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Esam pasaulinio k
GRĖSMINGAS SĄJŪDIS: KENNEDY, DE GAULE, 
CHRUŠČIOV, MACMILLAN, IR KAS TOLIAU?

aro akivaizdoj 
KAS NAUJA KANADOJE

VISUOTINIS SURAŠYMAS KANADOJE 
prasideda virželio 1 dieną

Kanada neišvengiamai bus įtraukta į naują karą, jeigu jis kils.— 
Geriausios progos Vakarų jau praleistos nesugrąžinamai, 
o paskutinės progos, neišnaudojamos dėl vadovaujamosios 

politikos siplnumo. —
ŽINOKIME, kad Kennedy ke deda daug vilčių. Tai tiesa,
honė pas Chruščiovą yra de 
speratiškas žygis. Gal tai yra 
paskutinis bandymas, iš kurio 
tačiau nėra jokio pagrindo ko 
nors gero taikai susilaukti. 
Nors mums tai gerai žinoma, 
bet ^AV Valstybės departa 
mentas dar ir įspėjo, kad rietu 
retume ružavų vilčių.

Kaip savo metu Čemberlai 
pas, taip dabar

KENNEDY DARO 
DESPERATIŠKĄ ŽYGĮ, 

nes visa tarptautinė būsena 
taip klostosi, kad naujas pašau 
linis karas darosi neišvengia 
mas.

Atvirai kalbant, reikia pri 
pažinti, kad prie jo privedė 
Vakarų politikos silpnumas. 
Nes taikos pastovumui

PRALEISTOS GERIAU 
SIOS PROGOS.

Jų buvo kelios. Ir tai bu.o ne 
paprastos progos.
ATOMINIS monopolis, kai 
viena tiktai Amerika turėjo 
atominę paslaptį. Sovietai, ta> 
turėdami, būtų per vieną die 
ną atsiekę savo tikslus — būtų 
paklupdę visą pasaulį piieš so 
vietinę diktatūrą.
VENGRIJOS sukilimas buvo 
antroji proga, kai Amerikos 
pagalba galėjo išlaisvinti visą 
Europą nuo sovietinės vergijos 
ir visą pasaulį nuo naujo pa 
saulinio karo grėsmės, kuri pa 
kibo ant žmonijos. Už šį nesu 
siorientavimą sovietija dėkin 
ga Eisenhoveriui ir jo adminis 
tiacijai.

Bet
YRA VIENA GALIMYBĖ, 
kurios dėka karas būtų išveng 
tas, tai tvirta ir kieta sovietuos 
olokada. Tai būtų rimta prie 
monė. Juk sovietija jau prilipo 
vieno savo ,.liepto galą“, kad 
pristigo duonos. Bet bendra 
blokada sovietiją suparaližuo 
tų, tiktai Vakarai dėl jos nesu 
sitars. Todėl
BELIEKA TIKTAI VAKA 

RŲ SUSITARIMAS 
laikytis vienybėje, ir veikti pe 
tys petin. Bet ar tai galima, 
kai Vakarai nepajėgia susitarti 
del mažesnių dalykų?
KENNEDY, išvykdamas į Eu 
ropą, labai šiltu žodžiu atsilie 
pe apie De Gaulle, į kurį ji*

8-ji Kanados Lietuvių Diena 
AŠTUNTOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 

RUOŠA
pastoviai varoma pirmyn.

Laukiama KLB Apylinkių 
medžiaga Lietuvių Dietos 
Metraščiui, kuris bus KLB 
Apylinkių vadovas (Medžią 
ga laukiama adresu: Metraš 
tis, 7722 George St., LaSalle, 
P. Q.). Be ko kita, laukiamos 
jam žinios apie seniausius Ka 
nados lietuvius, anksčiausiai į 
Kanadą atvykusius ir, be to, 
foto visų šiemet baigusiųjų 
augštuosius mokslus diplomaii 
tų lietuvių.

Į 8-sios Lietuvių Dienos ko 
putetą yra nutarta pakviesti 
visų; Montrealyje veikianl^ų 
organizacijų pirmininkus bei 
jų atstovus.

De Gaulle ir Dr. Adenauer da 
bai yra tikrai

DIDIEJI EUROPOS 
POLITIKAI, 

pasaulinio masto, bet jie turi 
bėdų ir gal ir kiek perdėtų am 
jbicijų, kurios atsižvelgiant į 
tarptautinę padėtį, neturėtų 
reikštis. Bet, galų gale, kai iš 
kils karas ir teks spręsti klausi 
mas ,,būti ar nebūti“, jie žino 
ma, susitars. Tiktai ko visa tai 
žmonijai atseis?
TAIKA NUO SUSITIKIMO 

NEPAREIS.
Taika būtų įmanoma tiktai 

pasauliniu mastu, per Jungti 
nes Tautas.
CHRUŠČIOV kalba apie tai 
ką, bet veda karą ir kursto nau 
jus karus. Jis negali nusileisti, 
nes dėl to griūtų visa sovietinė 
sistema. Todėl
REALIAI IŠKYLA PAŠAU 

LINIO KARO GRĖSMĖ.
Karas, žinoma, visą laiką vyks 
ta. Jį veda sovietija. Bet da 
Dar jau kalbama apie karo iš 
siplėtimą į Trečią Pasaulinį Ka 
rą. Dabar jau tos kalbos yra 
atviros.
KANADOS krašto apsaugos 
ministeris D. S. Harkness, kai 
Dėdamas apie Kanados saugu 
mą, pareiškė: ”...kol agresijos 
giesmė egzistuoja — ir tą ro 
do paskutinieji JT naujausi 
įvykiai, kad neįmanoma priei 
ti prie tarptautinio susitarimo 
ir tos galimybės vis mažina 
mos, — mano pareiga patik 
rinti mūsų apsaugosi pastaru 
gas... Mes negalime saugumo 
išlaikyti vienaaliskai. Remia 
tiktai pasižiūrėti į žemėlapius, 
naujų ginklų akivaizdoje, kad 
suprastume, jog mes neišven 
giamai būsi įtraukti į pašau 
iinius konfliktus“... Tai atviras 
ir teisingas žodis.

KITOS ŽINIOS
— Laose karas tebevyksta 

ir Sovietija prieš Laosą siunčia 
kariuomenę ir ginklus.

— Derybos dėl Alžyro vyks 
ta nelengvai, nes nesusitariama 
del ambicingumo: Prancūzai 
sako: kol karas vyksta, negali 
būti balsavimų dėl apsispren 
dimo, o alžytiečiai sako: kol 
nebus leistas apsisprendimas, 
karas nebus nutrauktas. Pade 
tis kritiška.
. — Dėl nusiginklavimo tebe

Projektuojama Montrealy 
je gyvenančių dailininkų dar 
bų paroda. Montrealyje gyve 
na ir reiškiasi men osrilyje 6 žy 
mūs dailininkai, jie ir yra kv;e 
čiami prisidėti prie 8-sios Lie 
tuvių Dienos savo darbų paro 
da, kuri tokios rūšies būtų iš 
viso pirmoji.

Laukiami ir skelbimai 
Metraščiui, kuris bus plačiai 
paskleistas ne tiktai Kanadoje, 
bet pasieks ir kitus kontiuen 
tus.

Visi Kanados ir JAV lietu 
viai raginami susidomėti 8-ja 
Kanados Lietuvių Diena ir 
ruoštis joje dalyvauti.
S-s Liet. Dienos Informacija.

Jau treji melai, kai rengia 
masi daryti Kanados visuotinį 
surašymą, kuris prasidės birže 
lio 1 d., bet suskaičiavimas vi 
sų atsakymų į pateiktus klau 
simus apie kiekvieno kanadie 
čio gyvenimą užims daugiau 
kaip mėnesį. Birželio 1-ji die 
na yra tradicinė diena atsaky 
mams, nes tai yra metų vidų 
rys, ir suskaičiavimas pasibai 
gs paskutinę mėnesio dieną, 
i ačiau pirmieji rezultatai pa 
ruoti spaudai, nusitęs ligi gruo 
džio m. ir paskutinieji duome 
nys nebus paruošti anksčiau 
1962 m. pabaigos.

Visų klausimų atsakymai 
grjs milinoniniais skaičiais for 
rnose, kurios pirmiausia bus 
sk'ailomos regionalių surašy 

mo įstaigų, ir tik paskui bus 
siunčiama į Ottawą ir perduo 
dama elektronikos ,,SkaiČiuo 
tojui“. Eektroninis Skaičiuoto 
jas — vienintelis tokios rūšies 
pasaulyje — suskaičiuos atsa 
kymus 600 asmenų per vieną 
minutę, ir perves atsakymus į 
magnetinę juostelę. Juostele 
savo eile bus pervedama per 
kitą elektronišką skaitliuką, ir 
tik tada gauti duomens bus 
analizuojami ir spausdinami.

Kada surašinėtojas atvyks į 
namus, reikalinga forma gali 
būti surašyta bet kurio šeimos 
nario. Išvengti dublikavimosi, 
visi šeimos nariai, kurie gali 
būti ne namie, visi viešbučiai ir 
moteliai, esanty 3toj srity, dus 
peržiūrėti iš vakaro birželio 1 
d., kas ir bus vadinamoji „per 
einamoji naktis“.

Visos žinios, duodamos su 
rašinėtojui yra griežtai laiko 
mos paslapty, atsakymai dus 
panaudoti tik statistikos rcika 
lams, ir niekad nebus panaudo 
ti pav. mokesčių reikalams.

Lietuviai visi užsirašome lie 
tuviais. O lietuviais yra visi, 
Kas yra gimę iš tėvų lietuviu.

KANADOJE ŽYMIAI 
SUMAŽĖJO NEDARBAS

Darbo ministeris Starr pra 

sitęsia tuščios kalbos, kurios ne 
gali duoti nei nusiginklavimo, 
nei atominių bombų sustabdy 
mo.

— Pietinėje Korėjoje per 
versmininkai suėmė daugelį 
žymių žmonių, kaltinamų ko 
rupcija. Šimtai laikraščių ir 
agentūrų uždaryta it palikta 
liktai kelios dešimtys.

— JAV atsisakė priimti Ko 
riejos perversmininkus, lyurie
norėjo atvykti į Vašinitoną.

— Paryžiuje pradėtas teis 
mas prieš Alžyro perversmo 
vadą gen. Challe.

Jam gresia mirties bausme
— Kennedy į Europą išvy 

ksla su žmona, kuri kaip mokan 
ti daug kalbų, jam yra gera 
vertėja.

— Chruščiovas JAV atsto 
vą Thomsoną su žmona Spor 
to rūmuose vaišino ir kalbino 
visą naktį iki pat ryto.

— Alabamos valst. tebes.tę 
šia nesklandumai dėl segrega 
cijos. 700 vyrų saugo tvarką. 
Yra suimtų. JAV valdžia tvir 
tai pasiryžusi suvaldyti sauva 
liautojus.

— Kennedy paprašė kong 
resą papildomai 7.3 bilionų do 
lenų sąmatos ginklavimosi, 
erdvių tyrimo ir paramos ki 
toms tautoms tikslams. 

nešė Federaliniame parlamcn 
te, kad dėl valdžios pastangų 
žymiai sumažėjęs nedarbas, ir 
po penkių mėnesių, kada ne 
darbas kas mėnesis augo, ba 
iandžio mėnesį pirmą kartą už 
registruatas nedarbo sumažėji 
mas. Bedarbių skaičius ne tik 
tai nepadidėjo bet sumažėjo 
83-m tūkstančiais. Dabar Ka 
nadoje yra dar 622 tūkstančiai 
bedarbių, o dirbančiųjų skai 
čius 6,353,000 pakilo iki 
6,440,000.

Įdarbinimo skaičiai kyla to 
dėi, kad prasidėjo laukų dar 
bai ir žymiai pagyvėjo statyoa. 
Be to, užregistruota 87,000 
naujų darboviečių.

ĮSPĖJIMAS VALDŽIAI 
DĖ ATEITIES

Toronto universiteto prof. 
D. Andrews įspėjo Kanados 
valdžią, kad artimoje ateityje 
nepaprastai pakils pareikalavi 
mas urano ir sunkaus vandens, 
todėl jis patarė valdžiai daryli 
urano rūdų atsaigas ir susirū 
pinti sunkaus vandens garny 
ba. Uranas reikalingas atomi 
nes energijos gamybai, o su n 
kusis vanduo reikalingas ato 
minę energiją gaminant. Prof. 
Andrews teigia, kad per 10 
metų šių dalykų pareikalavi 
mas bus toks didelis, kad tam 
tikslui būtinai reikia turėti at 
saigų.

IZRAELIO PIRMININKAS 
KANADOJE

Kanadoje lankėsi Izraelio 
piim. Ben-Gurion, kuris buvo 
Diefenbakerio svečias. Ben- 
-Gurion, tarėsi su Kanados vai 
džia dėl prekybos mainų padi 
ciinimo ir politiniais klausimais.

Smulkiau aptarti Artimųjų 
Rytų klausimai, nes ten veik 
lūs yra Nasser, kuiį remia 
Maskva. Kanada interesuota 
ten taika, ir Kanados karino 
menė esanti Jungtinių Tautų 
žinioje, ligšiol saugo Izraelin- 
-Egipto sieną.

— Sovietija pradėjo naują 
karą prieš Vietnamą. Ir Kitos 
Jndokinijos pusiasalio valsty 
bės laukia sovietų invazijos.

— Diefcnbaker pareiškė, 
kad sovietinė Kinija negali bū 
Ii pripažinta, nes ji reikalauja 
laisvosios Kinijos sunaikini 
.no.

— Amerikoje vidutinis dar 
bimnko mėnesinis uždarbis yia 
400 dol., o bedarbis gauna
140., kai Rusijoje darbininkas 
legauna už darbo mėnesį 30 
—90 dolerių.

— Eleonora Rossevelt, du 
vusio JAV prez. Eisenhower 
brolis ir kili žymūs amerikie 
čiai renka pinigus, nupirkti 
500 buldozerių, kurių pareika 
iavo Kubos diktatorius už 
1200 karo belaisvių.

— Adlai Stevensor siunčia 
mas į 10 Pietų Amerikos vals 
tybių išsiaiškinti politinių ir 
ūkinių klausimų.

— Nehru pasmerkė kairią 
sias partijas, nes jos ardo tau 
tos vieningumą. •

— Maskvoje tarėsi J ^V, 
DB, Prancūzijos ir Vokietijos 
ambasadoriai.

— JAV bombonešis Atlan 
tą perskrido per 3 vai. 20 min.

— JAV užplanavo astronau 
tų skridimą į Mėnulį.

Dabar Mas. f-de yra $4,783.00 
Mašinų Fondui

užplanuota . . . .$15,000.00
Fondui dar trūksta $10,217.00

Tautiečius, ypač NL skaity 
tojus maloniai prašome pa 
remti vajų pirkimu Šerų ar au 
komis, kad rudenį jau galėtu 
me pradėti darbą nauju būdu.

NL Mašinų Fondo baigia 
mojo vajaus talkininkais malo 
niai suliko būti:

Nuo kapitoliaus padangės
VAŠINGTONAS IŠDAVĖ NAUJUS PRIPAŽINIMO 

DOKUMENTUS LIETUVOS DIPLOMATINIAM
ATSTOVUI IR

JAV Valstybės Departa 
mentas išdavė Lietuvos atsto 
vui Vašingtone, J. Kajeckui, 
naują dokumentą, kuriuo Jung 
imės Amerikos Valstybės pa 
reiškia, kad jos nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sa
gą ; toliau pripažįsta Lietuvos 
akredituotus pareingūnus JA 
V-se ir tęsia su jais santykia 
vimą. Kartu liudijime pažymė 
ta, kad J. Kajeckas laikomas 
šiuo metu Lietuvos Pasiuntiny 
ues Vašingtone galva. Pana 
šūs pripažinimo dokumentai iš 
duoti Jr 'Lietuvos kon^uliari 
mams atstovams Junitinėse 
Amerikos Valstybėse: Lietu 
vos gen. konsului New Yorke, 
J. Budriui, Lietuvos konsului 
Čikagoje, Dr. P. Daužvardžiui, 
Lietuvos garbės konsului Los 
Angeles, dr. J. Bielskiui, Lie 
iuvos garbės konsului Boste 
ne, A. O. Šalnai. E.
VLIKO ŽYGIAI DIDŽIŲJŲ 

SUSITIKIMO PROGA
Ryšium su JAV prezidento 

Kennedy kelione į Europą ir 
planuojamu pasimatymu su 
Sovietų Sąjungos diktatorium 
Nikita Chiuščiovu VLIKo 
Pirmininkas Dr. A. Trimakas 
specialiu raštu kieipėsi į prezi 
denlą Kennedy, primindamas 
Lietuvos reikalu Ir prašyda 
mas kelti sovietinio kolonializ 
mo klausimą.

VLIKo Vyk. Taryba daio

Naujienos iš pasaulio sostinės 
PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMAS APE 

LIUOJA Į PREZIDENTĄ KENNEDY
JAV Prezidento John F. 

Kennedy išvykimo į Europą 
pasitarti su Prancūzijos prezi 
dentu DeGaulie ir po to pasi 
matyti Vienoje su Chruščiov 
švakarėse, PET Seimas pa 

siuntė raštą, kuriame prašo pre 
zidentą „aiškiai pareikšti Chm 
ščiovui, kad karo meto ir poka 
nnių teisinių ir politinių įsipa 
reigojimų ir pažadų, liečiančių 
mūsų devynias Centro ir Rytų 
Europos valstybes, įvykdy 
mas yra sąlyga betkokiam j A 
V santykių su Sovietų Sąjun 
ga normalizavimui ir kad jo 
kiomis aplinkybėmis Tamsta 
nesutiksi su Sovietų koloniniu 
mūsų kraštų valdymu“. Pasi 
rase PET pirm. V. Sidzikaus 
kas ir 8 PET atstovaujamų 
Centro ir Rytų Europos vals 
tybių bei Tarpetautinių Sam 
būrių atstovai.
AZIJOS TAUTOS PASME 

RKĖ SOVIETINĮ 
KOLONIZMĄ

Antikomunistinės Lygos kon 
ferencijoje Maniloje

PET pirm. V. Sidzikauskas 
padarė pranešimą apie dalyva 
vimą Azijos tautų Antikomu 
nistinės Lygos konferencijoje 
Filipinų sostinėje Maniloje.

Konferencijoj buvo atsto 
vauti visi žemynai, atidaryme 
Dalyvavo ir diplomatinio kor 
puso atstovai.

Visais balsais priimtoje re 
zoliucijoje Konferencija pa 
reiškė Azijos tautų solidarumą 
su Centro ir Rytų Europos tau

Žižys Vaclovas,
2546 Dundurai d, y* i
Montreal 36,

tel.: LA 3-1084.
Jonelis Albertas,

6310 Jogues, Montreal 20, 
tel.: PO 6-2222.

P. Gabaliauskas, 3 Touviile 
St. Chateauguay, 
tel.: OXford 2-4202.
Sveikiname naujus NL Ma 

šinų Fondo baigiamojo vajaus 
talkininkus ir kviečiame nau 
jus, kuriuos prašome apie tai 
pranešti 'Vyriausiajam vajaus 
vykdytojui Montrealyje p. J. 
Šiaučiuliui, lelef. PO 7-2781.

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

KONSULAMS
žygius Europoje ryšium su Pre 
zidento Kennedy pasitarimais 
su Prancūzijos Prezidentu de 
Gaulle ir D. Britanijos Min. 
pirm. McMillan.

