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LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

JAV darodidelesnuolaidasSSSR?
PRANCŪZIJOJE DIDELĖ POLITINĖ KRIZĖ: JEI JI 
BUS NUGALĖTA, DE GAULLE BUS DIDELIS, 

PASAULINĖS REIKŠ MĖS NUGALĖJIMAS
Vakarai suskilo dėl Vokietijos ir Berlyno: jei krizė bus 

nugalėta, Adenaueris ir De Gaulle bus laimėjęs -varbią 
pergalę.

JUNGTINĖS A. V-BĖS vie 
ton žadėtos ir žymių laimeji 
mų atnešusios griežtesnės po 
litikos, staiga pasuko dideliu 
Rusijos diktatūrai nuolaidų ke 
■iu ir tuo

NF TIKTAI SUERZINO, 
BET IR SUSKALDĖ 

VAKARUS.
JAV separatiškai pradėjo su 
Rusija derybas, neva dėl Bei 
lyno, bet nuėjo tap toli, kad

PRIĖJO |PR1E NETIESIO 
GINIO RYTINĖS VOKIE 

TIJOS PRIPAŽINIMO.
JAV pasiūlymas įvesti į jos 
siūlomą komisiją, kuri kont 
roliuotų susisiekimą su Berly 
nu, žinoma, yra netiesiogis Ru 
sijos okupuotos rytinės Vokie 
tijos dalies pripažnimas. 
ANGLIJA, kaip visada nuo 
laidų atveju, gal jos pačios 
Amerikai pasiūlytų, JAV pa 
siūlymams pritarė. 
VOKIETIJA, žinoma, nega

ATIDENGĖ JAV PLANUS 
n sukėlė triukšmą, kuriam pri 
tarė De Gaulle, jau anksčiau 
atsisakęs eiti į bet kokius su 
Rusija kompromisus. Taip Va 
karai suskilo į dvi stovyklas 
|AV derybas tęsia, bet jau da 
bar aišku, kad

JAV NUOLAIDOS RUSJAI 
SUSILPNINO JOS LAIKY 

SENOS PASTOVUMĄ. 
Rusijai to tiktai ir reikėjo. 
Kas yra labai įdomu, kad

GRIEŽTOJI JAV POLITI 
KA BERLYNE DAVĖ 

GERŲ VAISIŲ.
Buvo sulaikyti trukdymai ke 

ly j vakarus: tankų pagalba 
buvo išlaisvinti suimtieji JAV 
kariai ir kt.
GEN. CLAY vykdė šią griež 
tą politiką ir ji buvo labai sėk 
minga. Bet pradėjus nuolaidų 
politiką, gen. Clay pasitraukė. 
J ai prisidėjo prie Adenauerio 
su de Gaule priešingo veiki 
mo. Susidarė krizė. Kuo ji pa 
si baigs, dar neaišku. Atrodo, 
kad JAV nori išlaikyti buvus} 
nuotaikų pobūdį, bet, jeigu ir 
taip būtų, tai šis JAV pol'r. 
kos susiubavimas pareikalaus 
brangaus apmokėjimo... De 
ja!

DIDELĖ POLITINĖ 
KRIZĖ PRANCŪZIJOJE

vj stosi ryšium su De Gaulle 
plano Alžyrui vykdymu.
PRANCŪZIJOS krizė daug 
didesnė, negu teroristinės gru 
pės veikimas. Debre ne šiaip 
sau pasitraukė, bet išsiskyrus 
nuomonėms su De Gau’le dėl 
Alžyro. Be to, paskutinės ži 
nios praneša, kad

I TERORISTŲ LAGERI 
PERBĖGO B. MIN. 

BIDAULT.
Ir tai po to, kai teroristų ir su 
kilimo vadas gen. Salan buvo 
suimtas su štabu ir įkalintas 
Paryžiuje. Nežiūrint to, likęs 
vienas dar nesuimtas Salano 
štabo gen. Gardie pasiskelbė 
OAS vadu ir pasisakė terorą 
tęsias.

Tuo tarpu
KARINĖ VADOVYBĖ ĮSA 
KĖ i TERORISTUS ŠAIJDY

TI BE ĮSPĖJIMO.
Kova juo griežtesnė, nes su 

mobilizuota 60,000 vielos ara 
bų, kurie taip pat panaudoja 
mi kovai su teroristais. Šių pa 
dėtis beviltiška, bet jie aklai 
užsispyrę ir terorą tęsia. Be ko 
kita susprogdino ,,L‘Echo d’ 
Algene“ redakciją ir tt. 
DE GAULLE laikosi tvirtai. 
Jis bus Prancūzijos vad. penk 
tosios respublikos 
jas, drauge ir vienas iš 
pos gelbėtojų, kai kiti 
kai rodo sugniužimą bei 
bimą.

Tuo tarpu

MASKVA VOS LAIKOSI.
Jai artėja visuotinis badas. 

Nežiūrint vergų darbų daromų 
vad. plėšinių, kasmet Rusijo 
je vis mažiau pagaminama duo 
nai javų, o gyventojų skaičius 
didėja.

Ryšium su sunkumais, ypač 
ekonominiais, ir ne tiktai Rusi 
joje, bet ir Kinijoje r satel; 
tuose.

MASKVA NEPAPRASTAI 
SUSIRŪPINUSI

ir daro žygių kaip nors gelbė 
tis. Tuo tikslu Gromyko atsi 
dūrė pas Tito ir prašo jo ma 
lonės. Kinija taip pat glosto 
ma, jieškant kompromisų. 
GENEVOJE derybos dėl Ato 
minių paliaubų ir nusiginklavi 
mo, nežiūrint JAV projekto, 
kuris

SIŪLO VISIŠKĄ 
NUSIGINKLAVIMĄ, 

nejuda pirmyn. Priešingai, 
sijai kontrolė nepriimtina, 
be kontrolės niekas į nusigink 
iavimą neis. 
ULTIMATUMĄrusai pastatė: 
jeigu JAV pradės A bandy 
mus ore, tai Rusijos delegaci 
ia pasitrauks iš derybų... O ru 
sų žodžiu Vakarai negali pasi 
tikėti. Pasitikėjo Atominių ban 
dymų žodžiu paskelbtu ntora 
toriumu, o Rusija per tą laiką 
pasiruošė naujiems bandymą 
ms, sulaužė moratoriumą ir 
pradėjo daryti megatoninius 
sprogdinimus.
ARGENTINOJE naujas* pre' 
zidentas Guido turi didelių bė 
dų.

SUSIDARĖ DVIEJŲ KA 
RIUOMEN1Ų FRONTAS:

viena grupė palaiko Guido ko 
mpromisinę politiką, kita gru 
pė reikalauja peronistus, re 
miamus komunistų, griežtai 
bkviduoti. Buenos Aires mies 
te buvo susidaręs frontas bet 
prezidentui pasisekė grupes su 
taikyti. Tiktai, ar ilgam?

— Rusk su Rusijos atstovu 
Dobryninu dar tariasi.

— Vietname vyksta kovos.
— Kinija Kambodžos krvo 

t mj stato kelią, kuris leisiu ge 
riau ją pulti.
POPIEŽIUS Velykų dieną 
kalbėjo į susirinkusius Vatika 
no aikštėje. Jis kvietė visus 
žmones, visokių tikybų rūpin 
tis taika.

— Kard. Višinskis Velykų 
metu kritikavo Gomulkos va' 
džią ir tvarką.

— Filipinuose renkasi Az 
jos pietryčių sąjungos nariai 
tartis dėl saugumo.

— Per St. Bernard kalnų 
virtinę iškastas tunelis mašino

išgelbėto 
Euro 
polii’ 
sugle

Ru

MASINU FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus — pačia 
me jkarštyje, nes jau einama 
prie mašinų užpirkimo.
Lingaitis Jonas,

Montreal . .
Barisas Zigmas,

Montreal
V. Grinius,

Sudbury

savo še

8,731.75 
35.00 

8,766.75
$15.00

$ 10.00

Ont.............$10.00
Viso . . $35 00

Visiems lietuviškosios spau 
dos rėmėjams nuoširdžiai dėko 
jame.

Labai malonu, kad P. V.

fl

DRABUŽIAI NUO ATOM1 
NIO SPINDULIAVIMO
Metiniame tekstilės mokslų 

instituto suvažiavime Montrea 
yje, cheminių bandymų labo 
raorijos specialistas L. G. Wil 
son pranešė, kad yra išrastos 
medžiagos, kuriomis apsiren 
gęs žmogus bus apsaugotas 
nuo atominio bombų sprogi 
mo skleidžiamų mdžiagų spin 
Juliavimo. Tos medžiagos, jo 
teigimu, įsodiinamos specia 
liais cheminais junginiais, ku 
rie jungiasi su radioaktyviomis 
atominių bombų sprogimo me 
džiagomis ir tuo apsaugo žrr.o 
gaus kūną nuo pažeidimo. Ban 
dymai tęsiami, ir tikimasi, kad 
pasiseks išradimą dar daukiau 
patobulinti. (AG).

(PREMJERAS TARĖSI SU 
OPOZICIJOS VADU

Federalinė Kanados valdžia 
^neirtas,I , ruošiantis naujiems 
rinkimams, paleistas.

Bet prieš tai Difenbaker ta 
rėsi su Pearsonu.' Pasikalbėji 
mo klausimus jie abu pasiliko 
savo žinioje, bet spėjama, kad 
jie aptarė klausimus, ki rie ra

Įima buvo 
parlamento 
svarbiausia 
fenbakerio pasiūlytą senato re 
formą ir kt.

O kad rinkimams pasiruoši 
mas vyksta visa eiga, aišku 
jau iŠ to, kad konseivatorių 
partijos direktorius Grossarl 
buvo susišaukęs' parlamento 
konservatorių grupę, ra kur; • 
aptarė rinkimų 
taktiką.

Kaip žinoma, 
skirti birželio 18

VALDŽIA 
APSIRŪPINA

Konservatorių pasiūlytąja 
senato reforma, senatoriai, at 
leisti į pensiją, gaus po 6,000 
dol. metams, bet Saskatche 
wane pensijos dar daugiau pa 
didintos: opozicijos vadui pen 
sija padvigubinta ir jis gaus ii) 
tūkst. dol. metams, pirminio 
kas gaus 13,000 dol., o pana 
mento nariai gaus 4,000 dol. 
vieton ligšiol gautų 3,200 dol. 
ir specialaus priedo po 2,000 
dol. vieton 1,600 už sesiją.

„KULTŪRINIAI MAINAI” 
SU RUSIJA

Rusija į Šiaurinę Amerikr 
atvežė 100 asmenų ukrainų ba 
lėtą o Kanada į Rusija išsiurtė 
{Montrealio simfoninį orkest 
rą, diriguojamą Zubino Methe 
soliste bus Stratas.
Montreaho simfonija Maskvo 
je pirmąjį koncertą turėjo ba 
landžio 22 d. ir dar turės 7 kon 
certus — Leningrade, Ki’< • • 
ir kt. Tuo pačiu išvykimu 
Montrealio simfoninis orkest 
ras turės koncertų Vienoje ir 
Paryžiuje.

uni

išspręsti dar iki 
paleidimo, o kas 
— biudžeto, Die

programą

rinkimai 
d.

GERAI

p?

ms važiuoti.
— JAV pasiruošusios siųsti 

raketas j Mėnulio sritį ir mstru 
mentus nuleisti j Mėnuli r į 
tarpplanetinę erdvę.

— JAV sprausminis >uKlu 
vas buvo išskridęs į viršori 
r.ę erdvę.

— Napalo karalius Mahand 
ra lankėsi Indijoje.

— Indonezija telkia savan- 
rius
dus Vak. Gvinėjoje.

— JAV helikopteris pralen 
kė rusų vertolioto greitį >r pa 
siekė 215 km per valandą.

— Olandai likviduoja įsiver 
žuaius indoneziečius.

iŠ kitų kraštų prieš olan

Nenuostabu, 
didelius 
valdžia 
iždo ‘•a 
žmonių

Grinius, iš Sudbury, 
rus papildo.
Mašinų F. buvo $ 
Per savaitę gauta $ 
M. F. dabar yra $
M. F. užplanuota $15,000.00 
M. F. dar trūksta $ 6,233.25

Maloniai prašome tautie 
čius Fondą padidinti iki užpla 
nuotos sumos, už ką būsime la 
bai dėkingi.

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

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBA

gavo iš apylinkin nuo šių m<: 
tų pradžios:

Solidarumo mokesčio:
Winnipeg x................... $ 15.—
Oakville ..........................$18.40
Pembrooke ................$ 7.20
Hamilton ....................$ 93.95

Calgary .......................$ 15.—
Toronto ........................$479.60

Viso. .$629.15
Tautos Fondui:

Edmonton ....................... 227.03
Calgary ..................... -. . . 50.—
Deihy .............................. 77.50

$354.53

KAS NAUJA KANADOJE
AUGA KANADOS 
UNIVERSITETAI

Užsiiašančių į Kanados
versitetus studentų skaičius r > 
do, kaip auga ir vystosi Kan 
dos universitetai. 1960 - 1951 
mokslo metais Kanados uni 
versitetuose buvo 114,000 siu 
denių, arba 6.6% visų gyven 
tojų. Per 20 metų studentų 
skaičius patrigubėjo.

GELEŽINKELIAI TURI 
NUOSTOLIŲ

Kanados geležinkeliai — 
keisčiaus’s padarinys: šimtus 
r tūkstančius mylių dvi linijos 
eina lygiagreta, o juk juos ir 
pastatyti, ir remontuoti, ir ap 
tarnauti reikia kiekvienam to 
kių pačių lėšų,
kad j.e kasmet duoda 
nuostolius, ir kasmet 
jiems primoka dideles 
mas, surenkamas iš 
mokesčiais, — tiesiogiais ir ne 
tiesiogiai.

Šiemet federalinė valdžia 
geležinkeliams nuostoliams 
lyginti paskyrė 50 mihonų do 
lenų!

IŽDO PINIGAI MOKSLUI 
IR SOCIALINEI 

PAGALBAI
Fderalinė Kanados valdžia 

moksliniams medicinos tyri 
mams paskyrė 450 tūkstančių 
dol. ir 
ms tirti

TCA
1937

,,Trans - Canada Air Lines“ 
(sutrumpintai TCA) jstaty 
mą, pagal kulią buvo atkui 
ta bendrovė. Per 25 metus T 
CA išaugo į didelę susisiek: 
mo organizaciją, kuri daba’ 
turi 82 lėktuvus. Jos skridimo 
unijos 40,000 mylių ilgio. Per 
25 metus ji pervežė apie 3<‘ 
mil. žmonių ir apie 60 mil. 
rų bagažo, 
skrido per 
kelio.

VALDŽIA
ČIŲ IMA UŽ DEGTINĘ
Žymus Montrealio ekono 

mistas Dr. J. R. Petrie apskai 
Čiavo, kad federalinė ir picvia 
cine valdžios iš detalinės svai 
ginamųjų gėrimų prekybos 
ima 81 centą iš kiekvieno do 
Irio. Tat tiktai 19% eina ga 
mintojo naudai. Dr. Petrie 
dar pažymi, kad, nežiūrint to 
kių didelių mokesčių (81% pa 
jamų!) klientų aptarnavimas 
esąs visai nepakankamas.

Gal ryšium su tokia svaigi 
namųjų gėrimų prekybos pa 
dėtimi, Ontario provincijos 
premjeras keičia potvarkius r 
žada tam tikrų lengvatų, kurių 
ligšiol Ontario provincijoje 
buvo.

JIEŠKO KANADOS 
PREKĖMS RINKŲ

Kanados delegacija yra 
vykusi į Angliją j ieškoti 
kų Kanados medžio dirbinia 
ms. Ten ji lankėsi Londone, 
Glazgow, Liverpooly ir kt.

DARBAI PRAMONĖJE
;,, Canadian Westinghouse“ 

vadovas J. D. Campbell pa 
reiškė, kad tautos ūkio ateitis 
priklausys nuo žaliavas perdir 
bamosios pramonės, nes ioje 
dirba 20% visų dirbančiųjų 
kai žaliavas gaminančioje pr:. 
monėje — žemės ūkyje ir kai 
nų promonėje — tedirba tik 
tai apie 9% visų dirbančiųjų.

socialiniams klausima 
pakyre 250 tuksi, d •!.

MINĖJO 25-METĮ
metais Kanada priėmė

sva
TCA lėktuvai nu 
3 miliardus mylių

DAUG MOKES

Eltai-Press, Romoje:
Montreal .......... ..............30.—«
Weland ........................... 15.—

$45.—
Kultūros Fondui:

Hamilton ...........................4545
Didelė padėka priklauso To 

ronto apyl. Valdybai ir ypač 
jos solidarumo mokečio va 
jaus vadovui J. Mažeikai, ku 
rie savo įnašu labai pagerino 
KLB Krašto V-bos finansinę 
padėtį.

Pr. Rudinskas
KLB Krašto Valdybos iždin.

CJ3

Mokytojų Dienos Montrealyje 
KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

— STUDIJŲ DIENOS 
bažnyčios) ;

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

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

do pranešimas.
3 vai. „Mokslo pažangumo ver 

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

tu.
6 vai. pedagoginės aktualijos, 

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

svečiams pagerbti.
Sekmadienį, balandž. 29 d. ; 
vai. „Jaunimas pasisako“, 
(panel.), Montrealio litu# 
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.
Kun. J. Boievičius, S. J.

K. L. B. Kultūros Fondo 
Pirmininkas.

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

Sekretorė.

Vykdant didžios svarbos lie 
tuvybės .misiją išeivijoj, Kana 
dos lietuviai mokytojai, vado 
vaujant Kanados Lietuvių B- 
nės- Kultūros Fondui, bal. 29 
dieną renkasi gražiame Mont 
realyje. Studijinė tema yra pa 
sirinkta aktuali.

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 Kt-dan 
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: Aus 
ros Vartų parapija, 1465 De 
Seve Street, Cote St. Paul, 
Montreal, Que.. Telef.: PO 
5755.

Suvažiavimo programa 
numatoma sekanti:

Šeštadienį, balandžio 28 
vai. registracija (N. Pr. 
sėlių namuose, prie A.

9

9
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SUSIKIRTIMAS DĖL KO 
LUMB1JOS UPĖS SUTAR 

TIES SU JAV
Federalinei Kanados vyriau 

sybei sudarius sutartį su Ame 
rika dėl Kolumbijos upės, kuri 
prasideda Kanados Kordiljerų 
kalnuose ir tiktai žemupio sri 
tyje teka JAV teritorija, van 
dens išnaudojimo, pirmiausia 
užprotestavo Britų Kolumbi 

jos provincijos vyriausybė, kad 
sutartis padaryta be jos žinios 
ir ir pritarimo, kas yra būtina.

Dabar gi klausimas daugiau 
sukomplikuojamas buv. gen. 
MacNaughton, kuris atstovavo 
Kaųadą sutarties reikalu Wa 
shingtone. Šis apkaltino Kana 
dos vyriausybę pardavimu Ka 
nados interesų Amerikai. Šiuo 
kaltinimu dabar naudojasi opc 
zicijos vadas Pearson ypač, nes 
Diefenbaker kaip tiktai tuo pa 
čiu kaltinimu kaltino liberalų 
vyriausybę. Visa tai dabar eina 
į rinkiminį malūną, nežiūrint 
to, kad kiti šio reikalo žinovai 
teigia, jog sutartis dėl Kolum 
bijos upės vandenų išnaudoji 
mo Kanadai esanti naudinga ir 
pelninga.

— Pp. Kajeckai dalyvaus 
Dipl. Korpuso Dekano Nicara 
guos ambasadoriaus SevillalSa 
cassa, suruoštame priėmime 
JAV Vice-Prezidento ir Po 
nios Johnson garbei.

LIETUVOS PASIUNTINY 
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
— Lietuvos pasiuntinybėje 

suruošta margučių dažymo 
proga pobūvis. Margučių 
žyme aktyviaia dalyvavo 
Valst. Sekretoriaus duktė, 
ggy Rusk, su maždaug jos 
žiaus vietos lietuvaitėm 
berniukais. Į pobūvį atsilankė 
ir Ponia Dean Rusk.

— Lietuvos atstovas J. Ka 
jeckas balandžio 12 d. kviečia 
mas dalyvavo bendroje JAV 
Senato ir Atstovų Rūmų sesi 
joje, Kapitolyje, kurioje kalbė 
jo Irano Shachas.

