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Laisvė reikia ginti visom jėgom!

KAS NAUJA KANADOJE
JAV UŽ NATO GALYBĘ. — LAOSE TAIKOS NĖR. — 

KONGE NĖRA TVARKOS. —
SAMOA SALOS BUS NEPRIKLAUSOMOS. —

Alžyras laisvas apsispręsti. — Tailande susektas sąmokslas. — 
.linijoje badas dėl komunizmo. — Berlynas nepajudinamas. — 

JAV viceprezidentas lanko Azijos valstybes.
Kubos „socializacija“ Brazilijai — šaltas dušas. . . —

Valstybių santykiai vis lab 
jau painiojasi. Kasdien atsiran 
da netikėtumų ir naujų sunku 
mų. Vis sunkiau sprendžiamos 
tarptautinės problemos. Nepa 
prastai sunku prieiti prie susita 
rimų. Iš viso ko susidaro ispū 
dis, kad

BRĘSTA NAUJI DIDELI 
ĮVYKIAI.

Atmosfera pritvinksta para 
ku, kuris kiekvienu metu gali 
sprogti.
NATO, — Šiaurės Atlanto vals 

bių sąjunga — Norvegijos jos 
tinėje, Oslo mieste, turėjo bū 
dingą ir reikšmingą konferenci 
ją, kurioje JAV sekr. Rusk pa 
reiškė, kad Amerika tvirtai lai 
kysis susitarimų ligi karo imti 
nai, jeigu kitaip negalima bus 
išsiversti.
BERLYNO klausimu Rusk pa 
sakė, kad iš jo Amerika nepasi 
trauks ligi bus kaip kitaip susi 
tarta.
VOKIETIJOS sujungimas gali 
mas tiktai laisvu vokiečių pasi 
sakymu, plebiscitu. Maskvos 
grąsinimas, kad ji su rytine Vo 
kietijos dalimi sudarys separati 
nę taiką, ir

KITI RUSIJOS GRASINI 
MAI JAV NUSISTATYMO 

NEPAKEIS.
Be t oRusk padarė ir kitų 

svarbių pasiūlymų.
GALYBĖ yra viso ko pagrin 
das. Todėl NATO turi būti tiek 
pajėgi, kad priešas gerai žinotų, 
jog kiekvienas jo bandymas už 
pulti, bus atremtas. Tuo tikslu 
JAV NATO organizacijai pa 
siūlė atominius povandeninius 
laivus, ginkluotus Poliaus ra 
ketomis.
KOMUNIKATE, kuris priim 

s besibaigiant Oslo pasitari 
mams, sakoma: NATO valsty 
bėms užpuolimo pavojus tebe 
gresia; priešintis reikia bendro 
mis pastangomis; Berlyno klau 
simu reikia laikytis susitarimų; 
nusiginklavimas — pagnndi 
nis tikslas; dėl A bombų sustab 
dymų priešinasi Rusija; nutarta 
padėti kilti neišvystytiems kraš 
tams; veiksmus planuoti vi 
siems sutartinai; reikia padidin 
ti karinę galią; reikia padėti 

urki j ai sustiprėti.

KAI TAIP AIŠKIAI NATO 
PASISAKĖ,

Chruščiovas prakalbėjo apie tai
F • •
Bet jo veidmainiškumą pa 

rodo tas faktas, kad Rusija vi 
są laiką kuisto ir palaiko ka 
rus.
LAOSE, kur komunistai vė la 
karą, Rusija vadovauja ir Rusi 
ja tiekia ginklus. Pagal Angli 
jos pasiūlymu, sRusija buvo su 
tikusi Laose nutraukti karo vei 
ksmus, bet nenutraukė. Geg. 15 

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS NARiUl 

ALGIMANTUI BARAUSKUI 
BEI JO TĖVELIAMS,

DĖL IŠTIKTOS SKAUDŽIOS NELAIMĖS, 
GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

KUOPOS VALDYBA IR NARIAI.

Genevoje turėjo prasidėti 14- 
kos valstybių konferencija, bet 
kadangi karas Laose nenutrauk 
tas, derybos negali prasidfti. 
Tat apie kokią taiką Chruščio 
vas kalba?
KONGO apskritojo stalo kon 
ferencijoje

RUOŠIAMA NAUJA KON 
GO KONSTITUCIJA.

Tai būtų gerai. Gerai, kad Kon 
go prezidentas Kasavubu pasi 
«ako už teisėtą, visų gyvento 
jų išrinktą, valdžią. Bet Kasavu 
Du pradėjo suktą klastos ir ap 
gaulės politiką. Katangos prem 
jerą Tšombę jis įvyliojo j kon 
federaciją, po to suėmė ir kali 
na. Maža to, Jis Tšombe apkal 
tino net Lumumbos nužudymu. 
Išeina taip, kad

KASAVUBU VYKDO TA, 
KO MASKVA 

REIKALAUJA.
Tai jau yra bjaurus reikalas. 
Keisčiausia, kad JTO sekr. 
Dag tą palaiko.
ALŽYRO reikalai vyksta gera 
kryptimi ir einama prie derybų, 
kurios numatomos geg. 20 d. 
Bet nemalonumus kelia kraštuti 
niai, tęsdami teroro veiksmas. 
Yra užmuštų žmonių. De Gau 
le pasisakymai ir pasiūlymai Al 
žyro sukilėlių priimti rimtai.

IŠKYLA PAVOJUS 
VISAI INDOKINIJAI.

Dėl to dabar ten didelis susini 
pinimas. Tuo tiksiu Į Azijos 
pietvakarius išvyko JAV vice 
prezidentas Johnson, kuris ap 
lankė Filipinus, Vietnamą, Tai 
landą, Tautinę Kiniją ir kl.

VISUR BUVO PASISAKY 
TA PRIEŠ AGRESIJĄ.

O ji čia pat, nes komunistai jau 
įuošia perversmus.
VIETNAME, laisvoje jo pieti 
nėję dalyje, jau yra sovietų įga 
benta masė „sukilėlių” iš šiauri 
nio Vietnamo, kurie laukia tik 
tai ženklo, kada pradėti „suki 
limą”.
TAILANDE susektas taip pat 
sąmokslas, paruoštas taip pat 
sovietinių agresorių. Tat visas 
Indkinijos pusiasalis yra grės 
mėje. Johnson patikrino minė 
tas valstybes, kad Indokinija 
bus ginama, bet kokiu būdu? 
Sovietai ten veržiasi visa jėga 
— žmonėmis ir ginklais, o kaip 
JAV reaguos? Ar ji eis kariau 
ti?

KITOS ŽINIOS
— Šamo salos, priklausius'os 

N. Zelandijai, esančios Ramia 
jam vandenyne, nutarė skelbti 
nepnklausomybę.

— Brazilija, Kubui „apsi 
sprendus“ būti „socialistine“, 
r ularė laikytis vienybės su JAV 
n persvarstyti Pabaltijo valsty 
bių klausimą Esą būsią susitvar

KANADA PAKEITĖ KU 
BOS ATŽVILGIU SAVO 

POLITIKĄ
Ryšium su sukilimu Kuboje, 

Kanados min. pirm. J. Dieren 
baker buvo paklaustas apie tai 
nuomonės. Diefenbaker atsakė, 
kad Kuba yra tapusi komuniz 
mo prietilčiu Amerikos konti 
nente. Nors Kanada nedalyvau 
ia ir neremia sukilimo, tačiau 
ii gerai supranta, kad tas komu 
nistų prietiltis yra laisvąjam pa 
šauliui grėsmė.

Kaip žinoma, Kanada ligšiol

IMIGRACIJA KANADON 
1961 METAIS

Pirmąjį šių metų ketvirtį 
Kanadon viso įvažiavo 11,839 
asmens; pernai tuo laikotarpiu 
įvažiavo 16,599. Šiemet lietu 
vių įvažiavo 7, latvių 29, estų 
8; pernai tuo laikotarpiu įvažia 
vo lietuvių 5, latviu 12, estų 21.

VINCO KRĖVĖS VARDO PREMIJA 
Rašytojui Vincui Ramonui

geg. 13 d. įteikta Lietuvių Aka 
deminio Sambūrio suruoštame 
laureatui pagerbti literatūros - 
- miziko koncerte — vakaro 
metu.

Sambūrio pirm. A. Kličius 
trumpu žodžiu atidarė iškilmę 
ir pakvietė Garbės prezidiuman 
Laureatą rašytoją Vincą Ramo 
ną, Jury komis, pirm. Dr. I. 
Gražytę, rašyt. M. Aukštaitę, 
Kleboną ir drauge KLB Kult. 
Fondo pirm. T. J. Borevičiu, 
SJ, KLB Krašto V-bos pirm. 
St. Kęsgailą, K. F. Įgal. I. Rim 
kevičienę. Kun. Dr. F. Jucevi 
Čių, L. Barauską ir J. Kardelį.

Dr. I. Gražytė perskaitė Jury 
komisijos aktą, meniškai išpieš 
tą dail. V. Remeikos. Pakvies 
tas tarti žodį Laureatas V. Ra 
monas, pasisako, kad jam bu 
vusi staigmena gauti premiją už 
mažą knygą (Miglotas rytas) ir 
pasipasakoja apie savo rašyto 
jo darbo sąlygas, apie kūrybos 
priemones ir apibūdinu kaiku 
liuos savo raštų aplinkybes.

Dr. H. Nagys kalbėjo apie 
Laureatą kaip rašytoją ir apibū 
dino jo kūrybą (įdomus jo pa 
sisakymas bus idėtas į sekantį 
NL nr.).

Sveikinimus pradeda raštu 
R-jų dr-ja ir iš Čikagos rašyt. B. 
Babrauskas. Stp. Kęsgailą labai 
gražiai ir motyvuotai kalbėjo

MONTREALIS
IGNAS ŽALYS

Montrealio šachmatų pirmeny 
bėse išėjo nugalėtoju ir tapo 
Montrealio šachmatų 1960 n 
61 metų meisteriu.

Sveikiname meiserį ir linki 
Ine jam tolimesnių laimėjimų.

kyta, kaip Anglijoje ir Vaktika 
ne. . .

— Fordas kultūrinėms pašai 
poms paskyrė 6 mil. dol.

— Geg. 28 d. New Yorke 
įvyksta zarasiečių suvažiavi 
mas.

— Ceilono premjero Banda 
naraiko žudikai, 3 asmens, nu 
bausti mirties bausme.

— Paaiškėjo, kad JAV asu o 
nauto skridimas puse metų su 
vėluotas todėl kad komunistai 
aeronautikos aerodrome sukėlė 
streiką, Maskvos agentu sukurs 
tyli, ir tuo būdu rusai galėjo 
-„pralenkti“ Ameriką...

URANO KASYKLOMS 
ATSIRANDA VILČIŲ 

IŠSILAIKPTI
Amerikai neatnaujinus sutar 

čių dėl urano rūdos tieKimo, EI 
liot Lake urano kasyklos Ka 
nadoje buvo atsidūrusios šuo 
kitoje padėty. Vietovė trumpu 
laiku ištuštėjo. Kasyklos šiuo 
atveju turėjo būti uždarytos 
1963 metais, bet darbas jau ma 
žėjo, ir darbininkai kraustėsi iš 
šios vietovės.

Tačiau paskutiniu metu gau 
ta žinių, kad firma „Eldorado“ 
sudarė sutartį su Anglija, kuri 
firmai duoda užsakymą statyt; 
urano rūdą už 200 milionų dol. 
Palyginti tai nedidelis užsaky 
mas, bet jis duos darbo 3 tūks 
tančiams darbininkų trejiems 
metams. Per tą laiką neabeje 
jama, kad urano rūdos pareika 
lavimas labai pakils ii kasyklos 
galės išsilaikyti.

apie Laureatą ir lietuviškos kny 
gos būseną išeivijoje, lyginda 
mas tai su padėtimi Lietuvoje 
ir tremtyje. T. J. Borevičius pa 
sidžiaugia, kad rašytojai išsilai 
ko ir nepalūžta nelengvose są 
lygose, KF Įg. I. Rimkevičienė 
ir red. J. Kardelis sveikina lau 
reatą ir linki jam kūrybingumo 
■r energijos.

Koncertinėje dalyje L. Ba 
rauskas paskaito iš Migloto ry 
to.

Sol. A. Paškevičienė, palydi 
ma fortep. M. Siegrist, padai 
nuoja St. Šimkaus Oi ko verk', 
sesele, A. Račiūno Lopšinę ir 
Kuprevičiaus Lakštutę. Solistė 
gerai skambančiu balsu, 
labai kultūringai ir gražia inter 
pretacija išpildo savo progra 
mą ir susilaukia publikos gra 
žaus įvertinimo, todėl turi bi 
suoti. Ji turtingai apdovanoja 
ma rožėmis.

J. Akstinas meniškai paskai 
to švelniu humoru perpintą Lau 
ureato apysaką. Pirm. A. Kii 
čiui padėkojus visiems progra 
mos dalyviams, dailininkams 
(J. Akstinas papuošė sceną) ir 
publikai, pradėjo balių, kuris 
buvo gražus ir praėjo jaukioje 
ir nuoširdžioje atmosferoje. 
Laureatas sekmadienio rytą grį 
žo į Čikagą.

TORONTAS 
AUŠRA VARŽYBOSE

Aušra gimnazijų lengv. atle 
likos pirmenybėse aušriečiai iš 
sikovojo: A. Klimas I v. disko 
metime, A. Žaliauskas II v. 200 
yardų bėgime ir trišuolyje, V. 
janulevičius II v. disko metime 
ir šokime į augštį.

Lengvosios atletikos treniruo 
tės vyksta Swansea parke (ten 
pat kur ir praėjusiais metrus) 
šia tvarka : antradieniais, 7—9 
v. v., bėgimai ir šokimai; ket 
virtadieniais, 7—9 v. v., rutu 
iys, jietis, diskas. Visi lengvaat 
lėtai prašomi dalyvauti treniruo 
tėse. Mielai laukiami ir nauji 
tarp 11—17 m. amž.

Norį treniruotis lauko teniso 
žaidime prašom registruotis pas 
K. Šapočkiną, D. Laurinavičių 
ar Tėvą Paulių, O. F. M. Treni 
ruotėm yra gautos aikšteles U, 
Parke antradieniais, trečiadie 
niais, ketvirtadieniais, penkta 
dieniais ir šešadieniais.

N L Mašinų Fonde 
buvo ..................$4,469.00

Malonus vajaus talkininkas
J. Bersenas atsiuntė įnasus
šių tautiečių:
Bersenas Elena, V

Mt. Brydges, Ont. ..20.00
Butkus Jonas,

London, Out...................10.00
Bartkus Aleksas,

London, Ont...................10.00
Ratkevičius Andrius, W

London, Ont...................10.00
Kalnėnas Adomas,

London, Ont.................10.00
Babinskas Vincas,

Longwood, Ont........... 20.00
Bersenas Augenijus,

Mt. Brydges, Ont. ..20.00
Bersenas Zita,

Mt. Brydges, Ont. . . .10.00
Stelmokas Jonas,

Media, Pa, USA ....2.00
Polgrimas P.,

St. Catharines, Ont. ..2.00
NL Mašinų Fondas su šiomis 
įplaukomis dabar turi 4,583.00 
Reikia Mašinų Fonlui 15,000.00 
Trūksta Maš. Fondui 10,417.00 
Naujais NL Mašinų Fondo va 
jaus talkininkais pasižadėjo 
būti:
Daniliūnas Eduardas,

London, Ont., 15 Elmwood 
Ave. E

Eimantas Leonardas, 
London, Ont., 
91 King Edward Ave.

Nuo kapitoliaus padangės
VEIKSNIŲ KONFERENCIJA IR JOS NUTARIMAI

1961 m. balandžio 29—30 
dd., Washingtone D- C. konfe 
lencija, apsvarsčiusi visą eilę iš 
Keltų klausimų, nutarė:

Lietuviškieji veiksniai siekia 
išplėsti bendradarbiavimą su ki 
tomis Sov. S-gos pavergtomis 
tautomis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Kolonialinis pavergimas turi bū 
Ii keliamas Jungtinėse Tautose, 
reikalaujant ištirti visus Sov. 
S-gos nusikaltimus Pabaltijo 
valstybėse.

Konferencija primena didžio 
sioms pasaulio valstybėms, kad 
jos turi tęsėti pažadus, padary 
lūs Atlanto Charteryje, įrašytus 
į Jungtinių Tautų Chartcrį ir į 
žmogaus Teisių Deklaraciją. 
Lietuva, Latvija ir Estija, o 
taip pat kitos sovietų S-gos pa 
vergtos tautos turi būti išlaisvin 
tos.

Kol tatai neįvykdyta, lietu 
viskųjų veiksnių konferencija 
nutaria daryti visas pastangas, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty 
bės ir toliau kas metai skelbtų 
Pavergtų Tautų Savaitę, kad 
palankiai vertintų ir palaikytų 
pavergtų tautų laisvinimo valią.

Kad radio Free Europe ne 
darytų diskriminacijos lietu 
viams, latviams ir estams.

Kad Voice of America be 
bendrinių informacijų lietuvių 
kalba skirtų daugiau laiko iie 
tuviškai tautinei, politinei ir kul 
tūrinei informacijai.

Lietuviškieji veiksniai imsis 
priemonių supažindinti Afrikos, 
Azijos ir Pietų Amerikos tau 
tas su sovietinio kolonializmo 
apraiškomis ir konkrečiais pa 
vyzdžiais Lietuvoje.

Lietuviškieji veiksniai sula 
na, kad ketindami kurą poiili 
nę akciją lietuviškoje visuome 
nėję, prieš pradėdami tą akciją 
vykdyti, jie iš anksto tarp savęs 
susižino ir susitaria.

Kreipdami dėmesį į vis besi 
plėtojančius ryšius tarp tautos 
okupuotame krašte ir išeivijos 
laisvajame pasaulyje, veiksniai 
nusistatė, kad ryšių palaikymas 
turi apsiriboti asmeniškais ry 
iais tarp giminių ir pažįstamų 
ir jokiu būdu neturi būti išplės 
tas iki ryšių užmezgimo su kraš 
to okupanto patikėtiniais ar jo 
Įstaigomis, tikslu tiesioginiai ar 
netiesioginiai teisinti ar šveinin 
ti krašto okupacijos faKtą ar 
okupacijos padarinius bet ku 
nuo požiūriu — politiniu, teisi 
niu, kultūriniu ar kuriuo kitu.

Konferencija dėkoja visai 
lietuvių visuomenei laisvajame 
pasaulyje už nepailstamas pa

Demereckas Juozas,
Winnipeg, Man,,
170 Izabel St.

Anderson T. J.,
Calgary, Alta,
516, 1st. Ave. S. W.

Bagdziūnas Bronius,
Lachine, P.Q., 766, 7th Ave.

Myle Augustas, 37, 5th Ave., 
Verdun, PO 7-4530.

Morkūnas Stasys, 1269 Allard 
Ave, Verdun, PO 8-0890.

Juodviršis Mykolas, Montreal 
20, PO 7-5956.

Krujelskis Juozas, 903 Hind 
land, Jacques Cartier, 
RI 7-3048.

Ratavičius Ksaveras, 51, 68th
Ave, LaSalle, P. Q., 
DO 6-5341.

Šeidys Jonas, 1224 Allard Ave, 
Verdun, P. Q., PO 8-JC92.

Šiaučiuils Juozas, 6897 Maza 
rm, Ville Emard, PQ.

Girinis Leonas,
2560 Langelier,
Apt. 3, CL 4-1438.
Sveikiname naujus talkinin 

kus, dėkojame už malonią tai 
ką ir kviečiame dar daugiau 
talkininkų, nes sutartinis dar 
Das duos geriausių vaisių.

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

stangas ir aukas talkinti Lietu 
vos laisvinimo kovą. Konteren 
cija sveikina brolius ir seseris 
lietuvius okupuotame krašte ir 
pareiškia, kad kova už laisvę 
bus tęsiama iki lietuvių tauta 
Dus laisva ir Lietuvos valstybė 
nepriklausoma.

