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8-oje Kanados Lietuvių Dienoj-jaunimas bus didysis veiksnys
60-TIES METŲ SUKAKTUVIŲ NUO LIETUVIŲ 

ĮSIKŪRIMO KANADOJE PROGA REGISTRUOJAMI 
VISI PRIEŠ 50 METŲ Į KANADĄ ATVYKĘ 

LIETUVIAI.

KUBOJE OFICIALIAI ĮVESTA 
KOMUNISTINĖ DIKTATŪRA. 

AMERIKA IŠKĖLĖ PIRMĄJĮ ASTRONAUTĄ
Į STRATOSFERĄ.

Susijaudino Pietų Amerikos valstybės. —
Laoso padėtis tebėra sunki. —

Alžyro reikalai eina prie tvarkos. — 
Maskva provokuoja nesantaikas. —

Praėjusi savaitė buvo įdomi 
keliais atvejais ir keliais atžvil 
giais.
KUBA gegužės pirmąją dieną, 
padarė pareiškimą, kad jau 
esanti ,,socialistinė” valstybė, 
kuriai nereikalinga žmonių va 
lia, todėl

KUBOJE NEBUS JOKIŲ 
ŽMONIŲ VALIOS 
ATSIKLAUSIMŲ.

lat Kuboje komunistinė dikta 
tūra bus žiauresnė negu Fusijo 
je, kur bent pro forma žmonių 
alsiklausimas vykdomas. Cast 
ro pareiškė, kad visos mokyk 
los bus nusavintos, kunigai ir 
vienuoliai bus išvaryti. Vien Ka 
nados 40 kunigų sugrįš į Kana 
dą.
BRAZILIJA dėl Kubos persi 
metimo į sovietinę diktatui ą 
ypač susijaudinusi. Į Kubos pre 
zidento Dortikos prašymą pa 
laikyti su Kuba santykius, Kva 
droš atsakė, kad
BRAZILIJA NEGALI PRI 
PAŽINTI ŽMONIŲ APSI 
SPRENDIMO ATMETIMO 
teisės. Dėl to Kubos persimeti 
mo į diktatūrą Kvadios sušau 
kė specialų savo kabineto po 
sėdį.
AMERIKA išgyveno reikšmin 
gas dienas — į stratosferą palei 
do pirmąjį astronautą, kuris 
laimingai iškilo ir laimingai nu 
sileido. Visa tai buvo duota 
per televiziją. Alan Shepard, 
37 metų, laivyno karininkas, iš 
kilo 115 mylių, kelionė truko 
24 minutes. Raketą ir astronau 
to kabiną paruošė mokslinin 
kai Dr. K. Debus ir Dr. W. von 
Braun. Šis pasisekimas sūdai o 
pagrindą skristi į tolimesnes 
erdves.
LAOSE, nors paskelbtos karo 
paliaubos, padėtis neaiški, nes 
,,sukilėliai“ „neklauso“. Prade 
da veikti kontrolės komisija.

LITERATŪRINĖS 1 
VAKARAS 

įvyks šeštadienį, gegužės 13d., 
7.30 vai. vakaro punktualiai, 
Aušros Vartų salėje. Turėsime 
progos pasigėrėti lietuvišku kū 
rybiniu žodžiu, dainomis, pasi 
matyti su vienu talentingiausių 
jų mūsų rašytojų, bei linksmai 
ir įdomiai praleisti laiką.

Lietuvių Akademinio Sambū 
rio ruošiamas ketvirtasis Vinco 
Krėvės vardo literatūrinės pre 
mijos įteikimo vakaras bus be 
abejo nuotaikingas ir kultūrin 
gas, sutraukiąs visą Monhea 
lio lietuvišką visuomenę. Pirmo 
ji literatūrinė premija, 500 dol., 
buvo paskirta Jonui Aisčiui 
1955 m., antroji — Jonui Me 
kui 1957, trečioji — Mariui Ka 
tiliškiui 1960 ir ši ketvirtoji — 
Vincui Ramonui už apysakas 
„Miglotas Rytas“.

Po iškilmingo premijos įtei 
kimo akto, dalyvaujant pačiam 
laureatui rašytojui Vincui Ra 
?monui, atvykstančiam iŠ Čiica 
tgios) A. S. valdybos kviestam 
dr. H. Nagiui, kuris apibūdins 
laureatą ir jo knygą, seks įdo 
mi ir turiningą meninė progra 
ma. Ją išpildys solistė A. Paš 
kevičienė ir aktoriai J. Akstį 
nas ir L. Barauskas, paskaity 
darni ištraukas iš premijuotos 
knygos.

kurią sudaro Kanados, Indijos 
ir Lenkijos atstovai.

Padėtis juo blogesnė, kad
KOMUNISTINĖ AGRESIJA 

PLEČIAMA VISOJE 
INDOKINIJOJE

ir sovietinės invazijos grėsmė 
jau aiški Tailandui, Vietnamui 
ir kitiems laisviems kaimyni 
niams kraštams.
ALŽYRE reikalai taisosi, nes 
sukilėliai įsitikino, kad De Gaul 
le rimtai nori tartis ir Alžyrui 
laisvės nevaržys. Atrodo, nieko 
NEPADĖS NEI MASKVOS

PROVOKACIJA.
Tai dar vienas būdingas reiški 
nys, įrodąs, kaip Maskva neno 
ri taikos.
SOVIETIJA, norėdama išar 
dyti Prancūzijos taiką su Alžy 
ru, paskleidė gandą, kad Ame 
rika palaikiusi Alžyre prancū 
zų nacionalistų sukilimą, kai iŠ 
tikrųjų Kennedy pasiūlė de 
Gaulle paramą prieš sukilėlius.

KITOS ŽINIOS
— JAV prezidentas J. Ken 

nedy į Kanadą atvyks vizito 
su žmona geg. 16 d. Ottavvoje 
jo lėktuvas nusileis 4.35 min. 
po pietų.

— Amerika Indijai duoda 
miliardo dolerių paskolą.

— Kinija Kanadoje perka 
kviečių už 362 milionus dol.

— Liberijos sostinėje Man 
lovijoje susirinko Afrikos vals 
tybių atstovai aptarti aktualių 
klausimų.

— Konge tebesitęsia netvar 
ka.

— JAV darbininkų uždarbio 
minimumas iš 1 dol. už valan 
dą pakeliamas į 1,25 ct.

Norvegijos sostinėje Os 
Jo susirinko NATO konferenci 
ja.

— Anglijos kaialienę Elzbie 
tą priėmė Popiežius Jonas 
XXIII.

’RĖMUOS ĮTEIKIMO
— BALIUS

Po programos seks šokiai, 
grojant geram 5 asmenų orkest 
rui, veiks įvairių gėrimų ir už 
kandžių bufetai, bus galima tur 
tingoj loterijoj išlošti vertin 
gus, originalius mūsų žinomų 
dailininkų Tamošaitienės, Ta 
mošaičio, R. Bukausko, V. Re 
meikos ir kitų paveikslus. Taip 
pat bus galima įsigyti ir premi 
juotą knygą kuriai autorius 
duos autografus.

Visas vakaro pelnas skiria 
mas Vinco Krėvės vardo litera 
tūrinės premijos fondui, todėl 
kiekvienas atsilankęs padės 
Sambūriui tęsti šią reikšming 
ąKanados lietuvių tradiciją ir 
išlaikyti gyvą savo kūrybinį žo 
dį išeivijoje. Akademinis Sam 
būris tikisi, kad Montrealio vi 
suomenė savo atsilankymu pa 
rodys kaip gražiai ji vertina 
grožinės literatūros augimą. 
Sambūris deda visas pastangas, 
kad šis vakaras išliktų atšilau 
kiusiųjų atmintyje, kaip vertin 
ga kultūros šventė.
• P. Juškevičienė, J. Juškevi 
čiaus motina, susirgo širdies 
priepuoliu ir turi pasilikti lovo 
je.
* E. Vaupšienė, Senjore, dar 
gydosi, pamažu sveiksta.

Gegužės 7 dieną Aštuntajai 
Kanados Lietuvių Dienai ruošti 
komitetas svarstė ir nutarė:

Visiems Lietuvių Dienos, 
įvykstančios šių metų rugsėjo 
2-3-4 dienomis Montrealyje, da 
lyviams pamaldos bus bendros 
Verduno Auditorijoje, ne nė 
viena lietuviškoji parapijos baž 
nyčia negali sutalpinti tiek 
daug žmonių, kiek susiienka į 
Lietuvių Dieną.

Iškilmingas pamaldas malo 
niai sutiko laikyti Montrealio 
Kardinolas J. E. Paul. Emil JL.e 
ger.

Jaunimui, kuris dalyvaus 
Tautinių šokių koncerte ir 
Sporto turnyre, numatoma spe 
ciali programa ir šeštadienio va 
karą ir sekmadienį; be ko kita 
— paradinė eisena per miestą.

Tautiniams šokiams, į ku 
riuos kviečiamos Kanados lietu 
vių kolonijų — Toronto, Ha 
miltono, Londono ir, žinoma, 
Montrealio šokėjų grupės, šo 
kiams gros special, muziko Zig 
mo Lapino organizuojamas 
Tautinis lietuvių orkestras, su 
darytas iš pučiamųjų instrumen 
tų — skudučių, lumzdelių, bir 
bynių, triūbų, ragų ir tt. Be to', 
kviečiami dar JAV, Rocheste 
rio šokėjai iš JAV.

Jau ryškėja ir solistų darni 
ninku bei instrumentalistų as 
mens, nors dar negalutinai vis 
kas išsiaiškinta. Šokių ir šokėjų 
reikalus pakviesti tvarkyti Juo 
zas Piečaitis ir Justinas Kibi.kš 
tis.

Sudarytas kviesimu Garbės 
svečių sąrašas, kurio priešakyje 
stovi Kanados Ministerių pir 
mininkas, Montrealio Kardino 
las, Quebeco ministeris pirmi 
ninkas, ‘Montrealio miesto ma 
joras ir kiti Tikimasi, kad jie 

NEPAPRASTAS „LITO" SUSIRINKIMAS
sušauktas daugiausia išsiaiškin 
ti draudimo ligos atveju klau 
Simą, praėjo darbingoje nuotai 
koje. Labai svarbu, kad banko 
nariai pradeda daugiau domėtis 
įvairiais kooperatiniais klausi 
mais ir bando tuos klausimus 
rimtai išsiaiškinti. Tai gera 
kryptis, nes svarbu yra, kad na 
riai būtų, sąmoningi ir žinotų 
kaip tokiu ar kitokiu atveju pa 
sielgti, kas reikia daryti, kad 
bankas gerai gyvuotų ir augtų, 
nes nežinojimas yra didelis 
banko augimo stabdis.

Susirinkimas buvo pradėtas 
nuo formalumo — moterų tei 
sės dalyvauti balsavimuose. 
Įstatymai nustato, kad ištekėju 
sios moterys, būdamos lygia 
greta su savo vyrais banko na 
rėmis, neturi teisės balsuoti. Iš 
siaiškinus šį formalumą, buvo 
patvirtintas praėjusiojo visuoti 
nio susirinkimo protokolas. Po 
to gana plačiai aiškintasi dėl 
draudimo ligos atveju. Vis del 
to dauguma, 64 prieš 26, vie 
nam susilaikius, slaptu balsavi 
mu pasisakė už draudimo pali 
kimą ir nutarė valdybos atsisa 
kymą panaikinti. Tat draudi 
mas ligos atveju galios iki se 
kančio metinio susirinkimo, ka 
da jis bus vėl persvarstomas.

Valdybos patiektoji s'mata 
patvirtinta be diskusijų. Po to 
sekė dar keli paklausimai, ku 
riais išsiaiškinti kaikunems na 
riams kilę neaiškumai — dėl 
nario atsakomybės, dėl pomir 
tinių išmokėjimų, dėl kaikurių 
amžiaus aspektų ir tt. Susirin 
kimas, bendrai imant, praėjo 

patys Lietuvių Dienoje daly 
vaus.

Kadangi šiemet sueina lygiai 
,60 metų, kai Kanadoje prade 
jo kurtis lietuviai, tai 8-sios Lie 
tuvių Dienos proga nutarta at 
švęsti ir šias sukaktuves. Tuo 
tikslu nutarta surašyti visoje 
Kanadoje ligšiol esą gyvi lietu 
viai, ats.kėlę į Kanadą prieš 50 
metų, nes prieš 60 metų atvy 
kusių greičiausia jau gyvų nė 
ra arba yra tiktai vienas - jei 
tas. Ypač būtų svarbu sužinoti 
juo seniau Kanadon atvyku 
sius. Todėl visi į Kanadą atvy 
kę prieš 60—50 metų prašomi 
apie save pranešti, arba apie to 
kius tautiečius žinantieji prašo 
mi pranešti 8-sios Lietuvių Die 
nos Metraščio redakcijai (7/22 
George St., LaSalle, P. Q-). 
Labai būtų gera, jeigu galima 
būtų gauti tokių tautiečių foto 
ir trumpos jų įsikūrimo žinios.

Susirinkimas priėmė ir 8-tos 
L. D. sąmatą; taipgi nutarė šo 
kių ir sporto organizatoriams 
išduoti skubioms išlaidoms 
avansus, — kad Lietuvių D,e 
nos ruoša galėtų vykti pi.nu 
tempu.

KLB Krašto Valdybos prezi 
Jiumas KLB Apylinkių valdy 
boms išsiuntinėjo aplinkraštį, 
kuriuo prašoma žinias Metraš 
čio reikalams atsiųsti iki birže 
lio 5 dienos. Primenama, kad 
Metraštis bus drauge ir Kana 
dos Lietuvių B-nės vadovas, 
nes jame bus KLB įstatai ir 
kitos svarbios žinios, ntudingos 
kiekvienam Kanados gyvento 
j ui.

Daroma viskas, kad 8-ji Lie 
tuvių Diena būtų įdomi, įspū 
dingą, maloni atsilankiusiems 
ir naudinga visiems dalyviams.

8 L. D. Informacija..

rimties ir darbingumo dalykiš 
koje nuotaikoje.

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Liūdnas laktas, kad Montre 
alio lietuviai katalikai taip greit 
tolsta nuo didžios krikščionis
Įlos bei tautinės lietuviškos tra 
dicijos — Gegužinių pamaldų.

Kristaus Dangun žengimo 
šventė bus ketvirtadienį. Tai 
yra bažnyčios įsakyta įšventė. 
Mūsų bažnyčioje mišių tvarka 
— kaip sekmadieniais; 8, 9, 1G 
ir 11 vai. Be to šv. mišios ir 
vakare 8 vai.

Gegužės 13 diena yra viso 
pasaulio lietuvių maldos ir at 
gailos diena. Tą dieną Aušros 
Vartų bažnyčioje bus šv. mi 
šios šia specialia intencija 7 v. 
vai.

KLB Kr. V-bos pamaldos už 
dr. A. Šapokos vėlę, šeštadienį 
9 vai. ryto.

Kun. dr. Dobrovolskis šio 
mis dienomis lankosi Montiea 
lyje ir yra apsistojęs Aušros 
Vartų klebonijoje. Malonus 
svečias vyksta iš Romos aplun 
kyti savo bičiulius Kanadoje ir 
USA, ypatingai savo brolį To 
lOnte. Kun. daktaras yra Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegųos 
ekonomas.

Sekmadienį, balandžio 30 d. 
parapijos reikalams suaukota 
154.21 dol. (AV).

Mergaičių popietės ir vaikų 
darželio programėlė įvyks ge 
gūžės 28 dieną, 3 vai. po pietų 
Aušros Vartų salėje.

Urbonas iš Toronto buvo at 
vykęs Montrealin.

Rašytojas V. Ramonas, Romualdas Bukauskas
už apysakų knygą „Miglotas gegužės 15 d., pirmadienį, 5 
rytas“ apdovanotas V. Krėvės vai. 30 min. Agnes Lefort Gal 
vardo premija, šeštadienį daly lery, 1504 Sherbrooke St. \V., 

vaus premijos įteikime. Montrealy atidaro pirmąją sa 
vo tapybos darbų parodą, kuri 
tęsis iki geg. 27 d.

Dr. Henrikas Nagys

Dailininkė
Elena Urbaitylė 

gegužės 13 d., šeštadienį, 3
šį šeštadienį Akademinio sam vai. p. p. atidaro savo tapybos 
būrio parengime kalbės apie darbų parodą Ruth Sherman 

rašytoją V. Ramoną ir jo Gallery, 306 E. 72 Street, New 
kūrybą. York. 1

MASINU FONDO VAJUS
Siųsdami metiniam NL b- 

vės šėrininkų susirinkimui įga 
liojimus, atsiuntė čekius:
Kupčinskas Antanas, V

Detroit, USA ............10.00
Siųsdamas vieno šėro ekviva 

lentą, p. Kupčinskas rašo: ,,Su 
prantu jūsų padėtį, tad noriu 
prisidėti ir siunčiu 10 dol. ant 
ram šėrui“.
Janulaitis Jonas, V

Chicago, USA 10.00
Siųsdamas įgaliojimą ir 10 

dolerių šeštam šėmi, nuoširdus 
spaudos draugas ir rėmėjas J. 
Janulaitis rašo: „Džiugu, kac. 
,,NL“ akcijų vajus tęsiamas ir 
energingai dirbama modernių 
spausdinimo mašinų įsigijimui. 
Aš esu tikras, kad šis užsibrėž 
tas tikslas tikrai bus įgyvendin 
tas. Malonu, kad ne tiktai ,,N. 
L.“ spausdinimas siekiamas su 
moderninti, bet kartu pagyvin 
ti ir praplėsti pačios ,,NL“ b- 
vės veikla. „NL“ akcininkų su 
sirinkimui sėkmingų ir darnių 
reikalų sprendimo. ,,N. L-vai“ 
esu skolingas informacijų iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo,— 
pasistengiu parašyti.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMO PIR 
MININKAS V. SIDZIKAUS 

KAS MANILOJE
Azijos Tautų antikomunisti 

nes lygos pakviestas Pavergtų 
jų Tautų seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas balandžio 27 d. 
išskrido dalyvauti Lygos kong 
rese, filipinų sostinėje Manilo 
je. Kongreso darbotvarkėje — 
komunistinis imperializmas bei 
jo taktika Azijoje ir anti komu 
mstinės kovos tarptautinis soh 
darumas.

EKONOMISTAS 
JUOZAS AUDĖNAS

gyv. 252 Cleveland Street, Bro 
oklyn 8, New York. tel. TA 7- 
9518, išlaikė atitinkamus re 
gistruoto atstovo (Registered 
Representative) egzaminus, ga 
vo leidimą ir pradėjo verstis sis 
tematinio taupymo ir kapitalų 
ugdymo taipininkavimu per 
Bendrojo Invesiacijų Pasitikę 
jinio Fondus (Mutual Funds).

Grinius Liūtas, Inž., "7
Arlington, USA .... 100 00
Labai pritariu, kad norite per 

tvarkyti NL spaustuvę ir ne tik 
tai pagerinti laikraštį, bet kas 
labai svarbu — pasiryžę tapti 
ir leidykla, — rašo Inž. L. Gri 
mus, atsiuntęs šimto dolerių 
čekį.
Jurgutavičius Feliksas, v

Montreal ...................... 20.00
Nupirkdamas, kaip NL Bend 

rovės valdyba pageidauja, du 
serus, aš dar pasižadu, jeigu 
bus reikalas, ir daugiau pa 
skirti NL leidyklai, nes spauda 
yra didžiausias mūsų kovos 
ginklas ir beveik vienintelis, — 
jis todėl turi būti tvirtas ir pa 
jėgus.
BALANSAS: turėta . .$ 4,329 
pridėjus naujus įnašus $ 140
dabar NL M. fonde yra $ 4,469 
įeikia ...........................$15,000
trūksta ....................... $10,531

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

PAŠTO ŽENKLAS LIETU 
VIUI CHAMPION OF 
LIBERTY PAGERBTI

/ JA\^ pašto departamentas 
išleidžia įvairių tautybių asme 
niui, labjausia nusipelniusiam 
kovoje už laisvę, pagerbti spe 
cialų pašto ženklą. Tokių ženk 
lų po 4 centus jau išleista kele 
tas. Neseniai toks ženklas buvo 
skirtas čekoslovakų Masarykui 
pagtrbti ir dabar išleistas lenkų 
laisvės kovotojui Jan Paderews 
ki pagerbimui. Kiek seniau bu 
vo pasiūlymas ir lietuviams pri 
statyti savo tautybės asmenį 
Champion of Liberty pašto 
ženklo išleidimui. Tokiu asme 
niu pramatytas Dr. J. Basana 
vičius.

