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ROMAS KNYSTAUTAS — MECHANIKOS 
MAGISTRAS

DIKTATORIUS KAPITULIAVO PRIEŠ PREZIDENTĄ
AMERIKOS ŽYGIS AZIJOS PIETŲ RYTUOSE 

SUKĖLĖ DIDELĮ SUSIDOMĖJIMĄ.
Nesutarimai komunistiniame bloke didėja ir sudaro painiavų.
Prancūzija naujoje kryžkelėje.
PAINIAVŲ praėjusią savaite 
pagausėjo tiek Azijoje, tiek Eu 
ropoję, tiek Afrikoje. Atrodė, 
kad

TARPTAUTINĖS 
PAINIAVOS DIDĖJA

ir darosi vis sunkiau sprendžia 
m*'s.
/ ZRIKOS žygis pietryčių 
Azijoje ypatingai svarbus ir 
reikšmingas. JAV prezidento 
sprendimas pasiųsti į Tailandą 
-Siamą laivyną, kad ir su dide
liais rezervais svarstytinas, vis 
dėlto rodo kaikurį JAV politi 
kos ryžtingumo padidėjimą.

AR TAI REIŠKIA KARO 
AZIJOJE IŠPLĖTIMĄ

didesniu mastu, kažin. Tai pa 
reis nuo tų, prieš kuriuos tas 
žygis padarytas.
KINIJOS komunistai nuspręs, 
ar jie stos kovon su JAV, ar 
ne. O gal ir toliau vyks ,,par 
tizaniniai“ °usidūrimai, kurie 
Kinijai nieko nekaštuoja, o 
Amerikai jie atsieis brangiai.. 
TAILANDAS, nors ir gresia 
mas kinų, kitų Azijos Pietry 
čių Sąjungos nekviečia j pagal 
bą, nois tie patys siūlosi, l’ai 
gi, atrodo, kad

RIMTAM KARUI 
NESIRUOŠIAMA,

kaip spėlioja tūla Amerikos 
spauda.
KAMBODŽOJE ir Vietname 
„partizanines“ kovos tebevyks 
ta. Kinai pastoviai, nors ir pa 
pamažu, eina pirmyn. Ir jų 
niekas sulaikyti nesiruošia. Ir 
Amerikos kariuomenei duotas 
įsakymas Tailando sienos ne 
peržengti. Atseit,

JAV GINS TIKTAI 
TAILANDĄ,

o Kambodža ir Vietnamas pa 
liekamos „Dievo naliai“. Kar 
tojasi Amerikos prezidentu 
„tradicinis žygis“. Eisenhowe 
•s neprašomas pareiškė, Veng 
jos sukilėliams jokios para 

mos neduosiąs, o Kennedy įsa 
kė JAV kariuomenei Tailando 
sienos neperžengti, nors už jos 
kinijos komunistai, vadinami 
„sukilėliais“, eina pinnyn ir 
žingsnis po žingsnio grobia 
Kambodžą ir Vietnamą...
VISŲ buvo suprasta, kad JA 
V kariuomenė pasiųsta pada 
ryti Indokinijoje tvarką ii 

APGINTI INDOKINIJOS
PUSIASALĮ NUO KOMU 

NISTINĖS AGRESIJOS,
bet pasirodė, kad tai yra iliuzi 
ja.
NESUKALBAMIEJI Kambo 
džos „kunigaikščiai“, paveikti 
Amerikos žygio, jau buvo pa 
siruošę susitarti, bet patyrę, 
kad JAV Tailando sienos ne 
peržengs, nusiramino ir derv 
bas atidėjo...
CHRUŠČIOVAS, paklaustas 
dėl JAV žygio Tailande, suži 
nojęs jo ribotumą, taip pat ne 
pareiškė susirūpinimo ir net to 
fakto nepanaudojo propagan 
dai.
DE GAULLE, padaręs neina 
ža protingų žingsnių,
DARO DIDELĘ KLAIDĄ 

ir painioja Prancūzijos vidaus 
santykius. Spaudai jis šj kartą 
išdėstė, kad Bendros rinkos 
sąjungos jis nemanąs išplėsti 
į politinę sąjungą.
ANGLIJA gi jau bu\o pasi 
ruošusi įstoti į tą sąjungą, tai 
toks De Gaulle pareiškimas 
kompikuoja būseną.

Indonezija puola Olandiją.
PRANCŪZIJOJE dėl io įvy 
ko kabineto krizė, neo penk 
ministerial dėl to išėjo iš sa 
bineto. Kai

BŪSENA PRANCŪZIJOJE 
IR TAIP TRAPI,

ir kiekvienu metu gali Įvykti 
sukilimas arba ii perversmas, 
tai ši nauja krizė dar daugiau 
painioja Prancūzijos vidaus 
santykius ir pavoius daro sta 
tomus ant ašmenų. Min. pirm. 
Pompadou kabinetą papildė, 
bet tuo krizė dar nebaigta, ir 
Kaip ją De Gaulle išspręs, dm 
neaišku.
ALŽYRE teroras tebevyksta. 
Vietos gyventojai, atsikeršyda 
mi, pradėjo teroro veiksmus 
prieš prancūzus. Dėl to

PRANCŪZAI PANIŠKAI 
BĖGA Iš ALŽYRO.

Tas De Gaulle padėtį daugiai, 
sunkina.
SĄMOKSLAS prieš De Gau! 
le gyvybę policija atidengė 
trečiadienį. Sąmokslas rinitas, 
nes jame dalyvauja karinome 
nė. Tas rodo, kad

PRIEŠ DE GAULLE 
OPOZICIJA KYLA.

Bet de Gaulle užsispyręs ir 
į kompromisus neina. 
KAPITULIACIJA, kokiai pa 
siryžo Chruščiovas, iššauktas 
kultūrinėn dvikovon JAV pre 
zidento Kennedy, vis dėlto ne 
garbinga. Kennedy pasiūlė CF 
ruščiovui pasikalbėjimą televi 
zijoje. Ir Chruščiovas kapitulia 
vo... Ir išėjo, kaip toje rusų 
patarlėje: Vyras prieš avis, o 
prieš vyrą ir pats avis... 
KENNEDY sukėlė JAV gy 
dytojus prieš savo planą.

DUOTI NEMOKAMĄ 
GYDYMĄ SENIEMS 

ŽMONĖMS.
Tą jis padarė atsidėjęs New 
Yorko mieste. Bet gydytojų 
sąjunga tuojau pasipriešino. 
BĖGA kinai iš komunistų vai 
domų sričių į Hong - Kongą, 
kasdien po 3-5,000. Jau susi 
rinko visas milionas. Šis fak 
tas kelia susirūpinimą.
FILIPINŲ prezidentas, kurio 
atsilankymas Amerikoje buvo 
paskirtas šiomis dienomis, atsi 
sakė vykti į Washingtona, nes 
JAV atsisakė Filipinams mokė 
ti karo nuostolius.

NESUTARIMAI 
KOMUNISTŲ BLOKE 

privertė Chruščiovą vykti į 
Bulgariją, kurioje kovoja štai, 
nininkai su ihruščiovinnncais. 
Šie Chruščiovą ir pasikvietė, 
kad savo autoritetu palaikytų 
savo šalininkus, dabar esan 
cius valdžioje.
TITO susilaukė staigmenos: 
jo 70 metų sukaktuvių dieną 
New Yorke išleista Milovano 
Džilo knyga „Pasikalbėjimai 
su Stalinu“, už kurią jis 1 įto 
nubaustas 9 metus kalėti.
ARGENTINOJE paleistas pa 
rlamentas.

AUKOJO „N. L.”
P. Vitas, Montreal . . . .$1.30 
K. Šitkauskas, Mtr............. ,5.00
M. Vapsva, Mir..................„5.00
P. Jocas, Mtr....................... „1.00
V. Lietuvninkas, Mtr. ..,,1.00 
S. Druskis, S. S. Marie „2.50 
G. Dovydaitis, Edmontcn „1.00 
J. Žiūkas, Sudbury, Oni. „3.00
A. Radžius, Baltimore.. „1.00 
P. Kaulakis, Mtl ... .,,1.00
B. Bražiūnas, Wnpg.......... 3.41

Už aukas nuošrdžiai ačiū!

MAŠINŲ FONDO VAJUS
„Nepriklausomos Lietuvos* 

Mašinų Fondo vajus tęsia 
mas toliau. Malonūs laiKinin 
kai iš Edmontono, Albertoje, 
įvykdė vajų ir atsiuntė vienu 
kartu 230 dolerių. NL iVlaši 
nų Fondui paskyrė:
Dr. Mečys Urbonas . .$ 10 90 
Dr. Juozas Dovydėnas,, 10.90
Žebrys Povilas ....,, 10.00 
Karosas Jurgis ........... ,, 10.00
Kardelis Nikodemas. ,, 10.00 
Condrotienė-Conrad

Izabeilė ...................„ 10.00
Kubilienė Veionika . .,, 10.00 
Bakutis Albinas ......... . 10.00
Kynas Juozas ............. . 10.
Bajoras Antanas ........... 10.uO
Melikauskas Edvard. „ 10.03 
Zabiela Walteris ....,, 10.00 
Nustojus Jonas .......... . 10.00
šepetys Stasys .............. . 10.00
Šepetys Aleksandras ,, 10.00 
Vaitkūnas Kazimieras ,, 10.uO 
Balutis Petras ............ . tO OO
Jagoldas Tamara . . .,, 10.00 
Kasperas Vincas ...,,, 10.00 
P. Ėglis .........................  20.00
Vienas lietuvis.............„ 10.00
Kitas lietuvis ............. ... 10.00
Viso ...............................$230. j0

Nuo kapitoliaus padangės
ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA SVARSTO- SOVIETŲ KO 

LON1ZMĄ BALTIJOS VALSTYBĖSE
Tarptautinė Žmogaus Teisių 

Lyga, kurios centras yra New 
Yorke, ir kuri patariamuoju 
balsu dalyvauja Jungtinėse 
Tautose, pastaruoju metu pre. 
dėjo svarstyti sovietinio kolo 
nizmo reiškinius Baltijos vals 
tybėse. Surinkusi atitinkamą 
medžiagą. Lygą gal klausima 
iškelti Jungtinėse Tactr.sc.

— Lietuvos Atstovas ir O. 
Kajeckienė dalyvavo JAV Pre

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ZOOLOGŲ 

KONFERENCIJA
penkias dienas vyko Vilniuje, 
dalyvaujant apie 80 zoologų. 
Pranešimus padarė prof. šivic 
kas, prof. Ivanauskas, prof. 
Mantukas ir kt. Perskaityta 
apie 60 referatų.

O KUR JŪS BUVOTE 
ANKSČIAU?

„Tiesa“ dabar pilna bumo 
j imu prieš Ameriką, kad ji da 
ro atominius bandymus. O lik 
tai pernai Rusija sulaužiusi 
atominį moratoriumą, darė di 
dėlės sprogimo jėgos bandy 
mus. Taigi: kai Amerika darė 
bandymus negerai, o kai Ru 
sija daro bandymus, jau gerai 
Ek, jūs farizėjai!

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSIŠAUKIMAS J EUROPOS 

PATARIAMĄJĮ SEIMĄ
Gegužės 15—19 Strasburge 

vyko Europos Tarybos Pata 
riamojo Seimo sesija. Ta pro 
ga Pavergtųjų Seimas įteikė 
sesijai savo atsišaukimą. Jis pa 
brėžia laisvosios ir sovietų pa 
vergtosios Europos solidaru 
mą ir neatsk’riamumą ir ypač 
kreipia Europos Patariamojo 
Seimo dėmesį į dabartinių W<; 
shingtono - Kremliaus pasikal 
bėjimų galimus rezultatus. At 
sišaukimas taikliai primena, 
kad tie, kurie kalba apie reika 
lą sunormalinti nenormal.ą Ber 
lyno padėtį, kažkodėl nutyli

Visiems savosios lietuviško 
Šios spaudos rėmėjams bei sa 
vo lietuvybės židinio palaiky 
tojams nuoširdžiausiai dėkoja 
me. Taip gi labai dėkojame ir 
iniciatoriams, kurie nepalankio 
mis sąlygomis pasiryžo rinkti 
NL Mašinų Fondui. Vienų pa 
siryžimas, kitų įnašai vienam 
lietuvybės židiniui palaikyti 
yra nepaprastai gražus faktas, 
kuris neabejotinai bus konsta 
tuotas ir lietuvių tautos kultu 
ros istorijoje, kaip gražus lietu 
viškojo susipratimo ii solida 
rūmo faktas.
Mašinų F-de buvo $ 8,821.75 
Per savaitę gauta $ 230.00
Fonde dabar yra Ų 9,051.75 
M. F. užplanuota $15,000.00 
F. dar trūksta . . .$ 5,948.25

Kviečiame ir prašome mie 
los tautiečius, lietuviškosios 
kultūros židinio rėmėjus ir 
ypač „Nepriklausomos Lietu 
vos“ skaitytojus papildyti trū 
kstamą sumą šėrų įnašais (v >e 
nas šėras 10 dol., kas nupeika 
10 šėrų už 100 dol., laikraštį 
gauna nemokamai). Už tai bū 
sime labai dėkingi.

zidento oficialiame priėmime 
Baltuosiuose Rūmuose.

— JAV prezidentas J. F 
Kennedy pakviestas L-etuvcs 
atstovas J. Kajeckas dalyvavo 
Eglin Aviacijos bazėje i'lori 
doje, aviacijos pratimų stebėji 
me.

— P. p. Kajeckai dalyvavo 
Australijos, Laoso, Jordano, 
Tuniso, Dramblio Kauio kraš 
to ir Tego ambasadų priemi 
iriuose.

„SELSKAJA ŽIZN 
DIKTUOJA

Lietuvai: „Šie metai įeis į so 
cialistinio žemės ūkio istoriją 
kaip žalFeninės žemdirbystės 
žlugimo metai. „Respublikinis 
žemės ūkio komitetas gegužės 
12 d. apsva-stė laikraščio „Se 
kkaja žizn“ gegužės 10 dienos 
vedamąjį... Kritika dėl Lietu 
vos TSR pasėlių plotų struk 
tūros pripažinta teisinga“...

KOMP. ST. ŠIMKAUS
75 metų gimimo sukaktuves 
paminėjo konservatorijos dės 
tytojai Vilniuje ir studentai. 
Kalbėjo A. Budrumas J. Sve 
das, J. Karosas, K. Kaveckas. 
Buvo iškildlyta Šimkaus kūli 
nių.

reikalą sunormalinti dar labjau 
negu Berlyne nenormalią pade 
tj Centro ir Rytų Europoje. 
Pavergtųjų Seimas prašo Eu 
ropos (Patarimąjį Seimą pa 
naudoti visą savo svorį ir įta 
ką prieš tokius Vakarų politi 
nius ėjimus, kurie tik skatintų 
Sovietų agresines ambicijas ir 
už Vakarų paramą sovietų pa 
vergtoms tautoms kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.

Europos Patariamojo Seimo 
sesijoje stebėtojais dalyvavo 
Pavergtųjų Seimo delegacija. 

gimęs Kaune, peiėjęs pajėgė 
lių stovyklą Vokietijoje, 1948 
metais atvyko Montrealin. Č>?. 
tęsė mokslus plačia apimtimi 
ir 1960 metais McGill univer 
sitete gavo mechanikos inžinie 
riaus diplomą.

Dar nebaigęs oficialiai tini 
versiteto, buvo pakviestas sa 
vo specialybės darbams į New 
Yorką. Ten buvo išvykęs ir ko 
rį laiką dirbo, bet McGill uni 
versitetas, paž.Jięs R. Knys 
tauto gabumus, gražino jį i 
Montreal} ir pasiūlė pereiti i 
mokslinį darbą. Čia, 19o2 m., 
pavasarį jis iš McGill univer 
siteto gavo mokslinį Magistro 
laipsnį už darbą iš aerodina 
mikos srities.

(Malonu 'pasidžiaugti visai 
lietuviškai visuome nei, kad 
jos tautos žmonės atsiekia gra 
žiu vaisių ir palinkėti jaunam 
magistrui sėkmės darbuose ir 
pažangos.

R. Knystautas dabar dirba 
Quebeco mieste Krašto Apsau 
gos ministerijos žinioje savo 
specialybės srityje.

KAS NAUJA KANADOJE
PASIRUOŠIMAS RINKIMAMS

Daugiau kaip 9 milionai ka 
nadiečių turi teisę balsuoti atei 
nančiuose federaliniuosc linki 
muose. Kiekvienas asmuo — 
vyras ar moteris, turintis 21 
metus ir būdamas Kanadot pi 
liečiu arba Britų pavaldiniu, 
turi teisę balsuoti, jei jis gyve 
no Kanadoje laike paskutinių 
12 mėnesių ir buvo nuolatine 
gyventojas rinkiminėj apylin 
kėj, kada buvo sudaromi rin 
kikų sąrašai. Ateinantiems rin 
kimams nuo balandžio 30 d. 
ligi gegužės 5 d. buvo laikas 
pridaryti rinkikų sąrašus—lai 
kotarpis įstatymo numatytas, 
kada 49 dienos prieš balsavi 
mo dieną tai turi būti padarv 
ta. Federalmiai rinkimai visa 
da vyksta pirmadieniais. Rinki 
mų vyriausias valdininkas Nei 
son Castonguay, apskaičiuoja, 
kad šie rinkimai kaštuos m 
kesčių mokėtojams apie 
10,700,000.

Baigus rinkimų sąrašus, jie 
iškabinami viešai kiekvienoj 
rinkimų apylinkėj žinomose 
vietose, paprastai ant teleio 
no stulpų ar medžių jūsų ap' 
linkėj. Jei šie sąrašai būtų nu 
plėšti ar sudraskyti, jūs galite 
pasitikrinti dėl savo vardo įra 
šymo j sąrašus paskambinant 
telefonu jūsų apylinkės valdi 
ninkui (Returning Officer). 
Jis jus painlormuos apie pade 
H-

Jei kas savęs tuose sąrašuose 
nerastų ir pats manytų, kad 
iis turi teisę balsuoti, gali kreip 
ris į teismą (Court oi Revi 
sion) pridėdamas savo vardą. 
Šie teismai yra specialiai įsteig 
ti šiam reikalui trims dienoms, 
o jų vieta ir laikas yra skelbia 
mi laikraščiuose. Jūs galite 
juos rasti ir telefonu paskam 
binę Returning Officer arba iš 
saukę Committee Rooms, kur 
yra išstatyti partijų kandida 
tai rinkimams. Miestų apylin 
kėse teismai (revisin courts) 
bus įsteigti tarp penktadienio 
gegužės 25 d. ir šeštadienio bir 
želio 2 d. (CS).

PRANCŪZŲ SEPARAT1S 
TAI BOIKOTUOS FEDERA 

LINIUS RINKIMUS
Montrealio dienraščiai pra 

neša, kad dvi Quebeco prancū 
zų separat'ninkų oiganizaci 
jos, kurios siekia Quebeco pro 
vincijos atsiskyrimo nuo Kana 
■dos ir sudarymo savarankis 
kos Quebeco valstybės, paske) 
be, kad jos boikotuos federal! 
mus rinkimus, atseit — rink 
muose į visos Kanados pana 
mentą nedalyvaus.

WINNIPEGAS NORI 
APSIGINTI NUO 

POTVYNIŲ
Winnipegas beveik kasmet 

kenčia nuo potvynių, kuriuos 
sukelia Red River (Raudonoji 
upė). Potvyniai kyla t dėl, kad 
ši upė išteka iš šiltų sričių, esi a 
čių Jungtinėse V-bėse. Kai pa 
vasarį JAV upę paleidžia,Win 
nipege, kuris yra toli į šiaurę, 
dar esti šalta ir ledaS upėje 
stiprus. Dėl to Winnipege ir 
kyla patvyiiis, kuris padaro 
daug nuostolių. Todėl Manito 
bos provincijos valdžia suma

Makistras R. Knystautas 
McGill universiteto buvo pn 
statytas į konkursą, vykusį 
Toronte. Iš 30 kandidatų K 
Knystautas laimėjo magistiui 

skirtą premiją.

nė miestą apsaugoti nuo potvy' 
nių, iškasusi aplink vis? 
miestą platų kanalą, ku 
ris būsiąs ilgiausis kanalas pa 
šaulyje. Daugiau kaip pusę ka 
nalo kasimo išlaidų apmokės 
federalinė vyriausybė.

MINISTERIS P1RMININ 
KAS APIE SAVO 

NUOPELNUS
Min. pirm. J. Diefenbaker 

kalboje į rinkikus paraiškė, 
kad jo vadovaujama valdžia 
yra nuveikusi darbų, kurių ki 
ti Ipenuveikė : dukart pakėl'ė 
pensijų normas senatvės, ak 
liems, karo veteranams ir nepa 
jėgiems dirbti; kelis kartus pa 
didino nedarbo pašalpas ir ga 
vimo laiką pailgino iš 36 iki 
52 savaičių; ligoninių planą pa 
rėmė 1 bilionu dolerių, ir jį pa 
statė ant valstybinių pagrin 
dų; ligoninėms davė dideles 
pašalpas; pastatė 6,200 mylių 
naujų kelių. Bendrai, min. pir 
mininkas įtaigoja, kad konser 
vatorių valdžia padarė a<. 
giau, negu prieš jį buvusi libe 
ralų valdžia.
KREDITO UNIJŲ STABI 

LIZACIJOS FONDO 
įstatai jau paruošti ir biizelio 
20 d. įvyks specialus visų Que 
beco unijų atsovų posėdis jie 
ms priimti. „Litą“ atstovaus 
pirm. J. Betrnotas.