— Balandžio 17 d. Lietu 
vos atstovo kvietimu Lietuvos 
pas-bėje Washingtone posė 
džaivo Pabaltijo valstybių di 
plomatiniai atstovai: J. Kajec 
kas, Dr. A. Spekke ir Kaiv. Pi 
sitarime dalyvavo taip pat Dr. 
S. Bačkis ir Dr. A. Dinbergs, 
Latvijos pas bės patarėjas.

IŠ ITALIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

— Romos lietuvių bendruo 
meinės nariui Prelatui dr. La 
dui Tulabai balandžio 28 d. 
sukanka 50 metų. Jubiliato pa 
gerbtuvės įvyks bal. 29 d.

— Italijos lietuvių b-nės 
Krašto tarybos ir jos organų 
kadencija baigiasi, ir rinkimai 
įvyks gegužės mėnesio gale.

da
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Lietuvių diena Vakaruose
VISI i VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

EDMONTONE
Edmontono Lietuvių Bend Namus, kurie ištisus metus tar 

ruomenė birželio 30 ir liepos nauja kultūriniams bei religi 
1 dienomis ruašia vakarų Ka niams reikalams. Pačiame 
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Ypatingai ragina tuos lietu montoną? Informacijų reikalu 
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Sprendžiamoj i 
diena!

AR SUSIPRATUSIOS TAUTOS ŽMONĖS 7
MES ESAME?

Visur ir visada buvo, yra 
ir bus, kad apie tautos susipra 
timą ir kultūrą yra sprendžia 
ma pagal jos organizuotumą. 
Suprantama, kad organizuotu 
mas yra kultūringos tautos vie 
nas svarbiausių požymių. Pri 
mityvios tautos težino tiktai 
šeimą, kas. žinoma, taip pat 
yra organizacija. Bet ir dauge 
lis paukščių ir žvėrelių, taip 
pat gyvena šeimomis, bent po 
romis.

Juo žmonių kultūra yra au 
gštesnė, juo jie yra organizuo 
tesni. Ir labai kultūringos tau 
tos turi ir augščiausios rūšies 
organizuotumą. Ir tai yra prak 
tiškumo dalykas, nes vienybė 
je — galybė, nes vienybė yra 
didelė jėga.

Visiems žinoma, kad žydų 
tautos žmonės, kur jie bebūtų, 
kokioje valstybėje begyventų, 
— visada ir visur jie yra orga 
nizuoti bendruomenišku princi 
pu — visi priklauso žydų or 
ganizacijaiį, nors būdami ir 

skirtingų politinių arba religi 
nių pažiūrų. Kaip žydų bend 
ruomenės nariai, žydai visada 
atlieka savo, kaip tautos žmo 
nių, pareigas. Žydai ne tiktai 
bendruomeniškai organizuoti, 
bet ir bendruomeniškai discip 
linuoti. Kaip bendruomenės 
nariai, jie tiksliai atlieka visas 
jiems priklausančias pareigas 
Dažnai — ne todėl, kad m.n, 
bet todėl, kad reikia, kad pi i 
valu.

Mes, lietuviai, toli t sane 
nuo tokio susiorganizavmio 
tai yra mūsų trūkumas.

Mes dažnai atliekame žy 
mių darbų, padarome pas.ge 
retinu žygių. Bet kai reikia pa 
reikšti organizacinį susiklausy 
mą, dažnai ir netesime. J šita 
ir norisi atkreipti tautiečių dė 
mesį ir visus pakviesti pareikš 
ti didesnį, negu būdavo, susi 
klausymą. Dabar yra graži pro 
ga-

Kas treti metai mes renka 
me Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Tarybą. Šiemet 
kaip tiktai tokie yra melai, ka 
da pasibaigia sesijos Krašto 
Tarybos kadencija ir šio balan 
džio 29 dieną, ateinantį sekma 
dienį, rinksime naują KLB Ta

Amerikoje mirus, tetai 
ADOMĖNAITE1 - ŠLEKIENEI, 

likusiems VYRUI ir sūnui ALGIRDUI bei jo šeimai, 
reiškiu gilią lietuvišką užuojautą

J. Adomėnas

Spaudos apžvalga
.BIMBININKŲ KELIAIS”?

Naujienos, Dirva, Laisvoji 
Lietuva plačiai rašo apie ligšio 
linėje antibolševikinėje ir drau 
ge antiokupantinėje lietuvių 
spaudoje pasrreilkusį persime

America & S. Amesica. .$ 5.50 

rybą, kuri oficialiai atstovauja 
kanados lietuvius.

Kaip būtų gražu, kad visi 
lietuviai balandžio 29 dieną, 
šį sekmadienį, ateitų į balsavi 
mo vietas ir paduotų balsus 
už tuos ar kitus kandidatus.

Šiemet kandidatų 50, o tik 
tai 30 galima rinkti, — tat pa 
sirinkimas yra didelis. Iš tokio 
skaičiaus 30 galima lengvai pa 
sirinkti. Tat ir yra kiekvieno 
susipratusio lietuvio pareiga 
nueiti į balsavimo vietą, krv 
žiuku pažymėti pasirinktus kan 
didatus (ne daugiau kaip 30) 
ir balsavimo lapelį įmesti į 
balsavimų dėžutę (urną).

Nepaprastai svarbu, kad vi 
si lietuviai balsuotų, nes ska 
čius sudarys tam tikrą svorį ir 
autoritetą žmonių, kurie bus 
išrinkti ir su kuo nors turė“ 
reikalų. Savaime suprantama, 
kad drauge tai bus ir liudiji 
mas, kiek mes, lietuviai, esą 
me susipratę, kiek organizuo 
ti ir kiek disciplinuoti.

Būtų labai gražu ir nepap 
rastai malonu, kad daugumas 
mūsų nusikratytų tiafaietiniu 
posakiu — ,,ir be manęs up 
seis” ir visi ateitume balsuoti. 
Tai yra nepaprastai svarbu, 
nes kiekvienas paduotas bal 
sas yra svarbus ir vertingas.

Balsavimas yra labai svar 
bus ir tarpusave, — solidaru 
mo, — prasme. Balsavimu 
mes susiglaudiname į vieną 
darnią lietuvišką šeimą.

Ypač būtų gražu, kad šie 
met, kai sueina dešimt metų 

■ Bendruomenės susikūrimui, 
kuris apima visus lietuvius vi 
suose kontinentuose ir visose 
valstybėse, kad mes šią sukak 
įt atžymėtum ypatingu jautru 
mu Bendruomenės organizaci 
jai — juo skaitlingiausiai daly 
vautume Krašto Tarybos rin 
kimuose.

Tautiečiai, šį sekmadienį, 
balandžio 29 dieną visi, kaip 
vienas žmogus, ateikime bal 
suoti! Ateikime savo lietuviš 
ką ir bndruomeniską pareigą, 
įrodykime savo lietuvišką vie 
nybę ir solidarumą!

J. Kardelis.

timą į Lietuvos okupanto bol 
ševiko bei iMoskvos diktatui 
ros pusę. Anksčiau tai buvo 
pritaikyta žurnalui ,, Darbui”, 
o dabar savaitraščiui „Vieny

Miesto
Dar nesuėjo 60 metų kai Ed 

montonas paskelbtas miestu. 
Per šį palyginus trumpą laiką 
miestelis pavirto j didmiestį. 
Jo likimą, kūrimosi sunkiausio 
se studijose, turėjo rankose 
žmonės, kurie turėjo užtekti 
nai drąsos bei numatė, šio 
miesto reikšmę civilizuojant 
šiuos anais laikais neapgyven 
dintus žemės plotus. Kam te 
ko skaityti Kari May parašy 
tas knygas, šio miestelio isto 
rijos pradžia atgaivins ne vie 
nam skaitytojui jo vaizduotės 
sukurtus laukinius vakarus.

Kiek iš istorijos yra žino
ma, šiam miesteliui davė pra 
džią kailių medžiotojai bei 
pirkliai Dvi firmos Hudson 
Bay ir North West kompani 
jos pasistatę Saskatchevano 
upės krantuose trobas ir prade 
jo supirkinėti kailius iš me 
džiotojų indėnų. Praslinko sun 
kūs 25 metai, per kuriuos te 
ko gintis bendrom jėgom nuo 
karingai nusiteikusių tų laikų 
indėnų, kol jie susijungė į vie 
ną ir šitas davė pradžią Ed 
montono Fortui.

Nežiūrint to, kad šis Fortas 
tarnavo kaipo pereinamoji ba 
zė tolimesniam baltųjų verži 
muisi į Vakarus, jis nedidėjo 
ir keletą dešimtmečių buvo už 
miršta vieta. Iki 1880 metų vie 
nintelė susisiekimo priemonė 
per vakarų lygumas su civili 
zacija buvo Saskatchewan 
upė. Laivai ir vadinamos indė 
nų pagamintos canoes gabeno 
iš Fort Edmonton į Fort Gar 
ry (dabartinį Winnipeg) bran 
gius kailius ir grįždami pakrau 
davo gyvenimui bei prekybai 
reikalingas prekes. Tik vėliau 
šios upės krantais pradėjo tra 
ūkti jaučiais pakinkyti vežimai 
su pirmaisiais Albertos žem 
dirbiais. 1873 metais į Kun 
George Mc Dougell pastatė 
pirmą pastatą už Edmontono 
forto sienų, kuris davė pradžią 
Edmontono kaimui.

1879 metais į Edmontoną 
buvo atvesta telegrafo linija, 
ir tuo laiku jau keturi garlai 
viai palaikė ryšį ir gabeno pi 
kės bei žmones, bet likimas 
šio miesto buvo vis dar neaiš 
kus.

1880 m. buvo užbaigtas sta 
lyti Transcontinental gelžke 
lis ir tais pačiais metais pasiro 
dė pirmas spausdintas laikraš 
tis. Šio laikraščio redaktorius 
tais laikais tur būt ir daugiau 
šiai prisidėjo prie šio kaimelio 
išaugimo. Be to geros žemės 
^neapgyvendinti dideli plotai' 
traukė vis daugiau ir daugiau 
sėslių. Edmontono kaimas taip 
pat per šį laikotarpį buvo ap 
sistojimo centras štabo kariuo 
menės, kuri kovojo prieš šiau 
rėš vakarų sukilėlius. To pašė 
koje daugelis karių atsigabe 

bei”.
Pirmasis persimetimas lei 

dejų buvo tuojau likviduotas. 
Gaila, kad su tuo sustojo ėjęs 
geras ligtol žurnalas. Antras— 
Vienybė kol kas laikosi ir eina 
naujuoju kursu. Čia įdomesnis 
reiškinys, nes jis atidengė pla 
tesnius užkulisius. Pasirodė, 
kad net kai kurios jėgos, ku 
rios anksčiau, atrodė, remia di 
pukiškąjį elementą ir jo atvež 
tas žinias, pasiridė esą prisiden 
gurios kaukėmis. Žinoma!
tame nieko nuostabaus. Čia 
nebent tas nuostabu, kad jos 
dabar netikėtai nusiėmė kau 
kės.

Kadangi tame, kas ligšiol 
vyksta, nėra nieko nauja, tai 
palaukime dar įdomesnių da 
lykų, kol jie patys pasireikš, 
o jie, anksčiau ar vėliau, vis 
dėlto pasireikš.

istorija
no savo šeimas į šį kaimą. 
Darbininkai, kurie dirbo prie 
geležinkelio bėgių tiesimo, 
taip pat apgyvndino savo šei 
mas. 1891 m., kada pirmieji 
bėgiai iš Calgario buvo užbaig 
ti tiesti, gyventojų skaičius šie 
kė apie 400. Šis skaičius padi 
dėjo iki 3,000, kada buvo at 
rasti Klondike aukso laukai, 
tuomet Edmontonas pasidarė 
paskutinis svarbiausias civiliza 
cijos punktas aukso jieškoto 
jams keliaujant į šiaurę.

1904 metais šis gana judrus 
kaimas įgavo miesto teises ir 
tuo pačiu jis buvo padaryta 
Albertos provincijos sostine, 
gyventojų skaičius 'buvo paS 
kilęs iki 30,000.

Šio miestelio ateitį užtikrino 
užbaigimas iš rytų į vakarus 
geležinkelio ir pabaigimas vie 
nos šakos į Mac Kenzie River 
slėnį. Šiandien šis anais lai 
kais Dievo užmirštas paskuti 
nis civilizacijos postas šiaurės 
vakaruose pavirto dideliu 
miestu. Edmontonas — Var 
tai į šiaurę, alyvos pramonės 
centras Kanadoje. Yra prana 
šaujama, kad šis miestas neto 
limoje ateityje, jeigu taip vys 
tysis, kaip iki Šiolei, pasidarys 
vienu iš didžiausių pramonės 
centrų Kanadoje.

EDMONTONAS ŠIANDIEN
Plotas: 60 kv. mylių. Tur 

parkų bei žaidimo aikščių 4 
tuksi, akrų. Gyventojų skai 
čius 375.000.

Atvykęs į šį miestą, žmogus 
jaučia tam tikrą laipsnį ęntu 
ziazmo — dideli projektai yra 
nuolatos planuojami, o kiti yra 
vykdomi. Žmonės yra užsi 
ėmę. Industrijos nuolatinis plė 
timasis eina sparčiais žingsnia 
is. Nauji projektai šiam šiam 
miestui duoda naujas galimy 
bes. Reiktų paminėti naujausią 
planą, kuris laukia miesto ta 
rybos patvirtinimo tai miesto 
centro perstatymas, kuris pa 
keistų veidą ir sumodernintų 
šį miestą per 10 metų. Jo per 
statymas maždaug 
mil. dol

PRAMONĖ IR GAMINIAI.
Edmontonas yra gelžkeiio 

mazgas, slenkstis į Piece R. 
ver kraštą ir pačios šiaurės. 
Derlinga žemė, daug miško ža 
liavos ir kasyklos padarė Ed 
montoną netūraliu prekių pa 
skirstymo centru. Išvystyti di 
džiuliai alyvos laukai pakėlė 
gan augštai šio miesto ekono 
minį gyvenimą. Gana dideli re 
zervai gazo žemėje, taip pat že 
mės mineralai sudaro palan 
kias sąlygas įvairių rūšių pra 
monės plėtimuisi. Šitie gana 
svarbūs faktoriai, taip pat pa 
čio miesto palanki geografinė 
vieta nuolatos traukia įvairių 
rūšių pramonę bei biznius. Di 
džiuliai cheminiai fabrikai, 
kurie apdirba tžaliavą, prade 
jo steigti antros eilės gaminimo 
bei montažo fabrikus ir paskirs 
tymo įmones. Dabartiniu metu 
Edpionįtonas1 'yra pripažintas* 
kaipo logiškiausia vieta naujai 
pramonei steigti vakaruose.

PREKYBA
Edmontonas yra vienas iš 

didžiausių urmo sandėlių, k'i 
ris aprūpna centrnę bei šiam* 
nę Albertą. Pačiame centre 
miesto yra tik keletas senų pa 
statų, visi kiti yra didžiuliai ir 
moderniškos krautuvės.

Pati centrinė gatvė Jasper 
Avenue gali prilygti bet ku 
riam milioninio dydžio mies 
tui šiame kontinente, savo vii 
rinų langais, neon rėkiamo 
mis, kurios skelbia visokių rū 
Šių prekes bei patarnavimus.

Italija.
LIETUVIAI VATIKANO 

IŠKILMĖSE
Popiežiaus Jono XXIII-jo 

80 metų sukakties proga, PL 
B Italijos Krašto Valdyba bu 
vo pareiškusi Vaikanto valsty 
bės Sekretoriatui pageidavimą 
dalyvauti oficialiai iškilmėse ir 
tuo pačiu atstoti tą tuštumą, 
kurią palieka lietuvių tauta ne 
galėdama dalyvauti pati. J uc 
tikslu buvo sudaryta delegacija 
iš PLB Italijos v-bos pirm, k t 
nigo V. Mincevičiaus, Tary 
bos vicepirm. prof. dr. Z. Ivins 
kio ir Paulinos Talanskaitės-Ivi 
nskienės. Valstybės sekretaria 
tas atsiuntė pakvetimus ir pa 
skyrė delegacijai specialią tri 
būną Šv. Petro Bazilikoje.

Sausio 5 d. PLB Italijos Kr. 
Valdybos pirmininkas gavo 
per Arkivyskupą Samprė iš Jo 
Šv. Popiežiaus sidabro medalį, 
nukaitą Jo 80 mc*ų sukakties 
proga.

Brazilija.
PRINCAS PILYPAS 

SAG PAULYJE
Princas Pilypas, kaip anglų 

reprezentantas, pakeliui iš Bra 
zilijos naujdsios sostinės, Bra 
zilia, atskrido į Sao Paulo...

Po vizitų vakare, Paulistų 
nipodromo išpuoštose salėse 
suruošta princui pagerbti impo 
zantiškas pagerbimas, dalyvau 
jant Sao Paulo gubernatoriui, 
vietos valdžiai, Konsulų korp'f

Edmontonas taip pat yra ge 
rai žinomas kaipo finansinis 
Centras. Jis turi gražiai sutvar 
kytą gyvenamu namų rajo 
nūs. Jį puošia per patį miestą 
tekanti upė ir jos slėnis. Tele 
fonas, susisiekimo priemonės 
šviesa ir vanduo yra miesto 
rankose. Reikia pastebėti, kad 
sąryšyje su šio miesto greitu 
augimu, personalas, kuris tvar 
ko šiuos reikalus, padidėjo dau 
giau kaip dvigubai per paskuti 
nius dešimt metų.

ŠVIETIMAS
Greitas gyventojų skaičiaus 

padidėjimas per paskutinius 
dešimt metų pareikalavo dau 
giau kaip 67 mokyklų.

Yra 5 augiosios mokyklos, 
kuri kiekviena turi apie 40 kla 
siu su sporto salėmis laborate 
rijomis, bibliotekomis, maudy 
mosi baseinais ir valgyklomis. 
Viso dabartiniu metu yra 128 
mokyklos su maždaug 60,000 
mokinių.

Nuolatos augantis Albertos 
universitetas taip pat yra Ed 
montone, kaip ir kurčianebylių 
institutas.

Yra keturios bibliotekos ir 
meno galerija

KULTŪRINĖ VEIKLA.
Šiame mieste yra daug ak

JUOKDARIAI...
J SOVIETINIŲ RELIKVIJŲ TARPĄ, 

MIZARA ĮJUNGĖ IR NIKITOS KARPĄ
Lietuvos okupacijos tarna 

ms šiapus Atlanto darosi vis 
neramiau. Todėl jie šaukiasi 
anapus pagalbos, kaip skęstan 
tis tveriasi už šiaudelio. Miza 
ra ypač jaudinasi.

Mizara: Draugas Justina1’, 
sakyk kas draugui Nikitai nu 
plėšė nuo nosies karpą? Ana 
va, žiūriu televizijoje —— nėra 
karpos, o anksčiau buvo? Sta 
mbi karpa?

Paleckis: Kliedi, draugas
Rojau. Neapsižiūrėjai. Karpos 
nuo nosięs sovietuose nei chi 
rurgas nenuims!

Mizara: Tai čiūdna! O pas 
mus, buržuazinėje santvaiko 
je, tiktai apsileidėliai vaikščio 
a subjaurotu veidu. . .

Paleckis: Gyvenai sovietinė 
je Lietuvoje apie metus laiko 
ir tokio svarbaus dalyko nesu 
žinojai. . .

Mizara: Ko nesužinojau?

•Paleckis: Kad pasportas 
yra svarbiausia dalykas.

Mizara: Tai kas iš to?

Paleckis; Matau, kad egi 

sui — jų tarpe ir Lietuvos kon 
šului A. Polišaičiui su Ponia ir 
visuomenės atstovams. Iškilmė 
se dalyvavo apie 2,000 kvies 
tųjų. Salėms dekoruoti, sako 
ma, buvo panaudota apie 60 
tūkstančių orchidėjų.

HAMILTONAS
Atkelta iš 7 puslapio.

3483 v-bos pirm. J. Bajorai 
čiui ar telef. LI 5-5652 kuo 
pos sekretoriui, jie suteiks 
jums informacijų ar ateis į jū 
sų namus sutvarkyti įstojimo 
kuopon reikalų. Šis raginimas 
ir kvietimaas siunčiamas jūsų 
pačių naudai, todėl neatidėlio 
kime šio svarbaus reikalo ryt 
dienai, nes ryt jau gali būti 
per vėlu.

