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Rinkimus laimėjo liberalai
ABSOLIUTINĖS DAUGUMOS NELAIMĖJUS, JAU SPĖLIOJAMI NAUJI RINKIMAI, 

GALIMAS DALYKAS, DAR Š{ RUDENŲ
Išrinkta liberalų 126, konservatorių 93, socialinio kredito 24, naujų demokratų 17.

Lester B. Pearson, Liberalų 
lyderis, laimėjęs rinkimus, bet 
nelaimėjęs absoliutinės daugu 
mos.

Thompson ir Caouette, So cialinio kredito partijos lydė 
riai, pralaimėję rinkimus.

SAVAITE
CHRUŠČIOVAS NUTARĖ GYVENTOJAMS DUOTI 

VIETON KASDIENINIO REIKALO DAIKTŲ BEI 
REIKMENŲ IR GERESNIO MAISTO. . . ATOMINIŲ 

GINKLŲ. . .
Labai keistai suiro Brazilijoje sauktas komunistų Castro 

paramai „kongresas“.
Argentinoje sukilimas dėl Perono grįžimo ir peronistų 

dalyvavimo rinkimuose numalšintas.

Nieko nuostabaus, bet vis 
dėlto įdomu, kad sovietine 
diktatūra netesi savo pažadų 
liaudžiai. Skelbė mokesčių pa 
naikinimą, o davė jų padidini 
mą ir prekių pabranginimą. 
Skelbė geresnės mitybos sąly 
gas, o dabar
VIETON MĖSOS, SVIESTO 
IR PIENO PASIŪLĖ ATO 

MINIŲ GINKLŲ GAMYBĄ, 
kuriai reikia labai daug lėšų, 
todėl gyventojai turi suveržti 
diržus ir sumažinti apetitą. Vi 
sai taip, kaip karo metu Hitle 
ris vokiečiams.

Komedija išėjo su komunis 
tų kongresu Brazilijoje, nes 
Brazilijos prezidento Goularto 
valdžia jį buvo leidusi, bet vė 
liau
TĄ PROKASTRINJ „KON 

GRESĄ” PATI IŠARDĖ. . .
Komviršūnėms nedavė vi 

zų įvažiuoti, uždraudė salę, ku 
rioje buvo numatę susirinkti, 
dalį „delegatų“ suėmė, apsta 
tė kariuomene, ir išėjo visiš 
kas fiasko.

Argentinoje tebevyksta vi 
daus kovos, kurios kartkartė 
mis prasiveržia į sukilimus.

Pasaulinėje politikoje dabar 

savotiškas tarplaikis, kurio me 
tu niekas ypatinga neišryškė 
ja. Aptilo Berlyno klausimas. 
Chruščiovo su Mao Tse-tungu 
susitikimo klausimas dar neiš 
ryškėja. Italijos komunistai 
atsiduria kryžkelėje ir dar ne 
žino su kuo eiti — su Nikita 
ar su Mao.
. .Jugoslavija, priėmusi naują 
konstituciją, tampa nauju Kre 
mliaus satelitu.

KITOS ŽINIOS
— JAV sekr. Rusk nuskri 

do į Paryžių, kur jam svarbu 
pasikalbėti su de Gaulle.

— Sovietų raketa Lunik į 
Mėnulį nepataikė, praėjo pro 
šalį.

— Peronui Popiežius atšau 
kė ekskomuniką.

— Vengrijoje paskelbta ne 
va amnestija, bet Mindzenty 
klausimas dar neaiškus, nors 
anksčiau buvo skelbiama, kad 
jis paleidžiamas į Vakarus.

— Prancūzijos ir New Yor 
ko streikininkai streikus pabai 
gė-

— New York Times pirmo 
ji laida po streiko išėjo 700 
puslapių didumo ir svėrė 7 
svarus.

John Diefenbaker, Progre 
syviųjų konservatorių vadas, 
pralaimėjęs rinkimus, bet ga 
JĮ s sudaryti naują Kanados vy 
riausybę.

Douglas, Naujųjų demokra 
tų partijos lyderis, pralaimė 
jęs rinkimus.

Rinkiminė kova renkant 
Kanados federalinį parlamen 
tą, šiemet vyko gana aštriai. 
Daugiausia karščiavosi kraštu 
tiniai. Jie nesivaržė kaltini 
mais liberalams ypač. Bet, ne 
žiūrint visų pastangų, pralai 
mėjo.

Liberalai išėjo laimėtojais: 
praėjusiame parlamente turėję 
100, daugiausia laimėjo ir ats 
tovų skaičių pakėlė ligi 126, 
tačiau, gavę didžiausį atstovų 
skaičių, negavo absoliutinės 
daugumos ir vieni , negali suda 
ryti pastovios valdžios, o ko 
alicija Kanados sąlygomis ne 
įmanoma. Todėl jau tuojau po 
rinkimų radio pranešėjai spė 
liojo, kad nauji federalinio 
parlamento rinkimai gali būti 
dar šių metų rudenį.

Konservatoriai, J. Diefenba 
kerio vadovaujami, paskuti 
niais laikais pergyveno savo 
partijos vidaus krizę ir tuo pa 
kirto ir tą pasitikėjimą, kurį 
prieš tai turėjo. Konservato 
rių lyderis, Diefenbaker, rinki 
mų kovoje buvo, kaip visada, 
gyvas ir aštrus bei energingas, 
bet iš jo laikysenos buvo mato 
ma, kad jis nesitiki laimėti, 
kas ir pasitvirtino.

Socialinio kredito, partija 
be programos,, improvizuojan 
čios savo pareiškimus pagal są 
lygas, bet aiškiai kraštutiniškai 
dešinės pakraipos, pralaimėji 
mas yra įdomus, ypač Quebe 
co provincijoje, kur jie perei 
tais rinkimais netikėtai daug 
buvo laimėję. Dabar jie nete 
ko 4 vietų. Galima spėti, kad 
jų laimėjimus pakirto Quebe

NAUJI REIŠKINIAI KANADOS GYVENIME
Teroro ir sabotažo veiksmai

Pasikėsinimai į federalinės 
valdžios žmonių gyvybę ir 
dinamito bbombos ištaigoms 
— tikrai nauji ramios ir san 
tūrios Kanados gyvenime.

Dinamito bombas policija 
aptiko po televizijos stotim 
ir geležinkelio stoty. Ministe 
ris pirm. J. Difenbaker išven 
gė traukinio katastrofos vyk 
damas į Lemieux ties Drum 
mondville tiktai todėl, kad 
traukinys pasivėlavo ir gele 
žinkelis buvo susprogdintas 
prieš traukiniui ateinant.

Didžioji spauda rašo, kad 
tai yra slaptos FLQ (Front 
de la liberation du Quebec) 

co liberalų tvirta pozicija ir 
ypač premjero Lesage laikyse 
na šių rinkimų metu.

Naujųjų demokratų likimas 
yra gal įdomiausis — ir jie pra 
laimėjo 2 vietas. Atrodytų, 
kad demokratams dirva dar 
bo žmonių tarpe turėtų būti la 
bai tvirta. Bet... demokratai 
neturi dar aiškios savo progra 
mos, nemoka atsiriboti nuo ko 
munistų, skelbia labai nepro 
tingą užsienio politiką ir nie 
ko rimtesnio nelaimi, visą lai 
ką tekovoja už savo šiokią to 
kią egzistenciją. Naujieji de 
mokratai, vieton rimtos ir ge 
rai apgalvotos socialinės pro 
gramos, kuria darbo žmonės 
daugiausia domisi, įsivėlė ! 
atominių ginklų klausimą ir... 
pralaimėjo.

Atominių ginklų klausimas, 
gyvai figūravęs rinkimų kam 
panijoje, iš rinkimų išėjo labai 
rimtoje pozicijoje. Rinkikai 
pasirodė sąmoningi ir atomi 
nių ginklų neišsigando. Nors 
liberalus, kurie kalbėjo apie 
krašto gynimą ir įsipareigoji 
mų tęsėjimą, kraštutiniai ir 
įvairūs fanatikai labai puolo, 
vis dėlto laimėjo. Rinkėjai su 
prato, kad Kanada ginklus tu 
r? ir jais rūpinasi ne ką nors 
užpulti, bet gintis nuo užpuoli 
kų, o tai yra jau gyvybinis rei 
kalas.

Komunistai laisvame kraš 
te, kaip Kanada, taip pat ture 
jo išstatę savo kandidatus, 
bet nė vienas jų neišrinktas, 
nes Kanada, kaip aiškėja, kra 
štutinių prisibijo. Ir tai yra 
rimtas žmonių susipratimas ir 
nusistatymas.

Nacionalistai rinkimuose pa 
sireiškė teroro veiksmais. Nesi 
tikėdami nieko laimėti rimto 
je minties ir idėjų kovoje, jie 
griebėsi teroro ir sabotažo vei 
ksmų. Ir tai yra gėdingas dar 
bas. Dienraštis ,,La Presse" 
pasipiktinęs rašė, kad teroris 
tai jų redakcijon skambino 
kiekvieną kartą, kai atliko ko 
kį nors „žygdarbį“. Laikraštis 
jų organizaciją, QNL, lygina 
su prancūzų teroro organizaci 
ja OAS, kurios vadas Bidault 
dabar neranda sau vietos.

Rinkimų rezultatai, ligšiol 
paskelbtieji, dar nė galutiniai, 
nes laukiamos žinios iš Euro 
pos, kur balsuoja kariuomenės 
daliniai, ir dar šis tas, bet tai 
liečia tiUtai dvi vietas, kurios 
nulemti srovių santykio nega 
lės.

organizacijos, kuri primena 
prancūzų OAS, kuri veikė 
Alžyre ir Prancūzijoje.

Yra ir spėliojimų, kad pra 
ncūzų slaptos karinės organi 
zacijos OAS sąmokslininkai, 
pralaimėję Alžyre ir pačioje 
Prancūzijoje, bando atsigau 
ti Kanadoje: pralaimėję Al 
žyrą, bando gauti Kanadą.

Kiek tuose spėliojimuose 
yra tiesos, parodys ateitis. 
Bet yra tikresnis faktas, kad 
Kanadoje bręsta mintis su 
kurti savo konstituciją ir, at 
sisakius dominijos sąlygų, 

tapti savarankiška respubli 
ka. ši kryptis, be ko kita, ne 

’abejotinai pasitarnautų Ka

LINKSMŲ
VELYKŲ

ŠVENČIŲ!

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO 
VALDYBA, KULTŪROS FONDAS IR ŠALPOS 

FONDAS NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINA KANADOS
LIETUVIŲ

VALDYBAS,
KANADOS

DARBUOTOJUS
ŠVENTĖMIS IR VISIEMS LINKI SĖKMĖS 

GYVENIME BEI DARBUOSE

BENDRUMENĖS APYLINKIŲ 
VISUS JŲ PADALINIUS, VISUS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IR VISUS TAUTIEČIUS VELYKŲ

DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ 
LINKIME AUŠROS 

BIČIULIAMS IR VISIEMS

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA VISIEMS LINKI 
DAUG DŽIAUGSMO

Kun. Dr. F. Jucevičius.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
MASKVA AMERIKON ATSIUSIANTI LIETUVOS 

KUNIGŲ DELEGACIJĄ

Vykdant „koegzistenciją” 
— atseit komunistams jieš 
kant būdų palaužti valią ir 
pastangas tų, kurie nepripa 
žįsta Lietuvos okupacijos ir 
rusinimo, Maakva esanti su 
maniusi į Ameriką siųsti dva 
sininkų, kurie, kaip patirta 
pagal delegacijos sudėtį į 
Romą, daugumoje yra užver 
buoti tarnauti sovietiniam to 
talizmui, — į JAV atsiuntė 
protestantų ir stačiatikių de 
legaciją, bet dabar esą ruošia 
si atsiųsti dar ir katalikų de 
legaciją. Taigi, „koegzisten 
cija“ darosi vis gražesnė“. 
Tai yra Maskvos siekimas ne 
tiesioginiu būdu palaipsniui 
pripratinti prie status quo.

nados provincijų susiderini 
mui ir Kanados vienybės su 
sicementavimui. šia krypti 
mi yra rimtų pasisakymų.

ŠVENČIŲ NUOŠIRDŽIAI 
VARTŲ PARAPIJIEČIAMS, 
LIETUVIAMS

T. K. Pečkys, S. J.,
T. S. Kulbis, S. J., 
T. L. Zaremba, S. J.

Šių metų pradžioje Lietuvo 
je išleistas šeštasis „Literatū 
ros ir kalbos“ tomas. Nors tai 
leidinys, skirtas lituanistikos, 
kalbotyros klausimams, tačiau 
knygos pradžioje J. Lankutis, 
V. Galinis išdėstė svarbiau 
sius „tarybinės lietuvių litera 
tūros” uždavinius, o J. Ka 
minskas nagrinėja prozos kū 
rinius, parašytus kolchozinio 
gyvenimo tematika... Kiti lei 
dinio straipsniai: P. Česnulevi 
čiūtės monografinis darbas 
apie Lazdynų Pelėdą, K. Kor 
sako „Giesmės mužikėlio“ au 
torystės byla. Kalbotyros klau 
simais A. Sabaliauskas rašo 
apie baltų kalbų tyrinėtojo, 
latvių kalbininko J. Endzely 
no gyvenimą ir mokslinę veik 
lą, o I. Jašinskaitė su V. La 
bučiu atsako į kai kuriuos da 
bartinės lietuvių kalbos klausi 
mus. E.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. IV. 10. — Nr. 15(835)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For loyalty to Canada!
Už ištikimybę Kanadai! For liberation of Lithuania!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis. 
DO 6-6223

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
REIKŠMINGAS DALYKAS VISAI KANADAI

Prenumerata metams:
Kanadoje.............................. $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur.............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
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Velykų proga
KUN. T. K. PEČKYS, S. J.

Prancūzų rašytojas Jean - 
- Paul Šatre savo laiku norėjo 
išdėstyti savo mintis apie ma 
terialinio gyvenimo normas. 
Šiuo tikslu jis parašė trijų vei 
ksmų vaidinimą ir jį pavadino 
VELNIAS IR GERAS DIE
VAS. Man krito į akis viena 
pesimistiška veikalo tendenci 
ja šiaip išreikšta: „Ryto do 
vana yra susikrimtimas. Vidur 
dienio dovana — rūpestis. Va 
karo dovana—beviltiškumas. 
Nakties dovana — vienišu 
mas“.

Jeigu gyvenimas ištikrųjų 
būtų taip juodai sutvarkytas, 
ką aš pasirinkčiau? Susikrimti 
mas, ilgiau užsitęsęs, atimtų 
iš manęs nervų ramybę. Bevil 
tiškumas aptemdytų mano 
akis. Vienišumas, nuvestas į 
kraštutinumą, mane atskirtų 
nuo žmonių. Tuomet gal ge 
riausia dalia žmogui būtų rū 
peštis. Jis gali savyje sutelkti 
beviltiškumą, susikrimtimą ir 
vienišumą. Šia prasme aš bū 
čiau nepatenkintas. Gyveni 
mas būtų tamsus ir juodas. 
Reiktų imti rūpestį į rankas 
ir persilaužti su energija į po 
zityvią gyvenimo pusę. Buvo 
taip pat daug žmonių, kurie 
pozityviai ir šviesiai išgyveno 
savo gyvenimo rūpesčius. 
Jiems reiškė, kad rūpestis sa 
vyje turi vilties, džiaugsmo ir 
bendradarbiavimo su žmonė 
mis.

Rūpestis yra pagrindinis 
žmogaus gyvenimo bruožas. 
Pasakyk man, kokie yra tavo 
tūpesčiai, ir aš tau pasakysiu, 
kas tu esi per žmogus. Rūpės 
tis yra mūsų gyvenimo vidur 
denio dovana. Tik subrendęs 
vyras ar subrendusi moteris 
gali išgyventi rūpesčius visu 
savo gaivališkumu.

Štai mūsų tarpe Velykos. 
Jos turi savo naktį ir savo ry 
tą. Jos turi savo vidurdienį ir 
savo vakarą. Iš nakties gilu 
mos ateina Kristaus vienišu 
mas grabe. Ankstų rytą dar

Prašome dėmesio!!!
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ VAJUS 

TĖSIAMAS
Prie N L Mašinų Fondo 

vajaus pridedamas „Nepri. 
klausomos Lietuvos“ laikraš 
čio platinimo vajus.

Šis N L numeris siunčia 
mas keliems šimtams asme 
nų, kurie ligšiol N L laikraš 
čio neskaitė. Tai bus apsipa 
žinimo su laikraščiu siuntos. 
Bet visus tautiečius, kurie 
gaus NL, maloniai kviečiame 
ir prašome būti „Nepriklau 
somos Lietuve*“ skaitytojais 
-prenumeratoriais.

Be šio, viešo, per laikraštį, 
kreipimosi, prisiusime dar ir 
asmeniškus laiškus. Bet jau 
dabar informuojame, kad vi 
si nauji prenumeratoriai gau 
na; pusę prenumeratos kai 

nes nuolaidą, — tokiu būdu 
nauji prenumeratoriai Kana 
doje moka metams 2.50, 
Jungtinėse Amerikos Vahty 
bėse 2.75 ir visur kitur 3.00.

Taipgi pranešame, kad vi 
si, kas Mašinų Fondui įneša

Yearly Subscription Rates:
Canada........................... $5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

matomas apaštalų ir pamal 
džių moterų susikrimtimas. Ty 
lų vakarą matome du kelei 
vius į Emauso miestelį bevil 
tiškume. Atrodo, viskas baigė 
ei. Kristus jau mirė. Jo gyvy 
bės siūlas nutrūko.