Stabilizacijos Fondas ateis 
į pagalbą Kredio Unijoms, pa 
tekusioms į sunkumus dėl per 
didelio pareikalavimo išmokė 
ti indėlius arba tais atvejais, 
kai fabrikai išsikelia arba lik 
viduojasi, ii tenka atmokėti 
Kredito Unijai prikausiusius 
indėlininkus ir tt. Lig šiol tuos 
uždavinius iš dalies atlikdavo 
Centrinė Kredito Unijų Kasa, 
į kurią dalį savo indėlių sava 
noriškai pervesdavo visos Kre 
dito Unijos. Stabilizacijos Fon 
dan Kredito Unijos privalės 
pervesti dešimtadalį % visų sa 
vo indėlių kasmet per trejus 
metus, kol bus pasiekta nuina 
tyta fondo suma. Fondas vei 
ks komerciniu pagrindu imda 
mas palūkanas už savo duoda 
mas paskolas ar perimamas 
investacijas ir mokėdamas di 
videndus už unijų įmokėtas su 
mas.

TUNELIS PO ŠV. 
LAURYNO UPE

ir tiltas per ją nuo Charron sa 
los iki dešiniojo upės kranto 
sujungs Montrealio piačiakelį 
(Metropolitan Blvd.) Su bai 
giamuoju statyti transkanadi 
niu plačiakeliu. Iš Montrealio 
salos apačia upės ikj Charron 
salos (augščiau Bouchei ville) 
bus tunelis, o nuo salos į kitą 
krantą bus tiltas.

Įdomu, kad tunelis nebus 
kasamas, bet bus paskandin 
tas. Kubų formos jis bus pasta 
tytas fabrike, kubai bus nu 
skandinti upėn ir ten sujungt' 
į ištisinį tunelį; kubų sienos, 
jungiančios 'kubus bus paša 
lintos ir iš sujungtųjų kubų bus 
padarytas tunelis, kuris turės 
šešių linijų kelią. Ši statyba 
kaštuos apie 50 mil. dol. Sta 
tyba bus pradėta rudenį.
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VIETIN SKAUTŲ

NIAGAROS PUSIASALIS
VILNIEČIŲ JONINĖS 

paskutinėmis žiniomis ten 
ka patirti, kad į vilniečių ren 
giamas birželio 23 d. Joninėj 
atvyksta pilname sąstate „Rū 
tos’* ansamblis su solistais it 
pianistu Mrozinsku. Dabartį 
niu ansamblo vadovu yra mu 
zikas A. Kučanauskas. Tai yra 
seniausias išeivijoje ansamblis

BUS NEPAPRASTOS
stiprų dėmesį. Globe and M iii 
laikraštis įsidėjo kelias graž as 
nuotraukas* (Reporteris pava 
dino šį kongresą lietuvių dide 
liu organizaciniu sugebėjimu.

Matys mus ir šiemet visi. 
Tad tam jau pats laikas pasi 
ruošti. Kongreso rengėjai yra 
Kanados lietuviai kunigai ir jie

SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
Redaktorius Jonas Kardelis.

DOminic 6-6220
7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q„ Canada.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

vadovai, dirbdami sunkiose są 
lygose, nenusimena, nes turi 
gerą rėmėju būrelį su cnergin 
ga valdyba.

Skautų veiklą remia auko 
mis ir darbu visi, kuriems šir 
dyje lietuvis skautas-ė, jų va 
dovas ar vadovė, liko savi, 
mieli ir gerbiami.

Pusiasalio vėjuose, čkauta> 
nepalūžo, dėka rėmėjų, tėvų 
ir kantrių vadovų

Šiuo metu skautai turi tns 
tautinių šokių grupes: pačiu

metų Vietininkų os įsikūrimo 
sukaktį, todėl linkėtina vado 
vams ir rėmėjams ir toliau nuo 
širdžiai dirbti ir globoti lietu 
vius skautus, vedant giažiu ir 
garbingu keliu. B. S.

SKAUTŲ RĖMIMO 
DRAUGIJA.

Aną sekmadienį išrinko nau 
ią valdybą — ištikrųjų liko ta 
pati, tik atėjo naujas narys— 
A. Panumis.

Šios dr-jos gyvenimas yrr.

ir į Kanadą atvyksta pirmą kar 
tą.

VAIKŲ KONGRESAS
(Pernai vaikų kongresas įvy 

ko Delhi, o šiemet jis įvyks 
Niagaroje. Niagara dabai yra 
St. Catharines b nės sudėtyje 
— taigis teis kongresas jvykis 
mūsų b-nės ribose ir nėia abe 
jonės, kad kongresas turi pra 
eiti labai gražiai. Pernai Delhi 
praėjo puikiai. Net kanadiečiu 
spauda į kongresą atkreipė

laukia mūsų visų Šio reikalo 
gilaus supratimo. Tai bene mu 
sų mažųjų — Lietuvių Diena.

Niagaros Pusiasalio jauni 
mas yra puikiai organizuotas 
po vėliava su obalsiu Diev 
ir tėvynei. Abu šie žodžiai dv 
reikšmingesni darosi šiais lai 
kais. Visų tėvų pageidavimas, 
be abejonės, yra, kad tame 
kongrese jų vaikai pasirodytų 
gražiai ir tinkamai.

Tėvas.

Pasitikėkime daugiau savimi
IR

DIDESNĮ DĖMESĮ ATKREIPKIME 
SAVO ĮSTAIGOMS

Sena patarlė sako: nėra pra 
našo savo tėvynėje. Pritaiky 
darni šią patarlę išeivijai, gale 
tume pasakyti: Nėra pranašo 
savo tarpe. Atseit — lietuvis 
nepasitiki lietuviu, t 
kad jį geriau, negu kitus, pa 
žįsta; kad lietuvis lietuviui ge 
rai žinomas, ir kad lietuviui iš 
lietuvio stebuklų netenka lauk 
ti.

Kas kita nepažįstamas žmo 
gus, — gal jis ir stebuklus da 
ro... Ir dažnai atsitinka taip, 
kad padaro „stebuklų” — ap 
gauna ir nuskriaudžia. Bet 
tenka ramintis nes tai padarė 
ne lietuvis. Nėra kam nei pasi 
skųsti, nei dažnai ir bylos dėl 
skriaudos užvesti. Tokių f ak 
tų, regis, turime nemaža. Skau 
du juos ir prisiminti. Nes tai 
padarė ne lietuviai ir lietuvių 
už tai nepakaltinsi ir neišbar 
si. Ir tylime apie tų „pianašų” 
darbus, nes nemalonu prisil 
minti. Žinoma, gali ta.p pasi 
taikyti ir su savo žmonėmis. 
Bet jeigu čia suminima paša 
kytoji patarlė, tai todėl, kad 
nepasitikėjimas savo žmonė 
mis yra pe»dėtas.

Realybė yra tokia, kad turi 
me daug daugiau pasitikėti sa 
vimi ir savo žmonėmis, nes jie 
vis dėlto mažiausia mums pa 
darys žalos, daugiausia jie mu 
ms padės, patarpaus, mums ge 
ra padarys. Tegul steouklų ir 
nepadarys, bet vis dėlto iš jų 
gali tikėtis gilesnio savo įeika 
lų supratimo, nuoširdesnio pa 
tarnavimo ir tikro noro pade 
ti artimui.

Norisi stipriai įtaigoti, kad 
mes, lietuviai, nuoširdžiau pa

Dividendai

sitikėtume savo žmonėmis ir 
jvertntiume savo įstaigas. Štai 
paimkime pavyzdžiu lietuvi^ 
kus bankus, kurie gražiai vei 
kia Toronte, Hamiltone ir 
Montrealyje. Juk jie veikia 
mūsų pačių naudai. Ir, kas 
ypač svarbu, jie veikia su dr 
džiausią mums nauda. Bet ai 
mes tą įvertiname?

Rodos, aiškesnio įrodymo 
jau nereikia. Skaičių argumen 
tai yra patys įtikinamausi. 
Yra aišku, kad pav. „Lito” 
banke laikyti santaupas viso 
kiu atveju yra naudingiau, ne 
gu bet kuriame kitame banke. 
Naudingiau ir tuo atveju, jei 
gu už dividendus reikiu mokė 
ti ir mokesčius (Income Tax;, 
nes visokiu atveju „Lito” divi 
dendai padengia ir mokesčius 
ir dar palieka žymiai didesnį 
pelną. Tat visiškai natūralu, 
kad mes, lietuviai, visi savo 
santaupas laikytume nr kituo 
se bankuose, bet tiktai „Lito“ 
banke. Nes taip yra mums nau 
dingiausia.

Be to, „Litas“ yra koopera 
tinė organizacija. „Litą * tvar 
ko patys jo dalyviai, nariai. 
Jie patys jį ir kontroliuoja, 
nors „Litą“ kontroliuoja ir 
valdžia ir dar kooperatyvų sa 
junga - uni'a. Ir bendiai, ko 
operatinė organizacija. kuri 
apima miiionus narių ir miiiar 
dus dolerių kapitalo, yra ne 
abejotinai daugiau patikima.r 
negu koks privatus bankas.

Todėl visi tautiečiai turėtų 
pasitikėti savo kooperatmiu 
banku ir naudotis jo patarna 
vimu.

J. Kardelis. į

ir mokesčiai ,,

mažųjų, vidutinių ir vyresnių 
jų, kuriems vadovauja, pusią 
salyje žinoma tautinių šokią va 
dovė p. Ulbinienė, ir ps. M. 
Gverzdienė. Šios grupės turėjo 
du pasirodymus šiais metais: 
Šv. Kazimiero minėjimo išva 
karėse III. 3 d. ir Motinos die 
nos minėjime V 6 d., St. Cat 
harines.

Šokių repeticijoms, suei 
goms, bei kt. pasiruošimams, 
rėmėjai nuomoja patalpas is 
savų suaukotu pinigų. Be to, 
veik visi tautiniai rūbai įgyti 
iš rėmėjų kasos ir pasiūti pp. 
Gudaitienės ir Šetikienės.

Trys, vietininkuos rėmėjai, 
yra apdovanoti ordenais už 
nuopelnus, tai pp. Visockis
J. Deinora ir V. Bieliūnas.

Džembore Fondo pazyineji 
mus gavę skautybės rėmėjai 
„Lituanica“ klubas ir Bendr 
v-ba Wellande, be to, .Ramo 
venai“ St. Catharine.

Tas parodo, kiek širdies au 
kojama lietuviams skautams 
ir jų reikalams.

Šiandien pusiasalio atzaly 
nas yra skautų eilėse. Rėmėjų 
valdyba sudaryta iš visų ketu 
rių vietovių, š. m. balandžio 
mėn. sudaryta - perrinkta vai 
dyba, į kurią įeina: iš Niaga 
ros Falls p. Gudaitienė, ir St. 
Catharines pp. J. Dainora, f 
Alonderis ir Alb. Panumis (pa 
aukojęs skautams 37 dol.); iš 
Welland: pp. Bieliūnas ir P. 
Adomynas, iš Port Colborne: 
p. A. Stankevičius. Rcviziios 
komisiją sudarė: pp. St. Janu 
šonis, iš Niagara Falls; J. Gi 
revičius, iš St. Catharines ir
K. Stankevičius, iš Welland.

tikrai įdomus. Susitvėrė ji 
prieš keletą metų labai neleng 
vomis sąlygomis, o prigijo 1? 
bai puikiai. Į šią draugiją jste 
jo didelė dalis mūsų b-nės taip 
vadinamų viengungių, kurie 
kuo ne visi apsidėjo garbės mo 
kesčių ir tuo pačiu lyg ir pasi 
ėmė sudaryti visas sąlygas 
kad mūsų jaunimas čia galėtu 
kuo geriausiai veikti. To viso 
rezultate mūsų pusiasalio jau 
nimas savo organizuotumu ga 
Ii būti netoli pirmos vietos vi 
soje išeivijoje. Juk kuo ne vi 
sas šimtas prorentų mūsų jau 
nimo yra tvirtose lietuviškose 
rankose. Visi įtraukti į taut' 
nį darbą. Visi aprengti tauti 
niais drabužiais. Jie mums jau 
užpildo lietuviško žodžio, dai 
nos ar rolių programą, kitą sy 
kj labai jau gausią. Ar ne to 
mes troškom,

Tai bene ir bus pats svar 
blausias mūsų visų čia sugebė 
j imas mūsų tautos laisvės ko 
voje mūsų tremties gyveni 
me ir vargu ar yra už šį darbą 
kuris svarbesnis.

Šiai draugijai reikėtų dar 
tik sustiprėti grynai iš forma 
linės pusės. Ji neturi juk net įs 
talų. Net tikro pavadinimo ne 
turi. Vargu draugija žino, kiek 
ji turi narių. Ta visa įeiktų tu 
reti balta ant juodo. Reikia ir 
ateičiai pagrindus padėti. Šią 
draugiją remia, atrodo, kuo ne 
visi ir taip darydami, aišku, da 
ro labai gerai. Gyvenimas yra 
parodęs, kad ir geriausi skau 
tai ir geriausi norai, tačiau be 
tvirtos paramos jie toli nu; 
žengti negali.

Naujai draugijos valdybai 
linkime sekinės ir toliau išlai

Mosklo - Technikos naujienos
LIETUVOS MOKSLININ KŲ DARBAI

Vilniuje, balandžio rnen 
įvykusioje Lietuvos Mokslų 
akademijos vsiuotinio susirin 
kimo ataskaitinėje sesijoje iš 
vyriausojoi akademko - sekre 
toriaus K. Bieliuko pranešimo 
paaiškėjo, kad augštai vertina 
mi tyrimai tiksliųjų mokslų sri 
tyje. Svarbesni užbaigti dar 
bai: tema iš tikimybių teorijos 
srities, kurioje pateikiami slip 
nai priklausomų atsitiktinių 
procesų statistikai ir intormaci 
jos teorijai. Kitas užbaigtas 
darbas liečia atomų ir moleku

PRANEŠIMAS 
SKAUTAMS IR TĖVAMS

Pranešama, kad nauja Ha 
miltono jaunesnių skautų va 
dovybė žada išplėsti savo veik 
'3-

Pradžioje vasaros atostogų 
numato organizuoti netoli nuo 
Hamiltono trumpas — kelių 
dienų iškylas ir išvykas ,tikslu 
pamažu pripratinti mažuosius 
prie ilgesnio stovyklavimo.

Tėvai, norintieji, kad jų vai 
kai — berniukai nuo 7 iki 11 
metų amžiaus, kurie nepriklau 
so skautams, galėtų kartu tose 
iškylose dalyvauti, iš anksto 
kreipiasi į A. Tumaitį (tel. J. 
A. 93-207) a rR. Petrauską 
(tel. JA 26-149).

Hamiltono Skautai.

ų spektroskopijos problemą— 
tyrimų dėka nustatytas naujas 
patikslintas kvantinis - mecha 
ninis atomų skaičiavimo meto 
das. Originalus ir trečias, Fizi 
kos ir matematikos institute 
baigtas darbas iš puslaidin. 
kių elektronikos srities. Chemi 
jos ir chemines technologijos 
institutas užbaigęs 22 darbus. 
K. Bieliukas iškėlė ir kitų ins 
titutų darbus, pasiekimus, tyri 
mus. Susirinkime nurodyta, 
kad 1961 m. Mokslų akade 
mija gavusi vertingų rezultatų.

VERTIMO MAŠINA
Grupė prancūzų konstrukto 

rių sukūre mikroeleKtroiiinę 
mašiną, skirtą prancūzų tech 
niam tekstui versti į daugelio 
pasaulio kalbų, tame tarpe į 
kinų. Kuo pasižymi naujoji ,na 
šn.a pavadinta „Aksetronu“? 
Ji gali versti ištisomis frazė 
mis. Bandymai parouė, kad 
įmonės vidutiniškai1 naudoja 
tik 400 techninių frazių, o su 
.2 lūksl. frazių, užfiksuotų „Ak 
sclrono“ htrniįnties rr^echaniz' 
me, galima išversti 90 proc. da 
lykinio susirašinėjimo taip įmo 
mų.

Vertimo mašinos atminties 
mechanizme panaudota 16 m 
m pločio juostelė. Viename 
jos metre galima įrašyti 10 
tūkst. žodžių ir juos perskaity
ti per 1 sek.

JUOKDARIAI...

Kur geriau apsimoka laikyti

Daugelis lietuvių nenori lai 
kyti „Lite“ daugiau, kaip 
$2,300. Mat, esą, tada uividen 
dų gaunama daugiau kaip $ 
100 į metus, ir nuo jų reikia 
mokėti mokesčius. Jas yra 
peša. Pagal valdžios parėdy
mus. jei už indėlius dividendų 
išmokama daugiau, kaip $100, 
tai visi bankai turi tokių asire 
nų pavardes pranešti mokes 
čių inspekcijai (Income Tax 
Office). Skirtumas tik tas, kad 
kituose bankuose gali laikyti 
ir $3,500 ir vistiek dar $100 di 
videndų negausi, nes jie moka 
tik 2%% palūkanų, o „Litas“ 
moka 4%% ir dar duoda ne 
mokamą $2000 gyvybei drau 
dimą.

Padaryti išvada, kad dė 
mokesčių neapsimoka „Lite” 
laikyti didesnes santaupų su 
mas yra tolygu, kaip tvirtinti, 
kad neapsimoka uždirbti į ine 
tus daugiau kaip $1000, nes 
jei uždirbsi daugiau, lai teks 
valdžiai mokesčius mokėti.

Žemiau paduodami trys 
pavyzdžiai aiškiai rodo, kad 
visokiu atveju daug verčiau 
pinigus laikyti „Lite“, kaip ki 
tuose bankuose.

Pavizdis 1. Jūs tunte $3000. 
a) Juos laikote „Lite“ ir 
gaunate divid. $127.50 
sumokate mokesčių . .„16,—

santaupas?

jums lieka gryno div. $111.50
Be to, jūs gaunate nemoka 

mą $2000 gyvybės draudimą, 
kuris vertas mažiausiai d vide 
šimt dol.
b) Jūs laikote kitam banke iš 

2%% ir gaunate $82.50. 
Tokiu būdu ir sumokėjus 

mokesčius už $3000 sutaupų 
„Lite“, jūs gaunate $29 dau 
giau, neskaitant nemokamo gy 
vybės draudimo. (

Pavyzdys 2. Jūs turite 
$5000. 'į
a) Juos laikote „Lite“ h 
gaunate 4%% divid. $212.50 
sumokate mokesčių .,, 28.— 
lieka gryno dividendo $184.00
b) Jūs laikote lutame banke 
is 23/ą% ir gaunate. .$137 56 
sumokate mokesčių ..„ 18.— 
Jums lieka grynų pal. $119.50

Tokiu būdu iš $5000 šutau 
pų „Lite1* jūs gaunate $65 dau 
giau dividendo ir priedo nemo 
karną $2000 gyvybės draud' 
mą.

Pavyzdys 3. Jūs turite 
$10,000.
a) Juos laikote „Lite“ ir 
gaunate 4%% divid. $425.— 
sumokate moltesčįų . .$ 55.— 
lieka gryno dividendo $570.—
b) Juos laikote kitame uanke 
iš 2%% ir gaunate. .$275.— 
sumokate mokesčių.. „ 36.--

Ateinančiais metais „Žalgi kyti mūsų jaunimą lietuvybės 
riečiai“ iškilmingai minės 10 plačiame vieškelyje.

WELLAND, Ont
JONINĖS WELLANDE BIRŽELIO 23 D.

KAD JAM PILVĄ TAIP IŠPŪSTŲ
NUO tŲ RUGŠCiŪJŲ KOPŪSTŲ... /■

Daugelį žemiškų vertybių 
mes palikome nežiniai ir laikui 
sunaikinti. Ne vienas iš mūsų 
išklydome į pasaulį su tuščio 
mis rankomis, bet kiekvienas 
išsivežėme įgimtą turtą — me: 
lę žaliąjam sodžiui. Niekad ič 
eivis nuo Baltijos krantų neat 
sisakys sugiįžti į gamtą, kur 
žaluma, saulė ir tyras laukų

grynų pal. jums lieka $239.—
Tuo būdu skirtumas iš 

$10,000 santaupų yra $131 ir 
nemokamas $2000 gyvybės 
draudimas.

Užtat visi, kutie bijodami 
mokesčių, laiko savo santau 
pas kituose bankuose, dalo di 
dėlę klaidą ir nustoja nemaža 
dividendų.

D. Jurkus
„Lito" vedėjas.

oras bent mintyse nuneš jį i 
mielą tėviškę.

Tokią progą sugrįžti į gain 
tą turės kiekvienas atsilankęs 
š. m. birželio mėn. 23 d. į Jo 
nines Wellande, St. Stephen’s 
Hall, East Main St. — Port 
Robinson Rd. kampas. Graž'. 
erdvi St. Stephen's Hall už 
miesčio miškelyje yra ideališ 
ka vieta pasilinksminti savųjų 
tarpe ir užmiršti bent trumpam 
laikui kasdieniškus rūpesčius 
ir darbus.

Tai progai pritaikyta jdom 
programa atskleis lietuviško 
meno — dainos ir šokių gro 
žį. Plati Joninių programa 
bus paskelbta netrukus spau 
doje.

Taigi, ruoškimės dalyvauti 
šioje gražioje pavasario šven 
tėję, o ji tikrai paliks atmini 
mo vertų įspūdžių! Kor.

„N. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Juma reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba 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, NL.

Pastoviai veikia tokia, 
grandine; Bimba — Sniečkus
— Chruščiovas. Po komai, 
die. Ir atvirkščiai: Chruščiov
— Sniečkus — Bimba. Irgi po 
komandie. Ir viskas susiveda 
į vyriausį vadą, asmens kulto 
galutinį mazgą...

Bimba: Kas ten atsitiko su 
Belgradu?

Sniečkus: Kokiu Bcigrauu.' 
Ar tu nekliedi?

Bimba: Nugi Jugoslavijos 
sostine Belgradu?

Sniečkus: Tai taip ir saxyk 
Aiškiai. Aš nemėgstu neaišku 
mų.

Bimba: Kaip jaučiasi Niki 
ta po Džilo pasikalbėjimų su 
Stalinu?

Sniečkus: Tu tur būt vėl 
painioji?

