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Sovietai veržiasi Indokinijon

KANADOS LIETUVIŲ PIRMASIS LIETUVIS AG 
BENDRUOMENĖS RONOMIJOS DAKTARAS

SOVlETININKAIi sulaužė 
paliaubų susitarimą su Laosu 
ir pradėjo . karą Indokinijoje, 
pagrobė Laoso miestą Nam 
Tha.
’ PUOLIME DALYVAVO 

REGULIARI KINIJOS 
KARIUOMENĖ

Tai yra aiškus paliaubų su 
laužymas.
AMERIKA tačiau pradžioje 
buvo priėmusi komunistų me 
lais pagrįstą tezę, kad girdi 
Laosas jų užpuolimą ispiovo 
kavęs...
KINIJOS komunistai, padrą 
sinti tokio neapdairaus pareis 
kimo,
VERŽIASI INDOKINIJON 

GILIAU
ir jau artinasi prie Tailando 
sienos.
TAILANDUI gresia ,,sukili 
mo“ pavojus., kaip sovietinin 
kai pridengia tokiais ar panašiais 
vardais savo agresiją. Ir Tailan 
dui jau yra paruoštas „sukili 
nias", kai tiktai prie jos sienų 
prisiartins Kinijos karinome 
nė...

Kadangi „sukilėliai“ eina 
pirmyn, tai JAV pakeitė nuo 
monę ir

SIUNČIA I THAILANDĄ 
MARINUS

Susidaro karo būsena, ku 
rion dolyvauti įsijungia JAV. 
Anglija šiam JAV žygiui pri 
taria.
INDOKINIJAI tikrai gresia 
rimtas pavojus, nes Kin.ja yra 
nusistačiusi ją pasigrobti ir pa 
laipsniui prie to eina, intrigų 
mis ir provokacijomis sukelda 
ma visokių nesusipratimų re 
išsišokimų“. Dabar Indokin: 
ja yra tapusi pavojingiausiu k” 
m židiniu.
f UJA kursto ir palaiko k' 
tą, bet jau Europoje karo ži 
dinį, tai

NEBAIGIAMA BERLYNO 
BYLĄ.

kuri kasmet gauna vis naują 
pavidalą.
BERLYNĄ Chruščiovas per 
spaudą paskelbė oficialiai karo 
židiniu, kai Amerika pareiškė, 
kad iŠ Berlyno kariuomenės ne 
atitrauks ir dėl to ir kalbų ne 
gali būti. Dėl tokio nusislaty 
mo, Chruščiovas sako, gali ki! 
ti karas... Chruščiovas meluo 
ja, bet Vakarai dažnai tuo pa 
tiki.

Gaila, kad Vakarai
KIETUOS ATŽVILGIU 

VIENOS NUOMONĖS 
NETURI.

Ne tiek dėl Berlyno, kiek dėl 
nuolaidų Maskvai.
ANGLIJA palaiko JAV, ir 
yra nuomonės, kad reikia Ru 
sijai parodyti kokių nors nuo 
laidų. Kadangi savo nuolaidų 
nenorima daryti, žinoma, nuo 
laidos siūlomos Vokietijos sąs 
kiton... Ir ta nuolada, kaip jau 
visai dabar aiškėja, būtų

RYTINĖS VOKIETIJOS 
DALIES PRIPAŽINIMAS...

Nors tokios žinios kelis kai 
tus jau buvo nuneigtos. Tai 
yra labai ne tiktai įdomus; bei 
ir labai svarbus pasireiškimas.

Suprantama, kadi, siekiant 
taikos žūt būt, pricipu, Vaka 
rams vieninga Vokietija nerei 

kalinga, todėl jie mielai pripa 
žins dvi Vokietijas. Tačiau 
kyla klausimas,
KAįP TOLI SIEKS VAKA 

RŲ NUOLAIDOS?
Ar jos nenueis ligi Atmaus Šal 
čiaus siūlymų JAV senato 
nams?
VOKIETIJA, žinoma, tam 
priešinasi. Ją palaiko Prancū 
zija, kuri supranta nuolaidu 
kainą.

PRANCŪZIJA tokiu būdu 
yra stumiama į susiglaudimmą 
su Vokietija, kad bendromis 
jėgomis galėtų gintis nuo pra 
radimų. Amerikai nepatinka 
toks nusistatymas.
KAI ADENAUER1S, KAIP 

IR DE GAULLE, 
PASISAKĖ

prieš derybas su Rusijos dik 
tatūra, Kennedy kietai atKir 
to, kad JAV teisė derėtis ar 
nesiderėti ir priminė Churcail 
lio pasisąkymą: Cteriau vesti 
derybas, negu kariauti. . .
ALŽYRE, nors teroristai va 
lomi einant per butus, bet tero 
ro veiksmų dar pasitaiko. 
GVINĖJOS vakaruose vyksta 
nedidelių kovų su Indonezijos 
įsiveržėliais.
INDONEZIJOJE yra nepasi 
tenkinimo Sukamo diktatūra. 
Sekmadienį buvo pasikėsini 
mas prieš Sukamo. Sužeisti 5 
asmens, bet Sukamo liko svei 
kas.
VENEZUELOJE pučą buvo 
sukėlę kastrininkai, bet buvo 
likviduoti.

Reikšminga, kad
NUTARTA ATLANTO SĄ 
JUNGĄ SUSTIPRINTI ATO 

MINIAIS GINKLAIS,
bet jų panaudojimas paiiKtas 
JAV prezidento nutarimui. 
Tam tikslui JAV pavedė po 
vandeninius atominius laivus 
su 80 raketų, kurios pasiekt 
gali visas Europos vielas.
CHRUŠČIOVAS atsidūręs 
sunkumuose, todėl karpąs Ru 
sijos biudžetą. Blogiausia, kad 
nėra duonos ir butų. Sovietija 
bankrutuoja.
NUSIGINKLAVIMAS nė 
per žingsnį nepajuda pirmyn. 
Maskva išrado naują priežastį 
— turi dalyvauti Prancūzija, 
o ji nedalyvauja, nes žino, kad 
š derybų su Rusijos diktatūra 
nieko neišeis. Rusija atsisak' 
ir sustabdyti atominius uandy 
mus.
NORVEGIJOS užs. reik, mi 
nisteris, lankydamasis Amer.ko 
je, pareiškė, kad NATO pajė 
gumas turi būti sustiprintas. 
NEHRU ruošia Indijos opini 
ją karui su Kinijos komunis 
tais ir, galimas dalykas su Pa 
kistanu.

— JAV mažina atominiu 
bombų gamybą.

— JAV kongreso na.ys E.
J. Drewinski siūlo sudaiyti ko 
mitetą, kuris demaskuotą Ru 
sijos kolonizmą.

KLB LONDONO 
APYLINKĖS 

lietuvių susirnkme, įvykusiame 
sekmadienį, išrnkta nauja vai 
dyba: p. Butkus, p. Biiskienė 
ir p. Bliumas ir jiems duota 
teisė į valdybą pasikviesti dar 
du narius. Susirinkimas, ap’.e 
kurį mažokai žinota, buvo ne 
gausu*.

KAS NAUJA KANADOJE
PRIEŠRINKIMINĖ KOVA PRASIDĖJO NUO

SMULKMENŲ 
Pajudintas ir mažumu klausimas.

Visos Kanados politines par 
tijos jau veikliai įsijungė j fede 
ralinio parlamento rinkinių ko 
vą. Tačiau partijos vengia ūkei 
bli programinės reikšmės pasi 
sakymų, ką būtent jos numa 
to padaryti Kanados gyvenime 
■r ką geriau, negu ligšiol buvo 
daroma.

Diefenbaker, išstatytas kan 
didatu į parlamentą Prince Al 
bert, Saskatchewano prov., 
kritikavo Toronto ekonomistą 
W. Gordoną, kurį vadino de 
fetistu už tat, kad šis, nurody 
damas, jog konservatorių vai 
džia nieku nepadeda vystytis 
ne pramoninėms provincijoms, 
psiūlęs jų žmonėms keltis į pra 
monines provincijas. Tuo tar 
pu jo valdžia žemės ūkio sri 
tims davusi geras sąlygas eks 
portuoti javus. Ir Kanados do 
leno nustatymas taip nat patai 
naus žemės ūkiui, palengvins 
eksportą.

Naujos Demokratų partijos 
lyderis T. C. Douglas, kurio 
kandidatūra išstatyta Regino 
je, pareiškė, kad svai blausia 
rinkiminė kova turės vykti tarp 
(demokratų ir konservatorių,

KLB Krašto Valdybos
delegacija

IR
DEVINTOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 

RUOŠA WINDSORE
Ryšium su IX-sios Lietuvių 

Dienos ruoša ir kitais reikalais, 
KLB Krašto Valdyba į Wind 
sorą praėjusį savaitgalį buvo 
pasiuntusi delegaciją — pirm. 
Stp. Kęsgailą, sekr. Petrą Lu 
koševičių ir inform, ved. J. 
Kardelį.

Ši delegacija Windsore su 
sitiko su KLB Apylinkės vai 
dyba, pirmininkaujamba E. 
Butavičienės ir jos sudarytu 
devintąja! Kanados Lietuvių 
Dienai ruošti komitetu, pirmi 
ninkaujamu M. Kizio.

lX-jai K. L. Dienai ruošti 
komitetas visų pirma nuvyku 
siems parodė salę, kurioje vy 
ks šeštadienio balius - banke 
tas su muzika, šokiais, buietu, 
loterija ir kt. Ši,

ARENA WINDSOR SALĖ, 
kurioje vyks masinis suvažiavu 
šiųjų j 9-ją K. L. Dieną sujti 
vimas, yra labai didelė, augš 
ta, erdvi, vėsinama (an Condi 
tioned) ir turi daug vielos pa 
sislatyti mašinoms. Visi salę ap 
žiūrėjusieji randa, kad salė ma 
siniam subuvimui yra labai tin 
karna (turi 7,500 vietų).

Aktui - koncertui yia gauta 
pačios Windsoro miesto savi 
valdybės salė —

CLEARY AUDITORIUM 
CONVENTION HALL.
Tai liuksusinė 1,200 vietų 

vėsinama salė prie pat upės, 
gražaus jos kranto, su vaizdu 
į Detroito dangoraižius. Salė 
turi labai gražų prieangį, iš ku 
rio ypač gražūs vaizdai ir pui 
kią sceną.

MENO PARODAI, 
kuriai vadovauja dailininkas 
Telesforas Valius, talkinamas 
komisijos, susidedančios iš dai 
lininkės Wier - Žebrauskaitės, 
p. Kačinsko,, p. Puidos ir P. 

liberalai gi pirmiausia tiktai 
Quebece ir Newfaundlande, 
kurio premjeras Sinalivvood 
suruošė Pearsonui triu.nfalini 
sutikimą ir užtikrino iaimėji 
-ną.

Socialinio kredito partijos 
.yderis Thompson pirmose pia 
kalbose puolo visas partijas ir 
teigė, kad tiktai jo partija ga 
Ii įvykdyti svarbias perinai 
nas.

Pajudintas ir Kanaucs mz 
žumų, kitaip — etninių grupių 
klausimas. Dabartinės /aidžios 
viešųjų darbų mimsteįis D. 
Walker suruošė etnines spau 
dos aastovams priėmimu ii k ii 
bėjo, kad Diefanbakerio vado 
vaujama valdžia buvo paian 
kiausia tautinėms mažumoms.

Šitą Walker pareiškimą rei 
Kia pripažinti pagrįstu, nes ko; 
servatorių valdžia tiki ai tauti 
nėms mažumoms davė daug 
daugiau, negu buvusi liberalų 
valdžia. Deja, tautinės mažu 
mos, kurios sudaro šeštą visų 
Kanados f.yventojų dalį, aūda 
mos nėorganizuotos, daugiau 
vargu ką galės laimėti, kai tik 
rai galėtų sudaryti rimtą jėgą, 
jeigu būtų organizuotos.

Sodaičio, meno parodoms pritei 
kytose patalpose davė Wiilisted 
meno galerija, kurioje pašto 
viai vyksta meno parodos.

PAMALDOMS 
katalikams vadovauja naujas 
energingas parapijos klebonas 
kun.V.Kaleckas. Jis jau yra ga 
vęs sutikimą, kad painallas 
laikys Windsoro vyskupas, o 
pamokslą sakys vysk. V. Briz 
gys. Evangelikams pamaldas 
organizuoja p. Puidienė.

SPORTAS
Jam vadovauja jaunas cner 

gingas vyras R. Dumčius. Yra 
susitarta, kad finalinės lauko 
teniso ir futbolo rungtynės, ku 
rios turėjo įvykti Detroite, per 
keliamos į Windsorą n įvyks 
9-tos Lietuvių Dienos metu. 
Įvertinant jaunimo dalyvavi 

mą, nutarta sporto varžybų pre 
mijas įteikti iškilmogojo akto 
metu.

Didelis ir dar nebaigtas sp 
ręsti klausimas tebėra

KONCERTO KLAUSIMAS.
Yra sumanymas pakviesti 

Čikagos lietuvių opera su „Ai 
da“. Bet ir didelis klausimas, 
ar pavyks susitarti dėl atlygini 
mo. Opera reikalauja 5000 do 
lerių, be orkestro, o orkestrui 
reikia dar apie 2000 dol. Tai 
nepakeliamos išlaidos. Vis dėl 
to, kadangi yra didelis noras 
gauti operą, tai nutarta dar pa 
siteirauti, ar ji negalėtų atlvg: 
nimo sumažinti iki priimtino 
minimumo. Jei operos klausi 
mas atpultų, nutaria tartis su 
Prisikėlimo parap. choru To 
ronte ir Gyvataru Hamiltone.

Windsoro atrama Vra
DETROITO LIETUVIŲ 

KOLONIJA, 
su kuria Windsuras bendradar 
biauja. Jau sutartas V/mdsoro

VYRIAUSIOS RINKIMŲ
KOMISIJOS SKELBIMAS

Vyriausia Rinkimų Komisi 
ja, remdamasi K. L. B. 1 ary 
dos Rinkimų Taisyklių 3 ir 4b 
pastraipomis, skelbia išrinktų 
ių j 5-lą Kanados Lietuvių B- 
nės Krašto Tarybą, narių są 
rašą:

1. Kardelis Jonas ............899
2. Simanavičius Jonas . .879
3. Bakšys Stasys .............. 85^
4. BoreviČius Jonas . . . .7 85
5. Nagys Henrkas ............731
6. Kęsgailą Steponas . .718
7. Mikšys Jonas ...............712
8. Baronas Kazys ........... 667
9. Užupis Viktoras . . . .662

10. Lelis Petras .................. 642
11. Gustainis Jonas ............623
12. Rudinskas Pranas . . .617
13. Venskevičienė Marija 577
14. Čepas Silvestras . . . .573
15. Šemogas Jonas ........... 564
15. Pavilanis Vytautas . .550
17. Skripkutė Liucja . . . .540
18. Lukoševičius Petras ..519
19. Kuolas Augustinas . 512
20. 'Kšivickas Jonas.......... 506
21. Januška Petras ..............479
22. Mališka Izidorius. . . .475
23. Pleinys Jeronimas . .470
24. Liudžius Antanas . . . 466
25. Vaidotas Vaclovas . .446
26. Bernotas Juozas . . . .446
27. Norkeliūnas Albertus 445
28. Lukoševičius Jonas . .441
29. Barisas Vytautas . . . .425
30. Sakalas Balys ..............419
Vyr. Rink. K m. pirmininkas

J. Adomaitis.
Sekretorius A. Zuoicnė.
Komisijos nariai:

D. Norkeliūnas ir J. Šiaučiulis.
KANDIDATAIS J KLB KR. 

TARYBĄ LIKO:
A. Gražys .............................402
Į. Karka .................................389
K. Norkus ............................ 383
J. Dvilaitis ......................... 355
V. Šmaižienė .......................345
V. Sonda ..............................342
St. Janušonis ....................... 335
E. Gudaitis .......................331
V. Kudžma ..........................325 

susitikimas su Detroito spau 
dos klubu, kinio paramos 
Windsoras reikalingas.

Taip šiuo metu atrodo pasi 
ruošimas 9-jai Lietuvrų Die 
nai, kuriai vadovauti sudary 
tas
DEVINTĄJAI KANADOS 

LIETUVIŲ DIENAI RUOŠ 
TI KOMITETAS.

Jo sudėtis: pirm. M. Kizis, 
kuris, be to, dar įeina į Metras 
čiui ruošti redakcinę komisiją; 
p. Kačinskas — kasininkas, 
oiletų tvirkytojas ir vienas Mel 
rasčio red.; p. Puida — butų 
reikatų vedėjas; p. Bulavičius 
— parengimo biznio tvarkyto 
jas, loterijos organizato .us; p. 
Sodaitis — koncerto organiza 
torius, p. Badikonytė (baigų 
si Detroito universitetą) — in 
formacijos ir jaunimo leikalu 
vedėja; p. Dumčius — spor 
to; p. Puidienė — evangelikų 
pamaldų organizatorė ,r KaB 
Apyl. v-bos pirmininkė E. Bu 
tavičienė — sekretorė, propa 
gandos vedėja, Metraščio re 
daktorė ir tt.

Dienos ruošos komitetą su 
daro 9 asmens, bet kadangi lai 
yra didelis, svarbus ir atsakir 
gas darbas, tai

YRA GALIMAS KOMITE 
TO PRAPLĖTIMAS.

Sis klausimas buvo svarsty 
tas komiteto su atvykusia KLB 
Kr. v-bos delegacija, o taipgi 
ir susitikime su KLB Krašto 
Tarybon išrinktais iš Windso 
ro atstovais — Petru Januška 
ir Vytautu Barisa, su kuriais 
taipgi

KALBĖTASI APIE WIND 
SORO LIETUVIŲ TARPE 

ESAMUS KAIKURIUOS
NESKLANDUMUS.

KLB Kr. Valdybos delega 
cija, vietoje susipažinusi su 
nesklandumų priežastimis ir 
konstatavusi, kad visa lai netu 
ri bendruomeninių priežasčių 
ir yra daugiausia asmeniškų 
santykių pobūdžio, padare pa 
reiškimą, kviečiantį visus 
Windsoro kolonijos lietuvius 
siekti nuoširdaus ir darnaus su 
gyvenimo bendruomeniškais

KANADOJE

Petras Lukoševičius 
gegužės 20 dieną Monlrcalio 
anglų MacGill universitete gau 
na agronomijos Daktaro laips 
nį už agionemine tema pa. ašy 
tą mokslo darbą - disertaciją 
apie miežių parazitinį reišk’ 
nį, žmonių paprastai vadina 
ma ,,kūlėmis“. Plačiau žiūrėk 

2 puslapį.

A. Pusarauskas ..................322
Z. Jurkevičienė ................... 321
A. Kudžma .......................... 320
V. Jasiūnienė ....................... 316
St. Šetkus .......................... 309
Pr. Balsevičius ..................304
V. Tautkevičienė ............ 294
E. Danilūnias ........................273
V. Vasys ...............................266
V. Rušas ..............................264
A. Ramanauskas ............... 258
P. Bastys ........................... . .245
Į. Remeikis ............................ 244
J. Skučas ...............................z 19
A. Šetikas ........................... 18"’
J. Šarapnickas .................... 181 

pagrindais, užtikrinančius visų 
lietuvių vienybę ir taiką.

OFICIALIAME POSĖDYJE 
su Devintąjai Kanados Lietu 
vių Dienai ruošti k.rnitetu, 
pirmininkaujant k-to pirm. M. 
Kiziui, KLB Krašto v-bos 
pirm. St. Kęsgailą pasveikt 
no komitetą, pasiryžusį įuo gra 
žiau suruošti 9-ją K. L. Die 
ną ir palinkėjo visuose jo dar 
buose sėkmės. Pirmininkas 
tajpgi pasveikino vindsorie 
čius, kad jų kolonija laimėjo 
du KLB Kr. Tarybos narius, 
o susitikime su jais pasveikino 
juos ir pareiškė viltį, kad jie 
bendradarbiaus su komitetu ir 
tuo

UŽTIKRINS GERIAUSI 
LIETUVIŲ DIENOS 

PASISEKIMĄ,
o Kom-tui gi palinkėjo įasti ga 
limybių su naujai išrinktais K.
L. B. Kr. Tarybos nariais bend 
radarbiausi. Daugiausia laimė 
sime kai visi broliškai ir vie 
ningai dirbsime bendruorneniš 
kais pagrindais, kurie visus 
mus jungia į vieną lietuvišką 
šeimą. KLB Kr. v bos dele 
gacija su šia vtilimi grįžo i 
Montrcalį, vildamasi, kad ga 
'ų gale nesklandumai bus 
įveikti.