Bet dienos bėgyje gimsta 
vidurdienio dovana — rūpės 
tis. Dienos bėgyje nuotaikos 
keičiais su rūpesčio supratimu. 
Vieniems jis reiškia: kur yra 
Kristus? Kitiems: kol nepalie 
siu jo žaizdų, netikėsiu. Ir šia 
me rūpestyje subręsta Kris 
taus silpnieji draugai. Kas rū 
pinasi religija, tas turi progos 
subręsti religijoje.

Taip, tai yra tiesa: rūpesty 
je auga ir bręsta žmogus. Tai 
apima visas gyvenimo sritis. 
Mes esame lietuviai ir krikš 
čionys. Didesni rūpesčiai pa 
gimdo didesnius žmones. Ma 
žesni rūpesčiai pagimdė ma 
žesnius žmones. Mūsų religi 
jos tradicijoje lietuviai sukūrė 
RŪPINTOJĖLIO mintį. Ar 
gali būti gražesnė Dievo sąvo 
ka? Dievas yro Rūpintojėlis. 
Velykų rytas yra jo rytas. 
Vietoje susikrimtimo - džiau 
gamas. Vietoje beviltiškumo - 
- viltis prisikėlime. Vietoje 
nakties vienišumo — bendravi 
mas su žmonėmis.

Mūsų lietuviškame gyveni 
rne reiktų gerai apgalvoti vi 
eas šias mintis. Šių minčių rak 
tas yra rūpestis. Mūsų veik 
los, mūsų kultūrinio gyveni 
mo raktas yra rūpestis. Jei rū 
pestis neatrakina lietuviško 
gyvenimo vartų, tai joks kitas 
raktas jų neatrakins. Lietuvis 
kaip žmogus mažėja, jeigu jo 
rūpestis lietuvišku gyvenimu 
nyksta. Pradžioje buvo rūpės 
tis. Rūpestis yra tik pradžia. 
Tai yra jausmas, kuriame mes 
susitinkame. Tai kryžkelė, 
kur gimsta mūsų pianai.

Tegul prisikėlęs Kristus lai 
mina mūsų lietuviško bei kri 
kščioniško gyvenimo rūpės 
Čius.

100 dolerių, „Nepriklauso 
mą Lietuvą“ gauna dovanai 
ir už 100 dol. gauna 10 NL 
Bendrovės šėrų.

Visus tautiečius maloniai 
prašome dalyvauti NL Maši 
nų Fondo vajuje ir visus, ga 
vusius susipažinimo tikslu 
N L laikraštį, būti jo prenu 
meratoriias.

NL Leidykla.
LAISVO APSISPRENDI 

MO DĖSNIS RYTŲ 
EUROPAI

Paryžiaus „Le Monde“ ko 
vo 27 d. plačiau aprašė kovo 
23 d. „tautų laisvo apsispren 
dimo lygos“ vad. apvaliojo 
stalo konferenciją, kurioje 
dalyvavo 60 parlamentarų, 
politikų, Europos ir Afrikos 
<di|>lomatų. Konferenciją ati 
darė Lygos pirm. Maurice 
Sshumann. Rezoliucijoje pa 
brėžta, kad kova už tautų 
laisvo apsisprendimo dėsnį 
negali būti atskirta nuo ko

DAILININKĖS ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS
meno kūrinių paroda Montrealyje atidaroma balandžio 
19 dieną Montrealio universiteto patalpose. Parodoje bus 
išstatyta per 50 meno kūrinių: tapybos ir vaizdinių kili 
mų, kokių čia vieną matome. Paroda bus įdomi. Mūsų siu 
dentų sąjunga daro gražų darbą besirūpindama paro 

dos rengimu.

VĖL 400 LIETUVOS SPE 
CIALISTŲ 

J KAZAKSTANĄ
Kovo 25 d. Vilniaus radi 

jo žiniomis, vilniečiai išlydė 
ję naują, „savanorių“ — nau 
jakurių ešaloną. Daugiau 
kaip 400 žmonių grupė išvy 
ko į plėšinių žemes, į Kazu 
chstainą. Naujakurių tarpe 
buvę dešimtys statybininkų, 
mechanizatorių, gyvulių au 
gintojų (Tai vyksta tuo me 
tu, kai Leituvoje jau sparčiai 
šaukiama apie naują žemės 
ūkio specializaciją - gyvuli 
ninkystės skatinimą ir dejuo 
jama dėl mechanizatorių trū 
kūmo). E.

AUTOMOBILIO 
NEREIKIA TEPTI

Amerikije pradėtos gamin 
ti detalės automobiliams iš 
sintetinės medžiagos, vadina 
mos teflonu, ši medžiaga turi 
labai nedidelį trinties koefi 
cientą, todėl detalėms paga 
mintoms iš jos, nereikia tepa 
lų. Pirmieji bandymai parodė, 
kad tokios detalės dirba 10 
kartų ilgiau už detales, regu 
liariai tepamas.

vos už taiką. Per J. Tautas, 
reikalavo konferencijtlfe daly 
viai, turėtų būti patikrinta tei 
sė visoms buvusioms lais 
voms tautoms pačioms nusta 
tyti savo likimą. Šalia pran 
cūzų, britų, belgų, olandų ir 
kt. politikų, dar dalyvavo 
Fed. Vokietijos Bundestago 
atstovas Hermann Kopf, o 
egzilų vardu kalbėjo buv. 
Vengrijos užs. reik, minist 
ras Auer. E.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

INTERNACIONALINĖ 
DVASIA PANEVĖŽIO 

GATVĖSE
Kovo mėn. antroje pusėje 

Panevėžyje lankėsi mokslei 
viai, atvykę iš Leningrado, 
Gruzijos, Armėnijos, Ukrai 
nos ir kitų respublikų. Jie bu 
vo apgyvendinti moksleivių 
namuose ir dalyvavo vad. 
tautų draugystės festivalyje. 
Buvo ir koncertas ir šalia ru 
siškų, gruziniškų ir kitų dai 
nų, skambėjusi ir lietuvių 
liaudies melodija: Dar buvo 
ir sporto rungtynės. Vilniaus 
radiją gyrėsi: per tris dienas 
Panevėžio gatvėse buvo kai 
bama beveik 15-kos respubli 
kų kalbomis. E.

PADĖKOS
NUOŠIRDI PADĖKA

Už pavėluotą padėką pra 
šau atleisti. Visiems mūsų iš 
leistuvių rengėjams ir darbi 
ninkafns nuoširdus ačiū: V. 
M. Raguliams, P. Piečaičiui, 
J. Valiuliui, J. E. R. Baršaus 
kams, M. Arlauskaitei, M. L. 
Gudams, J. Beniui, D. Gir 
dauskienei, M. Z. Piečaitie 
niems, B. A. Šimonėliams, A. 
G- Dasiams, L. Šimonėliui, 
M. V. Pužauskams, O. Virby 
lienei, B. Kringeliūtei, M. 
Gručkūnienei, D. Klemkaitei, 
G. Maištaitei, B. Paulauskai 
tei, A. Norkeliūnui.

Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems dalyviams.

A. L. A. Navickai,
6634 So. Rockwell St.

Chicago 29, Ill. U. S. A.

Už suruoštą man priešve 
dybinę staigmeną širdingai 
dėkoju, ypatingai p. Kličie 
nei ir p. Kličiui, tetai ir dė 
dei Blauzdžiūnams, p. Šei 
džiui, p. Dasiui ir p. Skaisgi 
riui, taip pat ir visiems prisi 
dėjusems dar tariu širdingai 
ačiū.

Algis Morkūnas.

Šiame plieno gamybos cen 
tre vykdomas eksperimentas, 
kuris turės įtakos į sveikatos 
aprūpinimą visoje Kanadoje. 
Jau įpusėta statyba taip vadi 
namo Sveikatos Centro, ku 
ris teiks visapusišką sveikatos 
aptarnavimą 20,000 miesto gy 
ventojų. Iniciatyva atėjo iš 
plieno darbininkų unijos, nuta 
rusios, nelaukiant neaiškių ir 
tolimų visuotinės sveikotos ap 
draudos planų, bent savo na 
riams suteikti tai, ką turi dau 
gumas civilizuotų kraštų. Dau 
giau kaip 800 tūkstančių dol. 
vertės centre algos principų 
dirbs apie 40 įvairių specialy 
bių gydytojų. Pradžioje pri 
klausys daugumoje plieno dar 
bininkai bei tarnautojai, vė 
liau bus primami ir kiti meisto 
gyventojai, įskaitant pensinin

SUDBURY,
ĮSISTEIGĖ MEDŽIOTOJŲ 

IR ŽVEJŲ KLUBAS
Kovo 31 d., Christ the 

King bažnyčios salėje įvyku 
šiame „Medžiotojų ir žvejų” 
klubo steigiamajame susirinki 
me išrinkta valdyba: Br. Dū 
da, St. Krivickas ir Pov. Ju 
telis, kontrolės komisija: Ago 
ta Pranskūnienė ir Pr. Gab 
rėnas. Patvirtintas klubo veik 
los statutas. Klubo narių prisi 
rašė 67. Susirinkimui nemoka 
mai salę išrūpino kun. A. Sa 
bas.

LB APYL. VALDYBA
Balandžio m. 20 d. šešta 

dienį, serbų salėje, Bloir St, 
231, rengia pasilinksminimą- 
-šokiusu Gros geras orkestras, 
veiks bufetas. Visi lietuviai 
kviečiami apsilankyti, pasi 
kviesti draugų bei pažįstamų.

LB Valdyba.
• Ant. Juozapavičiui iš LB 
V-bos pasitraukus, į jo vietą 
įėjo buvęs antras kandidatas 
Aleksas Kusinskis.
• Kazimieras Poderys, buvęs 
Lietuvoje VRM tarnautojas, 
savo gražios ir gausios šeimos 
ratelyje, dalyvaujant artimie 
stems draugams, atšventė sa 
vo 60 metų gyvenimo sukak 
tuves. Gražiai reiškiasi lietu 
viškoje veikloje. Buvo LB V- 
bos P-kas.
• Tolvaišoms, Elenai ir Sta 
siui, gimė pirmas sūnus. Lai 
mingus tėvus tenka sveikinti, 
o sūnui palnkėti geros sveika 
tos.

ST. CATHARINES, ONTARIO
MINĖS MOTINOS DIENĄ

KLB St. Catharines Apyl. 
gegužės 12 d. 3 vai. po pietų 
slovakų salėje. Page ir Wet 
land g-vių sankryžoje, ruošia 
Motinos Dienos minėjimą. Ši 
diena turi didelės reikšmės ir 
lietuvių papročiuose įleidusi 
giliai šaknis. Tą dieną neliki

'NELEGALUS JAUNIMO LAIKRAŠTIS SOVIETIJOJE
Pagal dienraščio „Die 

Welt“ (63 nr.) informacijas, 
sovietinio gyvenimo žino 
mas. mokslininkas prof. 
Klaus Mehnert neseniai Main 
zo akademijoje pranešęs apie 
Sovietijoje pasirodantį nelega 
lų literatūrinį leidinį — „Pho

JUOKDARIAI
TRUMPARANKIS APIE ILGARANKĮ

„Tiesos“ 52(6101) numery 
je ilgarankis draugas D. Gruz 
dietis, širsdamas ant ministe 
rio Kitingo, kad jis D. Gruz 
diečiui neleidžia Lietuvos oku 
pantui okupuoti ir Amerikos 
kontinento, painiojasi ir ne 
tiek širsta ant Kitingo, kiek 
ant „buržuazinės Lietuvos“... 
Kur gi ne. Nes jam mielesnė 
okupacija. Išnaudojamoji, nie 
kinamoji ir okupanto niekina 
moji ne tiktai Lietuva, bet ir 
lietuvių tauta jam nesvarbu.

Ilgarankis D. Gruzdietis, 
pradėjęs kalbą apie Kitingą, 
atrodytų, su Kitingu turi rei 
kalų. Bet... pasirodo, kad ii 
garankiui D. Gruzdiečiui ne 
tiek rūpi Kitingas, kiek, anot 
jo, „apipešioti karveliai, surū 
diję kardeliai, nusidėvėję si 

kus ir neturtėlius. Nariai mo 
kės įstojamąjį ir abonentinį 
mokestį, kurį, unijai iškovo 
jus, padengs darbdaviai.

Tokia plati sveikatos prog 
rama sulaukė aštraus vietinių 
dytojai kviečiami iš kitur. Ne 
atsisakė dalyvauti, todėl gy 
ydtojai kviečiami iš kitur. Ne 
pasitenkinimą rodo ir provin 
cinės gydytojų organizacijos, 
nes bijoma, kad šiuo centru 
nebūtų įkelta koja į visuotinį 
sveikatos draudimą. Nežiūrint 
nepaprastų trukdymų, centro 
statyba vykdoma ir atidary 
mas įvyks vėlyvą vasarą.

Čia lietuviams galibūti įdo 
mu, kad jų centrą projektavo 
ir dabar statybą iš Toronto 
prižiūri lietuvis architektas.

Abc.

ONTARIO
ĮSTEIGTAS „PARAMOS” 

SKYRIUS
„Parama“ — Toronto lietu 

vių kredito kooperatyvas pa 
darė pirmuosius žygius įsteig 
ti savo skyrių Sudburio lietu 
vių tarpe. Š. m. kovo mėn. 
31 d. P. Strazdas „Parama“ 
kooperatyvo pirmininkas ir L. 
Adomaitis — iždininkas Christ 
the King bažnyčios salėje, da 
lyvaujant dideliam skaičiui lie 
tuvių paaiškino „Paramos“ ko 
operatyvo tikslus ir vykdomų 
jų piniginių operacijų tvarką, 
kvietė visus lietuvius jungtis į 
kooperatyvinį sąjūdį „Para 
mos“ vadovybėje, saugiai ir 
pelningai laikyti savo santau 
pas, ar reikalui esant, mažu % 
skolintis pinigus. Nariais užsi 
rašė per 15 asmenų, tuo būdu 
laiku, į „Paromą“ narių eiles 
skyrius. Tikimasi, kad greitu 
loiku, į „Paramą“ narių eiles 
įsijungs dauguma kolonijos 
lietuvių. Pradžioje „Parama“, 
Sudburio skyr. informacijas ir 
visus reikalus, pagal centro 
įgaliojimus ir nurodymus tvar 
ko Marija Venskevičienė, 94 
Douglas St., telef. 673-5315.

Plačiau, tuo reikalu skaitysi 
me sekančiame „NL“ n-ryje.

J. Kručas.
• A. Juozapavičius pasitrau 
kė iš L. B-nės Valdybos parei 
gų. Lietuviškoji veikla neteko 
gabaus, prityrusio ir energin 
go darbininko. Pasitraukimo 
priežastis paaiškės vėliau.

me namie, atsilankykime į ruo 
šiamą minėjimą ir tinkamai 
prisiminkime ir pagerbkime 
Motiną. B-nės v-ba deda vi 
sas pastangas tinkamai Moti 
nos Dieną paminėti. Minčji 
mo meninę dalį atliks jauni 
mas. B-nės ap. Valdyba.

enix“. Leidinį tvarko jauni 
mas ir jis aiškiai atstovaująs 
fanatišką antikomunizmą. Ne 
legalių literatų, poetų balsas 
galįs būti pavaizduotas tokia 
leidinio citata: „Išeikite ir 
sunaikinkite dvokiančius kraš 
to kalėjimus!“ E.

dzikauskai“... Na jeigu jie to 
kie, tai ko ilgarankiui D. Gruz 
diečiui sielotis? Juk jie, — ne 
pavojingi. Lai jie sau baigia 
rūdyti ramiai.

Bet ilgarankis D. Gruzdie 
tis ir „Tiesoa“ redakcija, skir 
dama ilgarankio rašiniui ypa 
tingą vietą, parinkdama jo ra 
šiniui riebias raides ir visą strai 
psnį įrėmindama į stambius rė 
mus, matyti, ne tiek domisi Ki 
tingu, kiek „apipešiotais, surū 
dijusiais ir nusidėvėjusiais“... 
šitų faktų akivaizdoje, argi ne 
juokdariai ilgarankiai (o jie 
tikrai ilgarankiai. . . Lietuvą 
jau pasigrobę, siekia Ameri 
kos. . .), kurie, kalbėdami 
apie vieną, taiko į kitus?

Mandrapyplds.
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JOS TAMOŠAITIENĖS 
DARBŲ PARODA,

kurią ruošia Montrealio Stu 
dentų sąjunga Montrealio uni 
versitete (prancūzų). Centre 
Sociale, 2222 Maplewood 
Avenue, yra gerai sugalvota, 
nes dailininkės darbus pama 
tys didelis skaičius Montrea 
lio gyventojų ir ypač daug jau 
nimo, studentijos. Kadangi 
studentams talkina Societe 
dės Artistes, tai pakeliama ir 
parodos reikšmė.

Paroda, kurioje bus išstaty 
ti dailininkės tapybos ir rank 
darbiški kūriniai — kilimai, au 
diniai ir kt„ tęsis nuo balan 
džio 19 d. (penktadienio) iki 
gegužės 3 d. Parodoje bus 
apie pusę šimto darbų. Paro 
da bus įdomi.

ĮTEIKTOS „DRAUGO“ 
PREMIJOS

Metinė romano premija šie 
met įteikta Vaciui Kavaliųnui 
už romaną „Kalnų giesmė“, 
kurią finansavo S. ir J. Tumo 
sai ir kita premija už poeziją 
Kotrynai Grigaitytei - Grau 
dienei už rinkinį ,,Rudens sap 
nai”, kurią mecenavo dr. K. 
Alminas.