Bimba: Ką aš painioju? Juk 
ne tiktai Džilas, bet ir Nikita 
kalbėjosi su Stalinu. lai ką 
Stalinas pasakojo Nikitai?

Sniečkus: Et, Antanai, tu 
mane erzini... Nikita, Stall 
nas... Kas gi do kalbos ir vis 
kažkokie įtarimai, spėlioji 
mai...
.Bimba: Mūsų prezidentas se 
ko, kad su jumis rimtai kalbė 
ti negalima...

Sniečkus: Nuo kada jis tau. 
pasidarė „mūsų“?

Bimba: Aš bijau, kad jis ga 
Ii pasidaryti ir jūsų...

Sniečkus: Tu, Antanai, piki 
žodžiauji ir bandai mano kanl 
rybę...

Bimba: Kaip gi su tavim, 
draugas, kalbėti? Apie Dž.lą 
tu nieko neatsakai, apie Nikitą 
tyli. Kokios gi Čia lenktynės 
Tai nelyginant, kaip spalio

sorevnovanijos — ir vieni pa 
sižada, bet nedirua. O niekas 
savaime nesidaro...

Sniečkus: Savieigių dalykų 
mes esame daug išradę, bet 
kad jie mums nenaudingi...

Bimba: Tai kaip jūs mįs 
jate, pralenkti Ameriką?

Sniečkus: Nesirūpink! Drau 
gas! Mes jau daug kuo pralen 
kerne vidurkį vienai jūsų gal 
vai. . .

Bimba: Nesuprantu to jūsų 
vidurkio vienai galvai...

Sniečkus: Ir aš nesuprantu, 
bet Nikitos įsakyta taip saxyti 
ir sakau...

Bimba: Bet vis dėlto, drau 
gas Antanai, kaip ten yia su 
tuo asmens kultu, apie kur; ra 
šo Džilas? Tai kuo gi Nikita 
skiriasi nuo Josifo?

Sniečkus; Kuo skinasi? Nu 
gi pasiskaityk Džilo Pasikalbė 
jimus su Stalinu, tai ir žinosi, 
nes gi ta knyga pas jus išleis 
ta. . .

Bimba: Gerai, aš paskaity 
siu. Bet tu sakyk, ar teisybė, 
kad jūs duonos neturite?

Sniečkus: Gal duonoj ir ne 
perdaugiausia, bet turime ko 
pūstų....

Bimba: Tai laiminga so vie 
tų šalis! Mes neturime kur dė 
ti duonos, mėsos ;r pieno. Mu 
ms didelė bėda su tais pertek 
liais. Valdžia vargsta su pertek 
liais. Ir dovanojame kitoms ša 
hms, o vis perdaug ir perdaug 
prigamina... O pas jus kepūs 
tų!.. Broleli, atsiprašau — va 
de. Atsivežk kopūstų, o duo 
nos čia užteks...

Sniečkus: Sakai kopūstų. 
Bet aš bijau, kad tau pilvo ne 
išpūstų. . .

Mandrapypkis.
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Bolševizmo žlugimo perspektyvos
Atrodo, kad per keliolika 

metų įvairių progų susitinki 
muose, minėjimuose ir spaudo 
je jau viskas, o viskas apsvars 
tyta ir visos viltys išpasako 
tos. Ne! Gyvenimas vieloje ne 
stovi, aplinkybės keičiasi, sy 
kiu gimsta naujos prouiemos, 
nauji rūpesčiai, neramumai, 
bet ir naujos viltys.

Tarptautinė padėtis labai ne 
rami. Vakarinių valstybių trum 
paregiškumas ir neryžtingu 
m komunistams leido jsiga 
lėl. ir sustiprėti taip, kad no 
rint juos sunaikinti, gali būti 
sunaikinta gal net pusė pašau 
lio žmonijos.

Ar galima bus išvengti ato 
minio karo?

Kaikurie turistai, kurie lan 
kėši Sov. Sąjungoje ir net Pa 
bajtijy, amerikonų korespon 
dentams papasakojo, kad s< 
viduinės imperijos gyventojų 
nuotaika yra prislėgta, dauge 
lis išsireiškė: geriau atominis 
karas ir mirtis, negu gyveni 
mas Sovietų imperijoje.

Sakoma, kad kiniečiai ato 
minio karo nebijo, būk jie gal 
voja, kad po tokio karo Ame 
ri' e beliktų koks 10 mil. gy 
v ojų, Sov. S-goje — 20 
mil., o kiniečių per 100 mil. ir, 
tada pasaulį valdytų kiniečiai.

Visi gerai žino, koks baisus 
būtų atominis karas. Vakarie 
čiai suka galvas, kaip tokio ka 
ro išvengti. Kremliaus viespa 
šiai irgi gerai žino, kad atomi 
ris karas atneštų jiems galą.

Faktas lieka faktu, nes isto 
rijoje mes neužtinkame, Kad 
valstybės, kurios taip pasiruošė 
karui, įvairiausių ginklų prisi 
krovė milžiniškus kiekius, Kaip 
dabar priešai — Rytai (komu 
nistai) ir Vakarai (kapit.), susi 
tarę, viską be karo sunaikintų.

Sovietiniai bosai yra nusista 
tę sunaikinti kapitlizmą, todėl 
jie gali vieną dieną pradėti A 
karą, jo nepaskelbę. Krem 
liaus bosai gerai žino, kad 
prieš Vakarus jie neatsilaikys 
ekonomiškai, todėl karą išsyk 
pradės A ginklais. Dauguma 
galvoja, kad atominio karo ne 
pasiseks išvengti, nes ous ko 
vojama gyventi ar žūti, todėl 
neapseis vien tik su konvenci 
niais ginklais. Vien lik kon 
venciniais ginklais kovodami, 
vakariečiai Europoje prieš S. 
S-gą vargiai atsilaikytų. Visą 
tą žinodami, vakariečiai ir no 
ri visiško nusiginklavimo. Ka 
dangi tarp Rytų ir Vakarų tar 
pusavio pasitikėjimo nėra ir 
nebus, todėl apie betkokį nusi 
ginklavimą buvo ir bus Lik ber 

gždžios kalbos.

KOMUNIZMO 
DEGENERACIJA.

Rusijojfl viskas prasidėjo 
nuo žmogžudysčių, kur karje 
ristai tarpusavy iki šiol tebeko 
voja, kas sėdės carų ir kuni 
gaikščių Jusupovų palociuose. 
Jie nepradėjo nuo atstatymo, 
bet nuo griovimo ir naikini 
mo, proletariatą palikdami gy 
venti urvuose ir smirdančiuose 
kambariuose susigrudusį. Rusų 
tautoje to entuziazmo, kuris 
buvo revoliucijos pradžioje, vi 
sai nebėra ir dauguma labai to 
Ii nuo fanatiško komunizmo 
idealaus tikėjimo. Daug karti] 
net jų laikraščiai skelbė, kad 
jaunimas, ypač studentija „iš 
sišoksta“ prieš vyriausybę, 
kaip reakcionieriai, ypatingai, 
kada vedami atviri debatai su 
svetimšaliais.

Visai neseniai, Maskvoje, 
laike diskusijų, taip vad. „Pa 
šaulio žygiuotojai“, rusų siu 
dentai svetimšaliams išdalino 
lapelius, parašytus anglų kai 
ba, kad oficialiems valdžios pa 
reigūnams, ką jie sako, n. u 
ketų, ir, kad rusų studentija 
galvoja taip, kaip galvoja sve 
timšaliai. Yra žinoma, kad stu 
dentija ir jaunuomenė š komu 
nistinės propagandos ir paža 
dų juokiasi.

Senoji karta, kuri jau turi 
„pozicijas” savo nepasitenkini 
mą išreiškia ne žodžiais, bet 
veiksmu. Kaip žemai yra nu 
puolęs komunizmo kursas, ro 
do vagysčių išsiplėtimo epide 
mija ir įvedimas mirties baus 
mės vagims. Pati kom. siste 
ma priverčia žmones vogti. Vy 
riausybė išdirba darbų planus 
kas be pasiprliešinimo priva 
lo būti išpildyta. Kartais tų 
planų išpildyai negalima dėl 
medžiagų stokos ir lt., tada 
tuos dalykus įmonės vadovybė 
privalo įsigyti nelegaliu ke;.u, 
juodojoj biižoj, arba keičian 
tis su kitomis įmonėmis. Tas 
visas kombinacijas reikia už 
maskuoti fiktyvia sąskaityba.

Vagystės didėja ir del per 
mažų už darbą atlyginimų pa 
prastiems darbininkams. Priv 
legijuotoji klasė už visas perka 
mas prekes gali mokėti ir aug-’ 
tas kainas, nes užimdami augs 
tas vietas, jie gali daugiau pa 
vogti ir sufalsifikuoti atskaito 
mybę.

Pati vyriausybė teberodo ne 
pertraukiamą melagystės ir suk 
tybių pavyzdį. Privertė žino 
nes nuslėpti teisybė ir kiekvie 
nas asmuo, norėdamas gyven 

ti, tą pildo. Todėl iš jų negali 
ma tikėtis, kad nefaisilikuotų 
produkcijos ir atskaitomybės 
Žmonės, kuriems visą laiką į 
galvos kalama, kad neapkęstų 
„buržujų“, t. y. tų, kurie uz 
darbą geriau atlyginami ir tu 
ri prabangišką gyvenimą, a> 
gali kitaip galvoti apie naują, 
turtingąją komunistinę, „arą; 
tokratiją‘‘( Privilegijuotosios 
klasės asmenys, vienas kitu ne 
tik netiki, bet ir bijo, nes ž no, 
kad viskas yra paremia melą 
gyste.

Kad privilegijuotoji k i ase 
jau spėjo supūti, matyti aiš 
kiai, nes pradėjo trankj lis net 
su lavonais (Stalino mumijos 
.š mauzoliejaus išvilkimas). 
Ne dėl to Chruščiovas Staliną 
pakišo patvotin, kad jis išžudė 
daug savo bendradarbių ir mi 
lionus visai nekaltų žmonių, 
bet dėlto, kad diskriminuotų 
savo asmeninius priešus — sta 
linistus. Tas viskas iodo vidų 
jinę komunistinio režimo dege 
neraciją, stoką moralės. Kaų 
tokias progas Vakarai .sugebėtų 
sumaniai išnaudoti, komuniz 
mui greit ateitų galas.

Chruščiovo populianškumaf. 
jau sumenkėjo. Jo melas, jė 
gos rodymas, laisvosioms vals 
tybėms grasinimai, įtakos ne 
beturi, bet laisvose šalyse gy 
venantieji komunistai to ne 
mato dėl to, kad jiems yra iš 
plauti smegenys, jie supranta 
■r mato vien tą, ką reikia maty 
ti ir viską išaiškina taip, ką tik 
maskviniai bosai daro n sako, 
tas yra gerai.

Ar matosi komunizmo 
žlugimo prošvaistė?

Kad tas nėra beviltiška, ro 
do tokios žymės: kad lik tero 
ro banga atslūgsta, ka.p is že 
mės, literatūrinėje ir meno su 
tyje išdygsta nauji žiedai, ku 
nuos jaunimas tuojau ir svei 
kiną. Jaunimas neseniai sveiki 
no opozicinį rašytoją Jevtušcu 
ko, kuris pasakė: „Mums rei 
kalingi kovotojai, bet ne falšy 
vi pataikūnai“.

Nežiūrint ir sunkių gyveni 
mo sąlygų, rusiškoje bendruo 
menėje visgi dar pastebimas 
senovinės inteligentijos idealiz 
mas. Dvasinės jėgos rusų tau 
toje nėra visos išmirusios, jos 
snausdamos laukia progos, ka 
da išauš laisvė ir reikės stoti 

darbą. Labai svarbią rolę vai 
dina ryšių palaikymas su sve 
timšaliais. Visais laikais rusų 
tautoje svetimšaliai ture, j di.se 
!ę įtaką, turės ir ateityje. Kelia 
vimas (ne komunistų) į Sov. 

Sąjungą ir iš Sov. Sąjungos į 
Vakarų Europos kraštus ir 
Ameriką, reikia sveikinti, nes 
tas tik pagieitins komunizmo 
žlugimą. Rusų tautoje morali 
nis atgimimas yra naudinges 
nis, negu baisus karas.

Kelias nuo čekistiško men 
teliteto, kad pavergtoms Pa 
baltijo valstybėms ir kitoms, 
Sov. Sąjunga leistų laisvai ap 
sispręsti ar jos nori ir toliau 
ūkti su „broliškomis tautomis” 
sovietinėje imperijoje ar atsi 
skirti, dar yra labai tolimas. 
1 ik tokia viltis, kad čekistai 
nereprezentuoja visos rusų tau 
tos ir dauguma yra priešinga 
ių galvosenai. Rusų tautoje 
yra galimas, po tiek vergijos 
melų, dvasinis perversmas, 
kaip tas įvyko pas anglus, ku 
rie iki šio! buvo irgi brutalūs 
kolonistai.

Toliausiai nuo svetimšalių’ 
laikosi ir vengia su jais drau 
gauti tai Kinijos komunistai 
Jei ilgai taip laikysis, lai ato 
mo amžiuje visame kame jie 
dar daugiau atsiliks. Savo pri 
augančiu skaičiumi kiniečiai 
greit pasidarys grėsmingais ir 
savo draugams — rusams, ką 
Kremliaus viešpačiai irgi nun a 
to. Sulyginus su kiniečiais, iu 
sai daug pažengė pirmyn ir 
kultūrinėje srityje, pas juos 
dar yra senosios kultui03 lieka 
nU‘.

Chruščiovo su Kūnijos ko 
munistais konfliktas turi didelę 
reikšmę. Kinijos komunistų aki 
mis žiūrint. Chruščiovas yri 
reakcionierius, dešiniojo spa» 
no diversantas. Kinija yra sun 
Jkioje ekonominėje padėtyje, 
todėi jos peršamas komuniz 
mas kitose Azijos valstybėse, 
nustojo populiarumo. Kinijos 
kom. vadams nepasiseko paša 
Imti nederliaus ir bado, nuo ko 
kiniečiai miršta masiškai. Anks 
čiau buvo verčiama bėda sena 
jam Čankaišeko režimui, bei 
ir brutaliausias priemones var 
todmi, komunistai neįstengia 
nieko geriau padaryti ii v,sa 
tauta, išskyius privilegijuotuo 
sius, gyvena iš badminškų da 
vinių. Kad išgelbėjus tautą iš 
mirties, Kinija daug javų ped 
ka maistui Kanadoje ir /Austrą 
lijoje. Tam tikslui pinigus su 
daro pigiai parduodamo užsie 
niui savo medžiagas (lūbų) 
savo gyventojams paiuedama 
normą, tik po 2 kv. pėdas kiek 
vienam asmeniui, metams. Kas 
met padėtis vis blogėju, nes 
metinis gyventojų ptieauglis 
siekia apie 20 milionų asme 
nų. Jei kada ir pasisektų že 
mes ūkio plotą ir derlių padi 
dinti, vis vien badavimas ir at 
eityje liks neišvengiamas. Ki

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

ŽAIDYNES CLEVELANDE
Gegužės 5—6 dd. Cleveian 

de buvo Š. Amerikos Lietuvių 
sportinių žaidynių tinklinio var 
žybos. Deja, priešingai, tik 
prieš savaitę įvykusioms Jide 
iiu susidomėjimu krepšinio var 
žyboms, Clevelande susilauk 
ta labai mažo dalyvių akai 
čiaus, todėl pav. komandinės 
stalo teniso pirmenybės turėjo 
būti išbrauktos iš programos, 
nes joms užsiregistravo '.ik dvi 
komandos: Toronto Vytis ii 
Clevelando Žaibas. Dai blo 
giau buvo su vyrų tinkliniu, iš 
sprendus meisterio vaidą iš... 
pirmos ir antras Žaibo konran 
dos.

Vienu žodžiu, skaldymas 
„degtuko“ (Š. Amerikos žai 
dynių pavasario rato) į ketu 
rias dalis, pasirodo nedazė gc 
rų vaisių. Šio sk. vedėjas v i 
suomet buvo už platesnę oro 
gramą žaidynėse, neskiriant 
kiepšinio nuo tinklinio ar sta 
10 teniso. Nesvarbu, kad prog 
rama buvo beveik perkrauta. 
Svarbu, kad jaunimas suvažmo 
davo ir suvažiuodavo ne vier 
tik krepšinio pirmenybėms, 
bei tikroms' Š. Amerikos Lie 
*uvių Žaidynėms. Ar verta po 
savaitės laiko vėl sukti mašiną 
a r daryti autobuso išlaidas 50G 
—700 mylių kelionei, parodė 
gegužes 5—6 dd. Clevciandas. 
kur be pačių šeimininkų, d;dv 
xavo Detroito Kovas ir Čika 
gos Aras. Tai ir viskas. O kur 

nijos vyriausybė buvo nutari 
si sumažinti gimimų skaičių, 
bet vėliau atsisakė. Gal tiki, 
kad šią problemą greit sutvar 
kys atominis karas? Gal, kad 
ateityje eventualią agresiją ant 
Indijos ir visame Sibire paleisi 
nūs?

Ši aplinkybė tarptautines pa 
dėties ne stabilizuoja, bet ko 
mplikuoja ir daro grėsmingą 
taipogi ir komunistiniame pa 
šaulyje.

1 okios eaplinkybėse nė vie 
nas politikas negali tvirtinti, 
kad ilgai laukusiam Formozo 
je Cankaišekui nepasisektų in 
vazija į Kiniją. Komunistų pa 
krikinras vienoje vietoje, gali 
.ššaukti pakrikimą ir visoje Ki 
nijoje, nuo ko sudrebėtų, gal 
ir visai griūtų sovietinė sant 
varka ir Maskvoje.

K. M. Juozas Šarūnas. 

kiti klubai? Jie liko namuose, 
gyvendami krepšinio įspū 
džiais.

SUDARYTA RINKTINĖ.
Numatytai kelionei į Euro 

pą, Krepšinio Komitetas suda 
re provizorinį Š. Amerikos lie 
tuvių rinktinės sąstatą. Jis su 
darytas po krepšinio žaidynių 
Čikagoj. Į rinktinę pakviesti. 
KrižaniauskaS — Cross, Ja 
Činskas, Garsys (Waterburio 
Gintaras), Varnas, Žvinakie, 
Jakšys (Čikagos Neris), Sarafi 
nas, Gudas, Skilininkas (le 
ranto Aušra). Numatoma, kad 
rinktinė į Europą vyks ne Kak 
dų atostogų metu, bet 19uo 
11. Velykų, kada unive/site 
tuose baigiasi egzaminai. Lie 
tuviai lungtynes sužaistą pneš 
Irancūziją, Vokietiją ir Itali 
a. Tai bus graži mūsų tauios 
icprezentacija, nes mūsiškiai 
daugumą rungtynių laimėtų, 
ypač prieš vokiečių komandas. 
Jų žaidimo lygį teko matyti 
prieš metus laiko ir jis nepri 
lygsta net Kanados lietuvių 
meisteriui — Aušros vy.ų ko 
mandai.

IŠ LIETUVOS
— Atžymėti Maskvos „Piav 

dos” penkiasdešimtmetį tuiė 
jo ir Lietuvos sportininkai, su 
1 engdami įvairas rungtynes.

Maskvoje, krose - bėgime, 
dalyvaujant 900 bėgikų, taš 
kais mūsiškiai iškovojo ketvii 
ą vietą (po RTFoR, Maskvos 

>1 Ukrainos), nugalėdami gan 
pajėgius latvius ir estus, o mip 
j ai ir kitas rusų pavergtas tau 
tas. To laikraščio metimų pro 
ga ir taip pat atžymint 40 me 
ti sportinės spaudos komunis 
l nėj vergijoj, vyriausia TSRS 
sporto s-ga, apdovanojo jvai 
nūs sporto žurnalistus, radio 
r televizijos pranešėjus, įvai 

.’iais ženkleliais. Ir taip, is Lie 
tuvos j tą „laimingųjų ^ąrasą” 
pateko daugiausiai svetimtau 
čiai. L. FinkeiŠteinas („Spor 
to” sk. vedėjas), A. Icikavi 
čius — Komjaunimo tiesa, B. 
laščiukas — Červony Štandai, 
Š. Šapiro — valstiečių iaiKraš 
Čio bendradarbis, E. I. evinas-- 
Sovietskaja Litva, Maskvos 
korespondentas ir kt. Tai dar 
vienas įrodymas, kokiais žmo 
neims yra infiltruota dabartinė 
spauda Lietuvoj.

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
15.
Kaip ilgai Barvainis miegojo, pabudęs, stipriai traukimui 

susitąsius, jis nežinojo. Buvo visiškai tamsu. Vagonas sken 
do bendroje nakties tamsoje. Įsižiūrėjęs į tamsą, pro druniz*. 
•‘us langus, jis pamalė toli tamsos padairose mirgančias zvan,ž 
des ir pro šalį prabėgančius medžių siluetus.

Barvainis nakties bijojo. Naktis jam visada buvo nejau 
ki, ir sutemus jis instinktyviai jaudindavosi. Visą kūną apim 
davo kažkoks nerimas. Jis pats savęs išsigąsdavo. Vienas 
būdamas, stengdavosi išsilaikyti visiškoje tyloje.

Šią būseną jis pastebėjo po tardymų, kai ilgą laiką buvo 
paliekamas be šviesos ir be garso. Tada jis bijodavo išta>ti 
net Viktorijos vardą. Jis dusliai nuskambėdavo kameros 
skliautais ir ten užmirdavo, be aido sunykdavo. O tokia bū 
sena jam erzindavo nervus ir šaltis per kūną eidavo pagau 
gaiš.