SUDARYTA POLITINĖ 
VLIKO KOMISIJA

Balandžio 30 d. Continental 
viešbuty, Washington, D. C. 
Įvyko pirmasis tos komisijos po 
sėdįs, kuriame dalyvavo VLI 
Ko prezidiumo nariai — p'im. 
Dr. A. Trimakas, vicepirm. J. 
A. Stiklorius, sekr. H. Blazas 
ir komisijos nariai arch. A. 
Barzdukas, dr. D. Krivickas, 
dr. J. Pajaujis, dr. A. Sužiedė 
lis, pulk. K. Škirpa, dr. V. Vi 
liamas. Vliko pirm. dr. A. Tri 
makas padarė pranešimą. Pla 
Čiai diskutuotas santykių su oku 
puotu kraštu klausimas. K-jos 
pirm, išrinktas dr. D. Kiivic 
kas, sekr. dr. A. Sužiedėlis.

NAUJAS PABALTIEČIŲ 
KOMITETAS

Balandžio 27 d. V/ashingto 
ne buvo pasirašyta ir paskelbta 
Jungtinė pabaltiečių — Ameri 
kos piliečių organizacijų dėklą 
racija Pabaltijo laisvės reiKa 
Jais. Už Amerikos Lietuvių Ta 
rybą pasirašė pirm. L. Šimutis 
ir sekr. dr. P. Grigaitis, už lat 
vių Susivienijimą dr. P. Lejins, 
už Estų tautinį komitetą J. Kan 
gur.

Trijų pabaltiečių Amerikos 
pilietybės veiksnių atstovai nu 
tarė nedelsiant sudaryti ryšio 
komitetą, kuris vadinsis „Jung 
tinis Pabaltijo Amerikiečių Ko 
mitetas“. Jis rinksis periodiškai, 
svarstys aktualius Pabaltijo lais 
vės reikalus ir daiys planus aiei 
čiai.

LIGOS IR NELAIMĖS
Prof. Dr. J. Pajaujui padary 

ta didelė ir sunki operacija, bet 
Dr. J. Pajaujis jau pasveiko ir 
geiokai sustiprėjo, tiek, kad ga 
įėjo dalyvauti VLIKo Politinio 
komiteto posėdžiuose.

Sunkiai serga prof. Karolis 
Žaikauskas, b. Lietuvos Vidaus 
įeikalų ministeris, Klaipėdos 
krašto gubernatorius ir Vyt. Di 
džiojo universiteto profesorius. 
Jis gydomas ligoninėje.

— Vėžio liga mirė kino ar 
tįstas Harry Couper.

— Nixon siūlo Kennedy su 
sitikti su Chruščiovu ir išsiaiškin 
ti. • __j
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Nepriklausoma Lietuva
' INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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Gerai pasiruoškime
VISUOTINIAM KANADOS 

kuris bus vykdomas šių
Ligšiol mes tiksliai nežino 

me, kiek Kanadoje yra lietu 
vių, o tas daugeliu atvejų svar 
bu žinoti, nes mūsų, kaip lietu 
vių, svoris čia pareika ne tiktai 
nuo žmonių kokybės.

Labai daug sveria tautos 
žmonių kokybė: teisingi, darbš 
tūs, išauklėti, išmokslinti, blai 
vūs ir tt. Tai vertingi žmonės. 
Bet taip pat svarbu ir kiekybė: 
skaitlingi, todėl su jais reikia 
skaitytis.

Apie surašinėjimą ,,Nepri 
klausomoje Lietuvoje“ bus dar 
primenama. Bet dabar rašoma 
iš anksto todėl, kad surašymui 
būtų pasiruošta. Tai rašoma vi 
soms lietuvių organizacijoms, 
kad jos iš anksto susirūpintų 
šiuo reikalu ir jau nuo dabar 
pradėtų ruoštis, laiko lieka tik 
’.ai mėnuo!

Svarbiausia reikalas, — kad 
visi lietuviai įsirašytų lietuviais. 
Ar lietuvis gimęs Lietuvoje, ar 
Europoje, ar Kanadoje, — vis 
vien jis yra lietuvis, jeigu jis gi 
męs iš lietuvių tėvų. Ar Kana 
doje gyvenantis lietuvis yra Ka 
rados pilietis, ar jis yra Lietu 
vos pilietis, ar jis dar kurios ki 
tos valstybės pilietis,—vis vien 
jis yra lietuvis, jei gimęs iš tėvų 
lietuvių. Todėl ir surašymo ne 
tu lietuvis privalo užsirašyti tik 
tai lietuviu, ne kanadiečiu, ne 
čiabuviu, ne anglu, ne amerikie 
čiu, — bet tiktai lietuviu.

Visos lietuviškos organizaci 
jos jau dabar turėtų pradėti aiš 
kinti ir įtaigoti tautiečius surašy 
mo metu užsirašyti tiktai lietu 
viais. Kol veik:a dar mokyklos, 
mokytojai turėtų paskirti laiko 
ir mokiniams išaiškinti, kad jie 
yra lietuviai ir kad jų prievolė 
yra į surašymo duomenis būti 
įrašytiems lietuviais, ir kad jie 
savo tėvus taip pat paskatintų 
įsirašyti lietuviais ir vaikus įra 
šylu tiktai lietuviais. Būtų labai 
gražu ir naudinga, kad ir lietu 
viai kunigai savo parapiječius 
patartų užsirašyti lietuviais. Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės 
organizacijos ypatinga pareiga 
yra susirūpinti, kad visi koloni 
jos lietuviai įsirašytų tiktai lie 
tuviais ir savo vaikus būtinai įra 
šytų lietuviais.

Turėkime prieš akis faktą, 
kad Kanada yra labai savaimin 
gas kraštas. Tai yra labai jauna 
ir sparčiai auganti valstybė, ku 
rioje sąlygos kinta greitais tem 
pais. Čia kas nauji metai susida 
io naujos sąlygos.

Kitose valstybėse yra pakan 
karna, kad kiekvienais metais 
būtų priskaičiuojami gimę, ati 
mami mirę, ir viskas yra aišku. 
Kanadoje po karo viens gyven

GYVENTOJŲ SURAŠYMUI, 
metų birželio mėnesį.

tojas prisidėjo prie- aštuonių bu 
vusių. Dauguma jų, t. y. irni 
grantų, pasilieka, kiti grįžta na 
mo, treti keliasi kur nors kitur. 
Net ir pačioj Kanadoj jie juda 
nuolat. Daugely miestų ir mies 
telių net po trečdaliai gyven 
tojų yra nauji, vieni atvažiavo 
iš kitų valstybių, kiti atsikėlė iš 
pačios Kanados.

Be kilnojimosi, yra ir kiti ju 
dėjimai — ir asmens keičia sa 
vo gyvenimo būdą daug daž 
niau kaip kur kitur. Žmonės 
nuolat keičia darbus, didina sa 
vo uždarbius, juda iš vieno 
miesto į kitą, eina į pneinies 
čius, iš apartmentų į savo nuo 
savus namus. Dygsta nauji mies 
lai, miesteliai virsta miestais, 
ūkiai tampa pramonės centrais.

Vienas iš svarbiųjų ir sunkių 
jų darbų vyriausybei ir jos įstai 
goms sudaryti planus verslams 
ir daryti nutarimus prisitaikant 
prie tokio judėjimo. Galima bū 
tų ką nors daryti, tik tiksliai ži 
nant prie ko tie pasikeitimai ve 
da ir kaip jie atsilieps į žmonių 
gyvenimą. Ir kas bent dalinai 
galima atsiekti tik darant surasi 
nėjimus, kas yra daroma vieną 
kartą per dešimtmetį visų Ka 
nados gyventojų ir iš to daiant 
išvadas.

Valstybėj, tokioj kaip Kana 
da, tai yra didžiulis uždavinys. 
Kanada didelis plotas, kaip vi 
sos Europos, yra dalinamas į
l, 350 surašinėjimo apygardų. 
Kiekviena apygarda dalinama į 
apskaičiavimo apylinkes, skai 
tani, kad kaimo apylinkėj gy 
ventojų būtų nuo 100 ligi 700, 
o miesto apylinkėj būtų nuo 
500 ligi 1,200 asmenų. Kiekvie 
na iš šių 30,000 apskaičiavimo 
apylinkių dalinama surašinėto 
tams, kurie eina nuo durų ligi 
durų ir surašinėja žmones ir lak 
tus. Kiekviena Kanados šeima 
tokį surašinėtoją priims 1961
m. birželio mėnesį.

Surašinėtojai bus reikalingi 
pagalbos ir kooperavimo iš vi 
sų srities žmonių.

Reikia žinoti, kad kiekvienas 
klausimas yra būtinai reikalin 
gas atsakyti, tai yra svarbu sta 
tistikai, Kanados vyriausybei ir 
verslams. Atsakymai bus panau 
dojami išimtinai statistikos rei 
kalams, o ne kam nors panau 
doti prieš asmenis, juos davu 
sius. Surašinėtojai, kaip ir pati 
ministerija, kuri surinks visus at 
sakymus, yra prisaikdinti išla» 
kyti paslaptis, ir jokiu būdu ne 
panaudoti kitiems tikslams, — 
todėl nėra jokio reikalo slėpti 
tai, ko surašinėtojai klausia

Svarbiausia gi lietuviui užsi 
rašyti lietuviu. J. Kardelis.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
K. L. B. — ŠALPOS FONDO APYSKAITA 

už laikotarpį: 7. 10. 1960. — 15. 5. 61.

LENKIJOS SEIMO RINKIMUOSE DALYVAVO 16 
VYSKUPŲ

Naujo Lenkijos seimo rinki 
mai įvyko bal. 16 ir dabar jau 
vra žinoma, kad rinkimuose 
dalyvavo apie 90% turinčiųjų 
eisę balsuoti. Rinkimuose da 

lyvavo ir 16 vyskupų, o kaiku 
rių parapijų klebonai į rinkimus 
ėjo vedini būriais parapijiečių. 
Praėjusiuose rinkimuose, kai 
dvasininkai buvo susitaikę suval 
džia, dalyvavo ir kardinolas

Wyszynski, dabar gi, po susi 
kirtimo su Gomulka, neskelbia 
ma, ar jis ėjo balsuoti.

Į Lenkijos seimą išrinkta 460 
atstovų, bet kandidatų buvo iš 
statyta 616, — tat lenkai dali 
nai galėjo pasirinkti, ypač, kad 
iš 616 kandidatų buvo ii 180 
kandidatų ne komunistų, bū 
tent: 130 liaudininkų, 39 demo 
kratinio susibūrimo, 5 katalikų

KAI SURAŠINĖTOJAS ATEIS, 
PADĖKITE JAM MŪSŲ VISŲ LABUI!

Gyventojų surašymas Kanadoje vykdomas kas dešimt 
metų. Jei surašinėtojas pas jus lankysis pirmą kartą, 
atminkite, kad jis tuos pačius klausimus duoda kiekvienam 
asmeniui Kanadoje. Tarp kitų klausimų surašinėtojas 
teirausis apie kiekvieno jūsų šeimos nario pavardę, amžių 
išsilavinimą ir užsiėmimą. Surinkus šias informacijas iš 
kiekvieno kanadiečio, kanadiečiai galės geriau planuoti 
ateities mokyklas, viešuosius patarnavimus, viešojo ger
būvio tarnybas ir prekybos bei pramonės išvystymą.
Visos informacijos, kurias jūs suteiksite surašinėtojui, yra 
laikomos griežtoje paslaptyje. Pagal įstatymus jos negali 
būti naudojamos tokiems tikslams, kaip mokesčiai, karo 
tarnyba, mokyklų lankymas, arba valstybinių, provincijų 
bei savivaldybių įstatymų ir nuostatų įvykdymui.
Gyventojų surašinėtojui atėjus į jūsų namus, prašome 
tiksliai atsakyti visus jo klausimus. Padėkite jam atlikti 
darbą, kuris yra svarbus mūsų visų ateičiai.

Skelbiama Prekybos ir Pramonės Ministerio 
Gerb. George Hees pavedimu.

Anapus gelež
GRUBUS FURCEVOS 

PRISIPAŽINIMAS
„Judaica“, Šveicarijoje lev 

džiamas žurnalas, kovo mėn. 
n-ryje pranešė apie tolimesnes 
žydų pastangas iš Maskvos iš 
gauti geresnį Sovietų S-gos žy 
dų traktavimą. Tuo reikalu įvy 
kęs pasikalbėjimas tarp Sov. 
S-gos kultūros ministerio Fur 
čevos ir neminimo žydų veikė 
jo. Furceva pabrėžusi, kad so 
vietinio filmo pramonėje esą 
net 34% žydų, mokslų akade 
mijoje 10% ir pan. Be to, paša 
ke Furceva, žydams ypatingų 
teisių jau vien dėl to nesą gali 
ma suteikti, kad kaip tik „dabar 
tyje rusų valdomos tautos per 
siima rusų kalba ir kultūra“. Ki 
taip tariant, jei visos kitos tau 
tos rusinamos, išimties legali 
sudaryti žydai... E.

organizacijos ,,,Znak“, 3 katali 
kų org. ,,Pax“ ir 3 bendruome 
ninio krikščionių apsijungimo 
nors visi jie buvo sudėti į vieną 
sąrašą.

Po rinkimų Varšuvoje įyvko 
katalikų kunigų „Caritas" orga 
nizacijos suvažiavimas, kuria 
me dalyvavo 459 kunigai. Suva 
žiavimas apsvarstė valdžios dar 
bų programą ir kunigijos joje 
dalyvavimą. Po to organizaci 
jos valdyba lankėsi pas min. 
pirm. Cyrankevičių, kur buvo 
ir keli kiti ministerial. Oficialiai 
valdžios agentūra Pat pranešė, 
kad „susitikimas praėjo ma. > 
nioje ir nuoširdžioje atmosfe 
roję”.

inės uždangos
VAGYSTĖS IR SUKČIAVI 
MAI ŽYDI LIETUVOJE
Vilniaus „Tiesos“ žiniomis, 

respublikos prokuroras lankėsi 
kai kuriuose provincijos kolcho 
zuose ir atidengė įvairias sukty 
bes. „Paryžiaus komunos“ kol 
chozo pirm įninkąs Gavorka pa 
sisavinęs 70.000 rublių, gautus 
už linus. Be to, dar savavalis 
kai pardavė 24 tonas grūdų. 
Spekuliantas S. Gilša, rajono 
vadovų globojamas, pirkdamas 
kolchozams karves ir atlikda 
mas kitus pavedimus, neteisėta 
keliu taip pat pasisavino didžiu 
les sumas. Eilėje kolchozų bu 
vo varoma plati spekuliacija.

„NEIŠSKIRIANT NĖ 
REAKCINĖS KRYPTIES...”

Maskva, pasirodo, pradėjo 
leisti „Filosofijos enciklopedi 
ją“, kurioje taip pat „numatyta 
gana gausiai teikti žinių ir apie 
filosofinės bei visuomeninės 
minties vystymąsi Lietuvoje, 
apie žymesniuosius jos atstu 
vus, neišskiriant nė reakcines 
krypties veikėjų” — rašo Lit. 
ir M. Toje enciklopedijoje esą 
rašoma apie J. Adomaitį - Šer 
ną, J. Biliūną, S. Daukantą, A. 
Dambrauską - Jakštą. Bet rašo 
toki „filosofai“, kaip J. Žiugž 
da, A. Griška ir panašūs.
SYDNĖJAUS CENTRINIAI 

LIETUVIŲ NAMAI 
greitu laiku bus pertvarkomi, 
padidinant salę — pristatant 
naują priestatą. Naujam priesta 
tui planą paruošė inž. P. Dirkis, 
pagal kurį jau yra gauta pasko 
la.

Išleista:

Bendrai 
šalpai

Vasario 16 
gimnazijai Viso

Gauta:
107 Rėm. Būrelio Toronte. . . . •• 50— 50—
Pavieniai asmenys...................... 5.— 5—
J. Paulaitis, Sudbury, Ont.. . . 67.— 67 —
KLB Wellando Apyl................ 5.— 5—
12-13 Rm. Būr., Sudbuiy, Ont. 216— 216—
S. Noreika, Lethbridge, Alta. 10.— 10—
R. Galinienė, S.S. Marie, Ont.. 20.— 20—
KLB Fort William Apyl......... 85 — 66— 151 —

»» ♦ t 7.50 7.50 15 —
J. Rimkus, Vittoria, Ont.......... 144.25 1-M.25
P. Januška, Windsor, Ont.. . . 31 — 31 —
S. Dabkus, Toronto, Ont......... 62.50 27— 89,50
KLB Hamiltono Š. F................. 200.— 200—
Gydytojų Būrelis Toronte. . . . 80— 80—

Viso 606.25 477.50 1,083.75

S. Dabkus, Toronto, Ont. Vargo Mokykla Vokietijo e. .27—
Edmontono lietuviai, Sibiro lietuviams . . . . .80.—
Banko „Litas“ Montrealyje dividendas 8 . . . 5.22

Viso 606.25 477.50 1,195.97
Saldo 7. 10. 1960.................... ..............

Viso

. 372.05

1,568.02

Bendrajai šalpai.......................................................................  384.—
Seneliams Vokietijoje ...........................................................100.—
Vargo Mokyklai Vokietijoje.................................................lOu.—
Vasario 16 gimn. Vokietijoje..............................................    654.50
Sibiro lietuviams........................................................................ 300.—
Administracinės išlaidos...............................................   17.07

Viso 1,555.57
Likutis kasoje:................................................................. 12.45

Balansas (15. 5. 1961)................................................ 1,568.02

Pastaba: Čia yra daviniai iš K. L. B. centrinio Šalpos Fon» 
kasos. Kai kurios B-nės apylinkės ir organizacijos savo aukas 
yra pasiuntusios betarpiai, tuo būdu ši apyskaita nesudaio p;l 
no Kanados lietuvių šalpos vaikimo.

K. L. B. Šaipos Fondo Valdyba.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

DŽIAMBORĖS FONDA
PARĖMĖ

Po 25 dol. C. Kiliulis, po 10 
dol. kun. K. P. Ažubalis, po 5 
dol. kun. P. Pacevičius, Tėvas 
P. Baltakis, S. Naginionis, C. 
Senkevičius, J. Sinkus, po 4 
dol. B. Simonaitis; po 2 dol. 
St. Boguševičius, J. Šarapnic 
kas, K. Batura, Abromaitis, J. 
Margis, pavardė neišsk., po 1, 
25 dol. V. Rusas, po 1 dol. J. 
Staškevičius, A. Stankevičius, 
V. Jasiulionis, J. Baliukas, A. 
Žinaitis, J. Paurys, K. Stanke 
vičius, A. Pilypaitis, P. Vaito 
nis, T. Ramanauskas, A. Tarvy 
das, S. Jurgelis, M. Kt-zovos, 
A. Tamulynas, J. Mašauskas, 
A. Čepukas, A. Kalvaitis, j\. 
Pranaitis, P. Dauginas, Ona 
Vaitkus, E. Eigilienė, K. Šal 
kauskas, J. Karasiejus, P. Bu 
tėnas, A. Eižinaitė, V. Skrins 
kas, Daubaras, Kalinauskas, 
Scepanovičiūtė, F. Mockus, Z. 
Kirkilis, P. Burneika, P. Švei

AUKOMIS
būtis, M. Pautitnius, I. Va 
dauskas, J. Stanionis; po 50 et.
J. Paužuolis, P, Bersėnas, G. 
Rinkūnaitė, D. Tomašauskaitė, 
po 25 et. A. Sirutis, K. Kirna,
K. Kirna.

Visiems aukotojams Džiam 
bores Fondo vardu tariu nuo 
šįrdžiausią ačiū. Jūsų aukos 
padės skautiškam jaunimui ves 
ti kovą dėl Lietuvos laisves.

Taipogi padėka priklauso 
Džiamborės fono įgalioti 
mams: psktn. V. Rušui, psk 
B. Simonavičiui ir vyr. skl. 
Karasiejūtei už vajaus vykdy 
mą.

Aukas galima įteikti ar pa 
siųsti V. Gudeliui, Džiamborės 
Fondo Įgaliotiniui Kanadai, 
243 Highbury Ave., London, 
Ont.

V. Gudelis.
D. F. įgaliot. Kanadai.

JUOKDARIAI...
BOLŠEVIKAS. KURIS PATS SAVE PAKARIA...

Tai yra sovietinis žurnalis 
tas. Jis, rašydamas aiškų melą, 
turi rasti savo rašymui pateisini 
mą, bet kaip gi melą padaryti 
teisybe?

