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MASINU FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus tęsiamas 
toliau. ŠĮ kartą skelbiama:
Simonavičius Jonas,

Montreal...................$ 20.00
Naginionis Stasys, snj.,

Montreal .......... I . .$ 10.00
Viso .............................$30.00

Mašinų F-de buvo $ 8,791.75
Per savaitę gauta . $ 30.00

Nuoširdžiausiai dėkojame už 
įnašus.

Fonde dabar yra $ 8,821.75 
M. F. užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 6,178.25

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

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

Vakarai keičia savo SSSR kursą?
MASKVOS DIKTATŪRA NESUTINKA NUSIGINKLUO ’ ' * r" “ ",'1.... *........................ **'

KAS NAUJA KANADOJE

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

TI IR NESUTINKA NUTRAUKTI ATOMINIŲ 
BANDYMŲ

Galimas Indijos karas su Kinijos komunistais.
Laose komunistai nutraukė paliaubas ir tęsia karą.

Amerikai nesiseka bendradarbiauti su Rusija.
Prancūzų dešinieji teroristai vis dar siautėja.

j ginti Chruščiovas dėl to taip 
susijaudinęs, kad puolęs Gūdi 
jos komisarus, kurių vienas, 
gindamasis, Nikitai peršovęs 
kairiąją ranką. Kiek tos žinios 
turį pagrindo, ar visa, neturi, 
bet faktas lieka tikras, kad Ru 
sijoje trūksta duonos. Tą pa 
tvirtina ir pats Nikita, visur 
itaigojąs daugiau gamint. duo 
nos. Ši padėtis, labai aišku, yra 
tiek trapi, kad Vakarus ir pri 
vedė prie minties, kad
RUSIJĄ LENGVA SUSKAL 
DYT, NES VISOS JOS PA 

VERGTOS TAUTOS 
SIEKIA LAISVĖS.

Galima neabejoti, kad šitas 
tautų sambrūzdis veda Nikitą 
prie naujos konstitucijos, nes 
Rusijos kalėjimo žmonės dau 
giau nepajėgia nešt’ vargo, 
skurdo, bado ir paniekinimo. 
KAMBODŽOJE . komunuUai 
nutraukė paliaubas ir atnauji 
no karą. Puolime dalyvavo Ki 
nijos daliniai.
GEGUŽĖS pirmoji dabar ne 
turi klasikino veido. Ši darbo 
žmonių solidarumo šventė vi 
saip panaudojama, kiekviena 
me režime skirtingai. Šiemet 
ii Maskvoje nebuvusi tokia ka 
ringą, kaip kitais met ris. Bet 
bendras

KOMUNISTŲ KARINGU 
MAS KYLA.

Ypač Azijos komunistų, su 
centru Peipinge.
INDIJA, nors Nehru labai 
„neutralus“, bet Kinijos komu 
nistai ir jam kutina padus. To 
dėl jis Indijos parlamente kai 
bėjo apie pasiruošimą karui. 
Peipingas neliko skolingas ■’ 
pareiškė, kad esą Indija įsibro 
vusi į Kinijos teritoriją... To 
dėl

GALIMAS INDIJOS 
KARAS SU KINIJA,

bet greičiausia Indija Kinijos 
komunistams nusileis ir karas 
nekils.
NUSIGINKLAVIMO konfe 

rencijoje, kuri drauge svarsto 
ir A bandymų nutraukimo kinu 
simą,jokios pažangos ir jokių 
vilčių, kad būtų galimas susita 
rimas nusiginkluoti ir nutrauk 
ti atominius bandymus. Rusija 
atsisako priimti kontrolę, o be 
kontrolės patikėti sovietų žo 
džiu. Vakarai negali.
ČEKOSLOVAKIJOS sostinė 
je, Prahoje, kaip pranešama iš 
Vienos, geg. 1 įvykę demons 
tracijos: studentai, prie kurių 
prisidėjo žmonių minia, demo 
nstratyviai nuėję prie Masa-. y 
ko paminklo ir kalbose pradėję 
reikalauti laisvės ir duonos. Bu 
vusi iššaukta kariuomenė su 
tankais.
ALŽYRE ir Prancūzijoje de 
Šinieji kraštutiniai tebevykdo 
beprotiškus teroro aktus. Alžy 
re jie minios tarpe susprogdi 
no mašiną.
KENNEDY pareikalavo lei 
sės stipriau kontroliuoti eks 
portą į sovietijos dominuoja 
mus kraštus.
ŽMOGAUS TEISIŲ komisija 
prie Jungtinių Tautų pasisakė 
nneš padažnėjus} žmonių žudy 
mą sovietijoje, ypač už menkus 
nusikaltimus.

— Lenkijos kardin i'.as Vys 
zynski atvirai ir griežtai iškriti 
kavo ir apkaltino Lenkijos ko 
įautttilus

MACMILLANO kelione
Ameriką ir Kanadą išryški 
taktą, kad

POLITINIS EUROPOS 
APSIJUNGIMAS 

NEIŠVENGIAMAS, 
nors jo užuomazgą ir jo stubu 
rą sudaro Bendrosios rinkom 
organizacija, kilusi Europos va 
karuose, bet persimetusi ne tik 
į laisvas Europos valstybes, bei 

>r šiapus Atlanto.
Sugrįžęs Londonan, Mac 

millanas pareiškė, kad Britani 
jos įsijungimas yra neišvengia 
mas, tiktai ji nori apginti Bri 
tų Bendruomenės reikalų savai 
mmgumą. «
PRIE BENDROSIOS RIN 

KOS DEDASI NAUJOS 
VALSTYBĖS.

anksčiau nuošaliai nuo jos sto 
vėjusos, o de Gaulle su Aide 
naueriu aiškiai siekia ir politi 
nės vienybės.
AUSTRIJA pareiškė pageida 
vimą būti primta į bendrąją nn 
ką. Ir kitos Europos valsty 
bės.

Kalbėdamas Anglijos parla 
mente
MACMILLANAS PAREIS 

KĖ VISAI NAUJAS 
MINTIS.

Tai yra visai nelaukta ir net’ 
keta iš lūpų Anglijos miaiste 
rių pirmininko, kuris visada 
yra linkęs į kompromisus. Ga 
Įima spėti, kad tos naujos miu 
tys jam įkvėptos šio lankymo 
si metu Amerikos kontinente 
jeigu taip, tai būtų

LABAI REIKŠMINGAS 
PASAULINĖS POLITIKOS 

PASUKIMAS NAUJA 
KRYPTIM.

Tai butų nepaprastos re.kš 
mės pasukimas.
JEI TUO TIKĖTI, ką pasakė 
Macmillanas, butų nepapras 
tai reikšminga, nes be to, ką 
jis pasakė apie bendrąją rinką 
ir politinį Europos apsijungi 
mą įkandin bendrąjai rinkai, 
i is dar kalbėjo
APIE SOVIETŲ RUSIJOS 
KAįP KOLONSTINĖS IM 
PERUOS 1ŠSKLADYMĄ.
I ai yra labai realu, jeigu Vaka 
rai rimtai galvoja apie ateitį. 
AMERIKA, žinoma, jam da 
vė tą mintį. Macmillanas Ang 
lijos parlamente kalbėjo. „Pas 
toviai kils spaudimas, siekiąs 
suskaldyti sovietinę imperiją. 
Aiškėja, kad toje totalistinėje 
Rusijoje šen ir ten kyla ta kryp 
timi spaudimas ir kad sovietinė 
imperija turi žymių silpnu 
raų”...
SVEIKINTINOS šios mintys. 
Pasakytina daugiau: Sovietinė 
imperija priėjusi prie bado ir 
pavergtoms tautoms įgrįsusio 
sovietinio kolonializmo, tesiiai 
ko ,,ant vištos kojos“.

Šia prasme
UKRAINIEČIAI IR GUDAI 
PASKLEIDĖ SENSACIJŲ.

Esą, kai Chruščiovas buvęs 
Minske ir desperatiškai spau 
dęs gudus ir puolęs Lietuvos 
mokslininkus, reikalavo spaus 
ti kolūkiečius, kad daugiau ga 
mintų duonos ir, kad greičiau 
galima būtų pralengti Amer 
ką, iš minios kilo reikalavimai 
NE AMERIKĄ PRALENK 

TI BET DUOKITE MUMS 
DUONOS, 

kad galėtume npo bado

MONTREALIO KARDINO 
LAS UŽ IMIGRACIJĄ 
Montrealio Kardinolas P

E. Leger pareiškė, kad vedant 
protingą imigracijos politiką, 
Kanada gali ir turi primų dar 
labai daug naujų ateivių, imi 
gracija, jis sako, Kanadai pa 
kels gerbūvį, sukurs naujų dar 
bų ir daugiau uždarbių.

NUSTATYTAS TVIRTAS 
KANADOS DOLERIO 

KURSAS
Netikėtai praėjusią savaite 

Federalinė Kanados v; riausy 
bė nustatė tvirtą Kanados dole 
rio kainą, būtent: 92*/2 centų 
Amerikos dolerio už Kanados 
dolerį. Ligšiol Kanados dole 
ris buvo apie 5 et. žemesnis už 
JAV dolerį, dabar jis dar dau 
giau pažemintas ir nustatytas 
7J/2 cento žemesnis.

Spauda visaip aiškina šį Ka 
nados dolerio kurso slabiliza 
vimą. Vieni sako, kad tai yra 
priešrinkimine priemone, nes 
toks dolerio kursas bus naudin 
gas Kanados eksportui — len 
gviau plauks Kanados prekės 
užsienin, o ypač — maisto pro 
dūktai, kasyklų žaliavos, me 
diena, popieris ir tt. Tie gi, kas 
prekes įveža, nepatenkinti, nes 
už importuojamas prekes reiks 
mokėti brangiau, o kadangi im 
porteriai už tai iš savo lėšų ne 
primokės, tai žinoma, kainų pa 
Ididėjimą turės apmokėki jų 
pirkėjai.

Kaip ten bebūtų, dolerio 
Kaina dabar bus aiškesnė.

Naujienos iš pasaulio sostinės
NEMAŽAS LITERATŪROS DERLIUS

Iš 30 premi
New Yorke įvyko literatu 

ros šventė. Rašytojų draugija 
įteikė už 1960 ir 1961 metus 
premijas rašytojam: Leonar’ 
dui Andriekui už poezijos rin 
kinį „Saulė kryžiuose“ ir Pui 
giui Andriušiui už apysaKą „Re 
jaus vartai“.

Rašytojų dr-jos pirm. l’r. 
Naujokaitis pjirmąją įvertino, 
kaip knygą, kuri „mums atve 
ria nuotsabų sintetinį poeto pa 
šaulį, kuriame darniai reiškiasi 
neaprėpiama Viešpaties didy 
bė, pasaulio grožis ir gyvojo 
žmogaus nerami širdis — jieš 
kanti, mylinti, prie savo že 
mės prisirišusi, į Viešpatį ky 
lanti“, o antroji „nukelia mus j 
seną Lietuvos kaimą, vedžioja 
sodybų takeliais, skęsta sodų 
(žydėjime, vasaros darbuose, 
rudens vėjuose... Andriušio žo 
dis yra sodrus, turtingas, taik 
lūs, nepakartojamas ir neiš 
mokstamas“.

Akto užbaigai buvo konce. 
tas.

RAŠYTOJO STASIO 
SANTVAROS 

SUKAKTUVĖS
Sudarytas komitetas, kur

AMERIKA dar kartą pareis 
kė, kad ji sutinka nutraukti A 
bandymus, jeigu Rusija sutin 
ka pasirašyti sutartį, bet Rusija 
nesutinka.

— Buv. V. Vokietijos užsie 
nių reik. min. von Bienlanc 
lankėsi Washingtone u, kaip 
atrodo, padarė įspūdžio ir, tui 
būt, įtikinamos įtakos.

— JAV pareikalavus iš US 
SR savo parodai Maskvoje ir 
Leningrade, mainais už tokią 
vietą New Yorke, Rusija atsl 
sako nuo tokių mainų.

PASISAKĖ UŽ 
NUSAVINIMUS

Quebece plačiau įsivyrauja 
įsitikinimas, kad daug kas iš 
privačios pramonės įmonių tu 
retų būti nusavinta. Štai Quo 
beco provincijos gamtos turtų 
ministeris R. Levesque pareis 
kė, kad jis savo valdžią pa 
naudos įmonių nusavinimo -c. 
kalui ir tas esą turi pasitarnau 
ti provincijos prancūziškojo 
elemento sustiprinimui. Anglų 
visuomenė šį pareiškimą supra 
to, kaip pasikėsinimą į angliš 
kosios visuomenės teisių ribo 
j imą.

TAUTŲ FESTIVALIS 
FORUME, 

penktadienio vakarą buvo jdo 
mus. Šiemet dalyvavo dau 
giau etninių grupių. Lietuvių 
šokiai ir šiemet buvo sekmin 
gi, grupę vedant J. Pieęaičiui. 
Paskutinis šokis rodė pavalgi 
mo žymių. Tai rodo, Kad rei 
kia jėgas naudoti taupiai, jei 
gu nėra poilsio laikotarpio. 
PARTIJŲ LYDERIAI JAU

PRADĖJO RINKIMINE 
KOVĄ

J. Difenbaker rinkiminę ko 
/ą pradėjo Londone, Ont., Ii 
beralų lyderis — Charlotte 
towne, demokratų partijos ly 
deris Reginoje ir socialinio kre 
dito Red Deer, Aibei toje. 
Priešrinkiminė kova plečiama 
ir sukelia ginčytinų klausimų.

— V. Gvinėjoje vyksta ko 
vos su įsiveržusiais indonezie 
čiais.

juoti 2 tik.
ruošia Stasio Santvaro 40-ties 
metų darbo, drauge ir 50 metų 
amž,iaus sukaktuves, paskirtas 
birželio 2 d. 7 vai. vak , So. 
Bostone, 370 W. Broadway 
Piliečių dr-jos auditorijoje. 
Poeto kūrybą apžvelgs Pr. 
Naujokaitis, bus menine dalis 
ir vaišės. Reikalus tvarko En 
ciklopedijos leidėjas J. Kapo 
čius: 265-C-Street, tel. AN 8- 
7730.

MONTREALIS
MENO PARODA

gegužės 2 d. atidaryta The 
Gallery, esančioje Gems! bid., 
5380 w. Sherbrooke. Dalyvau 
ja Galbraith-Cornell. Paroda 
nusitęs iki gegužės 23 dienos. 
Kasdien atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.
0 La Press įsidėjo A. Stanke 
vičiaus atvaizdą pirman pus 
lapin ir pranešė, kad seks ei 
lė jo straipsnių apie duchobo 
rus, pas kuriuos jis buvo pa 
siųstas ir tyrė jų gyvenimą.
0 Nesusipratimas įvyko Mont 
realio Stare: įdėta klišė lenkų 
šokėjų, o parašyta — šoka ae 
tuvių grupė...

KOMUNISTŲ Prancūzijoje 
beliko liktai 220,000 kai anks 
čiau buvo daugiau kaip milic 
nas.

— JAV įvykdė 3 A sprog 
dinimą virš Ramiojo vandeny' 
no.

— Atėnuose prasidėjo NA 
TO užs. reik, ministerių konfe 
rencija.

— Tokio mieste traukinių 
susidūrime žuvo 136 žmonės.

— Titovas su Glenn kalbė 
jo JT ir buve priimti Kenne 
dy.

MIRĖ PIRMOJI LIETUVOS 
VIOLETA

Privačiai iš Lietuvos piane 
ša, kad Kaune mirė pirmoji 
Lietuvos operos „Traviatos“ 
solistė, pildžiusi Violetos imę, 
Adelė Nezabitauskaitė - Galan 
nienė. Ji kilusi iš Baidokų k£’. 
mo, Salantų v., Kretin ’os ap. 
Mokėsi Saulės mok. seminar, 
joje Kaune, 1914 m. Maskvos 
Filharm. (konservatorijoje. 
1918 m. grįžusi į Lietuvą kon 
certavo su Dirvianskaite. 1919 
m. ištekėjo už P. Galaunės ir 
apsigyveno Kaune, kur i920. 
XII. 31 dalyvavo pirmame 
Verdi „Traviatos“ pastatyme. 
Dainavo apie 20 operų iki 
1930 m. 1962. IV. 26 mirė ''ė 
žiu. Lietuvos „oficiozas“ pir

AUŠROS VARTŲ MONTREALIS
PARAPIJOS CHORAS,

šeštadienį Montrealio hetuviš 
Kajai visuomenei, tai, kuri dau 
giau domisi lietuviška daina 
ir lietuviška muzika, davė la 
bai rimtą, vertinią ir gražų kon 
certą, kurį gražiu žodžiu pra 
dėjo Klebonas T. J. Boievi 
Čius S J, nuoširdžiai vcitinąs 
choro reikšmę ir daug pastan 
gų dedąs, kad choras gyvuotu 
ir būtų meniškoje augštumo 
je.

Paskutiniu laiku drėgnas ir 
Šaltas oras susargdino kelis 
choro dalyvius, kas ypač su 
mažino moterų balsų skaičių. 
Tačiau choias, vedamas muzi 
ko A. Ambrozaičio, vis dciio 
koncertui pasiruošė labai rim 
tai ir visą programą tesėjo pa 
stoviai lygia ir gera muzikine 
laikysena. Reikia ypač pabrėž 
ti, kad choras susigyvenęs su 
savo vadovu, ir su juo yra pa 
daręs žymią pažangą ir atsie 
kęs gero muzikinio lygio — 
gero sąskambio, balsų išlygini 
mo bei suliedinimo ir interpre 
tacinio lankstumo. Taip, kad 
šis koncertas buvo vertas tikro 
pasigėrėjimo. Ir koncerto daly 
kai visi perdėm buvo meniškai 
rimti ir gerai paruošti, šių tar 
pe buvo chorui ir nelengvų da 
lykų, kaip iragmentas iš Mas 
cagm operos Kavalerija Rusti 
kana (tempas turėjo būti sku 
besnis), arba B. Budnūno Ma 
no protėvių žemė, su soliste— 
E. Kardeliene.

Pažymėtina, kad choio pro 
gramoje buvo dalykų jau sc 
nokai girdėtų, bet nemažiau 
įdomių, kaip ir nauji dalykai: 
mažai kur dabar girdimas Č. 
Sasnausko Karvelėlis ir minė 
ta B. B. Budriūno įspūdingai 
sukomponuota giesmė tėvynei 
Lietuvai.

Programą papildė ir paįvai 
rino op solistė E Kameiicnė, 
jbądainavusi Rachmaninovo 
prasmingą Velykinę giesmę, 
Laurryenskienės Diemedžiu 

žydėsiu, Šumano Romansą ir 
biso Mozarto Lopšinę, o su 
choru B. Budriūno Mano oro 
tėvių žemė ir Č. Sasnausko 
Karvelėlį.

K. Smilgevičius, jautriai rne 
niškai palydėjęs solistę ir cho 
rą, labai vertingai prisidėjo 
prie koncerto meniškumo.

Choras tufe j o gražaus, bet 
ir užtarnauto pasisekimo ir tu 
rėjo bisuoti. Ir pač.ai užbai 
gai vėl turėjo gražų pasidžiau 
gimo ir padėkos žodį Klebi no 
ir Parapijos komiteto su puikiu 
krepšiu gėlių. Solistei buvo 
įteikta gėlių ir dovanų.

Malonu pažymėti, kad kon 
certan susirinko beveik pilna 
salė publikos, kurios buvo ne 
mažai iš tolimesnių vietų, kaip 
iš Quebeco miesto p. V abo 
lis, atvežęs lietuvių koncertą 
parodyti kelias prancūzes, iš

UŽDARĖ JGULOS 
BAŽNYČIĄ?

Hamiltone yra gautas la1š 
xas iš okup. Lietuvos, kad bur 
liokai susitarę su vietom komu 
nistais, uždarė Įgulos bažnyčią 
(rusiškai — Soborą), kuri ti 
kinčiųjų buvo labai skaitlingai 
lankoma, ypač šventadieniais. 
Bažnyčia buvo pastatyta caro 
laikais vietos įgulos (kareivų, 
reikalams. Ji yra pačia ae K u 
no miesto rentre. Uždarymo 
priežastis neskelbiama. Ema 
gandai, kad čia „pasidarbavo“, 
pravoslavai, kurie su rusų ko 
munistais pučia į vieną dūdą...

mosios Violetos nepažymėjo, 
matyt, laikė trefna, kaip „bur 
žuazinių“ laikų solistę...

RŪBŲ VAJUS SUVALKŲ 
lietuvams šį pavasarį jau baig 
tas gegužės 5 d. Tikrrasi, kad 
vajus bus tęsiamas sekančią žie 
mąi Visi surinkti drabužiai bus 
oasiųsti šiomis dienomis. Dar 
trūksta apie 50 dol. turimų dra 
bužių persiuntimo išlaidom pa 
dengti. Todėl galintieji pnside 
ti pinigine auka, maloniai pra 
šomi tai padaryti dar šią savai 
rę. Šiuo reikalu skambinti J. 
Kęsgailienei PO 7-5956, Iz. 
Mališkai RI 7-5846, \. Rusi 
nui DO 6-7231.