Tai ir viskas. Visos žinios 
apie tokio ženklo išleidimą nu 
Ščiuvo. Gi niekas neginčys, kad 
tokio ženklo išleidimas mums 
lietuviams ir pačios Lietuvos rei 
kalui būtų naudingas. J. J-tu.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as 
second class mail, Post Office Department, Ottawa

Remkime milionini fondą
DR. A. RAZMOS ATSAKY MAS DR. A. NASVYČIUI 

DĖL LIETUVIŲ FONDO 
(LITHUANIAN FOUNDATION). '

1. Dr. A. Nasvyčio baimė be pagrindo.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

Ką rašo kiti
KO PASAULIUI REIKIA?

7722 George Str., LaSalle, 
Prenumerata metams:

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

Adresų pakeitimas 25 et. ysu 
Ilgalaikiai skelbimai, pagar

Svarbi savaitė
PAŠALINTA VIENA KLIŪTIS

Prieš kelis metus kėlusi nesu 
sipratimus Gegužės pirmosios, 
kaip darbo žmonių solidarumo 
šventė, Popiežiui ją pripažinus 
darbo žmonių švente, daugiau 
nekelia teorinių nesusipratimą. 
Bet būtų dar geriau, jeigu JAV 
ir Kanada tą šventę oficialiai 
pripažintų ir padarytų įstatymi 
ne švente. Taip tat ta diena bū 
tų švenčiama pasauliniu mastu 
ir savotišku būdu reikštų viso 
pasaulio žmonių vienybę, soli 
darumą, nes esmėje visi žmo 
nės turi būti solidarūs ir bend 
romis pastangomis, bendru dar 
bu kurti gerovę ,ir galimą lai 
mę.

Ši savaitė yra reikšminga dar 
dviem atvejais. Šią savaitę Ka 
nadoje priimta minėti Motinos 
diena.

PAGARBA MOTINAI!
Nėra žmogaus, kuris neturė 

tų motinos ir tėvo. Tėvai kiek 
vienam savo vaikui duoda visų 
pirma gyvybę — tą nuostabųjį, 
niekad nepakartojamąjį ir nie 
ku kitu neatstojamąjį reiškinį, 
faktą, kuris nušvinta sąmone, 
pažinimu, didelio ir plataus pa 
šaulio, visatos, Dievo pažinimu. 
Tai tas, ko niekas kitas negali 
duoti.

Tėvai vaikui duoda ir gyve 
nimo pažinimą, motiniškos ši 
lomos ir meilės pajautimą ir su 
pratimą. Tai yra nieku kitu ne 
įkainojama, kaip tiktai pačia 
gyvybe.

Ir užtai vaikai turi, privalo, 
mylėti ir gerbti savo motinas, 
savo tėvus. Motinos dienos nro 
ga visi pergalvokime šiuos klau 
simus ir pasiryžkime mylėti ir 
gerbti motinas, tėvus. Ir šią, 
Motinos Dieną, parodykime sa 
vo nusistatymą ir Motinai, kad 
ji pajaustų mūsų meilę ir dėkin 
gumą.

PILIETYBĖS DIENA
Šia savaitę Kanadoje priimta 

švęsti Pilietybės diena. Kadan 
gi Kanada jaunas dar kraštas, 
jauna valstybė, neturinti nei 
šimto metų amžiaus, ir kadangi 
kiekvienas Kanados pilietis, iš 
skyrus indėnus, yra ateivis, ku 
rių kiekvienas šeštas ar septin 
tas yra naujas ateivis, tai Pi Remkime Raudonąjį Kryžių! 
lietybės diena Kanadoja yia tik Kanadoje jis veikia labai gra 
ra šventė, reikšminga diena, ku žiai.

KELI MOMENTAI IŠ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ KONFERENCIJOS,

įvykusios 1961 m. balandžio 29 dieną Toronte.
Šaltai galvojant. Šiaurinėm Bendruomenių susitikime bu/o 

Amerikos lietuvių vienybė (ne nemaloniausias. JAV Lietuvių
bendradarbiavimas) yra natū 
rali, suprantama ir aiški. Ju«. 
Montrealio , gal toliausiai Ka 
nados lietuvių kolonijai. Pašau 
lio lietuvių sostinė — Čikaga 
— artimesnė, negu Kalifornijos 
arba Floridos lietuvių koloni 
joms. Tat nuotolis nevaidina 
čia skiriamosios rolės. Dar ma 
žesnis kliuvinys yra siena, nes 
ji pereinama be jokių kliuvinių. 
Šitos JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijų savybės mums diktuo 
ja ne bendradarbiavimą, bet 
vienybę, kurios sąvoka apima 
ir bendradarbiavimą.

Tačiau vis dėlto yra reiški 
nių, kurie nenori šios tiesos pri 
pažinti. Šis faktas buvo vienas, 
kuris JAV ir Kanados lietuvių

Montreal, P. Q., Canada.
Yearly Subscription Rates:
Canada ..............................$5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries..............$6.0'0 

prenumerata arba sm. pašto ž.) 
susitarimą, gauna nuolaidų.

rią mini didelės žmonių masės.
Neabejotina, kad absoliuti 

lietuvių dauguma, apsigyvenu 
si Kanadoje, yra Kanados pi 
liečiai. Nebpriklausomos Lietu 
vos įstatymui leido lietuviams 
bet kada atgauti Lietuvos pilie 
tybę. Tas reiškia, kad lietuvis, 
tapęs kilos valstybės piliečiu, 
gali save laikyti nepraradusiu 
Lietuvos pilietybės, jei jis to 
nori.

Kas dar nėra Kanados pilie 
tis, bet nusistatęs juo tapti, te 
silaiko tvirtai nusistatymo : i) 
priimant Kanados pilietyoę bū 
tinai užsirašyti lietuviu ir 2) 
Kieno pavardė yra sužalota, — 
sulenkinta, surusinta, suvokie 
tinta, tegul atstato jos lietuvis 
kurną, ir į Kanados pasą įrašo 
tyrą lietuvišką pavardę.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DIENA

Visame laisvajame pasaulyje 
veikiąs Raudonasis Kryžius, ku 
ris milionams žmonių suteikia 
pagalbą, metinę šventę švenčia 
gegužės 8 dieną. Laisvoje Lie 
tuvoje taip pat veikė Raudona 
sis Kryžius, o išeivijoje jis taip 
pat tęsia veikimo tradiciją. Tai 
neužmirština ir neapleistina or 
ganizacija, nes ji ne tiktai ma 
sems žmonių tarnauja sveikatos 
reikalams, bet taip pat atlieka 
ir didžiai vertingas humanišku 
mo pareigas — tarpininkauja 
pasimetusių žmonių suradimui, 
dažnai atlieka tarptautinio mas 
to tyrimo dąrbus ir net tarpiniu 
kauja tarp valstybių.

Šiemet tarptautinei Raudono 
jo Kryžiaus dienai atžymėti yra 
skiriama radio transliacija, ku 
lios kulminacinį momentą suda 
rys simfoninis kūrinys „Štai ma 
no kraujas“, parašytas Louis 
de Meester ir išpildomas Belgi 
jos radio ir televizijos simfoni 
nio orkestro, vedamo Daniel 
Sternefeld. Reikšmingas jo tu 
rinys: Nelaiminga moteris turi 
mirti, bet sūnus jai aukoja savo 
kraują, ir moteris atgauna gy 
vybę ir sveikatą. Kaip žinoma. 
Raudonasis Kryžius ligoniams 
parūpina aukojančiųjų kraujo. 
Tai yra kilnu ir reikšminga.

Bendruomenės Valdybos 
pirmininko S. Barzduko 
pasiūlytąja formule (Koordina 
cija planavimo atžvilgiu, indivi 
duahzacija vykdomo atžvilgiu, 
kiek tai liečia atskirų bendruo 
menių veikimą), atrodo, klausi 
mas išspręstas teigiamai. Ta 
čiau, atrodo, kad jis dar teks 
aiškintis. Ypač, kaip posėdžiuo 
se pasirodė, JAV LB-nės orka 
nai tarp savęs nėra nei gerai 
šių klausimų išsiaiškinę, nei su 
sitarę, nei sutarę pagrindinių 
veiklos gairių. Valdyba juk tu 
n turėti visą valdybą ir jos pa 
dalinius jungiančią nuomonę.

Tai svarbesni JAV ir Kana 
dos LB-nės atstovų susi likime 
iškilę klausimai. Rašančiam ši

Š. m. kovo 19 d. pasitarime 
dalyvaujant JAV Liet. Bend 
ruomenės C. V. pirmininkui St. 
Barzdukui ir vicepirm. Dr. A. 
Nasvyčiui ir 23 Fondo inicialo 
riams susitarė (bet ne nutarė, 
kaip Dr. A. Nasvytis teigia) 
kurti bendrą fondą, Geležinį 
Fondą su Milioniniu Fondu kar 
tu, kurio pagrindinis kapitalas 
būtų nejudomas ir skiriamas bū 
Simai Laisvai Lietuvai, o tiK 
kasmet gaunamieji procentai 
skiriami lietuvybės išlaikymui 
čia išeivijoje. Jokių nutarimų 
mes nepadarėme, todėl nei St. 
Barzdukui, nei Dr. A. Nas v y
čiui, nei mums iniciatoriams iš 
niekur jokių specialių įgaliavi 
mų nereikėjo.

Dr. A. Nasvyčiui yra labai 
gerai žinoma, kad J. A. V. 
Centro valdybos narių daugiau 
negu du trečdaliai pasisakė už 
bendrą fondą.

Tokia yra daugumos valia 
tų, kurie nuoširdžiai yra s jin 
teresuoti jam aukoti ir jį Orga 
nizuoti. Tad mes turime būti 
demokratiški ir vykdyti sutarti 
nai daugumos valią (Būkime 
nuoširdžiai demokratiški!).

2. Bendras Fondas turės 
pasisekimą

Š. m. kovo 19 d. pasitarime 
buvo rastas bendras susitari 
mas. J. A. V. Liet. B-nės C. 
V. Pirmininkas St. Barzdukas 
pats suredagavo to susitarimo 
rezoliuciją, ir mes jam pritarė 
me. Ši rezoliucija pažodžiui ir 
buvo paskelbta visoje lietuvis 
koje spaudoje. Pats Dr. A. Nas 
vytis tada irgi buvo priacime už 
bendrą fondą, tik kai principų 
detalės buvo diskutuojamos, 
jis dažniau buvo prieš daugu 
mos pasisakymus. Pagal aną 
susitarimą Lietuvių Fondo pa 
grindinio kapitalo saugumą lai 
duos patys aukotojai. Tai yra 
asmenys ar organizacijos, ku 
rie paaukos po 1000 dol. ar 100 
dol. (teisės dydis pagal aukos 
dydį). Taigi ir pati Liet. B-ne, 
jos apygardos ar skyriai tuiės 
tokią teisę į Fondo saugumą, 
kiek jie sugebės suorganizuoti 
pinigų ir įnešti į tą bendrą ton 
dą.

Tuo tarpu skirstyti fondo 
gautąjį kasmetini pelną bus su 
daryta komisija iš aukotojų ir 
Liet. Bendr. atstovų. Nors L. 
Bendruomenė teoretiŠKai ir ne 
įneštų nė vieno dolerio į fondą 
(bet tikimės, kad ji įneš neffli 
žai), bet pelno skirstyme ji vis 

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS 

VITAMINAI
nėra maistas, o medžiagos, ku 
rios reikalingos labai mažam 
kieky palaikyt gyvybę, augimą 
ir sveikatą. Maistas yra natūra 
lūs vitaminų šaltinis. Vitaminai 
gali sunykti, jeigu maistas netin 
karnai užlaikomas, verdamas ar 

tie klausimai atrodo būtini 
gero išsiaiškinimo ir dar tvir 
lesnio nusistatymo.

Reikia pabrėžti ir dar viena 
JAV ir Kanados LB atstovų su 
sitikimo savybė: Žymų jo nuo 
šimtį sudarė jaunimas, arba jau 
ni žmonės, arti treč
dalio. Tai yra labai malonus 
faktas. Nes jaunimo atėjimas į 
Lietuvių Bendruomenę yra ne 
paprastai svarbus reikalas. No 
rint, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė atatiktu savo pa 
skirčiai ir vardui, yra būtina 
kad joje dalyvautų jaunimas. 
Tat jaunimo dalyvavimą reikia 
nuoširdžiai pasveikinti.

Labai gaila, kad „geležinių“ 
fondų klausimas tiktai konsta 
tuotas, bet ne išryškintas. Iš 
tikrųjų, jeigu mes esame tikrai 
viso Pasaulio Lietuvių B-nės 
nariai, rimtai galvojame apie 
tautos (ne savo „parapijinius" 
reikalus) ateitį, tai fondą stei 
kime vieną visiems lietuviams 
visur gyvenantiems, ir jį suda

tiek dalyvautų. Taigi Liet. B- 
nės pozicija šiame fonde bus la 
bai gera.

Liet. Fondo einamąją sąskai 
tą mus atidaryti privertė palys 
aukotojai per laiškus. Fondo 
organizavimas jau taip labai 
yra pavėluotas, kad ilgesnis lau 
I imas jau nebepateisinamas. 
Tad viena einamoji sąskaita L. 
Fondui buvo atidaryta pačių 
aukotojų Čikagoje: Lithuanian 
Foundation nr. 89463 Standart 
Federal Savings and Loan As 
sociation, Chicago, 4192 Ar 
cher Ave. Chicago 32, Ill. Au 
kos apsaugotos keturiais pačiu
aukotojų parašais: A. Razma, 
G. Balukas, F. Kaunas, V. 
Šmulkštys.

Kita Lietuvių Fondui s-ta 
atidaryta pačios L. A. V. Liet. 
Bendr. C. Valdybos Clevelan 
de (Dr. A. Nasvyčiui taip pat 
yra žinoma), o kai lietuvių 
Fondui statutas bus priimtas au 
kotojų ir Liet. Bendr., tada vi 
sas suaukotas kapitalas pereis 
į aukotojų legaliai išrinktas Di 
rektorių Tarybos rankas.

Netrukdykime didžiajai 
Lietuvių Fondo misijai.

Lietuvių Fondo vežimas p:-t 
judėjo, tūkstantinės ir šimtinės 
į jį plaukia, statutas expel tų 
rengiamas. Visi vieningai turi 
me įsijungti savanoriškai ir 
spontaniškai; vieni aukomis ki 
ti organizavimu, o kas sugeba 
plunksną vairuoti — to Fondo 
propagavimui ir sveika kritika 
prieš neigiamybes pasisakymu.

Vieningai veikdami, vieni ki 
tiems duosime moralinės para 
mos, o mūsų žygiai šio Fondo 
misijoje bus labai vaisingi.

Realizuotas Lietuvių Fondas 
bus milžiniška finansinė para 
ma lietuviškai kultūrinei bei 
tautinei veiklai išeivijoje.

Norėčiau užbaigti Dr. S. Bie 
žio privačiai pasakytgais žo 
džiais:

„Jeigu mes sugebėsime toki 
iondą realizuoti, mes būsime at 
likę vieną švenčių švenčiausią 
pareigą mūsų dabartinės istori 
jos bėgyje,. .”

Lietuvių Fondui po 1025 
doi. paaukavo Andruliai, po 
1000 dol. Katinai, Šukiai, F oš 
kai, Naudžius, Kisieliai, Žirgu 
liai, Maskevičiai, Vaiiuškiai,x 
Razmai; po 100 dol. paaukavo 
Vaineikis, Breivė i rdar vienas, 
kuris nesiskelbia.

A. Razma.
1901 gegužės 1 d.

ba malamas. Yra dvi vitaminų 
rūšys: kurie tirpsta riebaluose 
— A, D, E ir R ir kunetirps 
ta vandeny — C ir B grupė. Vi 
laminai tirpūs riebaluose 1) 
nesunaikinami virimu, 2) su 
kraunami kūne į atsargą, 3) 

rykime viso pasaulio lietuvių 
pastangomis, visų įnašais ir vi 
siems skiriama to fondo nauda, 
kiek ji bus leista fondo statutu. 
Fondas gi, ar jis bus pavacliii 
tas Geležiniu, ar Lietuvių fon 
ūu, ar dar kokiu vardu — vi 
sai nesvarbu,' bet svarbu, kad 
jis būtų ne tiktai visų lietuvių, 
bet ir Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės rėmuose ir PLB Vai 
dybos autoriteto prieglobstyje.

Baigiant šias trumpas pasta 
bas. norisi pabrėžti, kad pirmi 
ninkavęs susirinkimui PLB V- 
bos vicepirmininkas V. Meilus 
buvo pasigėrėtinoje pirmininką 
vimo augštumoje — orientaci 
jos, takto ir rimties ir todėl 
susirinkimas praėjo dideleje 
dainoje ir atnešė pageidautų 
vaisių. Gerai būtų, kad ir naų 
joji JAV LB-nės valdyba, kuri 
netrukus bus išrinkta, kad tvir 
tai laikytųsi vienybės su KLB, 
nes šių dviejų Bendruomenių 
vieningumas yra PLB veiklos 
efektingumo laidas, J. K.

Anglas mokslininkas ir apy 
sakų rašytojas, C. P. Snow ma 
no: „Žmonijai, aišku, reikia tai 
kos. Įsivaizduokime, ko ji per 
140 melų nepadarytų, jei taika 
išgyvuotų iki 2000 metų? Skur 
das ir vargas iš pasaulio gal vi 
sai pranyktų. Sveikas plotas, 
rodos, privalėtų mus pamokyti

sunyksta nuo apkartimo. Van 
deny tirpūs vitaminai 1) gali 
būti sužaloti virimu, 2) jie ma 
žai arba beveik nesikrauna ku 
ne ir 3) gali sunykti įvairiais 
kiekiais išliejant vandenį, ku 
riame maistas verdamus.

Vitaminas A randamas gyvu 
liniam pasauly, jis yra žuvų tau 
kuos, pieno riebaluos, kiaušinio 
tryny ir jeknose. Geltonos dai 
žovės ir vaisiai (morkos, sai 
džios bulvės, abrikosai, melo 
nai) ir špinatai turi savy gei 
toną pigmentą—karotiną (pro 
vitaminą), kurs gali būt absor 
buotas (sugertas) žarnose, pa 
verstas į vitaminą A žmogaus 
jeknose ir ten sukrautas į atsa 
rgą. Šitie provitaminai yra svai 
būs šaltiniai vitamino A žmo 
gui. Dėl šito vitamino stokos 
nukenčia vaiko augimas, regėji 
mo aštrumas, epitelinės dangos 
vientisumas, kaip antai akių 
konjuktiyosi, trachejorj (kvė 
puojamos gerklės) ir inkstų gei 
dėlių, ir su tuo yra surištas pa 
didintas jautrumas pūlingiems 
susiigimams. Pirminė vitamino 
A stoka pareina nuo permažo 
ėmimo vitamino ar karotino. 
Antrinės priežastys: 1) įvairūs 
pilvo ruimo susirgimai, kaip an 
tai chroniški viduriavimai ir 
kt., kurie trukdo vitamino įsi 
siurbimą, 2) jeknų ligos, diabe 
tas arba cukrinė kliudo karoti 
no pavertimą į vitaminą A, 3) 
vitamino atsargų sumažėjimas 
įvyksta nėštumo, žindymo ir 
karščiavimo metu.