Štai kažkoks okupacijos šė 
runas, pasivadinęs M. Jackevi 
Čium, baisiai užjaučia Lietuvos 
karo invalidą Pleskevičių, kad 
jis, girdi, organizuodamas pra 
gyvenimą, turėjęs išleisti šlamš 
tiškus Michaldos pranašavimus 
ir, likęs be sveikatos, is „veiks 
nių” gaunąs tiktai... pnevartavi 
mą ir todėl turėjęs rašyti atsi 
minimus „veiksnių” privers 
tas...

Visa gi šėrūno Jackevičiaus 
nelaimė glūdi tame, kad jis 
pats save pakaria: jis apgailės 
tauja karo invalido nedalią, 
kai tuo tarpu Lietuvos okupan 
tas, Rusija, pirma ką okupavusi

Lietuvą padarė, tai išvaikė Lie 
tuvos savanorius - kūrėjus ir 
karo invalidus, nors kai k 
jų okupantui reikėjo nešte iš 
nešti gatvėn, nes iš karo invali 
dų namų jie patys nepajėgė iš 
eiti, o išmesti gatvėn, neturėjo 
iš ko ir kaip gyevnti.

Tat ir šėiūno Jackevičiaus 
verkšlenimas, kad Pleskevič’us, 
kaip šimto procentų invalidas, 
vargsta, yra tiktai krokodilo 
ašaros, o jo bandymas Pleske 
vičių užjausti yra paties savęs 
tempimas j kartuves, nes Jacke 
vičius nieko negali pasakyti, 
kad sovietinė diktatūra, oku 
pavusi Lietuvą, visų pirma iš 
metė į gatvę karo invalidus už 
lai, kad jie kovojo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę...

Mandrapypkis.
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Ryžto ir aukos pergale
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS
Kiekvienas kraštas, kiekviena tauta, kiekviena vi 

suomenės klasė turi savo kančių kelią, turi savo kapi 
nius, kurie ženklina kovų ir laimėjimų ar pralaimėjimų 
etapus. Per aspera ad astrai Kas neturi kankinio tra

ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVOS KREPŠINIS ESTAFETĖ

icijos, ths neturi ir

MŪSŲ KOVA YRA
Laisvės istorija yra rezisten 

cijos istorija, — nurodė Wood 
row Wilson vienoje 1912 m. 
New Yorke pasakytoje kalbo 
je. Iš tiesų, paskutinio dv.de 
šimtmečio Lietuvos istorija te 
gah būti suprasta ir rašoma tik 
kaip lietuvių tautos nepaliauja 
mos rezistencijos istorija.

Prieš 20 su viršum metų pra 
sidėjusi didžioji Lietuvos tauti 
nė rezistencija, kūną 1941 m. 
birželio 23 d. vainikavo visuo 
tinis Lietuvos sukilimas ir kuri 
1944-52 m. prasiveržė nauju, 
plačiu, didvyrišku visą kraštą 
apėmusiu karu, dar nėra baig 
ta. Tačiau toji lietuvių tautos 
rezistencija jau turi savo islori 
■ą, kuri sudaro neatskiriamą da 
Ij visos nūdienės Europos isto 
rijos, ypač antrojo pasaulinio 
karo metu Europoje vykusi is 
ir kaikur tebevykstančios tautų 
laisvės kovų istorijos.

Šis lietuvių tautos laikotar 
pis dar laukia savo poetų ir is 
torikų. Tų, kurie, kaip sakė Cer 
vantes, savo poetinėje vaizduo 
tėję gali apdainuoti dalykus ne 
būtinai tokius, kokie jie iš tikrų 
jų buvo, bet kokiais jie galėtų 
ar turėtų būti. Ir taip pat tų, 
kurie skaudžios, dar nesenos 
praeities įvykius savo istorinės 
tikrovės žvilgiu turi aprašyti 
taip, kaip jie iš tikro vyko ir 
kokie jie tikrai buvo, nieko ne 
perdėdami ir nieko nenutylėda 
mi.

Atrodytų, kad šiemet suei 
nant dvidešimtmečiu! nuo 1941 
m. visuotinio Lietuvos sukili 
mo, jau buvo laikas iškelti d>e 
nos švieson šį ilgą lietuvių tau 
tos vedamą pasipriešinimą oku 
pantams. Tai būtų geriausias at 
sakymas visiems sovietinių oku 
pantų melagingiems teigimams 
apie tariamą lietuvių tautos , sa 
vanorišką” savo laisvės ir nepu 
klausomybės atsisakymą. Ir tai 
būtų gal pats geriausias ir pavei 
kiausias įrodymas abejingiems 
Vakarams, negu visi mūsų pro 
lestų ir deklaracijų pareiškimai, 
kad lietuvių tauta visad troško 
ir tebetrokšta gyventi nevaržo 
mu, laisvu ir nepriklausomu gy 
venimu ir su jai primesta vei 
gystės padėtimi niekad nesutiks.

DIDVYRIS VISA TAUTA
Kiekvieną kovą lydi aukos, 

kurias ilgainiui neišvengiamai 
apdengia užmiršimo šydas.

Tad ar nebūtų mūsų šventa 
pareiga prisiminti ir kiek gali 
ma iškelti vardus tų, kurie tą

tradicijų.
Vaclovas Biržiška, 

„Praeities Pabiros", 215 p.

MŪSŲ GYVENIMAS...
kovą kovojo, aukojosi, žuvo ar 
už tautą nukentėjo? Ar bent 
tuos vardus sau sužymėti, kad 
jie nebūtų amžiams pamiršti.

„Tie, kurie kovojo ir žuvo, 
kurie kentėjo vargą ir jį išvar 
go, kurie ateičiai kelią tiesdami 
sunkiai dirbo, galėtų reikalauti, 
kad jų anūkai ir proanūkiai jų 
vargų ir kovų nepamirštų", ra 
šė įžymus lietuviškos knygos ir 
laisvės kovų dėl lietuvių spau 
dos tyrinėtojas Vaclovas Bir 
žiška. Tą ilgus metus vestą lie 
tuvių spaudos laisvės kovą jis 
teisingai vadino ne spaudos 
draudimo laikotarpiu, bet lietu 
vių tautos 40 metų karu, „ku 
rio kareiviais buvo visa tauta, o 
karžygiais tie, kurie dėl to karo 
nukentėjo". (V. Biržiška, „Lie 
tuvių Golgota“, Praeities Pabi 
ros, I960 m. 219 psl.).

Kaip aname, praeito šimtme 
čio 40 metų lietuvių tautos ka 
re, taip ir šioje nūdienių laikų, 
jau per 20 metų trunkančioje 
lietuvių tautos laisvės kovoje 
dalyvauja visa tauta. Ir toje 
laisvės kovoje, prancūzų ištari 
ko Jules Michelet žodžiais ta 
riant, taip pat „nuo pradžios iki 
galo tėra vienas didvyris — vi 
sa tauta".
(Tęsinys sekančiame numery: 
Nenušviesti praeities lapai).

SOVIETINĖS NOVELĖS 
APIE „NEKLAIDINGŲ 

ŽMONIŲ” LIKVIDAVIMĄ.
Alf. Bieliauskas rašytojų žur 

nale „Pergalėje” (4 nr.) recen 
zavo R. Lankausko novelių rin 
kinj „Klajojantis smėlis“, išė 
jusį Vilniuje. Recenzija prik’rp 
ta visiškai partiniam kurpaliui. 
Aptardamas novelių atskirus ti 
pus, kurių tarpe yra daug „nei 
giamų” (partiniu atžvilgiu) ti 
pų, Bieliauskas t. k. nusiminęs 
pripažįsta: . .... nors gyvenimo
sąlygos pasikeitė greitai ir iš es 
mės, buržuazinė psichologija gi 
liai įleidus šaknis“. Recenzen 
tas gėrėdamasis pritaria auto 
riaus novelėse dėstomai min 
čiai, kad tokie „nereikalingi m 
dividai (senų tradicijų pasekė 
jai) turi mirti netik dvasiškai, 
bet net fiziškai". Ir šiaip nove 
lėse yra daug apie „nereikalin 
gus žmones".

* Dr. L. Pašaitienė, lietuvė gy 
dytoja, verčiasi gydytojos prale 
tika Hamburge.
• J. Jurkonytė tęsia pritaiko 
mojo meno studijas Londone, 
gaudama anglų stipendiją.

lietuviai veikia visur
J. Amerikos Valstybės.

KA APTARĖ LIETUVIS 
‘ KIEJI VEIKSNIAI

Vašingtone politinių veiks

Tomis pat dienomis Vašing 
tone buvusi latvių, panašios or 
ganizacijos, kaip Altas, konfe 
rencija, kurioje dalyvavo ir es 
tų ir latvių Alto atstovoi. Ta

turi geriausią pamainą iš Pabal Gegužės pirmoji diena stove nių konferencijoje dalyvavo 
tijo valstybių, nes įvykusiose jo ne tik įvairių susirinkimų ir Lietuvos atstovas J. Kajeckas, 
rungtynėse Leningrade (Pabal demonstracijų ženkle, (jose da Aito vykdomasis k-tas — • L. 
tijo vykstančiose sportinėse var lyvavo ir sportininkai) bet taip Šimutis, P. Grigaitis, E. Bart
žybose, dažniausiai priskiria 
mas yra Leningradas arba Gu 
dija) mūsų jaunieji sportiniu 
kai iškovojo pirmą vielą. Ypač 
gražiai sukovojo lietuvaitės, lai 
mėdamos pirmas vietas 13—14 
m. amžiaus grupėje, 15—16 
m. ir 17—18 m. kai tuo tarpu 
berniukai buvo pirmi 15 — 17 
m. amž. riboje, kitose uzinida 
:ni antras vietas. Galutinė ko 
mandinė padėtis buvo tokia: 
1) Lietuva 30 t., 2) Leningra 
das 20 t., 3) Latvija 18 t., 4) 
Estija 10 t.

LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE, 

gauta eilė staigmenų, kurių 
„kaltininkais“ buvo provincijos 
komandos. Ir taip, Vilkaviškio 
Melioratorius nugalėjo Klaipė 
dos Baltiją 2:1, o Akmenės Ce 
mentininkas — Kauno Inkarą 
tokia pačia pasekme, Tauragės 
MSK įveikė Kauno KKI net 
3.0. Kitos pesekmės: Šiaulių 
Elnias — Plungė 2:0, Uknier 
gė — Kretinga 1 :1, Telšiai — 
Mariampolė 3:1. Žiūiovų pro 
vincijoj daugiausiai buvo 1 au 
ragėje — 3000, tuo tarpu Vii 
niuje. Lokomotyvo ir Kauno 
Limos rungtynes stebėjo 1,5 
tūkst. sporto mėgėjų.

Sov. S-gos augšloje lygoje 
Vilniaus Spartakui ir toliau sun 
kokai sekasi laimėti taškus, nes 
žaisdamas mūsų sostinėje prieš 
Voronežo Trud, Spartakas pa 
siekė tik lygiąsias — 2:2, ture 
damas tris ankstyvesnius pralai 
mėjimus. Panašiai eina Kauno 
Banga „B“ klasėje, dar nelai 
mėjusi nė vienų rungtynių.

pat, įvairios rungtynės buvo pa 
skirtos atžymėti šią šventę. 
Kaip rašo vilniškis „Sportas“ 
Kaune, įvairių transparently ir 
vėliavų jūroj, sunku buvo at 
skirti prie Karo Muzėjaus užra 
šą „startas — finišas“ (Lietu 
voj išleistas sportinės terminolo 
gijos žodynas, tačiau, atrodo, 
juo visiškai nesidomima, nes už 
rasas turėtų skambėti „pradmė 
— baigmė“ —- K. B.). Mat, 
nuo Karo Muzėjaus buvo pra 
dėtas estafetės bėgimas Kauno 
gatvėmis. Septynių km nuotolį 
pirmi baigė Kauno Politechni 
ko Instituto studentai, po de 
rimties sekundžių antrieji aibė 
go Kūno Kultūros Instituto stu 
deniai ir treti buvo medikai.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Naują jaunių plaukimo 

rekordą atsiekė keturidlikame 
tis Vincas Vaivada iš Mariam 
polės, nuplaukęs 1500 m 1. st. 
per 21 min. 69,6 sek.

— Lietuvos šachmatų meis 
terio vardą iškovojo V. Mikė 
nas,, prieš Vistaneckį ir Lapie 
nį.

— Komandinėse stalo teniso 
pirmenybėse po lygiai taškų su 
.rinko Vilniaus Ramunė ir Kau 
no R. vėliava. Meisterio var 
•jas bus išaiškintas gegužės 16 
d. susitikus toms komandoms. 
Tuo taipu, Šiaulių JAK ir Ma 
žeikiai,-privalo apleisti stalo te 
niso lygą> kaip užėmus.os 
paskutines dvi vietas.

— Kauno krepšinio pirneny 
bėse kovojo dešimt moterų ir 
dvylika vyių komandų. Nuga

Pr°ga.
pradėtas neujas trijų Pabaltijo 

tautybių Amerikoje 
bendradarbiavimas,

Pasirinkite iš Kanados Įvairiausių raštų, vilnos, 
arba vilnos'su nylono bei oriono mišiniais koji
nių: elastiškos arba dvipidžio stiliaus. Pirmau
ja verte bei kokybe. (S-16-i)

kus, A. Vaidyla, M. Kižytė; 
Vliko prezidiumas — A. Trima 
kas, H. Blazas, J. Stikliorius; 
Lietuvos Laisvės komiteto — 
P. Vainauskas ir J. Audėnas ir 
Balfo pirm. kan. J. Končius,

Išsamų pranešimą apie tarp 
tautinę padėti >r Vliko veiklą 
padarė dr. Trimakas. Buvo 

konstatuotas Vliko darbų 
apimties plėtimas.

Daugiausia efektyvi esanti in 
formacinė veikla; Be ligi šiolei 
išleidžiamų Eltos informacinių 
biuletenių lietuvių, vokiečių, 
anglų, ispanų kalbomis, jau ruo 
šiamasi leisti prancūzų kalba, 
kuris numatomas kuo plačiau 
skleisti tarp naujai įsisteigusių 
valstybių.

Dr. Grigaitis painformavo 
apie Alto veiklą, o ypač apie pa 
skutinėmis dienomis turėtus 
kontaktus su senatoriais, kong 
resmanais ir su valstybės Dep. 
pareigūnais.

lėtojakis išėjo Žalgirio moterys 
ir „Statybininko“ vyrai.

— Tarpmiestinėse lauko te 
niso rungtynėse Šiauliai nugalė 
Įėjo Panevėžį 4:1.

— Kauno jaunieji futbolinin 
kai laimėjo pirmą vietą suieng 
tame, Vilniaus, Klaipėdos, Šiau 
lių ir Panevėžio miestų turny 
le, baigmėje Įveikdami Vilnių 
4:2. Treti buvo klaipėdiečiai.

IŠ VISUR
— HSV Hamburgo futboli 

ninkai pralaimėjo trečias rung 
lynes Briuselyje FC Barcelona! 
0:1 ir tuo pačiu liko išeliminuo 
ti iš Europos futbolo taurės pir

sudarytas „Join Baltic Ameri 
cane Comunjttee", kuris pasira 
šė plačią politinę deklaraciją, 
laisvinimo reikalu.

LLK atstovas J. Audėnas pa 
informavo apie LLK plačiu 
mastu vedamą okupuotosios 
Lietuvos visapusišką gyveniniu 
.yrimą. Renkami to faktai, ruo 
IŠiamos studijos ir skelbiama 
leidiniuose.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Laisvės Komitetai 

periodiškai leidžia Baltic Re 
view ir Revista Baltika žurna 
lūs.

Kun. J. Končius painforma 
vo apie Balfo šalpos darbą, ku 
riuo pasiekiamas ir Sibiras, ir 
Lietuva, ir Lenkja ir kiti kraš 
tai. Balfo pašalpas gauna ir lat 
vių bei estų tremtiniai.

Sujungus veiksnių kompeten 
cijos ir veiklos koordinavimo 
klausimus, buvo plačios disku 
sijos, kuriose išryškėjo, kad ne 
buvus pakankamos koordinaci 
jos, veikiant dėl Vatikano ir 
Brazilijos įvykių, kur skaudžiai 
buvo paliesti Lietuvos reikalai.

Pakankamai išryškėjo, kad 
sovietinis kolonializmas visų 
platumu išsišakojo Pabaltijo 
valstybėse ir mūsų pareiga lais 
vajam pasauliui duoti kuo dau 
giau ginklų kovoje prieš kolo 
nializmą, kur jis bebūtų.

Be to, plačiai buvo diskutuo 
ti ir ryšiai su tauta.

Lietuvos atstovybėje buvo 
ne tik konferencijų dalyviams, 
bet ir valstybės departamento 
pareigūnams, bet latviams ir es 
tams parengimas. Kor.

menybių.
— Toronto šv. Mykolo kolo 

gijos komanda laimėjo Kana 
dos jaunių ledo rutulio meiste 
rio vardą, baigmėje nugalėda 
ma Edmontoną 4 :2. Komandą 
treniruoja kunigas D. Bauer, ku 
ris pats yra buvęs geru žaidėju.

— Š. Korėjos bėgikė atsiekė 
naują pasaulio rekordą 800 m 
bėgime, parodydama 2 min.
1.2 sek. laiką.

— Europos vyrų krepšinio 
pirmenybėse pusiaubaigmėje 
gautos šios pasekmės. Bulgari 
ja — Turkija 60:57, Čekija— 
Izraelis 64:51, Vengrija—Len 
.<ija 53—43, Jugoslavija — R. 
Vokietija 82 :73.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Vengrija 
— Olandija 3 :0, Čekija—Mek 
sika 2—1, V. Vokietija — Ma 
rokas 2:1.

— D. Johnson atsiekė naują 
100 jardų bėgimo rekordą —
9.2 sek.

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIME

paaiškėjo: Kan. dr. J. B. Kon 
čius gegužės 12 d. išvyko į Eu 
ropą tarptautinių organizaciių 
reikalais.

Washingtone paaiškėjo, kad 
maisto paskirstymas lietuviams 
tremtiniams V. Vokietijoj yra 
sulaikytas, kol ateis papildo 
mos vokiečių valdžios inlorma 
cijos, JAV pareikalautos.

Pašalpa rūbais Lenkijos lietu 
x iams lengviau praeina pro mui 
tines Lenkijoj, jei siuntiniai 
siunčiami iš JAV.

Balfo centras gauna daug 
vaistų receptų iš Lenkijos, ku 
rie yra arba suklastoti ar kitais, 
ne sveikatos motyvais, išrašyti.

Birželio sukakties proga Bal 
fo veikėjai stengsis organizuoti 
lėšas deportacijų aukoms pa 
remti.

Nukelta į 6-tą psl.)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

24.
XIII

Barvainis pasitiko žmoną šaltai ir oficialiai.
„Jis mane įtaria, o aš negaliu net pradėti teisintis, — 

mąstė Viktorija. — Aš kalta, kalta, kalta. Ir nėra ko teisin 
tis. Ir ko pagaliau man teisintis? Aš kalta ne prieš Tomą, o 
pati prieš save”.

Apgaulė buvo svetima Viktirijos prigimčiai. Pamelavusi 
vyrui apie automobilio avariją. Barvainienė vaikščiojo susi 
krimtusi; štai kodėl taip staigiai prasiveržė jos įniršis, vy.ui 
sužinojus andai apie jos — tegu ir nekaltą — melą. Susikrim 
timą nuo įniršio skiria labai plonytė pertvara. . .

„Na, jei Tomas paklaus vis dėlto apie tą kelionę? Tylėti 
ar meluoti? Tačiau kodėl turėtu jis manęs klausti?”

Ir vis dėlto jai buvo neramu. ..
Darbas ligoninėje įėjo į senas vėžes. Dabar jau kiekvie 

ną dieną Viktorija jautėsi tvirtesnė terapautė. Bet terapija te 
buvo tik pereinamasis etapas: Viktorijos laukė specializacija. 
Kur ir kada teks jai vykti mokytis? Apie tai tuo tarpu niekas 
dar nekalbėjo.

Taip slenkant rundens dienoms, iškrito ir pirmasis snie 
gas. Išrito jis netikėtai, vieną tylią naktį. Pabudę rytą, Bar 
vainiai pamatė sniegu apibertas šakas. Jis tirpo čia pat, jiems 
bežiūrint, tačiau žiema jau beldėsi į namų duris.