Baigiant, KLB Kr. v-bos 
delegacija turi malonią parei 
gą nuoširdžiai padėkoti W,nd 
soro Apyl. valdybai, IX K. 
L. Dienai ruošti komitetui tr 
visiems vindsoriečiams, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu pris'dė 
prie delegacijos priėmimo ir 
parodė bendruomenišką nuo 
širdumą.

RAMOVĖS IR BIRUTĖS 
DEŠIMTMETIS

Lietuvos veteranų sąjungos 
Ramovė ir Lietuvos D Kng. 
Birutės šeimų moterų draugi 
jos dešimtmetis bus atšvęstas 
Jaunimo Centre Čikagoje ge 
gūžės 26—27 dienom!j. Dhui 
ge vyks ir skyrių atstovų šuva 
žiavimas. Gegužės 26 d. 10 v. 
žuvusių ir mirusių pagerbimas 
10.30 vai. /iškilmingas pusė 

dis; geg. 27 d. — posėdžiai. 
Be to, geg. 26 d., 8 vai. /ak. 
banketas. . ...
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Motinos dieną minint

PETRAS LUKOŠEVIČIUS— AGRONOMUOS 
DAKTARAS

Miela motinėle! Nors jau 
daug metų praėjo nuo tavo 
mirties, bet tu mano mintyje 
neišdilai ir žibi kaip žvaigždė. 
Rašydamas šiuos židž.us, ku 
riais savo mažų dienų svarbes 
nes valandas čia piešiu, tu ma 
no akims nepaprastu o?.rgu ir 
globotoju buvai.

Mieli nameliai, jauki pris. 
minimo vieta! Daugelis pažįsta 
tą jaukumą, kurį jaučiu savo 
užaugtą ir gyventą vietą minė 
damas. Vargų ir visokių bėdų 
spiriamas, basčiausi ir dar dr. 
bar bastausi po platų pašau 
lį; kovojau prieš priespaudą, 
tamsumą ir už savo tautos lais 
vę. Sunaikinau savo sveikatą 
ir, galima sakyt, gerą atminti 
tačiau iš galvos neišnyko kaip 
aš prie tavęs, motinėle, var 
guose laimingai gyvenau. T a 
da aš į viską nekaltybes akim 
žiūrėjau. Tik paaugęs patyriau, 
kad neviskas taip jau pasauly 
je yra gera ir gražu, kaip vai 
ko akims išrodė.

Laimingas jaunystes am 
žius! Dar ir dabar jaučiu malo 
numą tuos laikus prisiminda 
mas. Nekaltas tų dienų tikė 
jimas išnyko, kada pradėjau 
kasdieninį gyvenimą labjau pa 
žmti; kada pradėjau knygas 
ir laikraščius skaityti. Išnyko

Reikalingas aiškumas
„Nepriklausomos Lietuvos 

spaudos apžvalga 17(787) n- 
ryje matyti skaudžiai palietė 
„Vienybę”, kad jos ir drauge 
mūsų mielas bendradarbis, Vy 
tautas Sirvydas, paraše laišką, 
kuriame, atsiliepdamas į tą 
spaudos apžvalgą, teigia, kad 
„Vienybė“ niekad nenueis bim 
bininkų keliais, nes tokia yra 
leidėjos, p. Tysliavienės, valia 
ir nusistatymas.

Malonu tai girdėti. Bet to 
kio pasisakymo vis dėlto ncpa 
kanka. Reikia didesnio aišku 
mo. Sakyčiau — reikia visiško 
aiškumo, kurio, deja, „Vieny 
bėję“ ligšiol nėra. Tas ir sukę 
lia komentarų „velniavą“.

Kalbėkime visiškai atvirai, 
nesikarščiuodami, šaltai. Šitą 
„velniavą“ mūsų spaudoje su 
kėlė ilgametė spaudos darbi 
ninkė, gabi žurnalistė, Salome 
ja Narkeliūnaitė, savo kelione 
' Lietuvą, jos aprašymu ir jos 
pavaizdavimu filmuose.

Man bene pirmajam teko ją 
pakviesti į Montreal}, kur ji 
padarė pranešimą ir parodė sa 
vo filmus, susuktus Lietuvoje. 
Turiu pasakyti, nors tas man 
ir nemalonu, kad ir jos piane 
Šimas ir jos filmai nebuvo ob 
jektyvūs. Ir pranešime ir fil 
muose nebuvo objektyvios tie 
sos, kuri žurnalistui yra priva 
loma.

Kelionės į Lietuvą aprašy 
mas turėjo eiti per „Diaugą", 
bet patyrę „Draugo“ redakto 
riai, matyti, pajautė ar pamatė 
tą neobjektyvumą ir aprašymo 
neįdėjo. Tada nueita pas ma 
žiau patyrusius „Tėviškės Ži 
burių“ redaktorius ir čia tas ap 
rašymas buvo spausdinamas.

Čia man peršasi lygiagretė. 
Prieš keliolika metų p. Šalčius 
buvo pradėjęs siuntinėti savo 
rašius „Nepriklausomai L'*tu 
vai“. Man teko juos redaguo 
ti. Matyti, mano redakcija p. 
Šalčiui nepatiko, ir jis susirado 

ir mano vaikiška sielos ramy 
bė — jos vietą užėmė nauji 
tikslai, kiti siekiai ir idealai. 
Tik tu viena, brangi motinėlė, 
širdyje likai tuo pačiu vargo 
kankinės paveikslu. Dažnai vi 
sai kitu, negu tu, keliu eida 
mas niekados nepamiršau ir 
nepamiršiu tavo širdingumo ir 
tavo pamokinimų.

Pavojui esant, vieną tamsią 
naktį iš namų išleidžiant, verk 
dama tu man pasakei: „Mano 
sūneli, tu išeini, palieki mane 
sergančią, bet eik... lik išėjęs 
svetiman kraštan būk atsar 
gus, su blogais žmonėmis ne 
susidėk, saugok savo sveikatą, 
būk visuomet teisingas ir manęs 
nepamiršk“. Tai buvo tavo pa 
skutinieji patarimai.
Dabar tu ilsiesi augštame P Ivš 
kių kalnelyje, ant Šešupės kran 
to. Tavo dukterį, vienintelę ta 
vo kapo prižiūrėtoją, per karą 
mirtinai sužeidė ir ji nviė neat 
gavusi sąmonės.. O as, miela 
motinėle, esu karo audros te 
Ii, toli nuo tavęs nublokštas ir 
dėl to tavęs aplankyti ir tavo 
kapelį aptvarkyti negaliu. Bet 
mintimis dažnai esu prie tavęs 
ir kolei aš gyvas būsiu, tavęs 
neužmiršiu.

J. Kapsas.

palankesnius redaktorius „Tė 
viškės Žiburiuose“. Stebėjau 
aš tuos jo raštus ir stebėjausi 
redaktorių toleiantiškumu. nes 
p. Šalčiaus tendencija buve. 
visai aiški. Turiu pripažinti, 
kad p. Šalčius gerai mokėjo 
sensacijomis pridengti tenden 
ciją, nors man tai buvo visai 
aišku, kur tas veda.

Dabar „Vienybėje’ lender, 
cija nulemia viską. Todėl, jei 
gu „Vienybė“ nenori nuklysti 
bimbininkų keliais, ji privalo 
įgauti aiškumą ir nekeiti abe 
jojimus sukeliančios tendenci 
jos.

Pagrindinis dalykas: Ar Lie 
tuva okupuota, ai laisva? A“ 
Lietuvos žmonės, nors n komu 
mstai, gali laisvai Lietuvoje 
veikti ir tvarkytis pagal savo 
valią ir išmonę; ar jie yra dir 
guojami iš okupanto sostinės 
— Maskvos? Ar vienas Kitas 
naujas pastatas, kad ir koka 
fabrikėlis (Kauno elektrinė už 
tvanka, kaip žinome, valdoma 
tiesiogiai
iš Maskvos), ar atsveria kolo 
nialistinį išnaudojimą ir visą 
tą žmonių skurdą, kurį Rusijos 
viešpačiai bijo parodyti nuvyk 
stantiems į Lietuvą, neleidžia 
mi laisvai, be liudininkų, pasi 
matyti su giminėmis ir pažįsta 
mais ir su jais laisvai pasikalbė 
ti?

Kai šis aiškumas „Vienybė 
je" bus, nereikės ginčytis.

J. Kardelis.

PATAISYMAS
Straipsnių apie vakarų Ka 

nadą ir Edmontoną autorius 
yra A. DudaraviČius, ne A. D i 
donis.

Remk „Nepriklausomo* Lietu 
vos" laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbu* 
lietuviškas reikalas,

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS POSĖDIS EINAMIEMS 

REIKALAMS
įvyko gegužės 8 dieną NL 
redakcijoje. Nors posėdis -va: 
stė einamuosius reikalus, tačiau 
padaryta svarbių nutarimų bei 
skelta gana svarbių minčių.

Pirmininkas St. Kęsgailą 
pirmiausia pasveikino Petrą 
Lukoševičių, V-bos scKreto 

rių, su įsigijimu mokslinio lai 
psnio, nes p. Lukoševičius ga 
vo agronomijos Daktaro laips 
nį.

Pirmininkas apibūdino pir 
mmius KLB Krašto Tarybos 
rinkimų duomenis. Pirminin 
kas pasidžiaugė, kad šie rinki 
mai buvo daug sėkmingesn' 
negu praėjusieji, nes balandžio 
29 d. balsavimuose dalyvavo 
žymiai daugiau tautiečių, ga) 
visu trečdaliu balavusiųjų. Ga 
lutiniai duomenys paaiškės tik 
tai sekmadienį.

Del Lietuvių Fondo su kc 
misijos pirmininku p. Ignaičiu 
susitarta, kuris pritarė KLB

SUDBURY, Ont
TARPUSAVĖi DARBININKŲ KOVA

Mine Mill & Smelters Vv'or 
kers darbininkų unija dar te 
betęsia desperatišką kovą 
prieš Steelworkers of Ameri 
ca uniją. International Nicel 
Co. 1500 darbininkų, iš kurių 
97% balsavo, rezultatai dar 
nežinomi, o balsavimų korte 
lės laikomos užantspauduotos 
dėžėse valdžios priežiūroje. 
CLLB abiems pusėms daly 
vaujant, tiria ginčus ir, atro 
do, kad sprendimas bu3 greit 
— skaitytį balsus ar sunaikin 
ti.

Didelis smūgis prokomunis 
linei Mine Mill & Smelters 
Workers unijai, nes Toinph 
son - Manitoba INCO darbi 
-rinkai per balsavimus pasisakė 
už Steelworkers of America 
uniją. Iš 1899 darbininkų 
1226 balsavo už Steelworkers, 
o 352 už Mine Mill unijas. Ii 
jei balsus suskaičius „MM“ pra 
laimės Sudburyje 1500 INCO 
darbininkų tarpe, tolimesnis 
jos veikimas Kanadoje bus ne 
beįmanomas. Inco bendrovėje 
dirba daug lietuvių, kurie su 
mažomis išimtimis remia Steel 
workers (CIL) uniją.

Ryšium su unijų kova Kana 
dos federalinė valdžia išleido 
įstatymą, kuris įpareigoja v’ 
sas unijas registruoti jų turtą, 
narių skaičių, pranešant jų va 
dų partinę priklausomybę, oei 
asmeniškas pajamas ir turimą 
nuosavybę. Tas pats taikoma 
pramonės ir prekybos kompa 
nijoms ir korporacijoms ir kt.

Kiekvienas pilietis, suintere 
suotas kuriomis unijomis, pre 
kybos bei pramonės koinpani 
jomis, firmomis, korporacijo 
mis, visas žinias, išskyrus finan 
sinį stovį, sumokėjęs 1 dol. 
galės gauti iš Federalinės vai 
džios, statistikos biuro.

SUDBURIO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Kad suaktyvinus ir sutiksit 
nūs mūsų kolonijos spaudos 
skyrelį „N. L.” laikraštyje, ma 
loniai kviečiu visus sudbune 
čius teikti žinias iš vietines lie 
tuvių veiklos ir gyvenimo. Vi 
sos žinutės, visi įvykiai bend 
ruomeniniame bei asmeniška 
me gyvenime yra įdomūs ir 
svarbūs mums patiems, o taip 
pat mūsų giminėms, pažįsta 
miems, draugams išsiblaškiu 
siems po viso pasaulio kam 

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
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 reikalam* REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS 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.

Kr. V-bos komisijos paveda 
guotam statuti.

Nutarta pasveikinti Eduion 
tone įvyksimą Kanadoj Vale, 
rų lietuvių sąskrydį, o Valdy 
bos atstovo kelionė, kuri į Va 
karus yra reikalinga, nutarta 
atidėti.

JAV ir Kanados Kultūros 
Kongreso statutas patvirtintas 
gavus pritarimą Kultui os For. 
do pirmininko.

Dėl KLB įstatų įregistravi 
mo padaryta žygių, bet kadan 
gi jau praėjo 10 mėnesių, kai 
visi formalumai a’likti, o atsa 
kymo vis nėra, tai nutaiia tuo 
reikalu kreiptis tiesiog į Kam 
dos Minister! PirmininKą.

Pirmininkas painformavo, 
kad šį savaitgalį Valdybos iš 
rinklioji) delegacija vyksta į 
Windsorą, kur tikisi atlikti 
svarbius uždavinius, ypač xj 
šium su Devintosios Lietuvių 
Dienos ruošimu.

KLB KV Informacija.

pus. Praneškite — J. K. 1059 
Gordon St., Sudburv, Ont 
Telef. OS 35-967.
ĮSIKŪRĖ NUOSAVUOSE 

NAMUOSE
Stasį ir Anę Krivickus, ge 

gūžės mėn. 6 d„ Stanislovo 
vardo dienos išvakarėse ir jų 
naujuose namuose įsikūrimo 
->roga — pasveikino L. B. J- 
bos bendradarbiai, įteikdami 
didelį gražų paveikslą. Taip 
pat sveikino jų draugai bei pa 
žįstami ir įteikė dovanu. Po 
to jų namuose įvyko gražios 
vaišės.

USA VYRIAUSYBĖ SU 
SPENDAVO MINE MILL 

& SMELTERS WORKERS 
unijos teises daryli sutaitis dar 
bininkų vardu su darbdaviais. 
Per 5 metus kruopščia, tiriant 
išaiškinta, kad Mine Mill unija 
gavo įsakymus iš koi.unistų 
partijos, o jos vadovybė buvo 
partijos narių rankose, i as įvy 
kis labai sujaudino ir Kana 
dos Mine mill unijos vadovy 
bę, nes jaučia, kad ir čia jų die 
nos jau suskaitytos. Mine mil 
rėmėjai Sudburyje INCO dar 
bininkų tarpe irgi pergyvena 
nemalonią staigmeną.
ORGANIZUOJAMAI JAU 

NIMO VASAROS
stovyklai aukojo $15: 1. Grįš 
konis, po $10: J. Kručas, 55 .
J. Račinskas, P. Sėmežys; $2 :
K. Jonikas, Ig. Bružas, K. R> 
mas, P. Liutkus, A. Slaškev. 
čius ir $1 P. Gurklys.

Aukojusiems L. B. v Oa dė 
koja.

L. B. Apyl. valdyba.

ELEKTRINĖS ŽIRKLĖS
Neseniai viena Anglijos fir 

ma pradėjo gaminti elektrine 
žirkles, kuriomis galima kirpt, 
Lekslilines medžiagas aroa po 
pierių. Jos dirba, įjungtos į 
kintamosios elektros srovės 
tinklą. Pakanka nuspausti myg 
tuką, ir žirklės pradeda kirpti. 
Jos vienodai gerai kerpa ir de 
sinėje, ir kairėje rankoje. Vit 
ruojantį žirklių mechanizmą 
supa labai patvari spalvota nai 
loninė dėžutė. Gaminanti elek 
trines žūkles firma reklamuoja, 
kad, naudojant šias žirkles, pa 
lengvėja datbo sąlygos ir padi 
deja darbo našumas.

Petras Lukoševičius, kilęs 
.š Kūlupėnų k.. Kartenos v,. 
Kretingos ap., gimnaziją baj 
gęs Kretingoje, mokytojų kur 
sus Ukmergėje, 1941 — 1944 
metais studijavęs agronomijos 
mokslus Lietuvos žemės ūkio 
Akademijoje, tu< s mokslus 
1945 m. tęsęs Pabaltijo univei 
sitele Hamburge, agronomo 
diplomą gavo Bonnos univer 
sileto agronomijos fakultete 
1948 m.

Atvykęs Kanadon, gilino spe 
cialybės mokslus Montrealio 
MacGilI universitete, kuris 
1956 metais jam suteikė Ma 
gistro laipsnį už mokslinį dar 
bą „Tam tikrų aplinkos fakto 
rių įtaka dulkančioms miežiui 
kūlėms”, angliškai „The In. 
fluence of Certain Environ 
menial Factors on Loose 
Smut of Barley“.

KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRA 
UGIJOS SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 19—20 dd„ I oron 
te, K. L. K. Moterų Dr-jos C. 
V-ba šaukia skyrių atstovų su 
važiavimą draugijos organizu 
ciniams ir kultūriniams reika 
lams svarstyti.

Į suvažiavimą kviečiamos 
ne tik atstovės, bet ir šiaip na 
rėš ir viešnios. Svečiai gali da 
lyvauti visose suvažiavimo 
funkcijose, tiktai jie neturės 
balsavimo teisės.

Oficialus suvažiavimo adre 
sas: Nekalto Prasidėjimo Se 
sėlių narnai, 5 7 Sylvan Ave. 
Toronto, tel. LE 4-57 73.

Svečių patalpinimu Kreiptis 
į D. Keršienę, 487 Windenne 
re Avė. Toronto, tel. RO 2- 
5521.

Suvažiavimo programa
Šeštadienį, gegužės 19 d.
9 vai. šv. mišios (šv. Jono 

Kr., par. bažn., 941 Duntas 
Str. W.) ; pusryčiai (šv. Jono 
Kr. par. patalpose).

Po pusryčių suvažiavimo da 
lyviai persikelia į Nekalto Pra 
sidejimo Seselių namus, 57 Syl 
van Ave., kur vyks visa sekar 
ti tos dienos programa.

10.30 vai. dalyvių registrą 
cija ir įžanginė dalis; ccnlio 
v-bos dvasios vado žodis, kun. 
dr. Pr. Gaida; pranešimai' 
centro v-bos, „Moters’ red. 
ir adm„ c. v. rev. k-jos ir sky 
rių;

diskusijos, 1,30 vai. pietūs.
3 vai. naujų dr. įstatų prie 

mimas; naujos centro valdy 
bos rinkimai; klausimai n su 
mianymai; paskaita; diskusi 
jos; kava.

JUOKDARIAI
KAD BIMBIN1NKAI

Gegužės 1-mosios ,, l iesos“ 
numery 102(6846), raudonai 
išraižytame, pasirodžius „Saie 
go simfonijos” vaizdams, An 
tanas Bimba neišlaikė šalto 
kraujo ir paskambino Ant?, 
nui Sniečkui į okupuotos Lietu 
vos sostinę.

Bimba: Draugas Antanai, 
musų tautos vade, gal leistum 
man pasiteirauti apie kaikur.uos 
dalykus?

Sniečkus: Klausk, Antanai.

Bimba: Gavome mes gegu 
žės šventinį numerį su slraips 
niu ir pikčeriais „Gegužyje — 
Sniego simfonija“... Btoleli. 
musų moterikės pasiuto... Sa 
ko: Kas čia dedasi? Ką jūs, 
jau mus pametate, o puolole 
prie nuogų mergų su atkištom 
bambom?.. Kaip čia dabar yra 
Antanai?

Sniečkus: Nugi jūsų Iš Kali 
fornijos , buvo atvykę pas mus 
Ice capade. tai draugui Niki 
tai taip patiko, kad sako: Mes 
ir čia turime pralenkti Ameri 
ką.

Bimba: Betgi mūsų kalife, 
nietės ne nuogo*. , .

Sniečkus: Taigi tame ir rei 
kalas, kad mes turėjom Anie 
riką palenkti, tai, kaip matai, 
ir pralenkėme — iū»ų pusmir 
gės, o mūsų vi»ai nuogos.,. Ot 
ir pralenkėme!

Bimba* Bet vi* dėlto, dmu

Gavęs Magistro laipsnį, P 
Lukoševičius MacGilI univer 
siteto buvo išsiųstas studijų gi 
linti į Iowa State College, J. 
A. V., kur jis specializavosi 
pas žymų mokslininką J. E. 
Sass.

Šiemet, 1962 metų gegužės 
30 dieną Petras Lukoševičius 
oficialiai gauna Daktaro laips 
nį MacGilI universitete už d 
sertaciją „Effects' of mineral 
nutrition and certain other en 
vironmental factors on loose 
smut development in barley“.

Malonu, kad Montrealio lie 
tuvių kolonija vis daugiau s> 
silaukia įvairių augštos kvaili, 
kacijos specialistų. Malonu pa 
sveikinti naują Daktarą ir pa 
linkėti jam sėkmės savo specia 
lybės darbų srityse ir iietuviš 
kuose baruose.