Vitaminas A sulaiko epitelinį 
audinį nuo raukšlėjimo, sukie 
tėjimo ir išsigimimo. Kuomet 
gleivinės plėvelės yra sveikos 
tai galima išvengti kai kurių in 
fekcijų (užkrečiamų ligų). Vi 
taminas A. negydo infekcijos, 
kuri jau yra žmogaus kūne. 
Normalus kaulų augimas ir dan 
tų emalio formavimas priklau 
so nuo vitamino A. Tas vnarni 
nas yra sudėtinė dalis regėjimo 
purpuro akiu tinklainėj. Regėji 
mo purpuras suyra (žlunga) 
nuo ryškios šviesos ir atstato 
mas blankioj šviesoj A vitami 
no pagelba. Sunkumas pripras 
ti prie tamsos ar neaiškios, 3ilp 
nos šviesos arba prie akinamai 
spindinčios automobilio šviesos 
priklauso nuo lėto atstatymo re 
gėjimo purpuro. Šitą 'reiškinį 
vadina vištakių arba naktiniu 
žlibumu. Yra dar kitas akių su 
sirgimas dėl daugiau pažengu 
sios vitamino A stokos, tai <<se 
roftalmia, bet jis pasitaiko re 
čiau; akies obuolys tampa ne 
normaliai sausas ir be blizgėj i 
mo. Per didelės dozės vitamino 
A gali būt žalingos sveikatai, 
todėl jo ilgas vartojimas bėgy 
dytojo kontrolės nepatartinas. 
Vitamino A šaltiniai: žuvų tau 
kai, jeknos, kiaušiniai (trinys), 
pienas, sviestas, daržovės ža 
liais lapais ir geltonos (mor 
kos), geltoni vaisiai (persikai, 
abrikosai), nunokę pomidorai 
(tematai).

Bus daugiau.

Harry Belafonte kalbasi su Joy Davies CBC radio 
w programos reikalais.

viltį dėti vien į technikos pa 
žangą, ar pulti į beviitę nei 
techniško atsilikimo nėra geri 
lodykliai gyvenimui. Dvi ga 
tingiausios pasaulyje valstybes 
dabar rungiasi ir milžiniškas su 
mas eikvoja kariškam pasiruoš* 
mui, nors sunku tikėti, kad vie 
na kitą šiuo atžvilgiu, žymiai 
viena kitą kada nors perviršys. 
To vieton, gal reikėtų jsisąmo 
ninti, kad žmonija turi atetį 
(juk auklėjame vaikų) ir kad 
reiktų padėti tai ateičiai gražiai 
ateiti“.

Buvęs generalinio JAV šta 
bo galva, gen. Taylor pasako 
ja: „Pasauliui ypač reiktų tinka 
mų tikslų. Tada visi galėtu 
mėm darniai dirbti jiems pa 
siekti. Prieš kelis metus, pilsi 
menu, vienas anglas filosofas 
svarstė mūsų politikos, švi 
mo ir tikybos nuosmukius ii pa 
kaltino neturėjimą (ar praradi 
mą) tinkamų tikslų. Tikslų nu 
statymas ypač svarbus dabar, 
kada žmonijos dalį veda vyrai 
su labai aiškiais tikslais, kurtų, 
visokiu žiaurumu ir siekia. Lais 
vasis pasaulis privalėtų atatin 
karnų ryžtu siekti savo nus’sta 
tytų tikslų. Tik juos nustatyki 
me| Tai žmonijos svarbiausias 
uždavinys!”

Anglas istorikas, Arnoldas J. 
Toynbee, sprendžia: „Žmoni 
jai šiandien ypač reikėtų labjau 
vienas kitu pasitikėti. Vakarie 
čiai ir komunistai vienas ki' 
nepasitiki. Čia didžioji mūsų 
galavimų priežastis. Vienas ki 
tu nepasitikėdami, ginkluojasi 
iki dantų brangiais ginklais, ku 
riuos mokslams mums į rankas 
kiša. Nejau negalim vieni kitais 
pasitikėti vien dėl to, kad neži 
nome, ką ištikrųjų iš pasalų 
galvojama? Istorijoje kažin ar 
žmonės kada nors vienaskito pa 
slaptingąsias mintis žinojo, ta 
čiau, visgi, sugyveno vyras ir 
moteris, tėvas ir vaikai, pilietis 
ir jo vyriausybė. Pasitikėti, tie 
sa, yra rizikuoti. Bet ir dabar 
jauni rizikuoja susituokdami, 
tėvai vaikus auklėdami, žmo 
gus imdamasis varslo ar leisda 
masis į tolimą kelionę. Pasitikę 
ti yra rizika, bet nepasitikėti, 
taip pat, rizikinga“.

JTO Fondo Ypatingiems Rei 
kalams vedėjas, Paul G. Hof 
fman galvoja: „Mano naomo 
ne, žmonijai šiandien reikia 
švelninti įtampą tarp prasisieku 
šiųjų ir atsilikusių tautų. Juk 
du bilionai žmonių gyvena skur 
de, neturi mokslo ir apipulti Ii. 
gų. Jų protėviai nesiskųsdavo, 
nes tikėjo, kitaip būti negali. 
Bet vaikams Vakarai ak>3 pra 
vėrė ir jie žino ,kad kitos tau 
tos prasisiekė. Kodėl ne jr1 
Kongas ir Kuba yra mums 
moka. Smagu sakyti, kad JTO 
ir Amerika jau daug šia krypti 
mi daro ir žada dar daugiau".

Vyt. Sirvydas.
KAI KURIOS LIETUVOJE 

IŠĖJUSIOS KNYGOS
L Pikturna: „Nemunas gy 

va upė“. 182 pusi. 1961.
A. Pilypaitis: „Kauno rotu 

šė”. 56 pusi, su iliustr. 1961.
„Sunkioji atletika“. VarŽy 

bų taisyklės. 138 pusi. 1960.
S. Uzinas: ,,Ko nėra žcmtla 

pyje“. 96 pusi, su iliustr. 1960.
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Lietuvos mokytojai ir gydytojai 
rusų okupacijos replėse

MOKYTOJAI DAR SP
2.
Praėjusiame NL n-ryje buvo 

aprašyti Lietuvos mokytojai ru 
sų okupacijos replėse. Iš moky 
tojų daug reikalaujama, bet 
jiems nieko neduodama, — at 
sikirto mokytojai.

5-me ,,Švyturio“ n-ryje oku 
pantas duoda pylos gydyto 
jams. Žvalgybos agentas T. Vy 
taras straipsnyje „Kyšis už gy 
vybę“ prie gėdos stulpo stato 
gydytojus. Štai jo pasisakv 
mai: „... yra gydytojų, net ge 
rų specialistų, kurie po nemo 
kamo gydymo iškaba atidarė 
savo asmeninį biznį“.

100 RUBLIŲ.
Po tokia antrašte T. Vyta 

ras rašo:
„Greitąja“ atvykęs felčeris 

apžiūrėjo ligonę:
— Nieko ypatingo, — rami 

no jis susinervinusį vyrą.
Įleido injekciją ir išvažiavo 

atgal.
Tačiau felčerio žodžiai nepa 

guodė.
Jis nuskubėjo pas gydytoją

— ginekologą. Netrukus, tas 
buvo prie ligonės lovos, npžiū 
rėjo ligonę, pamatavo tempera 
turą ir lyg kažko delsė...

Nedrąsus judesys, ir suglam 
žytą senąją šimtinę jau gmau 
žo žmogaus baltu chalatu balti 
pirštai.

Paskui su „Greitąja pagal 
ba” gydytojas apsiėmė paimti 
ligonę ir naujagimį į ligoninę.

Kas tas žmogus baltu chala 
tu, drįsęs imti pinigus už gydy 
mą? Tai visų gerbiamas gydy 
tojas Stasys Urbutis, akušeri 
nio-ginekologinio skyriaus ve 
dejas.

Gal anas vyras norėjo jam at 
sidėkoti“ už gerą gydymą ir 
pinigus brukte įbruko? Deja, 
tai buvo paprasčiausias kyšis 
tam, nuo ko dažnai priklauso
— gyvens ar mirs žmogus.
Žmogui, nuo kurio pastangų 
priklauso tavo išgelbėjimas, 
atiduosi viską, paskutinę kapei 
ką.

Gydytojas Urbutis ne jau 
nas, jis šitai gerai supranta ir 
tuo naudojasi. ,

...Rajono vyr. gydytojas Vy 
tautas Insoda ėjo per palatas. 
Jis užsuko ir į gyd. M. Steiblio 
skyrių.

— Iš kur tamsta? — palin 
kęs ties vienu ligoniu užklausė 
vyr. gydytojas.

— Iš Tauragės, — atsakė 
tas.

— Iš Tauragės? Kodtl jūsų 
nenuvežė į Klaipėdą ar į šiau 
liūs?

»— ?... — Į jį težvelgė bai 
mės pilnos, pasigailėjimo mai 
danjančios ligonio akys.

Atsirado ligonių iš Molėtų,

YRIO JASI, O GYDYTOJAI
Alytaus, net iš Latvijos. Dau 
giau kaip pusė jų į skyrių pate 
ko tiesiai iš gydytojo — privati 
ninko M. Steiblio buto.

Ką gi, neblogai turėti savo 
privatų pelningą filialą valsty 
binėje ligoninėje...

VARGŠĖ SENUTĖ
Mano pašnekovė, augšta se 

nyvo amžiaus moteris, jau ke 
tunasdešimt metų skundžiasi 
galvos skausmais.

— Migreną pripažįsta gydy 
tojai, — skundėsi ligonė. — O 
kas iŠ to, kad pripažįsta?

Du kartu buvau pas daktarą 
Tuminą namuose, — rodyda 
ina receptus, pasakoja ji. — 
Vėl tuos pačius prirašė. Trupu 
tį aparamina, žiūrėk, ir vėl.

— O kodėl jūs vaikštot į 
namus, mokat pinigus? Juk gy 
dytojas Tuminas priima ir po 
liklinikoje.

— Koks ten žiūrėjimas. Ir 
gydymas ne tas, — aiškinasi 
senutė. -

— Ar brangiai gydytojas Tu 
minas ima už vizitąi — pasido 
mėjau.

— Duodu po 25 senais.
— Pasakysiu gydytojui Tu 

minui, jog jūs pensininkė.
— Dėl Dievo meilės, nepraši 

tarkit jam apie tai. Jūs išvažiuo 
site, o aš turėsiu čia ir toliau 
gydytis.

Neuropatalogas Tuminas — 
visai kas kita. Jis vienintelis vi 
same rajone. Norės — padės 
jai, nepanorės — nepažiūrės 
kaip reikia, neįsigilins .Ir nie 
kam nepasiskųsi, niekas jo ne 
patikrins.

Susidarė įspūdis, jog ne vien 
šita senutė bijo užsitraukti gy 
dytojų rūstybę. Rajono finan 
sų skyriaus vedėjas nenorėjo iš 
duoti pažymos apie gydytojų- 
■-privat|pkikų pajamas. Teko 
kreiptis net į finansų ministeri 
ją. O ir gyd. Tumino pajamos 
legistruojamos mažesnės, negu

Kanados naujai {kurtos Garny 
bos Tarybos nariai, kaip pia 
nuojamoji grupe skatinti Kana 
dos gamybinėms jėgoms pra 
monėje darniai bendradarbiau 
jant vadovybei su darbo jėga, 
susitiko Ottawoj pirmą kartą

JAU NUTILDYTI...
faktiškos. Rajono architektas 
oficialioje pažymoje gyd. I u 
mino namą įvertino 8.873 rb. 
Pats savininkas žino, kad jam 
brangiau kainavo. O yia pir 
kėjų, kurie be derybų kloja net 
12 tūkstančių.

Aišku, ir finansininkui, ir 
architektui taip pat tenka su 
sirgti, reikia gydytis. Bet rei 
kia atlikti ir savo pareigas...

PAS PRIVATININKUS
Ir štai aš gyd. A. Tuminio 

privačiame priimamajame. Dak 
taras gyvena puikiame dviejų 
augštų mūriuke Vaičaičio gat 
vėje. Tvarka pavyzdinga. Pa 
cientai registruojami iš anksto. 
Gydytojas vertina jų laiką, 
stengiasi nesugaišinti. Staiga 
prisiminiau „Tarybiniu keliu’’ 
kolūkio pirmininką J. Baltrūnui 
U-

Vieną dieną ligoninės pri 
imamajame jis pasirodė apde 
gusiomis rankomis ir kojomis.

Ir tik kai kolūkio pirmininką 
pastebėjo pažįstamas felčeris, 
jis buvo priimtas.

— Reikėjo sakyt, kad jūs ko 
lūkio pirmninkas. Būtume grei 
čiau patvarkę, — geraširdiškai 
piktinosi ta pati budinti.

Ką ir besakyti. Gal kolūkio 
pirmininkui skauda labjau, ne 
gu piemeniui? Ne! Tik piemuo 
nelabai išdrįs pasiskųsti, o kol 
ūkio pirmininkas gali nepasivar 
žyti. Štai visa moralė.

Tokie papročiai Kapsuko ii 
goninėje.

Pas gydytoją Tuminą na 
muose su ligoniais elgiamasi 
mandagiai. „Rangai“, matyt, 
nedaug reiškia. Čia didesnį svo 
rį turi piniginė. Nė vienas ligo 
nis, kuris sumokėjo „kaip rei 
kiant“, nesiskundė gydytojo ei 
gesiu.

Prisistatau.
— Daktare, ar nepasitaiko, 

kad neužregistruotumėte ligo

aptarti tarybos būsimą darbų 
programą. Taryba turi 25 na 
rius iš visų Kanados gamybos 
sričių. Neseniai šie nariai susi 
tiko su federalinės valdžios iš 
Ottawos nariais išsiaiškinti va 
dovavimo ir darbo problemas. 

mų? — klausiu Tuminą.
— Negaliu pasakyti. Kartais, 

skubant, gali pasitaikyti. Jei 
perrašau receptą, kartais neuž 
registruoju. Tokiais atvejais sa 
kau: „nieko nereikia“.

— O man sakė, kad buvo mo 
keta.

— Galėjo numesti ant staio, 
— suglumęs aiškinosi daktaras.

— Kiek gali būti neįregis 
truotų ligonių, kurie paliko pi 
nigus?

— Negalėčiau pasakyti, 
kiek...

...Pas gydytoją — privatmin 
ką Joną Kauną ligonių regis 
travimo knygos nesiėmiau kruo 
pščiai tyrinėti.

— O rentgenas, skrandžio 
tyrimai?

— Paprašau, kad atneštų 
pats ligonis.

— Bet tokius tyrimus gali at 
Hkti tik valstybinės gydymo įs 
taigos.

— O kas man darbo kas juos 
padarys.

Kas gydytojui J. Kaunui, fe 
gul valstybes apmokami medi 
cinos darbuotojai, naudodamie 
si valstybine aparatūra, pada 
rys tyrimus. Gydytojas Kaunas 
jais pasinaudos ir už visų dar 
bą įsidės pinigus į savo kišenę.

MEDIKŲ SUSIRINKIMAS
Partijos rajono konferencijo 

įe žmonės kalba, ginčijasi. Oku 
listo M. Steiblio, neuropatolo 
go A. Tumino, ginekologo S. 
Urbučio, seno vidaus ligų gy 
dytojo J. Kauno — Kapsukui 
gali pavydėti kiekvienas rajo 
nas. Šių patyrusių specialistų 
vardai žinomi vsame Suvalki 
jos krašte. Visi keturi dirba Ii 
goninėje ir poliklinikoje. Visi 
verčiasi privačia* praktika, nė 
vienas šiemet tam neturėdamas 
Sveikatos apsaugos ministeri 
jos leidimo.

— Kodėl daktaras SteiDiys 
neparuošė nė vieno okulisto? 
Kodėl neleisdavo jauniems gy 
dytojams stebėti, kaip daromos 
akių operacijos?— klausia drg. 
A. Makarenko (aišku — rusas 
politrukas).

Nukelta j 6-tą psl.)

Iš kairės į dešinė: E. P. Taylor, 
Argus Corp, prezidentas iš To 
ronto; N. R. Crump, Kanados 
Pacifiko geležinkelių pieziden 
tas; Hon. George Hees, Vers 
lų ir Prekybos ministeris; Ge 
orge de Young, Atlas Steels

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 
PROPAGANDA PIRMOJE VIETOJE

Trisavaitinio vilniškio „Spor 
to’’ Nr. Nr. pirmi puslapiai yra 
užpildyti propagandiniais strai 
psmais, šūkiais ir nieko bendro 
su sportu neturinčia medžiaga. 
To reikalauja okupantinė sant 
valka, komunistų partija, ka 
dangi tokie įvykiai, kaip J. Ga 
garino skridimas aplink pašau 
lį, arba Kubos įvykiai, negalė 
jo praeiti nepastebėtai ir sporti 
ninku tarpe. Tad jame atsirado 
P. Keidošiau „eilėraštis“ (sic!) 
„Mes — kosmonautų karta“, 
V. Dovydaičio (sklandytojoj, 
G. Sviderskaitės (krepšinio tre 
nėrės) sveikinimai. Dar toliau 
eina A. Archipov, šaukdamas 
„Šalin rankas nuo Kubos“. Bė 
gikas J. Pipynė ir jo žmona Al 
dona (šuolininke į vandenį) rei 
kalauja banditus įstumti į jūrą, 
o šachmatininkas V. Mikėnas 
taip pat šaukia neliesti JAV im 
periastams Kubos! Vargšai tie 
I.ietuvos sportininkai! Neužten 
ka, kad eiliniuose laikraščiuose 
randa pakankamai propagan 
dos, bet dar ji spaudžiama į 
sportą. Tai dar vienas įrociy 
mas, kam tarnauja pavergtos 
Lietuvos kūno kultūra, visas 
jos sportinis gyvenimas.

Trys Lietuvos stalo tenisinin 
kai dalyvavo pasaulio pirmeny 
bėse Pekine ir iškovojo geras 
vietas Sov. S-gai. Lietuvaitės 
A. Kondrotaitė iš Panevėžio, 
N. Ramanauskaitė (Vilnius) ir 
estė S. Paiserv moterų komas 
dinėse pirmenybėse iškovojo 
savo grupėje antrą vietą (pa 
šaulyje ketvirtą) ir vyrai — 
šeštą, kadangi A. Saunoris tu 
įėjo būtinai įstumtus rusus (No 
vikov ir Averin), kurie pirmen 
ybėse pasirodė silpnokai. Bend 
i ai,

PASAULIO PIRMENYBĖS 
BUVO JAPONŲ IR KINŲ 

LAIMIKIS
(laimėjo po 3 pirmas vietas) ir

Ltd. prezidentas; jis kartu ir 
)T<jybos pirmininkas; Hon. 
Michael Starr, Darbo ministe 
ris; Claude Jodoin Labour 
Congres prezidentas.

(C P Wirephoto, C. S.). 

rumunių, kurioms atiteko mote 
rų dvejetas.

Tuo tarpu, Lietuvos kornan 
dinėse pirmenybėse, pirmauja 
Kauno R. Vėliava, prieš KMI 
ir Vilniaus Ramunę. Paskutines 
dvi vietas užima Šiauliai ir Ma 
žeikiai.

Nesiseka ir Lietuvos futboli 
ninkams. Vilniaus Spartakas 
jau pralaimėjo pirmas augšto 
sios lygos pirmenybių rungty 
nes Rostovui 1 :5 ir Tbilisio Di 
namo 1:3. Atrodo, kad Šiemet 
komanda yra sustiprinta keliais 
rusais ir gruzinais.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Kauno Politechnikos Ins 

tituto moterys ir Žemės Ūkio 
Akademijos vyrai iškovojo Lie 
tuvos krepšinio meisterio var 
dus. Tolimesnes vietas moterų 
grupėje užėmė Kauno KKI 
prieš Žalgirį (Vilnius) ir Vii 
niaus Švietimą. Vyrų pusėje 
antri buvo Kauno audiniai, 
prieš MSK (Klaipėda), LVA 
(Kaunas) ir ESG (Vilnius).

— Vilniaus Dinamo tinklinin 
kai iškovojo Lietuvos meisterio 
vardą. O štai ir komandos žai 
dejų pavardės: G. MeŠKauskas, 
A. Novikov’as, G. Kuznecov’ 
as, V. Borlika, V. Armatov’as, 
V. Krukovski’s, V. Logačiov’ 
as, B. Aleksandrov’as, S. Ma 
čialivas.

— Didelį rankinio turnyrą 
Kaune laimėjo šeimininkės. 
Antrą vietą užėmė Vilnius, tre 
čias buvo Karaliaučiaus Trud, 
4) Maskva, 5) Kijevas.