„SU MINIJA I BALTIJĄ“
Tokiu pavadinimu kun. M. 

Vaitkus išleido atsiminimų 
knygą. M. Vaitkus geras atsi 
minimų rašytojas, patraukliai 
ir įdomiai mokąs rašyti. Jo at 
siminimai apie vyskupus taip 
pat įdomūs.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
OPERA

sekančia savo opera pastatė 
Leoncavallo 'operą „Pa j a 
cus”. Įvyko jau trys spektak 
liai: kovo 30 ir 31 ir balan 
džio 7 dienomsi. Didelis ir ne 
lengvas tai darbas sunkiomis 
mėgėjiškomis sąlygomis, bet 
gražus darbas, rodąs mūsų 
tautinį gajumą.

PAGERBTAS DR. 
ST. BIEŽIS,

kuriam didelis skaičius organi 
zacijų, kurioms jis priklauso, 
suruošė jo 50-es metų veiklos 
sukaktuves ir tuo jį pagerbė, 
kaip visuomenės veikėją. Pa 
gerbime dalyvavo per 400 as 
menų. Buvo ir meninė dalis, 
kurią išpildė solistė Adelė Kai 
vaitytė, N. Linkevičiūtė, A. 
Kalvaitis ir S. Velbasis su šo 
kio mokiniais.

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS,

leidžiamas Lietuvoje, sušilau 
kė šešto tomo, kuris apima 
antrąją K raidės pusę, žodžiai 
esą paaiškinti daugeliu klasi 
kų, senųjų raštų, raštų, rašyto 
jų pasisakymais.
• Porceliano dirbiniai išstaty 
ti Dailės muzėjuje. Paroda pa 
vadinta: „16—19 amžiaus Eu 
ropos porcelianas, fajansas, 
majolika”.
• Janio Rainio pjesė - pasaka 
„Aukso žirgas“ psatatyta Pa 
nevėžio teatre.

KOMPOZITORIAUS JUO 
ZO BERTULIO DARBŲ 

DERLIUS
Komp. J. Bertulis multipli 

katorių būdu atspausdino 
šiuos kūrinius:
Avė Regina Caelorum;
Sinfonieta — Etude (bitonali 

nė) ;
Kaipgi nemylėti (kvartetas) ; 
Oi, palaukit, rugužėliai (3 

lyg. balsam), ir
Mūsų besparniams paukščiu 

kams - čiulbuonėliams.
(26 dain.).
Prie šių kūrinių pridėtas ir 

visų J. Bertulio kūrinių kata 
logas, apimąs visas jo kūry
bos sritis: religinė, kantatos, 
baletai, operetės ir kiti sceni 
niai veikalai, vyrų chorui, miš 
riam chorui, moterų chorui, 
dainos solo, buities fragmen 
tai, melodeklamacijos, dainos 
masiniam dainavimui, mokyk 
linio amžiaus vaikams, vargo 
nams solo, simfonijos ir kame 
rinė muzika, kontrabasui solo, 
violenčelei solo, smuikui solo, 
fortepionui solo, romansai. Ir 
tai dar ne visa, nes daugelis 
kūrinių liko Lietuvoje.

Kūriniai išleisti atskirais są 
siuviniais, kap sužymėta. Kiek 
vieno sąsiuvinio kaina 30 cen 
tų, tiktai paskutinio 50 centų.

Autoriaus adresas, kuriuo 
galima gauti kūrinių: J. Ber 
tūlis, 2302 So. Leavitt Str., 
Chicago 8, Illinois, USA.

ANTROJI LAIDA SIBIRO 
MALDAKNYGĖS 

ITALŲ KALBA
Keturių lietuvaičių parašy 

ta maldų knygelė Sibire „Ma 
rija, gelbėk mus“, išversta ku 
nigo Vinco Mincevičiaus į 
italų kalbą, susilaukė didelio 
pasisekimo. Visa Italijos spa 
ūda ir radiofonai plačiai pami 
nėjo jos pasiradymą. Kelių 
mėnesių laikotarpyje išsisėmė 
rrrmoji 10,000 egz. laida ir da 
bar Romos leidykla „Edizio 
ni Paoline” ruošia jau antrą 
15,000 egz. laidą, kuri išeis 
prieš Velykas.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

„Lituanus“, nr. 3. JAV 
leidžiamas, anglų k., žurnale 
paskelbta daug vertingų strai 
psnių, jų tarpe: Pr. Zundės 
apie Lietuvos ūkį (privačius 
sklypus), istoriko J. Jakšto 
„Dlugosz apie Žalgirio mūšį“, 
apie poetą Faustą Kiršą, dail. 
K. Žoromskį su jo darbų re 
produkcijomis, recenzijų sky 
rius. Žurnalo adr.: P. O. 
Box 9318, Chicago 90, Illi 
nois, USA.

„Der Europaische Osten“, 
kūrinių leidinys „Lietuvių gra 
nyje straipsniai: Kinijos spau 
dimas Rusijai, apie vokiečių- 
-lenkų draugystę, laikraštinis 
karas tarp Pekino ir Maskvos, 
Raudonasis Drakonas auga ir 
kt. Žurnalą redaguoja Ed. v. 
Gordon. Adr.: 8 Mūnchen
13, Adalbertstr. 96-1.
• Dailės muziejuje Vilniuje iš 
statyti estų dailininkų darbai.

SU LAURENCE HARVEY
Kavutė su Laurence Harvey. 
. .Prieš keletą metų pirmas 

.susitikimas su Laurence H^.v 
vey pareikalavo nemaža past 
angų. Tada gavau jo vaikys 
tės nuotrauką iš Nepriklauso 
mos Lietuvos laikų. ...... 
. . Dabar nereikėjo jieškinėti, 
prašyti,: United Artist filmų 
studija atsiuntė mandagiausi 
ai surašytą prašymą: pasišne 
kučiuoti su Laurence, nesenai 
grįžusiu iš Ispanijos. Ten už 
baigė filmą „The Ceremony“. 
Vasario 22 d., 11 vai. ryto. 
Beverly Hills Hotel, Los An 
gelėje. Varinių įmovų durys. 
Juodas staliukas. Baltas mar 
mūras. Možaikinos. Šviesiapl 
aukė prie svečių knygos. Žals 
vi foteliai. Kristalinės peleni 
nėj. Kava, užkandžiai. Ruža 
vos, storos raštuotos servietė

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Janinos Narūnės 

GINTARO TAKAIS— 
Lietuvos vaizdai eilėraščiuose 
jau išėjo iš spaudos. Knyga ta 
ikoma jaunimui, bet ne iki mo 
kyklinio amžiaus vaikams. 
Temos - daugiausiai patriot! 
ka, tinkanti Maironio metams 
pagerbti. Autorė, kaip papras 
tai, parūpina daugybę iiiustra 
cijų. Knygą puošia mūsų dai 
lininkų paveikslų kopijos ir 
šiaip geresnės fotografijos.

Gintaro takais spausdinta 
Čikagoje, Draugo spaustuvė 
įe. Išltido savo lėšomis pati au 
tore. Kaina—$ 1.80. Adre 
sas: 3338 So. 25 street. Mia 
mi, Florida, USA.

Vilniaus bažnyčių bokštai, iš kurių per Velykas skambėdavo tūkstančiai garsų. Okupantas 
ruskis viską tempdamas ant savo kurpalio Vilniaus šventoves išniekino ir padarė iš jų 

sandėlius. . .

lės. Keletas patarnautojų. Fil 
mų studijų asmenys. Būrelis 
Hollywooda atstovaojančių 
užsienio spaudos atstovų. Kai 
mynė, Pietų Amerikos atsto 
vė, po netikėtų asmeniškų 
klausimų, teiraujasi apie lietu 
vius Pietų Amerikoje. Prade 
dame įsileisti į platesnes te 
mas. Bet. . . plojimai: ateina 
Laurence Harvey.

Dryžai raibas švarkas šviti 
nykščio didumo auksinėmis sa 
gomis. Maloniai linktelia. Dė 
koja už jam suteiktą didelę 
garbę, nepatingėjimą atvykti. 
Jis> jaustųsi mažiau nusikaltęs, 
jei šis mūsų visų (aprėžia ran 
ka) susitikimas užsienio spau 
dos atstovų neapviltų.

Sėdasi ant aukštesnės kė 
dės. Viena koja prisilaiko 
grindų, kitą deda ant kėdūno 
pertvėrimo. Kalba per garsia 
kalbį; balsas džeržgia. Užki 
męs, kaip būna po stipresnio 
nugėrimo. Plaukai tiršti, aukš 
tyn suversti; sprandas neap 
kirptas; akys kiek primerk 
tos; ant abiejų rankų puošme 
nys.

Senelės su mergaičių balsu
Nesunkiai sugauna nuotai 

ką. Pasakoja pokštelių iš pa 
skutinio jo filmo, esą, kuri se 
nelė norėtų kalbėti septyniolik 
metės balsu, turėti senelės pa 
tyrimą, o septyniolikametės 
jausmus. Mergaitės su drabu 
žiais, jei jų ne per daug ir de 
ramai išskirstyti, gali būti ir 
dažnai atrodo vulgariškiau už 
merginą be drabužių. Be ab 
ėjo, tai nieko bendra neturi su

Nukelta į 6-tą psl.

VEDA D R, GUMBAS

Veda: Gumbienė, nes dr. Gumbas serga Aziatiškom 
ligom.

TEISME AKIS UŽ AKĮ
— Kaltinamasis, jūs esate 

išteisintas. Teismas atšaukia 
kaltinimą prieš jus už daugpa 
tystę ir dabar jūs galite grįž 
ti į namus.

— J kuriuos, ponas teisė 
jau?

ŠEIMOS DOMAI
Kartą grįžo tėvas namo iš 

darbo ir mato, kad jo sūnus 
nusiminęs sėdi sau ant laiptų 
ir rymoja.

— Kas yra sūnau, ko toks 
nuliūdęs?, — klausia jį tėvas.

— Palikim tą tarp mūsų,— 
atsakė jam mažasis sūnus, — 
tačiau negaliu sugyventi su ta 
vo žmona.

REALIATYVUS 
REIKALAS

— Ar kiaušinis yra vyriš 
kos ar moteriškos giminės?

— Priklauso, kas iš jo išsi 
rita, ar gaidys ar višta.

KEPURĖ DEGA
— Jonas — Aš vis girdžiu 

žodį „kvailys“, tikiuosi, kad 
jūs nekalbate apie mane.

— Antanas — Nebūk toks 
priekabus, lyg pasaulyje nebū 
tų kitų kvailių.

KAS PER SMALSUMAS
— Sakyk, Maryte, ar aš 

esu pirmas vyras, kurį jūs bu 
čiuojate?

— Kodėl, ar aš blogai bu 
čiuoju?

— Ar jūs turite vargšų 
draugų?

— Ne, aš jų nepažįstu.
— Ar turite turtingų drau 

gy?
— Ne, jie manęs nepažįsta.

KOKS PANAŠUMAS
Viena ponia rodanti savo 

nuotrauką, vaizduojančią ją 
savo motinos rankose.

— Štai aš prieš dvidešimt 
metų.

— Puiki nuotrauka, — sa 
ko jos draugė, — o ką jūs 
čia laikote ant rankų?

PASITAIKO
— Ar jums niekuomet ne 

įvyko nelaimingo atsitikimo 
važiuojant traukiniu?

— O taip, vieną kartą, kai 
važiavau per tunelį, tai susi 
maišęs pabučiavau tėvą vie 
ton dukters.

VISAI NEAIŠKU
— Žiūrėkite į tą mergaitę 

— ji atrodo visai kaip berniu 
kas. Kaip jos tėvai gali leisti 
jai taip rengtis?

— Bet tai mano duktė!
— O atleiskite, aš nema 

niau, kad jūs esate jos tėvas.
—Ne ponas, aš esu jos mo 

tina.
MINIATŪRINĖ IŠMINTIS

Tik moteris gali nulupti vii 
kui skūrą ir gauti kailinį paltą.

Vyras yra pats nelogiškiau
sdas sutvėrimas, nes jis visuo 
met įieško namų atmosferos 
viešbuty, ir viešbučio aptarna 
vimo namuose.

•••• • •••••••••<« MM MM

Kartą išsiblaškęs biznierius 
nusivedė pietų į restoraną sa 
vo žmoną vieton sekretorės.

Kiti žmonės yra taktiški, o 
kiti pasako teisybę.

Tik daktarai tebeturi savo 
tonsilus ir apendicitus.

Visi tik šneka apie orą, o 
jokių priemonių nesiima jį pa 
gerinti.

• ••• MM •••••••• MM-MM

Tas, kuris eina bylinėtis dėl 
avies, dažniausiai praranda ir 
karvę.

Kurčias vyras ir akla žmo 
na paprastai geriausiai sugyve 
na.

• M« MM MMMM MM »M»

Visi dalykai, kas man ge 
riausiai patinka, arba yra ne 
moralūs, nelegalūs, arba stori 
nantys.

MM MM MM MM MM • •••

Seni — viskuo tiki; viduti 
nio mžiaus viską įtaria; jauni 
viską žino.

Moteriai yra lengviau ap 
ginti savo nekaltybę prieš vy 
rus, negu reputaciją prieš mo 
teris.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
7.

SCENA 21
Kurmis ir Karklienė.

KARKLIENĖ: Mat, ka senatvė reiškia, — ap 
s’sukau porą kartų, kvapo atgauti negaliu, 
(sėda).

KURMIENĖ: Kad tu ir netingi. Aš tai visai 
nepamenu, kada paskutinį kartą šokau.

KARKLIENĖ: Tai vis iš širdies skausmo. 
Pamatau tavo Jonuką, širdis ašarom pa 
plūsta. Juk vienmečiai buvo, (verkdama). 
Užkasė žmonės be grabelio, be jokio nie 
ko, svetimoje žemė'e. Gal ir žymės nebė 
ra kur mažyčio kauleliai.

KURMIENĖ: Reikia pamiršti,. gal jau tokia 
Dievo valia.

KARKLIENĖ: Dievo, tai Dievo valia. . . Bet 
kad jie kur prasmegtų tie šėtonai, kad juos 
kiaura žemė. Vardan Dievo Tėvo ir Sū 
naus ir . . . Amen. Jie suėdė mano gyveni 
mą, sūnų ir vyrą, (verkdama).

KURMIENĖ: Išgerk kavos, užmiršk.
KARKLIENĖ: Užmiršk, kad va skausmas 

po krūtine stovi. Nešiau mažą Vytelį, šim 
tus kilometrų nešiau, per visą Turingiją 

pernešiau. Kruvinomis kojomis ėjau, pati 
būdama be dvasios. Susirgo mažytis be 
pieno ir be maisto. Pasiekiau Bavariją, 
manau jau išbėgau nuo tų prakeiktųjų. 
Aš glaudžiu mažytį prie krūtinės, liūliuo 
ju. Pati jokio skausmo ir vargo nejaučiu. 
Kiek ten jo būta, 14 mėnesių. (Visą lai 
ka verkšlena).

KURMIENĖ: Niekas nesupranta motinos 
skausmo.

KARKLIENĖ. Ot kad niekas. Gaižienė pa 
žiūrėjo į mane, į Vytelį ir sako: „Žiūrėk, 
Karklie'i, tavo vaikas miršta“. O aš neti 
kiu, toks ramus prie krūtinės, rankutėm'S 
kakla apkabinęs. Užgęso mažytis amži 

nai. Pakasė žmonės po medžiu šal’a kelio. 
Paskui nuvedė mane. O Dieve, Dieve. . . 
atlc’sk mano gr'ekus. Ot uždavė, Gai 
žienė tuomet širdį.

KURMIENĖ: Motina vis dėl vaikų, o ma 
nai jie atmena.

KARKI IENĖ: Kur jie atmins, šėtonai. Pra 
ėjo keh’os dienos, viskas išgaravo, (verk 
dama). Va, kad ir mano Laima. Žmonės 
negalėjo nuo to medžio atplėšti, kur Vy 
telis buvo pakastas: „Mano broliukas, ma 
no broliukas. . .” O dabar manai pamena. 
Tiktai kartais vartydama fotografijas pa 
rodo draugėms: „Thats mv little brol 
her“, lyg šuniukas koksai. Tiktai širdį už 
duoda.

KURMIENĖ: Vida tokia pat. Kartais kai 
užduoda širdį, pradedu pasakoti, kaip ją 
per Vieną nešiau, kaip tu sakai, be dva 
sios ir kruvinom kojom. Manau sugrau 
dinsiu — paklausys. Kur tau, „pamenu“, 
sako, „viskas degė aplinkui”, motinos 
skausmo nė kiek neužjaučia, jai lyg teat 
ras koksai.

KARKLIENĖ: Kur tau jos užjaus, joms 
tik boyfriend’ai galvoje.

KURMIENĖ: Teisybė sakai, nieko daugiau 
tktai bernai. Vida daugiau nieko nekalba 
kaip apie Angeliko. Ange'iko tą padarė, 
Angel’ko ten buvo, Angeliko karą pirko. 
Užauginau italui.

KARKLIENĖ: Dėl to nesuk galvos. Šian 
dien italas, rvtoj lietuvis, poryt gal koks 
prancūzas. Dėl to aš visai nesijaudinu. 
Visi jie vienodi, jiems visiems vienas gal 
voje.

KURMIENĖ: Vis geriau kad lietuvis, ro 
dos artimesnis.