VLIKO DARBAS BUS 
PLEČIAMAS IR 
STIPRINAMAS

visais galimais būdais, nes pa 
dėtis aštrėja ir yra reikalas gj 
viau reikštis, kad palenktume 
besiljtjomplikuojančią taiptauti? 
nę situaciją mums rūpima link 
me“, — pareiškė pirm, dr Tii 
makas ir pareiškė pasitenkini 
mą, kad į Lietuvos laisvinimo 
darbą įsijungia ir jaunosios! 
kartos tautiečiai .„Tai atneša 
netik naujų minčių ir energi 
jos, bet ir parodo, kad mūsų 
jaunoji akademikų kaita pozi 
tyviai jungiasi į 'laisvinimo 
darbą, teikdama optimistinių 
vilčių, kad bus užtikrintas Lie 
pivos laisvės, kovos tęsltinu 
inas ligi laimėjimo“.

NAUJOJE VLIKo 
BŪSTINĖJE

Vyriausiojo Lietuvos Išlais 
vinfrno Komiteto būstinė ir 
Elta įsikūrė naujoje vietoje. 
Dabartinis adresas:

Elta linformation Service 
1697 Broadway Room, New 
York 19, N. Y. Telef. PI 7- 
9199. Visais reikalais, liečian 
čiais VLJKo prezidiumą ir in 
formaciją, piašoma kreiptis ar 
skambinti šiuo nauju adresu.

tomis, kovojančiomis už nepri 
klausomybę, pasmerkė soviet! 
nį kolonializmą ir paragino 
laisvųjų valstybių tautas vc.k 
ti savas vyriausybes kelti Jung 
tinėse Tautose visų komunistų 
pavergtųjų valstybių ir tautų 
išlaisvinimo klausimą, pripažįs 
tant toms tautoms teisę tais/ai 
apsispręsti.

Didžiausias Manilos laikraš 
tis TThe Manilh l imes savo 
gegužės 5 d. laidoje išspausdi 
no tokio pavadinimo straipsnį 
„Sovietinis kolonizmas — Pa 
bailijo tautos sudaro rūpesnio 
Chruščiovui*.

V. Sidzikauskas pakviestas 
apsilankyti Formozoje.
BIERNACK1O ASMENY Į 
KANADĄ IMPORTUOTAS

ORGANIZATORIUS 
ŠNIPŲ

1 aip pusantros valandos 
kalboje įrodinėjo valstybės gy 
liejas Miquelon. Be ko kita jis 
nurodė, kad Biernackis taikstė 
si ir rišo Saitus su svarbiomis 
firmomis; kaip Canadair, elek 
tronikos, Poliaris raketų ir ki 
tomis. Taip gi pas Biernackį 
rasta plono rūkomojo popie 
liaus lapuose surašyta visa eilė 
pavardžių ir jų būdinimas. Iš 
viso ko matyti, kad Biernac 
kis buvo atsiųstas organizuoti 
šnipų tinklą. Todėl jis pakaito 
tinai suimtas ir bus teisiamas, 
kaip svetimos valstybės šnipas. 
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16

GIMNAZIJAI
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Visiems mums uždavinys -
IŠSAUGOTI LIETUVIŲ TAUTOS GYVASTį

lietuviai veikia visur

Laisvas žodis yra geriausia 
tiesos, teisingumo, taikos ir pa 
žangos ugdytojas ir laidas. Ne 
veltui Jungtinių Tautų Organi 
zacijos pilnatis, 1948 metų 
gruodžio 10 dieną, priimdama 
žmogaus teisių deklaraciją. 
19-me straipsnyje įrašė: „Kiek 
vienas turi teisę į savitą nuo 
monę ir jos laisvą išraišką; ši 
teisė apima laisvę išpažinti 
nuomones be pašalinio trukdy 
mo ar kišimosi, ir siekti, gauti 
bei teikti informaciją ir idėjas 
bet kuriomis žinių teikimo 
priemonėmis ir nežiūrint vals 
tybių sienų“, o 27-me paragra 
fe (rašė: „Kiekvienas turi tei 
sę laisvai dalyvauti bendruo 
menės kultūriniame gyvenime, 
gėrėtis menais ir naudotis moks 
line pažanga bei jos vaisiais".

Šitą Žmogaus teisių de>da 
raciją, kaip žinoma, pasirašė 
visos valstybės, tiktai Sovu ti 
ja viena nepasirašė. Tat ir yia, 
be ko kita, dar vienas {rody 
mas, kaip melaginga yra so 
vietinė propaganda apie lais 
ves sovietijoje. Sovietija ne 
pasirašė Žmogaus teisių dekia 
racijos, nes imperialistui ir ko 
lonialistui, pasiryžusiam pa 
grobti ir pavergti tautas, ši 
deklaracija yra priešinga. Nes 
ji kalba apie laisvę ir apie kiek 
vieno žmogaus teisę laisvės 
idėjas skleisti visomis priemo 
nėmis. Akivaizdoje tokių f ak 
tų, mes, lietuviai, atsiduriame 
prieš labai svarbius uždavinius.

Kur šiandien lietuviai bėgy 
ventų, prieš juos stovi didžiu 
hs uždavinys — išsaugoti lietu 
vių tautos gyvastį. Šis uždavi 
nys reikalauja visokeriopų pa 
stangų įvairiose srityse. Ir kul 
tūrinė sritis yra bene svarbiau 
šioji. Pasak V. MykoimČio - 
- Putino:

„Lietuvių tautai savo dva 
sinės kultūros • mokslo, meno 
ir literatūros reikalas yra toks 
pat būtinas kaip duonos kąs 
nu. Kai mes nugirstame iš kai 
mynų, o ypač priešų, kad mes 
esame tauta, kuri neturi savos 
literatūros arba teturi ją labai 
menką, tai toks priekaištas 
skamba ne tik panieka, bet ir 
noru bei grąsinimu mus nužu 
dyti“.

Kol mūsų kultūros medis pa 
aipuošia naujais pumpurais, 
tol mūsų tautos dvasia yra 
gyva. Todėl mus visus nerami 
na nepalankios sąlygos, stel 
biančios lietuvių kultūros me 
džio augimą. Todėl ir mūsų 
visų pareiga yra padėti at

JUOKTIS — REIKALAS 
RIMTAS

(Tarybiniai anekdotai)
Lenino išradimas.

Po Spalio revoliucijos bol 
sevikai pradėjo ne tik plėšti 
bažnyčias, bet ir griauti jas. 
Sugriautų bažnyčių plytas jie 
naudojo įvairiems kitiems pa 
štatams.

Tuo metu žmonės kandžiai 
kalbėjo apie: „Plytų gamyuą 
pagal Lenino kūrybą“.

Jinai netokia, kaip kitos... 

siskleisti bent vienam naujam 
pumpurui.

Per šimtmečius mūsų kultu 
ros medį stelbė istoriniai, geo 

politiniai, demografiniai ne 
gandai. Paimkim, kad ir šian 
dienos išeiviją. Kiek kūrybos 
valandų jai dingo nebesugrą 
žinamai. Nežiūrint visų pastan 
gų, kiek daug liks niekad ne 
beįkūnyta.

O tėvynė? Mes tegalime di 
dziuotis ir gėrėtis mūsų l rolių 
pastangomis, kad ir ncpalan 
klausiomis sąlygomis, tausot,! 
ir plėtoti lietuviškąją kultūrą. 
Tačiau ir tenai nuostoliai rnil 
ziniški. Literatūros srityje tų 
nuostolių priežastimi yia griež 
tas turinio ir formos apriboji 
mas, diktuojamas Lietuvą už 
ėmusiosi valstybės ir ją vai 
dančios politinės grupės išskai 
čiavimų. Tasai apribojimas at 
siekiamas griežta cenzūra, pa 
saulinės, ypač vakarietiškosios, 
literatūros versmių užtvenki 
mu, visuotina spausdinimo 
priemonių kontrole, materiali 
mu atpildu prisitaikantiems, 
įbaiminimu bei izoliavimu maiš 
taujantiems ar savojo kelio oe 
siekiantiems.

Dvilypiai nuostoliai mūsų’*)!1 
teratūrai — tėvynėje ir išeivi 
joje — šaukiasi bent dalinai at 
perkami. Išeivijoje pastaruoju 
metu padalytas žingsnis tąja 
linkime: jaunimo organizacjos 
bei kitoki sambūriai imasi leis 
ti knygas, kurių išeivijos retė 
janlys leidėjai dėl piniginių ar 
kitokių priežasčių nebūtų pa 
jėgę išleisti. Per spaudą mes 
norime suteikti gyvybę ir atras 
ti skaitytoją kūrybiniam žo 
dziui; žodžiui, kuriam gresia 
pavojus niekad neišvysti die 
nos šviesos.

Tokiais maždaug žodžiais 
mums prisistato nuostabi, gal 
vienintelė pasaulyje, poezijos 
antologija iš Lietuvos ir Sibi 
ro, prasiveržusi pro geležinę 
uždangą. Tai nežinomų—liau 
dies poetų ir jau turinčių žino 
mą vardą poetų, kuriuos pa 
gimdė okupacija, katorgos ir 
pavergimas. Ši lietuviškoji an 
tologija, kaip ir anuomet Pa 
sternako „Doktor Živago", 
prasiveržusi pro geležinę už 
dangą, yra reikšminga, ir jai 
priklauso visų lietuvių dėme 
sys.

(Pirmasis „Tėvynės kuri 
mų" serijos laidinys — „Rūda 
ir Rauda“, 1961, New York 
19, N. Y., U. S. A. Leidykla 
„Už žmogaus laisvę“, kaina 
25 et., 1697 Broadway, Room 
1103).

— Maryte, kiek jums me 
tų? — klausia merginą.

— Aštuoniolika.
— Betgi jūs prieš dvejus 

metus sakėte tą patį!
— Mat, aš ne iš tų merginų, 

kurios šiandien kalba viena, o 
rytoj ką kita.

Paskutinė valia
Jaunasis savo būsimai žmo

PADĖTI GYVENTOJŲ SURAŠINĖTOJUI?

Kiekvienai šeimai Kanadoje yra išsiunčiamas sąrašas 
klausimų, kurių klaus gyventojų surašinėtojas. Pia 
šome su šiais klausimais susipažinti ir pasiruošti į juos 
atsakyti, arba atsakymus palikti tam, kas namuose 
bus, lankantis surašinėtojui.

Koki bus klausimai?
Bus klausiama: koks jūsų amžius bei išsilavinimas; 
jei gimėte ne Kanadoje, kuriame krašte esate gimę ir 
kuriais metais atvykote į Kanadą; ar dirbate ir koks 
yra jūsų darbo tikslus pavadinimas; kiek savaičių dir 
bote ir kiek uždirbote per paskutinius dvylika mene 
šių ir panašiai.

Atsiminkite, kad gyventojų surašymui nerūpi kieno 
nors asmeniniai reikalai, o tik skaičiai, gauti sudėjus 
jūsų ir visų kitų atsakymus. Visos asmeninės žinios 
yra laikomos griežtoje paslaptyje ir, pagal įstatymą, 
neprieinamos jokiai vyriausybės agentūrai, jokiai pri 
variai organizacijai ar individui.

Kai surašinėtojas užeis pas jus, priimkite ji ir pade 
kite jam. Tikslus gyventojų surašymas bus mūsų visų 
naudai.

Skelbiama Prekybos ir Pramonės Ministerio 
Gerb. George Hees pavedimu.

nai ir uošvei liepiamas sako:
— Aš noriu, kad lygiai v ie 

nuoliktą valandą mudu eitume 
į ZAGS’ą. Taip pat pageidau 
ju, kad jūs pagamintumėt ska 
nius pietus ir gerai pavaišintu 
mėt mano draugus.

Jaunajam išėjus iš karuba 
rio, uošvė piktai taria:

— Žiūrėkite, koks vadeiva 
atsirado! Kaži, ar ne perdaug 
reikalauja tas tavo būsimas vy 
ras?

— Niekai, — sako jaunoji, 
— tai jo paskutinioji valia.

Geras patarimas.
Bolševikams vos tik įsiga'ė 

jus, jie dar nekreipė dėmesio į 
tokius dalykus, už kuriuos vė 
liau žmonės buvo šaudomi.

Vieno vaidinimo metu g ir 
saus ansamblio vadovas Utio 
sovas įterpė tokį pašnekesį.

Ansamblio dainininkė ava 
jingu balsu sako:

— Ak, koksai nuobodus, 
pilkas, vienodas gyvenimas! 
Aš baisiai trokštu kažko nepa 
prasta, tolimo nuo tikrovės...

Utiosavas jai pataria;
— Kągi, skaitykite Izvesti 

jas (žinias). Jose viskas fan 
tastiška, nepaprasta ū su tik 
rove nieko bendra netur.

Santvarkų skirtumas.
— Ar žinai, koks skirtumas 

tarp kapitalizmo ir komuniz 
mo?

— Ne.
— Kapitalistinėje santvar 

koj žmogus žmogų išnaudoja, 

o komunistinėje — atvirkščiai.
Chruščiopo politika

— Kolūkietis klausia tgita 
torių:

— Paaiškinkit man draugo 
Chruščiovo politiką: aš nega 
liu jos suprasti.

— Ji visai paprasta, — sa 
ko agitatorius, — draugas 
Chruščiovas veda mus j spin 
dinčius komunizmo akiračius.

— Tuomet pasižiūrėk į žo 
dyną, — supykęs sako agita 
torius.

Kolūkietis varto žodysą ir 
pagaliau randa tokį žodžio 
apibūdinimą:

— Akiratis — menamoji Ii 
nija, kuri, į ją artėjant, toly 
džio tolsta. — 
iš nelietuviškos spaudos pann 

ko ir išvertė Audrius.

DISERTACIJOS 
VILNIUJE

A. Račynskas Vilniaus uni 
versitete apgynė disertaciją te 
ma: „Svarbiausieji dabartiniai 
geomorfologiniai procesai Ry 
tų Lietuvos augštumose“. Ra 
činskas yra šiuo metu vandens 
išteklių naudojimo ir apsaugos 
valdybos vyr. inžinierius.

Narimantas Karvelis tame 
pačiame Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją tema: ,,Cin 
Ko fosfido lermocheminių sa 
vybių tyrimas“.

Gražina Žitkutė geg. 23 d. 
V ilniaus universitete gynė diser 
taciją tema: „Lietuvos svar 
blausiųjų durpių rūšių disper 
sinių frakcijų sudėtis.“ E.

Amerikos J. Valstybės.
PABALTIJO MOTERŲ 

TARYBOS SUBUVIMAS
Estų Namuose New Yorke 

Pabaltijo moterys paminėjo Ta 
rybos keturioliktąsias įsikūrimo 
metines. Kadangi pernai Tary 
bai pirmininkavo estė Mali Jur 
ma, ji vedė minėjimą. Atidaiiu 
si susirinkimą, p. Jurma papasa 
kojo apie Tarybos praeitų melų 
veiklą. Po jos Marija Kregždie 
nė papasakojo apie Tarybos tai 
kinimą Pavergtųjų seimo kuitū 
ros ir socialinės komisijų dar 
buose. Po to p. Jurma perdavė 
pirmininkavimą Ligijai Bieiiu 
kienei.

Perimdama pirmininkavimą 
1961 - 1962 metams, p. Bieiiu 
kienė padėkojo lietuvėms, ^at 
vėms ir estėms už talką ir prašė 
glaudaus bendradarbiavimo sa 
vo kadencijai. „Kai kūrėme fa 
rybą“, pasakė p. Bieliukienė, 
„nesitikėjome, kad jos keturio 
liktąsias metines teks minėti iš 
eivijoje". Toliau ji pabrėžė, 
kad lengviau yra atlikti atski 
rus, kad ir labai drąsius žygius, 
negu nenuleisti rankų nusitęsti 
šioje laisvinimo kovoje, debe 
sims virš tirštėjant virš gah’ų, 
raudonąjam pavojui vis didė 
jant. Baltiečių vieningumas tęsė 
ji toliau, galėtų būti pavyzdys 
didžiosioms valstybėms, kurios 
tiek daug kalba apie įvairias fe 
deiacijas, tuo tarpu kai mes, bal 
tiečiai vykdėme ją be triukšmo 
nuo pat mūsų nepriklausomy 
bės atgavimo. Neveltui mus va 
dina nepalaužiamais baltiečiais 
„Indomitable Balts’’. Mes turi 
me visas ypatybes, kurių reikia 
atkaklioje kovoje už mūsų idea 
lą, turime gilų tikėjimą į tai, 
kad teisybė laimės, turime bū 
do tvirtumą, užsispyrimą ir be 
galinę kantrybę, turime drąsą 
giūrėti pavojui į akis. Vienin 
gos ir susipratusios Pabaltijo 
moterys dirbs nepaliaujamai iki 
mūsų kraštai bus ir vėl laisvi ir 
nepriklausomi. V. Č.

JUOKDARIAI...
AUKSINĖ PROGA KOEGZISTENCIJOS 

ŠALININKAMS
Eisenhowerio administraci 

jos gyvavimo laikotarpyje, 
Amerikoje buvo pasireiškusi 
plati akcija už koegzistenciją 
su komunistiniu bloku. T as pa 
sireiškė netik lietuviškų bim 
bimnkų tarpe, bet ir Amerikos 
milionierių, kaip Eaton, ir įta 
kingų piliečių, kaip Eleonoia 

1 Rooswelt asmenyse. Galbūt 
biznieriams tas būtų buvę nau 
dingą, sukalt vieną kitą milio 
ną viršaus, sovietinių vergų 
prakaito sąskaita. Iš to naudą 
nupratė ir Kremliaus hierar 
chija.

Dabar barzdotąjam Kast 
rui, užvedusiam biznį su 20-jo 
amžiaus vergais, Amerikos ko 
egzistencijos šalininkams atsi 
rado auksinė proga parodyti 
savo gerą valią ir parūpinti 
500 buldozerių - traktorių Kas 
trui, už 1200 laisvės kovoto i ų.

Įdomu, ką didieji koegzis 
lencijos šalininkai tam reikalui 
parūpins? Ar milionierius Ea 

ton nupirks kokį traktorių 
kubiečįų išvadavimui? G^ei 
čiausia — ne. Nes tokiu bizniu 
dolerių neuždirbsi. Manau, 
kad jie tokiu atveju tik žodinę 
užuojautą malonės pasiūlyti.

Čia gera proga ir mūsų bim 
bimnkams parodyti gerą valią, 
paprekiauti su „draugiškais” 
kraštais. Gal, reikia tikėtis, 
kad jie sudės nors už vieną ira 
klorių? Tuo pačiu jie prisidės 
ir dėl gyvenimo standarto pa 
kėlimo, sukomunistintoj Ku 
boj. Laukiam, d; augai „bimbi 
ninkai“, iš jūsų šios akcijos

V. P.

KIEK ILGAI MIZARA IR 
BIMBA...

taukš niekus apie sovietinį ger 
būvį? Ir kiek ilgai dar mulkins 
jie saujelę atkakliausių tamsuo 
lių, kurie jais tiki?

Ir štai dėl ko toks klausimas. 
Maskvoje vyksta „butinio gy 

venimo” paroda. Įdomu^ kad

Lietuva. 4
VILNIUS GAMTINIŲ 

DUJŲ
is dujotiekio Dašava — Mins 
kas — Vilnius gausiąs pirmuo 
sius 53 milionus kub. metrų. 
52 mil. teks Vilniaus pramo 
nei. Daugiau kaip pusė dujų 
teks Vilniaus šiluminei elekt 
ros stočiai, kita dalis 6 stam 
besniems fabrikams. Kaunas 
pirmąsias gamtines dujas ga 
les gauti 1962 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje.

SPECIALISTŲ 
SUSIRINKIME

Šiauliuose, avalynės kokybei 
svarstyti, buvo minėta, kad 
avalynės įmonės savo garny 
bą padidino iki 6 mii. porų per 
metus, „tačiau išleidžiamosios 
avalynės kokybė yra žema, 
siauras jos asortimentas“.