— Kauno Banga, kuri žai 
džia futbolą Sov. S-gos B kla 
sėje, taip pat pralaimėjo savo 
pirmas rungtynes Suchume 0: 
2. Komandą šiemet treniruoja 
V. Saunoris, kuris atrodo, bu 
vo pašalintas iš Vilniaus Spar 
tako, už nesėkmingą pasirody 
mą pereintų metų pirmenybė 
se.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
IŠLEISTOS KNYGOS

M. Gregorausko „Tarybų 
Lietuvos žemės ūkis“, datuota 
1960 metais, bet išleista šiais 
metais. Knyga turi 4 64 pusią 
lupius. Joje daug statistinės me 
džiagos. Žinoma, parašyta pa 
gal sovietinį okupantinį kurpa 
lį. Kas įdomu, kad tai, ką pa 
tys sovietai daro, viskas prime 
tama „buržuaziniams valdymo 
laikams“. Taip skyrių pavadini 
mai: „Lietuvos buržuazijoj 
(skaityk — sovietinės bolševi
kinės) priemonės darbo valstie 
Čiams apgauti ir savo viešpata 
vimui sustiprinti“, arba „Lietu 
vos žemės ūkis pasaulinės kapi 
talistinės (skaityk — totalisti 
nės sovietinės) rinkos varžtuo 
se’’ ir panašiai.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

23. A 1
XII k J

Iki pat Rygos jųdviejų nuotaika buvo sugadinta. X 
Tačiau tik iki pat Rygos.
Miestas užbūrė Viktoriją savo grožiu, savo švara ir did 

miestišku judėjimu, ir vitrinų turtingumu. Ji negalėjo atsigėrė 
ti gausiais parkais, poetiškais tiltukais virš kanalo, granitine 
Dauguvos krantine, masyviais tiltais, permestais per didingą 
upę. Ji žavėjosi garlaiviais, kurie kvepėjo jūra, ir žuvėdromis, 
lydinčiomis garlaivius. . . O Viktorijos nuotaika tuoj užkrėtė ir 
Adomėną, ir netrukus jis visai pamiršo jį kankinusį susitikimą 
nedidelio viešbučio kordoriuje.

Rygoje jie snustelėjo keletą valandų vienoje ligoninėje; 
ligoninės direktirius buvo Adomėno pažįstamas ir surado 
abiem pakeleivingiem po švarų kambariuką. Iš Rygos jie išva 
žiavo gilią naktį, lydimi miesto žiburių. Įspūdžių gausumas vi 
jo šalin nuovargį, ir Viktorija negalėjo atitraukti žvilgsnio nuo 
naktinio Latvijos peizažo.

O naktis lyg tyčia buvo šviesi, ne rudeniška. Abipus kelio 
paslaptingai dunksojo mūrinės f ei mos, šmėkščiodavo pro šalį 
šilai ir šileliai, miestai svetingai mirksėjo pakeleivingiems savo 
šviesų girliandomis, o rudeniški laukai tarytum bylojo: „Štai 
ir vėl ateis vasara, štai ir vėl mes šnarėsim kviečiais, štai ir vėl 
darbščios rankos prižiūrės, kad būtume derlingi ir nenualinti, 
mes, gražiosios Latvijos laukai. . ."

Adomėnas pasirinko kelią, vingiuojantį Estijos pajūriu O 
Estijoje Viktoriją pagavo nauji įspūdžiai, ir savo vaikišku 
džiaugsmu ji užkrėtė ir Adomėną.

— Iš kairės — jūra, — aiškino Adomėnas. — Keista ko 
kios šviesios naktys pasitaiko tokiu metų laiku. Ar jums neto 

ko būti Leningrade birželio mėnesį?
— Be Vilniaus ir Kauno, na, dar ir Klaipėdos, aš iš viso ne 

su niekur buvusi, — prisipažino Viktorija; Adomėnas išgirdo 
jos balse liūdesio ir — kaip jam pasirodė — nuoskaudos gaide 
lę. — Kada ir su kuo aš galėjau važinėti? Iš pradžių karas vė 
liau mokslas, dar vėliau vaikai. Pavyko man kartą gauti kelia 
lapį į Motinos ir vaiko poilsio namus Palangoj, štai ir viskas.

— Nieko, gyvenimas dar prieš jus. Matot, ir dabar važiuo 
jate.

— Klausykit, daktare Adomėnai, ar tikrai ne jūsų pastan 
gų dėka aš važiuoju?

— Visiškai ne. Esu juk tai jums sakęs. Jei nuo manęs 
priklausytų, aš jūsų nebūčiau leidęs važiuoti.

— Nežinojau, kad jūs toks žiaurus. Kodėl gi nebūtumėt 
leidęs?

— Nes pats važiuoju.
— Nesuprantu. »
—i Pavojinga.
— Nepykit, daktare Adomėnai, bet man atrodo, kad vi 

sai nepavojinga. Aš nepasiruošusi jūsų įsimylėti. Net nesu 
gebėčiau, jei pati to pageidaučiau.

— Tikiu. Bet neatsakykit už mane.
— Jūs žadat mane įsimylėti? į
— O gal aš įsimylėjęs, Viktorija.
— Jei ir taip, tai vienapusiška meilė nepavojinga.
— Atvirkščiai, ji daug pavojingesnė. Pavyzdžiui, jūsų 

vyras jus myli, o jūs jo nemylit. Ar tai nepavojinga būklė?
— Ak, palikit pagaliau mano vyrą ramybėje... Be to, 

aš jį myliu. Tur būt, myliu. Manau, kad myliu.
— Tik kaip namų apyvokos daiktą, prie kurio esat pri 

pratusi. Kaip baldą. Knygų spintą ar kėdę, pavyzdžiui
Adomėnas sustabdė automobilį ant kalvos, nuo kurios 

jūra žvilgėjo kaip ant delno. Žvilgesys buvo tamsus juodas, 
baltos bangų keteros dužo į krantą, triukšmingai šniokšda 
mos, nors naktis buvo tyki, be vėjo.

— Žiūrėkit, koks grožis, — pasakė Adomėnas. — Temo 
ku tik taip banaliai išsireikšti, bet gražu iš tikro nepaprastai.

— Nepaprastai, — pakartojo Viktorija.
— Kelią pajūriu aš pasirinkau tyčia, norėdamas parodyti 

jums Estijos pakrantę.
— Jūs vis dėlto neblogas žmogus, drauge Adomėnai.
— O, jūs jau mane vadinate jau pusiau oficialiai. . .
Viktorija nieko neatsakė. Ji klausėsi jūros ošimo Jos 

sąnariai buvo sustingę, ji su dideliu malonumu vaikščiojo po 
šalikelėj tįstančią aikštelę. Mažos lenktos pušaitės su pavir 
šiun iššokusiomis šaknimis aikštelę supo iš trijų pusiu. Šąli 
mais vingiavo kelias. O už kelio purslojo jūra.

— Mes nepaėmėm termoso, — tarė ūmai Viktoriia. — 
Valgyti man, įsivaizduokit, visai dar nesinori.

— Jus troškina?
— Ne. Man pasidarė šalta. Mielai išgerčiau ko nors 

šilta.
— Netrukus bus Piarnu, — pasakė Adomėnas. — Ne 

blogas miestas. Truputį miestas, truputį kurortas.
— Ir kur mes ten naktį gausim ko nors šilta
— O gal kur nors. Viešbuty kokiam. . .
— Brrr, nenoriu aš tų jūsų viešbučių. Dabar aš mielai iŠ 

gerčiau gurkšnį konjako. Kodėl gi jūs jo nesivežėt su savim?
— Ar aš burtininkas, kad galėčiau iš anksto įspėti jūsų 

norus? Ir tai dar Vilniuje, prieš išvažiuojant? Bet ir burti 
ninku tapęs, vargu būčiau jį paėmęs, tą mūsų konjaką. Jūs 
nemokat gert.

Jis pasirausė tarp daiktų ir ištraukė porą sumuštinių.
— Taip, atrodo, man teks keisti apie jus savo nuomonę, 

— iškilmingai pareiškė Viktorija. — Jūs ne tik gydytojas, jūs 
ir pedagogas. Bet sumuštinio aš nevalgysiu.

— O aš patarčiau užkąsti. Ir netgi prašau. Kelias dar 
gana tolimas, o jūs nuvargusi.

— Jūs manote? , ’’hi,
Adomėnas neatsakė. ___ .________________ . . . -j
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Krėve Baku mieste 
3. KULTURWWKJICWIKA
Buvę V. Krėvės - Mickevi 

čiaus mokiniai ir bendradarbiai 
savo prisiminimuose pažymi jį 
buvus dideliu Rytų literatūros 
žinovu.

Azerbaidžanas tada buvo 
nuošali carinės Rusijos koloni 
ja. Caro satrapai varė aršią azer 
baidženiečių nutautinimo poli 
tikę.

V. Krėvė - Mickevičius savo 
pamokose kiekviena proga pri 
mindavęs mokiniams, kad jie 
azerbaidžaniečiai, koks jų tėvų 
žemės vardas. Kas jų rašyto 
jai. Samandaras Arhundovas ra 
šo: „V. J. Mickevičius buvo la 
bai draugiškas azerbaidžanie 
čiams, užjausdavo mus ir kiek 
viena proga keldavo mūsų tau 
tinj sąmoningumą. Prisimenu 
tokį epizodą: kartą vienas mo 
kinys mūsų klasėje paklausė 
Mickevičiaus, ar tiesa, kad mes
— totoriai? Mickevičius atsa 
kė, kad mes tiurkai azerbainie 
čiai, o mūsų tėvynė — Azer 
baidžanas. Žodį „Azerbaidža 
nas“ mes tada pirmąkart išgir 
dome. Ta pačia proga V. J. 
Mickevičius papasakojo mums 
apie azerbaidžaniečių kalbos 
kilmę, apie senąją mūsų kultu 
rą. Jis paminėjo Nizami, Haga 
ni, Fizuli vardus, trumpai api 
budindamas jų įnašą į pasauli 
nės poezijos lobyną. V. J. Mic 
kevičius kalbėjo labai drąsiai, 
pažymėdamas, kad seniai pri 
brendęs laikas vadinti m ūsų 
kalbą ne kažkokia ,,čionykščia 
kalba“, o tikruoju jos vardu”.

Profesoriuj Šichlinskis Ab 
dūla Omar ogly rašo, kad V. 
Krėvė - Mickevičius buvo ge 
rai susipažinęs su Nizami poe 
momis, visokeriopai žadindavo 
mokiniuose meilę, pagarbą di 
džiojo azarbaidžaniečio poeto 
kūrybai, skatindavo skaityti jo 
kūrinius.

Kitas V. Krėvės - Mickevi 
čiaus mokinys, žinomas Azer 
baidžano pedagogas Šachba 
zovas Abdula Abas ogly rašo, 
kad, nagrinėdamas Gribojedo 
vo gyvenimą, V. Krėvė-Micke 
vičius nepamiršo paminėti azer 
baidženiečio etnografo, kėliau 
tojo, poeto, švietėjo Bakicha 
novo (jis lankėsi ir Lietuvoje
— J. S.), su kuriuo ,.Vargas 
dėl proto" autorius susipažino 
Das Gruzijos vietininką genero 
lą Jermolovą ir vėliau labai su 
sibičiuliavo.

Kalbėdamas apie Baironą, 
V. Mickevičius pažymėjęs, kad 
jis buvęs susipažinęs ir su poe 
ma ,,Leila ir Medžnun“, kurią 
vadinęs ,,rytiečių Romeo ir 
Džiuljeta“. Iš V. Krėvės - Mic 
kevičiaus mokiniai išgirdo, kad 
Gėtė žavėjosi Nizam kūriniais, 
kad jo veikiamas sukūręs savo 
,,Vakarų-Rytų kilimą“ ir vieną 
poemos skyrių net pavadinęs 
„Nizami“.

Apie tai, kad V. Krėvė-Mic 

kevičius labai domėjosi rytie 
čių, Kaukazo tautų padavimais, 
pasakomis, priežodžiais, tauto 
saka ir etnografija, pasakoja A. 
Talyb - Žade. V. Krėvė - Mic 
kevičius smulkiai išklausinėda 
vęs savo mokinius ir pažįtamus, 
draugus — azerbaidžaniečius 
apie jų liaudies padavimus, pa 
sakas, tautosaką ir viską ūžia 
šinėdavęs. Be to, jis uoliai rin 
kęs Gori miestelio mokytojų 
seminarijos periodiškai ‘eidžia 
mus „Kaukazo tautų priežo 
džių ir patarlių“ leidinukus — 
sąsiuvinius ir turėjęs savo bib 
iiotckoje visų jų komplektą.

♦ * *
Nauja ano meto Azerbeidža 

no pedagogikoje buvo V. Krė 
vės-Micke vičiaus ruošiami ,,11 
teratūriniai teismai“, kurie ilgai 
niui visų atmintyje liko kaip 
„Mickevičiaus teismai“. Norė 
damas sužadinti mokinių meilę 
rusų literatūrai, V. Krėvė - Mic 
kevičius ir sugalvojo literatūri 
mus disputus, kurie buvo ne 
tik svarbi pedagoginė priemo 
nė, bet ir tikras kultūros įvykis, 
i kurį suplaukdavo miesto glm 
nazijų; jaunimas, literatūros mo 
rytojai ir šiaip literatūros mė 
gėjai, inteligentai. „Literatūri 
nių teismų“ paruošimui vadovu 
vo pats V. Krėvė - Mickevičius. 
Teismas būdavo ruošiamas ir 
pravedamas pagal visus tikro 
teismo nuostatus. Be kaltintojo, 
12 prisiekusiųjų teismo narių, 
trijų gynėjų, kaltinimo ir gyni 
mo liudininkų, buvo kviečia 
inas dalyvauti Baku apygardos 
teismo narys Peičichinas, nes, 
anot V. Krėvės Mickevičiaus, 
„literatūros teismas“ turėjo bū 
ti tikas teismas. Buvo suruošti 
„literatūriniai teismai” Oniegi 
nui, Pečiorinui, Raskolnikovui 
ir kitiems.

* * *
V. Krėvė gyvai domėjosi, ką 

skaito jo mokiniai. Profeso 
liūs Šichlinskis Abdula O mar 
ogly prisimena, kad, atnešus 
knygą į biblioteką, pasikalbėda 
vęs su juo, pasiteiraudavęs, ko 
ši knyga išmokiusi jį ir tt. Jis 
mėgdavęs sakyti: „Knygų 
spausdina nemažai, visų neper 
skaitysi, tad mokėk atrinkti ge 
rą knygą“. Prie bibliotekoj V. 
Krėvė-Mickevičius buvo įkūręs 
„Knygos mėgėjų“ ratelį.

Nemažą vaidmenį Baku jau 
nimo kultūriniame gyvenime 
suvaidino V. Krėvės - Mickevi 
čiaus įkurtas jungtinis Baku 
miesto mokyklų jaunųjų litera 
tų ratelis. Ratelio nariai rinkda 
vosi V. Krėvės - Mickevičiaus 
arba ratelio narių butuose, kur 
skaitydavo savo kūrybą, ginČy 
davosi aktualiais kalbos ir lite 
ratūros klausimais. Kartais ir 
pats V. Krėvė - Mickevičius 
skaitydavo diskusinio pobūdžio 
pranešimus; pažymėtinas, pvz., 
pranešimų ciklas apie Baironą. 
V. Krėvės - Mickevičiaus rū

NEPAPRASTAS LEIDINYS LIETUVOJE
Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai 

lietuviams valstiečiams”.
Leidinio 668 puslapiai, dide 

lio, — 12X9 colių, formato. Ne 
žiūrint leidinio formato didu 
mo, daugelis jo puslapių yra 
dvigubi, trigubi ir keturguoi, 
nes dėl didumo yra sulankstyti. 
Beveik visas leidinys yra soda 
rytas iš dokumentų fotostatų.

Šį leidinį sudalė Povilas Pa 
karklis, redagavo K. Jablons 
kis. Leidinys nepaprastos ver 
tės. Tai yra tikras įrodymas, 
kas yra Prūsija ir kam ji turi 
priklausyti. Nepaprastai bran 
gus leidinys.

Šį leidinį išleido Lietuvos 
valstybinė politinės ir moksli 
nės literatūros leidykla Vilnių 
je 1960 metais. Tiražas 1500 
egzempliorių. Kaina 4 rubliai 
36 kapeikos.

Pasklido gandas, kad šią 
knygą, kaip akivaizdų įrody 
mą, kad Prūsija yra Lietuvos 
žemė, okupacija esanti išėmusi 
iš apyvartos. Tai tur būt gan 
das. Bet kadangi leidinys nepa 
prastai vertingas ir brangus, 
bet pasirodęs labai mažu tiia 
žu, tuojau buvo išpirktas.

Ir svoriu leidinys nepapias 
tas — sveria apie 10 svaių! Tai 
brangus istorinis leidinys, už ku 
rį galima pagirti ir leidykla.

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI

tuvos ribų gyvenąs kompozito 
rius. Tuo gal ir nereikėtų ste 
betis, nes šis „muzikologas“ 
faktinai buvo Lietuvos kompo 
zitorių politrukas, prievartos bū 
du plovęs kompozitorių smege 
nis ir bandęs juos įrikiuoti į 
Lietuvos okupacijos tarnybą. 
Bet šis leidinys tiesiog nustebi 
na palyginamuoju objektyvu 
nu, nes kai kurie kompozito 
riai, kuriuos Gaudrimas laiky 
davo okupacijos replėse, dabar 
lyg ir atpalaiduojami ir jiems 
pripažįstamos šiokios tokios kū 
įėjų teisės. Jeigu tai yra toks 
politikos pakrypimas, tai gali 
ma būtų tiktai pasveikinti.

Kai dėl leidinio dar, tai jis 
pernelyg suglaustas, be galo 
taupus, — gal iš baimės, kad 
pertoli nebūtų nueita. . .
9 „Lietuvių Dienų“ žurnalo 
Los Angeles, Calif, suruoštas 
literatūros vakaras - koncertas 
praėjo sėkmingai. Programą iš 
pildė lietuvių, latvių ir estų 
menininkai. Vakaro metu sve 
Čiai nupirko apie 30 egz. Ką tik 
išspausdintos Bernardo. Braz 
džionio poezijos knygos „Vidu 
dienio sodai“, kurią autorius 
norintiems pasirašinėjo, dedi 
kavo.
* Antano Rūko 3 veiksmų ko 
mediją „Vieno kiemo gyvento 
jai" kuri jau buvo statoma įvai 
riose Amerikos vietovėse, Chi £ ■ iviiuiin-i«,«, jnv 11 Hilui o uvi. uiciaius. y? . .» . , . . ... .
cagoje įseis atskiru leidiniu.

„Voyges Press“ leidykla pra 
neša, kad šių metų pabaigoje 
knygų rinkoje pasirodys „Gr 
een Oak, Green Linden“ (Ža 
lias ąžuolas, Žalia liepa), lietu 
vių poezijos antologija anglų 
kalba. Redaguojama Clark Mil 
ls‘o ir A. Landsbergio, antolo 
gija talpins rinktines liaudės dai 

pėsčiu ratelio nariai pradėjo 
leisti savo kūrinius atskirais rin 
kineliais. Pradžioje juos spaus 
dino hektografu, o vėliau lei 
dykloje. Rašytojas Tigrfanas 
Achumianas prisimena, kad, V. 
Krėvės - Mickevičiaus išleista 
me almanache „Pervyje vscho 
dy“ („Pirmieji daigai“) buvo 
išspausdinti pirmieji jo ir S. 
Barchudarovo (dabar įžymus 
kalbininkas, TSRS Mokslų aka 
demijos narys - koresponden 
tas) kūrybiniai bandymai. Iš 
šio ratelio išėjo nemažas būrys 
mšytojų ir kultūros veikėjų. 
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nas bei individualių poetų kū 
rinius. Antologijos paruošime 
talkininkaus lietuvių bei ame 
rikiečių mokslininkai, rašytojai 
bei poetai.