Z. Pulinauskas, Sekrt.

UŽSAKAI PASKELBTI
R. Kontenio su E. Bartkų 

te ir J. Sleiblio su E. Plioply 
te. Pastaroji yra atvykusi iš 
Suvalkų trikampio.

VIETOS DIENRAŠTIS
The Hamilton Spectator 

pirmame puslapyje įdėjo ilgą 
žinią iš Čikagos apie Reginą 
Leonaitę, kurią tėvo pareiški 
mu, rusai uždarė į kalėjimą. 
Patalpinta ir Leonaitės nuot 
rauka. (Montrealio ,,Star“ idė 
tas pasikalbėjimas su tėvu, bet 
kalėjimas neminimas).
PAVASARIO (NEMATYTI 

nes Verbų sekmadienį iškrito 
sniego. Ir ūkininkai susirūpinę 
šaltu oru. K. B.

tyvių grupių, kurios domisi 
menu, muzika ir drama, ir 
daug gražių teatro pastatvmų 
yra matoma kiekvienais me 
tais. Miestas turi savo simfoni 
jos orkestrą ir dramos mėgėjų 
organizacijų. Šie muzikos mė 
gėjai dažnai pastato operas, 
operetes ir muzikalines kome 
dijas. Taip pat yra progų pa 
matyti tarptautinio masto įžy 
mybių.

Pastatymas gražiosios Jubi 
lee audtorijos pakėlė šio mies 
to entuziazmą menui.

SPORTAS
Susidomėjimas sportu yra( 

gana didelis. Golfas, bovling 
pievos, maudymosi baseinai ir 
čiuožimo aikštės yra nuolat 
ir gaustai lankomos. Sporto 
rungtynių mėgėjams dažnai 
yra progų pamatyti žaidynes

Bendrai paėmus, šis miestas 
turi įvairių pramogų, viena iš 
jų yra metinė paroda netik 
žemdirbystės produktų bei ma 
šinų, bet ir pagamintų prekių 
šoje provincijoje. Arklių lenk 
lynės ir kiti pasirodymai bei 
pramogos tęsias visą savaitę 
ir sutraukia liepos mėnesį tuvis 
tų iš viso kontinento.

A. Dudonis.

mulkis. Visai nepastabus.

Mizara: Draugas Justinai, 
vis dėlto tai jau perdaug...

Paleckis: Kaip gi nesupran 
ti? Karpa ant nosies — labai 
svarbus požymis. Karpa įrašo 
ma į pasportą. O jeigu karpa 
įrašyta į pasportą, tai jos ne 
galima sunaikinti, nes paspor 
tas neatitiks žmogų. Jeigu dra 
ugą Nikitą, kurio pasporta' 
įrašyta karpa, kas nors nu 
duobs, tai kaip jį tada atpažin 
si, jeigu jis bus jau be karpos? 
Draugas Rojau, tiktai pagal 
vok!

Mizara: Aš dėl to ir susirū 
pinau, kad televizija Nikitą pa 
rodė be karpos ant nosies.

Paleckis: Aaaa! Tai tu, Ro 
jau, esi geras draugas. Tu ger 
bi Nikitos karpą! Na, tai ir to 
liau gerbk! Nikitos karpa ant 
nosies — tai ne tiktai pasan įra 
syta, bet ji yra ir reta relikvi 
ja, kaip tu ją gerbi. Gerai da 
rai, draugas Rojau. Gerbk re 
likvijas! Jų tarpe ir Nikitos 
karpą ant nosies.

M*ndr*pypkis.
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NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA i rsL.

HENRIKAS BLAZAS GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

Pozityvių sprendimų
bej ieškant

Mosklo - Technikos naujienos

Pasiūlymai problemas spręs 
ti negali būti vienašališki. Že 
miau dėstomos mintys gali tu 
rėti alternatyvas arba skirtin 
gas versijas ir interapretacijas.

LIETUVOS LAISVIF
Visiems lietuviškiems veiks 

niams, visai lietuvių visuome 
nei išeivijoje ir tautai okupuo 
toje tėvynėje pats pagrindinis 
ir esminis tikslas yra Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at 
statymas ir išlaisvintos Lietu 
vos ateitis. Visų bendras tiks 
las ir siekimai turėtų būti api 
bendrinti vianame dokumente, 
kuris visus lygiai saistytu.

Mums reikia vienos bendros 
Lietuvos laisvinimo deklaraci 
jos ar konstitucijos, kuri būtų 
pagrįsta pačiais pagrindiniais 
Nepriklausomos Lietuvos vals 
tybės aktais, svetimųjų valsty 
bių suteiktais ir neatšauktais 
nepriklausomybės ■, pripažini 
linais, Nepriklausomos Lietu 
vos sudarytomis tarptautinė 
mis sutartimis ir didžiųjų vals 
tybių tarptautiniais pasižadėji 
mais ir charteriais, patikrinan 
čiais laisvą tautų apsisprendi 
mo teisę.

Turėtų būti pareikšta mūsų 
lesė kovoti už Rusiškojo oku 
panto iš Lietuvos pašalinimą 
ir sutrukdyto Lietuvos valsty 
binio suverenumo atstatymą. 
Pareikštos mūsų teisėtos aspi 
racijos dėl Lietuvos valstybės 
sienų, dėl jungimosi į Europos 
valstybių sąjungą, dėl santy 
kių su artimesniais Lietuvos 
kaimynais — Latvija, Estija 
Lenkija, Gudija ir t. t., dėl 
valystybinės santvarkos, ko 
kios siekiame, dėl išlaisvintos 
Lietuvos politinės, ekonomi 
nės, socialinės, ir kultūrinės 
struktūros, dėl sovietinės oku 
pacijos Lietuvoje padarinių lik 
vidavimo ar pakeitimo den

KAS TURĖTŲ IMTIS INICIATYVOS?
Vilkinių, o lygiai ir nevliki 

mų politinių grupių tarpe jau 
seniai buvo kilusi mintis pa 
ruošti išlaisvintos Lietuvos su 
sitvarkymo planą, kuris būtų 
visai lietuvių tautai abiejuose 

Tenka pradėti nuo dalykų, ku 
rie yra patys bendriniai ir dė' 
kurių susitarimas galimas, ne 
pažeidžiant esamų veiksniu 
nei esmės, nei jų atliekamų 
Lietuvos laisvinimo darbų.

IIMO KONSTITUCIJA 
nant juos į nepriklausomos 
Lietuvos naują politinę, ekono 
minę, socialinę ir kultūrinę sis 
temą ir t. t.

Visų mūsų bendras tikslas 
yra didelis, tad jis kiekvienam 
mūsų turi būti išsamiai aiškus, 
ne vien kaip nuolat kartoja 
ma bendrybė, bet visose dėta 
lėse, kad jo siekimas būtų ne 
vien tautinė pareiga, bet dar 
daugiau tautinis idealas, dėl 
kurio verta gyventi ir kovoti 
ir jei reikia net mirti.

Per dvidešimt dvejus me 
tus nuo Lietuvos pavergimo 
daug kas pasikeitė. Per tą lai 
ką Lietuvos laisvinimo sekto 
riai — diplomatinis, politinis, 
visuomeninis — veikė kiekvie 
nas prisilaikydamas savų nuos 
tatų, deklaracijų, statutų, čar 
terių. Kiekvieno veiksnio sepa 
ratinei veiklai gal to ir pal a 
ko, nors tai kartu buvo didžiau 
šia kliūtis veiklai derinti. Ta 
čiau, šiandien, kai didesnio su 
siderinimo mintis vis daugiau 
bręsta, bendra Lietuvos laisvi 
nimo deklaracija ar konstituci 
ja pasidaro būtina.

Ji suglaudintų visus tuos, 
kurie tikrai siekia Lietuvos su 
verenumo atstatymo ir išskir 
tų tuos, kurių instancijos yra 
skirtingos. Pagaliau, ji leistų 
aiškiau nustatyti, kas Lietuvos 
laisvinimo veikloje yra pirma 
eiliai dalykai ir kas antraeiliai. 
Tatai kiekvienam paskiram 
veiksniui palengvintų darbų 
planavimą ir vykdymą, o taip 
pat sutaupytų lėšas planingai 
darbą pasiskirsčius ir jį nedu 
blikuojant.

geležinės uždangos pusėse 
kaip idealas.

VLIKo paskutinė sesija nu 
tarė: „Pavesti VLIKo piezi 
dilimui paruošti išlaisvinsimos 
demokratinės Lietuvos respub 

likos valstybės ūkinės ir kultū 
rinės santvarkos pagrindinių 
dėsnių projektą“.

Nutarimas, žinoma, yra 
sveikintinas, bet nepakanka 
mas. Lietuvos laisvinimo kons 
titucijos jis sudarytų tik antrą 
ją dalį. Tad tie, kuriems dav 
bas bus pavestas turėtų pro 
jekto ribas atatinkamai išplės 
ti.

VLIKas nutarimą vykdyti 
yra pavedęs L. Šimučiui, Chi 
cagoje, III., kuriam buvo pa 
vesta sudaryti projektui1 pa, 
ruošti komisiją. Teko patirti, 
kad p. Šmulkštys, komisiją su 
darant, stengėsi įtraukti ją ir 
nevlikinių politinių grupių vei 
kėjus. Tatai sveikintina. Ta 
čiau, būtų pageidautina, kad 
sudaromoji komisija, kaip jau 
minėta, išplėstų jos ruošiamo 
projekto apimtį iki Lietuvos 
laisvumo konstjtucijos suda 
rymo ir į komisijos sąstatą be 
politinių grupių atstovų pasi 
kviestų dar atstovus iš diplo 
matinio ir visuomeninio sekto 
rių.

Jei VLIKo suteiktasis jo 
atstovams pavedimas būtų ne 
pakankamas imtis platesnės 
iniciatyvos, VLIKas savo pa 
vedimo apimtį turėtų išplėsti, 
kad VLIKo atstovų iniciaty 
vą platesnė komisiją sudaryt- 
nebūtų suvaržyta.

Kiti veiksniai VLIKo inicia 
tyvos neturėtų ignoruoti. Jų 
pirmoji sąlyga bet kurį bend 
rą darbą vykdyti yra gera va 
lia. Mūsų visų tikslas yra di 
delis ir mūsų veiklos visi sek 
toriai — diplomatinis, politi 
nis, visuomeninis — kartu pa 
imti, yra labai reikšmingi ir pa 
jėgūs.

Tik kiekvienas paskirai bū 
darni mažesni, akinsime kelią, 
kad visi bendrume būtume di 
deli.

Bus daugiau.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
LIETUVI, SKIRK VIENOS normaliai aptarnauti žmonių.

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI Kai kuriose gamyklose darbi

SOVIETUOSE SMUNKA 
GYVENIMAS

Rytų Vokietija pripažino 
ūkinius sunkumus, atsilikimą.

Rytų Berlyne įvykusiame 
R. Vokietijos valdančios, ko
munistų, partijos — SĖD ple 
nume, savo kalbose daug reikš 
mingų dalykų iškėlė satelitinio 
krašto valdovas Ulbrichl ir pla 
navimo komisaras Mewis. Sa 
vo kalbos pradžioje Ulbricht 
padarė visus sudominusį pareis 
kimą: „Mes žinome, kad Sov. 
Sąjungos gyvenimo lygis yra 
žemesnis už demokratinės (ry 
tų) vokiečių respublikos lygį”. 
Kalbėdamas apie ūkinius sun 
kumus, krašto valdovas primi 
nė, kad prieš rugp. 13 d. įve 
dus užtvaras, Rytų Vokietijoje 
del masinių bėgimų į Vakarus, 
turėjusi 30 miliardų DM nuos 
tolių. Teko sunaudoti ir daug 
lėšų išvedant tą „kinų sieną“ 
Berlyne. Kai susidurta su nuos 
toliais, tai gyventojai įspėti, 
ateityje turėsią dar sunkiau 
dirbti. Panašiai kaip ir visoje 
Sovietijoje, ir R. Vokietijoje, 
Ulbrichto žodžiais, susidurta su 
apsileidimo, sukčiavimo, klas 
tojimo, įvairių galimybių neiš 
naudojimo reiškiniais. Įvairios 
mašinos, galinčios veikti 20 va 
landų, tebuvo naudotos vos ke 
lėtą valandų ir valstybė buvusi 
apgaudinėjama. Planavimo ko 
misaras Mewis iškėlė reikalą 
keisti numatytus planus. Iš bu 
vusių liaudies ūkyje 262 valst. 
plano pozicijų tebuvo pilnai iš 
pildyta vos 106. R. Vokieujo 
je ir dirbančiųjų skaičius suma 
žėjo visu 60.000 ir tai vėi pris, 
dėjo prie turimų sunkumų.
Lietuvoje atsilieka visuomeni 

nis maitinimas
Lietuvos kom. partijos ck 

ir min. taryba, apsvarsčiusi va 
dinamus visuomeninio maitini 
mo klausimus Lietuvoje, pn 
ėjo išvados, kad to maitinimo 
(valgyklų, restoranų) tinklo 
augimas atsilieka nuo gyvento 
jų poreikių. Visa tai pasireiškia 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio miestuose. Jvaiiios 
įstaigos, su liaudies ūkio tary
ba, statybos ministerija priešą 
ky, buvo baramos už tai, kad 
per menkai rūpinamasi darbi 
ninkams skiriamomis valgyklo 
mis. Pasirodo, kad daugelyje
Lietuvos fabrikų, gamyklų vai 
gyklos ir bufetai dirba anot 
„Tiesos“ (5! nr.) visiškai ne 
pritaikytose patalpose, negali

TRIUKŠMAS SLOPINA 
SKAUSMĄ

Trys amerikiečių chirurgai 
-stomatologai pranešė apie nau 
ją nuskausminimo priemonę— 
triukšmą. Ligoniui uždedamas 
ant galvos specialus šalmas su 
ausinėmis, o į jo rankas įde
damas nedidelis prietaisas — 
valdymo pultas. Triukšmas ,uo 
jau pat piadeda veikti raminan 
čiai, nuima nervinę įtampą. Fa 
jutęs skausmą pacientas per 
jungia prietaiso rankenėlę, i 
jo ausyse pradeda skambėt 
krioklio * šniokštimas, užriš/ 
tas magnetofono juosto-c. 
Skausmas, kaip taisykle, pr ici 
na. Jeigu jo nenuslopina kriti 
tančio vandens ūžesys, at 
veju garsą reikia sustiprinti.

Pasiūlytas anestezijos ir>-_io 
das buvo sėkmingai išbandy 
tas. Iš 5 tūkst. pacientų, reika 
lingu nuskausminimo prtenio 
nių, 65 proc. apsiėjo be jų. ne 
jausdami jokio skausmo: 25 
proc. ligonių jautė nedideli 
skausmą, ir tik 10 proc. pac r. 
tų t linksmas nedavė patenk-na 
mų rezultatų.

VAISTAS NUO VAIKŲ 
PARALYŽIAUS

Uzbekijoje, Surchan-Darjos 
ityje, auga laukinis augalas, 

vadinamas karakavuku. Bet 
iki Šiol niekas nežinojo apie jo 
lapų gydomąsias savybes. Uz 
bekijos Augalinių medžiagų 
chemijos instituto bendradar 
biai išaiškino jo cheminę sūdė 
tį ir sukūrė galingą preparatą 
„Galanlamin“, kuris dabar var 
tojamas kovoje su vaikų para 
iyžiumi.

Įdomūs šio preparato gydo 
mojo veikimo stebėjimai buvo 
atlikti Japonijoje. Kaip prane 
sama iš Osakos municipalinės 
igoninės — 80-tą paralyžiuotų 
vaikų gydymo galantaminu die 
ną — 62 proc. smarkiai para 
lyžuotų vaikų žymiai pasitaisė, 
□ 90 proc. mažiau paralyžiuo 
tų — visiškai pasveiko.

ninku maitinimas iš viso neoi 
ganizuotas.

Nepatenkinama padėtis 
sovehozuose. Valgyklas ir 
fetus turi tik 30% ūkių.

Aukodami šalpai padėsim* 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

GYDOMASIS 
PLAUKYMAS

Tur būt, kiekvienas iš mūsų 
yra girdėję apie gydomąją 
gimnastiką, kuri tapo veiksmi.i 
ga priemone kovoje su senai 
ve, nutukimu, širdies, kaulu-są 
narių susirgimais ir kitomis h 
gomis. Pastaruoju metu Mask 
vos gydomosios kūno kultūras 
specialistai eilei ligų gydyti 
ėmė taikyti „gydomąjį plauky 
mą". Apie 300 vaikų, sergan 
čių įvairiais stuburo iškrypi 
mais ir kai kuriais kitais susu gi 
mais, gydomojo plaukym- spe 
cialisto vadovaujami, atlieka 
specialius plaukymo pratimus.

Pirmųjų kelių mėnesių petyri 
mas parodė, kad gydomasis 
plaukymas svarbi gydymo prie 
monė, kuri padeda ne tik išly 
ginti stuburą, bet ir užsigrūdin 
ti. Šiuo metu ruošiamasi gydo 
mąjį plaukymą pritaikyti ligo 
niams, sergantiems bronchine 
astma, chroniškais plaučių su 
sirgimais, hipertonine liga ir 
kt. Mokslininkų stebėjimai pa 
rodė, kad, taikant gydomąjį 
plaukymą, ir šių susirgimų at 
vėjais galima tikėtis gerų rezul 
tatų.

KAPRONINIS ŠIRDIES 
VOŽTUVAS

Tur būt, visiems yra tekę 
girdėti apie dažną ir ne'engvą 
širdies susirgimą—širdies ydą. 
Infekcijos sukelto širdies vož 
tuvų uždegimo metu sutrinka 
Šndies vožtuvų veikla, o kal
tais ir visaj liaujasi. Vožtuvai 
reguliuoja kraujo tekėjimą pe 
širdį. Jau seniai mokslininkai 
stengėsi sukurti dirbtinį snd-cs 
vožtuvą, kurį pritaikius, būtu 
atkurta kraujo apytaka. Mirs 
ko medicinos instituto chirurgi 
nėję klinikoje buvo atlikta 
nuostabi operasija — vietoj in 
fekcijos visiškai suardyto ne 
tinkamo širdies vožtuvo j šii 
dį buvo įsiūtas dirbtinis kapro 
nins vožtuvas.

Sunkiausia buvo kapr m 
niam vožtuvu- suteikti stangru 
mą. Šiam reikalui į kapronini 
maišelį buvo įdėta speciali kau 

bu line plokštė. Šis maišelis ir bu 
vo įsiūtas į širdį vietoj buvusio 
širdies vožtuvo. Dirbtinis šir 
dies vožtuvas prigijo ir buvo 
atkurta normali kraujo apy. 
ta ligonio organizme. (Kaprc 
nas — mūsiškai nylonas).

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
11.

Lilės ir Valdo vestuvės ėjo į pabaigą. Šokti, kaip įpras 
ta vestuvėse, nebuvo kur. Iš kaimyno paskolintas kambarys 
ir paties Valdo buvo užimti stalais, o bendra virtuvė taip pat 
buvo užkrauta. Kažkas iškėlė sumanymą eiti pasišokti į ka 
vinę, bet kiti suabejojo, ar kavinėje bus muzika ir bendrai — 
vestuves perkelti į kavinę atrodė daugumui nepriimtina. Ypač, 
kad Lilė atsisakė eiti.

Daugiau pasivaišinus ir dugiau išgėrus, atsipalaidavo kai 
bos centrai ir alasas pakilo, kaip bičių avilyje spiečiaus melu.

Barvainis įsikalbėjo ir su kaimyne iš dešinės. Lilės se 
šuo pasirodė esanti mokytoja, kažkur mokytojaujanti kolūkio 
centre ties Babtais.

.— Jums, gydytojams, — ji kalbėjo, — vis dėlto leng 
viau ir dirbti ir gyventi.

— Kaip tai, jūs manote?
— Prie jūsų darbų niekas nesikabina ir nekontroliuoja, 

o mums, mokytojams, kiekviename žingsnyje kliuvinys, kiek 
viename žingsnyje kontrolė, kiekvinu atveju nepasitenki 
nimas... Tai viena, tai kita negerai. Ir be to, tas pats vie 
ną dieną gerai, o kitą jau negerai... Stalinui viena nepa 
tikru, Malenkovui jau kita. Vertybes pakeitus, sulaužy 

ta ir išardyta visa mokymo ir auklėjimo sistema. Sunku 
suprasti ir dar sunkiau prisitaikyti.

