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Reikalauja pavergtiems laisvės
DE GAULLE ALŽYRO POLITIKA SUSILAUKĖ 

TVIRTO TAUTOS PRIPAŽINIMO
De Gaulle tarėsi su Fanfani dėl politinio Europos 

apsi jungimo.
Kinijos komunistai ruošiasi didesniems žygiams prieš rusus.

Sukilimai ir nesusipratimai kartojasi vėl.

KANADOS PARLAMEN TAS GALI BŪTI PALEIS 
TAS PRIEŠ LAIKĄ

MASINU FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus tęsiamas 
toliau. Šį kartą skelbiama:
A. Dausa,

Schomber, Onl......... $10.00
P. Januševičius,

Toronto .......................$10.00
J. Tonkūnas,

Scarboro, Ont. ... $ 10.00
A. Masionis,

Toronto ......................$10.00
Viso ..............................$40.00
Visiems lietuviškosios spau 

dos rėmėjams nuoširdžiai dėko 
jame.

Mainų Fonde buvo $ 8,622.15 
Per savaitę gauta .$ 40.00
Mas. F. dabar yra $ 8,669.75 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 6.330.2:.

Maloniai prašome fondą pa 
remti įnašais ir trūkstamą sumą 
papildyti, kad kuo greičiau ga 
lėtume įsigyti kitas mašinas.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „N^prik 
lausoina Lietuva" Valdyba.

AMERIKA, atsisakydama da 
lyvauti Rusijos vaikų parodos 
atidaryme Washingtone, paro 
dė ir išsiaiškino, kad
• "SUTINKA PRIPAŽINTI 

IR FAKTO, KAD 
LIETUVA OKUPUOTA.
Kadangi parodoje prieva.ta 

okupacinė Lietuves valdžia pri 
vertė išstatyti Lietuvos, Latv 
jos ir Estijos eksponatus, c 
Amerika Pabaltijo vaLtybių 
okupacijos nepripažįsta, tai

AMERIKOS VALDŽIOS 
ATSTOVAI ATSISAKĖ 

DALYVAUTI PARODOS 
ATIDARYME.

Kadangi po to rusai pradėjo 
kaltinti, jog tokiu žygiu Arneri 
kos valdžia šaukia žmones 
prie parodos boikoto, tai po to 
buvo paaiškinta, kodėl Arneri 
kos valdžia atsisakė dalyvauti 
parodos atidaryme.

Tame JAV valdžios atsisa 
kyrne slypi naujas jos ėjimas 
santykiuose su sovietiniu pa 
vergtųjų okupantu. Anksčiau 
tokie dalykai yra praėję be re 
akcijos.
TODĖL pasveikinkime JAV 
valdžios departamentą, kad jis 
ryžosi į rimtą teisingą žingsnį. 
Šis JAV akibrokštas ,,ne v 
brov, a v glaz“ (ne į antakį, 
bet tiesiai — į akį).

Vienas reikšmingiausių pra 
ėjusios savaitės politinių įvykių 
yra

SĖKMINGAS PLEBISCI 
TAS PRANCŪZIJOJE 

ALŽYRO KLAUSIMU.
Plebiscitas autoritetingai pa 

tvirtino De Gaulle Alžyro pla 
nūs, nes už juos pasisakė per 
j5 procentus balsuotojų.
PRANCŪZIJOS premjeras

“bre po to galėjo tvirtai pra 
šti, kad pogrindžio organika 

cija neturi jokių vilčių ką non. 
laimėti, nors ji vis dar daro 
žiaurius beprotiškus teroro vei 
ksmus.

Svarbus faktas, kad Europos 
politikos vadovai tariasi dėl 
platesnio ir rimtesnio —

POLITINIO 
EUROPOS APSIJUNGIMO.

Europos apsijungimo klausi 
mas jau pastoviai stovi dienot 
varkėje.
DE GAULLE tuo reikalu bu 
vo Turine susitikęs su Italijos 
premjeru Fanfani. Jie tarėsi ne 
tiktai dėl bendrosios rinkos, 

t ir dėl politinio Europos ap 
įjungimo.

Labai įdomu, kad

RYŠKIAU IŠKYLA RUSI 
JOS IR KINIJOS 
NESUTARIMAI.

Kad parėmė Albanijos komu 
nistus; kad Peipingas stato Sta 
linui paminklą; kad Maskva 
atšaukė iš Peipingo atominius 
savo specialistus, — tai yra tik 
tai simptomai, kurie rodo, kad 
Maskvos santykiai su Kinijos 
komunistais yra jau pairę. 
Daug įdomesnis klausimas,

KODĖL RUSIJOS SANTY 
KIAI SU KINIJA IRSTA?

Yra įvairių aiškinimų. Jie 
įdomūs.
KINIJOS k< inninistai, kaip aiš 
Juna specialus JAV atstovas

Harriman, yra nusistatę užval 
dyti visą Azijos kontinentą. 
Tai suprantama, nes komuniz 
.ų imperializmas neturi ribų. 
Bet. . . ar tas gali patikti Mask 
vai? Kad Kinijos komunistai 
mato daug erdvės savo žmonių 
pertekliui Sibire, Chruščiovas 
tą ir gi žino. Todėl atominius 
ekspertus Peipinge ligšiol laikė 
tiktai kaip šnipus, kurie

IŠ KINIJOS TURĖJO GAU 
TI VISA, KAS TIKTAI 

GALIMA GAUTI,
bet ne kinams ką nors duoti, o 
ypač atominę branduolinę enci 
gija, kad ji būtų nukreipta 
prieš davėjus... Todėl Maskva 
Peipingui nedavė ir ekonomi 
nės pagalbos, nei maisto, kurio 
kinams baisiai trūksta.
CHRUŠČIOVAS, kaip žinoma 
pats rauda, pristigęs duonos 
savo žmonėms. Be jis savo 
žmonių nežiūrėtų, jeigu rnaty 
tų, kad kinai jam bus naudingi, 
o. jis mato, kad kinai ruošiasi 
prieš rusus, — todėl ne gi prie 
šą galima remti. . .
BRAZILIJOS prezidentas Gou 
lard lankėsi JAV ir, atrodo, su 
Kennedy susikalbėjo.
ARGENTINOS pei versmo 
klausimas ir naujo prezidento 
Guido pripažinimas susilaikė 
sunkumų, nes Frondizi neatai 
statydino.

SUKILIMAS SIRIJOJE 
NUMALŠINTAS

Ir Syrijos prezidentas grązin 
tas į pareigas, Nassero šaliniu 
kai sudrausti.
IZRAELIO susišaudymas su 
Syrijos karo daliniais prie pa 
sienio sulaikytas, bet jis sukėlė 
neapykantos bangą.
INDONEZIJOS veržimasis Į 
vakarinę Gvinėją taip pat su 
daro neramumo punktą. Olan 
dija pasisakė už taikų klausi 
mo sprendimą, bet diktatoriui 
Sukamo svarbu pasižymėti, to 
dėl davė įsakymą kariuomenei 
keltis į Gvinėją. Išsikelta ke 
liose vietose. Olandai priešina 
si.

KUBOS DIKTATORIUS
nuteisė invazijos dalyvius taip, 
kad galėtų gauti daug pinigų, 
kurie reikalingi jo tuščiam iž 
dui. Jis mano, kad kas nors nu 
teistuosius išpirks. Nepasisekė 
iškeisti į traktorius, gal galima 
bus gauti išpirkimą. . .
INDOKINIJOJE tebevyksta 
kovos, nes JAV susitarimas su 
Rusija nieko nereiškia, kadan 
gi Kinija to susitarimo nežiūri 
ir tęsia užpuolimą.

KITOS ŽINIOS
— Britanijos premjeras Mac 

Millanas balandžio 25 d. at 
skris į New Yorką, tartis su J 
TO sekr. U. That u. kalbės zui 
nalistų subuvime ir po to skrb 
pas Kennedy, o bal. 29 d. at 
skris į Ottawą tartis su Dieten 
bakeriu. Gegužės 1 d. j s bus 
Toronte.

— Tito vėl suėmė ir įkalino 
Milovaną Džilą, buvusį ministe 
rių pirmininką, kuris nusivylė 
komunizmu ir p įrašė apie ji 
knygą. Džilas jau kuris lamas 
kai buvo iš kalėjimo paleistas, 
bet dabar vėl Jugoslavijos d ik 
taturiui pasidarė pavojingas

jeigu bus atmestas valdžios 
įneštas įstatymas, kuriuo vai 
džia siūlo pertvarkyti senatą 

Diefenbakerio valdžia su.-i 
duria su valdymo sunkumais, 
nes jos pasiūlymus sena 
tas atmeta. Senate gi daugumą 
sudaro liberalai

Diefenbaker parlamente pra 
nešė, kad jo kabinetas į pada 
mentą įneš senato pakeitimo 
įstatymą. Ligšiol senatan ski 
riamieji žmonės senatoriais bū 
davo iki mirties. Diefenbaker 
gi siūlo metus riboti iki 75, ka 
da senatoriai turi išeiti į pen 
siją, kad tuomet būtų sudary 
ta galimybė keistis senato na 
riams. Žinoma, Diefenbaker nu 
mato, jeigu pertvarkymas pa 
sisektų, į senatą įvesti daugiau 
konservatorių.

Spėjama tačiau, kad senato 
reforamos įstatymas susidurs 
su paties senato pasipriešinimu 
Tokiu atveju numatoma, kad 
bus paleistas parlamentas ir 
įvyks rinkimai anksčiau, negu 
išsibaigs jo laikotarpis. Spėja 
ma, kad tai gali įvykti apie uir 
želio mėnesio vidurį.

NAUJAUSIA ELEKTRON1 
NĖ SISTEMA

įvedama Place Ville Marie Alų 
minium Co. of Canada. Nauja 
sistema vykdo tiesioginį susisie 
kimą negirdėtai greitai. Naudo 
jautis šia sistema. Sujungimas 
padaromas per vieną tūkstanti 
nę sekundės dalį. Minėta uend 
rovė, kurios centras yra Mont 
realyje, tokį susisiekimo būdą 
naudos su savo skyriais, esan 
čiais įvairiuose kontinentuose.

QUEBECO ATSISKYRIMO 
KLAUSIMAS GYVAS

Buvęs ministeris Armand 
Maltais Šv. Jono organizacijos 
bankete pareiškė, kad Quebe 
cas atkakliai ir neatlaidžiai šie
#****w^M*»4*»*>******r**'

— Brazilijos komunistai s1 
skilo: vieni eina su Chrušč 
vu, kiti su Mao ir tarp savęs 
pešasi.

— Anglijoje vyksta pi opa 
ganda prieš cigarečių rūkymą, 
nes mokslininkai įrodo, kad 
nuo rūkymo atsiranda plaučių 
vėžys. Anglai propagandą ve 
da labai stipriai ir propaganda 
duodanti gerų vaisių.

— Vakarų Vokietija Amen 
koje perka ginklų už 700 .nil 
dolerių.

— Genevoje JAV atstovas 
Dean pasiūlė sunaikinti visus 
atominius ginklus ir visiškai nu 
siginkluoti, jeigu visa tai bus 
kontroliuojama.

— Japonija leidžia Arneri 
kai Kyushu salėje pastatyti sa 
teiitų sekimo stotį.

— Atlanto sąjungos karo va 
das gen. Nordsted Turkijos 
sostinėje tarėsi dėl Turkijos da 
lyvavimo Atlanto apsigynimo 
sąjungoje.

— Irake buvo kilęs kurdų su 
kilimas, bet Irako dikta* > iu^ 
Abdel Karim Kassem sukilimą 
numalšino.

— Havajuose pritrūko mais 
to, nes JAV vakarų pakraščio 
uostų darbininkai streikuoja ir 
nepakrauna laivų, kurie ir į Ha 
vajus nuvežtų maisto.

— Indijos kongreso par ija 
visais balsais Nehru išrinko par 
tijos vadu.

— Syrijos kariuomene bal. 
3 d. numalšino Aleppo oukili 
iną, kurį organizavo Nasser u 
šalininkai.

kia nepriklausomybės. Šis cąju 
dis tiek yra pažengęs, kad tik 
tai skubi konstitucijos reforma 
galėtų Quebeca išlaikyti Kana 
dos federacijoje. Separeuztr.o 
priežastis, jo teigimu, glūdi ta 
me, kad šią provinciją apsun 
kiną federaliniai potvarki?.' 
Nenoritn išsiskyrimo, Maltais 
siūlo reformuoti konstitucija.

Už konstitucijos reformą p- 
sisakė ir Naujakanadiečių bu* 
ro direktorius W. Bossy. Jis 
be ko kita pažymėjo, kad tol-ia 
reforma būtų naudinga ne tik 
tai prancūzams ir anglams, bet 
turėtų būti įjungta ir trečia gru 
pė — naujakanadiečiai, kurių 
yra apie 4 milionai. Šitie žmo 
nės, jis sako, nėra išlejiinti, jie 
labai darbingi ir pajėgūs Ka 
nados susikaldymas jiems nepa 
geidaujamas. Jie išsimėtę Kana 
dos plotuose nuo jūros lig jū 
ros. Prasminga būtų sudarvti 
„Kanadišką tautybių mozai 
ką“ ir gyventi visu Kanados 
plotu nuo jūrų iki jūrų.

MEKSIKA PIRKS KANA 
DOJE ELEKTRONIKOS 

{RENGIMŲ
Meksikos susisiekimo minis 

terisW.Buchmanan, viešėdamas 
Kanadoje, susižavėjo elektro 
niniais įrengimais, naudojamais 
susisiekime ir transporte, .ooei 
pareiškė, kad Meksika Kanad > 
je pirks elektroninių priėmė 
nių, pritaikytų susisiekimo re! 
kalams.

TRUMPINAMA PREKYBA 
SU JAPONIJA IR
IR HON KONGU

Kaip žinoma, Kanada nusi 
skundžiasi Japonijos prekių la 
b. i didele konkurencija, ypač 
— tekstilės. Tas pat ir su Hon'1 
Kongu.

Suminėti kraštai, nenorėda 
mi perdidelės konkurencijos, 
savanoriškai nusistatė i Kana 
dą išleisti tiktai nustatytus kon 
tingenlus, kurie žymiai suma 
žins iš tų kraštų impertą į Ka 
nadą.

KOMUNISTŲ AKCIJA 
KANADOJE

Kanadoje ,,penktoji Mask 
vos kolona“ — komunistai sn 
siorganizavę į vadinamą „tas 
kos kongresą" ir paskutiniu lai 
ku sudaro antrą organn iv<ą— 
tautybių kongresus. Šių o.jani 
zacijų, kurios pritraukia paten 
kančius ant „taikos ir nusigink 
lavimo“ kabliuko, tačiau nusi 
ginklavimo reikalaujamo iš Ka 
nados, bet nė vienu žodžiu ne 
užsimenant sovietų. Šios ergą 
nizacijos visur skverbiasi — į 
darbininkų, studentų, moterų 
ir tt. tarpą Taip komunistai pri 
dengia savo artomąją veikią 
„taikiais" šūkiais.

DUCHABORAMS STATYS 
KALĖJIMĄ

20 teroristinės duchooorų 
sektos asmenų jau nuteista pa 
dėti į kalėjimąš o apie 80 dar 
laukia teismo, bet, kaip numa 
tomą, daugumas jų bus nuteis 
ti kalėti. Tat ir kilo klausimas 
pastatyti jiems atskira kalėti 
mą, nes kalinami drauge su l:i 
tais kaliniais, jie kalėjimuose 
kels nerimą ir kurstys visokius 
neleistinus dalykus.

KYLA VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONIŲ 

JDARBIN1MO 
KLAUSIMAS

Pats ministerių pirmininkas

Mokytojų Dienos Montrealyje
KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

— STUDIJŲ DIENOS
Kanados Lietuvių Bendruome nės Kultūros Fondo 

Aplinkraštis
Vykdant didžios svarbos lie 

tuvybės misiją išeivijoj, Kana 
dos lietuviai mokytojai, vado 
vaujant Kanados Lietuvių B- 
nės Kultūros Fondui, kasmet 
susirinkdavo pasidalinti minti 
mis, laimėta patirtimi ir įsigi 
linti į naujai iškylančias pedfi 
gogines problemas.

Šiais metais Kanados lietu 
viai mokytojai ir vėl renkasi 
gražiame Montrealyje. Studiji 
nė tema yra pasirinkta aktuali, 
konkreti, kurią dabartis diktuo 
ja kiekvienam pedagogui, auk 
lėtojui, jaunimo bičiuliui.

Į šį lietuvių mokytojų šuva 
žiavimą — Studijų Dienas nuo 
širdžiai kviečiame visus lietu 
vius mokytojus, dirbančius ir 
dirbusius mokykloje, kviečia 
me visus kultūrininkus ir visus 
tuos, kuriems rūpi mūsų jauni 
mo lietuviškoji ateitis Kadan 
gi Studijų Dienose yra skiria 
ma ypatinga proga pasisakyti 
jaunimui savo rūpimais klausi 
mais, į Studijų dienas yra kvie 
čiamas jaunimas — lietuviško 
ji studentija.

Suvažiavimas vyksta Mo it 
realyje. Oficialus adresas: Auš 
ros Vartų parapija, 1465 De 
Seve Street, Cote St. Paul, 
Montreal, Que.. Telef.: PO 6- 
5755.

Nakvynės reikalais prašome 
kreiptis į p. mok. Albiną Blauz 
džiūną, 1094 Stephens Str., 
Verdun, Que. Tell.: PO 7- 
4374.

K. L. B. Kultūros Fondo 
Įgaliotinės Montrealyje adre 
sas: p. mok. Ieva Rimkevičie

nė, 1907 Egan Str., Montreal
20, Que. Tel. PO 7-3285.

Suvažiavimo programa 
numatoma sekanti:

Šeštadienį, balandžio 28 d.:
9 vai. registracija (N. Pr. Se 

sėlių namuose, prie A. V. 
bažnyčios) ;

10 vai. paskaita: „Vaiko auk 
Įėjimas stovykloje", sesuo 
Paula.

11 vai. diskusijos.
I vai. pietūs.
2.30 vai. K. L. B. Kultūras b 

do pranešimas.
3 vai. „Mokslo pažangumo >ver 

tinimas", ped. A. Rinkūnas.
4.30 vai. diskusijos.
5.30 vai. skyrių pranešimai raš 

tu.
b vai. pedagoginės aktualijos, 

referuoja mok. J. Gustainis.
7.30 vai. banketas suvažiavimo 

svečiams pagerbti.
Sekmadienį, balandž. 29 d. .

9 vai. „Jaunimas pasisako", 
(panel.), Montrealio litui 
nistinio seminaro studentai 
pasisako jaunimui rūpimais 
klausimais.

10.30 vai. suvažiavimo uždą 
rymas.

II vai. šv. mišios, kurias lai 
kys J. E. Vysk. Vincentas 
Brizgys.
Iki malonaus pasimatymo 

Montrealyje.
Kun. J. Borevičius, S. J.

K. L. B. Kultūros Fondo 
Pirmininkas.

Dr. Ilona Gražytė,
K. L. B. Kultūros Fondo 

Sekretorė.

V. BANAIČIO PRANEŠIMAS MONTREALYJE
nors ir nepalankiomis sąlygo 
mis vis dėlto sutraukė nemažą 
būrį kultūrininkų, sekančių he 
tuviškosios minties pasireiški 
mus. Galima teigti, visi, kas at 
silankė, buvo patenkanti, nes 
paskaitininkas turi daugybę m- 
džiagos apie Lietuvą. Kas svar 
blausia, jo medžiaga pagrįsta 
konkrečiais duomenimis. Ir 
ypač svarbu, kad tie duomenys 
paimti iš oficialių sovietiniu šal 
tinių — statistikos leidiniu ir 
kt. O kad tie duomenys neatro 
dytų kaip propagandiniai teigi 
niai, p. Banaitis prie jų davė 
palyginimui kilų kraštų atatin 
kamus duomenis, kas bendrą 
vaizdą nepaprastai išryškino ir 
pastatė į palyginimų skalę. Kai 
sovietinė propaganda pučia 
Lietuvos derlius, kurie esą ne 
paprastai pakilę sovietiniais lai 
kais, tai jo paimti palyginimui 
duomenys atskleidžia propa 
gandos melagingumą. Sovieti 
nės statistikos (ji taip pat nėra 
tiksli j duomenys rodo, kad Lie 
tuvos kolūkių derlius pakilęs 
nuo 5,3 centnerių iki 9,7. Atro 
dytų, kad padaryta pažanga, 
bet kai duoda palyginimą, k-<*

J. Diefenbakeris, būdamas 67 
metų, kalbėdamas televizijoje, 
palietė vyresniojo amžiaus žmo 
nių darbo klausimą. Valdžia, 
jis teigė, esanti susirūpinusi jų 
įdarbinimo klausimu. Fabrikai 
ir įmonės žmonių po 55 — 60 
metų nenori priimti į darbą, 
tuo tarpu daugumas tokio am 
žiaus žmonių yra darbingi ir 
gali savo darbu atnešti daug 
naudos, todėl jų įdarbinimo 
klausimas stovi dienotvarkėje

nepriklausomybės laikais ras 
derlius buvo 13,2 centnerių, 
tai matome, kad sovietinėmis 
sąlygomis, tas derlius dabar 
dar toli nėra pasiekęs nepri 
klausomybės laikų dėmaus, 
nors okupantas giriasi, kad da 
bar ten dirbą traktoriai ir ki 
tos mašinos. I* taip kalbėtoja-- 
kiekvieną teiginį pagrindė skai 
Čiais ir palyignimais ir todėl pu 
tiekė labai realų ir labai vaiz 
du vaizdą to, apie ką kalbi, '.