Žiema turi daug poezijos, tačiau dar daugiau nepatogu 
mų. Barvainiui tekdavo keltis valanda anksčiau, kai miegas 
pats saldžiausias. Jis eidavo į malkinę kieme ir skaldydavo 
pliauskas. Žvarbus vėjas {raudindavo veidus ir nužerdavo 
nuo akių paskutinius miego likučius. Malkas skaldyti buvo 
gana malonu; užtat kurti krosnis buvo tikra kankynė.

— Ar nemanai, kad reiktų mums pasijieškoti kito buto?

— tarė vieną tokių šaltų rytmečių Barvainienė. — Be namų 
darbininkės žiemą niekaip neišsiversime. O rasti darbininkę
— beveik neįmanoma. Aš mielai apsigyvenčiau nortf vieno 
kambario bute, su centriniu šildymu, su dujomis. Žiūrėk, kiek 
pastatyta naujų namų.

— Nežinau, kaip mes tokį kambarį galėtume gauti, Vik 
torija,’— atsakė Barvainis, nežiūrėdamas į žmoną. — Piunų 
pirmiausia aprūpina tik tuos, kurie iš viso neturi butų. Be to...

— Be to?
— Tu gi, kaip girdėjau, važiuosi pusmečiui į Maskvą ar 

į Leningradą.
— Juo labjau reikalingas toks butas, kad galėtum apsiei 

ti be namų darbininkės.
— O kaipgi aš apsieisiu? Budėjimų metu paliksiu vaikus 

Vienus?
— Nijolė jau didelė. Ji galės tau padėti.
— Tu, Viktorija, juokauji ar rimtai kalbi?
— O kaip tau atrodo?
Jų pokalbis ėmė aštrėti. Nors kalbėjo abu ramiai ir ledi 

niais balsais, tačiau jų akių išraiškos nežadėjo nieko gero.
— Tėte, nereikia, — įsiterpė staiga Nijolė; jos akyse su 

žvilgėjo ašaros. — Nereikia, mama.
— Nijolė sako „nereikia“, — pritarė Gedukas.
— Vaikai, nekliudykit, — griežtai sudraudė Viktorija.

— Ir paskubėkite praustis, nes abu pavėluosiu Nijole tau 
tuoj laikas į mokyklą. — Po pauzos ji pridūrė: — Ar tik ne 
nori man uždrausti, Tomai, įsigyti specialybę?

— Argi aš tau ką nors kada nors draudžiau?
— Galima ir tylint drausti. Kartais tylėjimas blogiau ne 

gu barnis.
— Tai patari man bartis?
— Ak, nebūk kvailas, Tomai. Nevaidink bent toks esąs.
—■ Argi tu tik dabar sužinojai, kad aš kvailas. Protingas 

žmogus seniai su tavim jau negyventų.
— Net seniai? .

— Na, tegu ir neseniai. . . Nesikabink prie žodžio, svar 
bu esmė.

— Nežinau, kaip tu supranti žodį „gyventi“, — kandžiai 
tarė Viktorija. — Bijau, kad „gyventi“ ir „miegoti“ tau tik 
sinonimai.

— Na ir puiku. O kito buto aš nejieškosiu. Aš krausty 
siuos iš Vilniaus, drauge Barvainienė.

— Kol kas tamsta kraustais! iš proto, bičiuli Tomai.
— Bet ne gatvėje. Viešų skandalų nedarau.
Viktorija pravirko. Barvainis nežinojo — iš pykčio ar 

iš silvarto tos ašaros, tačiau poKalbį nutraukė. Jis negalėje 
pakęsti, kai žmona verkia. Seniau ašaros jį graudindavo, o 
dabar pykino.

Po to pašnekesio jų santykiai dar labjau atšalo. Dabar 
juodu vengė bet kokių kalbų, kurios galėtų sukelti ginčus. 
Namuose būdavo tylu, taip tylu, kaip būna fronte prieš dide 
lį puolimą.

Adomėno Viktorija vengė kaip įmanydama. Susitikę — 
pasisveikindavo, pasikeisdavo net vienu antru žod iu, tačiau 
vos pabandydavo Adomėnas ją prakalbinti ar likti su ja dvie 
se, ji tuoj pat dumdavo nuo jo šalin.

Ir vis dėlto vieną kartą Viktorijai teko pačiai jieškotis 
Adomėno draugijos. Tai įvyko pirmo jos savarankiško budė 
jimo parą. Atvežto be sąmonės ligonio ji niekaip negalėjo 
atgaivinti, o vyresnis budintis gydytojas tą savaitę buvo pats 
ligoninės direktorius.

Jį ir išsikvietė tą dieną gydytoja Baivainienė.
Tiesą sakant, tai buvo jau ne dienos metas; artėjo kaip 

uk vidunaktis. Ligonių buvo daug, jų tarpe nemaža sunkiu, 
o Viktorija tebuvo viena, neskaitant seserų ir sanitarių.

Ligonis tebebuvo nualpęs. Greitoji pagalba paliko jį 
priimamajame kambaryje ir išvažiavo, o Viktorija, paskyrusi 
reikiamus vaistus ir nematydama jokio efekto, laukė labjau 
prityrusio gydytojo.

— Taip, istorija gana neaiški, — murmėjo Adomėnas, 
baksnodamas pieštuku į ligos istorijos lapą. — Be analizių

dv.de
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Krėvė Baku mieste
' 4, ios rašomuosius. Taljb-Zade

V. Krėvė - Mickevičius buvo 
paprastas, nuiširdus, labai drau 
giškas su mokiniais, todėl ture 
davęs ir konfliktų su insptkto 
rium Popovu. Tačiau moki 
liams jis buvo labai reiklus. Sa 
mandaras Acrundovas mini, 
kad V. Krėvė - Mickevičius la 
bai šykščiai raižydavęs pažy 
mius. Visai mokyklai buvo ži 
noma, kad jo trejetukas su piiu 
su yra tolygus kito dėstytojo 
ketvertui, o kartais — ketver 
tui su pliusu. Jei kas gaudavo 
trejetuką su pliusu, visi bėgda 
vo sveikinti laimėtojo.

V. Krėvę - Mickevičių moki 
niai gerbė už jo turiningas pa 
mokas, už skatinimą kūrybiš 
kai galvoti, pagaliau už tai, kad 
jis visada atsakydavo j jų klau 
simus. Kiti mokytojai neben 
draudavo su mokiniais, vengda 
vo jų klausimų arba atsakyda 
vo kaip, pvz., istorijos dėsty 
tojas Zudinas „Kur radote šį 
klausimą, ten j ieškokite ir atsa 
kymo". Profesorius Šichlinskis 
Abdula Omar ogly rašo, kad 
jis neatsimena nė vieno atvejo, 
kai mokinys, kreipęsis su klau 
simu (nebūtinai iš literatūros) 
į V. Krėvę - Mickevičių, būtų 
negavęs išsamaus atsakymo. 
Susiginčijus mokiniams, „pas 
kutinis žodis“ taip pat priklau 
sydavo V. Krėvei - Mickcvi 
čiui.

Bet labjausiai mokiniai ger 
bė V. Krėvę - Mickevičių už 
tai, kad jo asmenyje mate nuo 
širdų draugą, kuris niekad ne 
ptsisokydavo apginti, užstoti 
mokinį prieš reakcionierius ir 
juodašimtiškus mokytojus, ku 
lių buvo nemaža realinėje Ba 
ku mokykloje. Mokyklos archy 
ve saugojama medžiaga apie 
inspektoriaus Popovo persekio 
jamą mokinį Muravjovą, kuris, 
inspektoriaus terorizuojamas, 
mėgino net nusižudyti. „Moki 
nio Muravjovo byla“ plačiai nu 
skambėjo Užkaukazėje, ją tyrė 
speciali komisija. Mokyklos va 
dovybė norėjo nuslėpti bylą, 
buvo mėginta kaltę suversti pa 
šiam Muravjovui. Tada V. Krė 
•,-ė - Mickevičius pasakė griež 
tą kalbą, atkreipdamas švieti 
Lio apygardos atstovų dėmesį į 
šios bylos priežastis, glūdinčias 
nepatenkinamoje auklėjimo sis 
temoje.

Abdula Talyb-Zade, buvęs 
lealinės mokyklos dėstytojas, 
rašo, kad pedagogų tarpe buvo 
žmonių, kurie nepralcisdavę 
progos pasišaipyti iš „čionykš 
čių“, mažindavę jiems pažymį, 
mėgdavę sakyti, esą mokslas 
„čionykščiams“ sunkiai prieina 
mas dėl įgimto atsilikimo, ga 
bumų stokos. Tokioms šne 
koms V. Krėvė - Mickevičius vi 
sada duodavo griežtą atkirtį. Ir 
ne tik žodžiais. Penktoje klasė 
je mokėsi azerbaidžanietis Ru 
erula Achunidovas. Ruchula la 
bai gerai rašydavo lusų literatu

prisimena, kad V. Krėvė - Mic 
kevičius ne kartą buvo atkiei 
pęs jo dėmesį į tai, kad Ruchu 
la turįs neabejotiną literatūrinį 
talentą: „Jeigu jis taip gerai »a 
šo temas rusiškai, aš įsivaizduo 
ju, Abdula, kaip jis rašytų gim 
tąja kalba“. Vieną kartą V. 
Krėvė - Mickevičius nustebino 
visą mokyklą, parašydamas 
Achundovui už rusų rašomąjį, 
ne 5, o 5 plius. Labjausiai įtūžo 
mokyklos inspektorius Popo 
vas, tučtuojau pareikalavęs, 
kad bent pliusas būtų nubrauk 
tas. Bet pedagogų tarybos po 
•.ėdyje V. Krėvė - Mickevičius 
puikiai apgynė parašytąjį pa 
žymį.

Arba štai kitas pavyzdys, ku 
rį pateikia Šachbazovas Abdula 
Abas ogly prisiminimuose apie 
savo brolį, įžymų azerbaidža 
niečių rašytoją Tagy Šacliba 
zy. Kai V. Krėvė - Mickevičius 
sužinojo, kad Tagy labai skurs 
ta, jis surado jam repetitoriaus 
vietą. Tai buvo didelė parama 
pradedančiam rašytojui.

Žinomas taip pat įdomus fak 
tas iš įžymaus geografo, moks 
lininko Gady Alijevo jaunystės. 
G. Alijevas, labai neturtingų te 
vų vaikas, buvo -.Tiiesto savival 
dybės stipendiatas. Jam ne 
kaip sekėsi rusų literatūros ra 
šomieji ir štai, gavęs paskutinia 
me ketvirtyje dvejetą, G. Ali 
jevas būtų netekęs stipendijos. 
Tai sužinojęs, V. Krėvė - Mic 
kevičius pats pataisė pažymį, :r 
pedagogų taryba turėjo nusileis 
ti jo autoritetui.

Dar didesnės pagarbos moks 
leivijos tarpe jis pelnė, apgynęs 
mokinį Asanovą Gulam Ali 
Abas Kuli ogly. Mokykloje ky 
šių ėmimu buvo pagarsėjęs ma 
tematikos mokytojas Sidoren 
ko, kuris, vaikydamasis prva 
čių pamokų, pradėjo tyčia ma 
žinti pažymius. Kartą, kai Si 
dorenka visai nepelnytai para 
šė Asanovui Gulam Ali Abas 
Kuli ogly dvejetą iš algebros, 
šis visos klasės akivaizdoje iš 
rėžė jam: „Mano dalia — dve 
jetas, juk aš ne milonieriaus 
Muchtarovo sūnelis, kuriam už 
pinigus gerus pažymius rašo 
te“. Klasėje kilo sąmyšis. Sido 
renka nudrožė tiesiai pas direk 
torių. Asanovas, susirankiojęs 
knygas, išbėgo iš mokyklos, 
nutaręs čia nebegrįžti. Ii tik pa 
si vijęs jį V. Krėvė - Mickevi 
čius privertė grįžti; jo dėka Asą 
novas išvengė ir Sidorenkos 
keršto. V. Krėvė - Mickevičius 
pedagogų taryboje gana griež 
tai pasmerkė kyšininkavimą, 
Sidorenką pavadino neišprusę 
liu, žeminančiu pedagogo \ar 
dą, luošinančiu ir žalojančiu 
jaunimo sąmonę, vaikų sielas.

Asanovas pasakoja, kaip juo 
du su V. Krėve - Mickevičium 
ilgainiui susibičiulavę, kaip mo 
kytojas padėjęs jam rast teisin 
gą kelią gyvenime. Pastebėjęs, 

kad Asanovas prastai rašąs ra

KULTŪRWB#KRO^IKA
BALYS SRUOGA GARSIAKALBIUOSE

Kai 1878 metais Edisonas iš pastebėtos jau premjeros metu
lado fonografą, negalėjo įsivaiz 
duoti, kad jo ateitis bus tokia 
didelę, kokia kad dabar yra, 
kai fonografo įpėdiniai pakeitė 
savo formą ir didele dalimi tu 
iinį, panaudojant elektron'ką. 
Patefonija arba tiksliau — fo 
nografija, dabar — didžiulis 
biznis, kuriam skiriami miliar 
dai dolerių, kuriuo geriausiai 
verčiasi visokios rūšies biznie 
riai, didesnės iniciatyvos ir jud 
resni žmonės.

Montrealio Lietuvių dramos 
teatras šioje srityje parodė ge 
ros iniciatyvos, skonio ir suma 
numo. Labai gerai buvo išleis 
tos Burutos „Baltaragio malu 
no“ plokštelės, o Balio Sruo 
gos „Milžino paunksmė“ išleis 
ta ne tiktai puikiai, bet ir me 
niškai.

Tačiau darbo žmogui netaip 
lengva surasti tris valandas lai 
ko, kad galėtum išklausyti šį 
labai įdomų veikalą, įrašytą į 
tris ilgo grojimo plokšteles, ku 
rių kiekvienai pusei reikia visos 
pusės valandos. Bet užtai kai 
jau prisėdi paklausyti, nejučio 
mis išsėdi visas tris valandas.

Pirmiausia klausovą sužavi 
nuostabiai graži Sruogos kalba, 
kurią Montrealio Dramos akto 
riai perduoda labai gerai. Gir 
di ne tiktai' žodį, bet ir šnabž 
dėsį. Kalba, Sruogos sąmojus, 
replikų taiklumas ir sodrumas, 
minties gajumas — žavi. Todėl 
„Milžino paunksmę" galėtum 
klausyti ir dar ligiau. Todėl :r 
šių plokštfelių įleidimas yra la 
bai pagirtinas vertingas daly 
kas.

Gaila, kad plokštelėse palik 
tos silpnos vietos, kurios buvo

šomuosius iš rusų literatūros, 
jis ėmęs kviesti jį pas save ir 
čia liepdavęs rašyti diktantus, 
siūlydavęs perskaityti atitinka 
mas knygas ir tt. Nepamiršda 
vęs ir pavalgydinti alkaną Asą 
novą, ilgainiui jis pasidarė daž 
nas V. Krėvės - Mickevičiaus 
svečias. Jis svajojo būti moky 
toju, ir V. Krėvė - Mickevičius 
pagyręs jį už šiuos gerus norus, 
sakydamas, kad Azerbaidžanui 
labai reikia išsilavinusių žmo 
nių, ypač mokytojų, kurių lau 
kianti plati dirva.

.Baigęs realinę mokyklą, Asą 
novas neturėjo lėšų 'važiuoti 
kur nors kitur mokytis, o Baku 
mieste augštųjų mokyklų nebu 
vo.

V. Krėvės - Mickevičiaus rū 
pėsčiu jis gavo klasės auklėtor 
jo padėjėjo ir rusų kalbos dės 
tytojo įžanginėje klasėje vietą. 
Tai buvo tikrai nelengva, nes 
Asanovas buvo „čionykštis“. 
Jis buvo pirmas azerbaidžanie 
tis, gavęs tokį darbą. Dabar 
jau 40 metų Asanovas dėsto ru 
sų kalbą Azerbaidžano mokyk 
lose. Bus daugiau. 

ir kurias konstatavo ir JAV lie 
tuvių spauda. Bet to dabar jau 
nepataisysi. Nebent naujoje lai 
doje jas galima būtų koreguoti, 
nes tai lengva padaryti jas ap 
lenkiant, iš ko leidinys tiktai 
išloštų. Taip gi reikia sutikti nu 
Bradūnu, kad veikalas permen 
kai užbaigtas, kai pats finalas 
galėjo ir turėjo būti daug efek 
tingesnis.

Už tai šių plokštelių palydo 
vas — albumas — išleistas tiK 
rai meniškai puikiai. Tat visu 
moję „Milžino paunksmė“ yra 
puikus ir labai naudingas leidi 
nys.

„Milžino paunksmę“ režisa 
vo B. Pūkelevičiūtė, vaidino: 
Jogailą K. Veselka, Sofiją B. 
Pūkelevičiūtė, Julijoną B. Ma 
laiškienė, Katažyną V. Vaičių 
naitė, Elžbietą F. Sidaravičių 
tė, Zbignievą L. Barauskas, Sta 
nislovą V. Sabalys, Popiežiaus 
legatą A. Urbonas, Sieščencą 
V. Keibelis, Krokuvos vojevo 
dą V. Skaisgiris, Sandomierio 
vojevodą K. SimaniŪKŠtis, 
Rumbaudą St. Kęsgailą, Švitri 
gailą J. Akstinas, Vavžinecą L. 
Lapinas, Naratorius F. Sidara 
vičiūtė ir kt. Garsų efektai Z. 
Lapino. Leidiny - Albume: 
Įžanga B. Pūkelevičiūtės dail. 
T. Valius, nuotraukos „Luna“. 
Leidinį galima gauti adresu: K. 
Veselka, 1067 De Grand-Pro., 
Duvernay, P. Q., Canada. Kai 
na 15 dol.
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ŠIEMET BAIGĖ
šie abiturientai: G- Bauras, H. 
Dičpetris (iš Anglijos), J. Ko 
kštas (atvykęs neseniai iš Lie 
tuvos), Z. Počiulis, R. Saka 
lauskaitė. Visi jie yra pasiiyžę 
tęsti mokslą universitete, nors 
daugumai jų trūksta lėšų. Du 
jų — Bauras ir Pečiulis per Ve 
lykų atostogų laikotarpį dirbo 
prie plento darbo, kad tuo bū 
du kiek nors užsidirbtų moks 
lo pradžiai.

VILNIAUS 
UNIVERSITETE 

mokslinėje konferencijoje, tru 
kusioje tris dienas, L. Lenkaus 
skas skaitė apie Adutiškio apy 
linkės vestuvines dainas, S. Va 
liulis apie novatoriškumą šiuo 
laikiniame apsakyme, V. Šim 
kūtė apie kultūrinius pertvarky 
mus sov Lietuvoje. Konfeien 
cijoje dalyvavo. Latvijos, Bielo 
rusijos ir Ukrainos studentai.

VILNIAUS 
KONSERVATORIJOJE 

irgi vyko mokslinės draugijos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Latvijos ir Estijos konservato 
rijų studentai. Diskusijose da 
lyvavo prof. Karnavičius, A. 
Budriūnas, J. Gaudrimas, J. 
Fledžinskas. Konerencija ge 
rai įvertino B. Skirsgilo, J. 
Alekso, J. Gedvilaitės darbus.

IŠLEISTAS TOPOGRAFI 
NIS LIETUVOS 

ŽEMĖLAPIS
Dail. Vijeikio leidykla Čika 

goję išleido topagrafinį Lietu 
vos žemėlapį, kurį sudaro 125 
atskiri lapai, sudedami į vieną 
žemėlapį. Jo kaina 25 dol. Už 
sisakyti galima adresu: 574 7 
So. Campbell Avenue, Chica 
go 29, Ill., USA.

DAIL. ROMUALDO 
BUKAUSKO

tapybos darbų paroda atidary 
ta gegužės 15 d. Agnės Lefoit 
Gallery, 1504 Sherbrooke St. 
W. Tai pirmoji jo vieno paro 
da, bet su kitais dailininkais jis 
dalyvavo: Montrealio Muzė 
jaus pavasario parodoj, Šv. Ele 
nos saloje ,,Young Painters 
under 35“, Šv. Elenos saloje 
skulptūrų parodose, McGill 
universiteto bibliotekos kieme 
skulptūros parodoj, kur laimė 
jo pirmą vietą „Burnside Mu 
rai“ konkurse.

R. Bukauskas yra modernus 
dailininkas ir jo paroda įdomu 
aplankyti. Patartina ją aplan 
Kyli visiems lietuviams.

ATIDARYTA DAIL. E.
• URBAITYTĖS PARODA

Gegužės 13 d. atidaryta paro 
da „one man show-’ dailininkės 
Elenos Urbaitytės, Ruth Sher 
man Galerijoje, New Yorke.