KARKLIENĖ: Nežinai jų artumo, ar jauna 
nebuvai. Kad ir amžiną atilsį mano Pel 
ras (verkdama), palydėjo iš gegužinės. 
Septynioliktus ėjau. Paskiau kad prispau 
dė prie klėties sąsparos, maniau kad nu 
garkaulis luš, net akys pažaliavo. . . Pfu 
kad tu prasmegtum. . . Vardan Dievo tč 
vo ir. . . Va ir tokių dalykų žmogus pa 
miršti negali ir gana. Ffu, pfu. . .

KURMIENĖ: Tai Petrą iš jaunų dienų pa 
žįsti?

KARKLIENĖ:-Nu kaip gi. Iš to paties kai 
mo, iš tos pačios Lietuvos. Vargšelio gai 
jau kaulai supuvo, (verkdama). Amžiną 
atilsį, geras buvo, mylėjo. Per anksti į ka 
pus nuėjo. Vis tie prakeiktieji sveikatą 
atėmė tose koncentracijos stovyklose.

KURMIENĖ: Gal taip ir reikėjo, čia irgi 
vargas tuose fabrikuose. (įeina Kurmis).

SCENA 22
Kurmis, Kurmienė ir Karklienė.

KURMIS: Kas vargsta fabrikuose, o jūs 
amžinai kavą varginate. Kaip neatsibos 
ta? . . .

KARKLIENĖ: Ką daugiau mes veiksime; 
pasišnekame, pažliumbame, geriau ant šir 
dies pasidaro. Nervai pailsi prie kavos 
puodelio.

KURMIENĖ: Gal ir tu, Jonai, išgersi? 
KURMIS: Ar įpilk jau, palaikysiu kompa 

niją.
KARKLIENĖ: Leisk man, Aldona, duok 

man pasismaguriauti retkarčiais. Aš ži 
nau, kad nusibosta vyrui visą laiką pasi 
smaguriauti, kol jis gyvas. O kai netenki, 
tai amžiną atilsį, kojas mazgotum.

KURMIS: Tiktai be ašarų, jauna, graži, gau 
si dar kokį kranklį. Paskui vėl bus bėda, 
kai kuprą daužys.

Bus daugiau.
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Po Pietų Amerikos Lietuvių
Kongreso

ALBINAS GUMBARAGIS
Paminėjus 16 Vasario 45 

metų sukaktį, buvo eita prie 
Kongreso realizavimo.

Padarius plačią propagandą 
per spaudą ir radio, ypatingai 
ispanų kalba, vasario 22—26 
dienomis, buvo jis įvykdytas, 
dalyvaujant gan gausiam dele 
gatų ir svečių skaičiui, nors ga 
Įėjo būti dar daugiau, jei kai 
kurie Organizacinio komiteto 
nariai būtų veikę darniau ir ja 
me būtų pasireisKusi politinių 
tendencijų skirtumui toleran 
cija ir apioendnnimas lietuvis 
ko darbo arenoje. To pašėko 
j e seniausios ir gausingiausios 
savo narių skaičiumi Argenti 
nos organizacijos, kaip Argen 
tinos .Lietuvių Susivienijimas 
ir Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių Centras dargi nepri 
s.umė savo delegatų.

Į kongresą atvyko iš kelių 
valstybių tautiečių. Net iš toli 
mosios Kanados Dr. Juozas 
Sungaila, P. Liet. B-nės pirmi 
ninkas su ponia, kurie pareiš 
kė:

„Nors iki Urugvajaus mus 
skyrė 15,000 kilometrų, bet 
venas, uždavinys ir bendras 
idealas išlaikyti lietuvybę, 
mus riša ir daro artimais“.

Iš JAV dalyvavo Lifet. En 
ciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, kuris čia prieš 30 
metų, kurį laiką, gyveno. Šia 
proga susitiko su savo buvu 
siais pažįstamais ir draugais, 
nors nebe su visais, nes dauge 
lis jau buvo iškeliavę į amžiny 
b?‘ . .

Visą jo buvimo laiką vasa 
rio 13—24 dienomis Urugva 
.uje, teko praleisti daug valan 

'.ų kartu ir išsikalbėti įvairio 
mis temomis. Dar vieną užgir 
tiną užsimojimą jis turi. Bai 
gęs spausdinti Enciklopediją 
lietuvių kalba, mano išleisti 
apie 6—7 tomus apimančius 
grynai lituanistiką __ anglų
.alba, o vėliau tiek pat ispanų 
..Jba ir tuo susirūpinęs vertė 

jo ir stilisto reikalu.
Taipgi iš JAV dalyvavo p- 

nia Gražutė Sirutienė, atvež 
dama iš Čikagos Liet. B-nės 

e kinimus.
Iš Brazilijos buvo atvykę 
asmenys, jų priekyje pėda 

goge ir žurnalistė Halina Mo 
šinskienė, kun. Pijus Ragažins 
kas, inž. Zenonas Bačelis ir 

Albinas Budrevičius su daugu 
ma jaunimo ir jų palydomis.

Argentiniečių atvyko 126 
lietuviai, daugiausia pasireikš 
darni kongrese, p-nia L. Pel 
ravičienė, tautinių šokių an 
samblio vadovė, A. Petraitis, 
Cecilijos choro dirigentas, Pr. 
Ožinskas ,,Arg. Lietuvių Ba! 
so" leidėjas su ponia, inž. St. 
Babronis, Arg. Liet. Spaud. 
ir Org. Tarybos sekretorius, 
pedagogė Kairelienė, L. Lem 
beris, kap. A. Bačiūnas, Ig. 
Padvalskis, Z. Juknevičius, V. 
Nalivaika, M. Klimas, A. Stei 
gvila, K. Runimas, Deveikie 
nė, Q. Bagdonienė, Švedas, 
Misiūnas, J. Labolis, Kapočių 
tė etc..

Kongreso sesiją atidarius, 
buvo perskaityti gauti sveiki 
nimai iš: V. Sidzikausko, Dr. 
Rimelio, Vysk. Brizgio, min. 
Kajecko ir kt.

Hrieš tai gausi delegacija 
padarė vizitus Urugvajaus Už 
sienių reikalų mimstenui, sos 
tines ivionteviaeo burmstrui ir 
Vyriausios Krašto 1 arybos pir 
mininkui, einančiam KespuDii 
kos prezidento pareigas, kuris 
atvirai pareiškė nepritarimą 
Lietuvos okupacijai ir sulai pa 
linkėjo kovoje už jos nepri 
klausomybės restauravimą.

r o to delegacija uždėjo pui 
kų vainiką ant šio krašto ne 
priklausomybes iškovotojo ge 
nerolo /Kragas paminklo.

Buvo suruošta delegacijų 
garbei pietūs ir vakarienė da 
Jyvaujant kiekvienuose apie 
400—500 asmenų.

Suruoštame artistiniame ak 
te, kuriame pasirodė solistė 
Grišonienė, Cecilijos choras ir 
tautinių šokių ansamblis „Ram 
bynas“ iš Buenos Aires ir 
„Gintaras" Montevideo, pa 
starąjam vadovauja ponia G. 
Stanevičienė, buvo sutraukęs 
virš pusę tūkstančio žiūrovų 
ir klausytojų.

Be to buvo piketuota prie 
Laisvės stovyklos pačiame sos 
tinės centre, sulaikant Princi 
palis avenidas 18 de Julio, vi 
są trafiką, lietuvaitėms posi 
puošusioms tautiniai s drabu 
žiais ir vyrams nešant kelioli 
ką Lietuvos ir Urugvajaus vė 
liavų. Čia tarė žodį didelis lie 
tuvių draugas, urugvajiečių 
žurnalistas J.. P. Martinez 
Bersetche pasmerkdamas Lie

PASIRYŽO SUTVARKYTI UNESCO, 
sovietinėkad nepasikartotų

Ryšium su UNECO 1952
_—_ — —_ . -•» I 1-^ - i ■-« u »■ ■,

tuvos okupantą ir linkėdamas 
lietuviams atgauti Lietuvai 
laisvę.

Kongreso uždarymas įvyko 
Urugvajaus Kultūros rūmuo 
se „Ateneo de Montevideo’’, 
kurio metu buvo priimtos rezo 
liucijos.

Kongresas vyko visą laiką, 
dėl įvykusių krašte streikų, be 
susisiekimo priemonių, be ele 
ktros Energijos, naudojantis 
žibalinėmis lempomis ir žvakė 
mis ir be telefono, kas labai 
sunkino jo eigą.

Visus Kongreso pobūvius, 
sueigas ir demonstracijas, ilius 
tracinei dokumentacijai nūfo 
tografavo Pr. Ožinskas.

Kaip pradžioje teko paste 
bėti, kad jei Organizacinis ko 
mitetas būtų veikęs darniau 
ir vieningiau, taip užbaigiant 
tenka pridurti, kad jei Kong 
reso sesijoje kai kurie referen 
tai ir delegatai būtų nepreten 
davę demonstruoti ir siekti sa 
vo politinių įsitikinimų domi 
nacjos ir nepuolę kitų įsitikini 
mų, 'įkOngresas būtų buvęs 
gan vykęs. Tam kenkė stoka 
tolerancijos ir orumo.

Albinas Gumbaragis. 1858, 1860, 1901 m. sutarti

Jau pavasaris — sniegas baigia tirpti.

propaganda.
m. paskelbtu leidiniu „Rasi 
nių ir tautinių teisių lygybė So 
vietų Sąjungoje“, Vakarų pa 
šaulyje pasirodė visa eilė pro 
testų. Be protestų britų Lordų 
rūmuose, Lietuvos diplomata 
ms vadovaujančio min. St 
Lozoraičio protesto, su laišku 
į UNESCO direktorių Vittori 
no Veronese kreipėsi PET 
seimo vadovybė New-Yorke.

Visuose protestuose nurod 
yta, kad tas UNESCO leidi 
nys daugiau tarnauja soviet! 
niams interesams, o teiginys 
apieAtai, kad 1940m. Lietuva, 

Latvija ir Estija, savo noru 
prisijungusi prie Sov.. Sąjun 
kos“, yra žalingas tų Pabalti 
jo kraštų teisėms.

Neseniai JAV Kongreso le 
idinyje „Congressional Reco 
rd“ paskelbtos ir trijų JAV 
senatorių kalbos to UNES 
CO leidinio klausimu. Kad pi 
aėjusiais metais, dar balandž. 
mėn. prieš šį leidinį protestą 
vo JAV Departamentas. Pra 
ėjusį rudenį, teigė sen McGee 
pritarus Valst. Departamentui 
UNESCO vykd. taryba suda 
rė komisija, kurios tikslas pa 
rengti gaires minėtos organ!? 
acijos ateityje išleidžiamiems 
leidiniams.

Kinai žvalgosi į rusų 
kolonializmą

Pekinas nedviprasmiškai primena savo metu Rusijos \ 
paglemžtas

. . Pekino ideologiniame konf 
likte su Kremliumi pastaruoju 
metu iškilo būdinkas bruožas; 
- kinai priminė nesutvarkytų 
sienų su Sov. Sąjunga klau 
simą. Nuo 1950 Stalino su 
Mao-Tse tungu pasirašycos 
sutarties, šis klausimas vis bū 
davo apeinamas.

Jei dabar primenama, kad 
savo metu Rusija drauge su 
JAV D. Britanijos, Prancūzi 
jos, Vokietiijos „imperialis 
tais“, „kolonialistais“ buvo 
okupavusi, pasisavinusi Kini 
jai priklausiusias milžiniškas 
sritis, tai tuo pačiu metu sukeli 
amos priešrusiškos kinų gyve 
ntojų nuotaikos ir rusai atsidu 
ria „kolonialinių išnaudoto 
jų“ eilėse. Visi jie buvo temper 
alistoi, įvykdė visą virtinę agre 
sijos žygių Kinijos atžvilgiu ir 
privertė pasirašyti įvairias „su 
tartis“. Tuo būdu, kinai ua 
bar priminė Maskvai neteki 
mą plačių Vid. Azijos ir Siui 
ro sričių, be to dabartino pak 
raščio su Vladivistoku, Chab 
arovsko srities, dar Amūro ir
Sachalino sričių. 

m’s kinai neteko pakraščių ka 
iriajame Amūro upes krante, 
be to dar turtingų sričių šių 
dienų Kazachstane ir kt.

Pastaruoju metu Pekinas ė 
mesi ir radijo propagandos 
Maskvos adresu - rusų kalba 
siunčiami radijo pranešimai į 
Sibirą, jie pakartojami ir kito 
mis kalbomis. Būdinga ir tai, 
kad Pekinas kaip tik šiuo me 
tu kazachų kalba paskelbė ke 
tvirtąjį Mao kūrinių tomą. Jis 
skiramos ne itik Kinijoje gyv 
enantiems 500,000 kazachų, 
bet numatytas platinti ir taip 
3,6 mil. Kazachstano gyvent 
ojų Sovietijoje

Ta i įvyksta tuo metu, kai 
sovietai tob’au vykdo Kazach 
stano rusifikaciją, įsako vis la 
bjau iŠstumpti kazachų kalbą 
ir dėl tariamai nacionalinių 
nukrypimų „valo“ žymiu© 
sius Kazachstano partinius da 
rbuotojus. Manoma, kad Cbr 
uščiovas sudaręs Vid. Azijos 
sričių partijos CK biurą, siekia 
labiau su Maskva susisiekti 
TTzbek:staną, Tadžik:staną, 
Kirgiziją Turmenistana is tai 
būtų priemonė sustiprinti 
sienas.

UŽTVENKTA JENISĖJAUS
UPĖ

Didelėm iškilmėm ir ilgais 
mining T s ''patvirtintas pasise 
kimas, kad sovietiniams me 
chanikams pasisekė užtvenkti 
Jenisiejaus upę prie Krasno 
jarsko, kur statoma hidro 
e’ektrinė stotis. Upę užtvenk 
ti Vakaruose — jokia proble 
ma, bet sovietijoje tai nepa 
prastas įvykis, kurį reikia pa 
lydėti džiaugsmo mitingais ir 
sveikinimais. . .

® „Tiesai“ pr.ske’b_& apsaky 
mo konkursą, buvo atsiųsti 
135 apsakymai: pirmoji pre 
mija, 400 rublių, paskirta AI 
donai Baltrūnienei (už apsa 
kymą „Skola“), kitos premi 
jos 100 — 300 rb. paskirtos 
Alg Pociui, Ant. Bieliauskui

Juozui Šiupšinskui.

© ’’’ompozitoriai buvo pa 
kv'esti į Maskvą, kur vyko 
Rusijos kompozitorių valdy 
bos plenumo posėdžiai, viską 
vykdę pagal sovietų trafaretą.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
56.
Barvainio pasiūlymas žmonai pietauti eiti į Vilniaus 

restoraną buvo Viktorijai netikėtas. Jis jai sukėlė atminty 
je eilę prisiminimų, incidentų ir kažkaip nusmelkė per visą 
kūną sujaudinimu. Bet ji greit susivaldė ir, pasižiūrėjusi į 
Tomą, atsakė:

— Jeigu tu nori, eikime. . . Kai ten padoriau papietau 
sime. . . Pagaliau gi mes sostinėje. . . po daugelio jau me 
tų. . . — kalbėjo Barvainienė.

— Todėl aš ir pasiūliau, — atsiliepė Barvainis, nė kiek 
nesvyruodamas, kuo net ir pats stebėjosi.

Pradėjo tyliai lynoti: smulkus, smulkus lietus, lyg tirs 
tas rūkas, pradėjo kristi iš oro ir viską drėkinti. Gatvės as 
faltas pajuodavo. Kai kurios vietos, ypač pašalių akmenys 
pradėjo blizgėti, kaip veidrodžiai. Tas reiškė, kad jau arti 
naši ruduo.

— Tai gal vieno Vilniaus toks lietus, lyg susikondensa 
vęs rūkas neišsilaiko ore. Tokio lietaus nei Klaipėdoje nei 
Palangoje nesti. . . — samprotavo Barvainis.

Nuo ministerijos Barvainiai pasuko Vilniaus restorano 
link. Žmonių Stalino prospekte buvo nedaug. Ir tie, dulkia 
mi lietaus, skubėjo. Kadangi daugumas vyrų neturėjo gal 
vos dangos, tai jų veidai atrodė ašaroją, paraudę ir per jų 
veidus sruveno. . .

— Paskubėkime ir mes, Tomai. . . M atai, kaip žmonės 
bėga. . . Pas mus, Palangoje, niekas taip neskuba. . . _ M a 
nau, ir Klaipėdoje niekas nejaučia tokios skubos būtinu 
mo? . .

— Žinoma. . . O ko skubėti? . . Kur nubėgsi, ką lai 
mesi? . .

— Sako, Amerikoje laiką matuoja pinigais. . .
— Tai Amerikoje skuba ir laimi, o mes ką? . .
— Na, šiuo atveju bent išsivaduosime iš šio įkyraus lie 

taus. . .
— Toks čia ir lietus. . .
Ir Barvainiai vis dėlto skubėjo, nes lietus, nors ir labai 

smulkus, bet nepaprastai skvarbus — skverbėsi per nudėvė 
tus drabužius iki pat, atrodo, kaulų. Bet restoranas Vilnius 
buvo, galima sakyti, čia pat.

Restorane jie rado daug žmonių. Barvainiai suprato, 
kad tai ne vietiniai žmonės. Jų apsirengimas visiškai skirtin 
gas negu vietos žmonių. Moterys pasipuošusios, atrodė,, per 
nelyg. Lyg tai būtų ne kasdieniniai pietūs, bet koks prašmat 
nūs balius.

Barvainiai, truputį sumišę, dairėsi ir nežinojo, kur su 
sirasti vietą. Netikėtai juos pamojo prie mažo staliuko se 
dinti moteris.