Clark Mills yra poezijos rin 
kinių The Migrants, A. Suite 
for France, The Circus auto 
rius, ir pasižymėjo prancūzų 
simbolistų vertimais. Pastarai 
siais metais jis išvertė ir išleido 
Adomo Mickevičiaus, K. Wier 
zynski’o, J. Lechon'o ir kitų ry 
tų Europos rašytojų kūrinių nn 
kinius.

,,Green Oak, Green Linden“ 
numatoma išleisti šių metų 
gruodžio 1-ją dieną. Ji kaštuos 
4.50 dol., bet užsisakantiems iš 
anksto knyga tekainuos 3.50 
dol.

Antologijos leidėjai tikisi su 
rinkti bent 300 tokių prenume 
ratų ateinančių savaičių bėgy 
je, nes tai įgalintų juos padeng 
ti pradines spausdinimo išiai 
das. Norintieji paremti antolo 
gijos leidimą, gali užsisakyti ją 
iš anksto šiuo adresu Voyages 
Pres, 35 West 75 Street, New 
York 23, N. Y.

KNYGA APIE SIBIRO
LIETUVĘ

ir sovietinio gyvenimo sąlygas.
Dr. Al. Nasvytis parašė kny 

gą apie sovietinio gyvenimo są 
lygas, kurias jam papasakojo 
buvusi Sibiro tremtinė Barbora 
Armonienė, neseniai atvykusi 
Amerikon. Knyga išleidžiama 
anglų kalba ir yra pavadinta 
„Leave Your Tears in Mos 
cow” (palikite savo išaias 
Maskvoje). Knyga turės 18 
skyrių. Rašoma apie ištrėmi 
mą, gyvenimą ties Novosibirs 
ku, Irkutsku, pereinamose sto 
vykiose, Maskvoje, Chruščio 
vo leidimą, grįžimą į Lietuvą 
ir atvykimą į Ameriką.

MENO PARODA 
NEW YORKE

Elena Urbaitis New Yorke, 
Ruth Sherman Gallery, 306 E„ 
72nd Street, gegužės 13 dieną, 
3 vai. po pietų atidaro meno 
darbų parodą, kuri tęsis iki ge 
gūžės 27 dienos. Išstatyta bus 
16 tapybos darbų.

„KROKODIL” 
REDAKTORIUS 

MOKINA LIETUVIUS
Vilniaus „Tiesos“ redakcijo

je buvo susirinkę laikraščių fel 
jetonistai, satyrikai, humoristai, 
„Šluotos“ redaktoriai ii kiti. 
Tariasi, kaip satyrą ir humorą 
dar geriau kaip iki šiol panau 
doti propagandai. Vilniaus 
juokdarius instruktuoti iš Mask 
vos buvo buvo atvykęs „Kro 
kodilo” žurnalo redaklorius Se 
mionovas.

„ELTOS” BIULETENIS 
ISPANŲ KALBA

Argentinoje pradėtas leisti 
„Eltos“ biuletenis ispanų kai 
ba: „Elta - boletin del servicio 
informative Lituano“. Edita: 
Comite Supremo Lituano de 
Liberaction. Adresas: Albarra 
cin 2352-Remedios de Escela 
da F. C. N. G. R. Buenos Ai 
res — Argentina. Pirmasis biu 
letenio numeris išleistas už ko 
vo - balandžio mėnesius 14 pJ. 
Tokiu būdu įvairiomis kalbo 
mis dabar išeina penki „Eltos“ 
biuleteniai: lietuvių, vokiečių, 
italų, anglų ir ispanų kalbomis. 
Visus leidžia Vlikas.

LIETUVIŲ TARYBINĖ 
MUZIKA

Tokiu pavadinimu Valstybi 
nė grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje 1960 metais išleido 
vad. muzikologo J. Gaudrimo 
parašytą „apybraižą“ apie 35 
Lietuvos kompozitirius, kurių 
dalis jau yra išmirusi. Bet į lei 
dinį neįdėtas nė vienas už Lie

IŠLEISTAS XXIII LIETU 
VIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

TOMAS
Jis apima žodžius Pinaklis — 

Prezidentas ribose. Šį tomą 
ligi Pi redagavo J. Girnius, nuo 
PI — J. Puzinas. Tomas turi 
ilgokų straipsnių, kaip Prancū 
zija, Popiežiai, Prekyba, Pini 
gai. Popierius, Portugalija, 
Pitsburgas, Pranciškonai, Po 
liarinėssritys, Pirtis, Pirmykš 
lis, Plateliai, Plaukimas, Podo 
lė, Policija, Poliomielitas, Po 
litika, Ponas, Porcelianas, Po 
zityvizmas, Praha, Pramonė, 
Pravardė, Prezidentas ir kt.

Be ko kita, iš šio tomo suži 
nome, kad Polka, priešingai 
daugumos nuominei, kad tai 
lenkų šokis, iš tikrųjų yra če 
kų šokis, išgalvotas vienos če 
kės kaimietės, pritaikius jam 
liaudies dainos muziką, ir šis šo 
kis tikrumoje vadinasi ne pol 
ka, bet pulką.

Ir daug įdomių dalykų suži 
nome iš šio tomo.

LENINGRADE VEIKIA 
STUDENTŲ ANSAMBLIS 

„BALTIKUM”
Ansamblis buvo atvykęs į 

Vilnių ir koncertavo Filharmo 
nijoje, duodamas lietuvių, lat 
vių irestų liaudies šokių ir dai 
nų. Ansamblįsudarą 80 pabal 
tiečių studentų, šiuo metu stu 
dijuojąnčių įvairiose Leningia 
do augštose mokyklose. E.

NAUJA B. BRAZDŽIONIO 
POEZIJOS KNYGA

Bernardas Brazdžionis, VI 
DUDIENIO SODAI. Poezijos 
rinkinys. 128 psl. Viršelį ir ap 
lanką piešė dail. Telesforas Va 
liūs įsileido Lietuvių Die 
nos“, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles 29, California, 1961 
m. Kaina 4 dol.

Už šią knygą autoriui paskir 
ta „Aidų“ žurnalo kas dveji mc 
tai teikiama 1958-59 metų lite 
ratūros premija. Kai naujoji 
lietuviška poezija vis labjau 
tolsta nuo žmogaus ir nuo sa 
vos tautos, skaitytojas, paėmęs 
šį rinkinį į rankas, pamatys, 
kad autoriaus šioje plataus ir gi 
lauš turinio bei meniškos for 
mos kūryboje paliečia dauge 
lį atskiro žmogaus, o kartu ir 
lietuvio problemų. Džiaugsmas 
ir liūdesys, santykis su Dievu 
ir su pasauliu, amžinoji lietu 
vių tautos siela ir likiminis ke 
lias, laimes trapumas ir Viešpa 
0ies tlienųĮ turtas, gamtą ir 
technika, tiesa ir melas, šio me 
to chaosas ir ateities vizija — 
visa tai ir daug kitų vaizdų pra 
bėga pro skaitytojo akis, įsmig 
darni į širdį ir sukeldami daug 
minčių bei suteikdami estetinio 
pasigėrėjimo. Jau Nepr. Lietu 
je subrendęs poetas, apdovano 
tas valstybine prmija, labjau 
šiai mėgiamas ir plačiausiai de 
klamuojamas laisvajame pašau 
lyje, su šiuo rinkiniu išeina 
kaip saikingai modernus rašyto 
jas ir duoda visą eilę išliekan 
čios vertės kūrinių.

Jiedu suvalgė po sumuštinį, ir Viktorijai pasidarė iš tik 
ro šilčiau ir jaukiau.

— Galim toliau ir nevažiuoti. Man čia labai gera. — 
Viktorija atsisėdo po pušim ir sunėrė rankas ant kelių. — Aš 
niekad nemaniau, kad žmogui gali būti taip gera.

— Patinka jums jūra?
— Viskas. Jūra, pušys, tas smėlis, sausas net rudenį. 

Net jus aš galiu pakęsti, daktare Adomėnai.
—- Dėkoju.
— Dabar aš mielai snustelčiau. Bent minutėlę.
Bangos lūždamos bėgo į krantą. Ka kur toli, iš dešinės, 

nušvisdavo dangus, jūra nusidriekdavo ilgas šviesus taKas, ir 
vėl likdavo tamsu; tačiau akis tuoj įprasdavo prie tamsos. O 
tada ugnies liežuvis vėl lyžtelėdavo jūrą.

— Tai, tur būt švyturys, — sušnibždėjo Adomėnas. Vik 
torija nieko neatsakė. — Gal Piarnu, o gal dar toliau. Jūs mie 
gate?

Viktorija papurtė galvą.
— Aš tik apsvaigusi. Tas sumuštinis buvo, matyt, alico 

holinis. O gal jūros oras taip mane veikia?
— Jums čia gera, kolege?
—• Labai, Adomai, labai.
Ūmai Adomėnas apglobė ją per juosmenį; Viktorija 

bandė pasipriešinti, bet gana neryžtingai.
— Viktorija, — sušnibždėjo Adomėnas. — Viktorija. 

Neatstumk manęs, Viktorija. . .
Jis girdėjo tik Viktorijos kvėpavimą ir savo širdies plaki 

mą. Jis negirdėjo jau jūros ūžesio. Viktorijos rankos apka 
bino jo kaklą. Ir išnyko jūra, ir švyturio liepsna, ir Estijos 
smiltys, ir liko tik jiedu vieni visame pasaulyje. O atsikvošėjo 
jie apsvaigę ir išsigandę.

Nesustodami jie pravažiavo Piarnu, nekreipdami dėme 
šio nei į žvejų tinklus priemiesčio sodybose, nei į bundantį 
miestą, nei į neįprastus namus, nei į šviesiaplaukes moteris. 

nei į augalotus vyrus. Sustojo jie kažkokiame paKelės Kaime 
lyje, užsisakė pieno, tylėdami papusryčiavo ir išvyko toliau.

Taip tylėdami jie važiavo beveik iki paties Talino. Prieš 
išvažiuojant į miestą, Viktorija pravirko, o Adomėnas neban 
dė net jos raminti. Jis keike save mintyse ir vis dėlto buvo lai 
mingas, ir juo labjau jis jautėsi laimingas, juo labjau save kei 
kė.

Taline vyko konferencija, ir Viktorija su Adomėnu išsi 
skyrė. Ji gavo kambarėlį nedideliame viešbutyje, o Adome 
nas buvo apgyvendintas vienos ligoninės direktoriaus kabinę 
te. Dabar jie susitikdavo tik posėdžių metu. Viktorija laisvo 
mis valandomis klaidžiojo po miestą, gailėdamasi, kad to 1ais 
VO laiko tėra tiek nedaug. . . Jai atrodė, kad ji atsidūrė visai 
kitame pasaulio krašte; ją stebino ir švelniai skambi estų kai 
ba, ir didžiuliai senoviški bokštai, dutiksą augštutinėje miesto 
dalyje, ir buitinė kultūra kiekvienoje detalėje. Suvažiavimo 
dalyviai padarė išvyką į netolimą Piritą, ir Viktorija grožėjo 
si senoviškos bažnyčios griuvėsiais, senomis kapinėmis, taip 
rūpestingai prižiūrimomis, gamta, atšiauresnė negu Lietuvoj, 
ir vis dėlto tokia artima, sava. . .

Išvykos metu Adomėnas porą kartų bandė prie jos pri 
eiti, bet jinai tuoj įsimaišydavo į gausesnį gydytojų būrį, ir 
jis pasitraukdavo. Tačiau prieš pat konferencijos pabaigą 
jam vis dėlto pavyko ją užkalbinti.

— Manau, kad jums bus per daug varginanti kelionė at 
gal automobiliu, — tarė jis gana liūdnai. — Ir oras, be to, 
genda. Aš jums parūpinsiu biletą traukiniu. Iki Rygos plac 
kartinis, o ten kasoj teks jums pačiai pasirūpinti.

— Ačiū. Kiek aš jums skolinga?
— Vilniuje atsiskaitysime. Apskaičiuos viską buhalte 

ris. Juk ne iš jūsų ir ne iš mano kišenės mokame.
Kai Viktorija, susiruošusi lagaminėlj, leidosi viešbučio 

laiptais žemyn į gatvę, ant laiptų ją pasitiko Adomėnas. Ne 
tardamas nė žodžio, jis paėmė iš jos rankų lagaminą ir nuneše 
į automobilį.

— Iki stoties, manau, nepakenks jums pavažiuoti, — pa 
sakė jis, atidarydamas automobilio dureles. — O čia, beje, yra 
dar vienas jūsų ryšulėlis.

— Kas gi čia?
— Tur būt, sumuštiniai. Dar iš Vilniaus.
Viktorija nieko neatsakė, tik kažkodėl linktelėjo galvą. 

Adomėnas palydėjo ją į vagono vidų. Keleivių buvo daug, 
kažkas verkė, kažkas bučiavosi, dar kažkas juokėsi. Vagone 
buvo švaru ir šilta, o lemputė su gražiu gaubtu, stovinti ant 
palangės staliuko, svaidė ant sienų jaukius šviesos ratilus.

— Viktorija, — staigiai tarė Adomėnas, kai palydovė 
paprašė pašalinius apleisti traukinį, — Viktorija, tur būt, tai 
mano kaltė? Bet aš būčiau melagis, jei sakyčiau, kad gailiuo 
si šito.

— Ak, nereikia. . .
— Leiskite man užbaigti. O gal reikėjo nuo šito kaip tik 

pradėti. Aš jus myliu. Viktorija! Aš suprantu, kad jums •'ai 
skamba ir juokingai, ir banaliai, bet myliu jus beprotiškai. 
Taip, Viktorija, beprotiškai!

— Ką gi, jei aš mylėčiau jus beprotiškai, tai gal būt, ga 
lėčiau save pateisinti. Bet aš jūsų nemyliu, Adomėnai, ir tą 
naktį laip pat nemylėjau. Štai kodėl savęs ir pateisinti ne 
galiu.

Garvežys truktelėjo vagonus, ir Adomėnas nevikriai su 
sverdėjo.
( — Žinot, drauge vyriausias gydytojau, jūs, rodos. Va
žiuojat kartu su manim.

— Mielai tai padaryčiau. Iki pasimatymo, Viktorija. 
Ir atleiskit.

Adomėnas iššoko iš pajudėjusio traukinio; jis žiūrėjo į 
langą, už kurio sėdėjo Viktorija, ir labai nustebo, kai ji pasiro 
dė lange. Jis ėmė jai mosikuoti ir tik nutolus traukiniui supra 
fo, kad Viktorija jam šypsojosi.

_ Bus daugiau. ___ ___ _____
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MONT|REAL
SKOLINKIS „LITE”

Daugelis tautiečių didės 
niems savo pirkiniams vis dar 
naudoja visikius didžiųjų krau 
tuvių „Budget plan", „Lay 
off" ir tt. Automobilius pe^ka 
per „Finance" kompanijas. 
„Mortgage" namų pirkiniams 
ii statyboms ima iš kitų banku 
arba įvairių investacijų kompp. 
nijų. Visos tos paskolos, turint 
čia pat savo Kredito Uniją „Li 
tas”, yra tikras nesusipratimas.

Už visus kreditus didžiosios 
krautuvės ir finansų kompini 
jos skaito nuo 8 — 12%. Ta 
čiau, kadangi tuos procentus 
jos priskaito nuo bendros su 
mos perkant, tai kas mėnuo rno 
kėdamas pilkėjas krautuvei bū 
■•a tikrumoje skolingas tik pusę 

>s sumos. Mat, skola kas mė 
nuo mažėja, bet procentai jau 
pnskaityti už metus nuo visos 
sumos ir nesikeičia. Tuo būuu 
labai nekaltai pirkėjas „apsta 
tomas": tikrumoje jis moka ne 
8—12%, bet 16 — 24%. Atė 
jęs j savo kredito uniją jis gūtų 
gavęs tuos pinigus iš 8,4%, į 
kuriuos įeina paskolos draudi 
mas, vertas apie 0,8%.

Su mortgage paskolomis pro 
centiškai tokio didelio skirtu 
mo nėra, bet kredito unijose 
yra daug kitų pliusų. „Litas" 
ima už „mortgage" paskolas 
7,8%, tačiau į tą sumą įeina 0.8 
% paskolos draudimas (iki $ 

0,000). Taigi lieka 7%, ku 
Juos šiuo metu ima ir kitos 
kompanijos.

Tačiau „Lite" mortgage yra 
atviri — kada noii ir kiek nori 
gali mokėti. Kitose kompanijų 
se, jei parduodi namą ir pirkė 
jas nenori „mortgage”, tai ten 
ka tartis ir dažniausiai sumokė 
ti į priekį 6 mėn. palūkanas. 
„Lite" „mortgage" gauti for 
malumai dąug paprastesni ir 
pigesni. Apžiūrėjimas tik $10. 
notaras pigesnis, kadangi jis 
gauna visas sutartis, komisijos 
už paskolos suradimą visai ne 
tenka mokėti. Visa tai sudaro 
vėl apie 200 dol. skirtumą išlai 
dose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
S. Jonynienė. LIETUVOS 

LAUKAI. Lituanistinių mokyk 
lų penktajam skyriui. JAV L.B 
Kultūros Fondo leidinys, kurio 
leidimą finansavo Illinois lietu 
vių gydytojų draugijos pagal 
binis moterų vienetas. Chicago. 
1959. Iliustracijas parinko ir da 
linai iliustravo dail. VI. Vijeikis.

Tai yra skaitymai, taikomi 
5-m šeštadieninės mokyklos 
skyriui. Leidinys gražiai, me 
niškai apipavidalintas ir puikiai 
išleistas, gausiai iliustruotas, da 
lis iliustracijų keliomis spalvo 
mis. V. Vijeikio ofsetu gerai at 
spausdinta. Gaunama adresu: 
JAV LB Kult. Fondas, 1347 
So. 48 Ct., Cicero, III., USA.

Vaclovas Biržiška. ALEK 
SANDRYNAS. Lietuvių rašy

Užtat kam švaistyti pini 
gus „svetimiems dievaičiams“! 
Nori ką pirkti — ateik į savo 
kredito uniją ir pažiūrėk, ar ji 
tau negali padėti. Gi patarnavi 
inas abiems — taupytojui ir 
skolintojui — pagrindinis kredi 
to unijų uždavinys.

Pr. Rudinskas.
ATVYKSTA PREL. JURAS

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

Kartu tenka pasidžiaugti mū 
sų seselių gražiu sumanymu p 
puošti savo besikuriančią ao 
dybą lietuvišku kryžiumi. Kaip 
jau buvo spaudoje pranešta, 
kryžiaus — koplytėlės šventi 
nimo iškilmes įvyks birželio 18 
dieną.

MONTREALIO LIEUVIŲ 
AKADEMINIS SAMBŪRIS
skiria ketvirtą Vinco Krėvės li 
teratūrinę premiją $500.00 su 
nioje už stipriausią 1959 — 
1960 metais išspausdintą ir 
dar nepremijuotą grožinė lite 
ratūros veikalą. Jury komisiją 
sudaro: Dr. I. Gražytė, 1JL. 
Aukštaitė (Lietuvių Rašytojų 
dr-jos narė), kun. Dr. F. Juče 
vičius (K. L. B. Montreaho 
Seimelio Prezidiumo atsto 
vas), P. Girdžius ir A. Kličius 
(Lietuvių Akademinio Sanrbū 
rio pirmininkas).

Primename visuomenei, kad 
premijos įteikimas įvyks gegu 
žės 13 d. V-ba.

Kryžiaus * koplytėlės Sese 
lių vienuolių sodyboje šventi 
nimas įvyks birželio 18 dieną, 
apie ką ir pranešama.

tojai, I tomas, 16—17 amžiai. 
Senųjų lietuvių rašytojų, rašiu 
šių prieš 1865 metus, biografi 
jos, biobibliografijos ir bibiio 
grafijos. Išleido J. AV LB Kui 
tūros Fondas. Chicago, 1960 
m. Leidinys eina Lituanistikos 
Instituto vardu.

Leidinyje žinios sudėtos apie 
100 minėto laikotarpio rašyto 
jus, apimant biografijas, biobi 
bliografijas ir bibliografijas, 432 
puslapiai. Labai gerai, kultūrin 
gai, išleistas leidinys. Jam be 
truktų tiktai aptariamųjų auto 
rių fotografijų, bet tai mūsų są 
lygomis neįmanomas dalykas. 
Leidiniui paaiškinimus parašė 
autoriaus brolis Prof. Mykolas 
Biržiška, kuris leidinį ir redaga 
vo.