Pabudęs, traukinyje jis pergyveno tuos pačius jausmus. 
Ir jie išblaškė jam sapnus ir nubaidė miegą. Bet buvo vidų 
naktis ir tamsa žemę buvo užgulus visu juodumu, kuris slėgė

• įtaigojo miegą. Ir Barvainis vėl užmigo.
Sujaudinti netikėto pabudimo nervai, prasiveržė sap 

nais, fantastiškai persipynusiais, tikrovę su fantazija sumai 
šiušiais. Pradžioje jam pasirodė, kad jis skrenda sparnais, 
kaip tų angelų, kurie jo tėviškės, Zarasų, bažnyčios altoriuje. 
Ir taip pasidarė lengva ir atvangu. Keista, kad ir sparnams 
išnykus, jis rankomis plasnojo ir kažkodėl skriejo Zarasų 
bažnyčios paskliausčiais, aplink žirondėlius. Staiga jis jau 
Kaune, saugumo rūsiuose. Enkavedistai velka ant jo elekt 
:os laidais išvedžiotą liemenę. Jis purtosi, bet enkavedistai 
stipresni. Jie jį murdo ir per liemenę leidžia elektros srovę. 
Srovė jį supurto taip, kad jis vei pabunda... Išprakaitavęs, 
plazdančia širdim... Ir jau švinta. Jau Klaipėdos apylinkes. 
Greit ir Klaipėdos stotis. Jis eina sunkiai atgaudamas kvapą.

Dar labai anksti. Vos prašvitę. Jokių Susisiekimo prie 
aonių. Pasiėmęs lagaminėlį, Barvainis snūduriuodamas žen 

gia miesto centro link.
„Per pedes apostolorum“, — ateina galvon mintis, ir 

prisimena Sinkevičiaus „Quo vadis“ romano fragmentaj, 
rodos kino teatre matytas, kaip Romos Via Appia keliu Pet 
■as, bėgdamas iš grėsmingos Romos, sutinka Kristų, ir tartum 
girdi jų pokalbį*

„Viešpatie, kur eini? Nedoras miestas grasina kriksčio 
nims mirtimi... Quo vadis, Domine?“

Ir tartum girdi Kristaus atsakymą;

„Jeigu tu apleidi savo pasekėjus, tavim, tavo tiesa pati 
kėjusius, tai aš einu tavo vieton“ ...

„Ištiktųjų, — galvojo Barvainis, — ar mes nesielgia 
me, kaip Petras? Ar mes nepaliekame savo tautos, mumis 
patikėjusios ir mumis pasitikėjusios? Ar mes pakankamai 
iupinamės išprievartautais kolūkiečiais? Ar miesto labrikų 
darbininkas, kuris dar sunkiau gyvena, ar iis turi mūsų, augs 
lus mokslus baigusiųjų, tinkamos pagarbos ir paramos?“...

Kai Barvainis sugrįžo namo, šeimininkai dar miegojo. 
’Jatylomis jis įsėlino į savo kambarį, greit nusirengė, nusi 
piausė ir laisvai išsitiesė lovoje. Visu kūnu jis jaute saldų 
svaigulį. Bet kūnas jau ilsėjosi, atpalaidavęs raumenis ir nėr 
» js, kurie skendo snaudulio nirvanoje... Buvo gera. Šilta ir 
malonu. Tarytum viskas nuėjo negrįžtamon praeitin, ir vii 
tis, kaip aušrinė žvaigždė, toli ir augštai jį vedė į miego ir 
sapnų pasaulį.

Ir Barvainis sapnavo ir Viktoriją su vaikais, ir Lilę ir 
Milę, kurios mišo įvairiais pavidalais. Kai dešimtą valandą 
pabudo ir šoko greičiau rengtis, viskas išsisklaidė be pedsa 

Rūpestis tuojau eiti į darbą išblaškė visus įspūdžius ir 
-ealybė užvaldė visu griežtumu.

Ligoninėje jis rado jaunuosius kolegas betrūsiančius prie 
Kasdieninių darbų.

Petras Kalnėnas jam pranešė, kad yra Sunkiai sergąs 
uosto darbininkas. Jis turėjęs nešti sunkų krovinį ant pečių 
ir jį beimdamas stipriai nikstelėjo nugarkaulį. Per juosmenį.

— Dabar tas darbininkas vaitoja ir veik nevaldo kojų,
— aiškino Kalnėnas.

— Eikime tuojau jo pažiūrėti, — susirūpino Barvainis. 
Darbininką jie rado vaitojantį.
— Lietuvis? — paklausė Barvainis. J ’
— Lietuvis, daktare, — vanodamas atsakė darbininkas.

— Rusams tokių sunkių darbų niekas neduoda... Mes juoda 
darbiai...

— Taip... — pastebėjo Barvainis. — Bet kode 1 vienam 
teikėjo tokį sunkumą imti? Kodėl negalėjote dviese?

— O iš kur gi paimti antrą žmogų, kai krovinys kraulio 
mas pavieniui?

— Hmm... — sumurmėjo Barvainis.
— Kaip manai, kolega, ką mes galime padaryti? — pa 

klausė Barvainis.
— Manau, geriausia gal būtu operuoti, — atsake Kalne 

r.as.
— Kur yra rentgeno nuotrauka?
— Štai ji, — įdavė Barvainrai rentgeno nuotrauką.
— Operacija? Galimas dalykas. Bet gal pabandyti pa 

hatyvinį gydymo būdą? Atrodo, kad skausmas — tai pirn a 
vis įspūdis. Gal atpalaidavimas traukimu gali atstatyai not 

.nalią būseną lengviau, negu operatyvinis būdas? Čia beveiK 
netenka eksperimentuoti. Verta pabandyti. Kaip manote.''

— Gal šefas ir teisus, — sutiko Kalnėnas.
Ligoninė neturėjo jokių modernesnių priemonių ir Bar 

vainis su Kalnėnu sugalvojo savo priemones: panaudojo blo 
ką, kurį galėjo valdyti pats ligonis, kai savo normal’u kūno 
t-voriu galėjo atpalaidoti varžą. Ligonis po kelių seansų pa 
juto palengvėjimą. Ir taip pamažu grįžo į normalią padėtį.

Antanas Šilgalis gi aistringai buvo pasinėręs į saviveik 
lines operos statymą. Barvainis spėjo, kad ten priežasčių bu 
x o daugiau, negu pati opera. Pietų metu Barvainis paerzino:

— Kolega Antanai, kaip gi einasi saviveiklinės „Iravia 
tos“ ruoša?

— O, puikiai. . .
— Ar geros solistės?
— Hm... Man daugiau patinka kaikurios choristes...
— Matai, koks tu saviveiklininkas. . .
1— Kolega šefe, aš čia jau tikrai saviveiklininkas. . .
— Šia prasme ir aš būčiau saviveiklininkas. . .
— Tai kodėl pasitraukėte?
— Perdaug laiko reikia eikvoti tokiai saviveiklai. O 

įimta iŠ to nieko neišeis. . .
— Gaila, kad taip galvojate. Vis dėlto tai mūsų lietu 

viskas reikalas. . .
— Tai tiesa. Bet vis dėlto tai dalykas negyvybingas. 

Opera — profesionalų darbas. Saviveiklininkai gali tiktai „pa 
s.bovyti“...

— O ar negalima pasibovyti?
— Žinoma, kodėl ne, jeigu susidaro gera kompanija.— 

Barvainis šelmiškai šypsojosi Šilgaliui. . .
— Šefe, nebūk dviprasmiškas. . . Klaipėda, matote, at 

sistato, nors ir pamažu. Jai bus reikalinga opera.
— Tiesa. Bet jeigu Klaipėda bus atsistačiusi ir iš 

augs, tai jai reikalinga bus ne saviveiklinė opera, bet profe 
sionališka. Saviveiklinė — tai tiktai savęs apgaudinėiimar...

— O gal ir kas rimtesnio? Girdėti, kad muzikas Klenic 
i iS siūlo savo šiolaikinę operą. . .

— Kažin, ar fovarizuojamoji opera gali būti gera ooe 
• a. Tarp mūsų kalbant, Klemckis yra režimo padarinys. 
Jis tą operą bandė iškišti, kaip pirmąją tarybinę operą, bet 
kad ji pasiridė pernelyg silpna, — tą man pasakojo vienrs 
kompozitorius Kaune. Matote, kas tinka režimui, menui daž 
iriausiai visai netinka. . .

Pasikalbėjimas nutrūko, nes pasibaigė pietų laikas. Kiek 
vienas grįžo prie savo darbo. Bet vakare Barvainis, būda 
.nas laisvas ir neturėdamas kur dėti laiko, užsuko į bufetą su 
Šeimininke, kuri jam Šypsojosi.

Bus daugiau.
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Mūsų klaikusis šimtmetis
Čia panaudota? mintis rašytojų G. Aleksandro 

vo, K. Krivoseino, V. Novikovo. Irinos Sabui o 
vos bei kitų, surinkau, sugrupavau ir skinu mūsų 
studijuojančiai (dar retsykiais žvelgiančiai j lietu 
višką spaudą) jaunuomenei, nes dar galima tiicėtis 
nors mažute dalele ją atsiversiant ar bent bandy 
siant bloguosius įtaigojimus atsverti ir perkainoti.

Jonas D. Čėsna.
i nų puslapiuose, maivosi Fran 
i suaza Sagan, nuogai išsipasa 
i kodama savo seksualinius po 

iučius ir ten pat, kur vaiuina
i Sara Bcrner, beskoniškai ir be 

gėdiškai nuoginasi Brigita Bar 
do.

Ten, kur Longfello apdaina 
vo Hajavatą, kur Markas Tve 
nas pasakojo linksmniančiai 
įdomius Tomo Sojerio ir Gckl 
beri Fino nuotykius, kur Dže 
kas Londonas parode išdi 
džius ir vispusiškai pajėgius, 
iokių kliūčių nepripažįstančius 
žmones, šioje šalyje dabartį 
nts jaunuomenės dievaičiu ta 
po Elvis Presli.

Taip, dabar retas žino, ar 
tik gi*dėjo apie djevus, algo’ 
vinusius Galatėją tik todėl, kad 
Pigmalijonas ją sukūrė kaip gy 
vą. Taip pat apie Benvenuto 
Čellini, kuris įamžintas savo 
kūriniais, nes jie turėjo savo 
Sielą.

Marselina Debord - Velmoi 
pripažinta
Prancūzijos, o pagal Steponą 
Cveigą — viso pasaulio, nes 
jos eilės — upelis is uolos, 
giesmė lakštingalos nuo šake 
lės. Į jos kambarėlį pastogėje 
ateina žymiausi poetai bei ra 
šytojai ir šiaip jerarchijos augš 
Čiausiose pakopose stovį kultū 
rininkai. Sunkiai judantis mil 
žinąs Balzakas, Šniokšdamas 
ir uždusdamas, kopia per šim 
tą trisdešimt laiptelių į pastogę, 
kad išsakytų jai savo pasigėrė 
jimą bei susižavėjimą jos pa 
prastute poezija. Bendralaikių 
žymiausias poetas Lamartmas

Mūsų šimtmečio techninės 
civilizacijos progresas, tos civi 
lizacijos visi pasiekimai, kurių 
galutinis tikslas — iki augščiau 
šio iaipesnio ištobulinti susinai 
kinimo priemones, negali pa 
slėpti žemo dvasinio puolimo, 
dorovės bei papročių sulaukė 
jinio, bendrai, moralin-o nuos 
mukio, net išsigimimo.

Dvidešimtasis šimtmetis at 
nešė žmonijai totalinius karus, 
sunkias ekonomines krizes, ne 
gailestingas diktatūras, tarp 
klasinę ir tarprasinę neapjKan 
tas, ištisų tautų sunaikinimų, 
koncentracines stovyklas, du 
jų kameras, deginimo krosnis, 
atomines bombas, tolimo veiki 
mo raketas. . .

Šiame fone žmogaus asmuo, 
pagal Gorkį, ŽMOGUS — tai 
skamba išdidžiai, — pastatytas 
beteisio ir bejėgio padaro lygy 
'e, tik įvairiems tyrimams, iyg 
jūsų kiaulytė, visais fibrais dre 
bantis už savo egzistencijų, tik 
riau, už savo išsilaikymų bent 
gyvulio lygyje.

Štai nesuprantamu budu bei 
tikslu, išpūsto vardo, bet dva 
sios pigmėjus, vadinamas filo 
sofas Bertrandas Ruselis, sa 
vo ..matematiška filosofija", 
didžiumų Albiono gyventojų 
paveikia ir paverčia anais eks 
p^sririnentiniais gyviais, kurie{ 

slegiančia dauguma pasisako 
verčiau vergausiu, bet nesiorie 
šinsių molinėmis kojomis md 
žinui, rusiško komunizmo ne 
vykusiai imitacijai.

Atseit, vystymasis bei augi 
mas žmogiškosios minties su 
stojo.

Ir iš tiesų, kur minties miiži 
nai, kur kūrėjai naujų, žmogų 
verčiančių jaustis kilnesniu, 
idėjų, kur nešiotojai ir sėjėjai 
humanizmo principų, kur kori 
fėjai literatūros, muzikos, 
no bei panašių vertybių, 
visi tie, kurių vardai puošė 
eitų šimtmetį?

Mūsų šimtmetis nepagimdė 
nei vieno Gėtės, nei vieno Bet 
choveno. Šalyje, kur gyveno 
Kantas ir kur kūrė Šileris, paše 
ię paranoikai mūsų epochoje 
rašė beveik beraščių stiliais, 
vien beprotiškų kliedėjimų per 
sunktas knygas, kaip „Mein 
kampf“ bei „XX amžiaus ini 
tas", knygas, kupinas pykčio ir 
.neapykantos, raginančias tik 
smurtui bei žudymui.

Hugo ir Zolia gimtinėje, bul 
varinių, bet laikomų prašmat 
niausiais ..bestseleriais*', romą

me
Kur 
pra

nardo da Vlnči bandė nugirsti 
dabar virto kakofonijų giržde 
siu. o didžiųjų kūrėjų paletes 
palaimingas mirgesys išsigimė 
' chaotiškų linijų bei dėmių 
mišrainę.

Dabarties ,.poezija", tai tik 
atskiras bendro, pasaulinio vi 
sų meno šakų smukimo proce 
so atvejis. Jo ciklas, mūsų kar

kai 
vėl 

šake

užbaigtas ir vargu dar mūsų 
vaikaičiai bus liūdininkais nau 
jo Atgimimo epochos, 
obuolys iš keturkampio 
taps apskritas ir vėl nuo 
lės pragys lakštingala.

Negeriau ir už „geležinės 
uždangos,,, kur jau bręstančio 
ii karta vien tik įtikėjusi į vii 
nones medžiagas, karta dvasi 
nių skurdžių, nežinančių dieviš 
kos apraiškos, — be tikėjimo 
be įkvėpimo, be dvasinių tiks 
lų, be tikrųjų idealų — issig: 
mę adeptai. Lenino vaikaičiai 
ir „tautų tėvo" vaikai, lik gi 
mę, tuojau pat „suspalinami*' 
>r kaip per karštuvus sp-audžia 
mi per sovietinius lopšelius, 
darželius, pionieriškų būrių 
oei komsomolo kietai kvailo
štampavimo priemones jau ne 
tiki ateinančia laime, kuri
jiems pažada pasaulniame kol 
choze, ciniškai išjuokia visus 
partinius šūkius, patylomis pa 
juokiamai tyčiojasi iš Chrus 
čiovo „laimėjimų“ pasaulnėje 
arenoje. Jie labai domisi gromu 
liuojamaja guma, sus'žavėję 
margais kaklaraiščiais bei vi 
šokiais kitokiais minkštais nie 
kalais, ne vakarietiškai „oitm 
kais“, bet savotiškai „slniago 
mis" pasivadinusiais. Jų svajo 
nių riba — sočiai pavalgyli, 
gauti atskirų patalpėlę gyven 
ti, kaip nors susikombinuoti te 
levizorių bei auto tipo „Pobie 
dą” ...

Jų amžininkus Vakaruose 
įdomauja piliulės prieš „kaltą 
prasidėjimų“, jie svaigsta be 
skaitydami ir vėl persiskaityda 
mi Nabokovo „Lolitą“, kuri 

sveikina jų savo puikiausiu ei jau išversta į trisdešimt kalbų, 
ėraščiu. Jų laidojant, Francu 

zijos žymiausi poetai bei rašy 
tojai: Bodleris, Viktoras Hit 
go, Anatolis Fransas bei visi 
kiti eina paskui jos karstų ir 
kiekvienas jų kalba jos didžių 
jai sielai poetinę maldų, jų e. 
įėję skirtų bei sukurtų gražiau 
šiųjų paties Verleno. Tcdėl, 
kad Marselina giedojo, kaip 
lakštingala ant šakelės pie sa 
vo džiaugsmus ir sielvartus.

Kur dabar panašios Marseli 
nai!?

Kai nėra turinio, nėra ir me 
lodijos. Ir atvirkščiai.

Stravinskas, o vėliau Pro 
kofjevas grynon melod’jon 
įterpė disonansus, o jau Ve 
berno, Varezo ir daugybės ki 
tų muzikiniai tonai visai atitin 
ka vinies girgždesį ja b'ėžiant 
į keptuvės dugnų.

„Sferų Muzika", kurių Leo

didžiausia poetė
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mintinai žino biografijas visų 
žymesinųjų beisbolistų, jiems 
Kristaus gimimo šventė — tai 
tik diena, kai laukiama atvyks 
tant ,,ratuotų’’ Santa - Klousų.

Sovietiniai - rusiški Rytai bai 
gia ištempti visas gyslas savie 
siems, kad „pavijus ir pralen 
kus" Vakarus, atskirai Amcri 
kų. Vakarai, ir atskirai Aineri 
ka naudoja savo augštas Civi 
lyizacijos visas priemones, ik’ 
,Taikos Korpo" imtinai, kad 

pavytų ir pralenktų... salos Fi 
dži gyventojus papuasus. Pa 
puasus jau pralenkė. Dabai 
vejasi... akmens amžiaus trog 
loditus. . .

Ar neatėjo laikas buvusiam 
kultūringam pasauliui parista 
tyti sau paskutinį klausimą — 
quo vadis, Pasauli?

* * *
Kartų pasikeitimas ir 

ty Vis privesdavo prie 
oių perkainavimo. Mūsų gim 
dytojus šokiruodavo sijonėliai 
augščiau kelių, tango bei tokst 
rotas, ego-futiristų „eilėraš 
čiai”, bulvarinio stiliaus romą 
nai... Bet nuo trumpučių sijo 
nėlių iki kulšis glaudžiai ap 
tempiančių kelnių, nuo tango 
iki ča-ča-ča ir nuo „Laimės 
Raktų“ iki „Ledi Četcilci mei 
lūžio“ — vis dėlto nuot rlis di 
dėsnis, nekaip kaitos laikas vie 
nos kartos su kita. Dar didės

Nukelta i 6-tą psl.

praei 
verty

ČIKAGOJE SUSIRŪPINTA 
ATGAIVINTI 

„ATŽALYNAS”
K. Veselkai persike'.us iš 

Montrealio i Čikagą, ten susirū 
pinta atgaivinti Vokietijoje, 
Hanau, stovykloje veikęs mė 
gėjų teatras „Atžalynas”, ku 
rio dalyvių ten susirenka geras 
būrys.

Tiesa, „Atžalynas“ Čikago 
je jau kartą buvo piadėjęs 
veikti, bet iširo. Jis buvo susi 
licjęs, norint gera, su kitu neva 
teatru, tiksliau — su kita teat 
ralų grupe. Tačiau susiliejimas 
nieko gera nedavė. Susiliejęs 
teatrinis vienetas žlugo nesan 
talkose.

„Atžalyno“ atgaivinimas b'- 
tų jau trečias bandymas po 2 
karo Čikagoje turėti lietuvių 
dramos teatrą. Sumanymas ge 
ras ir pasiryžimas geras, bet ar 
išsilaikys „Atžalynas“, kai ir 
Montrealyje dėl jv. priežasčių 
teatras subyrėjo? Atrodo, kad 
visi, kas eis į „Atžalyną" tu 
rėš skaitytis su daugeliu sunku 
rnų, daugeliu kliuviniu, o svar 
biausia turės mokėti sugyventi 
tarpusavyje ir nugalėti visus 
pasitaikančius sunkumas, ku 
rių bus.

GRIŪVA MAIRONIO 
NAMAI?

Sovietai mėgsta akiplėšiškai 
girtis, bet pasigyrimų neleidžia 
patikrinti. Okupantas ypač gi 
riasi meno globa. Bet Štai iš 
Lietuvos gaunama žinių, kad 
Maironio namai taip apleisti, 
kad per kiaurą stogų varva 
vanduo, nuo kurio sumirko lu 
bos ir įgriuvo. Tat Maironio 
namai esą dabar tokame stovy 
ie, kad greit iš jų nieko neliks, 
nes jie sugrius visai. Jeigu tai 
yra tiesa, tai labai gaila būtų, 
kad poeto namai - muzėjus is 
nyktų.

PAGAL VILNIAUS RADIJĄ 
visoje Sovietų S-goje ir už jos 
ribų dabar esą žinomi šių he 
tuvių kultūros žmonių vardai 
ir darbai: skulpt. J. Mikėno kū 
riniai, dail. A. ŽmuiUzinavi 
čiaus paveikslai, kompoz. J. 
Juzeliūno ir poeto E. Mieželaį 
čio. E.
KOMPOZITORIŲ S-GOJE* 
Vilniuje, greta patyrusio niuz 
ko J. Karoso pjesės smuikui, 
buvo aptarti jaunojo k mpozi 
toriaus T. Makačino ir kt. nau 
ji kūrinai smuikui ii orkestrui.

LIETUVOS ESTRADINIS 
ORKESTRAS

išvyko koncertinėn kelionėn J 
Pavolgį ir Užkarpatę. Numato 
ma duoti 60 koncertų — lit 
tuvių, sovietinių ir užsienio 
kompozitorių kūrinių. E.

APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DERLIŲ 

paskutiniais metais kaibėdn 
mas, rašytojų s-gos sekr. Arab 
rasas pažymėjo, kad meistri* 
kurnu daugiau pasižymėjo po 
etai Mieželaitis, 
čius, Reimeris, 
zoje debiutavo 
čius su „Pušimi, 
dar iškeltas J. Avyžius, 
Sluckis, H. Korsakienė. Nauju 
romanų tikimasi iš Baltrūno, 
Bieliausko, Sluckio ir kl. E.

