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Politiniu įvykiu savaitė c c J c
„RYTŲ DEMOKRATIJAS” TEBEKANKINA BESIŠAKO

JAS MELAS IR APGAULĖ
Kanada susidomėjimo punkte

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

SIBIRO TREMTINĖS VELYKOS CHICAGOJE

Kanada vis dar sudaro vie 
ną is pasaulinio stebėjimo pun 
ktų. Konservatorių laimėjimas 
gerokai maišo ne tiktai Kana 
dos vidaus santykius n reiškia 
si visame jos gyvenime, bet ir 
santykiuose su užsieniais, yp 
ač domina konservatorių nusi 
statymas JAV ir Anglijos atz 
vilgiu.

DIDELIS DIEFENBAKE 
RIO LAIMĖJIMAS 

užtikrina jam teises vykdyti sa 
vo programą. Tiesa, galutinai 
paaiškėjusiais federalinių rinki 
mų duomenimis, liberalai gavo 
49 vietai ir konservatoriai 208 
vietasT'WSb CCF 8, bet vieno 
balso skirtumas nesudaro es 
mės. Konservatoriai turi visas 
galimymes gykdyti savo pro 
gramai.

Kai kas spėlioja, kad Kanada 
pasukusi j dviejų partijų isiga 
Įėjimą, prie kurio mažos par 
tijos netenka savo egzistavimo 
prasmės. Bet kažin, ar su tuo 
galima sutikti, ypač kad nieko 
nėra tokio nepastovaus, kaip 
politika, kuri kinta kasdien. 
Bet pagyvensime ir pamatysi 
me, ar Kanados balsuotojai ne 
apsiriko ar davė konservatoria 
ms progą parodyti, ką jie gali. 
Čia gi laisvas kraštas, kuriame 
ŽMONIŲ BALSAS YRA JŲ

VALIOS PAREIŠKĖJAS.
Deja, ne taip yra sovietijo 

je, kur neduodama teisės nei 
norimų kandidatų išstatyti, 
nei balsuojant pasirinkti kandi 
datus — partijas ir asmenis.

Sovietuose viešpatauja me 
las ir apgaulė, kas kart gauda 
mas vis žiauresnes formas. 
Kaip dabar matyti, žiauriai me 
luoti ir apgaudinėti Chruščio 
va skonkuruoja Staliną. Ne 
kas kitas, bet Chruščiovas sm 
erkė vieno asmens diktatūra 
ir asmens kultą, 
pompa iškėlė kolektyvinės va 
dovybės būtinumą, o dabar
PATS CHRUŠČIOVAS KO 
LEKTYVUMĄ SUTRYPĖ 

ir pasiskelbė vienašmeniu dik 
tatorium. Ir siautėja kaip dik 
tatorius. Ta, ką pats neigė, da 
bar pats daro.

Chruščiovas, atrodo, bus pa 
vergtoms tautoms žiauresnis 
už Staliną. Savo „žygius" dik 
toriaus sostan atsisėdęs, jis 
pradėjo nuo pavergtųjų tautų 
— atsilankymu j Vengriją, ku 
rios laisvės pastangas jis pa 
skandino nelaimingos tautos 
kraujo tvanuose.

Dabar jau matyti, kad
ŠC1OVO DIKTATU 
LIETUVAI BUS

ŽIAURI.
Jau ateina žinių apie naujus

LIETUVIAI VAKARŲ EUROPOJE
Hamburg. Paskutiniu laiku 

didesnis skaičius mūsų tautie 
čių traukia įHambuigą, kur 
yra patogesnės galimybės gau 
ti atatinkamą darbą, įsigyti 
specialybę ir vėliau įsikurti. 
Ateityje mūsų jaunesnieji vy 
rai lankys ir kitus kursus, kad 
įsigijus naujas specialybes. Pa 
stebima, kad Šiaurės Vokieti 
joje lietuviai labjau kruta ir da 
ro didesnių pastaugi! geriau 
ir pastoviau čia įsikurti. Vien 
gungiai labai rimtai yra susiiū 
pinę sukurti ^veikas lietuviš 
kas šeimas.

Hamburge mirė Šv. Teresės 
bažnyčios kunigas klebonas, de 
kanas Antanas Kruessel, gar 
bingas senelis ir didelis lietu 
yjų prietelis, kuris kiekvieni 

suvaržymus, apie Maskvos 
„ežio pirštinių * spaudimą, 
apie Įvedimą visiškos Maskvos 
kontrolės Lietuvos „valdžioje“ 
ir Lietuvos komunistų partijo 
je. Lietuviai daromi aklu /ūsų 
įrankiu.

Tą patvirtina faktas, kad 
Vengrijoje Chruščiovas kaip 
tiktai angliakasiams pareiškė, 
kad kiekvieną kovą dėl laisvės 
jis paskandins žmonių kraujuo 
se.

DĖL DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJOS

vis daugiau nesutarimo. Chruš 
čiovas pasiūlė sustabdyti ato 
minius bandymus, ką Eisenho 
weris atmetė, Eisenhowerie pa 
siūlė sustabdyti atominių bom 
bų gamybą, ką atmetė Chruš 
čiovas.

Kai Anglija sutiko priimti 
atominių bandymų ir atominių 
bombų gaminimo sustabdymo 
pasiūlymą, Rusija atmetė ang 
Iii pasiūlymus, nes Maskva ne 
sutinka su kontrolės reikalavi 
mais.
CHRUŠČIOVAS ATMETĖ 
BET KOKIĄ KONTROLĘ.

Girdi, Maskva nesutiks leis 
ti Amerikos lėktuvams skrai 
dyti virš sovietijos ir ji nesiūs 
savo lėktuvų skraidyti virš 
Amerikos. Tat ir nerandama di 
džiųjų konferencijai pagrindo.

Chruščiovas esą pasitikįs 
pranašesniu ginklu, negu ato 
miniai, tai žmonių gerbūvio ku 
rimu. Deja, jau 40 metų, kai 
anksčiau Stalinas, o dabar 
Chruščiovas skelbia, kad sovie 
tijos žmonės turi „nepaprastai 
turtingą ir laimingą gyveni 
mą”... Bet tokio gyvenimo 
kaip nebuvo, taip ir nėra. Tai 
piliečių maitinimas pažadais, 
kurie niekad neišpildomi.

nepaprasta SUKILIMAI TEBESITĘSIA
Ir Indonezijoje ir Kuboje. 

Indonezijos valdžia pi aso gink 
lų, bet Amerika atsisakė duoti 
bet kuriai šaliai ir pareiškė ap 
gailestavimą, kad sovietija gi 
nklais maitina vidaus karą.

Kubos prezidentui ir elikta 
toriui buvo karšta pasidarę ir 
sostinėje, Havanoje, kurios ra 
dio ir televizijos stotis sukilę 
liai buvo užėmę, bet netrukus 
buvo priversti trauktis, nes vai 
džios jėgos pasirodė žymiai 
stipresnės.
NESKLANDUMŲ IR NĖRA 

MUMŲ YRA IR KITUR.
Alžyro ir Tuniso klausimai 

jaudina Prancūziją ir kelia ne 
ramumus. Prancūzijos susisie 
kimo streikas pasirodė gana 
grėsmingas. Valdžiai sudaro 
galvosūkį.

metai laikydavo Pabaltiečių 
Gedulo Dienoje — pamaldas, 
įvairiems lietuviškiems paren 
gimams nemokamai skoiinda 
vo indus .daiktus, leisdavo nau 
dotis parapijos sale. Mirusiojo 
asmenyje netekome didelio ku 
nigo, malonaus žmogaus, tikro 
lietuvių tremtinių pricteliaus.

Rendsburge buv. Wrangel 
kareivinėse dar tebegyvena lie 
tuviai. Tai daugumoje seneliai, 
kurie dar sugeba savystoviai 
tvarkytis. Paskutiniu laiku ne 
mažas skaičius jų serga. Jais 
nuoširdžiai rūpinasi Dr. Stel 
mokas ir stov. kom. Metukai 
tis. Būtų gera, kad mūsų šal 
pos organizacijos atkreiptų į 
šiuos nelaiminguosius didesnį 
dėmesį ir atsiųstų ne tik pieno

Monika GauČienė, buvusi Si 
biro tremtinė, praėjusių metų 
vėlyvą rudenį atvykusi iš Lie 
tuvos Chicagon, atšventė sa 
vo pirmąsias Velykų šventes 
laisvėje kartu su savo vyru Vi 
liamu ir vaikais Romučiu ir 
Rūta.

Ji Velykų proga didžiojo 
Chicagos dienraščio „Sun-Ti 
mes" korespondentui nupasa 
kojo savo pergyvenimus ištrė 
mime ir Velykų pirmąją dieną 
šiame laikraštyje tilpo platus 
buvusios tremtinės vargų a p ra 
šymas.

Či aGaučienė prisiminė 1949 
metų Velykas, kada ji kartu 
su kitais liūdno likimo drau 
gaies, gyvulinuiose vagonuose 
pasiekė sunkiųjų darbų sto 
vykią Sibire. Tada jos vyras 
Viliamas buvo 6,000 mylių ats 
tume J. A. Valstybėse, kurias, 
kaip Amerikos pilietis, pasie 
kė 1946 metais, tikėdamasis 
greitai čia susilaukti ir savo 
šeimos. Deja, jo viltys greitai 
neišsipildė ir tik po 11 metų di 
dėlių pastangų jo žmona ii vai 
kai tegalėjo atvykti Amerikon.

Laikraštis rašo, kau šios Ve 
lykos jiems yra pirmosios pra 
leistos kartu 12 metų laikotar 
pyje. Prieš 12 metų Romutis 
Velykų dieną, po ilgos kelio 
nės gyvuliniuose vagonuose, 
buvo silpnas ir sergąs, o Rūta 
nuogąstingai žvelgė į savo nau

tnupus geležinės uždangos
„REV1ZIONISTAI" IR „DOGMATISTAI“.

Lietuvos komunistei parti 
įos X-tame suvažiavime vasa 
rio mėn. daug laiko buvo pa 
švęsta vadinamiems ideologi 
niams klausimams. Suvažiavi 
mas davė signalą sustiprinti ko 
munistų kovą su „buržuazinės 
ideologijos pasireiškimais", su 
„nacionalistinėmis liekano 
mis", su „tautinio komuniz 
mo“ ir „revizionistinėmis“ ten 
dencijomis. Kova anksčiau bu 
vo vedama tik į vieną pusę: 
prieš buržuazinius nacionalis 
tus“. Dabar jau Lietuvos, kaip 
ir kitų kraštų komunistams iš 
augo naujas priešas. tautinis 
komunizmas ir i evizionizmas 
savo pačių eilėse.

Lkp pirmasis sekretorius Sn 
iečkus suvažiavime pažodžiui 
pareiškė: „Lkp centro komite 
tas didelį dėmesy kreipė į tai, 
kad būtų nuolat keliamas ideo 
loginio darbo kovingumas, 
kad visose ideologinio darbo 
srityse būtų stiprinama kova 
su buržuazinės ideologijos pa 
sireiškimais". Sniečkus ir „re 
vizionizmą“ ir „dešinyjį opor 
tunizmą" sutaptina su „buržu 
azinės ideologijos“ pasireiški 
mais. Tai senas Stalino meto 
das visus nuo „generalinės ii 
nijos“ nukrypusius partiečius 
suplakti su išoriniais partijos 
priešais. Sniečkui baisu ir pa 
galvoti, kad Lietuvos komunis 
tai pradėtų mąstyti ir mėginti 
eiti „tautinio komunizmo" ke 

miltelių, sūrio, bet ir vieną ki 
tą gerą lietuvišką knygą.

Iš Anglijos kaikurie lietu 
viai ruošiasi atvykti atostogų 
pas lietuvius Vokietijoje, kur 
nori gražiai ir naudingai pra 
leisti laiką, pasijieškoti sau gy 
venimo draugę lietuvaičių tar 
pe, aplankyti prieš dešimt me 
tų paliktas stovyklas.

Varely senelių skaičius ma 
žėja, nes ligos ir senatvė reti 
na mūsų garbingų senelių gre

jus „namus” Sibire. Dabar Ro 
mutis — 13 metų amžiaus lan 
ko Marqutte parko lietuvių pa 
rapijos mokyklą ir jo sesuo Rū 
ta — 17 metų amžiaus yra Ma 
rijos Augšt. mokyklos mokinė. 
Tada jų Velykų patiekalu bu 
vo liesa bulvių sriuba, o per 
sias Velykas jie valgė keptą 
kumpį, viščiuką, užsigardžiuo 
darni Napoleono tortu.

Į korespondento paklausimą
— kas jai labajusiai patinka 
Amerikoje, buvusi Sibiro tr 
emtinė atsakė: „Čia man nie 
ko nereikia bijoti. Čia komisą 
ras man nesako — kur eiti ir 
ką daryti. Dabar aš u galiu ei 
ti į bažnyčią, kada tik noriu.
• Chicagoje dabar yra vykdo 
mi skautų draugininkų kursai, 
kuriuos vęda sktn. V. Stasiš 
kis.
• Chicagos skautų programa
— „Skautorama" įvyks balan 
džio 27 d. Marijos Augšt. mo 
kyklos salėje.
• Pabaltiečių krepšinio, tinkli 
nio ir stalo teniso pirmenybės 
bus balandžio 26 d. Lietuvių 
rinktinės bus sudarytos iš ge 
riaušių Kanados ir Amerikos 
sportininkų.
• Chicagos Burlington prekių 
stotyje dirbantieji lietuviai Ve 
lykų švenčių proga Vasario 
16-sios gimnazijai Vokietijoje 
sudėjo ir pasiuntė 31 dolerį.

liais, kaip Lenkijos ar Jugosla 
vijos komunistai.

Sniečkus karčiai pasisakė ir 
dėl „nacionalistų kurstomų an 
tirusiškų tendencijų". Snieč 
kui atrodo, kad „tas, kas kurs 
to prieš rusų tautą, kas norėtų 
atplėšti lietuvių tautą nuo ru 
su tautos, tas kasa duobę lietu 
vių tautai. Arba su tusų tau 
ta. . . arba imperialistinė ver 
govė, lietuvių tautos sunaikini 
mo grėsmė”. Čia Sniečkus jau 
pasisakė kaip asmuo, netekęs 
lietuviškos savigarbos, kaip ga 
lotinai surusėjęs Stalino pali 
kuonis.

Šaukdamas stiprinti ideolo 
ginę kovą, Sniečkus užkliuvo 
ir už Lietuvos menininkų, ska 
tindamas stiprinti juose komu 
nistinę įtaką. Daug priekaištų 
Sniečkus pareiškė švietimo sn 
ties darbuotojams. Revizioms 
tinės tendencijos paisreiškian 
čios Vilniaus universiteto Lie 
tuvių literatūros katedros kai 
kurių dėstytojų tarpe. Net rėk 
toriatas, esą taikstosi su revi 
zionistinemis tendencijomis.
LABAI APLEISTAS ESĄS 

POLITINIS IDĖJINIS 
DARBAS.

Lietuvos gyventojai neatsi 
sako tautinių traūicijų, gerbia 
tautos praeities didvyrius ir, 
anot Niunkos, „sudarinėja jie 
ms tautos didvyrių aureolę“, 
iškelia „buržuazinės kultūros 
tradicijas“ ir tuo būdu tempia 
jaunimą į „nacionalizmo balą“. 
„Labai silpnas ideologinio dar 
bo baras dar tebėra ateistinė 
propaganda, materialistinės pa 
saulėžiūros ugdymas", prisipa 
žino tas pats Niunka.

„PRASČIOKAI” NORI 
LAISVĖS

J. Paleckis tautiškai nusista 
čiusius gyventojų sluogsnius 
net anarchistais pavadino: „De 
ja, ir dabar dar mūsų visuome 
nėję sutinkami atskiii žmonės 
su anarchistinėmis, mdividua

Toronto lietuvių, V. Verikaičio vedamasis, kvartetas, kuris 
šį šeštadienį, bal. 19 d., koncertuos Montreaįyje. Plačiau apie 

koncertą ..skaitykite paskutiniame šio NL numerio puslapyje

MONTR E ALIS
MONTREAL1O LIETUVIŲ DRAMA

pradėjo naujo pastatymo ruo 
šą. Teatras šį kartą pasiryžęs 
pastatyti Balio Sruogos dramą 
„Milžino paunksmėje". Veika 
lą režisuoja Birutė Pūkelevi 
čiūtė, o vaidinime dalyvauja 
16 asmenų. Kadangi drama ne 
turi tiek aktorių, tai jų teko 
rinktis iš mėgėjų tarpo. Bet 
„Milžino paunksmei“ vaidinto 
jų sudėtis jau yra ir repeticijos 
vyksta. Premjera numatoma 
ateinantį rudenį, jeigu pasise 
ks, Tautos šventės dienai. Te 
atro meno vadovu yra K. Ve 
selka.
• | Mokytojų Dienas Toronte 
iš Montrealio buvo išvykusios 
Augštesniųjų kursų inspektorė 
Br. Lukoševičienė ir AV Še 
štadieninės mokyklos vedeja 
sės. Felicija.
• Dr. H. Nagys su žmona ir sū 
num lankėsi Čikagoje, kur pra 
leido ir Velykų šventes. H. Na 
gys dalyvavo literatūriniuose 
vakaruose, o B. Nagienė — da 
lyvavo su išraiškiniais šokiais.
• Inž. Aniolausko uošve po dv 
ėjų metų gyvenimo Kaliforni 
joje, sugrįžo į Montreal}, likvi 
duoja čia savo turtą ir galuti 
nai keliasi į JAV.
• P. Zinkevičienė peisikėle gy 
venti į JAV.
• P. Paleckis ruošiasi keltis 
gyventi į Čikagą.
• Lukošiūnas Juozas darbo 
metu susirgo aštriu sėdimojo 
nervo uždegimu ir buvo pagul 
dytas į Victoria ligoninę, ku 
rioje gydomas taisosi.
• Jaunimo subalvakans šešta 
dienį, dėl dviejų jaunuolių var 
duvių, dalyviais buvo truputį 
mažesnis, bet praėjo labai gra 
žiai.
• L. K. Moterų Dr-jai uz 10 
dol. auką Velykų gėlėms. De 
kojama taip pat p. Vaičekaus 
kienei, p. Dalmantui ir p. Ži 
baitei už nuoširdų talkininkavi 
mą tvarkant parapijos reika 
lūs. (AV).
• J. Matusevičiui, kuris bal. 
19 d. tuokiasi su N. Adomaity 
te, buvo suruošia priesvesiuvi 
nė partija.
• Ališauskaitei Irenai, gegužės
3 d. išteaknčiai už G. Levins 

listinėmis, smulkiaburžuazinė 
mis nuotaikomis, politiniai ei 
nikai, nenusikratę buižuazinė 
mis, nacionalistinėmis atgyve 
nomis, mėgsta plepėti apie ’lai 
svę’, bet nesugebą atskirti, kur 
laisvė ir kur nelaisvė“.