PAUKŠČIŲ FERMA
Kaišiadorių rajone pradėta 

statyti tarpkolchozinė paukš 
čių farma, kurioje bus vietos 
iO.OOO vištų. Visi darbai bū 
šią mechanizuoti - automati 
zuoti.

ŽEMDIRBIŲ KĖLIMAS IŠ 
VIENKIEMIŲ

į „visuomenines gyvenvietes“ 
vyksta. Nuo kolchozacijos pra 
dzios iki 1960 metų Lietuvoje 
iŠ vienkiemių | bendras gyven 
vietes perkelta gyventi 36,000 
šeimų. Iki septynmečio pabai 
gos m!965 metų) numatyta 
pastatyti dar 90.000 naujų na 
mų kolchozininkams ir sovdlu 
zininkams.

ŠIAULIŲ DVIRAČIŲ 
FABRIKAS

savo metinę gamybą pakėlė 
iki 250.000 dviračių. Kas 34 
sekundės nuo konvejerio nu 
imamas naujas dviratis.

AUGŠTOSE MOKYKLOSE 
jaučiamas didelis mokomi.jo 
personalo trūkumas. Vien t’k 

Nukelta į 7-tą psl.

toje parodoje Lietuvos meist 
rų baldai esą patys geriausi. 
Bet įdomiausia, ką lankytojai 
jrašo į svečių knygą. Jų daug, 
o vienas jų įrašė: „Aš gaunu 
90 rublių atlyginimo už darbą 
už visą mėnesį, o miegamojo 
baldų setas kaštuoja 335 rub 
liai, — tai kiek metų aš turiu 
taupyti, kad galėčiau nusipirk 
ti šiuos baldus?“

Taip parašė ne eilinis darbi 
ninkas, bet specialistas, nes ei 
Imis darbininkas 90 rublių ne 
gauna, o gauna 30—40 rublių 
už .mėnesio darbą. Tat eili 
niam darbininkui ir svajoti 
apie tuos baldus negalima.

O Mizara su Bimba tebesi 
žavi gerbūviu. .'. Tat M'za 
ra ir Bimba, pasakykite, ko 
kios reikia sąžinės, kad taip 
akiplėšiškai galima būtų me 
iuoti, kaip jūs meluojate?

ORGANIZUOTI MOISEJE 
VUI KLAKERIAI

iš senesniųjų laikų teatro 
pasijuokiama, kad teatro ve 
dėjai suorganizuodavo savo 
pasisekimui įrodyti klakerius, 
t. y. — žmones, kurie už pa 
plikimą plodavo ii sudarydo 
v o įspūdį, kad teatias labai 
įdomus.

Pasirodo, kad tie „vidui am 
žiai“ dar neišgyventi. Kiake 
uų kultas visada gyvas, kai į 
Montrealį atvyksta koks nors 
sovietinis meno kolektyvas. 
Kiaka reiškias vmu įtūžimu. O 
kad taip yra, matoma iš to, 
kad kiaka ploja už viską — 
kas verta ir kas neverta ploji 
mo. Moisejevo šokėjai, gerai iš 
mankštinti, duoda ir gerų nu 
merių, bet duoda ir nevertų, 
kaip pav. Rod-n-rol parodiją, 
kuri yra ne tiktai neskoninga, 
bet ir {žeidžianti. Bet klakeriai 
— viskam daro lygią klaką. 
Šlykštu būti tokiam spektak 
lyje!

Mandrapypkis.
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Ryžto ir aukos pergali
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS

3.
VIENIŠA IR NEĮVERTIN TA KOVA

Slow in starting, Danes eventually produced Eu 
rope’s prototype Resistance organization, good eno 
ugh to earn Field Marshall Montgomery’s praise; he 
called it ’second to none'.

It alone placed Denmark on the list of Allied 
nations that defeated Hitler.

Iš lėto pradėję, Danai pagaliau sukūrė pavyzdinę 
Europos rezistencijos organizaciją, pakankamai gerą, 
kad maršalas Montgomery ją įvertintų, kaip neprilygs 
tarną.

Vien tai įtraukė Daniją į sąjunginių tautų sąrašą, 
kurios nugalėjo Hitlerį.

David Lampe,
,,7he Danish Resistance" 1957.

Kai kuriuose Europos kraš 
tuose priešinimosi okupantui 
klausimas iš pat pradžios buvo 
aiškus ir jokių sudėtingų proble 
mų nekėlė.

Pavyzdžiui, Norvegija ar 
Olandija. Nacių Vokietijos už 
pulti, tie kraštai atsidūrė kai o 
padėtyje su Vokietija ir tuo pa 
ciu tapo pripažinti ir remiami 
didžiųjų Vakarų valstybių są 
jungininkai. Tų kraštų valsty 
bės galvos ir teisėtos vyriausy 
bės veikė Londone. Sovietų Ru 
sijos užgrobimo pavojus jien.s 
tuomet tiesiogiai negrėsė. Vokic 
čių okupantai tuos kraštus ali 
no ūkiškai, negailestingai ko 
vojo su priešnaciniu pogrindžiu, 
tačiau jų teisinės, socialinės ir 
ūkinės santvarkos iš pagrindų 
dar negriovė. Norvegas ar olan 
das patriotas rezistentas turėjo 
prieš save aiškų tikslą; kovot' 
prieš nacių okupacinį režimą, sa 
boluoti vokiečių karines pastan 
gas, teikti paramą ir inforn.aci 
jas Vakarų sąjungininkams. Ka 
ro pabaiga jiems didesnių pro 
blcmų taip pat nekėlė. Okupaci 
jos pašalinimą automatiškai tu 
rėjo sekti teisėtos konstitucinės 
santvarkos atstatymas. Danijos 
padėtis, kuri viena, neskaitant 
Pabaltijo valstybių, neturėjo už 
sieny emigracinės vyriausybės, 
šiuo atžvilgiu nuo Norvegijos ar 
Olandijos padėties iš esmės irgi 
niekuo nesiskyrė.

Jau žymiai sudėtingesni ir 
sunkesni buvo rezistencijos už 
daviniai Prancūzijoje, kuri neti 
keto pralaimėjimo karo pradžio 
je buvo morališkai priblokšta, 
suskaldyta ir savitarpio vidaus 
ginčų draskoma.

O ką jau bekalbėti apie tris 
Pabaltijo valstybes, kurios karo 
eigoje atsidūrė ypač sunkioje 
būklėje. Nors

Lietuva, Latvija ir Estija, 
buvo paskelbusios neutralitetą, 
dar nė metams nepraėjus nuo 
karo pradžios visos trys Pabal 
tijo valstybės tapo ne ka.iauj m 
čių vokiečių, bet kare dar neda 
iyvavusių sovietų užpuolimo au 

ka. 1940 m. birželio menesį So 
vietų Rusija ne vien karine jėga 
užgrobė visas tns Pabaltijo vals 
tybes, bet prievarta ir tereru 
tuoj ėmė giiauti tų kraštų vals 
tybinę, teisinę, socialinę ir ūki 
.ię santvarką, įvedė juose rusiš 
kai bolševikiško pobūdžio so 
dalinius bei ūkinius pakeitimus, 
primetė totalinę komunistinę 
diktatūrą ir tuos kraštus forma 
liai prisijungė.

Visa tai nepaprastai pasui ki 
no ir supainiojo Pabaltijo tautų 
laisvės kovą ir priešinimąsi oku 
pantui. Toje padėtyje, kurioje 
atsidūrė trys Pabaltijo tautos 
pirmosios sovietų okupacijos 
metais, išviso nebebuvo kalbos 
net apie išoriškai veikiančius 
okupanto ir okupuoto krašto sa 
vitarpio santykius tvarkančius 
tarptautinius nuostatus, Haagos 
ar Ženevos konvencijas. Kokia 
sunki bebuvo Noivegijos, Dani 
jos, Belgijos ar Olandijos pade 
tis ir tų tautų laisvės kova karo 
metu, jos nė iš tolo negalima ly 
ginti su likimu, kuris ištiko tris 
Pabaltijo tautas.

TUŠČIAS UŽTIKRINIMAS
Tų tautų būklę ir jų kovą pa 

sunkino dar ta aplinkybė, kad 
tapusios tiesioginio užpuolimo 
auka ne vokiečių, o sovietų, 
nors toji agresija Vakarų valsty 
bių ir nebuvo pripažinta. — vi 
sos trys Pabaltijo valstybės lik i 
be savo teisėtų vynausyoių už 
sienyje, nes jas atkurti Vakaruo 
:.e tam laikui, kol tęsėsi okupaci 
ja, pasirodė negalima.

Tiesa, keturiems mėnesiams 
piaėjus nuo sovietų įsiveržimo 
j ųjetuvą, JAV prezidentas Ro 
oscveltas Amerikos Lietuvių de 
legacijai pastebėjo, kad klaidin 
ga sakyti, jog Lietuva netekusi 
neprikausomybes. Esą, Lietu 
vos nepriklausomybė tapusi tik 
laikinai į šalį atidėta. ,, Ateis lai 
kas ir Lietuva vėl bus laisva. 
Tai įvyks daug greičiau negu 
jūs galite laukti", užtikrino 
Amerikos prezidentas pas jį at 
silankiusius lietuvių veikėjus.

VISI DALYVAUKIME!
J. A. V. ir KANADOS LIETUVIŲ 
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Tačiau, kai
Lietuvos prezidentas A. Smeto 
na, pasitraukė į užsienį, netru 
kus pasiekė Ameriką, jis nėra 
do palankių tarptautinių sąlygų 

sudaryti naują Letuvios 
vyriausybę,

nors tam turėjo pilną konstitu 
cinę galią ir nors JAV ir kitos 
Vakarų valstybės Letuvos įjun 
gimo į Sovietų Rusiją nepripaži 
no. O Romon suvažiavę Lietu 
vos dipomatai nutarė įsteigti tik 
tai E. Galvanausko vadovauja 
mą tautinį Lietuvos Komitetą, 
kurio uždavinys buvo organi 
zuoti Lietuvos išlaisvinimo ko 
vą ir jai vadovauti, bet kuris be 
veik nieko veiksmingiau nepasi 
reiškė. Didžiosios Vakarų de 
mokratijoš į Sovietų Sąjungą 
žiūrėjo jau kaip į potencialų są 
jungininką prieš nacių Vokieti 
ją, kas be abejo lėmė abejingą 
Vakarų nusistatymą ir laikyse 
ną Pabaltijo valstybių atzvil 
giu.

Taip, nors Pabaltijo tautos 
savo nepriklausomybės neteko 
kai o eigoje, svetimos valstybės 
aiškios agresijos išdavoje, nors 
Atlanto Chartą pasirašiusios 
valstybės, prie kurių prisidėjo 
ii sovietų Rusija, iškilmingai pa 
sižadėjo nesieksiančios „teritori 
nio ar kitokio padidinimo" ir 
tenorinčios ,,matyti suverenines 
teisese ir savivaldą grąžintas 
tiems, iš kurių jos jėga buvo 
atimtos’’, — Lietuva, kaip ir jos 
šiaurės kaimynai, buvo privers 
ta savo laisvės kovą vesti viena, 
be savo teisėtos pripažintos vy 
nausybės, be sąjungininkų nime 
natinės paramos, Sovietų Rusi 
jos pavergta ir teroru valdoma. 
Vakarų nutylėta, dėl siavo atei 
ties netikra.
(Tęsinys sekančiam straipsny: 

Tauta atsisako paklusti).

BILETAI paštu užsakomi, kartu Siunčiant piniginį 
čekį, šiuo adresu.

LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street, Chicago 29, Ill., U. S. A.

Atžalynui kylant
Svarbus pranešimas besiartinant pirmąjam Kanados lietu 

vių kat. vaikų — paauglių kongresui.
Kas, kuriam tikslui?

Kongresą šaukia Kanados Lie 
tuvių Kat. Kunigų Vienybės 
valdyba, bendradarbiaudama 
su Bendruomenės organais, 
lietuviškom parapijom, vaikų- 
-paauglių organizacijom, lietu 
viškom mokyklom, mielais vai 
kų tėveliais, siekdama religi 
nių ir tautinių auklėjimo tiks 
lų, norėdama pagerbti žuvu 
sius už Lietuvos laisvę.

Kongresas įvyksta š. m. bi» 
želio 17 d., Delhi, Ont., gio 
bojamas lietuvių šv. Kazimie 
ro parapijos.

Garbės Komitetas. Kongre 
so garbės komitetą sudaro J. 
E. Vysk. J. C. Cody, D. D., 
Londono vyskupijos ordiną 
ras, J. E. Vysk. Dr. Vincen 
tas Brizgys, Pasaulio Lietuvių 
B-nės Centro V-bos piim. J. 
Matulionis, Kanados Liet., B- 
nės Kr. V-bos pirm. Stp. Kęs 
gaila, KLB Kultūros Fondo 
pirm. T. Di. J. Borevičius.

Kongreso tvarka. Kongresas 
pradedamas 11 v. pamal do 
mis. Jas laiko J. E. Vysk. V. 
Brizgys naujoje katalikų oaž 
nyčioje. Ji randama taip: vy 
kstant nuo Simcoe pusės prie 
pirmų Delhi šviesų pasukti į 
dešinę pusę ir važiuoti pirma 
gatve dešinėn. Ant kalnelio 
bus matoma didelė geltonų 
plytų bažnyčia su didele auto 
mobiliams pastatyti aikšte, tu 
rinti apie 800 sėdimų vietų. 
Per pamaldas giedos Toronto 
šv. Jono Krikštytojo parapi 
jos mišrus vaikų choras, veda 
mas kun. B. Pacevičius.

Po pamaldų tvarkinga eise 

na einama prie žuvusiems pa 
minklo, nešant vėliavas, pla 
katus, grojant dūdų orkestrui. 
Prie paminklo padedami du 
vainikai, pagerbiant Kanados 
karius, žuvusius abiejuose pa 
sauliniuose karuose ir lietuvių 
tautos didvyrius, mirusius už 
Tėvynės laisvę. Kalba miesto 
burmistras ir KLB Kr. V-bos 
pirm. Stp. Kęsgailą. Giedami 
kaialienės ir Lįetuvos himnai.

Pagerbus žuvusius, einama 
į belgų salę. Čia duodami pi* 
tus garbės svečiams, kongreso 
dalyviams vaikams, jų globė 
jams - palydovams, kunigams, 
mokytojams, meninių ’ grupių 
vadovams, Bendruomenės oi 
ganų ir organizacijų valdytų 
nariams.

2 v. po pietų prasideda toje 
pačioje salėje atskirų vaikų 
grupių meniniai pasirodymai. 
iFrįeš meninę programą kai 
ba PLB pirm. J. Matulionis.

Meninė programa dar nėra 
galutinai išryškėjusi, bet kong 
resui ruošti komitetas džiaugia 
si galėdamas pranešti, kad jo 
je dalyvauja du vaikų chorai, 
būtent, Toronto Šv. Jono pa 
rapijos choras, vadovaujamas 
kun. B. Pacevičius ir PusiKth 
mo parapijos choras, vedamas 
kun. Br. Jurkšo. Atvyksta iš 
Hamiltono augšlos menines 
’ ertės tautinių šokių grupė, ve 
dama p. G. Breichmanienės. 
Pasirodys su savo meniniais su 
gebėjimais ir mažesnių vieto 
vių vaikai, oūteni St. CatLaii 
nes. West Lome - Rodney, 
Windsoro, Londono, Delhi. 

Laukiame atv^kstėnt į kongre 
są, su programa,\vaikų ir jų 
globėjų ’iš Monrealio, Otta 
wos, Sudburio ir kitų vietovių.

Kiekvienai meninei grupei 
skiriama laiko nuo kelių ligi ke 
liolikos minučių.

Didelis prašymas. Sudarant 
bendrą meninę programą įei 
kia iš anksto žinoti, ką duoda 
atskiros meninės grupės. Prašo 
me visas menines grupes pra 
nešti, su kokia programa at 
vyksta, kas jai vadovauja, 
kiek laiko ji užima. Taip pat 
reikia iš anksto žinoti nors apy 
tiki} kongreso dalyvių skaičių. 
Prašome apie atsivežamą pro 
gramą ir kongresan vykstan. 
čių skaičių pranešti bent iki 
birželio 7 d. sekančiu adresu; 
Rev. J. Gutauskas, P. O. Box 
909, Delhi, Ont. ,

Ruošdami šį pirmą Kana 
dos lietuvių kat. vaikų kongre 
są, mes prašome dalyvauti šio 
je vaikų šventėje mūsų brolius 
lietuvius evangelikus - liutero 
mus vaikus ir jų tėvelius, tiki 
mes pagalbos ir bendradarbia 
vimo iš KLB apylinkių, para 
pijų, mokyklų, organizacijų 
ir vaikų tėvelių, visus kviečia 
nie šiame kongrese dalyvauti. 
Uždekime bendromis jėgomis 
jaunose širdyse negęstančią 
Dievo ir Tėvynės meilės ugnį, 
parodykime plačiąjai Kana 
dos visuomenei, kad šioje lais 
vės šalyje auga gausus, gražus 
ir gabus lietuviškasis atžaly 
nas. Organizacinis Komitetas.

Dr. Michael W. Partington, 
7 oronto vaikų ligoninės neuro 
logijos tyrimų vedėjas, yra 
pirmasis Karaienės Elzbietos H 
rondo pagelbėti vaikų ligų tyri 
niams, dovanos gavėjas. Šis 
fondas turįs 1 mil. dol. ir yra 
-kurtas Kanados vyriausybes 
Karalienės Elzbietos vizitui, bu 
vusiam 1959 m. Kanadoje, at 
minti. Dr. Partington vaciovaus 
nuolatiniam tyrimų vieniui, «u 
ris prie Queen’s universiteto pe 
diatrijos skyriaus, užsiims pro 
biemų aiškinimu, ypatingai 
kreipdamas dėmesio į vaikų epi 
lepsiją ir proto ligas, (cS).

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romaną*

26.
Grįžusi namo, ji ilgai galvojo apie Adomėno žodžius. Jai 

buvo dabar net gaila, kad ji nejaučia jam jokių jausmų. Min 
Us, kad jis mato joje žmogų, ne tik moterį, buvo jai maloni. 
Net į Barvainį vakarienės metu ji žiūrėjo be pykčio. O kai 
bant tiksliau — visai į jį nežiūrėjo.

Po vakarienės, sumigus vaikams, Barvainis paklausė;
— Na, tai kaip, Viktorija? Apsisprendei?
— Viską aptarėm vakar.
— O aš ir šiandien noriu aptarti. .Man įdomu su tavim 

tartis. Turiu aš teisę kalbėtis su žmona, kai man įdomu, ar ne?
— Tu provokuoji skandalą?
— Lai ir taip. Nesiruošiu skaityt su tavim Turgenjevo. 

Gana komedijų, Viktorija!
— Aš klausiu: tu provokuoji skandalą? Jei taip, tai jį 

išprovokuosi. — Ji pašoko nuo kėdės ir ėmė vilktis apsiaustą. 
— Vadinasi, man teks išeiti iš namų.

— Jei išeisi, gali ir negrįžti! — jau nesusivaldydamas 
šūktelėjo Barvainis.

— Tai jau vėliau paaiškės, kas grįš, o kas ne.
— O gal būt geriausia dabar išsiaiškinti.
— Tomai, aš matau, kad tu nori viešo skandalo. — Ji 

pabrėžė žodį „viešo“. — Tačiau jis bus didesnis, negu tada 
gatvėje. O jei nori išsiaiškinti, tai žinok, kad su tavim dau 
*giau aš negyvensiu. Tu man bjaurus. Ne nuo šiandien ir ne 
nuo vakar. Siauras egoiste, kuriam aš tebuvau reikalinga tik 
kaip pagalvė ar paklodė! Menkas žmogau be tikslų, b* si“ki 
mų, be trupučio fantazijos! Tu. . .