Praeitą savaitę aukojo pini 
gaiš. A. Daugelavičius 5, L. 
Stribis 2, G. Verbyla 2, E. Ber 
notienė 5, P. Adamonis 20, L. 
Balaišis 5 dol. dol.

Rūbų aukojo: L. Stribis, G. 
Verbyla, E. Bernotienė, E. 
'Motečienė, /L. ‘Bardinskiene, 
L. Kličienė, Z. Burkšiaitis ir 
V. Sabalys.

Vajaus talkininkų vardu.
Iz. Mališka.

MALONŪS SVEČIAI
NL redakcijoje lankėsi St. 

Naginionis snj. ir J. Simouavi 
Čius. Malonūs svečiai Mašinų 
Fondui paskyrė įnašų ir nusi 
pirko knygų, kas dabai ūmais 
laikais nėra dažna. Ačiū.
• Susižiedavo Marytė Taute 
raitė su Romu Sinkum, iŠ Wel 
lando. Vestuvės numatomos 
ilgai netrukus.
0 Pp. J. Žakevičių šeima įs.gi 
jo namus ir persikėlė į juos 
gyventi. Sėkmės nuosavuose 
namuose.
0 K. Žižiūnas, šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas, ser 
ga. Paskutiniu metu jį palietė 
paralyžiaus reiškiniai, nors ir 
nestipriai.
0 LaSalle miestas vasaros 
metu minės savo 50 metų su 
kakĘuves', kurioms jau hunt 

dabar ruošiasi.

PRISIPAŽINO 
KYŠININKAS

Policijos viršininkas J. 3hr 
ubb, Peterborough, Ont., tar 
domas prisipažino, kad iš azar 
tinių lošimų jis gavęs 100 tŪKs 
tančių dol. kyšių.

Wellando p. Sinkus ir daug ki 
tų asmenų, kurių pavardžių 
nepasisekė sužinoti. Tas paro 
do, kad koncerto’ garsas buvo 
išgirstas toli už Montiealio ri 
bų. Ir tai yra svarbu, nes cho 
ras dirba didelį pasiaukojimo 
darbą ne tiktai bažnyčiai, bet 
ir lietuvybės išlaikymui ir pa 
laikymui. Jis yra būtinas gero 
ir gražaus įvertinimo ir pagar 
bos.

Po koncerto buvo Šokiai, 
loterija ir kiti vakaro malonu 
mai. Viskas vyko geroje rua 
taikoje ir sekinėje. __
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Lietuvai vaduoti veiksnių
KOMUNIKATAS

Šių metų balandžio 28 die 
ną New Yorke, 29 W. 57th 
St., Pavergtųjų Europos lau 
tų Seimo posėdžių salėje, oosė 
džiavo, Vyriausi/ojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto praplės 
tasis prezidiumas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomasis 
komitetas ir tą pačią dieną at 
skirai tarėsi Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomasis komi te 
tas, Vyriausiojo Lietuvos Iš 
laisvinimo Komiteto prezidiu 
mas ir Lietuvos Laisvės Komi 
teto prezidiumas, dalyvaujant 
Lietuvos Generaliniam Konsu

lui New Yorke, Jonui Budriui.
’Posėdžiuose peržvelgta tarp 

tautinė politinė padėtis ir Lie 
tuvos laisvinimo kovos dabar 
tinis stovis ir tos kovos atei 
ties perspektyvos.

Taip pat aptarti veiksnių or 
ganizaciniai bei glaudesnio 
tarpusavio bendradarbiavimo 
klausimai ir intensyvimo lėšų 
telkimo reikalas Lietuvos lais 
vinimo kovai paremti.

Darnioje bendradarbiavimo 
nuotaikoje vykusiuose posė 
džiuose prieita prie vieningos 
nuomonės šiais klausimais:

LIETUVOS LASVINIMO KOVOS
SUINTENSYVIN1MAS

Vykstant tarp Vakarų ir 
Rytų pasitarimams Vakarų 
Berlyno ir Rytų Vokietijos 
klausimais, gali būti artimai pa 
liestas ir Lietuvos reikalas, to 
dėl Lietuvai laisvinti veiksniai:

1. Sustiprina Lietuvos reika 
lų stebėjimą tarptautinių poli 
tinių įvykių vyksmo eigoje;

2. Informuoja viens kitą pa

LIETUVIŲ JĖGŲ
Intensyvi Lietuvos laisvini 

mo kova yra reikalinga visų 
lietuvių darnaus sutarimo ir 
nuoširdaus ryžto ją r. luti, to 
dėl:

1. Dėl keliamų spaudoje 
bei visuomenėje įvairių suma 
nymų bei pageidavimų, lie 
čiiančių pakeitimus Amerikos 
Lietuvių Tarybos orgamzacijo 
ie arba jos veiklos meloduo 
se, ALT Vykdomasis Koinite 
tas tokius sumanymus pateiks 
ALTą sudarančioms grupėms 
išdiskutuoti, kad jų atstovai bū 
tų pasiruošę juos svarstyti ir

LĖŠŲ TELKIMAS LIETU

stebėtais, Lietuvos reikalą lie 
čiančiais klausimais;

3. Sutarta darysimų žygių 
leikalingumą ir koordinuoja jų 
vieningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai, re’ka 
mi esant, susirenka pasitarimų 
esamai padėčiai aptarti ir veik 
los būdams nustatyti.

KOORDINAVIMAS
išspręsti ALT metiniame su 
važiavime, kuris įvyks šių me 
tų liepos 28—29 dd. Chicago 
je;

2. Vyriausias Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas kviečia 
visus Lietuvos laisvinimu besi 
rūpinančias lietuvių politines 
organizacijas ir sąjūdžius jung 
tis vienon Lietuvai laisvinti 
organizacijon;

3. Lietuvių politinės, kultu 
rinės ir šalpos organizacijos 
kviečiamos lojaliai bendradar 
biauti, kiekviena dirbanti savo 
srities veiklos lauke.

VOS LAISVINIMO KOVAI
Kekvienam didesniam užsi 

mojimui vykdyti reikalingos 
lėšos. Jos ypatingai reikalin 
gos Lietuvos laisvinmo kovai 
vykdyti. Todėl lėšoms telikti 
panaudotinos visos įmanomos 
galimybės ir būdai:

1. Vasario 16-tos maiėjimuo 
se, birželio masinių lieluvių de 
portacijų protesto susitinki 
muose, politinių konfeiencijų 
ir kitomis progomis.

2. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse laisvinimo reikalui 
surinktos lėšos persiunčiamos 
Amerikos Lietuvių Tai y bos 
Vykdomąjam Komitetui ii jos 
paskirstomos ALTAi ir VLI 
Kui, o visur kitur tam tikslui su 
renkamos lėšos persiunčiamos 
tiesiog Tautos Fondui.

3. Šių metų Vasario 16 mi 
nėjimuose surinktas aukas Kai 
kurių skyrių ir organizacijų AL 
Tos Centrui dar nepersiųstos 
— prašom tatai atlikti neatidė

liojant, nes tos lietuvių aukos 
iau dabar Lietuvos laisvinimo 
kovai yra reikalingos.

Vyrausiasis Lietuvos Išiais 
vinimo Komitetas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdoma 
sis Komitetas ir Lietuvos Lais 
vės Komitetas kviečia visus 
lietuvius budėti Lietuvos iais 
vinimo kovoje, šalinti šioje ko 
voje pasitaikančius skirtumus 
r ryžtis vieningam darbui ne 
įsivaizduojamai sunkų komu 
nistinės okupacijos jungą konk 
rečiai Lietuvai laisvinti.

Komunikatą paruošti pasita 
rimų buvo pavesta Dr. P. Gri 
gaičiui, J. Stiklioriui ir P. Vai 
nauskui.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto Prezidiumas.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas.
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Prezidiumas.

Apie tobulesnę šeimą
D. Petrulytė.

PSICHO PEDAGOGINIŲ MONTESSORI PRIEMONIŲ 
REIKŠMĖ IR PASKIRTIS VAIKO AUKLĖJIME 

galbinė medžiaga, padeda vai 
ko protui jieškoti ir surasti 
skirtingus tvarkos kelius arba 
būdus siekiant augštesnio kul 
tūrinio lygio. Montesson mo 
kslo priemonės, dažnai vadina 
mos didaktine arba mokamąja 
medžiaga, neturi nieko bendro 
su mūsų įprastine mokymo sa 
mprata. Iš tikrųjų, tai tik kruo 
pščiai paruošti takai, vedą į 
dvasinę kultūrą, „kuri — anot 
prof. dr. A. Maceinos — yra 
artimasis ir tiesioginis žmogaus 
tikslas, nes žmogus gaii išsilai 
kyti tiktai kultūroje“.

Montessori sistemingai pa 
tiektosios mokslo priemonės 
neturi siauro tikslo išmokyti 
vaiką to ar kito dalyko, bet pla 
Čia prasme padėti jam vysty 
tis ir suklestėti dvasiškai, oa 
laipsniškai pačiam apsišarvo 
jant mokslu ir menu, Kalba ii 
literatūra, savo tautos papro 
čiais ir tradicijomis, doroves 
dėsniais ir taisyklėmis, paga 
liau tvarkingai įaugant į šei 
mą ir visuomenę, o mūsuoju 
atveju į lietuvišką bendruome 
nę.

Kiekvienas dalykas, — skai 
tymas, rašymas, aritmetika, ge 
ografija, geometrija, gramati 
ka, sintaksė, istorija ir tt., su 
daro atskirą paruoštą taKeiį” 
kuris savitu būdu vilioja vaiką 
juo žengti ir tyrinėti. Vaikai sa 
vaiimingai „keliaudami“ tais 
paruoštais takais", kiekvienas 
pagal savo išgales, pagal savo 
vidinės sandaros gebėjimus, 
padaro savus, individualius at 
radimus. O šie pasta ieji įga 
liną vaikus vis labjau atsipalai 
duoti nuo gamtinės tikrovės ir 
kilti į augšlesnį įdėjų pasaulį, 
nes tikrasis žmogaus pašauki 
mas yra ne vien būti, bet kurti. 
Trumpai tariant, Montessori 
sukurtosios mokslo priemonės 
yra paskatas į kūrybinį veik 
luiną, be kurio žmogus skurs 
ta ir nyksta dvasiškai.

Didžioji dalis šitų „paruoš 
tųjų takų ' išplaukia iš juslinės 
medžiagos.

Pav., aritmetika yra ne kas 
kita, kaip pratęsimas studijos 
jieškant sąryšio tarp kiekybės 
ir kokybės. Kokybės sąvokos 
buvo įsigyventos veikiant su 
juslinėmis priemonėmis, boks 
tu, laiptukais, lazdytėmis. Pir 
muoju atveju ta pati lazdelė 
reiškė tik ilgį, o antruoju ai 
veju ji vaizduoja skaičių. Su 
darymas žodžių irgi yra tąsa 
juslinių pratybų su siurkščio 
mis raidėmis, kada vaikas jun 
gė pažįstamą garsą su pažįsta 
mu ženklu - raide. Dabar tvar 
kingas žinomųjų garsų ar.aly 
zas, panaudojant jau pažįsta 
mus ženklus padeda sudaryti 
prasmingus žodžius. Lygiai 
tas pat yra su gramatikos mo 
kslu — j ieškojimas logiškos 
tvarkos, tarp giminingu žodžių 
ar jų dalių.

I ik Montessori paruoštoji 
aplinka su moksliškai sutvar 
kytomis priemonėmis lengvai 
šsprendė vaikų mokymosi pi a 
blemą nepaglemžiant iš jų nei 
laisvės nei savaimingumo. 
Montesorinės priemonės visais 
požiūriais būdamos konstruk 
tyvios ir su aiškiai apibrėžta pa 
skirtimi, iŠ karto įstato vaiką 

griežtos drausmės kelią, iš vie 
nos pusės ir palieka jį visiškai 
laivą kūrybiniuose polėkiuose, 

antrosios.
4. Religinis ir tautinis 

auklėjimas.
Žvelgiant į religinį n tauti

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
II-AM

Spaudos apžvalga
LABAI TEISINGI

Lietuvybei išlaikyti išeivijo 
je susidaro daug prooleinų. 
Galima teigti, kad jos sunkiai 
šiai sprendžiamos. Kadangi 
jos yra vienos svarbiausiųjų, 
o ir pačios svarbiausios iše’ 
viams, tai natūralu, kad sukę 
lia įvairių nuomonių. lačiau 
atsižvelgiant į reikalo svarbu 
mą, jos turėtų būti sprend ■. a 
mos visu rimtumu.

2.
Šiurkštumas, švelnumas, 
kiniai garsai, 
ningumas ir t. t. Todėl 
teisingai Montessori

muzi 
kvapumas, sko 

visai 
priemo 

nes juslėms lavinti yra pavadi 
nusi — Raktais Pažinti Visatą. 
Aišku, viso pasaulio nepaklosi 
po vaiko kojomis, bet už tat la 
bai svaibu įteikti jam rakius, 
kurie padėtų atsirakinti 
bus reikalinga.

Dėl tos priežasties 
lavinti priemonės yra 
botos ir dažnam, kaip 
tas, atrodo nepatrauklios, ne 
įspūdingos. Už tat labai svar 
bu perprasti ir įsisąmoninanti 
sau šių specifinių priemonių 
psichologinę paskirtį. Jos skir 
tos ne naujiems įspūdžiams pa 
aiekti, bet įgalinti vaiką tinka 
mai sutvarkyti ir gerai surūšiuo 
ti begalinę gausybę jau turimų 
įspūdžių ir nuolat ateinančių 
naujų.

Vaikas, ilgesnį laiką siste 
mingai užsiimdamas su šito 
kios rūšies priemonėmis, pade 
da tvirtą ir platų pagrindą bū 
simam 
liniam 
vidinis 
nėms 
lioms 
skleisti.

3. Mokslo priemonės — 
paruošti takai į kultūrą. 
Montessori mokslo priėmė 

nės, kaip ir juslėms lavėti pa

lai, kas

juslėms 
labai ri 
tas ras.

augštesniam intelektua 
gyvenimui. Tai tiktas 

pasiruošimas metahzi 
augštumoms siekti, gi 
gamtos paslaptimis ai

šė labai teisingą, objektyvų i: 
reikalą atatinkantį st.aipsni 
„Tėvai ir poteriai“. Be ko ki 
ta Pr. G. rašo:

„Pastaruoju metu problemų 
eilėje atsirado ir... poteriai. Ro 
dos, toks paprastas ir aiškus 
reikalas. Normaliose sąlygose 
jis niekad nekiltų, tačiau mū 
siškėse ir jis įsirikiavo diskus! 
jų plotmėn. Amerikinio gyve 
nimo painiavose net ir papias 
čiausi reikalai tampa nepapias 
tais. Juk niekam nekiltų kluu 
simas Lietuvoje, kuria kalba 
mokyti vaikus maldų. O čia 
jis tapo diskusiniu klausimu, 
kuris iškyla netik spaudoje 
bet ir susirinkimuose bei šuva 
žiavimuose, kur paliečiami auk 
Įėjimo reikalai. Lietuviškai gal 
vojančių susirūpinimas išsilieja 
ir įvairiais proginiais pasireiški 
mais. Būdinga ir tai, kad su 
sirūpinimą rodo ir tie, kuriems 
maldų mokymo reikalas nėra 
artimas. Tai primena tuos vei 
kėjus, kurie, kadaise patys to 
lokai stovėdami nuo religijos, 
ragino kurti Amerikoje lietu 
viškas parapijas. Galima svars 
tyti jų rūpesčio motyvus, bet 
netenka abejoti jų tautiniu nuo 
širdumu. Gal dalis jų ir nėra 
tikinčiųjų eilėse, tačiau tai ne 
reiškia, kad jų pastebėjimų ne 
reikėtų paisyti. Nevisada kri 
tiekos pastabos tikinčiųjų bend 
iruomenei laikytinos užsipuoli 
mais. Jos gali būti nemato 
nios, bet teisingos. Juk nevis 
kas tikinčiųjų bendruomeneje 
yra idealu. Kol pastebėjimai 
ra užgauliojimai, yra verti 
mesio“.

Svarstymų užbaigai Pr. 
rašo:

„Vaiko lietuvišką paruoši 
mą apsprendžia netiek kuni 
gai, kiek šeima. Jei vaiko kai 
ba šeimoje yra nelietuvių, tai 
tokia ji bus ir bažnyčioje, lai
gi, lietuviškų poterių raktas 
pirmoje eilėje yra tėvų ranko 
se“.

nė 
dė

G.

PASISAKYMAI s
reiškiasi. Jis su gyvenimo eiga 
persimeta ir į Kanadą. Deja 
kaip ir JAV, atsiranda žmo 
i ių, kurie į tą klausimą pa 
žiūri labai siaurai ir dė. to kyla 
tūlų nesusipratimų, sukeliančių 
kartelio, net neapykantos, kaip 
pav. kad tas yra pasireiškę Ed 
montone.

Atsiliepiant į šios lūšies 
klausimus ir reiškinius, ,,Tcviš

šis klausimas seniai jau kės Žiburių” redaktoriau para

iš

„N. L.” SPAUSTUVE
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKA1T1NIA1 LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKUS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu; DO 6-6220. čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

KULTŪROS KONG RESUI PASIRUOŠIMŲ 
EIGA

balandžio 15 dienos 
svarstyta II-c Kult.

Š. m.
posėdyje
Kongreso sąmata, kuri priim 
ta:
a) Pajamų numatyta $9.200.

Išlaidų ........................$9.200.
Vien simfoninio koncerto 

išlaidų susidaro $4.200. Kitos 
išlaidos smulkesnės.
b) Kultūros Kongreso metu 

numatytai meno parodai su 
ruošti buvo sudaryta 6 dai 
lininkų komisija, tačiau, de 
ja, jau pirmam posėdy dėl 
nuomonių skirtumo ji išsi

skirstė.
c) Dr. J. Grinius sutiko būti 

prelegentu II-jai pagnndi 
nei paskaitai.

d) Dr. Skardžius sutiko per 
įVnti Lituanistinių mokslų 
sekcijos vadovo pareigas.

e) Kongreso darbų knyga nu 
tarta išleisti kaip gražų lei 
dinį, nes toksai leidinys yra 
geriau vertinamas n leng 
viau išplatinamas. 

Tos knygos pardavimo
na numatyta $2,5.

kai

Mosklo - Technikos naujienos
DAUGIAU ŽINIŲ APIE VĖŽIO LIGĄ

Vėžio ligos tyrimai duoda žinimo ir išsiaiškinimo. Jau 
vis daugiau išsiaiškinimui tos 
ligos duomenų. Vis daugiau 
artinamas! prie vėžio ligos pa

bu 
ins

nį auklėjimą iš Montesorinio 
taško — nei vienas, nei kitas 
negali būti sėkmingai vykdo 
mi be paruoštos aplinkos ir be 
tam tikslui pritaikintų priemo 
nių, kurios organiškai atatik 
tų įgimtus žmogaus instinktus. 
Vaikui nepakanka kad ir tobu 
liausiai paruoštos aplinkos, ku 
ri tepatenkintų tik fizinius bei 
intelektinius jo poreikius. Vai 
kas, kaip dvasinė būtybė, pri 
valo tokios aplinkos, kuii šalia 
kitų (fizinių ir intelektinių) re; 
kalavimų patenkintų jo religi 
nius ir tautinius jausmus. „Ne 
darykime tos baisios kla.dų 
klaidos, — sako MontessJii,— 
manydami, kad kol vaikas te 
bėra jaunas ir nepajėgus pro 
tauti, tai ir nejautrus nei reli 
giniams, nei tautiniams nusi 
telkimams“. Iš tikrųjų, ne vai 
,ka»ns ((rūksta jautrumo, bet 
mums — išminties ir sugebėji 
mo padėti jiems kultivuoti 
tuos įgimtus instiktus. Is pat 
mažens auklėkime vaikus reli 
giškai ir tautiškai, bet nemo 
kykime jų būti katalikais ir lie 
tuviais. Iki 7-rių metų amžiaus 
vaikai yra ne tik neimlus tie 
stoginiam mokymui, bet ii d: 
deli priešginos. Mokymas ir 
auklėjimas — tai dvi didelės 
priešybės. Pirmasis suponuo 
ja tiesioginį žinių taikymą žo 
džiu, o antrasis — savęs ir ap 
linkos paruošimą, kurie betar 
piškai tarnautų vaiko asmeny 
bės sandarai ir natūraliam jos 
atskleidimui. Montessori meto 
das vadovaujasi tuo psichofizi 
niu dėsniu, kad tiek doiovi 
nės, tiek ir tautinės vertybes 
tampa tvirtos ir pastovios tik 
tos, kurios aplinkai padedant, 
savaimingai išauga iŠ psichofi 
žinių žmogaus asmenybes šak 
nų, bet visuomet yra silpnos 
tos, kurios 
keliu.

vo rašyta apie New Ycrko 
tituto išsiaiškinimus, kad vėžio 
ligą sukelia virusai. Išsiaiškina 
ma, kad įvairias vėžio rūšis iš 
šaukia ne viena virusų rūšis, 
bet kelios skrtingos rūšys. To 
dėl dabar jieškoma tų ski.t'n 
gų rūšių ir prieš jas vaistų 

Šiomis dienomis paskelbta 
kad Albanijos universiteto dr. 
A. A. Stein išskyręs krūtinės 
ląstos vėžio virusą ir prieš jį 
išiadęs serumą, panaudoda 
mas triušius Jo bandymai pa 
naudoti serumą žmonėms davę 
gerų pasekmių ir gydytojas 
Dr. Stein mano, kad jo atra 
dimas bus geras.