— Tai jūs manote, kad mums, gydytojams, geriau?
— Man rodos, nes jums atpuola visoki ideologiniai, poli 

tiniai, partiniai reikalai. . .
— Ne visai taip. Ir mus tempia ant bendro kurpal'o, ir 

mus suka į bendrą politinių tortūrų ratą ir mala totalistinėmis 
girnomis. . .

■— Sakote — totalistinėmis? Ne daugiau?
— Atvirai sakant, žinoma — daugiau. . .
— Daktare, galite kalbėti atvirai, kaip ir aš. . .
— Tai jūs visai, kaip Lilė — pasisakote aiškiai ir griež 

tai. . .
— Žinoma. O ko aš turiu varžytis? Sesuo Lilė, o aš— 

Milė. Aš visur pasisakau atvirai ir aiškiai, ar kam patinka ar 
ne. . . Kai visi kalbėsime atvirai, visiems bus lengviau. . .

— Kažin, ar taip? Aš jau esu pamokytas. Dar studentu 
būdamas ir aš nieko nesivaržiau. Bet tėvus išvežė ir palaido 
jo Sibire, o mane paėmė į tortūras. . . Šitame pačiame Kau 
ne. . . Tuose pačiuose namuose ir tuose pačiuose rūsiuose, ku 
riuose vėliau veikė ir geštapas. Ne, drauge Milė, daugiau aš 
nenoriu tų tortūrų. . . Dar palauksiu. . .

— Jūs galite dar ir palaukti, — šypsodamasi ironiškai kai 
bėjo MilėI — bet gjrveaumaa daro savo. Jis nestovi vietoje. 

Sutinku, jis žiaurus ir, kaip sakote, tortūrų nešykšti, bet nuvir 
to Stalinas, štai virsta jau ir Malenkovas. Tiesa, ,,po Lietuvą 
žiema: n'ei žodžio, nei rašto“ po kūju ir pjautuvu, kaip paša 
kytų Maironis, bet mus dar Kudirka mokino suprasti, kas yra 
didis ir įtikinamai įtaigojo:

Lietuva mano! prieašui ant tavęs įnirtus. 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygta, 
Išliksi, tik hydra gyvenimo pavirtus, 

Nors priešas nestygsta!
— Gerai, drauge Mile. Gerai pasakyta. Astimenu šį eilė 

raštį dar iš gimnazijos laikų. . .
— Taigi, daktare. Išvežė jūsų tėvus į Sibirą ir nukanki 

no. Okupantas mano tuo būdu nukirtęs galvą. Bet Kudiika 
sako — vieton nukirstos vienos galvos reikia išauginti devy
nias!.. Mes, daktare, turime būti ta hydra, kuri išaugina de 
vynias naujas galvas!. . .

— Lengva patarti, drauge Mile, bet ne taip lengva pada 
ryti.

— Nelengva, jeigu mes pasiduosime, jeigu subyrėsime 
ir išsisklaidysime, „kaip čigono bitės’’, bet jeigu visi būsime 
„kaip titnagas“, arba kaip eksprezidentas Grinius paskutinį 
kartą kalbėjo per radio — jeigu kiekvienas būsime tvirtovė, 
— tai joks priešas neįveiks.

— Tai yra tiesa, — sutiko Barvainis. — Bet žiūrėkite,- 
kiek tarnų atsirado, kiek okupacijos padėjėjų. . .

— Ir carinės okupacijos laikais taip buvo: vieni ckupan 
tui tarnavo už „Judošiaus grašį“, kiti per nesusipratimą, bet 
laimėjo tie, kurie ryžosi į kovą!

— Drauge Mile, jaučiu ir suprantu, kad sakai teisybę, 
bet mano išgyventos tortūros mane, prisiminus, nupurto ir aš, 
kaip straigė, slepiuosi savo užsidarymo urvelyje. . .

— Būtų labai liūdna, jeigu visi taip slėptųsi savo as .ie 
niniuose urveliuose, jeigu jaunimas. . .

Milyės veidai dar daugiau pražydo, gili akių mėlynė atro 
dė dar gilesnė ir visa jos figūra jam priminė kažkurią dar 
nepriklausomybės laikais ekrane matytą kino žvaigždę, Macdp 
nald, ar kurią kitą, kurios vaizdas jam kaip per miglaas da 
bar atsikūrė vaizduotėje. Barvainiui patiko Milė. Ji jam bu 
vo nemažiau patraukli, kaip Lilė. O gal dar daugiau. Už Li 
lę ji atrodė švelnesnė ir gal protingesnė.

Barvainis kovojo su savim. Ir nežinojo, ko imtis. Vik 
torija buvo gal ir šiokia tokia, bet vis dėlto jis šeimoje jau 
tė moterišką šilimą. Dabartinė jo gyvenimo tuštuma jį slėgė, 
ir jis ilgėjos — dvasiškai ir fiziškai tos šilumos, pusiausvyrą iš 
lyginančios aplinkumos.

Jis — gydytojas, kuris save turėjo suprasti analitiškai, 
save išanatomuoti fiziologiškai, — jis negalėjo, nesugebėjo 
savęs apvaldyti ir neįstengė išsirauti iš pasimetimo, iš nesusi 
orientavimo. Juo toliau, juo jį daugiau pradėjo traukli mote 

ris. Jam kiekviena jų jau buvo graži ir patraukli. . . Jis pats 
iš savęs stebėjos. Ir dabar Milė jį visai sužavėjo. Lilės vaiz 
das jam nubluko. Bet jis nesiorientavo, kas daryti, kaip pasi 
elgti-

— Panelė Milė, —— staiga jis pakeitė kalbą. — Gal eitume 
pasivaikščioti, nes pietūs gi pasibaigė.

— Galėtume eiti, jeigu norite. . . — kol kava bus paruoš 
ta. — Vasariams Barvainis iš Klaipėdos buvo atvežęs per Zo 
bovą gautos braziliškos kavos.

— Tiktai kavos būtinai noriu pagerti, — pareiškė Milė. — 
Reta proga ir ją būtina išnaudoti. . .

— O, aš jums, jeigu norėtumėt, galėsiu iš Klaipėdos at _ 
susti. . . Tat eikime. . . — Ir jie, įspėję Lilę, žengė pro duris.

Tačiau juos prisivijo Barvainio kolega iš universiteto lai 
kų, jau seniai nematytas gydytojas Doškys.

— Atleiskite, — jūs einate pasivaikščioti, priimkite ir 
mane drauge. . .

Barvainiui tas pasiūlymas nebuvo pageidaujamas, bet pa 
sirinkimo jau nebuvo. Kita vertus, pagalvojo Barvainis, su 
Doškiu seniai nesmatyta ir nesikalbėta.

— Gerai, kolega, prašome... Draugei Milei bus saugiau, 
kai mudu ją apsupsime iš dviejų pusių, — pusiau rimtai, pusią“ 
juokaudamas atsiliepė Barvainis.

— Malonu. Didesniu būreliu, — sutiko ir Milė.
— Pradžioje kalba nesirišo, bet Doškiui pasisakius, kad 

i is sudaręs korespondencinius ryšius su pasitraukusiais iš Lietu 
vos į Vakarus kolegomis, kalba pagyvėjo. Doškys pasirodė tu 
rįs daug žinių apie užsieniuose gyvenančius gydytojus — ypač 
Amerikoje. Jis gaunąs laiškų ir net gavęs siuntinį su jam rei 
kalingais mediciniškais instrumentais: stetoskopą, vadinamą 
fonendoskopu, kraujo spaudimui matuoti aparatą ir, kas ypač 
svarbu ir įdomu, nuostabių vaistų.

— Kolega, jūs, žinoma, jau girdėjote apie peniciliną, 
streptomiciną, terromiciną, bet tai yra vaistai, kurie išsprendė 
džiovos ir sifilio gydymo klausimus, ligšiol sudariusius didelę 
problemą. Šiandien šios, kaip ir daugelis kitų ligų, jau ne 
oroblema.

— Didžiosios tėvynės vadai pasiryžę Ameriką pralenkti, 
tai gal išras ką nuostabesnio už tuos amerikoniškus vaistus... 
— pastebėjo Barvainis.

— Kolega, ten visai kitos gyvenimo sąlygos. Mūsų atsi 
likimas, palyginus su Amerika, baisus. Ir kalbos negali būti 
apie pralenkimą. . . Kad bent galėtume nors kiek pasivyti. . . 
Tas dabar keliamasis pralenkimas, tai įrodymas, kad esame at 
silikę. Pralenkti Ameriką, kolega, tai ne juokai. . . Paprasto, 
medinio, stetoskopo negali gauti, reikia medžio tekintojams 
užsakinėti. Neturime gi nei tų nuostabiųjų vaisių. Ką gau 
nam, gaunam iš Amerikos, bet ir tai tie, kurie turim kokį ryšį. 
Pralenkti. . . Juokai. . . ,

Bu* daugiau.
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JUOZAS TIN1NIS

Novelės iš Alpių slėnio
Irene Joerg pasidarė žino 

ma literatūros pasauly jau nuo 
1957 m., kai „Nida“ išleidę 
Londone jos romaną „Taika 
ateina į slėnį“. Kritikai tada ia 
do, kad autorė gerai pažįsih 
žmogaus sielą, turi psichologi 
nj įžvalgumą, didelį pasiub'’. 
mą, humoro jausmą ir kit is 3a 
vumus, reikalingus rašytojui. 
Galbūt padrąsinta .gerų atsdie 
pimų apie šį pirmąjį savo ro 
maną ar vidinio balso ragina 
ma, Irena Joerg rašė ir tn’iau, 
kol jos mintys susikristalizavo 
į naują knygą, kurią išle'do ta 
pati „Nida“. Tai jau nebe re 
manas, o novelių rinkinys, var 
uu „Laimės jieškotojai“. Jame 
sutalpintos septynios nevieno 
do ilgio novelės: Auksinės sa 
gos, Kelionė į Ameriką, Bai 
lys, Laimės jieškotojai, Per’’a 
le, Vengriška Madona, Da.ie.

Auksinėse -sagose pasakoja 
ma apie austrų studentės odon 
tologės meilę lietuviui p.įbėgė 
liui, kuris vėliau pasirodo be 
sąs kunigas. Pagrindimai ;w < 
lės personažai — klebonas stu 
dentė, pabėgėlis — sukulti įti 
kinamai, su išryškintais avasi 
niais bruožais, tarsi nutapyti 
dailininko teptuku.

Kelionėje į Ameriką vaLduc 
jamas trijų našlaičių likinai, 
kurį autorė nupiešia su dideli,, 
įsijautimu į jaunų žmonių sz 
las, jų svajones, siekimus .r 
šiurpius išgyvenimus.

Novelė Banys parodo mums 
lietuvį berniuką austrų mok/k 
loję ir ja tragišką mirtį. Auto 
rė sugebėjo gana psiciml. giš 
kai atvaizduoti jo išgyveni 
mus, kovojant dėl savo gar1 •*.« 
atstatymo.

Jei šios trys minėtos nove 
lės yra, palyginti, trumpos, ta1 
ketvirtoji — Laimės jiezkuto 
jai — sudaro net septyniasde 
šimt puslapių, kuriuose pasako 
jama apie austrų dvarininko 
Alberto von Cornelijus ir lat 
vių baronesės Irvės von Rim 
gaudis meilę ir tragiškai pssi 
baigusį šeimyninį gyvenimą 4 
Novelė gerai sukonstruota, psi 
chologiškai pagrįsta, intriguo 
janti skaitytoją. Ne tik pagri.: 
diniai, bet ir šalutiniai charak 
tenai gana individualiai svkur 
i. Jįjgu jai būtų ką galima pri 

kišti, tai nebent nevisai įtik mą 
Irvės nusižudymą, nušokant į 
kalnų prarają.

Novelėje Pergalė, matome 
našlės Jandos motinišką meile 
įsūnytam lietuvio inžinieriaus 
kūdikiui Pauliukui. Vaizd^vi 
mas Jandos ir auklėjamo ber 

niuko santykių tikras, išgyven 
tas, psichologiškas.

Pati ilgiausia ir gražiausi' 
rinkinio novelė yra Vengriška 
Madona. Novelė taip gerai su 
kurta, kad nieko negalima jai 
pridėti, nei atimti: tobula inr 
riga, nuoseklus įvykių va z la 
vimas, žavus alpiško bažnytkai 
mio fonas, individualūs perso 
nažai, originalus humoras, ido 
mūs psichologiniai mome tai. 
Novele taip intriguojanti, kad 
negali sustoti, kol ją visą per 
skaitai (beveik šimtą pusią 
pių). Tai tikras žodinio meno 
šedevriukas. Gerumo alžvi! 
giu ji užima pirmą vietą rinki 
ny. Antroji vieta tenka laimes 
j ieško tojams.

Paskutinė rinkinio novelė "ii 
dinasi Dainė. Ji parašyta laiš 
ko forma. Autorė Čia pas 'kj|a 
Daines Želvytės išgyvenimus 
karo metais Lietuvoje ir Aust 
rijoje. Novelė įdomi savo la.š 
kine forma, nors šiaip ji nepairi 
žymi konstrukcijos išbaigtu 
mu.

Autorė ima temas novelėms 
iš savo gyvenamos aplinkos 'r 
netolimos praeities, kuri dar te 
bėra gyva jos sieloje. Daugelio 
novelių veiksmas lokalizuotas 
gražioje Austrijos Alpių gam 
toje, kurią autorė moka dar 
niai įpinti į vaizduojamų įvy 
kių rėmus, sudarydama žavų 
jiems foną. Nors Irena Joerg 
vra realistė, bet ji nekopijuoja 
aplinkos, o sumaniai ją perdir 
ba, tuo būdu sukurdama meni 
nę tikrovę, kurioje viskas gy 
va, Šviežia, įdomu. Iš rašytojos 
laukiame tolimesnių kūrinių, 
novelių arba romanų, kuriems 
sukurti ji turi visus geros rašy 
tojos privalumus.

Irena Joerg, Laimės le’ko 
tojai. Novelės. Nidos Knygų 
Klubo leidinys.

Londonas, 1962. Kaina $ 
1.50, įrišta — $2.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
H. Tautvaišienė. TAUTŲ 

KAPINYNAS SIBIRO TAI 
GOJĘ. Pirmojo trėmimo | Si 
oirą tremtinės atsiminimai. 136 
puslapiai. Kaina 1.25. Išleista 
JAV lietuvių socialdemokratų 
S-gos literatūros fondo lešo 
mis New Yorke, atspausta L. 
Enciklopedijos spaustuvėje 

1962 metais. Leidinys iliusiru„ 
tas, su žemėlapiais.

Dr. Algirdas Margeris. 150 
DIENŲ TARYBŲ LIETU 
VOJE. JAV lietuvių literatu 
ros dr-jos 70 tas leidinys. Č; 
kaga — 1961. 384 pusi. Kai 
na nepažymėta. „Vilnies“ sp

kultūrwWk&cwika
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 

SUSIRINKIME
kovo 31 d. rašyt. Juošas Švais 
tas pasakojo atsiminimus anie 
„Keturių vėjų“ literatūrinį są 
jūdį, Nepriklausomoje Lietuvo 
j e gyvai pasireiškusį prieš ke 
liaš dešimtis metų. Pasikalbėji 
muose dalyvavo dauguma Dai 
liųjų Menų klubo narių, pa: ei 
kšdami savo nuomones, pasta 
bas.

Prof. Elena Tumienė via se 
kanti Dailiųjų Menų klubo Los 
Angelėje, Kalifornijoje, pnnii 
mnkė.

auda.
Pratarmėje autorius rašo: 

„Su įvairiais klausimais kreip 
davausi į ministrus, miestu vy 
kdomųjų komitetų pirminin 
kus, įstaigų direktorius, o taip 
pat eidavau pasikalbėti, gauti 
knygai medžiagos tiesiog iŠ 
lūpų, katį galėčiau, knygą ra 
šydamas, tą medžiagą sujung 
ti, suderinti su raštiškais aUa 
kymais į mano klausimus. Gal 
vojau, jog dvigubu keliu gau 
ta medžiaga padarys knygą ne 
liktai autentišką, faktišką, ob 
jektyvią, tikslią, bet ir stipriai 
įtikinančią skaitytojus“.

Kaip matome, Dr. Marge 
ris knygai medžiagą surinko, 
kaip ir Mizara savo straips 
niams, ne iš darbo žmonių, ne 
iš darbininkų ir ne iš kolukie 
čių, bet iš kompartijos žmo 
nil, iš oficialiųjų okupacijos 
tarnų, todėl jo knyga negaii 
būti nei teisinga, nei objekty 
vi, nei įtikinanti. Nes kuris 
okupantas kada nors pnsipaži 
no, kad jis okupantas? Kiek 
vienas okupantas giriasi, kad 
jis yra išlaisvintojas, gei būvio 
nešėjas, teisybės vykdytojas.

Mes Dr. Margerį, kaip ir 
Mizarą klausiame, kodėl jis ne 
apklausinėjo darbo žmonių— 
darbininkų, kolūkiečių ir ko 
dėl jis taip pabrėžia okupaC’jos 
tarnų autoritetą? Ar ne tam, 
kad įtikintų skaitytojus, jog jo 
teigimais negalima patikėti?

„Maironio metai, 1862 — 
1962“ — neperiodinis Šv. An 
tano gimnazijos Kennebunk 
port. Maine, USA leidinys. Iš 
leido moksleivių ateitininkų s- 
gos Pr .Dielininkaičio vardo 
kuopa. Redagavo A. Suopis, 
D. Aukštikalnis, S. Rastonr 
|. Karaška; iliustravo E Du i. 
liūnas, J. Meškuotis n j. Pet 
raitis. Rotatorium atspausta 
150 egzempliorių.

Leidinyje gausu Maironio et 
lėraščių yra ir kitų poetų. Le. 
dmys gražus ir naudingas.

„DIRVOJE“ NAUJAS 
VYR. REDAKTORIUS
„Vilties“ bendrovė, leidžiat! 

ti „Dirvą“, pakeitė vyr. redak 
torių agronomą Balį Gaidžiu 
ną teisininku Jonu Čiuberkiu.

Čiuberkis gimęs Rygoje, 
Kauno universitete išklausęs 
teisių fakulteto kursą, tarnavęs 
Lietuvos ministerių kabineto 
viršininku, pabėgęs į Vokietiją 
nuo pirmosios bolševikų okupa 
Cijos, vokiečių okupacijos me 
tu buvęs Vilniaus miesto sekre 
torium, bet 1943 metais gesta 
po suimtas ir kalintas iki karo 
pabaigos Stutthofo koncentra 
cijos stovykloje drauge su 
Sruoga, kun. Yla, prof. Macke 
vičium ir kt., redagavęs Aka 
demiką, bendradarbiavęs Min 
ty, Mūsų Kely ir kt. spaudoje, 
aktyvus Neolithuanijos ir Tau 
tininkų s-gos narys.

Kiekviena pozityvi jėga 
spaudos baruose yra pageidau 
jama, ir naujam „Dirvos“ re 
daktoriui linkėsime būti ta po 
zityvia jėga.

DAIL. JUOZO BAGDONO
modernių paveikslų parodą L. 
Angelėje kovo 24—25 dd. su 
ruošė „Lietuvių Dienų” žurna 
las. Parduota 15 paveikslų.

SKULPTORIAUS
J. MIKĖNO

darbų paroda atidaryta Vii 
niaus Dailės muzėjuje. Išsta'.y 
ta 150 darbų :■ skulptūrų, akva 
relių, piešinių.

TEATRAS LIETUVOJE — 
SUSTINGĘS IR PILKAS
Režisierius J. Grybauskas 

pastebėjo, kad Vilniuje veikiąs 
valst. operos ir baleto teatras 
esąs vedantis respublikos teat 
ras ir ta proga pripažino, kad 
to teatro rengiamieji spektak 
liai esą... pilki ir nuobodūs. 
Grybauskas nusiskundžia, kad 
dainininkai dažniausiai mecha 
niškai iškala melodijas ir teks 
lūs, jie kartais net nesupranta 
turinio, veiksmų prasmingu 
mo. Anot Grybausko, operos 
spektaklis nejaudina žiūrovų, 
nes. . . tas spektaklis negyvas.