Sekmadienį, gegužės 20 d.
11 vai. šv. mišios (Pus. pa 

rap. bažnyčioje, 1021 College 
St.) Iškilminga agape (Pris 
par. patalpose),

prelegentė p. O. Backicnė, 
Washington, D. C.

Suvažiavimo uždarymas.
Smulkesnę programą patei’ 

sime vietoje.
Iškilmingoji suvažiavimo dalis 
prasideda sekmadienį, ii vai. 
šv. mišiomis, Prisikėlimo para 
pijos bažnyčioje. Pamokslą 
sakys Tėvas J. Borevičius, S. 
J. iš Montrealio.

Toronto ir kiti skyriai, kurie 
tik turi — dalyvauja pamaldc 
se su savo vėliavomis; mote 
rys su taut, rūbais. Visos kvie 
čiamos eiti prie šv. komunijos.

Po pamaldų kavinės patai 
poje Pris. par. sk. moterys 
ruošia agapę, į kurią kviečia 
visus suvažiavimo dalyvius, 
dvasios vadus, šv. Jono, savo 
ir aplinkinių skyrių nares, ku 
rums tik įmanoma į šią šve r 
tę atvykti.

Agape metu kalbės O. Bač 
kienė is Washingtono, D. C. 
Prelegentė, Lietuvo spasiunti 
nybės patarėjo dr. St. Bačkio 
žmona, yra ilgai gyvenusi Pra 
ncūzijoje, daug keliavusi, pa 
žįslanti pasaulio katalikių mo 
lerų judėjimą ir galinti daug 
apie tai papasakoti.

Padarykime šią šventę stip 
raus katalikiško veikimo ii gra 
žaus trpusavio bendravimo dc 
monstracija.

Visas maloniai kviečia
K. L. K. M. Cntr. V-ba.

NEB1MBĖTŲ.. .

gas Antanai, ar neperdaug 
iau ?

Sniečkus: Tokia draugo 
kitos valia... Jam patinka...

Bimba: Bet kaip mums da 
ryti su mūsų moterikėrris?

Sniečkus: Sakykite joms, 
kad nuogos mergos yra nauja 
priemonė platinti komunizmui. 
Vyrai lys, kaip musės prie me 
daus...

Bimba: Vis dėlto kažkaip 
ne kas: nuogas komunizmas... 
Jau ir taip jūs ten nuogi... O 
dabar... ir bambos atkištos... 
Tai jau perdaug.

Sniečkus: Draugas Bimba, 
nebimbėk perdaug... Jeigu ne 
tiktai pasakyta, bet ir parod 
ta, tai bimbėjimui galas!

Bimba: Aš tai galiu nebim 
beti, bet kaip sulaikyti nuo bim 
bėjimo mūsų motenkes?

Sniečkus: Sakykite; Visos 
priemonės geros, kas pasitar 
nauja sovietiniam imperializ 
mui ir kolonialijmui. Supran 
ti?

Bimba: kaip gi nebimbėsi, 
jeigu bambos išveistos ir mūsų 
moterikės siunta bimbėda 
mos...

Sniečkus: Kita vertus, ko 
kios gi jos būtų bimbininkė*, 
jeigu nebimbėtų? Tai n nalū 
ralu. Tegu sau bimba...

Mandrapypki*.
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Kovose dėl Lietuvos laisvės
RAŠO VYT. SIRVYDAS

GALVANAUSKO — GAIGALAIČIO VIZITAS LONDONE
1921 metai nepriklausomai 

Lietuvai viduje turėjo gražiu 
prošvaisčių, bet užsienyje bu 
vo sunkūs ir pavojingi. Ji te 
buvo de facto, ne pilnai d = ju 
re pripažinta. Pabaltijo valsty 
bių de jure pripažinimu Aliau 
tų Vyriausioji taryba svarstė 
posėdyje Paryžiuje sausio 26 
d. ir nutarė pripažinti Latviją 
ir Estiją, bet ne Lietuvą, nes, 
Lordo Curzono žodžiais, „jos 
sienos ore kabojo“ ir turėjo 
ginčą su Lenkija dėl Želigovs 
kio smurtu paimto Vilniaus. 
Ši žinia, kaip tuometinis Lietu 
vos URK dr. Purickis anglu 
konsului Kaune, Wiltonui, ir 
pranešė, sunkiai krašto nuolat 
ką pritrenkė. Nebuvo išspręs 
tas nė Klaipėdos likimas. Pran 
cūzijos remiama, Lenkija nore 
jo Lietuvai užkarti uniją ar fe 
deraciją. Tai paryškino Lenk' 
jos URM kunigaikštis Sapie 
ga pasikalbėjime su Lordu Cur 
zonų Londone vasario 14 a.

Curzonas pasakoja: „Sapie 
gos politikos siekis aiškus: 
Lietuvą prispirti priimu šiok'ą 
‘okią uniją su Lenkija“.

Tai patiriame iš anglų dip 
lomatijos dokumentų rinki 
nio, kurj anglų vyriausybe iš 
leido pernai rugsėjų vardu Bri 
tish Documents on Foreign 1 o 
licy, Tomas XI.

Dr. K. Griniaus kabinetas 
todėl nutarė Londonan pasiųs 
ti finansų ministerį E. Galva 
nauską ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos narį dr. Gaigalaitį. 
Lietuvos Atstovo Londone, 
Naruševičiaus lydimi, jie atsi 
lankė anglų URM. Prj-inė šta 
bo narys p. Gregory, kuris Cur 
zonui pateikė Šį memoiandu 
mą:

LIETUVA NORI 
KLAIPĖDOS

Vasario 15 d. turėjau ilgoką 
vizitą trijų žymių lietuvių. 
Naiuševičiaus (Lietuvos Atsto 
vo Londone), dr. Gaigalaičio 
(Mažosios Lietuvos 1 ar j bos 
delegato) ii E. Galvanauske 
(Lietuvos finansų ministerio). 
Pasikalbėjimą pradėjo dr. Ga. 
galaitis, pareikšdamas, kad pri 
brendo reikalas išspręsti Klai 
pėdos likimą. Prancūzų oku 
pacija, sakė, gyvenimą veik su 
paraližavo, kadangi trukdo pa 
stovesnį išsprendimą. Gen. Od 
ry nekreipia jokio dėmesio lie 
tuviams, ir visą administraciją 
palieka vokiečių rankose. Lie 
tuviai įsitikinę, kad prancūzų 
politinis siekinys yra Kla.pė 
dai neleisti apsijungti su Lie 
tuva, tikslu šios preaybą slo 
pinti ir versti priklausyti Len 
kijai. Klaipėdai gi būtina tu* 
tuoj sueiti į prekybos santy 

kius su Lietuva.
Atsakiau, kad politiką ir pre 

kybą bus lengviau spięsti jų 
nemaišant. Jau daroma žygių 
Ambasadorių Konferencijoje 
leisti sudaryti Klaipėdos - Lie 
tuvos muitų sąjungą. Mes, ang 
lai, tam visiškai pritariame, 
sakiau, mane stebina, kad eko 
nominiai santykiai nebuvo an 
ksčiau iškelti, politiką palie 
kant nuošalėje nes ją sunkiau 
spręsti ir ji išsispręs patogiam 
laikui atėjus.

Pareiškiau, esu tikras, lietu 
viai klaidingai prancūzų poli 
tiką įsivaizduoja. Prancūzai, 
<ka|p' mes Dancige, priverst * 
vietine vokiečių administracija 
naudotis. Tas nereiškia, kad 
ateityje nebus reformų. Svet. 
mam atėjūnui juk sunku sta 
ga apversti ilgus metus gerai 
veikusią vietinę administraciją. 
Pliko principo dėliai, Datų ne 
išmintinga tvarką ardyti. Vis 
kam yra laikas. Kaip visos - 
ginčijamose srityse, faktai ”ie 
nas kitam prieštarauja, bet 
Klaipėda, nesakysiu grynai v o 
kiškas, bet, rodos, suvoKiern 
tas miestas. Mano patikima sta 
tistika sako, 20 gyventojų nuo 
šimčių vokiečiai, 60 nuoš. su 
vokietinti lietuviai. Kadangi 
jie per amžius buvo vokietina 
mi, tai skaitomi vokiečiais. Be 
to, tikyba, protestantai. Liku 
tis gryni lietuviai. Statistiką 
primenu ne tikslu paveikti ga 
• utinį Klaipėdos likimą, ar tiku 
lu pasakyti, kad etnogi aliniais 
sumetimais ji neprivalėtų ati 
tekti lietuviams. Noriu pabrėž 
ti, kad jau nėra taip aišku, jog 
nuėstas grynai lietuviškas. Ry 
tų Europą aptvarkant, be abe 
jojimo, Klaipėda teks Lietu 
vai, ir mums Vakaruose nešina 
gu, kad aptvarkymas nusidel 
šia.

Dėl to, kurią nors tautą iš 
imtinai kaltinti, nėra reikalo. 
Jei viena kitai rodytų noro 
kompromisais su kaimynais su 
gyventi, greičiau įsikūnytų vi 
sų teisėtieji siekimai. Dauge 
lio klausimų — jų tarpe ir Klai 
pėdos — negalima išskirti iš 
šio bendrojo aptvarkymo. 
Kaip tik Rytų Europos žemėla 
pis šiek tiek paaiškės, ir gyve 
nimas apsiramins, ir mažesni 
kampeliai savo vietas ras.

AR ANGLIJA REMIA 
LENKIJĄ?

Gregorio memorandumas 
toliau sako:

Čia Galvanauskas Anglija 
orikišo Lenkijos - Lietuvos fe 
deracijos rėmimą, o Šiai ide 
ai visi atsakingi lietuviai griež 
tai priešingi. Lenkija gyvena 
ekonominę suirutę ir feūeraci 

ja tik išnaudotų Lietuvą, ku 
rios bendra medžiaginė gero zė 
ir gamybiniai našumai v ra žy 
miai augštesnio laipsnio. Lietu 
vos karinį pajėgumą lenkai pne 
tai išnaudotų naujoms avantiū 
roms. Lietuva turi gražių vii 
čių finansiškai susitvarkyti, o 
Lenkija bankroto pakaštdje 
ir gali bile valandą suirt. Ku 
ns gi lietuvis gali noreli, kad 
jo valstybė būtų surišta su to 
kia, kurios tolimesnis gyveni 
mas abejotinas? Be to, savo 
agresijomis per du nu tu len 
Kai tiek lietuvius supykdė, kad 
ims daug metų iki visos žaiz 
dos užgis. Geriausia išeitis čia 
būtų Aliantams pripažinti Lie 
cuvą de jure ir leisti jai savo Ii 
kūną kurti.

Atsakiau, p. Galvanauskas 
privalėtų iš galvos išmesti nuo 
monę, būk Anglija vykdo ki 
tą negu taikos įgyvendinimo 
politiką. Mes tenorime, kad 
visur įsiviešpatautų teisingu 
mas. Klausimi.s sprendžiame 
•r bendru požiūriu ir kiekviena 
paskyrium. Lietuvos atžvilgiu 
mes ne tik nesiekiame, bet ir 
nenorime jai užkrauti jai nepr; 
imtinus sprendimus. Mes ki 
paskutinių vis Lenkiją span 
džiame elgtis su Lietuva te« 
singai. Dėl šito, mes, Kaip Sa 
piega mums aną dieną pr„..e 
šė, net netekome populiarumo 
Lenkijoje. Vilniaus okupac 
jos krizei brinkstant, mes per 
du ar tris mėnesius j uršuvai 
teikėme protestą po protesto 
(demarche). Sakeme, Lietuvo 
tokia pat suverene valstybe 
kaip Lenkija — vis tikslu pa 
lengvinti abiejų susitarimą. Ne 
praleidome (progos reikalauti 
išklausymo teisėtų lietuve,- 
reikalavimų. Jei nepavyko, 
tai ne iš mūsų kaltės. Ir da 
bar turime viltį, kad Tautų S- 
ga viską išlygins, todėl jai tei 
kiame visą savo paramą. Tą pa 
tj daryti patariame ir Lietuvai 
ir Lenkijai.

TS jau yra pareiškusi, jai 
būtų malonu, jei Lenkija ir 
Lietuva tiesioginiai susitartų 
ir nebereikėtų plebiscito Vii 
niaus krašte, kuriam ab. jsipa 
reigojo. Ją pasekdami, ir mes 
sakome, būtų smagu jei sus; 
tarimas Kaune plebiscitą pada 
rytų nereikalingu.

Nesame, taip pat, įsipareigo 
>ę nei federacijai, nors, musų 
nuomone, ji duotų visokerio 
pos noudos. Mūsų čia pažiūri: 
šitokia. Šiandien visos tiys T a 
baltijo valstybės nepriklauso 
mos. Nepriklausomybę galima 
padarė bolševikų tarptautinė, 
arba priešvalstybiška revoliu 
cija. Latviją ir Estiją jau pri 
pažinome de jure, nes norime 

padėti joms kurti tautin’ - vals
tybinį gyvenimą. Kas gali pa 
sakyti, kiek ilgai jos lokiu gy 
venimu džiaugsis! Jei ilgai, 
mums būtu džiugu. Bet jei ai 
eitų pražūtis, ar nuosmukis, 
mūsų ranka jų neišgelbetų. i* 
sakomybės čia negalime pasi 
imti.

ANGLŲ NUOMONĖS 
APIE LIETUVĄ

Mums būtų smagu matyti 
ir Lietuvą tvirtėjančią, sve ką, 
save išsilaikančią valstybę, f a 
dėsime kuo galėsime. Bet Lie 
tuvos padėtis skiriasi nuo Lc t 
vijos ir Estijos. Šių pajūris Ru 
sijai būtinas. Tegul jos ir to 
liau gyventų nepriklausomo 
mis valstybėmis, geograane 
padėtis, vistiek, jas verstų jieš 
koti artesnių ar ypatingų san 
tykių su atkun'ančia Rusiia, 
Kuri juk negali išsižadėti jai rci 
kalingų kelių. Kitais žodžiais, 
jos bus verčiamos šlietis prie 
Rusijos.

Lietuva Rusijai gr nebūtina. 
Tačiau, ją supa trys „lipius 
kimynai. Kiekvienas nori, kad 
ji šlietųsi prie jo. Viena atsi 
skyrusi ji negalėtų gyventi. Pc 
litika neleistų. Ji turės linkti a; 
Vokietijai, ar Rusijai, ar Le" 
kijai. Pirmoji kryptis mums ne 
pageidautina. Apie ją nėra ko 
kalbėti. Nuo antrosios Lutu 
va pati savo valia atsikratė. 
Lieka trečioji, kuri paviršium 
atrodo savaiminė. Juk mri ver 
tę tikėjimo, kultūros ir islori 
jos ryšiai. Mums įtikinančiai kai 
bama, jei nebūtų politinės agi 
tacijos, niekas nekliudytų lie 
tuviams ir lenkams sueiti turi 
mų bendrumų pagrindu. Mu 
ms sunku nuspręsti, kieK siose 
kalbose yra tiesos nes praneši 
mai vienas kitam priešlaiauja. 
jei to nėra-, privalėtų būti.

Lenkija dabar, tiesa, biogo 
se sąlygose. Daugelį jos ikšiam 
padarytų žygių, tenka apgai 
lauti. Jos agresyvumą, ypač 
Lietuvos atžvilgiu, mes visur 
atvirai pasmerkėme, -‘.tekyje, 
taip pat, darysime v.s .ą nuo 
tolimesnių avantiūrų sulaikyti. 
Yi a pagrindo manyti. Kad pra 
ėjusi vasara (kur bolšeeikų ar 
mijos atsidūrė prie Varšuvos 
vartų), ją pamokė ir, nors išlė 
to, darosi protingesnė. Mes ją 
vis skatiname atsidėti vidaus 
atstatymui, o kaimynus palik 
ti ramybėje.

LENKIJA — VERSALĖS 
KŪDIKIS.

Lietuva neprivalo pamilsti, 
kad Lenkijos atkūrimas yra 
vienas Versalės sutarties uždą 
vinių. Jos žlugimas sutartyje 
padarytų spragą. Kiek tai nuo

Vaizdas į Vilniaus katedrą (;• okupanto paversta muzėjum) 
ir Vilniaus miestą, iš vieno Vilniaus namų lango.

jų priklausytų, Aliantai nepn 
leistų. Todėl Lietuvai tenka 
skaitytis su faktu, kad Lenki 
jos palaikymas yra Aliantų in 
teresas. Jos užsienio politika 
turi su šiuo dalyku skaitytis. 
Aišku, tai nereikia, kad turime 
tikslo Lietuvą pavesti Lenki 
jai ponauti. Dabartinio ginčo 
metu, kaip sakiau, abi valsty 
bes laikome lygiomis, suvere 
nėmis tautomis. Neturime jo 
kio noro nuo šios lnijo„ atsisa 
Kinėti. Tačiau, ir Lietuva pri 
valėtų prisiderinti Antantės po 
litikai. Tegu nesvyra bolševiKų 
ar vokiečių pusėn, ju gias-m 
mų paklususi. Į Lietuvą žiūri 
me ilgų metų žvilgsniu. Jos Ii 
kimą mums tenka spręsti beud 
ruošė Rytų Europos ateities rė 
muose.

Galvanauskas čia pareiškė, 

Kad valstybių grupavimas fede 
lacijomis ar sąjungomis ne vi 
sada geriausias kelias taikai iš 
laikyti. Kaip kada, tok.ė poli 
tiniai sugrupavimai pažeidžia 
dalyvių ekonominius interesus, 
nes stipresnieji, ar didesneiji, 
išnaudoja mažesnius ir silpnės 
nius. Prieškarinė diplomatija 
juk ėjo antantų keliais. Dabar 
tikima, kad tokias sąjungas pa 
keis tautų bendravimo, be iš 
naudojimų, keliais.

Atsakiau, tai siektinas idea 
las, bet gyvenime dar netobu 
lą pasaulį. Tautų Sąjungai ne 
įsigyvenus, Rytų Europai kito 
Kelio nematome kaip tinkamo 
mis sąjungomis išlyginti valsty 
bių kivirčius. Čia tiksli priemo 
nė prieš po karo įsiv.iaujaii 
čią „balkanizaciją“. Etano 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
14.
Nejauku buvo Kaune, kai Barvainis, palaidojęs paskuti 

nes į Lilę viltis, grįžo į Klaipėdą. Tiesa, dabar jis jau beveik 
ir nesigailėjo tos trumpos praeities, nors ji jam sunkiu išsisky 
rimo su Viktorija metu buvo sušvitusi vilties žvaigžde. Nauja 
pažintis Milės asmeny jo vaizduotėje visai pakeitė Lilės vaiz 
dą. O vis dėlto sąmonėje ir nuotaikose paliko kažkokių nema 
Jonių nuotaikų, nuosėdų.

Nors Barvainis buvo pasimetęs jau nuo antrojo „išlaisvini 
mo“ laikų ir klaidžiojmų keliu ėjo į visišką savęs praradimą, 
bet simpatingos moters poveikis kažkaip magiškai jį stimulia 
vo, ir jis susirasdavo jėgų laikytis dar žmogaus augštumoje, 
kad ir morališkai klupdamas ir šlubuodamas. Gal todėl, nete 
tęs Lilės, jis taikstėsi jau atsiremti į Milę.

Tiesa, užimtas kasdieniniais darbais, kurie absorbavo visą 
io laiką, beveik nepalikdami laisvalaikio ir todėl žmonai jis 
daug laiko nei negalėjo skirti, bet ta būsena, jog jis jautėsi ne 
vienas, jam buvo didele moraline atrama. Ir moteryje, zmono 
je, jis jautė didelę moralinę atramą, lėmusią ir jo dvasinę pu 
siausvyrą, kokia jam tuo metu buvo galima. Todėl netekęs 
Viktorijos, jis drauge neteko ir tos pusiauvyros, kuri reguliavo 
jo asmeninį gyvenimą. Natūralu, kad tokia būsena jame reiš 
kėši moters pasilgimu.

Tamsi naktis, kurią jis turėjo grįžti į Klaipėdą, kažkaip 
derinosi su jo nuotaika ir todėl buvo ypatingai sunku.

Praeinant pro saugumo rūmus, visu kūnu prabėgo šalčio 
Šiurpuliai. Kaip gyvi prisiminė enkavedistų tardymai.

Ne vienam, su kitais, jam teko kabinėti Vasario 16 pro 
ga tautines vėliavas. Niekas jo ir nepagavo tas vėliavas kabi 
nėjant. Bet saugumas, padedamas lietdĮviškųjų komišdavikų, ap 
čiuopė patriotus studentus ir jiems, ne kam kitam, teko už tai 
atsakyti.