P. V. Banaičio luotas el'o 
nominio Lietuvos išnaudojim > 
vaizdas ypač buvo ryškus. L 
tuvos okupantas viską iš Lietu 
vos išveža — medžiagas, viso 
kią produkciją ir žmones, kas 
ypač svarbu rusifikacijai. Rusi 
fikracija vykdoma dideliais 
tempais. Naujoj Chruščiovo 
konstitucija sulieja visas „res 
publikas“ į vienetą, nes konsti 
tucija sako, kad nuo šiol ribos 
tarp „respublikų“ išnyksta, o 
rusų kalba yra privaloma vi 
sur ir visiems. Įvedus tą pot 
vark), Vilniaus radio rusiškųjų 
tekstų jau neverčia į lietuvių 
kalbą, kaip darydavo anks. 
čiau.

Mažąją Lietuvą okupantas 
įjungė j Leningrado oblastį, 
nors ji iki Potsdamo linijos 
Potsdamo susitarimu, turi būti 
priskirta prie Lietuvos.

Pranešėjui buvo duota nema 
žai klausimų, į kuriuos jis aisa 
kė ir visus patenkino.

Nuoširdi padėka
pp. J. Šiaučiuliui ir A. Mylei, 
KLB Montrealio Lietuvių sei 
mėlio prezidiumo nariams, tai 
kinusiems salėje ir už dovanai

Nukelta j 8-tą psj.
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Nepriklausoma Lietuva ORTAS
INDEPENDENT LITHUANIA VEDA KAZYS BARONAS

Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
Authorized as second class mail by the Post Office 

Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ..5.00 Canada ................................................... $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.59 America & S. Amesica. .$ 5.50
Visur kitur ......................$6.00 Other Countries.............. $6.00

Kišų dėmesiui
MALONUS) „NEPRIKLAU SOMOS LIETUVOS” £ 

BIČIULI

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ♦.) Jaunių ir mergaičių A klasei 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. pn au?° nevyresni kaip 1943 

m. gimimo. Jaunių ir mergaičių 
B klasei—nevyresni kaip 1946

Reikalo svarba verčia mus 
pasidalinti mintimis su visais 
„Nepriklausomosl Lietuvos” 
skaitytojais ir pranešti naujų 
spausdinimo mašinų įsigijimo 
reikalą, apie Mašinų Fondo va 
jaus praeities ir ateities eigą.

Jei tai būtų mažiau dėmesio 
vertas klausimas, mes nedrįstu 
me trukdyti brangaus jūsų lai 
ko ir nedrįstume prašyti talkos 
Tačiau reikalas yra gyvybių 
gai svarbus. Skubus ir neatidė 
liotinas, šaukiantis jūsų dėme 
šio ir paramos.

Senų, gendančių, ir savo dar 
bą sunkiai beatliekančių spaus 
dinimo mašinų akivaizdoje, ve 
damas Mašinų Fondo vajus. 
Spaudos svarbą suprantančių 
tautiečių dėka, per šiuos pra 
ėjusius metus, Mašinų Fondas 
oašoko gražia suma. Deja, dar 
neišaugo tiek, kad jau sudarytų 
galimybę įsigyti naujas moder 
nias spausdinimo mašinas, ku 
rios atpalaidotų N. L. laikraštį 
nuo jį slegiančių rūpesčių.

Todėl tenka vėl kreiptis į 
jus, malonūs N. L. skaitytojai, 
ir prašyti jūsų paramos.

Kviečiame įsigyti „Neprik 
lausomos Lietuvos“ B-vės šė 
rų. Vieno to šėro kaina tik 10 
dolerių, o turinčius, prašome 
papildyti iki dešimties ar pilno 
galimumo. Kviečiame paskaliu 
ti savo kaimynus, draugus ir 
pažįstamus užsiprenumeruoti 
„Nepriklausomą Lietuvą”.

Ypač kviečiame tuos skaity 
tojus, kurie nieku dar nepriside 
jo — nei šėru, nei auka.

Mašinų Fondo vajui pagy 
vinti, valdybos yra padaryti šie 
svarbūs nutarimai, kurie kiek 
vienam skaitytojui yra žinoti 
ni:

1) Visi, kas įsigys 10 ar dau 
giau šėrų, tiems, iki susidarys 
galimybė mokėti dividendus, 
laikraštjįs Nepriklausoma Lie 
tu va bus siuntinėjamas nemo 
karnai. Atseit, už 100 dol. še 
rų bus mokami 5 % dividendas.

lietuviai veikia visur
Anglija.

EUROPOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
DBLS Valdyboje kilo su 

manymas suruošti vasarą Emo 
pos lietuvių jaunimo suvažiavi 
mą, į kurį būtų pakviesti 16—• 
30 metų amžiaus jaunuoliai, 
pirmoje eilėje iš moksleivių ir 
studentų tarpo. Suvažiavimas 
įvyktų Lietuvių Sodyboje, prie 
Londono, rugsėjo mėn. pra 
džioje ir tęstųsi visą savaitę. 
Jo programoje būtų jaunosiom 
kartos atstovų paskaitos (rv 
tais) ir pramogos bei pasilini<s 
minimai vakarais.

Lietuvių Namų b-vė, kuri 
yra sodybos savininkas, sut'ko 
duoti suvažiavimui nemoka 
mai Sodybos patalpas, aptar 
navimą ir maistą.
Italija.
LIETUVA ĮVAIRIOSE PA 

RODOSE ITALIJOJ.
Daug pasisekimo ir atgarsio 

susilaukė „Persekiojamos

For liberation of Lithuania!

2) M. F. vajaus metu nau 
ji prenumeratoriai laikraštį N. 
L. gauna už pusę kainos visus 
metus.

3) Yra nutarta įsigijus naujas 
mašinas, išleisti vertingą leidi 
nį - knygą, kurioje būtų sužy 
mėti visi savo įnašus įdėję skai 
tytojai, visi M. F. vajaus tai 
kininkai, visi bendradarbiai ir 
visi tie, kurie metų bėgyje sa 
vo darbais yra prisidėję prie N. 
L. laikraščio išlaikymo; kurio 
je būtų sužymėti Kanados lie 
tuvių veiklos istoriniai bruožai. 
Knygos vertė ateičiai būtų ne 
įkainojama, ypač mūsų tautos 
istorijai.

4) M. F. vajui papildyti yra 
leidžiama meno kūrinių loleri 
ja, kuriai vertingus fantus - pa 
veikslus, skulptūrą, mozaiką, 
suaukojo mūsų žymieji dailinin 
kai ir dail. Tamošaitienė meniš 
kai gražų lietuvišką moterišką 
tautinį drabužį. Fantų vertė 
yra toli prašokanti tūkstančio 
dolerių sumą.

Apie loteriją bus plačiau pra 
nešta NL.

Malonus N. L. skaitytoj au- 
-Bičiuli, šiuo tarpu siunčiame 
tamstai vieną loterijos 3 biletų 
knygutę, kurią tikime, jūs pri 
imsite, tuo paremsite M. F. va 
jų ir išbandysite savo laimę re 
tos vertybės laimėjime.

Taip pat maloniai jus prašo 
me įsigyti vieną kitą šėrą, ar 
papildyti juos iki dešimties, 
taip pat galimos Jūsų aukos.

Mes tikime Tamstos meile 
savajai lietuviškai spaudai, lais 
vam gimtas žodžiui, kovojan 
čiam už Lietuvos išlaisvinimą, 
už lietuvybės išlaikymą visame 
pasaulyje. Mes tikime su Tams 
tos parama naujųjų spausdini 
mo mašinų įsigijimo reikalui 
įgyvendinti galimai artimoje 
ateityje.

Spaudos Bendrovės 
„Nepriklausoma Lietuva“, 

Valdyba.

Bažnyčios“ paroda Ravenoje 
praėjusį pavasarį, kurioje Lie 
tuvos skyrius su savo virš 200 
fotografijų ir dokumentų patrau 
ke visų dėmesį, suruoštas VL1 
Ko itališkosios Eita redakto 
riaus kun. V .M., buvo pakar 
totą spalio — lapkričio mėn. 
Faenza mieste. Susidomė1: 
mas buvo labai didelis ir ren 
gėjai susilaukė eilės prašymu 
perkelti ją į kitus miestus.

To viso pasėkoje, Ravennos 
kataiikiškosis jaunimo organi 
zacijos ėmėsi iniciaayvos su 
ruošti pastovią kilnojamą paro 
dą. Talkininkaujant Elta-Pres 
s, j Lietuvos skyrių buvo pa 
rinktos 58 įspūdingiausios fo 
tografijos liudijančios sovietų 
darbus Lietuvoje, tiek persek' i 
jant Katalikų Bažnyčią, tiek 
lietuvių tautą. Ji bus vežiojama 
po visą Centrinę Italiją.

Kita paroda buvo suruošta 
Gregorianum Universitete Ro 
moję. Joje irgi buvo, kad ir 
kukliai (visi eksponatai tada 
radosi Faenza mieste) pava>z 
duotos Lietuvos kančios.

X1I-JU ŽAIDYNIŲKREPŠINIO VARŽYBOS
Papildydami mūsų anksty 

Ivesnius pranešimus skelbia 
me, kad XII-jų š. Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių— 
Krepšinio varžybos įvyks 1962 
m. balandžio 28—29 d. Chi 
cagoje.

FASK-to pavedimu, varžy 
bas vykdo Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos Komitetas, 
vadovaujamas Z. Žiupsnio.

Krepšinio varžybos vyks šio 
se klasėse: vyrų, moterų, jau 
nių A. kl., jaunių B kl. ir mei 
gaičių A kl.

m. gimimo.
Kiekvienoje klasėje leidžia 

ma dalyvauti nedaugiau kaip 
8 komandos. Komandos atren 
karnos pagal apygardinių pir 
menybių davinius. Apygardo 
ms kontingentą nustato FASK 
-tas, atsižvelgdamas į apygardi 
nių pirmenybių dalyvių skaičių 
bei komandų sportinį lygį.

Žaidynėse gali dalyvauti tik 
ŠALFAS S-gos nariai, atlikę 
1962 m. registracijos prievole 
ir atatinką savo kvalifikacijo 
mis.

Krepšinio varžybos bus pra 
vedamos K. O. (..Vieno Minu 
so“) sistema, išskirstant 4 pa 
jėgesnes komandas į priešingus 
ketvirčius. Pirmame rate pra 
laimėjusioms komandoms vyk 
domas „Paguodos Turnyras* 
Komandų išskirstymą ir burtų 
traukimą atlieka FASK-tas.

Kadangi XII-sios Žaidynės 
skiriamos I-sios Lietuvių Tauti 
nės Olimpiados prisiminimui, 
pirmas 3 vietas laimėjusių ko 
mandų dalyviams bus įteikti 
specialūs medaliai. (Tik vyrų 
ir moterų klasėse).

Dalyviai registiuojasi iki š. 
m. balandžio 16 d., šiuo adre 
su: Midwest Lithuanian Athle 
tic Ass’n, 5926 So. Artesian 
Ave., Chicago 29, Ill. Registrą 
ciją atlieka klubai.

Išsamūs varžybų nuostatai, 
instrukcijos, reikalingos regis 
t racijos formos bei kitos infor 
macuos yra išsiuntinėjamos vi 
siems sporto klubams.

XI 1-jų Žaidynių Tinklinio ir 
vyrų komandinės 

Stalo Teniso varžybos.
Papildydami mūsų anksty 

vesniuoeius pranešimus, skel
biame, kad XII-jų Š. Ameri 
kos Lietuvių Tinklinio ir Vyrų 
Komandinės Stalo Teniso var 
žybos įvyks š. m. gegužės 5— 
6 d. Clevelande.

FASK-to pavedimu, varžy 
bas vykdo Clevelando LSK 
Žaibas.

Tinklinio varžybos bus pra 
vestos šiose klasėse: vyrų, mo 
terų, jaunių A kl., mergaičių 
A kl. Šalia šios tinklinio varžy 
bų programos papildomai bus 
vykdoma mergaičių B klasėje, 
tačiau šios varžybos nebus skai 
tomą kaip žaidynių dalis, ir taš 
kai už jas klubams nebus duo 
darni, kadangi jos iš anksto ne 
buvo įtrauktos į žaidynių pro 
gramą.

Amžiaus kvalifikacija tinkli 
nyje ta pati kaip ir krepsinyje.

Tinklinio varžbos bus prave 
damos „2-jų minusų“ (Double 
elimination) sistema. Dalvvau 
jančių komandų skaičius neap 
ribojamas.

Pirmas 3 vietas laimėjusių 
komandų nariams tiklinio var 
žybų vyrų ir moterų klasėse, 
bus įteikiami Lietuvių Tauti

Elta-Press infermacijos 
parodos sužadino susidomėji 
mą Lietuva visoje Italijoj
J. A. Valstybės.

PAMINKLAS KOVOTO 
JAMS UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ
yra sumanytas statyti New Yor 
ke, ties lieauvių bažnyčia. Tuo 
reikalu balandžio 5 d. įvyko su 
sinnkimas, kuriame plačiai up 
tartas paminklo statymo klau 
simas. Paminklo statymo suma 
nymą iškėlė Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko sky 
nu*.

nės Olimpijados prisiminimo 
medaliai.

Vyrų komandinės stalo teni 
so varžybos bus vykdomos „2- 
jų minusų“ sistema (Double 
elimination). Dalyvaujančių ko 
mandų skaičius neapsibejimas. 
Komandą sudaro 3 žaidėjai. 
Galima turėti 2 atsarginius ža« 
dėjus.

Tiek tinklinio, tiek ir stalo 
teniso varžybose gali dalyvau 
ti tik SALFASS-gos nariai, at 
likusieji 1962 m. metinės regis 
tracijos prievolę.

Dalyvių registracija vykdo 
ma per sporto klubus, iki š. m. 
balandžio 24 d., šiuo adresu; 
A. Bielskus, 1211 Carlyon Rd., 
East Cleveland 12, Ohio.

Varžybų nuostatai bei kitos 
smulkesnės instrukcijos bei in 
formacijos išsiuntinėjama vi 
siems sporto klubams. Tolimes 
nės informacijos bus skelbia 
mos vėliau.

Naujas Rytų Sporto 
Apygardos vadovas.

FASK-tas oficialiai praneš 
ša, kad naujuoju Rytų Spoi 
to Apygardos vadovu yra tvir 
tinamas buvęs FASK-to pirmi 
ninkas, New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo pirmininkas Ale 
ksandras Vakselis, 112-09, 95- 
th Ave., Richmond Hill 19, N. 
Y. A. Vakselis apygardos vado 
vu buvo išrinktas Rytų Spor 
to Apygardos suvažiavime, š. 
m. kovo 10 d. Waterbury, 
Conn.

FASK-tas dėkoja buvusiam 
Rytų Sporto Apygardos vadu 
vui V. Bruzgelevičiui už pa 
reigų ėjimą.
Praplečiama FASK-to sudėtis.

FASK-tas nutarė savo sąs 
tatą praplėsti, kooptuojant kan 
didatą Henriką Pikturną nuola 
tiniu nariu, nuo š. m. balandžio 
1 dienos.

Patvirtinamas Šachmatų 
Komitetas

ŠALFASS-gos Šachmatų k- 
to vadovui Kaziui Merkiui pri 
stačius, FASK-tas tvirtina ŠA 
LFASS-gos Šachmatų Konute 
tą šios sudėties:

Vadovas — Kazys Merkis, 
431 E. 7-th St., So. Boston 27. 
Mass. Sekretorius — Andrius 
Keturakis. Narys — Petras 
Kontautas. Visi 3 iš Bostono 
Lietuvių Šachmatų Klubo. Ka 
nados Sporto Avgardos atsto 
vas — Viktoras Petrauskas, 
68 Coolmine Rd., Toronto 3, 
Ont. Vid. Vakarų Sporto Apy 
gardos atstovas — Vladas Kar 
puška, 3622 W. 71-st St., Chi 
cago 29, III. Dar nėra pask>r 
tas Rytų Sporto Apygardos 
atstovas.

Nauja „Sporto“ 
administracija.

FASK-tas praneša, kad nau 
juoju ŠALFASS-gos urnalo 
„Sportas“ administratorium su 
tiko būti Juozas Sodaitis, 87- 
85, 95-th Ave., Woodhaven 
21, N. Y. „Sporto“ ekspedito 
riais sutiko būti Dr. Marija Žu 
kauskienė ir Vida Gintautaitė 
abi Newyorkietės. FASK-tas 
reiškia padėką uu jų apsiimtas 
pareigas.

Šiomis dienomis išeina pir 
mas 1962 m. „Sporto“ nume 
ris. Kaip žinoma, „Sporto" vyr. 
redaktorium yra Kęstutis Čer 
keliūnas, 92—30, 221-st St., 
Ęueens Village 28, N. Y.

FASK-tas.

Vokietija.
PRIEGLAUDOSE IR LIGO 
NINĖSE MAŽĖJA LIETU 

VIŲ SENELIŲ IR 
LIGONIŲ

Jau daugelis jų užbaigė trem 
tinio gyvenimą ir ilsisi sveti 
moję žemeleje, nesulaukę die 
nos, kurią būtų galėję grįžti į 
laisvą Lietuvą. Dar prieš me 
metus - kitus senelių ir ilgumų 
institucijose būta žymiai dau 
giau, o šiuo metu jų turine-

Senelių prieglaudose: Berch 
Jesgadene 4, Dornstate 5, Mu

Nukelta į 7-tą pąl,

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PRADEDA VEIKTI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO 

MENĖS KULTŪROS TARYBA
Pranešame, jog yra įsteigta ir menininkams remti yra Pa 

ir jau pradeda veikti P. L. B. šaulio Lietuvių B-nės Kultu 
Kultūros Taryba- ros Taryba”.

Pirmininkas — Prof. Dr P. L. B. Valdyba nuošir 
Juozas Puzinas. džiai kviečia visų kraštų Lietu

Vicepirm. — Leonardas vių Bendruomenes;
Dambriūnas. 1. Solidariai paklusti P. L.

Sekretorius — Aleksas Vaš B. Kultūros Tarybos Koordi 
kelis. , nacinei iniciatyvai ir programi

Nariai — Prof. Dr. Vincas nėms gairėms visame kultūr 
Maciūnas, Dr. Kostas Ostraus niame bare.
kas, Prof. Dr. Antanas Salys, 2. Tikslingumo ir bendro 
Vincas Trumpa. plano dėliai, didesnį kolektyvi

Tarybos adresas; Prof. Di. nį kultūros bei švietimo darbą
J. Puzinas, 1311 Wyoming užsimojant ar planuojant, ben 
Ave, Philadelphia, Pa., USA. drauti ir susiderinti su P. L.

Džiaugiamės, kad ši Kultu B. Kultūros Taryba.
ros Taryba yra iš tikrai autori 3. Gyvai ;r pozityviai rea 
tetingų asmenybių bei intelek guoti į P. L. B. Kultūros tary 
tualų - akademikų, o drauge bos nutarimus, iškeltąsias idė 
ir iš aktyvių bendruomenės bei jas, konkrečius projektus bei 
visuomenės veikėjų. planus.

Gėrimės ir esame giliai dė 4. Ne tik neužleisti, o nuo 
kingi visiems P. L. B. Kultu lat aktyvinti ir gilinti kultūrinį 
ros Tarybos nariams, kad jie veikimą.
— jau be to turėdami daug P. L. B. Kultūros Tarybą 
darbo ir nelengvas sąlygas — viltingai sveikindami ir daug 
pasiaukodami priėmė sias nau gero tikėdamiesi, negalime ta 
jas pareigas ir atsakomybę. čiau užmiršti, kad jos veikla

P. L. B. Kultūros Tarybos tegalės būti sėkminga ir reikš 
Funkcijas apibūdina Pasaui. minga tik visiems mums sutar 
Lietuvių Bendruomenės Kons tinai bendradarbiaujant, tik 
titucija: ,,§ 24. Lietuvių Kul daugeliui solidariai, intensyviai 
tūros bei kultūrinio veikimo ir nuoširdžiai veikiant, 
pispktyvai ryškinti ir planuo Pasaulio Lietuvių Bendruome 
ti, rūpintis lietuvių išeivijos nės Valdyba,
švietimo, mokslo ir meno kėli Toronto, 1962 — Maironio — 
mu, lietuviams mokslininkams m. balandžio 2 d.

WINDSOR, Ont
AUTOMOBILIŲ PRAMONĖS CENTRAS

Automobilių pramonėje dir ir pradėti darbą tik vasarai pra 
ba 11,760 darbininkų ir tarnau dėjus naują 1963 metų mode 
tojų, kas sudaro 42% visos lį išleidžiant į rinką. J. 
W’ndsoro pramonės. Fordas suicctac *nr*
yra didžiausias W.ndsoro darh MIESTAS AUGA,
davys su 5,520 dirbančiųjų, to Paskutiniai surašymo duome 
liau seka Chrysler su 5 180 'i nys rodo, kad Windsor© gy 
General Motors su 1,050. ventojų skaičius per paskui, 
Prieš dešimtį metų Fordas ir nius dešimt metų pakilo 18 2 
Chrysler turėjo po 15,000 dir % ir dabar su priemiesčiais tu 
bančiųjų. Fordo dalis iškelta į ri 193,365 gyventojų. 
Oakvillę ir Torontą, o Chrys Windsoro miestas gyvento 
ler sumodernėjo ir tuo pačiu jų skaičiumi yra dešimtas dietų 
sumažėjo. Šiuo metu Chrysler mu po Montrealio, Toronte, 
fabriko darbininkai jau du mė Vancouverio, Winnipeg©, Otta 
nešiu streikuoja. Yra minčių, wos, Hamiltono, Quebeco, Ed 
kad naują sutartį gali sudaryti montono ir Calgary.