Pažvelgus j reklamuojamas 
buržuazines laisves, „kurios bu 
kapročiams prasčiokams atro 
do labai patrauklios“, Palec 
kiui tiesiog baisu pasidaro. Pr 
asčiokus iškoneveikęs, Palec 
kas ir inteligentijoje mato da 
ug negerovių. 

ko, buvo suruoštas gružus merg 
vakaris.
• Negerovės Montrealyjc kar 
tojasi: per savaitę apiplėšti 2 
bankai, 6 jaunuoliai pagauti 
vagiant, rastas griovyje be gal 
vos ir be rankų jauno vyto la 
vonas.
• Ligoninių, St. Luca ir Pas 
teur, tarnautojai pareikalavo 
pakelti algas po 10 dol. per sa 
vaitę ir sutrumpinti darbo va 
landas iš 48 iki 44.
• Našlaičių prieglaudoje, pro 
testantų, 1957 metais ouvo 2, 
009 vaikai, kurių dauguma iš 
persiskyrusių šeimų, fs to skai 
čiaus 440 paėmė šeimos ir įsu 
nijo, 224 susigrąžino šeimos, 
36 subrendo ir apleido prieg 
laucįą, 7 mirė.
• Rinkimų statistika iodo, kad 
paskutiniuose federahniuose 
rinkimuose dalyvavo 64 pro 
centai montrealiečių.
• Radio stotis Montiealy sta 
to dvi naujas — Montiealy ang 
lišką ir Dolval anglų-prancū 
zų.
• A. Žukauskas persikėlė gy 
venti į JAV, kur apsistojo Me 
tuchen, N. J.
• Išsigerti perdaug, mėgstan 
tiems Al-Anon draugija duo 
da patarimų, kaip nuo to susi 
laikyti, nes alkoholizmas gadi 
na sveikatą ir trumpina amžių 
Informacijų galima gauti 
telefonu: EL 3 720 n RE 8- 
3030.
• Storuliams Victoria ligoni 
nės gydytojas Dr. P. G. Weil 
paskaitoje patarė mažiau vai 
gyti, nes nutukimas trumpina 
amžių.
• Popieriaus fabrikų darbiniu 
kai St. Jarome pareikalavo 32 
valandų darbo savaitės vietoje 
turimų 40 valandų ir 15 ct. va 
landai priedo.
• Tiltas, pradėtas statyti iš 
Verduno į Nūn salą, kaštuos 
26 milionus dolerių. Tiltas tar 
naus susisiekimui, nes saloje 
įsikurs apie trečdalis Verduno 
gyventojų kiekio.
• Outremonte vieną dieną bu 
vo suimta 150 mašinų vairuo 
tojų ir visi nubausti po 50 dol. 
už nesilaikymą važiuotės tai 
syklių.
• Šiaurinio Monteraiio polici 
ninkams pakeltos algos nuo 
700 iki 800 dol. metams.
• Montrealio darbininkai, ap 
si jungę į Trades and Labor co 
uncil ir Labor Council, atsto 
vaują apie 150,000 darbininkų, 
sudarė Montreal Labor CJaun 
cil, kurios pirmininku išrink 
tas Loivs Laberge.
• Mergaitė 72 metų amžiaus, 
Clara Molino, vyko iš Italijos 
į Montreal) tekėti už vyro, bet 
Halifakse staiga mirė. Pas ją 
rasta 59,000 dol. kanadiškų pi 
nigų.
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AEPRIICL-AUS^A-VA L-IL’TWA Lietuviai Lenkijoje
INDEPENDENT LITHUANIA LAIŠKAS IŠ VARŠUVOS

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

Pirmam susižinojimui siun 
čiu jums šį trumpą informacinį 
laiškelį apie lietuvius Lenkijo

nemis, atsiradusiais čia karo is 
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je, jūs tikriausiai mažiau žino 
te. Mes čia net savo laikrašte 
lio neįstengiame išleisti, nors 
apie tai kalbama ir galvojama 
nuo Dr-jos įsisteigimo pradž 
ios. Gal atatinkamos Įstaigos, 
jei prašytumėm, tam reikalui 
pašalpą duotų, bet mes nori 
me būti nepriklausomi ir todėl 
vis liekame be spaudos.

*

Dalinkimės dumia ir druska
L Išlikimo problema — 

švietimo problema.
Neseniai, po dirbtinių žemės 

satelitų paleidimo JAV-se auk 
Įėjimo bei švietimo klausimas 
pradėtas glaudžiai (beveik Ii 
kimiškai) sieti su gynybos kla 
usymu. Gynybos (išlikimo) 
problema — mokymo bei švie 
timo problema: šią idėją iškė 
lė, rodos, JAV gynybos jungti 
nis štabas. Susirūpinta patik 
rinti švietimo sistemą, progra 
mas ir auklėjimo priemones. 
Iškilo pasiūlymų reformuoti 
ir sustiprinti JAV švietimą vi 
sų laipsnių mokyklose. Šitai, 
beabejo, rodo į gera.

Tačiau lietuvių tautos elitas 
šią idėją iškėlė jau 19 amž. ant 
roję pusėje. Lietuvių tautos 
atgimimo ir išlikimo pioblema 
— tautos švietimo problema. 
Tai liudija pati istorija: S. Dau 
kantas, vysk. M. Valančius, 
dr. J. Basanavičius, dr. V. Ku 
dirka, („Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina"), Mairo 
nis, Jakštas, knygnešiai, vargo 
mokyklos etc.

Šimtmetis po šimtmečio nau 
joji lietuvių karta gaudavo gy 
vybę iš senesniosios per tėvų 
meilę, kraują ir širdį. Naujoji 
lietuvių tautos karta pasisavin 
davo tautinės kultūros verty 
bes. Šis pilnas palaimos kartų 
paveldėjimo tęstinumas jokiu 
atveju negali sutrikti, išsigim 
ti arba net nutrūkti. Negali nu 
trūkti vistiek, kokiame varge 
ir nelaimėje mūsų tauta beat 
sidurtų: pavergime, naikinime 
ar išeivijoje.

Suvokę tai, kad ypač išeivi 
joje švietimas yra tikrai tapęs 
likimine išlikimo sąlyga, kiek 
vienas privalome labai rimtai 
rūpintis lietuviškuoju Švieti 
mu. Tik per švietimą — moky 
mą ir auklėjimą — tegalime 
tikrąja linkme nukreipti savo 
jaunuolius — įpėdiniškąją ge 
neraciją.
2. Mums nevalia nusižudyti.

Nežiūrint dramatines geopo 
litinės padėties, lietuvių tauta 
per daugel šimtmečių rodė ypa 
tingą uoslę pavojui, ypatingai 
budrų savisaugos instinktą, ir 
taip pat ypatingą lietuvio iš 
tvermę. Iš pačio tautos gyvy
bės branduolio kilo musų savi 
ta tautinė kultūra n kuitūri 
nės vertybės.

Apvaizdos valia mes gimė 
me lietuviais su prigimtąja tei 
se ir prievole branginti bei ug 
dyti savo lietuvybę, puoselėti 
paveldėtąją per tėvus iš prote 
vių tautinę gyvybę. Kaip neva 
lia mums patiems nusižudyti 
ar atimti savo vaikų žmogišką 
(sakykim, egzistencinę) gyvy 
bę, taip nevalia atimti ir tauti 
nę gyvybę. Lietuvis visur ir vi 
sada privalo išlikti lietuviu. Iš 
pažindami savo lojalumą bei pa 
garbą Kanadai — kurioje klės 
ti žmoniškumo, demokratijos 
bei laisvės principai — mes 
drauge išpažįstame mūsų isto 
rinį bei prigimtinį ryšį su lietu 
vių krauju, kalba ir didžiosio 
mis protėvių aukomis.
3. Mokytojo augštoji tarnyba.

Mūsų kolonijose lietuviš 
kam švietimui bei lietuviškai 
mokyklai tenka ypatinga rei 
kšmė. Kad apgintų išeivio lie 
tuvybę, perduodamas, prote 
vių tautinį palikimą, mokytojas 
metai po metų aukojasi ir iš 
tvermingai dirba. Išeivijos per 
spektyvoje mokytojo bei mo 
kyklos vaidmuo vis ryškėja ir 
vis didėja. Mokytojas tebėra iš

likęs atstovu ir palikuoniu ano 
idealizmo ir entuziazmo, troš 
kusio atstatyti ir iškelti Lietu 
va. Mokytojas giliai ir nepaju 
dinamai tebetiki Lietuvos gra 
žia ateitimi ir nemarumu. Kiek 
vienas lietuvis mokytojas yra 
tikrasis Lietuvos gelbėtojas, 
nes gelbėti lietuvybę — tai 
gelbėti Lietuvą.

Bet nejaugi gelbėti lietuvy
bę yra tiktai mokytojų parei 
ga? Ar dar ir ilgiau didžioji 
bendruomenės dalis gali likti 
tik pasyvi stebėtoja?

4. Švietimo sąlygos tikrai 
sunkios.

Įsižiūrėjus į tikrąją dalykų 
būklę, mūsų lietuviškojo švie 
timo bei mokyklų dabartis nė 
ra džiuginanti — nėra net pa 
tenkinanti. Visų pirma, krinta 
į akis pernelyg didelė griova 
tarp mūsų materialinio prasi 
gyvenimo ir šeštadieninių mo 
kyklų skurdeiviškumo. šešta 
dieninių mokyklų būklė nėra 
tokia, kokia turėtų būti: ji var 
gana — blogesnė negu stovyk 
lose 1946-7 metais. O juk visai 
aišku: tiek darbo sėkmingu 
mas, tiek jaunosios kartos lie 
tuvybė didžia dalimi priklauso 
nuo lietuviškosios mokyklos 
gerovės. Pagal kolonijų didu 
mą bei mokyklinio amžiaus vai 
kų kiekį esamose mokyklose 
(ir kursuose) mokinių skaičius 
yra nepakankamas. Dar liūd 
niau, kad nėra tendencijos di 
dėti. Rūpestis dėl mūsų mokyk 
linio prieauglio yra tikrai pa 
grįstas ir grasus.

Be pakankamo lygio lietuvis 
kos mokyklos ir pakankamai 
intensyvaus švietijno sekanti 
generacija gali atskilti nuo sa 
vo tautinės kultūros ir tauti 
nės istorijos — gali atskilti nuo 
savo kamieno. Dėl mūsų neap 
dairumo, apsileidimo, tingumo 
ar nesusigaudymo savo pagrin 
diniuose uždaviniuose tenka 
giliai susirūpinti dėl gresian 
čios tautinės tragedijos jau pa 
čiai pirmąjai po mūsų kartai.

Negi mes vyresnieji galėtu 
mėm nustoti mylėję Lietuvą, 
bet jau mes tikrai permažai 
branginame savo kultūrines 
vertybes ir brolį lietuvį. Tėvų 
„pavyzdžius" stebi akylus vai 
kai. Jeigu tėvams neteikia lie 
tuviško laikraščio, tai vargu jau 
kada jų vaikas prenumeruos. 
Jei tėvai apsieina be lietuviš 
kos knygos, tai kiek bėra vii 
ties, kad jų vaikai bus lietuviš 
kos knygos mylėtojai? Jei tė 
vams „užkliūva" ir organizaci 
jos, ir parengimai, ir veikėjai, 
ir net tautinių minėjimų pro 
gramos, tai ir jų vaikas. . .

5. Mokykla turi būti visų 
rūpestis.

Lietuviškojo švietimo didžio 
sios bėdos ir sąlygų sunkumas 
yra tik iš to, kad tas švietimas 
bei mokykla toli gražu nėra 
mūsų visų rūpestis. O ar sun 
ku, rodos, suprasti, kad tai tu 
ri būti mūsų visų rūpestis? Mo 
kykla nėra tik bendruomenės 
dalies reikalas: tai nėra reika 
las tik tų, kurie turi vaikų. 
Taip pat nėra tai tik mokytojų 
ir Kultūros Fondo įgaliotinių 
reikalas. Tai tik vienintelis mū 
sų visų atsakymas į hamletinį 
klausimą — per lietuviškąjį 
švietimą, per lietuviškąją mo 
kyklą išlikti ir būti!

Tad šiais jubilėjiniais metais
— Kanados lietuvių mokytojų 
konferencijos Toronte proga
— šeštadieninės mokyklos re 
formos išvakarėse — kreipia 
mės visai atvirai ir labai nuošir

yra lietuvių gimnazija, kelios 
pradžios mokyklos, bažnyčioje 
pamaldos laikomos lietuviškai.

Visi lietuviai Lenkijoje yra 
aiškiai tautinės orientacijos, 
be jokių izmų atspalvių. Dabar 
tinė kultūrinė veikla, jei taip 
ją galima povadinti, lenkų vai 
džios yra lojaliai toleruojama. 
Santykiai su Lietuvos TSR įs 
taigomis ir veiksniais neturi 
pastovaus ryšio ir apsiriboja 
pripuolamais susitikimais su iš 
ten atvykstančiais oficialiais 
asmenimis. Punskas gauna iš 
ten kartkartėmis kiek literatu 
ros. Su vakarais ir užsieniais 
irgi neturima ryšių, jei ntskai 
tyti vieno, antro užklausimo iš 
ten, į kuriuos, rodos, ir atsaky 
ta nebuvo. Iš to seka, kad mes 
čia esame pasmerkti savo liki 
mui.

Apskritai paėmus , Centra 
Valdyba Punske nerodo dide 
lio veiklumo, kas suprantama, 
jei priimsime dėmesin jų nejud 
rūmą bei golvoseną. Už tai 
Varšuvos skyrius, intelektua 
liai pajėgesnis, reiškia šiek tiek 
iniciatyvos.

Varšuvoje prieš antrąjį ka 
rą veikė Lietuvių Draugija, ku 
ri, karui praūžus, neatgijo, o 
jos buv. pirmininkė pasimirė. 
Mūsų Dr-ja yra nauja organi 
zacija neperėmusi jokio paliki 
mo, nei tradicijų. Viskas prade 
dama iš naujo, su naujais žmo

Viešai Lenkijoje mūsų Dr- 
ja ikišiol neturėjo progos pasi 
reikšti, o jei būtų tokia proga, 
tai dėl nesugebėjimo negalėtų 
to padaryti, nors faktiškai to 
kių progų yra ir bus. Štai ir da 
bar yra nepaprasta pioga vie 
šai pasireikšti ir pagarsinti sa 
ve tiek lenkuose, tiek pasauly. 
Žymiai lengviau tatai būtų pa 
siekiama per savo spaudą, bet 
tuo tarpu jos dar neturime. To 
kio pasireiškimo reikalu dabar 
yra proga.

Šiemet liepos 13 d. sukanka 
25-sios Dariaus ir Girėno žu 
vimo metinės. Tam įvykiui 
įamžinti savo laiku žuvimo vie 
toje lietuvių centais buvo pa 
statytas paminklas Pamary, 
esančiame dabar Lenkijos te 
ritorijoje. Per karą paminklas 
gerokai nukentėjo, ir jei ne vie 
tos lietuvių pastangos, jis hk 
tų visiškai išdraskytas. Vaišu 
vos skyriaus iniciatyva (deja, 
vėlai) sutvertas lietuvių visuo 
meninis komitetas paminklui 
atremontuoti ir iškilmingam 25 
metų mirties sukakties paminė 
jimui pravesti.

Paminklo restauravimo dar 
bams atlikti reikalingos lėšos. 
Mes gi jų neturime, ir todėl 
nutarta išleisti atsiašukimas į 
tautiečius tėvynėje ir pasauly 
rinkliavai suorganizuoti. Ma 
nome, kad toks lėšų rinkimo 
būdas yra lyg ir pareiga, kad
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džiai dėl svarbiausiojo mūsų vi 
sų uždavinio:
I. Kultūros Fondo Įgaliotinia 

ms (o kur jų dar nėr — 
Apylinkių Valdyboms).

1. Telkite lietuvių dėmesį 
vietos lietuviškąjai mokyklai. 
Be daugumos rūpesčio ir glo 
bos jūsų kolonijos mokykla ne 
išbrįs iš vargelio.

2. Su vietos mokytojais ir tė 
vų komitetu išsiaiškinkite, 
kuo ir kaip būtų galima paleng 
vinti mokyklai naštą.

3. Apylinkės Valdyba tesu 
kviečia narių posėdį (gal bend 
rą su mokytojais ir apyl. veikė 
jais) klausimui, kaip suinten 
syvinti lietuviškąjį švietimą, 
bei pagerinti jo sąlygas.

4. Kalbėkite kolonijos lietu 
vių susirinkimuose. Suorgani 
zuokite paskaitų.

5. Susitikite su savo koloni 
jos tais tėvais, kurių vaikai ne 
lanko lietuviškos mokyklos, ir 
pasišnekėkite iŠ širdies broliš 
kai. Jie gal tik „labai užsiėmę" 
ar apsileidę.

6. Jei Tamstos apylinkėje 
dar nėra šeštadieninės mokyk 
los, o iš bėdos galėtų būti, pa 
daryki viską, kad ji būtų. Gal 
jūsų apylinkėje tereikia tik 
geros organizacinės iniciaty 
vos.

7. Būkite savo apylinkėje lie 
tuvybės misionieriais. Trauki 
te kiekvieną skęstantį lietuviu 
ką, kaip brangią dovaną Lietu 
vai.

II. Oraganizacijoms, banke 
liams, partijų padaliniams, 

įvairioms institucijoms ir 
profesionalams bei 

prekybininkams.
Artimoje ateityje Jūsų na 

riai, įpėdiniai ir klientai bus 
jau tie, kurie šiandie lanko lie 
tuvišką mokyklą. Tik jie jūsų 
atžalynas. Ar ne bankrotui bū 
tų pasmerkta veikla, jei apleis 
tute lietuviškąjį švietimą? O 
mokyklai pagelbėti juk tikrai 
galite!

III. Tėvams:
1. Atsiminki, kaip Tamstos 

tėvai Tamstą mylėjo, auklėjo 
ir mokė.

2. Jei Tamstos vaikas atitin

karnų metukų, nieko nelaukda 
mas pirk jam lietuvišką elemen 
torių.

3. Prenumeruokite savo vai 
kams „Eglutę". Šis vaikų laik 
raštis puikiai redaguojamas: 
jis čia lietuvio vaikui taip rei 
kalingas, kaip duona, druska 
ir drabužėliai.