Barvainis buvo paimtas į rūsius, kurių langus okupantas 
aklinai užmūrijo. Barvainis, kurio žmona viena alpo namie pa 
ukta, buvo tardomas ir kankinamas taip, kaip tiktai rusų enka 
vedulai moka kaukiau. Pirma jį laikė absoliučioje tamsoje. 

Jis nežinojo, kiek laiko — gal dieną, gal dvi, gal visą savaitę, 
nes ir iš išorės garsai, pagal kuriuos galima būtų spėlioti laiką, 
rūsio nepasiekė. Buvo tamsu ir nyku. Net žingsniai mirdavo 
be garso tamsoje. Ir staiga paleisdavo prožektorių, šviesas, ku 
rios spigindavo iki kaulų smegenų, net per rankas, kuriomis jis 
bandė gintis nuo tos baisios šviesos. Šviesa tokia buvo stipri, 
taip žiauri ir taip įkyri, kad tartum skrodė visą jo kūną kiaurai 
Jis skrodė jo rankų, kuriomis jis gynė akis, visus jų audinius, 
ir jis pro uždaras akis matydavo rankų kaulus. Nebuvo (mane 
mas joks miegas, joks poilsis. Sukniubdamas į kambario kam 
pą, jis begalines valandas gynėsi nuo tos baisios šviesos.

Taip išvargintą, pasikviesdavo enkavedistas tardytojas. 
Barvainį du vyrai imdavo po ranka iš abiejų pusių ir ap 
akintą vesdavo pas tardytoją. Vyrai išnykdavo, o tardytojas 
•mdavo kvosti, pirma įspėjęs:

„Tu žinai, kad Sovietų Sąjunga yra teisinė valstybė. Vis 
kas gali būti daroma tik pagal įstatymus. Bet įstatymai turi 
būti griežtai pildomi. Sakyk, tu nacionalistas?

„Ne, aš lietuvis“.
„Lietuvis?!...
„Taip. Aš tiktai lietuvis“.
„O kas iškabino lietuviškas vėliavas mieste vasaiio 16 

dieną?”
„Nežinau“.

„Nežinai, tu šunsnuki!...“
Sukruvintą ir iškankintą „teisinės valstybės“ pilietį, Bar 

vainį, išvesdavo vos gyvą atgal į tamsią kamerą...
Elektronišku greitumu Barvainio sąmonėje prabėgo frag 

mentas iš tų tardymų, kurie sutrikdė visą jo gyvenimą ir išve 
dė iš pusiausvyros.

Tai buvo 1945 metais. Barvainis jau buvo vedęs ir gyve 
no Kaune. Po tardymų Barvainis sirgo du mėnesiu. Buvo ne 
tekęs sąmonės. Bet nesant jokių įrodymų ir, kaip jis spėjo, 
tardytojam įsitikinus, kad jis nekaltas ir kažkokiu stebuklingu 
būdu, buvo paleistas. Su pakirstais nervais ir sutrikdyta sveika 
ta. Kartais būdavo visiškai nesavas. Kažkas Viktorijai pata 
rė Kaune nepasilikti, ir Barvainiai ilgai negalvodami, skubiai 
persikėlė Vilniun. ts

Vilniuje, jiems beveik nepažįstamame mieste, gyvenimas 
teko pradėti iš naujo. Tai buvo jų abiejų treti praktikos metai. 
Ir tai buvo jau po karo. Tačiau okupacija jau stiprinosi. Ru 
sų užplųjįmas augo ir didėjo. Vilniuje pakeitė miesto gatves, 

škabas, įrašė rusų kalba. Okupantas grobė bažnyčias ir plė 
šė jų turtus. Ypač grobė auksą ir sidabrą, kuriuo Vilnius buvo 
turtingas nuos senų laikų. Graibstė meno kūrnius, apsirengimą 
ir visokį turtą, koks tiktai pasitaikė po ranka. Ko nepagrobė 
viešai, vogė ir graibstė kiekvienas skyrium ir visais „socialist! 
niais kolektyvais“ slaptai.

Okupantas nusiaubė visą miestą. Perkimšti traukiniai rie 
dėjo į Maskvą, pilni Lietuvos gėrybių.

Prie okupacinio amaro prisidėjo iš kalėjimų paleisti kr: 
minalistai. Prisidengdami „išlaisvintojų“ kaukėmis, dieną ir 
naktį plėšė ir vogė.

Nesaugu buvo Vilniaus mieste. Naktį ir dieną, nežinia 
vagys ar plėšikai, ar administracijos pareigūnai, zujo po kie 
mus, namus ir butus. Vienur jėga įsilauždami, kitur apgaule 
įsiverždami plėšė, vogė, prievartavo moteris, žudė vyrus. Ne 
buvo nakties, kad rytą neišgirstum kaimynų patylomis pasako 
jamų naujienų, jog šen ir ten „vyresnysis brolis", atėjęs „kaip 
tikrasis išlaisvintojas“, brutališkai siautėja.

Barvainių įsikūrimas Vilniuje sunkiai apsakomas. Jie 
kažkaip vis dėlto rado mažą butuką Miškų gatvėje. Lova, 
stalas tai buvo svarbiausia. Ir virtuvė. Vėliau atsirado gera kai 
mynė, kuri galėjo prižiūrėti vaikus, kai jų Barvainių šeima su 
silaukė.

Barvainio minčių nuotrupos nutrūko, nes jis pasiekė ge 
ležinkelio stotį. Tiesa, stoties nebuvo, — ji buvo subombar 
duota. Traukinį jis jau rado. Gavęs biletą. Barvainis susirado 
laisvą vagone kamputį ir suglūdo patamsėję.

Pro langus kurį laiką jis matė rudenėjančio dangaus tam 
šią mėlynę, kurioje žibėjo negęstančios žvaigždės.

Barvainis susigraudino, kai tą dangų pamatė nuskendusį 
Nemuno vandenyse. Tyliai Nemunas plaukė, tiktai jo van 
dens srovės judino ir kraipė dangaus skliaustus.

„O tu, mūsų Nemune upeli“, — galvojo Barvainis, — 
kiek tu nuplukdei vandenėlio, kiek ašarų ir kraujo brolių lie 
tuvių... Tiktai kažin, ar taip yra gerai? Ar nuolankumu, tyla 
ir nesipriešinimu galima laimėti? Ar miško brolių žygis ir au 
ka neprasmingesni už. tylų pasidavimą?.. Ne! Taip pasiduoda 
mi mes tikrai nieko tautai ir tėvynei nelaimėsime... Kas nesiryf-, 
ta į kovą už savo būvį, tas iš anksto apsisprendžia pralaimėti... 
O aš? Kas aš? Kaip gi aš egliuosi?“ — ir su ta mintimi Bar 
vainis susnūdo.

Bu« daugiau.
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Mosklo - Technikos naujienos ,
LAISVASIS PASAULIS OLIMPIADĄ Iš TOKIO 

MATYS TELEVIZIJOJE

kultūrw£#kkovika Priežodis
DAILININKAI A. A. TAMOŠAIČIAI E. MIEŽELAITIS

Televizijos savininkai 1964 
metais, gali tikėtis pasaulinę 
olimpiadą matyti ištisai, tiesiog 
š Japonijos. Tam tikslui bus 
panaudoti dirbtiniai Žemės pa 
lydovai. Daromi bandymai ro 
do, kad tam tikslui užteks tu 
ių Žemės satelitų.

Amerika bandė sudalyti ap 
link Žemę varin'ų adatėlių žie 
dą, bet satelitas, kuris turėjo 
nutiesti aplink Žemę tų adatė 
!ių juostą, geiai neveikt ir aua 
tėlės liko susimetusios į žiups 
nius. Dabar tokio būdo atsisa 
Kyta. Ir jau yra padarytas ban 
dymas televizijos vaizdus gau 
ti specialaus satelito pagalba. 
Bandymas nusisekė, prieš maž 
daug dvi savaites, kai televiz’ 
jos vaizdai buvo gauti per ..ate 
litą.

Tikimasi, kad paleidus tris 
satelitus, išdėstytus tam tikrai., 
atstumais vienas nuo kilo dide 
liame augštyje, televizijos vai z 
dus galima bus gauti nenutrū 
kstamai dieną ir naktį. Todėl 
Olimpiados žaidimus, kiltie Ja 
ponijoje vyks 1964 melais, tik 
riausiai galės matyti visi, kas 
tiktai norės.

IŠRADO VAISTUS NUO 
REUMATIZMO?

Montrealio gydytojas Lit 
man paskelbė, kad jis išradęs 
vaistus, kurie apsaugo nuo reu 
matizmo ir jį gydo. Vaistus jis 
pavadino savo vardu — Lif 
Cort, kas rodytų, lyg jų sude 
damąją dalį sudarytų Cort.so 
nas ir dar kažkas, kas yra pa 
ties Lifmano, bet dar laikoma 
paslaptyje. Dr. Lifman vaiš 
tus išbandęs šimtu atvejų ir tei 
gia, kad jie geiai veikiu.

Bet „Gazette“ ryšium su tuo 
paskelbė, kad šis gydytojas 
yra amerikietis ir Kanadoje ne 
išlaikęs egzaminų, o jo vais 
tai nepatikrinti ir todėl nelei 
džiami vartoti.

Rytojaus dieną tas pat „Ga 
zette“ paskelbė Artrito sąjun 
gos aiškinimą, kuriame pasaky 
ta, kad Lifmano vaistų komb’ 
nacija yra gerai žinoma, ta- 
Cortizonas ir vyriški ir moteriš 
ki hormonai. Šie vaistai kai 
kam palengvinę skausmus, bet 
kai kam iššaukė labai n< malo 
nių komplikacijų, pav. — pas 
vyrus pradėjo augti krūtys, 
pas moteris sutriko regulai ir 
kt. Todėl šių vaistų vartoji 
mas nepriimtnas.

PRIKELIA ŽMONES IŠ 
MIRTIES

Bulgarijoje per pastaruosius 
penkerius metus buvo grąžinta 
gyvybė 45 asmenims, pergyve 
nusietus klinikinę mirtį. 20 iš 
šio skaičiaus asmenų buvo vi 
siškai išgydyti ir gyvena iki 
šiol. Ypač didelis medicinų 
mokslo laimėjimas — Pcnkos 
Naidenovos išgelbėjimas iš kli 
nikinės mirties, kuri buvo už 
trukusi ištisas 15 minučių.

Tai atsitiko praėjusių metų 
kovo 24 d. Gydytojų tobulini 

mosi institute, Sofijoje. Medi 
cinos sesuo Naidenova nukėlė 
sterilizatoriaus dangtį, noiėde. 
ma į jį sudėti chirurginius ins 
trumentus. Tuo momentu ją 
trenkė trifazė 380 vokų ekkt 
ros srovė. Naidenova buvo už 
mušta. Čia pat buvusių gydyto 
ių pastangos nieko nepadėjo.

Tuo momentu kažkas pris 
minė širdies chirurgijos specia 
listą A. Deredžijaną. Visų at 
mintyje dar buvo gyvas jo ž.yg 
darbis gelbstint panašiomis są 
lygomis gyvybę berniukui iš 
Plovdivo.

Praslinko 15 įtempto lauki 
mo minučių. Pagaliau gydyto 
ias atvyko. Nelaukdamas, ko! 
ous atgabenta dirbtinio kvėpa 
vimo aparatūra, gydytojas, už 
spaudęs pirštais mirusiujui no 
sį, ėmė pūsti orą į jos atšalu 
sias lūpas. Paskui jis tęsė dirb 
tinį kvėpavimą per kaučiukinį 
vamzdelį, įkištą į tranchėją. 
Sekundės bėgo. Medicinos nu 
rodytas klinikinės mirties laike 
tarpis jau buvo praėjęs.

Negaišdamas laiko, gydyto 
jas perplėšė mirusios moters 
rūbus, ištepė jos krūtinę jodu 
jr paprastu peiliu (chirurginiai 
instrumentai dar nebuvo atga 
benti), čia pat, nelaimės vietų 
je, ant kambario grindą, atida 
rė jos krūtinės ląstą. Rankc, 
mis jis ėmė masažuoti neLegy 
vą širdį. Penkios minutės pa 
baigoje širdis suvirpėjo. Tai 
fibriliacija — mirties ženklas 
Elektriniu defibriliatoriumi gy 
dytojas užgesino virpesius, ta 
čiau šrdis vis dar neplaKČ. Vėl 
masažas. Ir pagaliau pasu odė 
pavieniai širdies susitraukimai, 
o paskui vėl bloga lemiantis 
virpėjimas. Vėl įjungiamas de 
fibriliatorius, ir vėl nurimsta 
širdis. Trečią kartą gydytojas 
Deredžijanas ėmė masažuoti 
širdį. Širdis ėmė plakti. Ch ,-ur 
gas palietė moters ranką ir pa 
juto silpną pulsą.

Ligonė pirmą kartą įkvėpė. 
Staiga pakilo kraujospūdis, 
žaizda ėmė kraujuoti. Tuo me 
tu ligonė buvo pernešta į ope 
racinę, kurioje buvo toliau te 
siama kova už jos gyvybę. Bai 
giant užsiūti žaizdą, ligonė 
ėmė dejuoti ir blaškytis. Mir 
tis buvo nugalėta maždaug po 
90 atkaklios kovos minučių. 
Keletą parų atkaklusis gydy 
tojas budėjo prie ligonės lo 
vos. Nuolat buvo sekama šir 
dies veikla elektrokardiogra 
mumis, nuolat perpilamas kiau 
jas.

Ligonė ilgai buvo be sąmo 
nės, nieko nevalgė. Smegenų 
žievės funkcijos neveikt.

Tik po trijl dienų, švirkš 
Čiant vaistus į raumenis, ji iš 
tarė pirmą žodį: „Skauda!“. 
Ji pradėjo tarti savo vardą, at 
sakyti, kur gimusi. Grįžo taip 
pat ir jos skonio jutimai, ji pra 
dėjo priimti maistą. Pamažu 
grįžo jos klausa, regėjimo po 
j učiai, ir tarp jų atsirado earn

Nukelta į 6-tą psl.

pakviest iprofesoriauti
į Guelph, Ont., ir gegužės 20 

d. dėstys Žemės Ūkio Kclegi 
joje paveikslinių kilimų - gobė 
ienų dailę. Anksčiau kilimų 
kursui būdavo kviečiami dės 
tytojai iš JAV, šiemet Ontario 
Švietimo Departamentas pa 
kvietė mūsų dailininkus.

Žemės ūkio kolegijoje Gu 
elph, Ont. surengtuose kilimų 
kursuose, kuriuose teoretiškai 
ir praktiškai dėstys A. A. Ta 
mošaičiai, tarpe kanadiečių 
klausytojų, studijuos ir viena 
lietuvė, Adolfina Peiraitiene 
iš Hamilton, Ont. Ji kanadie 
čiams pažįstama, kaip rinktinių 
juostų audėja, kai demonstruo
davo juostų audimą per audi 
mo ir verpimo klubų suvažiavi 
mus. ■ i
IJTUANUS REDAKCIJOS 
perkė.limas Chicagon kiek su 
trukdė normalų žurnalo leidi 
mą, tačiau jau prieš kurį laiką 
pasirodė pirmasis naujo redak 
cinio sambūrio numeris; arti 
moję ateityje išeis antrasis lei 
dinys. Šiuo metu redakciją su 
daro: Adomas Mickevičius— 
vyr. redaktorius; G. Gedvilą 
V. Gegevičiūtė, L. Petrauskai 
tė, S. Radvila ir T. Remeikis 
— redaktoriai. Redakc.ja pa 
siekiama šiuo adresu. Litua 
nūs, P. O Box 9318, Chica 
go 90, Ill.

Žurnalo leidimo būstinė ir 
toliau liks Brooklyne. Oficia 
lūs adresas: 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21 NY. Čia 
veikla administracija, kurią 
tvarko Vyt. Svalgonas. Spa • 
dos priežiūros darbus atlieka 
technikinis redaktorius Kęstu 
tis Čerkeliūnas. Oficialus šio 
informacinio žurnalo leidėjas 
yra Lietuvių Studentų S-ga, gi 
visą Lituanus leidimo darbą ir 
toliau tvarko Vyt. P. Vygan 
tas, žurnalo leidinio koruinato 
nūs.

LOS ANGELES ŠV. KAZĮ 
MIERO PARAPIJOS 

choras balandžio 8 d. atliko 
bažnyčioje prancūzų Kompozi 
toriaus C. T. Dubois kantata 
„Septyni Kristaus žodžiai“.

Lietuviai prie Pacifico, su 
ėjo į religinį savo parapijos 
koncertą, vadovaujamą komp 
B. Budriūno, suorganizuotą 
parapijos klebono kun. J. Ku 
čingio, atliktą parapijos cho 
.ro.
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• Dail. Vytauto Ignu tapy 
bos darbų paroda atidaryta ge 
gūžės 5 d., Chicago bav.ngs 
and Loan Association meno 
galerijoje 6245 So. Wcsteiern 
Ave., Chicagoje.

DR. HENRIKAS NAG f S 
yra priimtas į Tarptautinę lašy 
tojų organizaciją PEN New 
Yorke. Iš lietuvių šios organi 
zacijos nariais jau yra Lands 
bergis, Radauskas ir Raunu.

Gegužės 26—27 d. d. stu 
dentų Santaros Chicagoje sky 
riaus studijų dienose Dr. H. 
Nagys skaitys paskaitą, tema: 
„Mūsų kultūros padėtis 18- 
tais išeivijos metais“. Studijų 
dienose taip pat dalyvaus Alg. 
Mackus, K. Alminas n kt.

KANTATĄ LIETUVAI 
parašė komp. Gaidelis ir jo ve 
damas choras ją išpildys gegu 
žės 20 d. Bostone.

KANADOS NACIONALĖ 
TEATRO MOKYKLA

Kanados nacionalinė teatro 
mokykla buvo atidaryta 1960 
m. lapkričio 2 d. Ji yra sapne 
išsipildymas, kurį puoselėj ■ 
Kanados teatro vadovaujantie 
ji žmonės, tikėdami, kad toks 
dviejų kultūrų mokyklos vie 
netas suartins dvi teatro ir r,ul 
tūros tradicijas — prancūzų 
ir anglų — ir sudarys palan 
kios atmosferos sąjūdi, kuria 
me autentiškos ir pas.zymėju 
sios Kanados teatro srovės ga 
lės tarpti. < j

Nacionalinė Teatro mokyk 
la Montrealy, padvigubino 
siais metais mokinių skaičių pr, 
imdama 31 iš 245 norinčių jon 
patekti. Mokytojų sąstatas nuo 
20, pašoko ligi 26. Laike moks 
lo metų, kurie tęsiasi nuo lap 
kričio m. ligi birželio, mokslą? 
eina Montrealy, paskui moki 
niai pereina į Ontario Stratfor 
dą liepos ir rugpjūčio mėne 
siams.

WASHINGTONE KAS 
1250 ŽMONIŲ TURI 

BAŽNYČIĄ
Washingtone yra 1,155 baž 

nyčios. Mieste gyventoju yra 
2 milionai. 1,014 bažnyčių tu 
ri protestantai, 102 katalikai, 
yra 32 sinagogos ir 7 ^rtocluk 
sų bažnyčios. Mieste yra 254 
tūkst. katalikų, 89.000 žydų ir 
977,000 protestantų. 631, i>3 
asmenys nepriklauso jokiai re 
ligijai.

Mano liaudis kadaise sukrovė 
nemažus gyvo žodžio tuitus. 
Vienas didelis priežodis stovi, 
atsirėmęs renka į vartus.

Aš žinau:
kiek gyvenime kartų 
besugrįždavau savo gatve, 
tiek ir priežodį —

brolį prie vartų, 
susitikdavau pirmą tave.

Kas tu?
Tu. . .

Mudu einam per sodą, 
glostom žydinčius sodo 

medžius.
Čia, mėnulį pašiaušęs 

kaip kuodą, 
vėjas obelei lenkia pečius.

Obelis! . .
Žilagalvė senioke 
aš poezija ją vadinu — 
ji rimuoti mane ir išmokė, 
aš išaugau iš josios šaknų.

Mes trise susitinkam prie 
varių — 

obelis, geras priežodis, aš 
(nesakau dar to priežodžio 

vardo, 
jis ir pats gal į jus atsigręš;.

Pariedėjau už vartų Į kelią 
aš, nusirpęs tada paauglys, 
kaip parieda, 

nulaužęs šakelę, 
nuo obels jos nokus oouolys.

(Mieželaitis, šio eilėraščic 
do premiją už eilėraščių rink

BALETO MOKYTOJA
T. Babuškinaitė - Vasiliaus 

kienė Bostone turi dvi savo 
vardu baleto mokyklas ir dar 
dirba keliose organizacijose. 
P. Vasiliauskienei savo soecia 
lybės darbas labai geiai seka 
si. Ji, be savo moky'dų, da» 
inspektuoja kitas mokyklas.
• Iš Lietuvos gautomis žinių 
mis, iš vyskupijos kanclerio 
pareigų pasitraukė kun. Alf. 
Lapė. Jis ir toliau bus kunigų 
seminarijos rektorium.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

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

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

Spring Valley, Ill., USA.