VANCOUVER, B.C.
VASARIO 16 D. MINĖJIME,

vykusiame vasario 18 d., Tau ser, O. Gulbinienė, P. Dainius, 
tos fondui aukojo: $15: J. Kar A. Kaulius, J. Ctsiūnas, J. Ur 
točius, P. Vilenčikas, J. Maci bonas, K. Vanagas, E. Gumbe 
jauskas; $10: V. Niutautas; $ levičius, B. Vileita; $1: L. Ba
8 ■ P. A. Baronai, K. Skrinska; rauskas, O. Banaitienė, A. Vi
$5: E. Mačiulaiais, A. Smilgis, Įeita, E. Serban, W. Stigas.
K. Miniota, A. Stalionis, P. Viso suaukota $170; is jų,
Stalionis, T. Kratauskienė, J. $45 yra paskirta padengimui 
Raudonis, J. Sakalauskas, W. pusės Vasario 16 minėjimo iš 
Ašmonas; $3: M. Artimavi laidų. B-nės nutarimas vasario 
čius, V. Smilgis, B. Radševi mėn. Likutis $125 pasiusta V. 
čius, S. Nakvosas; $2: V. Ska Vaidoto vardu T. F-do atsto 
beikis, E. Bareišienė, O. Kaz vybei Kanadoje. Ta proga re' 
lo, J. Naujokas, F. Skrinska kiame didelę padėką visiems 
)Pr. Jukna, R. Preiškaitis, J. geraširdžiams aukotojams. 
Gulbinas, J. Smitas, E. Fra F. F-do Įg. K. Skrinskas.

JUOKDARIAI...
DRAUGAS, MES JAU PRALENKĖME AMERIKĄ!..

Draugas Rojus Mizara pas 
kutiniu metu turi daug klapa 
tų. Ypač jam kortas maišo kaž 
koks klaipėdietis, kuris Naujie 
nose pasakoja tą pat, ką Miza 
ra viešėdamas Lietuvoje pats 
savo akimis matė... Neišlaiky 
damas nervų, Mizara vėl krei 
pėsi į Prezidentą Justiną Pa 
leckį.

Mizara: Draugas Justinai, 
sakyk susimildamas, kaip ten 
pas jus yra? Aš pas jus lankiau 
si prieš trejus metus — Lietu 
va buvo plika ir varvančiais sto 
gaiš. Dabar kažkoks klaipėdie 
tis rašo, kad ir dabar tas pat?

Paleckis: Draugas Rojau, mes 
darome pažangą... Lyg tu ne 
supranti!

Mizara: Kokią gi pažangą, 
kad Lietuva vis tais pačiais 
kiaurais stogais... O draugas 
Nikita sako, kad pas jus ir duo 
nos trūksta. . .

Paleckis: Nesijaudink, drau 
gas Rojau, — mes darome pa 
žangą visose srityse.

Mizara: Kokia gi pažanga, 
kad jūs pradedate jau skųstis 
duonos trūkumu?

Paleckis: Daresne pažangą

— propagandos. . .
Mizara: Kokia propaganda, 

jeigu kiauri stogai ir duonos 
trūksta?

Paleckis: Būk ramus, Ro 
jau, tu gi žinai, kad tavo skai 
tytojams nesvarbu, kaip tikrai 
yra, bet svarbu, ką tu sakai.

Mizara: Bet kaip aš galiu įro 
dyti, kad jūs pavysite ir p 
lenksite Ameriką? _

Paleckis: Tau, Rojau, to ne 
reikia nei įrodinėti nes mes jau 
ir pavijome ir pralenkėme 
Ameriką...

Mizara: Kaip taip, draugas 
Justinai, draugas prezidente?

Paleckis: Mes pralenkėme 
stogų kiaurumu, mes pralenkė 
me butų trūkumu, mes pralen 
kerne maisto neturėjimu. . .

Mizara: Draugas Justinai, 
kaip tą suprasti?...

Paleckis: Atstok tu nuo ma 
no biednos galvos, nes man re» 
kia važiuoti į Maskvą priimti 
Vietnamo prezidentą... O ta 
jau žinai, kaip reikia savo skai 
tytojams parašyti...

Mizara: Good bye!..

Mandrapypkia.
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HENRIKAS BLAZAS

Tuo klausimu ir vėl yra ke 
lios koncepcijos, kurių pagrin 
dan dedamas įvykių Lietuvoje 
stebėjimas ir studijom. Ku>p jai 
minėta, LNT pirmininko sf. di 
jos apie padėtį Lietuvoje ir . 
tų studijų padarytos išvados, 
sukėlusios visuomenėje tic-K 
nuostabos ir nepasitenkinim x 
ouvo paskelbtos ..Metmeny 
se". S. Narkeliūnaitės kelionė- 
į Lietuvą aprašymas, palietęs 
tik akimis, ir tai pusiau primerK 
tomis, išorę, neparodė giles 
nio Lietuvos tikrovės pažini 
mo, tačiau suskaldė lietuviškos 
visuomenės opiniją ir dėl pa 
tiekto Lietuvos vaizdo ir dėl 
tikros padėties. Pro sentimen 
tų gausumą daugelis neįžvelgt 
politinės tendencijos.

Netenka abejoti, kad visą ’L 
ką Lietuvoje gyvnęs ir po ją 
plačiai keliavęs inž. J Miklo 
vas daug daugiau apie Lietuvą 
žino, negu p. V. Rastenis, kuris 
Lietuvos nėra matęs jau apie 
20 metų, arba S. Narkeliūn. i 
tė, kuri ten išbuvo nepilnas dvi 
savaites.

Inž. J. Miklovas sako: „Pra 
sidejo. idėjinis, moialinis, o 
taip pat politinis ir ekonominis 
(V. Rasteniui tatai ypač įsidė 
mėtina. Aut.), komunizmo s>« 
temos irimas. Kas liečia žemės 
ūkį, tai čia reiškiasi tikra ūkio 
krizė, kurią rytoj turės pasek 
ti ir pramonės bei viso komu 
mstinio statinio krizė... Rusin: 
mo politika šiandien, sovietiza 
cijai pagausinti, yra nepalygi 
namai intensyvesnė ir žiaures 
nė nei juodais carizmo laikais 
ir prilygsta metodiškam visiš 
ko fizinio ir dvasinio tautos su 
naikinimui...”

LDŠ Min. S. Lozoraitis š. 
m. Vasario 16 proga pareiškė: 
„...yra daug žymių, kad sovie 
tų priespauda Lietuvoje vyk d 
ma vis naujais ir pavojingais 
tautai būdais.”

VLIKas pagal turėtus duo 
menis buvo tokios pat nuorno 
nes, bet paskutinėje savo sesi 
joje nutarė: Organizuoti atski 
rų šakų žinovų ir suintc-resi • 
tų asmenų pasitarimą dabartį 
nei Lietuvos būklei išaiškinti 
įvairiose srityse...”

ALT a Vasario 16 atsišauki 
me savo artimiausios veiklos 
trečiuoju punktu įrašė: „žin ų 
koncentravimas iš pagrobto 
Krašto".

L. Bendruomnė plačiaja pi 
sauline prasme tikrosios padė 
ties Lietuvoje pažinimui, be 
abejo, taip pat galėtų būti >y 
nū talkininkė.

Dialogą tęsiant
KOKIOS PROBLEMOS BŪTŲ APTARTINOS? 

2. PADĖTIES LIETUVOJE VERTINIMO KLAUSIMAS
Tad į patys sau pastatyta 

klausimą, ar turime tikrą da 
barties Lietuvos vaizdą Sovie 
tų S-gos okupacijoje? — ture 
tume prisipažinti, kad kiekvie 
nas veiksnys turi ir daro pastan 
gų turėti tokį tikslų vaizdą Kie 
kvienas sau. Žinoma, kai pas 
tangos susiskaldo, kai palys ž- 
nių šaltiniai yra skirtingi, kieK 
vienas turi realaus vaizdo tik 
atskirus fragmentus, iš kurių pa 
sidaro ir savas, kontroversines, 
išvadas.

Mums gi reikia, kad visų 
veiksnių Lietuvos tikrovės pa 
žinimo pastangos būtų sukaup 
tos, kad visa medžiaga būtų 
centralizuota, kad visi turėtų 
maždaug tą patį vaizdą, iš .ak 
tų išvestą, kad ir bendros ve k 
los pagrindan būtų padėta vie 
ninga koncepcija ir visų sutur 
tinai laja kryptim vykoma.

3. APSIGYNIMAS NUO 
OKUPANTO DIVERSIJOS 

MŪSŲ TARPE
Toji diversija ne tik jaučia 

ma, bet kartais konkrečiai ap 
čiuopiama. Mažiausiai pavoju 
ji sudaro, kai varoma tiesic 
giai: Lietuvoje per A. Snieč 
kaus garsiakalbius, o išeivijoje 
per „Tėvynės Balsą", kuris ne 
prašomas pasiekia daugelio 
mus per paštą. Kur kas pavo 
vingesni Sniečkaus ir „Tėvynės

Mosklo - Technikos naujienos
KAIP UŽRAŠOMAS GARSAS KINOF1LME?

Jeigu pasižiūrėsime j kino 
filmo juostą, pastebėsime vaiz 
do kairėje pusėje siaurą vin 
giuotą ruoželį. Tai ir yra gar 
so takelis. Jame slypi filmo 
garsinė pusė. Kol gaunamas šis 
siaurutis takelis, garso opeiato 
riui, technikams, montažinūi 
kams, režisieriui tenka daug r, 
dirbėti.

Garso operatorius magneti 
nėse juostose turi užrašęs fab 
riko mašinų ūžimą, įvairų ■ ii 
desį, pravažiuojančių gatvėmis 
mašinų triukšmą, praeinančiu 
žmonių klegesį, paukščių č«.l 
bejimą ir tt.

Šiuos atskirai užiašytus g-i 
sus reikia pagal vaizdą surr.on 
tuoti. Iš kelių šimtų gabaliukų 
gaunamos trys magnetinės gar 
so juostos. Ant vienos jų yra 
užrašyta aktorių kalba, ant a'.i 
ros — filmo triukšmai, dar ai t 
kitos — muzika. Dabar belie 
ka viską suvesti į vieną juostą. 
Garso užrašymo technikai • z 
taiso šias tris juostas ant v~ ii 
namųjų filmfonografų. Garso

GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

Balso" bendradarbiai, kurie ne 
išaiškinti veikia mūsų tarpe, ku 
riems sekasi kartais surinkti to 
kias intymiai asmeniškas žinias, 
kurios rodos negalėjo išeiti iš 
šeimos ar siauro ratelio tarpo, 
o visdėlto piktai iškreiptos su 
grįžta į mus per „Tėvynės Bal 
są”.

Mums lygiai diversyvūs aša 
rojančiu „patriotizmu” prisiden 
gusios „laupiniados“ iš Pu tų 
Amerikos, ateistišku etiškumi. 
užsimaskavusios „apžvalgos" 
iš Californijos, ar kultūrinio 
kultūrinio bendradarbiavimo 
su Lietuva šešelėlyje organizuo 
tos „fluksijados“ iš New Yor 
ko. Nekalbant jau apie Kapo 
Čių ir Laurenčiukų veiklą meš 
keriojant politiškai nesubrerdu 
sį elementą, kad panaudajus jį 
neva lietuvių tautos labui, bet 
prieš Lietuvos išlaisvinimą :š 
Sovietu S-gos okupacijos jun 
go ir nepriklausomybės atstatę 
mą.

Nuo okupanto diversijos ap 
siginti, vistiek ar ji eitų iš Mask 
vos ar iš Vilniaus, ir svarbiau 
šia apsaugoti mūsų kovos už 
Lietuvos laisvę ir jos suverenu 
mo atstatymo institucijas, rei 
kia bendros apsigynimo strate 
gijos, o tatai be visų bendro su 
tarimo neįmanoma.

Bus daugiau.

operatorius su režisieriumi atsi 
sėda prie pulto. Kai viskas bū 
na paruošta, duodamas ž-nk 
las ir tuo pat akimirksniu p-i 
leidžiami visi trys filmonogr 
fai (jų jų gali būti ir daugiau), 
o-taip pat kino projekcijos a pa 
ratas. Kartu su vaizdu ekrane 
pasigirsta garsas. Garso opera 
torius reguliuoja atitinkamu 
garso juostų garsumą. Pasuku, 
į vieną ar kitą pusę tam tikrą 
rankenėlę, garsą galima paga. 
reikalą arba sustiprinti, arba 
pritildyti. Be to, garsas tui, *n 
vo atspalvius: jis gali skambė 
ti dusliai, šviesiai, įgauti meta 
lini skambesį ir tt. Gars., .-perą 
toriui iškyla uždavinys nustaly 
ti jo spalvą. Sukiojant atitinka 
mus svertelius, gaunamas rei 
kiamas garso skambesys.

Žinoma, iš karto visko ūžia 
šyti nepavyksta. Žiūrėk, tai 
vienur, tai kitur muzika ir triu 
kšmai nustelbė aktorių ka’bą 
arba suskambėjo ne ta ,,spa! 
va“. Tada vėl prasideda vis 
kas iš naujo. Tik po ilgų repeti 

cijų garsas užrašomas ant vie 
nos magnetinės juostos. Dabai 
specialiu aparatu jis nukopijuo 
jamas nuo magnetinės juostos 
ant optinės. Ši juosta laborato 
rijoje išryškinama. Vėliau pa 
tikrinamas garso skambesys, 
padaromos atitinkamos patai 
sos. 1 okiu būdu gaunama ga< 
30 fonograma, kuri kopijavimo 
aparatu drauge su vaizdu sp<. 
usdinama ant pozityvinės kin 
juostos. Tik po šio ilgo, krun 
pštaus ir sudėtingo darbo fil 
mą galima paleisti į ekraną.

IŠRASTAS ŠILIMOS 
NEPRALEIDŽIANTIS 

STIKLAS
Žmogaus sveikatai labai 

svarbu turėti pastovią tempera 
turą. Šiltuose kraštuose saulė 
per langus įšildo kambarių 
orą. Apsisaugoti nuo to ’šildy 
mo yra išrastas specialus stik 
las, kuris nepraleidžia intrarav. 
donųjų, kambarį šildančių 
spindulių ir taip kambarį apsau 
go nuo įšildymo.

TRĄŠŲ GAMYKLA 
JONAVOJE

Jonavoje pradedama statyti 
dirbtinių trąšų gamykla, Joje 
daugiausiai bus gaminamos 
skystos azotinės trąšos. Skys 
tas azotas bus gaunamas kaip 
degamųjų dujų perdirbimo pro 
dūktas. Tuo tikslu į Jonavą 
bus pravestas 45 km ilgio dujo 
tiekis, kuris sudarys bendro 
dujotiekio Dašava (Ukraina) 
— Vilnius — Kaunas atšaką. 
Be pagrindinių gamyklos kor 
pušų bus dar įrengta amoiiia 
ko stotis, sausų gaminių ce 
chas, šiluminė elektros ir baiio 
nų pripildymo stotys.

— Šiauliuose pasirodęs KMi 
pėdos miesto dramos teatru, 
vasario mėn .pabaigoje suvai 
dino Voinič romano „Gilys“ 
inscenizaciją ir Kalderono ko 
mediją „Meile nežaidžiama“.

NETOLIMOJE ATEITYJE 
MATYSIME VISO PAŠAU 
LIO TELEVIZIJOS STOTIS

Lietuvos spauda rašo, kad 
Kauno televizijos perdavnno 

’stotis menkai perduoda V ii 
niaus televizijos stoties va.c 
dus.

Kanados gi televizijos si> 
čių sistema juosia visą Kana 
dą, o retransliacija siekia ton 
nuaustas sritis Amerikoje. Bet 
šis kontinentas tuo nepasiten 
kiną ir siekia toliau, — nori tu 
rėti ir Europos stočių pregra 
mas.

Jau yra planuojamos s.iteh 
tų perdavimo - retransliacijos 
stotys. Numatoma paleisti se 
rija satelitų, tam tikrame atstu 
me vieną nuo kito, kad jie vie 
nas kitą pakeisdami, nes ju sk 
renda dideliu greičiu, galėtų 
būti retransliacijos stotimis. 
Tokiu būdu satelitų pagalba ti 
kiinasi gauti Europos televizi 
jos stočių pragramas Ameriko 
je ir atvirkščiai.

Amerikos laikysena griežtėja 
2.

LEMTINGAS PREZIDENTO J. F. KENNEDY SPRENDI 
MAS DĖL ATOMINIŲ BANDYMŲ

korespondento)

missile“) ir galingus sprogimus 
didelėje augštumoje, kurie ga 
lėtų suardyti priešo orinę ko 
munikaciją ir radarą, t. y. visą 
atakos įspėjimo tinklą.

Šitokios ekspertų išvados 
privertė Prezidentą padaryti 
lemtingą sprendimą: kovo 2 
dienos vakarą jis pareiškė pei 
radio tautai ir pasauliui, jog ’ 
Valstybės pradės atominius 
bandymus atmosferoje antroje 
pusėje balandžio mėnesio, ne 
bent ligi to laiko Sovietų Ru 
sija pakeistų savo neigiamą la- 
kyseną ir sutiktų su kontroiiuo 
jamu atominių bandymų už 
draudimu. Tokiu atveju Prezi 
dentas Kennedy sakėsi pasinio 
šęs pats važiuoti ’ Ženevą pasi 
rašyti galutinę sutartį Preziden 
las motyvavo savo sprendimą 
tuo, kad vienašališki Sovietų 
atominiai bandymai gali ilgai 
niui pakreipti atominės galios 
balansą jų pusėn. Nors ligŠioli 
niai Sovietų bandymai dar n 
davė jiems atominės persvaios, 
palyginti su Jungtinėmis Vals 
tybėmis, tačiau tų bandymų re 
zultatų panaudojimas laborato 
rijose ir patikrinimas tolesniais 
bandymais gali prie to prixes 
ti. „Aš atvirai turiu jums pra 
nešti, — sakė Prezidentas, — 
kad tolesnės Sovietų bandymų 
serijos nesant tolesnio Vaka 
rų progreso, labai gali duoti 
Sovietų Sąjungai tokį ator i 
nio puolimo ir gynimosi paje 
gumą, kurs paskatintų jos ag 
resyvius užsimojimus”.

JAV NESIDĖS I NEGARAN 
TUOTUS SUSITARIMUS
„Prezidentas pažadėjo, kad 

šis kraštas niekad daugiau nesi 
dės į negarantuotus susitarimus 
susilaikyti nuo atominių bandy 
mų: „Dabar mes pakankama 
žinome apie sulaužytas dery 
bas, įtaptus pasiruošimus i.- 
avantažus, įgytus iš ilgu bandy 
mų serijų, kad mes kada nors 
sutiktume su nekontroliuojamu 
moratoriumu." Ne tik kempe 
lentingi moksliniai ir karini i 
sluogsniai, bet taip pat abi Ko 
ngreso partijos aiškiai remia 
Prezidento nutarimą.

Pastatymas sąlygos, jog ato 
miniai bandymai nebus prade 
ti, jei Sovietai iki to laiko ap 
sispręs sutikti su kontroliuoja 
mu uždraudimu, suverčia atsa 
komybę už tolesnes atomines 
lenktynes Sovietams. Nenu<- 
tabu tad, kad iš Maskvos per 
I ass tuojau pasigirdo piktas 

šauksmas: „Tai visiškai nepri 
imtina! Tai atsiduoda šanta 
žu!” Girdi, Kennedy čia nieku

Nukelta į 6-tą psl.

(Musų spec.

Prieš prasidedant- Ženevos 
deryboms dėl atominių bandy 
mų uždraudimo 1958 metais, 
Jungtinės Valstybės buvo atli 
kusios 153 paskelbtus bandy 
mus, Sovietų Rusija 55 ir Ang 
lija 21. Radioaktyvių krituli., 
padidėjimas ir beatodair-nės 
atominės lenktynės sukėlė vi 
suotinį susirūpinimą, kurs ir pa 
stūmėjo į minėtąsias dervbas. 
Joms prasidėjus, įsigal.o’o ban 
dymų moratoriumas (t. y. susi 
laikymas nuo jų), nors forma 
liai nesurašytas jokiame doku 
mente, bet tylomis šutai tas, 
kaip „gentelmen agreement". 
Trejus metus tęsėsi tos derybos 
be vaisių. Vakariečiai reikalą 
vo kad uždraudimas būtų tarp 
tautiškai kontroliuojamas. So 
vietai su jokia tarptautine kont 
role nesutiko. Deryboms dar 
tebesitęsiant, vakariečiai dar 
kartą gavo įsitikinti, kaip yra 
pragaištinga laikyti Sovietu;: 
„džentelmenais“: derybų e;go 
je, kada kiti laikėsi moratoriu 
mo, jie keletą mėnesių ruošėsi 
atominiams bandymams ir 
1961 m. rugsėjo 1 d. staiga pra 
dėjo sprogdinti Arktikoj-, dide 
Įėję augštumoje atomines 
bombas. Jie padarė tarp ketu 
riasdešimt ir penkiasdešimt 
atominių bandymų, įskaitai-/ 
ir vieną bombą didesnę kaip 
50 megatonų. Nei kaimyninių 
kraštų, nei Jungtinių Tautų prr 
šymai susilaikyti bent nuo tos 
didžiulės pabaisos sprogd'nimo 
nieko negelbėjo.