— Na, jau baigei? — Nutraukė ją Barvainis. — Išsiilgai 
intelektualinio bendradarbiavimo su manim?

— Tur būt, tau geriau sekali intelektualiai bendrauti su 
Boreikaite, — tokia, rodos, jos pavardė? O aš nesirengiu pa 
glemžti jos privilegijų. , _ ___ _______

Barvainis truputį sumišo. „Vadinasi, ji jau kažką nugir 
•do. ..”

— Boreikaite atsirado tik po Adomėno.
— Prie ko čia Adomėnas, Tomai. Pagaliau, tavo Borei 

kaitė man visai ir nerūpi. Niekada aš tau jos ir nepriminda 
vau. Dar vienas įrodymas, kokia aš tau abejinga.

— Viktorija, tu rimtai rengiesi dabar, naktĮ, išeiti?
— Aš nesirengiu su tavim ginčytis. Arba leisti meilės 

naktų.
— O su Adomėnu?
— Ir su Adomėnu ne. Pagaliau tegu ir su Adomėnu.
— Na, saugokis, kad garnys neatneštų tau dovanos.
Viktorija ištarė labai ramiai, beveik tyliai:
— O aš tau ir pamiršau pasakyti, kad ėsu nėščia. Kiekvic 

nu atveju ne nuo tavęs. Netiki? Pasiklausk pas Rebeką Vain 
baum. Ji tau pasakys. . .

Ji pamatė, kaip Barvainis išblyško; ūmai ji išsigando, kad 
tai pasakė, ir ėmė trauktis prie durų. Bet Baivainis pašoko ir 
užstojo jai duris.

— Tu tai rimtai? — sukriokė jis, stverdamas ją už alku 
mų. Jis taip suspaudė jos rankas, kad jai net akyse aptemo.. 
Susikaupusi, iš paskutinių jėgų, ji išsiveržė iš jo gniaužtų. 1 ada 
jis smogė jai per veidą ir užsimojo dar kartą, bet ji pribėgo prie 
lango ir trinktelėjo j jį alkūne. Pasigirdo stiklų džeržgėjimai, 
ir šalto oro srovė kamuoliais ėmė veržtis į vidų. Pabudo ir ėmė 
verkti vaikai, o į sieną ėmė belstis kaimynai.

Visa tai išblaivė Barvainį; jis stovėjo kambario viduryje ii 
girdėjo, kaip girgžda atrakinamos durys.

— Viktorija! — sušuko jis, bet jo balse jau nebuvo giasr 
nimo. — Viktorija! — Jo balsas maldaute maldavo.

Jis išbėgo į kiemą; nuo gatves aidėjo bėgančios žmonos 
žingsniai. Jis pribėgo prie vartelių ir šūktelėjo:

— Viktorija, atleisk! Sugrįžk!
Bet Viktorija negrįžo. Jo bute stovėjo apsisiautusi paklo 

de kaimynė Sabalienė ir ramino vaikus.
— Na, neverkit, vaikai! Nieko gi neatsitiko! Tai vėjas 

išdaužė langą! Na, nusiraminkite! O jūs, daktare, žmogus ar 
galvijas? Vaikus nuo jūsų su milicija reikia atimt.! Per teismą! 

Ko žiūrit akis išsprogdinęs? Gal prieš mane ranką išdrįsit pa 
kelti? Lauk iš šito kambario, vaikų man negąsdinkit!

Tą naktį kaimynė Sabalienė daugiau neužmerkė akių. Ry 
tą ji išleido Nijolę į mokyklą, o Geduką į darželį nuvedė tėvas. 
Stiklininkas atėjo tik po pietų, tad Nijolė iš mokyklos nuėjo 
tiesiai pas Sabalienę. O Viktorija tą dieną negrįžo į namus. 
Negrįžo ji ir sekančią parą. O į trečią dieną, Tomui tebesant Ii 
goninėje, prie Barvainių buto privažiavo Adomėno vairuoja 
mas automobilis. Iš jo iššoko Viktorija, pasisodino į mašiną 
Nijolę, susikrovė savo ir vaikų drabužius, ir automobilis nuriedč 
jo atgal.

Kai Barvainis po darbo nuėjo į darželį pasimti Geduko, 
auklėtoja pranešė, kad sūnų jau pasiėmusi motina. Nustebęs ir 
nudžiugęs, jis parskubėjo į namus. Tačiau čia buvo ty lu ir tuš 
čia. Visi daiktai tvarkingai pūpsojo savo vietose, tik Viktonjos 
ii vaikų spintos stovėjo iškraustytos ir nejaukios.

— Dėl vaikų mes dar pakovosim, — balsiai pasakė jis. — 
Pažiūrėsim dar, kuo tai pasibaigs. O pagaliau... — Ir jis su pa 
gieža šyptelėjo, pagalvojęs, kad dabar ji pajus, ką reiškia au 
ginti vaikus be tėvo. Kai Adomėnui ji pabos ir jis išvys ją su 
vaikais į gatvę, jinai supras, ką reiškia pačiai vienai vaikus au 
ginti... Lai pajunta! Ir jis ramiausiai nusirengė, tvarkingai susi 
dėjo rūbus, atsigulė ir užmigo, gailėdamasis, kad nenuėjo pas 
Kastanciją. O rytą pabudęs pagalvojo, kad keista, jog nesiligi 
net vaikų tik tol, kol myli žmoną? Yra juk tokia teorija . Na, 
o ar aš sutiksiu išsituokt? Žinoma, kad ne. Lai ji gyvena kaip 
sugulovė. Ir pažiūrėsim dar, Adomėnai, kaip visa tai išeis tau į 
sveikatą".

XV
Į dienos pabaigą piktas džiūgavimas apleido Barvainį. Jis 

ėmė paprasčių paprasčiausiai liūdėti.
Kartais liūdesys užleisdavo vietą pavydui. Tas jausmas 

labjausiai kankino Tomą. Užtekdavo tik pagalvoti, kad štai 
Viktorija, jo teisėta žmona, glaudžiasi prie kito, ir jam kildavo 
noras nužudyti Adomėną, Viktoriją, net patį save... Tačiau jis 
žinojo, kad nieko panašaus nepadarys. Pagaliau tai būtų per 
nelyg jau paprastas kerštas. Jam atrodė, kad likimas būtinai tu 
u atkeršyti jiems už jį; jis visai ir neabejojo, kad likimas palai 
kys jo — ir tik jo — pusę.
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Krėvė Baku mieste
' 6.
v * * *

Kalbant apie V. Mickevi 
Čiaus įvairepusę ir pažangią dčf 
tytojo veiklą Baku realinėje mo 
kykloje, pažymėtinas jo domėji 
masis rusų kalba. Jis iš viso la 
bai domėjosi kalbos klausimais. 
1914 metais Baku liaudies uni 
versitete jis perskaitė ištisą cik 
lą paskaitų kalbotyros klausi 
mais. Iš V. Krėvės • Mickevi 
Siaus asmens bylos matyti, jog 
jis padėjo nemaža pastangų, 
kad švietimo apygarda leistų 
jam dalyvauti Pirmąjame rusų 
kalbos mokytojų suvažiavime, 
vykusiame 1916 metais Maskvo 
je. Buvęs jo mokinys A. Kiev 
ščinskis savo prisiminimuose ra 
šo apie labai aktyvų V. Krėvės- 
Mickevičiaus požiūrį į reikalin 
gas rusų kalbos rašybos refor 
mas. Jis pažymi, kad V. Krėvė- 
-Mickevičius buvo didelis žo 
džių darybos, etimologijos žino 
vas. ,.Klasėje jis savo pažiūrų į 
rusų kalbos rašybos trūkumus, 
žinoma nereikŠdavo, — teigia 
A. Klevščinskis, — bet mudu 
buvome su juo dideli draugai, 
jis žinojo, kad aš labai domiuos 
rusų literatūra ir rusų kalba, dėl 
to jis su manim atvirai pasisnky 
davo dėl reformų rusų kalbos 
rašyboje reikalingumo, ypač 
dėl „jatj" raidės ir „tviordyj 
znak“ vartojimo rašyboje atgy 
venusio amžiaus.

• ♦ *
V. Krėvės - Mickevičiaus v ei 

kla neapsiribojo realinės mo 
kyklos sienomis. Jis buvo vie 
nas žymiausių pedagogų - vi 
suomenininkų Baku mieste, 
spaudoje buvo skelbiamos jo 
viešai skaitomų paskaitų tezės. 
Baku dienraščių „Kaspij" ir 
"Baku,, puslapiuose neretai už 
tiksime ir V. J. Mickevičiaus pa 
v ardę. 1911 metais pažangių 
miesto kultūrininkų pasta ngo 
mis (jų tarpe ir V. Krėvės - Mic 
kevičiaus) buvo įkurtas liaudies 
universitetas. Geriausieji, pažan 
gus Baku pedagogai, kultūros 
darbuotojai buvo kviečiami 
skaityti paskaitas iš filisofijos, 
literatūros, istorijos, chemijos, 
chemijos ir kt. Vienas uoliausių 
šios keletą metų gyvavusios 
švietimo įstaigos organizatorių, 
paskaitininkų buvo V. Krėvė -
- Mickevičius, kuris čia skaitė 
paskaitas iš literatūros, filosofi 
ios, kalbotyros. Buvo dažnas 
liaudies universiteto lankytojas 
A. Klevščinskis savo prisimini 
muose pažymi, kad V. Krėvė-
- Mickevičiaus paskaitos buvu 
sios labai turiningos ir gihos, 
labj ausiai visų lankomos. Reikė 
davę iš anksto užimti vietą nedi 
delėje miesto salėje, kurią nuo 
modavo liaudies universiteto 
,,entuziastų grupė“.

Liaudies universitete V. Krė 
vė-Mickevičius skaitė paskaitas 
ir apie budizmą; jos rodė buvus 

jį dideliu rytiečil kultūros žino 
vu. Tatai pabrėžia savo prisimi 
nimuose apie V. Krėvės-Micke 
vičiaus paskaitas buvę šių pa 
skaitų lankytojai. Štai ką A. 
Klevščinskis, uoliai lankęs V. 
Krėvės - Mickevičiaus paskaitas 
apie budizmą, rašo: ,,Kartą V. 
J. Mickevičius pakvietė mane 
ateiti paklausyti jo paskaitos 
apie budizmą. Mickevičius bu 
vo žinomas kaip vienas veik 
iiausiųjų liaudies universiteto 
Baku mieste lektorių. Aš nu 
ėjau. Išklausęs pirmąją šio cik 
lo paskaitę, įsitikinau, kad V. 
J. Mickevičius buvo puikus in 
dų tautosakos, religijos, papro 
čių. etnografijos, padavimų ži 
novas“.

1913 m. V. Krėvė - Mickevi 
čius skaitė paskaitų ciklą ,,Reli 
gijos atmainų istorija“. Dalis 
šių paskaitų tezių buvo paskelb 
ta laikraštyje „Kaspij”.

1914 metų pradžioje V. Krė 
vė - Mickevičius skaito du pa 
skaitų ciklus: apie lingvistinę in 
doeuropiečių šeimą ir M. Ler 
montovo gyvenimą ir kūrybą. 
Tiktai viename 1914 m. sausio 
19 d. laikraščio ,,Kaspij” nume 
ryje pasisekė rasti dalį šių pa 
skaitų ciklų tezių: „Lingvistinė 
indoeuropiečių šeima. Indoeuro 
piečiai antropologijos požiūriu. 
Indoeuropiečių kilmės ir jų pro 
tėvynės teorija. Azijos teorija, 
jos nepagrįstumas. Europos teo 
rija. Šroderis ir Hirtas".

Bemaž tuo pačiu laiku jis per 
skaitė paskaitų ciklą apie M. 
Lermontovą. Kai kurios šio cik 
lo paskaitų tezės paskelbtos to 
paties laikračio 1914 m. sausio 
15 d. ir sausio 22 d. numeriuo 
se: ,,M. J. Lermontovo asmeny 
hė ir jo kūryboje. Lermontovo 
charakterio bruožai jo lyriniuo 
se eilėračiuose. Lermontovo 
svajonės ir jo „baironizmas”. 
Požiūris į poetą ir liaudį. Ler 
montovo nusivylimas ir jo poe 
ma „Mcyri”. Lermontovo kury 
ba. Ankstyvoji poeto kūryba. 
Epinė kūryba: „Demonas”, 
„Mcyri", „Mūsų laikų didvy 
ns”, „Izmail-bejus“. Kaukazo 
poemos. Lyiika. Pilietiškasis ir 
žmoniškasis sielvartas Lermon 
tovo kūryboje. Religinės pažiū 
ros. Meilė Lermontovo gyveni 
me ir kūrybeje. Pečiorinas — 
autoanalizės ir moralinio savo 
asmenybės perkainojimo bandy 
mas“.

Baku liaudies universitetas 
buvo liaudžiai prieinama švie 
timo įstaiga. Dėstydamas jame, 
V. Krėvė - Mickevičius suvaidi 
no nemažą vaidmenį azerbai 
džaniečių kultūriniame gyveni 
me. Bus daugiau.
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MOKSLŲ AKADEMIJA 
PAGERBĖ ČEPINSKĮ

Didelis Lietuvos mokslinin 
kas, ilgametis Vytauto Did. Uni 
versiteto Kaune rektorius, dėka 
nas, paruošęs skaitlingus Lietu 
vos fizikus ir fizikus - chemikus, 
Profesorius Vincas Čepinskis 
buvo pagerbtas Lietuvos Moks 
lų Akademijos, ryšium su jo 90 
metų nuo gimimo sukaktuvė 
mis.

Mokslų Akademijos iškilmm 
game posėdyje paskaitas skaitė 
akademikas prof. J. Matulis — 
Vinco Čepinsko gyvenimas ir 
mokslinė veikla; akademikas 
A. Purenąs — Atsiminimai apie 
V. Čepinskį ir akademikas P. 

Brazdžiūnas — V. Čepinskio 
vaidmuo ruošiant Lietuvos fizi 
kus. Pranešėjai V. Čepinskį la 
bai augštai įvertino ir kaip žmo 
gų ir kaip mokslininką. Paminė 
jo velionį ir moksline Lietuvos 
spauda.

Prof. V. Čepinskis Lietuvos 
mokslui yra daug pasitarnavęs. 
Jo iniciatyva buvo pastatytas 
fizikos - chemijos institutas. Jis 
išleido didžiulį Eksperimentinės 
fizikos veikalą. Dar 1923 me 
tais Prof. V. Čepinskis studen 
tams paskaitose kalbėdavo apie 
atomo branduolio skaldymą. 
Jis teigė, kad atomo branduolį 
galima ir žinoma kaip suskal 
dyti, bet jis sakė, žmonėms ne 
galima duoti į rankas tokį pavo 
lingą dalyką, nes žmonės dar 
nėra tiek protingi ir tiek sąži 
ningi, kad atomo energiją mo 
ĮkėUįl Sunaudoti gerbūviui ir 
mokslo pažangai ir kad 
naudotų piktam.

ARCHITEKTAS 
ŽEMKALNIS,

iš Australijos sugrįžęs į Lietuvą, 
gyvena Kaune, gavęs butą savo 
namuose. Šiomis dienomis jis, 
našlys, susituokė su našle gydj 
toja Kurklietiene. Jam 66 me 
tai, jai 50 metų. Žemkalnis - 
- Landsbergis dirba architekt > 
darbą, gaudamas valdžios užsa 
kymus. Bet jam žadėtųjų Lietu 
vos sostinės Vilniaus — pianuo 
tojo pareigų negavo. O tai bu 
vo jo svajonė, kuriai jis yra 
įdėjęs daug darbo, rūpesčių ir 
pastangų sunkiais vokiečių oku 
pacijos metais ir tomis sunkio 
mis sąlygomis žymiai Vilnių pa 
puošęs. Jis tada jau buvo su 
projektavęs Lietuvos sostinei

teatrą, kurio ir dabar dar nėra. 
Ir tas liko tiktai svajonė ir ar 
chitektui Žemkalniui ir vi'nie 
čiams.

JAUNIMO DRAMOS 
KONKURSAS 

premijos: tūkstančio ir

F LB

(Dvi 
penkių šimtų dolerių) baigiasi 
1961 m. spalio 1 dieną.

Konkurso Jury Komisijos su 
dėtis: Al. Baronas, Al. Dikinis, 
Č. Grincevičius, Alg. Mackus ir 
Ant. Rūkas.

Rankraščius siųsti šiuo adre 
su. P. L. B. Valdybos Sekreto 
rius p. J. Sungaila, 109 Rivąr 
wood Pkw„ Toronto, Ont., Ca 
nada.
Pasaulio Lietuvių Bendruome 

nes Vaidyba.
RAPOLO SKIPIČIO 

ATSIMINIMAI
Nepriklausomybės atkūrimo 

laikų ministeris Rapolas Skipi 
tis parašė atsiminimus apie pir 
muosius Lietuvos atsikūrimo 
laikus. Atsiminimai pavadinti 
„Nepriklausomą Lietuvą atsta 
tant“. Pirmasis tomas jau išleis 
tas į knygų rinką. Rapolas Ski 
pilis moka labai gražiai pasako 
ti. Jo savybė — pasakojimą 
apie rimtus dalykus paįvąii nti 
švelniu humoru (jis gi yra bu 
vęs satyros teatro Kaune „Vii 
kolakio“ aktorius. . .), kas jc 
pasakojimui suteikia gražią nuo 
taiką. Tat ir jo atsiminimai, ži 
noma yra ne tiktai įdomūs, bet 

patrauklūs skaityti.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
KARYS. Gegužės mėn. išėju 

šiame iš spaudos „Kario* 5 
(1372) nr. įdėti šie rašiniai: B. 
Augino K Lietuviško židinio 
vaidilutė, O. Urbono — Didžio 
jo Šiaurės karo frontas Lietu 
voje, J. Baublio — Geležinke 
iio būrys Vilniaus kryptimi, V. 
Sirvydo — Senovės Lietuva, F. 
Kiršos — Šventieji akmenys 
(eil.), A. Bernoto — Šautuvas, 
V. Mantvydo — Lietuvos vals 
tybės sienos, B. Goldwaterio — 
Užsienio politika, kokia reikalin 
ga Amerikai, V. Putvio — Žmo 
gus galiūnas, K. — Pasilikusiai 
motinai, A. Mirono — Jaunos 
sielos karys — rašytojas, K. 
Kepalo vert. — Iš lenkų karo 
atašės pik. L. Mitkevičiaps Kau 
no atsiminimų 1938 ir 1939 me 
tais. Be to, karinės žinios, mirų 
šieji kariai ir kt.

ir
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Kanados CBC TV muzikai — smuikininkas K Stockes 
ir B. Mathe.

Filmų menas 
MAKE MINE MINK

Tai anglų statybos komedija 
pagal Robin Hood temą. Čia 
Terry - Thomas vaidina į pensi 
ją išėjusį majorą, kuris kariška 
strategija atlieka eilę kailių va 
gysčių. Jo tikslas — surinkti lė 
šų savo šeimininkei, 
Čiai labdaros darbais 
mis padėti vargšams.

ši ketveriukė savo 
apiplėšimais ir ypač jų planavi 
mais sukelia skanaus juoko. Ži 
noma, niekas neužsimena apie 
moralines jų darbų pasekmes, 
tačiau policijos jie baidosi kaip 
velnias kryžiaus.

Filmas tikrai juokingas, ta 
čiau jame nėra užtenkamai me 
džiagos pagauti žiūrovo susido 
mcjimą.

HOODLUM PRIEST
Evangelijoje yra pasakyta, 

kad Kalvarijos kalne Kristus bu 
vo nukryžiuotas tarp dviejų 
piktadarių, Kurių vienas, vardu 
Dismas, prieš pat mirtį gailėjo 
si už praeities darbus, prašyda 
mas Kristaus jį prisiminti dan 
guje.