4. Jei Tamstai besidžiaugia 
nt „nesugadintu akcentu" vai 
kas spjauna į savo tautą ir sa 
vo senelių kalbą, būki visai 
tikras: jis lygiai nusispjaus į 
Tamstos atsiminimą ir užmirš 
Tamstos kapą. Gal dar net Ta 
mstą gyvą išveš amželio nubaig 
ti į senelių prieglaudą.

5. Jei savo vaikelio į lietuviš 
ką mokyklą dar neleidai, nueik 
pasikalbėti su pažįstamu lietu 
viu kunigu ar lietuviškos mo 
kyklos vedėju. O jei šie Tams 
tai permaži autoritetai, pasi 
klausk sapne savo mirusį tė 
va arba motiną.

IV. Viengungiams ir 
našliams (-ėm«)

1. Vardan anos mokyklos, 
kurią kadaise toks linksmas ir 
laimingas lankei mūsų tolimo 
joje Tėvynėje.

2. Vardan tos koplytėlės ber 
že, paežerėje, pro kurią į mo 
kyklą rytais eidavai —

3. Vardan tų šventų rankų, 
kurios Tau mokyklon išeinan 
čiam užrišdavo skarelę ant kak 
lo —

4. „Vardan tos Lietuvos" — 
paremk savo kolonijos mokyk 
lėlę ir mokytoją: užjaučiamu 
žodžiu, atsilankydamas į mo 
kyklos parengimą, auka.

Jeigu gi mes lietuviškam 
švietimui skirtumėm nors vie 
ną dešimtąją to, ką išleidžiame 
cigaretėms, alučiui n „kietie 
ms" gėrimams! Net graudoka 
ir keista atsiminus, jog jau Vo 
kietijos stovyklose buvome įti 
kėję, jog mūsų tremtis būsian 
ti tiktai tiek prasminga, kiek 
mes dvasines vertybes statysi 
me augščiau už medžiagines.

Dalinkimės duona ir druska! 
Šitai daryti mus kiekvieną įpa 
reigoja tautinis švietimo liki 
miškumas.

J. Kralikauskas, 
KLB Kultūros Fondo pirm.

duotų progos visai lietuvių tau 
tai dalyvauti jo restauravimo 
darbuose, kaip kad savo laiku 
dalyvavo jo pastatyme. Jei to 
kia rinkliava pavyktų lai iš su 
rinktų lėšų išleistumėm pumą 
lietuvišką vienkartinį leidinį, 
skirtą tai progai. Tą leidinį iš 
platintume po visą pasaulį, tuo 
pačiu skelbdami apie savo bu 
vimą. Iš restauravimo likusių 
lėšų įsteigtume mokslus einan 
čiam jaunimui Dariaus ir Girė 
no stipendijų fondą Visa tai 
įstiprintų tradiciją paminklui 
išsaugoti ir minėjimus tęsti, 
kas apie save telktų nuo tėvy 
nės atskilusias ir Lenkijoje ap 
sigyvenusias lietuvių tautos 
dalis.

Komiteto ir stipendijų fon 
do statutai yra paduoti atitin 
karnoms valdžios įstaigoms įre 
gistruoti ir kai registracija bus 
atlikta, mes nedelsiami išleisi 
me į pasaulį anksčiau minėtą 
atsišaukimą rinkliavai praves 
ti. Pirmosios įplaukos mus įga 
lintų imtis konkretaus darbo.

Gerai nusivokiame, kad čia 
yra opus klausimas, nors patį 
paminėjimą norėtume pravesti 
be jokių akcentų, t. s. neutra 
liai.

Paminėjimas norima atlikti 
kiek galima iškilmingiau prie 
paties paminklo, su trimitais, 
choru ir moterų tautiškais rū 
bais, vainikų sudėjimais, pra 
kalbomis ir DG testamento at 
skaitymu. Į iškilmes kviesime 
visas lietuvių kultūrines orga 
nizacijas ir pavienius asmenis 
iš viso pasaulio. Svečių atvyki 
mas, kaip užtikrino mus vai 
džios įstaigos, nebus kliudo 
mas ir eis bendrai nustatyta 
tvarka. Reikia žinoti, kad šiais 
metais Lenkija plačiai propa 
guoja turizmą ir kviečia lan 
kytis joje. Tiek šiam kartui, 
daugiau — vėliau. Tas.
COLL1NSV1LĖ SUSILAUKĖ 

NUOLATINIO KUNIGO
Collinsvilėje, netoli St. Lou 

is, (Illinois, USA), yra seniau 
šia lietuvių evangelikų liutero 
nų Parapija, kurią įsteigė žino 
mas knygnešys kun. Martynas 
Keturakaitis. Šiais metais ge 
gūžės 5 d. šioji Parapija švęs 
savo 60 m. sukaktį. Nors Pa 
rapijos Konstitucijoje, 1911 ir 
14 m. aiškiai pasakyta, kad šio 
ji parapija „turi būti vadina 
ma: „Evangeliška Liuteriška 
Lietuviška Jeruzalės Parapi 
ja“ ir jos kunigas turi mokėti 
lietuviškai, tačiau buvo pasku 
tiniu laiku pavojus, kad lietu 
vių vardas net galėjo išnykti, 
o lietuvininkų prakaitu pasta

PADĖKA ,
K. L. B. Montrealio Apylin 

kės Šalpos Komisija, baigda 
ma 1957-58 metų šalpos vajų, 
nuoširdžiai dėkoja A. V. para 
pijos klebonui Tėvui J. Borevi 
čiui, Šv. Kazimiero paiapijos 
klebonui kun. J. Bobinui už su 
teiktą paramą pravedant aukų 
rinkimus abiejose parapijoje. 
Organizacijoms ir Montrealio 
lietuviams, taip gauisai auko 
jusiems šalpos reikalingiems 
Europoje paremti. Taip pat 
nuoširdžią padėką reiškiame 
aukų rinkėjams, kurie, neprisi 
bijodami nei šalčio, nei blogo 
oro, nei nepagailėdami savo 
brangaus laiko, padėjo šį vajų 
taip sėkmingai pravesti.

Visuomenės susipažinimui 
patiekiame vajaus apyskaitą: 
pagal aukų lapus surinkta 47 7. 
16 dol., Šv. Kazitnieio parapi 
jos bažnyčioje 97.14 dol. — 
viso 574.30 dol.

Aukos 574.30 dol. sumoje 
1958 m. kovo 22 d. persiųstos į 
Torontą KLB šalpos Fondo 
Centro Komitetui tolimesniam 
persiuntimui.

Šalpos Komisijos Iždininkas 
B. Botyrienė

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

tyta bažnyčia nugriaunama. 
Bet dėka pasišventėlių lietuvių 
parapijiečių teisingumas laimė 
jo: Parapija, buvusi jau apie 
dvejus metus be nuolatinio lie 
tuviškai kalbančio kunigo, 1957. 
m. liepos 14 d. išrinko Parapi 
jos kunigu kun. dr. Martyną 
Kavolį iš Toronto. Kovo 23 d.

kun. Dr. M. Kavolis buvo kun. 
A. Trakio įvestas į tos paiapi 
jos klebono pareigas. Naujasis 
Evangelikų Liuteronų Lietu 
vių Jeruzalės Parapijos klebo 
nas apsigyvena tos Parapijos 
nuosavoje klebonijoje, 309 Col 
linsville Ave. Collinsville, Illi 
nois. A. T.
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Bank nitu oj a so v i et i n ė 
žemės ūkio sistema

RAŠO J. AUDĖNAS
būti statomos kolcliozininkų 
gyvenvietės. Tai bus dvarų 
analogija.

Pamatė po 40 melų!..
Mechanizacija, nois labai 

daug ja giriamasi, neatrodo, 
kad būtų augštumoje. Pagal 
pačius sovietų šaltinius, 48% 
laukų buvo ariama arkliais. 
Kolchozų rugius apie 400 ha 
kerta 4 — 5 kertamosios, daž 
niausiai arklinės, mašinos ir 
vyrai dalgėmis. Yra ir kombai 
nų, deja, jie sunkiai pritaiko 
mi, nes Lietuvos laukuose re 
tai kada javai prinoksta liek, 
kad jie buvo galima kulti pjau 
nant. Javų pjovimas bendrai 
sunkiai sekasi dar n dėl to, 
kad nėra pakankamai papras 
tų dalgių, ir žmonės nežino, 
kur jų gauti. (Tiesa, Nr, 150, 
1957),

Negeriau einą ir su kūlimo 
darbais. 1957 m. gruodžio 5 d., 
kaip praneša Tiesa Nr. 286- 
195 7, tebuvo iškulta vos 60% 
visų javų. Tuo tarpu laisvoj 
Lietuvoj ūkininkai javus iškul 
davo rugsėjo-spalio mėn. So 
vietišką meėhanizaęija šlubuo 
ją svarbiausiai del tp, kad ji 
buvo koncentruota Mašinų Tr 
aktorių Statytę. šitą silpnybę 
pamatęs Kremlius, ((arų veikė 
jų 40 metų), nutarė, ir 1958 
m. pradėjo MTS likviduoti.

Vietoj duoklių natūra — 
duoklės pinigais.

Dėl privalomų duoklių Ps»j7 
m. liepos 4 but o paskelbtas 
SwVietp Sąjungos vyriausybės 
nutarimas, pagal kurį nuo š. 
m. sausio 1 d. turi būtį panai 
kintos visos žiemės uKio pro 
dūktų priverstinosios duoklės 
iŠ kolcliozininkų, sklypininkų 
ir kitų aspiępų, kuriems yra 
įeisią savarankiškai dirbti ir 
savo darbo vftįsiąią naudotis iš 
Žemės sklypų o,60 ha dyd*Vo. 
Iš jų buvo imamos tokios duok 
lės: nuo karvės 400 itr. pieno, 
nuo kiaulės 20 kg mėsos, nuo 
avies ar %kos po S kg mėsos 
pei metus. Nuo kiekvieno dau 
giau turimo gyvulio privalomo 
sios pieno ir mėsos duoklės bu 
vo imamus dvigubai didesnės. 
Bet piniginiai mokesčiai už 
šiuos gyvulius reikės mokėti 
ir toliau: už arklį 1500 rbl., už 
karvę 500 rb. per metus.

Grįžta prie individualaus 
ūkininkavimo?

Sausio 16—17 d. d. Vūmu 
ję kompartijos plenume be 
veik išimtinai buvo svarstyti 
žemės ūkio klausimai. Kuone 
visi kalbėtojai pasisakė už MT 
S panaikinimą, Ir pats vadina 
masis žemės ūkio ministras Va 
zalinskas MTS panaikinimui 
pritarė. Bet, kas svaibiausia, 
jis pasiūlė kolchozų kiaules 
atiduoti penėti atskiriems kol 
chozininkams privačiai. Jo pa 
dėjėjas J. Kriaučiūnas konsta 
tuoja, kad teigiamą įtaką pada 
rė atskiruose rajonuose, kur 
atskiri kolchozininkai šaknia 
vaisius augino specialiai iš kol 
chozų žemių išskirtuose skly 
puošė. (Komunistas Nr. 1. 19 
58).

Šie pastarieji pasiūlymai (a) 
atiduoti kiaules penėti priva 
Čiai atskiriems kolchozininka 
ms, (b) atiduoti atskiriems kol 
chozininkams kolchozų žemėse 
auginti šakniavaisius ir, kaip 
augščiau buvo parodyta, milži 
niškąs pieno gamybos skirtu 
mas — kolchozuose iš 100 ha 
9,15 to., o privačiai 100 ha 
41,46 to—pirštu prikišamai pa 
rodo sovietiškos žemės ūkio 
politikos bankrotą.

ŠIMTAMEČIAI
Vilniaus radijas pranešė 

apie Mykolą Aleksandravičių, 
gyvenantį Pasvalio rajone, vie 
name kolūkyje. Jam šiemet pr 
asidėjo 108 metai. Jis dar ga 
nęs kolchozo bandą. Apsivesti 
iki šiol dar neturėjęs ląiko. 
Kaimyniniame kolchoze gyve 
nanti 107 metų Barbora Kai 
pavičienė. Saločių kolūkyje gy 
vena Jonas Murauskas, 106 
metų. Kitame kolūkyje seniau 
sias žmogus yra Jonas Kati 
liūs, 105 metų.

195 7 metai Lietuvoj buvo 
pradėti propagandiniu šūkiu, 
„Padidinti žemės ūkio produk 
tų gamybą 40 metų bolševikų 
revoliucijos (191 7—1957; su 
kakties garbei“. Visur be at 
vangos buvo kalama visiems, 
o ypač kolchozininkams, pakel 
ti žemės ūkio produkciją.

Birželio 2 d. Nikita S. Chruš 
čiov, atidarydamas visasąjungi 
nę žemės ūkio parodą Maskvo 
je, pasakė, kad ligi 1961 m. So 
vietų Sąjunga pieno ir mėsos 
gamyboje pasivys Jungtines 
Amerikos valstybes. Todėl ir 
Lietuvoje iš naujo pasipylė 
bangos agitacijų ii įsipareigo 
jimų vytis Ameriką,

Chruščiovas sugalvojo ,,ste 
būklą“. 1957 m. gruodžio 2 d. 
Vilniaus Radijas pranešė, kad 
Lietuvoje 1957 m. vidutiniškai 
pagaminto sviesto vienam gy 
ventojui tenka 6 kg., o Jungti 
nėse Valstybėse 1956 m. tekę 
tik 3,8 kg!

Taip sako propaganda, 
o skaičiai rodo visai ką kita.

Bet pagal 1956 m. Maskvo 
je išleistą statistikos žinyną 
(Narodnoje Choziajstvo SSS 
R), Lietuvoje žemės ūkiui nau 
dojamas plotas, viso 3.900.000 
ha yra suskirstytas taip: (a) 
kolchozams 3.4G0.OOO ha, (b) 
suvchozams 300.000 na, (c) 
sodybiniams kolcliozininkų 
(apie 400.000) sklypams — 
200.000 ha ir (d) privačiai ūki 
ninkaujantiems — 10.000 ha.

1957 m. iš viso Lietuvoje bu 
vę pagaminta 1,200,00 topų 
pieno. (Tiesą, Ni. 42, 1958). 
Iš kolchozų naudojamo ploto 
gauta 288.200 to pieno (Komu 
nistas, N r. 1, 1958 m ), šov 
yliozuosc iš kiekvieno foo ha 
naudojamos žemės buvo gauta 
po 20,6 to pieno, ariją iš visų 
4|,20ū io. Tuo būdu, iš suso 
vietintos žemės iš viso gautą 
329-400 to pieno. Likusioji pie 
no dalis (12.000.000 to — 329, 
400 to lygu) 870.600 to buvo 
gauta iš privatinio sektoriaus, 
teturinčio vos 210.0(10 įi.-d ae 
mės

'|š šių duomenų matome, 
kad susovietintas žemės ūkio 
sektorius, (kolchozai ir spvcho 
zai), turėdamas bendrą žemės 
plotą 3.600.000 ha, davė 329. 
400 to pieno, o privatusis ūkis 
iš 210.000 ha tais pačiais 1957 
m. davė 870.600 to pieno. Ta 
tai parodo, kad 100 ha žemės 
naudmenų gauta pieno: suso 
viętintame sektoriuje 9,15 tp, 
o privačiame sektoriuje — 41. 
46 to. Šis milžiniškas pieno ga 
mybps skirtumas tarp abiejų 
sektorių yra daug daugiau iš 
kalbus privtines, o ne soviet i 
nės gamybos naudai.

Kolchozų didinimo ir 
mažinimo šokis

1957 m. buvo pradėta akcija 
smulkinti didžiuosius koicho 
žus, kurių dydis siekdavo net 
ligi 6000 ha. Lietuvoj žemės 
ūkio kelektivizacija buvo pra 
dėta 1947 m. 1950 m. jau bu 
vo įsteigti 4500 kolchozų, o 
1951 m. buvo pradėtas koicho 
zų didinimas, ir 1956 m. jų btr 
vo apie 1800. Bet tais pačiais 
1956 m. didieji kolchozai buvo 
pradėti skaldyti. Dabar jau yra 
suskaldytų 323 kolchozai. Kol 
chozų skaldymas vis eina to 
lyn. Apie tai visai aiškiai pasi 
sakė sovietiškas žemės ūkio mi 
nistras agronomas V. Vazalins 
kas š. m. sausio 16—17 d. d. 
įvykusiame Lietuvos komunis 
tų partijos 8-me plenumo po 
sėdyje. Kolchozų skaldymo rei 
kalu tvirtai pasisako, pateikda 
mas konkrečių duomenų mažu 
kolchozų naudingumui įrodyti, 
ir vadinamasis žemės ūkio vice 
ministras J. Kriaučiūnas. (Ko 
munistas, Nr. 1, 1958).

Pasirodė, kad dėl nepapras 
tai didelių atstumų, yra abso 
liūčiai neracianalu varinėti 
žmones, varinėti gyvulius, maši 
nas po keletą ar net kelioliką 
kilometrų į darbovietę kiek 
vieną dieną. Darbo brigados 
buvo padėtos organizuoti vie 
netais apie 250—350 ha plote. 
Šitokių plotų apimtyje turėsią

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO

ŠALIA KELIOMIESTO
NR. 3APROBUOTI

METAMS BE NUOŠIMČIŲ

VEDAMA KANALIZACIJA IR VANDENTIEKIS

NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

Skambinkite šiandien HU 9-3691
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KVIEČIAME APŽIŪRĖTI MOŠŲ MODELIUS

MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 
IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.
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komerciniai sklypai
BENZINO STOTIMS, RESTORANAMS, KRAUTUVĖMS, OFICAMS, 
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Mažas įmokėjimas
LIKUSI SUMA IŠSIMOKĖJIMUI

AAŪS'U^PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.

LITERATŪROS PREMIJŲ ĮTEIKIMAS CHICAGO’JE
Šių metų L. R. Draugijos literatūrinės premijos paskyri 

mas Gr. Tulauskaitei-Babrauskienei įvairiai komentuojamas.
M. Katiliškio romanas „Miškais ateina ruduo“, keleto 

kritikų pavadintas vienu geraiusių prozos kūrinių visoj lietu 
viu literatūroj, buvo premijuotas — skubiu ir labai reikšmių 
gu būdu — kita, naujai įsteigta Lietuvių Enciklopedijos lite 
ratūrine premija. Liet. Enciklopedijos jury komisija, suda 
ryta iš stipriausių mūsų literatūros specialistų, naująja 500 
dolerių premija Mariui Katiliškiui už jo romaną paskyrė vi 
sais balsais. Čia dedamas iš Čikagos gautas kondensuotas tų 
2 premijų įteikimo aprašymas.

