lietuvybę stiprinkime viso 
kiais būdais: per mokyklas, or 
ganizacijas, spaudą ir tt. Ji bu 
joja, kai sudaroma gyvastinga 
lietuviška aplinka. Tautinei gy 
vybei stiprinti gali daug pasi 
tarnauti ir lietuviškos plokšte 
lės. Jų šiandien jau turime įvai 
rių rūšių: vaidinimų, chorų ir 
solistų įdainavimus bei progra 
minių šokių. Kad mūsų solistų 
ir chorų bei ansamblių dainos, 
mūsų teatrų vaidinmai bei pro 
graminės muzikos plokšteles pa 
tektų j mūsų tarpą, į mūsų sa 

VYKSTA PILNU TEMPU 
žmonių, jaunų, palyginti, ne 
daug. Susisiekti su Roma ne 
leidžia ketveri metai. Vysk. Ju 
Ii jonas Steponavičius iš Vii 
niaus yra išsiųstas į Latvijos 

pasienį, dėl to, kad atsisakęs 
perkelti kunigą, kuris nepati 
kęs valdžiai (o iš tikrųjų, kad 
atsisakė šventinti į kunigus sau 
gurno agentus. Red.). Iš kitų 
trijų vyskupų pareigose lik Tel 
šių vyskupas, kuris kovo paLai 
goję Kaune įšventinęs 9 nau 
jus kunigus. Kunigų seminari 
joje viso yra 60 klierikų.

Vilniaus turguose yra užten 
karnai maisto produktų iš kol 
chozų. Parduotuvėse drabu 
žiai brangūs. Pramonės darbi 
ninkas, kuris uždirba mėnesiui 
90 rublių ar kolchozo darbinin 
kas, kuris uždirba 60 rublių, 
(tai melagingos okupacijos tai 
nų žinios, nes 90 rublių fabri 
ke gauna tiktai specialistas, o 
eilinis darbininkas tegauna 30 
—50 rublių, arba oficialiu kur 
su 33.30 — 55.50 dolerių per 
mėnesį, o kolchozo darbininkas 
— kolūkietis gauna apie 6 sva 
rus grūdų ir 10—30 kapeiicų 
už dienos darbą, bet dažnai u 
to negaunama. Red.), turi mo 
keti 80—170 rublių už gerą 
drabužių eilutę.

Rusų infiltracija ir Lietuvos 
sovietizacija Vilniuje prisiimta 
su nemažesne neapykanta nei 
Kaune ir kitose lietuviškose sri 
tyse. Pasiilgimas laisvių, apie 
kurias komunistai kalba kaip 
„buvusį buržuazinį gyvenimą“ 
atrodo gyvas Vilniuje daugiau 
tarp vyresnės generacijos žmo 
nių“.

J. Vildžiūnas, Vilniaus mies 
to vykdomojo komiteto pirmi 
ninkas, kuris tarpkitko aiškino 
apie pramonės plitimą Vilniuje 
ir dėl to butų trūkumą, o G. Zi 
manas, „Tiesos“ redaktorius, 
aiškino, jog atsisakius nuo teo 
rijos, kad lenkų mažuma turi 
įsilieti į lietuvių kultūrą, senieji 
nesutarimai tarp lenkų ir lietu 
vių dingę. , 

vaitgalio mokyklas bei lituania 
tinius kursus, į jaunimo orgain 
zacijas, į kiekvienus lietuvis 
kus namus, steigiu lietuviškų 
plokštelių platinimo centią 
„Tėvynės Garsai“. A. Krau 
sas, 4 Grandview Ave., Mari 
byrnong, Vic., Australia. Tel 
FU 8382.
Angliją.

ANGLUOS LIETUVIŲ
rūpesčiai

Didžiausias LNB Valdybos 
rūpestis yra 10,000 sv. pasko 
los atmokėjimaa gegužės 27 d- 
Šiai paskolai atmokėti yrą gau 
tas pricipinis sutikimas užtrauk 
ti naują 5.500 sv. paskolą, ir 
advokatų pasitarimai šia kryp 
timi jau pradėti. Taip pat gau 
tas sutikimas šią paskolą su 
jungti su Sodybos 3,300 sv. pas 
kola, ir tokia jungtinė paskola 
būtų garantuota Lietuvių Na 
mų nuosavybe, paliekant Sody 
bą laisvą nuo skolų.

Taigi 10,000 sv. paskolos at 
mokėjimui dar trūksta 4,500 
sv. Šiai trūkstamai sumai fi
ves Valdyba buvo paskelbusi 
paskolos vajų, kuris baigėsi ko 
vo 15 d. Iki toą dienos gauta 
pasižadėjimų apie 3,000 sv. su 
mai. LNB-vės Valdyba tikisi, 
kad dar atsiras tautiečių, ga 
linčiai B-vei paskolų suteikti, ir 
prašo prisiųsti pasižadėjimus 
trūkstamąjai sumai sudaryti.

Kaip jau anksčiau buvo ra 
Syta, B-vės Valdyba gautąsias 
iš visuomenės paskolas garan 
tuos Sodybos nuosavybe.
J. Amerikos Valstybės.
• New York, kaip ir visa USA, 
priima Gagarin laimėjimą neen 
tuziastingai; kas kita į Kubą iš 
sikėlimą sukilėlių. Tačiau ir nau 
jas prezidentas, kaip ir tikėtasi, 
veda sustingimo politiką, — 
gal nėra kito kelio. . .
• Pavasaris New Yorke, kaip 
ir žiema negražus, — lyja ant 
rą savaitę ir nėra šilumos.

AUGA SERIJINIŲ
Kanadoje auga fabrikiniu, se 

rijimų, vadinamųjų „prefab“ 
namų statyba: 1959 m. jų bu 
vo pastatyta 2,239, o 1960 m. 
— jau 2.739, kas sudaro apie 
2.5% visos statybos. Šitie na 
mai labai greit pastatomi, nes 
jų visos dahs suformuojamos 
fabrike i> namų vietoje juos rei 
kia tiktai sustatyti, kaip kad vai 
kai stato namus iš kaladėlių.

PLIENINĖ PADANGA
Užsienio spaudoje paskelbta 

įžlinutė apie padangas, taiko 
mas kosminiams skridimams. 
Jose nėra nei vieno miligramo 
kaučiuko. Padanga primena 
pheninj sepetj ir visa padengta 
iš vielos. Ji įgalina „dangaus 
lėktuvus" patogiai nutūpti že 
mėje.

Grįžtant is 200—500 km au 
gščio į žeme satmosferą, lėktų 
vo išorinio paviršiaus tempei a 
tūra, net aušinant deguonimi, 
sieks 500 i. C. Tokiose sąlygo 
se negalėtų Įvykdyti savo už 
duoties jokia įprastinė padan 
ga. Tamprumo ir amortizacinė 
mis savybėmis nauja padanga 
prilygsta augšto slėgimo pa 
dangoms.
RUDENI LIETUVA TURĖ 
SIANTI GAMTINES DUJAS

Jau keli metai reklamuoja 
ma, kad Lietuvon atvedamos 
gamtinės (natūralios) dujos iš 
Dašau.

Atstumas nuo Dašavos Uk 
rainoje iki Vilniaus — 782 km. 
Neseniai dujotiekio trasos tie 
sėjai peržengė Baltarusijos — 
Lietuvos sieną, ir dabar vis lab 
jau artėja prie Lietuvos sosti 
nės.

Jau rugpjūčio mėn. susi 
lauks gamtinių dujų Vilniaus 
įmonės ir gyventojai, kurie iki 
šiol naudodavosi dujomis, atga 
bentomis pas juos į namus *pe 
cialiuose balionėliuose.

Kiek pailsėję, dujotiekinin 
kai vėl išsiruoš į žygį. Toles 
nis jų tikslas — Latvijos sosti 
nė Ryga, kurią jie pasieks 1962 
metais-

Tuo pat metu bus tiesiama 
atšaka nuo pagrindinės magist 
ralės į Kauną. O po poros metų 
dujas gaus ne vien Šiauliai, 
Klaipėda, Panevėžys.

IŠ KUR GAUNAMA 
AMBRA?

Žmonės jūroje ir jos pakran 
tėse randa pilkus, nemalonaus 
žemės kvapo „jūros vaško“ — 
ambros — gabalus. Pridėjus 
šiek tiek jos į parfumerijos dir 
binius, buvo gautas nelauktas 
efektas. Kvepalų, įtrinamųjų 
tepalų, aromatinių balzamų

JUOKDARIAI...
KĄ REIŠKIA IŠTRŪKTI IŠ UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS?
Žmogus, Išėjęs iš tamsos į 

šviesą, apstulbsta, laikinai ap 
anka, kol prie šviesos pripranta. 
Iškart jam sunku susiorientuo 
ti. Taip atsitiko ir su Lietuvos 
„turistais", kurie iš už geleži 
nės uždangos atsirado laisvose 
sąlygose. Sluckis ir Bieliauskas 
dabar Lietuvos spaudoje apra 
šinėja įspūdžius iš Amerikos, iš 
ko matyti, kaip tie vargšai ne 
i^jiiorientijoja mūsų gyi*mimo 
sąlygose. Pav. aprašinėja, kad 
jiems pusryčiams davę perma 
ža sviesto... Jie ir neisįvaizduo 
ja, kad Aųierikije, Kanadoje 
riebalai nemėgstamas maistas. 
Riebalai metami į išmatų dė 
žes. Krautuvėje, kai pirkėjui 
pardavėjas išdaro vištą, tai, iš 
metęs vidurius, jis tuojau vištą 
apvalo nuo riebalų, kuriuos iš 
meta į atmatų dėžę. Tat ir res 
toranuose Amerikoje sviestas 
duodamas ne tiek, kaip mari 
tas, kiek dėl skonio. O jie da 
bar aprašinėja, kad jiems per 
mažai sviesto davę... Štai ką 
reiškia iš kalėjimo išeiti į lais 
vę...
PERDĖTA PROPAGANDA 

PANAŠI I AFERĄ
Rusijos atstovas Otlawoje 

spaudos atstovams parodė fil 
mą, kaip sovietai ruošiasi į kos 

NAMŲ STATYBA 
kvapas ambros dėka tampa la 
bai pastovus. Nosinaitė, suvil 
gyta tokiais kvepalais, išlaiko 
kvapą ištisais metais. Šios me 
džiagos kilmę aiškino gamtiniu 
kai.

Tačiau anksčiau už juos šį 
klausimą išsprendė japonų žve 
jai. Jie nustatė, kad ambra su 
sidaro mažojo kašaloto žamy 
ne. Dabar irgi laikoma, kad am 
bra susidaro kašalotų (ir ne 
tik mažųjų) žarnyne, chemiš 
kai pakitus raginėms kalmarų 
ir aštuonkojų, kuriais kašalotai 
minta, dalims.

1838 m. į žymaus prancūzų 
gamtininko Blenvilio rankas pa 
teko keletas mažųjų kašalotų, 
aptiktų Prancūzijos Atlanto pa 
krantėje. Atoslūgio metu jie ne 
atsargiai priplaukė arti kranto 
ir „pateko ant seklumos“. Blen 
vilis pirmasis moksliškai aprašė 
šiuos gyvūnus.

Tai buvo miniatūrinė didžio 
jo kašaloto kopija: jis tebuvo 
4 m ilgio.

Mažojo „kaktoje", Kaip ir di 
džiojo, yia riebalų pripildyti 
ir sausgyslėmis sutvirtinti sper 
macetiniai maišeliai. Kelių šim 
tų metrų gilumoje kašaiotas 
medžioja kalmarus ir aštuon 
kojus.

Mažieji kašalotai veisiasi tro 
piniuose Indijos, Ramiojo ir 
Atlanto vandenynų vandenyse. 
Bet neretai jie nuplaukia ir to 
Ii j išaurę bei pietus. Jų rastu 
ties Japonijos, Kalifornijos, 
Olandijos, Tasmanijos kran 
tais. Bet tai buvo žuvę kašalo 
tai—„užplaukę ant seklumos". 
Dar nė vienas gamtininkas ne 
matė jūroje gyvo mažojo kaša 
loto.

MAŠINA VELĖNOMS 
PJAUTI

Lietuvos Hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo 
instituto mokslo kandidatai 
Kęstutis Pilkauskas ir Algiman 
tas Žverenas sugalvojo naują 
mašiną velėnoms pjauti ir klos 
tyti. Skaitoma, kad mašina su 
taupys daug darbo. E.

ARCHITEKTŲ DARBAI 
VILNIUJE

Architektai V. Liandsbergis 
ir J. Kriukelis kuria šešiasde 
šimties butų gyvenamojo namo 
projektą, kuris bus statomas ne 
toli Respublikinės bibliotekos. 
Pirmame šio namo augšte bus 
didelė kavinė .Banga“.

Instituto techninė taiyba pri 
ėmė centrinio pašto rekonstruk 
cijos darbo brėžinius.

minį skridimą ir pareiškė, kad 
kanadiečiai ilgai netrukus galės 
skristi j Menulį sovietinėmis ra 
ketomis, ir jis parduosiąs bile 
tus ir išduosiąs vizas, . ,

MELAGIŲ IR RIMTAM 
REIKALE NIEKAS NETIKI

Kur sovietijoje yra teisybė, 
kur propaganda ir kur yia aiš 
kus melas, — sunku sužinoti. 
Dažniausia esti — viskas melus, 
arba viskas falsifikuota, arba 
užtempta ant propagandini 
kurpalio. Todėl sovietais, l 
iškyla ir rimtas reikalas, niekad 
negalima patikėti.

Štai, dabar sovietija sugalvo 
jo prieš dipukus visokių kaltini 
mų. Netpolicijos agentai telefo 
nu pradėjo skambinti į Čikagą. 
Jie skambins dar ir į kitas vie 
tas. Nes kai sovietinė diktatūra 
duoda iš Maskvos įsakymą, rei 
kia jį pildyti. Dabar Maskva 
yra davusi įsakymą kabintis 
prie dipukų, — tai nauja akcija 
ir ji bus vykdoma toliau.

Bet kai gerai yra žinoma, 
kad sovietija pastoviai meluoja 
ir fabrikuoja, tai ir į jos visus už 
planuotus veiksmus niekas rim 
to dėmesio nekreipia. Kas gi ne 
pataisomu melagiu gali patikt 
ti? _ Mandrapypkis.
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HENRIKAS NAGYS

PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

2.
* * *

Labai neseniai Čikagoje įvy 
ko dviejų montrealiečių lietu 
vių dailininkų paroda. Juozo 
Akstino ir Vytauto Remeikos 
kūriniai buvo šiltai sutikti Čika 
gos lietuvių spaudos, gerai įver 
tinti, susilaukė labai gausaus 
lankytojų skaičiaus. Didžioji 
dalis kūrinių buvo parduota ir 
pateko į rankas žmonių, supran 
tančių ir mylinčių meni;. Abie 
jų dailininkų kūryba rodo nuo 
tat didesnį subrendimą. Abu 
kaskart tvirčiau konsoliduoja 
savitą stilių ir braižą. Tai iškal 
bus įrodymas, kad galima ir 
tyliai dirbant atsiekti didelių 
rezultatų.

* * *
Bendrai, mūsų kolonijoje 

yra dar daug kultūrininkų, k u 
rių darbo daugelis nėra girdė 
ję. Taip, pavyzdžiui, Montrea 
lyje redaguojamas ir leidžia 
mas Mažosios Lietuvos Bičių 
lių draugijos žurnalas „Mūsų 
Pajūris”. Vyriausias redakto 
rius A. Lymantas. Visai nese 
niai pasirodė 5 numeris. Toji pa 
ti organizacija yra įsteigusi ir 
Vydūno vardo literatūrinę pre 
miją. Prisimenant, kad kadaise 
iš Prūsų buvo nešamas spaus 
dintas žodis Didžiojon Lietu 
von, ar nevertėtų šio tylaus ir 
kultūringo darbo žmones ne 
liktai paminėti, bet jiems kon 
krečiai padėti?

* * *
Gana daug buvo kalbėta (ir 

jau gana ilgai), kad reikėtų mū 
sų jaunimą įtraukti konkrečion 
lietuvybės veiklom Tų nevisai 
vaisingų diskusijų metu paaiš 
kėjo įvairios keistos nuomonės. 
Vieni tvirtino, jog jaunimą esą 
sunku privilioti į sunkų darbą, 
I iti teigė jaunimą esant nepri 
brendusį tokiem atsakingiem už 
daviniam, dar kiti tarėsi su jau 
nimu nerandą bendros kaltos 
iš viso. Už tų visų argumentų, 
tačiau galėjai nujausti keistą 
potekstę, tarsi daugelis mūsų 
veikėjų labai nenoriai traukiasi 
iš postų, kuriems jau nei ener 
gijos, nei naujų idėjų nebeturi. 
Tarytumei, sunku būtų padėti 
tikras ir įsivaizduojamas karu 
nas.

Montrealyje tuo tarpu, be 
specialių trimitų, Lietuvių Aka 
deminio sambūrio visuotinis su 
sirinkimas perdavė vadovavimą 
mūsų jauniesiems akademi 
kams. Dabartinėje valdyboje 
liko tiktai vienas šios, dešimt 
mėtį atšventusios, kultūrinės or 
ganizacijos steigėjų kolektyvo 
narys Zigmas Lapinas (vicepir 

mininkas). Kiti nariai: A. Kli 
čius (pirmininkas), S. Pakuly 
tė (sekretorė), E. Dainius (iž 
dininkas) ir J. Kibirkštis (na 
rys). Tikėkimės, kad ir kitos 
mūsų organizacijos paseks šiuo 
pavyzdžiu. Tai geriausia prie 
monė nevaisingas diskusijas pa 
versti realia ir džiuginančia ūk 
rovė,

* * *
Kalbant apie mūsų jaunimą 

norėtųsi atkreipti dėmesį į gy 
vai ir įdomiai redaguojama Aka 
deminio Skautų Sąjūdžio žur 
rialą „Mūsų Vytis”. Žurnalo re 
daktorius — A. Mickevičius. 
Žurnalas jau antrąjį karta sėk 
mingai pravedė Jaunimo Litera 
tūros konkursą Ir susilaukė 

pažymėtinų rezultatų. Tai ir 
vėl žmonės, kurie nerauda apie 
nykstantį lietuviu rašytojų prie 
auglį, bet konkrečiais darbais 
lokį prieauglį skatina ir augi 
na.