Šio filmo vaizdai yra ne Liek

mėgstan 
ir auko

drąsiais

fantazijos padams, kiek tikro 
vės fotografija. Čia stengtasi at 
vaizduoti jėzuito Dismo Clark 
veiklą St. Louis mieste. Tėvui 
Clark jau prieš dvidešimt pen 
kenus metus prisiminus gerojo 
Kalvarijos kalno piktadario is 
tonją, atėjo mintis jieškoti tų 
„gerųjų piktadarių”, esančių 
šiais laikais mūsų gyvenamoje 
aplinkoje. Jis gerai žinojo, kad 
kalėjimas žmogaus nepataiko, 

kad tie, kurie paleidžiami is ka 
Įėjimų, dažniausiai vėl greitai 
ten patenka. Juk toks asmuo, 
išbuvęs kalėjime eilę metų, pa 
leidžiamas į laisvę, bet ši laisve 
dažnai jam negeresnė už vergi 
ją, nes jis atsiduria gatvėje be 
pinigų, be draugų, atitr’-’ -s 
nuo visuomenės. Fad nent a 
bu, kad apie 65% tokių asme 
nų netrukus vėl atsiduria kalė 
jnne. Bet jeigu kas nois jiem 
šiek tiek pagelbėtų šio naujo 
p-yvenimo pradžioje, jeigu juos 
įvestų į gyvenimą, tai jie galėtų 
tapti naudingais visuomenės na 
riais. Tad T. Claik ir ėmėsi šio 
darbo, įsteigdamas Si. Louis 
mieste įstaigą, pavadintą „Dis 
mas House”, kur randa priegiau 
dą paleistieji iš kalėjimų, kur 
jiems padedama susirasti darbą 
ir pragyvenimo galimybes. Šio 
darbo rezultatai labai puikūs— 
95 proc. šių asmenų užmiršta 
plėšikavimus ir kitokius nusikal 
timus, tapdami padoriais pilie 
čiais.

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

Kaip ir kiekvienais metais,
Montrealio Mokyklų Komisija 
ruošia, vasatos stovyklą berntu 
kams — neokanadiečiams. Sto 
vykios kapelionu pakviestas fė 
vas St. Kulbis, S. J- Stovykla 
prasidės birželio 26 dieną ir 
baigsis liepos 10 dieną. Stovyk 
lon priimami berniukai 11—17 
metų amžiaus. Kaina — vienas 
doleris dienai, kelionė 3 dol. 
Šios stovyklos įeikalais r šo 
ine kreiptis į Tėv. St. Ku.

Tačiau labjausiai pavydas grauždavo jį tada, kai jis pagal 
vodavo apie tikrą ar tariamą Viktorijos nėštumą. Dabar — tai 
jau kitas dalykas, juk jis pats savo elgesiu išvijo ją iš namų; ir 
trauk ją velniai, lai ji gyvena su kitu. Bet tada! Tada jiedu gy 
veno po vienu stogu, valgė prie vieno stalo. . .

O gal tai atsitiko todėl, kad jis, Barvainis, pavyduhauda 
mas be jokio konkretaus pagrindo, pats atitolo nuo savo žmo 
nos? Juk tai jis buvo nuo jos atsiskyręs, o ne ji nuo jo! Gal 
kaip tik tai ir buvo tos nelaimės priežastis?

Ir gal vis dėlto Viktorija pasakė tai tyčia, pasikarščiavus? 
Bet kodėl ji paminėjo Rebeką Vainbaum?

Ir Barvainis vakare užbėgo pas Rebeką.
Jinai priėmė jį kiek nustebusi ir sumišusi. Barvainis iš jos 

akių suprato, kad jinai žino, ko jis čia atėjo.
„Vadinasi, tai tiesa", — pagalvojo jis.
—- Mano žmona pastojo, daktare? — paklausė Barvainis 

pabrėžtai abejigu balsu.
— Pastojo? Nežinau. Iš kur aš galiu žinoti?

\ — Mano žmona sakė, kad jūs galite tai paliudyti.
— Paliūdyti? O ką čia galima liudyti? Jei jūsų žmona 

nėščia, tai ji pati gali jums tai pasakyti. Aš nieko nežinau.
— Tai ji nebuvo pas jus užėjusi?
— Buvo. Kodėl ji negali užeiti? Mes kurso draugės. Bet 

apie nėštumą aš nieko nežinau .
„Nieko iš tavęs neištrauksiu, — vėl pamąstė Barvainis. 

Ūmai jam toptelėjo: — O gal jau visą miestą apibėgo žinia, 
kad Viktorija su manim negyvena?"

— Ar dabar Viktorija pas jus neužeina, daktare Vain 
baum? Daugiau jos nebematole?

— Ne. Mūsų skirtingos specialybės. Netenka susitikti.
Iš kito kambario pasigirdo:
— Rebeką!
— Tuojau, Munia, tuojau ateinu. Gal, kolega, pasėdėsite 

su mumis? Išgersite arbatos stikinę. Mes kaip tik dabar voką 
rieniaujame.

— Netaiku įsibroviau, — bandė šyptelėti Barvainis, bet 
šypsena išėjo rūgšti. — Ne, ačiū. Aš jau po vakarienės.

Jis išėjo į gatvę, nežinodamas, kur dabar eiti. Jis dar i.e 
buvo vakarienevęs. Rebeką gyveno Komjaunimo gatvėje, ar 
čiau stoties. Barvainis pasuko dabar Stalino prospekto linkui, 
iŠ lėto, kaip ir dera žmogui, kurio niekas niekur nelaukia.

„Adomėnas gyvena kažkur netoli tos savo ligoninės. Gal 
net prie pačios ligoninės”. Jis ūmai užsigeidė pamatyti, kaip at 
rodo tas namas, kuriame gyvena jo žmona, jo vaikai ir tas niek 
šas. Niekšas? O kas gi yra jis, Barvainis? Adomėnas greičiau 
šiai nebūtų talžęs savo žmonos per veidą. Tai jis, Barvainis, pa 
sielgė kaip niekšas.

Ir jis su dar didesne neapykanta ėmė galvoti apie Ado 
meną.

Taip jis pasiekė Kapsuko gatvę, įsuko į Stalino prospek 
tą. Žmonės ėjo gatve nerūpestingai, poromis, linksmai klegėda 
mi. Iš dangaus ėmė leistis žemyn didelės sniegulės. Jos lėtai 
suposi ore ir tirpo, vos pasiekusios drabužius, medžius, asfaltą...

„Eiti namo ar užsukti pas Kastanciją?“ — mąstė jis. Kas 
.tancijos jis vėl dabar vengė. Jam rodėsi, kad juo labjau jis 
vengs moterų, juo didės Viktorijos kaltė; jei jis in»s viešai gy 
venti su kita moterim. Viktorija galės pagalvoti, kad dabar jie 
du dienas antram nieko neskolingi...

Namie buvo šalta, nejauku; grįžus namo, reiktų kurti Pros 
nį. Ir kam tai rekalinga? Juk jis ir taip visą dieną darbe. Bute 
bus drėgna? Na ir tegu. Sudrėks baldai? Na ir tegu.

„Vilniaus" viešbučio restorane grojo muzika. Pro matines 
užuolaidas į gatvė veržėsi šviesa. Iššovė šampano butelis; tain 
žinoma, šauna tik šampanas. Suklykė moteris, bet klykė labai 
linksmai. Matyt, šampanas ją aptaškė.

„O kodėl gi man tenai nepavakarieniavus? Kodėl man 
neišleidus keliolikos rublių? Geras mano gyvenimas, vaikų iš 
laikyti nereikia, alimentų dar nekas nerekalauja“. Piktas džiū 
gavimas išstūmė ir liūdėsį, ir pavydą.

Ir Tomas nuėjo vakarieniauti į restoraną.
Laisvo staliuko nebuvo; tačiau jis pamatė jaunuoly su ku 

nuo gatvėje svekindavosi, nors ir nežinojo, koks tai žmogus ii 
kur jiedu buvo susipažinę. Jaunuolis sėdėjo dviejų dar ,aunes 

nių moterų kompanijoj ir rodė Barvainiui, kad prie jų galima 
prisėsti.

Barvainis mandagiai linktelėjo gaivą, prisėdo ir įsigilino į 
meniu. Jis visai nekreipė dėmesio į jaunas moteris, o jos visai 
nežiūrėjo į jį. Vyrukas porą kartų bandė jį Įtraukti į bendrą 
pokalbį, bet Barvainis sumurmėdavo kažkokį neįpareigojantį 
Štampuotą sakinį ir tylėjo toliau.

Pagaliau viena moterų paklausė vyruko:
— Jūsų bičiulis su mumis neišgers?
Barvainis pagalvojo: „Koks aš tau bičiulis, brolyti? Neat 

sūnėnu net, iš kur tave pažįstu. Irgi, tur būt, koks buvęs pa 
cientas”.

Vyrukas įpylė degtinės į taurelę ir neryžtingai pastūmėjo 
ją prie Barvainio;

— O gal?
„Kodėl gi man neišgėrus? Ar taip jau man ovaibu sul ti 

Šimto metų“.
— Ačiū, — pasakė jis. — Į damų sveikatą.
Jis pakelė taurelę ir atidžiau pasižiūrėjo į abi moteris. Abi 

buvo pakankamai gražios. Abi žiūrėjo jam tiesiai į akis ir šyp 
so josi.

Vyrukas buvo dar visai blaivas. Dabar, kai Barvainis iš 
maukė taurelę, išgėrė ir jis.

— Ot, dabar tai kas kita, — murmtelėjo.
— Kostas drąsus tik tada, kai įkaušęs. — pastebėjo blon 

dinė.
— O kam gi jam reikia tos drąsos? — naiviai sučiauškėjo 

juodaplaukė.
„Aha, jis vadinasi Kostas. Tačiau kuriems velniams aš 

prisėdau prie tos kompanijos? Kokios čia moterys? Kuo jos 
užsiima, težino vienas Alarhas“.

Po to jiedu su Kostu išgėrė po antrą taurelę. Kostas nusi 
purtė, Barvainis — ne.

— Šiurpus gėrimas, — prašvokštė Kostas. Jis vis dar rau 
kėši. — Antpilas kažkoks, trejos devynerios ar kitoks kipšis... 
Užtat po to v iduje šilta.

Bus daugiau. _____ ,
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WELLAND, Ont

Gios europietiškas orkestras.

s. m. birželio mėn. 3 dieną 5 vai. po piet,

Wellando lietuvių

medžiotojų ir meškeriotojų klubas

LITUANIKA

ruošia šaunų

Kartūno Balių
Meninę dalį išpildo

aktorius nuinoristas

VITALIS ŽUKAUSKAS.

Veiks puikus bufetas.

Vieta: Main St. East ir Port Robinson Rd. kampas, 

St. Stephens sale.

WELLANDO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE 
RIOTOJŲ KLUBAS „LITUANICA” PALAIKO LIETU 

VlšKUS PAPROČIUS
Kiekviena tauta turi savo pa 

pročių. Tie papročiai tautai duo 
da charakterį ir tuo išskiria iš 
kitų tautų tarpo. Lietuvių tauta 
turi ypatingai daug ir labai į,ra 
zių papročių.

Prisimename mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, kada jos kloniai ir 
pamiškės pasipuošdavo mėlina 
kemis žibuoklėmis ir geitunvei 
dėmis purienomis, kada sauiu 
tčs spinduliai žadindavo gamtą 
pabusti ir oras atšildavo, mote 
rys savo aprėdą keisdavo j mar 
gaspalyį lengvą kartūną. Alro 
do, lyg norėdamos prisitaikin 
ti prie besipuošiančios įvairiau 
siomis gėlėmis gamtos. Ir prasi 
dėdavo lenktyniavimas madų 
bei spalvų.

Kiekvienam mieste, miestely 
ar kaime prasidėdavo kartūno 
parengimų rengimas, kur gra 
žiausia kartūno suknele pasipuo 
susi moteris buvo premųucja 

‘ ma.
Wellando medžiotojai ir meš 

keriotojai šį gražų paprotį nuia 
re palaikyti ir jau kelinti metai 
įuošia taip vadinamą kaltūno 
balių. Į tą balių visada suzažiuc 
ja daugybė lietuvių iš įvainų 
Kanados bei Amerikos vie-o 
vių

Šiais metais lokį kartūno bu 
lių klubas „Lituanica“ ruošia 
birželio 3 dieną 5 vai. po piet 
toje pačioje vietoje, kur ir per 
nai buvo, Welland, Main St. E. 
ii Port Robinson Rd. kampas, 
St. Stephens salė.

Šių metų kartūno balius bus 
tikrai įdomus, nes jo meninė 
programa pritaikyta prie bnks 
mos baliaus nuotaikos. Ją išpil 
dys aktorius humoristas Vitalis 
Žukauskas. Tikrai bus malo

naus juoko. Be to gros europie 
tiška muzika, veiks puikus bufe 
tas.

Tad ypatingai ponios atkreip 
kite dėmesį ir išbandykite lai 
mę, nes klubas yra nupirkęs tris 
labai vertingas dovanas, kurios 
bus paskirtos už gražiausias tris 
kartūno sukneles.

Iki 
dieną

pasimatymo birželiu 
Wellande.

Klubo valdyba.
ŽYDINČIUS SODUSPRO 

JONINES WELLANDE
Niagaros pusiasalis yra tas 

savo įdomiai gamtovaizd 
išsiskiriąs Kanados kampelis, 
kur anksti pavasarį pirmieji pra 
žįsta sodai, o parkai, kurių čia 
rudens, kol šalnos nepakanda 
taip gausu, žaliuoja iki v:!yvo 
jų grožio.

Pusiasaliui virš eilinių vieto 
vių iškilti padėjo jo ribose esąs 
žymusis Niagaros krioklys, su 
traukiąs kasmet tūkstančius tu 
ristų iš visų pasaulio kraštų. Be 
Niagaros krioklio didelės muzėji 
nes vertės turi ir daug lankyto 
jų sutraukia praeitų štmtmečių 
kovų palikimas — fortai. Jie 
yra liudininkai anų laikų kuro 
taktikos ir naudotų priemonių. 
Dėl tų priežasčių Pusiasalis yra 
tapęs grynai turistiniu kraštu, su 
gamtos apdovanotomis ir žmo 
gaus rankomis sukurtomis gro 
žybėmis. Wellande, Niagaros 
krioklio kaimynystėje ir žalių 
jų parkų pavėsyje, yra kasmet 
ruošiamos lietuviškos Joninės. 
Lietuvoje daug kas keliaudavo 
me į Ramby.ną, į tą seną raganų 
kalną, kur Joninės būdavo iškii 
mingai švenčiamos. Ta kelionė 
duodavo mums progos pasigėrė

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

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

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

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

>OOOOOOPOC

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai ii kitur primanai paštu.

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

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

NEPRIKLAUSOM A LIETUVA 5 PSL.

3

NIAGAROS PUSIASALIS
VILNIEČIŲ KVIETIMAS

Tvirta dvasia išliksime gyvi fiziškai!
Nors šiandieną visa Lietuva 

paskendusi raudonoje pašvais 
teje, bet tikimės, kada nors ji 
pranyks. Ir kai daugelis tautų 
kelsis naujam gyvenimui, į Lie 
luvą iš naujo pasikartos pietinio 
ir vakarinio erelių antplūdžiai 
ir pirmieji laikiniai bus Gedi 
mino įkurtas miestas mūsų sos 
tine su trečdaliu Lietuvos terite 
rijos ir Klaipėdos vartai.

Mums tenka šauklio pareiga 
ir ją dalimi bandome atlikti 
ruošdami Jaunimo šventę — jo 
nines, kad susirinkęs jaunimas 
ir vyresnioji karta prisimintų se 
nąjĮ Gedimno miestą su jo pla 
čiomis sritimis, kurioms ateityje 
gresia pavoius būt atskirtam 
nuo visos tautos ar net visai tau 
tai naujas pavergėjas. Todėl lie 
tuviams tas reikalinga populia 
nnti ir visomis galimybėmis 
ruoštis, kad ateityje nepasikar 
totų 1920 metų tragedija bei vi 
sos Lietuvos tragedija.

Šiais metais vilniečių rengia 
moję Niagaros pusiasalyje šven 
tėję dalyvauja iš Čikagos bale 
to meisterio Simo Velbasio va 
dovaujamas baletas, kuris be ki 
tų reikšmingų dalykų statys 
,,Užburtąją fleitą”. Kaip mato 
me, mūsų rengiamoje šventėje 
kiekvienais metais programa 
nauja ir nepaprasta. Šešerius 
.netus rengėjai nebuvo apvilti, 
<odėl ir šiais metais tikimės gau 
sios lietuviškos visuomenės, 
ypač jaunimo.

1 ikėdamiesi 
pritarimo su viltimi 
birželio 24 dieną, 
Community Centre 
Catharines, Ont.

VKLS-gos St. Cath. skyriaus 
Valdyba.

SUSIKIRTO DĖL NEDAR 
BO FONDO

Kai 1957 metais konservato 
šiai atėjo valdžion, nedarbu fon 
de buvo 900 mil. dol. Per vai 
dymo metus konservatoiiai tą 
fondą sumažino iki 185 mil. 
dol. Tai ir buvo priežastis, ko 
dėl opozicija federaliniame par 
lamente puolo poziciją ir gale 
ginčų pasiūlė pareikšti valdžiai 

Jau septintąjį kaitą kviečia 
me į metinę šventę — Jonines j 
ir vis vienokiu ar kitokiu būdu 
apeliuojame į lietuvišką dvasią, 
kad nepamirštume savo ser.o 
sios ir garbingosios tėvynės, ku 
ri ilgus šimtmečius garsiai gyva 
vo; prie Žalgirio mušė kryžmo 
čius piktus ir apgynė vakarų Eu 
ropos kultūrą nuo mongolų ant 
plūdžio. Lietuviai šiuos didžiuo 
sius uždavinius sugebėjo atlikti, 
kol gyveno tvirtoje lietuviškoje 
dvasioje ir vienybėje.

Dar daugelio lietuvių atmin 
tyje tebėra nelaiminga Suval 
kų sutartis, kada pasirašytas ak 
tas po trijų dienų gėdingai 3U 
niekinamas ir trečdalis Lietuvos 
teritorijos atplėšiamas.

Atplėšiama Lietuvos širdis 
sostinė Vilnius, kuriame ilsiai 
mūsų prabočių kaulai, kur bu 
vo Lietuvos kultūros ir atgimi 
mo židinys. Ten lietuvių ir dva 
ainis nusiraminimas, kur iš visos 
Lietuvos tūkstančiai maldinin 
kų rinkosi prie Aušros Vartų, 
Katedroje ir kitose šventovėse.

ti žaliais rugių laukais, gražiais 
miškeliais ir lygumomis. Gal 
kai kur dar užtikdavome tebe 
žydinčius pavėlavusius linus, 
mūsų akį patraukdavo lietuva' 
čių rūtų darželiai, sužydusios 
tulpės ir rožės.

Metai daug ką pakeitė Kam 
byno kalnas liko tik gražus pri 
siminimas, o mūsų keliai į lietu 
viskas jonines veda per Niagu 
ros Pusiasalio žaliuosius parkas, 
pro jo ežerus ir sodus į tą gra 
žų susibūrimą Wellande.

Mielas lietuvi! Ir šių me 
Joninės duos jums progos iš 
trūkti iš miesto dulkių ir Iriakš 
mo. Wellande jūsų lauks jūsų 
draugai ir pažįstami, atvykę į 
tą gražią šventę. Joninių renge 
jai yra pasiruošė dėti visas pa 
stangas, kad jūsų atsilankymas 
šventėje paliktų Jums malonių 
atsiminimų.

Programą išpildo sol. Vac. 
Verikaitis, išraiškos šokių šokč 
ja Jonė Kvietytė su partneriu 
G. Donell ir akordeonistė Bi 
rutė Bogušytė.