Pastaruoju metu vis daug au 
reikalaujama, kad operos solis 
tai sugebėtų ir gerai vaidinti. 
Tuo tarpu, teigia Grybauskas, 
jei paimti visą eilę lietuviŠKU 
spektaklių, tai jų herojai pana 
šūs vienas į kitą lyg du van 
dens lašai. Operos solistai šių 
dienų Lietuvoje dainuoja, 
bei... silpnai moka vaidinti. Ir 
tarena bloga, ir artistai sceno 
je sudribę, ir vaikščioti nemo 
ka, ir sėdėti neišmoksta. E.

JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ 
KŪRINIAI

seminare peržiūrėti: V. Ado 
meno „Jaunystę besivejant“, 
K. Jarašiūno „Nemuno žmo 
nės”, A. Surblio „Auksinis 
žmogus“, T. Zaleskio „Sąžinin 
gumas".

INSTRUMENTALISTŲ 
KONKURSAS

Čaikovskio vardo premijai gau 
ti, vyksta Maskvoje. Smuikiniu 
kai perėjo i antrąjį ratą. Jame 
dalyvauja ir kanadietė Betty- 
-Gin Heigen. Čelistai perėjo į 
baigmę. Konkurse dalyvauja 
41 valstybės muzikai.

PONIA BULOTIENĖ 
EINA PIRMYN

Mokytojavusi ligšiol gimna 
zijoje, dabar pakviesta dėstyti 
matematiką Į Margaritos Bour 
gois kolegiją, kur lurės mažiau 
darbo valandų ir daug didesnį 
atlyginimą.

IR V. SIRIJOS GIRA
tur būt už voratinklių draiky 
mą atsiteisdamas, pasitarnauja 
okupantui, nes „Pergalės“ š. 
m. 1-me numeryj, rašydamas 
apie „Knygą apie laiką ir sa 
ve“, suminėdamas Viucburgą, 
rašo, "...nepakartojamus archi 
tektūrinius kūrinius antrojo pa 
saulnio karo metais sugriaus 
amerikiečių ir anglų aviacija 
(palikdama, žinoma, fabrikus 
ir pramonę, kad po karo bend 
ri amerikiečių - vokiečių kon 
cernai galėtų toliau semtis pel 
no)“...

Regis tuos fabrikus išsivežė 
išmontavę... rusai, ne amerikie 
čiai ir ne anglai... Kam ši ten 
Jencija, jeigu tuos miestus grio 
vė drauge amerikiečiai, anglai 
ir rusai? Ar Sirijos Girai pro 
tas ir sąžinė nieko nesako dėl 
tokio rašymo, su tokia žiauri* 
tendencija?
• A. Venclovo Lietuvoje iš 
leista knyga apie Islandiją — 
„Šiaurės sidabras“. Leidinys 
vertinamas geriau, negu jo ro 
manai.
• A. Griciaus pjesę „Rugiapjū 
tę“ stato Kauno teatras. Per 
dirbta „Palanga“, kuri buvo 
statoma nepriklausomybės lai 
kais, taip gi būsianti statoma.
• J. Kauneckio „Olšauskis“, 
15,000 egzempliorių, išpirktas 
per dvi savaites. Išleista antro 
ji IS.OOO1 laida baigiama iš 
pirkti.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) 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 
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, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
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.

NAUJAS LITERATŪROS 
ISTORIJOS TOMAS

Lietuvoje pasirodžius Lietu 
vių literatūros istorijos III to 
mo prmąjai daliai, A. Traky 
mas nurodė, kad toje knygoje 
marksistiškai nagrinėjamas 
esą, pats „prieštaringiausias" 
lietuvių littratūros laikotarpis 
— 1917—1940 metai. Knyga 
buvo ilgai rengiama, jos auto 
riams tekę įveikti nemaža sun 
kūmų, spręsti naujas, sudėt':, 
gas problemas. Girdi, ne tik 'i 
teratūrinis, bet ir šiaip gyveni 
mas buvęs sudėtingas, painus, 
gausus politiniais įvykiais. Te 
dėl, esą, ir rašytojai reiškiąsi 
tarp jvairių ideologinių kryp 
čių.

Knygos autoriai (K. Dove 
ka, V. Galinis, K. Korsaką, J. 
Lankutis, J. Žėkaitė, vyr. red. 
K. Korsakas) kai kuriuos ano 
laikotarpio rašytojus, jų kūli 
nius iš viso aptarė pirmą kai
tą ir žinoma, turėjo duoti 
,,marksistinį įvertinimą“. K 
Korsakas savo parašytame į va 
de įrodinėja, kad lietuvių bur 
žuazijos (nepr. Lietuvos) lai 
kais buvęs... abejingumas ku! 
turai, mokslo vystymuisi iš vi 
so buvusi sunki literatūros, ra. 
šytojų būklė.

A. Trakymas veikalui priki 
šo tai, kad per maža vietos esą 
paskirta realizmui, romantiz 
mui lietuvių literatūroje antar 
ti. Daugiau pavykusios mono 
grafijos apie rašytojus J. Tumą 
-Vaižgantą, V. Krėvę-Mickevi 
čių, A. Vienuolį-Žukauską, L 
Girą, B. Sruogą, ,K. Binkį, V 
Mykolaitį - Putiną ir kt. Vis 
dėlto, monografijoje apie V. 
Krėvę „Tiesos“ kritikui nepali 
ko autorių pastangos, girdi, su 
mažinti vad. smulkiaburžuaz? 
nės ideologijos poveikį rašyto 
jo pasaulėžiūrai ir kūrybai. Jei 
Krėvei pripažįstama teigiamo 
ji kūrybos reikšmė, tai... čia 
pat ir išlenda jo „smulkiabu'- 
žuazinis ribotumas^..“ Nepati 
ko ir V. Mykolaičio - Putino 
„Altorių štšėly“ aptarimas — 
esą, autoriams rūpėję giliau pa 
rodyti romano meistriškumą.

Aplamai, A. Trakymas šį 
naują veikalą vertindamas aiš 
kiną, kad jis išėjęs už literatu . 
ros mokslo rėmų. Girdi, mark 
sistinis to „prieštaringiausio ir 
painiausio“ buržuazinių metu 
iliteratūrinio palikimo vertini 
mas esąs ir atkirtis vad. buržu 
azinės ideologijos pasireiški 
mams.

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos 

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo giminėms ar pažįsta 

miems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu: 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.

SĖJA
Tautinės, demoktarinės minties mėnesinis lietuvių laik- 
raitis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
23.

GATVĖ i •
Faustas ir Mefistofelis v

FAUSTAS S
Kaip stumtas reikalai? i

Sakyk, kada? Jau greit?
MEFISTOFELIS

A, tu įsikarščiavęs? Bravo, bravo!
Mergytė bus netrukus tavo.

(Pas Martą prašom vakare ateit:
Tai jos kaimynė, boba — pagal mano skonį!
Ji savadauja kaip tikra čigonė.

FAUSTAS
Smagu girdėti!

MEFISTOFELIS
Tačiau ir mes i

Turėsim padaryt jai paslaugėlę.
FAUSTAS

Tatai nė kiek negąsdina manęs. 
MEFISTOFELIS

Raštu paliūdysim ramumo dėlei, i
Kad Padujoje ilsis palaikai jj
Jos gerbiamojo vyro.

FAUSTAS
Neblogai!

Vadinasi, dabar už šimto mylių plūkis? 
MEFISTOFELIS

Sancta simplicitas! Kuo tu mane 
laikai?

Padėjai parašą — ir baigtas kriukis. 
FAUSTAS

Jei taip, atsimetu nuo mūs plano. 
MEFISTOFELIS

Koksai šventeiva tu, drauguži mano!
Nejaugi niekados nesi 
Melavęs ir nenorom skelbęs blogo? 
O tavo išvedžiojimai visi 
Apie pasaulį, Dievą, žmogų, 
Apie jo sielą, protą ir jausmus 
Ir apie tai, kas supa mus, — 
Ar jie nėra nuo pat pradžios lig galo 
Ryškausias pavyzdys akiplėšiško melo? 
Juk apie visa tat žinai tu tiek, 
Kiek apie Martos vyrą — patikėk.

FAUSTAS
Esi pats sukčiausias tarp sofistu. 

MEFISTOFELIS
Tave aš pernelyg gerai pažįstu! 
Kas, ar ne tu prisiekinėsi ryt 
Ir vargšei Gretchen dievagosies.

* Jog nori ją laimingą padaryt? 
FAUSTAS

k Aš nevedimam jo* už nestesj ___

MEFISTOFELIS
Na, žinoma! Ir visiškai rimtai 
Žiopliukei sapaliosi apie tai, 
Jog dievinsi ją vieną ligi grabo 
Ir nejieškosi kito stabo?

FAUSTAS
O, taip, tikrai! Kai aš jaučiu. 
Kad gyslose man kraujas verda, 
Kai tavo jausmui jieškau vardo, 
Kai sūkury pakilusių minčių 
Apskrieju visą šį pasaulį 
Ir, degdamas šventa liepsna, 
Sakau, kad mano meilė amžina, — 
Nejaugi tai šėtoniška apgaulė?

MEFISTOFELIS
Vis viena aš teisus!

FAUSTAS
Gerai, tegu.

Kas pliauška liežuviu lyg botagu — 
To visuomet viršus.
Bet man įgrįso kvailos kalbos. 
Kadangi šiuo metu tavos pagalbos 
Aš reikalingas, — tu esi teisus.

SODAS
Margarita su Faustu, susikabinę už parankių, 
ir Marta su Mefistofeliu vaikštinėja po sodą.

MARGARITA
Iš gailesčio tausojat jūs mane;
Aš tai jaučiu. Jūs daug pasaulio matęs.
Prie įvairių žmonių pripratęs

Ir žiūrite į juos su panieka švelnia.
Ak, jums tikriausiai bus jau nusibodęs 
Tas mūsų pokalbis. Ar ne tiesa?

FAUSTAS
Man vienas tavo žvilgsnis, vienas žodis 
Brangesnis negu žemės išmintis visa!

Bučiuoja Margaritai ranką 
MARGARITA

Nereikia, nebučiuokit, mielas pone!
ĮMana ranka tokia šiurkšti!
Nesėdžiu per dienas kaip dykaduonė — 
Mama liek darbo duoda, jog net pavargsti 

Nužingsniuoja toliau
MARTA

O jūs keliaujat ir keliaujat vis?
MEFISTOFELIS

Toks mano amatas, tokia lemtis! 
Užklysti kai kada į nuostabų kamputį, 
Bet reikalai neleidžia užsibūti.

MARTA
Visi keliai jaunystei atviri, 

Jinai mus ir pamėto ii pavėto. 
Bet kaip nyku senam, kada turi 
Prie kapo vienas kūprinti iš lėto!

MEFISTOFELIS
Man irgi gresia ši dalia žiauri.

MARTA
Kol nevėlu, jums pagalvot reikėtų...

Nueinu J
 Bus daugiau. _____________
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MONTREAL
GEDIMINAS RUKŠĖNAS SUGRĮŽO

St. CATHARINES, Ont.
RUOŠIAMASI IŠKILMINGAI PAMINtTI MAIRONĮ

KLB St. Catharines apylin 
kės valdyba kartu su vietos lie 
tuvių Pranciškonų vienuolynu 
nutarė suruošti birželio 16 die

jų atvykti tą dieną į St. Cat 
barines. Tikrai neapsivilsite. 
Programa bus reta ir įdomi. 
Ne tik savo atsilankymu pa

MOSU^P ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

ŽAIDYNĖS DETROITE

iš Arizonos, kur praleido žie 
mą. Ta pačia proga p. RuKŠe 
nas aplankė ir daugiau JAV 
vietovių. Ypač įdomus Ramio 
jo vandenyno pakraštys — L. 
Angeles, Hollywoodas. Čia p. 
Rukšėnas aplankė „Lietuvių 
Dienų“ leidyklą, kur dirba po 
etas B. Brazdžionis, leidėjas 
p. Skirius; aplankė lietuvių 
parapiją ir jos kleboną kun. 
Kučingį; Lietuvių namus, Lit 
tuvių mokyklą, p. KančausKo 
foto studiją, daugelį pažįsta 
mų — pp. Kilmonius, pp. Vi 
limus, ir daugelį kitų. P. G. 
Rukšėnas susižavėjęs ypač L. 
Angeles miestu.

„TAIKOS ŠALININKAI”
„Liaudies Balsas“ rašo, kad 

Montrealyje susiorganizavę lai 
kos šalininkai, bet neduoda pa 
vardžių, kas gi toje organizaci 
joje groja pirmaisiais smuikais. 
Tas jau rodo, kad kažkas šioje 
organizacijoje netvarkoje. Iš 
suminėtųjų pavardžių galima 
spėti, kad tai yra vienos spa! 
vos žmonės, kuriems rūpi ne 
taika, bet speciali politika, ku 
rios tikslas spausti Vakarus ir

tuo padėti Sovietijai, kuiioje 
pagal šios rūšies „taikos šąli 
ninku“ nuomonę, viskas tv ar 
koj (gerai, kad Chruščiovas 
sprogdina megatonines bom 
jas ir užtai jis neparaginam-s 
nuo to susilaikyti), o Vakaruo 
se — viskas blogai. O juk tai 
ka reikalauja objektyvumo, ku 
rio, deja, pas šios rūšies „ta 
kos šalininkus" nematyti ne. 
šešėlio.

Sekanti tu pat;es laikrašč’o 
žinutė išduoda visą šią polius 
kai nešvarią kombinaciją 
Montrealy buvo tų „taikos ša 
lininkų“ demonstracija, kurio 
je dalyvavo apie 500 žmonių, 
bet ta demonstracija „nunv.rša 
vo Sherbrooke gatve prie Z me 
rikos konsulato, kuriame buvo 
įteikti perduoti prezidentui Ke 
nnedy prašymai nedaryti ak. 
minių bandymų", rašo tas pat 
laikraštis. Taigi: numarša 
piie Amerikos konsulato, o 
prie Rusijos konsulato n in< i 
šavo, nors Chruščiovas daio 
megatonius bandymus... Ko 
dėl gi Chruščiovui „taikos ša 
lininkai“ neįteikė tokio prasy 
mo?

ną St. Catharines - Merntton 
Community Centre Maironio 
100 m. gimimo sukakties mi 
nėjimą. Jau užpraašytas garsus 
paskaitininkas ir užmegšti ry 
Šiai su žymiaisiais lietuviais 
men(ininkais. Norima paminė 
ti kuo iškilmingiau ir įspūdin 
giau. Salė, kuri jau išnuomo 
ta, talpina netoli tūkstančio 
asmenų. Vietų pakaks visiems. 
I odėl labai prašome mrdonius 
tautiečius ne tik iš kaimyninių 
kolonijų, bet ir iš tolimesnių

lituanistinės medžiagos iš Pt an 
cūzijos nacionalinės bibliote 
kos — Ta, Italijoje išleistos 
knygos apie Lietuvą mikrotil 
mas. Iš vak. Vokietijos Vilnių 
je gauta Bretkūno į lietuvių k. 
iševrstos Liuterio biblijos mik 
rofilmai. Esą, mokslinė me 
džiaga Mokslų akademijai 
ateinanti iš 39 valstybių.

Remk „Nepriklausomos L<etu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

aaška sams sašaia.

gerbsite mūsų tautos dainių, 
bet pasiklausysite puikios pa 
skaitos, pagyvensite augšto ly 
gio menu ir kartu turėsite pro 
gos susitikti jau seniai matytus 
preiteiius bei pažįstamus.

Tad visi, kas tik gali, b:rze 
lio 16-tąją į St. Catharines - 
į Maironio minėjimą.

Prašome sekti spaudą, arti 
miausiu laiku šiuo klausiniu 
bus daugiau informacijų.

Rengėjai.
LABAI SVARBUS VILNIA 
US KRAŠTO LIETUVLŲ
Sąjungos Si. Catharines sky 
riaus pranešimas.

Balandžio mėn. 29 d., 2 v. 
o. p. slovakų salėje, kampas 
Weiland — Page St., šaukia 
mas labai svarbus visų skyriaus 
narių susirinkimas.

Maloniai prašome visus na 
rius iki vieno dalyvauti.

Tai yra ekstra susirinkimas 
ir visiems nariams bus sprtn 
džiami labai svarbūs reikalai.

Skyriaus Valdyba.

Dalis Š. Amerikos lietuvių 
žaidynių buvo Detroite. Iš an 
ksto reikia pasakyti, kad neiš 
vengta jose ir staigmenų, ypač 
stalo teniso šakoje, kurioie jau 
na Toronto Vyčio atstovė E. 
Sabaliauskaitė nugalėjo iigšio 
linę meistrę, savo klubo atsto 
vę, Z. Kasperavičiūtę. To dar 
neužteko, nes pastarąją dar 
įveikė ir čikagietė D. Čerkienė.

Vienu žodžiu, ligšiolinė meist 
rė turėjo pasitenkinti net tYe 
čia vieta. Malonu, kad Z. Ka 
speravičiūtė sportiškai priėmė 
šį pralaimėjimą, pareikšdama, 
kad ateinančių metų žaidy 

nėms ji geriau pasiruoš ir at 
gaus meisterės karūną, kadan 
gi atrodo, buv. lietuvių meis 
terė, perdaug pasitikėjo savo 
ligšioliniais laimėjimais, savo 
pergalėm prieš jaunesnes žai 
dejas, kurios „ant kulnų“ pra 
dėjo jau lipti stalo teniso ve 
teranams.

100 j. nugara J. Butkevičius, 
Chic. Jūra.

Moterys
50 jd. 1. st. L. Jonušaitė, 

R. Sakalas.
100 jd. I. st. L. Jonušaitė
50 jd. krūtine B. Šimkutė

D. Kovas
50 jd. nugara D. Janušaitė 

R. Sakalas.

Jauniai A. klasė
100 jd. 1. st. R. Grižas, Č. 

Lituanica.
100 jd. krūtine A. Petkus 

Clev. Žaibas.
50 jd. nugara R. Grižas, Č. L.

Jaunių B klasė
50 jd. 1. st. A. Paškauskas, 

Aušra.
100 jd. .. st. A. Paškauskas, 

Aušra. 1 z
50 jd. krūtine G. Šlajus, Ašr.
50 jd. nugara R. Petrauskas, 

Aušra.

KULTŪRINĖ KRONIKA
PASIPIKTINO „KARIO” 

ŽEMĖLAPIU.
Fed. Vokietijoje leidžiamas 

ir jau 13 metų išeinąs vad. Lie 
tuvos vokiečių mėnesinis laik 
rastis „Heimatstimme“ 4 n-ry 
visą puslapį paskyrė „Kario“ 
tomis Lietuvos valstybės šie 
žurnalui ryšium su jo paskelb 
nomis ir V. Montvydo straips 
niu. La&rašiČiu /ilabai nepatl 
ko, kad į Lietuvos ribas įtrauk 
ti Rytprūsiai ir Klaipėdos kraš 
tas ar kad Borissovv pavadin 
ti Beržynais ir Molodečnas— 
Krėva. , Paskejįbęs Lietuvos’ 

valstybės sienų brėžinio foto 
kopiją, Lietuvos vokiečių arga 
nas visą klausimą iškėlė humo 
ro šviesoje, pastebėjo, kad 
„Kario“ žemėlapis tinkąs tik 
karnavalui.

MIRĖ B. LATVIJOS MIN.
PIRM. BLODNIEKS

Kovo 21 d. Brooklyne, JA 
V, mirė b. Latvijos min. pirmi 
ninkas Adolfs Blodnieks, 72 
m. amž. Velionis buvo narys 
tautinės latvių tarybos, paskel 
bustos Latvijos neprirdausomy 
bę, latvių parlamento narys ir 
smulkiųjų ūkininkų partijos 
steigėjas. Šiai partijai jis vado 
vavo ir gyvendamas tremtyje 
I JAV Blodnieks atvyko 1951 
m., buvo „Latvijos Laisvės Ko 
miteto” pirmininku. 1960 m. 
velionis paskelbė savo atsimi 
nimus „The Undefeated Na 
tion“ (Nenugalėta tauta). A. 
Blodnieks palaikai buvo sude 
ginti krematoriume.