Dailininkė Elena Urbadytė 
priklauso jaunesniųjų tapytojų 
kartai. Ji yra abstraktaus me 
:io atstovė.

Meno studijas pradėjo Meno 
institute Kaune. Atsidūrus 
tremtyje, tęsė jas Muncheno 
Meno Akademijoje Vokieti jo 
je (1946 — 1948 m.), o vė 
iiau baigė Freiburge-Br.. Eco 
le des Arts et Metiers, vadovau 
jama dail. V. K. Jonyno.

Gavus Prancūzijos valdžios 
stipendiją, studijas gilino Pary 
žiuje.

Į JAV atvyko gavus World 
Student Service Fund stipend’ 
jų. JAV 1952 gavo B A Alaba 
mos College, o šiais melais gau 
tas T. C. Columbijos universite 
to MA.

Dėsto tapybą Long Island, 
Massapegna, mokykloje.

Dailininkė yra daug apkelia 
vus. Vasaros atostogų metu mn 
Kėši Ispanijoje, Italijoje, Mexi 
coje ir kituose kraštuose.

Nors išeivijoje, būdama jau 
na, atsidūrė viena, (tėvelis ad 
vokalas ir visuomenininkas Ig 
nas Urbaitis, žuvo Sibiro trem 
tyje), tačiau Elena Urbaityte 
siekė užsibrėžto tikslo, Baigė 
studijas ir'visą laisvalaikį pa 
švenčia tapybai.

jos parodos New Yorko vi 
suomenė laukia ir manoma ji 
bus gausiai lankoma. B. N.
* Hamburgo Un-te studijuoja: 
A. Lingė, J. Klimaitis, V. Bar 
tusevičius, Kristina Šikšniūtė, 
Bernardas Šikšnius, A. Jasaitis, 
broliai Brinkiau Zibertas, Liū 
džiuvaitytė ir kt.

SOL. V. KEBLYS SUŽAVĖ 
JO LIETUVIŠKOMIS 

DAINOMIS

Montrealio lietuvių koloni 
jos solistas V. Keblys šį pava*-- 
rį dalyvavo muzikų konkui
Kanados sostinėje, Ottawoje. 
Kaip dainininkas, jis dalyvavo 
keliuose dainavimo skyriuose ir 
laimėjo pirmas arba antras vie 
tas. Bet ypatingą pasisekimą jis 
turėjo pildydamas lietuvių dai 
nas.

V. Keblys dainavo K. V. Ba 
naičio dvi dainas — Vai toli, 
toli ir už žalios girelės ir A. Ka
čanausko — Gėriau dieną. Jury 
komisijos narė D. A. Park už 
rašė įvertinimą: Įdomiai, žavi 
melodija, puikus išpildymas. 
Jis tiki tuo, ką dainuoja ir išpil 
dymas yra geras. Apie paskuti 
nį dalyką D. A. Park parašė: 
Nuostabi liaudies daina, puik 
padainuota. Nieko daugiau . 
galima pasakyti kaip tiktai ačiū. 
V. Kebliui už lietuvių liaudies 
dainų išpildymą buvo įrašytas 
aųgščiausis pažymys ir paskirta 
pirma vieta.

V. Keblys lietuviškųjų dainų 
parodymu Jury komisijoje šukė 
lė tiesiog susižavėjimą. Sostinės 
laikraštis „The Ottawa Citi 
zen“ (1961. geg. 5), rašyda 
mas apie konkursą, lietuvių dai 
noms paskyrė specialų skyrių, 
įvardinęs jį „Terrific“, kas reiš 
kia augščiau, negu nuostabiai 
puiku. Minėtoji Jury komisijos 
sprendėja laikračio atstovui 
dar pareiškė: „Aš visai nesu 
piantu lietuvių kalbos, bet tai, 
kas buvo išpildyta, yra nuosta 
bu.

Ir tai jau ne pirmas kartas, 
kada Kanados konkursų vertin 
tojai susižavi lietuvių liaudies 
dainomis. Gaila, kad mes nemo 
kame plačiau jas paleisti į pa 
saulinę gaidų rinką ir nemoka 
me savo kompozitorių išvesti 
į pasaulines padairas.

VISŲ KANADIEČIŲ 
MENO PARODA

kuri buvo atidaryta Toronte, 
O’Keefe Centro patalpose gc 
gūžės 3 ligi 7 d., paroda b”« 
atidaryta dar ir kitose Kana> 
vietovėse globojant Ottawos 
Meno Galerijai, _ (CS).

mes nieko tikro, galima sakyti, ir nesuprasime. Teks kol kas 
gelbėti jį savo intuicija, kol žinių maža. Cardiaca*) paskyrei?

— Paskyriau.
— O gal, daktare, pasiaukotumėt ir padarytumėt bent 

šlapimo analizę?
— Bet tuo laiku visi kiti ligoniai liks be priežiūros.
— Na, kaip nors pasistengsim, kad to nebūtų. Patalkį 

ninkausiu jums aš. Žinot, kur raktai-nuo laboratorij'os?
— Žinau.
— Puiku. Sesele, paruoškit kateterį. Paimsime šlapimą 

Cukraus, daktare, greičiausiai nerasite. KrAujuje irgi rastumėt 
normą. Esant diabetinei komai**), čia, prie ligonio lovos, kve 
pėtų kaip vaisių krautuvėje. O dabar, net prisikišus prie bur 
nos, nesijaučia acetono kvapo.

v— Įtariat ureminę***) komą?
— Irgi ne. Nėra charakteringų simptomų. Tačiau kol 

nėra analizių, nieko' negalima tvirtinti, Inforkto****) taip 
pat neįtariu: širdis plaka puikiai, ritmiškai. Sesele, pasiruoš 
kit taip pat skrandžio plovimui. Jei analizė nieko aiškesnio ne 
parodys, žiūrėsim kaip į apsinuodijimą. Gal geriau — nusi 
nuodijimą. Pasitaiko gi ir tokių dalykų pasaulyje. Nors tai 
daugiau moteriška priemonė, vyrai nuodijasi retai.

Kieme Barvainienę perpūtė atšiaurūs vėjai. Čia jie nesi

*) Skaitoma: Kardijaka. Bendras vaistų, stiprinančių šir 
dį, grupės pavadinimas.

**) Diabetas — cukraligė. Koma — gilaus sąmonės nete 
kimo būklė.

*♦*) Uremija — sunki ligos būklė, atsiradus kraujuje šia 
pimui.

**♦*) Infarktas — širdies vainikinės arterijos užsikimšimas. 

liaudavo pūtę net kaitriausiomis vasaros dienomis. Bet lada 
jie dažnai gaivindavo, o dabar tiesiog stingdė kraują gyslose. 
Viktorija bėgte perbėgo plotą, skyrusį terapijos skyrių nuo 
laboratorijos. Ji atsirakino pastato duris ir vos nesusigraudi 
no, prisiminusi nerūpestingas dienas šiuose jaukiuose kam 
bareliuose. Tačiau įžiebus šviesą, ji pasijuto gana, nesmagiai. 
Laboratorijoj buvo šalta, tiršti garai kilo Viktorijai kvėpuo 
jant ir sklido prieš jos veidą. Ji sukosėjo ir pati išsigando sa 
vo kosulio; jai pasirodė, kad kitame kambaryje kažkas taip 
pat sukosėjo. Ji skubiai nubėgo į tą kambarį, bet tenai n eko 
nebuvo.

Dirbti jai buvo labai sunku — stigo rankos, ir ji visą lai 
ką šildė jas savo alsavimu. Po kurio laiko ėmė jai šalti ir ko 
jų pirštai; ji ėmė juos krutinti, o nuo to kojoms pasidarė 
kiek šilčiau.

— Kurgi tie reagentai? — tarė ji sau garsiai, tačiau tuoj 
nutilo, nes jai vėl pasivaideno, kad kitame kambaryje taip pat 
kažkas kalba. „Nejaugi tokiose nedidelėse patalpose gali at 
simušti aidas? O gal man taip tik pasivaideno? Suprantu, 
kodėl žmonėms vaidendavosi apleistose pilyse: jų pačių fanta 
zija sukurdavo jiems vaiduoklius“. Vaiduoklių Viktorija ne 
bijojo. Tačiau šią naktį ji pirmą kartą pajuto tokį keistą bai 
mės jausmą. Ji bijojo be jokios priežasties.

Pagaliau ji surado visa, kas jai buvo reikalinga, atsisėdo 
prie stalo ir. . .

— Ak, ta mano galva, — vėl pasakė ji sau, — ko gi aš 
čia atbėgau, nepasiėmusi šlapimo!

Ji pašoko nuo kėdės, norėdama bėgti atgal per kiemą, o 
jos balsas kitame kambaryje pakartojo: „Ak, galva, galva...” 
— „Nejaugi aš holiucinuoju?“ — pamąstė Viktorija ir tuo 
pat metu pajuto švaigulį. Durys j kiemą, prieš kurias ji stove 
jo, pakrypo į kairę, į dešinę, paskui vėl į kairę, persivertė 
augštielninkos; o po to ėmė suktis vis greičiau ir greičiau. 
Viktorija svyruodama priėjo prie durų, įsikabinu į rankeną, o 
kojomis stengėsi prisispausti kaip galima tvirčiau prie žemės; 

bet žemė taip pat slydo iš po jos.
— Viešpatie, kas gi čia! — šūktelėjo ji, tačiau niekas jau 

neatsiliepė gretimame kambaryje.
Ją pagavo siaubas. „Mirštu“ — pagalvojo Viktorija. Ji 

buvo vienų viena tolimame pastate, o dabar jai buvo reikalin 
gas bet koks gyvas žmogus. Ji išsverdėjo į kiemą, jausdama, 
kaip kojos jos nebeklauso. Nuo širdies ėmė kilti šleikštulys, 
augštyn, prie gerklės, ir ėmė ją smaugti.

Tas šleikštulys buvo toks baisus, jog ji net liovėsi bijo 
jus. Ir ūmai jis atleido gerklę, pranyko, nebesipynė kojos. 
Viktorijai buvo taip gera, kad ji pamiršo viską ir Tomą, ir 
Adomėną, ir ligoninę, ir vaikus, ir tai, kas ji lokia ir kur ji 
yra.

Atitoko ji jaukiame baltame kambarėlyje ir negalėjo su 
vokti, koks gi tai kambarys. Kodėl ji lovoje, apsirengusi, 
nuauta, kodėl ji su atsegta krūtine, kai šalimai sėdi Adomėnas 
ir stovi susiiūpinusios seseiys?

Viktorija tuoj užsiskleidė ant krūtinės marškinius; nuo 
to menko judesio jai vėl ėmė darytis šleikštu. Tačiau dabar 
tai tetruko akimirką.

— Ir išgąsdinot mus, daktare, — tarė kimiai Adomėnas.
— Visa laimė, kad pamiršot pasimtii ligonio š’apimą. Sesuo
— iš paskos, na ir rado jus kieme. Iš to išgąsčio pati vos ne 
susirgo.

— Kieme? — Viktorija stengėsi prisiminti visą įvykį. — 
Ak, taip, taip. . . Ilgai aš ten gulėjau?

— Nežinome, kiek buvote užtrukusi laboratorijoje, dak 
tarė. Seselė išbėgo po gero ketvirčio. Turėjome juk dar šlapi 
mą paimti. Ir ko jūs taip skubėjote į tą laboratorija?

Viktorija pakraipė pečiais. Iš tikrųjų, ko gi ji taip sku 
bėjo? Dabar ji buvo jau prisiminusi visą įvykį, beveik su de 
talėmis. Iki tos akimirkos, kai atsidūrė kieme.

— Visa laimė, kad šalčiai ne kažin kokie, — nedrąsiai 
įsiterpė seselė. — Nors vėjai žvarbesni, negu itkrą žiemą. . .

Bus daugiau. _
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nuoširdžiai dėkoja dailininxui 
ponui Juozui Akstinui už gra 
žiai paruostą adresą be jokio 
atlyginimo, kuris buvo įteiktas 
Dr. Jono Basanavičiaus skautą 
Vyčių būrelio Tautinių šokių 
grupės vadovui Juozui PieČai 
čiui jų surengto koncerto pi o 
ga-

Turime pasidžiaugti, kad 
skautai Vyčiai vėl atgaivina 
anksčiau jų globojamą Vasario 
16 Gimn. rėmėjų būrelį ir jo va 
dovu paskyrė inž. Dainių. Tai 
ketvirtas rėmėjų būrelis Mont 
ralyje.

Tautinių šokių grupei nutar 
ta paskirti 100 dol. Lietuvių 
Dienos pasiruošimo išlaildoms 
padengti.

Pasitaikant, kad tą pačią die 
ną kelios organizacijos rengia 
vakarus, kas labai sumažina da 
lyvių skaičių ir sudaro joms ma 
terialinių nuostolių, sekančiame 
sezone Seimelio Prezidiumas 
numato tokių parengimų regis 
traciją ir paskiria Vytautą 
Kudžmą tiems reikalams tvar 
kyti. Todėl organizacijos numa 
tančios sekančiame sezone ruoš 
ti parengimus, iš anksto prašo

JAV IR KANADOS LIETU 
ŠVENTĖS KOMITETO

II Dainų Šventės Komitetas 
praneša, kad nuo šiol visiems 
šventės reikalams tvarkyti yra 
atidaryta būstinė, kurios adre 
sas yra šis:

Lithuanian Song Festival 
2501 West 69 Street 

Chicago 29, Ill. 
Telef.: PRospect 8-2283. 
Šiuo adresu prašėme siųsti vi 

sus raštus ir kreiptis visomis m 
formacijomis, nes šis adresas 
nuo šiol bus pastovus iki pat 
Dainų Šventės.

Labai svarbu. Dainų Šventės 
Komitetas pakartotinai prašo 
tų chorų, kurie dar nėra atsiun 
tę reikalingų žinių, nebedel 
siant tuojau pat pasiųsti:
1. Bendrą fotografiją,
2. Dirigento fotografiją,
3. Trumpą apžvalgą,
4. Išdainavusių ar išgiedojusių 

chore daugiau negu 25 me 
tus, anketas.

5. Choro sąrašą trijuose egzem 
plioriuose ir

6. Numatomas kelionės išlai 
das.
Primename tiems, kurie dar 

tų žinių nėra prisiuntę. Prašo 
me ko skubiausiai tai atlikti, 
nes delsimas pristatyti medžią 
gą Dainų Šventės leidiniui ne 
paprastai vargina visą šventės 
rengimą.

Banketas. Šiuo metu naujai 
informuojame visus chorus, 
kad po II Dainų Šventės įvyks 
bendras banketas, kuriame visi 
chorų bei ansamblių nariai ma 
loniai kviečiami dalyvauti ne 
mokamai.

Banketą Antrosios Dainų 
šventės dalyviams sposoru< ja

J A. NOKKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
!! ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. L

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

į SIUNTINIAI I
| LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 

: : per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
’ Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis,

< > medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, & 
i i akordeonus, dviračius, maistą ir tt. k

Užsakymai iš kitur primami paštu. X
Siuntiniai pilnai apdrausti. į>

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. X

|real
SEIMELIO PREZIDIUMAS 
mos dėl datos paskambinti te 
lefonu CL 5-5579, arba raštu 
5001 Bossuet St. Ponui V. 
Kudžmai.

Birželio liūdnųjų įvykių mi 
nėjimą šiemet ruošti išpuola es 
tams, kurie tuo reikalu praėju 
sį ketvirtadienį buvo sušaukę 
pasitarimą. Minėjimas ruošia 
mas birželio 14 d. 8 vai. YW 
CA salėje, Dorchester Blv., ku 
riame su savo programa daly 
vaus ir lietuviai. Prašome is 
anksto visus tautiečius kuoskait 
lingiausiai šiame mūsų Tautai 
didžios tragedijos ir negailės 
tingo okupanto padarytos 
skriaudos paminėjime dalyvau 
ti.

Solidarumo mokesčio rinki 
mo vajų nutarta pratęsti iki 
birželio 1 d. Šiais metais mums 
ruošiant Lietuvių Dieną, ypa 
tingai daug susidaro visokių iš 
laidų, manome, kad suprasda 
mi mums patikėto darbo svar 
bumą, tą porą dolerių visi air 
bantieji susimokėsite. Solidaru 
mo mokestį renka visi Prezi 
diumo nariai.

Prezidiumas.

VIŲ ANTROSIOS DAINŲ 
PRANEŠIMAS NR. 6.
Lietuvių Bendruomenės Chica 
gos apygarda, kurios ribose 
vyksta ir pati Dainų Šventė. 
Banketo metu bus pagerbti ir 
visi tie choristai, veteranai, ku 
rie choruose išbuvo 25 metus 
ar daugiau. Sąryšyje su banke 
tu, prašome bent apytikriai 
tuoj pranešti kiek iš Tamstų 
choro narių žada dalyvauti ban 
kete. Tai yra reikalinga žinoti 
LB Chicagos apygardos valdy 
bai, nes tai surišta su vietos pa 
rinkimu ir finansinėmis išlaidb 
mis.

Nakvynės. II Dainų Šventės 
Komitetas mano, jog daugelis 
choristų Chicagoje turi pažįsta 
mų, pas kuriuos norės apsistoti. 
Būtų labai gražu, kad tie, ku 
rie mano nakvoti pas juos, pa 
rašytų jiems tuo reikalu po laiš 
kutį. Tiems, kurie norės, kad 
nakvynės būtų parūpintos, Ko 
mitetas parūpins. Tam reikalui 
yra sudaryta speciali komisija. 
Tad vėl prašome atsiųsti sąrašą 
tų asmenų, kuriems tikrai rei 
kalingos nakvynės. Jei kas no 
retų nakvoti viešbutyje, Komi 
tetas galėtų užsakyti vietas pa 
gal prisiųstas pavardes ir nori 
mus patogumus.

Biletai. Norintieji biietus už 
sisakyti paštu iš anksto, pra 
šom rašyti būstinės adresu. Bi 
lėtų kainos yra: 5, 4, 3, 2 ir 
1 dol. Užsakant biietus kartu 
reikia siųsti čekį ar piniginį or 
derį atitinkamai sumai. Biletų 
vietos numeruotos. Choristams 
biletų nereikia.

Teskamba dailios už laisvą 
Lietuvą!

II Dainų Šventės Komitetas.

Filmų menas
EXODUS

Visas laisvasis pasaulis snū 
duriuoja karo nemalonumų pa 
mirsime. Į šią paviršutiniškai ra 
mią padėtį Leon Uris, tartum 
sprogstamą medžiagą, įmetė sa 
vo novelę, pavadintą „Exo 
dus”, kuri bent trumpam laikui 
sugrąžina pasaulį į praeitį ir at 
skleidžia žydų tautos tragediją.

Filmo turinys, istorinių įvy 
kių paremtas, meta objektyvų 
žvilgsnį į tas sąlygas, iš kurių 
išaugo moderni Izraelio valsty 
bė. Filmas reikalauja bent bend 
ro susivokimo žydų tautos ir jų 
valstybės klausimu. Taip pat 
svarbu žinoti tarptautinius poli 
tinius sumetimus, dėl kurių žy 
dų pabėgėliai po karo buvo su 
vežti į Kipro salą, kur ir piasi 
deda filmo veiksmas.

Kipro saloje jie tūkstančiais 
gyvena vielomis aptvertose sto 
vykiose anglų karinėje priežiū 
roję. Jie ten suvežti, nes jokia 
kita valstybė neįsileidžia, o sa 
vosios neturi. Emigracijos kvo 
ta į Palestiną neprieinama, to 
dėl jiems nieko daugiau nebe 
lieka, kaip stengtis nelegaliais 
būdais į ją patekti. 7 odėl po 
grindyje suplanuojamas vieno 
laivo su 600 žydų pasprukimas. 
Šiai kelionei apsukriai vadovau 
ja Ari Ben Cannan (Paul New 
man), šiam reikalui atvykęs iš 
Palestinos. Pagal numatytą pla 
ną pasiseka žmones sugabenti į 
laivą. Tačiau laivui pasprukti 
nepasiseka. Ari, perėmęs laivo 
vadovavimą, nesutinka išlaipin 
ti žmonių, siūlydamas verčiau 
susisprogdinti negu nusileisti. 
Jis būtinai reikalauja leidimo 
plaukti į Palestiną.