Pagaliau, š. m. sausio mėne 
sį vakariečiai nutraukė dery 
bas Ženevoje, kai Sovietai ga 
lutinai atmetė bet kokią tai .• 
tautinę inspekriją Nuo tos die 
nos, kai Sovietai sulaužė m;? 
ratoriumą, Jungtinėse Va'stybė 
se šešius mėnesius ėjo intensy 
vūs debatai: reikia ar nereikia 
atnaujinti atominius bandymus 
atmosferoje. Pradėti buvo po 
žeminiai bandymai (jų 16 bu 
vo paskelbta), bet jais tenkin 
tis nebuvo galima. J. V-biit 
Prezidentui buvo daromas d- 
delis spaudimas, tiek pačiame 
krašte, tiek iš užsienių, už ii 
'prieš asmosįeęinių bandymų 
atnaujinimą. Lemiamos reik
mės sprendimui turėjo analize 
tų galimų rezultatų, kurių So 
vietai pasiekė per savo pasta 
ruosius bandymus. Po ilgų ty 
rimų amerikiečių moksliniai ir 
kariniai sluogsniai priėjo prie 
išvados ir pranešė tai Pr< z den 
lui, jog Sovietai savo bandy 
mais bus pasiekę „žymaus ato 
minių ginklų pagerinimo“. Ir 
svarbiausia, jog tai liečia prieš 
raketinę raketą („anti-missile

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
9.
Iškilmingi vestuviniai pietus, tiksliau — vestuvinės vai-ėa 

tssėsi ilgai- Barvainiui buvo gera proga sudaryti nau 
ių pažinčių ir atnaujinti kaikurias senas, dar iš studentavim > 
aikų. Barvainis prie stalo iš dešinės turėjo, tur būt tyčia 

'ės pasodintą prie Barvainio seserį, labai panašią į Lilę, o <s ka, 
rėš Lilės motiną, kuri sėdėjo prie pat žento, kai Lilės kairėje 
puvo Vasario tėvas.

Vaises buvo paruoštos pagal laiką ir sąlygas. Kuki n, 
bet išlaikant gerą stilių.

Tačiau visų pirma jaunavedžio įmonės bendradarbiai pa 
tys paruošę padarė savo vyrinžinieriui staigmeną — paruošė 
Dono šampano po taurę ir vienas iš jų, sveikindamas jaunave 
džius, iškėlė tostą.

<— Viešnios ir svečiai, — kreipėsi jis susilaukęe visų t 
los, — leiskite man jaunavedžių garbei iškelti taurę šampano 
ir įmonės bendradarbių vardu pasveikinti mūsų vyresnįjį drau 
gą, sukūrusį šeimos židinį ir palinkėti jam ir jo žmonai saulė 
to gyvenimo mūsų tarybinėje šalyje. Taip gi leiskite pasveikai 
ti ir tėvus, susilaukusius šaunaus žento ir puikios marčios. Pa 
sitikėdamas, kad mūsų linkėjimai jaunavedžiams išsipildys, aš 
kviečiu visus mūsų linkėjimus išreikšti tradicine giesme „Ilgiau 
siu metų!“

Nuskambėjus linkėjimui, visi pradėjo vaišintis.
Barvainis jautėsi nepatogiai ir nejaukiai. Jam ir kalba su 

kaimynėmis nesisekė, nors jis bandė kalbinti ir iš dešinės ir iš 
kairės kaimynes.

Vaišiį metu, tas pat pirmojo tosto iškėlėjas, vaišių da 
lyviams pasiūlė pareikšti jaunavedžiams linkėjimų bei sveikini 
mų. Barvainis matė, kad ir jam neišvengti viešos kalbos, ir tas 
jį nervino. Bet kitos išeities nebuvo. Žinoma, jis, kaip ir vai 
šių vedėjas, galėjo pasitenkinti oficialiu, nieko nesakančiu svei 
kininiu. Laukdamas savo eilės, jis svyravo: pasitenkinti ofi 
cialumu ar ką nors pasakyti ir daugiau. Tiktai, kai atėjo jo lai 
kas, viskas kažkaip susuuaišė ir jis kalbėjo visai ne tą, ką orą 

bėgom planavo.
— Sveikindamas jaunavedžius, aš noriu pasakyti, — kalbė 

jo Barvainis, — kad mūsų gyvenimas palyginamai, neilgas, to 
dėl labai prasminga būtų jį sunaudoti protingai, atseit — nau 
dingai. Iš to sektų ir laimė sau ir nauda visuomenei. Deja, 
žmogus ne visada pajėgus tą padaryti, nes jis priklauso nuo 
gyvenimo sąlygų, kurios vieniems palankios, kitiems gi atne 
ša pražūtį. Spręsdamas pagal save, aš galėčiau pasakyti, kad 
mūsų likų sąlygos nėra palankios nei laimei kurti sau, nei nau 
dą daryti kitiems. Bet šia prasme gal šeimos židinys geriausia 
padeda nugalėti tas nepalankias sąiygas ir išvengti kai kurių 
sunkumų. Aš todėl linkiu jaunavedžiams gerai įsisavinti sąly 
gų savumus ir išsilaikyti sau ir tėvynei tinkamoje žmogaus ir 
piliečio pagarbos vertoje augštumoje.

Barvainis pastebėjo, kad tūli svečiai klausiamai priėmė 
jo sveikinimą, tur būt todėl, kad nebuvo apkrautas „tradinniu" 
krūviu, nes Barvainis nesuminėjo nei partijos, nei valdžios.

Barvainio dėmesį ypač atkreipė bendra nuotaika, kuri ne 
prilygo net jo vestuvių nuotaikai, nors ir jo vestuvės vyko oku 
nacijos jau laikais. Nežiūrint nei nuotaiką keliančio šampano, 
vestuves kaustė slopumas.

Daugumas sveikinimų buvo bereikšmiai, bespalviai.
Buvo pakviesti pasisakyti ir jaunevedžių tėvai. Lilės moti 

na, naminio audimo drabužiais, bet švariai atrodanti pagyve 
nusi moteris, trumpai pasisakė:

— Lilę ir Valdą aš laiminu ir linkiu sveikos šeimos. Pra 
šau neužmiršti Dievo, ir mylėti, ir gerbti vienas kitą. Linkiu, 
kad jūsų gyvenimas nebūtų toks, koks jis dabar yra mums, 
kolūkių žmonėms.

Valdo tėvas, per 60 metų senis, bet tvirtas ir žvalus, drą 
sios išvaizdos vyras, gražia Jablonskio, suvalkietiška, tarsena, 
kalbėjo ilgiau ir įspūdingiau, bent taip atrodė Barvainiui, ku 
riam senjoro Vasario kalba sukėlė visą spiečių prisiminimų ir 
naujų minčių, nedažnai jau lankančių jo galvą.

— Brangus sūnau ir marti, — jis pradėjo gana lėtai ir aiš 
kiai tardamas žodžius, kuriuos daugiausia kreipė sūnaus ad 
resu. — Jūs susituokėte laikais, kada mes, Lietuvos kaimo žmo 
nės, gyvename niekad nematytus mūsų šalyje laikus. Laikus, 
kada mes netekome visko, kada mūsų gyvenimas yra visiškai 
sunaikinta*. M ei, sūnau, gyvename sunkias dienas ir aš *in 

kiu, kad tau su žmona netektų tokio gyvenimo patirti. Jūs, 
miesto žmonės, — kreipėsi jis į visus vaišių dalyvius, — jūs ir 
neįsivaizduojate, kas dabar kaime dedasi. Mūs, gyvenimas ne 
tiktai laužomas, bet visai suniekotas. Nelengvi buvo carinės 
okupacijos laikai, bet mes buvome palyginamai laisvi žmonės 
ir pas save turėjome savo valią. Dabar mes esame beteisiai, be 
valiai vergai. Prašau man atleisti šį atvirą jums pasisakymą. 
Kalbu taip todėl, kad mano sąmonėje verda ir kunkuliuoja 
baisios kaimo žmogaus būsenos vaizdai. Tai neapipasakoja 
ma. Tai virš mano jėgų duoti jums vaizdą, koks dabar yra mū 
sų kaim. Gal okupacijos teoretikai gali apginti kokią ten atei 
tį, bet praktika yra baisi. Nėra žodžių pavaizduoti tai prie 
vartai, tai apgaulei, tam melui, kuris mus demoralizuoja ir žu 
do. Po to, kokiomis priemonėmis mes suvaryti j kolūkius, mes 
esame praradę bet kokius moralinius pagrindus, todėl mumyse 
išnyko tiesos ir visuomeninio atsakingumo supratimas. Rėži 
mae mus nušalino nuo moralės ir tiesos pagrindų, todėl dabar 
girdime kaltinimus, kad žmonės graibsto, savinasi valdžios 
turtą, nedirba. O kaip ir už ką dirbti, jeigu už darbo dieną 
duoda tiktai 2—3 kilogramus javų, dažnai ir tų supuvusių. . .

— Tėveli, — įsikišo jaunasis Vasaris, — mes paskaito 
me „Tiesą“ ir mes žinome, kaip yra iš tikrųjų. . .

— Vaikeli, — nutraukė tėvas, — jūs paskaitote netiesą 
r nesirūpinate mus ginti, mus užstoti. Aš pasiryžau pasakyti 

jums, miesto žmonėms, visą teisybę, nors gal mane paims į Si 
birą, kaip ir daugelį mano kaimynų, kurie priešinosi eiti į ko 
lūkį. Sūneli, tu nematei partizanų, kuriuos valkiojo gatvėmis 
ir laikė numestus turgavirtėse? Kokios reikia valdžios ir ko 
kios santvarkos, kad taip elgtis? Mes, kaimo žmonės, esame 
nužmoginti, suniekinti ir pasmerkti mirčiai. Mums, kaimo 
žmonėms, blogiau niekur nebus, todėl mes ir atvirai kalbame. 
Todėl ir j ums, miesto žmonėms, pasakome, kai tiktai pasitaiko 
proga, teisybę tiesiai ir atvirai. Sūnau ir martele, būkite lai 
mingi, bet teisybės nepaneikite, nes teisybė yra augštesnė už 
visus režimus, nes teisybė yra pats Dievas! Baigiau, nors ne 
galėjau pasakyti visko, ką norėjau, nes mūsų nelaimė neapsa 
koma. . .

Vasaris nutilo, susigraudinęs ir atsisėdęs parimo ant ran 
kos, nuleidęs galvą.

Bu* daugiau.
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Ar lietuvių kalba turi garsą kultuwWk&cwika
abejo, su lengvuoju h, kap 
augčiau minėtame pavyzdyje 
ha. Ir tikriau su ū.

„Lietuvių kalbos žodyne“ 
(HI, G-H. Red. koleg ; J. 
Kruopas, J. Kabelka, K. Ulvy 
das (atsak. red.), B. Vosylytė, 
Vilnius 1956) randame šitokių 
pavyzdžių:

„Ha, ką tai, kūmai, ženkli 
Šunes ant balso sulojo-

aha pastiprina 
ir keršto jaus

jau nieko čia 
Šiuo ehė pastip

Taip. Liaudyje galėjome iš 
girsti šitokių pavyzdžių:

„Simai, ar pašėrei arklius?” 
— „Aha.“ Čia tasai aha ats’o 
ja taip arba pa.

„Aha, vaikine, dabar gausi 
i kailį!” Čia aha past’prina 
grėsmę.

„Aha, tai tu man toks drau 
gas!” Čia aha patvirtina nu;- 
vytimą.

„Aha, šėtone, pakliuvai į ma 
no nagus! Čia 
piktą džiaugsmą 
mą.

„Ehė, vyruti, 
neištaisysi!”
rinamas nusivylimas.

„Ehė, kaip negražu!“ Page 
dinimas.

„Yhahaha!“ Pamėgždžioja 
mas arklio žvengimas. „Ko da 
bar žvengi kaip arklys: yhaha 
ha!“ (Kas labai garsiai ir ne 
gražiai juokias).

Girioje du žmonės arba du 
būriai išsiskyrę ar paklydę šau 
kia vienas kitą: „Uhū!“

Panemunėje vienoje kaboje 
pusėje dažnai galėjai girdėti 
saukiant keltininko „Uhū!“ 
Arba ilgai: „Uhūūū!“

Tą uhū kartais bandoma ra 
syti u-ū. Taip liaudis netaria.

Tasai augščiau minėtuose pa 
vyzdžiuose h ištariamas kietai 
gerkle. Bet yra Jr lengviau, 
taip pat gerkle, tariamas h, pa 
našiai, kaip vokiečių 
Haus. Pav.:

„Ha, tai pasakė: nei liko, 
nei reikėjo! Tuo ha 
nelauktas nustebimas.

Tokiu ha dažnai ir juokiaina 
si.

Kartais žmogus sučiaupta 
burna pasako: „Ūhū”. (Taip). 
Tiktai šito h tarimas panašus į 
ano pirmojo, kieto h, tarimą.

„Lietuvių kalbos žodyne“’ 
(T. I, A-B, redagavo J. Balči 
konis, Vilnius 1941) randame 
šitokių pavyzdžių:

„Aha, dabar žinosiu!—Aha, 
tai jis taip sakė. — Ar nunešei 
laiką? Aha.
neit, kad mes visi trys užsisė 
dom“.

„Ačiučiūk! Laikyk šunis — 
Tas šuo ahū ir ahū (staugia 
net pikta klausyt. — Kai šuo 
staugia, tai sako: Ahū, ahū ..”

Šuns staugimas įtariamas, bs

haben ar

išreikštas

Aha, tai dėl to

na*
ha ru ru, ha ru ru!“

„Ham, tam, ham lojo šuo.“
-,,Hė! hė! jau iš lovelės, L 

po duknelių išsiruopštei“.
„Liet, kalbos žodyne” (IV, 

I-J, red. koleg., Vilnius 1°57) 
randame šitokių pavyzdžių.

„Yhaha žvengia arklys. — 
Kai jis šaukia, tai atsišaukia — 
yhaha!
yhaha, tas veršiukas mū mil 
mū. — Arklys... spyrė į duris 
ir žvengė yhahaha".

„Pnbruko man nugarą . ir 
yhaha (arklį).“ 
pavyzdžių matyli,

Tas arkliukas

atėmė man
Iš duotų 

kad garsas h lietuvių kalboje 
vartojamas 
kams reikšti.

A. G. Giedraitis.
KANADOS BIBLIOTEKŲ 

SAVAITĖ
Kanados bibliotekų savaitė 

įvesta prieš ketvens metui, 
skelbiama šiemet balandžio m. 
8—14 dd., yra paskirta jums 
priminti, kad skaitymas yra lai 
mingesnio ir pilnesnio gyveni 
mo raktas.

Viešoji Biblioteka 
šas, kuris yra virš durų, reiŠ 
kia prašymą užeiti. Tarpe len 
tynų jūs galite ką nors skaily 
ti, skaityti žurnalus, pasižiūreii 
reikalingų knygų. Viskas yra 
laisva. Daugumoje bibliotekų 
jūs už kelis centus galite gauti 
knygą' neštis namo, ten išlaidy 
ti tris savaites, grąžinti, ir vėl 
gauti.

Tai yra viskas jūsų, džiaukis 
ir naudokis. Praktiškos knygos 
pagelbės jums gauti geresnį 
darbą, pagerinti geresnę kai 
bą, išlaikyti namus geresaej 
tvarkoj. Kitos knygos padės 
jums susipažinti geriau su jūsų 
kraštu, su žmonėmis su jūsų 
gyvenimo būdu, ir su jų papro 
Čiais. '

Ar jūs dar neskaitose anglų

kai kuriems jaustu

para

TAUTŲ KAPINYNAS 
SIBIRO TUNDROSE

Tokiu vardu išleidž’ama kny 
ga, kurioje bus atvaizduotas 
vergų ir kalinių lietuvių ir kitu 
tautų gyvenimas ir tragiškas 
likimas Sibiro tundrose. Veiku 
le bus suminėta daug tikrų fak 
tų, pavaizduotos vergiškojo gy 
venimo sąlygos, skirtos nukai- 
kinti išvežtus į Sibirą žmones. 
Knyga svarbi ir labai įdomi. 
Leidinį galima bus įsigyti pei 
„Nepriklausomą Lietuvą”.

GUERILLA WARFARE ON 
THE AMBER COAST

lietuviškai — Partizanai ginta 
ro krante. Tai K. V. Tauro 
knyga apie lietuvių rezistenci 
ją okupuotoje Lietuvoje. Šią 
angliškai parašytą knygą išlei 
džia ta pati firma, Voyages 
Press, kuri išleido ir kitas lietu 
vių angliškas knygas.

AKTORIAUS ST. PILKOS
DARBO SUKAKTIS

Balandžio 14 d 7.30 vai. va 
karo jaunimo Centro didžiojo 
je saleje (5620 So. Ciarem >nt 
Avenue), plačiai žinomas ir 
nusipelnęs lietuvių scenos me 
nininkas Stasys Pilka mini lie 
tuviškos kultūros baruose dar 
bo keturiasdešimtmetį. Drami 
nio rečitalio programoje, be 
Jubiliato, dalyvauja sol. Roma 
Mastienė, mezzosopranas ir 
komp. Vladas Jakubėnas. Dia 
loguose talkininkauja Elena 
Blandytė ir Juozas Raudoms 

St. Pilkos sukakčiai pamin.ti
Komitetas.

PROF. MYKOLAS 
BIRŽIŠKA,

Vasario 16 akto signataras, yra 
gavęs širdies priepuolį ir dabar 
turi gydytis. Malonu pažymėli, 
kad Profesoriaus sveikata eina 
geryn. Ir mes linkime Gerb. 
Profesoriui greičiau pasveikti.

* Kauno, Vytauto Did. univer 
sitetui suėjo 40 metų.

NAUJIENOS

kalboj? Tas neturi ju ssulaiky 
ti nuo bibliotekos. Ji gali jums 
pasitarnauti ir be to. Jūs galite 
skolintas muzikos plokšteles, 
filmus, paveikslų knygas ir kny 
gas jūsų kalboj.

Dauguma viešųjų bibliotekų 
turi didelius skaičius knygų 
įvairiomis kalbomis. (CS).

SOLISTAS A. KEBLYS 
MUZIKOS FESTIVALYJE

Kivvanis International ir 
Montreal Board of Trade ko 
vo 26—31 dd. Montrealyje su 
ruošė Montreal Competitive 
music Festival, kuriame daly 
vavo sol. A. Keblys, baritonas. 
Už Traviatos Žeimono ariją 
„Palikai tėvų namus” ir už kia 
sikinę dainą — R. Strauss 
„Prieblandos sapnas“ jis laimė 
jo pirmą vietą ir už liaudies dai 
nas — Už žaliosios girelės ir 
Vai toli, toli — abi K. V. i’n 
naičio ir Pamylėjau vakar — 
St. Šimkaus jis laimėjo ant-ą 
vietą.

Festivalio programoje su.ru. 
nėta ir Veronikos Bulotaite.) 
pavardė, kaip jauniausių 
nistų dalyvės.

KUPREVIčlAI 
MUZIKUOJA

Pianistas Andrius Kupre.i 
Čius visą laiką veiklus koncert. 
nėję estradoje. Po koncertu 
Clevelande, balandžio 8 d. jis 
koncertavo New Yorke Town 
Hall, pakviestas Columbia Ar 
tists Management Inc.

Jo sesuo smuikininkė, K p 
revičiūtė - Bergienė, kurį laiką 
atitraukta šeimyninių reikalų, 
dabar vėl grįžta į muzikos mt 
no sritį ir esanti įgavusi laba, 
gerą formą. Muzikos žinovai 
jos smuikavimą augštai įverti 
na.

LITERATŪROS VAKARAS
Kalifornijos liet. B-nė balan 

džio 24 d., 7 vai. vak. Lietuvių 
namuose, Los Angeles, St. Mo 
nica Blvd. 4423, ruošia litera 
tūros vakarą, kuriame savo kū 
rinius skaitys 10 rašytojų, vado 
vaujant J. Tininiui.

LIETUVIŲ DIENŲ 
paskutinėje laidoje yra daug 
įdomios medžiagos apie liet., 
vių gyventas sritis gilesnėje pra 
eityje. Medžiaga patiekta ar 
cheologės Alseikaitės - Gimbv 
tienės. Vaizdingumo dėliai pri 
dėti ir žemėlapiai. Tai labai 
verta dėmesio medžiaga, kuri 
turėtų dominti visus lietuvius 
ypač tuos, kurie be Lietuvos 
nepriklausomybės laiku ribų 
nieko daugiau ir nežino.
• Kapočius Juozas, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, knygų 
leidimo reikalais lankėsi Euro 
poje.

pia
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FAUSTAS
’ 21.

FAUSTAS
Bažnyčia, piniguočiai ir karaliai 
Priėšt negali niekad iki valiai.

MEFISTOFELIS
Po to karoliai, auskarai, žiedai 
Tarytum grybai arba riešutai 
Bematant atsidūrė jo kraitelėj. . . 
Jis godžiai viską sužėrė, paskui 
Jom pažadėjo atpildą danguj 
Ir išdulkėjo. O bobikė 
Tom pasakom patenkinta — ir tiki.

FAUSTAS
O Grethen?

MEFISTOFELIS
Liūdi, neina iš namų, 

Apie skrynutę mąsto dieną naktį: 
Kaip ji galėjo kambarin patekti? 
Ir kas ją atgabeno, įdomu?

FAUSTAS
Įsivaizduoju, kaip jai širdį gelia! 
Tau kitą teks parūpinti dėželę — 
Anoji buvo ne kažko verta.