* * *
Artimoj ateityje, šioj vietoj, 

teks plačiau pasisakyt apie ke 
lis Montrealio kultūrinio gyve 
nimo kurjozus. Vieną jų tiks 
llau reikėtų vadinti liga. Tai sa 
votiŠka kelių individų veikla, 
rašant anoniminius laiškus, pla 
tinant šmeižtus, terorizuojant 
atskirus žmones, skleidžiant me 
lūs. Ir tai tęsiasi jau trejetą 
metų. Nesant efektyvių garbės 
teismų ir nenorint eiti į Kana 
dos teismus, paliestieji žmonės 
neturi kitos priemonės, kaip ei 
ti viešumon, spaudom Taip, 
kad turėsime progos susipažinti 
su keletą keistos megalomanijos 
atvejų savo tarpe. Teliks mūsų 
istorijoje keli portretai ir v;sa 
eilė faktų, be kurių būtų gali 
ma buvę apsieiti.

PAVERGTŲJŲ SEIMO VAD 
OVYBĖ WASHINGTONE

Pavergtųjų Seimo vadovybė 
balandžio 13—15 lankėsi J V 
Kongrese ir Informacijų įstai 
goję.

Senatoriams ir kongresma 
nams įteikė savo memorandu 
mą. kuris išryškina sovietų pa 
vergtosios Centro ir Rytų Eu 
ropos padėtį ir vaidmenį Rytų- 
-Vakarų santykiuose ir jų even 
tualiam sprendimui. Ta proga 
Pavergtųjų Seimo vadovybė 
kalbėjosi su senatoriais: E, Dir 
ksen, P. Douglas, F. J. Lauche 
(Užsienių reikalų komisijos na 
rys), H. Capehart (URK), T. 
J. Dodd (URK), J. K. Javūs, 
J. C. Boggs, J. M. Butler, J. 
Cooper, Cl. Pell, H. Williams, 
T. Morthon; su kongresma 
nais: J. W. McCormack, Sh. A.

DR. POVILAS RĖKLAITIS
Filosofijos Daktaras Povilas 
Rėklaitis, gimęs Kaune ir jau 
nystę praleidęs Neprik. Lietu 
vos laikinojoje sostinėje, bai 
gė Tėvų Jėzuitų gimnaziją ir 
pradėjo studijas Vytauto Di 
džiojo universitete, tęsė Vii 
niaus universitete, studijas bai 
gė Vokietijoje, Tiubingene. Is 
torikas, rašo studijas Lietuvos 
meno istorijos temomis, Lietu 
vių Enciklopedijos bendradar 
bis, kultūrininkas, meno istori 
kas, kritikas.

Jis taipogi yra Vokietijos 
Krašto Bendruomenės vice-pir 
mininkas ir Vasario 16-tos gim 
nazijos tarybos narys. Dabar 
yra atvažiavęs j Ameriką aplan 
kyti savo mamytę ir seserį. Jei 
bus kviečiamas į lietuvių kolo 
nijas, mielai atvažiuoja padary 
ti pranešimą apie Vasario 16- 
tos gimnaziją ir Vokietijos he 
tuvius. Antrašas: Dr. Povilas 
Rėklaitis, 6452 So. Sacramen 
to Ave., Chicago 29, UI. USA.

Haleck, J. J. Pilcher (URK). 
W. H. Judd (U. R. K) B. G’ 
Hara (URK). D. B. Fascell 
(URK).

Atstovų Rūmų „Un-Ameri 
can Activities Committee“ pir 
mintnkui, kongresmanui F. S. 
Walter už jo atsidėjimą kovai 
su komunizmu ir už jo humanis 
tinę paramą komunizmo au 
koms Pavergtųjų Seimo vado 
vybė įteikė specialų adresą. Jį 
įteikiant. Pavergtųjų Seimo pir 
mininkas Sidzikauskas savo žo 
dyje pažymėjo, kad kongres 
manas F. S. Walter „savyje 
jungdamas humanistą, gelbstin 
tį nelaimės aukoms, su kovoto 
ju, siekiančiu išrauti pačią ne 
laimių priežastį, yra įkvepian 
tis pavyzdys“. Adresą įteikiant 
taip pat dalyvavo ir žodį tarė 
Attorney General R. Kennedy, 
Rūmų Teisių Komisijos pirmi 
ninkas kongresmanas E. Cel 
ler, Valstybės Sekretoriaus pa 
dėjėjas B. Hayes ir Augštasis 
Tremtinių Komisaras F. Sch 
nyder.

Lietuvos mokytojai ir gydytojai 
rusų okupacijos replėse

MOKYTOJAI DAR SPYRIOJASI, O GYDYTOJAI JAU TYLI...
Vilniuje išeinąs „Švyturys“ 

paskelbė eilę straipsnių antras 
te „Mūsų diskusijos“, kuriuose 
nušviečiamos Lietuvos vadina 
mųjų inteligentų gyvenimo ir 
darbo sąlygos.

Kai sovietinė propaganda 
triūbija ir oūbnais muša apie 
sovietinio gyvenimo gerbūvį ir 
neišpasakytą laimę, šiuos strai 
psnius, kurie budina tikrą gyve 
nimą, priešingą propagandai, 
labai verta pasiskaityti. Jie duo 
da ryškų okupuotos Lietuvos gy 
venimo vaizdą.

Kaip žinoma, maskvinis oku 
pantas Lietuvoje yra priverha 
vęs sau ištikimų tarnų, kurie 
vykdo Rusijos diktatūros įsaky 
mus ir režimui tarnauja kaip pa 
varovai. Vienas tokių. Jonas Bu 
lota, pridengtas „Vilniaus Vals 
tybinio V. Kapsuko vardo uni 
versiteto dėstytojo” titulu, 
1961 m. 3-me „Švyturio“ n-ry 
parašė puslapinį straipsnį „Ar 
jie „užkampio” žmonės?”, ku 
riame puola intligentus.

MOKYTOJAI PRIE 
GĖDOS STULPO

Apie mokytojus be ko kita 
rašo:

„Žiūrėk, dirba mokykloje 
toks mokytojas ir tik laukia 
progos, kaip čia išbėgus iš kai 
mo mokyklos arba prasigyve 
nūs, „prasimušus į žmones“. 
Taip atsiranda savas individua 
lūs ūkelis mokykloje, kuris pra 
ižioje būna pagalbinis, o vė 
liau pagrindinis mokytojo UŽsi 
ėmimas.

Iš tikrųjų, kariais jauni tuo 
kytojai, nuvykę į kaimą, ran 
da ne mokyklą, o tikrą minia 
tūrinį direktoriaus ir jo žmonos 
dvarelį su karve, kiaulėmis, viš 
tomis, žąsimis, su sodu »r dar 
žu. Kaip gražiai bekalbėtų toks 
direktorius savo jauniems bend 
ladarbiams apie kultūrinį dar 
bą kaime — juo netikės. Atsitin 
ka taip, kad mokytojas, laikąs 
kiaules, netenka teisės vadin 
tis inteligentu. Savo „ūkis“ ši 
tokį žmogų domina pirmoje ei 
Įėję, kultūros ir net mokymo 
reikalai nuslenka į antrą planą. 
Jis pamažu virsta smulkiu savi 
ninkėlip, bizhieriumi, nuomo

Pavergtųjų Seimo vadovybė 
Informacijų įstaigoje turėjo 
nuoširdų, susipratimo ir bend 
radarbiavimo dvasia praėjusį, 
pasitarimą su šios įstaigos, ku 
lios žinioje yra ir radio trans 
hacijos įvairiomis kalbomis, va 
dovybe tautinių transliacijų rei 
kalais. Kr. 

ja sodus, prekiauja karvėmis ir 
t. t.”

BUDELIŲ GAUSĖJA...
Prie Jono Bulotos smaughš 

ko užpuolimo prisidėjo, nieko 
nelaukdami, kiti pavarovai — 
„Viduklės tarybinio ūkio vyr. 
agronome M. Milašauskienė, 
buhalteris J. Jurgaila, vyr. zo 
otechnikas A. Petkevičius, inž. 
V. Sapkauskas“, Kurie įsijungė 
i Jono Bulotos sutartinę štai 
kaip:

„Su įdomumu perskaitėme J. 
Bulotos straipsnį. Perskaitėme, 
pagalvojome ir sėdome prie šio 
laiško. Visų pirma galvojame 
— argi iš tikrųjų yra tokia kai 
mo inteligentų „problema“? Ka 
žin? Kalbėsime vietiniais f ak 
tais.

Štai kaimo inteligentų drau 
gystės klausimas. Jis aktualus, 
nes, atvirai pasakius, pas mus 
inteligentai draugaja pagal sa 
vo profesijas: mokytojai sau, 
arybinio ūkio specialistai sau, 

nėra kas visus jungtų į bendrą 
būrį. Niekam ncpaslaptis, kad 
Viduklėje, net inteligentų *ar 
pe, gausiai liežuvaujama, ap 
kalbama, kartais net vyksta rie 
tenos. Jos vyksta net ten, kur 
turėtų būti mūsų poilsio ir 
draugystės centras: kultūros na 
muose.

Jų direktorius Vaičaitienė ir 
meno vadovas Pikelis tarpusa 
vyje nesugyvena, dėl to irsią 
saviveikla, kultūros namai ne 
patrauklūs.

Reikia pasakyti keletą karčių 
žodžių ir mokytojams. Juk tei 
singai straipsnio autorius rašo, 
kad kai kurie mokytojai pasu 
ka individualisto — miesčionio 
keliu, nugnmsta į savo sklype 
lį. Tokių mokytojų turime ir 
mes. Jie „ėda“ vienas kitą dėl 
sklypelio, atsitraukia nuo visuo 
meninio darbo. Štai, kad ir mo 
Rytojas Kuzmickas. Jis, išsky 
rus savo kiaules, karves ir lys 
ves darže, daugiau nieko nema 
to ir nenori matyti. . .

Rimtą kaltinimą mokytojams 
turime mesti dėl antireliginės 
propagandos—ji užmiršta. Tuo 
džiaugiasi vietinis klebonas. Ir 
ne tik džiaugiasi, bet naudojasi 
proga ir kiekvienam „parapijo 
nui“ uždėjo po 100 (senais pi 
nigais) rublių mokesčių!

Mums, inteligentams, tenka 
didelė atsakorpybė dėl girtavi 
mo Viduklėje, dėl „krūminės“ 
varymo. Veikia „restoranai be 
patento“, o kovos, aiškinamo 
jo darbo nėra jokio. Čia ritmą 
darbą galėtų nuveikti gydytoja 

Butkienė. Tačiau mūsų gydyto 
jai visai apleido visuomeninį 
darbą, užsidarė savo kiaute. 
Gal todėl ir iškilo nemaloni ts 
torija, kurios metu gydytojai 
Butkienei buvo prikišamas ne 
teisėtas biuletenių išdavimas ta 
rybinio ūkio simuliantams ir 
dykaduoniams. .

Taip viešai per spaudą vieni 
kitus dergia „tarybiniai" palei 
gūnai. Žinoma, po tokio viešo 
vieni kitu „vanojimo“ draugys 
tė, sugyvenimas ir gražus bend 
radarbiavimas garantuotas. . .

VIS DĖLTO BANDOMA 
ATSIKIRTI

Į šiuos užpuolimus mokyto 
jai atsikerta, suprantama, labai 
santūriai.

4-me „Švyturio“ n-ry Pakra 
žanČio vidurinės mokyklos dir. 
J. Peleckis ir mokytoja M. 
Rimkienė be ko kita taip rašo;

„Perskaičius straipsnį, neno 
rėtųsi sutikti su ta nuomone, 
kad yra mokytojų, kurie labjau 
suinteresuoti savo nuosavu dar 
žu, „ūkeliu“, negu tuo kilniu 
darbu, kurį jie privalo atlikti 
mokykloje.

Neigti tačiau, kad mokyto 
jui nereikalinga karvė ar kiau 
le — irgi neteisinga. Ne visuo 
se kaimuose yra tokios parduo 
tuvės, kuriose mokytojas galė 
rU įsigyti pieno ar mėsos. Kur 
tada šeimai pasirūpinti maisto?

Neretai būna ir taip, kad 
viengungis mokytojas ima pie 
ną iš tos mokytojų šeimos, kuri 
turi karvę. Bet dėl to negali 
ma daryti prielaidas, kad, įsi 
gijus karvę ar kiaulę, tampi 
miesčioniu ar „biznierium,“, 
lai nėra pasipelnymas, o būti 
nybė.

Kaimo mokytojas — tai vi 
sapusiškas žmogus. Jis kariais 
paverčiamas tokiu visuomeni 
ninku, kad pačiam per mažai 
lieka laiko sau, savo kvalifika 
cijai kelti. Kartais dar pasitai 
ko mokyklų, kuriose mokyto 
jai dirba po tris pamainas, vie 
na iš jų — su suaugusiais.

Be tiesioginės pareigos, jam 
priklauso paskaitinis darbas ino 
kykloje ir kolūkyje, saviveiK 
los organizavimas mokykloje 
ir kolūkyje, jis aktyviai daly 
vauja rinkiminiame darbe ir tt.

Pasitaiko tokių atvejų, kai 
kolūkyje nepavyksta suorgani 
zuoti, sakysim, choro, tada net 
atsakingi rajono darbuotojai su 
sidaro nuomonę, kad tai atsiti 
ko tik todėl, jog chore nedaly 
vavo dauguma mokytojų!

Nukelta į 6-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

! Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas
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— Mašinos gedimas nesugadino jūsų apetito, — pasteoė 

jo Viktorija.
— Net atvirkščiai. Juo daugiau aš baiminuos, juo labjau 

imu justi alkį.
— Tai jūs baiminatės?
— Žinoma. Kodėl jūs klausiat?
i— Nes neparodote tos savo baimės.
— Kai jūs sulauksite mano metų, jūs irgi išmoksite slėpti 

savo jausmus.
— Ak, jūs apie jausmus, daktare Adomėnai. . .
— Atrodo, lyg jūs nepakęstumėte jausmų.
— Taip ir yra. Man rodosi, būtų geriau, jei žmonės bū 

tų bejausmiai.
— Būtų baisu. Tada jie nustotų buvę žmonėmis.
— O kuo jie taptų?
— Nežinau. — Adomėnas parodė ranka mašiną: — Gal 

motorais, robotais, automatais, kuo tik norite. Beje, rodos, mo 
toras vėl tvarkoj.

— Tai jūs iš tiesų mokate taisyti motorą?
— Žmogaus organizmas sudėtingesnis, o mes juk moka re 

gydyti.
— Argi? Kalbėjote juk, kad terepautai nesugeba nei iek 

nų, nei širdies atremontuoti.
— Na, kartais vis dėlto sugebam. Ar bent tariamės suge 

bą. Tik sunkiau gal patikrinti mūsų mokėjimo rezultatus, c 
čia, automobily, viskas aišku. Prašau sėsti į mašiną. Važiuoja 
me.

Dabar Adomėnas važiavo iš lėto.
— Nenoriu perkaitinti motoro. L aiko turime daug, vis 

vien suspėsime.
— O jei vėl suges mašina?
— Tada nesuspėsime. Gal būsime kur nors arti geležin

- kelio. Pasodinsiu jus į traukinį, ir nuvažiuoait. > »■

,— Kur, į Vilnių ar į Taliną?
— Žinoma, į Taliną. Bet mašina nesuges.
— Esate tikras?
— Aišku. — Jis pažvelgė į Viktoriją gana pašaipiu žvilgs 

niu, ir ji suraukė antakius. — Jūs ant manęs pykstate?
— Taip. Nes jūs tuojau įvažiuosit į griovį.
— Ir jūs bijot?
— Taip. Aš jau esu važiavusi su jumis automobiliu.
— Tamsta, daktare Barvainiene, be geluonio nemokate 

ir kalbėti. — Dabar Adomėnas gana liūdnai šyptelėjo. — štai 
mes sėdime vienas šalia kito, jūs mane po truputį graužiate o 
Vilniuje galvoja apie mus, gal būt, nežinia ką.

— Kas galvoja?
■— Na, pavyzdžiui, kad ir tamstos vyras.
Viktorija vėl suraukė antakius:
— Ak, palikime vyrą ramybėje.
— Ir aplamai visi, kas tik žino, kad mes kartu važiuoja 

me, galvoja tą patį. . .
— Ką galvoja?
— Argi jūs maža mergaitė, kad nesuprantat? Kažkodėl 

žmonės mano, kad jei toks dailus „jaunikaitis“, kaip aš, važiuo 
ja su tokia gražia moterim, kaip jūs, tai kipšas abiem lopšinę 
niūniuoja.

— Tai gal taip ir yra?
— Ką, ir jūs taip manote? Klausykit, bet jei jūs rimtai, 

tai. . , Juk tai tikriausia miesčionės galvosena!
Daugpilis išniro iš tamsos gerokai po pusiaunakčio. Pake 

lėj jie buvo dar porą kartų sustoję, vėl užkandžiavo, vėl Adome 
nas knibinėjo motoro viduje, nors dabar variklis traukė beveik 
be priekaišto. Viktorijai neteko buvoti šiose vietose, ji su dide 
liu susidomėjimu, pamiršusi nuovargį, žiūrėjo į tamsius Dau 
guvos vandenis, kuriuose blyksėjo pakrančių žiburiai. Kaž 
koks tamsus masyvas šmėkštelėjo virš jų galvų ir likosi užpa 
kaly.