Laivas pavadinamas ,,Exo 
dus” vardu, kurs simbolizuoja 
žydų pabėgimą iš Egipto veigi 
jos į žadėtąją žamę. Laive esą 
keleiviai pasiryžta kovoti iki 
paskutiniųjų. Jie išmeta iš lai 
vo visą pasiimtą maistą ir nu 
taria badauti tol, kol jų reikalą 
vimai bus išklausyti. Jie tai da 
ro, skatinami vilties, kad šis 
pasiaukojimas gali turėti dide 
lę reikšmę žydų tautos ir valsty 
bės ateičiai. Po ilgų badavimo 
dienų pasaulis atkreipė dėmesį 
į ,,Exodus“. Kova buvo laime 
ta. Tūkstančiams žmonių buvo 
duotas leidimas emigruoti į Pa 
Jestiną.

Eva Marie Saint vaidina ame 
rikietę Kitty Fremont, kuri lan 
kosi Kipro saloje. Būdama žy 
dų stovykloje gailestinga sesuo, 
ji net patenka drauge su Karen 
į ,,Exodus“, ten su visais badau 
ja ir plaukia į Palestiną.

Palestinoje ji pamato tikrą 
žydų gyvenimą ir troškimą at 
sikurti nepriklausomą valstybę. 
Ji mato, kaip vaikai ruošiami 
kovai prieš arabus, prieš ku 
liuos ir ji pati vėliau stoja į ko 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

* ME7-6727 |
DE LUXE CLEANERS

Į ; Sav. P. RUTKAUSKAS $
f 117—6th Avenue, LACHINE. |

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

moterį škų rūbų

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS \ 
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

va šalia Ari ir kitų savo naujų 
draug.

Apskritai, filmas parado žy 
dų tautos kelią į Izraelio valsty 
bės įkūrimą.

PEPE
Pamatyti šią gyvą ir įdomią 

komediją yra tikras malonu 
mas. Kad filmas taip sklandžiai 
ir patraukliai vystosi, yra dide 
lis nuopelnas simpatiškojo Pie 
tų Amerikos komedijanto Con 
tinflas, kurs vaidina Pepe, ntk 
sikietį, labai prisirišusį prie sa 
vo balto žirgo, vardu Don 
juan. Varžytynių metu jo žirgas 
tenka nusigyvenusiam filmų di 
lektoriui (Dan Dailey). Tai 
labai smarkiai sukrečia Pepe 
gyvenimą. Jis tą arklį augino 
kaip savo sūnų. Pagaliau jis nu 
taria vykti į Hollyvvoodą, kad 
galėtų pasimatyti su savo sū 
numi“ Don Juan. Naivus Pepe 
charakteris Holįywoode susi 
kerta su to modernaus gyveni 
mo eiga, iš ko ir kyla daug juo 
kmgų scenų.

Pakeliui pas savo „sūnų”, 
Pepe susipažįsta su jauna mer 
gaite Susie (Shirley Jones), ku 
ri nusivylusi Ho’lywoodu, fil 
mų direktoriais ir artistais. Čia 
ji susitinka Dan Dailey, kuris 
ją pakviečia savo naujam fil 
mui, finansuojamam Las Ve 
gas mieste laimingai pratuitė 
jusio Pepe. Sukant filmą, Pepe 
palaiko Suse simpatiškumą už 
meilę. Nuperka jai žiedą ir 
vaikiškai galvoja apie vedybas, 
tačiau tampa skaudžiai nuvil 
tas, kai sužino tiesą. Bet filmo 
pabaiga laiminga, nes jis atgau 
na savo Don Juan, kas jam pa 
deda užmiršti visus nusivyti 
mus.

Filmą labai paįvairina eilė 
garsių artistų, kurie vienas po 
kito pasirodo ekrane, vis ką 
nors įnešdami, kas yra charak 
teringa jų asmenybei, jie visi 
sukrauna puikių deimančiukų 
filmui papuošti ir paįvairinti. Iš 
viso čia pasirodo 35 pirmos ei 
lės artistai.

ONE HUNDRED AND 
ONE DALMATIANS

Naujas Walt Disney studijos 
tapytas filmas, susilaukęs dide 
lio pasisekimo kino teatruose. 
Tai pasaka apie Dalmatian šu 
nu šeimynėlę, kurie yra gaudo 
mi kailiniams. Pasirinkta tema 
labai dėkinga, ypač kai ji kuria 
ma lakios Walt Disney vaizduo 
tės. Joks kitas gyvulys nesusi 
lauktų tiek simpatijos pasirink 
tos temos konflikte, kaip šuo, 
geriausias žmogaus diaugas. 
Walt Disney, tai gerai žinoda 
mas, paruošė vieną geriausių sa 
vo kūrinių.

Filme gražiomis spalvomis

Gera naujiena! |j 
iaufman’s Woollens & Textiles

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

I
; ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems

* garantuotai skubiausiai ir ;į>

urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
į 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.

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

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi) e. :į; 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.CH. KAUFMANAS
:į! Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. T

St. CATHARINES, Ont
278 ST. CATHARINES SLA KUOPOS VEIKLA 

IR SUNKUMAI
SLA kaip seniausia ir pro 

duktingiausia iš lietuviškų orga 
nizacijų surado derlingą dirvą 
mažoje, bet energingoje St. 
Catharines lietuvių kolonijoje. 
Per penkerius metus išaugo iki 
60 narių, tai yra apie ketvnla 
dalis visų kolonijos gyventojų. 
Šiuo skaičiumi užpelnytai gali 
ma didžiuotis ir proporcingu 
skaičiavimu gal bus pralenkusi 
ir seniausias SLA kuopas.

278 SLA kuopa pasižymi 
ne garsiai* šūkiais, bet tylia ir 
kultūringa lietuviška veikla. 
Imasi to darbo, kurio kitos or 
ganizacijos nedirba, todėl iš 
vengė rungtyniavimo ir ginčų. 
Buvo apleista dirva beadradar 
biavime su kitomis tautybėmis. 
SLA 278 kuopa lėtai, bet ap 
galvotai to siekia. Keletą kartų 

į savo parengimus buvo pasi 
kvietusi estų tautinius šokius. 
Šiais metais sueita įgeresnį ry 
šį su ukrainais ir ateinančiam 
parengimui gegužės 20 d. pa 

trijų matavimų fone atvaizduo 
ti šuniukai tampa žmogiškomis 
asmenybėmis ir įgauna žmogiš 
kas charakteristikas. Tačiau ne 
pametamas kontaktas su realy 
be, nes šuniukai gyvena žmo 
nių pasaulyje ir žmonių globo 
je. (11).

• Contemporary Art Society 
parodoje, atidarytoje Australi 
j’oje, dalyvauja mūsų dailinin 
kai E. Kubbos, V. Ratas ir H. 
Šalkauskas.

ATSIŲSTA > AMiNĖTI
UŽUOLANKA 7—10 ir 11 

numeriai. Leidinys gražus, gau 
šiai iliustruotas. Adresas: 6051 
So. Ashland Ave., Chicago 36, 
Ulin., USA. 

Baltica 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/£ George St., Ville Lašale.

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

S ALT! C I
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ? 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č 1 U L1 S

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika J [ 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. v
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, X ;Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. ~ j

kviesti jų tautiniai šokiai. Toks 
bendradarbiavimas užplanuota 
praplėsti ir su kitomis lietu 
viams draugiškomis tautybė 
mis, ir bendri tautybių susibū 
rimai.

Vidujinėje veikloje buvo už 
simojusi įsteigti lietuviams kul 
tūrinį kampelį - biblioteką ir 
skaityklą, kur kolonijos lietu 
viai galėtų kultūringai praleisti 
liuoslaikius. Šis veiksmas prie 
šiškąi nusistačiusiųjų asmenų 
buvo sutrukdytas. Tikėkimės, 
ateityje gal atsiras galimybė 
Įvykdyti.

Šiuo metu kuopą aiėgia di 
dėsni sunkumai. Išvengus vidų 
jinio sprogdinimo, bandoma iš 
oriai plėšyti. Viešai atkalbinėja 
mi asmenys iš kuopos pasitrauk 
ti ir naujiems nestoti. Šalia esą 
mos kuopos rengiamasi net dvi 
naujas kuopas steigti.

Bet vis dėlto reik turėti vii 
ties, kad energingoji kuopos 
valdyba laimingai praves pro 
visas kliūtis. Kad taip Įvyktų 
reik visiems lietuviams šiuos pa 
sišventusius veikėjus paremti.

Š. m. gegužės 20 d., šeštadie 
nį, prie St. Catharines — Port 
Weller Garden City Beach, vi 
sai ant kranto Ontario ežero 
ruošiamas pirmas pavasarinis 
parengimas. Programoje jau 
kaip minėjome dalyvauja net 
trys ukrainiečių šokių grupės. 
Tai visi susipratę lietuviai netu 
retų šio parengimo pamiršti, 
reikia žinoti tai, kad rengėjai 
šokių, muzikos ir kitų malonu 
mų, dėl darbų daugybės neina 
to ir negirdi. Jie visą tai daro 
iš pasišventimo savo tautai. 
Tad būkime visi to darbo pade 
iėjais ir visi maloniai laukiami 
Port-Weller Garden City Be 
ach gegužės 20 d.

SLA narys.
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TORONTO
DEIMANTINIS SLA JUBILĖJUS

Šiai garbingai Amerikos lie tai ne baisios pamokos visiems.
tuvių pašalpinei organizacijai 
sulaukus 75 metus amžiaus, vie 
tine Toronto kuopa, atžymėda 
<na šį neeilinį įvykį, gegužės 27 
d., šeštadienį, įuošia jubilė 
jaus paminėjimą - vaišes. Pobū 
vis su trumpa oficialia dalimi 
Įvyks didžiojoj LN salėj (Dun 
das - Ossington g-vių kampas) 
7 vai. vakare. Laukiama svečių 
.š JAV ir kaimyninių SLA kuo 
pų. Taip pat kviečiami bendiuo 
menės ir kitų organizacijų als 
tovai.

SLA nariai ir bičiuliai, norin 
tieji iš anksto įsigyti pakvieti 
mų, nes vietų skaičius ribotas, 
prašomi kreiptis telefonu į 
šiuos asmenis: S. Jokūbaitis 
RO 6-0417, A. Pundzius LE 
1-4127 ir O. Indrelienė HU 5- 
2357.

Deimantinio jubilėjaus minė 
jime malonu bus matyti gar 
bės svečią ilgametį SLA Pild. 
Tarybos narį Dr. St. Biežį, ku 
ris SLA yra labai daug nusipel 
nęs, tai bus įdomu išgirsti jo 
pranešimą apie nueitą SLA ke 
lią ir atsiektus didelius laimėj i 
mus.

Taip pat yra kviečiama ir ti 
kimasi, kad į šį minėjimą atsi 
lankys ir daugiau garbės svečių 
ne tik iš Toronto, bef ir iš toli 
mesnių Kanados vietų: „N.L.” 
led. J. Kardelis iš Montreaho, 
taipgi St. Catharines ir kai ku 
rių kitų SLA kuopų atstovai. 
Iš Toronto: ,,T. Ž.“ red. Dr. 
Pr. Gaidamavičius, Šv. Jono 
parap. kleb. kun. P. Ažubalis, 
Prisik. par. klęb. tėvas B. Pia 
ęidas, tadio vai. vedėjas J. R. 
Simanąyičius, Liet. B-nės, Šv. 
Jono Kę. dr-jos ir sporto klubo 
„Vytis" atstovai.

Po turiningos oficialios da 
lies, kuri susidės iš kalbų ir me 
ninių numerių, bus turtingos 
Vaišės ir šokiai prie geros muzi 
kos. Visi nariai ir prijaučiantįs 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7 v. v. ap. ir S. P.

NEMALONIOS • 
ALKOHOLIO PASĖKOS
Nors mažas lietuvių skaičius, 

palyginti, yra atsidūręs neiai 
mingųjų alkoholikų tarpe, ta 
čiau pasekmės yra labai nema 
lonios. Vienas torontiškis gė 
rimų pasėkoje, buvo sunkiai su 
žeistas į galvą, o po operacijų 
— neteko proto ir šiuo metu 
randasi psichiatrinėje Toronto 
ligoninėje. Kitas vėl, po sun 
kios galvos operacijos, sunkiai 
atgauna protinį pajėgumą. Ar

kurie kartais per lengvai ban 
do žiūrėti į alkocholio pasėkas, 
• Jerašius Brunonas baigė hn 
manitarinius mokslus Canber 
roj ir rengiasi studijuoti ekono- 
miką. <

LIETUVIŠKI VARDAI . 
KANADOS ŽEMĖJE *

Lietuviška bendrovė „AL 
KA”, vadovaujama inž. P. Au 
gustinavičiaus ir valdybos na 
rių Inž. B. Jackaus, B. Vaike 
lio, A. Kairio ir kitų, prieš člve 
jetą metų užpirko Toronto 
miesto ribose tarp 5-to ir 27-to 
kelio, plotą žemės. 100 sklj'pų 
jau yra parduota, kiti 100 akly 
pų pardavimo stadijoje. Pia 
nuojant minėto gabalo žemės 
sklypus ir išvedant gatves, bu 
vo išrūpinti iš miesto valdžios 
trys gatvių pavadinimai lietu 
viškai; „Venta“, „Nida“ ir 
„Neries Court“.

Ši lietuvių bendrovė davė 
darbo ir kitoms lietuviškoms 
bendrovėms, „Kova“ ir „Dan. 
ga”, kurios sklypuose stato na 
mus.

„Alkos“ bendrovė, nors tik 
pora metų kai egzistuoja, o jau 
pasižymėjo dosnumo; šių eiki 
čių rašytojui įdavė 200 dol. če 
kį sušelpti mūsų lietuvybės ži 
dinį, Vasario 16 gimnaziją Vo 
kietijoje.

Tai gražus pavyzdys. Br-
BUS VARŽYTYNĖS

Š. m. gegužės rnėn. 20 d. bus 
parduodamas iš varžytynių V. 
Kuzmos vasarnamis su kabino 
mis.

Vasarnamis tinkamas gyven 
ti ir žiemos melu. Adresas: Gle 
nwood Str., Lot 49X50, Wasa 
ga Beach, Ont. Objektas ver 
tas susidomėjimo. Teirautis tel. 
LE 2-8723.

BAIGIASI MOKSLO METAI
Šiais metais gražus skaičius 

lietuvių studentų užbaigia, mo 
kslą Toronto univeisitetje, o 
taip pat įvairiose kolegijose. Da 
lis studentų baigę mokslq me 
tus, jieško vasarai darbų,

LSB Rajono Vadeivai.
— Nkrumah pasiskelbė Ga 

nos diktatorium bei vien aval 
džiu.

— Tuniso prezidentas Bur 
giba lankėsi Ottawoje ir Wa 
shingtone.

TAVO VIENKARTINE ĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

LIETUVIAI
Atkelta

N. Zelandija.
ORIENTUOJĄS STUDEN 

TO LAIŠKAS
Vasario 16-sios proga trys 

didieji N. Zelandijos dienraš 
čiai — „The New Zealand He 
raid“, „ThePress“ ir „The Ota 
go Daily Times“ — išspausdi 
no lietuvio studento laišką, iške 
liantį Sovietų S-gos veidmainis 
kurną ir Lietuvos, Latvijos, Es 
sijos pavergimą. „The Press“ 
skiltyse pasirodęs laiškas iššau 
kė eilę pasisakymų. Tą patį laiš 
ką Australijoje atspausdino ir 
Melburno „The Age“.

KALBĖS APIE LIETUVOS 
TRAGEDIJĄ

Auckland Lyric Harmonists 
choras pakvietė lietuvių tauti 
mų šokių grupę dalyvauti jų 
rengiamame koncerte, miesto 
rotušėje. Taip pat N. Z. Peop 
les University Association pa 
kvietė G. Procutą kalbėli ,,Lie 
tuvos tragedijos” tema.

PRAKTIŠKAS STUDENTŲ 
SUSIPAŽINIMAS

Aucklando Universitete tvy 
ko Students' International susi 
pažinimo vakaras, sutraukęs ke 
lių šimtų tarptautinę publkcą. 
Vakaro metu europiečių studen 
tų vardu kalbėjo G. Procuta, ra 
gindamas dalyvius giliau pažui 
ti kitų kultūrą, papročius ir pro 
blemas, kaip stiprų pagrindą 
tarptautinei draugystei.
• Metų pradžioje universitetan 
įstojo Audronė Cibulskytė ir 
Dalia Pečiulaitytė.

Anglija.
PRIEŠSEKMINIS 
STUDENTAMS

VEIKIA VIS...
iš 3-čio psl.

ti ir užpildyti bent trečdalį gali 
mų užsakymų.

Tradicinis Sekminių lietuvių 
sąskrydis sodyboje bus ruošia 
mas ir šiais metais, šis sąskry 
dis be abejo, bus vienas jrody 
mų, kaip Anglijos lietuviškoji 
visuomenė prisidės prie sody 
bos išlaikymo. Sąskrydžio rei 
kalais rūpinsis DBLS Vaidy 
bos nariai J. Lūža ir Z. juras.

Argentina.
SUSIVIENIJIMO LIETU 

VIŲ ARGENTINOJE 
SEIMAS

įvyko Buenos Aires mieste Dr. 
V. Kudirkos vardo salėje, Av. 
Santa Fe 317‘, Latrus Oeste, 
bal. 8—9 dienomis. Dalyvavo 
7 skyrių atstovai. Pirmininkavo 
Dr. A. Kairelis, susirinkimą ati 
darius J. Stalioraičiui.

Seimas susilaukė daug svei 
kinimų. Iš skyrių atstovų prane 
Simų paaiškėjo, kad šis susivie 
nijimas turi 550 narių. Nutarta 
organizaciją plėsti į Rosario 
miestą.

Kadangi miesto Lanus savi 
valdybė tiesia gatvę per SLA 
parką, tai atperka dalį žemės 
ir avansu už ją jau įnešė api 
ei 20 tūkstančių pezų. Šiuo nuo 
savybės reikalu išrinkta Komiai 
ja, kuri nutarė iš miesto v-bos 
reikalauti 600 tūkstančių pezų 
už nusavintą nuosavybę. Ka 
dangi gatvės vedimu sužalotas 
SLA parkas, tai jis manoma iš 
parceliuoti ir sklypuose leisti įsi 
kurti lietuviams.

£pimo posėdžiams pasibai 
gus, buvo „asado“ pietūs, ku 
riems ant jiešmo buvo iškepti 
avinai. Pietų metu organizaci 
jos statybų plėtimui suaukota 
keletas tūkstančių pezų.

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS 

Vitaminas D —

DARBINES KOJINES

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI I

Štai geriausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
togios-ekstra vertin
gos. Neplyštančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Yra įvai
riausių rūšių, tinka
mų įvariios rūšies 
darbams.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-11-4)

svarbus reiškinys, į kurį kreipia 
ma daug dėmesio, tai jaunimo 
atsilankymas Sodyboje Sekini 
nių išvakarėse, į jiems specia 
liai ruošiamą pasilinksminimą. 
Visi jaunuoliai kviečiami daiy 
vauti.

SODYBOS IŠLAIKYMO 
REIKALAS

iškilo jieškant išeičių L. Namų 
Bendrovės finansinei krizei iš 
spręsti. Tenka pasidžiaugti, 
kad šis reikalas gana palankiai 
sprendžiasi dėka būrelio asme 
nų (apie 40), kurie sutiko su 
teikti Bendrovei paskolas tokiu 
sunkiu momentu, kai bankai at 
sisakė Bendrovei padėti.

VASAROJIMAS LIETUVIŲ 
SODYBOJ

Vidutiniškai imant, Sodybo 
je per tris vasaros mėnesius gau 
narna apie 650 savaitinių užsa 
kymų. Ligi šiol tokių užsakymų 
gauta 228. Iš jų 62 iš lietuvių, 
o 164 iš kitataučių. Taigi lietu 
viams reikia smarkiai pasitemp

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

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

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Australija.
KODĖL AUSTRALIJOS 

LIETUVIAI BĖGA Iš 
AMERIKOS

Jau buvo rašyta, kad kaiku 
rie lietuviai, manę apsigyventi 
Amerikoje, pagyvenę joje grįž 
ta atgal į Australiją. S. Miku 
čionienė, Amerikoje pagyvent', 
si 7 mėnesius, ’sugrįžo į Austrą 
lijos sostinę Canberrą ir paša 
koja savo įspūdžius:

„Pirmas įspūdis Amerikos 
krantus pasiekus nebuvo geras. 
San Francisko gatvių nešvaru 
mas, daugybė juodukų, slampi 
nėjančių ir miegančių gatvėse, 
lyg ir nežadėjo nieko įdomaus.