Kovo 30 dieną Jaunimo Na 
mų salėje Chicago je buvo įteik 
tos Lietuvių Enciklopedijos 
bei Rašytojų Draugijos premi 
jos. Pirmą kartą gausi Chica 
go’s lietuvių visuomene taip gy 
vai ir jautriai reagavo j musų 
literatūrinio gyvenimo ydas ir 
tikrosios literatūros laimėji 

mą.
Iškilmes ilgoku žodžiu atida 

rė Rašytojų Draugijos pirmi 
nįnkas Benediktas Babrauskas 
perduodamas Povilui Gaučiui 
iškilmių vedėjo pareigas. Po 
Draugijos premijos įteikimo 
poetei Gražinai Tulauskaitei už 
eilėraščių rinkinį „Rugsėjo Žv 
aigždės“, buvo pakviestas tar 
ti žodį Lietuvių Enciklopedi 
jos leidėjas Juozas Kapočius. 
Publikos sutiktas šiltomis ova 
cijomis. jisai pristatė rašytoją 
Antaną Gustaitį perskaityti Lie 
tuvių Enciklopedijos literatūri 
nės premijos jury komisijos ak 
tą. Už aiškiai išsiskiriantį 1957 
metų mūsų grožinės literatu 
ros veikalą komisija premiją 
vienbalsiai paskyrė „Miškais 
Ateina Ruduo“ autoriui Ma 
riui Katiliškiui. Palydimas tik 
rai retai pasitaikančių aplodis 
mentų, laureatas iš J. Kapo 
čiaus rankų paėmė 500 dolerių 
čekį, kuris aną dieną buvo dau 
giau negu čekis, daugiau negu 
tam tikra pinigų suma už tai, 
kas pinigais yra sunkiai įkai 
nojama bei įvertinama.

Po premijų įteikimų Povilas 
Gaučys perskaitė sveiknimus 
Gražinai Tulauskaitei, o Ter 
ros savininkas VI. Civinskas— 
sveikinimus Mariui Katiliš 

kiui. Su dideliu pasitenkinimu 
publika sutiko ano vakaro staig 
meną, tai yra žinią, jog būrys 
mūsų literatūros mylėtojų, no 
rėdami išreikšti tą džiaugsmą, 
kurį jautė skaitydami naują 
Mariaus Katiliškio romaną, 
prie sveikinimų prijungė ir 500 
dolerių čekį. Laureatas, po vi 
sos eilės sveikinimų žodžių, 
vėl buvo sveikinamas gausio 
mis gėlių puokštėmis.

Sunku būtų atpasakoti salė 
je viešpatavusią nuotaiką. Gal 
geriausiai ją būtų galima iš 
reikšti Akademinio Sambūrio 
Montrealyje sveikinimo tele 
grama, žiūrovų ir klausytojų 
sutikta pakartotina ovacijų ban 
ga: „Sveikiname vertingiau 
sios 1957 metų knygos „Miš 
kais Ateina Ruduo” autorių 
Marių Katiliškį, sulaukusį pel 
nyto pripažinimo. Sveikiname, 
šia proga, ir Lietuvių Enciklo 
pediją savo reikšmingu žestu 
grąžinusią literatūrinėms pre 
mijoms jų prestižą ir garbę“. 
Panašios mintys, išreikštos 
kiek kitokiais žodžiais, buvo bū 
dingos visiems sveikinimams, 
skirtiems Mariui Katiliškiui.

Pirmos premijų įteikimo iš 
kilmių dalies pabaigoje prabi 
lo Rašytojų Draugijos laimėto 
ja poetė Gražina Tulauskaitė, 
trumpai pabėrusi keletą poe 
tiškų minčių ir padėkodama sa 
vo 34 kolegoms balsuotojams. 
Po premininkės žodį tarė lau 
reatas Marius Katiliškis. Lau 
reato žodžiu ir buvo baigta pir 
moji išklimių dalis.

Antrąją dalį — literatūros 
vakarą pradėjo „Gražnia Tu

Kovo mėnesį Lietuvos krep 
šinis pergyveno liūdnas dienas. 
Sov. Sąjungos A klasės pirme 
nybėse Leningrade Kauno Žal 
girio komanda laimėjo paskuti 
nę vietą, o moterys šeštą. Po 
šių pirmenybių buvo sudary 
tos Sov. Sąjungos rinktines. į 
vyrų komandą pateko tik vie 
nas Stonkus ir iš pabaltiečių 
dar keturi latviai: Kruminš, 
Valdmanis, Muiznieks ir Kai 
ninš. Į moterų: Daktaraite ir 
Tūlevičiūtė, estės Otsa, Liut 
sep, Kraus, latvės Bitnerė. Šis 

lauskaitė keliais eilėraščiais iš 
premijuotų „Rugsėjo Zvaigž 
džių“. Laureatas Marius Kati 
liškis paskaitė trumputę iŠtrau 
ką iš „Miškais Ateina Ruduo". 
Toliau pasirodė svečiai rašyto 
jai: Jeronimas Cicėnas, Jonas 
Aistis, Antanas Gustaitis, Jui 
gis Jankus ir Henrikas Nagys. 
Visi jie buvo publikos šiltai su 
tikti. Dažnais plojimais buvo 
pertraukiamas Antanas Gustai 
tis, skaitęs tai dienai ypatingai 
aktualius eilėraščius.

Jei pirmosios dalies literatu 
rinių premijų įteikimo nuotai 
ką puikiai išreiškė Montrealio 
Akademinio Sambūrio, Vinco 
Krėvės vardo literatūrinės pre 
mijos organizatoriaus sveikini 
mas, tai antros dalies tikroji 
nuotaika tapo išreikšta Henri 
ko Nagio eilėraštyje Laiškas 
Rašto Broliams:
... ar mes išdrįsime žiūrėt į 

jų suakmenėjusias akis, 
kai laiko laikrodžiai išmuš

susitikimą, 
kai mūsų rankos vėl palies ir 

baltą akmenį ir duoną juodą, 
jeigu už gėdos ir menkystės

pinigą 
parduosime Martyno Mazvyuo 
ir Kristijono Donelaičio žodį.

A. M. 

skaudus pralaimėjimas buvo 
kiek sušvelnintas tarptautinėm 
rungtynėm Vilniuje, kur „švie 
timo" komanda laimėjo prieš 
rytinės Vokietijos meisteri Pa 
sėkmė 82:47. šis susitikimas 
buvo transliuojamas per Vii 
niads radiją ir piimą kartą per 
mūsų sostinės televiziją. Bū 
dingą, kad prieš rungtynes bu 
vo griežiami net trys himnai: 
ryt. Vokietijos, Sov. Sąjungos 
ir „Lietuvos TSR himnai“. įdo 
mu, ar prieš numatomas mote 
rų krepšinio rungtynes Lietu 
va — JAV Maskvoje taip pat 
bus griežiamas „Lietuvos TS 
R himnas“ ir ar mūsų hetuvai 
tės turės ant savo marškinėlių 
įrašą „Lietuva", ar tai paliks 
tik vidaus įvykiu, neperžengia 
nt tikrosios Sov. S-gos ribos, 
nes lengvosios atletikos žiemos 
rungtynėse Lietuva - Latvija, 
lengvaatletai turėjo mūsų i c 
vynės užrašą. Šis, ketvirtas, 
dviejų kaimynų susitikimas 
baigėsi Lietuvos laimėjimu pa 
sėkmė 125:104. Geresni rezul 
tatai:
100 m Židonis 11,3 sek.
3000 m. Liepur 8; 56,8 min. 
Į tolį Černiauskas 6,70 m. 
rutulys Baltušnikas 16,06 m. 
diskas Baltušnikas 53,82 m. 
moterų: 100 m. Kausė (La)

12,8 sek.
80 m barj. Maskohūnaitė 11,8 

sek.
lietis Pakšytė 49,85 m.

Jieties metime jaunoji Pak 
šytė atsiekė geraiusią žiemos 
pasekmę ir kartu didelę staig 
meną, įveikdama Melburno 
Olimpinių žaidimų laimėtoja 
latvę Jaunzemę.

Ir vilnietis Varanauskas, da 
lyvaudamas tarptautinėse len 
gvosios atletikos varžybose 
Berlyne, iškovojo gražų laimė 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Muzikine Lietuvos kūryba
BE KAUKĖS, BET TEMPIAMA ANT 

OKUPANTINIO KURPALIO

KULT 0 R
Kai prisiklausai sovietinės 

propagandos, transliuojamos 
visomis kryptimis ir skleidžia 
mos visokiais būdais, gali susi 
daryti įspūdį, kad ir muzikinė 
kūryba, kuri atrodo galėtų tu 
rėti laisvesnes pasireiškimo 
formas ir joms galimybes, yra 
gana gerame stovyje, bent ne 
stovi vietoje. O mažiau infor 
muotas bei mažiau pažįstąs so 
vietinio gyvenimo ir darbo są 
lygas, gali būti net įimtai su 
klaidintas. Bet tiktai reikia pa 
tirti tą gyvenimą be sovietinės 
okupantinės kaukės, kaip tas 
propagandos monas dingsta, 
kaip trūkęs muilo burbulas. 
Žinoma, iš to ne koks džiaugs 
mas, nes lieka tiktai asaros, ku 
rios dar kartą įrodo, kaip ap 
verktinas yra gyvenimas oku 
pacinėse sąlygose, prievartos 
nelaisvėje.

Štai Vilniuje kovo vidury 
įvyko komunistiškai gramozdiš 
ku vardu vadinamas „LTSR 
kompozitorių sąjungos valdy 
bos plenumas“, o normalia kai 
ba kalbant — Lietuvos kompo 
zitorių suvažiavimas, kuriame 
valdybos vardu pranešimą pa 
darė ne pirmininkas, kaip nor 
maliai turėtų būti (Vainiūnas, 
matyt, nelabai paslankus oku 
pantui patarnauti), bet sekreto 
rius E. Balsys. Jis visais „šven 
taisiais“ — ir Sniečkum ir Ch 
ruščiovu besiramstydamas, sai 
kdino ir prievartavo paklusti 
okupanto valiai (žinoma, čia 
pat buvo ir okupanto akis — 
D. A. Polikarpov).

E. Balsys pranešime suminė 
jo, kad

„Tarybiniai kompozitoriai 
sukūrė

visą eilę idėjiniu ir meniniu po 
žiūriu reikšmingų kūrinių. 
Prie tokių pilnaverčių kūrinių 
pirmiausia priskirtini V. Klo 
vos opera „Pilėnai ’, J. Indros 
baletas „Audronė”, St. Vainių 
no ir V. Paltanavičiaus šimto 
nijos, J. Bašinsko oratorija 
„Ąžuolas", J. Nabažo styginis 
kvartetas ir kt.” Atrodytų, 
kad bent neblogai reikalai sto 
vi. Bet E Balsys aimanuoja: 
„Deja, įtemptos kovos aplmky 
bėmis ne visi literatūros ir me 
no darbuotojai pajėgė tvirtai 
stovėti socialistinės ideologijos 
pozicijose, kai kurie iš jų past 
davė buržuazinems-nacionalis 
tinėms nuotaikoms". . .

Čia išlindo „yla iš maišo“ 

dėl ko Putino - Juzeliuno 
„Sukilėliai” trefni.

Štai E. Balsys ką sako: 
„Taip atsitiko su J. Juzeliūno 
operos „Sukilėliai“ libreto au 
toriais. V. Mykolaičio-Putino 
iomane „Sukilėliai“, is esmės 
teisingai traktuojamas 1861— 
1846 m. m. alikotarpis Lietuvo 
je. Tačiau libreto autoiiai revi 
zavo istorinę romano koncep 
ciją, neteisingai pavaizduoda 
mi valstiečių socialinę kovą 
prieš baudžiavą, dėl žemės“.

Kame gi tas neteisingas pa 
vaizdavimas? Pasirodo, „larčik 
prosto otkryvalsia" — libreto 
autoriai. . . kunigą Mackevičių 
paėmė kovotojo prieš baudžia 
vą dėmesin. Nors jis ir buvo 
pakartas, kaip valstiečių kovo 
tojas už žemę ir laisvę, nors 
jis tikrai buvo kovotojas, bet... 
kaip gi galima kunigą parody 
ti kovotoju už tiesą?. . .

Tat ir Juzeliūno kompozici 
ja, ir dailininkų darbas, ir ar 
tistų pasiruošimas — viskas 
veltui. Kol lietuviai dirbo, vis 
kas buvo gerai, bet kai „per 
žvalgą“ padarė okupantas, vis 
kas netiko. . . Ir Mykolaičio- 
-Juzeliūno „Sukilėliai“ degia 
duoti ir neišleisti į sceną.

Šio veto priežastis yra giles 
nė — „Sukilėliuose" nepalen 
kia šivesa nušviesti žandarai, 
pristovai, rotų komandieriao, 
o visi jie ruskiai. Tat, ar gali 
ma leisti žeminti „pryšakinės 
revoliucijos" tautą? Ir kažin, 
ar V. Mykolaičiui - Putinui bus 
leista išleisti dar du „Sukilę 
lių“ tomus? O gal jie bus per 
leisti per „šlovingosios“ retor 
tus?

Bet ir pirmasis E. Balsio pa 
gyrimas, mestas kompozitoria 
ms, pasirodo ne be šešėlių. 
Daugelis jų
suklupo ant „idėjinio-temati 

nio“ slenksčio.
E. Balsys nurodo, kad „A. 

Račiūno simfoninės poemos 
„Sakalas ir Danutė", J. Karo 
so simfoninės poemos „Salome 
ja Neris", J. Bašinsko simfoni 
nės poemos „Žalgiris” ir A. 
Pozdnejevo siuitos fortepionui 
„Kalvio Ignoto teisybė“ suma 
nymai nepavyko dėl to, kad 
autoriai visų pirma, neturėjo 
konkretaus idėjinio - tematinio 
turinio ir nekreipė reikiamo dė 
mesio į žanro specifiką". . . O 
tokios šaunios temos. . .

E. Balsys pagiria senus jau

V. MYKOLAITIS-PUTINAS 
RAŠO ANTRĄ „

Tūlas I. Jasilionis „L. ir M." 
laikraštyje rašo, kad jis aplan 
kęs rašytoją jo bute ir radęs jį 
berašant antrąjį „Sukilėlių" to 
mą. Autorius apsikrovęs archy 
vine medžiaga, senoviniais lei 
diniais, paaiškinęs: „Visa tai 
—naujam „Sukilėlių" tomui. 
Matote, istorinio romano auto 
riaus darbas nelengvas. Kar 
tais, kol parašai puslapį teks 
to, turi perversti nemaža apra 
šomąją epochą liečiančios me 
džiagos. Pirmajame „Sukilę 
lių” tome buvo daugiausia 
vaizduojamas pasiruošimas su 
kilimui ir liaudies buitis, 
antrasis tomas jau apima įvy 
kius nuo 1862 m. rudens iki 
1864 m. pavasario, žodžiu, vi 
są sukilimo laikotarpį. Jame žy 
miai daugiau istorinių faktų, 
įvedami nauji istoriniai perso 
nažai — Sierakauskas, Kali 
nauskas ir eliė kitų. Noriu duo 
ti, kiek tai pavyks, ryškų savo 
žiaurumu išgarsėjusio sukilimo 
malšintojo, Vilniaus general- 
-gubernatoriaus Muravjovo ir 
jo veiklos paveikslą. Naujojo 
tomo puslapiuose parodomos

A

dalykus, bet randa, kad dauge 
lis autorių pasitraukė iŠ tūlų 
žanrų, ypač, romanso. Bet ko 
ks gali būti romansas, jeigu 
reikia meilę reikšti Chruščio 
vui, Sniečkui?... Tai gražios 
temos „Šluotai", bet „Šluota" 
savųjų nešluoja. . .

Nedaug E. Balsys gali pasi 
girti su kūriniais, nes visi jie, 
kiek jų išskaičiuoja, vis turi 
„trūkumų". Be jau suminėtų 
jų, „trūkumus" turi net ir to 
kie autoriai, kaip tikri partie 
čiai — Klenickis, Bašinskas, 
Gaulia.

Liūdnai E. Balsys konsta 
tuo ja :

„žymiai susiaurėjo kompozi 
torių, rašančių dainas, ratas".

O su muzikologais esą dar 
prasčiau. E. Balsys nepagerbė 
net ir „šlovingąjai“ atsidavu 
šio Gaudrimo. Štai ir įvertini 
mas. . . Žmogus išsijuosęs pra 
kaituoja garbindamas okupaci 
ją, o čia. . . nepripažįstamas. . .

Tat kompozitorių plenumo 
balansas nekoks. . . Ginamasi, 
kai siekiama aiškios propagan 
dos, bet kai reikia duoti kon 
krečių darbų apyskaita, išeina 
— prastai.

baigia „Sukilėlių“

SUKILĖLIŲ” TOMĄ
Vilniaus Lukiškio aikštės eg 
zekucijų scenos (Sierakausko 
ir Kalinausko ir kt. žuvimas) 
ir Kaune įvykdytas A. Macke 
vičiaus nužudymas".

V. Mykoloitis-Putinas toliau 
aiškina: „Šiandien dai negaliu 
pasakyti, ar gausią tų metų 
liaudies žygdarbių medžiagą 
sutalpinsiu viename antrajame 
tome. Galimas dalykas, kad 
„Sukilėliai“ išaugs iki trijų to 
mų. . . Didelį džiaugsmą ir, 
reikia pripažinti, konkrečią pa 
ramą man suteikia romano I 
tomo skaitytojų laiškai. Iki 
šiol dar nebuvau sulaukęs to 
kio gyvo ir dalykiško skaityto 
jų reagavimo. Tai didelė pa 
rama mano tolimesniam dar 
bui. Aš rašau liaudžiai ir jau 
čiu, kad liaudis ateina man į 
talką. Visiems šiems taikiniu 
kams — mano nuoširdžiausia 
padėka!" 
autorius.

VERTINGAS 
STYGINIS KVARTETAS
Tarybinė spauda praneša, 

kad kompozitorius Jonas Naba 
žas parašęs styginį kvartetą, 
kuris vertinamas labai augštai. 
E. Balsys kompozitouų susi 
rinkime apie kvartetą atsiliepė : 
„J. Nabazas, ilgus metus tylė 
jęs, pagoliau pasirodė su sty 
giniu kvartetu. Gilus kvarteto 
turinys, sudėtinga ii įdomi, 
liaudies intonacijomis pagrįs 
ta muzikinė kalba leidžia teig 
ti, kad mūsų kamerinė muzika 
praturtėjo dar vienu vertingu 
kūriniu”. Šis J, Nabažo kūrinys 
išpildomas susilaukęs nepap 
rasto pasisekimo.