Prarijau 
„atsiprašant poetą“, 

ir plaukai man, atrodė, pabals, 
bet gerai, kad nežymiai 

nurieda 
obuolys nuo savosios obels.

(Nes kitaip — 
kas iš skambiojo rimo, 

jei už jo nesušvinta tiesa!
Realiai ir be jokio gedimo— 
kaip už lango elektros šviesa.

O knyga?
Ar ne popieriaus tonos, 

jeigu ji be širdies šilumos; 
Knygos turi šalia mūsų 

duonos, 
šalia druskos gulėti namuos).

Nes be jos, be obels, 
kaip be draugo, 

man gyvenime būtų sunku. 
O šis priežodis?

Jis mane saugo, 
ir su juo aš pilnai sutinku.

Štai ir viskas.
Supraskim poetą: 
jis gyvenime daug ką pakels, 
jei matys, 

kad nežymiai terieda 
tarsi tas obuolys nuo obels.

Mano liaudis kadaise sukrovė 
nemažus gyvo žodžio turtus, 
iš kurių

geras priežodis stovi, 
atsirėmęs ranka į vartus.

autorius, yra gavęs Lenino var 
nį „Žmogus“.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Laisvės Kovų DAINOS. Re 

dagavo Jonas Aistis. Išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas 2962 m. New Yorke. 
Iliustravo Vytautas Kaulinai 
tis. Kaina ir gavimo adresas 
nepažymėta. Kietais viršeliais 
įrišta. Leidinyje yra surink 
tos laisvės kovų dainos — jau 
išleistos kitais leidiniais ir su 
rnktos dar niekur neišleistos.

Leidinys apima ne vien dai
Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
26.

OLA MIŠKE 
FAUSTAS 

vienas
Kilnioji dvasia, tu davei man visa, 
Ko tik prašiau. Ne veltui ) mane 

1 u savo veidą atgręžei liepsnotą. 
Tu man gamtos atvėrei karalystę, 
D: vei man galią džiaugtis jos grožiu; 
Tu leidai ją ne vien šaltai stebėti, 
Bet ir įžvelgti jos gelmėn pačion 
Nelyginant į savo draugo širdį. 
Tu margą virtinę gyvų būtybių 
Be perstogės vedi man prieš akis 
Ir mokai atpažinti savo brolį 
Tyliam krūmuokšny, vėjuj ir vilny. 
Kai girioje griausminga vėtra kaukia, 
Kai griūdama galingoji pušis 
Aplinkinius kamienus žemėn bloškia 
Ir trenksmui jos dusliai kalva atsiliepia, — 
Ir aš save ii visą savo sielą 
Tu atvangion olon mane vedies, 
Lyg stebuklingam veidrody regiu 
O kai mėnulis ty as ir glosnus 
Prieš mano žvilgsnį kopia į padangę, — 
Tuomet nuo skardžių, nuo drėgnų kerų 
1 artum šešėliai plaukia link manęs 
Senų dienų paveikslai sidabriniai 
Ir mąstymo aistras many vėsina.

Dabar matau aš puikiai, kad žmogus 
Pasauly veltui įieško tobulybės. 
Aš būčiau kaip dievaitis, bet deja! 
Mane visur sekioja atkakliai 
Tas įžūlūs, abuojas palydovas, 
Kuris mane taip žemina, jog niekais 
Paverčia tavo dovanas visas. 
Parodęs man grožybę nematytą, 
Jis ugnį slaptą uždegė many, — 
Ir aš geidžiu vis pomėgių naujų 
Ir neįstengiu meile prisisotini.

Įeina Mefistofelis
MEFISTOFELIS

Ar maklinėt po užkampius dykam 
Ir slapukauti tau neįkyrėjo?
Taip pagyventi kiek — smagu by kam, 
Bet greit pasigendi gaivesnio vėjo.

FAUSTAS
Nejau kitokio darbo neturi. 
Kaip ant manęs tolydžio giežti pyktį?

MEFISTOFELIS
Galiu tave ramybėje palikti, 
Jei tavo nuotaika bjauri. 
Tu amžinai toksai surūgęs, 
Toks uvėrus ir nekalbus, 
Jog aš tikiuos, kad man nebus 
Perdaug nepakeliamas smūgis 
Meilaukis jam ir linkčiok dienąnakt! 
Tavos kompanijos netekt.

FAUSTAS
Tu prikibai kaip erkė... Nemanau, 
Kad mano pareiga — už tai dėkotu 

MEFISTOFELIS
O žemės varganas sūnau!
Ką be manęs tu veiktum, gležnaproti? 

Tave išgydžiau aš ilgam 
Nuo filosofinio košmaro; 
Kitaip — pasaulį šį visiem laikam 
Apleidęs būtumei, ko gero. . . 
Apsamonoję akmens ir drėgni kemsai 
Tik rupūžėms patinka! Ar ne gėda, 
Kad tu šviesos baidais lyg pelėda 
Ir kad apkiautęs olose niurksai? 
Taip, kabinetinio mokslinčiaus raugu 
Gerokai trenkia dar nuo mano draugo!

FAUSTAS
Jei tu žinotum, kiek jėgų semiuos, 
Klajodamas miškais, uolom kerpėtom, — 
Tu neturėtumei akimirkos ramios 
Ir, velnias būdamas, man laimės pavydetum.

MEFISTOFELIS
Baisus čia malonumas — kalnuose
Kėpsoti po keru miglotą naktį,
Ligi žvaigždžių pakilt — ne kūnu, tai dvasia, 
Į žemės gelmenis mintim prasmegti.
Širdim apglėbti visa, kas kadais 
Per šešetą dienelių padaryta, 
Ir pasimėgaut polėkiais augštais 
Ar meilės dausose skrajot lig ryto 
Ir jaustis nemirtingam, o paskui 
Iš karto plumptelt nuo viršūnės. . .

Daro nešvankų gestą 
Nebesakysiu kur. . . Tegu jį šunes!

FAUSTAS
Koks tu nepraustaburnis, fui!

MEFISTOFELIS
Mane laikai nešvankėliu, matau! į,
Juk drovią klausą visados įžeidžia J
Tai, ko drovi širdis labjausiai geidžia.
Tiek to. Aš leidžiu pakvailioti tau, 

Tiktai nepersūdyk, broleli — 
Daryti reikia viską su saiku. 
Tu apsiblausęs vėl, skruostai išbalę, 
Žiūrėti į tave klaiku. . .
Tad susiprask: jei taip ilgiau bus, 
Tau gresia juodas pamišimo siaubas. 
Kol čia dykauji, tavo mylima 
Viena savoj grytelėj sėdi, 
Apie tave galvoja kliedi, 
Iš ilgesio skausmingo leipdama. 
Tik ką tavoji meilė kunkuliavo 
Ir veržėsi audringai iŠ krantų 
Lyg upė tvinstanti pavasario metu;
Ir štai, kada galingas jausmas tavo !'
Į sriautą vargšę Gretchen pasigavo, — 
Tu išsekai!
Būk tikras, niekur nepabėgs miškai. 
Dėl to nusjvyliman neįpulki, 
O šutink tiesiai miesto link, 
Pas nelaimingą savo mulkę, t '
Ir troškulį jos meilės numalšink.
Ji rymo per dienas prie lango 
Ir žvelgdama liūdnai į dangų, 
Į virtinę pilkųjų debesų, 
Dainuoja: ,Ak, kodėl ne paukštė aš esu!' 
Jai valandos nežmoniškai prailgo.
Čia atsidūsta ji, čia krūptelia Ūmai, 
Čia stovi rūškana, čia šyptelia linksmai. 
Ir meilės ašaros jai žvilga.

FAUSTAS
Gyvatė tu! Tikra gyvatė! 

MEFISTOFELIS 
pusbalsiu

Žūt būt sumurdysiu aš patį!
Bus daugiau.
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AVONT^REAL SAULT Ste. MARIE, Ont.
DVEJI RINKIMAI

Kaip ir visoje Kanadoje 
taip ir mūsų mieste balandžio

je įvykdė nemažiau 50 '/o tur 1 
jusiu teisę balsuoti lietuvių.

Mirtis sovietiniame pragare
KELIONĖJE...

3.

*****
Mašinų Fondlo vajaus talid 

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

Kapitalui mobilizuoti nutar 
ta parduoti turimi žemės skly 
pai. Praktiška būtų palaukti, 
nes kainos auga, ypač, kad 
Chateauguay sklypai yra prie 

at „šoping centro“, o Terre 
jonne — jau vyksta statyba, 
išvestos gatvės, padaryta kanh 
lizacija ir vandentiekis, bet... 
pirkimo kapitalui padidinti rci 
kia sklypai parduoti. Jeigu kas 
tautiečių tais sklypais interesuo 
tusi, prašomi kreiptis i NL.

Kapitalui padidinti ruošia 
masi mūsų žymiųjų menininkų 
dailės darbai platinimui - - pa 
veikslai, mozaika, skulptūra n 
meniškas tautinis moters dra 
bužis, kurie yra Nepr. Lietuvai 
padovanoti spaudą remenčių 
mūsų menininkų. Tas, kas jau 
dabar yra gauta, vertinama 1,5 
—3,000 dolerių, bet yra paža 
dėta dar kitų darbų. Ši savotis 
a meno kūrinių loterija, gel 

vienintelė savo rūšies, jau ruo 
šiama.

„Lito“ nariai, kurie gyvena 
Šv. Kazimiero parapijos ribo 
se, tačiau sekmadieniais atvyks 
ta ir daro operacijas Aušros 
Vartų parap. „Lito“ skyriuje, 
prašomi jas atlikti pas ved. pa

DS LIETUVOS”

dėjėją Pr. Rudinską. Visiems 
Rosemounto skyr. nariams yra 
užvesta pagalbinė jų sąskaitų 
kartoteka, kurioje turi būti pa 
(dairyti atatinkami kiekvienos 
operacijos įrašai.

BANKO „LITO” REIKALAI
Narių verbavimo vajus vyk 

domas per gegužės ir birželio 
mėnesius Rosemonto skyriuje. 
Tuo reikalu visiems bus išsiun 
tinėta informacija apie „Litą" 
it pagal galimybes atlankyt- 
apylinkės lietuviai namuose ar 
ba pasiteirauta apie įstojimą i 
„Litą“ telefonu. Šie .nenesini 
yra geriausi perkelti savo indė 
liūs, kadangi visi bankai dabar 
tik išmokėjo dividendus. Ka 
dangi „Litas“ skaičiuoja divi 
dendus kas mėnesį, tai perkėl- 
mas santaupų iš kitų bankų 
nuostolių neduoda. Priešin 
gai, dividendus padidina, ka 
dangi „Litas“ moka \3/ą°/o, 
vietoje kitų bankų mokamų 2

Be to, taupytpjrms „Li 
tas” duoda nemokamą gyvy 
bes 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 
skutiniu momentu padavus pa 
reiškimą, ypač didesnėms su 
moms, „Litas“ nevisada gali 
skolintojus patenkinti.

m. 29-tą dieną turėjome rinl.i 
mus į Kanados Krašto tarybą. 
Balsavimas vyko pp. Vanagų 
namuose nuo 9 vai. ryto ligi 9 
vai. vak. Kiek iš patikimų tai 
tinių teko sužinoti, tai šią gar 
bingą kiekvieno tautiečio pa 
reigą mūsų mieste ir apylinkė 
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
Ratas“, eilėraščių rinkinys 
Dail. A. Kazakausko iliustr. 
1962. 159 psl.

Saja, K. „Moteris eina per 
lietų“. 1962. 170 psl.

Saja, K. „Pirmoji Diama“. 
3 v. 6 pav. su piologu. 19b2. 
91 p.

Vienuolis, A. „Astronomas 
Šmukštaras“. Apsakymai ir at 
siminimai. 1962. 405 psl.

Balčikonis, J. „Audinių raš 
tai“. 1961. 215 psl.

„Lietuvos TSI Mokslų Aka 
demijos Darbai“. Serija C i 3 
(26). 1961. 222 psl. su iiiustr.

Medonis, A. „Po Sūduvą“. 
1962. 105 psl.

DIDELIS LIETUVIŲ 
BIČIULIS

ir geriausias Ontario provinci 
jos audėjas Mr. George Re.d 
neteko regėjimo, vos pusę an 
žiaus sulaukęs. Jis su žmona 
Cora daugel metų vasai os me 
tu studijavo lietuvių audinius 
dail. A. Tamošaitienės Dailės 
Studijoje. Pažįsta visus lietu 
vių tautinius audeklus, su bū 
dingais pavadinimais. Išmoko 
austi kaišytinius ir rinktinius, 
bei .gobelėninius audeklus. Dar 
prieš pat Kalėdas išaudė rink

----------- HF—fc i-' ....... įf

KULTŪRINĖ KRONIKA
- tinį kaklaryšį. Kad ir nustojęs 

regėjimo, turi vilties tęsti pa 
miltą audimo darbą.

Atkelta iš 
nas, kurias partizanai dainuo 
ja, bet ir eilėraščius, Kurie ne 
dainuojami. Kai dėl eilėraš 
čių, tai jų yra ir ne Lietuvoje 
ir ne partizanų sukurtų ir ga 
na primityvių. Kai dėl dainų, 
kurios ir yra kilusios partizanų 
gretose, tai jų trūkumas yra 
tas, kad jos be gaidų, o dai 
na be gaidų — ne dai 
na, bet eilėraštis. Tokias dai 
nas leidžiant, reiktų gauti n 
gaidas - melodijas. Dainų gi 
yra labai įdomių ir giažių. 
Ypač vykusios pašiepiamosios.

4-ro psl.
TECHNIKOS 2ODiS19o2 

m. sausio-vasario mėnesiu nr. 
1(73).

AIDAI 1962 m. balandžio 
mėnesio Nr. 4(149).

GIMTOJI KALBA, bend 
rinės kalbos laikraštis, 1962 
m. Nr. 1(15). Kaina melams 
tiktai 1 dol. Adresas: 4314, 
40th St., Brentwood, Mary 
land, USA.

LIETUVOJE VALST.
LEIDYKLA IŠLEIDO:
Reimerys, Vacys: „Piinai.es

KANADOS MUZIKINIS 
JAUNIMAS

1961 m. liepos m. Marek 
Jablonsky, jaunas iš Edmonto 
no pianistas lenkų kilmes, lai 
mėjo didžiulį prizą nacionali 
nėse piano varžybose, iengto 
se Les Jeunesses musicales du 
Canada — Kanados muzikai' 
nio jaunimo.

Tarpe kanadiečių muzikų 
iš įvairių sričių, kurie yra lai 
mėję praeity Jeunesses musica 
les dovanas, yra toki žinomi 
menininkai kaip Pierrette Ala 
rie, Leopold Simoneau, Neit

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguine!) 

antras augštas

UN 1-6687

Chotem, Ronald Turini ir 
Maureen Forrester.

Kita organizacijos veiklos 
dalis yra Mount Orford maži 
kos stovykla netoli Sherbro 
oke Quebeco provincijoj. Čia 
dviejų - trijų savaičių laikotar 
py nariai turi progos lavintis 
praktiškai muzikoj pne įva* 
rių intrumentų. Susirenka čia 
jaunuoliai is visų provincijų ir 
net iš kitų valstybių. Paskuti 
niais, pavyzdžiui metais, čia 
lankėsi japonė, žydaitė, belgas 
prancūzas ir keletas ameriko 
niūkų. C. S.

Tai buvo lietuviškieji rinki 
mai. Tačiau už 1% mėnesio tu 
rėsime truputį didesniu<: rink- 
mus. Birželio 18 d. rinksime 
atstovą į Kanados federalinį 
parlamentą. Tuo laiku rinki 
mai vyks ir visoje Kanadoje, 
o šių rinkimų rezultate paaiš 
kės, kas toliau valdys sisą Ka 
nadą.

Mūsų mieste rungsis net tri 
•ų partijų atstovai — liberalų 
prog. konseivatorių ir naujos 
demokratiškos partijos aisti- 
vas. Du rimčiausi varžovai yra 
liberalas G. Nixon, kuris jau 
bene septintą kartą mūsų mies 
te perrenkamas į federalini 
parlamentą ir prog. konservato 
rių atstovas jaunas advokatas 
H. Lang, kuris laike paskuti 
nių rinkimų tik 1000 balsų a‘ 
siliko nuo laimėjusio liberalo 

l'Nėra reikalo patarinėti,a 
ir už ką balsuoti, tačiau, atrody 
tų, kad sąmoningas „Kanados 
pilietis iš Lietuvos“ ir dar bčg 
lys nuo komunizmo, t kiai ne 
balsuos už visai komunizmo 
nepažįstančius besąlyginės „tai 
kos šolininkus“, kurie gieda 
kad „geriau raudonas, negu 
lavonas*.

Mūsų miesto tautiečiai ne 
galėjo skųstis nedarbu ar ko 
kiais nors ypatingais sunku 
mais laike progr. konservato 
rių valdymo laikų. Didžiausis 
mieste nedarbas buvo 1953-5‘ 
metais, kaip tik liberalų valdy 
mo laikais, o prog. koiiserva 
torių partija per 7 valdymo 
metus yra daugiau nuveikusi 
negu liberalai per 22-jus me 
tus. Galų gale vyriausybė, tai 
nėra jaunamartė su didele pa 
soga...

Pats svarbiausias prog. kon 
servatorių darbas, už kuri mes, 
komunizmo aukos, galėtume 
bent savo balsais atsilyginti 
(taip asmeniškai asmeniškai 
šios korespondencijos autoriui 
yra pasakęs Mr. H. Lang) tai 
ministerio p-ko John Diefen 
baker pakartotinas Lietuvos 
okupacijos reikalo ir soviet..no 
kolonializmo bei groboornšku 
mo iškėlimas! Kuris Kanados 
isterijoje ministeris p-kas yra 
padaręs?!

Korespondentas.

O Nuo balandžio 15 d. Lietu
voje paskelbtas knygos platini 
mo mėnuo. Didžiausias uždavi 
nys, pasirodo, tenka propagan 
distams kuo plačiau paskleisti 
politinę ir žemės ūkio literatu 
rą, sudominti skaitytojus poli 
tine knyga (apie grožinę lite 
ratūrą visai nekalbama...).

• Stasio Santvaro naują eilė 
raščių knygą leidžia J. Kapo 
čius, Liet. Enciklopedijos le‘ 
Jėjas. Rinkinys pavadintas 
„Aukso taurė”. Viršelis dail. 
Telesforo Valiaus. Knyga ža 
da pasirodyti dar šiais mel”;3.

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

!©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©f

I A. NORKELIŪNAS 1 
a ,
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal V

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

i©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^

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

H Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. I;:
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©» 
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BELLAZZI - LAMY, INC ;
c DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, v
> įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

• 1Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. y 
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M. MACIUKAS I
VYRI ŠKŲ I R i

MOTERIŠKŲ RŪBŲ g

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS ii

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS i

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

Iš Bijsko kelionę pradėjo 
me sausakimšai prigrūstuose 
prekiniuose su dviejų augštų 
narais (gulovietėmis) vago 
nuošė. Vietos buvo labai ma 
ža. Miegodavome pasiiceisda 
mi. Traukinį palikome netoli 
Ceremchovo stoties, prie An 
garos upės, kur 10 parų lau 
Ikėme laivo plaukti Angaros 
upe. Mus suvarė į specialiai de 
portuojamiems paruoštą trijų 
sienų pastogę, nepertoliausiai 
.įuo upės pastatytą. Visiems vie 
tos neužteko, tad nemažas žmo 
i.ių skaičius buvo paliktas lau 
ke pievoje. Mūsų ešalonui ai 
vykus, lijo. Einančiųjų į Anga 
ros paupį, kojos klimpo giliai 

purvą. Nakties metu į mūsų 
stovyklą ateidavo vagys — Kai 
kam pagrobdavo paskuūnį 
daiktelį. Kol pasiekėme Lc 
nos upę, net keturis kartus kei 
tesi trasporto būdas. Kiekvie 
ną kartą naujų transporto prie 
monių laukdavom po 7 — 12 
parų atvirame ore. Ir čia va 
gys mus aplankydavo.

Netoliese stovyklos piie An 
garos upės pamatėme naujai 
pastatytą darbininkų gyvenvie 
tę. Ten matėme ginkluotas sar 
gybas, saugojusias fabriką, ir 
diibančius ten darbininkus. 
Miške buvo kalinamųjų daroi 
ninku stovykla. Kaimų gyven 
tojai buvo baisiai suskurdę i 
vis skundėsi maisto trūktinu' 
— pasakojo, kad visos maisto 
siuntos einančios į šiaurę, 
jiems nieko nepaliekamu. Čia 
beklajodami ir patys bejieško 
danu maisto, daug ką sužino 
jome apie mūsų kelionės tiks 
lūs. Ir aš pati užėjau pas mo 
teriškę, kuri laikė karvytę.