NEAUŠTI AUDINIAI
Ar galima pluoštą paversti 

medžiaga, jo neverpiant ir ne. 
audžiant? Dar neseniai toks 
klausimas būtų atrodęs absur 
diškas. Ilgus metus tebuvo ži 
nomas vienintelis audimų ga 
mybos būdas — audimas. Ta 
čiau šiandien nuo amžių žino 
mas audimas pradėjo senti.

Jieškoti naujos audimų ga 
jmybos technologijos inzinie 
rius pirmiausia paskatino nedi 
delis audėjų darbo našumas. 
Net geriausieji audėjai išau 
džia ne daugiau kaip per-lcs- 
-šešis metrus audinio pei va 
landą. Ne geriau ir verpti se 
kasi. Pluoštui paruošti reikia 
dešimčių technologinių opera 
Cijų. Nedžiugino ir didelės au 
dimo atliekos. Juk pluoštas, 
trumpesnis kaip 15—20 mm, 
verpimui netinkamas.

Pastaruoju metu pribrendo 
didelis lūžis audinių gamybo 
je. Ir tai, kas jau šioje srityje 
eilės šalių mokslininkų ir inži 
nierių nuveikta — stebina.

Kai senovėje per pelkes bū 
davo tiesiami keiliai, kelinin 
kams labai padėdavo kamša. 
Kamša — tai grįstai iš rąstų, 
sudėtų skersai kelią ir tarpusa 
vyje surištų. Kaip tik šis prin 
cipas ir buvo pritaikytas riša 
majam - siuvamajam tekstilės 
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JUOKDARIAI...
įdiegtos mokymo

MATĖ, BET NEREGĖJO...
daktaro A MarIšleidus

gėrio knygą apie okupuotą Lie
tuvą, Mizara susirūpino:

Mizara: Draugas Margcri, 
kaip tu čia padarei su savo ta 
knyga: nieko nematei, o tiktai 
klausilnėjai valdžios pareigu 
nūs. Lyg tu nežinai patarlės. 
Kur šuva laka, ten ir loja. . .

Margeris: Draugas Rojau, 
tai tu nori šitą patarlę apvers 
ti viršun kojomis ir pasakyti: 
Kur šuva loja, tai ten ir lai a?.. 
O sau tu negali šios patarlės 
pritaikyti?

Mizara: Draugas daktare, 
taip toli nesiknisk ir nebūk ta 
tylioji, kuri giliai knisasi...

Margeris: Nebūk... O pats 
juk taip pat atlojai savo poici
H-..Mizara: Ir atlakiau, Kaip li
tu. . .

Margeris: Tai kodėl tu ši 
taip kalbi, jeigu mūsų abiejų 
snapai miltuoti?

Mizara: Aš sakau todėl, 
kad aš pats mačiau, kas ten de 
dėsi, o tu nei matei, nei girdė 
jai ir parašei?

Margeris: Matai, draugas
Rojau, aš paklausiau — ir raš 
tu ir žodžiu, o jie man atsakė 
taip gi raštu ir žodžiu. . .

Mizara: Draugas daktare, 
argi tu nežinai, kad valdžios 

i žmonės negali kitaip atsakyt,,

kaip jiems liepta?
Margeris. Taigi, visKą žinai, 

o ir pats padarei?
Mizara: Taip, padariau, bet 

kaip padariau: aš pats ma 
čiau, todėl ir neklausiau. Ū tu 
nieko nemetei, tai klausinė 
jai...

Margeris: Tai kas čia blo 
ga? Juk ir patrlėa sako: Kas 
klausia, tas neklysta. . .

Mizara: Kaip neklysta? Ta 
vo gi knyga perdėm klaidinga, 
jeigu jau kalbėsime atvirai.

Margeris: Kaip ji gali būti 
klaidinga, jeigu į klausimus ai 
sakė visa valdžia’

Mizara: Taigi tas ir yra, 
kad valdžia prieš save negi ką 
galėjo kalbėti ir tau prieš save 
atsakinėti? Tu ne toks kvailas, 
kad to nesuprastum.

Margeris: Matai, Rojau, kai 
esi svečiuose, tai nepatogu ką 
kalbėti prieš šeimininkus.

Mizara: Tai taip ir sakyk..
Margeris: Ką čia sakysi, kad 

tu pats žinai...
Mizara: Maža žinoti, reikia 

dar ir parodyti, kad žinai. Aš 
pats viską mačiau, todėl ne 
klausiau. . .

Margeris: Šiaip ar taip kai 
bėk'—kur laki, ten turi ir loti...

Margeris: Kas iš to, kad iv 
matei, liet nieko neregėjai. . .

Mandrapypkū.
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HENRIKAS BLAZAS

Pozityvių sprendimų
bejieškant

3.

LIETUVOS LAISVINIMO TARYBA.

Mūsų pagrindinė silpnybė 
ne tame, kad turime keiioliką 
veiksniu ir daugelį politinių ir 
nepolitinių organizacijų. i ai 
gyvenimiška ir demokratinės 
raidos neišvengiamas priedas. 
Pagaliau, kai veiksniai kūrėsi, 
niekas nemanė, kad svetimoji 
okupacija Lietuvai užtruks 
taip ilgai. Tikėjome greitu lais 
vės atgavimu, o kartu, kad pa 
sireiškę skirtumai bus išspręsti 
pačios išlaisvintos tautos, kaip 
augščiausio ir vienintelio arbit 
ro.

To neįvyko. Laikui bėgant 
savo nesutarimų kirvius lyg ir 
užkasėme, bet pačio nesutari 
mo neužbaigėme. Mūsų silp 
nybė tame, kad patys iš savo 
tarpo nesutarėme ir nesudarė 
me arbitro, kuris nesklandu 
mus mūsų lietuviškoje veiklo 
je baigtų ir leistų mums kovo 
ti už tautos laisvę ir nepriklau 
somą valsybę pasireikšti vienu 
ištisu frontu, kuriame veikia 
viena lietuviška armija, nors 
ir padalinta į atskiras kovos di 
vizijas, bet vieno štabo vado 
vaujama.

Šiandien kiekvienam aišku.

L. L. TARYBOS ORG;
GALĖTŲ SUDARYTI:

1. Tarybos plenumas, kuris 
rūpintųsi paprastoms ir, reika 
Hui esantį nepaprastoms sesi 
joms ir

2. Tarybos prezidiumas, 
Kuris būtų ilenumo renkamas 
kaip nuolatinė institucija.

Tarybos narius j plenumą 
rinktų ar deleguotų organiza 
ciniai padaliniai, priklausomai 
nuo savo vidaus sutvarkymo:
a) L. diplomatinis sektorius,
b) politinis sektorius — visos 
esamos ir veikiančios politinės 
grupės, rezitenciniai sąjūdžiai, 
politinės srovės, s) visuomeni 
nis esktorius — politinės, ben 
druomeninės, religinės, ckonu 
minės, kultūrinės ir jaunimo 
organizacijos veikiančios lietu 
vių išeivijos įvairiuose kraštuc 
se. 

kad kova užtruko ilgai, ir kad 
ji dar gerokai nusitęs ir Kad 
iki laimėjimo ištverti mums rei 
kalingas geresnis susitvarky 
mas.

Mėginkime galvoti ir planuo 
ti Lietuvos Laisvinimo iury 
bos sudarymą, kuri apjungtų 
visas potencialias lietuviškas 
jėgas šiandien ir rūpintųsi, kad 
jos neišsektų ateityje iki ko 
va bus laimėta.

Žinoma, tokios Tarybos su 
darymą visųpirm sąlygoja v. 
sų veiksnių, o taip pat visų po 
litinių ir visuomeninių padali 
nių rįžtas, jei taip galima išsi 
reikšti, atsisakyti savo savaran 
kūmo tam tikros dalies vardan 
bendro kovos už Lietuvą pla 
navimo ir vykdymo.

L. L. Tarybos statutas pir 
moję vietoje turėtų nusakyti 
Tarybos visuotinumą, jos vir 
šijantį autoritetą ir kompelen 
ciją nusakant tikslus, nusia 
tant metodus, pritaikant takti 
ką, kaip augščiausio arbitro, 
sutarto visų lietuviškos veik 
los sektorių — diplomatinio, 
politinio ir visuomeninio.

lNIZACINĘ STRUKTŪRĄ

Statutas turėtų nustatyti, 
kokios organizacijos gali pa 
siųsti į Tarybą savo atsiuvus, 
kiek gali pasiųsti ir kiek iš vi 
so Taryba narių turės. Taip 
pat statutas nustato Tarybos 
narių pareigas, teises ir atsako 
mybę. Svetimos pilietybės klau 
simas Tarybos nariams neturė 
tų būti taikomas.

L. L. Tarybos prezidiumas 
galėtų būti renkamas iš 9 as 
menų. Jie visi turėtų būti Lie 
tuvos piliečiai, kad svetima pi 
iietybė nevaržytų jų veiklos ir 
kompetencijos Lietuvos klau 
simus sprendžiant. Gai būtų 
tikslinga į prezidiumą rinkti 
po 3 iš kiekvieno sektoriaus— 
diplomatinio, politinio ir vi 
suomeninio.

GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

TARYBOS PREZIDIUMO 
VISI 9 NARIAI TURĖTŲ 

PASIDALINTI VEIKLOS 
SRITIS:

1) diplomatinės akcijos, 2) po 
litinės akcijos, 3) visuomeni 
nės akcijos, 4) informacijos ir 
dokumentacijos iš Lietuvos tel 
kimas, 5) informacija i oku 
puotą kraštą — rad'o ir specia 
lūs leidiniai, 6) imormaci’a 
svetimomis kalbomis į laisvąjį 
pasaulį — biuleteniai ir span 
da, 7) informacija lietuviams 
laisvajame pasaulyje — b'ule 
teniai ir spauda, 8) santykiai 
su tauta okupuotame krašte ir 
9) ūkiniai, administraciniai ir 
finansiniai reikalai. Visi nutari 
mai Tarybos prezidiume daro 
mi balsų dauguma ir kiekvie 
nas narys yra atsakingas už 
jam pavestos srities funationa 
vimą.

Prie Tarybos prezidiumo 
galėtų būti sudarytos specia 
lios komisijos, įtraukiant į dar 
bą atskirų sričių specialistus ir 
ekspertus.

Veikiantieji dabar veiksniai 
pasidarytų L. L. Tarybos vyk 
domomis įstaigomis, kurios at 
liktų konkiečius darbus, kurie 
išeitų iš vieno bendro plano, 
prisilaikant sutartų metodų ir 
taktikos. Tatai nepaneigtų pa 
skirų vykdomųjų veiksnių ini 
ciatyvos kelti sumanymus, ta 
čiau, tiems sumanymams vyk 
dyti reikėtų L. L. TaryOos pre 
zidiumo pritarimo, kad išven 
gus disonansų, kurie dažniau 
šia atsiranda iš partizaninės ne 
suderintos veiklos.

L. L. Tarybos sudarymas ir 
jos jungiančioji veikla įtrauk 
tų į lietuviškojo darbo barus 
tuos mūsų lietuviškus veiks 
nius ir atskalas, kurie patys sa 
vo valia buvo išsijungę iš bend 
ro darbo dėl savo skirtingų pa 
žiūrų ar koncepcijų, taip pat 
tuos veiksnius, kurie skiriasi iš 
kitų dėl savo skirtingos pri 
gimties, ir tuos, kurie veiziasi 
bendram darbe dalyvauti, bet 
dėl esamo organizacinio susi 
tvarkymo į politinį da-bą ne 
buvo įsileidžiami.

Savaime suprantama, kad 
sudarius L. L Tarybą, kaip 
bendrą diplomatinį, politinį ir 
visuomeninį apsi jungimą mū 

sų tautinius ir valstybinius tiks 
lūs siekti, kartu bus palengvin 
tas kelias į bendrą Lietuvos 
Laisvinimo Fondą, kaip visu 
laisvinimo lėšų sutelkimo, lai 
kymo ir paskirstymo instituci 
jos, kuri bus reikalinga atski 
ro statuto ir vadovybės.

BAIGIAMOJI PASTABA
Lietuvos laisvinimo proble 

mų apžvalgą ir savo asmenis 
kas sugestijas baigiau. Žinau, 
kad padarytos sugestijos nėra 
nei universalios, nei vieninte 
lės. Jei jos sukels diskusijų ir 
jei tokių diskusijų išdavoje 
bus žengtas žingsnis pirmyn į 
nesutarimų mūsų tarpe suma 
žinimą ir kelio į Lietuvos lais 
vę praplėtimą, laikysiu, kad 
mano pastangos nebuvo vėl 
tui.

Dėkoju ,,Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijai, kad da 
vė man vietos pasisakyti, ir 
skaitytojams, kad turėjo kant 
rjbės perskaityti.

SASKATCHEVANE 
NEMOKAMAS GYDYMAS
Saskatchevano provmcijos 

parlamentas priėmė įstatymą, 
kuris įsigalios nuo liepos 1 die 
nos. Įstatymas nustato, kad gy 
dytojams už ligonių vizitus 
mokės provincijos valdžia, o 
ligonys gydytojams, kaip ir Ii 
goninėms už gydymą nieko ne 
turi mokėti. Dauguma gydyto 
jų su šiuo įstatymu nesutinka, 
todėl spėjama, kad daugelis 
gydytojų iš Saskatchevano pro 
vincijos išsikels į kitas provtn 
cijas.

Toronto „Aušrokės“ su savo vadovu A. Šapočkinu laike Kanados Apygardos krepšinio 
pirmenybių Montrealyjc.

VEDA KAZYS 
KETURIASDEŠIMT METŲ 

Mūsų tėvynės okupantas 
įvairiais keliais ir įvairiomis 
progomis stengiasi niekinti, že 
minti ir šmeižti buv. Nepri 
klausomos Lietuvos sportinį 
gyvenimą ir kaip paprastai (vi 
sose gyvenimo srityse) į pa 
dangės keldamas paskutiniųjų 
penkiolikos metų užgrobimo 
laikotarpį, vadindamas jį net 
.žydėjimo“ ar ,,klestėjimo“ lai 
kotarpiu. Deja, „yla iš maišo“ 
dažnai išlenda. Ji ir išlindo 
švenčiant Lietuvos krepšinio 
keturiasdešimtmetį, kada Lie 
tuvos okupantas buvo privers 
tas prisiminti ir N. Lietuvos 
krepšinio lakotarpį (juk yra 
tų įvykių gyvi liudininkai!), 
nors aprašydamas jį su nemaža 
doze pašaipos ir pažeminimo.

Deja, tas pats rusas — okupan 
tas (tik pakeitęs savo formą) 
užmiršta, kad jis mūsų kraštą 
engė per 120 metų, neleisda 
mas jokio lietuviško kullūnnio 
gyvenimo, nekalbant apie sp 
ortinį, kuris 19 a. vakarų Eu 
ropoj jau pradėjo statyti tvir 
tus žingsnius. Tad ir atsikū 
rūsiai Nepriklausomai Lietu 
vai, pirmiausia teko gydyti ka 
ro žaizdas, teko pairusį ekono 
minį ir kultūrinį gyvenimą iš 
vesti į lygiateisių Europos tau 
tų tarpą ir tik vėliau, prieiti 
prie sportinio gyvenimo. Ir re 
kia pripažinti, kad pirmieji en 
tuziastai tai atliko su nuosta

ORTAS
BARONAS
LIETUVOS KREPŠINIUI

bia energija ir pasišventimu, 
nes pirmosios sportinės varžy 
bos jau pravedamos 1920-21 
m. Tai Lietuvos sportinio gy 
venimo pionieriai — Garba 
čiauskas, K. Dineika, Stp. Da 
rius ir kt. kurių dėka ir prasi 
dėjo Lietuvos sportinio gyve 
nimo klestėjimas, pasiekęs sa 
vo kulminacinį tašką paskuti 
niam nepriklausomybės laiko 
tarpio dešimtmetyje.

Tokiu būdu, šiandien, gy 
vendami nepriklausomu gyve 
nimu, galėtume iškilmingai 
švęsti Lietuvos sportinio gyve 
nimo keturiasdešimtmetį. Prie 
jo priklauso populiariausia ir 
didžiausia Lietuvos sportinio 
gyvenmo šaka — krepšinis.

Tai kas amerikiečiuiu beis 
bolas, kanadiečiui ledo ritulys 
anglui — futbolas, skandina 
vams — slidės, lietuviui yra 
krepšinis. Tai tautinis sportas, 
pasiekęs mūsų kraštą per JAV, 
dėka atvykusių iš Dėdes Šamo 
žemės mūsų tautiečių. Be abe 
jo, neoficialiai, jis buvo žai 
džiamas 1920-21 m. tačiau ne 
paliktas joks dokumentas, ne 
duoda pagrindo dar anksčiau 
nukelti Lietuvos krepšinio pra 
džios. Tokiu būdu, oficialiai 
Lietuvos krepšinio užuomazga 
yra laikoma 1922 m. balan 
džio mėn. 23 d. data, kada 
Kaune buvo pirmos draugia
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
13. ' ■
Milės palikti sodelio aikštės kampe, daktarai neskubėda 

mi grįžo į Vasarių butą, pasikalbėdami.
— Mes dabar, kaip pelės po šluota, — aimaningai kalbė 

jo Doškys. — Nežinome, kaip ir kur gyvena mūsų kolegos.
— Kolega teisybę sakai, bet kaip gi galima ir sužinoti, 

jeigu į paklausimus niekas neatsako — atsiliepė Barvainis. — 
Gal kolega turi žinių apie mūsų laidos kitus kolegas?

— Mūsų laidos ar ne mūsų ne tiek svarbu. Prieš mėnesį 
laiko buvau pasiųstas suteikti medicinišką pagalbą pravažiuo 
jautiems iš Sibiro koncentracijos stovyklų vokiečiams, prava 
žiuojantiems iš už poliarenio rato. Vienas jų man suminėjo 
kelių lietuvių pavardes: Majausko, Šimkūno, Jakšto, Montvi 
do. Jis šiuos gydytojus vadino gelbėtojais.

„Kas gi tamsta esi”? pasiteiravau.
„Raidžių rinkėjas. Dirbau Berlyne Ulschteino-Koenigo spaustu 

’ ėję. 1945 m. rusai mane suėmė be apkaltinimo ir teisu.o ir iš 
vežė į Lenos upės žiotis, už arktinio rato. Tame pragare aš 
sutikau daugelį lietuvių. Ten, be ko kita, badu mirė ir jūsų 
Žemės ūkio akademijos rektorius prof. Vilkaitis ir daugelis 
kitų lietuvių. O iš manęs, matote, kas liko“.

— Turiu pasakyti, kolega, kad tas vokietis sirgo sunkia 
skorbuto liga. Burna jo tiek kraujavo, kad maųe paskyrė su 
teikti jam pagalbą. Manau, jis iki Berlyno nedavažiavo...

— Jakštą ir Montvidą gerai pažinau. Juos išvežė nakti 
suimtus ir jų šeimos ilgai nežinojo, kur jie išvežti. Tiktai prieš 
keiioliką dienų gavau savo kurso kolegės Baltytės laišką. Ji 
plėšiniuose. Bet mes jau sugrįžome. Kolega, palaikykime 
ryšį nors ir korespondentiniu būdu. . .

— Mielai, bet, žinote, su visu atsargumu.
— Mane domina, be ko kita, išvykusieji į užsienius...
— Taip, bet tai ypač atsargus reikalas. . .
— Suprantu, atsargumas būtinas...
— Tai kur taip ilgai užsibuvote? — Juos pasitiko Lilė 

priekaištu. — Mes jau seniai laukėme kavos.
— Atleiskite, — teisinosi Barvainis. — Seniai jau buvus 

Kaune, norėjosi pasižiūrėti jo naujovių...
— Kokios čia naujovės... Vieną kokį nieką padaro, o 

šimtai ir tūkstančiai vertingų dalykų nyksta, griūva...
— Matėme paminklą 1863 metų sukteliams. . .
— Taip... Bet muzėjaus sodely matėte ir...
—. Tegul. Aš palikčiau ir Stalino au Hitleriu pattuaklua. 

aiktai pakeisčiau parašą... kad žmonės žinotų...
— Hitlerio, Musolinio ir Stalino jau nėra, bet ar trūksta 

budelių?..
— Draugas šitaip nekalbėk... Dabar ir sienos girdi, —• 

atsiliepė Lilė.
— Tas tiesa, bet ne pas jus, — susirūpino Barvainis.
— Tai irgi tiesa, bet vis dėlto „atsargumas gėdos neda 

ro“ — sako patarlė.
— Prašome daktarus, kunigus ir levitus prie stalo — kai 

has nutraukė Milė. — Galiu painformuoti, kad daktaras Lar 
vainis is Klaipėdos atvežė braziliškos kavos! — Pisi paplojo. 
Prieš miežių arba ąžuolo gilių, nors ir tai buvo jau liuksus, ura 
ziliška kava — tikra naujiena, nedaugelio laimingųjų ir tai 
tiktai retkarčiais teragaujama. Tiktai kompartinės viršūnės 

.’r ištikimi jos tarnai tikros kavos gauna iš specialiųjų, vien par 
tiniam „elitui“ skirtų sandėlių.