ŽURNALISTŲ 
LAIKRAŠTIS

pradėtas leisti New Yorke ir 
vadinamas „Lietuvių Žurnalis 
tų Sąjungos Žinios“. Adresas: 
P. O. Box 153, Brooklyn 
N. Y., USA.

PREMIJUOTAS
A. ROKO VEIKALAS, 

skiriamas vaikų vaidinimui, jau 
išėjo iš spaudos. Veikalas pa 
rašytas eilėmis. Jį premijavo 
Lietuvių Mokytojų S-ga.

• Champs Elysees teatras Pa 
ryžiuje vaidina Milašiaus vei 
kalą „Miguel Manara". Ta pro 
ga prancūzų kritikai vėl iške 
lia, kad autorius yra lietuvis.

1,

kad 
kas

RUSIJOS ARCHYVAI 
APIE V. KUDIRKĄ

Okupacinė Lietuvos spauda 
praneša, kad Rusijos archyvuo 
se apie Vincą Kudirką yra ras 
ta daug naujos medžiagos. 
Rastoji medžiaga leidžianti sp 
ręsti apie daugelį V. Kudirkos 
gyvenimo momentų, apie ku 
riuos anksčiau arba visai žinių 
nebuvo, arba tos žinios buvu 
sios iškraipytos. Be ko kita, 
esą rasta medžiagos ypač da 
ug apie Kudirkos gyvenimą ir 
veiklą Varšuvoje, kurios uni 
versitete V. Kudirka studijavo 
mediciną. Suprantama, 
okupantinė spauda nutyli 
jai nepalanku ir dirbtinai iške 
lia tai. kas jai naudinga.

Ryšium su rastąja medžiaga 
specialiame Liet, kalbos n lite 
ratūros Instituto posėdyje, ku 
rį stebėjo Kompartijos atsto 
vas V. Radaitis, buvo aptartas 
V. Kudirkos literatūrinis pali 
kimas. Posėdžio pasekmes ne 
paskelbtos, — matyt laukiama 
kompartijos centro nuomonės, 
kurią padiktuos Maskvos polit 
rūkas.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
KAPNYS

Lietuvoje mirė rašytojas Ka 
napienis-Kapnys. Jis buvo gi 
męs 1896 m. Veiverių kaime, 
Širvintų vol. Demokratiniuose 
seimuose jis buvo stciiografas, 
paskui — valdininkas. 1930 m. 
išėjo pirmasis jo apsakymų rin 
kinys „Žmogus be veido“, po 
to „Du”, komedija „Kai širdis 
traukia", pjesė „Traukinys at 
eina" ir kita. Su Plačeniu jie 
išleido kolektyvinio darbo kny 
gą. Palaidotas Vilniuje 1958 
m. kovo 19 d.

NAUJOS KNYGOS 
LETUVOJE

Išleista J. Simonaitytės 
tų 4 tomas, VI. Dautaito „Pa 
nemunės apskymai“, V. Gied 
ros eilėraščiai „Nelinksta vėt 
roj ąžuolai", iš prancūzų kai 
bos verstas D. Didro „Ramo 
sūnėnas", B. Pranskaus-Žaiio 
nio „Spalio revoliucija ir liet, 
literatūra", V. Mažulio „Pašau 
lio kalbos“, V. Katajcvo romą 
nas „Vienkiemis stepėje", 
Zalteno „Bembis“, Sluckio 
sų kolba „Geri namai".

raš

T. 
ru

• Išėjo pavasarinė balandžio 
juokų KULTUVĖ. Ją galima 
gauti į namus už vieną kvoterį. 
Rašyti tokiu adresu: Kultuvė, 
373 So. 2-nd St. Brooklyn 11, 
N. Y.

NAUJA LIETUVIŲ EVAN 
GELIKŲ GIESMYNO 

LAIDA
Lietuvos Evangelikų Liūte 

ronų Konsistorija ir Evangeli 
kų Reformatų Kolegija 1942 
m. Kaune išleido bendrą evan 
gelikų giesmyną, apimantį 388 
giesmes, maldas ir kitus prie 
dus. Giesmyne šalia senų lietu 
vių sukurtų giesmių tilpo di 
džiausią dalimi verstos gies 
mės iš vokiečių, lenkų, pran 
cūzų, latvių ir kitų kalbų. Ja 
me randame visame pasaulyje 
žinomų giesmininkų sukurtų 
giesmių.

Lietuvoje leidžiant giesmy 
ną pagrindai! buvo imti mūsų 
naudojami giesmynai, būtent: 
Evangelikų Liuteronų Page 
rintos Giesmių knygos Lietuvi 
ninkams, kurios buvo naudo 
jamos Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos evangelikų liuterinų 
parapijose ir Evangelikų P.efor 
matų Giesmynas. Tų giesmy 
nų kalba buvo pataisyta, sugry 
ninta, svetimi žodžiai išmesti 
ir pačiose giesmėse gramati 
kos kirčiai suderinti su muzi 
kos kirčiais. Tas giesmynas 
buvo skiriamas visai lietuvišką 
jai evangelikų visuomenei.

Deja, šis giesmynas liko Lie 
tuvoje. Tremtyje buvo tūkstan 
čiai mūsų žmonių, bet nebuvo 
giesmyno. Todėl pradžioj kimi 
gai spausdino paskiras gies 
mes ar mažus giesmių rinkim 
liūs. Didesnis giesmynas, susi 
dedąs iš dviejų dalių su 300 
giesmių, paimtų iš viršminėto 
giesmyno, pasirodė 1948 me 
tais. Kai šventadienio naudo 
įimui buvo šis giesmynas per 
mažas, o be to jis išsibaigė. Lie 
tuvių Evangelikų Liūtei onų 
Bažnyčios Vyriausioji Taryba 
nutarė išleisti 1942 m. Giesmy 
no naują laidą, papildant jį dau 
gelio mėgiamomis giesmėmis, 
kurios nebuvo tūpusios Lietu 
voje išleistame giesmyne. To 
dėl šis Giesmynas išleistas pa 
didintas su 426 giesmėmis, kai
tų su maldomis, evangelikų liu 
teronų ir evangelikų reforma 
tų pamaldų tvarka, laidojimo 
ir krikšto apeigomis, ir Šv. Raš 
to skaitymo rodykle. Giesmy
nas švariai atspausdintas gera 
me ploname popiery, 784 pus 
lapiai. Dėka Pasaulio Liutero 
nų Sąjungos paramos Giesmy 
no kaina 3 dol. Tai didelis įna 
šas į lietuvių evangelikų bažny 
tinę literatūrą. Kun. A. Trakis. 
• Maskvos konservatoi įjoję vy 
ksta pianistų ir smuikininkų 
konkursas, kuriame dalyvauja 
80 dalyvių iš 35 šalių.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
26.
Baigiantis liepos mėnesiui, Balsių Vincui pavyko nusiųsti 

Petrui žinią apie ruošiamą Panevėžy rugpjūčio 12 d. šventę, 
kur būsianti Katrytė, ir kad jis galįs ten su ja pasimatyti. Pra 
ėjus porai savaičių, Petras buvo bažnyčioje ir pats girdėjo, 
kaip po pamokslo kunigas paskelbė, kad rugpjūčio 12 dieną 
Panevėžy bus iškilmingai švenčiamas Lietuvos ir LenKijos su 
siviemjimo atminimas. Būsiančios atlaikytos pamaldos su pa 
mokslais, paskui įvyksiąs bendras valstiečių, bajorų pasilinks 
minimas su vaišėmis miške už miesto sustiprinti broliškumo 
ir lygybės ryšiams tarp visų luomų.

— Mieli broliai Kristuje, bajorai ir valsčionys! — baigda 
mas kalbėjo kunigas. — Bažnyčia šventa, visų mūsų motina, 
laimina tas iškilmes ir geidžia, kad sutikimas ir vienybė įsivieŠ 
patari tų visų jos sūnų širdyse. Taigi kas galti, kam leidžia 
darbai, traukit į Panevėžį. Gaspadoriai, į jus kreipiuosi. Jei 
gu ir jūsų samdinys norėtų dalyvauti toje šventėje, leiskite 
jam, tegu eina. Jau gal nebetoli ta diena, kada bajoras ir 
šlėkta, ponas ir kaimietis, gaspadorius ir bernas stos į kovą 
dėl bažnyčios, tikėjimo ir tėvynės valnasties.

Didelį įspūdį padarė tie žodžiai klausytojams. Išėję iš 
bažnyčios žmonės būriavosi, vieni kitų klausinėjo, kas ten per 
negirdėta šventė ruošiama tame Panevėžyje. Dvarų taniau 
tojai, prievaizdai, liokajai, vežėjai, prisiklauusę savo ponų, pa 
šakojo kaimiečiams, ką girdėjo ir žinojo, daug ką perdėdami 
ir pagražindami. Vieno dvaro liokajus gyrėsi, kad pas jo po 
nūs atvažiavęs kažkoks ponaitis iš pat Varšuvos ir pripasa 
«:ojęs oaisių istorijų, Kas ten daręsi toje Varšuvoje, Koks ten 
buvęs kraujo praliejimas. Ponaitis rodęs paveikslėlius sušau 
dytų žmonių ir sulaužyto kryžiaus. Ponia ir panelė verkusios 
Klausydamos, o paskui visi ponai juodais drabužiais apsitaisę. 
Bet Panevėžio šventėje būsią linksma. Ponai rinkę pinigus 
valgiams ir gėrimams, o ponia ir panele naujas suknias pasi 
siūdinusios.

Visi smalsiai klausė tokių šnekų, o labjausiai Venckų 
Adomėlis. Tai bent naujienos! Ir jis nusprendė žūt būt Pane 
vėžį pasiekti. Pamatęs, kad ir Balsių Petras landžioja žmonė 
se, Adomėlis jį sučiupo ir prakalbino:

— Petrai, važiuokim į tą šventę j Panevėžį.
— 1 au bepigu, — atšovė Petras, — o manęs dėdė neleis.
— L<eis. Gū dėjai, ką kunigas sakė? Gaspadoriai kunigų 

klauso. Prašykis — kartu važiuotume. Aš iš tėvo gausiu bė 
rają.

Petrui labai parūpo pasimatyti su Katryte. Atėjus gar 
siąjai šventei, dėdė, kad ir nenoromis, jį išleido, ir jie abudu 
su Adomėliu išvažiavo iš vakaro, nes kelias tolimas.

Kai pasiekė Panevėžį ir apsitvarkę priėjo prie bažnyčios, 
saulė ųuvo jau priešpiečiuose. Aplink bažnyčią grūdosi tiršta 
žmonių minia. Kai kurių dvarų ponai kuone prievarta suvarė 
savo lažininkus dalyvauti toje šventėje. Pro atdarus bažny 
čios langus sklido pamokslininko balsas, bet iš tolo tebuvo 
galima išgirsti vieną kitą atskirą žodį.

Belaukdamas pamokslo galo, Petras stebėjo susirinku 
sius. Visokių čia buvo žmonių. Prie bažnyčios telkėsi kaimie 
čiai, daugiausia jauni vyrai, berniokai ir merginos. Visi nore 
jo atrodyti gražiai, šventiškai, bet anaiptol ne visi lygiai buvo 
apsirengę. Lengvai galėjai atskirti karališkius nuo lažininkų. 
Anie avėjo batais, mergaitės lengvomis kurpaitėmis, šitie — 
vyžomis ir naginėmis, karališkių žiuponai ir trinyčiai buvo 
nauji, pagal jų matą siūti, lažinių — apnešioti, paveldėti ar 
skolinti, ne pagal ūgį ir apimtį. Mergaitės visos marguliavo 
žičkiniais sijonais, kašytoms prijuostėmis, spalvingomis ska 
relėmis, bet įsižiūrėjęs ir čia matei skirtumą. Karališkės gra 
kštesnes ir puošnesnės. Jų sijonėlių ir liemenių medžiagos 
plonesnės, marškinių drobė baltesnė. Ne vienos galvą puošė 
sidabriniai ir auksiniai galionai, šilkiniai kaspinai, o ant krū 
tinės spindėjo gintaro arba tikrieji karoliai.

Šventoriaus pakraščiuose, medžių paunksmeje, būriavosi 
šlėktos, bajorai, dvarininkai. Jų tarpe Petras nustebęs pama 
tė gana daug kaimietiškai apsirengusių moterų ir mergaičių, 
su kuriomis, mandagiai lankstydamiesi, čiučenosi ponai ir po 
naičiai. Akyliau įsistebėjęs jis suprato, kad tai buvo kaimie 
tiŠkais drabužiais apsitaisiusios dvarų ponios ir panelės. Jos 
atrodė dar puošniau ir patraukliau negu karališkės. Aksomo 
ir šilko spalvos mainėsi, tviskėjo ir mirguliavo pro medžių la 
pus įspindusios saulės Šviesoj. Daugelis vyriškių buvo apsi 
rengę senoviniais kontušais, čamaromis, apsijuosę plačiomis 
juostomis arba sidabru ir auksu lietais diržais. Buvo ir tokių 
aunu ponaičių, kurie vilkėjo kaimietiškais trinyčiais ir rankoje 
laikė šiaudines skrybėles. Kiti, vienmarškiniai, buvo apsijuo 
sę kaimiškomis juostomis. Bet užtat kaip puikiai blizgėjo jų 
batai, kaip švietė balti, šilku siuvinėti jų marškiniai, kaip dai 
iiai gulėjo jų trinyčiai su avietinės spalvos atlasinėmis, atvers 
tomis apikaklėmis ir tokiu pat atlasu apvedžiotomis pakraščų 
siūlėmis! O jų šiaudinės skrybėlaitės su Šilkiniais raikščiais 
buvo švarios, lygios ir baltos, dailiai iš ne šio krašto šiaudelių 
nupintos. Ponaičių plaukai buvo lygiai sušukuoti, ūseliai pa 
raityti, o kai kurie nešiojo barzdeles ir žandenas, bet jų ir vi 
sas apdaras buvo poniškas; pilkos, smulkiai languotos kel 

nės, juodi arba tamsiai mėlyni surdutai, kietos apikaklės, vie 
noj rankoj augštos, juodo šilkinio pliušo skrybėlės, kitoj — 
dailios lazdelės su sidabro arba balto kaulo rankenėlėmis.

Smalsiai, atsigręždami apžiūrinėjo kaimiečiai ponus, o 
šie nesivaržydami linkčiojo jiems galvomis, ponios ii panelės 
meiliai šypsojosi vaikinams, ponaičiai išdykėliškai merkė akį 
merginoms.

Balsių Petras staiga nejučiomis dirstelėjo į dešinę ir su 
sitiko dvi juodas įsmeigtas į jį akis. Netoliese, po liepa, stove 
jo augšta graži pana ir du jauni ponai. Pana buvo apsirengu 
si kaimietiškai, bet Petras iš pirmo žvilgsnio suprato, kad tai 
ne kaimietė, tik dvaro panelė. Drabužiai jai labai tiko, bet iŠ 
kitų ji skyrėsi tuo, kad ant pečių turėjo užsimetusi šilkinę ne 
bekaimietišką skarą, ant galvos jokių papuošimų nenešiojo, 
i ik juodose garbanose baltavo ramunės žiedas. Panelės veidas 
oasirode Petrui iyg kur matytas, bet jis niekaip negalėjo pri 
siminti, kur ir kada.

It staiga atsiminė: Skrodskio duktė! Matė ją anuomet 
Bagynuose jovarų kely ir Surviliškio bažnyčioje. Bet kaip 
ji pasikeitusi! Jis žiūrėjo į ją nustebęs, smalsumo apimtas, ir 
staiga Katrytės paveikslas visu ryškumu sušvito jo vaizduo 
tėję. Jis matė nebe juodbruvą paną, varstančią jį įdėmiai su 
kauptu žvilgsniu, bet geltonkasę Katrytę, bailiai atkreipusią į 
jį savo mėlynas akis. Skrodskių duktė čia, vadinasi, čia gali 
būti n Katrytė. Juk ji panelės kambarinė. Ir Vincas taip 
jam pranešė. Petras apžvelgė aplinkui stovinčias moteris, bet 
Katrytės nepamatė. O gal ji ten, miške, kur bus pasilinksmi 
.ūmas, kur stalai, sako lūšią nuo valgių ir gėrimų?..

Petras nuleido akis, paniuro, susikaupė savy, priešingų 
jausmų drąskomas. Visa, ką jis apgalvojo ir išgyveno nuo 
tos dienos, kada sužinojo, kad Katrė nuėjo į Skrodskio dvarą 
tarnauti, dabar vėl atgijo jame su nauja jėga.

Pirmiausia, kaip ir anuomet, jį apėmė nesuvaldomas pyk 
tis. Kaip ji drįso eiti į dvarą, kur jos tikriausia lauke Bagdo 
nų Jievutės likimas! Jievutė priešinosi ir nusižudė. O Kat 
rė? Ji liko gyva ir sveika. Tai kas ji dabar? Dvaio šliurė? 
Įis sugniaužė kumščius ir sukando dantis, net jam žiaunos su 
tratėjo. Bet gal ji kitaip ir negalėjo? Tėvas piktas u uvėrus, 
sesuo jos nemyli, o motina —► ką ji, senutė, galėjo padaryti? 
Pšemickis gudrus ir turi valią. Kas ją, vargšę, galėjo apginti? 
O, kad taip jis pats, Petras, būtų buvęs namie! Jis būtų ją op 
gynęs, būtų pabėgęs su ja, kur akys veda. O jei ne, tai Skro 
dskio dvarą būtų pelenais paleidęs!

O galgi jai nieko blogo neatsitiko? Galgi Katiyte jį te 
bemyli, jo laukia, jo ilgisi? Ir Vincas tada atvykęs pas dėdę 
taip pasakojo. Šita malonaus jausmo banga perliejo Petį o 
krūtinę. Vai, kad jis galėtų ją pamatyti, su ja pasikalbėti, jis 
tuoj įspėtų, kaip kas yra (d. b.)
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M. KATILIŠKIO ŽODIS
Mieli mano bičiuliai, lietuvis 

kos knygos skaitytojai ir mylė 
tojai. Kadangi neturėjau pro 
gos Jums salėje viešai padeko 
ti už Jūsų dovaną ir nuošir 
džius sveikinimus, noriu nors 
šiais keliais žodžiais pasakyti, 
kaip gera žinoti, kad „Miškais 
ateina ruduo" susilaukė tikros 
mūsų skaitytojų meilės ir pri 
pažinimo. Kol yra mūsuose to 
kių žmonių, kaip jūs, nebaisus 
yra vargas bei visokios negan 
dos ir aš jaučiu galėsiąs ir ki 
tose savo knygose kalbėti apie 
mūsų žemę ir mūsų žmones, 
nes rašančiąjam nėra didesnio 
paskatinimo, kaip žinojimas, 
kad skaitytojas jo laukia ir ji 
supranta. Tebūnie tad šis ma 
no žodis kartu ir mano pade 

ir užtikrinimas Jums, kad 
•aiišiuosi per vėjus ir miglas, 
tegeisdamas pasidalinti su sa 
vo mielais skaitytojais liteiatū 
riniu žodžiu, kaip vienas mūsų 
bendro likimo ir vargo brolis.