S. Mikučionienė didžiumą 
laiko praleidusi Worcester 
Mass. Jame gyveną apie 15 
tūkst. lietuvių.

Worcesterio lietuviai įsikūrę 
normalaus amerikoniško darbi 
ninko gyvenimo lygyje. Veik 
visi dirbą fabiikuose ir drebą 
būti atleisti iš darbo. Gyveną 
su mažom išimtim, miesto cent 
ro ribose, trijų, keturių butų na 
muose.

Vienbutį namą Amerikoje ga 
Ii įsigyti ir išlaikyti tik turtinges 
ni žmonės. Tokie namai, kaip 
Canberroje gyvena mūsų tau 
tiečiai, Amerikoje esanti svajo 
nė.

Uždarbiai esą geri ir liuksu 
sinės prekės pigios. Plikti gali 
ma esą viską be jokių depozitų 
ir veik visa Amerikos tauta per 
kanti viską išsimokėjimui. Nuo 
uždarbio 80 dol. - savaitėje at 
skaitą 15 dol. taksų. Visokiau 
si draudimai ir mokesčiai esą 
labai brangūs ir todėl ir iš ne 
mažų pajamų pragyvenimui ir 
taupymui nedaug telieką. Savo 
malonumui canberiškia' daug 
daugiau sau leidžią. Veik visi 
Amerikos lietuviai savo laiką 
esą suskirstę į darbą, televiziją 
ir miegą. Tautietis, užėjęs pas 
tautietį, nesąs kviečiamas sveta:

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7 722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

priešrachitinis faktorius (veiks 
nys), yra žinomos jo dvi rūšys: 
ergosterolis ir cholesterolis kaip 
provitaminai (pirmtakai).

Ergosterolis, kurs yra auga 
luose, švitinant ultravioletiniais 
spinduliais aktivuojasi ir virsta 
vitaminu D2 (viosterolis ar kai 
ciferolis). Kitas produktas gau 

nėn, bet reikalas atliekamas ko 
ridoriuje arba tarpduryje.

Žmonės nesą draugiški, apie 
Australiją galvoją klaidingai, 
ypač senosios emigracijos tau 
tiečiai neįsivaizduoją ir netikė 
jė p. Mikučionienės pasakoji 
mais, kaip mes čia gyvename. 
Daugumas maną, kad Australi 
ja dar žalias „bušas“—be mies 
tų, traukinių, mašinų, tik su vo 
rais, kengūromis, vienas net pa 
klausęs, ar triušiai jums nenu 
ėdę ausų. .

Lenkija.
MOKYTOJŲ PAKEITIMAI 

PUNSKE
Punsko Vid. mokyklos lietu 

vių kalbos mokytojas Stoškeliū 
nas perkeltas į Vidugirių pra 
džios mokyklą, o jo vieton ai 
kelta Aleksiūtė, Vilniaus Pėda 
goginio Inst. Il-ro kurso stu 
dentė (repatrijantė).

P. Stoskeliūnas yra ba;gęs 
Vytauto Didžio Universitetą 
Kaune, turi 15 metų mokytojo 
praktikos.

Vokietija.
PLB VOKIETIJOS 

KRAŠTO VALDYBA
kreipėsi į Pabėgėlių ministeriją 
Bonnoje, prašydama didesnes 
paramos lietuvių '- Vokietijoje 
kultūriniams reikalams. Prašy 
mas buvo palankiai išspręstas ir 
todėl susidarė galimybės įgy 
vendinti kai kuriuos kultūrinio 
pobūdžio projektus. Šiais me 
tais, ypač vasaros bėgyje, nu 
matoma aplankyti eilę lietuvių 
kolonijų su koncertais ir paskai 
tomis.

Taip pat buvo padvigubinta 
tos ministerijos nuolatinė para 
ma Vasario 16 Gimnazijai. Vie 
toj iki šiol skirtos metinės para 
mos DM 12.000, 1961 metams 
yra skiriama DM 24,000.

Italija.
EUROPOS LIETUVIŲ 

KUNIGŲ PASITARIMAI
Romoje įvyko Europos lietu 

vių kunigų pasitarimai kolegi 
jos viloje, prie Tivoli. Juose 
dalyvavo viso 34 lietuviai kuni 
gai. Pranešimus padarė kolegi 
jos rektorius prel. dr. J. Tula 
ba, Vokietijos lietuvių Sieleva 
dos dir. Tėv. A. Bernatonis, 
Prancūzijos lietuvių Misijos 
dir. kun. J. Petrošius, Londono 
lietuvių klebonas kun. A. Kaz 
lauskas ir Vasario 16 Gimn. 
dir. dr. kun. L. Gronis.

ATGAIVINS LB PIRMININ 
KŲ SUVAŽIAVIMUS

Atskiro posėdžio buvo ' susi 
rinkę Italijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruo 
menių pirmininkai — kunigai: 
V. Mincevičius, J. Petrošius ir 
Br. Liubinas. Buvo pasidalinta 
mintimis apie bendruomenes 
veiklos patirtis ir svarstyta 'ei 
kalas ir galimybės atgaivinti 
anksčiau vykusius Europos Lie 
tuvių B-nių pirmininkų suvažia 
vimus.

namas aktivuojant cholesterolį, 
vadinamas vitaminu D3, randa 
mas žuvų taukuose, švitintam 
piene ir maiste. Jis taipogi gami 
namas odoj laikomoj atideng 
ta saulės šviesoj (ultraviclcti 
niuos spiduiiuos). Daugumas 
maisto produktų turi mažai šito 
vitamino, nedidelius jo kiekius 
turi kiauinio trynys, jeknos ir 
žuvys. Gausus šaltinis yra žu 
vų taukai, pagausintas pienas 
turi 400 vienetų litre arba kvor 
toje. Vitaminas D turi įtakos 
kalcio ir fosforo absorbcijai (įsi 
siurbimui) iš maisto ir jo atidė 
jimui kūne ir padeda reguliuot 
kraujo kalcį. Suaugusiam, gal 
būt, pakanka vitamino D iš 
maisto, neimant jo lašų ar table 
čių formoj. Vaikam, moterim 
nėštumo ir žindymo metu vita 
mino D kiekis turi būt padidin 
tas.

Ultravioletiniai saules spin 
dūliai, veikdami choksterolį 
odoj, paverčia jį vitaminu D. 
Miglos, dūmai, langų stiklai su 
laiko saulės ultravioletinius 
spindulius, todėl mes negau 
nam vitamino D tom dienom, 
kada yra rūkas ir miglos arba 
jei esam namo viduj. Dėl gero 
kaulų ir dantų augimo yra bū 
tini kalcis,t fosforas ir vitam. D. 
Tik nedaug vaikų gali sunaudo 
ti kalcį ir fosforą kaulų statybai 
be vitamino D., bet vaikui au 
gant tas jo gebėjimas didėja. 
Pas vaikus vitamino D stokr 
yra priežastim kaulų ligos Ra 
chito, pas suaugusius Osteoma 
liacijos. Vaikai su ankstyvu ra 
chitu esti neramūs ir blogai mie 
ga, nuo galvos judinimo ir try 
nimo į pagalvę pakaušis nupiin 
ka. Toki vaikai pradeda vėlai 
sėdėti, ropoti ir vaikščioti, jų 
momuo (viršugalvis) vėlai su 
kaulėja, pakaušio kautai esti 
minkšti, šonkauliai turi rožinius 
sustorėjimus, krūtinės ląsta de 
formuota, kojų kaulai iškreipti 
ir sutrumpėję, blogi dantys, že 
mas sunykęs Ūgis, bloga kūno 
laikysena (poza).

Pas suaugusius dėl mineralų 
netekimo osteomaliacija ypatin 
gai ryški nugaros, dubens ir ko 
jų kauluose. Kuomet kaulai su 
minkštėja, kūno svoriui spau 
džiant ilgi kaulai (kojos) su 
linksta, stuburkaulis sutrumpė 
ja, o dubens kaulai pakeičia for 
mą. Sunkaus rachito ir osteoma 
liacijos pasėkos su dubens kau 
lų deformacija apsunkina mote 
rim gimdymą. Rachito perspė 
iimas ir gydymas atliekamas vi 
taminu D; prieš laiką gimusieni 
vaikam duodama žymiai didės 
nė dozė (apie 10 kartų). Neg 
rai, kurių pigmentuota oda su 
laiko ultravioletinius spinduli' 
ir kliudo vitamino D sintezę, 
turi gauti didesnę vitam. D do 
zę (apie 50%). Imant vitami 
ną D per didelėm dozėm ir ii 
gą laiką, jis gali būti žalingas 
sveikatai, kas pasireiškia minkš 
tų audinių ir gyvybinių organų 
kalkėjimu, galvos skausmais, 
ledakavimu ir viduriavimu.

Pastaba: Ultravioletiniai
spinduliai — nematomi spindu 
liai, esantys saulės spektre už 
violetinių spindulių. Spektras 
— pro permatomą prizmę pra 
ėjusios ir lūžusio bespalvio švie 
sos spindulio sudaromas daug- 
spalvis ruožas.

Taupyk ir skolinkis

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

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

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

vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.
Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. 
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HAMIALTOM
KODĖL NEPASIRODYTI KITIEMS?

Visi dalyvavę koncerte siun 
čia taut, šokių grupės vadovei 
padėkos ir pagyrimo laiškus, 
linkėdami sėkmės, kultivuojant

krašto buvusiems asmenims, 
bus įdomu po daugelio metų 
vėl susitikti ir pasidalinti minti 
mis, apie gražųjį ,,Lietuvos

7 PSL

;; Š. m. gegužės 22 d.,
pirmadienį, Victorijos dieną, 

rengiamas didelis 

šokių vakaras 
kuris įvyks ,,Brant Inn”, Burlingtone, Ont.

Benny Ferri orkestras, įvairus bufetas, 
laimės staliukai, įėjimo dovanos. r

Pradžia 7 v. v.

Visus Hamiltono, Toronto ir visų apylinkių lietuvius 
J maloniai kviečiame gausiai atsilankyti.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdyba.

PIRMIEJI PAVASARIO ŠOKIAI 
Tautos Fondo Hamiltono trauką iki sekančios žiemos.

skyriaus v-ba kviečia visus lietu 
vius gausiai atsilankyti į piimą 
mūsų rengiamą linksmą šokių 
vakarą, kuris įvyks gražiose 
„Brant Inn ’ patalpose, Burling 
ton’e, Ont. (apie 10 mylių nuo 
Hamiltono, Toronto kryptimi 
prie 2-jo kelio), gegužės 22 d. 
pirmadienį, Viktoiijos dieną.

Pradžia 7 v. v.
Šokiams gros linksma Benm 

Ferri muzika, įvairus oufetas, 
turtinga loterija, laimės stalių 
kai, įėjimo dovanos.

Atsilankę tikrai turės gerą 
progą linksmai praleisti laiką sa 
vo draugų ir pažįstamų tarpe, 
o taipgi ir naujas pažintis už 
megzti.

Savo atsilankymu kartu pa 
remsite ir mūsų darbą lėšų tei 
kime pavergtos tėvynės laisvini 
mo reikalui. Laukiame visų. Iki 
malonaus pasimatymo.

Valdyba.
JAUNIMO ŠOKIAI,

Kad ir rečiau, bet vis dai prak 
ūkuojami. Gegužės 6 d. tuojau 
po geg. pamaldų, ypač mergai 
tės, nusistačiusios muziką, pra 
dėjo suktis savo mėgstamus šo 
kius. Nors metų užbaigos egza 
minai pareikalauja daug laiko, 
bet darbštieji jaunuoliai suran 
da laiko ir mokslui ir kultūrin 
giems pasilinksminimams, šį 
kartą susirinko 30, iš kurių 10 
buvo pagerbti, kaip balandžio 
ir gegužės mėn. gimę. Įteikta 
kiekvienam po sveikinimą ir po 
gražią rožę. Mergaitės rožes ga 
vo: Vida Šuopytė, Lionė Stane 
vičiūtė, Laima Šuopytė, Julė 
Kaminskaitė ir Aldona Eisman 
taitė; berniukai: Gediminas Ble 
kailis, Algirdas Enskaitis, Alio 
yzas Viskontas, Arūnas Sto 
sius ir Meškauskas.

Mokslo metų užbaigai nuina 
tyta surengti dar vienus šokius, 
o vasaros laike padaryti per

A. L I 0 D Ž I U S, B. L.,

KVIEČIA IŠ LIETUVOS
Hamiltonietis Julius Mačiu 

kas, jau ilgokas laikas kaip yra 
užaliarmavęs visas galimas Ka 
nados įstaigas atsikvietimui 
Lietuvoje likusios šeimos. Vi 
sos Kanados įstaigos, palankiai 
tuo reikalu atsiliepia, ir daro 
viską, kad Juliaus prašymas bū 
tų patenkintas. Vienintelė kliu 
lis — Sov. S-gos vyiiausybė. 
Jei tenai jam laimė nusišypsotų, 
p. Mačiuko tikslas būtų pasiek 
tas. Linkime jam laimės.
• Jonas Staigvilas, atgyvenęs 
gražų metų skaičių be daktarų, 
šį kartą turėjo, kad ir trumpam 
laikui, atsigulti į ligoninę. Da 
bar leidžia laiką namuose, ga 
vęs iš darbovietės atostogų. T. 
Jonui linkime sveikatos ir ištver 
mės, dar daug metų tvirtai lai 
kytis mūsų bendruomenės eilė 
se. V. P.

„NEŽINOMOJI” 
HAMILTONE

,,Nežinomoji" viešėjo pas 
mus balandžio 30 d. L. Namuo 
se. Ją atsivežė Detroito dramos 
mėgėjų sambūris, pakviestas 
HLK Moterų dr-jos. Tai 4 rių 
veiksmų drama, labai tinkama 
šiems laikams, tuo labjau šiam 
kontinentui. Jame vaizduojama; 
viena šeimos drama, kurioje 
jauna žmonelė, nepatenkinta ra 
miu šeimos gyvenimu, išbėga iš 
namų pas meilužį, išsizadeda 
ma savo septynių savaičių sune 
lio. Meilužiui mirus, ji grįžta į 
namus ir prašo save, vyro at 
leidimo už padarytas klaidas ir 
priėmimo atgal į namus. Vyras 
neatleidžia — išvalo iš ir-mų. 
Šį kartą išvaryta iš namų susi 
randa antrą meilužį. Šis, nuo 
jos pačios rankos revolverio šū 
vių, irgi miršta. Toliau seka, 
kaip paprastai, areštas, teismas. 
Po teismo atpažįsta savo sūnų, 
jau advokatą ir jos bylos gynė 
ją. Seka džiaugsmas, su^ijaudi 
nimas, motiniškas pasisv eikini 
mas. Dar vienas momentas it

savo tautos meną svetingoje 
Kanadoje. Ypatingai verias mo 
kyklos direktoriaus gestas, ku 
ris po koncerto pasikvietęs jau 
nąjį Breichmaną pas save pa 
reiškė: ,,Tavo mamytė dirba di 
delį ir naudingą darbą, aš lin 
kiti, kad ir ateityje tavo mainy 
tė šio darbo neatsisakytų”.

Matant tokį palanku atsihe 
pimą kanadietiškų atstovų tai' 
pe, kyla mintis; ar neapsimoke 
tų tokio turinio koncertą paio 
dyti grynai kanadietiškai pub 
likai, su gražiais paaiškinimais 
anglų kalba’ V. P

ZARASIŠKIŲ ŽINIAI
Pirmąjam zarasiškių suvažia 

vime, 1957 m. gegužės 18 d. 
Brooklyn, N. Y., buvo pagei 
dauta, kad keletos metų bėgy 
je, panašus suvažiavimas būtų 
pakartotas. Tuo remiantis, Bro 
oklyn, N. Y. gyvenantieji žara 
siškiai, šiais metais organizuoja 
vėl tokį suvažiavimą. Viso to 
pagrindas: net kelios, vertos at 
žymėti sukaktys, būtent: 40 m. 
nuo pirmosios Zarasų gimnazi 
jos abiturientų laidos, 35 m. 
nuo pirmosios ir vienintelės 
Zarasų Mokytojų kursų laidos 
ir 30 ni. nuo pirmosios Zarasų 
Augšt. Komercinės Mokyklos 
abiturientų laidos.

Manoma, kad visiems to

Šveicarijos“ kampelį.
Norintieji dalyvauti suvažia 

vime, kuris įvyks Brooklyn, N. 
Y., kreipiasi raštu iki gegužės 
18 d. šiuo adresu: T. Slapšys 
101—43, 114 Str., Richmond 
Hill 19, N. Y., arba J. Šileikis 
86—09, 96 Str., Woodhaven 
21, N. Y.

Suvažiavimas įvyks gegužės 
28—30 dd. V. P.

MAŽIEJI SUŽAVĖJO
Bal. 23 d., taut, šokių kon 

cerlas sutraukė nepaprastą k:e 
kį žiūrovų ir rado gerą atgar 
sį taip lietuviškoj visuomenėj, 
taip kanadiečių tarpe, km.ų bu 
vo per 20. Kokią įtaką mūsų 
visuomenėj turėjo šis koncertas, 
matyti iš to, kaip grupės vado 
vė p. Breichmanienė pareiškė: 
gaunu labai daug prašymų iš 
tėvų priimti vaikus į taut, šokiu 
eiles. Tai labai džiuginantis reiš 
kmys, matant tėvus stengiantis 
nepaleisti savo vaikus iš lietu 
viškojo tarpo, kas teigiamai ai 
silieps mūsų egzistencijos iš 
silaikymui. Koncerto metu di 
džiausią publikos simpatiją su 
siiaukė, kaip tik pačių mažųjų 
šokėjų grupė. Tas labai teigia 
mai atsilieps mūsų mažiesiems, 
jų pirmuose žingsniuose lietuvis 
kajam darbe.

Toby Robins CBC TV aktorė, kuri šiemet dalyvaus 
Šekspyro vardo festivaly Stratforde, Ont.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Pas mus lietuvių nedaug ir kšmę-. Po to H. Poškevičiuc,

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

mes nedaug turime meninių je 
gų, bet pagal savo jėgas Moti 
nos Dieną paminėjome gana 
gražiai.

Mūsų gerbiama Dr. E. Jasevi 
čiūtė pasakė gražią kalbą ir api 
budino motinos būseną bei ei

PAJIEŠKOJ'MAI
— Stanley Joseph (Juozapa 

vičius), gyvenęs 616—6 Avė. 
North Port Alberta, B. C., Ca 
nada, prašomas atsiliepti savo 
pusbroliui Al. Budriui, 5684 J. 
L. Suarez (Sue. 39), Buenos 
Aires, Argentina.

PADĖKOS
Ryšium su įvykusiu (bal. 29 

d.) Tautinių šokių koncertu, 
„Dr. J. Basanavičiaus“ sk. Vy 
čių būrelio Taut, šokių grupė 
reiškia nuoširdžią padėką: kuri, 
kleb. J. Borevičiui, Birutei Vau 
kūnaitei - Nagienei, p. Baltuo 
menei ir visiems Rose iiounto 
mok. šokėjams, S. Morkūnaitei 
ir Veiduno mok. šokėjams, J. 
Akstinui ir visoms Mont. Liet. 
Taut, šokių grupės šokėjoms, 
Z. Lapinui ir jo vad. Taut, so 
kių orkestrui, dail. Vyt. Reme 
ikai, V. Žižiui, R. Lapinui, G. 
Latvaičiui, A. Krikščiokaičiui, 
J. Zabieliauskui, S. Pakuiytei, 
A- Blauzdžiūnui, biletų platin 
tojams, loterijai aukojusiems 
bei visiems už tokį gausų alsi 
lankymą.

Koncerto Rengėjai.

taip pat parengimo vedėjas, pa 
kvietė Gudrutę Mitalaitę prie 
iortepiono. Ji labai gražiai pa 
skambino kelis dalykus. Po to 
pp. Salonų sūnelis pagrojo 
akordeonu.