LIETUVOS MOKSLŲ . 
AKADEMIJOS 

centrinė bibiloteka gavo retos

CALL FOR 
CALVERT

Residence:
DU. 9-7065

E. Wasylyshen
Public Relation* Representative w

Offlce: 
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

CALVERT 
V-I-P

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

CALVERT 
HOUSE

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

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

SIUNTINIAI LIETUVON I

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687

iSTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

Į per
: Kaufman's Woollens &Textiles
; ; 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319:
I : Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems <

garantuotai skubiausiai ir
urmo kainomis

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

i • geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
i : kostiumams ir suknelėms. i
; 'Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kasmiro ir šilk, skarelių. ž 
: : Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. | 
; ’ Priimame užsakymus '■

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. $
i : CH. KAUFMANAS |
$ Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

$
BELLAZZI- L AM Y, INC

a DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, v
X įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. L 

insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
Xo^^^s^s^^^^****^***^^****^^^^^^^******^^**

O jauniais tikrai tenka džia 
ugtis, ypač mergaičių grupėje, 
kur gražų prieauglį duoda To 
ronto Vytis, Hamiltono Ko 
vas ir Clevelando Žaibas. Tie 
sa, „B“ grupėje jų daugiausiai 
turėjo Hamiltonas, (iš septy 
nių nei penkios iš H. Kovo!) 
apgindamas antrus metus iš 
eiįės Š. Amerikos meisterio’ 
vardą. Tas pavyko įvykdyti 
dvylikametei Danutei Kudabai 
lei, baigmėje nugalėjusiai Cle 
velando Žaibo atstovę Končių 
lę 21:19, 16:21, 21 :18. Vyrų 
dvejetas taip pat praėjo su ne 
mažu įtempimu. Hamiltono 
Kovų atstovai Navickas — 
Brazlauskas nugalėjo Gvildį. 
— Negukaitį, kurie perėjo j 
minusų pusę ir įveikę visus var 
žovus, vėl baigmėje susitiko 
su tais pačiais hamiltoniečais.

Deja, šį kartą daugiau patyri 
mo turėdami Toronto Vyčio 
atstovai nugalėjo Kovo dveje 
tą ir tuo pačiu laimėjo pirmą 
vietą. Bendrai, šios žaidyne 
baigėsi triuškinančia pergaie 
Kanados Sporto Apygardos 
klubų, kurie daugiausia laimė 
jo pirmų vietų ir surinko dau 
giausia taškų. Taip pat reikia 
stebėtis, silpnu pačiu šeiminiu 
kų — Detroito Kovo pasirody 
mu, ypač plaukyme, kur vyrų 
grupėje buv. Kanados jaunių 
meisteris hamiltonietis J. Gied 
raitis išplėšė net tris pasek 
mes!

TECHNIŠKOS RUNGTY 
NIŲ PASEKMĖS:

Vyrų plaukimas
100 j. I. st. J. Giedratis, 

Hamiltono Kovas.
100 j. krūtine J. Giedraitis, 

Hamiltono Kovas.
400 j. I. st. J. Giedraitis, 

Hamiltono Kovas.
•X^Vx^X-^X.X^ZX^X^X^x^X^X^

I
 Įvairūs s 
DRAUDIMAI!
Vacys Zižys ? 

Įstaigos VI 2-1427. f 
Namų LA 3-1084.

<x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x<į

Mergaičių A klasė
50 j. I. st. L. Jonušaitė. R. S.
50 jd. nugara D. Jonušaitė, 

R. Sakalas.

Mergaičių B klasė
50 jd. 1. st. N. Kėkštaitė, Ašr. 
50 jd. krūtine R. Bilkytė, Ašr. 
50 jid. nugara N. Kėkštaitė,

Aušra.
Taškais plaukimą laimėjo 

Toronto Aušra prieš Roches 
terio Sakalą ir Hamitono Ko 
vą.

Vyrų stalo tenisas
I. P. Gvildys (Vytis), 2. 

V. Kleiza (Lituanica), 3) 
Vaičekauskas (Vytis), 4. Ka 
valiauskas (Omaha).

Jaunių A klasė
J. Kavaliauskas (Omaha),

2) R. Kavaliauskas (Omaha),
3) Koklys (Žaibau), 3) V. 
Nasvytis (Žaibas).

Moterų stalo tenisas
1) E. Sabaliauskaitė (Vy 

tis), 2) D. Čerekienė (C. L..J.
3) Z. Kasperavičiūtė (Vytis),
4) Janušaitė (R. Sakalas).

Mergaičių A klasė
1) E. Sabaliauskaitė (Vy 

tis), 2) Jonušaitė (R. Saka 
las), 3) Staaškevičiūtė (R. Sa 
kalas), 4) D. Kudabaitė (H. 
Kovas).

Mergaičių B klasė
1) D. Kudabaitė (Ham. 

Kovas), 2) Končiūtė (Žai 
bas), 3) Nešukaitytė (Vytis)

JIEŠKO DARBO
Vyr. amžiaus vyras įieško 

darbo vasaros metu. Gali n? > 
kyti vaikus lietuvių kalbom. 

Gali šį tą dirbti ūkyje.
Siūlyti; P. Brasas, R. R. 2. 

Selkirk, Ont. Canada. 
Girdvainiui.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Fui-.ds 
investavimams: 

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

| A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

I MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
T 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
4 Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

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

MM ••••

AUGŠTOS KOKYBĖS 
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

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. 1

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. j :
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S 

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3684. j
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Pažinkime kitus kraštus

GANA Filmų menas
ŽALGIRIO MŪŠIO ATGAR SIS KANADOS SPAUDOJE

AUŠROS ŽINIOS TORONTO LIETUVIŲ
Šeštadienį įvykusiose Kana ORGANIZACIJŲ ŽINIAI 

dos S. A. P. Aušra M. B.
(berniukai) nugalėjo Vyčio Gausios Toronto lietuvių or 
M. B. 25x16 ir Hamiltono Ko ganizacijos, kurios non, kad 
vą 30x16; Aušros mergaitės Lietuvių Enciklopedijoje bū 
A. nugalėjo Kovą 61x4 ir Auš tų ne tiktai suminėtos, bet su 
ra B (merg.) nugalėjo Kovą minėta ir svarbesnė jų veikla. 
54x24. Š. Amerikos pirmeny nurodytos dabartinės valdybos 
bėse, įvykusiose praėjusį sa ir duota bent trumpa jų istori 
vaitgalį Detroite, Aušros plau ja, maloniai prašomos suglaus 
kikai ir plaukikės išsikovojo tas žinias siųsti adresu: 683 
6 I-sias, 5 II sias ir 7 Ill-sias Beatty Avenue Verdun-Mont 
vietas bei liko klubiniu nuga real 19, P. Q.
lėtoju plaukime. Krepšinio
varžybos bus Atvelykio savait • Viktoras Baranauskas tuo 
galį Chicaagoje. kiasi su Mary Madeline.

SUDBURY, Ont , į
MOTINOS DIENA

Gegužės mėn. 12 d., šešta 
dienį, ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd., ruošiamas Moti 
nos dienos minėjimas.

Meninei programai pasibai 
gus, šokiai. Veiks turtingas ir 
įvairus bufetas, gros gera mu 
zika. Pradžia 6.30 vai. vak. 
z Užmirškime meškeres, va 
sarviečių malonumus ir kitas 
užeigas, bet visi, kaip vienas, 
tą vakarą paaukokime mūsų 
brangių motinų prisiminimui

ir pagerbimui dalyvaudami 
minėjime.

L. B. Sudburio Apylinkės 
Vldyba.

0 Juozas Glizickas su šeima 
išvyko atostogų. Aplankys 
Port Artur, Ont. ir kitas žy 
mesnes Kanados vietoves.
• St. Krivickai persikėlė gy 
venli į savo nuosavus namus 
— 124 Brodie St., Sudbury, 
Ont. S. Krivickas yra L. B. 
Apylinkės pirmininkas.

a—mm—— ..i., .............. ______

LIETUVIŠKUMO IŠLAIKYMAS.
Pasižvalgius po mūsų tautos 

istoriją, tenka pastebėti, kad 
nuo amžių lietuviams teko ko 
votį su visokios rūšies priešais 
kurie tykojo, ne vien tik pasi 
plėšti darbščių lietuvių turto, 
bet nevieni, taikstėsi ir visiš 
kai paglemžti mūsų kraštą. Te 
kiais atvejais, svarbiausia oku 
panto problema buvo, galimai 
greičiau mūsų kraštą nutauam 
ti, uždarant mokyklas, drau 
džiant vartoti mūsų kalbą, k v. I 
tyvuoti savo meną. Tuo pačiu, 
bandant įdiegti lietuviams sve 
timus papročius, kalbą, meną. 
Ilgiausiai užtrukę mūsų tautos 
kryžiaus kelias, buvo rusų carų 
okupacija. Per daugelį melų 
buvo stengiamasi iščiulpti iš 
lietuvių, kas tik buvo lietuvis 
ka. Svarbiausia mūsų kalba ’r 
menas. Tai matydami mūsų ko 
votojai kaip tik ir stengės tą 
savo turtą ir išgelbėti, ar beri 
galimai ilgesnį laiką išlaikyti 
savo tautoje, tikėdamies; vis 
gi vieną kartą atsikratyti pries 
pauda. Tas pastangas, spausdl 
nant ir platinant įvairią lietu 
višką spaudą, kuri gaudavo ge 
riausią pasisekimą daugiausia 
neturtingose lietuviško kaimo 
masėse, kaip tik tą darbą ir ap 
mokėjo. Ne turtingieji, kurie 
įsiliejo Į bajoruos eiles, pamėg 
džiojo svetimybes, atnešė rnū 
su tautai laisvę, bet daugumo 
je žalioji kaimo masė. 1 a> kla 
sei ir atitenka mūsų didžiaus-a 
pagarba. Dabartinė mūsų pa

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

dėtis tremtyje, beveik yra pa 
našioje padėtyje. Tik tiek, kad 
čia ar kitur už lietuviškos ka1 
bos ar rašto vartojimą, niekas 
nebaudžia. Neretai augšti Ka 
nados pareigūnai yra išsireiš 
kę: jeigu jūs (lietuviai) greit 
pamiršit savo kalbą, meną, kuį 
Lūrą, jus taip pat greit pamir 
šit ir esą kanadiečiai. Ką jūs at 
sinešėt iš savo krašto gera, pa 
rodykit ir mums.

Būdingas dviejų anglų, ma 
čiusių Hamiltone Čiurlionio an 
samblį, pareiškimas: pirmą 
kartą savo gyvenime esam 
taip patenkinti, kad mielai ei 
tume dar kartą pažiūrėti. Susi 
rinkusios tos dienos keletą pro 
gramų pasiuntė į Angliją gimi 
nėms, pabrėždamos: kad tokio 
gražaus koncerto nebuvo ma 
čiusios. Iš to tenka padaryti 
išvadą, kad mūsų menas, pa 
tinka. Tuo pačiu mes paro 
dom, kad esame ir kad turime 
šį-tą gero. Tuo pačiu mes sp 
rendžiame ir mūsų didžiausią 
išeivijos problemą: lietuvybės 
perdavimą jaunąjai kartai. Čia 
ir turėtų koncentruotis visos 
mūsų turimos jėgos. Ne biznis, 
ne mūrai, ne kapitalas, bet tik 
mūsų menas, sportas ir mūsų 
spauda, išlaikys mūsų priau 
gančią kartą lietuviais.

Kaip žinome, čia yra oizmo 
kraštas ir viskas remias: dole 
riu. Neretai, apsukresnieji, no 
rėdami padaryti materialini biz 
nį, bando panaudoti mūsų tau 
tinius jausmus ir savo asmenis 
kiems tikslams, kartais net ne 
siskaitydami su priemonėmis.

GANA
Gana — nedidelė Vakaru 

Afrikos respublika. Plotas 
237,9 tūkst. kv. km, gyventojų 
6691 tūkst. (1960 m. duomeni 
mis). Sostinė Akrą. Resputli 
ką sudaro buvusi anglų koloni 
ja Aukso Krantas ir Togalen 
das (anglų globota Togo da 
lis).

Gana — viena turtingiausių 
pasaulio šalių. Jau pats šalies 
pavadinimas ,,Aukso Krantas 
pasako, kad šioje šalyje yra 
daug aukso ir kitų retųjų meta 
lų.

Auksas čia ir priviliojo įvai 
nūs kolonizatorius. Antroje 
XV a. pusėje Gvinėjos įlankos 
pakrantėse pasirodė portugalai 
— dramblio kaulo ir aukso 
jieškotojai. Aptikę daug auk 
so, jie Šalį pavadino aukso kra 
ntu. XVII a. portugalus išstū 
mė olandai, o dar vėliau, po 
žiaurių kovų, anglai užėmė di 
desniąją Aukso Kranto dalį. 
Buvo eksploatuojama tik pati 
Gvinėjos įlankos pakrantė, ku 
rios smėlyje buvo randama 
aukso, o tolimesni rajonai eu 
ropiečiams nebuvo žinomi. 
XIX a. pradžioje prasidėjo ver 
žimasis į šalies gilumą. Ypač 
smarkiai pavergėjams priešino 
si asanti tauta. Jau XVIII a. 
pradžioje ašanti buvo susiKŪ 
rusi savo valstybę, kuri tmėjo 
pastovią kariuomenę. 1897 m. 
anglai užėmė ašanti sostinę Ku 
masi ir paskelbė Šalį Anglijos 
protektoratu.

Ganos gyventojai priklauso 
Sudano ir Gvinėjos negrų gru 
pei. Kada Ganoje apsigvvenc. 
dabartiniai gyventojai, tiksliai 
nenustatyta. Tačiau remiantis 
išlikusiais negausiais dokumen 
tais ir padavimais, mani, na, 
kad jie atsikėlė maždaug prieš 
700—1000 metų. Pagrindinė 
gyventojų migracija vyko iš 
siautės. Manoma, kad Gan« 
pergyveno kelias gyventojų 
migracijas.

Vietiniai Ganos gyventojai 
skirstomi į dvi pagrindines gru 
peš: kalbančiuosius mosi-gusi 
ir gvinėjiečių kalba. Pirmajai 
grupei priklauso šiaurėje gyve 
nantieji nankanse, kasena, d? 
gomba ir kitos tautelės. Antro 
sios grupės tautelės — ašanti, 
eve, fanti — gyvena likusioje 
Ganos dalyje. Neafrikiečių gy 
ventojų labai mažai — apie lu 
tūkst., tai anglai ir amerikie 
čiai.

Tankiausiai gyvenama pa 
krantinė Ganos lyguma. Cent 
rinėje Ganos dalyje. Ašanti 
krašte, gyventojų tankumas su

mažėja. Kakavos auginimo ra 
jonuose, į šiau. nuo Akros, dei 
mantų bei aukso kasimo raju 
nuošė gyventojų tankumas di 
dėsnis — viena kv. km tenka 
daugiau kaip šimtas gyveno 
’U. Tačiau kiti ištisi plotai labai 
mažai apgyvendinti.

Pirmoji nacionalnė panrija 
— Suvienytasis Aukso Kranto 
konventas susikūrė 1947 rn. 
Konventui suskilus, susikūrė 
Liaudies partija, kuri rėm is; 
jaunimo ir profsąjungų o. >a i 
zacijomis. 1951 m. Liaudies 
partija gavusi balsų dauguma 
rinkimuose, atėjo į valdžią. I i 
grindinis jos veiklos uždavinys 
buvo iškovoti Aukso Krantui 
nepriklausomybę.

1957 m. kovo 6 d. buvusi 
kolonija Aukso Krantas pa 
skelbta nepriklausoma valsty 
be ir jai suteikiamas senovėje 
egzistavusios imperijos — Ga 
nos — vardas.

Gana yra viena turtingiau 
šių šalių savo gamtos turtais. 
Iš naudingųjų iškasenų, Gano 
je ypač gausu aukso, mangano 
rūdos, boksitų ir deimantų. Ma 
žiau aptinkama naftos, kurios 
ištekliai dar menkai ištirti, gr 
ležies lūdos, chromo, asbcsJi . 
alavo, druskos ir kt. 1954 m. 
iš Ganos buvo išvežta 9,8 min 
sv. sterlingų vertės aukso. Tai 
antra eksportinė prekė po ka 
kavos. 1957 m. auksas sudarė 
11 proc. viso šaliaes eksporto. 
Aukso ir mangano rūdos kie 
kiais Gana užima antrąją vietą 
pasaulyje (pirma vieta tenka 
Pietų Afrikos Sąjungai). Kitų 
iškasenų tarpe svarbi vieta ten 
ka deimantams, kurių daugu 
ma irgi eksportuojama į JAV 
Be kalnakasybos pramonės, ki 
tos pramonės šakos visai riebu 
vo vystomos, išskyrus medžio 
apdirbimo, kuri apsiribojo lent 
pjuvėims, ir maisto perdirbimo 
pramone.

Gana turtinga ne tik savo iš 
kasenomis, bet ir gausia auga 
lijo. Esant palankiam klimatui 
(vidutinė liepos temperatūra 
28 1., sausio — 24 I. C.) aug 
augštakamieniai miškai, kurie 
teikia šaliai medieną, alyvme 
dziai „karite“, iš kurių vaisių 
spaudžiamas aliejus, var.c,<i 
mas maistui ir kaip vaistai nuo 
maliarijos. Gausu įvairių rūš ų 
palmių. Nuo seno Gana garsi 
kaučiuko medžiais, kurie k> 
antrojo pasaulinio karo užėmė 
svarbią vietą eksporte, raudo;, 
medžiais, juodmedžiais, geleži 
niais medžiais, bananais, kola 
riešutais, kurių vaisiai labai 
Diangus maistas.

(Kai dabar Montrealy eina Kryžiuočiai)

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. M cK AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor

Džiugu, tokių atsitikimų '.e 
daug, bet visgi yra. Panaud. 
jus didelę propagandą, mūsų 
tautos meilę, iščiulpiama iš 
žmonių didelis kapitalas, bet 
kur būtiniausiai reikabnga, ne 
kliūva nė nuotrupų. Į tai, ma 
nyčiau, turėtų daugiau dėme 
šio atkreipti vietos b nių v-bos 
kad būtų daugiau padėta 
mūsų jaunimo oa
ruošimui lietuviškąjai ateičiai. 
Svarbiausia turiu omenyje: tau 
tinių šoikų, lietuviško jaunimo

organizacijas ir sportą. Tik šios 
grupės, per dešimt metų išlai 
ke mūsų jaunimą patenkina 
mai lietuvišką ir jai jiems suda 
rysim sąlygas dar intensyviau 
savo veiklą plėsti, neapsiv.! 
sim ir dar po dešimties metų. 
Įsigytas bet koks materialinis 
turtas, nesvarbu kokiais obf.i 
siais vadovaujantis, paliks tik 
šaltas bejausmis akmuo, nieko 
bendra neturįs su mūsų tauta. 
Toks turtas, kiekvienu atveju 
gali pereiti į svetimųjų rankas 
ir pradėti tarnauti svetimie 
sims. Tad mielieji atkreir 
kime daugiau dėmesio į mūsų 
jaunąją kartą, sudarant jiems 
sąlygas būti daugiau lietuviš 
kam vienete. Ko ilgesnis mūsų 
bndruomenės išsilaikymas lietu 
viška, priklausys kokią kartą 
mes paliksime ateičiai. V. P.

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1JO5.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

„The Globe and Mail“ 'd'.: 
jo straipsnį sąryšyje su Lenki 
joj pastatytu paminklu minint 
550 m. nuo Žalgirio mūšio. 
Straipsnio autorius, Sabastian 
Haffner, savo rašinyje stengia 
si Žalgirio mūšio reikšmę nu 
■vertinti ir pastatytą Žalgiryje 
paminklą paversti bereikšmiu 
kaimyninės neapykantos sim 
boliu. Straipsnio užvardimas 
„Pointless National antipath 
ies, Monument to spite neigh 
bor“ jau parodo šio straipsno 
tendenciją, nors pats turinys, 
kaip informacija yra naudin, 
gas Kanados publikai, kuri la 
bai mažai nusimano apie lietu 
vių ir lenkų istoriją ir tų tau 
tų vaidmenį praeityje. Auto 
rius rašo:

„1410 m. sujungtos lenkų ir 
lietuvių jėgos sumušė rytprū 
siuose teutonų ordiną, kuris 
po to jau neatsigavo ir po 50 
metų jų Baltijos imperija su 
smuko ir pasidarė lenkų vasa 
lu. Šį mūšį lenkai vadina Grun 
valdu, o vokiečiai 1 annenber 
gu

vėliau tas vokiečių oi dinas 
visai išnyko, kaip kiekviena 
banga išnyksta istorijos jw<- 
je. Septynioliktam ir aštuoma 
liktam šimtmetyje tie įvykiai 
buvo užmiršti, kaip senos ae 
laimingos praeities kovos, bet 
romantiškam tautinio atgimi 
mo devynioliktam šimtmety 
šis įvykis buvo atgaivintas ir 
apsuptas emocijų aureole.