MEFISTOFELIS
Fantazija tamstytės nepaprasta! \ 

FAUSTAS
Tegu bensyk vargšelė pasipuošia.
Toks mano noras. O dabar, kipšiitk, 
Nueik, prie jos kaimynės prisisuk!
Tiktai nebūk ištižęs tu kaip košė!

IŠVAŽIAVO“ | MASKVĄ 
PRAPLAUTI SMEGENŲ
Į Maskvoje, kovo 26 d. pra 

sidėjusį Sovietų S-gos kompo 
zitorių suvažiavimą iš Lietuvos 
išvyko 17 delegatų ir svečių, 
jų tarpe: kompozitoriai E. Eai 
sys, J- Juzeliūnas, St. Vainiū 
nas, J. Karosas, V. Klova, A. 
Račiūnas, A. Bražinskas, V. 
Baumilas, A. Belazaras, T. Ma 
kačinas, muzikologai J. Gaud, 
rimas, A. Venckus ir kt. E.

VILNIAUS OPEROS, 
BALETO TEATRAS

pastatė Čaikovskio operą ,,Jo 
lantą" ir baletą ,,Francescą da 
(Rimini“ (viename spektakly 
je). „Jolantą“ pastatęs J. Gus 
taitis iš kritikų „Tiesoje“ (A 
Kalinauskas) ir „Literatui oj< 
ir Mene“ (V. Mažeika) susi 
laukė aštrių priekaištų — tru 
ko išradingumo, scenines logi 
kos ir kt. „Jolantoje“ pašilo 
dė E. Saulevičiūtė, E. Čudako 
va, R. Siparis, A. Lietuvnin 
kas, J. Stasiūnas. V. Adamke 
vičius. Baleto pastatyme debiu 
tavo kaip baletmeisteris G. S'* 
balįiauskaiitė. Spektaklio diri 

gentu buvo R. Geniušas. E.
— Per Vilniaus televiziją bu 

vo peiduoti J. Avyžiaus apysa 
kos „Žmogus lieka žmogum* 
fragmentai. Režisavo A. Ker 
nagis.

— Vilniuje kovo mėn. vie 
sėjo iš Čili, P. Amerikos, atv 
kę dainininkai Svečius sveiki 
nant universitete, jiems būvi 
padovanota lietuviįška juosta 
ir studentiška kepuraite. Čilie 
čiai susipažino ir su lietuvių 
dainomis, liaudies instrumen 
tais.
KAUNO POLITECHNIKOS 

INSTITUTE
nuo balandžio 1 dienos veiaia 
7 fakultetai: elektrotechnikos, 
mechanikos ir cheminės prarno 
nes, mašinų gamybos, stcrty 
bos, santechnikos ir cheminės 
technologijos. Iki šiol institute 
veike 5 fakultetai.

Šiais metais į institutą bus 
priimta 2,810 naujų studentų. 
Jų tarpe vakariniame skyriuje 
ir neakyvaizdiniu būdu studi 
juos 11,362 busimieji inžinie 
riai.

TAIKOMOSIOS DAILĖS 
PARODA VILNIUJE

Vilniaus Dailės muzėjuje 
įvykusią parodą vertindama 
„Tiesa ‘ pastebėjo, kad pasta 
ruoju metu nemažą pažangą 
padarė dailioji tekstilė. Štai 
keli pavyzdžiai, kokias temas 
naudoja lietuvių tekstilininkų 
darbai — rištinis kilimas „Tai 
ka“ (dail. j. Balčikonis), „Žr 
dėk darybų Lietuva“ (da 
M. Dūdiene), sieninis kilimas 
„Ruduo kolūkyje“ (dail. K. 
Zimblyte) ir kt. Iškelti Lent 
vario fabrike atlikti kilimai — 
esą, šis fabrikas atsisakęs nuo 
miesčioniško skonio, rėkiančių 
spalvų kilimų gamyboje. Pa 
rodoje dar parodyti ir kerami 
kų darbai — A. Ličkutės - Ju 
sionienės, Jono Mikėno, P. Ge 
nienės ir kt. Šalia keraminių 
plokščių, parodoje buvo ir ce 
sertiniai servizai. Dėl savo mo 
derniškų formų, meninio ly 
gio lietuvių keramika vertina 
ma ir visoje Sovietų Sąjungo 

nors „Tiesa“ keramikam® 
prikišo užsienių indų formų 
pijavimą.

VILNIAUS 
FILHARMONIJOJE

kovo mėn. antroje pusėje 
ko lietuvių kompozitorių nau 
jų kūiinių peržiūros. Naują J. 
Juzeliūno kūrinį atliko Maig 
Dvarionaitės diriguojamas sim 
foninis orkestras. Naujus kuri 
nius parašė Kairiūkštis („J tv. 
natviška uvertiūra“), K. Gal 
kauskas (keletą dainų), estin 
dinius kūrinėlius parengė Bal 
sys, Dvarionas, Gorbulskis, 
Montvilas ir kt. E.

• Prof. St. Kolupailai padary 
ta akies operacija, kuri gera, p', 
sisekė. Profesorius, atgavęs re 
gejimą, dirba prie bibliografi 
nio veikalo II tomo.

• Dr. O. Labanauskaitė, 
žymėjusi žurnalistė, yra 
ir komersante: anksčiau 
vavo prekybos verslo įmo rese. 
o dabar pati Brooklyne, Union 
Avė. 370, atidarė siuntinių kon 
torą, gavo licenciją ir siuniS? 
siuntinius į Lietuvą, Lenkiją, 
Rumuniją ir kt.
mtmi»::it:nnn»n»»nnn:tnunnmunHm»Bwntnnnnnmnunitinintu4

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (I) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame

MEFISTOFELIS
Jo rnylistai tarnaut mes pasiruošę.

Faustas išeina
Ak, tie įsimylėję asilai,
Lyg niekur nieko, dėl jaunos merginos, 
Tur būt, supleškintų mielai
Ir saulę, ir mėnulį, ir žvaigždynus! 

Išeina.
KAIMYNĖS NAMAI 

MARTA
viena

Vyrelis mano buvo prastas,
Atleisk jam, Dieve! Ar neapmaudu, 
Kad jis po platųjį pasaulį bastos, 
O aš viena voliojuos ant šiaudų? 
Aš jį mylėjau, nebariau nė karto, 
Tikėjausi drauge amželį nugyvent...

Verkia
ZO gal jis miręs, Kad turėčiau bent 

Mirties jo liudijimą!
įeina Margarita 
MARGARITA

Marta! Marta!
MARTA

Širdele, kas nutiko tau? 
MARGARITA

Vos bepastoviu, linksta keliai!
Aš savo spintoj vėl radau
Gryniausio juodmedžio skrynelę;
Jinai visokių gražgrožių pilna. 
Kur kas puikesnė už aną.

MARTA
Nerodyk motinai — ji tuoj nuneš kleborui, 
Sukyš, kad vėl čia velnio monai.

MARGARITA
Pažvelki! Štai papuošalai liet

je.
ko

ivy

pa«i 
gabi 
daly

tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kuiną 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd. Str. 

Spring Valley, Ill., USA.

MARTA 
dabina ją

O, tu dabar kaip karalaitė! 
MARGARITA

Deja, į gatvę ar bažnyčią 
Išeiti taip man nevalia...

MARTA
Nagi užsuk dažniau į mano gryčią 
Ir džiaukis prašmatniąja skrynele. 
Kiek nori priešais veidrodį staipykis — 
Man į tave žiūrėt gražu.
Kantrybės! Greitai šventė bus kaip sykis. 
Ir tu pradėsi rodyt pamažu 
Daiktelį po daiktelio: grandinėlę, 
Dar kiek palaukus — auskarus; o jei 
Mama prikibs, tai pameluosim jai.

MARGARITA
Bet kas gi toks galėjo vėlei 
Man atgabenti dovanėlę? 
Nenorom ima baugulys mane.

Kažkas beldžiasi
Nejaugi motina?.. Ak, Dieve!

MARTA 
žiūrėdama pro durų langelį

Ne,
Tai kažin koks vyriškis, pašalietis. — 
Prašau.

MEFISTOFELIS 
įeidamas

Atleiskite. Drįstu tikėtis, 
Kad jūs nesikratysit manimi.

Pagarbiai traukiasi atatupstas prieš Martą 
Norėčiau Martą Šverdtlein pamatyti.

MARTA
Tai aš. K* jūn o»ao turit paaakyri?

MEFISTOFELIS
Martai pusbalsiu

Štai mudu ir pažįstami!
Tačiau pas jus, kiek suprantu, 
Yra viešnia kilminga šiuo metu. 
Tad netrukdysiu. Gal popiet 
Užbėgsiu valandėlei pakalbėt.

MARTA 
garsiai

Dievuliau! Svečiui pasirodė
Kad Gretchen — bajoraitė!.. Duodu žodį!

MARGARITA
Jūs darot man per didelę malonę.
Juk aš gi prasčiokėlė, mielas pone! 
Ne mano tie karoliai.

MEFISTOFELIS
Nesvarbu.

Aš apie jūsų povyzą kalbu, 
Apie valdingą žvilgsnį, manieras. .. 
Vadinas, pokalbiui jums laiko atsiras? 
Labai džiugu.

MARTA
Ką man pranešit naujo? 

MEFISTOFELIS
Naujieną aš turiu ir privalau ją 
Su širdgėla paskelbti: jūsų vyras mirė 
Ir žmonai atsiuntė labų dienų.

MARTA
Brangiausias balandėli! Mano vyre! 
Tavęs nebėr? O, kam aš gyvenu?

MARGARITA
Neverk taip gailiai, nesisielok, Marta! 

MEFISTOFELIS
Liūdna istorija, bet išklausyt ją — verta.

Bus Jauniau. i

su.ru


IWi. IV, ii. - lif. li(Hi) ‘ N I M ! X L A II i 8 ii A L I i T U V A „ . I HL
—»«»—W»> II I 1 'T—#HI»II ■■ ’’■■'I—   w r-.ĮĮ II Ill'T.-Ill -■ 1- TI ». ' ~TTWH TT   S'"’* i— ' " I—...— ».■ .-■ ' , ---------- |Tn|||| _ _U4J|LJ 

WINNIPEG, Man.
PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU

įžymėti, kad baliuje nebuvo) 
šokta ir 
balius buvo grynai tik silkių. 
Baliaus rengėjos buvo tik mc 
terys t. y. Genovaitė Baniuko 
nienė, Zuzana Kračikienė ir L. 
Samulaitienė. Vakarienė buvo 
kuo puikiausia.

Parengime tvarka buvo 
vyzdinga. Banketas klubui 
vė apie 60 dol. pelno.

NELAIMĖS
Kovo 24 d. iš St. Boniface 

ligoninės sugrįžo Česlovas Sur 
dokas.

Pereitais metais jis dirbo J. 
S. Quinn Construction Co. 
Ltd. ir užėjus šalčiams pašalo 
dešinės kojos nykštį. Liga taip 
susikomplikavo, kad reikėjo 
nupjauti pirštą. Išėjęs iš ligoni 
nes buvo vėl pradėjęs dirbti. 
Tačiau bedirbdamas vėl pasi 
juto, kad koja netvarkoje. Da 
Ktarai pripažino, kad pirštą re, 
kia nupjauti iki pat letenos, nes 
buvo pavojus, kad liga nepers' 
mestų toliau į koją. Išgulėjus 
ligoninėje porą savaičių, koja 
pradėjo sveikti ir atrodo, kad 
2-ji operacija bus pasisekusi lai 
mingai.

VESTUVES
Vasario 24 d. St. ir Br. Bu 

jokų sūnus, kuris ėjo 20-tus 
metus, snsituokė su svetimtau 
te Koreen Ruth Bennett.

Sutuoktuvės įvyko šv. Kari 
miero lietuvių parapijos bažny 
čioje.

Jaunosios tėvai yra gimę 
Kanadoje, taip pat iš maišytos 
šeimos — babtistų tikėjimo 
Vestuvių balius buvo suruoštas 
Airlainet Motor salėje, kur vy 
riausiu šeimininku buvo pals 
jaunosios tėvas Bennett. Vestu 
vėse dalyvavo ir lietuvių.

Vadovaudamiesi KLB-nės 
Krašto V-bos pranešimu, skel 
biame, kad Winnipego įmeile 
ir jo provincijoje KLB-nės V- 
tos Krašto Tarybos rinkimai 
įvyks balandžio 29 d. 
dienį) nuo 9 vai. ryto 
vakaro.

Nuo ryto iki 1 vai. 
vyks Šv. Kazimiero 
bažnyčios saleje. 
Avė., o nuo 1 vai. iki 9 vai. 
rinkimai perkeliami į J. Dėme 
rėčkų krautuvę, 170 Isabel St.

Sulig tų taisyklių punktu 10 
b. pranešame visuomenei, kad 
rinkikų sąrašai yra iškabinti lie 
tuvių parapijos salėje — suin 
teresuoti rinkmais, gali pasitik 
rinti ir gauti reikalingų infoi 
macijų pas rinkimų k-jos p-ką 
Vyt. Kriščiūną, telef. GR 4 
4522, o taip pat ir J. 
kų kiautuveje.

Be to, skelbiame, 
Gregor, Man. ir jos 
ie, gyveną lietuviai suinteresuo 
ti rinkimais, taip pat gali pasi 
tikrint ir gauti reikalingų infor 
macijų tuo pačiu adresu.

T ačiau, kad ta apylinkė ne 
veikia kaipo seniūnijos rėmuo 
se, balsuoti galės, tik Winnipe 
ge, nes atskira rink’mų komi... 
ja ten nesudaroma, tačiau nn 
kikas, vaduodamasis KLB-nės 
Kr. 1 arybos rinkimų taisyki. 
48 punktu, galės balsuoti paš 
tu, bet privalo laikytis paskelb 
tų taisyklių tvarkos.

Balsuoti yra kiekvieno susi 
pratusio lietuvio pareiga. 
Rinkimų Komisija Winnipege.

SĖKMINGAS SILKIŲ 
BALIUS

Kanados lietuvių klubas Ma 
nitoboje kovo 17 d. (sešt.) su 
rengė silkių balių. Tenka pa

nebuvo dainuota, nes

(sekma 
iki 9 v.

rinkimai 
lietuvių 

432 Elgin

Demerec

kad M c 
apylinke

SAULT Ste. MARIE, Ont
SENSACIJOS

Visos tos 
yra plačiai 
dienraštyje

„Sault

MIESTO
Kaip visur, taip ir pas mus, 

vienodas bei monotoniškas gy 
venimas yra paįvairinamas ve 
linėinis sensacijomis, kūnų Jaž 
nokai pasitaiko. Štai, pavyz 
džiui, dienos metu pačiame 
mieste nušauna mešką ar ko 
kie „nogudnikai“ išprievanau 
ja ką ar apiplėšia kokią krau 
tuvę.

da

tuo laikd knūsŲ mieste gyv^t u 
siems 10,000 gyventojų. Šian 
dien miestui paaugus ligi 43 
tūkst. gyventojų, (su priemies 
čiais netoli 65,000 gyventoji'''. 
Šis dienraštis yra įsikūręs nuo 
save didžiuliame naujame pa 
state, turi naujausias moder 
nias spausdinimo mašinas, išiai 
ko (be poros šimtų laikraščių 
mešiotojų) 164 nuolatinius tar 
nautojus tik mūsų mieste, ap 
tarnauja daugybę kaimyninių 
mažesnių miestelių ir kasdien, 
šešias dienas savaitėje, atspaus 
dina apie 20,000 egzemplio 
rių. 50 metų sukaktuvių proga 
„Sault Star“ išleido 112 psl. 
sukaktuvinį egzempliorių, ku 
riame buvo apibūdinta ne tik 
šio dienraščio, bac ir viso mies 
to stambesnių darboviečių, įmo 
nių, įstaigų ir biznių vystymo 
si bei augimo istorija. Nors eks 
pertų nuomone, šis dienrašti 
nėra geresnis ar skirtingas nuo 
kitų Kanados provincinių mies 
tų dienraščių (o šios korespon 
dencijos autorius dažnai šį die.i 
raštį apkaltina bailumu ir pi 
gaus populiarumo jieškojimu), 
tačiau reikia pažymėti, kad tai 
yra antikomunistinis dienraštis 
ir kad šių auksinių sukaktu'ių 
proga ,,Sault Daily Štai“ gavo 
sveikinimo telegramą net iš J. 
Amerikos Valstybių preziden

to Kennedy, už geriį santykių 
<r palankių nuotaikų propaga 
vimą su Jungt. Amerikos Vali 
tybėmis.

Praėjusį mėnesį,
vieną naktį,

trys įsismaginę vyrukai įšilau 
žė į piivatų butą, kur ištraukę 
iš lovos apmušė uei apglušino 
buto savininką ir visi trys išpri 
vartavo savininko žmoną, o 
vykdami dar pasiėmė buto sa 
vininkų patefoną. Dar tą pa 
čią naktį šis nedorasis siautėjų 
trejetukas buvo areštuotas ir 
dabar laukia teismo.

Aukos bei rinkliavos
gerokai vargina mūsų miesto 
gyventojus, o kartu ir mūsų 
tautiečius. Pernai metais mū 
sų mieste ir priemiesčiuose bu 
vo surinkta apie vienas milio 
nas dolerių dviejų miesto ligo 
ninių praplėtimui. Šiais metai. 
vadinamasis „United appeal 
(apimąs 17 labdaros organi... 
cijų) planuoja surinkti apie pu 
sę miliono dolerių ($435,000). 
Vietinės katalikų bažnyčios >rgi 
neatsilieka pasipinigavime. Vi 
sose miesto katalikų bažnyčio 
se stipiiai raginama visus kata 
likus namų savininkus moK''»i 
mokesčius tik kaipo katalikų 
(separate) mokyklų rėmėjams.

Nukelta i 6-tą psl.

Filmų menas

vietinės sensacros 
aprašomos miesto

Daily Star“,
kuris neseniai atšventė savo 50 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Prieš 50 metų, iš savaitraščio 
pasidaręs dienraščiu, „Sault 
Star“ kasdien atspausdindavo 
tik apie 3000 egzemplioiių,

UN 1-6687
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PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

PIRMOJI KOMUNIJA

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT
(243 D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen
Public Relations Rept tentative

Office
750 Lucerne Road. Mount Royal 

RE 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT HOUSE 
(243) Lighter flavour, 

delightful taste.CALVERT OLD RYE
1242-B) Blended with choice whiskiM 

aged in 20-yaar-old cailca.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens&Textiles
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) ]

Importuojame iš Anglijos Į
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.

kostiumams ir suknelėms. <
Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. < 

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

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS 

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėtas.

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

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

„The Montreal Star" sekma 
dienio numeryje įdėjo Rūtos 
Kilmonytės atvaizdą ir pažy 
mėjo, kad ji vaidina vedam# 
ją rolę filme „Sergeant 3“, drau 
ge su filmų žvaigždėmis Frank 
Sinatra, Dean Martin, Sammy 
Davis Jr. ir Peter Lawford Ir 
pažymėjo, kad „Miss Lee ’ įi 
muši čia, Verdune.

Šis filmas—„Ssrgeant 3“— 
taikomas ir Montreahui.

Rūta Kilmonytė - Lee jau 
dalyvavo 8 filmuose. Su R. 
Kilmonytė yra padaryti 56 te 
levizijos filmai. Filmų kritika' 
Frank Senator, rašydamas apie 
ją, pažymi, kad ji yra viena ga 
biausių jaunųjų filmo aktorių. 
Jis, be ko kita, pažymi, ka ! 
Rūta Lee yra lietuvaitė

Rūta Kilmonytė - Lee Hol 
lywoodo filmų žvaigždžių ku 
rorte, Palme Spring, tur puik:ą 
vilą, kurioje viešėjo ir monl 
realietės p. Jokubauskienė ir p. 
Rutkauskienė, kai viešėjo Kai’ 
fornijoje. R. Kilmonytė - Lee 
žada apsilankyti Montreaiyje, 
nes nori tesėti žodį, duota 
montrealiečiams prieš 8 metui 
Šv. Kazimiero salėje.

SOVIETINĖ SPAUDA 
APIE J. MEKO FILMĄ 
„Pergalė" 3 n-ry paskelbė, 

kad Maskvoje einąs „Iskustvo 
kino“ žurnalas 1 n-ry paminė 
jo J. Meko JAV-se pagamintą 
filmą „Medžių ginklas“. Esą, 
J. Mekas, kuris „iki šiol buvo 
plačiai žinomas kaip kino kri 
tikas“, savo darbą pagrindęs

vairus
DRAUDIMAI

BELLAZZI- LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Vacys Zižys 
įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

A. NORKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ!.

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

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

i KILMONYTĖ-RŪTA LEE IŠKYLA J FILMŲ 
ŽVAIGŽDES

„buržuazinės estetikos koncep 
cijomis, tačiau juose neretai su 
skamba ir pažangių minčių“. 
Tos mintys, nurodo „Pergalė", 
atspindinčios „blaivią jauno, 
sioa amerikiečių inteligentijos 
pažiūrą į kapitalisainio pašau 
lio kultūrą“. J. Meko pasisaky 
mai filmo reikalais buvę pa 
skelbti lenkų spaudoje ir „Is 
kustvo kino“. E.

MAIRONIO METAIS PAM 
IRŠTAMI LIETUVIŠKO 

FILMO REIKALAI
Algirdas Gustaitis

Maironis. Kilnus, brangus 
vardas!

Maironio metai — uc'uv.'i 
kultūros metai. Gerai. Bet kai 
kurie šūkiai, net Tautos dai 
niaus paskleisti, po ilgų metų 
gali nustoti svarbos ar net buri 
netikslingi. Sakysime: „Paims 
me arklą, knygą lyrą ir eisime 
Lietuvos keliu". Knyga ir lyra 
yra tvarkoje, bet arklas — ja i 
per daug atgyvenęs franku, 
net ir perkeltine prasme.