Jūsų Marius Katiliškis.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aloyzas Baronas. VALAN 

DOS IR AMŽIAI. Religiniai 
pasakojimai ir legendos. 100 
puslapių, 1 dol. Išleido lietu 
viii Knygos Klubas: 4545 We 
st 63 Street, Chicago, Ill., US 
A.

Draugo knygyno KATALO 
GAS, kuriame sužymėta kelio 
lika šimtų knygų ir kitų leidi 
'•’U,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

MOTERŲ ELAST 
LIUOSOS KELN.

MERG. KELNAITĖS 
IR BALTIN. 2-6 m.

MERG. BALTIN 
8—16 metu.

•MOTERŲ BALTINIAI 
Maži vidutiniai dideli

sei
■ visokio

KŪDIKIŲ APATIN.
3, 6, 9 mėn.-l - 2 metų

APATINIAI KELN. IR JERSEYSDARBO, SPORTO, TAMPIOS, KŪDIKIŲ, TAMPIOS CO-ED
GP8-2 !

J* LENGVI APATIN.T-MARŠKIN

PENMANO APATINIAI ir 
kojinės turi viską, kas jums pa 
tinka ir patinkama kaina.

Yra įvairių rūšių, tin 
kančių kiekvienam

W' mos nar*ui -
svorio, kokio tik kam 

reikia, ir kokybės vis /
ŠR* labjau patraukiančios 

taupius pirkėjus jau 89 t.
•y metus, kai apatiniai bal 

tiniai ir kojinės gamina į < 
, A mos Kanados šeimoms.

MomtIreal
z»J EI

St. CATHARINES, Ont.
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ST. CAT 

HARINĖS SKYRIAUS ATSIŠAUKIMAS

Port Arthur ir Fort William, Ont.
TAUTOS FONDUI

LIETUVIŠKA GELEŽIES
Ilgą laiką mūsų tautietis B. 

Kisielius turėjo geležies dirbi 
nių dirbtuvę, bet nutarė ją par 
duoti. Inžinierius P. Mažeika, 
norėdamas lietuvių įmonę išlai 
kyti lietuvių rankose, perėmė 
iš p. Kisieliaus, gerą vardą tu 
rinčią įmonę, ir bandys ją ne 
tiktai išlaikyti, bet ir praplėsti, 
ši geležies dirbinių dirbtuvė 
angliškai vadinama „Burnside 
Iron Works Reg'd", dabai yra 
naujose patalpose, 1184 Pres 
ton Lane, kuri yra trumpa gat 
vėlė tarp Mountaigne n Drum 
mond gatvių, visai arti prie 
Dorchester gatvėje esančios už 
miestin. autobusų stoties. Ji ga 
mina įvairius geležies dirbi 
nius — geležinius baidus, sta 
liukus, židinius, visokius gia

c X
$ TAISAU
vv televizijos ir radio aparatus.'* V 'a

H. Valiulis.
Skambinti po 5 vai. vak. $

$ HU 1-4313. $
& X

DIRBINIŲ DIRBTUVĖ 
žiai ornamentuotus dalykus — 
lempas, telefono staliukus, ge 
ležinius laiptus, turėklus prie 
laiptų, darželiams geležines 
tvoreles ir visokius kitus dar 
bus bei dirbinius iš geležies. 
Tautiečiai, reikalingi geležies 
dirbinių, kviečiami ir pataria 
mi kreiptis į šią lietuvišką dirb 
tuvę, kurios direktorium da 
bar yra p. Mažeika senjoras, 
telefonu UN 1-6634. Pažymė 
tina, kad inž. Mažeika nuo vi 
so gauto uždarbio du procen 
tu skiria PLIAS Montrealio 
skyriaus Studentų fondui. Sa 
vi — pas savus.
• Per savaitę Montrealyje vi 
dutiniškai esti 7 asmenų nelai 
minga mirtis.

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomi: 1) V. Akelis, 

kilęs nuo Mariampoles. Jam 
yra žinių iš Sibiro apie tėvus 
ir brolį;

2) Petras arba Antanina Gu 
deliauskai, kilę nuo Simno, Mi 
kyčių km. Atsiliepti; Julius Ru 

280 George St., Samia, 
, Canada.

dys, 
Ont.

o Verdun PO 6-5641 J*
į HICKSON GROCERY <
’ • • • \** Alus ir maisto produktai \

Pristatymas nemokamai X
'' 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jotas

Dvidešimt metų gyvenę len 
kų priespaudoje neatsisakėm 
savos tautybės, nors už tai dau 
geliui mūsų teko pereiti lenkis 
kus kalėjimus, koncentracijos 
stovyklas bei netekti sveikatos, 
kiti net gyvybes paaukavo. Tą 
galėjom pakelti tik eidami vie 
ningu keliu, darydami didelius 
susibūrimus ir turėdami mate 
rialę ir moralę paramą iš laisvo 
sios Lietuvos.

Lietuvių tautą ištikus katas 
trofai, dalis kaip gyvenusių 
laisvėj, taip pavergtųjų atsira 
dome šiapus geležinės uždan 
gos, ir jau yra rūpestis ne be 
vien Vilniaus kraštu, bet visa 
Lietuva. Vilniaus kraštui dvi 
gubas pavojus, nes nusikračius 
bolševikinės okupacijos, grę 
šia lenkiškoji ir jų pirmas oku 
pacijos siekis bu sVilniaus kra 
štas. Tą parodo, jų ruošimasis 
ir patvirtina lenkiškoji spauda 
bei lenkų kongresų pasisaky 
mai. Nemažiau tuo reikalu jie 
informuoja laisvąjį pasaulį įvai 
riomis kalbomis.

Mes tą gerai žinodami, kiek 
mūsų kuklios jėgos leidžia, sten 
giamės tam kelią pastoti ir 
prisidedam prie bendro tuo rei 
kalu rezistencinio darbo. Tam 
reikalingos lėšos ir šio opaus ir 
pavojingo klausimo nepalikti 
užmarštyje. Todėl darome pa 
rengimus ir kitokiais būdais

telkiame lėšas ir šią pavojingą 
ateities problemą stengiamės 
palaikyti gyvą savųjų tarpe ir 
informuoti laisvąjį pasaulį, kad 
atėjus laikui būtumėm pasiruo 
Šę.

Tačiau su liūdesiu tenka ko 
nstatuoti, kad šiam darbui pa 
tys kai kurie lietuviai stengia 
si pastoti kelią. Ketvirti metai 
rengiame Wellando priemies 
tyje Jonines. Šiais metais vie 
nas, o gal keli vvellandiškiai 
yra tvirtai pasiryžę šias Joni 
nes sutrukdyti, ką jau ir spau 
doje skelbia. Mes tą labai skau 
džiai pergyvename. Pergyve 
name ne tik dėl to, kad mūsų 
šiam parengimui daugiau ar 
mažiau pakenks, bet dėl to, 
kad atsiranda lietuvių tarpe 
einančių lenkų pėdomis. Būda 
mi lenkų priespaudoje, dau 
giau kentėtn fizinius skausmus 
negu moralinius, nes žinojom, 
kad mus persekioja priešas ir 
mes turime laisvųjų brolių už 
tarimą. Šis mūsų darbo truk 
dymas bei vilniečių engimas 
mums yra skaudesnis ir už bu 
vusį lenkų persekiojimą.

Mes buvusį Vilnijoj lenkme 
tį pernešėm ir nepalūžom. Ne 
palūšim ir Čia. Jonines 21 bir 
želio ruošiame. Tas buvo jau 
skelbta spaudoje ir raštiškai 
pranešta visoms Niagaros pu 
siasalio organizacijoms. Pasiti

surinkta 158 dol. ir parengimo 
pelnas 15.79 dol., viso 173.79 
pasiųsta Tautos Fondo pirmi 
ninkui V. Vaidotui.

Aukojusieji: F. Statkus 15 
dol.; V. Dirsė 10 dol.; po 7 dol. 
K. Baltramaitis ir A. Savickas; 
po 5 dol.: K. Jakovlėnas, And 
riušis, A. Tvarijonavičius, V.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E. BELANGER 3c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Avė., Ville Lasalle. PO 8-4588.

X TAUPYK, SKOLINKIS ?
X . Xg savo kredito kooperatyve vj
$ „LITAS“ |

x Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir 
v* greitai duodamos betkokiam geram reikalui. £
> Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. J

„Litas" veikia sekmadieniais 11 — 1 vai. J'
X A. V. par. salėje Banko kambary.
X Pirm. A. Norkeliūnas. RA 7-3120

kime tolimųjų ir artimųjų kolo 
nijų patriotingąja lietuvių vi 
suomene, kuri kiekvienais me 
tais mus gausiai aplanko. Šiais 
metais laukiame dar gausesnių 
svečių. Jūsų atnešto cento lau 
Ida ne vien minėti reikalai, bet 
ir Suvalkų trikampio laisvės 
nematę broliai lietuviai.

Valdyba.
Red. abejoja, ar šis vietinio 

pobūdžio mažas nesusiprati 
mas ne perdaug dramatizuoja 
mas. Is pasisakymų, buvusių 
spaudoje, yra aišku, kad klau 
simas svarstomas vietos reika 
lų plotmėje, neišplečiant jo į vi 
sos tautos ar visos Lietuvos 
plotmę, kaip tą daro dramati 
zuojanti klausimą Vilniečių 
sąjunga. Reikia manyti, kad 
niekas tam parengimui nepa 
stos kelio ir plačioji visuome 
nė, suprasdama reikalą, nesu 
abejos, kur atsilankyti, jeigu 
būtų ruošiami net du tuo pačiu 
vardu parengimai, ko, rei 
kia manyti, neatsitiks. Jeigu 
tokie atsišaukimai daromi di 
desnės reklamos tikslu, tai bū 
tų suprantama, bet dramatiza 
vimas kažin ar derinasi su ob 
jektyvia konkretybe?

Rodauskas, J. Kriščiūnas, A. 
Jonaitis, K. Kaminskas, Mart. 
Avelis, J. Žukauskas, J. Dau 
tartas, E. Jasevičiūtė; po 4 
dol.: E. Jakštis; po 3 dol.: V. 
Sibulis, W. Bružas, J. Krupai 
tis; po 2: J. Markūnas, V. Be 
nislauskas, K. Grins, J. Danė 
nas, A. Gedraitis, Raulickis, V. 
Zujus, V. Balčytis, L. Mitalie 
nė, J. Čeponis, V. Jackelevi 
čius, Leo Girius, A. Lazdinis, 
Ir. Bružas, Tumosa, St. Gim 
būtis, A. Gružinskas, J. Paže 
meckas; po 1 dol.: Z. Dubu 
sys, S. ZemaviČius, Mr. ir Mrs. 
Bogdon, St. Matulionis, M Ka 
speravičius, V. Bašinskas, Bal 
tenis, Ramonas, K. Bindokas; 
no 50 et.: Balionis ir P. Bačins 
kas.

Pinigus rinko p. P. Bružie 
nė. P. Bružienei už pasišventi 
mą renkant aukas ir aukotoja 
ms už dosnumą nuoširdžiau 
šiai dėkojame. Iš Šios mažos 
apylinkės tai tikrai didelė su 
ma.

Dr. A. Užupienei nuoširdus 
ačiū už atsiuntimą tautinio kas 
tiumo tautos šventėje.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 10 d. Italų salėj 
„Artona". Kviečiame visus at 
silankyti. E. J.

,THE UKRAINIAN RE 
VIEW I„ II ir III numeriai 
1957 metų. Visi po 96 pusi. 
Žurnalas iliustruotos ir gražiai 
leidžiamas, anglų kalba. Meti 
nė prenumerata 4 dol. Adre 
sas: 49, Linden Gardens, Lon 
don, W. 2, England.

iCTI'DlDE LUXE DRV HEARERS
117 —6th AVENUE, LACH1NE

1'ME7-6727 Lietuviams uuuuuda.
Sav.: P. RUTKAUSKAS <■

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
f A. ŽUKAS
i: Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos {vairios puošmenos. J 

: :Didesnitms pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. ’ 
Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.

Užsakymai priimami ir paštu.
976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) 

Telefonai: Biznio PO 9-5841, namą: PO 9-5841

g
A. NORKELIŪNAS |

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas. '*

; i LIETUVIŠKOJE MEDŽIU DIRBTUVĖJE

BALTIC j
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kalniai b 

, ' ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ' >
SAV. K. K 1 A U S A S ir J. š 1 A U č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. y
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

| Montreal, P, Q. Tel.: HU 8-0162. '

I
PO 7-0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg'd.
Gerard Viau, aav.

į ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA
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WINNIPEG?Man.

RINKIMAI Į P. L. B-NĖS SEIMĄ KANADOJE
Skaudu, bet tenka konstatuo 

ti, kad rinkimai i P. L. B. Sei 
mą padaryti K. L. B-nėfc Krak 
to Tarybos, išėjo vienašališki. 
Jau nuo seniai žinoma, kad 
Winnipege veikia tam liKia g: u 
pelė žinomu, kuri, kartkartė 
mis, esant kokiems nors svar 
besniems bendruomene, r . ik. 
lains, pasireiškia. Tas pasikar 
tojo ir šiandien, kada buvo 
renkami kandidatai i P. L. 
Seimą.

Kai kuriems Winnipego sen 
Jiaugiams nebuvo prie širdies; 
kad į K. L. B-i
Apyl. V-bą 1957 metams buvo 
įėję ne jų plauko' žmones.

Ir štai, prieš pat 1958 metų 
naujos v-bos rinkimus „fev. 
Ž-se“ nr. 3(419) pasirodė Kr. 
T-bos nario inz. P. Lėlio strai 
psniš, kūną 
nipego Apyl. B-nė, dėl sohda 
rūmo mokesčio neužsimokėji 
mo, priedangoje izd. Vinco ja 
nuškos parašyto laiško. Per 
metini susirinkimą, toks ižd. 
V. Januškos pasielgimas vi 
suotinio susirinkimo buvo pa 
smerktas.

1958 m. į v-bą vėl išrenkami 
asmenys, kuriems rupi jungti 
visus lietuvius, nežiūrint reli 
ginio Įsitikinimo ir pasaulėžiū 
ros skirtumo, 
visų lietuvių vienybes lietuvis 
Kam darbui.

St. Eujokas tuojau reiškia 
savo nepasitenkinimą ir š. m. 
,Naujienose“ (nr. 38) įaso: 
„Aš džiaugiuosi, kad siais me 
tais į v-bą sutiko kandidatuoti 
ir buvo išrinkti tie, kurie jau 
visą eilę metų atsiimdavo savo 
kandidatūras ir tormozavo Li
nes darbą.“ As abejoju ar St. 
Bujokas ištiktųjų n džiaugiasi, 
nes pats statė savo kandidatu 
ra, o begavo vos vieną baisą. 
Tie žmonės, kurie išrinkti Į v- 
bą 1958 metams netormozavo 
B-nės darbą, kaip sako St. Bu 
jokas, bet tiesiog sugrįžo atgal 
du bti. Tik pasižiūrėkime pro t 
knygose: Agr. J. Malinauskas, 
išbuvęs v-bos p-ku 1952 ir

siekiant tikros V-bos

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 

į darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

L _S-a\- v- DUNDYS

| SIUNTINIAI LIETUVON
n Žinoma siuntinių firma ORB1S siunčia siuntinius į Lit 
H tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
H tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas ptCKcs.

g * Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
,H * Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 

3% y. ir-daugiau.
t: * Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 n daugiau.
j> * Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.

Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8/.50.
•: Siunčiame siuvamas Mašinas —- kojinė mašiną su iš
H laidomis $ 160.00.

■ Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
H :: Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainaraštį.

I
V a i s t a i:

Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainas:

j: CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $ 5.75

H Prednisolone (STERANE, 
g
H SERPASIL 100 tab. 23
H Largactil
H Multavitaminai
H S’icptomycin
tj Isoniazid (rimifon)
g PAS
| OR

:: Rei-kalaukite kainaraščių:
h 298 Bathurst St.

TARONTO, Ont.
Tel. EM 4-2810.

j: Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St.
Chicago 32, III.
Tel. YA 7-2445

1953 m. ir pasireiškęs kaipo 
stipru^ veikėjas orgamzacima 
me darbe: Pr. Motulionis da 
lyvauja steigime P. L. B-nės 
Winnipego skyriaus, 1954 m. 
vicepirmininkas, be to, jis daž 
nai skaito paskaitas per Įvai 
rius minėjimus, o taip pat ne 
mažai pasireiškęs ir meninėje 
dalyje. J. Demereckas eilę me 
tų išbuvęs v-boje įvairiose pa 
reigose. M. Barauskas ir aš 
kiek ilgiau išdirbę miškuose, 
o sugrįžę irgi Įsijungėme j beri 
drą darbą.

Inž. P. Lelis rašo: „Ižd, V. 
Jonuškos pranešimas buvo pa 
skaitytas, tuo metu, vykusia 
me Toronto Krašto Tarybos su 
važiavime, darant pranešimus 
ič vietų, ir kaip charakteringas 
buvo patalpintas „Tėviškės Ži 

būriuose“. K, Strikaicio pavar
dės tame sąraše nebuvo“, K. 
Strikaičio pavarde tame sąra 
še galėjo ir būti, nes jo buvo su 
mokėta už dvejus metus, ir vė 
liau ir kita sumokėta. Nebūty 
buvę nė ižd. V. Januškos vis 
kas sumokėta, jeigu panašų są 
rašą būtų siuntę kiti. Mat, jis 
pats siuntė ir prieš išsiųsdamas 
sumokėjo, o kitiems nieko apię 
tai nesakė..

Kuomet buvo gautas iš Kr.
dėl kandidatųraštas,

statymo į P. L. Seimą ii tuo 
reikalu 1957 m. gruodžio 22 d, 
buvo sušauktas v-bos posėdis, 
St. Bujokas jį apleido, o ižd. 
V. Januška tuo reikalu kėlė 
ginčusį kad tik Wmnipegas 
nestatytų kandidątų.