Vestuvinės vaišės pasibaigė. Vaišės?! Ką anksčiau fab 
riko darbininkas savo vestuvėse galėjo, tai dabar ir fabriko di 
rektorius neįstengė. Ką gi reiškė direktoriaus 1500 rublių per 
mėnesį, jeigu eilutė apsirengimo, vienas kostiumas, kaštavo 
apie 2000 rublių... Jeigu už paprastus odinius pusbačius rei 
kėjo atiduoti iki 500 rublių!

Barvainis j Klaipėdą nutarė grįžti traukiniu. Prieš dveje 
tą metų jis nebūtų drįsęs naktį važiuoti traukiniu, nes partiza 
nai traukinius dažnai perimdavo. Bet dabar partizanai, „miš 
ko broliai“ jau nedrįsta traukinių puldinėti. Okupantas dal| jų 
išgaudė, dalį apgavo ir padėjo sugaudytųjų gretosna, o trečia 
dalis ištirpo, išsislapstė. Tiktai retkarčiais drąsuolai padaro žy 
gių į partiečių subuvimus. Sunki mažos tautos kova už būvį.

Į vakarą Barvainis jautėsi kaip ir pavargęs. Todėl nutarė 
nežymiai pasišalinti, nors Milė per tą laiką užvaldė' visus jo 
jausmus ir traukė pabūti su ja. Jis jau buvo sumetęs veikimo 
gaires, bet kolega Doškys sutrukdė. Nežiūrint to, jis nutarė 
ryšius palaikyti, gavo sutikimą susirašinėti.

Atsisveikindamas, jis Milei pasakė:
— Manau draugei Milei būtų įdomu apsilankyti Klaipė 

doje, kylančiame mūsų pajūrio mieste, uoste, kurį be to, si pa 
kurortai. . .

— Mielai, daktare, aš pasinaudosiu jūsų pasiūlymu kai 
tiktai gausiu kiek laiko, gal per bulviakasį, kai vaikus atledžia 
me iš mokyklų bulvių kasti...

— O, tai ilgai neteks ir laukti...
— Bet kaip ten kur apsistoti?
— Nesirūpinkite. Sukombnuosime, nors šiaip kam, tai 

neįmanoma ir nakvynę gauti, jeigu neturi g£rų pažįstamų. 
Miesto nespėja atstatyti. Visko trūksta, o daugiausia — staty 
binių medžiagų.

— Tai jau ne daugiau, negu kolūkiuose, — nuneigė Milė.

— Galimas dalykas, bet ir Klaipėdoje visko trūksta. Ne 
butų, kurių ir nesvajojame bet kambarių šeimoms trūksta. 
Darbininkai gyvena po kelias šeimas viename kambaryje. Net 
vedusiųjų poros negali sueiti į vieną kambarį, gyvena kuris sau 
ir džiaugiasi, kad turi kokią landynę...

— Suprantu, jums miestuose, sunku. Bet mūsų kilūkie 
Čių ir landynes lietus perlyja ir vėjas perpučia...

— Na, mes to nepataisysime, — ryžtingiau psatebėjo Bar 
vainis, — nes ne mes tvarkome ir ne mes taisome. Mokėtume 
susitvarkyti, jeigu patys būtume šeimininkais, bet... ir, patylė 
jęs pridėjo: — Likite sveiki. Kada galėsite, užsukite į i^i.
dą. Kasdien mūsų, lietuvių, vis mažiau, nes kasdien rusų vis 
daugnau ir daugiau. Jau dabar kas antras Klaipėdos gyvento 
jas — rusas arba kas nors iš „plačiosios tėvynės“, kaip drau 
gas Paleckis kad rašo savo brošiūroje „Mintys apie vylesnįjį 
brolį“, kad tai reikia „ryšiui su visomis kitomis TSRS tauto 
mis“... Taigi, tas „ryšis“ mus, Klaipėdoje gyvenančius, taip 
riša, kad jau visai pradeda smaugti... Kaip J. Marcinkevičius 
kad rašo „Dvidešimtame pavasaiyje“:

Kur lietuviška kalba,
Praeitis garsi? Arba
Kur savivaldybė mūsų?
Privažiavo aibės rusų.
Alpsta sopuliu tauta 
Vėl prie kryžiaus prikalta. . .

I— pasiūlymas daktaro persikelti į Klaipėdą labai geras, 
bet kas mus ten leis? Kas leis persikelti? O ir persikėlus, 
kaip ten įsikurti? Kaip gyventi, jeigu ir kampo laisvesnio nega 
įima rasti? — samprotavo Milė.

— Apie tai pagalvosime, jeigu sutiksite keltis...
Barvainis tyliai išsmuko, kad svečių nepajudintų. Gatvė 

je jau buvo tamsu. Gatvių žibintai vos švietė. Namai metė ii 
gus tamsius šešėlius. Buvo nejauku, nes ir gatvės buvo tuš 
čios. Barvainis turėjo dar užeiti į viešbutį „Kaunas“. Gedimi 
no ir Stalino prospekto sankryžoje dunksojąs „soboras“ į ap 
linkinį sodelį metė didelį, bokštais ir jų kupolais apibrėžtą še 
šėlį.

Barvainis prisiminė, kaip 1940 metų galavasarį šion aikš 
tėn buvo suvarytas visas Kaunas: gydytojai ir gilestingosios 
seserys su chalatais, pincetais ir levatyvom; suvaryti ir studen 
tai, ir gimnazijų mokiniai, ir fabrikų darbininkai su raudono 
mis vėliavomis... Tai buvo didelis ir baisus turgus, apstatytas 
enkavedistais ir sovietinių šventųjų paveikslais su „tėvu ir 
mokytoju“ draugu Stalinu priešakyje.

Barvainį nupurtė prisiminimai ir jis paskubom pasuko 1 
Laisvės alėją ir tuojau smuko i „Kauno“ viešbučio vaitus. 
Pasiėmęs lagaminėlį, išskubėjo geležinkelių stotin.

Bus daugiau. _______ __ ____



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA 1962. V. 9. — Nr. 19 (.789)

HENRIKAS NAGYS

ARAGMDRUUAl ir
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

♦ * *
Dr. Juozo Girniaus knyga 

,TAUTA IR TAUTINĖ Iš 
TIKIMYBĖ” jau susilaukė 
įvairių aptarimų spaudoje ir 
buvo diskutuojama įvairiose 

vietovėse, dažnai, dalyvaujant 
pačiam autoriui. Tokio pobū 
džio knygos dar neturėjome 
Todėl ir jos reikšmė yra vien 
kartinė. Atrodo, kad aktyvieji 
mūsų bendruomenės žmonės, 
senimas ir jaunimas, tai sapra 
to. Tarp įvairių prakalbinių tra 
faretų, nudėvėtų frazių n sen 
timentalaus verkšlenimo, sąino 
ningieji mūsų bendruomenes 
atstovai seniai jau jieškojo 
aiškaus ir prasmingo atsakymo 
į tai, kaip išeivijoje galima iš 
saugoti tautinį integralumą. 
Juozas Girnius į šį gyvybinį 
klausimą, nuo kurio vienokio 
ar kitokio išsprendimo pnkiau 
sys mūsų išeivijos likimas ir ai 
eitis, atsako filosofo prec zija 
ir gilumu. Nesileidžia jisai su 
vedžiojamas jokiais mitais, jo 
kiom optimistinėm formulėm, 
neužmerkia jisai akių prieš at 
einančią nešveingamą emigra 
cijos mirtį — jos susmulkėji 
mą ir subyrėjimą, o tačiau bai 
gia savo knygą pakiliu, giliai sa 
vo tautos amžinumu tikinčio 
jo, credo: _ _

„Tikiu Lietuvos istorini am šia kryptime sėkmingai veikia, 
žinumą, nors miršta ir tautos” 
4 . . „Tikiu Lietuviškosios dva 

sios kūrybinį nemirtingumą, 
nors miršta ir kultūros“ . .. Ti 
kiu lietuviškosios išeivijos pa 
šaukimą iš naujo įžiebti pašau 
lyje drąsą kovai už laisvę, 
nors paprastai išeiviai įsikuria, 
sutirpdami be ženklo“.

Tai ištikimybės sau žodžiai. 
Ištikimybės žmogaus pašauki 
mui kovoti už savo tiesą. De 
ja, tokių žmonių visados buvo 
tiktai saujelė, bet autorius ir 
baigia savo knygą žodžiais: 
„Tikime šia mažuma, kuri 

drįsta tikėti priešais tikrovės 
neviltį, ne supdamasi | iiiuzi 
jas, o ištikima žmogiškosios di 
dybės idealui“.

kiusių už šios knygos atsaky 
mus ir svarstymus, putinusių 
jos kietą ir realistišką žodį, 
pasigirdo tačiau neatsitiktinių 
opozicijos priekaištų. Ryškiau 
sias tokių keistos kritikos ats 
tovų, J. Gobis, vertas atides 
nio dėmesio. Jo skelbiamos 
mintys, jei taip galima šio as 
mens skurdžius rašinėlius pa 
vadinti, taip nuostabiai derina 
si su (prieš keliolika metų, gra 
fomanijos žydėjimo metų sto 
vykiose) įvairaus plauko dile 
tantų rašliava, kad, iš tiesų, 
perdaug garbės būtų suteikia 
ma, leidžiantis su juo j plates 
nius kivirčus. Be to, jam jau 
buvo taikliai atsakyta dėle* Gir 
niaus knygos tariamos tecenzi 
jos „Lietuvių Dienose“, nes 
paaiškėjo, kad gerbiamasis 
„kritikas“ netiktai kad nesuge 
bėjo nieko protingo savo ii 
guose išvedžiojimuose pasaky 
ti, bet pasirodė net nesupra 
tęs knygos autoriaus pasisakv 
mų bei teigimų, (žiūr. J. Ko 
jello straipsnį „Drauge“ s. m. 
kovo 24 d.).

Ta proga, verta paminėti, 
kad „Lituvių Dienos“ šiuo me 
tu skubiai užėmė kaikunuose 
mūsų laikraščiuose pritilusių 
kaukėtų „kultūrininkų“ pa 
mirštą senienų turgavietę ir

naujam redaktoriui perėmus 
paveiksluotojo žurnalo vairą. 
Atrodo, kad viršminėto Gobio 
staigus kūrybinis išsil.ejimas 
grafomaniška išmintimi taip 
pat bus įtakotas pietuose su 
klestėjusios naujos emigrant! 
nės sklerozės. Kažin kiek tos 
tautinės gyvasties, apie kurią 
su rūpesčiu ir skausmu rašo 
dr. Juozas Girnius savojoj kny 
goj, atrastumėtn snaudžiančių 
pensininkų pavyzdžiu sukurtų 
klubų veikimuose ir nesupran 
tama tulžimi atmieštuose mi 
rusių ir gyvų savo „priešiniu 
kų“ pakartotiniuose 
muose?

niekini

Kaipgi tokia knyga sul.Kta 
mūsuose? Ar visi suprato tos 
knygos vertę ir svorį? Ar pra 
matė mūsų kultūrinio gyveni 
mo reprezentantai kaip besą 
lygiškai toji knyga, puslapis 
po puslapio, beldžiasi į kiek 
vieno lietuv o tautinę sąmonę, 
kaip negailestingai ir be komp 
romisų ji reikalauja savotiškos 
tautinės sąžinės sąskaitos iš 
kiekvieno, kuris yra ir tariasi 
esąs lietuviškosios bendruome 
nės nariu?

Tarp daugelio balsy, pas*sa

* * *
Apie Juozo Girniaus 

teks dar nevieną kartą 
ir šiose pastabose ir apskiitai 
mūsų liūdnos buities valando 
mis. Todėl trumpai paminėję 
„Tautą ir tautinę ištikimybę“, 
siūlome su ja susipažinti kiek 
vienam, kuris sielojasi savo 
kultūros likimu, savo tautos 
likimu ir žmogaus be namų da 
Jia. Iš tiesų, nup:rktų šios kny 
gos egzempliorių skaičius kiek 
vienoje kolonijoje, bus gyvu 
liudijimu, kiek mes domimės 
tikrai savo tautos ateitimi. 
Kaip gi atrodytų montrealie 
čių, Šios knygos skaitytojų, lie

knygą 
kalbėti

tuvių sąrašas? Gal jis bus toks 
oat skurdus, kaip savo laiku 
Aušros Vartų kiosko padary 
toji keletos metų lietuviškų 
pirktų knygų apyskaita? Tą 
kart buvo kalbėta, kad būtų 
naudinga tąją apyskaitą pa 
skelbti viešai ir pavardėmis. Iš 
jos būtų gi paaiškėję daug 
įdomių dalykų — linksmų ir 
labai liūdnų. Pavyzdžiui, Bū 
tų buvę labai aišku, kad nebū 
tinai turtingiausieji mūs Kolo 
nijos šulai yra ir didžiausieji 
mūsų knygos lėmėjai. Taipo 
gi, kad daugelis pilkų ir kuk 
lių žmonių, kurių nei pavar 
džių, nei nuotraukų nerasi laik 
raščiuose, perka daugiausiai 
savo kalba spausdintų raštų. 
Būtų paaiškėję taip pat, kad 
nebūtinai tie, kurie arogant'š 
kai niekina viską nuo A iki Z. 
jei tai ne jų pačių padaryta, 
kurie be galo greitai i autori 
tetingai supeikia ne savo dva 
sios žaibelius, skaito tai, aą jie 
įgėrę taip lengvai sukritikuoja 
piknikuose ir baliuose. Būtų 
taip pat iškilę dienos švieson 
tie snobai, kurių sienos apka 
binėtos savom nuotraukom 
ir sąsiuviniai priklijuoti savų 
žygdarbių aprašymis, o nėra 
do nei laiko, nei pinigo lietu 
viškai skurstančiai knygai. To 
kia Apyskaita, tebegulinti ar 
chyve ir nepaskelbta (ntno 
nnt išgąsdinti savos visuome 
nėš!) argi nėra aiškus liudiji 
man, kad Girnaus knygia išė 
jo pačiu'laiku? Penkias minu 
les prieš dvyliktą, mūsų veži 
mui riedant ant pačios prara 
jos krašto?

„Tauta ir tautinė ištikimy 
bė” yra knyga klusianti daug 
lio klausimų kiekvieno mu»ų, 
Nuoširdžiai į ją atsakę pama 
tysme, kad vakaro tamsa krin 
ta ant mūsų begaliniu greičiu. 
Užmerkę akis gal ir apgausi 
me save, bet likimo nepakreip 
sime apgaule. Barstydami pi 
gius blizgalus ir apsistatę ple 
oalų siena bei naiviu savos ta 
riamos kovos už Lietuvą me 
lu gal ir imponuosime varg 
šams beraščiams, bet tiesa liks 
lygiai negailestinga — mūsų 
vežimas rieda greitai pakai 
nėn. Tiktai pozityvi, rean veik 
la jį begali sulaikyti.- Pirmoj 
eilėj — lietuviškų mokyidų 
stiprinimas ir jų išlaikymas 
Naujųjų mokytojų kadro suda 
rymas. Mūsų jaunimo sudomi 
nimas lietuviška knyga, lietu 
vių kalba, lietuviškąja kultu 
ra. Taip pat — koordinuota 
visų lietuviškųjų organizacijų 
ir kultūrinių vienetų veiala. 
Taip pat — skubi ir efektinga 
parama rašytojams, dailinin 
kams, muzikams, teatralams, 
spaudai, jaunimo vienetams ir 
tt. Ir visa tai turi būti daroma 
plačiu mastu, pamiršus pavie 
nius atvejus, palikus nuošalė

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 

miema, 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, III., USA.
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FAUSTAS
25.

FAUSTAS
Tu nori puokštę prisiskinti sau?

MARGARITA
Ne, tai tik žaismas.

FAUSTAS
Ką gi lu darai?

MARGARITA
Jūs imsit juoktis iš manęs, tikrai. 

Pešioja lapelius ir šnibžda 
FAUSTAS

Bet ką tu ten kalbi pašnibždomis? 
MARGARITA 

pusbalsiu
t Nemyli. Myli. Ne, nemyli jis...
$ FAUSTAS
k O, dangiška būtyber
r T * MARGARITA

tebešnibžda
Myli. Ne.

Nemyli.
Nuskmdama paskutinį lapeliuką, 

k n jniMi gamingu j

kulturwWkkq^ika
KANADOS TARYBOS (CA NADA COUNCIL) 

OBUOLYS
ir Severin Weingort 
jos.

Išleidimas daugiau 
knygų buvo finansiškai parem 
tas Kanados Tarybos. Dova 
nos įgalino papildomas studi 
jas daugeliui jaunų vyrų, iš 
kurių bus ir mokytojai mūsų 
universitetuose. Kanados 1 ary 
ba duoda stipendijas studijuo 
jantiems ir kitur — Akersloot 
— Berlynas, Leicester, Mila 
no, Peshawar, Paryžius, i ur 
ku ir Viena.

Kanados Taryba duoda kas 
dien beveik $25,000 meno, 
humasitarinių ir socialinių 
mokslų reikalams. Šie pinigai 
įgalino įkurti šią Tarybą ir ku 
rie reprezentuoja tik paliktos 
sumos nuošimčius, praturtino 
Kanados gyvenimą visose gy 
venimo šakose. Dabar galima 
rengti daugiau koncertų, dau 
giau teatro pasirodymų. Taty 
bos Universiteto Capital Gia 
nts Fondas įrodė, kad moky 
masis mūsų institucijose yra sa 
votiška laimė. Kanados I ary 
ba sudaro galimybės subsidi 
mojant lankymą teatro vaidini 
mų tūkstančiams jaunų žrao 
nių, kurie kitaip neturėtų gi 
limybės pamatyti dramos pa 
statymų tokių, kaip yra S irai 
fordo festivalis.

Suprantama, kad daugelis 
dirbančiųjų ir kuriančiųjų me 
nininkų, mokslininkų ir organi 
zatorių reikalauja vis daugiau 
ir daugiau. Kanados taryba 
paskutiniame savo metiniame 
pranešime apie tas dovanas iš 
sitarė kaip apie „Aukso obuo 
ii“!.

„Prieš tris tūkstančius me 
tų, taip kalba mitai, Paris sto 
vėjo laikydamas aukso obuo 
lį su užrašu „gražiausiajai“. 
Trys dievaitės, spindinčios 
grožiu visame nuogume pasiro 
de prieš jį: didelėmis akimis 
Atena, mėgstanti juoktis Afro 
dita, ir iš aukso sosto Hera’’.

Kaip žinome, Paris dovaną 
dovanojo Afroditai.

Kanados Taryba pastebi: 
„Parišo problema buvo deli 
katna, bet ir ribota. Ncmirtin 
gų dievaičių skaičius laike run 
gtyniavimo 
mes žinome, jų apetitas obuo 
liui pasiliko tas pats, ir aukso 
obuolys negalėjo būti padalin

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką lik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis 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, kuiną 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
čių, kurios nušviečia dabartinę liesą 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, III., USA.

Prieš penkerius 
lamento įstatymu, 
nados Taryba. Sir 
nn, pramonininkas, ir Isac Kil 
lam, finansininkas, paliko fede 
raliniai vyriausybei 100 mil. 
dol. „meno, humanitarinių ir 
socialinių mokslų reikalams“. 
Nuo to laiko mūsų rašytojai, 
mokslininkai, dailininkai, akto 
riai, dainininkai, skulptoriai ir 
šokėjai laimėjo daugiau pagar 
bos ir kiek didesnes dovanas.

Kanados Operos bendrovė, 
vadovaujama direktoriaus Her 
man Geiger-Torel, gavo $82 
tūkst., kas įgalina 1961 m. ap 
lankyti 66 miestus Kanadoje. 
Tarpe jos gabių dainininkų 
yra daug ir naujų kanadiečių, 
kaip Cornells Opthof iš Olan 
dijos, Tito Dean iš Italijos, 
Vaclovas Verikaitis iš Lietu 
vos, Phil Stark i.š Vokietijos, 
Jan Rubes iš Čekoslovakijos,

metus par 
įkurta Ka 
James Du

je diletantiškus megaloma 
nūs.