Prof. Viktoras Biržiška sure 
do gerą, tikslesnį, lietuviam* 
haudmgesnį pakaitalą; Lietu 
vos čelias vispusiškai: tad, kain 
šiandien įsitikinau, ir tokį suk, 
galima iškelti: paimkim kny 
gą, filmą, lyią ir eikim Lietu 
vos keliais (1959 metais),

Be abejo, galima postringau 
ti ne tik apie arklą, bet ir ki<> 
kius senobinius dalykus, jieško 
ti ar net surasti jiems santimen 
talių žodžių. Ne vien senove 
mes, lietuvių tauta, gyvu. 
bartis, svarbiausia Tautos at-. i 
tis turėtų mums labjausiai lūpe 
ti.

Nukelta į 6-tą psl.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Furds 
investavimams; 

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.

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.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q. TeLi DO 6-3684.
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KANADOS „TAIKOS ŠALININKAI“ IR 
BALTOS PELĖS

Kovo 10 d. suruoštame Alas 
sey Hali mitinge kalbėjo Br. 
Gvinėjos premjero Jagan žmo 
na. „Taikos šalininku“ tvark 
dariai apstumdė ten ąpsilank’u 
sius Toronto u to studentus. 
Stud. P. Apšę, latvį, turėjo iš
gelbėti policija.

Bet kas buvo gražiausia, ’ai 
antikomunistas atsinešė ir pa 
leido baltų pelių, kurios takais 
pradėjo bėginėti, o „taikos 
lininkai“, išsigandę, sujudo, 
jas pradėjo vaikyti.

Vienas fotografas pav i o 
nufotografavo baltąją pelę prie

33

ir

pat scenos. Tokiu būdu Jagan 
paskaita buvo sutrukdyta.

Globe & Mail įdėjo pelyčių 
ir „taikos, šalininkų“ sąmyšio 
nuotrauką.

„PARAMOS” KASA
Lietuvių kredito kooeeraty 

vo Toronte, nuo vasario mėn. 
9 dienos bus atidaryta: diems 
metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 
min. kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 
8 v. 30 min. tiktai pirmadie 
niais ir penktadieniais.

Filmų menas
Atkelta iš 5-to psl.

Žemės arimas naudingas da 
lykas. Jei ne arklas, tai kito 
kiais įtaisais Geras žemės išun 
bimas reikalingas ištisos eilės 
kitokių įrankių ne tik matucų, 
kauptukų, akėčių, drapakų ir 
tt., bet trąšų, kruopščių rankų, 
gero laiko ir ta.

Šiais laikais atiasta kiek 
spartesnių^ modernesnių da 
lykų sėjos paruošimui. Arklas 
iau atsilikęs, 
mos, beriamos 
augmenija, 
daiginami 
jie ginami 
kos negrai 
vo lyseles

Ar čia jau kita tema? Bet ko 
dėl grįžti tolimon, modem š 
kai kartais neįdomion seno 
vėn. Kodėl juos traukti link ma 
ziejinių eksponatų? Kodėl ne 
Kalbama, nejudinama šiems lai 
kanu suprantamesniais is>:r- .ri 
kūnais? Apie ateitį, kad ir kū 
rybine prasme, kalbant kažin 
ar naudinga minėti strėles, jie 
tis, trinyčius, ratelius, molines, 
šiaudines bakūžes. Taip lier i 
viškuman nepatrauksime savo 
jaunimo, visur matantį automo 
bilius, modernius įtaisus, ra 
ketas, televiziją, filmus.

Vienos garbingos, kultūrinė- 
organizacijos vardu, penkių 
valdytos narių pasirašytu, spau 
doje paskelbtame atsišaukime 
skaitome: „Maironio metais vi 
sa jėga atsigrįžkime veidu į 
lietuvišką kultūrą- dėmesys lie 
tuviškai knygai, dailininko pa 
veikslui, lietuviui kompoziib 
riui.“ Ir toliau: „Ypatingas d j 
mesys jaunimui Jo įaugimas i 
lietuvišką kultūrą tebūnie mū 
sų visų gyvybinė pareiga“.

O kur lietuviško filmo reik t 
lai? Filmas yra lab ū svarbus 
kultūros reiškinys. Lietuviškas 
filmas jau gyvuoja kelios de 
šmtys metų. Kodėl norima jis 
slopinti, užuomaršy laikyti? Ko 
dėl nesistengiama jis puoseiė ■ 
Kodėl nenumatoma padary’i 
lietuviško filmo šventę?

raketinio
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yongc) 

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

-Res. BE 3-0978

Lėktuvais lieja 
trąšos, ž^lė^, 

Dirbtiniu lietum 
pasėliai. Purškimais 
nuo parazitų. At'n 
arklais tebekuičia -■ • 
tarp džiuglių.

Broliai ir sesės lietuviai, š’uis 
laikais svarbiau filmas, negu 
medinis arklas. Judinkime lie
tuviško filmo reikalus net ir ark 
lo pagelba.

AMERIKOS LAIKYSENA...
Atkelta iš 3-čio psl. 

nerizikavo tokią sąlygą staty 
damas, nes jis iš anksao galėjo 
žinoti, kad ji Sovietams bus ne 
priimtina. Taip byloja Tass ir 
sivietinė spauda. Kaip išsisuki 
nės oficialieji atstovai, tai pasi 
rodys naujoje Ženevos konfe 
rencijoje, kuri prasidės balan 
džio 14 d.

Kad per ateinančius pusant 
ro mėnesio būtų pasiekta io, 
ko nepasiekta per praėjusius 
trejus metus, vilties labai ma 
ža. Tad atominės lenktynės, 
matyti, eis pilnu tempu. Kodėl 
jos reikalingos vienai ir antra 
pusei? Argi dar permažai turi 
ma bombų? Žinovų teigimu, ra 
ketiniame amžiuje atominę ga 
!ią nulemia ne ginklų kiekybė, 
o kokybė, būtent: juo didės 
nis ekspliozyvinis pajėgumas, 
juo mažesniame svoiyje. Gi •»’ 
eityje vykstančioms atominėms 
lenktynėms gal net ne tiek svui 
bu ofensyvinių ginklų ištobuli 
nimas, kaip defensyvinių, t. y. 
priešraketinių pabūklų pasiga 
minimas. Ligi šiol dominuoja 
ofensyviniai atominiai ginklai. 
Kiekviena pusė turi jėgų sun.u 
kinti kitą, ir nė viena neturi 
priemonių nuo to atsiginti. 
Tad, sakoma, dabar viėšpalau 
ja „atominis remizas”, atomi 
nio siaubo balansas. Bet kas 
įvyktų, jei tas balansas būtų 
staiga sugriautas, kai viena pu 
sė kokiu nors moksliniu ste 
buklu tsigytų palikimą defėnsy 
vinį ginklą?

Varžybos tarp ofensyvinių 
ir defensyvinių ginklų eina nuo 
pat žmonijos storijos pra 
džios, ar bent jau nuo lanko ir 
strėlės gadynės. Ir vargas tai 
šaliai, kuri atsiliko defensyvi 
nių ginklų prasimanymo srity! 
Štai svarbiausiai dėl ko abi ša 
lys veržiasi į bandymus atmos 
feroje, nes juk požemyje prie? 

ginklo neišbandysi.
Žinoma, jei ir abi šalys da 

rys tokią atominę pažangą, ku 
ri išlaikytų „siaubo balansą", 
tas balansas vistiek slėptų savy 
mirtinus pavojus. J 
niain puolimui gali būti panau 
dotos ne lik raketos (,-,irusi 
liai“), bet, ko gero, ir erdvėlai 
viai (space tįhjps.). Jei astre 
nauto kapsulė galėjo būti tris 
kart apsukta aplink žemę ir nu 
leista visai netoliese jos lai) 
kiančio laivo, tai kodėl tokia 
Pat kapsulė su atomine bomba 
negalėtų būti iŠ orbitos (nepa 
siekiamos jokiam „anti-missi 
le“). nuleistą . į Baltuosius Rv

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir irivalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 mįn. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

SUDBURY, Ont
KOMUNIZMAS IR DARBO UNIJOS KANADOJE

CBC-TV kovo 18 d. valai 
dinėje „close up“ programoje 
davė pasikalbėjimą ir pareiŠKi 
mus komunistų partijos nario 
Walter Koczmar, po priesaika, 
apie komunistų kontroliuoja 
mą Mine Mill & Smelter uni 
ją. Minėta unija veda milžin.š 
ką kovą su didžiule Steelwor 
kers unija dėl darbininkams 
atstovavimo teisių Sudbury, 
Ont., Thompson. Man., Port 
Colborne, Ont. ir kt. Tam rei 
kalui jau išleista daugiau kaip 
milionas dolerių darbininkų pi 
nigų kiekvienoje unijoje.

Aukščiau minimos TV Clo 
se up-programos trumpą apra 
šymą davė The Telegram, To 
ronto, kovo 19 d. laidoje, jis 
įrodus, ir lietuviai įdomaujan 
tieji unijų reikalais, turėtų pa 
skaityti.

1. Koczmar komunistų par 
tijos narys pareiškė: — kad 
Mine Mill unija steigdama sa 
vo skyrių INCO darbininku 
tarpe Thompsone pirmiausia su 
organizavo komunistų partijoj 
„Pionierių klubą”.

2. Mažiausia pusė iš visų 12 
valdybos narių buvo komuni.s 
tai ir unijos darbo programą 
nustatinėdavo be narių atsiklau 
simo per susirinkimus.

3. Margaret (Peggy) Po' 
poff, 1026 unijos skyriaus, sek 
retorė ir žmona tos pat unijos 
skyriaus vicepirmininko, karti’ 
ėjo vietinio Thompsono komu 
nistų partijos skyriaus sekreto 
riaus pareigas.

4. Mine Mill Centro v-bo. 
p-kas Kenn Smith organizaci 
niams reikalams Thompsone, 
gavo 6 asmenis iš Toronto ko

St. CATHARINES, Ont.
RINKIMINIS SKELBIMAS

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-1J05. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

mus arba į Kremlių? Todėl ir 
Prezidentas Kennedy savo to 
j e istorinėje kalboje primyga 
nai pabrėžė, jog Jungtinės V- 
bes siekia visų pirma atominių 
ginklų panaikinimo ir bendro 
nusiginklavimo, ir skelbiamieji 
bandymai turėtų tik pasitarnau 
ti tam, kad priešiškąją šalį į 
tai palenktų. Pavyks tai ar ne 
pavyks, bet šiuo metu galima 
viena pasakyti: Jungtinės Vals 
tybės užėmė aiškią ir tvirtą po 
zic.ją. J. Pj.

SAULT STE. MARIE... 
iš 5-to puslapio, 
kad daug katalikų

Atkelta
Pasirodo, _
namų savininkų, šiuo laiku sa 
vo mokesčiais, kurie yra mažę.- 
ni, remia viešąsias (public) mo 
kyklas. Ši akcija atrodo teisia 
ga. Jeigu esi katalikas, tai remk 
šaVo mokesčiais katalikų no 
kyklas. Tačiau to negana. Vie 
na katalikų bažnyčia išleidc ap 
linkraštį, raginantį savo dirban 
čius parapijiečius be paprastų 
šventadienio aukų, dar pasiža 
dėti vienerių metų laikatarpv 
je didesnę auką parapijos sko 
lų išmokėjimui ir nemažai už 
siprašoma. Kad bažnyčią rei 
kia paremti, tai tuo niekas ne 
abejoja, nors šios koresponden 
cijos autorius yra pats prakti 
kuojantis katalikas, tačiau ir jo 
nuomonė yra, kad 10% uždai 

Juk atom' bįo ąuka yra perdidelc.
Mums lietuviams, yra dar ir 

kitokių ypatingų išlaidų, kurių 
neturi vietiniai seni Kanados 
gyventojai, kuriems nereikia 
aukoti jokiems lietuviškiems 
fondams, nereikia lietuviškų 
knygų ir laikraščių, nere>k a 
remti gimines Sibire ai soviet' 
nėję Lietuvoje ir tt. Tačiau ai 
kas norės šį reikalą suprasti \ 
kas jiems tai išaikins?!

Korespondentas.

nėra, bei 
nuomonių

munistų partijos centro.
5. International Nickel Co 

pradėjus 1960 m. statybos dai 
bus Thompsone, Britiš Colurr. 
bia komunistų partija, tuoj pa 
siuntė 9 partijos narius veikli 
tarp darbininkų.

6. Išrinkus pirmąją unijos 
bą — visi komunistų partijo.. 
nariai.

7. INCO baigiant verbuoti 
darbininkus statybos darbams, 
kom. pajtija per visokias kom 
binacijas įstatė dar 20 savo 
žmonių.

8. Įsteigtas 3 partijos narių 
politbiuraą, kuris nustatinėjo 
unijos veiklos kryptį visoje apy 
linkėję.

Keneth Smith Mine Mill 
& Smelter Workers centro pir 
mininkas išvakarėse National 
Convention pareiškė, kad jis 
apie komunistų infiltraciją į 
Mine Mill uniją nieko nežinąs, 
o partijos narys Wiliam Claus, 
I sekretorius komunistų parti 
jos Thompsone, pareiškė, kad 
keletas aktyvių partijos narių 
sėkmingai darbuojasi 1026 uni 
jos skyriuje. Be to Kaczma- 
dar pareiškė, kad jį pasamdė 
unijų organizacinam daibiv 
Komunistų Parti/os centras 
Toronte College - Spadina 
Avė., ir tuoj su kitais treniruo 
tais nariais pasiuntė Intematio 
nal President Kenn Smith ži 
nion. Pats Ken Smith jam pa 
reikęs, kad Mine Mill unija 
reikalinga gerai išlavintų p.i’ 
tijos narių unijos skyriui Tho 
mpsone organizuoti. Vėliau tas 
pat Kaczmar buvo, tam pa 
čiam darbui, pasiųstas į Port 
Colborne. Bet čia Mine Mill 
pralaimėjo ir visas unijos sky 
rius perėjo Steelworkers — C 
LC žinion, tada jis metė darbą 
ir po priesaika pareiškė visuo 
menės žiniai.

J. Kručas.
LIETUVIŠKAIS KELIAIS

Namų be dūmų 
smulkūs dūmeliai
skirtumuose bei atviresniuose 
išsireiškimuose, tai visai natūra 
lūs ir beveik neišvengiamas da 
lykas. Kaip kitur, taip pašilai 
ko ir pas mus. Bet džiugu, kad 
mūsų kolonijos tautiečiai lietu 
viškos pareigos jausmą luii 
augštą, o vieningumas bendiuo 
se reikaluose gali būti pavjz 
džiu didesnėms kolonijoms.

Malonu, kad daugelis, net 
ir neprašyti siūlosi ir remia .en 
giamą jaunimo vasaros stovyk 
lą. Yra asmenų, pasiūliusių au 
mokėti jaunimo konkursines 
premijas, k. a. mandagiausiam 
stovyklautojui, gražiausiai kai 
bančiam lietuviškai ir kt. Vie 
na premija pasiūlyta už pagau 
tą didžiausią žuvį. Tai gražu. 
Tą matydama L. B. V-ba nu 
tarė už stovyklavimą mokes 
čio nenustatyti, bet paleisti 
laisvą auką. Tam reikalui > V"s 
ti aukų lapai. Aukotojai bus 
skelbiami lietuviškoje spaudo 
j e. Smulkesni pranešimai tuo 
reikalu, bus greit paskelbti. 
Prie šio dedame antrą stovyk 
lai aukojusių asmenų sąrašu 
po $10 — St. Krivickas, L 
Glizickas, A. Gatutis, po $5. 
Al. Kusinskis, J. Šleinius, P:. 
Gustas ir VI. Kriaučeliūinas, 
po $2: P. Brauklys ir po $1; 
Stepčinskas, Ant. Bruškys. Už 
aukas B. V-ba širdingai dėko 
ic.

L. B. Apylinkės Valdyba
LIETUVIŠKŲ REIKALŲ 

RĖMĖJAI
Malonu skaityti „NL“ — 13 

(783) žinutę iš Hamiltono, Kad 
The Fontain Beuty Salon, 24% 
King St. E., vedamas I. K. 
Balčiūnų, turi puikų pasiseki 
mą. Gražu matyti nuoširdžias 
padėkas lietuviškų institucijų, 
dėl jų didelės paramos auko 
tis. Bet dar maloniau, kad i. 
K. Balčiūnai, seni Sudburio 
gyventojai, čia pat, turi Irenes 
Beauty Salon and Charles Bar 
ber Shop, 36 Elm St. E., telef. 
OS 23174, vieną iš moderniau 
šių Nort Ontario, jau seniai pa 
sižymėjo Sudburyje, spėjo pa 
sižymėti ir naujoje vietoje sąži 
ningu ir puikiu patarnav:mu 
klijentams, taip pat dosnia šir 
dimi lietuviškiems reikalams 
Kiakvienas lietuviškas reikalas
čia suMUufcė maloMi PP. p.j

K. L. B. St. Catharines Apy lui parodė didelį jautrumą ir 
linkės Rinkimų Komisija skei iš savo kasos paaukavo $C0. 
bia apylinkės lietuvių žiniai, Tai tikras lietuviškas solidzu 
kad į Kanados Krašto Tarybą mus.
atstovų rinkimai įvyks š. m. Taip pat nuoširdžiai dėkv. 
balandžio mėn. 29 d., sekma jame J. Kolainiui ir Mackevi 
dienį ir tęsis nuo 9 vai. ryto čiams, aukojusiems gausiai dė 
iki 9 vai. vakaro, su vienos a vėtų drabužių ir avalynės, ypa 
landos pamaldų pertrauka. tingai, kad jie buvo išplauti ir

Apylinkės rinkimų būstine— gražiai sutvarkyti, išrodė, kaip 
Pranciškonų Vienuolyno Kop nauji.
lyčios mažoji salė — 75 Rolls Tikras darbas niekada nieko
Ave., St. Catharines.

Dėl platesniu informacini 
balsavimo reikalu kreiptis i vie 
tos Rinkimų Komisiją, kurią su 
dalo; Kazys Stundžia, Juozas 
Satkus ir Jonas Grigas, gyve 
nantieji St. Catharines

Visi tautiečiai nuo 18-Los 
metų amžiaus, prašomi atlikti 
lietuvišką pareigą — balsuoai.

Rinkimų Komisija.
VILNIETIŠKOS AUKOS 

PARAMAI
Jau esame rašę, kad VKLS- 

gos St. Catharines skyrius pa 
gal galimybę šelpia siuntiniais 
gyvenančius užsienyje lietuviui 
ypač Suvalkų trikampyje. O 
šiais metais skyriaus iniciatyva 
buvo pagerbta ir už geležinės 
uždangos gyvenanti Vlniaus 
krašto kankinio motina. O ka 
dangi šiam reikalui reikėjo su 
sidurti su didesnėmis išlaido 
mis, tai padėjo pavieniai asme
nys savo aukomis. Aukavo šie: 
J. Dilys $10, J. Girevičius, Z. 
Jakubonis, J. Mackevičius, I. 
Šajauka, J. Ališauskas, J. Ko 
lainis ir L. Pūslys po $5 ir j. 
Grigas ir K. Galdikas po $2. 
Skyriaus valdyba šiems gera 
dariams iš širdies lėkoja ir ge. 
bia jų jautrią ir didžią pagarbą 
motinomsį kurįbs savo bran 
gius vaikus sudėjo ant tėvynė 
aukuro. Šis labdaringas žž.gs 
nis bus joms senatvės paguo 
da ir didelė moralinė parama.

Nepaprasta padėka tenka 
pareikšti VKLS-gos skyriaus 
šalpos sekcijai, kuri šiam reika

Čiūnų paramos. Todėl noris' 
jungtis su hamiltoniečiais ir 
jiems palinkėti sėkmės J. K

GRAŽIAI ATŠVENTĖ 
VARDINES

Juozas Stepčinskas, atšven 
tė vardo dieną — „Juozapi 
nes“. Apie 20 jo draugų daiy 
vaujant, prisiminta tėvynė, gra 
žusis Birštonas prie Nemuno, 
io gimtinė, nuoširdžiose kalė
se palinkėta daug laimės, o 
taip pat greit susirasti šeimas 
draugę.

Juozas pasirodė vaišingumu. 
.A. Mazaitienė, dukrelei Gi a 
žinai padedant, svečius puikiai 
vaišino. Mazaičių ir Jašiūnų 
šeimos jam įteikė gražių dova 
nų.

neapvils.

Valdyba.

ESTĘ IŠLEIDO, O LIETU 
VIŲ NELEIDŽIA

Šiek tiek atslūgus už geleži 
nės uždangos sąlygoms ir vie 
nam kitam pasisekus per tą šie 
ną prasiskverbti, susirūpino 
kai kurie st. cathanniškiai sa 
vo šeimų atsikvieumu, tik iki 
šiol be jokių pasekmių. Vienas 
net po kelių metų daromų pa 
stangų gavo galutinį atsaky 
mą: „jei tave vyras taip myli, 
tai tegul atvažiuoja pas tave". 
Taip buvo pareikšta rusu įstai 
goję, stengiantis kelionės do 
kumentų žmonai vykti pas sa 
vo vyrą.