Maicinkevi 
Drilinga. Pro 
J. Marcinkevi 
kuri juokėsi", 

M

me
ne

SOVIETŲ IMPERIJALIZMO 
PARODA NAUJOJE 

ZELANDIJOJE
Naujosios Zelandijos E,»ltų 

klubas Aucklande, talkininr.au 
jamas lietuvių, latvių, estu 
vengrų ir lenkų tautiniu bend 
ruomenių, suorganizavo Pa 
vergtųjų Europos tautų asarnj 
lėjos fotografinę parodą, išryš 
kinančią sovietų rusiškąjį iinpe 
njalizmą. Paroda vyko Auck 
lando rotušės koncertinėje sa 
Įėję nuo 26 iki 29 balandžio.

Paroda oficialiai atidaryta 
N. Zelandijos parlamentaro 
Roberto Muldoon. Jis ragino 
Zelandijos gyventojus pabusti 
iš apolitinio miego ir suprasi, 
Kad šio krašto demokratiškam 
gyvenimo būdui gresia komu 
nistinis imperializmas, kuris pa 
vergė Rytų Europą ir dide 
liūs plotus Azijoje. Mes nega 
lime pamiršti komunizmo au 
kų, nes jie krito gindami ne 
tik savo, bet ir mūsų laisvę,— 
pabrėžė kalbėtojas.

Meninę programą išpildė 
mišrus estų choras vedamas di 
rigento P. Muit ir pianistė Ja 
nina Francka. Parodos atidary 
rną telegramomis sveikino ke 
Ii vyriausybės ministerial ir pat 
lamentarai.

Tą patį vakarą N. Zelandi 
jos radiofonas per vi»ą savo 
Stocnų tinklą paminėjo paro 
dos atidarymą. Per sekančias 
tris parodos dienas buvo suor 
ganizuotos specialios progra 
mos su kalbėtojais ir apžvalgi 
niais filmais. Kiaftjėtojų: tari 
pe buvo Aucklando miesto tu 
ryuos narys R. C. Savory, Au 
clqlando Visuomenės reikalų 
vedėjas M. Tronson, Anti-Ko 
munistų Lygos pirmininkas M 
L. Peers ir Medžio Darbininku 
Profesinės Sąjungos piiminin 
kas J. Freeman. Visi kalbėto 
jai savo kalbose atidengė ta’ 
vieną, tai kitą komunizmo ris 
temos sritį, parodydami, kaip 
komunistai naudodami melą, 
nesusipratimus, karinę jėgą, o 
dažnai ir mūsų pačių neganiai 
ką ir apatiją, išplėtė savo im 
periją. Jie taip pat nurodė, 
kaip reikia saugoti brangiausią 
žmogaus turtą - laisvę.

Trumpai parodą paminėjo 
abu Aucklando dienraščia' 
„Auckland Star“ ir „N. Z. He 
raid” bei savaitraštis „Zeniau 
dia”, 2,600 žmonių atsilankė 
parodoje. Per vieną programą 
grupelė atsilankiusių komunis 
tų mėgino trukdyti kalbėta 
ją savo įsikišimais, bet nieko

Nukelta į 5-tą psl.

LIETUVOS OKUPANTAS
DISKRIMINUOJA 

MENININKUS
Lietuvoje be oficialiąją 

mninku, kurie už vertus ar
vertus darbus gauna premijas, 
yra visa eilė menininką, vioii 
sričių (tapytojų, muzikų >r t. 
t.), kurie pastoviai diski niinuo 
įami. Geriausiu atveju :ie nuty 
limi, lyg jų visai nebūtų, nuis 
jų kūriniai yra augšto menu 
kūmo ir yra labai rimti.

Iš to daroma išvada, kad 
Sovietijoje pirmiausia reikia 
pritarti okupacijai ir sca ietniam 
režimui ir tiktai tą sąlyga gali 
ma turėti teises, o be to šhau 
žiojimo prieš brutalų okupan 
tą joks menininkas nepripazįs 
tarnas, jo kūriniai sula:komi ir 
persekiojami ir tiktai geriausiu 
atveju — nutylimi. Štai juras 
■ r sovietų tariamasis meno pa 
laikymas...

„PASIKALBĖJIMAI SU 
STALINU”

Garsus Jugoslavjos komu 
nistas. žymus mintytojas Dži 
las, buvęs Tito minisUrių pir 
mininkas ir Jugoslavijos komu 
nistų vadas, gerai patyięs visa 
komunistinės valdymosi siste 
mos klaidingumą, kaip sąžinin 
gas žmogus parašė knygą 
.Naujoji klasė”, kurioje apibū 
dino bolševizmą. Už t u Tito 
iį nuteisė kalėjiman.

Kelis metus atsėdėjęs kalė 
nme, Džilas parašė naują kny 
gą „Pasikalbėjimai su Štai: 
nu“, kurioje atskleidžia šio 
žiauraus diktotoriaus mintis, 
sumanymus ir užmačias. Ir ši 
knyga, dėstanti tiesą apie ko 
mumstus ir jų užmačias, litu* 
vėl nepatiko. Tito antrą kartą 
Džilą atidavė sovietiniam teis 
mui, kuris jį nubaudė vėl kalė 
j imu.

Džilas ir teisme laikėsi taip, 
kaip dera tikram laisvės kovo 
tojui. Jis pareiškė, kad teismas 
turi būti viešas, kad visi žmo 
nės girdėtų jo mintis, o jeigu 
teismas uždarys duris, tai jis 
teismui neatsakys nė į vieną 
klausimą.
PLB VALDYBOS PREMI 

JUOTAS VEIKALAS
„Aukso žąsis“, parašytas B. 
Pūkelevičiūtės, numatomas pa 
statyti atgaivinamame „Atža 
•yno” teatre, Čikagoje, režisuo 
iant autorei.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (I) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto bus 

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

Spring Valley, III., USA.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
27.

FAUSTAS
Pradink, piktasis, neminėk man tos, 
Kurios beprotiškai geidžiu!
Gudriu šėtonišku žodžiu
Negundyk sielos apniauktos!

MEFISTOFELIS
O Gretchen mano, kad tu jos baidaisi. 
Ir klysta gal ne taip jau baisiai.

FAUSTAS
Su manimi visur ji amžinai, 
Visur kaip gyvą ją regiu tolydžio 
Ir Dievo kūnui net pavydžiu. 
Kurį palyti lūpomis jinai!

MEFISTOFELIS
Aš irgi seilę varvinu dažnai, 
Vaizduodamasis, kokią stirnų porą. 
Ant jos baltos krūtinės tu ganai!

FAUSTAS
Dink, sąvadautojau!

MEFISTOFELIS
Nebeturiu aš noro

Atsakinėt į tavo plūdimus. 
Beje, sukūręs vyrą ir mergaitę, 
Pats Dievas liepė jiems į pažintį sueiti 
Ir išbandyti savo gabumus. 
Na, liurbi, judinkis ir būk ramus: 
Tavęs juk lūkčioja brangioji, 
Ir tu pas ją dabar skubi, 
O į prapultį žy^juc^i!

Ak, net ir angeliškam jos glėby, 
Net ir palaimoje, kuria jos kūnas 
Suteikia man, jaučiu be atvangos, 
Kokia ji nelaiminga! Aš — klajūnas, 
Iškrypęs iš gyvenimo vagos, 
Galvotrūkčiais kažkur lekiąs siaubūnas, 
Kuris, nelyginant kalnų krioklys. 
Bedugnėn bėgdamas, nežiūri į šalis... 
O gretimais, gražioj palaukėj. 
Mažoj trobelėj, nuo žmonių toli, 
Gyveno j i ramiai ir jaukiai — 
Skaisti kaip kūdikis, tyli. 
Kur aš, nedorėlis, veržiausi? 
Kokiais keliais?
Nuo mano siausmo akmenys didžiausi 
Gurėjo trupiniais!
Bet aš jos laimę ir ją pačią 
Įdūkęs užkliudžiau....
Šėtone, tark už tai man ačiū

Ir išvaduok is sielvarto greičiau! 
Kas bus, tas bus! Tegu drauge su ja 
Mane praryja praraja!

MEFISTOFELIS
Nešokinėk, nebūk toks karštakošis! 
Verčiau, nuo tvaiko atsikvošęs, 
iPaguosti ją skubėk. Išties, 
Bailys, kuris neranda išeities, 
Nusigalabyt pasiruošęs. 
Berods, velnių esi priėdęs tu. 
Laikytis privalėtum kaip drąsuolis. 
Pasauly niekas nėr man taip šlykštu, 
Kaip velnias, panikon įpuolęs!

MARGARITOS KAMBARĖLIS 
GRETCHEN 

viena prie ratelio 
Man širdį slegia 
Sunki našta, 
Ramybė mano 
Prarasta. 
Be jo aš tarytum 
Grabe jaučiuos, 
Matyti nenoriu 
Saulės skaisčios. 
Dega krūtinė, 
Galvoj tamsu. 
Nesusigaudau, .TjFj.*
Nė kur esu...

Man širdį slegia 
Sunki našta, 
Ramybė mano 
Piarasta.
Aš pražiūrėjau
Dėl jo akis,
Kelius išvaikščiojau —
Kur gi jis?
Visur kaip gyvą 
Aš jį regiu — 
Didingą jo stotą,
Liepsnas akių.
Jo žodžiai liūliuoja 
Lyg marių vilnis, 
O kaip svaigina 
Jo bučinys!
Man širdį slegia 
Sunki našta, 
Ramybė mano 
Prarasta.
Greičiau apkabinti

Aš jį geidžiu, 
Ilgiuos glamonių 
Jo saldžių.
Sudegti trokštu
Jo glėbio ugny, 
Numirt, ištirpti
Jo bučiny 1 Bus daugiau.

talkininr.au
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A\OKT^gRB/VL
MENO KŪRINIŲ LOTERI JA DIDĖJA

Mirtis sovietiniame pragare

Be suminėtųjų menininkų 
— V. Remeikos, R. Bukaus 
ko, A. 1 amošaitienės, T. V a 
liaus, R. Viesulo, H. Žmuidzi 
nienės, A. Vazalinsko, Dagio 
(jie Čia suminėti jų kūrinių gp 
vimo eile), ,,Nepriklausomos 
Lietuvos” Mašinų fondo va 
jaus reikalams Meno kūrinių 
loterijai dar paaukojo kūrinius 
šie dailininkai: Antanas lamo 
šaitis (Žvejys) ; mozaikas Čes 
lovas Januškevičius (Trikam 
pių žaismas arba Blezdingė 
iė); Alfonsas Šepetys(?) iš 
Edmontono; Jonas Norkus 
(V. Kudirkos portretas), ir 
Anastazija Tamošaitiene (me 
niškai išaustas tautinis drabu 
zis moteriai arba mergaitei). 
Laukiama dar daugiau meno 
darbų, kurie yra pažadėti.

Tuo tarpu biletai jau plati 
narni. Šiai Meno kūrinių loto 
rijai biletų bus išsiuntinėta i) 
Neprikl. Lietuvos skaityto 
jams su prašymu juos išpu.tin 
ti. Šia proga mielus tautiečius 
prašome biletus pirkti. Jų kai 
na: 3 už vieną dolerį.

Loterija gi — tikrai vertin 
ga.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

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

Kur galima atlikti bankines 
operacijas

Kai kurie nariai teiraujasi, 
ar galima atlikti bankines ope 
racijas abiejuose skyriuose — 

KULTŪRINĖ KRONIKA

Atkelta iš 4-to pusi.
nepešę turėjo išsinešdinti lauk 
palydėti triukšmingo publikos 
švilpimo ir plojimo. Parodos 
melu buvo išdalinta bei paiduo 
ta apie 10,000 brošiūrų ir ke 
liasdešimtys knygų. Ši paioda 
irus rodoma dar keliuose didės 
niuose Zelandijos mitaluose. 

TUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687

VpOtTDAIV^O

j ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

į A. NORKELIŪNAS |
V 7 ’

I
 Commissioner of the Superior Court of Montreal w 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. i

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

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

Rosemounto ir Aušros Vart’. 
— pagal reikalą. Atsakymas: 
visi nariai turi apsispręsti, ku 
riame skyriuje jiems patogiau 
operacijas atlikti ir turi to lai 
kytis. Išimtį sudaro tik sekma 
dienio darbo valandos Aušrom 
Vartų skyriuje, kada operaci 
jas gali atlikti abiejų skyrių na 
riai, bet ir tada Rosemountc 
skyriaus nariai prašomi tatai 
daryti pas ved. padėjėją Pr 
Rudinską, kuris jų skyrių tvar 
ko.
darbingu, miršta ir jo morgi 
čiai. „Litui“ juos tada apmoka 
draudimo įstaiga. Už šį skolų 
draudimą „Litas“ moka 0.78 
% į metu. s

-) Priėmus dėmesin diau 
dimus, „Lito” palūkanas uz 
morgyčius yra net žemesnės 
kaip kitur. „Litas“ ima 7,8% 
metinių palūkanų. Atskaičius 
1,14% už paminėtus du drau 
dimus, išeina, kad „Litas“ ima 
už morgičius 6,66% (6 du tree 
daliai %) palūkanų. Visur ki 
tur tenka mokėti 7% ir tai už 
„uždarus“ morgičius.

„Litas“ duoda tik pirmus 
morgičius iki 60%turto vertės. 
Taip pat perima turimus mor 
gičius. Suinteresuoti naujais 
morgičiais arba norį perkelti 
turimus morgičius, prašomi 
kreiptis į ved padėjėją Pr. 
Rudinską, tel. HU 1-4.957. 
Morgičių davimo eilė „Lite* 
nustatoma pagal pareiškimo 
padavimo laika.

Kreipkis į banką „Litas” tel. 
HU 1-2957. Iki $250 kreditin 
giems asmenims žirantai nei ei 
kalingi.

NAUJI DOKUMENTAI 
APIE VAIČAITĮ

Leningrado archyvuose ras 
ti nauji dokumentai, iiečią j< 
studijas Peterburgo univeisite 
te. Rasta apie 40 įvairių do 
kumentų: brandos atestatas,
baigiamųjų egzaminų drku

St. CATHARINES, Ont.
GRAŽUS MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS

Šiais metais Mitinos Diena 
vėl buvo paminėta labai gra 
žiai. Buvo gera paskaita, pro 
gramą išpildė gausus mūsų 
jaunimas.

Minėjimas įvyko Slovakų 
salėje b-nės p-ko A. Gverzdžio 
atidarymu. Paskaitai laikyt 
buvo iškviesta K. Šukiene, ku 
ri suglaustomis, reikšmingomis 
mintimis prabėgo motinos vaid 
menį mūsų tautoje ir priminė, 
kad tautos laisvei atgauti rė
kia ir sąmoningos naujos kar 
tos, kurią išauklės sąmoninga 

mentai, susirašinėjimai su poli 
cija, duomenys apie „Sietyno“ 
bylą, E. Volterio sveč.ų kny 
ga, kurioje dažnas įrašas žymi 
Vaičantį ir kt. Iš tų dokuinen 
tų žymu, kaip poetas Vaičaitis 
rusų buvo persekiojamas ir ga 
ių gale, jau sergantis džiova, 
pasodintas j kalėjimą. (J kiek 
dabar tokių lietuvių, kuriuos 
rusai persekioja?

ČAIKOVSKIO VARDO 
KONKURSAS PASIBAIGĖ

Pirmas premijas gavo A. 
Aškinazis (Rusija) ir D. Og 
donas (Anglija) ; antras In 
Cen-szunis (KLR) ir S. Štai 
(JAV) ; trečia vieta E. Virš? 
ladze (USSR). Kremliuje už 
boigai buvo priėmimas, kad 
laureatai galėtų paploti ir p« 
girti sovietinius diktatorius.

KELIAMI VYT. PUTNOS 
NUOPELNAI

Vilniaus radijas geguže^ 4 
d. priminė neseniai Vilniuje iš 
leistą knygą apie Vyt. Purią. 
Esą, caro armtijoje Put.ia paro 
dęs drąsą ir sugebėjimą vado 
vauti. Jis buvęs pavyzdingas 
vadas ir raudonojoje armijo 
ie, o laikos metais Putna ėjęs 
karo attache pareigas Didž. 
Britanijoje, Suomijoje, Vokie 
tijoje ii kitur. Buvęs gabus dai 
lininkas ir valdęs plunksną Ne 
minėjo, kad sovietinis režimas 
jį nužudė. E.

I SIUNTINIAI LIETUVON
& pe r &

iKaufman’s Woollens & Textiles!
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-53191

X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems S
K garantuotai skubiausiai ir &

urmo kainomis
X (30—40% žemiau rinkos kainu) $

Importuojame iš Anglijos X
- - geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
J ! kostiumams ir suknelėms. $
'Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. & 

I Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. X
Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS |

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. IĮ;

t BELLAZZI-LAMY, INC į 
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. &

X Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. %
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS |
VYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS •
AUGŠTOS KOKYBĖS !

RANKŲ DARBAS H

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS i

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE*** T,cDaromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I 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, 

t Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3684. |

motina.
Programa buvo graži, tur 

tinga ir taip pat labai leikšmin 
ga. Mūsų pačių jaunimas see 
noje, gražiai išmokytas, tauti 
niais drabužiais aprengtas. Net 
keturios tautinių šokėjų gru 
pės: patys mažiausi, bendrai, 
kiek jau paaugę berniukai ir 
mergaitės. Mergaičių grupė ir 
jau gerokai paaugusio jauni 
mo astuonių porų grupė. O 
kiek eilėraščių, muzikos dalv 
kėlių ir net bendrų dainų!

Aišku, kitas dalykėlis ir silp 
niau išeina, tačiau yra ir tikrų 
talentų. Pav., Laima ir Dalia 
Siurblytės, tikrai turi dainavimo 
talentą. Verta į tai atkreipti 
dėmesį.. Mažasis Gudaitis iš 
Niagaios, Lenciūgėlį išpildė, 
kaip geras, suaugęs šokėjau. 
Puikiai pašoko mergaitės kepu 
rinę. Taip pat gerai pasirodė 
ir tautinių šokių grupė, tiktai 
viena: Scena tikrai perniaža 
Šiai didokai grupei. Mažoje 
scenoje nebuvo jiems vietos 
laisvai šokti.

Šią problemą dažnai išspren 
džia priešscenis — salė, pat.au 
kus pirmas vietas. Ar nereik 
tų tą padaryti ir pas mus? Ta 
da šokėjai galėtų tikra parody 
ti ką jie moka.

Nežiūrint to — tautiniai su 
kiai buvo pašokti šios grupės 
gana gerai ir reikia manyti ir 
grupė mūsų Pusiasalį dabar ii 
reprezentuos.

Tautinių šokių vadovė p. 
Ulbnenė susilaukė už savo dar 
bą širdingų ir gausių katučių. 
Valdyba jai visų vardu įteikė 
gėlių.

Gelių gavo ir p. A. Paulio 
nis, parėmęs šį vsą gražų |ir 
vertingą darbą iš muziKalmės 
pusės. Beje, dar programos 
pradžioje po gėlę gavi ir kiek 
viena lietuvė motina salėje.

Minėjimas prasidėjęs gies 
me „Marija, Marija“, buvę 
baigtas tautos himnu.

Radasta.

4.
Jakutske prie musų pajungė 

dar vieną baidoką su jakutais 
ir statybos darbų žinovais, jų 
tarpe buvo ir keletas sovietinių 
mokslininkų.

Plaukiant žemyn, kaiava 
nas ilgėjo. Netoli Sangari pri 
sijungė baržas su statybinėmis 
medžiagomis ir sieliais. Šioje 
vietoje buvo įrengta lentpjn 
vė. Ir čia iš mūsų karavano nu 
kėlė du mirusius lietuv.us. Vy 
rai, grįžę iš pakastuvij, paša 
k< jo, kad kapą jie iškasę gš 
tame krante iki suŠaluaios že 
mės.

Žmonės vis labjau ir labjau 
pavargdavo, jau tris savaites 
plaukimui trunkant. Netoli 

nuo mano vietos naruose mirė 
senas valstietis Marcinkevi 
čius, keliavęs su marčia ir 
dviem vaikais. Mirštantysis sa 
kė savo kaimynui: „Kai sugrį 
ši, papasakok, kad

mirštu iš bado;
išvaryk maskolius ir ganyk sa 
vo galvijus mano ganykloje“.

Kitame kampe agonijoje 
kankinosi viena moteris. Būre 
lis moterų ją karšino, kaibėda 
mos maldas. Senas valdiniu 
kas mirė kitame kampe, pa 
skirdamas savo mantą jam pa 
dėjusiam kelionėje žmogui. 
Pamišusi senyva žydė dainavo 
linksmas daineles. Su augsta 
temperatūra gulėjusios kelios 
senyvos moterys jau nebegalė 
jo pačios savo jėgomis nueiti 
kaušelio sriubos pasiimti. Ne 
toli Žygansk’o ir vėl nukėlė ke
letą mirusių.

Mūsų kelionė į šiaurę buvo 
jos vykdytojų ir apgalvota ir 
suplanuota, turint galvoje zmo 
gaus numatymus ir nuolaikas, 
o taip pat ir aplinkybe?, kinio 
se keliavome. Čia

mus apgaudinėjo 
įvairiausiais gandais, kad būtų 
lengviau mus laikyti nepakri 
kusius, kad nekiltų panikos, 
sąmyšio. Dar Bijske kelionę 
pradedant, čekistai buvo pa 
skleidę gandą, kad mūsų liki 
mu esą susirūpinę amerikie 
čiai. Todėl mus veža į daug 
gertsnes gyvenimo sąlygas ir 
vietas, o gal ir į pačią A,neri 
ką. Altajaus sovehozuose, miš 
kuose, akmens skaldyklose ir 
'aužyklose mūsų gyvenimas 
buvo sunkus. Todėl visi, o 
ypač tie, kuriuos vežė kartu 
su vaikais, tiems gandams len 
gvai patikėjo. Kelionėje daž 
nokai kildavo ginčų. Vieni iro 
dinėjo, kad tos šnekos estui 
čios tikra tiesa; kiti jomis ne 
tikėjo, tačiau ir jiems buvo ma 
lonu gyventi viltimi. Bet pra 
dėjus vežamus žmones skirs 
lyti, ginčai su tuščiais įiodinė 
rimais nutilo.