Niekam nepaslaptis kad 
grafomanija vėl kelia galvą, 
inspiruota visokių konkursų 
infliacija, kur taip liūdnai 
trfilmfuoją’ vidutiniškumas ir 
gėrėjimasis sava gamyba. Te 
gul kaikam tai ir atrodo Zal 
girio mūšiu arba triumiahška 
eisena į Olimpą, tikroj tačiau 
tai tėra vištų karkimas vištide 
ie ir savęs adoracija kreivame 
veidrodyje. Neišgelbės musų 
kultūros entuziastingi jknygų^ 
kepėjai, reguliariai pagaminą 
kasmet po romaną arba kiloki 
raštą, nes jie atstovauja ver 
telgas, įkyriai tikinančius mū 
sų visuomenę, kad kūryba ne 
tiktai gali, bet ir turi būti pa 
minama už pinigą ir pinigui. 
Reikia gi pagaliau pasakyti aiš 
kiai ir drąsiai, kad šitokios rū 
šies prostitucija mes jokios 
kultūros nesukursime. Kultūra 
buvo kuriama iš meilės pačiai 
kūrybai ir žmogui ir niekaip 
kitaip. Jokie veidmainiški ver 
kšlenimai ir apsimetėbška ko 
keterija čia pieko nepadės. 
Kaip neišgelbės krintančios 
tamsos ir ignoracijos tokie tei 
sėjai ir moralistai, kaip jau 
anksčiau minėtas J. Godis ai 
ba jo mentaliteto koloboran 
tai bei autoritetai. Istorija juos 
visus pasodins į tas kėdes, ku 
rios jiems skirtos. Toli nuo vi 
sų farizejų liks lietuvnškasai 
žodis, kuriuo tikime, 
ta yra ištikimybė tų, 
gyveno ir gyvena.

„Tikėti tai mylėti 
tai būti ištikimam“.

(Juozas Girnius).

SIJA

AUKSO

iš Lenki

kaip 120

nedidėjo. Kiek

tas. Mes dėl to manome, kad 
mūsų uždavinys yra sunkės 
nis. Tuo pačiu supratimu tary 
ba turi savo žinioje aukso 
obuolį.

Rungtyniautojai, atstovau’ 
jantieji meną, galbūt spindi ma 
žiau, ir žinoma nėra tokie kuk 
lūs; ir jų skaičius didėja jiems 
duodant ir jų apetitai didėja 
kartu. Mūsų aukso obuolys 
yra padalinamas, bet jis nega 
Ii būti skirstomas ligi begalj 
bės, jeigu norima palaikyti rei 
kalingus“.

Kanados Taryba ir jos auk 
so obuolys yra penkių metų se 
numo. Ir ji praturtina Kana 
dos gyvenimą. (CS).

AKTORIAUS STASIO 
PILKOS SUKAKTIS

Balandžio 14 d. Čikagoje, 
Jaunimo centre, gražiai buvo 
paminėtos aktoriaus Stasio 
Pilkos 40 metų darbo sceno 
je sukaktuvės. Ta proga iš 
leistas gražus leidinys ,,LX 
Stasys Pilka“, kuris pavaizduo 
ta apie 90% lietuviškojo Sta 
šio Pilkos teatrinio veikimo. 
Leidinys iliustruotas ‘sukaktu 
vininko veiklos scenoje atvau. 
dais (Kaina 75 Ct., gaunamas 
adresu: 3131 So. Halsted Si. 
Chicago 8, Ill., USA). Sukak 
tuviniame vakare, kur buvo iš 
pildyta vertinga programa, da 
lyvavo pats sukaktuvininaas, 
VI. Jakubėnas, R. Mastienė 
J. Raudonis ir E. Blandytė. 
Minėjimą suruošė sukakčiai 
ruošti komitetas.

PASAULIO LIETUVIŲ 
.ARCHYVAS

buvo prisiglaudęs Šv. Kaziinie 
ro seser. vienuolynui priklau 
sančiose patalpose. Bet pnrei 
kus tų patalpų vienuolyno rei 
kalains, JAV L. B-nės centro 
valdyba išnuomojo kitas pa 
talpas, į kurias archyvas jau ir 
persikraustė.

Archyvo vadovybė labai dt 
Kingą šv. Kazimiere seserų 
vienuolynui už daugelį metų 
nemokamai duotas patalpas, 
šviesą ir šilimą; taip pat už jo 
vanotą inventorių (spintą, du 
stalu, penkias kėdės ir kt.). O 
L. B-nės centro valybai — už 
pasamdytas patalpas.

Naujas adresas: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2655 W. 
69th Street, Chicago 29, Ilk, 
USA.

Neturint nuolatinio darbi 
ninko, medžiagos išpokavimas 
ir sutvarkymas užtruks ilgesnį 

Nukelta į 5-tą psl.

Jam skir 
kurie juo

ir mylėti

Tautinės, demokiatinėa minties mėnesinis lietuvių laik- 
Taitis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Myli... Myli mane!
FAUSTAS

Taip, myli! Lai atsakymas gėlės 
Atstoja mums likimo lemtį! 
Tave jis myli, myli! Supranti brangioji?

Ima ją už abiejų rankų 
MARGARITA

Man visas kūnas eina pagaugom...
FAUSTAS

O, nevirpėk! Lai mano žvilgsnis,
Lai mano rankos paspaudimas
Išreiškia tai,
Ką žodis pasakyti neįstengia:
Beribę laimę, džiaugsmą bekraštį, 
Kurs niekad nesibaigs!
Ne, niekados! Jo galas — būtų grabas...
O, ne! Jisai
Truk sainžinai! Be galo!

Margarita spaudžia jam abi rankas ir išsprūdo 
si pabėga. Faustas valndėlę stovi susimąstęs po 

to nuseka iŠ paskos
MARTA

prisiartindama * *
Sutemo.

MEFISTOFELIS
Reikia eit namo jau. I J T;

MARTA
Norėjau paprašyti jus
Pabūti kiek dgiau, bet pagalvojau

Apie prakeiktus vietinius žioplius, 
Kurie kiekvieną tavo žingsnį seka. 
Būk tu šventa, —
Vis vien, žiūrėk, koks norint meleta 
Apie tave paleidžia piktą šneką. 
O kurgi dingo mūs pora?

MEFISTOFELIS
Lyg du drugeliai nulėkė alėjaė

MARTA
Tą poną ji, matyt, įsimylėjo.

MEFISTOFELIS
O jis — mergiotę. Taip nuo seno jau yra.

PAVĖSINĖ SODE
Margarita įbėga vidun, pasislepia už durų r 

pridėjusi pirštus prie lūpų, žūri pro plyšį
MARGARITA

Ateina!
FAUSTAS
įeidamas

Kur, padūkėle, slepies?
’Palauk!

Bučiuoja Margaritą
MARGARITA

apkabindama ir bučiuodama Faustą 
Tave myliu iš visos širdies!

Mefistofelis beldžiasi į duris
FAUSTAS

tryptelėjęs koja j _ -įj
_______ ____ ____JlZju/

MEFISTOFELIS
Bičiulis.

FAUSTAS
Kiaulė t

MARGARITA
Skirtis laikas.

MARTA
įeidama

Taip, jau vėlu.
FAUSTAS

Galiu jus palydėti?
MARGARITA

Bijau mamos... Laimingai!
FAUSTAS

Likit sveikos.
Kaip gaila, kad turiu skubėt!

Sudie.
MARGARITA

Lig pasimatymo.
Faustas ir Mefistofelis pasišalina

MARGARITA
Tai protas!

Dievuli šventas! Koks jisai galvotas!
O aš tokia paika, neišmani,
Jog man tiktai pritarti jam belieka...

Kaistu kaip žarija — ir nesugaudau nieko!
Išties, ką randa jis many?

Išeina.
________ ____
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MOWT^REAL 1961 METAIS LIETUVOJE APGINTOS DISERTACIJOS 
filosofijos mokslų kandidato laipsniui įgyti.

A. Balaišaitis — Lietuvių galėjo pamatyti rašytojus: V. 
kalbotyros terminų istorija, ku Bložę, A. Churginą, \. Mar 
rioje autorius nagrinėja liet, kevičių, G. Metelskį, A. Miš

KUR LAIKYTI $10.000?
Daugelis „Lito“ narių savo 

pinigus išdėsto į kelius ban 
kus, kad netektų mokėti, už 
gautas palūkanas „income 
tax“. Mat, jei gauni $100 ar 
daugiau palūkanų, tai reikia 
mokėti mokesčius.

Tačiau žemiau paduotas pa 
vyzdys aiškiai rodo, kad ge 
.iau „Lite“ laikyti $10,000 ir 
mokėti „income tax“, kaip iš 
dėstyti tą sumą į kelius ban 
kus ir mokesčių nemokėti.

„Lite“ 4%% palūkanų už 
$10,000 viso ..............$425.—

Kituose bankuose 2^4% už 
$10,000 — viso . . . .$275.— 

Skirtumas $150.—
Nuo $425.— palūkanų, skai 

tant 13% „incomtax“ būtų $ 
55.25. Tuo būdu, vistiek ir mo 
kant mokesčius, laikant $10. 
000 „Lite“ gautumei palūka 
nų $95 daugiau, negu n mo 
kesčius sumokėjus, kaip išskirs 
tęs tuos pinigus kituose ban 
kuose.

„LITAS“ VISADA 
PASIRUOŠĘS PADĖTI

l amstai, jei nori pirkti rūbus, 
baldus, mašiną, namus ar ai ’.c 
keti smulkias skolas. Greitu? 
patarnavimas, lengvos išsimo 
kėjimo sąlygos kaip asmenims, 
taip ir nekilnojamo turto p<* 
skoloms.

Visos paskolos apdraustos 
iki 10,000 dol. mirties arba vi 
siško nedarbingumo atvejais.

Smulkios paskolos iki $250 
duodamos be žirantų. „Lito“ 
tarnautojas jas gali išduoti pas 
tamstą namuose tą pačią die 
ną.

Gi taupytojams „Litas“ mo 
ka4%% palūkanų ir duoda ne 
mokamą $2,000 gyvybės drau 
dimą. Kur kitas tokias sąly 
gas rasi?

Indėliai virš $100 — jūsų 
patogumui gali būti paimti na 
muose.

Visais paskolų ir pinigų Įdė 
jimo reikalais skambinti ved. 
padėjėjui (P. Rudinskui, tel. 
HU 1-2957.

kalbos gramatikos, leksikogra 
fijos, liet, dialekaologijos, ak
centologijos bei bendrosios ir 
baltų kalbotyros terminus.

J. Kardelytė — Linkmenų

kinį, VI. Moziūrūną ir K. 
rą - Račkauską. Kitame

Vai 
kny

gynė su skaitytojais susitiko ra 
šy tojai J. Avyžius, K. Botura, 
V. Bubnys ir A. Maldonis.

V..  M =-nr»---M H —---
KULTŪRINĖ KRONIKA

Atkelta iš 
laiką, tačiau turį neatidėtiną 
reikalą, gali pasiteirauti, akam 
bindami 776-1276 arba rašyda 
mi aukščiau nurodytu adresu.

Istorinę medžiagą prašome 
siųsti taip pat naujuoju aure 
su.

iPLA Direktorius.
KAMERINIO ORKESTRO 

GASTROLĖS

4-to pusi.
• Lietuvoje paminėta dailinin 
kės Dom. Tarabildienės 50 
m. sukaktis. Ji yra iliustravusi 
daugiau kaip šimtą įvairių kny 
gų-
9 Vilniaus dailės muzėjuje su 
rengta Latvijos satyros darbų 
paroda.

MIRĖ DR. BR. 
PENKAUSKAS

Nagrinėjama tarmes fo 
ir morfologija, aptaria 

transkripcija.
Vaitiekūnienė — Vaiž 
apysaka „Dėdės ir dė 

Nagrinėjami siužeto

Mirtis sovietiniame pragare
2.
Mus išvežė iš darbovietės dirbti, už menką apsirikimą 

(sovchozo), kur nuolatos bi darbe daug kas būdavo atiduo
jodavome sovietų valdžios sta 
čiokiškų pareigūnų, darbi’
vykdytojų ir prižiūrėtojų sau 
valės. Čia jau negirdėjome jų 
nuolatinių^ grubių grasinimų ir

damas teismui, tokiam pat žiau 
riam, kokia buvo šio krašto

Balandžio 24 d. Lenmgra 
de baigėsi Valst. Filharmoni 
jos kamerinio orkestro gastro 
lės Sovietų Sąjungos miestur. 
se. Solistai buvo prof. L. Dva 
rionas ir pianistas L. Digrys. 
Pagal Dvarioną, Maskvoje 
įvykusiame koncerte, jo ant 
roję daly buvę atlikti lietuvi 
kompozitorių kūriniai: M. K. 
Čiurlionio variacijos liaud’es 
dainos „Bėkit, bareliai“ tema, 
T. Makačino „Trys šokiai“, J. 
Juzeliūno „Koncertas - poe 
ma“ ir B. Dvariono antrasis 
koncertas fortepionui ir kame 
riniam orkestrui.

Balandžio 19 d. Lietuvoje 
staiga mirė Mokslų akademi 
jos eksperimentinės medicinos 
instituto direktorius, dr. Bro 
nislavas Penkauskas. Jis buvo 
gimęs 1907 m. Krasnojaiske 
ir 1931 m. baigęs mediciną 
Irkutsko med. institute. 1947 
—1957 m. laikotarpy di. Pen 
kauskas buvo Lietuvos sveika 
tos ministeriu. Medicinos mo 
kslų daktaro disertaciją jis ap 
gynė 1961 m. Pasireiškė ir 
visuomeninėje, politinėje veil, 
loję — 1951 — 1959 m. buvo 
Lietuvos A. Tarybos deputa 
tu, buvo LKP ck narys. B.

tarmė, 
netika 
ma ir

A.
ganto
dienės”.
ir kompozicijos klausimai, taip 
gi nagrinėjami veikėjai, tauti 
jniio charakterio problema jr 
kt.

E. Frolovas — XIX amž. 
pradžios Vilnaus klasikinės fi 
loogijos mokykla ir jos įžy 
mieji vyresniosios ir jaunesnio 
sios kartos atstovai.

J. Labionka — Vincas Ku 
dirka, jo ideologijos ir kūiy 
bos bruožai. Čia nagrinėjau.a 
V. Kudirkos poezija, proza, 
estetikos ir meninio metodo 
klausimai; Kudirkos reikšmė 
lietuvių tautai.

A. Antonovičius — Kauno 
žemietijos teismo 1566—1567 
metų teisminės (aktų) knygos 
kalba (gudų kalba). 
Disertacijos istorijos

kandidato laipsniui 
V. Germanas — 

kompartijos kovos.
R. Šarmaitis - Romaitis — 

Lietuvos kompartijos susikuri 
mas ir bolševizavimasis.

B. Sudavičius — Lietuvos 
kompartijos kova už vienybę 
1934-37 metais.

E. Dirvelė — Klasių kova 
Lietuvoje 1926 m.

Kaip matome, istorijos di 
seitantai — tikri istorijos dile 
tantai, nes ir jų temos diletan 
tiškos. Kaip matome, liūdmas 
Lietuvos istorijos likimas. Kita 
vertus, ką gi istorikas dabar 
gali Lietuvoje parašyti apie 
Lietuvą, kai ji vėl po okupan 
to padu?

• Balandžio 15 d. Kaune įvy 
ko vad. rašytojo diena. Cent 
riniame knygyne skaitytojai

mokslų 
įgyti: 
Lietuvos

REGINOS MUZĖJUJE GY 
VULIA1 ATRODO KAIP 

GYVI
Saskatčevano Gamtos isto 

rijos muzėjus, kuris yra provn 
cijos sostinėj Regina, duoda 
supratimą apie šios Kanados 
dalies gamtoe istoriją. Kad jis 
yra įdomus, liudija faktas, 
kad kiekviena's metais jį aplan 
ko daugiau kaip 200,000 lan 
kytojų. Pradėtas 1906 m. nuo 
rinkimo paukščių, žinduolių ir 
kailinių žvėrelių, šiandien mu 
zėjus turi 10 asmenų štaoą, ku 
ris rūpinasi 24 grupėmis ekspo 
natų, kur paukščiai 
liai atrodo kaip gyvi 
je aplinkumoje.

Viršutinė galerija 
1955 m. ir jau tur 24 grupes 
pagal gimtąsias vietas, kurios 
žiūrovui tam tikroj eilėj patie 
Jcia penkius( regionus prade 
dant nuo pietinio Saskatčcva 
no žaliųjų ganyklų ir einant 
prie alksnių srities ir mišrios 
augmenijos lapuočių ligi spyg 
liuoto miško, o toliau į šiaurę 
ir ligi subarktikos linijos. La 
bai įdomūs eksponatai yra žą 
su pavasarinis traukimas, pe,; 
kanai iš Last Mountain ežero, 
■briedžiai! Bronson miške, di‘ 
džiuliai lekiančių gulbių pul 
kai, bizonas - stumbras, kuris 
kaž kada gyveno didžiojoj ly 
gumoj, miško vilkai ir bebrai.

E. MIEŽELAITIS LAIMĖ 
JO LENINO PREMIJĄ 
Balandžio 21 d. Maskvoje 

paskelbtos pavardės laimėju 
si Lenino (anksčiau - Stalino 
vardo) premijas.

Literatūros srity už eilėraš 
čių, rusų kalba, rinkinį „Žr.io 
sjus“ Lenino premija pripažin 
ta Lietuvos poetui Eduardui

spo 
ir gyvu 
natūialio

atidaryta

keiksmų. Sovchoze, kui buvo 
me varomi sunkiųjų darbų

santvarka. Šiose derlingose že 
mėse1) gaudavome neįtikėti 
nai ir neįsivaizduojamai blo

UN 1-6687

H3m

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

iSTUVĖS-SUKAKTUVĖS 
PIRMOJI KOMUNIJA

Mieželaičiui, baltgudžių poe 
tui Peter Brovka, pianistui E. 
Gilels ir skulptoriui Lev Ker 
bei. Kiti: žymus fizikas Leo 
Landau, dėl sužeidimo beveik 
be sąmonės gulįs ligoninėje, be 
to premijuotas ir 1938 m. bu 
vęs Stalino teroro auka, jau 
miręs mokslininkas prof. N. 
Nevskij (už jo veikalą „Tan 
gutų filologija).

Maskvoje paklaustas apie 
nuotaikas premiją laimėjus, E. 
Mieželaitis atsakė, kad „džiau 
giuos už visą gimtąją lietuvių 
poeziją“.

Jis gavo 7,500 rublių.
* Kauno politechnikos institu 
tas šiais metais numatąs 'šleis 
ti apie 630 jaunų specialistų, 
daugiausia inžinierių - mechani 
kų.
9 Balandžio 23 d. Vilniuje 
prasidėjo vad. studentų drau 
gystės savaitė. IŠ įvairių res 
publikų į Vilnių atvyko studen 
tų grupės, 200 žmonių choras 
iš Ukrainos. Lietuvos studen 
tų grupės išvyko į Ukrainą, Es 
riją.
* Vilniuje balandžio mėn. ant 
roję pusėje surengta dailės sa 
vaite. Gyventojai olakatais 
kviesti lankytis dailės parode 
se.
* Dail. Marcės Katiliūtės 50 
m. sukaktį minint (ji tragiškai 
mirė okupacijos metais Lietu 
voje), apie dailininkės kury 
ha, gyvenimą straipsnj paskel 
bė spauda.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
THE BALTIC WOMEN’S 

COUNCIL, 1947 — 1962. 
Gražus leidinėlis, gražiai uiust 
ruotas atvaizdais iš Paoaltijo 
moterų tarybos veiklos, bei 
jos istorija. Tiktai visą leidinį 
baisiai žaloja paskutiniame vir 
šelio pusl-je įdėtas žemėlapis, 
kuris vis dar rodo mūsų kaiku 
rių žmonių visišką nesioncma 
vimą, nors tuo klausimu buvo 
jau daug rašyta ir daug piktin 
tąsi. Tiesiog skandalas, kad 
ant Mažosios Lietuvos mes pa 
tys užrašome „Germany“. Ka 
da kažin mes susiorientuosi 
me? Kada kažin mes pradėsi 
me vykdyti Lietuvos Steigia 
mojo Seimo deklaraciją?

KARYS 1962 m. balan 
džio mėn. Nr. 4(1381), skir 
tas Lietuvos veteranų sąjun 
go „Ramovės“ pirmajam de 
šimtmečiui. Karys Lietuvoj ri 
bų orientacijos atžvilgiu yra 
vienas rimčiausių, už ką jis 
vertas pagyrimo. Labai įdo 
mus yra Petro Butėno struips

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

| A. NORKELIŪNAS j i
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

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

' ! 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) i !
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. ; ;

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
l«*M

: SIUNTINIAI LIETUVON j
Kaufman’s Woollens&Textiles!

I 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319‘
T Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems S
' | garantuotai skubiausiai ir IĮ

urmo kainomis |
\i (30—40% žemiau rinkos kainų) &
? Importuojame iš Anglijos S

i geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
į ! kostiumams ir suknelėms. $
i 'Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių, a 
, ’ Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. a 
] ; Priimame užsakymus X
1 vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. V 
■ : CH. KAUFMANAS |
J Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėias.

nįs vįrtas didelio "dėmesio

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

gą maistą. Bet mes, atitremtie 
ji, nesudarėme išimties: vieti 
nius darbininkus sovchozo dar 
bų vedėjai dažnai traktuodavo 
blogiau, nei mus. Matėme, 
kaip valdžios agentai sugebėta 
vo sušluoti į besotės valdžios 
-sandėlius geriausius derlius, 
darbininkams palikdami tiktai 
badmirio duonos kąsnį.