Estai tuo atvilgiu, pasirodę 
laimingesni. Kovo 24 d. st. cat 
harinietė John Heinsaar To 
ronto aerodrome susitiko su 
savo motina. Henry Lepp, 59 
metų amžiaus. J. Heinsaar sa 
vo motinos jau buvo nemačių 
si 18 metų. Jos motina gyveno 
prie jaunesnės dukters, bet ja 
rusams sušaudžius ir dukters 
vyrui po Sibiro trėmimo mirus 
buvo be globos. Vėliau susirv 
pino duktė J. Heinsaar ir po 
kelių metų pastangų gavo, Rau 
donąjam Kryžiui padedant, f. 
vykimo popierius. Raudonas- 
Kryžius ją globojo iki St. Cat 
harines, kol buvo perduota š 
siilgusios dukters glėbin.

Tai bus pirmoji St. Cathar. - 
nėję iš pabaltiečių iš už geleži 
nės sienos.

Vietos anglų spauda, aprašy 
dama šį įvykį, įsidėjo jos ir 
dukters fotografijas ir pasteuė 
jo. kad p. Lepp griežtai atsisa 
kė pasakoti apie dabartinę pa 
dėtį Estijoje, pabrėždama, kad 
nenori pakenkti likusiems tėvy 
nėję giminėms. J. K.

O Dailininkas Juozas Bakis res 
tauruoja Toronto Šv. Jono baž 
nyčią ir projektuoja jos Įauga 
ms vitražus.

— Prie Lietuvos Mokslų - 
akademijos sudaryta moksli 
nio tyrimo darbo koordinavi 
mo tarybą, kurią sudaro 23 as 
mens. Šiai, Maskvos parėdy 
mu numatytai tarybai pirmnin 
kaus pats prezidentas prof. J. 
Matulis.

Penktadieninės Vancouveiio CBC-TV programos „Quintet” 
dalyviai. Viršuje: Chris Gage Trio, apačioje vokalistai: Bud 
Spencer, dažniausiai dainująs balades bei etnines dainas ir 
Eieonor Collins dainupj uiti .traukas iš operečių ir popul'a 

riąauM* dmuas.



1062. tv, 11. “Nr. IS NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ' 1 HL.
■>gi^ ■ ii.rwu.— Rial »| iWi ~ .nJ*1.! unSr— ^*r"" '7 — - U.--—. 7~^*' J ~ - -~^lXlf<1Įį|l»»*»*l

HAMILTON

I
I TAUPYK IR SKOLINKIS
4 KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., X 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. J l

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. A

Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: 4

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. X
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. 420 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 jį

TENDENCIJA AR NEAPSIŽIŪRĖJIMAS?

Vasario 18 d. KL B-nės Ha 
miltono ap. valdybos rinki 
muose dalyvavo per 350 asrie 
nų, įvairių pažiūrų ir įsitikini 
mų. Metant balsus į urną, visu 
jų buvo vienas ir tas pats tiks 
las — gražus ir vieningas dar 
bas lietuvybės išlaikyme mūsų 
kolonijoje, neskiriant būsimai 
valdybai hamiltoniečių į sūnus 
ir posūnius. Valdyba pasiskirk 
tė pareigomis, paskirda ma vie 
ną asmenį korespondentu, t. y. 
supažindinimui mūsų spaudos 
Su svarbesniais posėdžių nuta 
linais, numatomais darbais, pla 

nais, nes spauda yra ve drodis, 
kuriame geriausiai matosi kiek 
vienos kolonijos veidas. Tokiu 
būdu, per spauda, kiekvienas 
KL B-nės narys. nematomai 
yra įtraukiamas ir į pačios 
valdybos darbų svarstymą ar 
net iškėlimą naujų sumanymų, 
kadangi Kanados lietuviškoji 
spauda, savo puslapiuose, visuo 
met duos vietos pareikšti svei 
kas mintis, pasisakyti vienu ar 
kitu klausimu KL B-nės reika 
lais, pravesti kultūringą pole 
miką ir pan.

Deja naujoji Hamiltono 
ap. valdyba (o gal tik jos ko 
respondentas ?!) pasitenkino 
painformavimu tik ,,Tėviškės 
Žiburių“ skaitytojų apie naujo 
sios valdybos narių pareigas, 
posėdį su organizacijų atsto 
vais, visiškai užmiršdama, kad 
Kanadoj leidžiami du savaitraš 
čiai ir jų skaitytojų skaičius Ha 
miltone yra vienodas...

Tai savo rūšies ,,NL“ skai 
tytojų diskriminacija. Juk jie 
vienodai balsavo vasario 18 d 
rinkimuose, vienodai dalyvau 
ja Hamiltono lietuviškame dar 
oe, vienodai prisideda prie Lie 
tuvos vardo ir jos kančių gar 
sinimo svetimtaučių tarpe. Bet, 
greičiausiai, naująjai valdybai 
,N. L.“ skaitytojai visiškai „ne 
įdomūs”, tad ji ir, nemato rei 
kalo hamiltoniečių informuoti 
N. Lietuvos savaitraštyje. Tai 
būtų tikrai labai skaudus žings 
nis, kurio pasekmės gali gero 
kai atsiliepti ateities ap. valdy 
bos darbuose.

Tačiau tikėkime, kad tai bu 
vo tik „mažas“ neapsižiūrėi' 
mas ir ateityje, šio laikraščio 
puslapiuose, taip pat matysime 
oficialius Hamiltono ap. valdy 
bos koresvondento pranešimus.

AP. VALDYBOS POSĖDIS 
su Hamiltono lietuvių organi 
zacijų atstovais buvo vienas ne 
įdomiausių Hamiltono lietuvių 
kolonijos gyvenime. Ap. vai 
dyba jokių naujų minčių ir pla 
nų savo dvejų metų kadenci 
jos darbui neiškėlė. Pelninges 
nių šokių vakarų datų pasi 
skirstymą, galima buvo atlikti 
kitu keliu ir be atstovų susirin 
kimo.

PO ILGESNĖS LIGOS
Hamjiltono General ligoninėj 
kovo 30 d. mirė a. a. Stanislo 
vas Gudinskas, eidamas 50 m 
amžiaus. Velionis paliko senus 
tėvus, brolius Bronių ir Jurgį 
(prie Simcoe), Praną ir Kaz 
mierą Hamiltone seseris Joa 
ną Remeikienę (Lietuvoj), 
Barborą Latauskienę, Oną Ka 
minskienę Hamiltone ir Juzę 
Dovydaitienę Toronte. Palai 
dotas balandžio 2 d. per VAV 
parapiją į v. Jono Krikštytojo 
kapines. Giminėms reiškiame 
užuojautą.

KARTŪNŲ BALIŲ
gegužės 5 d. Knights of Colum 
bus salėje ruošia ateitininkų 
kuopa. Visos ponios ir panelės 
kviečiamos į šokius ateiti tik su 
kartūninėm suknelėm, nes jos 

bus premijuotos. Taip pat, gra 
ži proga po ilgos gavėnios, sina 
giai praleisti laiką ir paremti 
ateitininkų veiklos barą. Bus 
graži muzika, loterija ir kt. ido 
mios staigmenos. Ir tolimesnių 
kolonijų lietuviai — ypač Nia 
garos pusiasalio, kviečiami atsi 
lankyti į šį pavasarinį pasilinks 
minimą. Ši salė vra artimiau 
šia Wellando, Niagaros ar St. 
Catharines lietuviams iš visų 
kitų salių Hamiltone, nes yra 
rytinėje dalyje ir iš St. Cat 
harines pasiekiama maždaug 
per 40 mm. laiko. K. B.
V. BABECKO STUDIJOS
mokinių koncertas buvo su 
rengtas balandžio 1 d. Tai jau 
trečias iš eilės jo mokinių pasi 
rodymas, šį kartą, papildant 
programą jaunųjų tautiniu šo 
kių grupės pasirodymu (nepa 
vargstančios ved. G. Breichma 
nienės nuopelnas!!), vaikų 
choro vad. V. Verikaičiui ir .ta 
nadietės Jessie Lowes studijos 
šėkėjais, kurių tarpe matėme 
ir lietuviukus Z. Sarpalit/, R. 
Klevą, M. Klevaitę, I. Urbai 
tytę;

Iš anksto reikia pasakyti, 
kad koncertas neapvylė he 
veik 750 (septyni šimtai klau 
sytojų) žiūrovų. Nors progra 
ma buvo gerokai perkrauta, 
tačiau kiekvienas mokinys jo 
je ir pasirodė. Buvo ir silpnės 
nių, keliems teko ir „suklysti“ 
prie akordeono ar piano, ta 
Čiau ne vienas jų pasirodė su 
puikiu talentu vienam ar kitam 
instrumentui. Taigi, po kelių 
metų, jau Hamiltonas galės di 
džiuotis bent keliais muzikais 
užaugusiais mūsų kolonijoj.

Atskirai tenka atžymėti tau 
tinius šokius ir vaikų chorelį. 
Tai jau gražus vaikų ansamb 
lis, kurio gali pavydėti ir d* 
desnės kolonijos, nes sutraukti 
beveik 60 vaikų gražiam, lietu 
viškam darbui, nėra taip leng 
va. Tiesa, tautiniams šokiams 
(38 šokėjai) scena buvo per 
maža kaip pav. 'okiui „sėjau 
rūtą, sėjau mėtą“.

Koncertą globojo Hamilto 
no Š. Fondas.

NENUSISTOVĖįJĘS 
PAVADINIMAS

Vasario mėn. 22 d. „T. Ž.“ 
nr., Hamiltono skiltyje, tilpo 
3 žinutės, liečiančios: „L. N." 
ir „T. N.”. Kuris gi pavadini 
mas yra teisingas? Ar Hamii 
tonas turės dvejus namus? Ma 
nytume, kad per tiek metų, tu 
retų būti nusistovėjęs vienas 
ir tiktas pavadinimus, kaip 
pav.: Lietuvių Namų Akcinė 
B-vė, ar panašiai, kas atsitiktų 
pagal tokias namų organizavi 
mosi aplinkybes. Nors ši pasta 
bėlė nėra didelis nusikaltimas, 
tačiau būtų daug gražiau spau 
doje, ypač toje pačioje žinutė 
je, matyti tik vieną pavadini 
mą. V. P.

LIETUVIAI VEIKIA...
Atkelta iš 2-ro psl.

enchene 15, Memmingene 1, 
Obermarchtal 1, Springe 9, Ve 
chta 24.

Džiovininkų senatorijose: 
Gautingene 11 ir įvairiose k. 
tose 10.

Sunkių chroniškų nept gydo 
mų ligonių ligoninėse: Regens 
burge Šv. Juozapo ligoninėje 
7, Schongau 2.

Psichiatrinėse ligoninėse : 
Haar prie Muencheno 5, 'Mr.n 
kofen 2, Gaibste (Wasserbu g 
1, Ansbach 1, Regens’titrge 
3, Naufbeuern 4, Wieslom pr.e 
Heidelbergo 20.

Galimas daiktas, kad ir k.to

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

Be knygos nėra kultūros 
a

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, it 
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.

Laisvoji tribūna.
DĖL LIETUVIŠKŲ

Skaitydami šiame laikrašty 
je Stebėtojo ginčą su kun. L. 
Jankum dėl lietuviškos katechi 
žacijos, sunku buvo patikėti, 
kad atsirastų lietuvis kunigas, 
kuris advokatautų lietuvių vai 
kus mokinti tik angliškai. Ir 
pats kun. Jankus tai nuneigia 
Tačiau šiomis dienomis netikė 
tai pasisakė kun. I. Grigaitis, 
laišku „Tėviškės Žiburiuose“ 
1962. II. 8, Nr. 6 Kadangi šis 
laiškas savo originalumu gal 
vienintelis išeivių istorijoje, tai 
vertas pakomentuoti.

Stebėtojui užsiminus, kad 
Bažnyčios hierarchija nėra prie 

,iga maldai ar katechizacijai 
gimtąja kalba, kunigas pirmiau 
šia lyg ironiškai užklausia Ste 
bėtoją, ar jisai žinąs, kokia yra 
lietuvių vaikų gimtoji kalba, 
pats matyti įsitikinęs, kad tai 
esanti anglų kalba.

Bet kiekviena eilinė lietuvė 
motina atsakytų: „Lietuviška, 
tiktai lietuviška, Dvasiškas Tė 
veli. Tai buvau aš, kuri savo 
vaikeliui pirmus žodelius ta 
riau ir išmokinau. Ir poterė 
liūs“. Iš tikrųjų, kuri gi lietuvių 
šeima namuose kalba angliš 
kai? Nekalba tarp savęs anglis 
kai nei prieš 20 — 30 metų ai 
vykusieji, nekalba nei tremt’ 
nių masė po karo atūžusi. Vie 
ni nei neišmoko angliškai, kiti, 
nors ir gerai išmokę, bet v'stiek 
negali išsireikšti taip subtiliai, 
kaip savo gimtąja kalba. O mo 
tinos kalba yra pati subtiliau 
šia. Kad lietuviškos šeimos kai 
ba yra nelietuviška, tai dar ne 
didžiausias lietuvybės priešas 
nėra nei išmislinęs, nei paša 
kęs? net nei Bocianskio - Jalb 
žykovskio laikais Vilniaus kras 
te, nei negirdėti, kad rusas bū 
tų tikęs išvežtųjų Sibiran vai 
kams.

Toliau tęsiate: „Jaunimas ne 
tik kad nenori mokytis lietuviš 
kai poterių, bet net ir kalbėti“. 
Taip būna, bet tai nėra pateisi 
nimas, kad nereikia, lietuviš 
kai mokinti. Atvirkščiai: tai u 
yra priežastis ir pagiindas, kad 
tuo reikalu rūpintis.

Bet ir čia išmokinama. Aš 
ypatingai turiu galvoje tas pa 
prastas, nuoširdžias, ka;p tik lie 
tuves, kurių polėkiai gal .r ne 
skrajoja tautiškomis padangė 
mis taip augštai, kaip inteligen 
Čių, get kurios pirmiausia sten 
giasi išmokinti saA> vaikelius 
lietuviškų poterėlių ir visai už 
tarnautai tuo didžiuojasi. Kaip 
malonu buvo aną sekmadienį 
bažnyčioje jausti mažas mergy 
tęs šnabždant lietuvišką ,Svei 
ka Marija“ ir lyg „senėms“ at 
sakant garsiai į kunigo malda. 
Ir pagalvojau: jos tuoj patek 
siančios į svetimas aplinkas, 
tai pats metas ateiti šioms mer 
gaitėms ir kitiems vaikučiam^, 
ir jų motinoms, į pagalbą su 
lietuvika mokykla ir bažnyčia, 
vpač su lietuviška katechizaci 
ja. Nuo šios vietos prasideda 
patsai atsakingiausias ,bet ir na 
šiaušias lietuvio mokytojo ir 
kunigo darbas, tęsiant toliau 
kas jau šeimoje pradėta. Silp 
navales šeimas reikia padrąsin 
ti, paraginti ir padėti, net į 
namus atsilankant, o išmokinu 
sias lietuvikai melstis pagirti 
bet ne išvedžioti, ii dar viešai 
spaudoje, kad lietuviškų pote 
rių nereikiae mokinti. Toki iš 
vdžiojimai jautresnėms moli 
noms tik susikrimtimą atneša.

se vokiečių institucijose vienas 
-kitas lietuvis yra patalpinta., 
bet apie juos neturime žinių.

POTERIŲ
o kitas ir nuo lietuviškos baž 
nyčios atbaido. Ir jeigu kunigas 
lietuviškos katechizacijos Kra 
tosi, tai jo egzistencija tarp lie 
tuvių nepateisinama. Nepatei 
sinamos ir tos lėšos, tokiam ku 
nigui išlaikyti, kurios mažose 
kolonijose gerokai gula ant tau 
tiečių pečių, bet parapijiečiai 
aukojasi, nes įžiūri savo vaiku 
ateitį. Visai suprantama, kad 
kaip mokytojui, taip ir kunigui 
tenka susidurti su daugeliu kliu 
Čių ir sunkiai nugalimų sunku 
mų, bet ir tai bus gerai padu 
ryta, jeigu iš dešimties vieną iš 
saugosime.

Teigiate, kad daugelis lietu 
viškai melstis užmiršę, o ’ang 
likai neišmokę, šiandien nuslo 
jo eiti j bažnyčias. Taip rašyt' 
mažiausiai rimta. 1 ai kas nu 
sagstė šį kontinentą lietuviš ro 
mis bažnyčiomis ir jas išlaiKO? 
Ar ne tie, kurie buvo išmokinti 
melstis lietuviškai? O nutolimo 
nuo bažnyčios priežastys yra 
visai kitokios. Kitam ir Jūsų 
laiškas gali būti atšalimo prie 
žastis. Neužmiršo nei Stalinus 
su Mikojanu, kunigų seminari 
jas išėję, nei exkunigas Ado 
mauskas. Savo teigimu lyg ir 
peršate išvadą, kad ir jaunimas 
užmiršęs lietuviškai, nesimels 
ir angliškai. Jums kaipo kuni 
gui turėtų būti žinoma, kad gc 
ra malda dar nėra vien tik lū 
pų krutinimas. Gerai, ir net gi 
liau, galima melstis ir vien min 
timi.

Tačiau mano pagrindinė šio 
rašinėlio mintis yra ta, kad ir 
Čia gimę vaikai, kaip ir jų tė 
vai, yra lietuviai ir namie šei 
mos kalba tiktai lietuviška. Per 
nieką taip giliai neįkrinta gim 
ta kalba ir tėvų atmintis, kaip 
per mokymą ta kalba poteįių. 
Lietuviška namų aplinka tie 
siog įalsuojama į kaulus ir 
kraują. Daug vaikystės m< 
mentų jau užmiršome, bet šio 
niekados. Jau į senatvę, ir net 
svetur išklydus, šis momentas 
dažnai dingtelna ir štai kodėl 
ir ateistui būna miela užsukti 

lietuvišką bažnyčią, neretai ir 
penkinę kunigui išmesti, o ki 
tas ir iš naujo prisiriša.

Trumpu straipsneliu sunki: 
tai išaiškinti, bet mes visi jau 
čiame, kad tarp lietuviškų po 
terių mokymo, mūsų mielų tė 
vų ir lietuvybės yra kažkoks 
amžinas ryšys — meilė ir pas 
ilgimas — aš pasakyčiau. Pa 
ruošimas vaikų religiniam gy 
venimui vien tik angliškose ka 
lalikiškose mokyklose, būtų 
šio lyšio supjaustymas, žaliu 
gas ir Tautai ir Bažnyčiai ir Šei 
mai. Vaikas lyg ant ledo lyties 
būtų nuneštas į svetimas aplin 
kas ir veltui motina ant kranto 
šauktų. Gal grįžtų, ir sugrįžta 
bet „taip šaltai atjaučiąs mūsų 
gimtąją žemę ir kalbą“, kaip 
savo laiške rašote, ir savo gim 
dytojus, aš dar pridėčiau. To 
dėl jokia angliška katalikiška 
mokykla neatstoja lietuviško 
religinio auklėjimo. Tai ;r yra 
svarbiausia lietuvikų parapijų 
ar misijų paskirtis. Tam jos ir 
kuriamos ir tam lietuviai sun 
kiai uždirbtais pinigais stato 
bažnyčias.

Tas pat yra ir su kitų tauty 
bių žmonėmis. Pav., kat. ukra‘ 
niečių vaikai nors ir eina j kat. 
anglikas mokyklas, bet religi 
ja tose mokyklose mūsų mies 
te dėstoma ukrainietiškai iki 
devinto laipsnio. Tas pat su vo 
kiečiais, italais ir kt. Kur tik są 
lygos leidžia, religinį mokymą 
gauna iš savo kunigų, bet dau 
giausia iš vienuolių, popietinė 
mis mokyklos valandomis savo

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČ1Ų AKVARĖLĖ........................ $'7.00
S. Gira. BUENOS AIRES.................................................. $2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA................................. $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas..................... $3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
A. Škėma. BALTA DROBULĖ.......................................$1.00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .... ..........$ 500
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................... $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................$3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai....................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.....................$3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S iORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................ $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$L5Q
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ..................................................................4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.UJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA J SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1 '<0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$2.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota...................................................................................... $2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu..............................................................................................$2.00

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
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................. 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................... *........... 1-00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. "Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS .......................................................... $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.........r.. $ 1,50
P. Orintaitė, 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 Laaalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

gimtąja kalba ir niekas net pa 
tys tikriausi kanadiečiai neke 
lia nė klausimo, kad jų gimtoji 
kalba esanti anglų.

Jūsų argumentas, kad inū 
sų jaunimas eina Į vietines mc 
kyklas *ir vėliau užims atsakin 
gas vietas, irgi neįtikinamas. 
Kanados įstatymai nedraudžia 
nei patiems ministeriams mels 
tis kalba, kokia jiems patinka, 
nes kultūringame krašte religi 
ja laikoma privačiu žmogaus 
reikalu ir nei į politiką, nei į 
tarnybą neveliama.

Tiesa, kad kunigai daug kur 
atgaivino nukritusią lietuvišką 
dvasią, bet jie nenusistatę prieš 
lietuviškus poterius ir jų para 
pijose praktikuojama lietuviš 
ka katechizacija. Jie žiūri i vi 
są reikalą ir iš lietuviško taško 
ir deda pastangas, kad ir mu 
ms išmirus, naujieji, jaunimas, 
į jų vietą stotų. Pagaliau juk ir 
su pačia Lietuva dar nėra 
amen. Iš tikrųjų, tuščios būtų 
visų mūsų veiksnių pastangos

lietuvybei išlaikyti ir lietuviš 
kai kultūrai puoselėti, jeigu se 
nesniems išmirus, viskas ir pas. 
baigtų.

Toki kunigai yra mūsų ger 
biami, mylimi ir remiami, ir /e 
yra tikri lietuvybės ir krikščio 
nybės milžinai, bet kokia pras 
mė išlaikyti kunigą, kuris net * 
nuo paprasčiausių lietuviškų 
poterėlių baido?