— Prašau čia. Čia kaip tiktai dvi laisvos vietos.
Barvainiai, nieko neįtardami tuojau ir prisiartino prie 

pakvietusios moters, ir nustebo, atpažinę joje. . . Adomėnie 
nę. Jie instinktyviai sustojo, svyruodami, sėstis ar pasitraukti, 
bet Adomėnienė jau ištiesė ranką sveikinti.

— O, mes gi pažįstami. . . Tai netikėtas susitikimas. . . 
Prašau, prašau sėstis. . . Gal ir gerai, kad mes, netikėtai susi 
tikome. . . Kitaip — gal ir nesusitiktume. . .

— Tikrai gi, — pri.tarė ir Barvainienė. — Juk visa jau 
praeitis. . . negrąžinama, nepakartojama. . .

— Tikra tiesa. Ir mane galite pasveikinti, — aš jau gy 
dytoja. . . Daug vandens jau nutekėjo mūsų mielu Nemunu, 
daug kas pakito. . . — Adomėnienė kalbėjo tartum gailėda 
masi praeities, kurios ji gal būt neįvertino, protingai nesunau 
dojo.

Tuo metu priėjo kelneris, kuris, pasirodo, pažino Bar 
Vainius ir tuojau prisistatė su patarnavimu:

— Prašau daktarus sėstis, ir aš tuojau atnešiu pietus, ko 
kius mes šiandien turime, — ir mirkčiodamas į šalis, tęsė:— 
Šiandien pas mus nepaprasta diena ir Jūs labai gerai patai 
kėtė, nes šiandien pietūs pirmos rūšies!..

— Kodėl taip draugas kelneris kalba?
-— Matote, kas aplink sėdi? — tyliai jis paklausė, kreip 

damas dėmesį į svetimšalius.
— Kas tai yra?
— Tai Amerikos lietuvių ekskursija — pažangieji, — 

jie sako.
— Štai kas, — atsiliepė Barvainis. — Aš su jais jau bu 

vau susitikęs, bet atrodo čia yra kita grupė. . . — suabejojo 
Baivainis.

— Šitie iš Jungtinių Amerikos Valstybių. . . Pažangie 
ji. . . Jie patys taip sako. Man atrodo-, kad jie dolerių turi 
daugiau, negu proto. . .

— Draugas kelneri, ne taip griežtai. . .
— O kas man jie. . . — numojo ranka kelneris. — 

Beje, čia mane kalbino tūlas misteris. Tai įdomi asmenybė. 
Jis nepasitiki polydovais ir tuo, ką jie kalba. Jis pats, sakė 
si noiįs matyti ir pats išbandyti. Jis bandęs nuo palydovų pa 
bėgti ir pats vienas autobusu važiavęs, bet jį milicija pasivi 
jusi ir grąžinusi. . . Draugui nepasisekė. . .

— Tai kas čia nuostabaus? Gal bijojo, kad nepaklys 
tų. . .

__  Taigi, — nusiyšypsojo kleneris. —- Jis dabar keikia 
ir miliciją ir valdžią. . .

— Matai, — paerzino ir Adomėnienė, — jis tur būt no 
ri čia įvesti amerikonišką santvarką. . .

— Nežinau. Geriau jūs patys su juo pasikalbėkite.
Kelneris nuskubėjo su užsakymu, o Barvainiai persi 

žvalgę su Adomėnienė, tęsė savo pokalbį.
— Dabar jus galiu vadinti kolegomis, — atvirai ir kate 

goriškai pabrėždama žodžius tęsė Adomėnienė. — Neleng 
vi man buvo šie metai, bet ištesėjau. Reikalavimai, tiesa, 
prie tarybinės valdžios mažesni. Išeina kažkas vidutiniška 
tarp gydytojo ir felčerio. . . Bet aš savo pasiekiau. . .

— Gerai ir padarėte, — sutiko Barvainis.
— Kitokios išeities nebuvo. Su Adomėnu išsiskyriau, 

su kitais nesugyvenau. . . — Adomėnienė ironiškai žvilgte 
rėjusi į Barvainienę, tęsė: — Gal būčiau ir dr. Barvainį su 
žavėjusi, kai jis buvo laisvas, bet nebuvo laiko flirtuoti, rei 
kėjo sėste prie knygų. . .

— Kažin kolegė ar nepervertini savęs, kaip moteris, 
nors, tiesą sakant, mano skoniu — nešpetna. . . Barvainis 
šypsojosi, žiūrėdamas į žmoną.

— Manau, kolegė Adomėnienė turi pagrindo, — atsilie 
pė Barvainienė. Bet kelneris atnešė pietus ir pokalbis nutrū 
ko. O kai atsinaujimo, jis jau gavo kitą kryptį.

— Mes norime grįžti į Vilnių. Vaikai siuaugo, reikia 
juos mokslinti, o mūsų vaikus dominančios aukštosios mo 
kyklos — Vilniuje. Geriausia mums būtų čia gyventi. Bet 
nėra nei darbo, nei buto. Mūsų pastangos čia kaip nors įsi 
kurt; davė tiktai neigiamas pasekmes. Gal kolegė mums ga 
lėtumet kuo nors padėti? Gal esate įgavusi čia įtakos?

— Kuo galėsiu, padėsiu, — neatsakydama į paskutinį 
klausimą, kalbėjo Adomėnienė. — Mes dabar turime viso 
mis jėgomis vieni kitiems, lietuvis lietuviui, padėti, nes mato 
me, kas darosi: Vilniaus gatvės ir namai pilni rusų; daugely
je savo sostinės įstagų lietuviškai negalima susikalgėti: mi 
nisterijos, paštas, geležinkelis, iždinė apsėsta ruskių ir lietuviš 
kai ten, beveik visur, ne tiktai susikalbėsi, bet tave dar iško 
lios, Jeigu lietuviškai prakalbėsi. . . Okupacija kasdien daro 
si vis kietesnė, vis žiauresnė. Švelniai sakant, primityvus rus 
kis mokina vakarietiškos kultūros lietuvį. . . Okupacija mus 
bando visiškai pasmaugti. . . Ar mes, senos garbingos tau 
tos žmonės, sugebėję ruskius valdyti, mokyti ir tvarkyti, ar 
mes galime ramiai į tą pavergimą žiūrėti?!. Laukiniai gi mus 
dabar valdo ir murdo. . . Man kraujas verda, visa tai ma 
tant! . . — Adomėnienė parodė visą savo būdo atvirą griež 
tumą ir statumą. Barvainiai klausėsi ir tylėjo, nes, ką gali ži 
noti arčiau nepažndamas žmogaus ir dar buvusio lyg ir prie 
šiškoje pozicijoje.

Bet Adomėnienė nesivaržė ir tokių klausimų sau nešta 
tė. Ji kalbėjo tiesiai ir atvirai pasitikėdama, kad jie neišduos. 
Ir įdomių dalykų ji papasakojo, ko Barvainiai nei girdėjo, 
nei įsivaizdavo. D. b.
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VEDA KAZYS BARONAS

DAUG DŽIAUGSMO PRISI KĖLIMO ŠVENTĖS 
PROGA, VISIEMS SPORTI NINKAMS ŠIAPUS IR 

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE LINKI Sk. vedėjas.
KOVAS ONTARIO 

MEISTERIS
Pereitą sekmadienį Hamil 

tono jaunių krepšinio koman 
da iškovojo Ontario meisterio 
vardą, baigmėje nugalėdama 
Wellando Notre Dame penke 
tuką dvejų rungtynių bendra 
153:127 pasekme.

Dabar Kovas susitiks su 
Quebeco ar N. Brunswick nu 
gallėtoju visos Kanados meis 
terio vardo išaiškinimui.

Atrodo, kad Hamiltono Ko 
vo laimėjimas yra didžiausias 
lietuvių atsiekimas krepšinyje 
šio krašto pirmenybėse. Linki 
me, kad lietuviai iškovotų Ka 
nados meisterio vardą ir tuo 
pačiu išgarsintų mūsų Tėvy 
nės vardą,

Š. AMERIKOS ŽAIDYNĖS
Atvelykio šeštadienį ir sek 

madienį Clevelande įvyks Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės, sutrauk 
siančios apie 300 sportininkų. 
Kanados SA žaidynėse atsto 
vaus Toronto Aušra ir Vytis, 
Hamiltono Kovas ir Ročeste 
rio Sakalas.

PRIEAUGLIO 
PIRMENYBĖS

Kanados Sporto Apygar 
dos stalo teniso prieauglio pii 
menybės buvo surengtos Ha 
miltone. Be pačių šeimininkų 
— Kovo atstovų, pirmenybė 
se dalyvavo dar Toronto Auš 
ros ir Vyčio sportininkai. Ten 
ka apgailestauti, nemačius vėl 
Ročes.erio ir Montrealio ats 
tovų, kurie gal dar daugiau 
įneštų gyvumo jaunųjų stalo 
tenisininkų kovose. Iš kitos 
pusės reikia džiaugtis, kad 
Kanados stalo tenisas stovi 
gražiam kelyje, nes pasirodę 
trys Kanados klubai, turi gra 
žaus prieauglio tuo pačiu įro 
dydami, kad jie rūpinasi jau 
nimu, mūsų stalo teniso atei 
timi.

Nugalėtojai berniukų A kla 
sėje: 1) Krasauskas (Vyt.), 
2) Raškauskas (Aušra), 3) 
Zabiela (Vytis).

Berniukai B klasėje: 1) 
Krasauskas, 2) Zabiela, 3)

Gvildys (Vytis). Berniukai
Č kl.; 1) Zabiela, 2) Gvil 
dys, 3) Kolyčius. Berniukai D 
kl.: 1) Krikščiūnas (Aušra), 
2) Gvildys, 3) Sabaliauskas 
(abu Vytis).

Mergaitės A klasė: 1) Sa 
baliauskaitė, 2) Nešukaitytė 
(abi Vytis), 3) Kudabaitė 
Kovas). Mergaitės B kl.: 1) 
V. Nešukaitytė (Vytis), 2) 
Kudabaitė (Kovas), 3) Gus 
tainytė (Vytis). Mergaitės C: 
Gustainytė (Vytis), 2) Sta 
naitytė, 3) Šopytė (abidvi 
Kovas). Mergaitės D: Nešu 
kaitytė, 2) Stončiūtė (abi Vy 
tis), 3) Kolyčiūtė (Aušra).

Paskutinėm gautom žiniom, 
JAV atvirose pirmenybėse, da 
lyvavo ir lietuviai. Geriausiai 
pasirodė mūsų jaunosios stalo 
tenisininkės: V. Nešukaitytė 
iš Toronto buvo antra, o ha 
miltonietė D. Kudabaitė tre 
čia.

QUO VADIS FASK-TAS?
FASK-tas neįstengęs išleis 

ti atskiro sporto laikraščio, 
nutarė prisiglausti prie Čika 
gos Draugo, išleisdamas kar
tą į mėnesį padidintą sporto 
sk. Toks FASK-to žingsnis, 
visiškai neapgalvotas, užmeta 
visiems sportininkams vienos 
ideologijos antspalvj, visiškai 
nesuderintą su šio kontinento 
sportininkų siekimais ir tiks 
lais. Iš kitos pusės, tenka h A 
S K tą paklausti, kodėl jis ne 
pasirinko Naujienų, Lhrvos, 
tėviškės Žiburių ar šio savait 
raščio sporto skyrių, isskirua 
mas tik Draugą? Ar tie laik 
raščiai nėra lietuviški, ar Jie 
„trefni” FASK-tui?

NL red., nereiškiant pre 
tenzijų monopolizuoti sporto 
žinių gavimą, tačiau tvirtai tu 
ri pasakyti, kad FASK-o ži 
nias, duodamos kuriam nors 
'laikraščiui, turi būti duoda 
mos visai lietuviškai spaudai. 
To reikalauja ne tiktai infor 
macijos sumetimai, bet šiuo 
atveju elementarus padoru 
mas.

IŠ LIETUVOS
— Kauno Audiniai iškovo

The Art Institute 
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE“ METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė proga! 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žirigsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽĖS MĖN. 6 D.

Mary Stuart, 16 m..
Vankuverio plaukikė 

geriausia 1962 m. atletė.

jo buv. laikinosios sostinės le 
do rutulio meisterio vardą. 
Antroji vieta teko Inkarui ir 
trečioji — Politechnikos stu 
dentams.

— Baigiasi Sov. S-gos krep 
šinio pidmenybės. Vyrų gru 
pėje Kaunas greičiausiai bus 
aštuntas, o Vilnius — trylik 
tas. Moterų pusėje — Vilnius 
vienuoliktas ir Kaunas dvylik 
tas. Čia meisterio vardą užsi 
tikrino Rygos TTT komandos 
krepšininkės, nepralaimėju 
sios nė vienų rungtynių.

— Vilniaus jaunių žiemos 
lengvosios atletikos pirmeny 
bėse daugiausiai kovojo mūsų 
krašto kolonistai: Kramova, 
Ruchlova, Kurinovič, Visoc 
ka, Goldberg, Zaicov ir kt.

— Donecke vyksta Sov. S-

W. Weiler pasižymėjęs 
Kanados bėgikas, 1962 m. 

pirmavęs bėgikas.
gos jaunių krepšinio pirmeny 
bės. Į meisterio vardą taikosi 
Lietuvos ir Maskvos krepšiniu 
kai.

— Kaune startavo pasaulio 
lengvosios atletikos meisteriai 
— V. Brumelis, Ter - Ovane 
sian ir I. Pres. Rusas šuolyje 
į aukštį atsiekė 2,20 m, tuo 
tarpu gruzinas vėl buvo nuga 
lėtas A. Vaupšo, kurio pasek 
mė šuolyje į tolį buvo 7,80 
(Lietuvos uždarų patalpų re 
kordas). Įdomiausiai; kad šių 
varžybų dalyviai — Brumelis 
ir Ovanesian, neseniai viešė 
ję JAV įvairiose varžybose pa 
žymėjo, kad Kauno halė yra 
vieno geriausių sportinių įren 
girnų mūsų šalyje, žadėdami 
mielai atvykti ir kitais metais 
į Kauną. Tuo tarpu pavergtos

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

FINALAS 3 : 3
Montrealio lietuviai, savo 

grupės nugalėtojai, finale susi 
tiko „Club d’Echecs de Mont 
real“, kuris paėmė kitos gru 
pės pirmąją vietą.

Pirmasis krito Malaiška, ku 
ris kovojo gana energingai seš 
toje lentoje. Jo priešininkas 
buvo Fontaine.

Bagušis gavo tašką be loši 
mo, nes jo priešininkas nesi 
teikė pasirodyti šachmatų klu 
be.

Viliušis, lošęs penktoje len 
toje, priveikė 12-os metų am 
žiaus Coudari, iš kurio po ke 
Jių metų gali pasidaryti geras 
šachmatininkas.

siais ir būdamas geras debiuto 
teorijos žinovas, iš debiuto iš 
ėjo su pozicine persvara.

Nežiūrint to, Žalys, lošęs 
gana atkakliai, vidury lošimo 
ne tik išlygino partiją, bet ir 
perėjo į puolimą, kurio pašė 
koje Williams'o karalius buvo 
sumatuotas 46 ėjime.

Dabar mes galime džiaug 
tis, kad užėmėme pirmą - ant 
rą vietą Montrealio komandi 
nėse pirmenybėse, kuriose iš 
viso dalyvavo 12 komandų.

Mūsų šachmatininkų pasiry 
žimas nugalėti buvo didesnis, 
negu bet kurios kitos koman 
dos. Taip pat joks kitas ka

Žižys labai gerai' laikėsi 
prieš buvusį Quebec’o Provin 
cijos meisterį J. Therien ir at 
rodė, kad jau turėjo remizą 
savo rankose. Gailt, kad bū 
damas „ceitnote“ padarė di 
dėlę klaidą ir pralošė partiją.

Baikovičius kovojo kietai, 
nors jo priešininkas Boileau

pitonas negalėjo savo pareigo 
se viršyti mūsų komandos ka 
pitoną A. Mylę.

PARTIJA NR. 4,
lošta Montrealio komandinių 
pirmenybių finale.

Pirčo gynimasis.
Baltieji: J. N. Williams.

jį spaudė gana smarkiai. Ko 
va tęsėsi virš 4 valandų, ir Bai 
kovičius pagaliau kapituliavo.

Tokiu būdu rezultatas pti 
klausė nuo pirmosios lentos, 
kurioje Žalys lošė prieš vieną 
iš geriausių miesto lošėjų. J. 
N. Williams.

Williams, lošdamas baltai

Lietuvos sporto tarnai, nesilei 
kė informuoti, kad ši halė yra 
statyta nepriklausomos Lietu 
vos vyriausybės pinigais prieš
pat Europos krevšinio pirme 
nybes 1939 m. ir kartu su Kū 
no Kultūros Rūmais — tai di 
dingas atminimas, gražiai 
klestėjusio laisvojo Lietuvos 
sporto. Ar ką didingesnio pa 
statė Lietuvos pavergėjas, vi 
suomet mėgdamas suniekinti 
„budžuazinį“ Lietuvos spor 
tą ? Laukiame atsakymo!

Juodieji: I. Žalys.
1 e d6
2 d4 Žf6
3 Žc3
4 f4

Aštriausias ėjimas šioje pa
dėtyje. Juodiesiems nėra leng 
va išlyginti partiją.

4 . . . Rg7
5 Žf3 0—0
6 Re2 Žbd7
7 e5 Že8
8 Re3 c51?

Norėdami susidaryti kokį
nors kontralošimą, juodieji
daro šį rizikingą ėjimą. 