Marškinius iškerčiau
i tris litrus pieno. Tai buvo di 
dėlė laimė. Toji moteris paša 
kojo, kad jos vyras mokytoja 
vęs gretimame kaime. Nakt es 
metu NKVD „juoduju krank 
liu“ (juodos spalvos kaliniams 
gabenti NKVD mašinas rusai 
vadina „čiornyje vorony“) jos 
vyrą išvežė. Apie išvežtąjį iki 
šiai dienai ji nieko nežinant’. 
Ji dar pasakojo apie sklindan 
čius čia gandus, kad Maskvoje 
esąs sudarytas tolimąja! šiaurei 
žvejybos planas ir, kad NKV 
D šiam reikalui turinti parūpin 
ti darbininkų. Visas šis Kraštas, 
anot pasakotojos, esąs nuaHn 
tas, o jo žmonės nunuogi .ei. 
Daug visko prisiklausę, nors 
ir jautėme, kad nieko g< i j ne 
tenka mums laukti.

Nuplukdytus Angaros upe, 
mus iškėlė į akmenuotą krantą 
netoli Bratsk’o. Ten iškėlė >-• 
pirmąjį kelionėje mirusį.

Atvyko sunkvežimių vilksli 
nė; i juos sutalpino mus ir mū 
sų mantą. Dideliu greičiu lei 
domės kietu plentu. Girdėjo 
me, kad šis kelias esąs pavo 
iingas, kad miškuose e»ą daug 
plėšikų, kurie puldinėja žmo 
nes ir prekių transportus. M‘-s

I
 Įvairūs I 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys f

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

nelabai jų bijojome, nes antri 
metai kaip jau buvome apiple 
šinėjami pačios sovietų vai 
džios. Šnekėjau su apyseniu 
žmogumi — klausiu, kur eina 
šis plentas. Čiabuviai žmonės 
buvo susigyvenę su valdžios 
smurtu. „Šis kelias todėl labai 
geias, kad jis yra grįstas jį tie 
susiųjų žmonių kaulais. Jis ei 
na iki Lenos ir toliau j šiaurę, 

o ten jūs išmirsite badu“ 
kalbėjo senas, mano sutiktas 
žmogus.

Prie Lenos, netoli Osetrovo. 
buvo pristatyta palapinių. Ten 
teko laukti lietuvių, kuriuos tu 
rėjo papildomai atgabenti nuo 
Angaros. Ir čia laukėme apie
10 parų, koi atėjo vilkikai. Ne 
toli buvo neseniai įsteigiąs kai 
mas. Tuojau atsirado žmonių, 
kurie tikėjosi mainais gauti dra 
bužių, peilį, šaukštą, ar kuri 
Kitą daiktą. Čia mus puldinėjo 
aibės mašalų, sukandžiojo vei 
dus taip, kad nuo sutinimo sun 
ku buvo pažinti pažįstamus 
žmones. Mūsų grupės vyresny 
sis (seniūnas), surinkęs žmo 
nes, nusiuntė juos į uostą jvai 
nems darbams. Uoste buvo mil 
žiniška Amerikos miltų maišų
liįetuvė, ginkluotos saigybos 

saugojama. Šių miltų čia atga 
benimas mums patvirtino girdė 
tus gandus, kad amerikiečiai 
čia kaiką darą.

Pagaliau Lenos upe atplau 
kė didžiulių laivų („plauskų“) 
-baidokų vilkstinė. Baidokuo 
se buvo įrengti net trijų augs 
tų narai. Kits kitam padeda 
mi, susitalpinome tuose baido 
kuose ir pradėjome kelionę Lc 
nos upe. Senesnieji žmones bu 
vo gerokai pavargę. Sužinojo 
me, kad baltųjų darbo vergų 
pristatytojai —

NKVD įstaiga — mus „par 
davė“ vadinamai Jakutsko 
žvejybos tresto valdybai.
Baidokuose buvo įtaisytos 

virtuvės su didelės talpos vai 
giui gaminti katilais, kelionėj 
gaudavome vieną kurtą pei 
dieną šiltos labai liesos kruopų 
sriubos, vakare truputi košes 
su aliejiniu uždaru ir karšto 
vands (tradicinio rusų „kipia 
tok’o). Dienos davinį sudarė 
500 gr duonos ir 600 gr cuk 
raus visam mėnesiui. T ad mū 
sų maistas neturėjo žmogaus 
organizmui reikalingiausių vi 
taminų. Vaikams buvo skiria 
mas toks pat davinys. Vėliau, 
kai pradėjome dirbti, šio dav: 
nio vertę iš mūsų uždarbio iš 
skaitė. Ir čia apsukrūs sovieti 
niai vertelgos paruošdavo kitą 
katilą, su kiek geresne sriuba. 
Jei kas turėjo pinigo, galėjo 
nusipirkti didesnį sriubos du 
benėlį vadinamomis komerci 
nėmis kainomis. Žinoma, tokių 
turtuolių beveik nebuvo. Neto
11 Jakutsko karavanas sustojo 
prie kranto. Atviroje aikštėje 
stovėjo didoka pirtis. Čia palių 
pė žmonėms atskirais būria.s 
Išsikelti į krantą su visa savo 
manta. Tokie persikėlimai 
mums buvo vis sunkesni, nėr.

Nukelta i 6-tą psl.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.
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SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalu 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. š 1 A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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MŪSŲ ^PORTAS MZ“
VEDA KAZYS

ŽAIDYNES
Čikagoj buvo pravestos Š. 

Amerikos lietuvių krepšinio 
pirmenybės, suraukusios net 
28 komandas iš JAV ir Kana 
dos.

Iš anksto reikia džiaugtis, 
kad penkiose klasėse (vyrų 
moterų, berniukų A ir B, mei 
gaičių) rungtynės,
praėjo gan sklandžiai, nes jos 
vyko vienose patalpose, tad 
žiūrovai (šeštadienį jų buvo 
apie 150 ir sekmadienĮ—4G0) 
galėjo laisvai stebėti rungty 
nes, išvengdami bereikalingo 
,, lakstymo“ iš vienos miesto 
pusės į kitą.

Kaip ir reikėjo tikėtis, meis 
terio vardą trečius metus is ei 
lės iškovojo Waterburio Gin 
taras, baigmėje įveikęs Cika 
gos Nerį 67:63. Tiesa, į meis 
terio karūną taikėsi ir Toror 
to Aušra, kuri ketvirtfinalyje 
nugalėjo Čikagos Jūrą 106: 
68, tačiau pusiaubaigmėje tu 
rėjo „supasuoti“ prieš Nerį 81 
:92. Pastarosios rungtynės bu 
vo pačios gražiausios iš visų 
Žaidynių, pasižymėjusios gra; 
žiu technišku žaidimu, gerais 
deriniais ir metimais. Aušra, 
viena pirmųjų favoritė, padarė 
didelę klaidą rungtynėse piieš 
Jūrą, kada paaukavo per daug 
savo jėgų, taip reikalingų rung 
tynėms prieš Nerį, jauną ir 
energingą komandą.

Vyrų klasėje komandos iš 
sirikiavo: 1) Gintaras, 2) Ne 
ris, 3) Aušra, 4) Žaibas.

Moterų gi upėje kaip ir rei 
kėjo laukti, baigmėje susitiko 
dvi Toronto komandos — Vy 
tis ir Aušra. Vytietės, atvyku 
sios tik su Balsiene, Prunskutc 
ir Kasperavičiūle (likusią k'. 
mandą sudarė jaunes), laimir. 
gai nugalėjo Aušrą 21 .19.

Trečioji vieta teko Clevelan 
do Žaibui ir ketvirtoj — Či 
kagos Nerei.

Jaunių A klasė: 1) Čikagos 
Aras, ų) Clev. Žaibas, 3) Dėt 
roito Kovas, 4) Neris.

Jaunių B klasė: 1) Lituani 
ca, 2) Aras, 3) Žaibas. Mergai 
čių: 1) Aušra, 2) Žaibas, 3) 
Neris.

Žaidynių proga buvo išleis 
tas leidinėlis - programa, led. 
IP. Petručio, gausiai iliustruo 
tas, tvarkingai sudarytu rung 
tynių planeliu, pirmenyuių ren 
gėjų įvairiais komitetais ir kt. 
Savo straipsnyje red. P. Pe> 
rutis visai teisingai sako. ,ke 
turiasdešimt metų bėgyje, gim 
tajame krašte ir Kitose saiyse, 
lietuvių krepšininkų žygiai at 
žymėti pergalių ženklais. 1 ebū 
na lietuviams krepšininkams 
šviesi ir palanki ateitis“.

LIETUVIS URUGVAJAUS 
RINKTINĖJE.

Urugvajaus futbolo rinktinė 
je žaidžia tame krašte gimęs 
lietuvis Vi. Daukša. Neseniai

\ Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

BARONAS
ČIKAGOJ.
Urugvajus žaidė draugiškas 
rungtynes Europoj — V. Vo 
kietijoj, Vengrijoj ir Maskvoj 
prieš Sov. Sąjungą. Vilniškis 
..Sportas“ atskiru straipsniu ir 
nuotrauka atžymėjo mūsų tau 
tietį, žaidžiantį vidurio saugu.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Pirmosios, augštosioų 

SS-gos futbolo klasės pimieny 
bių rungtynes, Vilniaus Žalgi 
riui baigės nesėkmingai. Vilnie 
Čiai Rostove pralaimėjo vietos 
raudonarmiečiams 0:3. Rung 
tynęs stebėjo 40 tūkst. žiūro 
vų.

— Tradicinės lengvosios at 
'etikos rungtynės tarp V ilniaus 
ir Kauno, baigėsi pastarojo 
pergale, nois suaugusių varžy 
bos baigėsi vilniečių pergale. 
Laimėjimą Kaunui nulėmė jau 
niai. Geresnės pasekmes: 106 
m Liukpetris 10,8 sek., rutulys 
— Keturakytė 14,72 m, jietu— 
Zablockis 67,73 m.

— Plaukymo varžybose Vii 
niuje, Lietuva nugalėjo Latvi 
ją ir Moldaviją.

IŠ VISUR
— S. S-ga atsisakė dalyvau 

ti pasaulio krepšinio pirmeny 
bėse, kadangi krepšinio s-ga 
įregistravo Formozą.

— Krepšinio rungtynėse Be 
rlyne, Suomija nugalėjo V. Vo 
kietiją 58:47.

— Pirmosios pasekmės V. 
Vokietijos baigminių futbolo 
susitikimų: Tasmania Betly 
nas — FC Nuernberg 1:2, 
Shalke 04. Ntukirschen Į ;2, 
E. Frankfurt — FC Koeln i : 
3, FK Pirmasens — Hambu- 
go SV 3:6.

— Nors Kanados spauda 
nieko nepranešė apie „impor 
tuotų iš Italijos, Pietų Arneri 
kos, Anglijos ir kt. kraštų fut 
bolininkų atlyginimą, tačiau vi 
suomet gerai informuotas V. 
Vokietijos laikraštis „Kickers“ 
rašo, kad Toronto Italia už sep 
tynis žaidėjus sumokėjo 5 tū 
kstančius dol. Jie žais nuo ge 
gūžės mėn. 1 d. iki rugpjūčio 
15 d.

nuoširdus ačiū Jums už 300 do 
lerių čekį No. F. 7761, pasiųs 
tą vasario 9 d. 1962 m. Elta- 
-Press leidimui paremti už 1961 
m. paskutinius šešis mėnesius.

Malonėkite išreikšti mariu 
nuoširdžią ir gilią padėką PLB 
Kanados Krašto Tarybai, Vai 
dybai ir visuomenei, kurie sa 
vo aukomis įgalina padažninti 
Elta-Press leidimą, pakelti tirą 
žą nuo 650 egz. ligi 1.000 ir 
tuo pačiu sustiprinti mūsų ko 
vą už Lietuvos laisvę Italijoj ir 
kituose kraštuose, kur yra siun 
čiami minėti biuleteniai. Pra 
ėjusių metų bėgyje buvo kons 
tatuota, kad Italijos spaudoje 
pasirodydavo kasdien 7—8 ži 
nios apie Lietuvą. Tikrumoje 
jų būdavo daug daugiau, nes 
neįmanoma sekti visus laikraš 
čius.

Elta-Press žinios yra gana 
plačiai panaudojamos ir užsie 
nyje. Virš 100 egzempliorių ei 
na į daugelį pasaulio kraštų.

Teko pastebėti taip pat, kad 
E. - Pr. biuletenių teikiamas ži 
nias pradėjo dažniau panaudo 
ti pati didžioji spauda, tiek Ita 
lijoj, tiek kitur. Paskutiniu lai 
ku net Vatikano organas, ,,L’ 
Osservatore Romano“ trijuose 
Iguose straipsniuose apie Lietu 
vą panaudojo Elta-Press duo 
tas informacijas.

Už tai nuoširdus Ačiū Jums, 
Broliai Kanados lietuviai, ku 
rie paremdami VLIK’o leidžia 
mus biuletenius Elta italų kai 
ba, žymiai sustiprinote mūsų 
visų vedamą kovą už Lietuvos 
laisvę ir supažindinote su ja 
daug augštų ir įtakingų Baž 
nyčios ir Italijos asmenų, įgy 
darni jų simpatijos mūsų ken 
čiančiai Tėvynei.

Prašau priimti, p. Iždininke, 
mano gilios ir nuoširdžios pa 
garbos bei dėkingumo jausmų 
pareiškimą.

Kun. Vincas Mincevičius 
Redaktorius - administra'orius. 
# Prieš Velykas Kauno ii Vii 
niaus teatrai pastatė: J. Gru 
šo pjesę ,,Prof. Markus Vid: 
nrs” (Kauno dramos teatre), 
amenkiečių dramaturgo T. 
Williams pjesę ,,Orfėjus nusi
leidžia į pragarą“ (rež. R. luk 
nevičius, pagr. vaidmeny akt. 
A. Bružas — pastatė Vilniaus

— Rungtynėse prieš Lenki dramos teatras), o Vilniaus 
ją, Prancūzijos vidurio puolė operos ir baleto teatras pasta 
jas Kopa - Kopačinski (su juo, tė baletą pagal K. Goldoni 
NL puslapiuose pereitais me ,,Tariamasis sužadėtinis“ (pa 
tais, tilpo šio sk. vedėjo pla statė B. Kelbauskas, dirig. — 
tus pasikalbėjimas, jam viešini Chaimas Potašinskas, su bale 
Hamiltone) kalbėjo su dviem to art. H. Karnavičium ir kt.) 
Prancūzijos žaidėjais lenkiš Penkauskas balandžio 21 d. 
kai, o su kitais dviem ispaniš palaidotas Vilniaus Antakalnio 
kai. karių kapinėse. E.

Tel. Oi ce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

CHURCHILL 
APIE VALDŽIĄ

1940 metų sausio 27 diena 
Manchesteryje Winston Chur 
chill prakalbos metu be ko ki 
ta taip kalbėjo apie valdžią:

„Mūsų šalyje visuomenės 
veikėjai didžiuojasi tuo, kad 
jie yra tautos tarnai. J.e gėdy 
tusi būti jos ponais. Mūsų mi 
nisteriai jaučiasi dar stipresni 
kai greta jų stovi parlamentas 
ir lordų rūmai, kurie tiksliai re 
guliariai posėdžiauja ir sudaro 
nuolatinį energijos Šakinį mi 
nisteriams. Visai teisinga, žmo 
ma, kad abejuose rūmuose caž 
nai labai žiauriai valdžA kriti 
kuojma. Bet mes neatmetame 
geravališkos kritikos iŠ kiekv.e 
no šalies piliečio. Mes neb jo 
me teisingos kritikos, nes nie 
ko nėra baisesnio, kaip tokios 
kritikos baimė. Priešingai, mes 
nuoširdžiai įsiklausome į kriti 
ką ir stengiamės iš to gauti nau 
dos. Kritika politiniame orga 
nizme yra kaip skausmas žmo 
gaus organine. Jis nemalonus, 
bet kas atsitiktų organizmui, 
jeigu nebūtu skausmo? Sieika 
ta ir veikimas jutimo organų 
būtų neįmanomi, jeigu nebūtų 
skausmo signalų, kurie įspėja 
budėti ?

Ši būtent kritikos baimė dik 
tatoriams sudaro didžiausi? pa 
vojų. Jie bet kokią kritiką mal 
šina koncentracijos stovyklo 
mis, guminėmis lazdomis, kul 
komis. Tokiu būdu žmonės, 
kurie turi valdžią, yra vtičiami 
maitintis tiktai tokiais faktais, 
kokius jie sugeba sus Išskinti. 
Skandalai, pardavėliškumas ir 
trūkumai neišaiškinami, nes nė 
ra laisvo žodžio. Vietoje to, 
kad negerovės buvo visiškai 
atidengtos, visa tai tęsia puvi 
mą už išpūstų frazių ir didin 
gals vaizduojamų valstybės 
fasadų.

NUOSPRENDIS SUŠAUDV1
Balandžio 18 d., „liesos“ 

(92 nr.) pranešimu, Kaune bu 
vo baigta svarstyti „stambių 
valstybės lėšų grobstytojų“ (iš 
Kauno mėsos kombinato) by 
la. Esą, buvę pagrobta dau 
giau kaip pusantro miliono rub 
lių valstybės lėšų (senais pini 
gais)i Nusikaltėliai1 eupirkinė' 
ję auksines monetas, doler.us 
ir kitas vertybes. Augščiausio 
jo Teismo išvažiuojamoji teis 
minė kolegija Kaune nuspren 
dė buv. Kauno mėsos kombi 
nato vyr. prekių žinovą Juozą 
Tamašauską nubausti aukščiau 
šia bausme — sušaudyt., kon 
fiskuojant visą turtą. Jo bend 
rininkas „grobstymuose ir va 
liūtinėse operacijose“ Juozas 
Liutkus nuteistas 15 m. patai 
sos darbų ir Kazys Vanagas 
— 13 d. pataisos darbų, kon 
fiskuojant vieno ir kito turtą. 
Kiti jų bendrininkai nuteisti pa 
taisos darbams įvairiam laikui. 
Kaip ir kitose panašiose bylo 
se, nuosprendis galutinis ii ka 
sacine tvarka neapskundžia 
mas.

Vilniaus radijas balandžio 
24 d. pranešė apie Vilniuje nu 
teistus kyšininkus. Jie nuteisti 
laisvės atėmimu (konfiskuo
jant visą turtą) ligi 8 m. E.

KOVOSE DĖL LIETUV...
Atkelta iš 3-čio psl. 

minius interesus mintyje gi tu 
rint, matome, kad Rytų Euro 
pa milžiniška lyguma, kurioje 
gyvena Rusija ir nuo jos atsi 
metusios tautos. Lyguma suda 
ro aiškų ekonominį vienetą, ku 
ris turės būti pripažintas ir jvev 
tintas. Gyvenimas privers Ru 
siją, Lenkiją ir Pabalino vals 
tybes faktui nusilenkti ir sukur 
ti prideramą ekonominį bend 
rą kūną. Kelią pastoja polili 
niai ginčai. Juos apraminus, pia 
sivertų kelias ekonominiam so 
lidarumui.

Todėl, kai siekiame politi 
nius skirtumus šalinti, tikime, 
einame padėti visuotinam eko 
nominiam atsistatymui. Šiuo 
momentu sunku ateitį atspėti, 
bet, mano nuomone, ji žygiuo 
ja į kultūrinę nepriklausomy 
bę, ekonominę vienybę, Kurio 
je politiniai santykiai bus nu 
statomi pagal bendrus mtere 
sus ir kultūrą.

Galvanauskas, atrodo, nuste 
bo mūsų noru padaryti Lenk’ 
ją stipria. Kaip visi lietuviai, 
jis linksta mums prikišu norą 
pavesti Lietuvą auka Lenkijai. 
Jo nuomone, Lenkija esanti 
ypatingas Prancūzijos kūdi 
kis, bet turi viltį, kad vieną gra 
žia dieną mes prancūzus pri 
kalbinsime lenkus palikti jų ii 
kimui. Jis, matyti, vaizduojasi, 
Kad tarp mūsų ir prancūzų at 
atrasią skirtingų pažiūrų Lenki 
jai, kuriomis Lietuva galėtų pa 
sinaudoti. Tačiau, jam pabrė 
ziau, kad šio ginčo metu eina 
me koja kojon su Prancūzija. 
Pagrindinėse pažiūrose čia ne 
turime jokių esminių skirtu 
mų.