Baidoko virtuvės tarnauto 
jai dabar pradėjo patarinėti, 
esą užbaigus kelionę, pinigai 
mums būsią reikalingi. Kaiku 
rie savo daiktus pardavė arba 
iškeitė j produktus, virtuvės 
darbininkų pavogtus iš mums 

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

Įvairūs 
DRAUDIMAI

skirto maisto davinio. Pardavi 
nėjo: drabužius, vasarinius ba 
tukus, medžiagas ir kitką. Bet 
buvo laive žmogus „prie pini 
go“, kuriam viena moteriškė 
siūlė pirkti vyro drabužius. 
,Nepaidavinėkite, jie jums pra 

vers, pasilaikykite“ — patari 
nėjo šis sąžiningas laivininkas, 
kuriam teko daug panašių vii 
kstinių su žmonėmis lydėti i 
tolimąją šiaurę ir kuris žinojo, 
koks likimas mūsų laukia.

Vienas čekistas kaikurioms 
moterims patylomis buvo at 
skleidęs „tiesą“, kad mes, pa 
siekusios kelio galą, atrasime 
savo vyrus. Tad taupėme jiems 
duonos davinio liekanas.

Mūsų palydovai, jauni če 
kištai, žalsvomis uniformomis, 
su paslėptais tarnybos laipsnių 
ženklais. Kiekvieno oaidoko 
viršutinėje dalyje buvo patai 
pos, skirtos čekistams. Ten gy 
veno kaikurios, į šiaurę vyku 
sios jvairių profesijų specialis 
tės. Čekistų viršininkas buvo 
apie 40 metų amžiaus azijato 
bruožų su bejausme veido iš 
raiška vyras. Alkoholis jiems 
buvo būtinas, bet jiems vis bu 
vo jo maža. Kartą nakties me 
tu vienas čekistas įlindo į mū 
sų skyrių, užsirioglino ant tre 
šio augšto narų su miltų mai 
šeliu ir čia klausinėjo, ar kas 
neturi odekolono. Viena mo 
tens turėjo čekistui reikalingo 
skysčio. Minėtasis če 
1 istas dalį odekolono mūsų 
akyvaizdoje nugėrė ir nušoko 
nuo narų, palikęs moteriškei 
apie 3 kg miltų; jai šie mainai 
buvo labai naudingi n netikė 
ti.

Kaikurios moterų grupės su 
sirinkdavo baidokuose ir tyliai 
melsdavosi. Kaitą susirinko 
Keli šimtai ir

sugiedojo „Marija, Marija“ 
giesmę.

Tuomet pats viršininkas nu?’ 
leido laiptais ir atidžiai klausė 
si.

Mūsų baidoke buvo 15 če 
Kištų. Žmonės sirgo ir mnė dėl 
sunkių sąlygų, dvasines depre 
sijos ir nepakankamo maieto.

Bus daugiau.

SUŽINOJĘS ŽIAURIA TIE 
SĄ, GALI NUEITI NE PAS 
VELNIĄ, BET PAS PATĮ 

BELZEBUBĄ
„Pergalė”, žinoma, savotiš 

ku būdu paminėjo „Trečią fro 
ntą“. Girdi., „Trečiojo fronto 
pasirodymas sukėlė sprogusios 
bombos įspūdį“, — rašo V. Ca 
lints. Faktinai gi, „Trečiojo 
fronto“ pasirodymas buvo jo 
kia naujiena. Gal tiktai tiek ta 
me buvo nauja, kad jame, 
anot Puriškevičiaus, „smiešal 
šia zapach tuberozy s jadrio 
nym zapachom portok“ (tube 
rozos kvapas sumišo su bran 
duoliniu apatkelnių kvapu'', ai 
seit — tame „fronte” sumišo 
demokratai su totalistais - bol 
ševikais. Tame ir fronto pras 
mė. O kad „B. Raila nuėjo į 
fašistinę spaudą“, tai ir gi n;e 
ko nuostabaus, nes kas tiktai 
pažįsta bolševikinį totalizmą, 
Jo žiauriąją tikrovę, niveliuojun 
čią žmogų ir asmenį, tas bėga 
ne tiktai pas velnią, bet ga.a 
vas bėgti ir pas patį belzebu 
bą. . .

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVIŲ DIENOS 19t2 

metų blandžio mėnesio Nr. S 
(2910). Numerio didžiuma pa 
skirta operai „Aida“, pastaty 
tai Čikagos lietuvių operos.
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TORONTO KLB APYLINK ĖS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

L. Namuo 
Apylinkės 

pirmąjį po 
sėdf. kurį atidarė buv. valdy 
bos pirm. St. Juozapavičius ir 
pakvietė pirmininkauti Al. Ab 
rornaitj ir sekr. 7 
IPranešimą padarė 
Juozapavičius ir ižd. 
ka.

Perėmus iš senos 
697 dol., per v-bos 
turėta 3,664 dol. 
ta<pe 1,260 dol. 
mokesčio, 915 dol. iš suruošto 
baliaus, 492 dol. iš Vasario die
nos minėjimo ir kt. Išlaidas ->u 
daro 3,977 dol., kurių taipe di 
desnės sumos pažymėtinos: 
493 dol. Krašto V-bai prikiau 
santis solidarumo mokesčio 
nuošimtis, 855 dol. baliaus su 
rengimo išlaidos, 388 dol. va 
sarto minėjimo išlaidos, 250 
dol. parama šeštadieninei mo 
kyklai, 500 dol. „Varpo” cho 
rui, 300 dol. Tautinių šukių 
grupei, 200 dol. Vasario 16 d. 
gimnazijai. 185 dol. liter, pre 
mijai jaunimui, 100 dol. jau 
niino stovykloms ir kitiems rei 
kalams. Kasoje likę 384 dol.

Revizijos komisijos aktą 
perskaito V. Bačėnas, iš kurio 
matoma, kad viskas tvarkoje. 
Revizijos komisija tikrinusi ir 
Apyl. Tautos Fondo įplaukas.

Neatsiradus klausimų del 
pranešimų, apyskaita pnanta 
ir buv. pirm. St. Juozapav. 
čiui, kaip vienam daugiausia 
pasidarbavusiam, išreikšta pa 
dėka.

Priėjus prie kandidatų sta 
tymo į valdybą, daugelis sa- o 
kandidatūras atsiima. F’c ilgų 
derybų, pagalios, sudaromas 
11 kandidatų sąrašas ir slaptu 
balsavimu į valdybą išrenka 
tu: J. Gustainis, St. Juozapavi 
cius, dr. J. Matulionytė, kun. 
P. Ažubalis, J. R. Simanavi 
čius, M. Abromaitis ir J. Ma 
žeika. Kandidatais liko VI. 
Skirgaila, A. Česėkas ii A. Gu 
levičius.

J revizijos komisiją išnngti 
P. Baziliauskas, P. Lelis ir V. 
Bačėnas.

Didelius ginčus sukėlė, knip 
ir visada, Vasario 16 d. minė 
jime aukų rinkimas esantiems 
I autos ir Nepriklauomybės 
Fondams. Nepriėjus prie vie 
nos nuomonės ir diskusijoms 
dgai užsitęsus, šis klausima.) pa 
likta sekančiam susirinkimui

Prie sumanymų buvo keltas 
klausimas, kad ateityje Vasa 
rio minėjimui būtų imta pado 
resnė salė, kad prie ap. v-bos 
būtų sudarytas finansams telk 
ti komtetas, kuris su ždinin 
ku, paruoštų planus sustiprinti 
finansiškai apylinkės b-nės pa 
jėgumą.

Labai gaila, kad iš 25 išrink

Balandžio 29 d. 
se naujai išrinktoji 
Taryba turėjo savo

Zubi-ckaitę. 
pirm. St.
J. Mažei

valdybos 
kadencija 

pajamų, jų 
solidai ūmo

at 
pii 

mas panašus atsitikimas, kad 
nė vienas, lyg išmėgindamas 
visuomenės visuomenės pasit- 
kėjimą, duoda savo kandidatu 
ras būti renkamais, bet susi 
rinkimų nelanko ir vengia pri 
siimti bent kokia spareigas. 
Taip pat dažnai Torontas gi 
riasi turįs per 60 įvairių orga 
nizacijų, bet tik 14 atsiuntė 
vo atstovus.

Bendruonrenininkas.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
• Darbai Jaunimo stovyklavie 
tėję pirmadienį 
įrengti vandens 
jos prausyklos, 
gimams planus 
Kulpavičius.

S Loterija. Stovyklavietės pa 
tobulinimui ir jaunimo veiklai 
už poros savaičių bus pradėta 
platinti Catholir Information 
Centro leidžiamos loterijos bi 
lėtai. Yra leidžiamas 1962 m. 
Foidas arba Chevroletas (ar 
ba $1,200 cash). Biletų kaina 
5C et. Mums liks nuo knygutės 
$3.50 (knygutėje yra 12 bilc 
tų už $6).

• Aušros treniruotėj vyksta 
R-.-nnie parke, Bloor ir Beres 
fird (ten pat kur ir praėjusiais 
metais), kiekvieną antradienį 
ir ketvirtadienį nuo 3.60 iki 
8 30 vv. Į treniruotes 
mas jaunimas nuo 10 
žiaus.
• Toronto gimnazijų
nos atletikos pirmenybėse auš 
nečiai atsiekė: A. 1_________
I v. šuolyje į tolį ir I v. j augš 
iį, A. Gontą II v. į augštį; V. 
Janulevičius 1 v. disko meti 
me ir II v. rutulio stūmime; 
V'. Ruseckas II v. rutulio stū 
rr.ime.
• Į 5. Amerikos lietuvių krep 
Šimo rinktinę planuojamai kt 
!i jnei į Europą yra 
Aušros krepšininkai: 
finas, B. Sedlickas, 
kas ir R. Gudas.
• Rimtai studijuojama idėja
.— prie Prisikėlimo parapijos 
steigti bankelį, čia vaainamą 
. Parish Credit Union“. Ban 
kelis turėtų galėti daryli visas 
bankines operacijas net ir sek 
madieniais.
• Vaikų kelione į Niagara 
Falls bus kaip dovana — pre 
mija tik tiems vaikučiams, ku 
i>e rcpeticijes gražiai lan»o ir 
ių metu gerai elgiasi.
• įsigyta nauja spausdin.mo 
-našina. Senoji, kuria per 7 me 
lis buvo spausdinamos Prisik. 
Far. Žinios ir kiti par. spaudi 
mai, visiškai susidėvėjo.
• Kalėdojimas dar tęsiamas, 
lankant tuos, kurie iki šiol dar 
nebuvo pasiekti.

tų Tarybos narių į posėd} 
silankė vos 16. Tai nebe

pradėti.
tualetai ir
Naujienas

paruošė

sa

Lietuviai advokatei 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

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

Tel. EM 4-1394. EM 4 1JQ5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

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. Patams 
vimas nemokamas, nes reikalas

Laisvoji tribūna.
IR DAR VIENA KARIA DĖLEI LIETUVIŠKŲ 

POTERIŲ.
vien „angelską“ kalbą.

Keista yra ta „airišių" tau 
ta.. Savo tautos kalbą, pneš 
daugelį melų už dvi oonkas 
,Coca Cola" pardavė savo ca„ 
tos pavergėjams ir taip ją pa 
milo, kad šiandieną net per 
prievartą kemša į kitakalbes 
katalikiškas parapijas, 
tas darbass savo laiku 
bai liūdnas pasėkas 
bei. Kaip gali naujas 
-katalikas gerbti savo 
ją, kuns skelbia netiesą ir sa 
,o parapijietį prievartauja 
vien dėl to, kad jo gimtoji kai 
ba yra ne „angielška“.

4. Geri lietuviai — katali 
kai, atsidūrę svetimuose kraš 
tuose, tampa bedieviais? Tai 
na netiesa. Komunistui žvėrys 
daug tūkstančių mūsų bro’uą 
i sesei ų yra ištrėmę į šaltąjį 

Sibirą, kur jie kenčia badą, šal 
tį ir įvairiausius prievartavi 
mus. Jų tarpe beveik nėra lie 
tuvių kunigų. Sunkios gyveni 
no sąlygos ir prievartavimai 
įuos taip užgrūdino, kad jų 
•nkščiomškumas ir jų sudėtos 
aukos bei ištikimybė Dievui 
viršija pirmųjų krikščionybės 
taikų ištikimybę ir aukas.
Apie tai liudija mus pasiekiau 
ė os žinios, tai patvirtina Sibi 
•o vergijoje esančių lietuvaičių 
Kančios ekstazėje ir ištikimybė 
jt Dievui sukurta maldakny 
gč, kuri šiandieną jau yra iš 
versta į daugelį kalbų ir viso 
nasauho yra su pagarba 
ina. Hitleriniai žvėrys 
dė mūsų tautą, o karą 
mėjuS jo kariai, kaipo 
viai, dirbo Lietuvoje.
tauta savo buvusiems priešams 
nekeršijo, bet visu krikščionis 
tu uolumu gelbėio juos nuo 
oado ir šalčio, nors tuo m:lu 
r jie patys buvo alkam. A; 
tamstos „praktiškieji katali 
-ai" galėtų taip pasielgti? \7o 
kiečių spaudoje šiandieną gid. 
ma rasti daug gražių padėkos 
žodžių krikščioniškai lietuvių 
tautai.

Nukelta į 7 tą psl.

tikriau, pasiekė merdėjimo ri 
bą, tai yra švelniausiai tariant, 
liūdnas faktas, kurio tikrumu 
abejoti netenka. Štai vienas 
žinomiausių europinių drama 
turgų, Diurenmatas {šveica 

rietis, ypač pagarsėjęs daug 
kalbų bei triukšmo suKėiusia 
pjese „Senos damos vizitas“) 
savo nauja pjese „Vėlyvo ru 
dens vakaras“, sykiu su visa 
eile kitų rašytojų, pasistatė 
sau uždavinj, ir tai svarbiausią, 
konstatuoji minėtąjį liūdnąjį 
faktą. Todėl dramaturgas, išt, 
Kimas savo idėjai, — a igščiau 
šiame laipsnyje negailestinga 
simboline tikrove, sausu ir šiur 
ksčiu kūno bei sielos nuogu 
mu, dvasios patologiniu bei 
fiziniu luošumu, absoliučiu ne 
buvimu žmogiškų bei idėjinių 
vertybių, nihilizmo nuobodu 
liu, siekiančiu visiško, tiesiog 
šiurpu nukrečiančio pasiojaurė 
limo, — pasauliui pavaizdavo 
dabartį.

. „N. L.“ Nr. 18 radau kun.
1 I. Grigaičio piktoką atsikirti 
s mą tūlam „Edmontono lietu 

viui katalikui, kuris „NL“ Nr. 
15 nusiskundė, kad kun I. Gr- 
gaitis sąmoningai varo nutauti 

įmo darbą nemokydamas lie
tuviškų šeimų vaikučių pote 
nu gimtoje kalboje.

Savo atsikirtime kun. I. 
gaitis pabrėžia:

a) Yra labai abejotina 
straipsnio autorius tikrai rūpi 
naši lietuviškais poteriais?

b) Išvedžioja, kad tokie už 
sipuldinėjimai yra lygūs bedi;- 
vybės platinimui.

c) Su išdidumu pabrėžia, 
k id vietos katalikiškos mokyk 
los sugeba paruošti 
praktiškus katalikus.

d) Geri lietuviai 
atsidūię svetimuose 
išvirsta bedieviais.

e) Mokydami vaikus pole 
rių lietuviškai, po metų, kitų 
nueitume per nacionalizmą 
Hitlerio, Stalino keliais.

f) Užtikrina, kad 
šeimų vaikai nenori 
mokytis lietuviškai 
pne anglų kalbos.

Perskąitęs tokį lieki ikščio 
tašką ir nelogišką atsakymą, 
pamačiau, kad ir Kanauos he 
tuvių kunigų tarpe atsirado 
nulietuvėjusių. Iki šiolei lietu 
viai kunigai Kanadoje buvo vi 
stems pavyzdys, be priekaištų.

Bet pradėkime iš eilės:
1. Abejoja Edmontono ne 

tuvio nuoši.durnu. Kodėl?
'lai yra todėl, kad į jo teisin 

>ą nusiskundimą varžosi duoti 
teisingą atsakymą, o prisipa 
žinti, kad sąmoningai neatiie 
ka reikalingo darbo, jaučia gė 
dQ- , .

2. Bedievybės baubas? lie 
tėvai, kurie nori, kad jų vaiku 
čiai poterių būtų mokomi gim 
toje kalboje, varo bejiev.šką 
darbą ir platiną bedievybę/

Na, šauta i dangų, patalky 
ta tiesiai pragaran. Kas jaučia 
si — yra lietuvis, tai tas su Die 
vu kalbasi gimta kalba. Jeigu 
iš visų lietuviškų parapijų ,,Ai 
riŠių“ apaštalai JAV ir Kana 
Uoje išmes prideramas pamal 
das lietuvių kalba ir per prie 
vartą įspraus svet mą, lai i to 
k:as pamaldas nesilankysiu, o 
su Dievuliu kalbėsiuos visuek 
ven lietuviškai.

Ši akcija daug kur jau yra 
pradėta ir nieko gero nežada, 
liktai toksai bedieviškas „airi 
siu“ apaštalų darbas iaoai pa 
sitarnaus bedievybės ohtimtr 
ateivių tarpe. Dievas jiems ne 
svarbu, o tiktai šventa an"ielš 
ka kalba.

3. Vietos parapijinė? katali 
k’škos mokyklos paruošia pra 
etiškus katalikus? Prašau duo 
ti pavyzdžių? Gyvenimo pavjz 
•žiai rodo visai priešinga. Žu 
dymai, prievartavimai, gangs 
terizmas bujoja visiškai gerai i- 
Praktiškai? Kristus, siųsdamas 
į.i/o apaštalus į pasaulį, liepė 
>o mokslą skelbti visomis kai 
komis, o „airišių“ apaštalai jo 
šventą įsakymą paniekino ir 
tam tikslui terado tinkamą

Gri

ar

SiS pik 
atneš !a 
kataliks 
aleiv is 
ganyto

MŪSŲ KLAIKUSIS Š1MT...
Atkelta iš 4-ro pt>l.

nis laiko nuotolis nuo sultone 
Abdul Hamido žvėriškumų iki 
Hitlerio ir Stalino „žygdar 
bių“. Visa tai, kas buv > šver. 
ta bei neliečiama prieš pusšim 
tį metų, būtent: vaiko gyvy 
bė, prieglobsčio teisė, pabėgu 
šio vergo laisvė, visi princi 
□ai doros, garbės bei moralės, 
mūsų dienomis, daugumoje 
jokios vertės neturi ir jokioje 
biržoje nekotiruojami.

>>— Pasaulio nukrikščionėji 
mas — šios dienos faktas!“, 
rėkia katlikiškoji spauda. 228 
augščiausi katalikų bažnyčios 
jierarchaiį Amerikoje, užbai 
gė keturių dienų konf< itnciją 
NCWC rėtnuose ir konstatavo

. .Nekeičiamas pareigas besikei 
čiančiarne pasaulyje“. Reikia 
giliai giliai įsigilinti ir issinagri 
nėti, ar teisinga teigti, kad , mo 
ratinės revoliucijos pradmenų 
būtina jieŠkoti visuotiname pa 
neigime Dievo“. O kokia relė 
tų visu jierarchų be: visų Kitų 
ganytojų? Ar jie nepamekino. 
ar bent neapleido savo tiesic 
ginių pareigų? Kiek teisingas 
bei gyvenimiškas yra šūkis — 
„krikščionis - katalikas turi iš 
kilti augščiau sampratos Tėvy 
nė!”? Ar teisinga ir racioną 
•i iš ano šūkio išplaukusi „daly 
ba“ — „Dievui, Tėvynei, Arti 
mui!“ Daug panašių klausi 
mų, kuriuos būtina persvarstv 
ti ir perkainoti — gal sušvei 
nės anas nukrikščionėjimo bei 
moralinio pakrikimo faktas...

4

Bus 
nau 
įren 
Dr.

epochoje at 
paleido sat •

gerus ir

katal'kai, 
kt aš tuose

lietuviškų 
poterių 

ir linksta
Šiandieną jau negalima leig 

ti, kad nuo absoliutaus morali 
nio žlugimo pasaulį išgeloes 
Grožis, nes jis iau genamas, 
net ištremtas iš pasaulio ir tam 
jo persekiojimui padeda ne 
tik snobizmas, bet, kas ypač 
stebėtina, ir filosofija. Jei seno 
ji estetika žmonijai tukstan 
čiais metų buvo mora'inę gy 
vybę teikiančia versme, kuri 
taurino, kilnino bei darė pašau 
iį ideališkesniu, 
estetika — vra 
moralinę mirtį nešančia 
me, nuodijančia dabartį 
eitį, vedančia i pilnut nį ai >ra 
linį ir psichologinį demokrati 
nio pasaulio sulaukėjimą. Tad 
ar ne tame tikrumo la.das, su 
kuriuo totalitarinių bei gnež 
tai disciplinuotų valstybių pa 
saulis neabejoja savo galutine 
pergale ant „...pairusių, susi 
skaldžiusių ir visais atžvilgiais 
susmukusiu buižuazinių vaka 

rų" — ,,My vas ugiooiml“, 
(mes jus pakasime).

Visumoje, gyvename eonų 
pasikeitimo laiko riboje. Pašau 
liui reikalingas gydytojas.