Šeimininkės minėjimo daly 
viams paruošė gražias vaišes. 
Už tai ponioms Kajutis, Drug 
tenis, Radzevičienei, Krikščiū 
nienei, Simonaitienei ir kt. pri 
klauso didelė pagarba ir pade 
ka.

KITOS NAUJIENOS
Iškeltas pasiūlymas surinkti 

aukų prof. Stp. Kairiui, Vasa 
lio 16 aklo signatarui.

Ponų Jakubauskų šeima su 
šliaukė naujagimės — dukrelės. 
Sveikiname,!

Išaušus pavasariui, visi lietu 
i’iai stoja į darbus, nes jie jau 
prasidėjo. V .Sibulis.

Informacija
TAUTOS FONDO 

ATSTOVYBĖS
Kanadoje pirmininkas V. Vai 
dotas grįžo iš atostogų ir pra 
dėjo eiti savo pareigas.

Ta proga pranešama visiems 
Tautos Fondo įgaliotiniams ir 
apylinkių valdybom Kanado 
je, kad Tautos Fondo pirmi 
ninko adresas nuo gegužės 15 
d. pasikeitė ir yra 45 Cameo 
Cr. Toronto 9, Ont. Visą ko 
respondenciją ir pinigines per 
laidas prašoma siųsti nauju ad 
resu.

TF do Atst. Kanadoje.

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms.

Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

ji krinta ant grindų negyva —< 
miršta.

Apie dvidešimt „linksmai** 
praleistų metų vaisiai: išardyta 
šeima, paliktas našlaičiu maža^ 
sūnelis ir per ankstyva mirtis.

Ar nėra panašių dramų ir 
mūsų šeimose?

Svečiai, vaidintojai savo ro 
lėse ir vaidyboje buvo pakan 
karnai gerai pasiruošę. Po vaidi 
nimo detroitiečiai buvo apdova 
noti gyvų gelių puokštėmis su 
jų dinamiška režisore Z. Arlaus 
kaitė - Mikšiene. Z. P.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA”

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

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

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

Kanados CBC TV stato istorinį momentą 1834 metais 
vaizduojantį vaizdą, kai Nova Skotia vedė kovą už tai, 
kad provincijos valdžia už savo darbus būtų atsakinga. 
Taip Kanadoje susidarė demokratinė santvarka, kurioje 
valdžia atsakinga prieš žmones, priešingai diktatui u šalinu, 
kur valdžia daro, ką nori ir už savo darbus prieš tautą 
neatsako, — taip yra Rusijoje, Ispanijoje arba buvo 

Hitlerio Vokietijoje.

Iš Lietuvos. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI.................. 5.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI...................... b.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI .......................................S 00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI ........... 3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ........................................................... 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.............................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............1.50
invalido leidinys................. 0 50 Michal dos PRANAŠYSTĖS,
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ......................... $ i.00

Romanas I ir II tomai, kiekvienas po..........................$ 2.bu
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI..................... $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................... $ 3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas..........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas................................ $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3.09
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.....................$ 2 ‘‘j
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1 to
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.....................  $2.09
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai...........................$ 5 0C
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . $3.00 
J. Kralikauskas. ŠVIESA LANGE................................ $ 1.25
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.........................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............ 5.00

Kova su gaidžiu. Dail. Vyt. Stasiūnaitis.................... $ 2.0C
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI....................................................  $5.90
(premijuota) .................................................................... $ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ...........................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ...................... 2.00
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ...............................1 75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ......................................................................... 1.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ..................................................................... 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ......................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ...................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.............................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................. 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE........................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ............................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKI AI 3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .....................................................  2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS............... $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................ 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................ 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS........... .................. • •...........L00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .......................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..................... $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .................................................... $ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS..............$ 1 50
P. Onntaitė, MARTI IŠ MIESTO ......................... $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.....................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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ŠĮ ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 20 D., 8 VAL. VAKARO AUŠROS VARTŲ SALĖJE

Didingas Jaunimo Vakaras - Koncertas
PROGRAMĄ IŠPILDO

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS MIŠRUS CHORAS. 
VYRŲ CHORAS IR VYRŲ OKTETAS, 

VADOVAUJANT MUZIKUI A. AMBROZAIČIUI.

IŠGIRSIME DAUG GRAŽIŲ DAINŲ.
PO KONCERTO SMAGUS ORKESTRAS ŠOKIAMS, 

ĮDOMI LOTERIJA.
JAUNIME, NEAPLEISKIME ŠIOS GRAŽIOS PROGOS!

KVIEČIAMI DALYVAUTI IR VISI \ 
JAUNIMO BIČIULIAI.

JAUNIMO VAKARO 
JAUNŲJŲ KOMISIJA.

MONT1REAL
BANKO „LITO” LENGVATOS 

visiems, kas skolinasi nedideles pinigų sumas.
„Lito“ Bus daug praktiškiau ir skolinto 

jui ir bankui, jeigu maža pasko 
ia, kokia dažnai gali prireikti, 
skolintojas be formalumų gaus 
„Lite“ vien savo atsakomybe, 
neprašydamas savo pažįstamų 
parašo. Nuo šiol visi gali kreip 
tis į banką kiekvienu atveju ir 
mažas paskolas, iki 250 dol., ga 
lės gauti vien savo atsakomybe, 
be žirantų.

Be to, nutarta, kad šeštadie 
niais Litas neveiks.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS 

gegužės 21 d. (Sekminėse), 1, 
30 vai. Šv. Jono liuteronų baž 
nyčioje, 3594 Jeanne Mance 
St. Pamaldas laikys kun. A. 
Žilinskas (iš Bostono). Į šias 
pamaldas atvyksta lietuvių eks 
kursija iš Toronto.

Parapijos taryba. 
VYR. LTN. R. V.

PAUKŠTAITIS, 
būdamas Kanados Karo mo 
kykloj studijavo inžinerijos 
mokslus; šiais mokslo metais, 
turėdamas atostogas, studijavo 
psichologiją ir istoriją, — Que 
en universitetas Kongstone jam 
suteikė Bachelor of Arts moks 
lo laipsnį. R. V. Paukštaitis pa 
sirįžęs siekti augštesnių mokslo 
laipsnių naujoj medicinos - psi 
chologijos mokslų šakoje.

DIDELĖ NELAIMĖ 
ištiko teisių studentą A. Baraus 
ką, kuris labai nukentėjo maši 
nos katastrofoje. Užuojauta nu 
nukentėjusiam ir tėvams.

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” BEND-VĖS 

valdybos posėdis įvyks gegužės 
19 d., 8 vai. vąk. NL patalpo 
se. Visi nariai prašomi daly 
vauti.
• P. Baradinskas Crawford 
Bridge nusipirko katidžių.

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

HU 1-8437

Sekmadienį įvykęs 
valdybos posėdis bus atminti 
nas ir reikšmingas keliais požiū 
riais. Reikia pasidžiaugti, kad 
montrealiečiai vis geriau supran 
ta kooperatinio banko naudą, 
vis daugiau juo pasitiki ir to 
dėl daugiau į jį stoja noriais. 
Ir šį kartą į „.Litą” įstojo dau 
giau kaip 10 naujų narių, kurių 
tarpe i r Aušros Vartų choras, 
todėl narių skaičius pasiekė jau 
600.

Kaikuriems nariams pareiš 
kus, kad „Lite“ turėtų būti stro 
piau saugomas privatiškumas, 
„Lito“ valdyba nutarė kreiptis 
į narius, kad jie būtų malonūs 
su savo reikalais į banką kreip 
tis pavieniui, žiūrėdami eilės, ir 
tuo tikslu prie banko durų nu 
tarė iškabinti tokį prašymą.

Banko vedėjui, D. Jurkui, pa 
reiškus pageidavimą, Valdyba 
nutarė paskolų išdavimo reika 
lūs pervesti Pr. Rudinskui, to 
dėl nuo šiol paskolų re-kalu vi 
si prašomi kreiptis į Pr. Rudins 
ką. Telef. HU 1-2957.

„Litas“, kaip kooperatinis 
bankas, yra sukurtas juo dau 
giau pasitarnauti savo nariams. 
1 odėl, kad banko nariai leng 
viau galėtų pasinaudoti Panko 
paslaugomis. Valdyba nutarė 
palengvinti mažų paskolų gavi 
mą, atleidžiant skolintojus ruo 
žirantų, jeigu jie skolinasi iki 
250 dolerių sumos. Savo reika 
Jams žmonės dažnai esti r“ika 
lingi nedidelių sumų paskolos, 
kurios tačiau jiems labai nau 
dingos, nes greit ir be formalu 
mų gavę paskolą, jie greit r ei 
kalą sutvarko, ir tuo save ap 
saugo nuo per didelių procen 
tų, kuriuos, žinoma, mielai kiek 
viena prekybos įmonė duoda.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

A. V. bažnyčioje buvo gedu 
lingos pamaldos už amžinos at 
minties lietuvį kultūrininką Dr. 
Adolfą Šapoką. Mišias laike T. 
J. Borevičius ir vargonavo sol. 
p. Gagnon. Pamaldose dalyva 
vo K. L. B. Krašto valdyba ir 
būrelis velionio bičiulių.

Aukų parapijos reikalams ge 
gūžės 7 d. suaukota 271.46 del.

Gegužinės pamaldos AV baž 
nyčioje vyksta kasdien vaka 
rais 8 vai. Šeštadieniais 7 vai.

Inž. Alg. Aneliūnas su ponia 
susilaukė pirmgimės dukrelės, 
kuri pakrikštyta Audronės - 
-Kristinos vardais. Krikšto tė 

vais buvo Valdas ir Ilona Dikai 
čiai.

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 21 
d., tuojau po sumos, A V klebo 
nijoje. (AV)

NEPAPRASTAS ĮVYKIS 
MONTREALIO JAUNIMUI

Šį šeštadienį, Aušros 
Vartų salėje, yra rengiamas di 
dingas lietuviškos dainos kon 
certas Montrealio lietuviškąjam 
jaunimui. Programą išpildo 
Montrealio Aušros Vartų para 
pijos choras vadovaujamas inū 
ziko A. Ambrozaičio. Po kon 
certo šauni, jaunatvika šokių 
- muzikos koncerto — vakaro 
čiamas dalyvauti šiame retame 
jaunimo pobūvyje.
• Juškevičeinė Magdalena pa 
guldyta į Mayfair ligoninę, nes 
reikaringa pastovios gydytojų 
priežiūros. Linkime greičiau pa 
sveikti.
• K. Juškevičius - Miller, iš Ro 
chesterio lankėsi Montrealy 
brolio Jono šeimoje ir lankė su 
sirgusią motinėlę, Magdaleną 
Juškevičienę.
• Ant. Bernoto žmona, jau ku 
lis laikas yra gydoma Victoria 
ligoninėje.
• K. F. Įg. p. Rimkevičienė dė 
koja p. Gurčinienei už paauko 
tus 2 dol. Šeštad. mokjklų pro 
žektorinei lempai pirkti.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Elzbietos dr-ja birželio 18 
d. ruošia kelionę į St. Anne de 
Beaupre. Kelionė į abu galus 7 
dol. Užsirašyti pas kun. Jucevi 
čių, LA 1-9930, p. Astrauskie 
nę, RA 2-2136 ir p. Kreivienę, 
ME 7-6020.
Aukų surinkta bažnyčioje 173. 
25 ir gauta iš Šv. Elzbietos dr- 
jos ir J. Skučo po 100 dol.

SUKAKTUVINĖ 
STAIGMENA

Geg. 13 d. G. ir P. Kazlaus 
kams buvo surengta staigme 
nos partija 15-kos metų vedybi 
nio gyvenimo sukakčiai atžyrnė 
Ii. Parengimas kuriame dalyva 
vo 30 asmenų, praėjo geiiausio 
je nuotaikoje. Jubiliatams įteik 
ta dovanų.

PIRMOJI ŠAULIŲ 
IŠVYKA

Praėjusį sekmadienį į esan 
čią Šaulių šaudyklą p. P. Skrui 
bio ūkyje susirinko per 30 žrru 
nių, šaudymo mėgėjų. Gražiam 
orui esant, išmėgintas varžovų 
taiklumas ir pasidžiaugta malo 
nia pavasariška nuotaika gražio 
j e gamtoje.

Dalis iškylautojų, meškerio 
tojų išbandė savo laimę žūklėje 
su neblogu laimikiu.

L. K. Mindaugo Šaulių kuo 
pa mieliems Montrealio lietu 
viams primena, kad jų žinioje 
esanti šaudykla yra visuomet ir 
visiems, su p. P. Skruibio ži 
nia, galima pasinaudoti 
malonumui.

jūsų
Š.J.

labai

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

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

i. m.

m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. M A L I SKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

ARCH Realties R d.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957 

2415 Park Row East N. D. G.
Cole St. Paul, Verduno pusė 
j e, visai atskiras, ant 2 lotų tri 
pleksas 6—4—3 kamb. Kelvir 
tam butui įvesta elektra ir plom 
bingas; vandens apšildymas, 

garažas, kilimai, užuolaidos.
Reto gerumo nuosavybė. 

Kaina $ 34,000.—.
Ville LaSalle, 5 Ave„ 5 kamb. 
Naujas dupleksas; 2 mašinų ga 
ražas, užbaigtas kambarys rū 
syje. Išnuomotas už $ 100 ir 
$ 85.—. Kaina $ 22,800.

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

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A„ B. C. L.

i Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

AUŠROS VARTŲ 
VAKARIENĖ

buvo puikiai paruošta — 
geras maistas, tui tingai patiek
tas ir labai stropus ir gražus bu 
vo aptarnavimas. Klebonas T. 
J. Borevičius, SJ. turėjo didelį 
darbą, kol išdalino labai gau 
šią loteriją. Didelį pasisekimą 
turėjo „Laimės šulinys“. Gera 
buvo šokiams muzika. Choro 
oktetas, vedamas muz. A. Am 
brozaičio, vakarienės daly 
viams padarė staigmeną —- da 
vė įdomų koncertą. Gaila, kad 
ne visi parapijiečiai buvo solida 
iūs ir gana žymi dalis kėdžių 
liko neužpildyta.

9 Baršauskas Vincas Beatty 
Ave, Verdun, nusipirko namus 
ir persikėlė į juos gyventi.

<9 Montrealy — karščiai prasi 
dėjo iškart. Medžiai ir krūmai 
išskleidė lapus per 3 dienas.

4* Baltrukonis pasistatė didelius 
namus 7011 De L’Epee gatvėje 
ir persikėlė ten su savo įstaiga.
• Pp. Dauderiai nusipirko

namus NDG ir persikėlė ten 
gyventi.

TAUTOS FONDO AUKOS 
naudojamos lietuviškųjų radio 
valandėlių programų paruoši 
mui, Eltos biuletenio leidimui rr 
monitoringo- sistemos išlaiky 
mui.

Kiekvieną dieną Madrido, 
Romos ir Vatikano radio sto 
tys siunčia lietuvikas transliaci 
jas j pavergtą Lietuvą. Tai pla 
tus ir tikslus žinių perdavimas 
apie lietuvių gyvenimą Vaka 
ruošė ir supažindinimas su nū 
diene politine padėtimi; taip 
pat atitaisomos klaidinančios ir 
tendencingos bolševikinės spau 
dos ir radio žinios. Ypač šiomis 
dienomis, kai politinė įtampa di 
deja, visai suprantama, lietuviš 
kos transliacijos pavergtame 
krašte klausomos labjau negu 
bet kada.

Kitas svarbus darbas, kuris 
atliekamas TF lėšomis, tai EI 
los biuletenio leidimas lietu 
vių, italų, ispanų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Biuletenis tei 
kia naujausias žinias apie gyve 
nimą paveragtoje Lietuvoje ir 
lietuvišką veiklą laisvame pa 
šaulyje. Biuletenis siuntinėja 
mas lietuviškai ir svetimų kiaš 
tų spaudai, svetimų valstybių 
vyriausybėms, senatoriams, 
kongreso nariams, žinių agentu 
roms, šiaip suinteresuotoms įs 
taigoms ir aplamai Lietuvos 
pneteliams, kurie galėtų duoti 
tikslias žinias apie įvykius pa 
vergtame krašte ir lietuvius šia 
pus uždangos.

Trečias nemažiau svarbus 
darbas, remiamas TF aukų, yra 
monitoringo sistema — klauso

Raštinė: LE 4-4451

f

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

ma Vilniaus radio, įiašoma į 
juostas ir perrašoma' rašomo 
mis mašinėlėmis. Tokių pusią 
pių kiekvieną dieną susidaro iki 
poros tuzinų. Pagaminama 12 
nuorašų ir kasdien išsiunčiama 
lietuvių ir kitoms suinteresuo 
toms įstaigoms. Iš šių žinių ma 
tosi nuoga tikrovė, kurią bolše 
vikai Lietuvoje sukūrė ir tebe 
kuria, matosi taip pat, ko bol 
ševikai siekia, kaip prievartau 
ja mūsų žmones, kur jiems se 
kasi ir nesiseka.

Kada vyksta TF vajus, kiek 
vienas lietuvis turi pilną teisę 
žinoti, kuriam tikslui jo aukos 
naudojamos; o žinodamas ir įsi 
sąmoninęs, kaip svarbų ir reikš 
mingą lietuvišką darbą remia, 
visu lietuviku pareigingumu ir 
dosnumu galės aukomis vajų 
paremti.

T F Toronto skyriaus v-ba. 
td Šeštadieninei mokyklai pa 
remti Prisikėlimo parapija įtei 
kė savo duoklę—auką 800 dol. 
• Gegužinės pamaldos yra kas 
dien: sekmadieniais — po su 
mos, o šiokiadieniais — 7.30 v.

MOTINOS DIENA 
paminėta dviejose vielose: Šv. 
Kazimiero ir AV bažnyčiose ir 
taiėse.

Aušros Vartų bažnyčion 
Augštesniųjų Lituanistinių Kur 
sų, kurie minėjimą ruošė, kur 
santės, pasirėdžiusios gražiais 
tautiniais rūbais, i pamaldas atė 
jo organizuotai. Suma, kurią 
laikė klebonas T. J. Borevičius, 
ir pamokslas buvo paskirta Mo 
tinai lietuvei. Pamaldų metu 
giedojo op. sol. E. Kardenenė.

Po pamaldų salėje vyko Aka 
demija, kurią vedė Kursų Ins 
pektorė Br. Lukoševičienė. Pra 
dėjusi minėjimą gražiu pasisa 
kymu apie lietuvę motiną ir vi 
siems pagiedojus Marija, Mari 
ja giesmę, ir pakvietė rgažų .no 
linai B. Brazdžionio eilėraštį 
paskaityti kursantę Mališkaitę, 
o po to M. Jonynienė — pa 
skaitos. Prelegentė motyvuotai 
ir šiltais tonais įvertino lietuvę 
motiną (paskaita žada būti N.

MONTREALYJE
Motinos dienos minėjimas 

užbaigtas Tautos himnu. Po to 
Kursų mokiniai visus atsilankiu 
sius pavaišino kava ir pyragais. 
Minėjimas praėjo sklandžiai.

Šv. Kazimiero bažnyčioje pa 
maldų metu dalyvavo V. Ku 
dirkos mokykla. Pamaldas Mo 
tinos intencija laikė kun. J. Bo 
l inas. Mišių metu giedojo para 
pižos choras ir solistai J. Bash 
aw, Bubelis ir Vaišvila. Pamal 
dose dalyvavo daug žmonių.

Po pamaldų salėje vyko aka 
demija. Kun. Dr. F. Jucevičius 
kalbėjo apie motiną. V. Kudir 
kos mokyklos mokiniai šoko 
tautinius šokius ii dainavo dai 
nas. Žmonių buvo pilna salė. 
Po motinos garbei iškilmės, bu 
v o kava ir pyragai. Minėjimas 
praėjo nepaprastai gražiai ir su 
darė labai jaukią atmosferą.

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 AV 8-2352 po 6 vai. PO 6-2027

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

Meninėje dalyje fortepionu 
paskambino S- Kuncevičiūtė ir 
B. Bulota, o tris šokius, — Ke 
purinę, Oželį ir Kalvelį, — pa 
šoko kursų mokiniai, mergaitės 
ir berniukai, akčordeonu pa’y 
dint mok. Latvaičiui. Šokius pa 
ruošė Kursų šokių mokytojas 
p. Geležiūnas.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČI NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

t >t - ■—.... h ' " —t
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

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

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus Nl* TZ, 

Star, LaPress. 
* H Mi Hi !!■■>
t:»:::»»»nu:u:mnqn:iiiiin»imm

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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