Winnipego apyl. y-bą 1958 
m. sausio 19 d. buvo jau per 
rinkta. Nauju v-bos p-ku buov 
išrinktas Pr. Matulionis. Sau 
šio 23 d. apie tai koresponden 
cija buvo pasiųsta ,,T. Žiburia 
ms“, o vasario 3 d. naujos v- 
boš sąstatas patalpintas ,,Nau 
jienose“ Nr. 27, kur Taiybos 
nariui P. Lėliui buvo puikiai ži 
noma ne sį tą straipsnį jis at 
sakė, tačiau dėl balsavimo į P. 
L. Seimo atstovus naujos v-bos 
p-kas Pr. Matulionis nebuvo 
prileistas. Visas susnasĮijė|Į 
mas tuo reikalu buvo vedama^ 
su senos v-bos p-ku J. Demerec 
ku, kuris jau v-bos p-ku nebe 
buvo ir kartu nebesiskaitė K. 
L. B-pės Krašto Tarybos na 
riu.

1958 m. sausio 26 cį. gautas 
raštas iš Krašto Tarybos, adrę 
suotas J. Demereckui. Prie jo 
buvo prijungtas ir balsavimo 
lapas, dėl atstovų išbalsavimo 
į P. L. Seimą. Rašte pažymė

METRICORT1LENE)
100 tab. 1 mg $ 8.00 

mgm $ 2.15
100 tab. $ 3.b0

1000 tab. $ 7.50
10 gr $ 2.60

1000 tab. 50 ingm $ 4.60
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

B I S

Lietuviški kainaraščiai:

5 78 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783

3. 2 košt, arba lengv. mot. 3 
paltams vii. medž. 6yrd.^ 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd. a 

2 vyr, paltams v. m. 6 yrd. y 
pamušalo ....ų8yrd.$
šerines (khjonkės)8 yrd.3 

stiklui piauti peil. su deim. 3 
Iš viso už $ 1 73.90 J 

4 4 košt. vilu. medž. 14 yrd.T 

pamušalo ........18 ■ 1 ®

šerinės (khjonkės) 4 yrd.$ 
Iš viso uz $ 81.90 į

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.), g 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias g 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, g 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me X 

džiagas, maistą ir tt. ir tt. X
Mažesnio formato siūv. masina fir. „Essex” rank $ 48.50 a 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 X 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). X 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. X

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius. X
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry x 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba ekspresu. < 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. g
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- 
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių, g 

SAV. A. K ALŲ Z A |

NĖMiKLAUSOMi LIETUVA

ta: „Prašome išsiųsti Tamstos 
balsuotą sąrašą ne vėliau kaip 
vasario 1 dieną“. J. Demerec 
kas išbalsuoja ir balsavimo la 
pa išsiunčia Krašto Tarybai, 
nors jis jau nuo sausio 19 die 
nos nebesiskaitė v-bos p-ku ir 
automatiškai nustojęs teisės į 
balsavimą.

Naujai išrinktas v-bos p-kas 
Pr. Matulionis raštu užklausia 
Centro, kur prašoma paaiškin 
ti, kodėl jam nebuvo leista bal 
suoti, t. y. rinkti atstovus į P. 
L. Seimą, nes nuo išrinkimo v- 
bos p-ku jis yra K. L. B. Kr. 
Tarybos narys, o senas v-bos 
p-kas tų teisių nustojęs.

Š. m. kovo 3 d. gautas is Kr. 
V-bos paaiškinimas, kad skei 
bimai lietuvių savaitraščiuose 
apie šaukiamus metinius susi 
iiiiKimus esą tik informacinio 
pobūdžio. Bet kokie pasikeiti 
mai apylinkėse registruojami 
Krašto Valdyboje, tik agvus 
oficialius apyl .v-bų paaišKini 
mus, tokiu būdu net u paskel 
bimų naujų v-bų sąstatų iaik 
raščiuosc nepakanka. Kartu 
apgailestaujama, kad Pr. Ma 
tųlioniųi tapus naujuoju Win 
nipego Apyl- p-ky neteko bal 
suoti.

Po to, apyl. p-kas Pr. Matu 
lionis kovo 9 d. sušaukė v-bos 
posėdį išsiaiškinimui. Išdisku 
tavus reikalą, nutajta užklaus 
ti centrą del datos, kada buvę 
tikrinti balsavimo duomenys, 
nes sulig Kr. V’hbS p-ko pra 
nešimų naujai išrinktos v-bos 
sąstatą gavę vasario 3 d. Kr. 
Tarybos rašte pažymėta, kad 
balsavimo sąrašas centrui turi 
būti išsiųstos ne vėliau vasa 
rio 1 dienos. Išeina, kad Kr. v- 
ba, gavusi balsavimo voką su 
vasario 1 dienos pašto antspau 
du, turėjo skaityti tvarkoje. 
Arba kitaip pasakius nuo vasa 
rio 1 dienos turėjo būti duodo 
mos kelios dienos ląi.sko Kelio 
nei. Dabar faktas, kad baisa 
vimo duomenų tikrinimas va 
sario 3 d. dar negalėjo būti, o 
vėliau Kr. V-ba jau turėjo ir 
Winnipego Apyl. naujos v-bos 
sąstatą.

Krašto V-ba 1958. L 23 d. 
rąšte nurodo balsuotojui baisa 
vimo tvardą, Įrur paaiškina, kad 
didesnysis vokas privąlįp ture 
ti siuntėjo pavardę ir adresą, 
nes Krašto V-ba turi žinoti, ir 
ar turįs teisę blasavo. Tuo bu 
du, Krašto V-ba matydama, 
kad v-bos p-ku jau yia ne J. 
Demereckas, bet Pr. Matulio 
nis, J. Demerecko balsavimas 
privalėjo būti sulaikytas Kr. 
v-bą to nepadarė. Prie baisavi 
mo prileido visai pasalinį as 
menį, todėl tenka apgailestaų 
ti, kad Kanadoje, į P. L. Sjeį 
mą balsavimai yra neteisingi.

Todėl K. L, B-nės Kr. Tary 
ba turėtų panaikinti neteisiu 
gus rinkimus į P. L. B. Semia, 
nes rinkimuose dalyvavo visai 
pašaliečiai, neturį teises bal 
spoti. K. Stiikaitis.

J A. E. McKAGUE |
Barrister and Solicitor 

ė Advokatas ir Notaras £ 
| I el. EM 4-1394, EM 4-1396 £

201 Northern Omano Bldg\ 
330 Bay Street,

$ TORONTO 1, Ontario.

!
g 
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA” ?
Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— $

.................
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
V A$ Darbo valandos;
$ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5p2—>9 v. vak.

Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. $ 
X Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. S 
$ Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
C Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA” į
994 DUNDAS ST. W. |

J;Naujai atidarytas ir naujai įrengtas Valgiai gaminami pri- »
T tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak. <

Visi maloniai kvieičami atsilankyti. £

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SPORTAS LIETUVOJE

Atkelta iš 3-čio pusi, 
įima, nustumdamas rutulį 16, 
65 m ir tuo pačiu laimėdamas 
pirmą vietą. Kaip jau esame ra 
šę, jo geriausia žiemos pasek 
mė yra 17,02 m. Sov. Š-gos 
meisteris ir vienas geriausių 
pasaulio vidurinių distancijų 
bėgikas J. Pipynė taip pat ne 
atsiliko, įveikdamas kontroli 
nėse varžybose, komisarų mė 
giamame Soči kurorte, 3000 m 
nuotolį per 8; 20,8 mm. ir tuo 
pačiu atsiekdamas naują Lietu 
vos rekordą.

Kaip laiškuose rašoma, kovo 
mėn. Lietuvoje buvo gan sal 
tas, tačiau pavasaris stato spar 
čius žingsnius pnmyn, taigi ir 
pasiruošimai lengvosios atleti 
kos varžyboms eina pilnu tem 
pu. Dalis geresnių Lietuvos 
lengvaatletų išvyko į pietinę 
Sov. Sąjungos dalį, o taip pat 
Baku mieste balandžio 12—13 
d. d. susitiks su Azerbeidžano 
lengvaatletais. Balandžio 20— 
22 d. d. jie dalyvaus Sov. Są 
jungos komandinėse pirrneny 
bėse.

JOCAITĖS LIKIMAS
Šio laikraščio puslapiuose, 

buvome persispausdinę iš vii 
niškio „Sporto" atvirą jocaites 
laišką redakcijai, kuname ji 
nusiskundžia treneriu Bal 
čįum. Pasirodo, kad pasekmes 
buvo labai Įjūdnųs: treneris 
Balčius atsisakė ją daugiau tre 
niruoti, kai kurie jojikai prade 
jų sų Jučaite nedraugiškai elg 
tis. Dar toliau, yisasj reikalas 
atsidūrė Vilniaus miestų pro 
pagandos ir agitacijos skyrių 
je, taigi jau „ant partinio sta 
lo“. Atrodo, kad Balčius turi 
„staiprius pečius”, nes iš tre 
nerio pareigų neatleistas, o ki 
ti vaddvąi ji net užstojo. Varg 
šė Jocaitė nežinojo, kad „var 
nas varnui akies neiškils“... 
Prieš „šlovingąją" eiti negali 
mą. . .

Prie progos, norėčiau visus 
mielus skaitytojus atsiprašyti 
už pasitaikiusias netikslias da 
tas ar pasekmes, nes esant blo 
goms atmosferinėms sąiygo 
ms, Vilniaus radijas yia blogai 
girdimas. K. B.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Vilnietė JT. Sasnauskienė 

x——xx-~—xx-----  •>
Lietuvio Advokato (staiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notarai

t>2 Richmond St. West 
Room 503

( kampas Bay & Richmond ) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai 
įstaigos Namų

EM 2-/585 ST 8-508;
K"','------ wx---------- MX------>

įį Lietuviai advokatai <
;; NEIMAN, BISSET1 L 
t & SEGUIN

k Barristers, Seiicitors, 
Notary Public.

H e y de n Street
| (netoli Bloor ir Yongle) T 
5 Toronto 5, Ont.
į Tel.: Ofice WA 4-9501

Kes.: BE 3-0978 

įtraukta į Sov. Są-gos šaulių 
rinktinę.

— Žinomas N. Lietuvos sun 
kiasvoris A. Zaboras yra bok 
so treneris.

— Sov. S-gos kaimo atsto 
vų šachmatų pirmenybėse Lie 
tuvos šachmatininkai iškovojo 
septintą vietą. Gražiai pasiio 
dė Lukšytė ir Valeikaitė.

— Vilniaus Universiteto ta 
rpiakultetinėse sunkumų kilno 
jimo pirmenybėse gražiai pa 
sirodė Kumpa ir Ža’nunas.

— Kauno miesto žiemos
plaukymo pii menybtse gerą 
pasekmę 100 m laisvame stiiiu 
je pasiekė Lasytė, perplaukda 
ma šį nuotolį per 1:17,5 mm.

— Vilniaus m. šachmatų pii 
menybes laimėjo stud. Aig. 
Česnauskas, surinkęs 9,5 taško 
iš 12 galimų. Visomirskis atsi 
liko puse taško. Tuo tarpu Ka 
tino pirmenybes laimėjo rusas 
Maslov.

— '1 arpmiestinės imtynių 
rungtynės Vilnius — Kaunas 
baigėsi vilniečių pergale 5:3.

— Vilniaus moksleivių stalo 
teniso pirmenybėse mergaičių 
grupėje, pirmą vietą laimėjo 
zmomos stalo tenisininkes Ba 
laišienės dukra L. Balaišytė iš 
Solomėjos Neries vardo gim 
nazijos. Berniukų grupėje nu 
galėtoju tapo Augulis. Augštų 
jų mokyklų komandines pir 
menybes iškovojo Vilniaus 
Universitetas. K. B.

TRUMPAI iŠ VISUR
— Tarptautinės ledo rutu 

lio lygos baigminėse rungtynė 
se susitinka Montreahs ir Bos 
tonas, Atrodo, kad Quebeco 
atstovai su amerikonais daug 
vargo netruės ir kaip pereitais 
metais, taip ir šiemet iškovos 
meisterio vardą ir Stanley var 
do taurę.

— Tarpvalstybinėse futbolo
rungtynėse vakaru Vokietija vių

t 
SS

Į v a i r n s s i u n t i n i a i
Į LIE T U V Ą, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co 
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, On|.„ Gąnadą. Te|. LE. I-3U98

SKYRIAI:
106 Cannon St. E,, Hamilton, Ont- Tel, JA. 8-6886 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.

DĖMESIO!

IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus

>1

‘X
prašau rasyn ar saamointi ir reiitaiauti musų plataus 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio g 

pasirinkimo įvairių gerybių. k

Yra gąuta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
STANDARTINIAI SIUNTINIAI: |

1. 2 košt. viln. medž. 7 yid.
1 paltui viln. medž. 3 yrd.
1 suknelei vii. medž. 3 yrd. 

pamušalo ............ 7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd. 

Iš viso už $ 72.90

vrd.2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž. 6 yrd-
1 suknelei v. medž.
2 suknel. rayono m.

3 
b

yrd 
yrd

pamušalo ............ |0yrd.
Šerinės (khjonkės) ’ yrd

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 124.60

v
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Pragoję pralaimėjo čekams 
3:2.

— Garsiojo Ispanijos varti 
ninko Zamorros sūnūs, taip 
nuėjo tėvo pėdomis: jis jau it 
rauktas į Katalonijos rinktinę, 
bet ne kaip vartininkas, bet 
kaip puolėjas.

— Kaip rašo vokiečių spor 
to laikraštis „Der Sport Maga 
zin" lietuvis Varanauskas turi 
labai gražią ateitį rutulio stu 
mime. Dar šiemet jis turi pa 
siekti 18 m. ribą.

Lenkija jau pradėjo pasi 
ruošimus pasaulio moterų krep 
šinio pirmenybėms. Anglija ir 
Švedija pirmenybėse dalyvauti 
atsisakė. Lenkų sporto laikraš 
tis „Przegląd Sportowy" lašo, 
kad pirmoji vieta išsispręs tarp 
Sov. Sąjungos, Lenkijos, Bul 
garijos. . . K. B,
MELBURNO LIETUVĄ 

STUDENTAI
Gražiai suruošę H-ąjį A. L, 

Stud. S-gos suvažiavimą šven 
čių laikotarpyje, melburniškiai 
studentai dabar beveik visi dil
ba, kad susitaupytų dar viene 
riems studijų metams. Baigų 
šieji šįmet: Nijolė Mikolajū 
naitė ir Danutė Giedraitytė bu 
manitarinių mokslų bakalau 
rai (B. B.) ir Steponas Oerte 
lis gamtos- matematikos fakul 
tetą (B. Sc.) jau dirba atatin 
kainose Įstaigose. Nekantriai 
laukiama Stasio Baltrūno me 
dicinos kurso baigimo turėsime 
pirmąjį čia baigusį hetuvĮ °” 
dytoją Melbourne

© Kun. B. L,iubauskas JAV pa 
tentų įstaigoje užpatentavo sa 
vo ukonstruotą „Šeimos alto 
rių". Jo išradimą apžiūrėjo ir 
api' bavo Erie arkivyskupas ir 
keletas augštųjų dvasiškių. 
Kun. B. Liubauskas yra hetu

parapijos DuBois, vikaias.

S

o
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HAMILTON
Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti i

g 
v

m ansiu s pavasario šokius^
kurie įvyks balandžio 19 d., 7.30 v. v. 

jaukioje parapijos salėje 

58 Dundurn Str. N. 
Šokiams gros geras orkestras.

Šokių metu užkandžiai, išgėrimai ir loterija.
Pelnas skiriamas vyrų tautinių drabužių Įsigijimui.

Hamiltono Taut. Šokių Grupė. į

Sekmadienį, balandžio 27 d., 5 vai. p. p. 
Hamiltone, Westdale Collegiate Auditorium, 

įvyksta įdomus ir didingas

HAMILTONO LIETUVIŲ CHORO

METINIS K ONCER TA S
su soliste JANINA LIUST1KA1TE

Maloniai kviečiame Toronto, Hamiltono u apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti.

Įėjimas: $ 2.00, 1.50 ir 1.00. Choro Valdyba.

Gelžinis Antanas.
Visiems naujiems NF naria 

ms ir papildomai įncšusiems 
tikrai labai nuoširdžiai dėkoja 
me. Mūsų ypatinga padėka na 
riams iš kitų vietovių, kurių 
su kiekviena savaite vis dau 
giau ir daugiau mes gauname. 
Atskirą padėką siunčiame ge 
riesiems tabako augintojams, 
kurie tik per vieną Velykų pir 
mą dieną įteikė NF V-bos ats 
tovui St. Bakšiui apvalią tūks 
tantinę Ačiū nuoširdžiausias 
mieląjai p. Saliūtei Šeinienei ir 
gerajam Pr. Pargauskui, kurie 
mūsų atstovui sudarė geriau 
sias sąlygas ir taip maloniai 

£ priėmė bei pavaišino.
Visiems dar kartą mūsų gra 

žiausias ačiū!
Hamiltono Lietuvių N F V-ba.
DVEJŲ METŲ SUKAKTU 

VINĮ KONCERTĄ
Namų Fondo V-ba rengia 

gegužės 3 d. labai gražioje nau 
jai pastatytoje Slovakų saleje, 
1406 Barton St. E. (prie Kenil 
worth).

Programa bus visai naujo po 
būdžio: scenoje mat>sime 6 
jaunas ir gražias šokėjas iš J. 
Kvietytes išraiškos šokio stu i 
jos Toronte. Akordeonu solo

v

t 
$ ę

§

į c

"The Centre of Real Estate"

KRONAS 
VALEVIČIUS ;

LIMITED ,

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. LI 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telef. LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO NARIŲ 
SĄRAŠAS R. 14

mums liks visiems laikams at 
mintini. Sėkmės Jūsų asmenis 
kuose planuose ir priimkite mū 
su giliausią pagarbą ir gražiau 
šią padėką!

Po 100 dol.: Kunkulis VI., 
Vanessa, Ont., Vitas Juozas, 
Jurgis ir Elzytė Kazickai, Lu 
kavičius Paulius, Žilinskas Po 
vilas, Petkūnai Hilda ir Jttoz., 
Matuliūnas Alf., Matuliūnienė 
Salmė, Tauškelaitė Valytė, 
Repčytė Margarita (ačiū gerie 
siems Misevičiams, už {rašymą 
į NF savo mažosios anūkes!), 
Kaziukonis Pr., Woodstock, 
Ont., Jums, gerasis F. Kaziu 
koni, ypatingas dėkui, nes če 
kį prisiuntėte pats, net niekeno 
nepaprašytas! 
zas, Ožuolas 
Ont. Augaitis 
reika Antanas
kę vieną tabako ūkį), Daigaus 
kas Juozas, Pargauskas Pr. ir 
Žvirblis Juozas — visi keturi 
nariai iš Tillsonburg, Ont. ir 
mažoji Jauneikaitė Regina iš 
Stradfordville, Ont. Nuošir 
džiausiąs ačiū jos tėveliams 
Jauneikams, kurie įmokėdami 
200 dol. įrašė savo du gražius 
žiedelius Reginutę ir Nijolę į 
Hamiltono Lietuvių Namus. 
Kadangi narių sąrašus skelbia 
me, kada susidaro 20 naujų N 
F narių, tad šiame skelbime 
tik Reginutę, o Nijolė bus se 
kančiame sąraše.