Lenkų novelistas Sienkie 
wicz dievotus ir taurius lenkus 
pastatė prieš žiaurius ir suk 
tus teutonų riterius, gi vokie 
čių literatūra (daugiausia ski 
riama vaikams) iškėlė kryžiuo 
Čių taurumą, o lenkus padalė 
suktais ir grubiais.

1914 m. vokiečių armija, 
vadovaujant Hindenburgui, 
beveik toj pat vietoj sunaikino 
rusų Samsonovo armiją ir alsi 
revanšuojant 1410 m. pralai 
mėjimą, pavadino tą mūšį 
Tanenbergo vardu ir tam „tu 
čiaviduriam triumfui“ pastatė 
didelį paminklą, kur buvo pa 
laidotas Hindenburgas. Antro 
jo pasaulinio karo metu rusai 
užėmė Rytprūsius — nugriovė 
tą paminklą, o lenkai gavę tą 
sritį, nuvalė net paminklo griu 
vėsius, o dabar minint „tuščią 
triumfą“ vėl pastatė didelį pa 
minkią. Gomulka savo kalboje 
stengėsi išskirti Rytų Vokietiją 
nuo bendro vokiečių kaltim
mo.

Autorius daro savo išvadą 
esą neprotinga statyti pamink 
lūs tam kad apspjauti savo 
kaimyną ir iš praėjusių Iston 
jos įvykių dirbtinai sukelti tau 
tinę neapykantą”.

Į šią autoriaus tendencingą 
išvadą atsiliepė tam pat laik

rastyje lenkas E. Sadowski 
straipsniu, Grunwald: Empty 
Trumph?

Jis rašė, kad Šiaurės ameri 
kiečiams, kurie jau pamiršo II 
-ro pasaulinio karo kančias, Žai 
gino mūšis atrodo taip toli 
mas laiko, erdvės ir tikslo atž 
vilgiais, bet tautoms, kurios 
kovėsi šioje vduaramžių kovo 
je, yra ir pasiliks didžiausios 
reikšmės, kadangi teutonų or 
denas buvo baisiausias pavo 
jus tų tautų egzistencijai 1410 
m. senieji prūsai buvo pajung 
ti išnaikinimui, o Lenkija ir 
Lietuva dėjo didžiausias pas 
tangas Išlaikyti savo teritor! 
jas. Anksč'au ir Maskva stipriai 
jautė šarvuotą kumštį šio lau 
kinių karių ordino. Žalgirio 
mūšio negalima lyginti su 
1914 m. „tuščiu triumfu“. Jis 
nebuvo pilnai išnaudotas ir dėl 
to atsirado Prūsijos valstybė, 
kuri vėliau vaidino didelę r. 
lę. Taip pat ir Lenkija Rene 
sanso metu pražydo ir davė 
pasauliui didelį intelektualinį 
įnašą. Šios dvi išeitys rodo, 
kad 1410 m. lenkų ir lietuviu 
triumfas nebuvo tuščias. Sta 
tant paminklą mūšio lauke 
prie Grunvaldo, lenkai neturė 
jo tikslo provokuoti vokiečių 
bet tik pažymėti Lenkijos per 
tūkstantį metų vestą prieš Ger 
manų rasę kovą, kurios pasku 
tinis etapas buvo II Pasaulinis 
karas".

Būtų gražu, kad kas nors iš 
lietuvių, kurie rašo į anglišką 
spaudą, šioj polemikoje daly 
vautų.

P. Lelis.
SPORTAS

Atkelta iš 6 psl.
4) Vaitonytė (Ham. Kovas)

Vyry dvejetas
1) Gvildys — Nešukaitis 

(Vytis), 2) Navickas - Br.iz 
lauskas (Ham. Kovas).

Be abejo, reikia džiaugtis 
žiūrint į žaidynes iš sportinio 
taško, bet taip ir lietuviško, 
nes suvažiavęs jaunimas, dvi 
dienas gražiai sportavo, užve 
dė pažintis ir kas svarbiausiai 
(greičiausiai pirmą kartą Š. 
Amerikos žaidynėse!) jau už 
Lietuvos ribų gimęs jaunimas, 
'kalbėjo vien tik,1 'lietuviškai. 
Taigi, per sportą i lietuvybe!

K. B.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Lietuvos Spartako drau 
gija susijungė su Žalgiriu. Tad 
nuo dabar, daugiau nebegir 
dėsime apie Spartaką, nes vi 
sas turtas ir sportininkai perel 
na jau į Žalgirio eiles. O ,.L 
TSR ministrų taryba“ nutarė, 
kad visos lėšos, kurios tekda 
vo Spartakui ir Žalgiriui, da 
bar pereina Žalgirio žinion.

Betty Kennedy, Toronto mo 
terų komentatorė, anksčiau 
Ottawos dienraščio bendradar 
bė, tapusi pastovi CBC-TV 
„Front Page Challenge” pro 
gramos dalyvė. Su bendrinin 
kais, Pierre Berton ir Gordon 
Sinclair, Betty bando atpažin 
ti pasaulinės reikriųės įvykius 
minėtus spaudoje. Šią progra 

mą veda Fred Davis.

Daugiau panašus į atletą negu į artistą, Wally Koster tikrumo 
je, skiria nemažai laiko ir sportui. Savo laiku buvęs pusiau 
profesiniu futbolistu, ledo ritulio žaidėju, dabar labai pamė 
gęs golfą. Šią vasarą jis vėl grįžta į CBC Radio su savo 15- 

kos minučių programa pirmadieniais. _ _ _
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HAAAIf&LTOM
KUN. DR. J. TADARAUS 

KO JUBILĖJUS
Hamiltono lietuvių parapi 

jos įkūrėjas kun. dr. Juozas 
Tadarauskas švenčia savo 25 
metų kunigystės jubilėjų, nes 
jis yra baigęs Telšių kunigų s. 
minariją 1937 metais. Hamilto 
mečiai bendrai minės savo kle 
bono jubilėjų birželio 17 d. ka 
talikų salėje „Knights of Co 
lumbus“, kuri daugeliui 
ių yra žinoma.

REKOLEKCIJOS 
PASIBAIGĖ

Hamiltono lietuvių parapi 
jos bažnyčioje rekolekcijos tę 
sėsi visą savaitę, nuo balan 
dži 8 d. iki 15 d. Lietuviai gau 
šiai lankė rekolekcijas, kurias 
labai įdomiai vedė Tėvas kun. 
Vaišnys, S. J., puikus pamoks 
lininkas, gilus psichologas, au 
gštos erudicijos kunigas. Jis 
savo giliomis mintimis verčia 
kiekvieną susimąstyti ties gy 
venimo problemomis ir pras 
me. Hamiltoniečiai gausiai 
lankė rekolekcijas ir iš, jų ėjo 
į namus sustiprėję.

BIRŽELIO IŠVEŽIMUS
minės lietuviai, latviai ir estai 
bendrai brželio 10 d. Šiemet 
parengimas išpuola lietuviams. 
Minėjimas atkeliamas todėl, 
kad birželio 17 d. minimas 
mūsų klebono kun. Tadaraus 
ko jubilėjus.

Kl. Girdvainis.
GRAŽIUS LAIMĖJIMUS 

iš Š. Amerikos žaidynių Dėt 
roile atsivežė. Kovo sportiniu 
kai net tris pirmas vietas plau 
kime laimėjo J. Giedraitis, D. 
Kudabaitė mergaičių B klasės 
stalo tenise antrus metus iš ei 
lės laimėjo meistrės vardą ir 
dvejetas Navickas - Brazlaus 
kas laimėjo antrą vietą.

VELYKŲ BOBUTĖ
Atvelykio sekmadienį, 

landžio 29 d., 4 vai. pp. para 
pijos salėje ateitininkų. kuopt, 
ruošia pirmą kartą Velykų B o 
tutę visiems Hamiltono kolo 
nijos ir apylinkių lietuvių vai 
kams. Programoje bus vieno 
veiksmo vaizdelis „Velykos“. 
Visi vaikučiai bus Velykų Bo 
butės apdovanoti dovanėlė 
mis. Kviečiami visi kuo skait 
lingiausiai dalyvauti ir kartu 
praleisti laiką su 
siais.

MARGUČIŲ
Bal. 29 d. iš 

velykaičių išpardavimas ir mar 
gučių paroda. Margučių paro 
doje kviečiami dalyvauti 
jaunuoliai.

Šeštadienį, balandžio 
d., nuo 3 iki 5 vai. p. p. 
zia sunešti margučius į parapi 
jos solę. Trys gražiausi margu 
čiai bus premijuoti: I — 7 do 
leriai, 11 — 5 dol. ir III — 3 
dol. Margučiams premijas pa 
skyrė Cannon Garage savinin 
kas Juozas Juraitis — 44 7 Can 
non St., East, telef. JA 8-7o41.

KARTONŲ BALIUS
Gegužės 5 d. ruošiamas kar 

tunų balius 
bus salėje, 
Rd. Bus 
veiks savas 
gros visų _ 
Ferrie orkestras. Trys gražiau 
sios kartūnų suknelės bus pre 
mijuojamos: I — 25 dol., II 
— 15 dol. ir III — 10 dol 

Moksleiviams 
Ct. Kviečiami visi šiame kar 
tunų baliuje dalyvauti ir links 
moję nuotaikoje praleisti šeš 
tadienio vakarą. Šokius ruošia 
Hamiltono aateitininkai. J. P.

lietu

iba

mūsų mažai

PARODA 
ryto prasidės

visi

28 
rei

Knights of Colum 
222 Queenstone 

turtniga loteri-a, 
bufetaas. Šokiams 
mėgiamas Bennie

įėjimas tik 50

HAMILTONO ŠALPOS 
FONDO

globotas V. Babecko koncer 
tas praėjo su pasisekimu. Atsi 
lankė apie 300 svečių. Turėta 
pajamų 309.74 dol., išlaidu 
141.90 dol. Gryno pelno gau 
ta 166.87 dol.

H. šalpos k tas dėkoja vi 
siems prisidėjusems prie kon 
certo ir visiems atsilankusie,ms.

22 SIUNTINIAI
Šiomis dienomis H. Šalpos 

Fondas pasiuntė į Suvalkų tr 
kampį 22 siuntinius naudotų 
rūbų (360 sv.) lietuvių šei 
moms. Viso nuo vajaus pre 
džios j Suvalkų trikampį pa< >ų 
sta 34 siuntiniai naudotų rūtų, 
apie 590 sv. Visiems paaukoji 
siems atliekamų rūbų nuoš»r 
adžiai dėkojame.

H. Šalpos Komitetas.
HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ NAUJŲ NARIŲ

SĄRAŠAS N R. 36
Malonu pasidžiaugti, kad 

Liet. Namai, artėdami prie o , 
lutinio tikslo, vis daugiau susi 
laukia iš tautiečių pritarimo ir 
paramos. N. š. m. vasario 8 d. 
iki bal. 18 d. įstojo 20 naujų 
narių, įnešusių $3,300; dešimt 
narių įnešė papildomai 2,600 
dol.; 1 asmuo buvęs išstojęs 
vėl sugrįžo su 100 dol. ir dai
nai įnešęs 50 dol. Iš viso gau 
ta 6,050 dol. Po 500 dol. J. 
Styra ir iš Tillsonburgo J. Kup 
rėnas; po 300 dol. R. R. Kn 
vinskaitė (ačiū jos tėveliams 
Feliksui ir Pranutei, kurie jau 
LN prieš tai turėjo 1500 do 
lerių); po 200 dol. B. Ydas iš 
Tillsonburgo ir P. Jurgutis iš 
London, Ont.; po 100 dol. A. 
Zagozeski, London, A. Šarap 
niekas iš Newbury, Ont. (nuo 
širdį padėka jų geriesiems se 
neliams Skujams, įnešusiems 
jų vardu pinigus), J. Radvilas, 
Port Colborne, Ont., M. Šal 
Čiūnas, Welland ir Wellanc 
Medžiotojų ir Mešker. klubas 
Lituanica; Sal. Šernienė, Til 
Isonburg, A. ir L. Jurkai is 
Brantford, Ont. ir hamiltonie 
čiai G. Breichmanienė, R. 
Kol], Alf. Aisbergas, J. Stun 
gevičius, R. šiulytė, D. Deks 
nytė, I. Vainauskaitė ir Pr. 
Šiulys.

Papildomai įnešę: po 300 
dol. P. Kuosa (200) iš Lon 
don, Ont.; po 100 dol. St. Ko 
vai (200), Niagara Falls, N. 
i., C. Matelis (100), Delhi, 
Ont., V. Labašauskas (400), 
Paris, Ont. ir hamiltoniečiai 
R. D. Kaneva (100), M. A. 
Kanevaitė (100)), (pagarba 
jų seneliai M. Kanevienei, ku 
ri jų vardu įnešė pinigus) ir V. 
D. Vembrė.

Paskolos Šerams: M. Šid 
lauskienė, Welland 500 dol. 
ir iš Hamiltono J. Tonkevičius 
(100) 400 dol., St. Bakšys 
(2,200 dol.) 800 dol. Dalinai 
50 dol. įnešė Alf. Pivoriūnas 
iŠ Port Colborne, Ont.

Visiems už parodytą toki di 
delį Liet. Namams pasitikėji 
ma reiškiame gilią padėką. Šia 
proga kreipiamės į visus lietu 
vius, prašydami padėti statyti 
didžiuosius Tautos Namus Ha 
miltone. Pinigus Šerams ar ma 
žesnes aukas prašome siųsti 
St. Bakšiui. 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont.

H. L. N. Valdyba.
VAJUS TAUTOS 

NAMAMS
Hamiltone 53-čiąją savaitę
bėra entuziazmo ženkle! Gau 
ta $2300 ir nuo vajaus pra 
džios pasiekėme 60,600 dol 
Mūsų visų gražiausia padėka 
Rusinavičiams (100), pridėju 
sieus naujų LN statybos pro

te

j TAUPYK IR SKOLINKIS
8 KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

(
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., ' 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. Į
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudir'as. ]

Pilnas čekių patarnavimas. i

Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. JĮ
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. ; ;20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575: [

Atžymėkime Hamiltono Lietuvių Namų

Šešių Metų Sukaktį,

| . atsilankydami į nuotaikingą

PAVASARIO SUTIKIMĄ
kuris ruošiamas

Atvelykio šeštadeinį,

balandžio 28 dieną.

St. Michael’s salėje,

213 James St. N.

g Paremkime didįjį Tautos Namų įsigijimo darbą kuo skait
g lingiausiu atsilankymu! Puikus orkestras, įvairus bufetas
E bei loterijos, smagios naujos pažintys visiems tikrai suteiks | 

malonų savaitgalį ir pakilią pavasario nuotaiką!

Pradžia 7 v. 30 min. vak.

B Įėjimas: Suaugusiems $1.50. Moksleiviams $0./5. Į

Jūsų Hamiltono Liet. Namų Valdyba.
.:>!£<• : i;-i: flIMB BMM BBHBEE i: ...............  *

ga stambią sumą 1000 dol. Su 
100 dol. į pagelbą atėjo Br. 
Šopys, K. Zadlauskas ir V. 
P., o pp. Vainauskai nariu įra 
šė savo vienturtę Iną.

Dviejų dienų išvyka į Lon 
don, Ont.. irgi davė puikias 
pasekmes. Pov. Jurgutis įtei 
kė $200 čekį, po $200 pridėjo 
Edm. Cicėnas (200) ir J. But 
kus (100), o Al. Bartkus 
(100) $100. Naujais LN na 
riais su $100 įstojo V. Barvy 
das.

Londone daug pagelbos pa 
tyriau iš Kuzmų, P. Kuosos, 
Butkų, M. Statkienės • ir V. 
Barvydo.

Pas J. Butkus susipažinau su 
mamyte tik prieš metus atvy 
kusia iš Lietuvos. Jos gyveni 
mo odisėja baisi, ir sunku su 
prasti, kaip žmogus gali tiek 
daug vargų ir kančių pernešti.

Malonu pažymėti, kad lie 
tuviai su retu solidarumu rea 
guoja į naujų LN statybą. Tai 
yra laidas, kad juos Hamilto 
ne turėsime. Už Tamstų pasi 
tikėjimą LN v-bos ir savo var 
du reiškiu didžiausią padėką! 
St. Bakšys, LN v-bos p-kas.

Skola už LN sklypą 
praėjusią avaitę sumažinta $ 
1000. Jos dar liko $5,000.

LN sukaktuvinis vakaras 
jau sį šeštadienį. Plačiau apie 
iį parašyta atskirai dedamame 
skelbime.
Didelės reikšmės susitarimas, 

kuris turės ateityje mūsų kolo 
nijos vienybei didelių pozity 
vių pasekmių, pasiektas tarp 
bankelio Talka ir Liet. Namų 
vadovybių. Bal. 12 d. minėtos 
org-jos turėjo pasitarimą Tai 
kos patalpose. Talką atstovą 
vo p-kas Ed. Sudikas ir reik, 
vdėjas Ern. Legnikas, o Liet. 
Namus v-bos p-kas St. Bakšys 
ir statybos k-jos p-kas J. Mike 
lėnas. Ed. Sudikas patikino, 
kad Talka būsimuose L'et. 
Namuose sau patalpas nuomos 
10-Čiai ar 15-kai metų, nuo 
mos sutartis bus pasraišyta ir 
du $2 už kvadr. pėdą metams, 
anksto, imant nuomos pagrin

VASARIO 16 G-JAI 
išlaikyti bal. 18 d. pasiųsta $ 
423. Šia aukas sudėjo per pr. 
metų II pusmetį šie rėmėju 
būreliai: 
16 vad. St. Pilipavičiaus $54 
18 v. Z. Orvdo $ 49
81 v. Br. Grajausko $72
82 vad. St. Bakšio $114

110 vad. J. Mikšio $72 
Vienkartinės p. Petrūno ir A 
Blekio aukos po $1 — $2

Iš viso $423.
G jos vadovybės ir auklėti 

njų vardu ištvermingiesiems) 
rėmėjams reiškiame gilią pade 
ką!

Nuo š. m. pradžios naujais 
g-jos rėmėjais įstojo D. Pruns 

i Vyt. Leparskas, sutik 
darni aukoti po $1, kas mene 
sį. Ypatinga padėka Dangun 
lei, kuri pirmoji iš jaunosios 
kartos- įsijungė realiu būdu į 

va už tautinės gyvybės iš 
laikymą išeivijoje!

NAUJŲ LN STATYBOS 
pradžia artėja. Maždaug už 2 
-jų mėnesių galingi buldoze 
riai pradės kasti pamatams že 
mę, ant kurių po pusmečio iš 
augs didingi, gražūs ir- moder 
niški lietuviški Rūmai.. Neliki 
me nė vienas nuo šio didelio 
lietuviško darbo nuošaliai!

Sk. St.
JAU PAVASARIS,

Čia pat ir vasara. Tai laikas, 
kuris traukia kelionėms ir į 
gamtą įvairaus amžiaus žmo 
nes. Keliaujame įvairiomis su 
sisiekimo priemonėmis ir kryp 
timis. Kartu su tuo įvyksta 
įvairių nelaimių ir kartais gan 
skaudžių, o ir' namuose besi 
dairant tenka būti netikėtai už 
kluptam kokios nors ligos. Ne 
laimės našta palengvėja, jei 
esame iš anksto pasiruošę ją 
sutikti. Čia jums padės SLA 
(Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje) Hamiltono kuopa, jei 
apdrausite save ir savo šeimos 
narius šioje lietuviškoje, broilš 
koje bei fraternalinėje organi 
zacijoje. Mokėdami tik 1 dol. 
mėnesiui, ligos atveju jūs gau 
site 52 dol. mėnesiui. Nelai 
mės, atsitikimo (akcidento) 
mirties atveju tik už du dol. 
metinio įnašo, bus išmokėta 
tūkstantis dol. SLA duoda 
įvairių rūšių draudimą ir iv ai 
raus amžiaus asmenims. šio 
Susivienijimo 75 m. jubilėjaua 
(sukakties) ir narių verbavimu 
vajaus proga nereika sveika 
tos tikrinti pas gydytoją ir įsto 
jamiems nariams įnašai suma 
žinti.