— Tai tiltas, — paaiškino Adomėnas. — Įdomu keliauti 
naktį, tiesa? Paprasčiausias tilto skliautas atrodo kaip pabaisa, 
o žiburio neatskirsi nuo žvaigždės. Jūs pavargusi?

— Truputį.
— Pasiruoškit kelionės nemalonumams. Paaiškės, kad 

Viešbutyje i»ėra kambarių? štai ,ir 4,ęks.toliau, irtis.lt_„u .

— Gaila, kad neįspėjote anksčiau.
— Kada anksčiau?
— Vilniuje.
— Ir kas būtų buvę?
— Gal būčiau važiavusi traukiniu.
— Betgi, daktare Barvainiene, aš ir neagitavau jūsų va 

žiuoti su manim! O dėl viešbučio, kolege, tai kambarius aš už 
sakiau telefonu. Tik bijau, kad per vėlai.

Jie kurį laiką pavažinėjo miegančio miesto gatvėmis, ne 
galėdami rasti jieškomojo namo. Pagaliau jį surado. Nedidelis 
ir kuklus viešbutėlis masino savo švara.

„Kaip bus gera išsitiesti minkštoje lovoje“, — svajojo 
Viktorija; daugiau šiuo metu ji nieko netroško.

— Teturim tik apartamentą, — pareiškė budintysis. — 
Kaina 73 rubliai parai. Nieko pigesnio. Pro Daugpilį prava 
žiuoja šitiek žmonių!

— Mums reikia dviejų kambarių.
— Apartamente du kambariai, prieškambaris, vonia. Ir 

tekainuoja 73 rublius.
— Trauk velniai tą jūsų kainą, aš kalbu apie du visai 

atskirus kambarius! — įsikarščiavo Adomėnas. Po kelionės 
jis buvo pavargęs ir, suprantama, irzlus. — Du atskirus kam 
barius su atskiromis durimis, komprenė vū? Pagaliau tai buvo 
užsakyta iš anksto! Telefonu!

Budėtojas truktelėjo pečiais.
— Apartmente du atskiri kambariai su atskiromis durimis. 

Bendros tik durys į koridorių, štai ir viskas. ,
Adomėnas atsisuko į Viktoriją.
— Ką gi, važiuosim į Rygą. Tuojau pat.
Viktorija pritariamai linktelėjo galva. Švarus patalas heli 

ko tik miražu.
— Rygoje bus blogiau, — perspėjo budėtojas, matyt, su 

pratęs, ką jie šneka. — Ten kambarius reikia užsakyti prieš 
savaitę.

— Vadinasi, liekam Daugpily, — Su rezignacija atsiduso 
Adomėnas. — Jūs. kolege, eikit pailsėt, o aš pasnausiu maši 
noj. Tai netaip jau bloga. Man nekartą yra tekę joje miegoti. 
Palūkėkit, aš atnešiu jūsų lagaminėlį.

Kai Adomėnas grįžo su Viktorijos daiktais, vestibiulyje 
jos jau nebesurado. „ . ___
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Krėvė Baku mieste
2. KULTŪRW£»KOJVIKA

IŠEIS ISTORINĖS REIKŠ 
MĖS KNYGA APIE 

GEN. NAGIŲ

DAIL. ANASTAZIJOS TA 
MOŠAITIENĖS DAILĖS 
PARODA HAMILTONE

Kartais tie ,,klaustukai" su 
keldavo mokinių gaivose tikrą 
minčių audrą, perversmą. Pav„ 
išnagrinėjęs visus Turgenevo 
romanus, įdiegęs mokiniams 
mintį, kad šis rašytojas yra ru 
sų moters dvasinio grožio dai 
nius, V. Krėvė-Mickevičius ne 
tikėtai pasiūlo temą „Ar galima 
apie rusų moterį pasakyti, kad 
ji visada veržėsi į šviesiąją dan 
gaus pusę, kur dega aušra, o 
ne į tamsiąją? (Iš Turgenevo 
„Rudino“). Sužavėti V. Krė 
vės Mickevičiaus paskaitų apie 
Turgenevo pavaizduotų mote 
rų sielos grožį, dvasinę stipry 
bę, beveik visi mokiniai rašę 
vien apie teigiamas ir pažan 
gias rusų moteris. Tik osetinas 
Ambalovas savo rašinyje švie 
siems moterų paveikslams — 
Lizai Kalkinai (iš „Bajorų gūž 
tos“, Jelenai Stachovai (iš „Iš 
vakarių“), Natalijai (iš „Ru 
dino“) — prieš pastatė menkas 
savo dvasia ir poelgiais Varva 
rą Pavlovną (iš „Bajorų guž 
tos“), Iriną (iš „Dūmų”). V. 
Krėvei - Mickevičiui labai pa 
tikę, kad Ambalovas mokąs kii 
tiškai galvoti, ir jis klasėje vie 
šai paskaitęs jo rašinį.

Iš Gogolio kūrybos mokiniai 
rašė tokias temas: „Ar teisiu 
ga patarlė, kad „baimės akys di 
dėlės?” („Revizorius”). „Kas 
juokinga ir kas liūdna Gogolio 
apysakoje „Apsiaustas“?

Tokios temos sukeldavo 
tarpusavio ginčus ir kivirčus, 

polemiką, 
kuri iš mokyklos persimesdavo 
i bendrabutį, iš ten — vėl at 
gal į mokyklą ir neretai nusi 
tęsdavo kelias dienas. V. Kiė 
vė-Mickevičius apie tai žinojo 
ir visokeriopai skatindavo pana 
šias diskusijas.

N. Adamenka prisimena, kad 
V. Krėve-Mickevičius buvo pui 
kiai susipažinęs su klasikine ru 
sų literatūra, savo paskaitose 
pateikdavo tokių žinių, kurių 
jie neatrasdavę jokiuose vado 
vėliuose. Apie kiekvieną anah 
zuojamą kūrinį, charakterį, siu 
žetą jis pareikšdavo savo nuo 
monę, kuri neretai skirdavosi 
nuo to, kas buvo rašoma vada 
vėliuose. „Būdinga, kad V. J. 
Mickevičiaus nuomonė visada 
pasirodydavo mums — moki 
niams — kur kas teisingesnė ir 
patrauklesnė, negu tai, ką iš 
skaitydavome atitinkamoje en 
ciklopedijoje ar vadovėlyje“, 
— rašo N. Adamenka.

Jo buvę mokiniai atkreipia 
dėmesį į pažangų ir drąsų 
tiems laikams V. Krėvės - Mic 
kevičiaus pamokų tuiinį. „Įsi 
minė man viena V. J. Mickcvi 
čiaus paskaita apie Puškino gy 
venimą, — rašo savo prisimini

muose vienas seniausiųjų Azer 
baidžano pedagogų Šachbazo 
vas Abdula Abas ogly. — Paša 
kodamas apie tragišką Puškino 
mirtį, Mickevičius, tiesa, nepa 
sakė, kad carinė santvarka pra 
žudžiusi poetą, bet gana drą 
šiai pabrėžė, kad

„carinė santvarka nesugebėjusi 
įvertinti nei

Puškino, nei GribojedoVo, 
nes, tinkamai įvertinus jų asme 
nybes ir talentą, būtų buvę ga 
Įima lengvai išvengti abiejų ru 
sų žodžio galiūnų mirties“.

Abie Gribojedavo komediją 
„Vargas dėl proto“ Šachbazo 
vas Abdula Abas ogly rašo: 
„Visiems atrodė, kad ši nemir 
tingoji komedija yra vienas me 
giamiausiųjų V. J. Mickevi 
čiaus kūrinių, jis mintinai nuo 
pradžios iki galo mokėjo kome 
diją. Per pamokas mintinai ti 
tuodavo ilgiausias ištraukas, iš 
tisas scenas iš „Vargas dėl pio 
to“. Ypač mėgo deklamuoti 
Čackio monologą. Čackį V. J. 
Mickevičius vadino priešakiniu 
rusu inteligentu, pažangiu žmo 
gumi, kėlė aigštėn ir žavėjosi 
jo principingumu ir drąsiomis, 
naujomis pažiūromis į gyveni 
mą Rusijoje“.

M. Gorkio kūriniai anais lai 
kais daugelio nebuvo pnpažįs 
tami, mokyklose nenagrinėja 
mi. Buvęs V. Krėves - Micke 
vičiaus mokinys profesorius 
Šichlinskis Abdula Omar ogiy 
savo prisiminimuose rašo, kad 
tik iš jo lūpų mokiniai pirmą 
kart išgirdę apie M. Gorkį, jis 
patardavęs skaityti M. Gorkio 
knygas.

Jo buvę mokiniai pažymi ga 
na originalų M. Lermontovo 
asmenybės ir kūrinių aiškinimą 
(šitos V. Krėvės - Mickevičiaus 
pažiūros atsispindi ir jo vėliau 
Baku liaudies universitete skai 
tytose paskaitose apie M. Ler 
inontovo gyvenimą ir kūrybą, 
A. Klevšinskis, mokęsis Baku 
realinėje mokykloje, savo prisi 
minimuose apie V. Krėvę-Mic 
kevičių rašo, kad visiems įsimi 
nė jo paskaitos apie Pečioriną, 
žmogų, kuris griauna svetimas 
viltis, drumsčia kitų sielas ir 
neša nelaimę kitiems. Pečiori 
no bruožus V. Kiėvė - Mickevi 
čius vadino „demoniškais”. Jis 
daug kalbėjo apie tokius žmo 
nes, kurie dėl savo jėgų peitek 
liaus ir nesugebėjimo jas kur 
nors tinkamai pritaikyti yra pa 
smerkti neveiklumui. Paskaito 
V. Krėvė - Mickevičius, niekad 
si tos nuomonės, kad kai kurie 
M. Lermontovo kūrinių hero 
jai artimi Bairono herojams, 
pabrėždavo šių poetų dvasinį 
giminingumą.

Nukelta į 5-tą psl.

BUV. RYTŲ VOKIETIJOS ŽEMĖLAPIAI
Leidykloje Paul List, Karto 

graphische Anstalt, neseniai iš 
ėjo leidinys „Ostdeutsche Hei 
mat in Karte, Bild und Word“. 
(56 pusi, su daug žemėlapių ir

,nuotraukų). Žemėlapiai 'įdo 
mūs, nors ir ne be tendencijos.
• Skulpt. Al. Marčiulionis me 
talo skulptūra dalyvauja paro 
doje Chicagos meno institute.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Poezija.
Kas pabėrė perlų tiek skaisčių 
Į skurdaus keleivio žemės taką? 
Iš kurio pasaulio pakraščių 
Nešinos gyvenimu skaisčiu 
Tavo ryto gaivios upės teka?

O, laimingas, pasakų šaly 
Radęs savo žemės žygių kelią, — 
Tu ir skaudų rudenį gali 
Dangų puošt žiedais ir nebyli 
Kalbu tau gera tėvų pirkelė.

Ir visų vidurnakčių sapnuos 
Tu regi dienų jaunystės pievas, 
Pilnas juoko, saulės ir dainos. 
Giriose ir kloniuos ir kalnuos 
Vaikšto geras tavo meilės Dievas.

Kas pasėjo sieloj tiek gėlių, 
Vidury žiemos kad jos žydėtų, 
Kas nepagailėjo spindulių 
Vidury vidurnakčių gilių 
Žodžiams jūsų, jūs, sapnai poetų? . .

Jaunystės Eldorado.
Šaukia ten tave kelionė — miešti, šalys, 
Židiny — žarijų žėrintys žiedai. . .
Ir tada, kai st;gsti tu sušalęs, 
Ir tada, kai rodos, žiburį radai. ..

Spalių speigui spindint gėlės žydi, 
Ir širdis pilna jų, pilnos rankos jų, 
Ir neši tą džiaugsmą, tartum turtą didį. 
Tekantį naujų kartų krauju.

Šaukia ten tave kiekvienos durys 
Ir kiekvieno uosto švyturys;
Ir tada, kai vėtroj krinta burės,
Ir tada tau rodos — vairą dar turįs. . .

Ir tada tik ji tave ten veda, 
Žiežirba likimo pelenuos, 
Ji — šviesi jaunystės Eldorado, 
Ji — gelmė gyvenimo dainos!

Amžių ugnis.
Amžių aukuro ugny tą ugnį 
Uždegei, poete, pirmas tu 
Ir per amžių perbėgęs bedugnę, 
Perdavei kitam, kad prie kitų

Tau lankyt krautų nepažadėtų, 
Su šventąja amžių ugnimi 
Vėlei bėgtų tūkstančiai poetų, 
Kad ji degtų amžiais nerami

Rankose Safo ir Dantės, ir Šekspyro, 
Poe, Tagorės, Rilkės, Li-tai-pe, 
Kad dievų vardu skambėtų lyra

Ir tada, kai karo kils pašvaistės, 
Kai ją neš Maironis, Putinas ir Aistis, 
Ir po šimtmečių, kai jie ilsės kape.

t

(Iš „Aidų“ premijuotos B. Brazdžionio poezijos knygos, tik 
ką išėjusios iš spaudos, — „Vidudienio sodai”).

Dr. Balys Matulionis, nese 
niai suredagavęs gražų leidinį 
apie lietuvių gydytojų organi 
zaciją „Fraternitas Lituanica“, 
dabar redaguoja knygą apie ne 
seniai mirusį fraternitietį gydy 
toją Dr. Generolą Vladą Nage 
vičių - Nagių. Leidinys bus įdo 
mus istorine prasme, nes jame 
bus ryškių Lietuvos nepnklau 
somybės atsikūrimo meto įvy 
kių. Monografijoje bus straips 
niai: V. Nagevičienės — VI. 
Nagius trumpa gyvenimo ap 
žvalga; St. Raštikio — VI. Na 
gius ir Karo muzėjus vokiečių 
okupacijos metu; B. Matulio 
nio — Karo muz. aprašymas ir 
„Fraternitas Lituanica“; Dr. 
A. P. Mažeikos — VI. Nagius 
jūrininkystės idėjos žadintojas; 
P. Tvarono ir Dr. V. Ingelevi 
čiaus -r- Apie Lietuvos karo 
invalidus; mokytojos p. Jau 
niškienės — VI. Nagevičius tau 
tiškumo ugdytojas; Dr. V. In 
gelevičius —- Lietuvos kariuo 
menės sveikatos reikalų tvar 
kymas; Prof. Dr. J. Puzino — 
Vi. Nagiaus archeologiniai ka 
sinėjimai Lietuvoje. Leidinys 
bus gausiai iliustruotas. Leidi 
nys jau renkamas.

VYT. ALANTO ROMANAS 
VOKIŠKAI IR ANGLIŠKAI

Neseniai mūsų spaudoje pasi 
rodė žinutė, kad Vyt. Alanto ro 
manas „Tarp dviejų gyveni 
mų" yra verčiamas į vokiečių 
kalbą.

Mūsų žiniomis, Vyt. Alanto 
romanas jau yra išverstas į ang 
lų kalbą.

Malonu, kad vis daugiau lie 
tuvių kūrinių pasirodo verti 
muose į kitas kalbas. Tai ir yra 
kelias išeiti į pasaulinės hteia 
tūros paclairas.

• Toronte, gegužės 13 ruošia 
mas lietuvių solistų koncertas 
Eaton auditorijoje. Programą 
išpildys sol. St. Baras, D. Stan 
kaitytė, J. Vaznelis ir akomp. 
A. Kučiūnas.
• Ateities žurnalas, šiemet si’, 
laukęs 50 metų, yra lietuvių 
jaunimo laikraštis, išsilaikęs su 
mažom pertraukom nuo caro 
laikų. Buvo leidžiamas Lietu 
voje, Vokietijoje, dabar Ame 
rikoje. Viso išėjo 440 numerių.
• Arch. V. Petrulis, tris mene 
sius išdirbęs Vakarų Indijoje, 
sekmadienį kuriam laikui grįžo 
ras tėvus Torontan.
• Naujosios rotušės statybos 
planai su geru pavėlavimu, jau 
baigiami. Statybą tikimasi pra 
dėti rudenį.
• Dr. Pranas Sližys, Lietuvos 
kariuomenes pulkininkas, New 
Yorko valstybėje turėjęs svei 
katos namuose sanitarines pa 
reigas, kovo 28 d. mirė.

Lietuvių Namuose, balan 
džio 23 d. dail. A. Tamošaitie 
nė surengė audinių ir tapybos 
darbų parodą. Erdvioje salėje 
buvo išstatyti lietuvių tautiniai 
drabužiai, kilimai ir paveikslai, 
viso 50 dailės dalykų. Kaip pa 
prastai, moterys daugiausia do 
rnėjosi tautiniais drabužiais, j 
ypač šokėjos ir atydžiai stebė 
jo puošnius jų raštus ir rneniš 
ką spolvų sudcrimmą.

Priaugantis jaunimas labai 
gyvai stebėjo ryškių spalvų ir 
grakščių linijų A. Tamošaitie 
nės modernius paveikslus, sod 
riai palietus aliejiniais dažais 
drobėje ir guašu dideliuose po 
pierio lakštuose.

A. Tamošaitienės tapybos 
darbuose labai subtyliai išspręs 
tas firmos ir spalvos. Juose ga 
Įima įžiūrėti ir pajusti tiic pa 
čias būdingiausias gamtos ap 
raiškas. Patys kūrinių pavadini 
mai nusako jų turinį: pavasario 
pėdsakais, krūmokšnio metale 
nys, brūzgyno reizginys, ugmn 
gi šaltiniai, spalvų žingsniai, vė 
jo gairės, pabirusios spalvos ir 
kt.

Kaip audiniuose, taip ir ta 
pybos darbuose A. Tamošaitie 
nė labai savitai derina spalvas, 
būdingai bendrąjai lietuvių liau 
dies dailei.