9dc
Juodieji negali mušti nė 

vieno pėsčio, jei jie nenori 
greitai pralaimėti.

Jei 9. . . dc 10R:c5 ir juo 
dieji negali mušti rikio, nes 
jie praloštų valdovę.

Jei 9. . . de 10Ž:e5 bu aiš 
kia baltųjų pozicine persvara.

M. MAČIUKAS §
<' <

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

SIUVĖJAS į
; AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
; ; Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. £
' ' Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. K
' > 79 ir 81 St. Zotique St. E. I
i j Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltics Investment Corp. |
H Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt. 
H Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. H 
H Už indėlius mokame 8% dividendą. g

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS 

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kl.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman's Woollens &Textiles
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune 
vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

— Prahoje prasidėjo pašau 
linės stalo teniso pirmenybės. 
Į Sov. S-gos rinktinę įtraukta 
tik penkiolikametė Laimutė 
Balaišytė. Silpną formą paro 
dė Algimant .s Saunoris. Į 
sąstatą jis neįtrauktas.

— F. Karoblienė ir šiemet 
dalyvaus Paryžiaus komunistų 
laikraščio Le Humanite tradi 
ciniam bėgime.

— Ieties metime Ukrainai 
atstovauja lietuvis D. Juode 
lė.

— Jaunių stalo teniso pir 
menybėse labai silpnai pasiro 
dė lietuviai, užimdami berniu 
kų grupėje penktą vietą (nu 
galėjo Maskva,- prieš Estiją) 
ir mergaičių tik ketvirtą (nu 
galėjo Gruzija. K. B.

I
 Įvairūs t 
draudimai!
Vacys Zižys t

Įstaigos VI 2-1427. |
Namų LA 3-1084. £

9. .. Va 5 
10 0—0

Dabar baltieji nenodėjo loš 
ti 10 cd 1 l ed R:c3-j- 12 be
V :c3 -f- ir t. t.

10 . . • de
11 fe Ž :e5
12 Ž:<J5 R:e5
13 Rd4 R:d4+
14 V:d4 Re6
15 b4 Bd8
16 Žd5 Vc7
17 c4 Vd7
18
19

Radi 
Vh4

Žg7

Su grąsinimu 20Ž:e7-f-, 
kas priverčia juoduosius ati 
dvigubinti baltųjų pėsčius.

Tokiu būdu baltieji gavo 
du praeinamus sujungtus pės 
čius, kurie paprastai būna stip 
rūs. Tačiau ši padėtis atrodo 
sudaro vieną iš retų išimčių: 
baltiesiems sunku apsaugoti 
savo „stiprius“ pėsčius

19 . . . R:d5
20 cd Vc7
21 Vg5 f 6
22 Rc4!?

Jei 22 ... fe 23 d6-|- Kh8 
24 dc su baltųjų persvara

22 . . . Kh8
23 Ve3 Žf5
Nukelta į 6-tą psl.

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

y,..,,,:, ........................... .
j A. NORKELIUNAS
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS.

i .

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

y ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

;
Sav. P. RUTKAUSKAS

Į 117 — 6th Avenue, Lachine.

£ |
| BELLAZZI - LAM Y, INC I
& DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. I

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 8
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 8
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KARŠČIAUSIA NAMŲ APŠILDYMO IDĖJA

RAYMOND BROS. SUTINKA...

Raymond Bros.namų apšildymo

NEMOKAMAS 
PATARNAVIMAS
RAYMOND BROS. KLIJENTAMS!

aprūpinti jūsų automatinę krosnį reikiamu alyvos kiekiu dar 
šiame ir visuose sekančiuose sezonuose.

Mūsų automatinių krosnių alyva pristatymo metu bus 
y2 cento pigesnė negu dabar.

Mes stengsimės palaikyti pakankamą alyvos kiekį jūsų 
tanke.

Suprantama, rezervui nenormaliai sumažėjus, mes turė 
tume būti tuoj pat painformuojami.

Mes prisiimame pilną atsakomybę už savo klaidas ar ne 
apdairumą, tačiau nei mes, nei kuris kitas pristatytojas negali 

būti įpareigotas atsakyti už sugadinimus arba nuostolius, pa 
darytus jūsų krosnies degikliui dėl jo veikimo arba neveiki 
mo. Lygiai kaip mes negalime būti atsakingi jei negalėtume 
pristatyti alyvos dėl nepaprastų sąlygų, kaip gaisro, streikų, 
nepravažiuojamų kelių ir panašių, ne nuo mūsų pareinančių 
aplinkybių.

Ši pasiūla sudaro tarp mūsų sutartį jūsų alyvos pristaty 
mui. Ši sutartis tęsis automatiškai iš metų į metus be jokių pa 
stangų iš jūsų pusės, bet gali būti nutraukta raštu 30 dienų 
prieš gegužės 31 dieną.

patarnavimo pažymėjimas
Nuo šios dienos Raymond Bros, aprūpins jus, kaipo au 

tomatinės krosnies alyvos rezidencinį klijentą Oil Heating Eq 
uipment patarnavimu be jokių atskirų išlaidų.

Raymond Bros, namų apšildymo patarnavimas suteikia:
A) Metinį priežiūros patarnavimą,
B) Patikrinimą.
C) Krosnies staigaus sugedimo atveju pagalbą.
A) Metiniam priežiūros patarnaviman įeina: krosnies iš 

valymas ir patikrinimas. Patikrinimas dūmų vamzdžių, kami 
no papėdės ir degiklio.

Šildymo aparatūra bus nureguliuota geresniam veikimui 
>r reikalui esant lubrikuojama.

B) Patikrinimo patarnavimas bus atliktas kartą per se 
zoną, tuoj po apžiūrėjimo ir išvalymo. Tyrimai ir patikslini 
mai bus atlikti mūsų technikų, kad išgavus ko geriausią ir eko 
nomiškiausią krosnies veikimą.

C) Staigaus krosnies sugedimo atveju pagalba bus teikia 
ma 24 valandų bėgyje. Alyvos šildymo įrengimai, kurių ap 
tarnavimui šis pažymėjimas yra taikomas, yra tokie įrengimai 
kurie normaliai turi automatinius šildymo įrengimus, varomi 
elektriniais degikliais ir randasi jūsų gyvenamoje vietoje Ray

RAYMOND BROS. NAMU APŠILDYMO SUTARTIS
Aš priimu jūsų pasiūlą pilnai aprūpinti mane krosnies aly 

vos pareikalavime ir pasižadu laike dešimt (10) dienų apsimo 

kėt už man pristatytą alyvą, arba vadovautis Raymond Bros, 

nurodytom mokėjimo sąlygom.

Moksliškai patikrinamos pro kaminą išeinančios nesu Nustatomas pro kaminą išeinąs šilumos kiekis, paprastu
degusios alyvos garai. Rezultate prarandama šiluma. Su nureguliavimu sumažinus temperatūrą iš 650 iki 550 galima 
tvarkoma paprastu nureguliavimu. sutaupyti apie $8,00 per metus.

RAYMOND BROS. 28SAT“

mond Bros, aptarnaujamame rajone.
Raymond Bros, neprisiima atsakomybės negalėdami at 

likti aukščiau minėtų patarnavimų dėl sekančių ir joms pana 
šių priežasčių: karo, gaisro, potvinio, streiko, avarijos, nenu 
galimų gamtos kliūčių, karališko sosto priešų ar valdžios truk 
dymo.

Raymond Bros, pasilieka sau teisę nutraukti patarnavi 
mus bet kuriam savo klijentui, jeigu pagal Raymond Bros, 
nuomone tokio klijento šildymo įrengimai- arba jų reguliavi 
mo prietaisai yra nebevartotini, nusidėvėję, žemiau minimali 
linės kokybės arba nebepataisomi dėl nebėsamų reikiamų da 
lių. Toks klijentas gali tačiau pats padaryti Raymond Bros, 
rekomenduojamus pataisymus ir kvalifikuotis tolimesnam na 
mų apšildymo patarnavimui. '

Vienintelės jūsų išlaidos būtų už keičiamas dalis, už pa 
keitimą ir darbą įstatan naują šilimos perdavėją, liepsnovietę 
ar alyvos tanką jei to prireiktų.

Klijentas arba Raymond Bros, gali panaikinti arba su 
stabdyti šį patarnavimą, bet kuriuo metu be jokio įspėjimo ir 
šia patarnavimas automatiškai sustoja, jei jūs nustojote būti 
Rajmond Bros, krosnies alyvos klijentu.

I Spausdintom raidėm Klijento
I Pavardė Parašas.
I...............................................................................................................

Gatvė................................Adresas.........................
I . ............................................................................
I
| Miestas...........................................................................   . .

Moksliškai patikrinus jūsų degiklio veikimą, nuregulia 
rus No 5CO2 į No 10CO2 galima sutaupyti apie $30.00 per

Moksliškai išmatuojama trauka virš liepsnos.

ĮSIGALIOJA
TUOJ PAT

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Visi RAYMOND BROS, klijentai, SENI IR NAUJI, 
naudoją rezidencinių krosnių alyvą, gaus NEMOKAMĄ 
PATARNAVIMĄ, plius metinį šildymo įrengimų iš 
valymą bei patikrinimą BE JOKIO S P E C IA - 
LAUSMOKESČIO.

Nuo dabar Raymond Bros, 
aptarnaus nemokamai... Jūs 

mokėsit tik už alyvą
Nuo dabar iš Raymond Bros, jūs gausite VISKĄ tik 

už alyvos kainą. Jei dar nesate Raymond Bros, klijentas, 
kreipkitės šiandien ir įsigykite sutartį, kuri garantuoja NEMO 
KAMĄ PATARNAVIMĄ BEI IŠVALYMĄ.

Skambinkite Raymond Bros, 
namų apšildymo patarnavimą 

šiandien!

D0.6-0515
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haaai^ltom
REMKIME JAUNIMO LIETUVIAI RINKIMINĖJ 

PASTANGAS KAMPANIJOJ

KAVUTĖ. . . NIAGAROS PUSIASALIS
VASARVIETĖS FISHE R’S GLEN PRAEITIS 

IR DABARTIS

Dr. Jono Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelio Tauti 
nių Šokių grupė dešimtmečio 
proga rengia š. m. balandžio 
mėn. 27 d. A. V. par. salėje 
koncertą - šokių vakarą. Pro 
gramoje matysime Tautinių 
Šokių grupę išpildant šokius 
iš ateinančios Tautinių Šokių 
šventės Čikagoje repertuaro. 
Šokius lydės 11 asm. liaudies 
instrumentų orkestras, be to 
išgirsime porą mūsų jaunų 
menininkų dainuojant ir skam 
binant pijaninu. Visas vakaro 
pelnas yra skiriamas padėti 
mūsų tautinių šakių grupei nu 
vykti į II-ją Tautinių Šokių 
Šventę Čikagoje: Paremkime 
savo atsilankymu mūsų jau 
nuosius menininkus.

KOMUNISTŲ 
PRIEŠRINKIMINIS

susirinkimas buvo „pagadin 
tas" vietos lietuvių, vengrų ir 
ukrainiečių, kada jie pikieta 
vo susirinkusius simpatikus ir 
aštriais antikomunistiniais šū 
kiais ,,pagadino“ visą prieš 
rinkiminę komunistų propa 
gandą Cannon y-vės esančioj 
salėje. Būtų prieita ir prie ašt 
rūmų, tik atvykusi RCMP ir 
vietos policija „atšaldė“ dvie 
jų pusių nuotaikas. Nieks ne 
girdėjo ir pačio susirinkimo 
uždarymo, nes iš Toronto at 
vykęs komunistų „politrukas“ 
A. Dewhurst buvo salėje per 
šauktas net tris minutes šūkiu 
,,Fight communism“ ir dvira 
čių signalinėm triubelėm. Įvy 
kį plačiai aprašė Toronto ir 
Hamiltono sppuda, vietos ir 
CBC televizija.

PASKUTINIAIS 
DUOMENIM

Hamiltone gyvena 2,215 
lietuvių, kurių tarpe yra 1,150 
vyrų ir 1,065 moterys. Neto 
limas Burlingtono m. skaito 
85 lietuvius. Mūsų miestas yra 
trečias didžiausias lietuvių su 
sibūrimas Kanadoje.

KITĄ SAVAITĘ, 
mūsų jauniai krepšininkai iš 
vyksta į Clevelandą, kur bus 
tryliktosios Š. Amerikos lietu 
vių krepšinio ir tinklinio pir 
menybės. Kovo jauniai, iško 
voję Ontario meisterio vardą, 
žada stipriai ginti Kanados lie 
tuvių meisterio vardą. Sėk 
mės! K. B.

CHORO ŽINIOS
— Bosų partijos narys p. 

Budnikas, nelaimingai pasly 
dęs, grįžtant iš Delhi, Ont. b- 
nės vasario 16-tos minėjimo 
koncerto, susilaužė kovą. Cho 
ras linki greičiau pasveikti.

— Choro repeticijos vyks 
ta reguliariai kiekvieną sek 
madienį, po pamaldų ir penk 
tadienį 7 vai. 30 min. vakare. 
Laukiama ypač vyrų balsų.

Sveikiname jaunosios kar 
tos atstoves, įsijungusias į A. 
V. par. chorą: p-lę Antanaity 
tę, p-lę Tumaitytę ir p-lę La 
tauskaitę.

Neturėdamas choras sa 
vo pianistų, jaučia pareigą iš 
reikšti nuoširdžia padėką to 
rontietei p-lei D. Skrinskaitei, 
už nuolatinį bendradarbiavi 
mą. V. P. — koresp. J. P.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

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

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas. 
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Hamiltone įvykęs komunis 
tų „darbo masių” mitingas, 
pagal Hamiltono ir Toronto 
didžiąją spaudą, sutraukė 25 
simpatikus ir tiek pat priest 
ninku iš naujų ateivių. Kaip 
Toronto ,.Globe and Mail” 
pastebi: tai lietuviai, ukrainie 
čiai ir kiti naujieji ateiviai pi 
kietavę salę ir privedę mitin 
gą prie visiško nepasisekimo. 
„Globe and Mail” įsidėjo 
didelę lietuvio nuotrauką, ra 
dantį pirštu į komunistėlį, ban 
danti kiršinti žmones prieš 
amerikoniškąjį „kapitalizmą“ 
čia Kanadoj. Įdomu, ar jie ir 
gi verkšlentų, jei tėvas Nikita 
turėtų sąlygas gabenti savo ra 
ketas į Kanadą, kaip darė Ku 
boję. Apie tai, jie neužsimena 
nė vienu žodeliu. Po nepasise 
kusio mitingo, jie kaltina net 
R. C. M. P., kad ir jie prisidė 
ję prie šio „purvino“, darbo.

V. P.
PIRMAIS NAUJOS LN V- 

BOS POSĖDIS
įvyko kovo 31 d. Jį atidaryda 
mas pirm. St. Bakšys pranešė, 
kad v-ba atliko paruošiamuo 
sius statybai darbus ir suce 
mentavo LN narių jėgas, pa 
skutiniam šuoliui — pastatyti 
namus.

Toliau sekė lėšų telkimo 
svarstymas. Nuostabausia yra 
tai, kad dažniausiu atveju, pra 
eityje šis punktas buvęs v-bos 
priimamas absoliučia tyla, šio 
je v-boje susilaukė gyviausių 
diskusijų. V-bos p-kas prašė 
priimti nutarimą, kad kiekvie 
nas v-bos narys įpareigoja 
mas iki gegužės 1 d. surinkti 
ne mažiau kaip po 2000 dol. 
Šiuo klausimu pasisakė eilė 
narių, užtikrindami Susirinki 
mą.

Perėjusi prie pareigų pasi 
skirstymo, V-ba priėmė šią sa 
vo sudėtį: Administracinė v- 
ba: G. Palmer, vicep.; Gr. Ja 
seviičius, sekr.; Ant. Jusyš, 
ižd.; Pov. Kanopka, reikalų 
vedėjas; J. Šarapnickas, met 
raščio redakt.

Statybos k-ja: F. Rimkus, 
J. Kažemėkas, Alf. Patamsis,
J. Rakauskas, V. Saliklis ir 
Pr. Sakalas.

Eksploatacijos k-ja: Ant. 
Lukoševičius, Ir. Kažemėkai 
tė ir Pr. Šiulys.

Kultūros ir Pareng. k-ja:
K. Mikšys, VI. Bernotas, Ant. 
Kaušpėdas ir Pr. Enskaitis.

Pinigams iš LN ein. s-tų iš 
imti ir čekiams pasirašyti, v- 
ba išrinko St. Bakšį, Ant. Jusį 
ižd., Pov. Kanopa, reikalų 
tik su šių visų trijų pareigu 
nų, parašais kartu. Sk. St. . .
• Prieš metus Hamiltone mi 
rūsio Stasio Gudinsko mirties 
sukaktuvės, kovo 30 d. buvo 
paminėtos pamaldomis.

— Naujoji Hamiltono Atei 
tininkų Sendraugių skyriaus 
valdyba pasiskirstė pareigo 

mis: J. Pleinys — pirm., K. 
Mileris — vicep., M. Kėžinai 
tytė — sekr., A. Bugailiškis 
— ižd. or B. Juozapavičienė

Atkelta iš 4-ro pt>l.
jo paskutine filmų bendradar save režisavo jis pats. Dažnai 
be, dar nepilnamete, Sarah direktoriai sėdėdavo ant išpai 
Miles. Nepilnametė. . . neno šytų kėdžių; filmuotojai pa 
romis, bet kaip nuoširdžiai, tardavo direktoriams ką, 
net pasakytų saldžiai, jis nūs'’ kaip, iš kurios padėties filmuo
šypso: nepilnametė! Kad vi 
sos moterys būtų tokios pil 
nos jų pilnuose metuose... Ger 
biamieji, Čia kiek nukrypta 
kaip ir į nepopuliarią gyveni 
mo pusę, jei tokius dalykus va 
dintume tokiu vardu.