Apokaliptinių raitelių įkan 
din ateis pasaulin ir jį tvarkys 
naujas ŽMOGUS. Mes nez.no 
me, is kur jis ateis ir kokia 
bus jo odos spalva. Gal tai bus 
nauja puorūšis homo s a 
p i e n s, gal tai bus mutant, 
kuris gims iš žmonių, iškentė 
jusiu atominės energijos pozei 
kį ir davusį jiasauliui naujus pa 
likuonis.

Tai bus žmogus pilnas ha; 
monijos, protaujantis a-jgsčiau 
šių dvasinių vertybių sąvoko 
mis, viršsinteze to, ką žmonija 
surinko savo buvimo tūkstant 
mečiuose.

O gal tai bus ateivis iš kilos 
saulės sistemos, kuris .lUgebės 
sukurti šioje puikioje žalioje 
planetoje, turtingoje deguoniu 
ir vandeniu, 
ir 
iną.

skaito 
sknau 
pralat 
belais 
M ūs u

tai dabarties 
smukdančia, 

versKaž kas mūsų 
rado peniciliną, 
litus apie Mėnulį ir Saulę, su 
kūrė naujas pasaulio erdvių te 
orijas, radijo spinduliu įsi 
skverbė į galaktikų gelmes, 
kas tai gyvena Afrikos džiung 

Žaliauskas ’*se »r gydo raupsuotuosius juo 
dūkūs. . .

Tų milžiniškų asmenybių gi 
jos reikšmės žygdarbiai jokia 
me laipsnyje neveikia slėgian 
čios daugumos šiuolaikinių 
žmonių psichologijos, ypač va 
dinamos jaunuomenės. Vyrės 
niųjų kartų žmonės tikėjo — 
vieni Kristaus antrąjį atėjimą, 
kiti neklaidingumą bei neklys 
lamumą Markso ir Leiuno. 
Šiuolaikinės masės, vėl slegian 
čioje didžiumoje nieką netiki. 
Jų kultas — sukaupimas mate 
rialinių veraybių, jų siekis — 
turėti bei valdyti galimai di 
dėsnį kiekį daiktų, jų gyvas 
tingumo pagrindinis tikslas — 
gašlūs pomėgiai bei pasilenki 
nimas. Jų smegenų žievė atro 
fuota kaip neandertalinio pe 
riodo žmogėno, jie gyvi įgim 
tais ir iŠ juos supančios aplin 
kos įgautais, įsiurbtais instink 
tais, kurių pats pirmutinis ir 
vyriausias — bet kokiomis są 
lygomis ir bet kokia kaina iš 
likti gyviems. Čia ir Bertran 
do Ruselio jau anksčiau mine 
tosios „matematiškos filosofi 
jos“ kvaitulingas poveikis.

Šiuos žmogėnus krūvoje, 
masėje laiko bandos įpročiai 
bei įgudimas, juos tramdo ne 
suprastas bei įsisąmonintas bū 
tinumas klausyti įstatymo, bet 
policinmko „bananas“.

Neseniai įiptorikas Toinbie 
pareiškė, kad pasakęs bei įsna 
grinėjęs žmonijos istorijos dvi 
dešimt vieną civilizaciją, jis 
nustatė, kad devyniolika jų žiu 
go ne nuo išorinių įvykių, kaip 
tai barbarų užkariavimų, gam 
tinių kataklizmų ir pnš., bet 
del vidinių priežasčių, t. y. do 
lovės bei moralės absoliutaus 
susmukimo.

Kad šiuo laiku mūsų kultu 
ra išgyvena rimčiausią Krizę,

kviečia 
m. am

icr.gvo

išrinkti 4
Sera 

Skilni
L.

E.

NAILONINIAI TINKLAI 
DAUGIAAUKŠČIUOSE 

PASTATUOSE
Londone 27 augštų name, 

turinčiame daugiau kaip 92 m 
augščio, pirma kartą panaudo 
ti nailoniniai tinklai, jais pa 
statas apsuptas iš visų pusių.

Kam jie reikalingi? Šie u.ik 
lai apsaugotų kiekvieną, kuris 
per neatsargumą galėtų iškristi 
š daugiaaugščio pastato. be 
to, manoma, kad jie apsaugos 
praeivius nuo galinčių k-isti 
įvairių daiktų.

jūromis, kainais 
miškais, — naują gyveni 
vertą tikrojo ŽMOjAUS.

Jonas D. Čėsna.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietevių Kredito Kooperatyve „PARAMA“

Bustino: Lietuvių Namai »
1129 Dundaa St. West. Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už aamenmea paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičiua — 7%.

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

Kasos valandos:
dienos matu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dien<, 

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Atkelta iš 3-čio psl.
PRADĖTOS IR FUTBOLO 

PIRMENYBĖS 
neatnešė didesnių staigmenų. 
Įdomiausios ii daugiausia žiū 
lovų sutraukusios (4000) bu 
vo tarp Šiaulių Elnio ir Kauno 
Inkaro. Laimėjo Šiauliai 4:2 
pasekme. K.tos rungtynės: Kre 
taigos Minija — Kauno Au-ii 
niai 1 :3, Kauno Lima — Klei 
pėdos Gintaras 1 :2, Mažeikiu 
Elektra — Panevėžio Maistas 
0.3, Alytaus Dainava — Kau 
no Politechnika 3 :2.

Iš PATIKIMŲ ŠALTINIŲ 
teko sužinoti, kad daugkartis 
sietuvos ir Sov. S-gos stalo te 
niso meisteris Algimantas Sau 
noris, žada pasitraukti iš ak 
tyvaus sportinio gyveninio. Pa 
vergtos Lietuvos spauda apie 
įai nieko nerašo, tačiau šiapus 
tmimomis žiniomis, jis nori gry 
nai pasišvęsti savo profesijai 
— medicinai, kurią yra baigęs 
V.lniaus U-te 1958 m. Jo bro 
lis Vytautas, žinomas N. Lietu 
vos laikais futbolininkas, kur} 
laiką žaidęs ir antroj okupa- 
joj futbolą ir vėliau treniravęs 
Vilniaus Spartaką ir Kaune 
Bangą, taip pat pasitrauKė iš 
• portinio gyvenimo, ganda 
.nas kažkokios įmonės raštinėj 
darbą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Europos šuolio su kartim 

reKordą pasiekė suomis P. Ni 
<u>a, iššokdamas 4,72 m. tuo 
tarpu vengras V. Varju Buda 
pešte rutulį nustūmė lb 02 m 
atsiekdamas savo tautos rekor 
dą ir tapdamas antru europie 
č’u, peržengusiu 19 m. ribą.

— Trečius metus iš eilės Ha 
ooel iš Petach Tikv/ah laimėjo 
Izraelio futbolo meisterio var 
dą

•••••••••••••e**

■anii „i < liauni uses i^resaw   ■ i.nwi i .. ,, ....... • r —

Buvęs aukso jieškotojos William McBride (kairėje/ paša 
kos savo ^nuotykius trečiadieniais CBC—Radijo pro^ian.oje 
• » „Talės and 7 rails o* the Yukon“.

V. Vokietijos baigrni 
futbolo susitikimuose, 

šios pasekmės: FC Nu 
3:2, 

Z Schalke 1 :1, 
Hambuigo S V 

Frankfurt — Pirma 
sens 8:1. Pirmoj grupėj, lente 
leje pirmauja FC Nuernberg 
•r antroje — HC Koeln.

— Urugvajaus futbolinin 
Kai Europoj atsiekė tik vienų 
pergalę, prieš skotus, Įveik da 
mi juos 3:2. K. B.

niuose
gautos 
ernberg — Neukirchen 
Berlynas — F 
b C Koeln —
1 :0, E.
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TAUTOS NAMAMS VAJUS

SUDBURY, Ont
ĮVYKO MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Be knygos nėra kultūros

57-toje savaitėje davė $7CJ ir 
pasiekė $63,900. Pp. Vasilijus 
kai nariu su $100 įrašė duki.lę 
Ritutę. I ai jau antra simitnė 
iš jų šeimos.

Naujais nariais įstojo V. 
Paulaitis, J. Karuža ir X. 1\: 
antrą šimtą pridėjo K. Ban 
garda, Pr. Ciparįs ir iš 1 o on 
to P. Januševičius, kuris taip 
kitko rašo:

.„Matydamas, kaip nuosta 
biai vyksta Hamiltono LN kū 
rimas, nutariau už paiduotas 
knygas šėrų įsigijimui skirti n 
antrą šimtą. Mat negaliu als. 
spirti pagunadi Jūsų taip kant 
riai dirbamo darbo stipriau ne 
parėmęs“.

Visiems nuoširdus ačiū.
Maloniai prašome visus Ka 

nados ir Amerikos lietuvius pa 
remti Hamiltono didžiąsias pa 
stangas, nuperkant LN šėrą. 
Pinigus prašome siųsti Si. Pak 
šio vardu, 38 Stanley Av.., 
Hamilton, Ont.

VISI LEIDIMAI
iš mieto v-bos naujų LN sta 
ybai jau gauti. Geg. 10 d. 
miesto planavimo k-ja tuiėjo 
posėdį ir specialiai vien lik L. 
N. sklypui pakeitė zonir.gą, ku 
dis leidžia klubą. Geg. 11 d 
..Spectator’’ laidoje buvo ši ži 
nutė:

„Rezoning Approved For 
Club.

Rezoning of the Southwest 
Corner of Hunter Str. and For 
guson Ave. for construction oi 
a private club was approved 
last nigth by the planning bo 
ard“.

Ryšium su zoningo pak'.iti 
mu, daug nuoširdžių pastangų 
įdėjo LN Statybos k-jos p-kas 
J. Mikelėnas, dr. inž. Kulpavi 
čius ir inž. Pr. Čeponis Jiems 
mūsų visų gili padėka!

Sutvarkius formalius reika 
lūs miesto v-boje, jau yia gau 
tas pasiūlymas $200,000 mor 
gyčių iš 7/2%. LN v-Da jieš 
ko paskolos mažesniu nuošim 
čiu.

Naujų LN sattybos reikalai, 
Dievui dėkui, taip tvarkėsi, 
kad jau beveik tikras dalysiąs, 
kad juos apie liepos pradžią 
pradėsime statyti. Tad visi pa 
sispauskiine ir junkimės su sa 
vo šimtinėmis i jų statybos tai 
ką.

ALYVĄ
iš Shur.Heet Sales per LN 
Kultūros Fondą užsisakė K. 
Mileris, J. Bajoriūnas ir F 
Breichmanas. Pirmus metu-, 
jų namų krosnys bus išdalytos 
dovanai, o LN gavo už juos 
po $10. Nooširdus ač'ū! Kvie 
čiame visus lietuvius šiuo bū 
du padėti Liet. Namams, tuo 
pačiu palaikant savus tautie 
čius - verslininkus. Skambinki 
te tuojau St. Bakšiui, JA 9- 
4662.

LN PLYTŲ VAJUS
bus piadėtas už poros savaičių.
10 rinkėjų aplankys mus na 
muose. Reikalas yra didelis. 
Šiuo atveju aukosime patys 
sau ir saviem svaikarns, tad ne 
būkime rezervuoti—iš anksto

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. 

paskirkime dešimtį ar daugiau 
dolerių. Sk. St.

GRAŽIOS VESTUVES
Gegužės 12 d. Hamiltono 

jaunimas gražiai palydėjo į nau 
jo gyvenimo kelią savo kolo 
nijos narius: Liuciją Bartkutę 
ir Robertą Kontenį. Ii vai., 
A. V. bažnyčioj didelis būrys 
jaunimo ir suauguiųjų, stebėjo 
džiugų momentą, kun. dr. J. 
Tadarauskui, sukeičiant aukso 
žiedelius. 6 30 vai. pp., Km 
ghts of Columbus salėje, nepa 
prastai didelis būrys svečių 
bei draugų, sveikino jaunuo 
sius, sukūrus lietuvišką šeimą. 
Džiugu, kad abu jaunieji išpil 
dė tėvelių svajones ii neapvy 
lę jų pasiliko su mumis lietu 
viais. Taip pat džiugu, kad 
liau mūsų kolonijoj, kur ypač 
jaunoji yra labai mėgiama ir 
abu jaunieji, pasilieka ir to 
reikalinga. Kaip ilgametė „Šir 
vintos“ tuno narė, dirbtdama 
skautiškoj šeimoj tauurų uei 
kultūrinį darbą, savo švelniu 
būdu, taip jaunimo, taip suau 
usiųjų tarpe susilaukt daug 
simpatijų. Nenuostabu, kad 
ir šį momentą visi mielai suti 
ko taip skaitlingai palydėti j^ 
į naują gyvenimą su Robertu. 
Manau, kad jaunoji Liucija, 
visuomet bendraudama ou lietu 
viškuoju jaunimu, pilnai užsi 
tarnavo šios pagarbos mūsų 
kolonijoj. To paties susilauks 
kiekvienas jaunuolis, kuris ne 
pamirš, kad yra lietuviukas ir 
dirbs mūsų b-nės ir tautos rei 
kalams su mumis. Tad mielasis 
jaunime: visi už vieną vienas 
už visus ir tik lietuvių tarpe, 
o mes jums padėsime.

Erdvi salė ir geras Bfcnni l'er 
ri orkestras sudarė publikai 
puikią nuotaiką ne tik šokiams, 
bet ir skambiai lietuviškai dai 
nai, kurios šioje puotoje nctiū 
ko. Ypač džiugu buvo stebėti 
jaunimą, visai nemačiusį Lie 
tuvos, traukiant lietuviškai. 
Kaip veiklei mūsų kolonijos 
narei Liucijai, netrūko u gra 
žiu sveikinimų bei linkėjimų 
šia proga. Sveikino: „Širvin 
to“ t-to t-kė p. R. Bagdonie 
nė, „Aukuro“ vardu p. Kuda 
bienė, taut, šokių grupės „Gy 
vataras ‘ vardu p-le Giaboša> 
tė, skaut. remti dr-jos vardu 
V. Pašilys. Gauta telegrama 
net iŠ Latvijos iš Roberto gi 
minių. Be to, netrūko r asme 
niškų jaunimo linkėjimų, su ii 
giausiais, laimingais «r kito 
aiais metais. Povestuvinei ke 
lionei, jaunieji išvyko į Fiori 
dą kuriam laikui poilsio.

Tikėdami, Jus ir toliau ma 
tyti mūsų kolonijos bendruo 
se reikaluose, dar karl^ linki 
me: ilgiausių ir laimingu metų.

V. F.

Laisvoji tribūna. ..
Atkelta iš 6 psl.

Pavieniai lietuviai, atsidūrę 
š ame krašte ir susidūrę su to 
kiais svetimybių garbintojais, 
Kaip. kun. L Grigaitis, tikrai g* 
Įėjo nuo katalikybės nutolti, 
nes pamatė, kad jo ganytojas 
atima jam teisę kalbėtis su Die 
vu gimta kalba. Gimtosios kai 
bos paniekinimas kiekvienam 
žmoguje iššaukia pasipiktini 
mų. Yra ir Čikagoje prie lietu 
' iškų parapijų mokyklos, be 
ir čia ne viskas gerai. Yra nei 
tokių lietuvaičių vienuolių, ka 
ros klaidina joms patikėtus 
vaikučius, sakydamos: ..Vaiku 
čtai atsiminkite, kad poteriauti 
galima tik angliškai, nes tik to 
! ta malda pasiekia Dievulį, o 
lietuviški poteriai net iki dan 
gaus vartų nenueina“.

Ar begalima rasti didesnį 
krikščionybės išniekinimą. Tok

fVlinėjimą (atidarė LB v- 
bos pirm. St. Krivickas ir pa 
kvietė kalbėti Aug. įasiūną. 
Paskaitininkas trumpomis, bet 
labai koncentruotomis mitimis 
nušvietė motinų pasaulį, pa 
reikšdamas joms ypatingą pa 
garbą.

Graži meninė dalis — tai t. 
šokių, dainų, deklamacijų, gy 
vųjų paveikslų ir akordeono 
muzikos pynė. Visa tai atliko, 
L. Remeikienei vadovaujant, 
A. Gataučiui palydint akorde 
ono muzika, ,,Tumo-Vaižgan 
to“ šeštadieninės mokyklos 
mokiniai: Ir. Lapienytč, Giaž. 
Mažaitytė, Bir. Gatautaitė, J< 
nina Lukšytė, Dana Kusinsky 
tė, Emilė Skvireckaitė, Vida 
Skvereckaitė, Dang. Remciky 
tė, Krit. Zlatkutė, Ged. Kc 
meikis, Marija Zlatkutė, Rita 
Zlatkutė, Zita Griškonylė, Edv. 
Glizickas, Rič. Lukšys, Ali. 
Zlatkus, Ged. Lumby® ii Rič. 
Kačinskas. Programai pasibai 
gus, šokiai. Kadangi šis mine 
j imas buvo paskelbtas ,,Sudbu 
ry Scene“ savaitiniame pramo 
gų skyriuje, tai sulaukėme ir 
svečių — miesto metą Max 
Silvermaną, konservatoiių kan 
didatą ateinantiems rinkimams 
Mr. Doig su žmona, kuris ta 
ręs trumpą žodį, b-nei įteikė 
gražiai įrėmuotas „Bill of Ri 
(ghts“. Susirinkusiems prista 

tydamas kandidatą lietuviškai 
kalbėjo, geras lietuvių drau 
gas ukrainietis R. Barnecki.

Loterijai fantus mielai au 
kojo šie prekybininkai- Domi 
nion St., Mensours, Cochra 
nes, Laberge, Christakos, Ma 
rys, Zellers ir kt. krauuvės. 
Pusė loterijai fantų palikta se. 
kančiam parengimui. Minėji 
mas, lietuviškiems reikalams, 
davė per $120 pelno.

Sekančią dieną, sekmadienį

sai nutautėjusių elgesys dau 
giau žmogių paverčia bed.e 
• lais, nei Chruščiovas su visa 
velnių armija.

5. Fer nacionalizmą nueisi 
me Hitlerio - Stalino keliais?

Na, ponuli, dėlei šio tvirti 
nnno 'lamsta ar nebūsi ligc 
?)is? Hitleris - hitlerizmas pri 
darė Europoje daug baisybių, 
nes jie netikėjo Dievą, bet su 
dievino vokiečių tautą, pavers 
darni ją „viršžmogiu“ tauta ir 
tai sudievintai tautai aukojo 
daug milionų žmogiškų gyvy 
bių. Koksai Tamsta nelogiš 
kas, lietuviškas nacionalizmas 
yra lygus piakeikimui, o anglis 
kas naesionalizmas Tamsta' 
jau yra šventas ir leistinas. Ko 
munizmas nepripažįsta knkš 
čionių Dievo, bet su nepapras 
tu pasišventimu žudo Kumpos 
krikščioniškas tautas, kūnas po 
II-jo pasaulinio karo „rnaso 
niškas“ dievas sąmoningai ati 
davė Stalinui perplauti jų sme 
genis, tai yra išrauti iš jų šir 
džių krikščionybę su šaknimis.

Kad komunizmas yra Daisus, 
tai mes visi žinome bet kodėl 
tie gerieji Tamstos „praktišuie 
ji Šio kontinento katalikai" tam 
žvėriui netolimoje praeityje ir 
šiandiena kemša miliatdus do 
lerių? Būki malonus atsakj Ii, 
kodėl?

6. Lietuvių vaikai nenori 
poterių mokytis lietuviškai?

Toksai reiškinys gali būti 
tiktai ten, kur apaštalauja nu 
tautėję dvasiški tėveliai.

Man atrodo, kad Tamstą sle 
gia baudžiavos nelemtas pali 

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

Christ the King bažnyčioje— 
salėje, kun. A. Sabas laikė Šv. 
mišias ir pasakė pamokslą mo 
tinų intencija.

PASIRUOŠIMAS 
STOVYKLAVIMUI

Po pama'dų LB v-ba, „Tu 
mo-Vaižganto’’ šeštadienines 
mokyklos mokytojai n tėvų 
komitetas, dalyvaujant inok: 
nių tėvams ir kitiems iietuvia 
ms, pranešė apie vasaros į „u 
nimo stovyklą. Mokyklos ve 
deja mok. Marija Venskevi 
čienė informavo tėvus apie sto 
vykios programą, tvarką, drau 
smę ir maitin:mą. Paaiškinta, 
kad stovyklą organizuoja LB 
v-ba, padedant lietuviškai vi 
suomenei. (Aukos, — aukoto 
jai buvo ir bus skelbiami snau 
doje). V-ba rūpinasi maistu 
ir kitomis teisinėmis, bei sau 
gaus stovyklavimo priemonė 
mis, o vidujinė tvaika ir prie 
žiūra, pamokas, sportą veda 
mokyklos mokytojai. S'.ovykla 
atidaroma š. m. liepos mėn. 1 
d. gražioje French River lietu 
vių vasarvieteje. Dviems sa 
vaitėfns vasarnamius mielai si 
tiko užleisti • S. A. Krivickai, 
F. M Venskevičiai, P. J. GaL 
rėnai, A. M. Juozapavičius ii 
J. N. Paulaičiai. Stovyklai ic 
gistraciją vtda mokyklos ve ’.ė 
ja M. Venskevičienė Ir L. B. 
v-ba. Patogiausia registruotis 
sekmadieniais, tuoj po pamal 
dų, skirtų lietuviams S.

PADĖKA.
LBV nariams — P. Javeliui, 

P. Gabrėnui, A. Juozapavičiui, 
J. Kručui, taip pat J. M. Gii 
zickams ir visiems dalyvavu 
siems vardinėse - įkurtuvėse, 
už dovanas ir sveikinimus šir 
dingai dėkojame.