Tai yra didelis ilgų metų dar 
bas, nepaprastai vertingas ir

LABAI GRAŽIAI PAVYKO MONTREALIO LIETUVIŲ 
LIAUDINIŲ ŠOKIŲ VAKARAS - KONCERTAS

Šokio grupė oficialiai vadi 
naši Dr. J. Basanavičiaus skau 
tų vyčių tautinių šokių grupė. 
Šios grupės šeštadienį, bal. 29 
d. suruoštas šokių koncertas ne 
paprastai gerai pavykęs: kon 
Certo programa buvo labai ge 
rai paruošta, įvairi ir Įdomi. 
Žmonių į koncertą atsilankė 
daugiau, negu buvo tikėtasi, to 
dėl pristigo ir stalų ir kėdžių. 
Nežiūrint to, visi atsilankiusie 
ji buvo visiškai patenkinti.

E. Dainiui koncertą atida 
rius, apie tautinius šokius turi 
ningai kalbėjo B. Vaitkūntitė. 
O toliau sekė šokiai: Suktinis, 
Žiogelis, Oželis, Kalvelis, Čigo 
nelis, Jonkelis, Šustas, Veda 
ras, Kepurinė, Ragučiai, Malu 
nas, Lenciūgėlis, Vestuvių pol 
ka, Suktinis.

Visi šokiai gerai paruošti. 
Gerai į koncerto programą 
įkomponuoti abiejų šeštadieni 
nių mokyklų mokiniai ir vad. 
rezervas. Lenciūgėlis ėjo Mont 
realio liet. taut, šokių grupės 
vardu. Kadangi B. Vaitkūnaite 
prieš kiekvieną šokį davė pa 
aiškinimų, tai lengva buvo orie 
ntuotis, kas ir ką šoka.

Nors gal geriausia pasisekė 
Lenciūgėlis, Malūnas, Suktinis, 
bet ir visi šokiai bendrai pasisc 
kė labai gerai.

Grupėms vadovavo J. Baltuo 
nienė, S. Morkūnaitė, J. Aks 
tinas, J. Kibirkštis, bet bendra 
vadovybė, labai gera, buvo 
Juozo Piečaičio. Įdomų tauti 
nių šokių orkestrą vedė Z. La 
pinas; akordeonais grojo R. La 
pinas ir G. Latvaitis.

Koncertas pavykęs visais at 
žvilgiais. Tai yra labai gera 
įžanga į Lietuvių Dienos kon 
certą, kuris įvyks Montrealy ir 
kunn ypač kviečiamas jauni 
mas.

Šis mūsų tautinių šokių an 
samblis galėtų ir plačiau pakon 
Certuoti, kitose lietuvių kelo 
nijose, nes jis visiems patiktų 
ir visus sužavėtų. Dal.

brangus. Gaunamas adresu: 
1347 So. 48 Ct. Cicero 50, III., 
USA.

„GIMTOJI KALBA”, bend 
rinės kalbos laikraštis, 1961 m. 
Nr. 1(11). Redakcijos adresas: 
Gimtoji Kalba, 4314 40th St., 
Brentwood, Meryland, USA; 
prenumeratai: Gimtosios Kai 
bos administracija, 1347 So. 
48th Ct. Cicero 50, III., USA.

Alė Rūta. ŽVAIGŽDĖ VIR 
ŠUM GIRIOS. Romanas. 374 
psl. Kaina nepažymėta. Išlei 
do „Darbininkas“ 1960 metais. 
Gavimo adresas nepažymėtas, 
bet tur būt „Darbininko“.

I
Dr. Roman Pniewski | 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akuserl/os ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI S-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

• Čikagos „Ateities" šokėjų 
grupė paminėjo savo 50 metų 
gyvavimo sukaktį balandžio 15 
d. Liet. Auditorijoje. Progra 
moję pasirodė „Pirmyn“ cho 
ras ir solistai.
• Dr. J. Girnius rašo knygą 
apie lietuvišką bendruomenę.

GERAS KONKURSAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo 

meinės valdyba dar anksčiau 
paskelbė jaunimo dramos kon 
kursą, kuriam paskyrė dvi pre 
mijas: tūkstančio ir penkių šim 
tų dolerių.

Konkurso sąlygos yra tokios:
1. Jaunimo dramos konkurse 

gali dalyvauti viso pasaulio lie 
tuviai kūrėjai.

2. Dramos taikomos pra 
džios arba augštesniųjų mokyk 
lų amžiaus jaunimui. Žanrą ir 
temą pasirenka patys dramų au 
toriai. Dramos sceninis laikas 
1 %—2 vai. Pastatymo išlaidos 
derintinos su išeivijos teatrų 
materialiniu pajėgumu. Preini 
jos neskiriamos, jei nebus pa 
kankamai vertingų ir šias sąly 
gas atitinkančių dramos kuri 
nių.

3. Dramų rankraščiai parašo 
mi mašinėle ir pasirašomi sla 
pyvtrdžiu. Atskirame uždara 
me voke duodama autoriaus pa 
varde ir adresas su slapyvardžiu 
ir dramos pavadinimu. Vokai, 
ant kurių autoriai užrašys „ne 
laimėjus neatplėšti“, nebus ati 
daiomi ir kartu su rankraščiu 
grąžinami autoriaus nurodytu 
adresu.

4. Už dvi geriausias dramas 
skiriamos premijos. Pirmoji pre 
rnija — tūkstantis dolerių (Me 
cenatas JAV Lietuvių Bendruo 
menė). Antroji piemija — pen 
ki šimtai. dolerių (Mecenatas 
Kanados Lietuvių Bendrucme 
nė).

Tas pats autorius gali gauti 
abi premijas.

6. Premijas laimėjusiu dra 
mų pastatymo teisę trejus me 
tus nuo premijos įteikimo die 
nos turi turi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba.

7. Paskutinė data konkursi 
niams rankraščiams įteikti (paš 
to išsiuntimo data) — 1961 me 
tų spalio mėn. 1 d.

8. Rankraščius siųsti šiuo ad 
resu: P. L. B. valdybos sekreto 
rius p. Kęstutis Grigaitis, 622 
Davenport Rd., Toronto, Ont., 
Canada.
Pasaulio Lietuvių Bendruome 

nes Valdyba.
• Alice Stephens dainininkės 
balandžio 28 d. autobusu buvo 
išvykusios į New Yorką, kur 
dalyvavo Jokūbo Stuko veda 
mos radio valandos 20 metų 
sukkakties minėjime. Jos grįžo 
gegužės mėn. 1 d.

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS

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 baltinau, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. 
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Šiuo pranešimu Komitetas 
skelbia šiuos Antiosios JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šven 
lės dirigentus.

1. Garbės dirigentai — Alek 
sandras Aleksis, Juozas Žilevi 
čius;
' 2. Mišraus jungtinio choro 
dirigentai: — Bronius Budriu 
nas, Alfonsas Mikulskis, Ste 
pas Sodeika;

3. Moterų jungtinio choro dį 
rigentė — Alice Stephens;

4. Vyrų jungtinio choro di 
rigentas — Julius Gaidelis.

Šitie dirigentai yra prašyti su 
savo chorais įdainuoti į juostas 
savo diriguojamas dainas ir jas 
skubiai pasiųsti Dainų Šventės 
Komitetui, kuris juostas persiųs 
visiems kitiems šventėje daly 
vaujantiems chorams.

Toliau, visas chorų vadovy 
bes prašome neuždelsti atsaky 
mų, kurie būtinai yra tuojau 
pat reikalingi Komitetui.

1. Komitetas prašo visų cho 
rų valdybas prisiųsti tų chons 
tų sąrašus, kurie vyksta į Dai 
nų Šventę. Vardinį sąrašą pra 
šome siųsti 3 egzemplioriuose, 
nes tai reikalinga įvairiems 
šventės rengimo komisijoms.

2. Visų chorų valdybos pra 
somos kaip galima greičiau pra 
nešti pramatomą kelionės išlai 
dų sumą į Chicagą ir atgal ir 
kokia susisiekimo priemone 
vyks į Dainų Šventę. Šios ži 
nios yra būtinai reikalingos iš 
laidų sąmatos projektui suda 
ryti ir visam finansiniam pla 
nui pravesti. Kaip jau yra žino 
ma. Komitetas yra pasiryžęs 
bent 50% kelionės išlaidų cho 
rams apmokėti.

3. Dainų Šventės generalinė 
lepeticija bus liepos 1 d., šešta 
dienį. Dainų Šventės patalpose. 
Chorai prašomi suvažiuoti į 
Chicagą iki 10 vai. ryto Chica 
gos laiku, nes tada numatoma 
pradėti repeticiją.

4. Greitai bus atidaryta Dai 

I Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

BELLAZZI- LAMY, INC I 
DO 6-6941 76/Ė George St., Ville Lašale, g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ; ; 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 A U Č I U L 1 S

I
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika v 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. v

Lietuviams nuolaida. V
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, v

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. j

nų Šventės būstinė ir paskelb 
tas naujas adiesas, tačiau tuo 
tarpu Dainų Šventės Komite 
to adresas lieka nepasikeitęs: 
Lithuanian Song Festival, 7224 
So. Ruckwell St., Chicago 29, 
111.

Teskamba dainos UŽ laisvą 
Lietuvą!

II Dainų Šventės Komitetas.

• Argentinos vyriausybė, tvar 
kydama visuomenės kurstyto 
jus ir priešvalstybinius gaiva 
lūs, uždarė ir lietuvių komunis 
tų laikraštį „Tėvynė“. 'Taip 
pat esąs varžomas ir tenykščių 
komunistų klubas, apie kurį, 
„buriasi pažangūs lietuviai emi 
grantai“. E.
• Stuttgarto bendruomenė ne 
seniai vėl atgaivino Vargo :no 
kyklą. Vedėju sutiko būti Alek 
sandras Šukys. Turima vilties, 
kad su pavasariu bus atgaivin 
tos ir kai kurios kitos Vargo m_ 
kyklos Pietų-Vakarų Vokieti 
joje. E.
• Leonardo Šimučio 50 metų 
darbuotės spaudoje ir visuome 
ninėje veikloje paminėjimas 
yra rengiamas gegužės 26 d. 
Jaunimo Centre. Rengimo ko 
mitetui vadovauja Antanas Ru 
dis.
• Rimo Vaičaičio pasižymėji 
mai sporte (ėjimo rungtynėse) 
buvo plačiai atžymėti „Chica 
go American“ dienraštyje ba 
landžio 23 d. Ten apie šį 19 
metų jaunuolį ilgą straipsnį pa 
rašė Oren Campbell.
• Vokietijoje mirė, eidamas 82 
metus, evang. kunigas Dovy 
das Jurkaitis. Prieš pirmąjį ka. 
tą jis ilgus metus buvo evange 
akų misionierium Afrikoje. Vė 
liau grįžo į Lietuvą. Po 2-jo 
karo atsirado Vak. Vokietijoje, 
kur iki 1957 m. ii gi dar ėjo pa 
reigas. E.

I
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. i

Į SIUNTINIAI I 

’; LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS t

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

' medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, X 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. K

Užsakymai ii kitur primami paštu. K
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, $ 
L Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940. &

I
 ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, LACHINE. |

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERĮ ŠKŲ RŪBŲ
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TORONTO
LIETUVOS PROTESTAS BRAZILIJAI

TAUTOS FONDO VAJUS
Kiekvieną pavasarį Tautos 

Fondas rengia vajų ir aplanko 
visus Toronte gyvenančius mū 
sų tautiečius. Ši graži lletuviŠ 
ka tradicija bus tęsiama ir šie 
met. Tautos Fondo atstovai pa 
siruošę taip svarbų ir nelengvą 
darbą pradėti.

Pasaulio įvykiai keičiasi ir 
bręsta neįprastu greitumu. 
Ypač mes negalime šiuo metu 
pasilikti pasyvūs įvykių stebė 
tojai, kai tautos bando nesėk 
mingai nusikratyti bolševikinio 
imperializmo. Lietuviškoji ko 
va prieš okupantą tuii būti tę 
siama dar didesniu kovingumu. 
Šiemet sukanka 20 metų, kai 
lietuvių tauta ginkluotu sukili 
mu nusikratė rusiškojo okupan 
to jungo ir atstatė valstybinę 
nepriklausomybę. Laiškas, siun 
tinys ir lietuviškas žodis iš lais 
vojo pasaulio mūsų paverg 
tiems tautiečiams tėvynėje ir iš 
trėmime yra ramsčiai, kurie pa 
deda vesti tą nelygią kovą. Lie 
tuviŠkas transliacijas iš Mad 
rido, Vatikano ir Romos radio 
stočių mūsų brolių ir sesių go 
džiai klausomos. Tautos Fondo 
surinktųjų aukų didžioji dalis 
kaip tik ir eina tų valandėlių 
programų paruošimui bei palai 
kymui. Laisvas lietuviškas žo 
dis per radio yra didis morali 
nis pastiprinimas ir ginklas toj 
žūtbūtinėj kovoj.

TF Toronto skyriaus valdy 
ba, suprasdama momento ir 
reikalo svarbą, išsiuntinėjo įaiš 
kus visiems Toronte gyvenan 
tiems tautiečiams, prašydama 
aukų minėtųjų liet, radio va 
landėlių išlaikymui. Valdyba ti 
kiši, kad Tautos Fondo atsto 
vai — aukų rinkėjai susilauks 
nuoširdaus ir pritariančio visų 
torontiečių atsiliepimo taip pa 
rainos reikalingame darbe.

TF Toronto sk. v-ba.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
• Sutvirtinimo Sakramentas P. 
parapijoj bus teikiamas J. E. 
vysk. V. Brizgio gegužės 13 d. 
Šeštadienį, 10 vai. ryto. Prašo 
mi skubiai registruotis pas T 
Rafaelį.

9 Pranciškonų naujoji vadovy 
bė padarė trimetinius paskirsty 
mus. Pris. par. Toronte šitaip 
patvarkyta: klebonu T. Plac’ 
das Barius, OFM, vikarais — 
T. Tarcizijus Garbukas, OFM, 
T. Paulius Baltakis, OFM ir T. 
Rafaelis Šakalys, OFM. Į JAV 
iškeliamas T. Modestas Stepai 
tis, OFM.

LIETUVIŲ {STAIGA

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

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

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą 
vaistų katalogą N r. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir OI O Oclnlll tus įvairius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI :

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

SPORTO SRITIS
— XI Š. A. žaidynės Toron 

to klubams pavyko labai gerai. 
Pirmą vietą laimėjo ,.Vytis“ 
surengusi 203 taškus. Vytiečiai 
išsikovojo devynias pirmąsias 
vielas. Gražiai pasirodė ir Auš 
ra“, kuri išsikovojo dvi pirmas 
vielas ir vieną, jaunių tinkliny 
je, gavo be kovos, nes kiti klu 
bai šioje srityje nesivaržė.

TV ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

bus pradėti spalio m. Yra aiš 
ku, kad tik tie iš naujų kanadie 
Čių, kurie nori išmokti anglų 
kalbą, lanko esamas klases. 
Nauji projektai pagal TV per 
davimus globojami META, 
Ontario provincijos vyriausy 
bės ir Canadian Scene, bus pra 
dėti spalio mėnesį per CBLT Ii 
niją 6, tris pusvalandžius į savai 
tę — sekmadienį ir šeštadienį 
per piet, o trečiadienį 4 vai. pp

— Belgijoje sudaryta katali 
kų koalicija su socialistais.

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 dai 
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 
stalyti 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).

9 Muz. St. Gailevičius persi 
Lėle į kitą butą: 351 Jane St., 
Toronto 9, Ont. T. el. RO 3- 
-4885.

KITOS ŽINIOS
— Kennedy pareiškė, kad 

jokia kaina jis nesutiks, kad 
Vakarų kontinente būtų sveti 
mos jėgos.

— Vietnamo komunistai te 
rorizuoja ramius žmones, kad 
jie balsavo už Ngo Din Djem.

CALGARY, Alta.
CALGARY LIETUVIAI VIENIJASI

Balandžio 8 d. įvyko labai 
malonus ir nuošiidus abiejų lie 
tuvių organizacinių grupių žmo 
nių susitikimas ir pasilinksmi 
nimas su šokiais, dainomis, ra 
teliais, ir nuoširdžiais pasikalbę 
jimais. Tai pirmas toks po 4 
metų barnių. Šį pirmą tokį ma 
lonų ir pavyzdingą lietuvių va 
karėlį surengė perrinktoji, nau 
joji K.K.K.A.L. B-nės valdyba 
su pirmininku Pianu Gluksniu 
priešakyje. Visi buvo patenkin 
ti ir linksmi skirstėsi į namus 
po 12 vai. naktį. Visi klausė, 
kada vėl bus panašus vakarė 
lis. Dalyvis.

IŠ CALGARY LIETUVIŲ 
KOLONUOS GYVENIMO,

Kovo 12 d. iš Edmontono 
buvo atvykęs kunigas Grigai 
tis, ir daug lietuvių priėjo veiy 
kinės išpažinties. Šv. Kryžiaus 
ligoninės koplyčia prisirinko 
apipilnė lietuvių. 11 vai. kun. 
Grigaitis atnašavo piiešvelyki 
nes šventas mišias ir pasakė ga 
vėnios laikui parengtą pamoks 
lą.

Tuoj po pamaldų visi susi 
sinko į Mikabi salę. Čia buvo 
Bažnytinio komiteto ir Moterų 
ratelio pastangomis suruošti 
bendri pietūs.

Pietų metu buvo rodomas fil 
mas iš lietuvių skautų gyveni 
mo. Nuotraukas, Dr. Sniečkų 
”ienė pasiskolino iš Tėvo kun. 
Kulbio, iš Montrealio, už ką 
Calgario lietuviai Tėvui Kul 
biui širdingiausiai dėkoja ir 
daug kartų buvo plojama, kuo 
met jis pasirodydavo skautų 
tarpe. O ypatingai kai buvo ro 
domas vėliavos nuleidimas ir 
skautų saliutas Lietuvos vėlia 
vai. Visi pietuose dalyvaują b'e 
tuviai, niekeno neraginami, 
pradėjo giedoti Lietuvos him 
ną. O neseniai iš Vokietijos at 
vykęs su tėvais 12 metų Kava 
liauskų sūnus tikrai sujaudino 
visus savo skautišku saliutu Lie 
tuvos vėliavai.

Pietūs praėjo labai gražioje 
nuotaikoje. Kun. Grigaičiui dė 
kojo, už priešvelykinį aprūpini 
mą tikinčiųjų, Dr. SnieČkuvie

LONDON, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Londono lietuviai šiemet Mo 
tinos Dieną minės gegužės 13 
d. miesto bibliotekos auditori 
joj, 305 Queen's gatvė. Pra 
ūžia 7 vai. vakaro:

Visą programėlę atliks mūsų 
mažieji: šeštadieninės mokyk 
los mokiniai ir vietos skautės 
ir skautai bei atskirų šeimų vai 
kučiai.

Gegužės 14 d., sekmadienį, 
Šv. Juozapo bažnyčioje bus iš 
kilmingos mišios ir bažnytinis

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont 

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

-----MV -------w ...--M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

02 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

*•—  V“  XW HM M

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.

nei už labai malonų pasitarnavi 
mą visiems lietuviams, bažny 
tiniąm komitetui ir moterų ra 
lėliui už šaunius pietus. Inž. K. 
Astravas pasakė keletą atsisvei 
kinimo žodžių Calgary lietu 
viams. Visi dalyviai palinkėjo 
inž. K. Astravui ir poniai daug 
laimės USA, Los Angeles ir 
laimingai ten įsikuiti ir įsijung 
ti į lietuvių visuomeninį gyve 
nimą. Dalyvis.

CALGARY LIETUVIŲ 
KOLONIJA MAŽĖJA.