Klausimas (rodos vokie 
čio), ką jis galėtų pasakyti 
apie savo „pakorimą“ tokiam 
tai filme? L. Harvey galvoja, 
bando prisiminti. Neprisime 
na. Reikėtų atsiklausti jo spau 
dos agento.

Filmų vadovai turėtų ga 
minti taip, kad nereikėtų fil 
minės cenzūros. Kaip ir kitų 
rūšių menai kuriami be cenzu 
ros. Iš esmės jis prieš cenzu 
rą, nežiūrint, kokiais vardais 
ar tikslais bebūtų vykdoma.

Jam geriau išsireikšti teat 
re ar filme? — Abi meno rū 
šys taip skirtingos, kad jų ne 
galima lyginti. Teatras, kinas 
turi visai skrtingą išsireiškimo 
būdą, skirtingą, priėjimą prie 
žiūrovo. Šių metų pabaigoje 
jis galvoja kiek pavaidinti teat 
ro scenoje Los Angelėje, San 
Francisce, kitur.

Eilė kūrinių, parašytų prieš 
200 metų ar panašiai, yra 
daug nemorališkesni, net vul 
gariškesni, nei eilė dabar para 
šytų; bet senieji vaidinimai ir 
dėl jų netrukšmaujama, nes 
tai jau istorinė praeitis. Mirų 
siems dažnai duodama dau 
giau pagarbos.

Kodėl jis ėmėsi režisuoti sa 
vo paskutinį filmą „The Cere 
mony”? —ir su juo pagaminti 
39 filmai. Oficialiai ten jį re 
žisavo, direktoriavo kiti asine 
nys, nors iš tiesų daugiausiai

H. ŠALPOS FONDO
K-tas nuoširdžiai dėkoja vi 
siems aukotojams, kurie savo 
auka, daugiau ar mažiau, pri 
sidė j o prie šios rinkliavos pa 
sisekimo. Ši rinkliava davė $ 
1015, taigi daugiau nei 1961 
metais, kuomet buvo surinkta 
aukų $970.01. Šie skaičiai ro 
do, kad lietuviai supranta ir 
įvertina lietuviškos šalpos rei 
kšmę tremtyje ir šį darbą re 
mia. Tai didelis paskatinimas 
Šalpos k-tui ir toliau dirbti šį 
kilnų darbą.

H. Šalpos Fondo K-tas.
KARTŪNO BALIUS

Hamiltono teatras „Auku 
ras,, vad. Elenos Dauguviety 
tės - Kudabienėj, stato Ketu 
rakio komediją „Amerika Pir 
tyje”, kurios pastatymu prieš 
vintas teatras.

Be to, ponios ir panelės tu 
50 metų Liteuvoje buvo atgai 
lės progos pademonstruoti sa 
vo skoningą apsirengimą. Pen 
kioms ponioms ar panelėms, 
dėvinčioms gražiausiomis kar 
tūno suknelėmis, bus skiria 
mos penkios piniginės premi 
jos. Šiais metais premijas pa 
skirstys patys svečiai, nes prie 
įėjimo kiekvienas gaus tam tik 
rą balsavimo kortelę.

Kartūno balius, rengiamas 
ateitininkų, įvyks gegužės 4 
d., 7 vai. vak., Ukranian Com 
munity Centre, 170 Parkdale 
Ave, No.

ŠIURPI STATISTIKA
Romoje Bibliniame Institu 

te atidaryta paroda vaizduo 
j anti katalikų Bažnyčios per 
sekiojimą komunistiniuose 
kraštuose. Pabaltijo skyriuje 
rodoma, kad Estijoje visi ten 
dirbę 11 katalikų kunigų ir 
vysk. E. Profittlich buvo suim 
ti ir dingo, Latvijoje iš 200 ka 
talikų bažnyčių liko tik 70, 
Lietuvoje per 700 katalikų ku 
nigų buvo deportuoti ar nužu 
dyti. Visuose komunistiniuose 
kraštuose 55 vyskupai nužudy 
ti, 109 suimti ir 90 pašalinti. 
Nuo komunistų teroro žuvo 
per 61,000 kunigų ir kitų dva 
siškių. Komunistai uždarė 334 
katalikų mokslo ir švietimo 
įstaigas, 31,779 bažnyčias ir 
per 400 katalikų spaudos or 
ganų. (Iš „Valis-Esti“, Stock 
holm, nr. 45). E.

ti; direktoriai šūktelėjo: 
„Gerai, mano vaikai, šauki 
te!“. Sutarus dėl šio filmo, ne 
išgalėjo samdyti norimo rėži 
sieriaus, o vidutinio didumo 
žuvelių nenorėjo. Kai kurie fil 
mų direktoriai neblogai nusi 
mano techniškai, daro gerus 
filminius šūvius, nereikšmin 
gus filmo lygiui.

Geriausioji aktorė
Svarbiausiuose filmuose dir 

bo dėl to, kad jam patiko ran 
kraščiai, kai kurie brilijantiš 
kai žavūs. Filmavimo metu 
stengiasi mažiausiai dėmesio 
kreipti kamerai, ką pamiršti, 
veikti tarsi niekas jo nematy 
tų, nestebėtų, nepatarinėtų.

Šių laikų geriausia pasaulio 
filmų aktore laiko Elizabeth 
Taylor. Ji yra pilniausiai tobu 
liausią pasaulio aktorė, nepa 
prastai nuostabiai daug duo 
danti ekranui, kaip niekas ki 
tas negali; ji gyva, tikra, ai 
suojanti žvaigždė.

Iki šiol nė viena savo parti 
ja filmuose nėra visai paten 
kintas. Norėtų vaidinti gali 
mai įvairesnes roles. Apie su 
vo paskutinį filmą „The Cerė 
mony“ mano: kaip direkto 
rius — filmas vertas įdėtų pi 
nigų; bet jis kaip direktorius 
apie save, kaip aktorių paša 
kytų: nepakankamas; kaip ak 
torius apie save, ten vaidinan 
tį, pasakytų: kaip gi, geras. 
Tasai filmas stengiasi pavaiz 
duoti nekaltai nuteisto sušau 
dyti pergyvenimus dvi valau 
das prieš sušaudymą. Paga 
liau ten sušaudo ne nuteistąjį, 
bet per klaidą, nuteistojo bro 
lį. 'Iš viso filmo jam labjau 
šiai patiko maldos mistiškame 
kryžių šešėlyje.

Pasikalbėjimuose du kart 
paminėjo Lietuvą. Kad ten gi 
męs, ir kad gyvendamas Pie 
tų Afrikoje, nors namuose 
stengėsi kalbėti angliškai, bet 
toji angliška kalba turėjo lie 
tuvišką, gal kiek rusišką, ak 
centą. ,

Stebėjausi, kaip spaudos 
atstovai puolė su juo fotogra 
fuotis. Beveik pradėjo jį plė 
gyti, prašyti autografų. Tebu 
vo mažutė proga paklausti 
apie ankstesnį susitikimą. Ge 
rai prisiminė, dėkojo už pri 
siųstą lietuvišką spaudą, apie 
jį rašiusią.

ŠACHMATAI. . .
Atkelta iš 5-to psl.

24 Vc3 b6
25 Rb3 a5
26 a3 ab
27 ab be
28 be Bb8!
29 Bei Vb7
30 Bf3 Bfc8
31 g4

Rizikingas ėjimas, kurio 
prumu reikia suabejoti

sti

31 ... Žd6
32 Ve3 Žf7
33 Bg3 Že5
34 g5 Vg4
35 gf ef
36 d6 Bd5!

Padėtis po juodųjų 36 ėji
mo

Williams padarė šį ėjimą 
po 20 minučių apgalvojimo. 
To ėjimo negalimanei girti, nei 
peikti, nes buvo sunku surasti 
ką nors geresnio.

37 • • . Be :c5
38 B :c5 B:c5
39 d7 Vb8 +
40 Kg2 Bc2-j-
41 Kh3 Vfl'4-
42 Kh4 B:h2-į-
43 Bh3 &5 +
44 Kh5 Vdl +
45 Kh6 B:h3 +
46 R:h3 Žf7X

Ežeras ties Fisher’s Glen la 
bai žuvingas. Vasarvietė toli 
nuo didelio judėjimo kelių ir 
vasarotojais ilsisi visiškoje ra 
rnybėje. Nuo Fisher’s Glen 
kalnelių matosi vasarvietės 
Long-Pont ir Turkey — Pont

Tą mažą Šveicariją kaip tik 
ir pamilo hamiltoniečiai ir td? 
rontiečiai.

Hamiltoniečiai A. a. mirų 
šio pulk. J. Kiedraičio šeima, 
S. A. Matuliūnai. N. V. Na 
viekai, A. O. Arštikaičiai, M. 
F. Gujai, I. Varnas, A. J. Ar 
štikaičiai, L. F. Frimanai.

Torontiečiai: dr. M. Aršti 
kaitytė - Ulickienė ir A. A. Ju 
cius, kurie turi vasarnamius 
gražioje aplinkumoje ir vasa 
ros metu per atostogas bei sa 
vaitgaliais su draugais ir pa 
žįstamais per karšČiua, me 
džių pavėsyje ilsisi, arba mau 
dosi bei žvejoja, ir tos lietuvi^ 
kos kolonijos šeimai vis didė 
ja, hamiltoniečiai J. A. Bajo 
raičiai nusipirko sklypą ir sta 
tysis vasarnamį.

Praeitą vasarą Fisher’s 
Glen visai pakeitė savo išvaiz 
dą, tautietis A. Matuliūnas 
nupirko 20 akrų gražaus miš 
ko su ta rezidencija, apie ku 
rią įdėtas aprašymas. A. Ma 
tuliūnas pasiryžo vasarvietę 
praplėsti bei pagražinti, jau 
pravedė kelią privažiuoti ma 
šinoms prie pat ežero, taip 
pat pravedė kelią nuleisti į 
vandenį laiveliams ir dar sta 
tosi du vasarnamius.

Šiuo laiku A. Matuliūnas tu 
ii tris vasarnamius, viename 
pats atostogauja, kitus du 
nuomoja vasarotojams. Vie 
nas vasarnamis turi 11 kam 
barių, kitas 8 kamb., vasarna 
miai su visais patogumais, vir
tuvės su reikalingais indais, 
krosnys elektrinės, šiltas, šai 
teis vanduo.

Maistu apsirūpinimas yra vi 
sai patogus.

Tais vasarnamiais gali pa 
sinaudpti šeimos ir viengup 
giai.

Iš pasikalbėjimo su A. Ma 
tuliūnu, patyriau, kad pasta 
rasis numatęs parduoti prieina 
ma kaina apie 40 sklypų va 
sarnamiams pasistatyti.

Kaip matosi yra galimybės 
tai gražiai lietuviškai kolonijai 
ir daugiau plėstis.

Dar patyriau, kad A. Matu 
liūnas suprasdamas mūsų skau 
tų vargus, dėl neturėjimo tin 
karnos stovyklavimo vietos 
ateinančią vasarą, jeigu skau 
tų vadovybė norės pasinaudo 
ti jo pasiūlymu, leis nemoka 
mai pasirinkti 20 akrų gražaus 
miško plote, įsirengti sau sto 
vykią..

Tai tikrai gražus A. Matu 
liūno pasitarnavimas lietuvis 
kiems reikalams.

Kreiptis pas Mtuliūną šiuo 
antrašu: 772 Upper Welling 
ton, Hamilton, Ont. Telefonas 
383-3958.

Linkiu pp. Matuliūnams iš 
tvermės sekmngai įvykdyti sa 
vo sumanymus.

K. Lukoševičius.

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

TeL EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

Apie 60 milių nuo Hamil 
tono ant Erie ežero kranto 
tarp Port Ryerse ir Normand 
ale, ties vietove Victoria gra 
žioje kalnuotoje vietovėje pri 
siglaudė vasarvietė pavadini 
mu Fisher’s Glen. Vasarviečių 

nui^BUJ ojuuj^į aųg oiaya juu 
daug, bet iš visų ypatingai 
man patiko vasarvietė Fish 
er’s Glen.

Ta vasarvietė jau nuo senų 
laikų aristokratų vasarotojų 
buvo mėgiama, kas matoma 
iš nuotraukos ir aprašymo lai 
kraštyje Reformes 100th. An 
niversary Pictures.

Čia ištisai dedamas to opra 
šymo turinys:

Half a century aco at Fish 
er’s Glen — This scene at was 
once a popular resort showe 
the old Fisher Hause with 
Gra’s, Tennis court in front. 
Fashions for female players 
evidently called for full - len 
noth skirt. This picture was 
taken in 1895 and was loaned 
to the reformer by lorne Oa 
kes of Tavistock.

Nuotraukoje matyti, kaip 
tais laikais moterys žaidė lau 
ko tenisą su ilgom baltom suk 
niom. Tai buvo prieš 67 me 
tus.

Nuotrauką su aprašymu tu 
ri A. Matuliūnas, kuris tą va 
sarvietę nupirko.

Daugiau iš Fishers Glen va 
sarvietės praeities yra tokių ži 
nių bei padavimų:

Kad pilietinio karo metu iš 
Amerikos sukilėliai išsikėlė 
ties Fisher’s Glen, kur ėjo di 
deli mūšiai, ir dar dabar ka 
sant žemę p. Arštikaitis rado 
gerai išsilaikiusią tų laikų ka 
rišką sidabrinę sagą.

Amerikoje laike uždraudi 
mo gaminti ir pardavinėti ai 
koholį (prohibition) Fisher’s 
Glen kalnuose buvo įrengia 
spirito varykla ir naktimis spi 
ritas laiveliais buvo gabena 
mas į Ameriką spekuliacijai.

Seni Fisher’s Glen gyvento 
jai pasakoja, kad spirito va 
ryklos savininkas pridarė dide 
lę spirito atsargą, ir kad poli 
cija neatimtų, tą spiritą užka 
sė į žemę, ir spirito savininkui 
staigiai mirus, paslėptas spiri 
tas ir šiandien yra kažkur Fish 
er’s Glen kalnuose.

Dabartinė Fisher’s Glen va 
sarvietė tikrai verta dėmesio, 
tai mažoji Švecarija: kalne 
liai apaugę šimtamečiais ąžuo 
lais, eglėmis bei įvairiais me 
džiais, kuriuose apsiigyveno 
kaip gamtininkų užregistruo 
ta apie 72 rūšys paukščių gies 
mininkų.

Per visą vasarvietę nuo kai 
nelių čiurlena sriaunus šaltinis 
upelis, kuriame veisasi upėta 
kiai (traut), bei kita žuvis.

Paežerio krantas ir ežero 
dugnas smėlėtas, maudytis ne 
pavojinga, ypatingai vai 
kams„ toli galima bristi lygiu 
dugnu.
<:mtumtxu:»n»t»nntt:nntHntnm> 

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE 

„ PARAMA” 
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4^% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7%%.
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.

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

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
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MONr
LIETUVIŲ KREDITO KO 
OPERATYVAS „PARAMA” 
Velykų šventėms bus uždary 
ta penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Prieš Velykas 
ketvirtadienį „Parama“ bus 
atidaryta ir vakare nuo 4% v. 
iki &y2 vai.

Čekius „Lito“ nariai galės 
pradėti rašyti nuo gegužės 
m. 1 d. Depozitų sąskaitų 
atidarymas ir čekių knygų 
čiių išdavimas bus pradėtas 
nuo Atvelykio sekmadienio, 
balandžio mėn. 21 d.

Pakartojame, kad už depo 
zitus bus mokama 3%% pa 
lūkanų apskaičiuojant kas 
trys mėnesiai, bet prirašant 
kas pusę metų.

Už šėrus numatyta mokėti 
ne mažiau kaip 4% % divi 
dendų, skaičiuojant kas trys 
mėnesiai, bet prirašant tik 
gale metų apyskaitą priėmus.

„Lito“ valdybos ir komisi 
jų mėnesinis posėdis kvie 
čiamas bal. mėn. 21 d., sek 
madienį, 8 vai. 30 min. ryto 
banko patalpose.

Velykų sekmadienį „Li 
tas“ bus uždarytas.
„Litas“ persikelia į naujas 

patalpas
Tėvai Jėzuitai sutiko išnuo 

moti „Litui“ savo posėdžių 
salę po Aušros Vartų parapi 
jos klebonija. Patalpos bus 
pertvarkytos ir pritaikytos 
bankinėms operacijoms. Į 
jas „Litas" persikels nuo ge 
gūžės mėn. 1 d. „Lito“ ope 
racijos prie Aušros Vartų pa 
rapijos salės ir 1451 Crawford 
Bridge Ave. nuo tos dienos su 
stabdomas. Naujos darbo 
valandos bus paskelbtos vė 
liau.