Kaikurie lietuviai, kai suži 
nojo, kad ir iš čia kažinkur bus 
vežami, iš darbo vietovių pa 
bėgo. Nors niekas nežinojo, 
kur mus dabar gabens, bet du 
vome vienos nuomonės: kur 
mus benuvežtų, niekur nebus 
blogiau, kaip ten, kur jau bu 
vome.

Sovchozo Predgornyj 
direktorius Zorin

buvo plačiai išgarsėjęs snrurti 
ninkas. Visur, kur gyvenimą 
ir darbą tvarkė bolševikai, ats 
tovaują darbininkų valdžiai, 
darbininkai nežinojo į ką kreip 
tis, kad savo reikalą apgintų.

Kiekvieną mėnesį į sovcho 
zą atvykdavo NKVD revizo 
riai atitremtųjų tikrintu Mes, 
moterys, buvome tiek naivios, 
jog nutarėme kreiptis į atvyku 
sį enkavedistą, kad mus apgin 
tų nuo administracijos bruta 
lių įstatymų ir reikalavimų. 
Mat, apgyvendinant mus šia 
me kolchoze, buvo sakyta, 
kad mūsų padėtis būtų tokia 
pat, kaip vietos darbin’.nkų.

Mokytoja Š. surašė mūsų 
vargus į paaiškinamąjį raštą, o 
drąsioji valstietė Ž. sutiko tą 
raštą įteikti. Bet prieš tai ji 
žodžiu paiškino enkavedistui 
kad direktorius už kelis mėne 
sius mums nesumokėjo už dar 
bą, kad mes neturim už. ką nu 
sipirkti duonos, kad mūsų vai 
kams neparduodamas pienas, 
ir paklausė, ar direktorius žie 
mos metu turi teisę varyti mus 
į darbą be žiemos laikui pri 
taikintos aprangos ir avalynės.

„Taip, jis turi teisę taip elg 
tis. Nutilk!” — Ne savo bal 
su atrėžė enkavedistas. Šiuo ir 
pasibaigė mūsų teisybės jieško 
j imas.

Tik po šio supratome, kad 
gerai pasielgė valstietė Ž„ ne 
'teikusi mūsų rašto tam niek 
šui.

SOVCHOZAS 
PREDGORNYJ

su jam priklausančiomis trimis 
faunomis buvo laikomas mė 
sos ir pieno sovehozu. Bet šia 
me taip stebuklingai derlinga 
me krašte darbininkai gyveno 
neapsakomame skurde ir </ar 
ge-

Darbininkė Grunia Michai 
Nukelta į 6-tą psl.

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

insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS 
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

i•MM®*®®

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

Įvairūs 
DRAUDIMAI

’) Tai juodžemio sritis, kur 
anksčiau buvo išaugnama mi 
lionai centnerių kviečių. Red.

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. TeLt DO 6-3684.
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klubas „Lituanica“ gražiai vei tė: K. Stankevičius — pi>m. 
kia ir dabartiniu metu ruošia B. Luomanas — vicepirm. me

LIET. NAMAI GERINAMI
Nežiūrint, kad dabar kalba mas ir šiais metais, kad kuo

ma apie naujųjų Liet, namų 
statybą, atrodo, esamais Liet. 
Namais dar ilgokai teks naudo 
tis, ir dėlto stengiamasi juos 
vis pagerinti, kad turėtų dau 
giau naudos ir patogumų

Prieš Velykas sutvarkyta 
antrojo augšto virtuvė: padi 
dintos spintos indams sudėti, 
išmestos dvi netinkamos viri 
mo krosnys ir jų vieton pasta 
tyla viena didesnė. Rūsyje, 
kur anksčiau buvo bankas, pa 
darytos pertvaros atskiriant 
skaityklą nuo administracijos 
patalpų, tuo būdu gautas atski 
ras patogus kambarys valdy 
bai ir „Paramos“ kredito ko 
misijos posedžims. (Del atski 
ro kambario Pankui pernai bu 
vo per spaudą pasiaiškinta su 
Paramos pirm. V. MeilunD.

(Skaitykloje įrengtos dvi 
spintos sienoje knygoms (A. 
Kuolui) ir padarytos atskiros 
lentynėlės laikraščiams sudėti.

Virtuvės sutvarkymas kasta 
vo 200 dol., maždaug tiek ai 
r raštinės - skaityklos sutvar 

kymas, bet čia didelę auką pa 
darė valdybos narys Kl. Da 
'indą, atlikdamas visus darbus 
dovanai. Tas gražus pasiauko 
limo bendram labui pavyzdys.

Dar numatyta sutvarkyti 
antro augšto vakarinės salės 
grindis ir perdažyti sienas. Ne 
žiūrint mūsų pastangų, miesto 
įstaigos vis išranda L. N. nau 
jų priekabių. Naujai gautas raš 
tas reikalaujantis įrengti atsar 
ginius laiptus iš vakarinės sa 
lės (į Ossington g-vės pusę). 
Kadangi ten vietos laiptams 
nėra ir per 10 metų jų nereikė 
jo, tai per adv. Benn prašyta 
šį reikalavimą sustabdyti. Pri 
stačius reikalaujamus planus, 
žodžiu pranešė, kad ko; kas tą 
salę galima nuomoti.

Liet. Namai tebera apsun 
kinti skola (apie 16 tuksi.), lai 
be papildomų lėšų bus neieng 
va verstis, todėl pernai prade 
tas šėrų ir alyvos vajus tęsia

daugiau lietuvių įjungti į bend 
ras pastangas.

Tad šia proga kviečiame ir 
prašome visus lietuvius pasieta 
ryti L. N. dalininkais, arba už 
sisakyti alyvą per L. N.

Ypatingai prašomi tie asme 
nys ir organizacijos, kurie iš 
Liet. Namų turi naudą: naudo 
jasi nemokamai patalpomis, 
laikraščiais, gauna L. N. ap 
draudimus, atlyginimus už pa 
larnavemą ir pan.

Tik bendromis pastangomis 
Liet. Namus pajėgsime išlni 
kyti ir padidinti.

P. Lelis, 
L. N. ūkio ved.

VAS. 16 GIMNAZIJAI
Pasiųsta 107 būrelio įnašai 

už kovo ir bal. mėn. Aukojo. 
A. Dūda $12, kun. Pr. Gaida 
$10, kun. P. Pacevičius $5, 
V. Pupeika $4, A. Banclis, J. 
Mockus, J. Simanavičius po 
$3, E. Senkuvienė ir V. Son 
da po $2. Visi nariai moka po 
$1 į mėn. V. Banaitis lankyda 
masis Toronte Vas. 16 ginais 
zijos rėmimą gerokai pajudi 
no, ir pobūvio dalyvių vienas 
kitais įsirašė nariais, kiti užs>mo 
kėjo atsilikusius įnašus — tuo 
ir pasibaigė. Bet Toronte rei 
kia daugiau būrelių steigti, 
nes tik 3 beliko.

P. L. būr. vadovas.

TORONTO APYL.
TARYBOS POSĖDYJE

bal. 29 d. išrinkta nauja Apyl. 
valdyba iš šių asmenų: J. Gus 
tainis, S. Juozapavičius, M. 
Abromaitis, J. Matulionyle, J. 
Simanavičius ir kun. P. Ažu 
balis, J. Mažeika. Kandidatais 
liko: V. Skirgaila, J. ceseKas 
ir J. Gurevičius. Revizijos ko 
misijon išrinkti: V. Bacenas, 
L. Baziliauskas ir P. Lelis. 
Kandidatai: M. Petrulis ir Sta 
bačinskas.

Posėdyje dalyvavo 16 rink 
tų ir 14 organizacijų atstovų.

P. L.

DELEGACIJA. . .
Lietuviški Montrealio kornu 

nistai pasiuntė taikingą moterė 
lių „taikos delegaciją“ į Uita 
wą. Moterėlės, daug nusima 
nančios apie karus, jų priežas 
tis ir tikslus.

Taikos idėja būtų sveikinti 
na, bet baltagalvis Moitrcaho 
žmogelis toms moterėlėms nu 
rodė netikrą adresą ir asmenį. 
Jas reikėjo siųsti pas Krem 
liaus raudonąjį ciesorių, kuris 
veda kolonialinius karus be 
pertraukos. Jis pats asmenis 
kai dalyvavo okupuojant Uk 
rainą, vėliau jau kaip Stali 
no gubernatorius išžudė milio 
nūs ukrainiečių ir už gerą dar

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

bą buvo pakeltas į generolo 
laipsnį.

Jei šis žygis būtų sunkiai 
įmanomas Maskvon, tai nors 
reikėjo tas geraširdes moterė 
les nusiųsti pas ciesoriaus įga 
liotinį Kanadoje, užgrobtų 
kiaštų vyresnįjį brolį. Juk visi 
aiškiai žino, kad jo valdovas 
turi šimtus divizijų, šimtus 
tūkstančių tankų, lėktuvų, ato 
minius ginklus, kariauja ar 
kursto karus visuose žemynuo 
se. Greta to laiko visame pa 
šaulyje neribotą skaičių šnipų 
.r diversantų organizavimui 
perversmų, riaušių ir atvirai 
batu daužydamas grasina pa 
kasynomis.

Be to, atrodo juokinga ir 
gailia, (kad tos „delegacijos** 
siautėjai ir pati „delegacijos“ 
nelabai ką žino apie Kanadą 
tad ir visas šis „taikos“ žygis 
gaunasi beveik linksmas. Varg 
sės delegatės nežino, kad Kr. 
(nada neturi kariuomenės, o 
liko tik keliolika tūkstančių sa 
vanorių ir toji kariuomene yra 
daugiau simbolinė ir užakcen 
tuojanti krašto suverenumą, o 
neskirta karui vesti. Jos neži 
no, kad Kanada netuii atom; 
nių ginklų, tad kaip ir kur ji 
galėtų pradėti karą, ar jį su 
stabdyti.

si kartūno baliui.
Š. m. kovo mėn. 17 d. klu 

bo valdyba buvo sušaukusi me 
tinį visuotinį narių susirinkimą. 
Į susirinkimą atsilankė nema 
žas narių skaičius, bet paly gi 
nūs su esamu klubo nanų skai 
Čiumi, galėjo atsilankyti žymiai 
daugiau.

Iš valdybos veiklos praneši 
mo matyti, kad klubo veikla 
yra gana šakota. Klubas nepa 
sitenkina vien sportine veikla; 
jis saro gan gilią vagą lietuvy 
bės išlaikymo bei šalpos sr ty 
j e. Taip pat iš valdybos veik 
los mtyti, kad klube yra isiga 
Įėjęs paprotys, kad valdybos 
nariai aplanko kiekvieną sei 
gantį klubo narį ir apdovano 
ja jį gėlėmis. Iš tikrųjų šis p i 
protys yra gražus. Kuomet 
sergantį kas nors aplanko, jam 
pakelia nuotaiką. Gi gera nuo 
taika grąžina žmogui iiįos at 
imtas jėgas ir tuo būdu pade 
da ligą greičiau nugalėti. Bu 
vusios valdybos kadencijos la> 
kotarpyje labai daug klubo na 
rių sirgo ir buvo lankomi ligo 
ninėje su gėlėmis.

Buvusioji klubo valdyba su 
ruošė net 18 parengimų. \7ie 
nas iš jų gana didelio masto, 
t. y. tradicinis kartūno balius; 
kiti parengimai buvo darorr 
pp. Sinkų Crowlanlo Kotelio 
salėje, už kurią malonūs šeimi 
ninkai mokesčio neima. Už tat 
klubo valdyba pp. Sinkams 
reiškia nuoširdžią padėką, nes 
jų dėka klubas gali suteikti ne 
mažai lėšų.

Susirinkime, valdybai reko 
mendavus, buvo nutarta pirk 
ti vieną Hamiltono lietuvių na 
mų šėrą už 100 dol.

Nors klubas veikia gana gra 
žiai, bet kuomet reikėjo išrink 
ti naują valdybą, susičarė ga 
na didelių sunkumų. Gelbeda 
mi padėtį, vėl turėjo eiti vai 
dybon asmenys, kurie daugelį 
metų valdyboje jau dirbo.

Į Naująją klubo valdybą iš 
rinkti ir pareigomis pasiskirs

Žinoma, delegačių „vyrės 
nysis brolis“, reziduojąs Otta 
woje, tūno užsidaręs už devy 
nių durų, geria vodką užsikąs 
damas kaviaru ir tų moterėlių 
būtų tikriausiai nepriėmęs, 
nes jo viešpats ir valdovas Ni 
kita I yra užinteresuotas 
taika, o karais ir perversmais 
bei kolonijomis. Būtų kas ki 
ta, jei tos šeimininkės ir jas 
siuntę bosai galėtų pasiūlyti 
planą, kaip sukelti revoliuciją 
ir užgrobti Kanadą ar kitą kraš 
tą raudonojo ciesoriaus gari 
bei.

Yra tikras dalykas, kad tos 
gerosios bobutės būtų atsilan 
kiusios pas Kanados premje 
rą su prašymu, gal jis galėtų 
paveikti, ar bent darytų įta 
kos, kad Kremliaus valdovas 
sustabdytų jau vedamus kai 
rus, panaikintų vergų stovyk 
las, pridėtų po kelias saujas 
avižų baudžiauninkams už dar 
bą kolchoze, kad sumažintų 
dovanų siuntinėliams muitus, 
kad leistų pasimatyti su tė 
vais, broliais ir pažįstamais, o 
neįstengtų sustabdyti karus, 
kurių Kanada neveda it nie 
kad nepradės.

Dar kitas dalykas, kodėl šie 
didieji taikos šalininkai nes.un 
tė delegacijų, kai jų išmintinga 
sis tėvas ir mokytojas Stalinas 
susitarė su Hitleriu pradėti II 
pasaulinį karą ir pasidalinti Eu 
ropą, o jei gerai eisis ir visą pa

džiojimo reikalams, V. Kara 
liūs — vicepirm. žuvavimo rei 
kalams, S. Sinkienė — sekr. 
ir E. Bersenienė — kasin.

Revizijos komisijon išrinki 
ti: pp. Blužas, Simonait-s, Sir 
kus ir Butkus.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias malda atidarė Tėvas 
Bernabas Mikalauskas. Už ką 
valdyba maloniam tėvui Bar 
nabui nuoširdžiai dėkoja.

Vaišių metu ponia Šajaukie 
nė iš St. Catharines, grodama 
akordeonu, gana gražiai padai 
navo keletą lietuviškų dainų. 
Poniai Šajaukienei valdyba ta 
ria nuoširdų ačiū.

Naujoji valdyba balandžio 
mėn. 14 d. buvo sušaukusi vi 
suotinj narių susirinkimą. Šia 
me susirinkime buvo svarsto 
mi reikalai, susiję su kartūno 
baliumi. Buvo aptartos vasa 
ros pramogos ir kiti reikalai. 
Be to susirinkime buvo svars 
tomas Nepriklausomos Lietu 
vos Redaktoriaus laiškas span 
dos rėmimo reikalais ir Džem 
borės fondo įgaliotinio prašy 
mas dėl aukų.

Susirinkime principe nutar 
ta paremti spaudą, perkant šė 
rus ir paaukoti skautų Džcmbo 
-Žs fondui. Sumą pavesta nu 
statyti valdybai pagal kasos pa 
jAgumą. Šiuos reikalus valdy 
ba svarstys savo artimiausiame 
posėdyje.

Šiuo laiku didžiausias valdy 
bos rūpestis suruošti maloniau 
šią ir linksmiausią kartūno ba 
lių.

Todėl maloniems tautie 
čiams pranešame, kad Welian 
do lietuvių klubo „Liuanica“ 
ruošiamas tradicinis kariūno 
balius, žinoma linksmas, įvyks 
šių metų birželio mėn. 2 d., 5 
vai. po pietų (šeštadienį) 
Welande—St. Stephans Hall, 
East Main ir Port Robinson 
Rd. kampas. Todėl iš anksto 
prašome visus tą vakarą rezer 
vuoti mums.

Klubo Valdyba.
i H" ' M "M 111 UITI

šaulį. Kodėl nesikreipia dabar, 
kad sustabdytų vedamus kolo 
nijalinius karus? Kodėl i.ei žo 
džiu neišsitarė, kai Nikita I da 
rė atominius bandymus? Atsa 
kymas yra tik vienas: kuprotą 
tik grabas išties ir jei kas pad 
Jaižiu gimė, tokiu ir mirs.

Be to, taikingosios moterė 
lės galėjo paprašyti Premijie 
rą, kad Velykų proga pasiūly 
tų ciesoriui Nikitai I kvietinio 
ragaišio, jo nuskurdintai m: 
niai pasmaguriauti, tuo labjau, 
kad ir pats ciesorius veiksi*1 
na apie bado pavojų. Tas, ži 
noma, yra visur kur įsivyrauja 
komunizmas, ten ateina ir ba 
das, bei skurdas. Juk ir kubic 
čiai, kol nebuvo draugo Cast 
io, dar nors cukraus turėjo pa 
čiulpti, o dabar tik bevertės

Nukelta į 7-tą ptl

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

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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 
vintas nemokamas, nes reikalas

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA*’

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

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

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdratts.os.
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 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
ommit i

Muzikantas - komedijantas 
_, Al. Caerny.

SPORTAS LIETUVOJE
Atkelta iš 3-čio psl.

kos rungtynės tarp Lietuvos 
Fizinio Lavinimo Sąjungos 
(sutrumpintai vad. LFLS) ir 
Kauno rinktinės. Pirmoji kreg 
žautė patiko ir negausiai susi 
rinkusiems žiūrovams ir pa 

tiems žaidėjams tad jau 1923 
m. įsteigta 18 vyrų ir 24 mo 
terų komandos ir surengiama 
per 70 rungtynių.

Be abejo, dideliu stabdžu 
krepšinio plėtojimuisi, buvo 
neturėjimas uždarų patalpų. 
Pačios rungtynės pravedamos 
lauke, dažnai net prie gero šal 
Čio.

^Pirmosios tarpvalstybines 
rungtynes suža-džiamos Rygo 
je prieš Latviją. Tai buvo 
1925 m. ir jos pralaimunos 20 
:41. Bet, po kelių metų, jau 
čiamas mažas Lietuvos krepai 
nio smukimas. Prisimintina 
skaudi pasekmė prieš tą pačią 
Latviją 1935 m., kuriai pralai 
mėta 10:123!!

Bet, pastačius Kūno Kultu 
ros Rūmus ir į Lietuvą atvy 
kus broliams iš JAV, krepši 
nis vėl atgyja. Ir štai, 1937 m. 
Europos krepšinio pirmenybė 
se Rygoje, kaip latviai sakė— 
net vieno centimo neverta Lie 
tuvos (comanda — padaro di 
džiausią staigmeną, iškovoda 
ma Europos meisterio vardą. 
Kas neprisimena tų įvykių, 
kas neprisimena tų dienų, ka 
da visi Lietuvos gyventojai sė 
dėjo prie radio aparatų, kada 
grįžtantieji žaidėjai buvo iškil 
mingai sutinkami kiekvienoje 
geležinkelio stotelėje, kada 
prie Kauno stoties — juos> vėl 
sutiko tūkstančiai laikinosios 
sostinės gyventojų... Taip, tai 
malonus sapnas, dar kartą pa 
kartotas 1939 m., antrą kartą 
Lietuvai laimėjus meisterio var 
dą Kaune. Prisimintinos pir 
mos rungtynės prieš Latviją, 
laimėtos paskutinėm žaidimo 
minutėm Lubino metimu (37: 
36) ir tikrumoj, nulėmusios 
Lietuvai meisterio vardą.

Negalime pamiršti ir mūsų 
moterų, kurios 1938 m. Romo 
je užėmė antrą vietą Europos 
pirmenybėse. Tiesa, Italija, 
Lenkija ir Lietuva turėjo vie 
ną laimėjimų skaičių, tad pir 
moji vieta buvo nuspręsta Ita 
lijos komandai, turėjusiai ge 
resnį krepšių skaičių.

Tai tik trumpa Lietuvos 
krepšinio gyvenimo apžvalga, 
kuri stipriai sujungta su visu 
Lietuvos sportu, atvaizduoia 
mu pavergtoj tėvynėje, kito 
mis spalvomis, kituose rėmuo 
se Taip ir ateina mintis — ar 
negalima būtų tremtyje pa 

ruošti platesnę Lietuvos spor 
tinio gyvenimo studiją, visų 
sporto šakų, organizacijų ir jų 
veikėjų. Tai būtų tikrai istori 
nis dokumentas ir paminklas 
visoms Lietuvos kartoms, apie 
klestėjusį sportinį gyvenimą 
N. Lietuvoj. To neišbrauks 
joks okupantas, nes pav. ir 
šiandien, krepšinis yra popu 
liariausias (procentiniai imant 
gyventojų skaičiui) tik Lietu 
voj. Čia daugiausiai yra krep 
šininkų, čia daugiausiai randa 
ma komandų, čia okupantas 
jaučia (tik 20 m. laisvu gyve 
niinu gyvenusios Lietuvos) aiš 
ku pranašumą.