IV. 15 d. Ponų Sniečkų na 
muose įvyko ratelio susirinki 
.nas ir kartu išleistuvės vienos 
veiklesnės moterų ratelio dar 
buotojos Valerijos Sapkuvie 
nės ir S. Sapkaus. Poniai buvo 
įteiktas gražus visų moterų ra 
telio gėlių buketas, o ponui Sta 
siui dainuota ilgiausių metų. 
Ponai Sapkai sovo ūkį, kuris bu 
vo Olds, apie 65 mylios nuo 
Calgary, pardavė ir persikėlė 
gyventi į Edmontoną, kur jų 
sūnus Stasys lanko universite 
tą, dantistų fakultetą.

Ponai Sapkai Edmontone nu 
sipirko labai gražius namus, vi 
sai arti universiteto. Ponai Sap 
kai yra dideli lietuviai patriotai 
ir nuoširdūs žmonės. Jie labai 
gražiai reprezentavo Lietuvą 
savo apylinkėje, kur p. Sapkus 
plačiai žinomas. Olds miestely 
je užėjus į bilę krautuvę ir pa 
klausus apie Mr. Sapkus, tuoj 
atsako; lietuvis, geras ir tei 
singas žmogus, o apie ponią, 
Mrs. Sapkus, — is an angel 
woman.

Ponai Sapkai gyveno pusiau 
kely tarp Edmontono ir Calga 
ly todėl dažnai turėdavo sve 
čių lietuvių, vykstančių iš vie 
no didmiesčio į kitą. Te būna 
jums, brangūs lietuviai patrio 
tai, linksma gyventi Albertos 
sostinėje Edmontone, kur jūsų 
sūnelis skina sau klią į iaimin 
gesnę ateitį. O mes, buvę jūsų 
bičiuliai, npamiršim jūsų nieką 
dos.

Jūsų bičiulių vardu.
Didysis Jonas.

Motinos Dienos paminėjimas.
Laukiame visų tautiečių gau 

saus atsilankymo.

BENDRUOMENĖS 
INFORMACIJA

Londono Apylinkės bendruo 
menės .valdyba balandžio I 8 Jie 
ną pradėjo leisti rotaloriumi 
spausdinamą ,, Informacija“, ku 
rios tikslas taip nusakomas: 
„Informacija atliks patarnavi 
mą, palaikant glaudesnius ry 
sius vienų su kitais...’’

Atrodo, kad tai yra gana 
praktiškas žygis naujosios 
Apylinkės valdybos ir tautie 
čiai galės sužinoti visas bend 
'uomenės aktualijas. Ap. v-ba 
įvedė ir naujovių: „informaci

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Ryšyje su Brazilijos vyriau 
sybės nutarimu nutraukti oficia 
liūs santykius su Lietuvos pa 
siuntiny be Brazilijoje ir konsu 
latu Sao Paulo, Lietuvos dipl. 
šefas S. Lozoraitis pasiuntė Bra 
zilijos užsienio reikalų minis^e 
riui notą, kurioje, be kita ko, 
išdėstyti šitokie sampiotavi 
mai:

Kaip Jungtinių Brazijos 
Valstybių vyriausybei žinoma, 
Lietuvos Respublika yra Sovie 
tų Sąjungos neteisėtai kariškai 
okupuota. Ši okupacija yra tie 
sioginė pasekmė atviros agresi 
jos. Maskvos vyriausybės pa 
skelbtas vadinamas Lietuvos 
įjungimas į Sov. Sąjungą tėra 
tam tikra pasakytos okupacijos 
forma. Sovietų sudarytoji Lie 
tuvoje padėtis aiškis*! pažeidžia 
lietuvių tautos valią būti nepn 
klausomai ir turi nusikaltimo 
prieš žmoniškumo dėsnius bei 
tarptautinės teisės normas žy 
mių. Todėl Lietuvos valstybė 
de jure tebeegzistuoja ir tebe 
priklauso tarptautinei bendruo 
menei, kuri ne tik nepripažįsta 
Lietuvos užgrobimo, bet taip 
pat nenustoja rodyti savo užuo 
jautą ir solidarumą lietuvių tau 
tai — aukai vienos šlykščiau 
šių naujoje istorijoje žinomų ne 
teisybių. Tas civilizuotojo pa 
šaulio solidarumas ginant teise 
ir moralę pasireiškia taip pat ta 
me, kad daugelis laisvųjų kraš 
tų, į kuriuos Lietuva buvo pa 
siuntusi savo diplomatinius ir 
konsuliarinius atstovus, juos to 
liau pripažįsta.

Tokios pat kilnios linijos lai 
kėši Jungtinės Brazilijos Valsty 
bės, nenutraukdamos Lietuvos 
pasiuntinybės ir konsulato Sao 
Paulo pripažinimo.

Brazilijos vyriausybės nese 
niai padarytas nutarimas nu 
traukti oficialius santykius su 
Lietuvos pasiuntinybe ir kon 
sulatu yra didžiai žalingas Lie 
luvos interesams. Todėl aš esu 
priverstas pareikšti gilų apgai 
iestavimą dėl šio žingsnio, ku 

joj“ prašoma siųsti solidarumo 
mokestį ir įvairias aukas per 
paštą b-nes v-bos kasininkui. 
Vaidyba, girdi, yra įsitikinusi, 
kad įvedus šią naują tvarką, 
bus visiems patogiau ir suma 
žės su tuo reikalu susijusios iš 
laidos. Linkėtina, kad taip bū 
tų. Tik atrodo, kad mokesčių 
■ r aukų rinkimas per rinkikus, 
nors tai ir senas būdas, mūsų są 
lygose būtų bene pats geriau 
sias. Taip pat atrodo, kad iš.ai 
dus, susietos su tuo reikalu, pa 
didės, nes paštas juk ima mo 
kesčius už patarnavimą.

L. E-tas.

PADĖKOS
Montrealio A. V. parapijos 

choras labai dėkingas už J. Eks 
celencijos vysk. V. Brizgio, pa 
rapijos klebono, kunigų ir visų 
parapijiečių malonų atsilanky 
mą į choro ruoštą koncertą-va 
karą, kuris įvyko 1961. 4. 22 
parapijos salėj. Kartu dėkoja 
parapijos klebonui, kuris viso 
mis išgalėmis ir įteiktomis cho 
io dirigentui, solistui ir choris 
tams gėlėmis prisidėjo prie ruo 
štamo vakaro. Taip pat didelė 
padėka tenka visiems asme 
nims, dosniai prisidėjusiems 
prie ruoštos loterijos ir bent 
vienu ar kitu pagalbos veiksmu 
prisidėjusiems prie šio vakaro 
pasisekimo.

Nuoširdus ačiū.
Parapijos choras. 

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.

ris — esu tikras — sukels skau 
dų įspūdį tiek lietuvių tautoje, 
tiek pas visus tuos, kas dar ne 
nustojo pasitikėjimo tarptauti 
nes bendruomenės solidarumu 
Sov. Sąjungos agresijų au 
koms.

JAUNOS MERGAITĖS 
PRIE SUNKIŲ 

STATYBOS DARBŲ
Vilniaus gelžbetonių kons 

trukcijų gamykloje dirba ir jau 
uos mergaitės, kurios atitrūku 
sios nuo darbo skuba į institu 
to paskaitas. Taip pat vis dar 
pranešama apie jaunas mergai 
tęs, dirbančias statyboje. E.
• Čikagoje veikia įvairių drau 
gijų. Ją tarpe, kaip paaiškėjo, 
yra ir „Garsaus vardo lietuvai 
čių draugija, kuri balandžio 15 
d. minėjo savo 50 metų gyvavi 
mo sukaktį.

LIETUVOS MOKYTOJAI...
Atkelta iš 3-čio psl.

Atsakymo nėra... Gydytojas 
Steiblys slepia savo profesines 
paslaptis, bijo „konkurenci 
jos“. Nesupranta, kad mūsų vi 
suomenėje jai nėra vietos.

Pasinaudoję proga, prašau 
susirinkimo pirmininko leisti 
paklausti:

— Daktare Steibly, redakci 
ia gavo signalą, kad jūs na 
muiosflj pardavinėjate akinius. 
Ar tai tiesa?

Atsakymo nėra. . . Tyla. Ty 
Ii gydytojas, tyli salė. . . Nejau 
šis senas daktaras galėtų vers 
tis akinių spekuliacija? Rodos, 
jaučiu, jis atsistos ir pasakys: 
„Šmeižtas, išgalvota“ (kas drįs 
prieš politruką atsistoti, ypač 
pasauly dar negirdėtos akinių 
spekuliacijos...).

Bet kodėl gydytojas tyli?
— Gal būt, pardaviau, — 

prislopintu balsu, nepasikelda 
mas iš vietos, atsakė senas oku 
iistas, ir jo žvilgsnis nuklydo 
kažkur į tuštumą.

Salė sutrikusi. Gydytojas — 
spekuliantas — nemaloni sąvu 
ka. Gal dėl to optikos parduo 
tuvėse, vaistinėse, ne visada 
gausi reikalingus akinius.

Išvažiuodamas iš Kapsuko, 
aplankiau vyriausiąjį rajono gy 
dytoją Vytautą Insodą .Išsitrau 
kiau iš kišenės paskutinį laišką, 
kuriame keliami kaltinimai dar 
nebuvo galutinai išaiškinti. Laiš 
ko autorė rašė: „AŠ... susirgus 
dukrai, kad ją priimtų į Kapsu 
ko ligoninę, sumokėjau gyd. 
Baltrūnienei 100 rbl.“. Žino 
jau, kad gyd. M. Baltrūnienė 
neapiplėšinėja žmonių, ir ne 
rungtyniauja su privatininkais. 
Suklydo, susigundė. Pats vyr. 
gydytojas pripažįsta, kad ne 
taip lengva kiekvieną kartą at 
sisakyti, kai tau kimšte kemša 
šimtines.

Vyr. gyd. Insodai dalyva 
jant, pranešiau gyd. M. Balt 
rūnenei apie laišką. Manau, 
jauna gydytoja apgailestaus, 
prisipažins padariusi klaidą. 
Bet taip neįvyko.

— Niekada šito nebuvo! — 
atsikirto man gyd. Baltrūnienė.

Tuokart beliko jos pavardę 
paminėti šalia tų Kapsuko gy 
dytojų, kurie piktnaudžiauja 
savo kilnia profesija“.

Taip rašo tas žvelgybininkas 
— seklys T. Vytaras. Iš to mes 
matome, koks sovietijoje yra 
„nemokamas gydymas“ ir, kita 
vertus, matome, kaip žiauriai 
yra statomi prie gėdos stulpo 
gydytojai kai jiems uždraust 
privačiai gydyti žmones.
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APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS.

Motinos Dieną minėsime 
sekmadienį, gegužės mėn. 14 
d. šia programa: 11 vai. ryto 
VAV parapijos bažnyčioje iš 
kilmingos šv. mišios Ir Libeia 
už visas mirusias motinas. 4 v. 
p. p. L. Namų Delta kino salė 
je rengiamas minėjimas — ak 
tas ir daugiavaikių motinų pa 
gerbimas. Paskaitą skaito 3ve 
čias iš Toronto V. Birieta, o me 
ninę programos dalį išpildys 
šeštadieninės mokyklos auklėti 
niai. Prie įėjimo bus renkamos 
aukos. Kviečiame Hamiltono 
lietuvių visuomenę kuo skaitiln 
giausiai minėjime dalyvauti ir 
tuo pačiu, pagerbti lietuvę mo 
tiną, tiek daug iškentėjusią mū 
sų tautos gerovei.

Malonu, kad lietuviškos or 
ganizacijos atsiliepė į valdybos 
prašymą siuntinio sudarymui 
Sibiro lietuvei motinai. Jau 
gauta 105 dol. aukų tikint, kad 
minėjimo dieną mes galėsim su 
daryti siuntinį bent 150 dol. 
vertės. Tai bus visos Hamilto 
no lietuvių kolonijos kukli do 
vana ir simbolinis susijungimas 
su lietuvėmis motinomis, išblaš 
kytomis plačiuose Sov. S-gos 
plotuose. Siuntinys bus pasiųs 
tas 7 asmenų šeimai BALF’o 
nurodytu antrašu.

Sveikiname Hamiltono

tautinių šokių grupę, 
atšventusią savo gyvavimo de 
šimties metų sukaktį puikiu tau 
tiniu meno koncertu. Kolekty 
vo visiems nariams, o ypač jos 
vadovei G. Breichmanienei ir 
pavaduotojai N. Stanaitytei, 
linkime ir toliau vieningai dirb 
ti mūsų tautos gerovei, taip pąt 
populiarinant Lietuvos vardą 
angliškai kalbančioje visuome 
nėję.

Vaikų spektakliui 
remti komitetas prašo praneš 
ti, kad birželio mėn. pradžioje 
yra numatoma surengti dailės 
parodą ir koncertą visiems iki 
12 m. amž. vankams. Suintere 
suoti tėvai prašomi kreiptis į 
E. Antanaitienę arba V. Subat 
nikaitę, 187 Bold St. telef. JA 
9-6982. Dailės parodoj numa 
tomą skirti trys premijos .

Ap. valdyba buvo nustebin 
ta tilpusią KL B-nės Krašto V- 
bos informacija (NL ii TŽ nr. 
17) apie rengiamą Hamiltone 
gegužės mėn. pabaigoje

Kanados jaunimo sąskrydį.
Tuo reikalu negautas joks ofi 
cialus raštas. Ap. valdyba šie 
met tokio jaunimo sąskrydžio 
nenumato rengti, kadangi Kraš 
to Tarybos suvažiavime spalio 
8—9 dd. buvo nubalsuota Ka 
nados Lietuvių Dienoje skirti 
daugiau dėmesio lietuviškam at 
žalynui, sujungiant tokį sąskry 
dį su tom iškilmėm.

Birželio trėmimų minėjimo 
rengėjais šiemet yra estai. Jis

A. L I Ū 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.

bus birželio 18 d. jų ūkyje ne 
tolo Kitchener miesto. Paskuti 
niame ap. valdybos posėdyje 
dar kartą visi nariai neigiamai 
pasisakė prieš minėjimo formą 
ir vietą juo labjau, kad šiemet 
sukanka 20 m. nuo tų skaudž.ų 
įvykių. Izraelitai, įrodymui sa 
vo tautos kančių ir persekioji 
mų, išnaudojo Eichmano bylą. 
Procentiškai — ir Pabaltijo tau 
los nemažiau yra nukentėjusios 
nuo komunistinės propagan 
dos, tad nėra reikalo lietu 
viams, latviams ir estams slėp 
tis į kokį nors užkampį, atžy 
mėjimui Pabaltijo tautų žudy 
nių ir trėmimų. Ap. valdyoos 
nariai įgaliavo pirm. A. Juozą 
pavičitj 'pabalfįeSių posėdyje 

pareikšti dar kartą bendrą lietu 
vių nusistatymą, siūlant minėji 
mą rengti Hamiltone. Jeigu lat 
viai ir estai nesutiktų su ap. v- 
bos pasiūlymu, nutaita laikytis 
vienybės, tačiau taip pat su 
rengti dar vieną minėjimą lietu 
vių tarpe, išgarsinant spaudoj 
ir per radiją, nes ap. valdyba 
nesitiki, kad visi Hamiltono ’ie 
tuviai norės vykti į estų ūkį, 
esantį 50 mylių nuo Hamilto 
no m. ribų.

Prieš kompropagandą.
Balandžio 13 d. naktį per C 

BC televizijos stotį buvo paro 
dytas pilnas komunistinės pro 
pagandos filmas ,.Mission to 
Moscow”. Autorius p. Davis 
— Amerikos ambasadorius 
Maskvoje 1937 — 19 41 m. lai 
kotarpy — vaizduoja tikrą že 
mės rojų” komunistiniame pa 
šaulyje. Žmonės patenkinti, nes 
balsuoja visas 100%, giriamas 
Molotova — Ribentroppo pak 
tas ir tt. Baltų Federacija Ha 
miltone griežtai užprotestavo 
prieš tokio filmo rodymą, pa 
siųsdama raštą Kanados vyriau 
sybei ir atkreipdama kartu dė 
mesį, kad CBC televizijos sto 
tyje kartkartėmis pasirodo ko 
munistinė propaganda. Pridėti 
beveik 600 Hamiltono pabaltie 
čių parašai. Kadangi reikalas 
buvo labai skubus, ap. valdyba 
surinko iš lietuvių 170 parašų.

Naujų Metų sutikimui
jau išnuomota Roberts restora 
no salė, sumokant 125 dol. 
Taip pat, valdyba rezervavo 
spalio 7 d. šeštadienį savo pa 
rengimui. Ap. inform.

DAR APIE GRAŽŲ 
KONCERTĄ

Nors Hamiltono tautiniai šo 
kiai „Gyvataras“ atspausdinto 
se programose pasivaaino kuk 
liu grupės vardu, tačiau ne.aa 
nau, kad per šeši šimtai žiūro 
vų, matę jų dešimties metų gy 
vavimo proga išpildytą kon 
certą balandžio 23 d., sutiktų 
su tuo vardu. Tai ne grupė, bet 
jau ansamblis, kurio seniai lau 
k ė ne tik Hamiltono kolonija, 
bet visi Kanados lietuviai. Tie 
sa, koncertą Gyvataras išpildė 
talkininkaujant sol. V. Verikai 
čiui ir Toronto vyrų kvartetui, 
tačiau pilnumoje kviestų svečiu 
vietoje, galėjo tie patys šokėjai 
su deklamacijom arba jauna 
sol. L. Šukytė, užpildyti reika 
lingas poilsiui pertraukas ir tuo 
pačiu duoti jau grynai hainil 
toniškių jėgų puikų tautinio me 
no koncertą. Gyvataro vadovei 
G. Breichmanienei, subūrusiai 
net šešiasdešimt šokėjų(!!) rei 
kėjo apie tai pagalvoti, Kad a n 
gi nesinorėtų tikėti, kad vado 
vės energija išsisemtų moky 
mui naujų šokių, dar didinimui 
sąstato, kuris yra padalintas į 
tris grupes: suaugusių — 18 as

menų, moksleivių — 21 ir tiek 
pat vaikų. Ir kas svai blausia, 
kad daugumas šokių buvo visiš 
kai nauji, nematyti ne tik Ha 
miltone, bet ir visame Š. A. 
kontinente. Jų pažymėtini yra: 
geltieji lineliai, gaidys, linelis, 
audėjėlė. Taigi, hamiltoniečiai 
nesitenkina vien tik blezdil'.gė 
lėm. malūnais ar kepurinėm, 
bet į sceną jau jnešė visiškai 
naujų, niekur nematytų šokių, 
užrašytų Suvalkijoj ar Žemai 
tijoj prieš 30—40 metų.

Sunku būtų daryti kritiką 
matant mažas klaidas vaikų 
grupėje (jos yra dovanotinos 
pipirams!) ar nepagautą taktą 
suaugusiųjų tarpe (geltieji Ii 
neĮ:iaį), tačiau,' visumoje — 
koncertas buvo labai paikus, ką 
išreiškė savo sveikinimuose Kle 
bonas kun. Dr. J. Tadarauskas, 
B-nės pirm. A. Juozapavičius, 
Aukuro atstovas A. Stasevičius, 
įteikdami kartu gėlių puokštes.

Beje, L. Namų Delta kino 
vestibiulyje buvo išstatyti p. p. 
A. A. Tamošaičių pave ikslai 
ir audiniai, sulaukę gyvo dė 
mesio ne tik iš lietuvių pusės, 
bet taip pat angliškai kalban 
Čios visuomenės. O savo sveiki 
nimo žodyje scenoje p. A. Ta 
mošaitienė taip pat trumpai at 
žymėjo mūsų tautinių rūbų gro 
žj, grožį mūsų tautinio meno, 
ką ir įrodė hamiltoniečiai to va 
karo koncerte.

Gaila, kad muz .St. Gailevi 
čiaus vedamas vedamas kvarte 
tas ir sol. V. Verikaitis j savo 
repertuarą įtraukė svetimų (ir 
tai lengvo žanro! )dainelių, Ku 
rios nelabai derinosi prie visos 
aplinkos, bendros nuotaikos. 
Tačiau visumoj — koncertas 
buvo puikus, už ką reikia dc <o 
ti vadovei B. Dumčiūtei - Biei 
chmaneinei, pavad. N. Stanai 
tytei, seniūnui B. Blekiui, kon 
certo organizaciniam komitetui
— E. Petrušaičiui, I. Grobošai 
tei, Z. Stanaičiui ir grojusiems
— A. Ulbinui, Stp. Dramantui, 
Vindašiui, Paulauskui.