Programos pradžia 6 vai. ”a 
karo (punktualiai).

Šokiams gros Continental & 
Modern Music orchestras, vado 
vaujamas John Kolbuc.

Salė ir bufetas atdaras nuo 2 
vai. p. p.

Vieta: St. Stephens Hail — 
Welland, Ont. East Main St. 
ir Port Robinson Rd. kampas.

Laukiame visų ir iš visur.
Tad iki malonaus pasimaty 

mo birželio mėn. 17 d. Wellan 
dc!

KLTS Wellando Skyriur.

sulaukti pilno 
laukiame 

Merritton 
Hall, St.

tas, o darbo min. Starr pareiš 
kė, kad, girdi, fondą valdo opo 
zicijos žmonės. Betgi fondas ne 
nuo valdančių jį priklauso, bet 
nuo federalinės valdžios, kuri 
darbų taip netvarko, kad jie ei 
tų ir kad nebūtų bedarbių, ku 
rių proporcingai imant Kanadc 
j e yra daugiau, negu JAV.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

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.
weoMeeoMceoees*

I
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, LACH i N E.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

79 ir 81 St Zotique St. E.
Tel. CR 7-0031. MONTREAL.

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textiles

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

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

• Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 
ir viršutinių baltinių, megzt»»kų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime.
; Priimame užsakymus
■ vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS

% Priderintos
V TARTANO
V SPALVOS

Pasirinkite iš 32 rūšių suderintų spalvų — pro
vincial, clan ir conventional. Gryna vilna; 
dydžiai — 10 iki 12. S-17tl.

St. CATHARINES, Ont
KARTŪNŲ BALIUS

Balandžio 3 diena čia pat ir 
tokią progą praleisti, nepasinau 
dojus, būtų nuostolinga. Tokią 
progą jau ketvirtus metus ren 
gia Wellando apylinkės medžio 
tojų ir meškeriotojų „Lįtuani 
ca" klubas St. Stephen's h ill 
patalpose kiekvienus metus pa 
didindamas ir pagerindamas ba 
liaus progamą. Šiais metais pro 
gramai yra specialiai pakviestas 
aktorius Vital's Žukauskas, ku 
ris atneš mūsų padangei nauje 
nybę: humoro ir juoko. Be to, 
teko iš rengėjų nugirsti, kad šie 
met ponioms bus dar didesnes 
dovanos negu ankstyvesniais 
metais būdavo. Šis parengimas 
yra didžiausis organizacijos me 
linis parengimae.

MŪSŲ KOLONIJA 
NETEKO GEROS ŠEIMOS.

Sumažėjus šioje padangėje riausi linkėjimai naujoje vietoje 
darbams, iš Port Dalhause Liu kaip galint greičiau ir geriau įsi 
cijus ir Aida Ulbinai, per šeše kurti. jd.

rius metus šioje vietoje negalė 
ję Įsitvirtinti, turėjo išsikelti., 
Persikėlė į Lengton, Ont., ar 
čiau uošvio ūkio.

Ta proga draugai ir artimieji 
pažįstami gegužės 7 d. surengė 
atsisveikinimo vaišes ir tą progą 
prisiminimui įteikė dovaną. Vai 
šėse dalyvavo per 30 asmenų. 
Ulbinų šeima buvo aktyviai pri 
sidėjusi prie lietuviškos veiklos 
:r, kaip iš sveikinimų paaiškėjo, 
buvo ramstis, kur reikėjo naudo 
tis anglų ir prancūzų kalbomis. 
Jie visuomet, jei tik reikalas oi’ 
vo parašyti koks nors raštas ar 
susirišti su ištaigomis, pp. Ulbi 
nai buvo pirmutiniai pagelbinin 
kai. Jūsų darbas ir geraširdiška 
mas lieka mūsų prisiminime. 
Kartu Luciui ir Aidai Ulbinams 
jų dukrytei ir sūneliui musų ge

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

Kmtmnn:m»»»»um::t«»::::»«nwMtw:nnnuht:ttt»K»»t:nnnnn»Kq

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K I A U Š A S ir J. S I A U Č 1 U L I 5 

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

::

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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MOSV^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

DU KANDIDATAI.
žinėje* Belvederio pramonėr- 
technikumo moksleiviai nuta 
rė įrengti sporto salę.

Gautomis žiniomis, Kana 
dos Sporto apygardos vadovo 
pareigoms pristatyti du kandi 
datai iš penkių klubų: vienas 
yra Toronto Aušros atstovas 
ir kitas Toronto Vyčio. Ha 
rmltono Kovas, Ročesterio Sa 
kalas ir Montrealio lauras 
kandidatų nepristatė. Vadovą 
artimiausiu metu turės patvir 
tinti FASK’as.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Sustiprinta Kauno Limos 

futbolo komanda įveikė Gda 
nsko Baltikes vienuolikę pa 
sėkmė 2:1.

— Tarptautiniame lauko te 
niso turnyre Rygoje vilnietis 
A. Paltarokas pralaimėjo es 
tui Lėjui (pereitais metais ju 
dalyvavo Wimbledono turny 
re), Naujelytė rusei, o žaisda 
ma dvejetą su lenke Filipuo 
na, jos pralaimėjo rusių dveje 
tui 0:6; 2:6.

— Lietuvos 
nugalėjo Djore 
joj 2 :2.

— Odesos

bokso rinktinė 
miestą Vengri

Lokomotyvo 
rankininkės pralaimėjo Vii 
maus Žalgirio moterų koman 
dai 3:2.

— Buv.
Zablovakis 
bade. Jii
Turkmėnijos 
meaime, 
72,13

kaunietis Leonas 
jau gyvena Ascha 
čia pasiekė naują 

rekordą jietica 
numesdamas įrankį

m.
Vilnietis V. Selenis lai
20 km bėgimą Karaliau

.— Lietuvos futbolo pirme 
nybių I-ame pogrupy pirmauja 
Panevėžio MSK prieš Šiaulių 
Elnią. II-ame pogrupy—Klai 
pėdos Baltija prieš Vilniaus R. 
Žvaigždę. 5

EUROPOS KREPŠINIO t 
PIRMENYBES

laimėjo Sov. S-gos rinktinė, 
kuri dėka augščiausio pirmeny 
bių žaidėjo latvio J. Kruini 
nio (2,14 m) nugalėjo Jogo 
slaviją '60:o3 pasekme, šias- 
lungtynes stebėjo apie 15 tūks 
tančių žiūrovų, jugoslavai bu 
vo lygiaverčiu priešu, nes jie 
vienu metu vedė 11:6 ir 15:6 
ir dar vėliau 19:18. Tik įlei 
dus į aikštę augštaūgį latvį, 
rungtynės buvo nulemtos Sov. 
Sąjungos naudai. Baigminių 
rungtynių pasekmė nėra augš 
ta, o Krumins pats pelnė 18 
taškų. Be to Krūminio, rusai 
dar turėjo Petrovą 2,08 m, Zu 
bkovą 2,02 m, Valtiną 2,01 ir 
Volnovą 2 m. Sov. s-gas rink 
tinė buvo augščiausia Europos 
pirmenybėse, nes jos ūgio vi 
durkis buvo 1,95% m. Suomi 
ja 1,918 m, Lenkija ir Vengri 
ja po 1,90^4 m. Mažiausias ko 
mandas turėjo Anglija — 1,81 
m, V. Vokietija 1,84 m, Olan 
dija 1,85 m ir r. Vokietija 1,86 
m. »

Čia matome „International Institute of Metropolitam Toronto“ 
vieną momentų. Atvaizde iš kaires Šviet. min. H. E. Elboin, 
piov. pilietybes min. R. J. Cudney ir lietuvių diaelį draugą uk 

rainietį min. ir sekr. John Yaremko (kalba) ir kitus.

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS ’ ' 

B vitaminų grupė

mėjo
čiuj, sukoręs šį nuotolį per 
1 vai. 3 min. 42 sek. Tuo tar 
pu Šiauliai, dalyvavę to mies 
to stalo teniso pirmenybėse, 
laimėjo vyrų ir moterų grupė 
se taip pat pirmas vietas: J. 
Markevičius baigmėje įveikė 
Petrylą, o D. Klevinskaitė — 
Laurinavičiūtę.

— Puikią pasekmę atsiekė 
devyniolikmetė studentė Aldo 
na Stančiūtė Rygoje, numesda 
ma jietį 51,51 m.

— Lemiamose rungtynėse, 
komandinėse stalo teniso pir 
menybės, Vilniaus Ramunė nu 
galėjo Kauno R. Žvaigžuę 12: 
1. Tuo būdu, vilniečiai iškovo 
jo stalo teniso meisterio var

Pirmenybių metu įvykęs

TARPTAUTINĖS KREPŠĮ 
NIO FEDERACIJOS 

posėdis dar nepatvirtino pašau 
lio moterų rengimo vietoves' 
(kandidatai. Peru, Australi 
ja), tuo tarpu 1963 m. Euro 
pos vyrų pirmenybės g. eičiau 
šia bus rengiamos Austrijoj, 
Olandijoj arba Suomijoj.

EDMONTON, Alta.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Minėjimas buvo parengtas 
gegužės 13 d. vakare Eomonto 
no Apyl. v-bos, į kurį buvo at 
silankę gerokai tautiečių. Minė 
j imą atidarė v-bos pirm. A. 
Kantautas, kiek ilgiau apibūdin 
damas šio minėjimo tikslą ir 
Motinos reikšmę mūsų gyveni 
me.

Toliau sekė programa, kurią 
išpildė 14 „artistų“ nuo 5 iki 
11 metų amžiaus. Pirmiausia pa 
sirodė kaipo choras, darniai iš 
piluęs lietuviškų dainelių. Pa 
dainavęs, persigrupavo į šokė 
jus, kurie lietuviškai dainucda 
mi sušoko tautišką šokį; vėliau 
mergaitės pašoko kiek įmanyda 
mos su išraiška ir labjau sūdė 
tingą snaigių šokį Protarpiais 
Šepetytės, ypač vyresnioji, Irę 
na, gerai paskambino pianinu ir 
sudėtingesnių, jau suaugusiems 
pritaikintų dalykėlių.

Vaikų programą paruošė 
Adelė Dūdonienė. Savaime aiš 
ku, kad tokio amžiaus artistams 
paruošti reikėjo ne tik daug su 
manumo, bet daug laiko pa 
švęsti ir kantrybės turėti, kai p. 
p. Pilipavičius, Augis ar Ander 
sonas pakaitomis dusyk į savai 
tę savo mašinomis vaikus sunnk 
davo į salę pratimams suvežda 
vo.

Programai pasibaigus, visus

laukė staigmena: Namų svitai 
neje kiekvienam dalyviui pilno 
je tvarkoje ant stalų išdėstyti 
šilti ir šalti valgiai su karišku 
tikslumu išrikiuotomis bonko 
mis. Tai 22 viengungių vyrų (į 
skailan ir našlius ar Lietuvoj 
žmonas palikusius) Edmontono 
lietuvių visuomenei paiuojta va 
karienė. Iskaštuota daug, bet 
tikslas: bent kartą atsilyginti po 
nioms, kurios, einant vietos pa 
pročiu, įvairiomis progomis' su 
sineša ar vietoj paruošia valgius 
ir viengungiai, būdami visus me 
tus prie stalo kviečiami, gal kai 
tais ir varžydavosi, kad negali 
tuo pačiu atsilyginti. Bet šį kar 
tą jiems pavyko, kad atėjus 
kui namo vykti, sunku bvvo 
tuviškai jaukią draugystę 
hki.

Einu aną dieną pro vieną ber 
niuką, kuris šiaip lietuviškai ne 
kalba, bet šį kartą pats vienas 
zaizdamas dainuoja: „Pas mo 
čiutę augau. . Tai viena dm 
nelė iš minėjimo. Patys pagal 
save žinome, kad kaikurie gi 
lios vaikystės momentai visam 
gyvenimui išlieka, ypač surišti 
su mūsų motinomis. Tai gal ir 
yra vienas iš gerausių minėjimo 
pasisekimo įrodymų.

Ėglis.

lai 
he 
pa

— Čekijos Slovakijos stalo 
tenisininkai laimėjo Panevėžy 
je prieš vietos Spartako vyrų 
komandą 5:0. tuo tarpu mote 
rys pralaimėjo lietuvaitėms 
1:3. Rungtynes Panevėžy ste 
bėjo 700 žiūrovų.

— Lenkų Gdynės Baltika 
nugalėjo Vilniaus Spartako at 
sarginę futbolo komandą pa 
sėkmė 1:0.

— Kaip rašo Vilniaus ,,Sp 
ortas“ grafo Burbos dvaro dar

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Hoyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

Tel. Ohce WA 4.9501 
Re*. BE 3-0978

ran

Prie progos, paduodami lig 
šioliniai

EUROPOS VYRŲ KREPŠĮ 
NIO NUGALĖTOJAI:

1935 m. — Latvija, 1937 ir 
1939 m. — LIETUVA, 1946 
m. — Čekija (tais metais buvo 
dedamos pastangos tremties 
lietuvių rinktinei dalyvauti pir 
menybėse ir jau renkamos au 
kos keliones išlaidoms, tačiau 
tarptautinė krepšinio s-ga lie 
tuvių prašymą atmetė. Pirme 
nybės vyko Šveicarijoj — K. 
B.), 1947 m. — Sov. S-ga, 
1949 m. — Egiptas, 1951-53 
m. — Sov. S-ga, 1955 m. Ven 
grija, 1957-59 m. Sov. S-ga.

PASAULIO ŠACHMATŲ 
MEISTERIO VARDĄ 

LAIMĖJO
M. Botvininkas, nugalėjęs Lat 
vijos M. Talį 13:8. Meisteris 
laimėjo 10 partijų, 5 pralaimė 
jo ir šešias sužaidė lygiomis.

EUROPOS FUTBOLAS
vis labjau populiarėja Kana 
dos gyventojų tarpe. Štai pa 
skutines rungtynes Toronte 
tarp dviejų vietinių komandų 
— SC Italia ir Toronto City 
stebėjo beveik

l rovų. Laimėjo
17 tūkst. 

italai 3 :2.
žiū

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

82 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901.

— Anglijos
skutinėse žaidimo minutėse 
sabonoj, išlygino pasekmę į 
1:1 prieš Portugalijos rinkti 
nę.

vienuolikė, pa
Li

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

Telefoną* EM 2 2585

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

TeL EM 4-1394, EM 4 1J95.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
V1ŠKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

b Mosklo - Technikos naujienos
MORENA VANDENYNO DUGNE

Argentinos mokslininkų
- okeanografų grupė, remda 
masi vandenyno dugno žemės 
pavyzdžių tyrimu, nustatė, 
kad Pietų Amerikos Andų 
grandinė tęsiasi iki Antarktį 
kos ir su ja sudaro vieną vie 
netą. Po vandeniu aptikti tar 
pekliai, kurių dugne rasta ledy 
nų periodo morenos.

KAŠMIRO VILNA
Ploniausias pasaulyje vilno 

nis audinys yra gaminamas iš 
Kašmiro ožkų vilnų. Kašmire 
nuo seno yra žinomas toks pa 
protys: jaunavedys turi pado 
vanoti jaunąjai iš Šių vilnų nu 
megztą šalį, kuris turi būti to 
ks plonas, kad jaunoji galėtų 
j j perverti per sutuoktuvių 
dą.

PLIENO LIEJYKLA 
PRIE KAUNO

Statoma Petrašiūnuose prie 
Kauno plieno liejykla būsianti 
stambiausia visuose Pabaltijo 
kraštuose, tvirtina Vilniaus ra 
dijas. Per metus liejykla duo 
sianti 40.000 tonų liejinių, vė 
liau dar daugiau. Kai kurie įm■> 
nės skyriai turės konvejerius. 
Bus ir elektrinių lydinių skyrius. 
Formavimų skyriuose bus lie 
iamos dalys turbinoms, žemės jimus 
ūkio mašinoms n pan. E.

VILNIAUS ELEKTROGRA 
FUOS INSTITUTAS VIE 

NINTELIS VISOJE 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
Vilniuje veikiantis Elektro 

grafijos institutas yra vienintelis 
visoje Sovietų S-goje. Lietuva 
yra pionierium tos naujos tech 
.likos šakos. Kitom respubli 
kom su tąja technika supazin 
dinti, kitą mėnesį Lietuvos pa 
vilijone Maskvoje įvj ks spe 
ciali elektrografijos technikos 
paroda. E.

ELEKTRONIKA 
LIETUVOJE

„Grupė Vilniaus skaičiavimo

- konstruktorių biuro inžinierių 
sukūrė naują elektroninę skai 
čiavimo mašginą, „Rūta-61“.

Lietuvoje gaminami lietuviš 
ki radijo aparatai, magneloro 
nai „Gintaras“, lietuviškos kons 
trukcijos elektros skaitikliai ir 
kiti aparatai bei prietaisai. Dau 
gelis jų yra net siunčiami į už 
sienio šalis.

Kauno „Elektros“ elektrome 
chaninėje gamykloje gaminami 
elektros varikliai. Jie plačiai 
naudojami Donbaso, Uralo pra 
inonės įmonėse, sėkmingai 
ba Kazachstano plėšiniuose.

SKLANDYTOJAI 
LIETUVOJE

Nuo seno Lietuvos jaunimas 
mėgo sklandymo sportą. O po 
kario metais Vilniuje ir Kaune 
buvo įkurtos sklandymo sto’ys. 
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytų 
je, Jurbarke ir kitur, įsisteigė 
sklandymo rateliai. Originalius 
sklandytuvus sukonstravo ir Lie 
tuvos sklandymo veteranai Br. 
Oškinis, B. Karvelis ir kiti. Bro 
aio Oškinio sklandytuvai „B,R 
C-9“, „BRO-11” ir kiti buvo ar 
ba yra šiuo metu gaminami se 
rijomis.