Paroda atdiaryta G. Breich 
manienei tariant atatinkamą žo 
dį ir perstatant dail. A. Tarno 
tšai'tienę' Hamiltono visumine 
nei. Tąja proga dailininkė tarė 
savo žodį, sugretinusį lietuvių 
liaudies meną su naująja lietu 
vių dailės kūryba.

Šventės organizatoriai labai 
uoliai ir atsidėję rengė savo iš 
kilmes. Jie pasirūpino, kad 
inž. A. Ankudavičius nuvežtų 
ir parvežtų dail. A. Tamošaitie 
nę su visais dailės kraičiais ir 
tapybos kūriniais, o inž. E. Pet 
rušaitis su šokėjais ir Lietuvių 
Namų aktyviais ir nenuilstan 
čiai darbščiais veikėjais per pen 
ketą valandų labai meniškai 
įrengė parodą. J. K.

VOKIŠKI KLAIPĖDOS 
KRAŠTO ŽEMĖLAPIAI
Vak. Vokietijoje dar yra gan 

narni kai kurie vokiški Klaipė 
dos krašto žemėlapiai:

„Specialkarte des Kreises 
Memel“ (1:100.000);

„Karte dės Memelgebiets“ 
(3 dideli lapai, mastelio: 1:100. 
000);

„Karte des Kreises Heyde 
krug“ (Šilutės apskr. žemėla 
pis, 1:100.000);

„Messtischblatter“. Tai stam 
baus mastelio 1:25.000) atski 
rų Klaipėdos krašto apylinkių 
žemėlapiai, viso 42. E.

— Antras augštas, dvidešimt šeštos durys, — paaiškino 
budėtojas. — O čia sąskaita. Rytą pusryčiausit?

— Būtinai.
— Paspausit mygtuką prie durų. Pakvicsit kelnerį. Fus 

ryčius atneš jums į kambarį.
Kai Adomėnas apmokėjo sąskaitą, senyvam viešbučio tar 

nautojui, jis jau nustojo egzistavęs. Dabar į jį dėmesį atkrei 
pė antrojo augšto patarnautoja.

— Tamstos žmona koridoriaus gale, po dešinei
Adomėnas bandė paaiškinti, čad tai visai ne jo žmona; ta 

čiau jis pastebėjo, kad patarnautoja nekreipia į jį jokio dėme 
šio, ir nuėjo į patį koridoriaus galą.

Apartamentas buvo puikus. Du nedidelius ir jaukius kam 
barius skyrė durys, apgaubtos tamsiai raudonu audiniu. Tačiau 
kai Adomėnas praskleidė užuolaidos klostę, tų durų jis kaip tik 
ir nerado.

— Aš net nepagalvojau, kad Daugpilyje užtiksiu tokį cle 
buklą, — gana kaičiai pasakė Adomėnas. — Ir vis dėlto budė 
tojas mus apgavo. Nėra čia jokių durų, kolege. — Mintis, kad 
jam teks nenusirengus kriuksoti mašinoje, šiuo metu jį erzino. 
Tik dabar jis pajuto, kaip pavargęs po kelionės.

— O man kilo gana keista idėja, draugas direktoriau. Gal 
ir dėl nuovargio, bet logikos jai šį kartą nestokoja.

— Būtent?
— Kodėl, pavyzdžiui, visai nepažįstami vyras ir miteris 

miega toje pačioje vagono kupė, ir tai laikoma padoru, o tokia 
me štai viešbučio kambaryje jau nepadoru.

— Čia faktiškai du kambariai, gerbiamoji kolege. — Jis 
priėjo prie užuolaidos ir ją patraukė. — Kaip matote, du lik 
riausi kambariai. Visa tik nelaimė, kad jie... Et! — Ir jis piktai 
numojo ranka.

— O aš manau, kad mes nenusikalsim jokiam padorumui, 
jei pasidalinsme tais kambariais, draugas direktoriau.

— Na, jūsų valia. Bet vargas man, jei kas nors sužinotų 
apie tai! — Jis kalbėjo tokiu tragišku balsu, kad Barvainienė 
neišlaikė nenusikvatojusi.

Kai Viktorija pabudo, buvo jau vėlus rytas. Kažkur .ie 
toliese žvygavo garvežiai. Pro langus į kambarį veržėsi die 
nos triukšmas.

Ji iššoko iš lovos, užsimetė savo naktinį apsiaustėlį ir m a 
skleidė užuolaidą, skiriančią abu kambarius. Adomėnas kietai 
tebemiegojo.

„Jeigu Tomas sužinotų šią situaciją“, — pagalvojo Vikto 
rija ir pati sau nusišypsojo. Vonios kambaryje ji palindo po du 
su ir vėl prisiminė Tomą. Ji net nustebo, kad jis liko toks toli 
mas, beveik nerealus, vos ne kaŽKoks simbolis. O vaikų ji pa 
siiigo labai. Jai pasirodė, kad ji net fiziškai jaučia savo vaikų 
ilgesį! Tačiau šiltos vandens čiurkšles, sruvenančios per jos 
kūną, staiga tapo šaltomis; Viktorija net aiktelėjo nuo tokio ne 
tikėtume, bet nepasitraukė iš vietos. Dabar ji nebejautė nei ii 
gesio, nei aplamai bet kokių jausmų, išskyras tolydžio stip 
rejantį žvalumo jausmą. Ji trynė kūną šiurkščiu rankšluosčiu 
ir jautėsi vis tvirtesnė ir tvirtenė. Grįžusi atgal į savo kambarį, 
ji panoro nueiti pas Adomėną, išversti jį iš lovos ir vos jusival 
dė to nepadariusi; o kai apsirengė ir pažvelgė į veidrodį, pa 
matė šviežią jaunos merginos veidą.

— Daktare Adomėnai miegali, kelkitės! Kaip jums ne 
gėda!

Jos balsas suskambėjo tokiu neįprastu atspalviu, kad iš gi 
lauš miego pažadintas Adomėnas ne iš karto susiorientavo, kas 
jį šaukia ir kur jis dabar. Jis nusižiovavo, staiga susigėdo, pri 
dengė ranka burną ir greit atsisėdo lovoje.

— Jūs lyg ne jūs, pažinti negalima, — burbtelėjo jis ne 
ryžtingai.

— Tai pagyrimas?
— Žinoma.
— O aš manau, kad tiesa.
— Aišku, kad tiesa, bet tiesa — maloni. Kodėl gi pagyri 

mas turi būti melas?
— Jūs viskam turit paaiškinimą. Beje, man išeiti į miestą 

ar palaukti, kol jūs išsikepurnėsit?
— Žinoma, palaukit. Malonėkit pasislėpti Savo reziden 

cijoj. Vienas du, palendu po čiurkšle — ir gatavas.
Iš kambario jie išėjo geriausiai nusiteikę. Pro langus į 

viešbutj skverbėsi švelni rudeninė saulė. Kažkur, visai visai ne 
toliese, ūkčiojo garvežiai. Jiedu ėjo, svarstydami, kad nėra rei 
kalo pusryčiauti kambaryje, jei apačioje restoranas; Adomėnas 

prisiminė, kad ir stoties restorane gana jauku. Įkandin ju tapsė 
jo dar kažkoks jaunas vyriškis. Adomėnas apsisuko, žvilgtelė 
damas, kas eina paskui juos, ir taip spustelėjo alkūnę Viktori 
jai, kad toji vos nesuriko. Jis tebelaikė ją už alkūnės, kol tas 
žmogus jų neaplenkė.

— Kas atsitiko? — nustebusi paklausė Viktorija.
— Jūs nepažinot? Nepažinot to žmogaus, kuris mus 

aplenkė? ♦
— Ne. «
Viktorija girdėjo Adomėno balse nerimą ir labai tuo ste 

bejosi. Jos sąžinė buvo tokia rami, kad tas nerimas visai nega 
Įėjo jos paliesti.

— Tai tas pat įžūlūs vaikinas, kuriam buvau priverstas 
skelti antausį, — pasakė Adomėnas.

— Aš tą istoriją buvau ir pamiršusi, — prisipažino Vikto 
rija. — Ir greičiausiai nebūčiau pažinusi to vaikino.

— Suvis pamiršome, kad pasaulis ne toks jau didelis, na 
ir kad Daugpilis ne per toli nuo Vilniaus. Kaip jūs manot, ji? 
mus pažino?

— Bijotės?
— O jūs ne?
— Nesibijau.
— Pirmą tokią moterį matau, — atsiduso Adomėnas. — 

Visų gi blogiausia yra tai, kad būsime kalti be kaltės. Jei tas 
vyrukas mus pažino.

— O jei būtume kalti, jums būtų lengviau?
— Aišku. Dėl jūsų aš viską iškęsčiau, drauge Viktorija.
— Tai prisipažinimas meilėje?
— Maždaug. Nejaugi jūs nesupratote?
— Ne........... 1....................
— Gaila. — Adomėnas atsiduso. — Žinote, mes negalime 

pusryčiauti nei apačioje, nei stoties restorane. Dėl to tipo.
— Aš alkana.
— Aš irgi. Mes surasime kokią nuošalią kavinėlę. Tai, 

beje, ir žymiai jaukiau.
Jie sėdo į mašiną, surado nuošalią kavinėlę, ir jiems buvo 

ten gera pusryčiauti, ir joks žmogus daugiau nesudrumstė 
jiems ramybės. O po valandos, apsirūpinę benzinu ir apiplovę 
automobilį, jie išvažiavo Rygos linkui. Bus daugiau.
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LASALLE HARDWARE
ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS. į 

Dažų problemas paveskite mums.
7688 Edward St. LaSalle.

AYONT^REAL

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

PUIKIAI VEIKIA WELLA 
TOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ

Kovo 25 dieną, Crowland 
Hotelio patalpose klubo visuo 
tiniam nairų susirinkime paaiš 
kėjo, kad klubas turi apie 100 
narių ir 3000 dol. vertės turto 
su tendencija dar daugiau aug 
ti. Net yra sumanymas ir siekia 
ma įsigyti nejudomą turtą ir 
jei toliau bus tuo keliu siekia 
ma tikrai „Lituanica“ savo šie 
kimų atsieks šimteriopai. Jau 

• dabar klubas turi išsinuomavęs
MONTREALYJE

įvyks antrąjį gegužės mėnesio 
sekmadienį, gegužės 14 d., 
abiejų parapijų bažnyčių salė 
se.

Aušros Vartų bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos, o po 
to — tuojau salėje akademija, 
kurią ruošia augštesnieji Litua 

išlikos kursai. P. Jonynienė 
..kaitys paskaitą; meninę dali iš 
pildys kursų mokiniai.

Šv. Kazimiero parapijoje ii 
gi bus pamaldos, o po pamal 
dų salėje parengimas, kuriame 
programą išpildys V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai, vedami mo 
kytojų.

MARGUČIŲ VARŽYBOS
Bal. 7 d. Aušros Vartų šešt. 

mokykloje, 5525 Angers Ave., 
įvyko margučių konkursas Mai 
gučiams įvertinti komisija susi 
dedanti iš: H. Lapinienės, J. 
Bijūnienės, p. Jonynienės, p. 
Grigaliūno ir p. Akstino išrin 
ko gražiausius lietuviškais mo 
yvais išskutinėtus margučius.

I vietą gavo Blauzdžiūnas, II 
v. G. Adomonis, III v. A. Ita 
šinskaS.

Laimėtojams dovanas pasky 
rė: Br. Bijūnas 5 dol. pirmai 
vielai, SLA 123 kuopa 3 dol. 
II-rai v. ir Dr. J. Mališka 2 
dol. III V.

Penki sekantys gražiausi 
inaigučiai priklauso: J. Vizgir 
daitei, A. Jaugeliui, L. Gedvi 
laitei, R. Jaugelytei, K. Ben 
džiūtei. Augščiau išvardin 
tiems mokiniams paskyrė po 
gražų parkerį Karaliaus Min 
daugo šaulių kuopa.

Visiems, kurie paskyrė dova 
nas šiam gražiam tikslui, nuo 
širdžiai dėkojam.

A. V. Mokyklos Vedėjas.
MŪSŲ ŠACHMATININKAI 

VEIKIA

Montrealyje yra daug gerų Ša 
chmatininkų, su kuriais kova 
nelengva.
VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINĖS PREM1

JOS ĮTEIKIMAS — 
KONCERTAS

įvyks gegužės 13 d. 8 vai. vak. 
Aušros Vartų salėje. Ši pren : 
ja kas dveji metai yra skiriama 
Montrealio Lietuvių Akademi 
nio Sambūrio už geriausį gro 
žinės literatūros veikalą pasi 
rodžiusį dviejų metų laikotar 
py j e.

Po iškilmingo akto bus kon 
cerlas, kuriame pakviesti daly 
vauti Montrealio menininkai ii 
aktoriai. Po koncerto įvyks šo 
kiai. Veiks bufetas.

Montrealio Akedeminis Sam 
būris tikisi, kad Montrealio vi 
suomenė savo atsilankymu pa 
rodė kaip gražiai ji vertina 
grožinės literatūros augimą. 
Akademinis Sambūris deda vi 
sas pastangas, kad šis vakaras 
išliktų atsilankiusių atmintyje 
kaip vertinga kultūros šventė.
„LITAS” VEIKS ŠV. KAZĮ 

M1ERO SALĖJE
kas sekmadienį nuo 9 vai. 3U 
mis. iki 11 vai. (Tuoj pat po 

9 vai. mišių iki sumos).
Operacijos piadedamos nuo 

sekmadienio balandžio mėn. 23 
dienos. Tuo tai pu bus daromas 
tik naujų narių priėmimas ir 
pinigų inkasavimas: indelių pri 
ėmimas, paskolų ir palūkanų 
(mokėjimas, čekių priėmimas ir 
pan. Pinigų išmokėjimas ir če 
ki|ų išrašymas nebus atlieka 
mas, kadangi tam reikalui reiaė 
tų turėti narių s-tų knygas, ku 
rios tebėra bendros ir laikomos 
„Lito“ butinėje.

iš V. Bieliūno, R. R. 1 Wel 
land, Ont., sklypą žemės, kur 
įsitaisė naujausių įeikal avimų 
šaudyklą. Tą įvertindama Wel 
land miesto kelių valdyba paža 
dėjo per griovį pastatyti tiltelį 
ir pravesti kelią, kad mašino 
mis galima būtų privažiuoti 
prie pačios šaudyklos.

Praėjusių metų laike klubas 
buvo surengęs 2 prizinius žūva 
vimus ir 2 prizines medžiokles 
su vertingomis dovanomis šau 
dymo laimėtojams. Einant į 
glaudesnius santykius su vieti 
niais kitataučiais, užmegzti ry 
šiai su kanadiečių sporto klu 
bu ir pravesta keturios bend 
ros medžioklės, kuriose pagal 
taškų sistemą „Lituanica“ lai 
mėjo pirmąją vietą, gaudama 
didelę taurę (trophie). Surin 
kušiam daugiausiai taškų V. 
Pivoriūnui klubas susirinkime 
įteikė asmeninę dovaną — gra 
žų sieninį laikrodį. Klubas yra 
įsirašęs nariu į Niagara Panisu 
la Conservation Association, 
kuriai priklauso beveik visos 
šios apylinkės panašios pasxir 
tie organizacijos. Kiekviena 
įstojusi organizacija ar klubas 
turi teisę kas mėnesį skirti į 
bendrus posėdžius du savo ats 
tovus su balsavimo teise. Mi 
nima organizacija turi didelį 
svori Ontario Land & Forest 
minister i j oje įvairiais medžio 
jimo ir meškeriojimo reikalais.

Kelinti jau metai birželio mė 
nėšio pradžioje klubas rengia di 
dėsnio masto parengimą pava 
dinimu Kartūnų Balius. Šis pa 
rengimas iš metų į metus būvi 
praplečiamas ir išsivystė į pla 
tų ir tradicinį šios apylinkės pa 
i engimą, apie kurį yra labai 
gražių ir girtginų atsiliepimų. 
Šiais meatis toks parengimas 
įvyks birželio 3 dieną St. Steph 
en‘s salėje. Tai ne tik pasilinks 
minimo vakaras, bet ir kitų įdo

NDO APYLINKĖS MEDŽIO 
KLUBAS „LITUANICA” 

mybių bei laimėjimų vakaras, 
ypač ponios galės tą vakarą lai 
mėti labai vertingus kartūnų 
prizus.

Kiekvieną mėnesį antrą šeš 
tadienį Crowland hotelio patai 
pose klubas rengia šokius, j ku 
riuos nemažai atsilanko ir kita 
taučių, todėl kiekvienas paren 
girnas yra su pelnu. Tas reikia 
priskaityti nuopelnu to hotelio 
savininkui J. Sinkui, kuris yra
to iniciatorius ir rengėjas ir už 
patalpas neima mokesčio. Jis 
yra iki šių metų buvęs pirminiu 
ku ir kaipo aktyvus ir darbštus 
lietuvių visuomenininkas tas pa 
reigas ėjo pavyzdingiausiai 
Jam didžiausi nuopelnai pri 
klauso už šio klubo išugdymą ir 
jo pastatymą į aūgštumas. Žino 
ma, tam padėjo ir daug prisidė 
jo visos valdybos darbštumas 
ir vieningas susiklausymas, o 
taipgi visų narių savo valdyba 
pasitikėjimas ir jos sumanymus 
se ir darbuose vieninga para 
ma. Klubo valdybą sudarė: pir 
mininkas J. Sinkus, sekr. S. 
Sinkienė, ižd. S. Beržėnienė ir 
reikalų vadovai V. Karalius ir 
Br. Luomanas.

Šiame susirinkime atsistatydi 
nūs b. valdybai, tapo išrinkta 
nauja valdyba, j kurią pagal 
balsų daugumą pateko šie as 
mens: pirm. K. Stankevičius, 
sekr. K. Kutka, ižd. F. Beržė 
nas, medžiojimo vadovas V. 
Pivoriūnas ir žuvavimo vado 
vas Br. Luomanas. Naujoji vai 
dyba, kaip matome, išrinkta 
jau pasireiškusių ir iš veiklcs 
nių asmenų, tad naująjai vai 
dybai linkima šiame darbe įrėž 
ti dar didesnius rėžius klubo ge 
rovei. Senąjai valdybai už jos 
triūsą ir taip nepaprastą veiklą 
visas susirinkimas pagerbė savo 
atsistojimu.