K. B.
Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

lietuviai veikia visur

LENGVI APATINIAI
Išsprendžia pažasčių 

prakaitavimo problemą

Penmans lengvi medvilniniai Balbng-

gan apatiniai, sugeria... padeda, pato

giai savyjautai, ir apsaugo jūsų bran

gius rūbus nuo suprakaitavimo

glaudūs-nespaudžia juosmens

liarios rūšys vyrams ir berniukams

Geresniam tinkamumui ir patva

rumui visuomet žiūrėkite Pen

mano ženklo

WELLAND, Ont.
GRAŽIAI VEIKIA LIETUV IŲ MEDŽIOTOJŲ IR

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

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

J. Amerikos V.
BEDARBIŲ EILĖS 

PAILGĖJO
JAV per pastaruosius 20 aie 

tų nėra buvę tokios bedarbių 
armijos, kokia ji turima šian 
dien. Oficialios valdžios įstai 
gos tvirtina, kad krašte ūkinis 
atoslūgis jau yra pasiekęs dug 
ną ir padėtis gerėjanti. Šią ži 
uią ypatingai linksmai sutinka 
kiekvienas, kuris stovi bedarbių 
eilese. Anksčiau bedarbių eilės 
buvo skaitomos ,, normalios“, 
tačiau dabar pradėjus duoti pa 
pildomą 13-kai savaičių pašai 
pą, tiems asmenims, kurių Le 
darbio pašalpos gavimo laiko 
tarpis buvo išsibaigęs, to pašė 
koje bedarbių eilės žymiai pa 
ilgėjo. Taigi yra padidintas ir 
tas eiles aptarnaujančių perso 
nalas, bet vistiek tos eiles la 
bai ilgos, trūkstant patalpoje 
vietos, išrikiuojama lauke. Ge 
rai, kad geras oras. Bedarbiuo 
se todėl girdėti: jei jau ruošia 
masi kosmonautą erdvių laivu 
išsiųsti į erdvių platybes ,,pa 
skraidyti”, tai lengviau būtų su 
prastinti bedarbių šalpos pr ce 
dūrą, kad nereiktų kiekvieną 
savaitę stoviniuoti „rikiuotėje".

Deja, nors ir atomo, ir sputni 
kų. ir ekspliolerių modernioje 
gadynėje nėra jau taip lengva 
senovės sudūlėjusius papročius 
ir įstatymus pakeisti. J. J-tis.
Anglija.

FILOSOFAS IŠĖJO IŠ 
PUSIAUSVYROS

Nobelio lauieatas anglų filo 
sofas lordas Russel, kuris Ang 
lijoj organizuoja mitingus už 
vienapusišką nusiginklavimą, 
Birmingrame viename mitinge 
paieiškė: „Įpratome Hitlerį va 
dinti pasibaisėtinu už žyaų žu 
dymą, bet Kennedy ir Macmil 
lanas dar daugiau pasibaisėtini. 
Neturime klausyti šių gaivažu 
džių“... Ta>, prie ko Nobelio 
laureatas ir filosofas prigyveno 
— jam jau galvoje nuo jo fiio 
Sofijos pasidarė netvarka. . .

Australija.
A. L. S-GOS AUGIMAS
Adelaidės Lietuvių S-ga au 

ga ne tik savo imtu bei veik 
la, bet taip pat ir savo nariais. 
Iš 40 steigėjų, kurių dalis išvy 
ko į užsienius, neskaitant dar 
dviejų mirusių ir trijų išstoju 
šių, Sąjunga šiandien jaa iš 
augo į 178 narių šeimą. Ir tas 
narių skaičius nuolatos didėja.

Turėdama didelį ir vis tiar 
augantį narių skaičių ir admi 
nistruodama Adelaidės bend 
ruomenės turtą — namus, k u 
rių vertė šiandien jau siekia £ 
15,000, informuodama visuo 
menę periodiniu leidiniu, o 
svarbiausia, rodydama nepaiau 
žiamą pasiryžimą ir atvirumo 
dvasią, Adelaidės Lietuvių Są 
junga visam bendruomeniniam 
veiklumui duoda stiprias ir pu 
stovias garantijas.

VLS Valdyba gauna daug 
įvairių pasiūlymų ir prašymų. 
Ji kiek galėdama derina Lietu 
vių Namų panaudojimą ir žiū 
ri, kad kiekvienas būtų paten 
kintas. Tuo reikalu Valdyba lai 
kėši ir tebesilaiko šitokio nusi 
statymo: 1. Įsigytu turiu bei 
patobulinimais nesotiati vienos 
kurios organizacijos ar institu 
cijos, bet proporcingai dalinti 
ji taip visų ir 2. Lietuvių Na 
mų panaudojima derinti taip, 
kad visi būti; patenkinti ir vie 
m kitiems nekliudytą. Ir tenka 
pabrėžti, kad ligšiol dar nebtl 
vo atsitikimo, kad Lietuvių Na 
mai būtų kam iš lietuviškų or 
ganizacijų ar institucijų atsa 
kyti. Visiems buvo surastas tin 
karnas laikas.

Reikia tikėtis, kad visuome 
nei remiant, Sąjunga pajėga 
įvykdyti bendruomeniniuose su 
sirinkimuose aptaitą ir priimtą. 
L. Namų pristatymą ir įrengti 
juos taip, kad juose butų gali 
ma visiems suteikti geriausias 
veiklos n poilsio sąlygas.

Į naują penkmetį žengiant ie 
būnie pagerbti visi, nes ką įgi 
jom, įgijom bendrom pasian

MEŠKERlOTOJj KLUBAS „LITUANICA”.
mininkas žvejojimo reik., V. 
Pivoriūnas vicepirm. medžioji 
mo reik., P. Bersenas kasin., A. 
Zinaitis sekret. ir K. Stankevi 
čius pirm., senąjai klubo valdy 
bai reiškia nuoširdžią viešą pa 
dėką.

Naujoji klubo valdyba pasi 
žada taip gražiai varytą buv. 
klubo v-bos vagą medžiojimo 
ir meškeriojimo sporte bei ben 
druomeniniame darbe tęsti to 
liau, kiek jos išmintis bei pajė 
gumas leis.

Yra labai džiugu, kad malo 
nūs Crowlando Hoteho savinin 
kai pp. S. ir J. Sinkai pažadėjo 
ir toliau leisti naudotis hotelio 
salės patalpomis klubo susirinki 
mams, posėdžiams ir kas antrą 
mėnesio šeštadienį klubo ruo 
šiamiems šokių vakarams. Už 
šį malonų pažadą klubo vai 
dyba pp. Sinkams nuoširdžiai 
dėkoja.

Taigi klubo valdyba prime 
na, kad kas antrą mėnesio šeš 
tadienį, periodiškai ruoš klubo 
šokių vakarus pp. Sinkų Crow 
lando hotelio salėje 8 vai. va 
karo, į kuriuos maloniai kvie 
čiame visus. Apie šiuos paren 
gimus spaudoj eskelbimai ne 
bus dedami ir pakvietimai ne 
siuntinėjami, nes tai periodinis 
reikalas ir visiems lengva atsi 
minti.

Dabar didžiausias klubo vai 
dybos rūpestis yra suruošimas 
didelio ir gražaus tradicinio kar 
tunų baliaus, kuris yra jau ne 
be už kalnų, tai yra š. m. bi.že 
lio mėn. 3 dieną St. Stephens 
salėje, kur ir pernai buvo, Main 
St. East ir Port Robinson Rd. 
kampas.

Šis balius šiais melais bus 
ypatingai įdomus, nes jo meni 
nę programą išpildys humoris 
tas Vitalis Žukauskas.

Taigi jau laikas pagalvoti po 
nioms apie kartūnų sukneles ir 
puikias premijas.

Rezervuokime birželio 3 die 
na — šeštadienį kartūnų baliui.

Klubo valdybą.

Kovo 25 d. buvo sušauktas 
pp. Sinkų Crowlando hoteho 
salėje klubo visuotinis narių su 
sirinkimas.

Iš valdybos ir revizijos komi 
sijos pranešimų paaiškėjo, kad 
klubas yra išvystęs plačią ir ša 
kotą veiklą.

Jis praeitų metų medžiojimo 
sezonu be kas šeštadieniais ruo 
šiamų klubo nariams eilinių me 
džioklių, taip pat yra suruošęs 
ir prizinių medžioklių.

Be to klubas yra suruošęs 
daug varžybinių medžioklių su 
svetimtaučių klubais, kurių fi 
nale mūsų klubas Išėjo laimėto 
ju-

Žvejyba taip pat buvo neap 
leista. Klubo valdyba dažnai su 
darė progų visiems nariams sa 
sirinkti kartu pažvejoti ir :,ve 
jojimi laimėtojams buvo pa 
skirta gražių dovanų.

Klubo valdybai buvo nesveti 
mi ir šalpos reikalai, ji skyrė lė 
šas remti Vasario 16-tosios 
gimnazijai Vokietijoje ir savo 
nariams, patekusiems į sunkią 
padėtį.

Nepamiršti ir visuomeniniai 
reikalai. Čia klubas savo lešo 
mis rėmė skautus, bendruome 
nės vaikučiams ruošiamą Kalė 
dų eglutės parengimą ir tt.

Be šių, čia trumpai paminėtų 
darbų, buvusioji klubo valdyba 
rado laiko ir jėgų dar suruošti 
dvylika klubo parengimų, iš ku 
rių vienas, tai yra, kartūnų ba 
liūs, buvo gana didelio masto. 
Šių visų parengimų pelnas pra 
turtino klubo kasą.

Šios gražios klubo veiklos 
kaltininke yra energinga ir pa 
sišventusi darbui buvusioji klu 
bo valdyba, kuriai vadovavo J. 
Sinkus, sekretoriavo S. Sinkie 
nė, kasininkavo E. Be.senienė, 
vicepirm. medžiojimo reika 
lams B. Luomanas ir vicep. 
meškeriojimo reikalams V. Ka 
ralius.

Už taip gražų ir didelį darba 
klubui, naujoji klubo valdyba 
sudėtyje: B. Luomonas v.cepir
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Nuoširdžiai visus kviečiame į lietuviškos knygos ir lietuviško žodžio šventę!
1961 metų gegužės mėn. 13 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro punktualiai Aušros Vartų salėje, 1465 Rue de Seve, įvyks didelis ir iškilmingas

KETVIRTOSIOS VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKIMO

VAKARAS - BALIUS
DALYVAUJANT, IŠ ČIKAGOS ATVYKSTANČIAM, ŠIOS PREMIJOS LAUREATUI RAŠYTOJUI

VINCUI RAMONUI
IŠKILMINGOJI DALIS;

IŠKILMINGAS

VINCO KRĖVĖS VARDO

LITERATŪRINĖS

PREMIJOS

ĮTEIKIMO AKTAS.

MENINĖ PROGRAMA,

kurią išpildys

SOLISTĖ —

AGUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

IR AKTORIAI —

JUZAS AKSTINAS IR

LEONAS BARAUSKAS.

Po to seks šokiai, grojant pirmaeilių! penkių asmenų šokių orkestrui, veiks bufetas ir turtinga loterija (joje, tarpe kitų dalykų,
bus dailininkų A. Tamošaitienės, A. Tamošaičio, R. Bukausko, Vyt. Remeikos ir kitų originalūs paveikslai).

VISAS VAKARO — BALIAUS PELNAS SKIRIAMAS VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖS PREMIJOS FONDUI.

Iki malonaus pasimatymo! Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.

MOWT1RBAL
MOKSLO METŲ

Šeštadieninių mokyklų tėvų 
k-to posėdyje be eilės reikalų 
buvo nutarta ir šiais metais 
mokslo metų užbaigimo proga, 
birželio 11 d., suruošti mūsų 
mažųjų ir suaugusiųjų išvyką į 
gamtą. Pasirinkta lietuviškoji 
Palangos vasarvietė. Minimą 
sekmadienį įvyks iškilmingos 
pamaldos, pamokslas, pažymė 
jimų įteikimas, sportas, planuo 
ti žaidimai, varžybos, mokinių 
paradas ir kt. Smulkesnė pro 
grama bus paskelbta vėliau. 
Tautiečiai, kurie netun susisie 
kimo priemonių, bus vežami au 
tobusais, jei jie jau dabar užsi 
registruos pas p. Navikėnienę

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

tt3n:»iiiiit»»:»iiiintint:::ti»im»w 
Dr. J. ŠEMOGAS

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

UŽBAIGIMAS
(CL 9-4498 )arba pas p. Blauz 
džiūną (PO 7-4374).

Visos organizacijos prašo 
mos birželio 11 d., sekmadienį 
rezervuoti mūsų mokykloms.

Tėvų komitetas ir mokytojai.
NAUJAS TUNTIN1NKAS

Šiuo pranešu, jog ps. A. Kli 
čiui pasitraukus iš tuntininko 
pareigų, nuo balandžio 15 die 
nos Montrealio ,,Geležinio Vii 
ko“ skautų tunto pareigoms ei 
ti yra paskirtas s. v. v. skilt. 
J. Kibirkštis. Visais šio tunto 
reikalais prašom kreiptis šiuo 
adresu: 4557 St. Zotique St. 
East., Montreal, Que., telef. 
RA 8-2614.

s. S. Naginionis, 
INNNWNMMMMyWIWNMaMNMl

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

HU 1-8437

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Motinos Diena šį antrąjį geg. 
sekmadienį, geg. 14 d. tuojau 
po sumos, bus paminėta ypač 
iškilmingai. Po Motinos dienai 
skirtų pamaldų, parapijos s ve 
tainėje bus iškilmingas minėii 
rnas, kuriame piogramą išpil 
dys šeštadieninė V. Kudirkos 
vardo mokykla, o po minėjimo 
bus pyragai ir kava visiems ai 
Šliaukiusiems.
Ketvirtadienį Dangun žengimo 
šventė. Mišios kaip sekmadie 
niais — 9, 10 ir 11 ryto ir 8 vai. 
vakaro.
Parapijos komiteto posėdyje 
nutarta legalizuoti privačių as 
menų skolas. Konstatuota, kad 
rinkliava per 4 mėnesius davė 
19,718.30 dol. Pajamos sunau 
notos skoloms ir kt. būtiniems 
įeikalams.

Rinkliava davė 198.07 ir sko 
loms dengti 157.71. Aukojo 
bažnyčios fondui A. Sadauskas 
40, Z. Tamašauskas 30, J. Fet 
rulis 19 ir kt.

i. m.

m.

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

2415 Park Row East N. D. G.
LaSalle, Allion St., tripleksas, 
6—3—3 kambarių, 2 mašinų 
garažas, šildymas apatiniam 
butui. Kilimai valgomajame, sa 

lione ir vestibiulyje.
Įm. $10,000.-. Kaina $30,000.-.

>©©O©©■įOOOOOOOOOCOOOOOOOg LaSalle, 3 Ave, netoli upės 
• ADVOKATAS © dupleksas 5 kambarių. Statyba 

l metų. Labai gerame stovyje. 
Kaina $ 18.500,-.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

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

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Rūta Lukoševičienė, Juozo 
Lukoševičiaus žmona, įstojo į 
klubo narius.

Pašalpinės dr-jos susirinki 
mai nuo šiol bus ne sekmadie 
niais, bet kiekvieną pirmą penk 
tadienį mėnesio 8 vai. vakaro.

Biznis paskutiniais laikais 
Klube sekasi geiai. Klubui ta 
čiau dabar reikia dalinai persi 
tvarbyti, nes nuo gegužės 1 die 
nos yra įsigalėjęs potvarkis, 
kad gėrimus galima parduoti 
liktai su užkandžiais.
• „Lito“ valdybos posėdis 
įvyks šį sekmadienį, geg. 14 d. 
8.30 ryto, banko kpatalpose.

PALAIDOTAS j
KAZYS BRASTAUSKAS

gegužės 5 d. per Aušros Vartų 
bažnyčią, miręs geg. 3 d„ 69 
metų amžiaus. Liko našlė žmo 
na Elzbieta, kilimo Vilionytė, 
duktė Irena, ištekėjusi už Pet 
ro Petkaus, duktė Jean, ištekė 
jusi už E. Taylor ir sūnus Lau 

( lynas ir Viktoras, turį geležies 
dalykų krautuves. Velionio pa 
laikai palaidoti Cote dės Neiges 

i kapuose.

• Strazdas Jurgis, visuomeni 
ninkas buvo išvykęs Euro 

pon.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

| ADVOKATAS |
: STASYS DAUKŠA, LL. D. i

4 Notre Dame St. E. 5
: ! Suite 901 

UN 1-8933 J
m©©^©^©©©©©©©©©©©©©©©©*

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
880 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus. 
Primų vasaros laikymui. *

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

u:nt»mnn»n»:»ii:»::niiiiiiiiii:::n:tiinii!n::mn:n:unii:ui:imm»n»»»i

DIDYSIS OPERŲ KONCER 
TAS ČIA PAT.

Šios savaitės laike biletai gau 
narni „Daina“ krautuvėje, 974 
College St., telef. LE 4-1274, 
šv. Jono Kr. klebonijoje, 941 
Dundas St. W., telef. EM 4- 
7646, o šeštadienį nuo 7 va.l 
vakaro Eaton Auditorijos ka 
soje. Autobomiliams pastatyti 
rezervuotas Eaton paikinimo 
kiemas iš Bay gatvės. Plačiau 
žiūr. 6 pusi.

EVANGL. LIUTERONIŲ 
PAMALDOS

jvyks geg. 14 d. 1 vai. p. p. Iš 
ganytojo bažnyčioje, Bloor St. 
W., kampas Indian Rd. Pa 
maldas atlaikys kun. A. Trakis 
iš Čikagos. Pamaldų metu gie 
dos parapijos choras ir gios triu 
binmkai.

Po pamaldų Alhambros baž 
.nyčios salėj, kampas Alhambra 
Ave. ir Bloor St. W., įvyks pa 
rapijos Moterų dr-jos ruošiama 
kavutė Motinos Dienos proga. 
Maloniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

® P. J. Matulionis po ligesnės 
pertraukos vėl grįžo dirbti į 
Real Estate verslą. Dirbs F. 
Senkaus Real Estate įstaigoj, 
Toronte, 1717 Bloor St. W. 
Tell. RO 7-8131.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V Sušinskas.

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS

Šį savaitgalį J. E. vysk. V. 
Brizgys abejose Toronto lietu 
vių parapijose teikia Sutvir 
tinimo sakramentą. Prisikėlimo 
par. vaikučiams šeštadienio ry 
tą, o šv. Jono Kr. par. sekma 
dienį 9 vai. ryto. Vysk. V. Briz 
gys ta pačia proga sekmadienį 
pašventins Toronto Vaikų dar 
želio kieme koplyčstulpį, o šeš 
tadienio vakare asmeniškai da 
lyvaus Eaton auditorijoje di 
džiajame lietuvių operų koncer 
te.

SLA 236 KP. 
SUSIRINKIMAS, 
bus paskutinis prieš va 
sezoną, įvyksta gegužės

kuris 
saros
14 d., sekmadienį, 2 vai. pp. 
Liet. Namuose. Norintiems ap 
simokėti mokesčius, susirinki 
mas bus gera proga tai atlikti.

Po savo reikalų svarstymo; 
buvęs kp. pirm. J. Strazdas, ku 
ris neseniai lankėsi užjūriuos, 
pasidalins savo įspūdžiais iš Eu 
ropos.
t . .........M 'IV-------—

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos

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

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth................ .. .RE 7-9353
E. Kandt ................ WE 5-58i9

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NI* TZ, 

Star, LaPress.
*■-.... M ■ ■ I W I

P.

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236 *•

215 St. James West, 
7 augitas. 

TeL: A V 8-3115. 
Namie 2654 Hogan

TeL ?, LA 5-7023, 7—9 v. v 1

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

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

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

K. Gudžiūnas «
Masson Furs I

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 papigintas kailių valymas
Kailiniai, priimti pataisymui, bus nemokamai laikomi 

per vasarą.

UŽSISAKYK DABAR — NEŠIOSI ŽIEMĄ!
3365 Masson St., Montreal. Tel. RA 1-6005^
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