(Prie Gregorio meniorandu 
mo Anglijos URM Loidas 
Curzonas pridėjo pastabą* 
„Man rodos, p. Gregorio min 
tys buvo plačios ir išmintin 
gos. Pasikalbėjimas, tačiau iš 
kėlė dalykų painumą, nes, vie 
na, lietuviai, matyti, nesuprar 
ta, kad mes buvome jų drau 
gai, ir, gali būti, vieninteliai 
diaugai; antra, į reikalą jie ne 
įstengia pažiūrėti platesnėmis 
akimis, negu jų gana siaurutė 
ir nieko nebojant! savinauda. 
Apie Lenkijos silpnumą, ta 
ciau, jie gal labai tiesą sako".

Iš kitų XI tomo dokumentų 
ryšku, kad Pabaltijo valstybių 
de jure pripažinimas buvo del 
siamas, kadangi manyta, Rusi 
ja tinkamu Vakarų Europai 
pavidalu vėl ant kojų atsistos“ 
ir pareikalaus „lango j Euro 
pą“ atgal. O „nedalomos Ru 
sijos“ idėja Washingtonui kliu 
dė pripažinti net ligi 1922 m. 
liepos mėnesio. Užsienių reika 
lų ministerijos, paprastai, turi 
labai ilgą atmintį. Hitleriui Sta 
liną puolus, anglų URM Ede 
nas nuvyko Maskvon pasirašy 
ti bendravimo sutartį ir, Chur 
chillo palankumu, buvo bes.' 
ruošiąs priimti Stalino itikala 
vimą pripažinti jo grobį, Pa 
baltijo valstybes, tik Amerikos 
|vals1tybėk sekretoriaus Hullo 
įsakmiu įsikišimu, dalykas į šią 
sutartį nepateko. Tačiau, vė 
liau, kalboje su New Yorko

kardinolu Spellmanu prezi 
dentas Kooseveltas, pripažino. 
Stalinas turis „power” Pabal 
tijį pasilaikyti, todėl gal geriau 
..gracefully“ sutikti. Todėl už 
sienyje gyvenantiems lietuvia 
ms begalo svarbu, be barnių 
ir stipria vienybe, palaikyti or 
ganizacijas kaip ALTą ir vLI 
Ką, kad jos „pressure ' spaus 
tų didžiųjų užsienio reikalų m; 
nisterijas kuoilgiausiai nepripa 
žinti de jure Stalino grobao 
niškų žygių.

Vyt. Sirvydas.
MOKSLAS IR TECHNIKA...

Atkelta iš 4-to pusi, 
tikras ryšys bei koordinacija. 
Ligonė pradėjo atsiminti ’ai 
des, žmones, ėmė mąstyti.

Penka Naidenova buvo iš 
gelbėta. Gydytojo Deredžija 
no nuopelnas yra didžiulis. Jis 
ėmėsi sunkios operacijos tuo 
momentu, kai nuo klinikinės 
mirties buvo praėję 15 minu 
čių laiko, ir operaciją jis atliko 
primityviomis sąlygomis. Ga 
baus bulgarų gydytojo laimėii 
mas liudija apie širdies chirut 
gijos pažangą.

(Prieš keletą melų JAV 
spaudoje buvo aprašyta dauge 
lis panašių atvejų, įvykusių tais 
vojo pasaulio praktikoje. I aip 
pat buvo pažymėta, jog šių 
operacijų prad'ninkai buvo J. 
A. V. karo chirurgai, kurie 
1951 m. Korėjos karo fronte 
sąlygose šias operacijas yra 
pradėję. Red.).

„ELEKTRINIS TRENERIS”
Artėja Olimpinės žaidynės 

Japonijoje. Jos įvyks 1964 m. 
Tokio mieste. Ypač intensy 
viai joms ruošiasi japonai.

Japonų bėgikams treniruo 
ti sukonstruotas net specialus 
elektroninis prietaisas, kuris spė 
jo gauti „elektroninio trene 
rio“ vardą. Jį sukūrė viena 
Tokio elektros kompanija. 
„Elektroninis treneris“ jau lai 
komas Tokio Nacionalin.ame 
lengvosios atletikos stadione.

Jis treniruoja taip, šalia bė 
gimo tako stadione patiesti bė 
giai, kuriais rieda nedidelis va 
gonėlis. Jame įrengtas radio 
imtuvas su garsiakalbiu, i ikrą 
sis treneris sėdi prie centrinio 
stadiono pulto ir radio bange 
mis perduoda nurodymus bė 
gikui, bėgančiam greta važiuo 
jančio vežimėlio. Pagal rtika 
lą treneris gali keisti vagone 
lio greitį. Pats vagonėlis turi 
dar magnetofoną, kurio juos 
telėje yra įrašyta distancijos 
bėgimo programa. Atitinkamu 
mementu vagonėlis pagal įra 
šylą programą didina arba ma 
žiną greitį, kartu perduoda 
mas bėgikui iš anksto įrašytus 
trenerio nurodymus.

PLUNKSNAKOTIS 
VIETOJ SVARSTYKLIŲ
Šios rūšies plunksnakočiai, 

pasirodę Vakarų Vokietijoje, 
tau spėjo pasiekti Angliją u ki 
tus kraštus.

Iš pažiūros plunksnakotis nie 
kuo nesiskiria nuo įprastinio 
plunksnakočio. Jis turi tokią 
pat plunksną, rezervuarą raša 
lui. Tačiau, paėmus kotelį už 
galo, jis pabirsta mažytėmis 
svarstyklėmis. Įspraudus tarp

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

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

330 Bay Street,

CBC radio dainininkė Denyse Ange su pasisekimu linksmi 
nusi Mažojoje Azijoje csanČ ius karius.

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 
vimas 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 apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
Kroeoooofeos'cooooe——caeftasoooooeeeeeoooes eooeou

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame . nnfiill Jūsų sudarytus ir apdraus- 
paprastu ir Vii O |Ic1hI.I1 tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALUZA

ia kiklio ir kotelio voką su laiš 
ku, išsitemp.a spyruoklė, pri 
laikanti vidinį rašalo rezervua 
rą ir pasirodo skaičiai, par j 
dantieji, kiek gramų sveria laiš 
kas. Juo galima svert iki 50 
g svorio laiškus.

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

kaikurie vyresnio amžiaus žnr.'• 
nės nebegalėjo patys iš ba.do 
ko išlipti. Perleidziant mus per 
pirtį, visa „maudymosi“ proce 
dura buvo taip sutvarkyta, 
kad niekas nesusitiktų su l itų 
baidokų žmonėmis.

Bus daugiau.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.
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Hamilton/
LINKSMĄ NUOTAIKĄ

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

SKAUTŲ DIENA 
HAMILTONE,

gegužės 6 d., sutraukusi didelį 
būrį vietos ir apylinkių jauni 
mo po skautiška vėliava, laiko 
ma sėkmngu pasiekimu. Iš 
kilmingų pamaldų metu, skl.di 
nai perpildyta A. V. bažnyčia 
daugumoje uniformuoto jauni 
mo, laikoma neeiliniu sekma 
dieniu. Ne veltui dvasios va 
das kun. dr. J. Tadarauskas, 
sakydamas tai dienai pamoks 
lą, jautriai palietė skauto pa 
reigas mūsų tautai ir tėvynei. 
Labai reikšmingas jo prisimini 
mas iš Palangos, bolševikams 
išniekinant mūsų trispalvę, iž 
minios pasigirdęs balsas: ,,Bu 
dėk!“ Tai buvo perspėjimas 
apie artėjantį mūsų tautai pa 
vojų iš skautiškų lūpų.

Pašventinęs ,,Nemuno” tun 
to vėliavą, gerb. klebonas kvie 
tė mūsų jaunimą ją saugoti i*- 
gerbti ir visada budėti tėvynės 
pryšakyj. Kadangi tai skauto 
šūkis ir pareiga. Skautas kiek 
viena proga turi skelbti mūsų 
tautai gresiančius pavojus ir 
ginti jos garbę, iki vėl sugrįšim 
į laisvą ir nepriklausoma mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Tą dieną, didelę moralinę 
paramą mūsų jaunimu^ susi 
laukė iš mūsų ofocia,iojo tau 
tos atstovo konsulo J. Žmu. 
džino ir ponios, sutikusių bū 
ti šventinamai t to vėliavai kū 
mais. Konsului reiškiame nuo 
sirdžiausią padėką už param;, 
mūsų jaunimui ir linkime sėk 
mingai ginti mūsų tautos rei 
italus svetingojoj Kanadoj.

Po pamaldų par. salėj, iškil 
mingos sueigos metu, didelis bū 
rys jaunučių skautų davė įžo 
dj ir buvo papuošti atitinka 
mais kaklaraiščiais. Ta pačia 
proga Jambores įgaliotinis p. 
Gudelis, įteikė padėkas: skau 
tams remti dr-ios v-bai, Dant e 
liui ir „L. N.“ valdybai, už ?u 
kas minėtam fondui.

Norisi priminti ir pasiužiaug 
ti, kad iš daugelio mūsų kolo 
nijos mažyčių, gražus būrelis 
yra matomas visur, kui tik jų 
šeimyniškos rankos prašomos. 
Tai pp. Tumaitienė, Vaškevi 
čienė, Stankienė, Jonikienė, 
Deksnienė. Nuoširdus ačiū ju 
ins ir visiems prisidėjusioms 
prie šios dienos vaišių.

3 vai., „L. N.“ salėje, mūsų 
didžiojo tautos dainiaus 
Maironio minėjimas ir 

koncertas, 
nesutraukė tikėto skaičiaus žiū 
rovų, nors tikrai buvo vertas 
daug kam pamatyti. Minėjimą 
atidarė mūsų garsusis svečias 
konsulas, tardamas trumpą, 
bet malonų žodį mūsų jauni 
mui.

Konsulo žodis.
Kai suėjo 67-ri metai pirma

jai maskolių okupacijai Lietu 
voje, ties Raseiniais gimė vai 
kas, kurį pakrikštijo Jonu ir 
kuris užaugęs ir pasivadinęs 
Maironiu taip galingai uždai 
navo apie savo tėvynėj didžią 
praeitį, jos raustančius žeinčiū 
gus, apie tai, kaip broliai v«rg 
dieniai dejuoja ir aušra naujos 
gadynės teka, kad v»aa. Lctu 
va keliasdešimt metų ka*tu su 
juo pro ašaras ir džiaugsmą 
dainavo, dainavo kol išsidaina 
vo laisvę ir nepriklausomybę.

Ir kai dar sykį lietuvis nu 
stoja laisvės, Maironis — vėl 
kovotojų gretose, vėl eina su 
tauta, net bažnyčiose jis gieda 
Marija, Marija. . . išgelbėk 
nuo priešo baisaus.

Kutais, nesulegendarinta.s 
žodžiais tariant, didysis lietu 
vių tautinio atgimimo dainius 
kurio šimtąjį gimtadienį šiemet 
minim, buvo neabejotinai dide 
ho talento poetas sugebėjęs 
lengva, paprasta, bet Įstabiai 
vaizdžia forma ir skambia gai 
da išsakyti savo sveikas ir ne 
sudėtingas mintis, išreikšti sa 
vo gilų, labai įtikinamais argu 
mentais paremtą tikėjimą švie 
šia Lietuvos ateitimi >r uždeg 
ti savo vulkanine tėvynės inei 
te visą tauta.

Taigi, jis sielojosi, di^bo 
kūrė, meldėsi ir žadino kitus 
tai daryti, kad Lietuva būtų 
nepriklausima.

Štai kodėl ir dabar, kai Lie 
tuva vėl maskolių pavergta 
Maironio kūryba ir tautinis jo 
idealas tebėra artimi ir aktua 
lūs kiekvienam lietuviui ir šta. 
del ko lietuvių tauta su meile 
’į prisimena, lenkia prieš ji gal 
vą ir tebetiki jo pranašyste, 
• og „laikas ir tuosius, galiūnus 
kaip perėjūnus, nušluos' .

Po to, sekė meninė dalis, at 
likta pačių skautų taut, šokių 
grupės ..Gyvataras“ ir sol. V. 
Verikaičio. Neskaitant stilingų 
deklamuotojų iš Hamiltono, 
vertas dėmesio jauno s-lo iš 
London, Ont. pasirodymas.

6 vai., pasibaigus koncertui, 
visas jaunimas rinkosi j A. A. 
par. salę vakarienei ir Šo 
kiams. Linksminusiems giažia 
lietuviška muzika mūsų jauni 
mą, mėgėjų orktstro v-bą p. 
Ulbiną ir jo grupę, sveikiname 
su gerais rezultatais šiam dar 
be ir tariame nuoširdų ačiū 
Reikia pažymėti, kad minėtas 
orketras neseniai prasidėjęs iš 
nieko, pradeda iškilti vis pla 
čiau ne tik Hamiltone, bet pa 
siekia ir tolimesnes apylinkes. 
Perinusios sėkmės jums.

Trumpai apibūdinant šios 
dienos programą, norisi nuošir 
džiai padėkoti apylinkių s-tų 
v-vams, organizuotai aplankiu 
siems mūsų koloniją ir pasida 
tinusiems įspūdžiais su mumis. 
Garbė mūsų „Nemuno” ir 
„Širvintos“ tuntų vadams šį 
sąskrydį suorganizavusiems. 
Dėkojame: taut, šokių grupei 
„Gyvatarui“ ir sol. V. Verikai 
čiui, meniškai papildžiusiam 
programą. Tikimės, kad šis 
broliškas bendradarbiavimas 
nenutruks, bet laikui bėgant 
dar daugiau stiprės. Tad: dirb 
kim ir budėkim, o Dievas 
mums padės. V. P.

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.
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| TAUPYK IR SKOLINKIS |

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

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. i
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. X

Pilnas čekių patarnavimas. $
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. X 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai vaksro. ?

20 King St E. Room 13. Tol. JA 7457SI

MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO, 
Toronto ir visų kitų apylinkių lietuvius atsilankyti 

Į NUOTAIKINGUS ŠOKIUS, 
kurie įvyks VICTORIA DAY proga, gegužės 21 d., 

pirmad., jaukioje „BRAN T 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.
S3: ii

WELLAND, Ont.
TAUTOS FONDO ATSTO VYBĖS WELLANDO APY 

LINKĖJĘ
šiais metais nebuvo. Apylin 
kės Valdyba pati atliko fau 
tos Fondo atstovo pareigas ir 
surinko pagal aukų lapus iš 
Wellando ir apylinkės lietuvių 
viso 56 dol.

Aukojo 5 dol.: A. Stank** 
vičius, J. ir O. Staškevičiai ir 
J. Radvilas; po 3 dol.: V. Bie 
liūnas, K. Stankevičius; po 2 
dol.: V. Žinaitis, B. Loom . 
nas, M. Kuzavas, E. Bersenie 
nė, V. M. Jasiulionis, V. Šiur 
.<a, A. Smolskis, G. Sinkus, A. 
Čepukas, P. Adomynac ir Z. 
Izokaitis; po 1 dol.: J. Baliu 
kas, J. Masauskas, J. BuIkus, 
B. Jackevičius, K. Sangaila, 
A. Ramanauskas, V. Vilaus 
kas, P. Šidlauskas, J. Bieliū 
nas, J. Kutka, J. Bluzas, A. 
Pivariūnas ir J. Paužuolis. 
Apylinkės Valdyba Tautos 
Fondo vardu visiems aukav* 
siems širdingai dėkoja.

MOTINOS DIEOS 
MINĖJIMAS,

kuris įvyko gegužės 6 d., bu 
vo pradėtas Šv. Mišiomis, ki. 
nas atlaikė už motinas ir Lie 
Lietuvą kun. B. Mikalauskas, 
OFM, pasakęs dienai pntaiky 
tą pamokslą. Tuojau po gegu 
žinių pamaldų prasidėjo men: 
nė dalis. Vald. pirm. A. Čepu 
kas paprašė visus susirinkusius 
pagerbti mirusias motinas vic 
nos minutės susikaupimu. Po 
to pristatė p. Šakienę iš Buria 
lo, N. Y., kuri skaiaė paskai 
tą. P. Šakienė savo paskaitą 
pradėjo Maironiu: „Ten mo 
ciutė užlingavo raudomis ma 
ne...“, be to, ji nušvietė lietu 
viškų organizacijų reikšmę mū 
sų gyvenime ir prašė visas mo 
tinas padėti skaustams ir ki 
toms lietuviškoms organizac' 
oms ir prašė vaikus vesti į to 
kių organizacijų parengimus, 
kut jie gali išgirsti apie Lietu 
vą, iš kur jie yra kilę.

Po paskaitos Buffalo Skau 
čių „Vaidilučių“ skiltis suvaidi 
no dviejų veiksmų vaidinime 
lį „Motinos Diena“, kuri para 
šė ir paruošė pačios skoutės. 
„Motinos Dieną“ vaidino skau 
tės: A. Masiulionytė, L. Stan 
KŪnaitė, B. Stankūnaitė, M. 
Ganziukaitė ir G. Sakaite. Dar 
skautės padainavo ir padekla 
mavo eilėraščių. N. Žinaitytė 
iš Wellando paskaitė motinai 
laišką.

P. Šakienei, jos vyrui ir R. 
Masiulioniui iš Bafflo, N. Y , 
už gražią paskaitą ir atvežimą 
skaučių j minėjimą, Wekan 
do apyl. valdyba širdingai dė 
koja. Taip pat dėkojame visie 
nis, kas papuošė altorių, pirko 
gėles ir bendrai padėjo tvar 
kytis.

Po paskaitos ir meninės da 
lies buvo bendros vai«čs, kur 
susirinkusieji pasistiprino su 
muštiniais, pyragaičiais ir tor 
tais ir išgėrė kavos. Motinos 
Dienos minėjimas buvo sureng 
tas Apyl. valdybos ir parapi

jos iniciatyva su kun. B. Miką 
lausku pryšakyje, kuris minėj i 
m ui paaukojo 30 dol.

Apylinkės v-ba kun. B. Mi 
kalauskui už Šeštadieninės mo 
kykios vedimą buvo sumokėjų 
si 75 dol., bet kun. Mikalt.us 
kas šiuos pinigus grąžino vai 
dybai su laišku, kuriame tarp 
kitko rašo: „...malonu, kad tai 
ką buvote pažadėję, ištesėjo 
te. įvertindamas gražią ir pa 
tnolinę L. Bendruomenės vai 
dybos veiklą, ypač nuoširdų 
bendradarbiavimą su paiapija 
mielai paremiu Jūsų darbus pa 
aukodamas šiuos 75 doietius“. 
Apylinkės valdyba už abi au 
Kas kun. B. Mikalauskui labai, 
■abai dėkoja, tai maždaug vis 
kas, kas dabar yea bendruo 
meiės kasoje.

VISI į SUSIRINKIMĄ 
. Dar kartą primename ir pra 
šome visus bendruomenės na 
rius atvykti į visuotinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks iegu 
žės mėn. 20 d., tuojau po na 
maldų, 12 v. 30 min. Coium 
bus salėje, Hellems Avė., 
Wellande.

Aylinkės Valdyba.

VISI į TRADICINĮ 
KARTŪNO BALIŲ

Jau kelinti metai, Wellan 
do lietuvių Medžiotojų ir Meš 
keriotojų Klubas „Lituanica“ 
ruošia tradicinį kartūno bailų.

Šiemet jis įvyks birželio 2 
d. (šeštadienį), 5 vai. po pie 
tų, ’S/t. Stephen’s Hail, East 
Main Street ir Port Robinson 
Rd. kampas Welland, Ont.

Kartūno balius Wellande 
jau virto tradicija. Neleiskime 
žūti gražiems lietuviškiems pa 
pročiams bei tradicijoms, pa 
laikykime juos savo alsilanky 
mu.

Atsilankyti tikrai yra verta, 
nes čia kasmet susirenka dau 
gybė lietuvių iš įvairių Kana 
dos bei Amerikos vietovių. Čia 
užmezgamos naujos pažintys 
bei atnaujinamos senosios.

Šis kartūno balius suteikia 
mums progą atsigaivinti, išeiti 

gamtą, ne pavieniai, bet d: _ie 
liame lietuviškame būryje, nes 
salė, kur įvyks šis balius, yra 
gamtos prieglobstyje — žalio 
jo miško apsupta.

Be lo, ponios ir panelės čia 
turės progos pademonstruoti 
savo skoningą apsirengimą.

Trims ponioms ar pane 
lems, devinkioms gražiausias 
kartūno sukneles, bus skina 
mos labai vertingos dovanos. 
Dovanas skirstys patys svečiai 
(visi dalyvaujantieji), nes prie 
įėjimo kiekvienas gaus tam tik 
rą balsavimo kortelę.

Bus įvairūs šokiai su dė\ in 
čiomis kartūno sukneles, jų 
pademonstravimui.

Gros garsusis Benm-Ferri ‘ 
orkestras, veiks puikūs bufe 
tai. Įėjimas tik vienas doleris

Klubo Valdyba.