T odėl Hamiltono ir jo apy 
linkių lietuviai kviečiami pasi 
naudoti tomis lengvatomis ir 
tapti SLA kuopos nariais.

paskambinus telef. LI 9- 
Nukelta į 2-rą psl.

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

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

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

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00 
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją................................................................................ $6.00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ........................ $1.00
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 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.IN
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. SIL1JA. Romanas..................... ... .$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ..........$L00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po......................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.06
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ t.00
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 Į 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......................... įj.OO
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .............0.50 
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................. ............ • •............ L00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................................. '......................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................... $ 1.10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,7$
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25 

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.........................................$5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS................... $2.50
V. Alantas. TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ..................$ 4.5C
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... .......................................... $3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias...................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS....................... $ 3.00
J. Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI........................ $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS......................$ 3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS...................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS..........................................   $5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS....................................... $3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ.............................. $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS........................$6.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.......................................... .$2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................$ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS........................................ $4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Laaalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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MOMT REAL
LIETUVIŲ KLUBAS APS 
ISPRENDIMO ŽENKLE

Balandžio mėn 29 d. 2 vai. 
po petų savose patalpose šau 
kiamas nepaprasas šerininkų 
susirinkimas, kuriame galuti 
nai bus sprendžiamas šalę esan 
čio žemės sklypo pirkimas — 
t. y. sklypą pirkti ir plėstis, 
kaip yra padarę kitų tautybių 
hyontrealiečiai, arba pasilikti 
ir leisti sunykti tam, kas buvo 
sukurta steigėju — senelių 
prieš 50-tį metų.

Kadangi klubas savo veiklo 
je nesiriboja tik turimų narių 
bei šėrininkų skaičiumi, nes 
kas kartas skelbia naujiema na 
riams įstoti vajų, tai ir šį kar 
tą randamas reikalas ne tik 
klubiečius, bet visus Monlrea 
lio ir apylinkės lietuvius supa 
žindinti su klubo numatytomis 
plėtimosi bei veiklos galimybė 
mis, sekančiai:

1. Pastangos iki 
apsisprendimo.

Prieš porą metų šėrininkų 
padarytą nutarimą „Klubui 
plėstis“, vadovybė tesėjo, jieš 
kodama galimybių turimą ka 
pitalą investuoti į žemės spe 
kuliaciją, didesnių pastatų nu 
pirkimą ir persikėlimą į kitą 
miesto vietovę, galiausiai siū 
lydama pasilikti vietoje, nu 
griaunant senąjį ir toje vieto 
je pastatant pastatą pagal šių 
dienų reikalavimus (dėlko s- 
mas padarė nutarimą). Bet /a 
dovybė dar tuo nesitenkino, 
nes tai būtų maža plėtimosi 
galimybių ir galop surado bū 
dą užvesti derybas nupirkti ša 
lia esantį žemės sklypą.
2. Kodėl pasiliekama vietoje.

Neabejotina, daugeliui kyla 
klausimas, kodėl klubas nega 
Ii išsikelti į geresnį miesto did 
riktą ir ten vystyti ekonominę 
ir kultūrinę veiklą, bet šiam 
klausimui yra prieštaravimų;

a) Šioji vietovė yra miesto 
centre, kuri vienodai patogi 
iš visų Montrealio apylinkių. 
be to, yra pačioj miesto pagrin 
dinėj gatvėj, kuri savo paskir 
čia rodo pagerėjimo žymių.

b) klubas verčiasi svaigina 
mųjų gėrimų verslu, o tas ne 
visuose miesto distriktuose lei 
džiama; beto, pagal įsisenėji 
mą, visokeriopas esti palanku 
mas šio distrikto gyventojų, 
bei kat. parapijos, kurios ribo 
se klubas yra.
3. Klubo pastato sudėtis ir 

veiklos galimybės
a) Nupirkus šalia sklypą, 

pastato dydis galėtų būti 71x 
110 pėdų, kurio antrąjį augštą 
užimtų salė, talpinantį ir di 
džiuos'us lietuvių parengimis, 
be to, salės verslas būtų pelnin 
gas, nes Montrealio miste yra 
salių trūkumas.

b) be dabartinio biznio sve 
tiintaučių tarpe, turėtų būti pa 
ttuiiiiiiiiittnnnrniinintniiiiiunitta

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį Į P-

| 2—4 p. m.

7—9 p. m.

m

BANKO „LITO” REIKALAI 
Labai svarbu žinoti visiems 

Montrealo letuviams
Bankas ,,Ltas“ primena vi 

siems savo nariams ir kitiems 
Montrealio lietuviams, kad da 
bar geriausias laikas perkelti 
savo santaupas iš kitų bankų 
į „Litą“. Mat, balandžio 30 
d. daugumas bankų išmoka 
pusmetin. dividendus. „Litas“ 
skaičiuoja dividendus kas 
mėnesį ir moka ne visiems ban 
kams įprastus 2%%, bet 4^%. 
Be to, „Litas“ duoda nemoka 
mą gyvybės draudimą iki 2000 
dol., kuris kaštuoja tik 0.8%. 
Todėl, kam laikyti pinigus ki 
tur ir leisti juos naudotis kita 
taučiams, kai „Litas“ trūksta 
pinigų patenkinti saugias pa 
cių lietuvių paskolas? „Litas" 
jau turi 550,000 indėnų, lig 
šiol nėra nurašęs nė vienos pa 
skolos, turi vieno miliono ba 
lanso draudimą ir yra tokia pat 
saugi vieta jūsų santaupoms, 
kaip ir kiti bankai.

Rosemounto „Lito“ skyrius 
per praeitą savaitę gavo 3 nau 
jus narius ir per 2000 dol. in 
dėlių. Ryšium su šventėmis, 
penktadienį skyrius buvo uždą 
rytas. Narių dėmesiui verta p« 
minėti, kad „Litas“ laikosi tu 
pačių bankinių atostogų, ku 
rios galioja ir kitiems bankams, 
šventėms praėjus, visi kviečia 
nu pagyvinti savo operacijas 
„Lite“ ir ypač stoti nariais.

talpos lietuviams, nes tik tuo 
met atsakytų į klausimą, kuo 
klubas yra pasivadinęs (D. L 
K. Vytauto Nepr. Klubas) 
plečiant ekonominę ir kultūr 
nę veiklą savųjų tarpe.

4. Bendrai apie klubą.
Šiuo tarpu vykstant sklypo 

deryboms nekalbame apie są 
lygas, bei ateities kapitalinį 
pajėgumą, bei visa būtų gali 
ma ir atsiekiama, jei kluoiečių 
tarpe vyrautų nuoširdus geli 
darumas, broliška meilė ir visi 
jaustųsi kaip vienos šeimos na 
riai.

Tad, gyvenkime dabartimi, 
atsisakydami asmeninių bei 
jėgos išsilaikymo ambicijų, 
pasitikėkime norinčiais išvesti 
klubą į realios veiklos kelią, 
pamirškime praeities veiklos 
kelią, pamirškime praeities 
veiklos negalavimus, kurių da 
lis ir netiesioginiai nuo mūsų 
priklausė.

Suglauskime gretas, kurios 
taip retėja nusinešdamos visą 
amžinybėn. Tik šitokiu 
timu sudominsime iki 
priklausančius, kuriais 
užpildysime retėjančias
sų gretas, bet išugdysime klu 
bą į didžiausią ir pajėgiausią 
lietuvių vienetą netik Montie 
alyje,

susipra 
šiol ne 
ne tik 
tas mū

bet ir visoje Kanadoje.
Juozas Džiaugys

Pirmininkas.
Pr. Paukstaitis

Vice pirmininkas.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS MIŠRUS CHORAS, 
vedamas muziko 

ALEKSANDRO AMBROZAIC1O, 
dalyvaujant Lietuvos Operos solistei 

ELZBIETAI KARDELIENEI 
ir pianistui - virtuozui

KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI, 
gegužės 5 dieną. 7.30 vai., 

Aušros Vaitų parapijes salėje ruošia.

Pirmą Pavasario
KONCERTĄ

kuriame bus išpildyta rinktinės muzikos programą — 
vienas choras ir su solistais.

Po koncerto gros geras orkestras ir veiks turtingas 
DUletas.

Įeinant auka $ 1.50. Studentams $1.00.

Visi kviečiami tą vakarą skirti retam koncertui.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Didžioji vaikučių šventė. Pu 
moji šv. komunija įvyksta sek 
madienį, balandžio 29 d., su 
mos metu. Sumos pabaigoje, 
tą pačią dieną, bus suteikia 
mas Sutvirainimo Bakramen; 

tas. Šioms iškilmėms vado 
vaus J. E. Vysk. V. Brizgys. 
Po sumos vaikučiai, šventės 
dą)yv|iai, kviečiami bendrųjų 
pusryčių A. V. salėje, kuriuos 
ruošia A. V. parap. komite 
tas. Juose dalyvaus ir J. E. 
Vysk. Brizgys.

Pirmasis pavasario koncer 
tas, kurį ruošia mūsų gražusis 
choras su Lietuvos Operos so 
liste E. Kardeliene ir pianistu- 
-virtuozu K. Smilgevičium, 
įvyks gegužės 5 dieną, 7.30 
vai. vak., Aušros Vartų salė 
je. Visi — senimas ir jauni 
mas — kviečiamas dalyvauti 
šfcoje lietuviškos fcnuzikos ir 
dainos šventėje.

Tuokiasi Jonas - Silverijus 
Geležiūnas su Gražina - Adri 
do Januškevičiūte, Leo Gena 
ron su Elena Mackevičiūte.

Dail. A. Vazalinskui už pa 
ruošimą gražaus projeakto para 
pijos informacinėms žinioms 
ir Juozui Pečkaičiui, Peck 
Printing Company savininkui, 
už. medžiagą bei spaudos dar 
bą, nuoširdžiai dėkojame

Atvelykyje mes visi rinksi 
me atstovus į K. L. B-nės Kr. 
Tarybą. Rinkimuose turėtų da 
lyvauti visi Kanados lietuviai. 
Šią gražią ir svarbią savo pa 
reigą mes galėsime atlikti at 
likti sekmadienį parapijos sa 
Įėję. Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro lauks čia mūsų B-nės 
atstovai. (AV)

LIETUVOS KARIUOME 
NiJS KORĖJŲ - SAVANO 

RIŲ SĄJUNGOS
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas įvyks gegu 
žės 6 d., 11 vai. A. V. parap, 
patalpose. Laiku kvorumui ne 
susirinkus, už valandos įvyks

penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1 p. m 
PO 7-3175; namų DO 6-9582.
MMiwimnnuuiiiu»nuuMH»*»>»»is

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENt

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgo* 

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

VI 2-9958

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

TeL: LA 2-7236

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Reaid.t 40 Lafleurįvesiu.i jucuieur
LaSalle. DO 6*1570 

a>oe ■ eee a acieeoeaeeee ■

MENO PARODA 
TORONTE

Coleur and Form Artists’ 
society, įsteigta lų52 metais, 
dabar mini savo dešimtmeti. 
Šion organizacijon buvo susi 
telkę į Kanadą atvykusieji po 
2 pas. karo, bet dabar šioje or 
ganizacijoje esąs likęs tiktai 
vienas lietuvis skulptorius Da 
gys. Organizacija Jbalandž’o 
29 d., sekmadienį, 4 vai. po 
pietų Toronto universiteto Art 
Gallery atidaro parodą ir ta 
proga duoda koncertą, kuria 
me dalyvauja latviai Asta Wa 
•dmanis pieno ir Elza Ziverta, 
soprano. Paroda bus atidaro 
ma 12 vai. ir uždaroma 8 v. 
vak. iki gegužės 19 dienos.

TORONTO ETNINĖS 
SPAUDOS REDAKTO 

RIAI
prašomi atsilankyti j Metiopo 
litain Toronto Emergency 
Measures' organizacijos cent 
rą, 278 Davenport Road, lo 
ronto 5, ggužės 5 d. 8 v. v 
Ten kalbės EMO direktoiius, 
pulk. J. H. Pollard apie šios 
organizacijos s'ruktūrą ir ope 
racijų procedūrą. Redaktoriai 

atsilankę šiame susirinkime 
gaus atitinkamų informacijų 
apie bendrą išlikimą, kas gali 
būti perduota Toronto etnimų 
grupių gyventojams.
=M;

TORONTO LIBERALŲ 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, balandžio 27
I d., 8 vai. vak. Lietuvių Na 
I muose II augšte įvyks Lietu 
| vių liberalų susirinkimas. Bus 
H aptarta, kaip prisidėti prie ate: 
i nančių Kanados Federalinio 
| parlamento rinkimų. Liberali 
| nės minties lietuviai kviečiam1 

gausiai dalyvauti.

236 SLA KUOPA
gegužes 5 d. Lietuvių Namuo 
se (kampas Dundas it Ossing 
ton Str.) didžiojoje salėje ren 
gia pavasario balių — viešą šo 
kių vakarą. Bus bufetas, už 
kandžiai, loterija etc.

Širdingai kviečiami Toron 
to, Hamiltono. St. Catharines 
bei kitų apylinkių lietuviai.

Ptadžia 7 v. 30 min. vak. 
Įžanga 1 dol. 50 Ct. S. P.
MAŽEIKIŲ 

MOKYTOJŲ
įvažiavimas 

š. m. birželio 
miltone, Ont. 
tracijos ir visais informaciniais 
reikalais kreiptis:

R. Pakalniškytė-Bakevičie 
nė, 23 Hewitt Av. Toronto 3, 
Ont. Canada. Tel. LE 4-0192.

Prašome registruotis iki ge 
gūžės 20 d.

i

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Margučių vakarienei ruošia 
masi balandžio 28 d., 7.30 v. 
vakaro. Bus premijuojami gra 
žiausi margučiai, bus šokiai ir 
loterija .

MIRĖ LIETUVĖ
Mirė bal. 19 d. Victorijos 

Jgjoninėje Monika Macevicie 
nė, į Kanadą atvykusi 1928 
m., iš Kretingos ap., Skuodo 
va!., Trabakių kaimoĮ. Gyvę 
no visą laiką Montrealy. Liko 
rūnus Juozas, vedęs anglę 
turi 
per 
bal.

ir
vieną dukterį. Laidotuvės 
šv. Kazimiero bažnyčią, 
23 d., Kalno kapinėse.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klubo pašalpinės ligony s: 
Kavahenė Zuzana, Valančiu 
nas Jonas, Urbonavičius Juo 
zas, Glaveckas Jonas, Greiu 
Alfonsas, Makaravičius Juo 
zas ir Sinkevičius Jonas, su 
žeisti susisiekime p. Lukošie 
nė, Miiaknis Renė operuotas, 
Knyslautienė Veronika, Ge 
nys Stasys operuotas, Macke 
vičienė Julija ir Girdauskienė 
Domicėlė.
• Dr. H. Nagys su še<ma 
jo j SLA, sveikiname.

RŪBŲ VAJUS 
Suvalkų lieauviams pagyvei >. 
Praeitą savaitę buvo pasiųsta 
6 siuntiniai. Rūbų aukojo: P. 
Montvila, J. Vazalinskas, J. Le 
leckienė, J. Šeidys, P. Jokšys, 
E. Intas, J. Jurgutis, J. Luko 
ševičius, E. Žibaitė, B. Jurkie 
nė, pp. Kardeliai, B. Makaus 
kienė, pp. Vieraičiai.

Pinigų pašto išlaidoms pa 
dengti aukojo: P Montaila 5, 
E. Intas 1, B. Jurkienė 3, pp. 
Vieraičiai 5 dol.

Norintieji paaukoti dėvėtu 
dar gerame stovyje drabužių, 
nr persiuntimo išlaidoms pa 
dengti pinigų, prašomi skam 
bintį J. Kęsgailienei PO 
5956, Iz. Mališkai RI 7-5846, 
A. Rusinui DO 6-7231.

Vajaus talkininkų vardu
Iz. Mališka

• V. ir Daugelavičiai, tūlą lai 
ką praleidę Miami, atostogas 
perkėlė į Meksiką, kur ilsisi

kuros

įsto

teisėtas bet kuriam narių skai 
čiui dalyvaujant. Valdyba.
• Adv. Dr. S. Daukša su šei
ma švenčių buvo išvykęs į Či, garsiajame Akapulkos 
kagą ir kt. te.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

mmmismmsmnmisnsmssmmnm

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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 nuo 3 iki 9 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki112 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 
Rosemount e darbo valandomis tel. RA 2 2472, 

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

GIMNAZIJOS 
IR MOKINIŲ 
organizuojamas 
mėn. 16 d. Ha 
Canada. Regis

Rengėjai.
. ,..JC M

VELYKOS MONTREALYJE
Oras buvo minkštas, bet ap pačia proga ir įrašymas išklau 

siblausęs, saulė nepasirodė, sytas.
Bažnyčios buvo pilnos žmonių. • Požeminis traukinys - metro 

bažnyčioje - — majoro J. Drapeau iniciaty 
va stumiamas pirmyn. Gegu 
žės m. būsiąs pradėtas kasti. 
Metro vagonai bus guminiais 
ratais.
9 Lietuvį pagavo policija Dor 
Chester gatvėje su narkotikais, 
o kratos melu jo bute rado dar 
daugiau narkotikų. Už tai jis 
turės atsakyti prieš teismą. Ne 
maloniau, nes pagautasis esąs 
mokytojas.
• Koncertų salę miestas 
to nenutraukiamai. Sale 
sianti moderniškai įrengta 
turėsianti per 3,000. vietų.

LENKŲ MUZIKOS 
KONCERTAS

Gegužės 11 d. Plateau salė 
je įvyks lenkų muzikos koncer 
tas, globojant pianistui Witold 
Malcužynski ir dalv\ aujant 
The Crane syphony orkestiui.

Aušros Vartų 
šiemet velykinės pamaldos bu 
vo ypač iškilmingos ir pui 
kios. Klebonui mišioms patar 
tavo didelis būrys tarnehų ir, 
einant aplink bažnyčią, ilgas 
būrys mergaičių. Klebonas T. 
J. Borevičius, SJ, visus pasvei 
kino ir linkėjo visokeriopo pri 
sikėlimo.

Šiemet mišias parapijos cho 
ras, vedamas muz. A. Ambro 
zaičio, ypač puikiai giedojo: 
geru sąskambiu, tiksliu suderi 
nimu ir muzikalia interpietaci 
ja. Ypač puikiai išpildytas Hen 
delio Aleliuja, kuris šioms mi 
šioms nepaprastai gerai tiko

Pasigėrė tinai vargonavo 
svečias vargonininkas p. Jean, 
kuris įžangą pamaldoms davė 
gražų koncertą.

Be ko kita, šis Aušros Var 
tų choro iškilimas yra laidas, 
kad ir jo ruošiamas gegužės 
5 d. koncertas bus sėkmingas.

Kaip kasmet, AV klebonai, 
tęsdamas tradiciją, cherą ir pa 
rapijos komitetą pasveikino ir 
gražiai pavaišino klebonijoje.

Kakdangii p. Jokubauskasį 
visas velykines pamaldas įrašė 
magnetofonu juoston, tai ta

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.

1 šeštadieniais 1—5 p. m. usnie 
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.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

sta 
bū 
ir

PARDUODAMI 
viso buto baldai 

Teirautis: 1459 Le Prohon, 
Cote St. Paul.

REIKALINGI DU VYRAI 
pastoviam darbui savaitgaliais
1. Navigacijos darbui ir
2. Lėktuvų aptarnavimui prieš 

skridimą.
Kvalifikacijos: turi turėti aero 
nautic pažymėjimą; amžius iki 

40 metų.
Labai geras už darbą atlygini 
mas. Kreiptis tel. • PO 9-0685, 
Pilot. W. Fillipp-Filipavičius.

DISTR. 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 5Vz%. (mokė** 

$10,000. Prašoma $75,001 
Geros pajamos.

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882. I
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.
8B—————1
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