Prie to noriu prisiminti, kad 
daug esu matęs susirinkimų, 
bet tokių pavyzdingų, kaip šis 
yra retenybė. Žinoma, toks su 
tarimas ir objektyvus reikalų 
aiškinimas atneša ir gerus veik 
los vaisius. Už tad ir susirinki 
me be welandiškių matėsi iš 
St. Catharines, Port Colborne 
ir net iš Buffalo, N. Y.

Susirinkimas baigiamas au 
nuo pradžios įsisteigimo įėjusiu 
klubo papročiu - vakariene.

Dalyvis.

Gera naujiena!
Kaufman's Woollens &Textiles

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

ATIDARĖ AGENTŪRĄ 

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

Importuojame iš Anglijos 
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 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

RODNEY, Ont
MINĖSIME MOTINOS DIENĄ

Vindsoro lietuvių choras pa 
sirodys Rodneje per Molinos 
Dienos minėjimą ir mokyklos 
užbaigimą. Windsoro choras 
vadovaujamas J. Sodaičio yra 
plačiai žinomas vienetas. Š. m. 
Lietuvos Nepriklausomybės mi 
nėjimo metu jis dainavo per 
BBC radią. To minėjimo klau 
sėsi 10 mil. žmonių. Jis daly 
vavo visų tautybių (Ali na 
tions) koncerte. Šis choras 
Rodney pasirodys pirmą Kartą 
ir yra vertas plačių apylinkių 
dėmesio. Paskaitą minėjime 
skaitys gerai žinomas visuome

nininkas dr. Br. Povilaitis. Be 
to, vietinė mokykla mokslo už 
baigimo proga pasirodys su 
nauja programa ir mokinių 
akordeonų kvartetu.

Kiekvienais metais per Moti 
nos dienos minėjimą mes sulau 
kiame gausiai svečių iš Lon 
lono. Mount Brydges, Simcoe, 
Tillsonburgo, Delhi-. Tikimasi 
svečių ir šiais- metais. Be to, 
programos kaip paprastai, vle 
tos apylinkių motinos pavaiši 
na visus kavute su užkandžiais.

Rodnės 1. ap. Valdyba.

KRĖVĖ BAKU MIESTE...
Atkelta iš 4-to pusi.

Baironas priklausė prie mylimiausiųjų 
V. Krėvės-Mickeviiaus autorių.

Mūsų tautietis Ignas Žalys 
dabar vykstančiame Montrea 
lio šachmatų uždarame turnyre 
po 5-kių ratų stovi pirmoje vie 
toje. Jam lieka lik 4 partijos, 
kurias laimėjęs jis būtų Montic 
alio miesto šachmatų meiste 
ris, kokiu jis jau buvo kelis kar 
tus.

Šachmatų mėgėjai Rose 
mounto lietuviai imasi su Ver 
duno lietuviais šachmatinio

Pinigų inkasenlu Šv. Kaži 
miero parapijoje sutiko būti Jo 
nas Valiulis.

Visi rytinės Montrealic da 
l<ier lietuviai kviečiami pasj 
naudoti šiuo patarnavimu ir 
skaitlingiau stoti „Lito“ na 
riais. Pr. R.
metu.

MONTREALIO 
SKAUTAI-TĖS

SUDBURY, Ont
LIEUVIAI NETEKO DRAUGO

Balandžio 11 d., po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Msrg. J. C. 
Humphrey, Christ the King pa 
lapijos klebonas, didelis lietu 
vių draugas.

Šios parapijos bažnyčioje tu 
ri pamaldas ir lietuviai, kurio

mis rūpinasi kun. A. Sabas.
SUKAKUVĖS

Liepos mėn. kun. A. Saoas 
švenčia 25 metų kunigystės su 
kaktuves.

Išrinktas specialus komite

kais. Imtynės dar nepasioaigė.
Neseniai pasibaigė Montiea 

lio šachmatininkų atviras turny 
ras, kuriame dalyvavo apie pu 
sė širrtto varžovų. Ignas Žalys 
tose varžytynėse laimėjo Irę 
čią vietą.

Reikia pasakyti, kad dabar

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.

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

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

(Šachbazovas Abdula Abas og 
ly savo prisiminimuose apie V. 
Krėvę - Mickevičių rašo, kad 
jis po pamokų skaitydavęs pa 
pildomas paskaisas apie Bairo 
no kūrybą).

Su dideliu susižavėjimu V. 
Krėvė - Mickevičius kalbėda 
vęs savo paskaitose apie Kai.io 
maištą prieš Dievą, apie teisy 
bės ir laisvės ištroškusius Bai 
rono veikėjus. Kainą jie vadi 
nęs veikėju, artimiausiu savo 
dvasia pačiam autoriui, baskai 
tose apie Baironą V. Krėvė- 
Mickevičius nepamiršdavęs nio 
kiniams priminti poeto dalyva 
vimą korbonarų kovose už lla 
lijos išsivadavimą, jo mirtį 
Graikijoje.

Mokinių dėmesį patraukda 
vo ir V. Krėvės - Mickevičiaus 
dėstymo stilius, N. Adamenka 

tas, kuris iš anksto, rūpinasi iš 
kilmingu sukaktuvių paminė 
jimui ir sukaktuvininko pager 
bimu. J. Kručas.

prisimena savo mokytojo suge 
bėjimą patraukliai, įdomiai pa 
šakoti. Jis visai užsimirš davęs, 
negirdėdavęs nei skambučio 
pertraukai, nei triukšmo už du 
rų, tik įėjęs kitas dėstytojas per 
traukdavęs V. Krėvės - Micke 
viiaus minčių giją. Štai kodėl 
V. Krėvė - Mickevičius, niekad 
nebausdamas mokinių, mokėjo 
išugdyti drausmę klasėje

Daugiau bus.
APIE SOVIETINIŲ PARTI 

ŽANŲ VEIKLĄ 
LIETUVOJE

Valstybinė grožinės literatu 
ros leidykla išleido 12.000 egz. 
tiražu Stasio Apivalos knygą 
„Sakalai broleliai“, kur, žino 
ma tendencingai, vaizduojama 
sovietinių - komunistinių paiti 
zanų veikla karo metu Vilniaus 
ir Švenčionių apygardose. E.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

A. NOKKELIŪNAS
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.

s
I ME7-6727 ;
I DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
g 117—6th Avenue, LACHINE.

LIETUVON IR I 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. į

O

I M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

7 1 MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

I SIUVĖJAS I
\ A AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS |

x ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

£ 'i . • «. 79 ir 81 St. Zotique St. E. |
1 Tel. CR 7-0051. MONTREAL, |

I
Baltica Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097. a
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. g

BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 767? George SL, Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 
t:::nmn:i;:x::::::::::n:nn::m:nnnn::rtnn::iu:t!i:iiini»i»»iii!ii>nnniituM

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos (vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. K I A U Š A S ir J. ŠIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
V Adresas: 547 Lafleur Str., Vilie LaSalle,
J; Montreal, P. Q., Tet: DO 6-3884.
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STUDENTAI: Gyvenimas Ir Veikla

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATY 
VAS „PARAMA”

įstoję šiais metais į būrelį, už 
pildė jį iki 20. Visi nariai moka 
į mėn. po 1 dol.

Po kiekvieno pasiuntimo pi 
nigų gimnazija atsiunčia būre 
liui gražų padėkos -pakvitavi 
mo lapą.

107 Būrelio vadovas P. L.
9 Pirmoji komunija bus gegu 
žės 7 d., sekmadienį per specia 
has 9.30 vai. mišias, kurių metu 
giedos parapijos choras.

Pirmoji vaikučių išpažintis 
ir generalinė repeticija bus šeš 
tadienį, gegužės 6 d., 4 vai., p. 
p. Sekmadienį, po Pirmos Ko 
munijos iškilmių bažnyčioje, 
parapijos salėje bus iškilmingi 
pusryčiai, kuriuose dalyvauja 
vaikučiai su savo tėveliais ir ar 
ūmaisiais. Šiuo laiku Pirmąjai 
komunijai ruošiasi 86 vaikučiai. 
Sutvirtinimo sakramentą teiks 
J. Eksc. vysk. V. Brizgys gegu 
žės 13 d., šeštadienį. Iškilmių 
pradžia 10 vai. ryto.

yra finansiškai pajėgi ir yra 
pasiruošusi šį pavasarį išduoti 
savo nariams, o taip ir norln 
tiems būti jos nariais, daugiau 
paskolų įvairiems ūkiškiems 
tikslams. Morgičiai išduodami 
atviri ligi 10,000 dol. nuo 3 iki 
5 metų iš 7% metinių. Asme 
ninės paskolos išduodamos ligi 
3,000 dol. iš 8%. Asmeninėms 
paskoloms įeikalingi žirantai, 
turintieji turtą. Morgičinėms 
paskoloms žirantai nereikaiin 
gi. Paskolų reikalu kreiptis į 
„Paramos“ raštinę, Lietuvių 
Nomai 1129 Dundas Str. West, 
Toronto. Telef. LE 2-8723.

KREDITO KOOPERATY 
VAS „PARAMA” 

nariams išsiuntinėjo brošiūrą, 
kurioje aprašoma banko veikla, 
taupymo bei paskolų sąlygos ir 
kt. Banko vadovybė mano, kad 
yra įmanoma banką bent dvi 
gubai dar praplėsti ir prašo na 
rių surasti bent po vieną naują 
paramietį.
JUDITA MATULIONYTĖ, 
pernai Toronto un-te mokslą 
baigusi dantiste, sekmadieni 
Prisikėlimo salėje Katalikių 
Moterų susirinkime skaitė nau 
dingą paskaitą apie vaikų dan 
tų priežiūrą. Gerai, kad čia jau 
išsimokslinęs jaunimas, šiame, 
kaip ir kituose atvejuose, ati 
duoda dividentus savai visuo 
menei.

NAUJA PRANCIŠKONŲ 
VADOVYBĖ

Pranciškonų generolas Ro 
moję paskyrė tokią vadovybę: 
provinciolas Tėvas Jurgis Gai 
liušis, O. F. M., jo patarėjai: 
Tėvas Placidas Barius, O. F. 
M. (Toronte), Tėvas Pranciš 
kus Giedgaudas, O. F. M. (Bro 
oklyne), Tėvas Gabrielius Balt 
rušaitis, O. F. M. (Kennebunk 
porte). Nauji šioje vadovybėje 
yra Tėvas Placidas Barius ir 
tėvas Jonas Dyburys.

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
VAKARAS

Prisikėlimo salėje buvo taip 
gausus, kad pritrūko sėdimų 
vietų. Tai ir gryno pelno rengė 
jai gavo apie 1200 dol., kurie 
pilnai padengė stambias Žaidy 
nių išlaidas. Šiemetės Žaidynės 
buvo gausiausios. Vytis išėjo 
klubiniu nugalėtoju. Antroje 
vietoje atsistojo Aušra, kuri 
dar gavo atskirą taurę už dau 
giausiai taškų krepšinio varžy 
bose. Aušros sportininkai lai 
mėjo tris Š. Amerikos lietuvių 
meisterystes, gi vytiečiai gavo 
net devynias.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
pasiųsta šešiasdešimt dolerių, 
surinktų iš 107 būrelio narių. 
Įmokėjo: Al. Dūda 12 dol., V. 
Pupeika 6, A. Stepaitienė ir P. 
Lelis po 5, V. Bačėnas, J. Straz 
das, J. Senkus, T. Valius po 
4, K. Grigaitis, J. Simanavičius, 
V. Sonda, J. Stanaitis, K. Mo 
tušis, A. Kantvydas, J. Mockus 
ir Al. Banelis po 2.

Paskutinieji keturi nariai,

LIETUVOS MOKYTOJAI...
Atkelta iš 3-čio psl.
O KOKS DARBO 
ĮVERTINIMAS?

Tačiau šie vadovai niekada 
nepasiteirauja, ar tokiam mo 
kytojui liko nors valanda laiko, 
kad jis galėtų paskaityti kny 
gą, skirti šeimai ar apsilankyti 
pas draugą?

Niekas nesidomi 
nėmis sąlygomis 
tenka eiti apie 3 kilometrus, gy 
vename pas kolūkiečius. Ten 
viengungis dar gali gauti kam 
barį, o su šeima — labai sun 
kiai. Todėl kartais del buto Čia 
iškyla ir vedybų klausimo pi o 
blema... .

Mes, mokytojai, kovojame 
už ta, kad naujiems mokslo me 
tams reikėtų kuo mažiau re 
montuoti mokyklinio invento 
riaus. Tačiau kaip to išvengti, 
jei toje pačioje klasėje vyksta 
pamokos, kino seansai, įvairios 
repeticijos, vaidinimai, šokiai?

Buitinis gyvenimas veikia ir 
darbą. Tačiau pas mus į tai ma 
žai kreipia dėmesio net apylin 
kės taryba. Sakysim, Čia yta 
daug besimokančio jaunimo, 
bet per eilę metų neįmanoma iš 
prašyti, kad į apylinkės gydy 
mo punktą būtų atsiunčiamas 
dantų gydytojas...“

Tai tokia graži ir šviesi Lie 
tuvos kaimo inteligentų būse 
na. Tai ne „buržuazinių atplai 
šų“, bet pačių „tarybinių“ žmo 
nių žodžiai ir pasisakymai. Tai 
tokia yra tiesa apie tą „šviesų 
ir saulėtą” sovietinėje okupaci 
joje lietuvių gyvenimą.

IŠ šių pasisakymų matome, 
kad okupuotoje Lietuvoje dar 
to žmogus nevertinamas; jis 
laikomas juodu jaučiu pas la 
bai blogą ūkininką, kuris nesu 
pranta, kad ir jautis yra gyvas 
padaras, kuriam reikalingas ir 
maistas, ir poilsis, ir butas. So 
vietins žimogus nieko to neturi. 
Jis turi dirbti tris pamainas be 
pertraukos ir už tai nieko ne 
gauna. Jį už tai dar viešai bara, 
niekina ir baudžia.

mūsų buitį 
į mokyklą

’ LIETUVIAMS KOMUNIZMAS AIŠKUS
Tokią išvadą buvo galima pa 

daryti po Filisterių Skautų su 
ruošto seminaro komunizmui 
aiškinti balandžio 9 — 10 dd. 
Prisikėlimo salėje Toronte. 
Kaip buvo plačiai skelbta, semi 
naras buvo ruošiamas ir visai 
visuomenei, deja, jos tik kele 
tas teatsilankė. Dalyvių abejo 
se dienose buvo apie 25, dau 
gumoje patys filisteriai ir stu 
dentai.

Seminaras gi buvo rimtai su 
ruoštas, paskaitininkai gerai pa 
siruošę ir diskusijos įdomios. 
Pirmoje paskaitoje dr. P. An 
cevičius aiškino marksizmą gry 
nai iš istorinio taško. Markso 
teorijos buvo išdava jo laikais 
pasireiškiančių ekonominių bei 
filosofinių nuotaikų ir industri 
nės revoliucijos pasekmių. Mar 
ksizmas nėra pilna, vientisa nei 
dogmatiška sistema, kokia jos 
ir pats Marksas nelaikęs. Mark 
sas nebuvęs revoliucionieriumi, 
bet evoliucijos šalininku. Gi 
marksizmą jokiu būdu negali 
ma sutapdinti su komunizmu. 
Dr. Ancevičius griežtai laikėsi 
savo temos, neįvedė aktualijų 
ir davė labai gerą įvadą toli 
mesniems svarstymams.

Po to apie komunizmo įsi 
galėjimą kalbėjęs B. Vaškelis, 
apsiribodamas vien tik Sovietų 
S-ga, iškėlė istorinį rusų me 
sionizmą įsipraktinusį komuniz 
me. Komunizmas yra visiškai 
skirtingo pasaulio idėja, kurios 
siekiama visomis tik jai tarnau 
jančiomis priemonėmis. Todėl 
komunistus kaltinti už ju dar 
bus, kaip trėmimus, tautų lais 
vės neigimą, žudynes, žiūrint 
tien tik iš sovo krikščioniško- 
-vakarietiko taško, yra netikslu 
ir tai įsitikinusio komunisto ne i 
paveikia. Komunistai savo tiks 1 
lų ištikrųjų neslepia ir atviro 
mis kortomis eina į savaip su i 
prastą idealą. Tiktai yia nesu | 
prantamas vakariečių naivumas, I _ 
nepermatant labai aiškių ir ne nių, gal dar ir anksti daryti 
slepiamų komunizmo tikslų. — a.

i Sekmadienį, kruopščioje ir 
visa eile citatų pagrįstoje pa 
skaitoje, K. SkrupskelL žvel 
gė į priežastis, kodėl komuniz 
mas yra taip patrauklus vakarų 
intelektualams, kurie savo l;De 
rališkumu turėtų nuosekliai bū 
ti komunistų priešingybe. Pir 
mas pasaulinis karas ir po jo ki 
lęs chaosas daug ką įtikino ka 
pitalistinio pasaulio bejėgišku 
mu ir savanaudiškumu, gi so 
vietų revoliucijoje atsivėrė ge 
resnio ir teisingesnio pasaulio 
pažadai. Sovietija tapo tų inte 
lektualų svajone ir Mecca, gi 
ten vykstantis teroras galėjo 
būti, iš vienos pusės, neboja 
mas, kaipo neišvengiamas pa 
keliui į ateities laimę, iš kitos 
pusės ignoruojamas psichologiš 
ku nenoru tikėti, nors dalis, pa 
matę tikrovę, atkrito. Likę inte 
lektualiniai komunizmo simpati 
kai, vieni sąmoningai stengiasi 
sugriauti atgyvenusį kapitalisti 
nį pasaulį, kiti naiviai tebetiki 
komunizmo ateities laime, tuo 
tarpu pateisindami viską.