Visasąjunginė aviacijos spor 
to federacija už pasiektus laimė 

suteikė TSRS sporto
meistrų vardus trims Tarybų 
Lietuvos sklandytojams — Kau 
mečiui radijo žurnalistui V. Dr 
vydaičiui ir vilniečiams A. Ar 
bačiauskui ii J. Jaruševičiui.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Pašalpinės dr-jos susirinki 
mai nuo šiol bus ne sekmadie 
niais, bet kiekvieną pirmą penk 
tądien} mėnesio 8 vai. vakaro. 
* Motinos dienos mišių nove 
na laikoma kasdien per visą ge 
gūžės mėnesį. Mišios ryte už no 
venoje pavestas gyvas ir mirų 
sias molinas laikomos kasdien 

vai.
Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

dir

žie

8

Prie jos priguli šie vitami 
nai: tiaminas ar BĮ, riboflavi 
įnas^ B2, niacinas, piridoksi 
nas (B 6), panioteninė rūgs 
lis, inositolas, biotinas, folinė 
rūgštis, vitaminas BĮ2 (prieš 
piktybinę mažakraujystę), pa 
raaminobenzoinė rūgštis (PA 
BA) ir cholinas. Iš jų keletą 
svarbesnių čia paminėsiu. B 
grupės vitaminų funkcijos turi 
artimus ryšius. Jie tirpsta van 
deny ir išliejant vandenį, ku 
name maistas virė, turim vita 
minų nuostolį. Grūdai ir dribs 
niai yra geras šatlinis B gru 
pės vitaminų. Centrinė grūdo 
dalis dažniausia yra krakmo 
las; selenų sluogsny yra ce 
liuliozė (ląsteliena), B vita 
minai, mineralai ypatingai ge 
ležis, fosforas ir kiek baltymo. 
Grūdo gemale yra B vita.ni 
nai, kiek baltymo, riebalai, vi 
tam. E ir geležis. Kada kruo 
pos yra valomos, tai selenų 
sluogsnis ir gemalas pašalina 
mi, dėlko apvalyti dribsniai 
laikosi geriau (nėia riebalų, ku 
rie apkarsta), bet jų maistui 
ga vertė yra sumažinta. Dau 
geliu atvejų valyti miltai ir 
dribsniai yra pagausinti vita 
mhnais, pridedant vitaminų1 

Bl, B2, niacino ir geležies
Vitaminas BĮ arba tiaminasė 

ir jo šaltiniai: mėsa, ypatingai 
kiauliena, sveiki grūdai ir pa 
gausinti dribsniai, jeknos, že 
:nes riešutų sviestas, ankšti 
niai, ypatingai sojos pupelės, 
pienas ir pieno produktai, kiau 
Šimai, mielės ir kviečių g ma 
lai. Šitas vitaminas yra pašto 
vus sausoj formoj, bet gi eit 
suyra šarminiuose skipdiniuo 
se. Tiaminas reikalingas augi 
mui, tinkamai angliavandenių 
(krakmolinio maisto) ir rieba 
lų apykaitai ir normaliam nei 
vų audinių veikimui. Dėl v ia 
mino B1 stokos, asmenys y.a 
mieguisti, nuvargę, prislėgtos 
nuotaikos, irzlūs (nekantrūs), 
be apetito ir abejingi savo rei 
kaiams. Ilgai besitęsianti ir 
stiprioj formoj vitamino BĮ 
stoka sukelia ligą Beriberi; ja 
sirgdavo tuose kraštuose, kur 
žmonės valgydavo tik valutys 
ryžius, neturinčius vit. BĮ (be 
selenų). Pirminė priežastis BĮ 
vitamino stokos yra jo liepa 
kankamas ėmimas. Kitos są 
lygos: sutrikimai, prie kurių 
yra padidintas to vitamino rei 
kalavimas: 1) nėštumas, žin 
dymas, karščiavimas, protinės 
ligos su psichikos sujaudinimu, 
2) ligos, prie kurių kenčia 
maisto sugėrimas (absoroci 
ja), kaip antai ilgas viduriavi 
mas, 3) jeknų ligos, kurios 
trukdo vitamino sunaudojimą. 
Prie alkoholizmo veikia sykiu 
kelios sąlygos: sumažintas vi 
lamino vartojimas, jo pabio 
gintas sugėrimas (absorbcija) 
ir sunaudojimas, be to, gal yra 
padidinta reikmė. Beriberi rei 
Škiniai gali būt kaip prie neu 
rastenijos, neurologiški ir mou 
jo apytakos. Neurastenija yra 
ankstyvas ir pastovus tiamino 
stokos požymis: nenoras vai 
gyt, nuovargis ir miego sutri 
kimas. Kiti reiškiniai: irzlumas 
(piktumas), silpna atmintis, 
negalėjimas koncentruoti min 
čių (susikaupti), skausmai 
apie širdį, neaiškūs skundai pil 
vo išpūtimu ir vidurių užkie 
tėjimu. Vėliau atsitinka neu 
ralgiški skausmai kojose ir 
pairus kraujo apytakos satn

kimai. Vitamino BĮ dozė die 
nai sveikam suaugusiam 1 mg, 
o gydomoji dozė 10—100 mg 
dienai. Dažnai vitaminas BĮ 
skinamas su kitais B grupės 
vitaminais del jų panašaus v ei 
kimo.

Vitaminas B2 (riboflavinas) 
yra gana pastovus vitaminas, 
bet suyra nuo šviesos ir šarmų. 
Jis yra piene ir pieno produk 
tuose (sūry), mėsoj, kiauši 
niuose, dribsniuos, daržovėse 
žaliais lapais ir mielėse. Pienas 
yra vienas iš geriausių Vitam. 
B2 šaltinių, bet du trečdaliai 
vitamino B2 gali būt sunaikin 
ti jeigu pieno butelis paliktas 
stovėt saulės šviesoj. Yra nu 
lodymų, kad balta duona, su 
vyniota permatomam celof 
no popieriui nustoja nuo 3G 
iki 60 proc. vitamino B2, dau 
giau, negu suvyniota vaškuo 
tam, tamsiam popieriuj. Dėl 
vitamino B2 stokos pastebimi 
šie reiškiniai lūpose, odoj, bur 
noj ir akyse: deginimas ir nie 
zėjimas akyse, neaiškus, ap 
temdytas matymas, akys jaut 
nos šviesai, opos burnoj kam 
puošė, lūpų ir liežuvio uždegi 
mas, žvyniuota oda. Šitie reiš 
kiniai galo būti ne vien tik 
nuo vitamino B2 stokos, bet 
ir kitų B grupės vitaminų.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojam P. P. 

Padvaiskiams ir visiems rengė 
jams už surengtą mums netikė 
tą gražų balių, bal. 29 d. Pad 
vaiskų namuose, mūsų 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktu 
vių proga. Tikrai buvome labai 
tuo sujaudinti. Nesijautėm to 
pagerbimo verti mūsų gerųjų 
draugų. Dėkojam rengėjams 
p. p. Padvaiskams, p. p. Bu 
zams, p. p Ražanams, p. p. 
Šatkauskams, p. p. Žižiūnams, 
gym. R.T. Racyne, panele: M. 
Katynaitei už iškepimą visokiu 
skanių pyragų bei pyiagaičių. 
Taipgi dėkojam p. p. Saruiie 
nei, kad malonėjo iškepti ska 
nų pyragą ir Miss M. Roges, 
Dėkojam visiems rengėjams už 
priruošimą visokių skanių vai 
gių. Ačiū tiems, kurie pasidar 
bavo kokiu nors būdu kaip p. 
p. Račinskai, A. Račinskas, F. 
Alekna. Dėkojame tėvui S. 
Kulbiui už dalyvavimą mūsų 
tarpe. Ačiū C. Žižiūnienei, 
kad pakvietė mūsų gimines iš 
Stelių — tėvus Razickus iš Bro 
okiyno, seserį su sūnum ir P. 
A. Statkuvienę su dukra iš 
Walertown Conn. Ačiū nuo 
širdžiai visiems prisidėjusiems, 
dalyvavusiems ir už šiam)- 
piniginę dovaną, sveikir.Ae 
bei linkėjimus.

Taipgi norime padėkoti 
tiems, kurie bal. 15 d. padova 
nojo mums sidabrinį gražių 
peilių ir šakučių setą, tai yra p. 
p. Žižiūnai, R. T. Racinė, M. 
G. Blanchard, p. p. Buzai, p. 
p. Padvaiskai Mr. ir Miss W. 
Rogers, P. Lukošienei. Ačiū 
Tėvui J. Borevičiui, kad mato 
nėjo dalyvauti pas mus tą din 
ną ant pietų. Ačiū panelei C. 
Kreivytei už sidabrinę gražią 
tray.

Visiems rengėjams ir daly 
viams pasiliekam nuoširdžiai 
dėkingi.

Antanas ir Marijoi 
Šal taniai.

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. W'est, 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.

sveikir.Ae
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AP. VALDYBOS ŽINIOS

Šiais metais, aštuntoji Kana 
dos Lietuvių Diena, Įvyksta 
rugsėjo mėn. 2—4 d. d. Mont 
realy. Šia proga bus išleistas 
metraštis, kuriame norima ta-p 
pat pavaizduoti Kanados L. 
B-nės veiklą, ypač kreipiant 
dėmesį į paskutinių metų (nuo 
VII-tos LD iki VHI-tos LD) 
veikimą. Hamiltono lietuvių 
kolonijos veiklos aprašymą 
metraščiui atlikti valdyoa jga 
liavo K. Baroną.

Birželio mėn. trėmimų mi 
nėjimą nu tai ta surengti tik vit 
ną, bendrą, kartu su latviais es 
tais. Minėjimas įvyks estų ŪKy 
je birjželio 18 d., 3 vai. p. p. 

1 iksli programa ir vieta bus 
nešta vėliau.

jį sekmadienį, birželio 4 d. 
Lietuvių Namų Delta kino sa 
leje, H. L. D. M. T. Aukuras 
stato J. Moljero „Šykštuoli”. 
Mes kviečiame visus hamiito 
niečius atvykti į šią premjerą 
ir pasidžiaugti mūsų kolonijos 
scenos darbuotojų laimėjimais. 
Gražiu oru ir gamta galėsime 
džiaugtis bent keturis mene 
sius, tačiau puikiu Hamiltono 
Aukuro spektakliu — tik vie 
ną kartą, šį sekmadienį h vai. 
p. p- Sveikiname Aukurą pre 
mjeros proga, linkėdami gra 
žaus pasisekimo. Ap. inform.

DIDELIS VAIKŲ 
PASIRODYMAS

yra rengiamas birželio 10 d. 
VAV parapijos salėje. Mūsų 
kolonijos mažieji pasirodys 
scenoje Kokiais, muzika, de 
klamacijom, baletu ir tt. Taip 
pat bus surengta dailės paro 
da iki 12 m. amž. vaikams, 
tad šios parodos rengėjai pia 
šo visų tėvų pristatyti rankdar 
bius, medžio drožinius ar pa 
veikslus iki š. m. birželio 5 d. 
p. E. Antanaitienei, 187 Bold 
St. telef. JA 9-6982. Mūsų vi 
sų pareiga atvykti į parapijos 
salę ir pasidžiaugti jaunųjų lai 
mejimais.

VESTUVĖS
Z. Stanaičio ir A. Meškaus 

kaitės bus liepos 1 d. iškilmės 
bažnyčioj 11 vai. ir 5 vai. va 
karo Knights of Columbus sa 
lėj bus vestuvinis pokylis. Abu 
yra geri sportininkai ir tautinių 
Šokių grupės nariai.

MOKSLO METŲ 
UŠBAIGIMAS

Šeštadienį, birželio 3 d., Ha 
miltono Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninė lietuvių mokykla 
baigia mokslo metus. Užbaigi 
mas įvyks taip: 10 v. ryto pa 

,<jos Aušros vartų parapi 
jos bažnyčioje, 58 Dundurn 
Str. N. Po pamaldų ten pat 
parapijos salėje mokslo metų 
užbaigimo aktas, pažymėjimų 
ir dovanų įteikimas ir n.oki 
niams vaišės. Visi mokiniai į

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

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 
Antiadieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
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pamaldas susirenka 15 minu 
čių anksčiau.

Kviečiame visus tėvus atsi 
lankyti.

Tėvų Komitetas.

VAIKŲ KONGRESAS.
Kaip iš spaudos žinoma, bit 

žeiio 17 d., Delbi, Ont., įvyks 
ta mokyklinio amžiaus vaikų 
kongresas. Į jį iš Hamiltono ir 
gi rengiamasi gausiai dalyvau 
ti. Bus pasamdytas autobusas. 
Bet į jį visi norintieji važiuoti 
nesutilps.

Prašomi visi tėvai, kurie ga 
lės važiuoti mašinomis vežda 
mi savus vaikus ii paimti dau 
giau, užsiregistruoti pas no 
kyklos vedėją, tel. LI 9-2366, 
nuo 5—6,30 vv., arba moks 
lo metų užbaigos proga pas 
mokytojus.

Mok. vedėjas.

MOLJERO „ŠYKŠTUOLIO”
PREMJERA

įvyks birželio 4 d., 5 vai. H. 
L. Namuose. Biletų galima 
gauti iš anksto pas Aukuro da 
lyvius, o Toronte Prisikėlimo 
parapijos knygyne, sekmad'e 
niais po pamaldų. Veikalą ste 
to H. teatras „Aukuras“. Re 
žisuoja E. Dauguvietytė-Kuda 
bienė.

l ai viena iš linksmiausių 
Moljero komedijų. Įvykiai 
vyksta 17 šimt., Paryžiuje, 
Harpagono rūmuose. Harpa 
gonas, tai žmogus žiauriai pa 
milęs pinigą. Jo vienintelis 
džiaugsmas gyvenime — krau 
ti skatiką prie skatiko

Rūmai griūva, arkliai nepa 
stovi ant kojų, tarnai neturi 
kuo dėvėti, o jis vis krauna ir 
krauna talerius.

Ši komedija, nors parašyta 
prieš 300 metų, labai tinka mū 
sų laikams. Čia Moljeras links 
mai pasijuokia iš žmogaus, ku 
ris prieky visų kitų reikalų, gy 
venime stato pinigą. Tai kome 
dija 20 amžiaus Harpagonams 
kurie gaudo dolerius, kaip pau 
kitelius, krauna į tarbą.

Veikalas rekomenduojamas 
jaunimui, |

Vaidinį: Harpagoną šykš 
tuolį A. Stasevičius, ICeantę 
— Harpagono sūnų B. Juode 
lė, Elzą, Harpagono dukterį 
L. Verbickaitė, Anselmą, Nea 
polio didiką V. Salyklis, Ma 
naną, Anselmo dukterį, S. 
Maitinkūtė, Froziną, tarpinin 
kę, A. Matulienė, Simoną, tar 
pininką, K. Bungarda, La lie 
chę, tarną, G. Vindašius, Bnm 
davojinę, Harpagono tarną, A. 
Kaušpėdą, Jacob, Harpagono 
tarną, A. Ulbinas, komisarą E. 
Petrušaitis. E. P.

LIETUVIŲ NAMAI KYLA
Energingam St. Bakšiui pa 

stoviai ir ryžtingai veikiant, 
kapitalai Lietuvių namams ky 
la. Pagal St. Bakšio planą pra 
dėtasis jau anksčiau pa d ariu 
šių įnašus lankymas duoda ne 
tikėtų pasekmių. Pasirodo, 
kad senieji nariai labai dosnūs, 
gal dosnesni negu nauji. Penk 
toji senųjų narių lankymo sa 
vaite LN fondui davė apie 
3,000 dol. įplaukų, o visos 5 
savaitės davė 9,400 dol. įplau 
kų. Po šimtą naujai pridėjo 
O. Kanevienė, J. Kaneva, J. 
Palmer, A. Kaušpėdas, A. 
Liaukus, A. Lukas; po 500 
dol. pridėjo J. Šarapnickas, F. 
Knvinskas, K. Mikšys; po 800 
dol. St. Bakšys. Tikimasi, kad 
šis vajus papildomai sukels 
100,000 dolerių įplaukų.

Pirmoji moteris teisėjas Quebeco teismų istorijoj yra Mrs. 
Therese Lemay - Lavoie, advokatas nuo 1950 m. Ji yra paskir 
ta savivaldybių teisėju prie St. Georges — Ėst, 50 mylių į pietus 
nuo Quebeco miesto. (CP Wirephoto).

LIETUVIAI VEIKIA VIS...

Atkelta iš 2-ro psl.
Vilniaus universitetą* paskel 
bė jieškąs nuo rugsėjo 1 d. 
daugiau negu 50 docentų, dės 
tytojų ir asistentų. Didelį skai 
čių mokomojo personalo jieš 
ko ir kitos augštosios mokyk 
los.

ENERGETIKOS IR 
ELEKTROTECHNIKOS 

institute įkurtos branduolinės 
energijos ir radio izotopų laoo 
ratirijos uždavinys esąs tynnė 
ti atominės energijos pritaiko 
mumą praktiškam gyvenimui. 
Instituto eksperimentinė bazė 
įrengiama „Pergalės“ turbinų 
gamykloje.

„JEHOVOS 
LIUDININKAI”

veikia Lietuvoje daugelyje ra 
jonų. Jie skelbia „naują sant 
varką“. Komunistai šiuos • ek 
tantus persekioja.

. KUKURŪZUS SĖJA 
i POPIERIUJE

Centrinė statistikos valdyba 
apklausinėj o eilę kolcaozų, 
kiek jau pasėta kukurūzų. „Mi 
Čiurino“, „Pažangos“ ir kitų 
kolchozų vadovybės pranešė, 
kad jau yra pasėta tiek ir 
tiek kukurūzų. Kai tikrintojai 
nuvyko į pačius kolchozus, pa 
sirodė, kad kukurūzus sėti bu 
vo dar tik ruošiamasi.

MAUDOSI... KUBILE
Per 15 metų visoje Lietuvo 

je kolchozuose pastatyta tik 
71 visuomeninė pirtis, — pra 
nešė Vilniaus radijas gegužės 
14 d. Vilniaus radijas tęsė: 
„Negalima toliau palikti to 
kios padėties, kada po savai 
tės darbų žmogus turi maud^ 
tis kokiame nors kubile, kaip 
kad dažnai pasitaiko Su v ai k: 
joje...”

BAIGUSIEJI VIDURINES 
MOKYKLAS 

jaunuoliai nuolat skatinami 
vykti į kolchozus ir sovehozus 
žemės ūkio darbams. Bet dau 
gumas jų už darbą nieKo ne 
gavo, kiti kartais net neturėjo 
kur nakvoti. Todėl dalis jau 
nuolių pereitais metais pries 
laiką grįžo iš provincijos, ap 
*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$£
SĖKMINGOS VARDUVĖS

LN Iniciatorius ir vajaus 
vykdytojas Stasys Bakšys turė 
jo vardines. Tai buvo retai pa 
sitaikančios vardinės. Jos o u 
vo tikras patarnavimas LN 
fondui padidinti. Iš tikrųjų, 
nes apie 3000 dolerių įplaukė 
kaip tiktai tų vaidinių proga 
Tą įnašą padarė J. Palmer, K. 
Mikšys, J. Šarapnickas, F. K. i 
vinskas, A. Kaušpėdas, A. 
Liaukus, P. Rakauskas, O. ir 
J. Kanevai ir pats varduvinin 
kas 800 dol. Tat St. Bakšys 
ne tiktai turėjo savo gražias 
varduves, bet ir sumaniai jas 
panaudojo NL fondui padau 
ginti. K. 

sivylę „įdarbinimu” žemės 
ūkyje.

KELYJE IŠ VILNIAUS 
Į MINSKĄ

buvo pasodinta 1.500 ooelai 
čių. Bet beveik trečdalis minė 
to obelaičių skaičiaus dingo, 
tiksliau pasakius, buvo pavog 
ta.

VOKIEČIŲ ŽURNALISTAS 
VILNIUJE

„Stuttgarter Zeitung” korės 
pondentas skrido iš Maskvos 
į Berlyną, Vilniuje paaiškėjo, 
kad Berlyno aerodromuose di 
deiė migla Lėktuvas toliau 
neskrido ir keleiviams teko Vii 
niuje pernakvoti. Tą piogą žur 
nalistas pasinaudojo truputį 
mieste apsidairyti.

Vilniaus aero stotis esanti 
gerai įrengta, tačiau kiek seno 
višku stiliumi. Tebekabąs alie 
jinis Stalino paveikslas... Vii 
niaus aerostoties restoranas 
pumų žvilgsniu primenąs liuk 
susinės Kremliaus sales. Ant. 
visų stalų porcelaniniai indai ir 
stiklai su auksuotais kraštais.

Kai paaiškėjo, kad Vilniuje 
reiks nakvoti, kilo nakvynes 
klausimas. Aerostoties viešbu 
tyje esą tik patalpos sa 12 io 
vų.

Aerostoties viršininkų leidi 
niu buvę galima vykti į Vii 
niaus miestą autobusu. Vilnius 
darąs švaraus miesto Įspūdį. 
Autobusų susisiekimas labai 
gyvas.

Vyriausioje gatvėje užsukęs 
į seną viešbutį. Salės pilnos. 
Užsieniečiai tuoj patraukę pi 
blikos dėmesį. Rūbininkas pa 
rekomendavęs įdomią kavinę 
priešais viešbutį. Lankytojams 
iš vakarų toji naujoviška, gra 
žiai įrengta kavinė buvusi tik 
ra staigmena. Ir patarnavimas 
čia greitas. O muzikos kapela 
grojusi moderniškas europietis 
kas melodijas. E.