Ta pačia proga, paduoda 
me 1939 m. Europos meiste 
rio — Lietuvos komandos — 
pavarlės: Lubinas, Kriaučių
nas, Budriūnas, Mažeika, Nor 
kus, Puzinauskas, Andriulis, 
Nikolskis, Baltriūnas, Jurgėla, 
a. a. Ruzgys, Šliupas, Leščins 
kas, Petrauskas.

K. B.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

Kokias nesąmones vilnis 
kiam Sporte Nr. 47 rašo V. 
Mundrys — tesprendžia akai 
tytojai: aprašydamas F. Ka 
roblienės gražų laimėjimą Pa 
ryžiuje, jis truputį nuklysta į 
privatų gyvenimą Paryžiaus 
viešbutyje, kur lietuvaitė bu 
vo apnakvindinta kartu su ki 
ta bėgike Tamara Babinceva. 
Be abejo, moterys, palieka tik 
moterim: pamačiusios rėkia
mas, modernišką apsirengimą, 
jos širdyje pavydi viso to. Vie 
šai nepasisako, ką kitą širdy 
je galvodamos, tačiau, kada 
ateina prie dialogo, Tamara sa 
ko: „visame pasaulyje garsios 
Paryžiaus mados, o juk mote 
rys pas mus («upiaak. Sov. S

MIRTIS SOVIETŲ PRAG...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

lova kartais tyliai mums pa 
pasakodavo apie gyvenimo są 
lygas sovehoze. „Jūs nežino 
te, kiek žmonių šis Zorinas 
(čia ji riebiai nusikeike; pa 
siuntė į kalėjimus ir į mirtį“.

Judresnės moterys (brigadi 
ninkės) buvo pasilikusios vie 
nišos be savo vyrų. Jos taip 
pat paslapčiomis pasakojo, 
kaip jų vyrus nakties metu iš 
kvietė ir čia pat „nuteisė ’ iš 
tremti į kitas vietas be teisės 
su likusiomis čia žmonomis su 
sirašinėti. Vietiniai žmonės 
savehozo administracijos taip 
buvo įbauginti, kad tylėdavo, 
kaip nebyliai.

'Pirmosios J farmos valdyto 
ias, Zorino patikėtinis ir deši 
noji jo ranka, nepamirštamas 

sadistas Pečionin, 
iš ryto darbininkus išlydėda 
mas į darbą, o vakare juos pa 
sitikdamas raitas ant šaunaus 
arklio, mėgo pavardėmis pasi 
šaukti vieną kitą darbininką 
irr sukdamas ūsus, bet slėpda 
mas savo akis nuo žmonių žvi 
Igsnių, sakydavo tokius pa 
mokslus:

„Veltui valgai valstybės 
duoną, ilgai taip nesitęs. Š:an 
dien tu blogai dirbai. Ryt tau 
duonos neparduos. I u esi ne 
vertas kulkos“. Ir Čia pat, atsi 
kreipdamas į raštininką, uzra 
šantį atliktą darbą, įsakydavo: 
„Parašyk aktą, kad blogai at 
liekamas darbas. Teisme gausi 
atpildą ir tinkamą bausmę. Tu 
esi tarybų valdžios priešas!“

Į Altajaus kraštą dcporluo 
tųjų tarpe buvo senyvo am 
žiaus nepajėgių žmonių ir net 
invalidų. Tad darboviečių di 
rektoriai naudojosi proga, kad 
jais atsikratytų. Todėl lengva 
ranka juos išrinko siųsti į šiau 
rę žvejybos darbams. I aip 
pvz. į kandidatų skaičių pate 
ko: darbininkė M. su trimis 
vaikais (viena jos mergaitė sir 
go paskutinės stalijos džiova), 
mokytoja B. su 12 m. mergai 
te, kurią įgėlė gyvatė, (jos kū 
nas buvo pūslėmis nuklotas); 
mokytoja S. su 7 m. silpno re 
gėjimo berniuku; kaikunos mo 
terys su kelių mėnesių kūdi 
kiais; valstietės M. gausi šei 
ma: motina, dvi 6 — 7 metų 
mergaitės ir vyro tėvas — se 
nelis (motina buvo vienintelė 
darbininkė, Šios šeimos išlaikv 
toja) ; visa eilė senyvų virš 60 
metų amžiaus moterų ir vyrų 
T kt. Kas prisimena trėmimus 
iš Lietuvos, gerai žino, kad iš 
vežant nei į sveikatą, nei į am 
žiu nebuvo kreipiama dėme 
šio. Taip pat ir čia buvo elgia 
masi — į šiaurę siunčiamųjų 
sveikatos niekas netikrino ir 
nepaisė.

Bus daugiau.
.^^■s*^®-*®^®®®®®®®®®®®®®* 
-goj) geriau rengiasi’’... Ta 
čiau iš patalpintos nuotraukos 
(matomos — Petuchova, Ka 
roblienė, Babinceva, Lysenko 
ir kt.) Paryžiuje —• vaizdas 
yra priešingas! Užtenką niesįi 
žvilgsnį į lietuvaitės kėiliųs įr 
iš karto galima pasakyti, kad 
ji labai neskoningai apsirengu 
si!

ŽURNALAI KELIAMI 
SPAUSDINTI J VILNIŲ?

Lietuvoje dažnai giriamasi 
leidžiama spauda ir jos tirą 
žais. Per Vilniaus radiją balan 
džio 13 d. pasigirsta, kad esa 
ma Lietuvoje spausdinimo ma 
šinų, kuriomis galima spaus 
dinti ir spalvotus laikraščiu? 
Tai esanti naujiena... (Jei sę 
ręsti iš „Švyturio" spalvotos 
spausdinimo technikos, ji gero 
Kai atsilieka nuo vakarietiŠk j 
sios. E.). Pasirodo, kad tik 
žurnalų dalis spausdinama gi 
liaspaude ir, atgabenus įrengi 
mus iš R. Vokietijos, Vilniuje 
ji atsirado tik pernai spalio m 
Ligšiol žurnalų redakcijos bū 
davo Vilniuje ir visą medžią 
gą nuolat vežiodavo spaus bn 
ti j Kauno K. Požėlos (b. Spin 
dūlio) spaustuvę. Tikimasi, kad 
visi žurnalai būsią perkelti sp 
ausdinti į Vilnių. E.

9 Balandžio mėn. Vilniuje ke 
turias dienas truko jaunųjų 
dramaturgų seminaras. Prane 
Šimus padarė: J. Grušas, J. 
Lankutis, A. Liobylė, B. Juš 
kev>čius, D. Judelevičius, D. 
Judelevtčiua.
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HAAAUBLTOM
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 13 d., sekmadienį 
4 vai. pp. Lietuvių Namų sa 
Įėję, 1292 Ging East, Hamil 
tono Liet. Bendr. valdyba len 
gia įdomų Motinos Dienos mi 
nėjimą. Programoje garsi pa 
skaitininkė, Dr. M. Papiauskie 
nė iš Ottawos ir sutelktinės vie 
tos meninės pajėgos. Bus pa 
gerbtos skaitlingų šeimų mo 
linos. Visos Hamiltono apylin 
I lietuvių organizacijos, ku 

yra 21, prie to pagerbimo 
dedasi.

Lietuvoj šitas gegužės m. 
sekmadienis buvo pasidaręs 
didele lietuvių tradicine šven 
te. Lietuvis visada rodė aide 
lę meilę ir pagarbą savo moti 
nai. Padėkime tą gražų papro 
tį išlaikyti. K. M.

VAJUS TAUTOS 
NAMAMS

55-toje savaitėje davė $ 
1100 ir nuo jo pradžios $62, 
300. Didelė padėka D Daugi 
nienei (300) iš St. Catharines 
pi įdėjusiai dar $200 ir tuo bū 
du ji pasiekė pilną nariui lei 
<’ mą šėrų normą — $500. 
s O. Valaitienė ir J. Valai 
tis, {teikdami pažadėtą $200 
čekį, pridėjo dar $300. L. Ma 
rkelis (300) iš St. Catharines 
savo prisidėjimą padidino dar 
$100. Naujais nariais su $100 
įstojo Alf. Dirsė, Ant. Mulio 
lis. P. Lukošius, L. P. u iš To 
ronto Br. Mikšys. LN v-ba vi 
siems nuoširdžiai dėkoja!

NAUJOJI B-NĖS V-BA, 
perėmusi pareigas, prisiuntė
Liet. Namų v-bai raštą, kuria 
me rašo: „norime padėkoti
Tamstai ir visai valdybai už at 
liekamus didelius darbu j. Lie 
tuvių Namai yra mūsų kultun 
nė ir ekonominė tvirtovė“.

LN SUKAKTUVINIS 
šokių vakaras, įvykęs bal. 28 
d., nors atsilankiusių skaičiumi 
buvo negausus, bet praėjo jau 
kioje nuotaikoje. Dalyvavo 61 
svečias ir gauta apie $80 pel 
no.

IŠia proga malonu nuošiT 
džiai padėkoti J. Šarapnickui 
už suorganizuotą loterijai SL 
A 72-ros Hamiltono kuopos

vardu puikų $25 vertės stalių 
ką. Už $20 staliuką aukojo 
Alf. Šilinskis, •avininkas Algo 
iMasonary ConstrukLon Co. 
J. G. Skaislys Insurance Agen 
cy ir Concession Garage paau 
kojo $12 staliuką. Shur-Heet 
Sales $10 auka palikta pini 
gaiš. Visiems LN rėmėjams 
nuoširdus ačiū!

Daiktinei loterijai po $5 au 
kojo Grand Hotel sav. A. Na 
ruševičius ir Ant. Baublys, K. 
Grudzinskas, LN prižiūrėto 
jas, paaukojo jo paties daibo 
puikų kryžių ir dar 4 kitus sa 
vo darbo vertingus drožinius. 
Onutė Mikšytė prisiuntė pui 
kių raudonu rožių.

Visa eilė tautiečių parėmė 
loteriją mažesnėmis aukomis. 
LN v-bos vardu nuoširdžiai dė 
kojame I

Staliukų loteriją pravedė A. 
Kaušpėdas, padedant p. p. Si. 
Rimkienei D. Jonikienei ir A. 
Pilipavičienei. Jų laimėtojais 
.sėjo pp. Ciparis, P. Kareckas, 
ir A. Šilinskis. Bufete taikiniu 
kavo nariai iš St. Catharines 
vadovaujant J. Šarapnickui,— 
D. Dauginienė, Grigas, Bogu 
šis ir L. Markelis. Visiems nuo 
šiidus ačiū!

Vakaro metu svečius pa 
sveikino K. Mikšys ir Si. Dak 
Šys, nuoširdžiai prašydami vi 
somis jėgomis remti šįmet pia 
nuojamų naujų LN statybą.

NAUJŲ LN STATYBA 
artėja. Visus maloniai prašo 
me neatidėliojant paremti jų 
finansavimą. Visi LN v-bos na 
riai: prašomi iki gegužės pa 
baigos surinkti po 500 dol.

LUCIJA IR GENĖ 
SKRIPKUTĖS,

Velykų pirmą dieną naktį iš 
skrido 6 savaitėms į Europą. 
Atostogų metu jos žada aplan 
kyti Vokietiją, Austriją, Šve: 
cariją, Italiją .Prancūziją, Is 
pan.ją ir Portugaliją. Linkime 
laimingai sugrįžti. Sk. St.

9 Kaziuko mugės metu įvyku 
sios loterijos fantus jau visi at 
siėmė. Antrąją premiją lietuv. 
kryželį lamėjo Aloyzas Viskan 
tas, j r. b.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., J

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. '

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. ;

Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:

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

Atkelta iš 2-ro psl. 
gamybos būdui. Plonos pinos 
to vatos „rąsteliai“ suguldomi 
eilėmis, panašiai kaip kamšos 
rąstai. Speciali mašina siusiu 
va šiuos „vatnius rąstukiw“ 
vieną su kitu, ir neauštas audi 
nys gatavas.

Apskaičiuota, kad naujuo 
ju būdu galima pagaminti 60 
m medžiagos per valandą. Tai 
mažiausiai dešimt kartų dau 
giau, negu sugeba padaryti 
labjausiai piityręs augštos Kva 
lifikacijos audėjas

Tačiau dešimteriopas darbo 
našumo pakėlimas, kurį tėkšti 
\' prmonei suteikė rišamasis 
l amasis būdas, dar nėra 
naujosios technologijos galimy 
bių riba. Tereikia riša>nąją-s'u 
v amą ją mašiną pakeisti įrengi 
niu pluoštui klijuoti ir garny 
ba išaugtų dar penkis kartus. 
Tai atrodo tikrai fantastiškai: 
300 m audinio per valandą vie 
toj 6 m — toks įspūdingas 
naujo ir seno jėgų santykis, to 
kia didžiulė ateitis atsiveria ne 
audžiamiems audiniams.

SAULĖS TYRINĖJIMAS IŠ 
RAKETŲ IR DIRBTINIŲ 

PALYDOVŲ
Saulės astrofizika — paly 

ginti nauja ir greit besiplcčian 
ti astronomijos šaka. Pagrin 
dinis jos įrankis, spektrosko 
pas, pirmąkart panaudotas Sau 
le* tyrinėti 1802 na. Paatebeian
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Parduodu
TABAKO FARMĄ.

92 akrai, žemė pirmos rūšies, 
35 akrams teisė sodinti tabaką 

ir 35 akrai miesto ribose.
M. Gugis.

17 Barker Str., 
Tillsonburv, Ont.

arba
200 Holton Avt., S„ 

Hamilton, Ont.
tttututtttxttmmtmtHKWiiutnttiimr

tada Saulės spektre tamsias ab 
sorbcijos linijas vėliau smul 
kiai ištyrė Fraunhoferis, kurio 
vardu jos ir vadinamos. Fraun 
hoferio linijos, kurių didele da 
lis atitinka žinomų cheminių 
elementų spektrų linijas, ats> 
randa dėl to. kad išoriniai Sau 
lės fotosferos sluogsniai suge 
ria ir paskui išsklaido iš žemu 
tinių Saulės atmosferos sluogs 
nių einančią šviesą.

Išradus spektrohehografą 
(1891), buvo pradėta kasdien 
fotografiniu būdu registruot/ 
Saulės paviršiuje vykstančius 
kitimus. 1930 m. išrastas koto 
nografas įgalino stebėti Sau 
lės vainiką jau ne tik užietni 
rnų metu. Vienas iš mislingiau 
šių reiškinių Saulėje — jos ra 
diacijos kiekio svyravimas 11 
metų periodais — daugeliu at 
žvilgių atsiliepia žmonių gyve 
rūmui. Panaudojant i ak t i m.

NIAGAROS PUSIASALIS
VILNIAUS KRAŠTO LIET UVIŲ SĄJUNGOS KANA 

DOJE INFORMACINIS PRANEŠIMAS
VKLS-ga Kanadoje pasižy 

mi savo gyva vekla ir daugely 
• e sričių neatsilieka nuo kitą di 
desniųjų organizacijų.

Kadangi šie metai yra pa 
skelbti Maironio metais, tai ,i 
ši Sąjunga didįjį Lietuzos dai 
nių iškilmingai mines. Jau aš 
tuoneri metai Kanados vilnie 
čiai su dideliu pasisekimu ruo 
šia tradicines Jonines — Jauni 
mo šventę Niagaros pusiasaly 
je iškviesdami į jas uidziuo 
sius Amerikos lietuvių tauti 
nius ansamblius. Tai yia v;ena 
iš didžiausių metinių apylinkės 
švenčių, kur daugiausiai šuva 
ziuoja žmonių net ir iš toli 
miausių vietovių.

Šiais metais Joninės jurgia 
mos su Maironio minėjimu ir 
tam tikslui padidintos rengėjų 
jėgos. Šis iškilmingas minėji 
mas vyks Vilniaus Krašto Lie

tuvių Sąjungos Kanados Kraš 
to Valdybos vadovybėje, taigi 
rengėjais bus net kelios kolo 
nijos. Kaip ir tinka didžiojo 
dainiaus, skatinusio savo lyra 
eiti Lietuvos keliu, minėjimui 
.škviestas garsus lietuvių meno 
ansamblis „R ū t a“ iš New 
Yorko, Pirmą kartą Kanadoje.

Prašoma įsidėmėti, kad vii 
niečių rengiamos Joninės įvy 
ksta 1962 m. birželio 23 die 
ną, ten pat, kur ankstyvesniais 
metais buvo, Merritton Com 
munity Centre Hall, St. Catha 
rines, Ontario, Canada.

Prie to pianešama, kad ren 
giamame apie Vilnių jaunimo 
rašinių konkurse dalyvavo aš 
tuoni asmens. Dabartiniu rne 
lu rašiniai jau skaitomi Jury 
komisijos. Reikia laukti ueuž 
ilgo rezultatų. Visiems daly 
viams reiškiama nepaprasta 
pagarba. Inf.

SUDBURY, Ont
RINKIMUOSE į K. L. B. TARYBĄ

dalyvavo beveik visi kolonijos sarnamio statybą. Tai bus jau 
lietuviai. Baigiantis rinkimu penktas lietuviškas vasarnamis 
laikui, kiekvienas dar nebalsa gražioje vasarvietėje ant 
vęs buvo paragintas telefonu, Prench River upės kranto.
o neturintiems susisiekimo prie Ši vasarvietė pasižymi ypa 
monių, pasiųstus mašinos. Už tingu gamtos grožiu, ramumu, 
taip kruopštų ir sistematišką žav.ngais vandenimis.
rinkiminę organizaciją, Rinki • Sudburiečių daugelis buvo 
minės komisijos p-kui Augus išvykę į aplinkinius ežerus ir 
linui Jasiūnui ir nariams: Vy upes smeltų žvejoti. Į Manitau 
tautui Šadreikai ir Jonui Pet lin Island — B. Dūda, P. Gur 
rėnui lietuviškas ačiū. Už lei Klys ir B. Augustinas, į kitas 
dimą pasinaudoti rinkimų rei vietoves — VI. Kriaučeliūnas 
kalams bažnyčios sale — kun. su dukra Virginija, J. Petrė
A. Sabui, o savo namų svečių nas, Jonaitis su žmona ir dau 
kambariu — A. V. Jašiūnams gelis kitų.
lietuviška padėka. • J. ir B. Dženkaičiai nuolat!

L. B. Apylinkės V-ba. niam gyvenimui, liepos mė. iš
• J. N. Povilaičiai pradėjo va vyksta į USA.

nustatyta, kad maksimaliom ra riai. Šiuose skyriuose numato 
diacijos melu Saulė keleriopai ma eksponuoti 19 amž. ir u.t 
daugiau skleidžia kietųjų rent bartinių liaudies menininkų ke 
geninių spindulių, kurie, joni ramikos, dailės, tapybos kuri 
zuoja giliuosius Žemės jono niai, senoviniai, butiniai {re,; 
sferos sluogsnius, sutrikdo ra girnai, monetos ir kt.
dio ryšį ir kt. „LITERATŪRA IR

Žemės atmosfera (jos ozo MENAS”
no sluogsnis) iki šiol trukdė
stebėti Saulės radiaciją kraštu kasmet vis daugiau ir vis že 
tinėje ultravioletinių spindulių miau smunka. Po Stalino mir 
spektro zonoje ir išaiškinu, ties buvo šioks toks atsigavi 
pavyzdžiui, tokį keistą reiški mas ir jausti polėkio pastan 
nį, kodėl išorinio Saulės vaini gos. Pasirodydavo žinių ir iš 
ko temperatūra yra žymiai di platesnio pasaulio. Dabar gi 
desnė (jo temperatūra apie 1 viskas suniveliuota ir suvesta 
mln. laipsnių), negu Saulės pa j tą aklastovį, kuriame yra ir 
viršiaus. Dabar, panaudojant visas sovietinės diktatūros gv 
raketose; įrengtas laboiatori venimas — be pragiedruliu, 
jas, galima tyrinėti Saulės spin
duliavimą visame elektromag DELEGACIJA. . . 
netinio spektro plotyje. Tačiau Atkelta iš 6 psl.
šiuo metu astrofiziniams tyri kortelės beliko ir sodinama 
mams naudojamos raketos to kaktusų siena. Nieko nuosta 
>e zonoje, kur absorbcija >au baus — juk sienos koniunoz 
visai maža (200 km), teišbu mo išsilaikymo laidas, jų jau 
na vos 2—3 minutes, i odei pristatyta net 3-jų rūšių: ge 
daug tikresniu rezultatų ari i tezinė, cementinė ir pigiausia, 
miausiais metais tikimasi gauti kaktusų. Ta delegacija vra tik 
iš apie Žemę skriejančių oau riausiai bevertė, nes praneš: 
lės laboratorijų. Manoma, mas apie pasekmes tebuvo vie 
kad, panaudojant dirbtinius jiarne raudoname Rosemoun 
palydovus, pavyks tiksliai nu įo skiepe. Tas žinoma, pilnai 
statyti Saulės atmosferos che atitinka pačiai „delegacijos“ 
minę sudėtį ir tuo būdu liks sudėčiai ir jos siuntėjams, nes 
liau spręsti apie Saulės kilmę, sulig Jurgio ir kepurė. Būtų 
nustatyti, kad ši sudėtis skiria kas kita, jei tos „delegatės“ 
si nuo pirmykščio dujų ūko būtų kalbėjusios skaitlingame 
kuriam sutirštėjus, susidarė susirinkime, aprašiusios eigą ir
Saulė. Iš dirbtinių palydovu išdavas įvairioje spaudoje, o 
bus taip pat galima kasdien ir ne švietusios keletą „taikingų” 
:<as valandą tyrinėti milžinišką komunistų klapčiukų.
išorinį Saulės vainiką. Manau turėtų ko papasako
• Rokiškyje, kraštotyros mu ti, nes lankėsi pas Premjerą ir 
zėjuje numatoma turėti dau turėjo š| tą patirti, dau_ ko iš 
giau kaip 2.000 eksponatų. siaiškinti. Gal dar nevėlu, tad 
landžio mėn. tame mažėjuje sukruskite taikingosios gaspa 
įrengti ne tik gamtos, bet r dinėlės!
ateistinis ir visuomeninis sl.j Z. Tamošauskas.