Iš vienos pusės teigti apie 
Bažnyčios didelę reikšmę atlie 
tuvinimui ir toj pačioj vietoj i? 
vedžioti apie lietuviškų poterių 
nereikalingumą, — ir kartu 
abejoti ar Stebėtojui rūpi lietu 
viski poteriai, tai yra klasiškas 
hipokritizmo pavyzdys.

Šia proga noriu pastebėti, 
kad katalikai tėvai jaučia ypa 
tingą padėką „N. Lietuvai“ su 
jos Redaktoriumi, kuri, kaip 
pastebėta iš anksčiau, remia r 
stovi už lietuvišką katechizaci 
ją, tuo sustiprindama jų tauti 
nes ir religines aspiracijas. 
Edmontono liatuvis katalikas.
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AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS”

Mašinų Fondlo vajaus tatai 
ninku susirinkimas, kaip buvo 
skelbta, įvyks AV patalpose 
tuojau po šio sekmadienio pa 
maldų. V’si talkininkai ma o 
niai prašomi atsilankyti.

Kapitalui mobilizuoti nutar 
ta parduoti turimi žemės skly 
pai. Praktiška būtų palaukti, 
nes kainos auga, ypač, kad 
Chateauguay sklypai yra prie 
pat „šoping centro“, o Terre 
bonne — jau vyksta statyba, 
išvestos gatvės, padaryta kanh 
lizacija ir vandentiekis, bet... 
pirkimo kapitalui padidinti rci 
kia sklypai parduoti. Jeigu kas 
tautiečių tais sklypais interesuo 
tusi, prašomi kreiptis į N L.

Kapitalui padidinti ruošia 
masi mūsų žymiųjų menininkų 

t dailės darbai platinimui — pa 
veikslai, mozaika, skulptūra ir 
meniškas tautinis moters dra 
bužis, kurie yra Nepr. Lietuvai 
padovanoti spaudą remenčių 
mūsų menininkų. Tas, kas jau 
dabar yra gauta, vertinama 1,5 
—3,000 dolerių, bet yra paža 
dėta dar kitų darbų. Ši savotis 
ka meno kūrinių loterija, gal 
vienintelė savo rūšies, jau ruo 
šiama.

Vajui Montrealyje pagyvin 
ti, balandžio 15 dieną, Verbų 
sekmadienį, Aušros Vartų pa 
talpose šaukiamas NL Mašinų 
Fondo vajaus talkininkų susi 
rinkimas, į kurį kviečiami visi 
vajaus dalyviai.

Pasiruošiant persitvarkymui, 
reikia tuo tarpu vieno naujo 
bendradarbio, kuris mokėtų 
rinkti „veritaipu“ — specialia 
mašinėlė. Tai galėtų būti mer 
gaitė ai moteris, kuri tuo būdu 
galėtų įsigyti specialybę ir 
darbą. Prašoma atsiliepti į NL 
redakciją.

DAILININKE 
A. TAMOŠAITIENĖ 

šį savaitgalį viešėjo Monirea 
lyje ir buvo K. ir J. Ambras;' 
viešnia. Pasinaudodama atvy 
kimu, aplankė pp. Palubins 
kus, pas kuriuos dailininKČ do 
misi Ponios Palubinskienės tau 
tiniais lietuviškais autiniais. Į 
Kingstoną sugiįžo pirmadienį.

DR. H. NAGYS 
praėjusį savaitgali buvo išvy 
kęs į Clevelandą, kur turėjo pa 
skaitą ir platesnių pasikalbėji 
mų kultūrinėmis temomis.
* šv. Onos draugijos pirm'n;n 
kė p. Gručkūniene su vyru iš 
vyko trim savaitėm atostogų 1 
Floridą, bet pakeliui buvo ap 
sistoję New Yorke pas gimi 
naičius.
• Juškevičienė Magdalena, 
snj., jau dvi savaitės ka‘ serga 
ir sveikatą tiria ligoninėje.
mMiiiiiniiiiiiiiiiiiiimKH»tn»»mm

Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir 
ketvirtadieni 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m
PO 7-3175; namų DO 6 9582. 
■mmmttmmmimmmmmsmmni

RŪBŲ VAJUS SUVALKŲ 
LIETUVIAMS

išla-

Vajus tęsiamas ir norimas 
paskubinti prieš prasidedant 
pavasario darbams. Rūbų e u 
Kojo: B. Žilinskas, B. Žemgu 
lyte, M. Kirkus, A. Rusinas, 
V. Gražienė, G. Grybaitienė.

Po vieną šeimą remti nutiko 
pp. Palubinskai ir K. Toliušis.

Pinigų persiuntimo išlaidoms 
padengti aukojo: 4.50 dol. V. 
Gražienė.
Tenka kreiptis į Montrealio lie 
tuvių visuomenę su prašymu:
a) dėvėtų, dar gerame stovyje 

drabužių,
b) pinigų persiuntimo 

doms padengti.
Norintieji paaukoti drabužių 

ar pinigų, prašomi skambinti 
J. Kęsgailienei PO 7-5956, Iz. 
Mališkai RI 7-5846, A. Rusi 
nui DO 6-7231.

Asmenys ar organizacijos, 
norinčius pasiųsti tiesiogiai, pra 
šomi kreiptis į anksčiau nurody 
tus asmenis dėl adresų ar infer 
macijų, dėl siuntinių siuntimo 
tvarkos.

Sėkmingam vajui yra būti 
nai reikalingi talkininkai, ku 
ne ne tik nelaukdami surinktų 
atliekamus dar geram stovyje 
rūbus, bet dar parinktų rūbų ’š 
artimiausių savo kaimynų, 
juos paragintų.

Vajaus talkininkų vardu 
Iz. Mališka.

• A. Gražys, atstovaująs km o 
alyvos kompanijas, tarpimnkau 
ja interesantams. Jo telefonas 
739-9328.
• McGill universitete dabar 
yra 9,532 studentai, kurių ‘arpe 
649 svetimšalai iš 76 valstybii. 
Be to, vakariniuose kursuose 
mokosi 7,703 asmens.
• Televizija .panaudota kelio 
se Montrealio mokyklose kaip 
padedamoji mokymo 
nė. Tai davė gerų 
todėl televizija bus 
didesniu mastu.
• A. Ališauskui 
akies operacija.

„ŽALGIRIO MŪŠIS“
Filmas, vaizduojąs Žalgirio 

mūšį, iš lenkiško kertės maty 
mo ir lenkiškos tendencijos, da 
bar JVIontrealyje rodomas Oro 
heum kino teatre, kasdien 8 v. 
vakaro ir sekmadieniais ir šeš 
tadieniais dar ir 1—4.30. Fil 
mas pavadintas „Teutonic km 
ghts — Krzyžacy“, spolvinis. 
Viskas vyksta lenkų kalba, tik 
tai užrašai padaryti angliški. 
Verta pamatyti šį filmą ir įsiti 
kinti, kaip tendencingai iškra 
pyti yra istoriniai faktai, ir to 
dėl pokalbiuose su kitų tautų 
žmonėmis tuos iškraipymu# ve 
ta atitaisyti. ,,Nepr. Lietuvoje“ 
jau dukart buvo rašyta apie šį 
filmą ir jo tendencijas.

ar

priemo 
pasekmių, 
panaudota

padaryta

2-4 ; 7-9 p.

•4 p. m.

m

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Shite 419, tel. UN 6-8235 
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

Dr. R. CHAR LAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Šv. Onos draugijos narių ir 
viešnių susirnkimas įvyks sekan 
tį šeštadienį, balandžio 14 a.e 
ną, vakare, Aušros Vartų para 
pijos klebonijos posėdžių kam 
baryje.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį mūsų parapijos reikalams $ 
164.07.

Aukavo parapijos reikalą 
ms: Liet. Kat. Mot. dr-ja 45, 
Dr. J. Malika 100, Dr. J. Šerno 
ga 100 ir EI. Vaupšienė 100.

Tėv. V. Rimšelis išvyko į 
Torontą, kur pradės rekolekci 
jas šv. Jono parapijoje.

Marijos Sambūrio šventė 
Aušros Vartų parapijoje gegu 
žės 6 d., Marijos vainikavimas 
ir naujų narių įrašymas 4 vai 
p. p. Po vainikavimo pamal 
du. parapijos salėje programėlė 
ir vaišės. Visuomenė kviečia 
ma dalyvauti.

KUN. DR. V. RIMŠELIS 
sekmadienį užbaigė AV reko 
lekcijas. Jo garbei, p. Vaiče 
kauskienei vadovaujant ir jau 
nimui talkinant, buvo suruošti 
pietūs, kuriuose dalyvavo apie 
pusantro šimto tautiečių. Kun. 
klebonui J. Borevičiui padėko 
jus misionieriui už misijas, Ku 
nigas V. Rimšelis pasisakė, 
kaip „Draugo“ redaktorius ir, 
prisiminęs iš Lietuvos atvyks 
tančius žmones, papasakojo so 
vietinių anekdotų, kurie esą 
Lietuvoje labai populiarūs. Iš 
Montrealio misienierius išskri

Rekolekcijos prasideda 8 v. 
vakaro.
mišios. _
savaitę ir užsibaigs šeštadieni 
8 vai.
mišios, 
palaiminimas.

Religinis koncertas „Septy 
ni Kristaus žodžiai“ įvyks Ver 
bų sekmadienį 7.30 vai. vaka 
ro. Išpildys Šv. Kazimiero pa 
rapijos choras kartu su kitų 3 
parapijų chorais. Koncertas tę 
sis apie valandą. Visi kviečia 
mi atsilankyti.

Mirė Adomas Ramanauskas 
70 m. amžiaus, b. parapijos li
to narys, laidojamas 
nį, baL

Mirė 
73 m. 
bal. 11

Rinkliava 
49 dol.

Aukavo:
dol., J. Macelis^ G. Blanchet 
te, E. Valiulienė, D. Žilinską' 
tė, J. Vanagas po 50 dol., P. 
Mališauskas 40, K. Rašytinis, 
E. Čičinskas po 30, M. Zinka. 
V. Žvingelis, J. Janiūnas. K. 
Mikėnas, po 25, B. Šiaučiūnas, 
K. Popieraitis, V. Paleckas po 
24, J. Radzevičius 21, O. Mar 
kevičienė, J. Mikalauskas, Cli 
Mitchell, Pr. Paukštaitis po 20 
dol., K. Štrausas, B. Papaurėlis 
po 19, St. Remeikis, P. Janu 
lionis, Z. Vilinskas po 15 dol., 
J. Girdžius 17, J. Sinkevičius 
12, A. Tušas 14, V. Kreivaiiis, 
J. Petrauskas, M. Bashoi. p<, 
10, Pr. Urbonavičius 13 ir • t.

Po pamokslo bus šv. 
Rekolekcijos tęsis visą

vakaro ir tada bus šv. 
šv. komunija ir midijų

an trad i e
10 d., 9 vai. lyto.
Marija Kazakevičienė 

Laidojama trečiadienį, 
d., 9 vai. »yto. 

bažnyčioje

P. Tamulis 55

šauk

MŪSŲ PARAPIJOS 
CHORAS

Ruošia labai gražią progra 
mą Velykoms ir turtingą kon 
certą lietuviškų dainų. Savai 
rne aišku, giesmės ir dainos iš 
pildymas būtų galingesnis, jei 
gu chore būtų dar daugiau cho 
ristų. Todėl ir šia proga mes 
prašome labai nuoširdžiai bal 
singų moterų ir vyrų įsijungti 
į mūsų chorą.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klubo valdyba numato
ii po Velykų šėrimnkų susino 
kimą labai svarbiam sklypo pir 
kimo klausimui apsvarstyti. 
Nuo to susirnkimo nutarimų 
priklausys, ar Montiealio lietu 
viai netolimoje ateityje turės 
savo salę ir kavinę, ar ir vėl 
tas klausimas bus atidėtas neri 
botam laikui. Dabartinė -dub > 
valdyba ir direktoriai, vadovai! 
jami pirm. J. Džiaugto, atrodo 
suprantą reikalo svarbumą ir 
vra palankiai tuo klausimu nu 
siteikę, jeigu tiktai gautų sėd 
ninku pritarimą.

Vajus į Pašalpinę dr ją pra 
sidėjo kovo 4 d ir tęsis 
mėnesius. Visi kviečiami prisi 
rašyti tos dr-jos nariais, kurie 
po to turės teisę būti ir klubo 
šerininkais.

Dr. V GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901 
UN 1-8933

tris

* Vasaros darbams usiregistra 
vo apie 1000 studentų.

• Spaudos Bendrovė Neprik 
lausoma Lietuva nuoširdžiai 
dėkoja Jonui Leknickui už pa 
dovanotą vielų tinklą aptvarti 
NL redakcijos kiemui.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
FONDAS

paskelbė į tautiečius atsišauki 
mą, pasirašytą pirmininko Dr. 
A. Razmos ir sekr. rašytojo B. 
Babrausko, kuriame be ko kia 
sakoma:

1962-Maironio metai lebū 
nie Lietuvių Fondo įsitvirlm. 
mo metai. LF kreipiasi į kiek 
vieno lietuvio širdį, priminda 
mas, kad lietuvybės ir lietuvi 
kos kultūros išlaikymas yra 
mūsų visų reikalas. Asmenis 
kai esame jau pakankamai įsi 
tvirtinę, tai vienkartinė stem 
besnę sumą paskirti bendra i am 
mūsų tautiniam reikalui nė v 
nam neturėtų būti per sunku.

Bęndra dešimties tūkstan 
čių supratingų lietuvių talka 
lengva bus sukaupti visą miiio 
ną dolerių, kurie, saugiai ir pel 
ningai investuoti, kasmet duos 
keliasdešimt tūkstančių dole 
rių pelno, o pats kapitalas liks 
neliečiamas tos paramos nuo 
iat reikalingos visos lietuvių 
mokslo ir kultūros sritys: iie.t: 
viška knyga, mokykla, menas 
ir jo skatinimas, taip pat gto 
ba vargan patekusių didžiai 
reikšmingų ir nusipelniusiu mū 
sų tautos veikėjų ar moksliniu 
kų, kurie ne mums, bet 
ms mes, visa tauta ar jos 
jaučiamės skolingi.

Ne visi esame lygiai 
gūs: ’ 
skirti šimtinę negu kitam tūks 
tantinę. Todėl kiekvienas turi 
nuoširdžiai apspręsti aukos dy 
dį pagal savo išgales.

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

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

kurie 
dalis,

pajč 
vienam sunkiau yia pa

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

EVANG. LIUTERONŲ 
PAMALDOS

su Šv. Vakariene įvyks š. .n 
Dalandž'o mėn. 15 d. 1 vai. p. 
p. Išganytojo bažnyčioje, Blo 
or St. W. kampas Indian Rd 
Pamaldos bus laikomos kun. 
P. Dilio iš Chicagos. Pamal 
dų metu giedos parapijos cho 
ras vai. p. H. Rožaičio.

Maloniai kviečiame Toronte 
ir jo apylinkėse gyvenančius 
įevangefjkus /kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti pamoldose.

„LITO“ VEIKLA 
Finansiniai reikalai

Per praėjusį mėnesį „Litas“ 
gavo $55,569 indėlių, išdavė 
$45,576 paskolų ir išmokėjo 
$16,265 indėlių. Jau patvrtin 
ta išmokėjimui balandžio mėn. 
$38,250, nekilnojamo turto pa 
skolų. Per šį menesį į „Litą 
įstojo 13 narių, ir šiuo metu 
yra 658 nariai. Balansas kovo 
mėn. 31 d. $567,242. Visi tie 
skaičiai nesunku būti padvigu 
binti, jeigu tik Montreaiio lie 
tuviai aktyviau į savo banką 
stotų ir jį remtų.

Kur galima atlikti bankines 
operacijas

Kai kurie nariai teiraujasi, 
ar galima atlikti bankines ope 
racijas abiejuose skyriuose — 
Rosemounto ir Aušros Vart'. 
— pagal reikalą. Atsakymas: 
visi nariai turi apsispręsti, ku 
riame skyriuje jiems patogiau 
operacijas atlikti ir turi to lai 
kytis. Išimtį sudaro tik sekma 
dienio darbo valandos Aušrom 
Vartų skyriuje, kada operaci 
jas gali atlikti abiejų skyrių na 
riai, bet ir tada Rosemounte 
skyriaus nariai prašomi tatai 
daryti pas ved. padėjėją Pr 
Rudinską, kuris jų skyrių tvar 
ko.

„Litas“ yra didelės 
organizacijos narys

Quobeco Kredito Unijų ly 
ga kovo 31 d. buvo sušaukusi 
savo metinį suvažiavimą Queen 
Elizabeth viešbutyje, 
priklauso 205 kredito 
tokios kaip „Litas“, su 81,525 
nariais ir $35,205,437 
pų. Tačiau Quebece vvrauja ne 
kredito unijos, o Caisse Popu 
laire. Drauge su jomis mūsų 
provincijoje yra 1,550 kred.to 
kooperatyvų su 1,500,000 na 
rių ir virš 700 milionų dolerių 
santaupų. Tatai sudaro daugiau 
kaip pusę visų Kanados kredi 
to kooperatyvų kapitalo ir Que 
Ibecaa čia užima neužginčija 
mai pirmąją vietą.

Metiniame Kredito Unijų Ly 
gos suvažiavime „Litą“ atstovą 
vo pirmin. J. Bernotas. 
Rosemounto „Lito“ skyriuje 

per praeitą savaitę atsilankė 15

Lygai 
unijos.

sanlau

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo. 
Skambinti nuo pirmadienio iki 

šeštadienio OR 7-3896 
arba OR 4 7578.

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute 
7684 Edward St., LaSalle. 

Sekmadieniais asmeniškai 2- 4 
p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkauja visokių 
rūšių draudimuose, daro 

vertimus ir užpildo visokius 
blankus: pilietybės, valdiškų 

pensijų ir imigracijos reikalais.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, j

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

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

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais mm 3 iki 9 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki1 12 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, 
Rosemounte darbo valandomis tel RA 2 2472, 

kitu laiku — tel. H U 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vyrų metinių rekolekcijų 
tvarka : rytais mišios ir pamoks 
las 9 vai., be to, rytais mišios 
dar laikomos 7, 7.30 ir 8 vai. ; 
vakarais — pamokslas, mišios 
ir trumpos pamaldos — 7.30 
vai. Rekolekcijas veda gerb. 
T. A. Tamošaitis, S. J. Išpažin 
tys klausomos per visas mišias, 
ryte ir vakare.

Rūbai Suvalkų trikampio lie 
tuviams ir Vokiet. ligoniams 
renkami. Jie atnešami ir pahe 
kami vestibiulyje prie bažn. du 
rų. Prie durų yra padėta dėžu 
tė — maloniai prašome joje pa 
ūkti ir savo dosnią auką tiems 
siuntiniams persiųsti, 
siais metais siuntinių 
mas kaštavo per 800

„Aušros“ žinios:

Praėju 
persiunti 
dol.
Plaukikai 

ir stalo tenisininkai yra išvykę
į Detroitą dalyvauti Š. A. L. 
XII-jų varžybose.

Trečiadienį 8.30 v. trenhuo 
tė jauniam A ir A; taip pat. tie 
čiadienį 7.30 vv. St. Vlads baž 
nyčios salėje, 405 Bathurst, lin 
klinio treniruotė; ketvirtadie 
nį, 6:3 Kanados sporto apygar 
dos pirmenybių rungtynės — 
Aušra Minor Bantam—Vytis; 
8.30 v. v. treniruotė mergai 
tems Jr. ir Sr. Šeštadienį, 10 v. 
mūsų salėje K. S. A. pirmeny 
bės mergaičių A ir berniukų C 
klasėms.

Raštinė: LE 4-4451

| Dr. P. MORRIS įį
DANTŲ

Vakarais 
pagal

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

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

L*

narių, priimta indėlių $1,494, 
išmokėta $4,475 ir gauta pa 
skoloms pareiškimų $4,450. Iš 
aplinkinių lietuvių 11 asmenų 
yra pasižadėję netrukus įstoti į 
„Litą“ nariais.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9 0571

V. S u š i n s k a s.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631 0882.

BANAIČIO PRANEŠIM...

iš 1-mo psl. 

salę klebonui f.

Atkelta 

suteiktą AV 
J. Boievičiui, SJ. Didelė pade 
ka ir pp. Pėteraičiams už su 
ruošimą svečiui mažlietuvių vi 
į>3uomenihmkui pagerbti gra 

'žaus priėmimo, kurio metu ne 
maža klausimų buvo gvilden 
ta, plačiai .pasiimforrnuota i j 
tiktai apie visą Lietuvą, bet ir 
specialiai apie mažąją Lietuvą, 
kurion keliolika tūkstančių lie 
tuvių yra persikėlę arba pckel 
ti dirbti ir gyventi.

P. 
toną 
tone 
tono 
New 
nių po Ameriką užbaiga.
t M M M........ '"t
DISTRt ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Rosemount, 12 butų po 4 ats 

kirus kambarius. 7 metų. Nuo 
mininkų šildymas. Išnuomoti 
po $65,00 kiekvienas. Paskola 
$60,000.00 iš 51/2%. Įmokėti 

$10,000. Prašoma $75,000 
Geros pajamos.

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos 
Adamonis, RA 2-2472.

V. Banaitis išskrido į Boa 
pirmadienį rytą, nes Bos 
turi dar reikalų, o iš Bos 
sekančią dieną skrenda į 
Yorką, kur bus jo kelio

P.

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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