& Išleistas veikalas apie Lie 
tu vos Valstybinį akademini 
dramos teatrą, ryšium su jo 20 
metų sukaktim. Išspausdintas 
ir visų pastatytų veikalų sąra 
Šas.

V okietija.

AUGSBURGO LIETUVIŲ 
VEIKĖJĄ

Joną Šileikį Velykų rytą ištiko 
širdies priepuolis. Nuvežtas iš 
sporto stadiono (kur buvo iai 
komos Prisikėlimo pamaldos) 
į ligoninę, daktarų ir vaistų pa 
galba po trijų savaičių iš jos 
išėjo tolimesniam gydymui na 
muose. Tačiau daktarai pareis 
kė, kad Šileikiui daugiau nebe 
galima bus dirbti.

PAJIESKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Balčiukonis Bbronius, Čyžius

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. 

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms.
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai...................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ........................ 6.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI................................................ 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS................................ 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.......................5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS............................ 130
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS........................ 100
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas..........................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S'iORlES................................ 5.00
F. Abramavičius ir L. Šausas. MIRTIES NUUSPRENDlS-4-00 
A. Škėma. BALTA DROBULĖ. Romanas..................... 1 50
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS....................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.........................................2.00
Dr. V. Pieteris. ALGIMANTAS I ir H tomai po............ 2.'i0
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. . ..................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA............. 1.50
Iz. Joerg. TAIKA ATEINA J SLĖNĮ. Romanas........... I 50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS.............................................. 6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po................................4.C0
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS........... 8.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI......................... b.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI .............................................. 8 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
Michaldos PRANAŠYSTĖS, invalido leidinys................0.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .............................. $ i.00
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................................................$3.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.........................$ 2.‘ 0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................. $ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................... $ 2.00
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai...........................$ 5 00
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...................................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ...............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI..........................................$ 5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ...........................2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI .......................................................................................3.00
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 ....................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE.......................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ........................................................ 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ........................................................ 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.......................... $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ..........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .............................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ......................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..................................••...............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .............................................................. $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................ $ 1.50
P. Ori n tai tė, 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.

Antanas, Čeponka Aleksas, 
Dapšys Stasys, Dnnkmanas 
Voldemaras, Esmantas Kazys, 
Gedgaudienė-Juodeškaite Ona, 
Gruzdytė - Padagienė (Pada 
gas) Marijona, Grigalaitis Pra 
nas, Kuncaitis Jonas, Marcinke 
vicius Kazimieras - Algirdas, 
Mockus Jonas ir Mykolas, Nar 
vilas Zenonas, Mikužaitė - De 
gutienė Konstancija, Jaunutis 
Jonas, Parulienė - Bendaravi 
čiūtė Nastazija, Spetylaitė - G<> 
lombik Danutė, Radišauskas Be 
nediktas, Sabaliauskas Anta 
nas. Jonas ir Vladas, Sniečkų 
vienė-Paulauskaitė Marija ir :os 
sesuo Ūsienė, Špelveryte (špel 
veris) Elzė, Mare ii Morta, Ta 
mulevičius Martynas, T ankevi 
čius Vaclovas, Ūsienė - Paulaus 

kaitė Petrusė, Vičiūnas Vitas, 
Vitkienė - Klikunytė Pranciška.

Alfonsas Kaialius ar apie jį 
žinantieji prašomi skubiai atsi 
liepti. 1943 m. gruodžio mėn. 
mirė Bronislovas Karalius ir pa 
liko sūnui Alfonsui stamboką 
sumą dviejuose bankuose. Prieš 
Lietuvos okupaciją sūnus Alion 
sas su motina gyveno Suobiškių 
km., Aluntos valsšč., Utenos 
apskr. Dabartinis jo adresas ne 
žinomas. Neatsiradus Alfonsui 
Karaliui, piniiai nueis į valstijos 
iždą.

Jieškomieji arba apie juos ži 
aantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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



8 PSL.
I

NEPRIKLAUSOMA LIE 'T UVA J 961. V. 31. — Nr, 23.(740*

■MONTREAL HAAAI^įLTOlV T O Pv^)VT O
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Ketvirtadienį — Dievo Kū 

no šventė. 8 vai. vakaro bus 
šv. mišios. Po Šv. Mišių — Ge 
neralinė Absoliucija Trečiojo 
Ordeno nariams.

Sekmadienį, Sumos metu 
įvyks iškilminga Dievo Kūno 
procesija. Visi nuoširdžiai pra 
šo’mbf skaitlingiau; dalyvauti 
šiose pamaldose.

Birželinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje vyks kasdien po 7 
valandos šv. Mišių. Kam lai 
kas leidžia, prašome dalyvau 
ti. Tai bus ypatingas pareiški 
mas mūsų meilės Kristui.

Sporto klubo „Tauras“ na 
rių susirinkimas įvyks sekma 
dienį, tuojau po Sumos, posė 
džių kambaryje, klebonijoje.

Tėv. B. Markaitis, S. J. lie 
tuvių jėzuitų vyresnysis Ameri 
kos kontinente šiomis dieno 
mis lankosi Montrealyje kano 
niškai vizituodamas čia esan 
čius lietuvius jėzuitus. Tėv. B. 
Markaitis yra plačiai žinomas 
savo muzikine kūryba bei ak 
tualiais straipsniais spaudoje. 
Sekmadienį jis laikė sumą ir 
pasakė pamokslą. Choras pui 
kiai giedojo Hendelio Aleliuja.

Tėv. J. Aranauskas, S. J., iš 
vyksta ilgesniam poilsiui į J. A. 
V-bes. Mielam Tėvui Aranaus 
kui nuoširdžiai linkime gerai 
pailsėti bei sustiprėti. (AV).

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ 

tėvų komiteto posėdis įvyksta 
birželio 2 d., penktadienį, 8 
vai. vakaro AV parap. patai 
pose. Visi komiteto nariai ir 
mokytojai, kuriems numatytos 
bet kokios pareigos birželio 11 
dienos išvykai, kviečiai..i būti 
nai atsilankyti.
MCGILL UNIVERSITETĄ 
šiemet pabaigė ir per šį univer 
sitetą gavo diplomus ir jo glo 
boję esančių kolegijų baigusie 
ji, viso 1,327 diplomantai. Šių 
tarpe atpažintos šios aiškos lie 
tuviškos pavardės: B. Juškevi 
Čiūtė - Miller, gavusi chemijos 
specialybę, Šipelis Vitolis gu 
vęs inžinieriaus diplomą, J. J. 
Šinkūnas, gavęs humanitarinių 
mokslų diplomą.

MERGAIČIŲ POPIETIS 
piaėjo labai gražiai, plačiau sek. 
NL n-ry.

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
i DANTŲ GYDYTOJA

3938 Rosemont Bird.
RA 7-5552; namų RA 1-0656.

7—9 p. m.

2—4 p. m.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W.
(prie Bishop).

Siute 419, tel. UN 6-8235 
Namų tel. DO 6-0682

Nones, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

»tninnnnm»nnnnttnntnu:muuu

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kelionę į St. Anne de Beaupre 
birželio 18 d. ruošia šv. Elzbie 
tos dr-ja. Užsirašyti: pas k>in. 
dr. F. Jucevičių LA 1-9930, p. 
Astrauskienę AR 2-2136 ir p. 
Kreivienę ME 7Č6020.
Penktadienį 8 vai. vakaro bus 
mišios.
Rinkliava davė 144.44.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

metinis mokinių koncertas pa 
skirtas birželio 17 dieną, sdc 
madienį, 6 vai. po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Konceite pa 
siiįodys dainininkės ir pianis 
tai. Visi tautiečiai kviečiami į 
koncertą atsilankyti.

ŠVEICARIJOJE MIRĖ 
VISUOMENININKĖ 

PECIULIONIENĖ
gen. Pečiulionio žmona, b ivu 
si garsios Palangos vaidintojų 
grupės dalyvė. Palaidota š. m. 
geg. 5 d. Ciuriche. Plačiau 
seks.

IŠVYKO LAIKRAŠTININ 
KAS VYT. ALSEIKA
Šių metų gegužės 24 d. lai 

vu „Amerika“ išvyko į Euro 
pą laikraštininkas Vytautas Al 
seika, kuris yra susitaręs su 
VLIKo prezidiumu dirbti Ei 
tos informacijų tarnyboj.

KELIO PATIKSLINIKAS
Į vasarvietę „Palangą“ rei 

kia važiuoti: važiuojantieji Au 
to Route turi išsukti Exit Nr. 
19 ir važiuoti keliu Mile Ules 
4 mylias ligi Riviere Gagnon, 
kur sukti kairėn link St. Co 
lomban, ir už 2 mylių esame 
vietoje. Kas važiuoja k ei,u Ni. 
11, link St. Jerome, patariame 
3 mylias prieš St. Jerome suk 
ti kairėn (toje vietoje yra ro 
dilelės į St. Colomban), už 3 
mylių įvažiuoti į auto Route 
ir važiuoti, kaip anksčiau minė 
ta. Šis kelio tarpas yra laisvas 
nuo mokesčio. Gi paskleistuo 
se lapeliuose nurodymai ne 
tikslūs.

NAUJA LIETUVIŠKA 
įMONĖ

Violeta Juras, Decarie buiva 
re atidarė moterų kirpyklą, mo 
derniškai įrengtą ir gerai aptar 
naujamą. Kreipiamas lietuvių 
dėmesys ir patariama lietuvėms 
eiti į lietuvišką įmonę. Savi pas 
savus! Žiūrėkite skelbimą.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1416 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

; 4 Notre Dame St. E.
! Suite 901

UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.
^X^X^X^XtfX^X^X^X^X^X^X^X

Premjera Hamiltone
Birželio 4 d. — sekmadienį, 5 vai. p. p.

Lietuvių Namų salėje (King ir Main galvių kampas)

Hamiltono Liet. Mėgėjų Teatias

AUKURAS
stato J. Moliere linksmą 5 veiksmų komediją

ŠYKŠTUOLIS
Maloniai kviečiame Hamiltono ir plačios apylinkes 

lietuvius atsilankyti
Biletus iš anksto galima įsigyti

HAMILTONE Liet, spaudos kioske;
TORONTE: Prisikėlimo Parapijos bibliotekoj;

ST. CATHARINES pas p. Joną Grybą. Tel.: MU 4-3944 ; .
NIAGARA FALLS pas p. St. Ulbiną. Tel.: EL 4-844U.

Manome, kad dar bus galima gauti biletų prie įėjimoj į salę.

H. L. M. T. AUKURAS.

BALTICA INVESTMENT 
CORPORATION 

vaidyba praneša, kad kojnponi 
jos šėrininkų metinis susirinki 
mas įvyksta birželio 1 d., 8 v. 
vak. 5920 — 5 Ave., Rose 
mounte. Bus patiekta 1960-61 
finansinių metų apyskaita, apta 
riami einamieji reikalai ir išrink 
la nauja valdyba. Visi šėririn 
kai kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.
KANADA DAUGIAU 

GALI, NEGU PADARO 
Calgary (Alberta) 25 Kana 

dos firmos tarėsi dėl Kanados 
pramonės. Ten konstatuota, 
kad Kanada pati gali pagamii 
ti visus reikalingus prietaisus 
naftos ir natūraliųjų dujų gavi 
mui, bet apie 60% tų reikme 
nų importuoja iš JAV

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

2415 Paik Row East N. D. G.
Verdun Ave., netoli LaSalle 
Bvd. 2 krautuvės ir 2 butai po 
5 kambarius. Metinės pajamos 
$6,750.— Gražioje vietoje ir 

gerame stovyje.
Lachine, netoli miesto centro, 
naujas 8 butų po 5% kamba 
nūs, apartmentas. Išnuomotas 
iki gegužės 1963 m. Metinės 
pajamos $7,368.—. Įmokeji 
mas $10,000. Kaina $ 51.000.

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSUOS, LIGOS ir kt.

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 va|.
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

RUSIJA ATSILIKUSI NUO 
AMERIKOS PER 20 METŲ

Plačiai išplitusiųjų kiautuvių, 
vad. „Steinberg” direktorius Ar 
nold Steinberg su grupe Ameri 
kos prekybos direktorių lankėsi 
Sovietų Rusijoje ir stebėjo ten 
vykstančią prekybą A. Stein 
uerg sako, kad Rusija nuo Ame 
nkos yra atsilikusi apie 20 me 
tų. Prekių kokybė labai bloga 
Kainos, palygiuus su Amerikos 
kainomis, labai augštos, o jeigu 
jas lyginti su uždarbiais, tai dar 
augštesnės. Visur nepaprastai 
lėtas aptarnavimas. Restorane 
patiekalo reikia laukti pusę va 
landos, apsimokėti už maistą 
leikia kitą pusę valandos. Ir 
bendrai — ar tai krautuvėje, ar 
viešbuty, ar kokioj įstaigoje biu 
rokratija baisi ir tenka laukti, 
laukti ir laukti. Steinbergo nuo 
mone, Rusija gali imponuoti lik 
tai atsilikusiems kraštams, bet 
jokio palyginimo negali būti su 
Amerika arba Kanada.
* FET Seimo atstovai atvyksta 
j Monteralį birželio 1 d.

.— Kauno medžio apdirbimo 
kombinatas gavo užsakymą iš 
I odolsko įmonės pagaminti 22 
lūks. siuv. mašinoms staliukų.

V. Beauty Parlor
(moterų ikrpykla)
452 Decarie Blvd.

St. Laurent. Tel. RI 7-2574
Sav. Violeta Juras.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY 

VAS „PARAMA“ 
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo nariais. 
Morgičiai išduodami atviri ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iš 7% met. palūkanų. Asmenį 
nės paskolos išduodamos ligi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūka 
nų. Asmeninėms paskoloms 
leikalingi 'žirantai turį turtą. 
Morgičinėms paskoloms žiran 
tai nereikalingi. Paskolų reika 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W., Toronto, tel. LE 
2-8723.
KNYGŲ 66-OM KALBOM 

galima gauti svetimos literatu 
ros centre, kuris yra Queen ir 
Lisgar g-vių kampe, Toronto 
Public Libraries skyriuje, o 
taip pat ir kitose bibliotekos 
vietose. Knygos ir plokštelės 
mokytis anglų kalbai taip pat 
gaunamos. Gaunamos visos 
naujai išėjusios knygos, ku>io 
mis pasinaudoti gali kiekvie 
nas.

TORONTAS ATIDARĖ 
TEATRUS IR 

KINOTEATRUS
iLigšiol Toronte sekmadie 

niais, kada žmonės turi laisvo 
laiko, teatrai ir kinoteatrai bu 
vo uždaryti. Negalima buvo 
nei koncertų ruošti su įėjimo 
mietais. Įstatymas buvo apei 
namas tokiu būdu, kad neva 
atvykstantieji į koncertus, ku 
rie turėjo eiti neva labdaros 
vardu, galėjo aukoti. Tai, žino

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
BAIGUSIŲJŲ IR KLB ‘
APYLINKIŲ ŽINIAI

Kasmet daugelis lietuvių bai 
gia augštuosius mokslus — in 
žinerijos, medicinos, kalbų, 
chemijos, muzikos, meno ir tt. 
Visi baigusieji prašomi du iti 
žinias apie save iš visos Kana 
dos, pridedant prie to ir savo 
fot.

Būtų nepaprastai gražu ir 
tai būtų mūsų kultūrinių at 
siekimų pažymėjimas, kad vi 
sų baigusiųjų augštuosius mo 
kslus atvaizdus galėtume įdėti 
į kasmet leidžiamą Lietuvių 
Dienų metraštį. Į šitą reikalą 
kreipiamas dėmesys ne tiktai 
augštuosius moksus baigusių 
jų, bet ir KLK Apylinkių vai 
dybų, kad jos susirūpintų ši 
tuo reikalu ir padėtų Meti aš 
cio redakcijai sulinkti šių me 
tų baigusiųjų auištuosius moks 
lūs fotografijas, prie jų teduo 
danl vardą pvardę, specialy 
bę ir gyvenimo vietą. Visa tai 
siųsti adresu: 7722 George Si., 
LaSalle, Montreal 32.

KETURIOSE APYLINKĖ 
SE RINKIMAI

vyko pirmadienį, bet pasek 
mes dar nežinomos, Jos liečia 
dabartinės valdžios daugumą. 
Opozicija valdžiai padarė prie 
kaistą, jog ji nepaskelbė biu 
dzeto, kad rinkikai nesužino 
tų, kokie mokesčiai jų laukia... 
Esą naujas biudžetas naujų 
mokesčių nenumatąs, bet už 
lai iš eilės tai būsiąs penktas 
deficitinis biudžetas, su 700 
mil. doleriu trūkumo.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882.

i
 Raštinė: LE 4-4451 a

Dr. P. MORK1S |
DANTŲ GYDYTOJAS |

&& Vakarais ir šeštadieniais X
a Pagal susitarimą. V

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

ma, žmonių nepatenkino, ir 
rengėjams sudarė bereikalingų 
rūpesčių ir nemalonumų. Galų 
gale žmonėms tas įkyrėjo ir 
paskutinių savivaldybių rinki 
mų metu buvo pastatytas ir šis 
klausimas visuotiniam balsavi 
mui. Daugumas pasisakė už 
teatrų ir kinoteatrų veikimą i 
sekmadieniais. Tą balsavimų 
išvadą patvirtino ir Ontario 
provincijos parlamentas.

Tačiau dar neišvengta pa 
skutinės kovos. Miesto tarybo 
je susikirto senos tvarkos šąli 
ninkai su naujos tvarkos sali 
ninkais. Ir du įstatymo skaity 
mus, kuriais, geru atveju, gale 
jo būti teatrai atidaryti prieš 
šešias savaites, nepasisekė pra 
vesti. Ir tiktai trečiu skaitymu, 
gegužės 23 d.; kai užteko pa 
prasto balsų daugumo, įstaty 
mas įsigaliojo. Tat 1961 melų 
gegužės 28 diena yra istorinė, 
nes tą dieną Toronte pirmą 
kartą miesto istorijoje, sekma 
dienį atidaryti teatrai ir kini, 
teatrai. Lgngšiol Toronto gy 
ventojai į kinoteatrus eidavo 
tiktai 12 vai. nakties.

KVIETIMAS
Atrodo, būtina užfiksuoti as 

menis, laiką bei įvykius, susiju 
sius su kūrimu bei piėtlmusi 
Viekšniuose gimusios
Tėvynės Apsaugos Rinktinės, 

plačiau žmonėse žinomos ,,Že 
maitijos pulkų” organizavimosi 
kraštui ginti nuo antrojo boiše 
vikų antplūdžio.

Kadangi pagrindiniai išsilikę 
Tėvynės Apsaugos Rinktinės 
štabo dokumentai yra mano ži 
moję, tad kviečiu: 1) visus 
1944 m. liepos 10 d. Mažeikiuo 
re įvykusio Apsaugos būrių su 
važiavimo dalyvius, 2) visus lė 
vynės Apsaugos Rinktinę bei 
štabą Viekšniuose įkuriant susi 
rinkimo, įvykusio 1944 m. lie 
pos 29 d. Viekšnių valsčiaus 
Apsaugos būrio būstinėje, daly 
vius, būtent: Joniškio, Meškui 
čių, Pasvalio, Pašvitinio, Rokiš 
kio, Svėdasų, Utenos, Zarasų 
bei kt., išviso 14 vyrų; 3) pir 
moję eilėje kviečiu visus 1 bei 2 
pp. minėtus dalyvius, — pran 
ti man savo gyvenvietės adr« 
Tolimesnis susižinojimas bei in 
formavimasis bus atliekamas as 
meniškais laiškais.

Jonas D. Čėsna,
3946 So. Artesian Ave., 
Chicago 32, Ill., U. S. A.

*----- H..... ..........>1 1 ' ■ " M

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 7-9'
E. Kandt ................ WE5-5o«r

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL. TZ, 

Star, LaPress.
*-■ “ h r

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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