K. Skrupskelis irgi laikėsi sa 
vo temos ribose ir nedavė ankš 
čiau nusakytų pažiūrų kritikos, 
tik pastebėjo, kad prieš daug 
kam patrauklią komunizmo idė 
ja vakarai neturi pastatyti stip 
rios, vientisos ir aiškios ideolo 
gijos. Kadangi šio seminaro už 
duotis tebuvo aiškintis kaitai 
riuos komunizmo aspektus, va 
karų pozicijai aptarti reikėtų 
atskiro seminaro.

Filisteriai skautai, kuriuos su 
daro augštąjį mokslą baigę ar 
ba nebestudijuoją akademikai 
skautai, buvo užsibrėžę pana 
šius seminarus aktualiomis vi 
suomeninėmis, kultūrinėmis ir i 
kitomis temomis suruošti regu 
bariai. Tačiau visiškas visuo ’ 
menės abojumas šį sumanymą 
gali lengvai atšaldyti. Išvadas, 
kurių gali būti daug ir nemalo

St. CATHARINES, Ont.
VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS

d. Harding ho 
įvyko VKLS- 
St. Catharines

Balandžio 15 
telio patalpose 
gos (vilniečių) 
skyriaus narių susirinkimas, ir 
išrinkta nauja valdyba, į kurią 
įėjo Stepas Ulbinas, Juozas Di

Be ko kita iš šių pasisakymų 
matyti, kad ir girtavimas (ma 
tyt — iš desperacijos) yra di 
delis, ką taip atsidėję „drau 
gai“ nuneigia.

Žodžiu, „tarybiniame rojuje“ 
tvarka, kaip pas Nikitą. ..

Kitą karią parašysime apie 
gydytojus.

n:»»n:n:nuuunt:nnniiiin»i»:n:n
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Hoyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978

lys, Kęstas Skrebutėnas, Jonas 
Lelevičius ir Ignas Šajauka.
Į revizijos komisiją išrinkti Z. 
Piliponis, L. Ulbinas ir J. Rut 
kūnas.

Labai apsidžiaugta kai suži 
rota, kad vilniečių rengiamai 
šventei programą atlikti sutiko 
atvykti iš Čikagos rimtas vie 
netas — Velbasio baleto s tu 
dija. Nepaprastą įspūdį įnešė 
nario Lšucijo Ulbino eilėraštis 
perskaitytas susirinkime. Kor.

MOTINOS DIENA 
NIAGAROS PUSIASALY

Welland, Ont.
Motinos Dienos minėjimas 

įvyks gegužės 7 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, 12 vai. 30 
min., St. Mary bažnyčios salė 
je, 337 Keliems Avė.

St. Catharines, Ont.
Motinos Dienos minėjimas 

įvyks gegužės 14 d., sekinadie 
nį, Tėvų Pranciškonų vienuo 
lyno salėje, 75 Rolls Avė. Minė 
jimas prasidės pamaldomis 10 
vai. ryto.

LIETUVIAI JAUNIAI
STALO TENISISTAI

Visasąjunginės jaunių stalo
niso pirmenybių varžybose Le 
ningrade dvejetas: V. Valdžių 
lis (Lietuva) ir Rudnovas (Ru 
sija) nugalėjo visus kitus ir už 
ėmė pirmą vietą. Berniukų gru 
pėje čempionato prizininku 
(III) tapo lietuvis A. Pauras. 
Mergaičių dvejete Sovietų fi
gos čempionėmis pasidarė L. 
Balaišytė ir A. Morkūnaitė.

MŪSŲ^SP ORTAS'

PRANCŪZIŠKOS 
KELNAITĖS VYRAMS 

IR BERNIUKAMS
Gerai prigulančios, 

vėsios, patogios.
Megztos iš švelnios 

medvilnės. .. 
plokščios siūlės. . . 
elastiškas juosmuo 
dvigubas standrus 

atidarymas.
Apatiniai 

priderinami.

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.*

te

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

VEDA KAZYS
ŽAIDYNĖS

Vienuoliktos Š. Amerikos 
Lietuvių Žaidynės sutraukė 
418 sportininkų (skaičius, nu 
statytas vadovaujantis klubų 
sąrašais), kurie balandžio 15— 
16 d. d. rungtyniavo Toronte 
krepšiny, stalo tenise, tinkliny 
ir šachmatuose, suaugusių, jau 
nių ir jaunučių grupėse.

Deja. Ir šį kartą teko išgirsti 
balsų ir pageidavimų, kad žic 
mos rato žaidynės turi būti 
dar daugiau sumažintos — tie 
siog — paliekant tik krepšinį 
jo programoj, nes kitos varžy 
bos yra mažiau populiarios, jo 
mis eikvojamas bereikalingai 
laikas, paprastai dalyvauja tie 
patys sportininkai, o žiūrovai 
turi „lakstyti“ iš vienos sales į 
kitą ir t. t. ir t. t.

Atsakymas tokiems skepti 
kams būtų labai trumpas: neda 
šioje sporto šakoje pravesti di 
rykime ir gražių vien tik krepši 
nio pirmenybių! Jeigu norima 
dėsnio masto turnyrą — tam 
yra visuomet vieta ir laikas. Ir 
pasisekimas būtų nemažas, jei 
gu dvi dienas, kokios šešios ge 
riausiosJAVir Kanados komai 
dos, sužaistų tarpusavio rungty 
nes vien tik krepšinio nugalė 
tojo vardo išsprendimui. Ir to 
kią iniciatyvą gal galėtų paimti 
Kanados Sporto Apygarda, ku 
ri yra geriausiai ir tvarkingiau 
šiai organizuota. Čia didelių iš 
laidų nebūtų, o susidomėjimas 
turnyru, būtų labai didelis. Ta 
čiau iš Š. Amerikos žaidynių, 
jokiu būdu negalima išbraukti 
tinklinio ir stalo teniso, kadan 
gi vien tik su krepšiniu, nuver 
tinsime pačias žaidynes ir jų 
vardą. Be to, ne visi klubai turi 
pajėgias krepšinio komandas. 
Kitiems „gardesnis kąsnis“ pa 
prastai nukenta iš stalo teniso 
ar šahematų. Tad, kodėl, turi 
me nustumti tokius klubus vi 
siškai į šešėlį, arba priversti 
juos medžioti pavienius krepši 
ninkus iš artimųjų ir tolimųjų 
miestų ir miestelių stipraus pen 
ketuko sudarymui? Netikslų, 
nesąžininga būtų prieš patį jau 
nimą, prieš mūsų tautą ir lie 
tuvybę, nes kaip teisingai Tė 
vas J. Borevičius išsireiškė, žai 
dynėse nėra pralaimėtojų. Yra 
tik laimėtojai. Ir laimime mes 
visi, sutraukdami beveik puse 
tūkstančio lietuviško jaunimo 
sportui, pabendravimui, vieno 
antro pažinimui. Tad mano ga 
lutinis siūlymas būtų ne maži 
nimas pačios programos, bet 
dar jos didinimas, pridedant 
prie žiemos rato žaidynių ir 
plaukimą. O salių klausimą 
taip pat galima išspręsti te;gia 
mai, (pav. kad ir Toronte) nuo 
mojant jas vienoje miesto daly 
je. žiūrovams nereikėtų bėgioti 
iš vieno visetos į kitą, bet net 
ir pasivaikščiojant, pasiekti vie 
ną mokyklą — YMCA, tik pen 
kių minučių nuotoliu.
KĄ PADARĖ PENKIOLIKA 
SPORTO KLUBŲ BALAN 

DŽIO 15—16 D. D. 
TORONTE?

Pirmiausiai, reikia džiaugtis 
gražiu prieaugliu stalo tenise 
ir krepšiny, liūdėti dėl silpno 
tinklinio, (ach, kaip malonu 
būtų pamatyti buv. Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
lenkų okupacijos laikų tinkli 
nio komandas!) kuris jokiu bū 
du negali pas mus prigyti, ne

BARONAS
TORONTE
gali pasiekti tos pačios klasės, 
kokią turi tremtiniai latviaiir 
estai. Clevelando Žaibas ir Či 
kagos Neris paliko lietuviško 
tinklinio tvirtovėm ir atrodo 
kad tas tvirtoves šie miestai dar 
ilgai išlaikys savo rankose. O 
stalo tenisas — Toronto Vyčio 
„nuosavybė“, į kurią eilę metų 
kėsinasi ir Hamiltonas ir Cleve 
landas ir Čikaga. Tačiau vytie 
čiai jokiu būdu jos neperki 
džia, laimėdami daugiausiai taš 
kų šioje sporto šakoje, prideda 
mi dar iš moterų krepšinio ir 
tapdami neoficialiais žaidynių 
laimėtojais.

Krepšinis — pasididžiavimas 
JAV lietuvių. Jaunių koman 
dos (Aras, Žaibas), vyrų 
Waterburio Gintaras, buvo 
žaidynių deimančiukai. Tiesa, 
Toronto Aušra šiemet sudarė 
stipriausią penketuką, 
baigmėje vis vien buvo įveikta 
Gintaro, kuris puikiai sužaidęs 
taktiškai, laiku už baudas ,,pa 
šalino“ iš Buffallo Serafiną ir 
jau gerai pažįstamą Buntiną. 
Šių žaidėjų aikštės apleidimu ir 
buvo užantspauduotas Aušros 
pralaimėjimas, nes sumaniai va 
dovaudamas gintarietis Knža 
nauskas, išplėšė savo koman 
dai penkių taškų skirtumo (83 . 
78) pergalę.

Moterų Aušros ir Vyčio baig 
mė. tikrai nebuvo verta bai
mės. Tai silpniausios žaidyt 
(ir tai baigminių) rungtynės, 
kadangi po penkių žaidimo mi 
nučių, pasekmė buvo be krep 
šinio, bet. . . futbolo. Tik 3:0. 
Ir visi taškai laimėti iš baudų.

Žaidynės oficialiai buvo atida 
rytos sekmadienį, įžygiavus į 
salę tą dieną dalyvaujančiom 
komandom. Trumpą žodį ta 
rus J. Gustainiui, buvo sugroti 
Kanados, JAV, Lietuvos him 
nai, Tėv. J. Borevičiaus invoka 
cija ir sveikinimai Montrealio 
Tauro vardu, sveikinimas PLB 
pirm. J. Matulionio, oficialus 
žaidynių atidarymas FASK’o 
pirm. A. Vakselio, dotanų įtei 
kimas ir Toronto tautinių šo 
kių grupės pasirodymas. Žai 
dynės sukėlė labai didelį susi 
domėjimą, nes sekmadienio 
baigminius susitikimus, stebėjo 
apie astuoni šimtai žiūrovų, o 
šeštadienį taip pat salėse matė 
si po kelis šimtus žiūrovų, ypač 
Prisikėlimo parapijos ir YMCA.

K. B.
ADELAIDĖS LIETUVIAI 

VASARIOS TURNYRĄ 
UŽBAIGĖ

su labai gražiu laimėjimu, prieš 
stiprius latvius. Čia galima pa 
dėkoti, mūsų geriausiam Aust 
talijos krepšininkui, A. Ig 
tavičiui, kuris šiose žaidynėse 
sumetė 32 taškus ir po jo sekęs 
jaunas Gumbys 20.

Vasaros turnyre iš 10 rung 
tynių Ignatavičius sumetė 267 
taškus. Komanda nepateko į 
ketveriukę. (J. Gumbio tėvas, 
vos prieš pereitas Kalėdas at 
vyko iš Lietuvos). J. Gumbys, 
atsisakius A. Ignatavičiui, Ve 
lykų metu su South Australian 
krepšinio rinktine išvyko į N. 
Zelandiją.

Velykų metu Adelaidėje ian 
kėši Victorijos Lietuvių koman 
da Geelongo „Vytis“ vyrai ir 
moterys, kur turėję krepšir 
žaidynių.

tačiau

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.
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Tautinio meno koncertas ir dailės paroda
Hamiltono tautinių šokių 

grupė Gyvatai as balandžio 23 
d. suorganizavo didelę meno 
šventę dvigubai sukakčiai atžy 
mėti — 20 metų grupės vado 
vės G. Dumčiūtės - Breichma 
nienės tautinių šokių darbo ir 
10 metų grupės vadovybės. 
Koncerto programą sudarė lie 
tuvių tautiniai šokiai, sol. V. 
Verikaitis, muz. St. Gailevičius 
ir Toronto vyrų kvartetas. Ir 
ten pat surengta dailės paroda.

Pirmąją koncerto dalį suda 
rė: dzūkiškas Sukčius, senovi 
nė Blezdingėlė, Žilvitis, Gelto 
nieji lineliai, augštaitiška Kepu 
:nė, Malūnas, Audėjėlė.

Antrąjai koncerto daliai išpil 
dyta: žemaičių Gyvataras, Len 
ciūgėlis,* Aušrelė, Linelis, Gai 
dys. Čigonėlis ir Suktinis.

Ir pirmoje ir antroje koncer 
to dalyje tarp tautinių šokių bu 
vo įjungtas Sol. V. Verikaičio 
dainos, akom. St. Gailevičiui 
ir Toronto vyrų kvartetas.

Įspūdingai praėjo liet, tauti 
niai šokiai. Tenka pažymėti, 
kad G. Dumčiūtė Breichmanie 
nė vadovauja trims šokėjų gru 
pėms — suaugusiems šoke 
jams, moksleivių ir vaikų. Vi 
sos grupės augšto meninio ly 
gio, nežiūrint kad moksleivių 
ir vaikų grupės suorganizuotos 
ik prieš keletą rųėnesių. Pui 

kiai parengta, išlyginta ir sude 
rinta. Grupės vadovės G. Brei 
chmanienės labai daug įdėta 
darbo, rūpestingumo, darnumo, 
o ypatingai daug meniško jaus 
mo. Kiekvienas šokis praeina 
skirtingoje meninėje nuotaiko padėką visi, kam rūpi mūsų 
je ir visa tautinių šokių grupė 
sudaro lyg nupintą vainiką. Žiū 
rovai gali ištisom valandom gė 
rėtis besikeičiančiu šokių ritmu. 
Tautinių šokių vadovė labai su 
maniai ir pedagogiškai suoiga 
nizavo šokėjus į tris grupes. Iš 
pačių jauniausių — išauga gt 
riausi šokėjai. Kai vyresnieji 
pradeda apleisti šokėjų eiles, 
tai jaunieji „visada būna pasiren 
gę juos pavaduoti, žod iu šiuo 
atveju sekami Lietuvių so 
džiaus papročiai.

Hamiltono tautinių šokių gru 
pei reikėtų sudaryti daugiau 
progų pasirodyti Kanadoje ir 
Amerikoje.

Koncertas praėjo labai sėk 
mingai, atsilankė per 500 žiūro 
vų lietuvių ir kanadiečių.

Tautinių šokių vadovybė 
koncertui suorganizuoti įdėjo 
didelį rūpestingumą.

Šokėjai: 1. Suaugusių grupė 
— 18 asmenų, 2. Moksleivių 
grupė — 21 asmuo ir 3. Vaikų 
grupė — 21 asmuo.

A. Tamošaitienė
DŽIAUGIAMĖS SAVO 

VISUOMENE
Po balandžio 23 d. taut, me 

no koncerto - parodos Harnil 
tone, tenka konstatuoti, kad

bent iki šiol mūsų visuomene 
nėra pamiršusi savo pareigos 
remti kasdieninę kovą dėl mū 
sų išsilaikymo tokiais, kokiais 
mes ištikrųjų esam — lietuviais. 
Ši kova yra taip pat sunki ir rei 
kalinga didelės štvermės bei 
pasišventimo ypač šiame kraš 
te. Nors oficialiai vietos vai 
džia nesikiša į mūsų tautinius 
interesus, tačiau dabartinė siste 
ma, mokykla, negailestingai 
skerbiasi į mūsų eiles. Tikėda 
miesi, kad anksčiau ar vėliau 
laisvė ir tiesa nugalės smurtą 
ir Lietuva vėl bus laisva, mūsų 
pareiga nepasidaryti savo kraš 
to išsigimėliais ir paruošti tuos, 
kurie Lietuvos nėra matę, ver 
tais nešioti garbingą lietuvio 
vardą. Visai šiai problemai iš 
spręsti yra lietuvių jaunimo or 
ganizacijos, lietuviškojo meno 
grupės ir tt.

Jiems vadovauja 
kartos ateiviai, išaugę Lietuvo 
j e. Bet kas perims jų darbą, 
jiems iškritus iš rikiuotės? Kad 
palengvintumėmtąneapmokamą 
darbą, mūsų vedamos kovos va 
dams, turime visi iki vieno pri 
dėti iš savo įnašų. Kaip gražus 
to pavyzdys, bal. 23 d. Hamil 
tono taut, šokių koncertas. 
Kaip retai kada pasitaiko, salė 
artipilnė lietuviškos publikos. 
Neskaitant hamiltoniečių, atsi 
lankė didelis skaičius iš tolimos 
nių apylinkių. Iš to darosi išva 
da, kad mūsų visuomenė atski 
ria, kas yra mums naudinga ir 
reikalinga, ir kas verta remti. 
Džiaugiamės ir reiškiame jiems

Apie keturis p'ocentus kūno 
svorio sudaro mineralai; jie ai 
lieka įvairias pareigas (funkci 
jas), jie yra kauluose, dantyse, 
raumenyse, kraujuje ir nervų 
celėse (ląstelėse). Iš mineralų 
svarbiausi yra kalcis, fosforas, 
geležis ir jodas. Apie 99% 
no kalcio randama kauluose ir 
dantyse ir suteikia jiem kietu 
mą ir tvirtumą. Kalcis nėra vie 
nintelis veiksnys kaulų sudary 
me. Vitamino D ir fosforo turi 
būti pakankamai, baltymas 
(proteinas) ir vitaminas A ir 
C yra esmingai svarbūs tinka 
mai kaulus formuoti. Hormo 
nas iš skydinės laiukos p..deda 
reguliuot (tvarkyt) kalcio apy 
kaitą mūsų kūne. Pas vaikus

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

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

Teisiniai patarimai.
Morgičiai.