GP 2-5

APATINI Al - KO JINĖS - T-M AR ŠKINI Al

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo it laisvą laiką, it 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutet 
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, $6.0J 
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją................................................................................... $G.OO
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2.00
P. Jurkus. SMILGA1ČIŲ AKVARĖLĖ........................$7.00
S. Gira. BUENOS AIRES..................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA.................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas.....................$3.00
j. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
A. Škėma. BALTA DROBULĖ...................................... $1.00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai....................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai..................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRJŽTA 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 STORIES..............................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. PRAT1MINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ LOO
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...........$3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$4.6J
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas.......... $3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................. $ 3.09
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................. $ 2.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

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

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

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

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

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

NIMAI ............... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

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

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1 r5C
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ...........1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 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. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..........................................$ 5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. ........ $2.50 
V. Alantas. TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ...................$4.50
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 AKVARĖLĖS......................$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...........................................$400

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalla, 
Montreal 32, P. Q„ Canada.
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MOKT|REAL
LASALLE MIESTO 50 METŲ 

SUKAKTUVĖS

labai iškilmingai minimos bii 
želio 24 dieną, sekmadieiiĮ. Mi 
nėjime pakviesti dalyvauti lie 
tuviai — tautiniai šokiai, AV 
choras ir op. sol. E. KaddUie 
nė.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį įvyko gražiai pa 

ruoštos J. S. Geležiūno su G 
A. Januškevičiūte, vestuvės, 
į kurias buvo atvykęs Lietu 

vos konsulas J. Žmuidzinas su 
Ponia, pp. Matulioniu šeima 
iš Toronto, pp. Alytai iš New 
Yorko ir daug kitų svečiu.

Audros Vartų bažnyčioje' 
jaunuosius sutuokė T. J. Bore 
vičius SJ, sutuoktuvių metu 
giedojo op. sol. E. Kardelio 
nė, Labai gražios vaišės vyko 
AV salėje. Jaunavedžiams lin 
keta laimingo šeimos gyveni 
nio ir įteikta vertingų dovanų. 
Linkime laimės ir sėkmės.

PP. RATAVICIU 
IŠLEISTUVĖS

Sekmadienį AV klebonijos 
svetainėje |>uvo suruoštos iš 
leistuvės pp. Ratavičiams, ku 
rie nusipirko tabako ūkj Onta 
rio tabako srityje ir ten persi 
kelia gyventi. Gražus būrys 
žmonių pp. Ratavičiams linkę 
jo laimingai įsikurti ūkyje ir 
sėkmės gyvenime. Pp. Ratavi 
čiams įteikta daug vertingų 
įdovanųį ginkime sėkmės ir 
laimės nuosavame ūkyje.
AUŠROS VARTŲ ŠEŠTA 
DIENINĖS MOKYKLOS 

velykinių margučių k-> iku>t-as 
įvyko gegužės 5 d., su 30 
margučių.

Laimėjo I vietas: Ališaus 
kas Arūnas, Juodis Edv., Sty 
raitė Rima, Girdžiūte Nijolė, 
Ramanauskas Gintautas ir Gri 
galiūnaitė Regina.

II- os vietos: Staškevičius 
Arūnas, Girdžiūtė Miida, Jau 
geiis Algis, Kunnapuu Loreta, 
ir Stankevičiūtė Doneta.

III- čios vielos: Adcmonvtė 
Violeta, Ptašinskas Vyt., Jau 
gėlytė Rūta. Gudaitė Virgini 
ja, Styraitė Dana.

Margučių jvertinimo komisi 
Margučių įvertinimo komis 

ją sudarė: p. Beniušienė, J 
Grigaliūnas ir H. Adomonis

Laimėtojams dovanas pa 
skyrė Congoleum Canada Co. 
lietuviai tarnautojai: S. Ba- 
šauskienė, A. Mylė, V. Reme* 
ka, J. Lukoševičius, E. Meje 
ris, J. Vieraitis, J. Burba, P. 
Markauskas, P. Bukauskas ir 
A. Blauzdžiūnas.

Dėkoju visiems, kurie p. isi 
dėjo, kad šis metinis konkur 
sas įvyktų ir lietuviams, kurie 
apdovanojo mūsų mokinius.

Mokyklos Vedėjas.

Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | 2-4; 7-9 p. m

antradienį ir Į 
penktadienį | 2—4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
wiiHinnnfflHifHimiiiiMMwmmnw

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAL1SKA 

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

VNNM«NNNfWN«NMMaNIWaMf

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

• P. Augustinavičienč, šešta 
dienį Kat. Moterų dr-jai pada 
rė labai įdimų pranešimą.

123 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS, 

šaukiamas gegužės 20 dieną 
sekmadienį, Aušros Vartų pa 
talpose tuojau po pamaldų. 
Susirinkimas trumpas: išrinkti 
atstovą į SLA visuotinj susirin 
kimą ir apsimokėti mokesčius 
Iš dienotvarkės nėra išimtas ir 
valiutos skirtumo klausimas, 
nes SLA centras dar nėra da 
vęs konkretaus atsakymo į mū 
sų kuopos pasiūlymus atidary 
ti Lito banke einamąją sąskai 
tą.

SPAUDOS BENDROVĖS 
„Nepriklausoma Lietuva“ vai 

dybos posėdis šaukiamas šį 
penktadienį, geg. 18 d., 7.ja 
vai. vakaro, NL redakcijoj' .

MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMAS

Montrealyje buvo suruoštas 
dviejose vetose. Lituanistikos 
kursai AV salėje minėjimą su 
ruošė vadovaujant Kursų ins 
pektorei Br. Lukoševičienei. 
Viešnia iš Clevelando, p. Au 
gustinavičienė, turėjo labai tu 
rimngą ir gražios formos pas 
kaitą. Kursų mokiniai dėklą 
tnavo ir šoko tautinius šokius, 
vedant p. Piečaičiui. Mokinys 
P. Ptašinskas pagrojo akorde 
onu, mokinė P. Mališkaitė 
paskambino pianinu. Žmonių 
atsilankė nemažai. Minėjimas 
čia praėjo sklandžiai. Ypač vi 
sus sužavėjo p. Augustinavi 
čienės paskaita.

Šv. Kazimitro parap. salėje 
motiną prasmingai apibūdino 
kun. dr. Jucevičius, pabrėžęs 
motinos rolę išlaikant lietuvy 
bę. Po to V. Kudirkos šešta 
dieninės mokyklos mokiniai sa 
kė motinai skirtus eilėraščius— 
Lymantaitė ir kt. Be to, vaikai 
padainavo kelias dainas ir pa 
šoko kelis šakius. Užbaigai bu 
vo kavutė. Minėjimas praėjo 
gražioje nuotaikoje.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

mokinių koncertas šiemet, bai 
giant metus, paskirtas Aušios 
Vartų salėje birželio 23 dieną, 
šeštadienį, 6 vai. po pietų. Da 
lyvaus daugiau kaip 20 moki 
nių, dainavimo ir fortepiono 
Visi kviečiami atsilankyti.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5652; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.,

168 Notre Dame East, 
Suite 206 

Tel.: UN 6-2065 
Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

I
 ADVOKATAS

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

Suite 901UN 1-8933 
MMNNINNMMNMMNNNNM

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

1
 Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6-1570 §
.........................................a?

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Praeitą sekmadienį parėpi 
jos reikalams suaukota $i71. 
84.

Aušros Vartų parapijos cho 
ro koncerto pelnas, kuris yra 
skiriamas mūsų parapijos rei 
kalams, buvo $343.74.

Kun. dr. Jatulis iš Romos 
pravažiuodamas lankėsi AV 
parapijoje.

LANKĖSI IŠ BOSTONO
P. Vasiliauskas, atstovaująs 

vienai mašinų firmai, lankės* 
Montrealyje ir čia demonstra 
vo naujai išrastą mašiną, kuri 
eina po žeme ir iškasa tune 
liūs įvairiems tikslams — var. 
kientiekiui, kabeliams nutiesti 
ir tt. Mašina svarbi tuo, kad 
ji praeina po keliais, po sal- 
gatviais, po namų pamatais ir 
tų įrengimu nereikia nei nu 
griauti, nei perkasti.

BANKO „LITO” REIKALAI
Balandžio mėnesį „Litas“ 

pasiekė rekordinės apyvartos 
$159,674. Naujų narių įstojo 
20, pajamų turėta $72,089, pa 
skolų išduota $51,976 ir išmo 
keta indėlių $33,698. Šiuo mc 
tu „Litas“ turi 673 nariui, $ 
57 7,354 indėlių ir yra išdavęs 
$ 490,212 paskolų. Šių metų 
sąmatoje buvo numatyta pa 
siekti $600,000 indėlių ir $ 
500,000 paskolų. Paskutinio 
mėnesio duomenys rod ■, kad 
tie skaičiai jau beveik pasiekti 
per pirmus keturius šių metų 
mėnesius. Tas rodo, kad lietu 
vių pasitikėjimas savo banku 
auga ir yra vilties iki ga*o me 
tų sulaukti gražių rezultatų.

Rosemounto skyriuje jau pra 
dėtas informacijos apie „Litą“ 
siuntinėjimas aplinkiniams li< 
■.uviarns ir, pagal galimybę, na 
rių verbavimas telefonu. Kai., 
nepatogu atvykti i banką dai 
bo valandomis, naujų narių 
pnrašymas ir didesnių indėlių 
priėmimas gali būti atluptas ir 
namuose pagal susitariu.ą. Kas 
nori smulkesnės informacijos, 
prašomi skambinti Pr. Rudins 
kui Rosemounto skyriuje dar 
bo valandomis tel. RA 22-472 
arba namuose bet kuriuo laiku 
tel. HU 12-957.

SKUBIAI REIKALINGAS 
DARBININKAS 

TABAKO ŪKYJE.
Gali būti ir vedusi pora. 

Atlyginimas geras, 
darbas nesunkus.

Teirautis tel. CR 2-8584.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501
Park Extension 12 butų po 4 
atskirus kambarius, 100’ pločio, 
statyta 1947 metais, nuominin 
kai apsišildo. Pajamų $9.000.

Kaina $65.000.
Geros pajamos.

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos

Mūsų klijentams:
Norint pamokėti už draudimą 
arba už pardavimą ar paskolų 
parūpinimą, Jūsų patogumui 
pinigus galite pervesti į mūsų 
sąskaitą „Lite“ numeris 752.

Su pagarba
P. Adamonis, RA 2-2472.

IMMMMNMNNMMMNNNNNM

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

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

pramonės įmonės. Premųos už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

Buikas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. pu. salėje, 
šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

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

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

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rinklava pirmoji baznyč’* 
ie $171.22, antroji $288.

Aukavo bažnyčiai L. Tyle 
nis 100 dol.

Įvyko Motinos dienus minė 
jimas ir palaidotas Pahakaitis 
63 m.
* Mirė Jurgis Paliukaitis, 
apie 63 m. palaidotas gegužes 
14 d. per Šv. Kazimiero pa 
rapiją, kalno kapuose.

N L SKAITYTOJŲ 
D ĖMESIUI

Centrinis Montrealio paštas, 
kuris ligšiol išsiųsdavo „Ncpr 
klausomą Lietuvą“ skaityto 
jams, dabar siuntą pervedė j 
Lachine paštą. Čia, tur būt dėi 
tinkamo nesusitvarkymo, dvi 
savaites tuiėj ome nemalonu 
mų. Dabar gi pašto viršininkas 
užtikrino, kad viskas bus tvar 
koje. Todėl malonius skaityto 
ius prašome „N. L-vos“ le-.dyk 
lą painformuoti, kaip laikraš 
tis bus gautas šią savaitę: anka 
čiau, ar vėliau. Būsime dekin 
gi už informaciją telefonu DO 
6-6220, arba laiškais adresu; 
7722 George St., LaSalle, P. 
Q-
• J. Pauliūtė, lankėsi I oron 
te, dalyvavo Oldenburgo mu 
kytojų ir mokinių su važia vi 
me, kuriam koncertavo. P. J. 
Pauliūtė padarė labai gerą įs 
pudį ir turėjo labai didelį pa 
sisekimą.

9 A. Jakimavičiūtei, kuri bir 
želio 9 d. sumainys aukso žie 
dus su architektu V. Petruliu. 
Šv. Jono parapijos saieje bu 
vo suruoštas šaunus mergauti 
nių vakaras - shower, per ku 
rį buvo sunešta daug vertingų 
dovanų.

CHRUŠČIOVAS KRILOVO 
MUZIKANTŲ DIRIGENTO

ROLĖJE
Chruščiovo valdyme būdin 

gas reiškinys: kasmet jis skel 
bia naują ūkinę programą. 
1954 m. naujų žemių ,.įsavir: 
mą“, 1955 m. kolchozams per 
leistas pasėlių planavimas, 19 
56 m. pakeisti kolchozų įs:a 
tai, 1957 m. siekimas pralenk 
ti Ameriką“ iki 1960 m. mėsos 
ir pieno gamyboje, 1958 m. 
likviduotos MTS (mašinų-trak 
torių stotys) ir mašinos parduo 
tos kolchozams, 1960 m. ive* 
ti didesni valstybei duoklių įsi 
pareigojimai, 1961 m. į este 
nauja duoklių priežiūros siete, 
ma, o Pabaltijo kraštams at 
naujintos grūdų prievo'čs.

Bet vis nieko gera neišeina 
su vergų darbu. Kaip besusodi 
narna, o muzika nevyksta.

PARDUODAMI
Dideli ir maži 

Ūkiai 
bei 

Vasarvietės
Teirautis Paul Gingras B.S.A., 

Case Postale 375, 
988 Rue du Sud, 
Cowansville, Que.

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

mą Montrealyje.
Teirautis: H U 1-2957.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

TOI^>\
BANKAS „PARAMA'

švęs savo veiklos dešimtmet’. 
kuris, reikia manyti, ka'p toks 
reikšmingas lietuvių ekunomi 
niame gyvenime, bus tinkamai 
atžymėtas.

Kai bankus buvo steigiamas, 
iŠ susirinkusiųjų daugelis past 
liko stebėtojais ir abejingais 
)o vystymuisi. Todėl ir Į nariu? 
stojo vos kelios dešimtys. N: 
daug tuomet atsirado noimčiu 
įeiti ir į banko valdomuosius 
organus, nes reikėjo dirbti Lt. 
jokio atlyginimo. Tik bankui 
išsivysčius, iš susidariusio di 
dėsnio metinio pelno ir prade 
jus mokėti už posėdžius, kai ui 
datų į valdomuosius organus 
netrūko ir net su varžybomis 
del Įtakos bankelio valdyme.

Užbaigus pirmuosius veik 
los metus, bankas turėjo 197 
narius su 17,317 dol. ir 14,78o 
dol. depozitų. Indėliai beveik 
visi buvo išduoti asmeninėms- 
paskoloms. Toliau bankas na 
riais ir indėliais bei išduotomis 
paskolomis kasmet didėjo ir 
1962 m. sausio 1 d. buvo jau 
1597 nariai su 373,4 71 dol. in 
dėliais, 51.914 dol. depozitų, 
1,051,914 dol. apyvartos, 
527,903 dol. asmeniniu pasko 
ių n 571,087 dol. morgičių.

Neskaitant, kad bankas už 
šėrų indėlius moka 5% ir depo 
zitus 4% metinių palūkanų, 
ko joks kitas bankas nemoka, 
bankas „Parama“ prieinamo 

mis sąlygomis daug savo na 
riams patarnauja duodant au 
menines ir įkeičiant turtą, p? 
skolas. Tik vien per š. m. pir 
mąjį metų ketvirtį pagal 82 
prašymus buvo išduota 357, 
200 dol. paskolų, kuri suma 
atskiriems tikslams pasiskirstš
sekančiai: pirmiems inorgi anksčiau suruošę šaunų uzga 
čiams 162,900 dol., skoloms vėnių šiupinio balių, balandžio 
mokėti 59,800 dol. verslo rei 29 d., Šv. Jono parapijos salė 
kalams 58,000 dol., namų ir je> režisuojant J. Jagėlai, pa 
sklypų pirkmui 23,700 dal., au statė komediją „Teodolinua“ 
tomobilių pirkimui 20,700 do 8U kita menine programa, ku 
lerių, ūkių ir vasarnaJ rloje pasirodė evangelikų jau 

mių pirkimui 15,000 dol., ;■ nimo meninės pajėgos.
mų remontui 11,350 dol. ir ki Darbštus evangelikui mote 
tiems smulkiems reikalams rų būrelis, kuris šias pramogas 
750 dol. Bs. ruošia, patenkintos gausiu jų
• „Paramos“ banko vedėjus pramogų lankymu.
•P. šernas sunegalavo širdim • Tautos Fondo Atstovybės

. Kanadoje p-kas V. Vaidotas
ir gydytojų patariamas 3—4 prallidęs šešių savaičių alo9to 
mėnesiams iš banko darbo pa ga8 įr pataisęs pašlijusią svti 
sitraukė poilsio ir gydosi na katą, vėl pradėjo eiti savo pa 
mie. Taip pat širdies negaLv. reigas. Pinigines perlaidas ir 
mu s:rginėja visuomenininkas , korespondenciją Pautos 
„ j u fondui prašoma siųsti šiuo ad„Paramos bankelio vadybos resu. y Vaidolas 45 Caineo 

vicepirm. J. Preikšaitis. ęr> Toronto 9, Ont.

STUDENTAMS REMTI
būrelis, vadovaujamas J. Kar 
kos, darbštiems ir pasizymėju 
siems moksle bei lietuviškame 
veikime studentams premijoms 
teikti jau yra sutelkęs per 600 
dolerių. Daromi žygiai subuili 
visus filisterius, kurie neprik 
lausomos Lietuvos pavyzdžiu 
suliktų globoti po vieną moks 
Ius einančius studentus.

KAI PRIEŠ TREJETĄ
metų miręs gen. konsulas V. 
Gylys ir visuomenės iesomis 
buvo palaidotas Park Lawn 
angliškose kapinėse, buvo ža 
dėta jo palaikai perkelti į lietu 
viskas kapines, kai jos bus 
įruoštos ir ten pastatytas jo at 
minčiai paminklas.

Buvęs sudarytas velioni.es 
laidojimo komitetas, kuris, at 
iodo, savo darbą baigė, o pa 
laikų perkėlimo ir paminklo 
pastatymo klausimas liko pa 
mirštąs.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Suiinikai.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

$ Raštinė: LE 4-4451 j

4 A
: Dr. P. MORK1S |

I: DANTŲ GYDYTOJAS I

Vakarais ir šeštadieniais g 
j; pagal susitarimą.

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

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

• Gegužinės pamaldos laiko 
mos kasdien. 8 vai. vak. Dalj 
vaukime gausiai! Šiais intiaic 
pamaldas nukėlėme pusvalan 
džiu vėliau tam tikslui, kad jo 
se galėtų dalyvauti visi, nei ir 
tie, kurie ilgau dirba! Užlaiky 
kime savo tautos tradicijas!
• Už pusantro mėnesio, birže 
lio 24 d. mūsų parapijoje bus 
didelės iškilmės naujai įšvęsto 
kunigo pranciškono tėvo Au 
gustino Simanavičiaus primici 
ja. Primicijos mišios bus 11 
vai., iškilminga vakarienė 5 
v. pp. Į šias iškilmes bus kvic 
čiama ir visa Prisikėlimo pa 
rapija.
• Norint praplėsti Pr. paiapi 
jos šk.lypą naujai klebonijai 
statyti ir turėti daugiau vielos 
automobiliams pastatyti, nu 
pirkti 2 namai College gatvė 
je — Nr. 1001 ir Nr. 1003. 
Sumokėta viso 32,000 aol. Jei 
bus progos, bus perkama dar 
daugiau. Šiuo metu yra už 
megzti ryšiai su kitais 3 savi 
ninkais.

VEIKLŪS TORONTO 
MAŽLIETUVIAI,

• Pr. Balsevičiui atsisakius iš 
L. Namų administratoriaus pa 
reigų, naujuoju administrate' 
rium pakviestas ats. kap. VIa 
das Eižinas.
• „Paramos“ banko vedėjui 
P. Šernui susirgus, vedėjo pa 
reigas eina bankfO buhalteris 
A. Statulevičius.
• Tėvai Praciškonai ruošiasi 
statyti naują kleboniją ir tam. 
tikslui prie esamos Prisikėl; 
mo bažnyčios College gatvės 
atpirko du namus.
• J. R. Simanavičius išrinktas 
KLB Toronto apyl. pirminiu 
ku.

*wi
K.T. . XK;.....XX-TT—XX—J

IŠNUOMOJAMAS 
TEATRAS

Pilnai apstatytas, 560 vietų 
parengtas naudojimui

Ogilvy — Durocher kampas, 
Park Extension

Gali būti naudojamas 
bet kuriam tikslui.

Tel. Mr. Lewis CR a-15u6.
Vakarais CR 2-7654.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

TeL RA 1-6005.

velioni.es
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