Stasys ir Anė Krivickai.

kimas, kas savo, tai t iri būti 
viskas paniekinta, o svetimy 
bės išgarbintos. Demokratinia 
me krašte nėra stabų, kurie 
verstų save garbinti, tai Tams 
ta nebegalėdamas be tokio sta 
bo garbinimo gyventi, 'usiran 
di naujus stabus ir esi pasiry 
žęs patsai juos garbinti ir sa/o 
tautiečius priversti tam stabui 
nusilenkti. Gaila, tai yra nepa 
gydoma liga. Aš norėčiau tik 
tai vieno dalyko Tamstos pa 
prašyti: nedaryki gėdos tai tau 
tai, iš kurioa tarpo esi kilęs. 
Čikaga. J. L. B.
NL red. prie čikagiečio stratps 
nio turi pastebėti, kau is to 
liau reikalai gal kiek kitaip at 
rodo, negu yra tikrovėje. Fak 
tinai Edmontono lietuvių kun. 
I. Grigaitis yra veiklus lietuvis. 
Jis atgaivino Edmontone jau 
neveikusią šeštadieninę mokyk 
lą. Jis yra ten ir mokytojas. 
Tai asmuo, kuris lietuvybe lū 
pinasi. Su tuo reikia sutikti, 
kad vaikus išmokyti ievų kai 
bos nelengva, kai aplinkuma 
perdėm nelietuviška. Dėl vie 
no su kun. I. Grigaičiu nesu 
tinkame, kad jis, nors pats lie 
tuvių kalbos moko, bet pasi 
Sako, kad lietuvių kalbos mo 
kymo sunkumui reikia lyg ir 
pasiduoti. Mes gi sakome: sun 
ku, bet už savo kalbą reikia ko 
voti. Kiti Kanadoje esą ' etų 
viai kunigai šia prasme į ko.np 
romisus neina ir tokių minčių, 
kaip. kun. I. Grigaitis, neke 
lia; jie aiškiai stovi lietuvybės 
pusėje, už ką jiems priklauso 
lietuvių įvertinimas ir nuošii 
di pagarba.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

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

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. j ’'į Nemokamas gyvybės ir paskolų draudir>as. i ’I Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos: i >Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. H

Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. V20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 J;

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

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

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

revoliuciją............................... $G.00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČ1Ų AKVARELĖ.........................$-,.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
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
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
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS (STATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas...................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po......................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..................................... $i.5O
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ 1.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................$3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$ 4.0J
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA J 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. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

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

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

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

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

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

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... o,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

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

RUGIAGĖLĖS ......................................................... $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 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................. $ 4.5C
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... ............................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias......................................$ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS........................$3.00
J. Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI........................ $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS......................$3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS....................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS...........................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS......................................$ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ......... .....................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS..................... $5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI...........................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................$ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOB1S........................................ $ 4 00
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Mowt|real
POŽEMINIS — METRO 

TRAUKINYS
Montrealyje pradedamas sta 
tyti ši trečiadienį, gegužės 23 
dieną, 7.30 vai. ryto iškart 
dviejose vietose — Berri ir Ja 
rry gatvėse, kur suminėtą va 
landą įvyks iškilmingas darnu 
atidarymas. Taigi Montrealio 
majoras Jean Drapeau rinkimų 
metu duotą žodį ištesėjo — 
metro jau pradedamas statyti.

Metro gi Montrealiui labai 
reikalingas, būtinas, nes susioie 
kimas yra sunkus, atimąs daug 
laiko, ir metro turi visai tai la 
baį pagerinti.

LAIKRODININKAS
A. ŽUKAS

įsikūrė Wellingtono gatvėje, 
1855 nr., kur turi juvelyrinę 
krautuvę, parduoda laikro 
džius, papuošalus ir laikrodžius 
taiso. Verčiasi gerai, nes turi 
ir CPR geležinkelių užsaky 
mus bei tikrina jų laiktodžius 
specialia elektroniška mašina 
ir nustato tikrą laikrodžių eigą. 
A. Žuko juvelyrinė krautuvėj 
yra vis-a-vis Dom polski. Tau 
tiečiai atsimena šūkį: Savi pas 
savus. Susižinoti galima tele 
fonu: 932:0644.

123 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIME 

sekmadienį išrinkti trys atsto 
vai į SLA atstovų suvažiavimą.

Svarstytas ir Kanados su JA 
V valiutos skirtumo klausi 
mas. SLA kuopa anksčiau yra 
nutarusi prašyti SLA centrą 
užvesti mūsų banke , .Litas“ 
einamąją sąskaitą, kad mūsų 
kuopa vietoje galėtų įnašus 
daryti Kanados valiuta ir iš 
centro gautų išmokėjimus taip 
pat Kanados valiuta Tokiu 
būdu atkristų painumą įnešąs 
valiutos skirtumo klausimas. 
Centras yra atsakęs, kad šį kla 
tįsimą svrrstys, bet ligšiol dar 
negautas pranešimas, kaip ce 
ntras nutarė. Nutarta dar kreip 
tis į Toronto SLA kuopą, kad 
ir ji SLA centrui iškeltų šį 
klausimą, siūlant, kad ir 1 o 
ronto kuopai būtų patogu tvar 
kytis per banko „Parama“ ei 
namąją sąskaitą.

PADĖKA
Jurgiui Palukaičiui milus, 

visiems, kas atsilankė į laidotu 
ves, kas atnešė gėlių ar paly 
dėjo į kapus, o ypač daug pa 
dėjusiems bei daug laidotuvių 
metų dirbusiems pp. Painokai 
Čiams, p. Piečaitienei, pp. Bar 
šauskams, p. Vasiliauskienei, 
p. Valatkai, reiškiema nuošir 
džiausią padėką.

Alionių šeima.
• R. Linkutis, 10 metų, žuvo 
autokatastrofoje gegužės 14 
dieną.
MMWiiimHiniiiiiiiiiiiniiinmnmaai

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | 2-4; 7-9 p. m 

antradienį ir I
penktadienį Į 2 * P' n>‘ 
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m
PO 7-3175; namų DO 5-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MAL1SKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

1 )r.E. A iulr Iikail iw| 
956 SHERBROOKE E. i

Tel.: LA 2-7236

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Apyvarta sparčiai auga ir 
šiuo metu nebeįmanoma paten 
kinti visus pskolų pareiški 
mus. Būtų labai geistina, kad 
lietuviai daugiau savo santau 
pų perkeltų į „Litą“. Tas iš 
eitų į naudą ir jiems, nes gi.i 
tų didesnius dividendus, paspa‘ 
tintų savo lietuviško banko au 
girną ir padėtų norintiems pa 
siskolinti savo tautiečiams.

Rosemounto .Lito" sky 
riaus ribose gyvenantiems lie 
tuviams išsiuntinėti keli šimtai 
informacinių kngučių „Kredi 
to Unija „Litas“. Labai geisti 
na, kad gavusieji jas paskaity 
tų ir palygintų kredito unijos 
„Litas" duodamas privilegijas 
savo taupytojams ir skolinin 
kams su jų dabar turimomis są 
lygomis kituose bankuose.

Pi. R.
QUEBEC’O KREDITO

Unijų metiniame suvažiavime 
buvo pranešta, kad ruošiamas 
memorandumas Karališkąjai 
Finansų Komisijai dėl Koope 
ratyvų akto pakeitimo Kana 
doje. Siūlomi pakeitimai šie 
kia išplėsti kooperatnę veiklą 
Kanadoje.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Ligoniai: Leonas Gudas bu 
vo susirgęs, bet jau pasveiko, 
Ignas Skikas, Victoria ligoni 
nėjei Petras Jarmalavičius, Pet 
rauskas Petras, Milašius Kos 
tas, lūžęs koją ir ranką, Va 
liulis Juozas, lūžęs koją dar 
bovietėje, Eimotis Juozas St. 
Agatoje.

IŠ JAV | MONTREAL! 
atvyko Uršulė Šulmistraitė - 
- Venckienė, kuri čia viešės 
pas savo brolius Šulmislrus ii 
kit. gimines. U. Venckiene į 
Ameriką išvyko 1929 m. ir da 
bartiniu metu gyvena Kalifo* 
nijoje. Ji savo brolių ir kitų 
giminių nėra mačiusi daugiau 
kaip 30 metų! Viešnia žada pa 
būti Kanadoje bent porą sa 
saičių. Linkime jam malonios 
viešnagės.

STUDENTAI IŠVYKO l 
OLANDIJĄ

Grupė McGill universiteto 
studentų vasaros darbų yra iš 
vykusi į Olandijos miestą An. 
sterdamą. Grupėje, kūną suda 
ro 25 studentai, išvyko n stud. 
J. V. Lukoševičius.

Dr. V GIR1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0555.

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.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L L. D.

4 Notre Dama St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

| ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

Read.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Iš Vatikano atvyksta į Mon 
trealį paskaitininkas n gegužės 
29 dieną, 7.30 vai. vakaro 454 
Dorchester Stieet WeJ, skai 
tys labai įdomią paskaitą te 
ma: „Visuotinis Vatikano su 
važiavimas ir Bažnyčios atei 
tis“. Įėjimas laisvas.

Raudonasis Kryžius dėkoja 
visiems mūsų parapijiečiams, 
aukojusiems Raudonojo Kry 
žiaus reikalams. R. Kr. atsto 
vai prie mūsų bažnpčios duru 
surinko $49.02.

Praeitą sekmadienį parapi 
jos reikalams suaukota $318. 
50.

N. p. SESELI$ RĖMĖJŲ 
visuotinis susirinkimas pyks 
gegužės 27 d. tuoj po pamal 
dų. Visi rėmėjai ir prljaučiar 
tvs Seseilų darbams yra kvie 
čiami dalyvauti. Valdyba.

DIDELI KARŠČIAI 
MONTREALYJE

Praėjusią savaitę Monlrea 
lyje buvo kilę dideli karščiai, 
pasiekę 90 1. F. Tikia tempe 
ratūra šiuo metų laiku Monl 
realyje nežinia kada yra bu 
vusi.
• K. Lukas, kalakutų ūkio sa 
vininkas, lankėsi NL redakci 
joj ir nusipirko Tautvaišienės 
knygelę apie Sibirą. Tai laba, 
verta dėmesio knyga, gauna 
ma NL red

Pasaulio lietu viii sostinėje 
ČIKAGA PAVASARIO SŪKURYJE

Po šaltos ir ilgos žiemos, pa 
vasaris pagaliau atkeliavo į či 
kagą. Jeigu kas anksčiau buvo 
nepatenkinti šalčiu, tai dabar 
jau kai kurie pradeda rūstau 
ti ant karštos saulės, kuri Kai 
kuriais atvejais tempe ratūrfj 
yra pakėlusi iki 87 1. Gegužės 
mėnesio pradžiai tai jau buvo 
rekordinė šiluma. Bet, jeigu 
imsime mūsų liaudies posaki: 
„Šiluma kaulų nelaužo“, — 
dėmesin, gausūs prakalti lašai 
nebus tokie sunkūs.

Su Velykomis atėjo didės 
nis judėjimas lietuvių tarpe, 
pasireiškiantis įvairiais balais, 
koncertais, bei kitomis pramo 
gomis. Kadangi gegužės mene 
šio pabaiga ženklina saiese vy 
kstančių parengimų galą Čika 
goję, tai visi nori suskubti ką 
nors suruošti šį sezoną.

Atvelykio savaitgalis Cikago 
je praėjo krepšinio ženkle ir

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.

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

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

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Iškilmingos gegužines pa 
maldos gegužės 31 d., 8 vai. 
vakaro.

Rengiamas tėvų dienos pik 
nikas birželio 17 d. p. Bašaus 
ko vasarvietėje.

Vestuvės p. Masadukaites 
su Verbyla.

Aukavo bažnyčiai Petrone 
lė Bedžienė 30 dol.
KANADOS PILIETYBĖS 

DIENA
šiemet paminėta gegužės 18 
d. Kažin, ar kuri kita valstybė 
turi tokią dieną. Ir Kanadoje 
ji įvesta tiktai prieš 15 metų, 
pirmą kartą 1947 metais. Iki 
tų metų Kanados gyventojai 
oficialiai buvo laikomi Britam 
jos pilietybės. Šis teisės paki 
timas rodo, kad Kanada eina 
savarankėjimo kryptimi. To 
prasme Kanada yra susirūpinu 
si ir savo vėliava ir savo kons 
titucija.

ORGANIZACIJŲ ATSTO 
VŲ SUSIRINKIMAS

šį penktadienį, birželio 1 d. 
AV posėdžių salėje įvyks 8 v. 
30 min. vakaro aptarti sukak 
tuvių ruošą. Organizacijos siun 
čia po vieną atstovą.
• Motinos garbei suruoštas 
koncertas - balius įvyko gegu 
žės mėn. 12 d. Jaunimo Cent 
ro patalpose. Buvo meninė da 
lis ir šokiai.

čia tuomet buvo susirinkusios 
28 krepšinio komandos iš dau 
gelio Amerikos bei Kanados 
vietovių. 1 oronto Aušra .Čia 
neblogai pasirodė ir laimėjo 
taurę, skirtą daugiausia taškų 
(už užimtas vietas) surinkusiam 
klubui.

Nemaža lietuvių dabar kiek 
vieną Sekmadienį seka Litua 
nicos futbolininkų pasirodvrm; 
augštojoje futbolo lygoje. j 
Marquette parko aikštę daž 
nai prisirenka daugiau negu 
500 žmonių, kurie čia azartiš 
kai palaiko savuosius. Taigi 
nevisus Čikagos lietuvius popu 
liarusis beisbolas pajėgė uzka 
riauti.

Gražius parengimus, pava 
dintus baliais ar kitais vardais 
buvo surengusios kelios ergą 
nizacijos. Puošnų bal:^ turėjo 
Lietuvių Prekybos Rūmai gc 
gūžės 20 d. viename iš praban 
giausiųjų Čikagos viešoučių.

Dailės mėgėjai galėjo pasi 
džiaugti keliomis parodomis. 
Čiurlionio galerijojebue o atida 
ryta dail. Alf. Dargio paroda, 
o Chicago Savings and Loan 
A.ssn. galerijoje — dail. Vyt. 
Igno - Ignatavičiaus. Abi šios 
padodos susilaukė daug lanky 
tojų.

Netrukus mokslo metus bai

PARDUODAMI
Dideli ir maži 

0 k i a i 
bei 

Vasarvietės 
Teirautis Paul Gingras B.S.A., 

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

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

toi^Vto
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK 
LOS UŽBAIGIMO AKTAS 
bus sekmadienį, gegužės 27 
d., 3 vai. pp. Programoje — 
oficialioji ir meninė dalis.

Darbai jaunimo stovyklavie 
tėję pradėti. Praplečiama pic 
tinė dalis, kur bus pastatytos 
naujos prausyklos ir patogu 
mai, bei mergaitėms saulės kai 
tinimosi vitta.

Šių metų Jaunimo stovyklos: 
vyresnio amžiaus jaunimui, 13 
—18 m., stovykla bus nuo lie 
pos 7 iki 22 d. Ją ruošia atei 
tininkai. Registruotis pas T. 
Rafaelį. Jauniesiems, 7 — 13 
m., stovykla bus nuo liepos 28 
iki rugpjūčio 12 d. Rengia pa 
rapnjos S. K. Aušra. Registruo 
tis pas Tėv. Paulių.

Finalinėse Toronto ir prie 
miesčių lengv. atletikos gim 
anzijų pirmenybėse ausrie 
čiai atsiekė :A. Žaliauskas 1 v. 
į tolį (22! 2,5“ — naujas gim 
nazijos rekordas) ir 11 v. j 
augštį; A. Klimas II d. diske 
metime ir II v., rutulio stū.ir 
me; V. Janulevičius III v Jis 
ko metime.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Iki rudens nutraukti sekm 
šokiai jaunimui, kurie papras
tai vykdavo muzikos studijo 
j e.

Katastrofoje gegužės 17 d., 
vairuodamas motociklą, žuvo
T. Modestas, OFM, Prisikėli 
mo parapijoje dirbęs 3 metus, 
maždaug prieš vienerius metus 
jis buvo perkeltas į centrinį 
liet, pranciškonų vienuolyną 
Kennebunkporte, Maino vals 
tybėje, U. S. A. redaguoti 
„Varpelio" žurnalo. A. a. T. 
Modestas palaidotas gegužės 
21 d.

Maironio vardo šeštadieni 
nei mokyklai paremti PrisiKėji 
mo parapija per šiuos mokslo 
metus viso paaukojo $1.100. 
Besibaigiant mokslo metams. 
Prisikėlimo par. vadovyuė nuo 
širdžiai dėkoja visiems, kuiie 
prie jos egzisaencijos ir gerbū 
vio bei pedagoginio darbo prisi 
dėjo nors mažiausa auka ar 
paslauga.

gia Čikagos ir Cicero Augst. 
Lituanistikos mokyklos, kurios 
abiturientų išleistuvių proga 
turės atatinkamas iškilmes. Po 
to, jaunimas išvažinės į įva: 
rias vasaros stovyklas, kurių 
šiemet irgi netruks. Skautai, 
ateitininkai, L. Vyčiai ir Kiti 
kviečia paatostogauti kartu su 
jais.

Gegužės 30 d. Čikagos lietu 
viai prisimins mirusus abiejose 
lietuvių amžino poilsio vieto 
se — Šv. Kazimiero ir Li-_tu 
vių Tautinėse kapinėse. Ten 
yra, bene, pačios didžiausios 
lietuvių kolonijos Čikagoje. 
Šiose vietose „Memorial" die 
ną bus pamaldos bei k*tos is 
Kilmės.

Dabar čikagiečiai lauKia čia 
madoje esančių gegužinių ir 
maudymosi sezono. Tada uzsi 
baigs veikimas mieste ir vasa 
ros mėnesiais tautiečiai varly 
sis medžių pavėsyje ar prieš
karštą saulę.

• Buv. Kasselio gimnazijos 
mokinių ir mokytojų suvažiavs 
mas yra rengiamas rugsėjo 1 — 
2 dd. Čikagoje. Suvažiavimo 
iniciatoriais yra tos gimnazijos 
II-ros laidos abiturientai: A. 
Kazakevičius, 5549 So. Wn p 
pie St., Chicago, Ill. ir Ed. 
Šulaitis, 1320 Šo. 48 Ct„ CiCe 
ro 50, III. Į juos reikia kreip

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MASINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9 0571

V. Šulinskai.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS G U R ČI N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

JUBILĖJINĖJE 
PARODOJE,

kurią suruošė „Colour and 
Form Artists’ Society“, minė 
dama savo dešimtmetį, iš lietu 
vių dalyvavo skulptorius Da 
gys. Draugijai, įsteigtai nauju 
kanadiečių, dabar pirm ninka i 
ja estų dail. A. Lee. Pirmuoju 
pirmininku buvo dail. T. Va 
liūs. Organizacija dailės paro 
dų turėjo keliuose Ontario mic 
stuose.

BAIGĖ MOKfcLUS
Vita sMikėnas Toronto uni 

versitete baigė elektros inžine 
riją ir specializuotis išvyksta i 
Illinois universitetan.

Berta Mikėnaitė 1 oront 
Ryerson institute gavo sekreto 
navimo diplomą ir pradėjo dir 
bti savo specialybėje.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANG. LIUTERONŲ 

parapijos giesmių ir maldos 
šventė kartu su Kristaus Dan 
gun žengimo pamaldos įvyks 
gegužės mėn. 27 d. (sekma 
dienį) 1 vai. po pietų Redee 
mer Evangl. Liuth. Chuich- 
Bloor Str. W. — kampas In 
dian Rd. Pamaldas atlaikys 
kun. Dylys iš Chicagcs.

Maloniai kviečiame 1 oron 
te ir apylinkėje gyvenančius 
šioj šventėj ir pamald >se kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Par. Taryba.
MALAJŲ IR SINGAPŪRO 
profesinių sąjungų atstovai 
lankėsi Kanadoje ir susipažino 
su Kanados darbininkų gyve 
nimu ir darbo sąlygomis. Jie 
pasipasakojo, kad Kanados 
darbo žmonių gyvenimas, pu 
lyginus su Azijos pietryčių dar 
bininkų gyvenimu, yra tiesiog 
ištaigingas. Delegacija nuste 
bintą, kad Kanados darbinin 
kai turi savo namus, išklotus 
kilimais ir tokius patogumus, 
kaip radio, televizija, šaldytu 
vai, skalbiamosios mašinos ir 
kt.

I
 Raštinė: LE 4-4451 i*

Dr. P. MORKAS |
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais g

pagal susitarimą. >

1082 Bloor W., Toronto 4.(į lytus nuo Dufferin St.; A

tis norint užsiregistruoti, gauti 
daugiau informacijų ar suteik 
ti pasiūlymų.

<9 Čikagoje mirė Chicago Sa 
vings and Loan Assn, prezi 
dentas Jirn Pakel, jun. Jis le 
buvo tik 35 metų amžiaus. Pa 
liko žmoną ir 4 vaikus. Jis ir 
jo tėvas buvo lietuviškų rei 
kalų rėmėjai.
• Birutė Kemėžaitė dalyvaus 
„Chicago Tribune" dienraščio 
rengiamajame solo konkurse, 
kuris įvyks Šią vasarą Cikago 
je. Apie šią dainininkę rase ir 
jos nuotrauką įdėjo aukščiau 
minėtas laikraštis.
* Scenos darbuotojų sąjungos 
Čikagos skyriaus vaidintojai 
buvo nuvykę į Clex olandą, 
kur gegužės 12 d. suvaidino So 
fijos Čiurlionienės 4 veiksmų 
pasaką „Dvyliko brolių juod 
Varniais laksčiusių".

BRUNSWICK MAŽIAU 
BUS BLAIVUS

Brunswicko provincijoje įsi 
galiojo įstatymas,, kuris leidžia 
naudoti alkoholinius gėrimus ii 
sekmadienį, nuo 1 iki 3 dieną 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro, res 
toranuose, viešbučiuose, vai 
gykolse.

SKUBIAI REIKALINGAS 
DARBININKAS 

TABAKO ŪKYJE.
Gali būti ir vedusi pora. 

Atlyginimas geras, 
darbas nesunkus.

Teirautis tel. CR 2-8334.
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