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

Hamilton.

bendri lietuvybės reikalai. Man, 
kaip Hamiltono L. S. R. d-jos 
v-bos nariui, maloniai prisime 
na mūsų rengtas šokių vakaras 
sausio 14 d. skautų reikalams, 
buvo mielai paremtas mūsų vi 
suomenės. Didžiuojamės ne sa 
v o įdėtu darbu, bet matydami, 
kad vienokį ar kitokį darbą kil 
niems tikslams, visuomenė su 
pranta ir remia.

Negalima praeiti nesustojus 
ilgesnį laiką prie mūsų taut, šo 
kių grupės ir jos vadovės, bei 
mokytojos G. Breichmanienės. 
Ne be jos Hamiltonas didžiuo 
jasi savo jaunimu, kuris susi 
būręs lietuviškoje grupėje, per 
eilę metų neše mūsų tautinės 
gyvybės žibintą ir saugo jo švie 
čiantį žiburį. Yra ir tokių, kurie 
net 10 metų kaip dalyvauja to 
je grupėje. Jiems atitenka dide 
lė mūsų pagarba. Jie jaučiasi 
patenkinti susilaukę iš mūsų mo 
ralinės paramos. Praėjusio kon 
certo pabaigoje, taut, šokių va 
dovės p. Breichmanienės veide, 
tariant jai programos užbaigi 
mo žodį, buvo matomas didės 
nis pasitenkinimas, gėlių puokš 
tė ir apypilnė salė publikos tai 
buvo moralinis atpildas. Pagar 
ba p. Breichmanienei. V. P.
APYLINKĖS VALDYBOS 

ŽINIOS
Sudarytas naujas Šalpos Fon 

do Komitetas pirmajame posė 
dyje parigomis pasiskirstė: pir 
mininkas J. Pleinys, vicep. K. 
Mikšys, sekr. G. Latauskaitė, 
ižd. V. Leparskas, vajaus vyk 
dytojai L. Klevas ir K. Gudins 
kas, narys M. Tumaitienė. Svei 
kiname naują ŠF Komitetą, lin 
kėdami sėkmės gražiam ir 
niame jo darbe,

Aukų vajus
Lietuvos nepriklausomybės 
to signatarui prof. Stp. Kairiui- 
Kaminskui buvo prie parapijos 
bažnyčios ir salėje, Kas negalė

ALĖ RŪTABukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS

MINERALAI
dėl stokos kalcio (kalkių), tos 
foro ir vitamino D kaulai daro 
si minkšti ir raumenys aauge 
hu atsitikimų neturi stipiumo; 
ta liga yra rachitas. Pas suau 
gūsius kaulų suminkštėjimas 
dėl kalkių ir fosforo trukumo 
yra osteomalacia. Pas senus 
žmones kaulų išakėįimas de! 
mineralų netekimo vadinamas 
osteoporoze. Kalcio svarbiau 
sias šaltinis >ia pienas; jai.i“ 
esąs kalcis geriausia sunaudoja 
mas žmogaus kūne. Nėščios ar 
ba žindančios moterys reikalin 
gos daugiau kalcio, kurs papii 
domas tabletėmis. Jeigu suau 
gūsiam žmogui dienai reikia 0,9 
g. kalcio, tai nėščiai moteriai 
paskutiniam trimestre pataria 
ma pusantro gi, o kuomet žin 
do — 2 gr.

Maistas, kurs sudaro kalcio 
šaltinius, yra pienas, sūris, pie 
no praduktai, išskyrus sviestą, 
žalios daržovės, išskyrus špina 
tą, žalius runkelius. Vienam pie 
na litre yra užtektinai kalcio 
visai dienai. Gerai pritaikyta 
dieta turi palaikyti sveikus dan 
tų smegenis ir stiprinti kaulus. 
Apie 90% fosforo sukaupta 
kauluose ir dantyse; be to, jis 
reikalingas smegenim ir nėr 
vam. Fosforo šaltiniai yra pie 
nas, dribsniai, ankštiniai, pu 
pos, žirniai; žuvis,’mėsa, paukš 
tiena, kiaušiniai, braškės. Bend 
rai augalų sėklos ir žiedai turi 
daugiau fosforo, o lapai daa 
giau kalcio.

Geležis sudaro dalį hemoglo 
bino — kraujo dažų, ki rs pri 
stato audiniam deguonp Jeigu 
audiniai negauna deguonio pa 
kankamaįi, įjuočiamas nuovar 
gis, dėlto mažakraujis asmuo 
jaučiasi pailsęs. Geležis yra mė 
soj, ypatingai jeknose, liesoj 
mėsoj, kiaušinių tryniuos, ankš 
tiniuos, žaliais lapais daržovė 
se .geltonuos vaisiuos — abri 
kosuos, apelsinuos, dribsniuos, 
bulvėse, pamidoruose; melasa, 
riešutai, razinkos yra ge«i ge 
iležies šaltiniai, nors vartoja: 
mi retai; piene geležies yra la 
bai mažai, bet jį gerai sunaudo 
jama.

Jodas yra reikalingas skycu 
nės liaukos tinkamai funkcijai. 
Jodas pagreitina medžiagų apy 
kaitą, reikalingas hormono ti 
roksino gamybai, manoma, kad 
jodas sulėtina arteriosklerozės 
atsiradimą. Jodo stoka išvysto 
gūžį, kurs gali būt andemiškas 
— išplitęs kalnuotose vietose 
(Alpese, Pirenėjuose). Jeigu 
nėščios moters skydinė liauka 
(nepakankamai aprūpinata jo 
du, jos vaidas gali būti kreti 
nas, tai yra atsilikęs kūniškai 
ir silpnaprotis. Mūsų laikais vai 
goma druska dažnai yra jodi 
zuota ir spėjama, kad tuo bū 
du patiekiamas jodas gali ap 
saugoti nuo gūžio ten, kur jo 
do yra permaža maiste- ar van 
deny. Daug jodo turi jūrų žu 
vys. ypač austrės. Taipogi jodo 
turi svogūnai ir česnakai, todėl 
jie valgomi apsaugai nuo 
rožės.

Filmų
FILMAS —

Kas mėgsta lengvą humorą 
ir Pat Boone dainas, ir kas nori 
išsiblaškyti ir pailsėti, tas drą 
šiai gali nueit pamatyti naujo 
Twentieth Century - Fox filmo 
. ,A1I hands on deck“.

Tai lengvutė meilės intrigė 
lė. Jūrų leitenantas įsimyli gra 
žią reporterę, jai pasiperša, bet 
jų susitikimui ir paskui jų vedy 
boms įvykti trukdo įvairūs la 
bai rimti ir labai juokingi nuo 
tykiai. Tie nuotykai daugiausia 
išplaukia iš vieno jūrininko-ka 
reivio, indėnų kilmės, beraščio 
ir puspročio, bet visų mėgsta 
mo dėl jo naivumo ri natūralu 
mo. Pat Boone vaidina to ne 
laimingo leitenanto lolę, ku 
riam, vietoj susitikus su mylimą 
ja, tenka saugoti viršininkams 
įkyrėjusį indėną. Jam, vargše 
’tui, admirolo inspekcija laive 
pavirsta į baisų košmarą, nes jo 
kambary slepiasi netikėtai at 
vykusi jo mylima Sally (Barba

menas
KOMEDIJA.
ia Eden). Sally slapstosi leite 
nanto kambary, paskui bėga į 
vonios kambarį, į sandėlį, bė 
gioja po laivą; iš paskos eina 
i ūstus admirolas su visa „svi 
ta“, jieškodamas priekabių, 
jam nepatinkamą laivo kapito 
ną nubausti. Kapitonas dreba 
prieš admirolą, o leitenantas— 
prieš kapitoną ; prieš leitenantą 
dreba jūreiviai, išskyrus tą indė 
nų kilmės, kuris nieko nebijo ir 
labjau rūpinasi savo į laivą at 
sineštu gyvu kalakutu, negu 
laivo tarnyba ir viršininkais.

Įtampa komišku būdu išsi 
sprendžia į palengvėjimą, pas 
kui, Sally moteriško gudrumo 
dėka, — į visišką gėrą pabaigą. 
Daug juoko, gera Pat Boone r 
nebloga Barbaros Eden vaidy 
ba. Visas veiksmas vyksta be 
veik ištisai laive, išskyrus kele 
tą scenų mieste. Malonios spal 
vos ir nebloga muzika.

jo savo aukos įteikti prie baž 
nyčios, prašoma ją perduoti Š. 
F. pirm. J. Pleiniui, 118 Far 
leigh Av. So. telef. L'I 7-3028.

Iš BALF’o
vyresnės 'jau gauta Sibiro lietuvės moti 

nos pavardė ir antrašas. Moti 
nos Dienos proga jai bus nusiųs 
tas siuntinys iš organizacijų 
skiriamų simbolinių dovanų. 
Kas iš hamiltoniečių norėtų pri 
sidėti prie šio siuntinio sudary 
mo, p’rašomas savo auką įdėti 
į voką (įrašant savo pavardę) 
ir įteikti jį prieš minėjimą pirm. 
A. Juozapavičiui. Primename, 
kad Motinos Dienos minėjimas 
yra rengiamas gegužės 14 d.

Š. Amerikos Lietuvių 
Žaidynėse

Toronte, gražiai pasirodė Ko 
vo sportininkai: D. Kudabai 
tė laimėjo pirmą vietą mergai 
čių stalo teniso varžybose D. 
Vaitonytė pasidalino 3—4 vie 
ta su torontiete Bušinskaite, vy 
rų komandinis stalo tenisas už 
ėmė antrą vietą ir moterų krep 
šinio komanda pasidalino 3—4, 
vieta.su Ročesterio Sakalu. Iš 
dalyvavusių penkiolikos klubų, 
LSK Kovas surinktais taškais 
užėmė aštuntą vietą.

Ap. Inform.
LIETUVIŠKŲ O JŲ PIRMI 
NINKAMS IR SEKRETO 

RIAMS.
Maloniai kviečiame Tamstas 

dalyvauti LN v-bos ir O-jų ben 
drame posėdyje, kuris įvyks ge 
gūžės 9 d., antradienį, 7 v. v. 
Grand Hotel salėje, 5 Gore St. 
Jame bus bandoma aptarti pla 
nuojamų Liet. Namų apimtis, 
kad jie galėtų geriau atlikti mū 
sų lietuviško gyvenimo reika 
lams. Projekto finansavimo ga 
limybes maloniai sutiko nušvies 
ti adv. Camaron Gage.

Į šį posėdį kviečiame atvykti 
ir visus atutiečius, kurie turėtų 
šiuo reikalu sumanymų ir idė 
jų ar norėtų padidinti savo įna 
šus ar įstoti LN nariais.

HLN v-ba.
LN LĖŠŲ AUGIMAS, 

pradėjus lankyti senuosius na 
rius, eina šuoliais. Per praėju 
sias dvi savaites iŠ senųjų ir 
naujų LN narių gauta 3000 dol. 
Ypač mums gražų pavyzdį pa 
rodė London, Onl. lietuviai, su 
dėję tūkstantinę ir daugelis ža 
dėjo prisidėti vėliau. Šiom die 
nom įteikė: 200 dol. M. Stat 
kienė; po 100 dol. Irena ir Ed 
vardas Daniliūnai, J. Misius, J. 
Jacyna, B. Uždravis, A. Kalne 
nas ir B. Misiųs; po antrą šim 
tinę pridėjo P. Kuosa ir E. Cicė 
nas. P. Dauginas iš St. Catha 
rines įnešė 100 dol. Papildomai 
pridėjo Šie hamiltoniečiai: J. 
Svilas 100 dol., J. Bulionis 300 
dol., L. Gutauskas 100 dol., 
Pr. Rakauskas 600 dol., J. Ton 
kevičius 400 dol., R. Gudinskai 
tė iš Burlington 100 dol. Jei 
ir toliau visi taip sukrusime— 
bėdos su lėšomis naujiesiems 
Liet. Namams nebus. Visiems 
ačiū.

St. Bakšys, 
LN valdybos pirmininkas

KIWANIS MUZIKOS
festivalyje, jaunųjų pianistų gru 
pėje, pirmą vietą laimėjo R. 
Klevas. Atrodo, jis ir buvo vie 
nintelis lietuvis, laimėjęs aukso 
medalį.

SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

Š. AMERIKOS ŽAINYNIŲ PASEKMĖS

kil

ak

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnąvimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaio.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
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Juodgalvis Čikadi (chickadee) 
yra linksmas mažas paukšte 
lis, kuris gyvena Kanadoje iš 
tisus metus. Tai yra venas iš 
gražiųjų mažų paukštelių, ku 
ris visą žiemą prajeidžia kartu 
su mumis jieškodamas maisto, 
kurį jam sudaro vabalai ir va 
balų kiaušiniai medžiuose miš 
ke ir sode. Jie niekur nelekia. 
Juodgalvis čikadi yra mažesnis 
už žvirblį, turi juodą galvą, bal 
tą gūžį ir baltus žandus.

Mažas gabalėlis bet kokių tie 
balų gali suvilioti šį gražuolį

Š. Amerikos Lietuvių žaidy 
nėse Toronte krepšinį vyrų gru 
pėje laimėjo Waterburio Gin 
taras, 2) Toronto Aušra, 3) 
Čikagos Neris. Moterų: 1) T. 
Vytis, 2) T. Aušra, 3—4 vieta 
pasidalino H. Kovas ir Ročeste 
rio Sakalas. Jaunių A — Aras 
Čikaga, 2) Žaibąs Clev. Mergai 
čių A — T. Aušra, 2) T. Vy 
tis. Jaunių B — Clev. Žaibas, 
2) T. Aušra. Mergaičių A — 
Aušra, 2) Vytis. Vyrų tinklinis 
— Čikagos Neris, 2) Clev. Žai 
bas. Moterų tinklinis — Čika 
gos Neris, 2) Clev. Žaibas. Mo 
terų tinklinis — Žaibas, 2) Ne 
ris. Mergaičių — Žaibas :r ber 
niūkų — T. Aušra II.

Komandinis stalo tenisas 
vyrų: 1) T. Vytis, 2) H. Ko 
vas, Moterų — Vytis, 2) Žai 
bas. Vienetai: 1) Pr. Gvildys 
(Vytis), 2)Meilus (LAK), mo 
terų ■— S. Kasperavičiūtė (Vy 
tis), jaunių — A. Grėbliūnas 
(Roč. Sakalas) ir D. Augaity 
tė (Aušra), jaunių B — V. 
Nasvytis (Žaibas) ir D. Kuda 
baite (H. Kovas). Vyrų dveje 
tas — Nešukaitis ir Gvildys 
(Vytis), moterų Kasperavičių 
lė ir Sabaliauskaitė (Vytis), 
mišrus dvejetas — Gvildys ir 
Sabaliauskaitė (Vytis).

PABALTIEČIŲ TURNYRAS 
įvykęs II. 3. 1961, baigėsi lat 
vių pergale. Lietuva — Latvi 
ja 60—63. Latvija—Estija 71 
—40. Lietuva—Estija 65—63. 
Moterys Lietuva — Latvija 41 
—22.

Naujas Adelaidės lietuvių 
Sporto klubo „Vytis“ sekre 
torius E. Taparauskas ir klubo 
adresas: 22. Melburne, Lower 
North. Adelaide, S. A Austrą 
lija. Edas

XI AUSTRALJOS LIETU 
VIŲ ŠACHMATŲ 

TURNYRAS
Komandinių varžybų pasek 

mes rodo ši lentelė:
Adelaidė — Melburnas 3.0, 
Adelaidė — Sydnėjus % :2%, 
Adelaidė — Canberra 3 :0, 
Melburnas — Canberra 2.1, 
Melburnas — Sydnėjus 0 :3 ir 
Sydnėjus — Canberra 3 :0.

Galutiniai rezultatai — 
Sydnėjus 8%, Adelaidė 6%, 
Melburnas 2 ir Canbera 1.

Kaip iš šios elntelės matome, 
viršijo Sydnėjaus „Kovas“, ku 
rio sudėtyje žaidė (pagal lentų 
tvarką) Liūgą, Patašius ir Ko 
ženiauskas. Paskutinysis suža’ 
dė lygiomis su Markevičium 
(Adei.). „Kovas“ iš 9 galimų 
taškų surinko 8%.

Antrą vietą užėmė Adelai 
dės „Vytis” su 6J4- Jos sudėty 
je žaidė Savenis, Opulskis ir 
Markevičius.

Adelaidės „Vytis“ buvo vie 
nintelė komanda, kuri parodė 
rimtesnį pasipriešinimą „Ko 
vui“. Jos trys šachmatininkai, 
ypatingai Savenis, yra patyręs 
Pietų Australijos kovotojai.

Trečią vietą užėmė melbur 
niškiai su 2-jais taškais ir ket 
virtą — Canberra — su 1.