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

Be knygos hera kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negfcrą nuotaiką. Knyga be to, 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 

revoliucija.........................................................................$(>.00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2.00
P. Jurkus. SM1LGAIČIŲ AKVARELĖ.........................$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..........................$4.0U
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ....................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'fORlES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.... .$1.00 
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po......................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..................................... $1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.bJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota............................................... $ 3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.............................................. ,$ 2,0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDA. 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 ................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVY’RIŲ ŽEMĖ..................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • • ............ 1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roe me ris, 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....................$4.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ....................................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias........................................ $3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS..........................$3.00
J. Vadis. OKULTIN1AI 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 AKVARELĖS...................... $5.00
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 Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

■ ................. f ■■ . ........... .
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KAIP ŠIEMET PAGERBSIME MOTINAS?

MOTINOS DIENA
MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO, 

Toronto ir visų kitų apylinkių lietuvius atsilankyti

Montrealyje bus paminėta gegužės 13 dieną, sekmadienį, 
tuojau po Sumos Aušros Vartų saleje.

Programoje :
1. Žinomos paskaitininkės - visuomenininkės p. Augustina 

vičienės paskaita apie motiną.
2. Meninė dalis: muzika, tautiniai šokiai, deklamacija.
Įėjimas laisva auka. Visi kviečiami dalyvauti.

į NUOTAIKINGUS SOKIUS, 
kurie įvyks VICTORIA DAY proga, gegužės 21 d., 

pirmad., jaukioje „BRANT INN“ salėje, Burlington, Ont. 
Šokiams gros BENNI FERRI orkestras, įvairus bufetas, 

turtinga loterija, laimės staliukai, įėjimo dovanos ir tt. 
Pradžia 7 vai. vak.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. Vaiuyba.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyksta gegužės 13 dieną, tuoj 
po sumos Aušros Vartų salė 
je. Paskaita p. Augustinavi 
čienės. Meninę dalį atliks Li 
tuanistinių kursų mokiniai. Vi 
suomenė kviečiama dalyvauti.

Rengėjai.
BANKO „LITO” REIKALAI

Banko „Litas“ v-bos posė 
dis įvyks ateinantį sekmadie. 
nį, gegužės mėn. 13 d., 8 vai. 
30 min. ryto banko patalpose 
prie Aušros Vartų parapijos 
salės.

Rosemounto „Lito“ sky 
riaus veikla sparčiai auga. Per 
praeitą mėnesį įstojo 16 nauju 
narių; skyriaus patarnavimais 
pasinaudojo 66 asmenys; gau 
ta $15,838, išmokėta $33,053 
’r gauta pareiškimų paskoloms 
$9,700.

Narių verbavimo vajus vyk 
domas per gegužės ir birželio 
mėnesius Rosemonto skyriuje. 
Tuo reikalu visiems bus išsiun 
tinėta informacija apie „Litą" 
ir pagal galimybes atlankyt1 
apylinkės lietuviai namuose ar 
ba pasiteirauta apie įstojimą i 
„Litą“ telefonu. Šie meneaiai 
yra geriausi perkelti savo indė 
liūs, kadangi visi bankai dabar 
tik išmokėjo dividendus. Ka 
dangi „Litas“ skaičiuoja divi 
dendus kas mėnesį, tai perkeli 
mas santaupų iš kitų bankų 
nuostolių neduoda. Priešin 
gai, dividendus padidina, ka 
dangi «• „Litas“ moka 4%%, 
vietoje kitų bankų mokamų 2 
% %. Be to, taupytojams „Li 
tas” duoda nemokamą gyvy 
bės draudimą iki $2,000 iki 70 
metų amžiaus.

Norintiems „Lite“ pasisko 
linti pinigų, patariama paduo 
ti pareiškimus iš anksto: asme 
ninėms paskoloms prieš sava' 
tę, o nekilnojamo turto paske 
loms prieš 2—3 mėnesius. Pa 
skutimu momentu padavus pa 
reiškimą, ypač didesnėms su 
moms, „Litas“ nevisada gali 
skolintojus patenkinti.
• Montrealio simfoninis or 
kestras iš Vienos atvyko į Pa 
ryžių ir čia, kaip atrodo, Daigs 
savo gastoles.
iwumiiiwniiiiriiiiiiHUHHiiiinii«n

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadien)

| 2-4; 7-9 p. m

p. m.penktadienį 
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

BUS ĮDOMI PASKAITA SU 
DISKUSIJOMIS

Gegužės mėn. 12 d. 7.30 
vai. vak. Apšros Vartų para 
pijos klebonijos salėje, L. K. 
Mot. Dr-ja rengia Aldonos 
Nasvytytės - Augustinavičie 
nės, viešnios iš Clevelando, 
labai įdomią paskaitą su disku 
sijomįs. Į paskaitą kviečiamos 
visos dr-jos narės ir visos Mo 
ntrealio lietuvės moterys. Po 
paskaitos kuklios vaišės.

KLKMD V-ba.
123 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS;' 

šaukiamas gegužės 19 dieną 
sekmadienį, Aušros Vartų pa 
talpose tuojau po pamaldų. 
Susirinkimas trumpas: išrinkti 
atstovą į SLA visuotinį susirin 
kimą ir apsimokėti mokesčius. 
IŠ dienotvarkės nėra išimtas ir 
valiutos skirtumo klausimas, 
nes SLA centras dar nėra da 
vęs konkretaus atsakymo j mū 
sų kuopos pasiūlymus atidary 
ti Lito banke einamąją sąskai 
tą.

ATIDARYTAS NAUJAS 
DANGORAIŽI Si

Quebeco premjeras Lesage 
praėjusią savaitę ĮMontrealyi, 

Dorchester g. atidarė 34 augš 
tų dangoraižį, pastatytą Cana 
dian Industries Limited, kas 
tavusį 30 mil. dol. Lesage pa 
sidžiaugė Montrealio augimu 
ir konstatavo, kad tokių namų 
gausėjimas rodo, kad miestas 
pasitiki savo ateitimi.

LENKŲ GEGUŽĖS 3-JI 
atšvęsta, vadovaujnt Kongre 
si pirm. Dr. J. Jurczynski, eise 
nomis ir aktu-koncertu Plateau 
salėje. Šeštadienį Lenkų Kon 
gresas padarė priėmimų, kuria 
me kalbėjo parlamento nariai 
Macnaugton ir Chambers. Pa 
žymėtina, kad jie kreipėsi i vi 
sas tutinęs mažumas, kurių uis 
tovai buvo subuvime, ir ragine 
neužmiršti savo kalbos ir tvir 
tai laikytis savo tautybės, nes 
tautų draugystėje jie muto n 
Kanados ateitį bei jos galybę 
Plateau salėje p. Jurczynski 
pristatė susirinkusiems visų tau 
tų atstovus. Lietuvius atstovą 
vo L. Stankevičius, Seimelio 
Prezidiumo ryšiams narys.
• Dr. H. Nagys gegužės 26-27 
dienomis Čikagoje santanečių 
susirinkime skaitys paskaitą.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656. 
WNNNNttINNINMWNMNHM

turės kiekvienas, kuris atsilan 
kys į pirmuosius mūsų sokius, 
rengiamu sTautos Fondo, Ha 
miltono skyriaus Vaidybos 
„Victoria Day” proga, gegu 
žės 21 d., pirmadienį, gražiau 
šioje ,,Brant Inn“ salėje, Bur 
lington, Ont.

Malonumui — geras Ben 
ny Ferri orkestras, gaivinantis 
įvairus bufetas, laimei — tur 
tinga loterija, staliukai, įėjimo 
dovanos. Pradžia 7 vai. vak.

Pelnas mūsų| tėvynė,s lais 
vinimo reikalui.

Tad nuoširdžiai kviečiame 
visus Hamiltono, Toronto ir 
visų kitų vietovių lietuvius 
gausiai atsilankyti į šį parengi 
mą, kur tikrai kiekvienas links 
mai ir geriausioje nuotaikoje 
galės praleisti laiką užbaigiant 
.Igąjį savaitgalį.

Laukiame visų. Ačiū.
Valdyba.

DR. J. TADARAUSKO 
SUKAKTUVĖS

Pranešame parapijiečiams 
visiems kun. Dr. Juozo Ta

LINKSMĄ NUOTAIKĄ
S., tel. JA 9-9022;

K. Norkų, 22 East 34th, tel. 
383 6597;

L. Klevą, 49 Delaware Ave., 
tel. JA 8 1327;

V. Kažemėką, R. R. 2. Fruit 
land, tel. T. W. 4-1112;

K. Simaitį, 124 Wellington 
St. S., JA 2-8742;

K. Meškauską, 22 Rutherford 
Ave., tel. JA 8-2887.
Be to, pakvietimai gaunami 

kiekvieną sekmadienį po pa 
maldų parapijos salėje.

Dėl riboto vietų skaičiaus, 
visuomenė patariama pakvieti 
mais pasirūpinti iš anksto. 
Jubilėjaus rengimo komitetas.

GRAŽIAI PAMINĖTAS 
MAIRONIS

Gegužės 6 d. Lietuvių Na 
mų salėje Hamiltone, skautai, 
talkininkaujami Toronto, Lor 
dono ir kitų vietovių 
tų, gražiai paminėjo 
didįjį poetą J. Maironį,
kus koncertas su ištraukom s 
io kūrybos, sutraukė dideli 
skaičių skaučių ir skautą. Gra 
žiai buvo paruošta meninė da 
lis, kurioje dalyvavo p. Breich 
.manienės vadovaujama tauti 
nių šokių grupė „Gyvataras“, 
sol. V. Verikaitis. Jaunimas 
deklamavo Maironio eileraš 
čius. Minėjimas, Konsului J. 
Žmuidzinui tarus atidarymo žo 
di, padarė gilaus įspūdžio. G.

BIURĄ
Eugenijus Čuplinskas, me 

chanikos inžinierius, šiomis die 
nomis kartu su partneuais ati 
darė biurą, kuris versis šndy 
mo, ventiliacjios, temperatū 
ros reguliavimo ir elektros kon 
sultacijos piaktika. Firma va 
dinsis Okins, Leipciger, Cup 
.inskas and Associates ltd. — 
Consulting Mechanical and 
Electrical Engineers.

Inžinerijos studijas pradėjęs 
Pinebergo Baltų U-te, E. Čup 
linskas jas baigė Toronto Uni 
versitete ir čia vėliau įgijo ma 
gistro laipsnį. Apie dešimt me 
tų išdirbo didelėje Angus inži 
nerijos firmoje, kur ėjo atsa 
kingas pareigas, vykdydamas 
ypatingus projektus. Visą lai 
ką aktyviai dalyvavo lietuvis 
koje veikloje — buvo vietos 
studentų v-bos pirmininku, vė 
liau ir K. L. Stud. S-gos pir 
mininku, KL Bendruomenėje 
ir dabar yra P. L. B. Centro 
valdybos nariu. Sėkmės!

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Sk.i>U
mūsų

Pui

ir
darausko draugams ir pažįsta 
miems, kad š. m. birželio 17 
d. ruošiamos jo 25 m. kuni 
gystės sidabrin.o jubilėjaus iš 
kilmės.

Ta proga ruošiamame Ban 
kete dalyvauti pakvietimai 
gaunami pas:
J. Kšivickį, 491 Dundurn St.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Motinos dienos minėjimas 
sekmadienį po sumos. Bus pa 
gerbtos motinos^. Piogramą 

šeštadieninės mokyk 
ka

išpildys
los mokiniai, o po to bus 
va.

Šeštadienį sutuokti Leo 
ndron su Mackevičiūte.

Susituokė Jonas Čeika 
Ona Mačernyte, gegužės 7 

Pirmoji Šv. Komunija, 
daugelio metų, įvyko sekma 
dienį gegužės 6 d.

Aukavo bažnyčiai J. Petru 
lis 25 dol., P. Botyrius ir J. Va 
siliauskas po 20 dol.

Rinkliavoj bažnyčioje suau 
kotą $348.

Aldonai Svotelytei geg. 6 
d. parap. salėj suruošta puiki 
priešvestuvinė staigmena.
* 1961 metais Montrealyje bu 
vo apie 18 tūkstančių krimina 
linių nusikaltimų, už kuriuos 
nubausta į St. Vincent de 
Paul kalėjimą 613 asmenų ir 
į Bordeaux 1,092 asm. nuo 1 

iki 2 metų. 8,000 nubausti pini 
ginėmis baudomis.

Ge

su 
d.
po

PANAIKINA TILTŲ 
MOKESČIUS

(Pranešama, kad nuo birže 
lio 1 dienos panaikinami mo 
kesčiai už Jacques Cartier ir 
Viktoria tiltų pervažiavimą. 
Tai buvo įkyrios judėjimą tiuk 
dančios rinkliavos. Jomis, kaip 
paniškojo, pasinaudojo nesąži 
ningi tų rinkliavų rinkėjai. Įve 
dus automatus, rinkliavos duo 
davo didelį pelną.
• Klebono, T. J. Borevičiaus, 
SJ, sidabriniam kunigavimo ju 
bilėjui pasiruošmai pradedami 
sudarant komitetą, kuo yra su 
sriūpinęs parapijos komitetas. 
9 KLB Kr. V-bos delegacija, 
su pirm. Stp. Kęesgaila prie 
šakyje, šį savaitgalį vyksta i 
Windsorą, pasitarimų.
• Inž. p. Vilčinskas priimtas į 
valajtybinę Kanadose^arnybą, 
ir su šeima persikelia gyventi
į sostinę Ottavvą. Šeštadienį 
pp. Vilčinskai turėjo išleistu 
ves, kuriose dalyvavo inžinie 
riai ir pp. Vilčinskų artimieji.
• Serga Br. Adomonio žmo 
na ir gydoma ligoninėje.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Motinos Diena šį sekmadie 
nį. Po iškilmingų 11 vai. šv. 
mišių, mūsų parapijos salėje 
vyksta turiningas Motinos mi 
nėjimas. Paskaitą skaitys žy 
mi visuomenininke iš Cleve 
lando, Aldona Aupustinavičie 
nė. Programą išpildys Augštų 
jų Lituanist.nių Kursų moki 
niai. Visa lietuviškoji vLuo 
menė maloniai kviečiama skai 
tlingai dalyvauti.

Šeštadienį Aušros Vartų 
klebonijos posėdžių kambary 
je įvyks įdomi diskusinė pas 
ka.*a, kurią skaitys Aldona 
Augustinavičienė iš Clevelan 
do.

Marijos Sambūris, kuris 
Dangaus Motiną yra pasirin 
kęs savo globėja ir josios dva 
stos grožį bei kilnumą pasirin 
ko savo gyvenimo idealu, mi 
nėjo savo-ypatingą šventę. 4 
vai. po pietų įvyko Motinos 
Marijos vainikavimo iškilmės 
ir po jų parapijos salėje, įdo 
mi sambūriečių programa.

Skautų sueiga įvyko sekma 
dienį. Šia proga skautai ir skau 
tės organizuotai dalyvavo mi 
šiose 
Vartų 
džiai, 
mai.

Praeitą sekmadienį suauko 
ta parapijos reikalams 198.50 
dol. ir Katalikų Akcijos veik 
lai paremti 101.50 dol.

Raudonasis Kryžius prie AV 
bažnyčios buvo atsiuntęs savo 
atstovus rinkti aukas, savo 
svarbiam darbui.

Kasdien vyksta gražiosios 
gegužinės pamaldos mūsų baž 
nyčioje 8 v. v. Šeštadienį 7 v. 
v. ir sekmadienį tuojau po su 
mos. Tiesa, pamaldas lanko 
gražus būrelis, bet nepapras 
tai mažas. Mažai yra ii oesilan 
kančio jaunimo. Visus nuošir 
džiai kviečiame skaitlingiausia 
dalyvauti. (AV).

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gegužinės pamaldos bus lai 
komos kiekvieną vakarą per 
visą gegužės mėnesį, 8 vv. Vi 
sus labai kviečiame gausiai da 
lyvauti. 1 aip pat prašome vi 
sus giedoti ir litaniją ir kitas 
įprastas gegužės mėn. giesmes. 
Stenkimės dalyvauti kiekvieną 
vakarą — tam pamaldos ir nu 
keltos į 8 vai., kad galėtų at 
vykti ir tie, kurie dirba!

Pabaltiečių moterų 10-čio 
minėjimas buvo šeštadienį Es 
tų namuose, 958 Broadview 
Ave.

5 krepšinio komandos buvo 
išvykusios atstovauti „Aušrą“ 
į Čikagą XII-tose Š. Ameri 

kos lietuvių sporto žaidynėse. 
Palydėjo T. Paulius ir keletas 
asmenų iš Tėvų-Rėmėjų.

„VYČIO” ŽINIOS
— Atvelykio savaitgalį įvy 

kusiose Šiaurės Amerikos lietu 
vių žadynėse „Vyčio“ moterys 
krepšininkės laimėjo pirmą vie 
tą finaluose, nugalėdamos Pri 
sikėlimo parap. „Aušra" 21:19.

Rezultatas žemas, nes „Auš 
ros” komanda su savo dvasios 
vadu’ pavėlavo 45 min. ii bu 
vo žaista du kėliniai po 12 mi 
nučių. „Vyčio“ komandoje 
žaidė Balsienė, Kasperavičių 
tč, Šolpytė, Krakauskaitė, Pru 
nskytė ir Supronaitė. Laimėto 
jų komandoje trūko trijų pa 
grindinių žaidėjų: Anskytės, 
Radzevičienės ir Rutkauskai 
tės.

— Lengvosios atletik. s tie 
niruotės vyksta kiekvieną ant 
radienį ir ketvirtadienį Rennie 
parke. Lauko teniso treniruo 
tės irgi neužilgo prasidės.

— „Vyčio“ nariams rėmė 
jams įteikiami pagal dail. T. 
Valiaus pagamintą projektą si 
dabriniai ženkleliai, j. b.

11 vai., vėliau, Aušros 
salėje, įvyko užkan 

skautų laužas ir žaidi

IŠVYKO I OTARIO
Vilasaliečiai pp. Vilimai ir 

pp. Leknickai savaitgalį išvy 
ko į Ontario provinieją, kur 
Simcoe, tabako ūkių centre, 
įvyko pp. Matelių ir pp. Du 
durkų sidabrinės vedybinės su 
kaktuvės. Pp. Mateliai yra pp. 
Vilimų kaimynai ir giminės iš 
Lietuvos. Bet abi jubiliatų po 
ros yra artimi giminės, nes ir 
p. Matelis ir p. Dudurka vedę 
yra tą pačią dieną seseris, — 
todėl ir sukaktuvės jiems ruo 
šiamos drauge.

PARDUODAMI
Dideli ir maži 

Ūkiai 
bei

Teirautis Paul Gingras B.S.A., 
Case Postale 375, 
988 Rue du Sud, 
Cowansville, Que.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

NaaNasosesoNaoNoasoesooMosesooM 
taaaaaaaaasaosaaaaaaaaaaeaaaeeaaaaaaa

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirvgas

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

VI 2-9958

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

WE 2*6662; namų PO 8-8096

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

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

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

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

GRAŽI FARMA,
30 mylių nuo Montrealio, par 
duodama arba iškeičiama j na 

mą Montrealyje.
Teirautis: HU 1-2957.

< M M... . M
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Park Extension 12 butų po 4 
atskirus kambarius, 100’ pločio, 
statyta 1947 metais, nuominin 
kai

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Demo St E. 
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.t 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje, 
šiokiadieniais: 145T 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, 
Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 

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

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

P. 
ta

apsisildo. Pajamų $9.00 
Kaina $65.000.
Geros pajamos.

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

I
K. GUDŽIŪNAS į

MASSON FURS i

I
 Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tail 

so senus 'kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu. !

3365 Masson St., 
Montreal. g

TeL RA 1-6005. S


	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1962-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