SVEIKINIMAI IŠ 
KALIFORNIJOS

B. AV klebonas T. J. Bo 
revičius ir filmų aktorė Rūta 
Kilmonytė - Lee, montrealie 
čiams atsiuntė velykinių svei 
kinimų. T. J. Borevičius ten 
vedė rekolekaijasi, pakviestas 
klebono kun. Kučingio.
• P. Petrulis, verdunietis, 
apie du mėnesius praleidęs 
Pietų , Amerikoj e, Argentine 
je ir Brazilijoje, daug matęs 
ir apsipažinęs su tenykščiu gy 
venimu, sugrįžo, aplankęs sa 
vo artimuosius giminaičius, 
pas kuriuos jis viešėjo.
• K. Jokubauskienė, kelias 
savaites praleidusi Floridoje, 
sugrįžo įdegusi saule. P. Jo 
kubauskienė atvežė žinių, kad 
Montrealyje lankysis Holly 
woodo korespondentas p. Ka 
ributas ir advokatas Feliksas 
Valys.
• P. Sibitis, lasalietis, gavo 
širdies priepuolį ir turėjo at 
sigulti į Lachinės ligoninę, 
kur gydomas dr. J. Šemogo 
priežiūroje.
• Inž. Kongelis, apie metus 
laiko praleidęs Afrikoje, 
Dramblio kaulo krašte, kur 
vedė darbus, sugrįžo į Mont 
realį.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ . _ _ 
ketvirtadieni 2-4'p' m' 

antradienį ir Į 
penktadienį r P' m’ 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W. 

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

|REAL
MONTREALIO STUDEN 

TŲ SĄJUNGOS 
susirinkimas įvyks ne balan 
džio 5 d. 8.30 vv. klebonijos 
posėdžių kambaryje, bet ba 
landžio m. 26 dieną. Pramato 
mos įdomios diskusijos. Kvie 
čiami nariai ir svečiai.

PARAPIJOS ŽINIOS 
AUŠROS VARTŲ

Didžioji savaitė.
Ketvirtadienis, 7.30 vai. va 

kare: iškilmingos šv. mišios.
Penktadienis, 7 vai. vak.. 

Iškilmingos liturginės apeigos.
šeštadienis, 6 vai. vakare: 

Iškilmingos liturginės apeigos; 
tuoj po apeigų bus laikomos 
šv. mišios.
. .Velykos: 6 vai. Prisikėli 
mas, procesija ir šv. mišios, ki 
tos mišios kaip sekmadienį.

Vysk. V. Brizgys teiks Pir 
mąją komuniją ir Sutvirtini 
mo sakramentą. Atvelykio se 
kmadienį, balandžio 21d. Šeš 
tadienį prieš Atvelpkį vaiku 
čiai atliks savo pirmą išpažin 
tį 1 vai. po pietų. Ta proga 
bus atliekama ir iškilmių repe 
ticija.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Didžioji savaitė:
Ketvirtadienį 6 vai. 30 m. 

vakare išpažintys, 8 vai. pa 
maldos — šv. mišias, komuni 
ja ir šv. sakramento išstaty 
mas.

Penktadienį, 3 vai. pp. pa 
maldos — Kristaus kančiai ir 
mirčiai prisiminti ir iškilmin 
gas Kryžiaus pagerbimas; 8 v. 
v. kryžiaus keliai ir . pamoks 
las.

šeštadienį 7 vai. v. ugnies 
ir vandens šventinimas ir Ve 
lykų vigilijos mišios.

Velykos: 6.30 ryto Prisikė 
limas, kitos mišios kaip sekma 
dienį — 9, 10 ir 11 vai.

Sutvirtinimo sakramentas ir 
pirmoji komunija bus Atvely 
kyje 9 vai. ryto. Išpažintis ir 
pasiruošimo pamoka šeštadie 
nį, bal. 20 d. 3 vai. po pietų.

šv. Kazimiero klebonijos 
telefonas LA 1-9930. Visais 
reikalais kreiptis tiktai šituo te 
lefonu. Parap. salės telefonas y 
LA 2-0385.

Mirė Vincas Kreivaitis, 
53 m. laidotuvės trečiadienį 
10 vai. ryto; Domicėlė Milių

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P.. MILLER

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

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

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

1155 Dorchester Blvd., W., 
Tel. i 866-7672

APIE HAMILTONO LIETUVIŲ B-NĖS V-BOS 
VEIKLĄ”

gesti jų, — toks pasisakymas 
yra ir naudingas ir pageidau 
jamas.

Tokia antrašte „Naujieno 
se" kovo 13 d. tilpo K. Luko 
Ševičiaus, Hamiltono B-nės
nario, kritiška B-nės valdybos 
pirmųjų kadencijos metų veik 
los apžvalga (valdyba yra iš 
rinkta dviem metam). Savo 
pastabas K. L. pavaizduoja 
faktais ir palygina, kaip kar 
tais norima pasireklamuoti ir 
kokia yra tikrovė. Kadangi 
B-nė atlieka didelį lietuviškų 
reikalų puoselėjimo darbą, 
manau, kolonijos tautiečiams 
bus įdomu susipažinti su K. 
'L. valdybos veiklos vertini 
mu. Mūsų kanadiškoji spauda 
pasitarnaus, jei ras vietos savo 
skiltyse ir įdės to straipsnio iš 
traukas.

. Aplamai imant, nepalankiai 
atsiliepti apie visuomeninę 
veiklą nėra dėkingas uždavi 
nys. Yra žinoma, kad kiekvie 
nas veiksmas iššaukia atavei 
kį. Lengva bet ką sukritikuo 
li. Norint, galima visur rasti 
šešėlių. Sunkiau yra darbas 
dirbti ir, kaip sakoma, neklys 
ta tas, kas nieko nedaro. Bet, 
kitą vertus, pozityvi kūrybinė 
kritika, kai siekiama vien įneš 
ti sveikų pataisų, padaryti su
Į-------- H--------!- M -- ------- -M ------------- >

vienė, 68 m. — laidotuvės tre 
čiadienį 9 vai. ryto.

Rekolekcijos, kurias vedė 
T. K. Bučmys, OFM, pavyko 
labai gerai, parapijiečiai skail 
tingai dalyvavo.
• Serga SLA nariai: Pov. 
Kalpokas ir VI. Brazys.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Vajus pratęstas iki gegužės 
5 dienos. Vajaus metu įstojan 
tieji į klubą, nemoka įstojamo 
jo mokesčio. Klubas laukia 
naujų narių.

Nauji Klubo nariai: Anelė 
Gudžiūnienė, Algirdas Pet 
rauskis, Maik Taparauskas, 
Vladas Pociukonis, Ona Ba 
rauskas, Elzbieta Alinauskie 
nė.

Pasitarimas v-bos su staty 
bų specialistais buvo rimtas ir 
produktingas. Susitarta, kad 
architekaas P. V. Zubas ir inž. 
P. Janulionis paruoš škicinį 
Klubo pastato projektą.

Mirė Klubo nariai: D. Mi 
liuvienė ir V. Kreivatis.

Serga: A. Matulis, P. Kaipo 
kas, J. Moskevičienė.
• Dr. P. Lukoševičius Lachi 
nes ligoninėje tikrina sveikatą 
Dr. J. Šemogo priežiūroje.
• Pp. Barauskai išsikelia į Či 
kagą šį ketvirtadenį. i

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai. 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q„ 
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių. 
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma. 
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekilti, turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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. 
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Ved. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472.
Nedarbo laiku paskolų ir kitai* skubiais reikalai* 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

P. K. Mileris, B-nės valdy 
bos narys ir korespondentas, 
savo straipsny „Antruosius 
metus pradedant „tarp kitko, 
rašo: „Praktika parodė, kad 
per pirmuosius tmetus naujai 
išrinkti žmonės tik spėja apsi 
prasti su savo darbu ir tik ant 
rieji metai gali būti jau darbe 
patyrusių metai“. K. L. su tuo 
pasakymu nesutinka. Aiškina, 
jog tas teigimas nėra pagrįs 
tas; prisimena buvusių valdy 
bų veiklą. Nesutinka ir su ko 
respondento išvedžiojimu, jog 
„Jau pirmieji metai parodė, 
kad patikėtas uždavinys buvo 
atliktas jei ne geriau, tai bent 
neblogiau. K. Lukoševičius 
yra tos nuomonės, jog uždavi 
nys buvo atliktas labai blogai, 
ir tai patvirtina pavyzdžiais - 
- faktais, būtent:

1. 1962 m. Otavoje įvyko 
jubilėjinė KLB Krašto Tary 
bos sesija. Hamiltono Lietu 
vių B-nės valdyba nerado rei 
kalo į tą svarbų suvažiavimą 
deleguoti savo atstovo, padary 
ti pranešimą apie savo veiklą, 
kaip tuo tarpu mažesnės kolo 
nijos kaip Oakville, Delhi ir 
kt. ten būvi atstovaujamos.

2. Naujai Hamiltono v-bai 
buvo perduotas KLB Kr. v- 
bos pavedimas 1962 m. au 
ruošti Hamiltone Kanados 
Lietuvių Jaunimo dieną. Vai 
dyba ne tik to uždavinio ne 
įvykdė, bet Kr. valdybai tuo 
reikalu pakartotinai pasiteira 
vus, Hamiltono B-nės v-ba 
nerado reikalo į užklausimus 
atakyti, — taip skundėsi Kr. 
Tarybos sesijos metu Otavoje 
Krašto v-bos pirm. Stp. Kęs 
gaila.

3. Apie rengtą Kariuome 
-zhės dienos minėjimą - balių
1962 m. valdyba per spaudą 
buvo painformavusi visuome 
nę, kad „Yra pakviestos vi 
siems dar nematytos pajėgos 
meninei programai atlikti“, ta 
čiau jokios meninės progra 
mos nebuvo. Gi vėliau spau 
doj buvo įdėta žinutė, jog „to 
kio pabūdžio subuvimo Hamil 
tone dar niekad nėra buvę“. 
Taigi ne tik išpūsta, bet ir pra 
silenkta su tiesa.

4. 1962 m. atstovų rinki 
mai į K. L. B. Tarybą praves 
ti netinkamai: nebuvo prisilai 
kyta rinkiminių taisyklių. K. 
L. išvardija keletą padarytų 
prasilenkimų su nustatyta tvar 
ka ir daro išvadą, j op dėl tų 
priežasčių tebelsavo visai ma 
žas skaičius narių.

Toliau K. L. reiškia pagei 
davimą, kad ir šiais metais B- 
nės valdyba duotų savo vienų

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

LITUANISTINIS - PĖDA 
GOGINIS SEMINARAS 

sekančią savaitę (didįjį penk 
tadienį) paskaitų neturės.

Darbas pradedamas gegu 
žės 19 dieną (penktadienį).
7.30 — 8.10 vai. „Kristijonas 

Donelaitis“ — Iz. Matuse 
vičiūtė.

8.15 — 8.55 vai. „Abėcėlės ra 
šymas“, A. Rinkūnas.

9.00 — 9.40 vai. Lietuvių kai 
ba, A. Gurevičius.

metų darbų apyskaitą — su 
šauktų metinį B-nės narių susi 
rinkimą, kuriame tautiečiai 
galėtųpasisakyti vienu kitu 
klausimu bei pareikšti naujų 
sumanymų ir kt.

Baigdamas valdybos veik 
los aprašymą, K. L. pastebi, 
kad jo išdėstyti faktai yra tai 
komi ne visai valdybai, bet tik 
vadovaujantiems. ( ? !R.).

Prie K. Lukoševičiaus vai 
dybos veiklos aprašymo nore 
čiau pridėti savo trigrašį. Ka 
žin, ar nebus K. L. per plačiai 
užsimojęs, pasirinkdamas mū 
sų vieną dienraščių savo nuo 
monei pareikšti. Ar ne būtų 
užtekę, šiuo atveju, parašyti i 
mūsų kanadišką spaudą? Iš 
kelti aikštėn tik kolonijos šei 
myniniai reikalai, paliesta 
vien mažiau pasisekusi valdy 
bos veiklos dalis, tad ar vertė 
jo sukelti tiek dulkių? O juk 
kiek gerų darbų v-ba yra pa 
dariusi I

Dabar sustokim trupuč ties 
K. Lukoševičiaus išdėstytais 
faktais. Kartais susidarome 
nuomonę apie įvykį, nebūda 
mi su juo gerai susipažinę, — 
tada jis vienaip atrodo, o kai 
tenka su juo arčiau susipažin 
ti, visas aplinkybes išsiaiškin 
ti, dažnai reikalas įgauna vi 
sai kitą šviesą. Svarstydama 
vieną ar kitą klausimą, valdy 
ba, be abejo, jieško geriausio 
sprendimo ir tik kai pasitaiko 
nenugalimų sunkumų, ji yra 
verčiama to sprendimo atsisa 
kyti. Tikėsimės, kad valdy 
ba artimiausia proga supažin 
dins visuotinį narių susirinki 
mą su metų bėgyje atlikta 
veikla, duos savo darbų apy 
skaitą.

Kalbant apie Kariuomenės 
dienos minėjimą, reikia pripa 
žinti, kai valdyba, ruošdama 
minėjimą, padarė viską, ką 
galėjo. Ji užsitarnavo įvertini 
mo. Lenkiu aavo galvą. Jei 
kas pasigenda daugiau dvasi 
|uo peno* patriotinius jaus 
mus žadinančių ir stiprinai! 
čių momentų, gal tektų žvilga 
nį nukreipti į mūsų savanorius 
• kūrėjus, veteranus. Jų turi 
me čia gražią šeimą. Vetera 
nų talkininkavimo nesimatė. 
Dabar gi, kada kolonijoje

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 
blankų pildymo patyrimo. 

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896 

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

p. A. Matulio bute 
7686 Edward St,. LaSalle. 

Sekmadieniais asmeniškai 2— 
4 p. m. Kaunas Restorane. 

2587 Ontario St East 
Taipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės, valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai — 
Žemė — Paskolos

P. Jasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE 

t?oyal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemount Blvd. 

TeL 722-2472.
S-tos Lite No. 752.
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SVEIKINTINAS KLEBONO 
IR iPARAPlIJOS KOMITE 

TO NUSISTATYMAS
Šv. Jono par. klebonas kun. 

P. Ažubalis pamokslo metu 
pranešė, jog buvo gautas pa 
skatinimas steigti parapijinį 
kredito kooperatyvą, čia po 
puliariai vadinamu bankeliu, 
arba bent leisti prie parapijos 
veikti neseniai įsteigto Prisikė 
limo parapijos bankelio sky 
riui. Kun. Ažubalis pareiškė, 
kad jis ir parapijos komitetas 

nutarė nei vieno 
nei kito žygio nesimti. Esą, 
parapijos pirmutinis tikslas rū 
pintis tkinčiųjų dvasiniais rei 
kalais.

Antro bankelio įsteigimu 
įnešus nesklandumų į Toron 
to kolonijos gyvenimą, kun. 
Ažubalio bendruomeniškos 
dvasios apsisprendimas svei 
kintinas. Tai doras lietuviškas 
nusistatymas. Kor.

vienbalsiai

yra įsisteigęs Lietuvių Vetera 
nų S-gos Ramovės skyrius, tu 
rime pagrindo laukti, kad pa 
dėtis pasikeis. Ramovėnai ne 
apvilkite!

Kas liečia K. L. pageidavi 
mą sušaukti visuotinį B-nės 
apylinkės narių susirinkimą, 
— valdyba neturėtų to pa 
miršti. Tai yra statutinis daly 
kas. B-nės apylinkės šeiminin 
kas yra narių susirinkimas: 
jis taria ir sprendžia visus rei 
keltus klausimus. V-ba atsto 
keltus klausimus. V-ba atto 
vauja apylinkei, yra narių su 
sirinkimo padarytus nutari 
mų vykdytoja. Todėl svarbes 
nius reikalus valdyba turėtų 
patiekti narių susirinkimui 
spręsti. Net ir B-nės įstatai 
numato atveją, kada valdyba 
nudelsia sukviesti narių susi 
rinkimą, tada įstatai įpareigo 
ja kontrolės komisiją imtis 
iniciatyvos ir pareikalauti, 
kad valdyba narių susirinki 
mą sušauktų.

Na, ir dėl sąvokos vadovau 
j antie j i valdybai. Manau, v- 
bos veikimo procedūra yra ge 
rai žinoma. Kai svarstomu 
klausimu narių nuomonės ne 
sutampa, balsuojant nusveria 
balsų dauguma. Kitų jėgų pra 
ktiškai valdyboj nėra. Likę 
mažumoje valdybos nariai pa 
prastai pritaria daugumos nuo 
monei, kaip geresnei. Nieko 
kito ir nebelieka. Bet todėl 
skirti narius į daugiau ar ma 
žiau atsakingus už valdybos 
veiklą, mano nuomone, nebū 
tų tikslu. R.

NUOSPRENDIS BUV. 
SS-KŲ BYLOJE 
VOKIETIJOJE

Po daugiau kaip 4 mėn. 
trukusios vad. Kulmfofo by 
los, kovo 30 d. Bonnos teis 
mas paskelbė nuosprendį, ku 
riuo iš 12 kaltinamųjų (b. S.
S. vyrų* kaltintų išžudžius, 
1941 m. Kulmhofo stovyklo 
je apie 150,000 žydų) šeši 
buvo išteisinti, o kiti šeši nu 
bauslti sunkių darbų kalėjimo 
bausmėmis. Du iš kaltinamų 
jų nubausti 15 m. kalėjimo 
bausme, kiti mažesnėmis, 3— 
8 m. bausmėmis. Savo spren 
dime Bonnos teismas pažy 
mėjo, kad žemišką jam teis 
mui yra sunku nubausti už 
įvykdytas piktadarybes, Vo 
kietijoje dar tebevyksta pa 
našios bylos, ruošiama visa 
eilė naujų. E.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Vcrbyla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresas: 6988—16 Avė, 
Rosemount.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS 

2X5 atskiri kambariai. 
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom. 
2-jų mašinų garažas.

Saviem* nuolaida. 
Teirautis: DO 6-6237.
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