KAI KURIE LIETUVOJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

J. Bergeris: „Ekonominės 
geografijos apybraiža“, L5 psl. 
su iliustr. 1960.

B. Dundulis: „Lietuvių ko 
va dėl Žemaitijos ir Užnemunės 
XV amžiuje“ 320 pusi, su ilius.
1960.

A. Petraitis: „Ką galvoja f i 
zikai“. 103 psl. su iliustr. 1960.

J. Kauneckienė: „Kauno 7o 
ologijbs sodas“. 159 psl. su 
iliustr. 1960.

A. Kirlys: „Lietuva bus elek 
trifikuota”. 32 pusi. 1961.

P. Maslovas: „Statistika“. 
Vadovėlis. 278 psl. su iliustr.
1961.

A. Medonis: „Trakai”. 64 
psl. su iliustr. 1960.

PADĖKOS
šv. Elzbietos dr-jos pirminin 

kė ir valdyba nuoširdžiai dėko 
ja visoms ir visiems, kas parcn 
gimė dirbo, kas loterijai atne 
šė fantų, moterims, kurios at 
nešė kepsnių ir visai visuome 
nei, kuri skaitlingai dalyvavo 
vakarienėje ir parėmė mūsų or 
ganizaciją, dėl ko mes gavome 
736 dol. pelno. Ačiū!
Šv. Elzbietos dr-jos pirmininkė

Albina Astrauskienė.

prie žiemos metu maitinimo vie 
teles ir jis ateis lydimas ir kitų 
paukščių, kaip geniai, strazdai 
ir kiti. Pavasariop jis pakeičia 
savo giesmę iš čik-čik-a-di-di j 
švilpimą fy-by. Jis taip pat pa 
keičia savo lekiojimo būdą, 
ypač, kada lapai pradeda 
sprogti.

Jie yra iš šiaurės paukščių gi 
minės, kuri yra išsiplatinusi nuo 
šiaurinės Minesotos iš JAV h 
gi Kanados šiaurės, medžių ri 
bos. Rudgalviai čikadi yra taip 
pat maži paukšteliai, tik turi 
juodą gūžį. Ir vielo pilkos spal 
vos visur yra ruda. (Canadian 
Press Photo, Canadian Scene).

PATYRĘS DĖKOJA
Aš čia noriu tautiečiams pri 

minti dantistą—Dr. J. Mališką.
Gyvenu Kanadoje jau 30 me 

tų. Turėjau reikalų su dauge 
hu dantistų, bet tokio gabaus ir 
sumanaus dantų gydytojo, 
kaip dr. Mališka, nesutikau. 
Man labai gaila, kad aš jį per 
vėlai pažinau. Mes visi gerai ži 
nome, kad dantys, tai žmogaus 
grožis — gražūs dantys, gra 
žus ir žmogus, Dantys ir sveika 
tai labai svarbūs. Taigi sakau, 
tautiečiai, neapgaudinėkite pa 
tys savęs — nelaukite, kol bus 
pervėlu. Kreipkitės pas Dr. Ma 
lišką, jis išlaikys jūsų dantis 
sveikus ir gražius visam jūsų 
amžiui. Esu tikras, kas manęs 
paklausys, tas pasakys man 
ačiū. V. Krupauskas.

vieta.su
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Sj šeštadienį, gegužės 6 dieną

Aušros V artų 
Metinė Parapijos Vakarienė

«.j ... Programoje:
IŠGIRSIME GRAZŲAUŠROS VARTŲ PARAPIJOS VYRŲ CHORĄ 

LIETUVIŠKA SKANI VAKARIENĖ — LOTERIJA — TURTINGAS BUFETAS — SKAMBUS ORKESTRAS. Pradžia 7.30 vai. 
VISI MONTREALIEČIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠIOJE GRAŽIOJE PARAPIJOS ŠVENTĖJE.

Aušros Vartų Parapijos Komitetas.

A\ONT’
NEPAPRASTAS „LITO” 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 
„Lito” Valdyba, remdamasi 

savo statuto 21 skyriaus 1, 2 
ir 3 straipsniais, gegužės 7 d., 
sekmadienį, 3 vai. 30 min. po 
pietų, Aušros Vartų Parapijos 
salėje, šaukia visuotinį narių su 
sinnkimą (.sekančia dienotvar 
ke:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Praeito visuotinio susirinki 

mo protokolo skaitymas,
3) Paskolų draudimo ligos at 

veju panaikinimo klausimas,
4) Sąmatos 1961 m. pakeitimo 

klausimas ir
5) Klausimai ir sumanymai.
LIETUVIŲ DIENOS K-TO 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gegužės 7 d., 

tuojau po 11 vai. pamaldų įvy 
katančiame Lietuvių Dienos 
rengimo komiteto posėdyje, ku 
riame bus svarstomi svarbūs 
klausimai, visas Seimelio Prezi 
diumas dalyvauja in corpore. 
Atskiro pranešimo dėl šito ne 
bebus. Seimelio Prezidiumas.

— Darbininkų Kongreso or 
ganizuojamoji partija pirmo su 
važiavimo reikalams jau surin 
ko 160,000 dol., bet tikisi su 
rinkti 250,000.

— JAV paskelbė ekonomi 
nę Kubos blokadą.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS SU MAISTU 

nrie Rosemount Blvd, ir Pie IX, 
16 dol. savaitei.

Teirautis telefonu RA 2-5705.

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

mmnitHnniinnniiiiiiinnnuiuuiia
Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį I p*m’
antradienį ir Į 
penktadienį | p‘m*
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MA LĮSK A < 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun. 
1396 SL 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.Andrukaitig
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

gREAL
PUIKIAI PAVYKO 
ŠOKIŲ VAKARAS 

sutraukęs labai daug publikos, 
kuri šokių vakaru buvo labai 
patenkinta. Šokiai, J. Piečaičio 
vedami, atlikti puikiai ir pub 
likos sutikti entuziastingai. 
Apie šokių vakarą plačiau bus 
sekančiame NL n-ry.

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ 

tėvų komiteto narių susirinki 
mas įvyksta geg. 4 dieną, ket 
virtadienį 8 vai. vakaro Aušros 
Vartų posėdžių salėje. Bus 
svarstoma mokslo metų ūži „ 
gimo, atsiskaitymo ir kiti reil'a 
lai. Visų dalyvavimas būtinas.

L. Girinis - Norvaiša, 
T. V. K. pirmininkas. 

DLK VYTAUTO KLUBO 
Pašalpinės draugijos susirinki 
mas įvyks gegužės 7 d., 2 v. 
P- P-

Primenama, kad šis susirin 
kimas yra paskutinis įvykstan 
tis sekmadieniais; vasarą susi 
rinkimai vyks penktadieniais, 
vakarais 8.30 vai.
Vajus. Taip pat su šiuo susiiin 
kimu baigiasi skelbtas 3 mėn 
pašalpinės draugijos vajus. Su 
interesuoti vrašomi kreipti į tai 
dėmesį. G. Alinauskas.
S Muz. St. Gailevičius persi 
kėlė į kitą butą: 351 Jane St., 
Toronto 9, Ont. T. el. RO 3- 
-4885.
• Tėvas Garbukas, pranciško 
nas, paskutiniu metu dirbęs „T. 
Žiburių” red. padėjėju, apsigy 
veno Montrealyje. T. Garbu 
kas savaitgaly lankėsi NL re 
dakcijoje, kuriai atvežė leidinių. 
O T. J. Aranauskas tikrina svei 
kjatf^į ligoninėje.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

147M Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS 
•STASYS DAUKŠA, LL. D. | 

y 4 Notre Dame St. E. J

Suite 901 &
J UN 1-8933 {

| ADVOKATAS
| JOSEPH P. MILLER,

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

k 168 Notre Dame SL E. 
| UN 6-2063 ir UN 6-2064 :

R esi d.: 40 Lafleur,
Į LaSalle. PO 6-1570

NOTARAS
, JUOZAS BERNOTAS 
, B. A., B. C. L.
i 215 St James West,

7 augltas. 4
TeL: AV 8-3115. |

1 > Namie 2654 Hogan y
1 TeL: LA 5-7023, 7—9 v. v Į

lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

K. Gudžiūnas
Masson Furs

VISŲ RŪŠIŲ KAILINIAI — GATAVI IR PAGAL 
UŽSAKYMĄ.

Sąžiningas patarnavimas, žemos kainos, 
lengvos mokėjimo sąlygos.

Šaltas ir saugus 
VASAROS IŠLAIKYMAS 

su draudimu 2% nuo vertes.
Taip pat papigintus k a i 1 i ų valymas
Kailiniai, priimti pataisymui, bus nemokamai laikomi 

per vasarą.
UŽSISAKYK DABAR — NEŠIOSI ŽIEMĄ!

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gegužės mėnesį gegužinės 
pamaldos vyks kiekvieną dieną 
vakarais 8 valandą. Tik šešta 
dieniasi jos vyks 7 vai. vaka 
ro, o sekmadieniais — tuojau 
po sumos. Dalyvaukime gegu 
žinėse pamaldose skaitlingai. 
Priminkime šią nuostabiai gra 
žią tradiciją ir mūsų jaunimui.

Parapijos metinė švente - va 
karienė įvyks šį šeštadie 
nį, gegužės 6 d., lygiai 8 vai., 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Parapijiečia. ir parapijos bičių 
liai labai prašomi prisidėti savo 
dovanomis daiktinėmis ar pini 
ginėmis — prie loterijos. Dova 
nos priimamos kasdien Aušros 
Vartų parapijos klebonijoje. 
Nuoširdžiai prašome visų tą 
vakarą, gegužės 6 dieną, pa 
skirti šiam gražiam mūsų šei 
mos įvykiui.

Atvelykio sekmadienį parapi 
jos reikalams suaukota 223,59 
dol. ir Katalikų Akcijai — 111 
dol.; antrąjį sekmadienį po Ve 
lykų — 173.57 dol.; praeitą 
sekmadienį 212.56 dol.

Gegužės 13 diena yra viso 
pasaulio lietuvių maldos ir at 
galios diena. Aušros Vartų baž 
nyčioje bus šv. mišios šia spe 
cialia intencija 8 vai. vakaro.

Dailininkai jau paruošė pro premijos įteikimo vakaras. At 
jektus mūsų bažnyčios dažyHvykusiųjų laukia įdomi progra
mui. Speciali komisija yra pa 
kviesta juos svarstyti ir pas> 
rinkti tinkamiausį jų. Šia ppoga 
kreipiamės į visus parapijiečius 
pagalbos bažnyčios dažymui,

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

2415 Park Row East N. D. G.
O Montrealietė p. Urbonaite, 
dirbanti svarbų darbą prie šky 
cų — madų, lankėsi New Y or 
ke, kopijavo naujausias ma 
das iš 5th Avė. ir išvyko į Flo 
ridą.
• Epidemija gripo plačiai siau 
čia Montrealyje ir daugelį žino
nių laiko prikaustytų prie lo 
vos. Dėl epidemijos kaikuriosc 
mokyklose lealsilonko tiktai 
pusė mokinių.
Montreal North 2 krautuvės ir
3 butai. Statyba 10 metų. 
Pajam. $3,840. Kaina $26,000. 
Galimybė perimti vieną krau 

tuvę arba pakelti nuomą.
Ville LaSalle, 3 Ave., duplek 
sas 5 kambarių. 7 metų statyba, 

labai gerame stovyje. 
Kaina $ 18,500.
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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.
Tek: dienomis AV 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 — pit 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Pa/apijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Motinos Diena antrąjį gegužės 
sekmadienį, geg. 14 d. tuojau 
po sumos, bus paminėta ypač 
iškilmingai. Po Motinos dienai 
skirtų pamaldų, parapijos s v e 
tainėje bus iškilmingas minėii 
mas, kuriame piogramą išpil 
dys šeštadieninė V. Kudirkos 
vardo mokykla, o po minėjimo 
bus pyragai ir kava visiems at 
silankiusiems.
Administratorius kun. dr. F. Ju 
cevičius Parapijos Komitetui 
padarys pranešimą apie pinigi 
nius reikalus, o sekmadienį 
apie tai praneš pamaldų metu 
parapijai.
Aukos: rinkliava bažnyčioje 
135.49; aukavo po 40: V. Pu 
zauskas ir A. Dasys, po 30 dol. 
— Z. Tamošauskas ir kt. Gė 
lems suaukota 44.58.

VAKARAS, KURIO 
ILGAI LAUKĖME

Gegužės 13 d., 7.30 v. v., A. 
V. salėje turėsime progos pasi 
gerėti lietuvišku kūrybiniu žo 
džiu ir dainomis. L. Akademi 
nio Sambūrio ruošiami vakarai 
nuotaikingi ir kultūringi, sutrau 
kią visą lietuviškąją visuomenę. 
Toks be abejo bus ir fis puoš 
nūs ir iškilmingas Vincų Krė 
vės vardo 1 V-tos literatūrinės 

ma: trumpos įteikimo iškilmės, 
gyva meninė programa, kurio 
je išgirsime premijuotos Vinco 
Ramono „Miglotas Rytas * kny 
gos ištraukas, skaitomas paties 
laureato ir dviejų aktorių J. 
Akstino ir L. Barausko, o taip 
pat dainuojant solistei — A. Pa 
škevičienei.

Po to seks šokiai, grojant ge 
ram penkių asmenų orkestrui, 
veiks įvairių gėrimų ir užkan 
dos bufetas, bus galima iurtin 
goj loterijoj išlošti vertingus, 
originalius mūsų žinomų daili 
ninku paveikslus.

Visas vakaro pelnas skiria 
mas Vinco Krėvės vardu litera 
tūrinės premijos fondui, todėl 
kiekvienas atsilankęs padės
Sambūriui tęsti šią reikšmingą 
Kanados lietuvių tradiciją ir iš 
laikyti gyvą savą kūrybinį žodj 
išeivijoje.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
880 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

DIDYSIS TRIO 
KONCERTAS

Gegužės 13 d., šeštadienio 
vakare, Toionto ir plačiosios 
apylinkės lietuviai turės progą 
pademonstruoti lietuviškąsias 
menines pajėgas išeivijoje. Tą 
dieną iš Čikagos atvyksta solis 
tai: Danutė Stankaitytė, St. Ba 
ranauskas - Baras ir Jonas Vaz 
nelis. Solistams akomponuos - 
- muz. Al. Kučiūnas. Progra 
moję: lietuviškos ir klasinės f1 ai 
nos, ištisos operų ištraukos ir 
kt. Koncerto rengėjai, Toronto 
lietuvių kapinių Taryba, reng 
dama šį koncertą siekia dviejų 
tikslų, didingu trio konertu 
duoti plačiąjai lietuvių visuo 
menei puikioje salėje (Eaton 
Auditorium) didingą koncertą, 
antra, šiuo vakaru norima pri 
statyti kanadiečių visuomenei, 
pakviečian tjuos į koncertą. Šis 
koncertas ruošiamas taipgi tiks 
lu pagerbti prieš dvidešimt me 
tų įvykusį Lietuvos laisvės su 
kilimą (1941 metais birželio 21 
—23 dienomis). Koncertui glo 
boti sudarytas specialus komi 
tetas, į kurį suliko įeiti Toron 
to burmistras, Toronto naujasis 
arkivyskupas^ vysk. V. Briz 
gys ir kt. Visi šie garbingi sve 
čiai sutiko taip pat dolyvauti ir 
koncerte. Biletai į koncertą, 
gaunami: sekmadieniais po pa 
moldų prie abiejų parapijų sa 
lėse, o šiokiadieniais J. R. Simą 
navičiaus naujojoje krautuvėje 
„Daina“, 974 College St., 
(prie pat Prisikėlimo bažny 
čios). Biletai galima užsakyti 
rezervacijai skambinant p. Si 
manavičiaus telefonu LE 
4-1274. Kadangi Eaton Audito 
rijoj sėdimos vietos yra nume 
ruotos, anksčiau užsisaką ar įsi 
giję biletus, turi geresnį vietos 
pasirinkimą. Hamiltono koloni 
joje biletai galima užsisakyti 
sekmadieniais po pamaldų per 
sol. Vac. Verikaitį. Biletų kai 
na: 3, 2 ir 1,50 dol. Kadangi 
koncertas yra reprezentatyvus, 
o nemaža dolykų bus išpildo 
ma originalia kalba, būtų gera, 
jei lietuviai į koncertą pasikvies 
tų kanadiečių savo bičiulių ar 
ba jiems užfundytų biletus. Tu 
rint gražų koncerto tautinį tiks

TAISAU IR DAŽAU « *

Raštinė: LE 4-4451 x
I Dr. P. MORRIS \ 
t DANTŲ GYDYTOJAS |

’ ’ Vakarais ir šeštadieniais X 
] ' pagal susitarimą.

; 1082 Bloor W., Toronto 4J i
i (į rytus nuo Dufferin St.} įį

lą, pageidaujama, kad lietuvės 
moterys ir mergaitės įkonceitą 
atvyktų pasipuošusios tauti 
niais drabužiais.

AKADEMIJA
d. A. Šapokai pagerbti įvyks 
geg. 7 d. 5 vai. po p. Prisikcu 
mo salėje. Kalbės . S. Sužiedė 
lis, dolyvaus sol. V. Žiemelytė, 
V. Verikanis, D. Skrinskaitė ir 
St. Gailevičius.
• Pirmoji vaikučių išpažintis 
Pr. p. bus šį šeštadienj, gegu 
žės 6 d. 4 vai. bažnyčio 
je. Sekmadienį po iškilmių baž 
nyčioje, salėje bus iškilmingi 
pusryčiai vaikučiams, jų tėvęs.^ 
liams bei artimiesiems.
0 Gegužės mėnesį darbo dieno 
mis 7.30 vakarais, o sekmadie 
niais tuoj po sumos, bus laiko 
mos gegužinės pamaldos.

PAVASARIO BALIUS
Vilniaus krašto liet. S-ga ir 

Sporto klubas „Vytis” šeštadie 
nį ruošia paskutinį šio sezono 
pasilinksminimą - pavasario ba 
lių, Catholic Inf. Centre patai 
pose, vienas blokas į šiaurę nuo 
Bloor St. West. Programą iŠ 
pildys iki šiol dar niekur nema 
tytas magikas F. Ellut, kuris sa 
ve vadina „King of Malta", 
Gros šešių asmenų „Harrno 
nia“ orkestras. Visi kviečiami at 
silankyti.

— Gegužės 6 d. Central YM 
C A salėje įvyks pabaltiečių žai 
dynės. j. b.

DISTR. ESTATE BROKERS 
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 5-5819

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL. Tž, 

Star, LaPress.
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