Papildomai po antrą 100 
dol. įnešė Girevičius Juozas iš 
St. Catherines, Ont., Kaneva 
Juozas, Kanevienė Onutė ir

tarpo, o da 
tūkstanties. 
Feliksai, la

Nuoširdžiausiai dėkodami ir 
kartu džiaugdamiesi, kad Lie 
tuvių Namų idėja vis daugiau 
susilaukia palankumo iš tautie 
čių, mes skelbiame sį naujai 
įnešusių ar papildžiusių N F 
narių sąrašą.

Po 900 dol. Krivinskas Felik 
sas, kuris 100 dol. įnešė pirma 
sis iš visuomenės 
bar papildė iki 
Ačiū malonus p. 
bai ir labai ačiū!

Po 100 dol. Steiblys Jonas, 
pirmasis NF garbės narys, ge 
ros valios ir nuoširdaus patrio 
tizmo lietuvis, dabai pridėjo 
dar 500 dol. tuo būdu padidi 
nęs tūkstantinių N F narių gre 
tas. Gražiausias Jums, brangus 
p. Jonai, mūsų visų dėkui.

Po 300 dol. Julius ir Onutė 
Stradomskiai iš Delhi, Ont. 
Kokią Jūs, Gerieji Stradoms 
kiai, padarėte mūsų v-bai ma 
lonią staigmeną, jog mums 
tikrai sunku išreikšti žodžiais 
tuos didelės mūsų padėkos ja 
usmus. Toli nuo Hamiltono gy 
.vendami Jūs atėjote mums Į 
’pagelbą pačiu reikalingiausiu 
laiku. Ačiū Jums, daug daug 
kartų ačiū!

Po 200 dol. Strazdas Jurgis, 
Port Credit, Ont. Jūsų, Pone 
Strazdai, pagelba Hamiltono 
Liet. Namams yra išimtinai di 
dėlė ir išimtinai reta. Jūsų ug 
ningas žodis susirinkime. Jūsų 
rūpinimasis 20.000 dol. pasko 
la mums pačiomis lengviausio 
mis sąlygomis ir dar priede as 
meniški 200 dol. įnešti į NF,

Lankelis Juo 
Petras, Eden, 
Petras ir Bud 
(kartu turi pir

tę ir Vyt. Babecko mažųjų 
akordeonistų orkestrą. Koncer 
to pradžia 7 v. v., o jam pasi 
baigus toje pat puikioje saleje 
jaukūs šokiai. Visi ruoškimės 
jame dalyvauti.

Mes maloniai kreipiame tau 
tiečių dėmesį, kad į metinį N F 
vakarą kuo skaitlingiausiai su 
sirinktumėm, V-bai juk irgi no 
rs retkarčiais reikalinga mūsų 
moralinė parama, o ypač šiame 
dideliame darbe. Kiek ji pada 
ro, rodo kad ir šis vienas iš da 
ugelio faktas: koncerto proga 
išeinančiam leidinėliui surink 
ta skelbimų už 1300 dol. su 
viršum.

Tad visi, visi ruoškimės į šį 
didelį ir gražu NF parengimai

Sk. St.
PERSIKĖLĖ Į JAV

Apleido mūsų koloniją bu 
vęs Ap. pirm. inž. A. Jazbutis. 
Atvykęs į Hamiltoną prieš 
penkis metus vos baigęs To 
ronto Universitetą, dnbo kaip 
elektronikos inžinierius vieno 
je iš Hamiltono įmonių. Akty 
viai įsijungęs ypač paskutiniai 
siais metais į bendruomėnes gy 
venimą visur dalyvaudamas ir 
prisidėdamas savo darbu, geru 
žodžiu ir būdamas labai taktiš 
kas užsipelnė hamiltoniečių tar 
pe daug simpatijų. Ponia Jaz 
butienė irgi aktyviai prisidėjo 
prie bendruomenės darbo, da 
lyvavo chore ir Kat. Mot. dr- 
jos veikloje.

Todėl didelis būrys draugų 
kovo 23 d. susirinko p. Keži 
naičių namuose atsisveikinti 
su išvykstančiais į Ameriką.

Čia prie puikiai paruoštų vai 
šių J. Mikšys atsisveikino susi 
rinkusiųjų vardu įteikdamas 
prisiminimui kuklią dovanėlę. 
Parapijos vardu atsisveikino 
Kun. Dr. J. Tadarauskas ir fa
nes vardu Ap. pirm. R. Bagdo 
nas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
šį šeštadienį rengia šaunų pasi 
linksminimą Parapijos salėje. 
Šio parengimo tikslas sudary 
mas lėšų įsigijimui vyrams tau 
tinių rūbų. Visi žinome, kokį 
gražų darbą atlieka šios grupės 
dalyviai. Padėkime jų pastan 
goms atsilankydami į pirmuo 
sius po Velykų šokius, kad jie 
pajustų pilną mūsų pritarimą.

BANKELIS „TALKA“
gerokai paūgėjo per kovo mė 
nesi, nes balansas už tą mene 
sį suvestas 83,428.47 dol. su 
mai. Šerų sąskaitoje turima 45,
864.81 dol.
168.15 dol.
12.430.81 dol. Išduota paskolų 
iki kovo 31 d. 66.359.24 dol. 
Per kovo mėn. Įstojo 10 naujų 
narių, tad dabar turima 266. 
Depozitorių yra 20, o skolinin 
kų 116. Per kovo mėn. leista 
išduoti naujų paskolų 15.400 
dol. sumai. Paskolų pareikala 
vimas ir dabar yra gana dide 
lis ir kviečiami nauji nariai su 
savo įnašais stoti į narius. Taip 
pat penkiadoleriniai nariai, ku 
rie per tris metus nuošaliai sto 
vėjo ir neprisirengė papildyti 
savo šėrų, prašomi padėti ban 
keliui geriau patenkinti pasko 
lų pareikalavimą ir aktyviau 
įsijungti į bendrą darbą. Be to 
atsimintina, kad vieno sero lai 
kymas neša tik nuostolį, nes 
kasmet yra išskaitoma vieno 
dol. mokestis Ontario Credit 
Union Leagai. Dabartinis lai 
kas kaip tik yra patogus per 
vesti laikomus pinigus bankuo 
se į lietuvišką bankelį, nes ba 
landžio men. dauguma bankų 
prirašo už laikytus pinigus nuo 
šimčius. Todėl po prirašymo

nuošimčių pats geriausias lai 
kas stambesniu indėliu prisidė 
ti prie savo bankelio ugdymo. 
Atsimintina, kad čia nuošiin 
tis mokamas beveik dvigubai 
didesnis už bankus.

Bankelio v-ba, norėdama ge 
riau nariams patarnauti, nuo 
balandžio 1 d. pradėjo dirbti 
du kartus savaitėje. Penktadie 
nio vakarais operacijos yra at 
liekamos notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje, 125 Main St. West, 
nuo 6 vai. iki 8 vai. vak. Ka 
dangi dabar dirbama du kar 
tus savaitėje, tai prašoma dėl

s
kiekvieno mokėjimo nesikreip 
ti į iždininką E. Lengniką pri 
vačiai į namus, bet pasistengši 
tai atlikti nustatytomis darbo 
dienomis. Kam ir tai neparan 
ku prašomi mokėjimus atlikti 
paštu prisiunčiant čekius arba 
Money Order.

BEDARBIAI HAMILTONE
labai pamažu mažėja, nes pra 
eitą savaitę dar buvo netoli 19. 
000. Statybos darbai vyksta jau 
pilnu tempu, tačiau fabrikai 
dar atleistųjų nešaukia atgal 
prie darbo. J. D.

WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS 

balandžio 26 d., Crowland Ho 
tel saleje, 53 Ontario Rd., Wei 
landė, rengia Šeimyninį šokių 
vakarą žiemos sezono uždary 
mo proga. Klubas kviečia atsi 
lankyti visus vietos ir apylin 
kės lietuvius. Bus įvairūs gėri 
mai, bufetas, loterija, 
linksma nuotaika.
V Kanados Lietuvių 

Metraštis 
išsiuntinėtas 98

Depozitoriai 20, 
Kasoje pinigais šokiai ir

Dienos

yra platinto

jams, Kanadoje ir USA parda 
vinėti. Daug platintojų jau met 
raštį pardavė ir atsiskaitė, bet 
dar yra tokių platintojų, kurie 
neatsako į laiškus ir neduoda 
jokių žinių. Prašome visus me 
traščio platintojus atsiskaityti 
iki gegužės 1 d. Pinigus už 
metraštį prašome siųsti šiuo ad 
resu: A. Kalvaitis, 52 River 
bank St., Welland, Ontario 
Canada.

PORT COLBORNE Ont.
SENOSIOS

ateivis Jurgis Pivoriūnas mirė 
Port Colborne, General Hospi 
tai, balandžio 6 d., Velykų sek 
madienį, eidamas 63 metus. Pi 
voriūnas į Kanadą atvyko 
1929 m. ir beveik visą laiką 
gyveno 466 Davis St., Port 
Colborne, kur laikė batų taisy 
mo krautuvę.

Paliko žmoną Zofiją Kaupai

KARTOS
tę - Pivoriūnienę, brolį Vikto 
rą, abu gyv. Port Colborne, bro 
lį Aleksandrą, gyv. Bostone, 
brolį Joną ir seserį Oną, abu 
gyv. Lietuvoje.

Pivoriūnas jau metai laiko 
sunkiai sirgo. Palaidotas Mo 
unt St. Joseph kapinėse, Port 
Colborne.

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

A
Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 

paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.
Operacijos atliekamos penktadieniais nuo 6 vai. vak. 

iki 8 vai. vak., 128 Main St. West. Tel. JA 7-5575. 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p. 
Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGSTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

s

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Dėmesio! Priimame ir Tamstų atneštus naujus 
daiktus išsiuntimui.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

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

A. M. D I K I N I S c
Gyvybės Draudimo Atstovas A

The Royal Guardians
Mutual Life Assurance Company
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 J

BELLAZZI-LAMY, INC
_ 7673 George St.. ..... ,PO 8-5151 Ville Lanaile.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų lėuiai.
Intubacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popieris.

DAR DĖL PASAULIO
Mano straipsnin „Dar nevė 

lu“ įsibrovė klaida, kuri įvyko 
ne iš mano kaltės.

Aš, rašydamas kalbamą str 
aipsnį, paėmiau man reikalin 
gas žinias iš ,,N. Liet." ir pa 
rašiau, kad į P. L. B. Seimą iš 
Toronto Apylinkės išrinkti 10 
atstovų, nes taip buvo painfor 
muota visuomenė per „N. L." 
Nr. 7. Matyti redakcija per 
neapsižiūrėjimą išrinktą į P. 
L. B. Seimą atstovą p. J. Straz 
dą vietoje įtraukti į sąrašą iš 
rinktų atstovų tarpą įtraukė į 
sąrašą kandidatų, tai tikrumoj 
Toronto B-nės Apyl. pravedė 
ne 10, bet 11 atstovų, iš 14 ka 
ndidatų visoje Kanadoje.

£ Gal ir teisingai parašė vie 
v* nas Amerikoje liet, laikraštis, 

kad torontiečiai patys save iš 
$ sirinko, nes KLB Krašto Ta

LIETUVIŲ SEIMO
»ryboje yra dauguma toron 
tiečių.

Spaudoje vis daugiau ir dau 
giau atsiraida balsų, kad P. L. 
B. Seimas dėl labai rimtų prie 
žasčių turėtų būti atidėtas. Ko 
misija sušaukti P. L. B. Seimą, 
priešakyje su prel. Balkūnu, 
turėtų su tautiečių viešąja opi 
nija skaitytis. Kalbama komisi 
ja turėtų žinoti, kad ji ima sau 
didelę atsakomybę ir už visas 
vėliau išplaukusias pasekmes 
turės prieš visuomenę atsaky 
ti, o kad to išvengtų, būtų pro 
tinga PLB Seimą atidėti. La 
bai teisingai „Naujienose- nr. 
65, straipsnyje „Kažin ar ne 
atidėti“? autorius rašo: „Ži 
nau, kad yra žmonių, kurie žūt 
būt nori Seimą šaukti, bet ir 
entuziazmui yra ribos“.

K. Lukoševičius.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių «
C. Halpin Funeral Home Reg’d.j 

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE | 

4800 VERDUN Ave., Verdun----- Tel. PO 9-1193 £
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BALANDŽIO 19 D., SĮ ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAKARO,

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

Pirmasis Pavasario Koncertas
PROGRAMĄ IŠPILDYS PIRMĄ KARTĄ MONTREALYJE

Solistai \ aclovas \ e r i k a i t i s ir Stefanija M a s a I a i t ė
IR ŽINOMAS I C I \ 11 t. K y y I X I I . \ S Akomponuos muzikas ST. GAI LEVI čl U S

PO KONCERTO GRAŽI ORKESTRO ŠOKIŲ MUZIKA. KONCERTĄ RENGIA AUsROS VARTŲ PARAPIJOS KOMU ETAS 

PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ STATYBOS FONDUI. VISI, SENI IR JAUNI, MALONIAI KVIEČIAMI ATSI LAKYTI.
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AXOK'TWR EAf ro R.>NTO
VISUOTINIS KANADOS

LIETUVIŲ TARYBOS
Tarybos Montrealio skyriaus 
visuotinis susirinkimas šaukia 
mas ši sekmadienį, balandžio 
20 diena, tuojau po pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
12 vai., 30 min. po vidudienio. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bus 
pranešimai ir valdybos rinki 
mai. Valdyba.

DLK VYTAUTO KLUBO
šėrininkų svaibus susirinki 
mas įvyks šį sekmadieni, 2 vai. 
po pietų. Bus svarstoma ir pri 
imama Pašalpines konstituci 
ja. Todėl šėrmonai piašomi da 
lyvauti visi ir punktualiai at 
vykti.
• AV klebonas Tėv. Borevi 
čius nuoširdžiausiai dėkoja p. 
Raymond Cotė ir p. Jonui Lu 
koševičiui už didį dosnumą 
parapijos statybos fondui, 350 
dol. auką.

$ DR. J. š E M O G A S X
X Office 5441 Bannantyne 
v (kamp. Woodland) $ 
J Verdun. Tel. PO 7-3175. $

Priėmimo valandos:
$ pirmadienį ir ketvirtadienį X 
£ 7 — 9 p. m. X
>> antradienį ir penktadienį X 
I 2 —4 p. m. | 
X trečiadieni 2-4 ir 7-9 p. m. X 
X • Xšeštadienįll—1 p. m.
£ arba pagal susitarimą. X 
$ Namų tel. PO 6-9964 X

| DANTŲ GYDYTOJAS | 
| D r. J. M A L I Š K A

» Pacientai priimami iš « 
« anksto susitarus » 
jį: 9 a. m. — 10 p. m.
:į; išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.L 

5441 Bannantyne,
;į; (kampas Woodland)
iį: Tek: PO 8-4547

įį NOSIES, GERKLĖS IR j: 
| AUSŲ SPECIALISTAS j: 
g IR CHIRURGAS
| Dr. R CHARLAMD | 
v 78 St. Joseph Blvd. W. «

I

SDr.E.A ndrukaitisj

956 SHERBROOKE E. | 
X Tel.: LA 2-7236
X K

Raštinė vakarais
X 2104 Mount Royal St. E. 8 
S LA 1-7926—8873
$ KaneTALlOT £ 
v Advokatas X 
x . 8
X Suite 306, Aldred Bldng. X 
\ 507 Place D’Armes
X VI 9-8045

SĮ Konsultacijos: išanksto susitarus. «Į
p ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. r
>? Chiropodistas — kojų specialistas
Į> Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery >:

6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal.. <■
z , , / 4744.4444 4 4444 44 444 4444 44 444 4 44444 444 4 444444 4 4444444444474 444SGM043G*
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SEIMELIO PLENUMO 
POSĖDIS

Pranešame, kari balandžio 
mėn. 20 d., 6 vai. p. p. sekma 
dieni. Aušros Vartų parapijos 
salėje, yra šaukiamas K. L. B. 
Montrealio Seimelio plenumo 
posėdis.

Posėdžiui numatoma sekan 
ti darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Dienos prezidiumo sudary 

mas.
3. Pereito posėdžio protokolo 

skaitymas,
4. Seimelio prezidiumo apy 

skaitinis pranešimas,
5. Kontroles komisijos praneši 

mas,
6. Diskusijos dėl pranešimu,
7. Seimelio prezidiumo ir kont 

rolės komisijos rinkimai,
8. Klausimkai ir sumanymai.

Nustatytu 'įaiku nesusirin 
kus reikiamam skaičiui seime 
lio narių po valandos posėdis 
įvyksta nežiūrint į dalyvaujan 
čių seimelio narių skaičių.

Seimelio Prezidiumas.

INCOME TAX 
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dau 

gelio metų praktikos 
buvęs mokytojas 
Pranas Tautkus.

Prašoma kreiptis pas p. A. 
Matulį jo svetainėje 7682 Ed 
ward St., Ville LaSalle, arba 

skambinti tel. PO 8-8112.
Šeštadieniais 

nuo 1 iki 4 vai. po pietų. 
t w----- -------------m — - >

ADVOKATAS Į 

S STASYS DAUKŠA, LL. D.;

I
 Suite 25—26 j j

152 Notre Dame St. E. j j
UN 6-8969 ; '

Res. 5657—12 Ave., Rsm. j į 
RA 2-5229 j

(
ADVOKATAS jį: 
JOSEPH P. MILLER, :į

B. A.. B. C. L : 
Suite 205

168 Notre Dame St. E. T 
^Montreal. UNiversily 6-79261!:

Res.: 40 Lafleur, 
| LaSalle, tel. HU 9-1653 |

į NOTARAS ji 
| MILTON W. WINSTON,!: 
į B. A., B. C. L. i

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.
Montreal. UN 6-6556

.,444 V,444444474444445443$4S5«$4$SOGA

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SKAUČIŲ, SKAUTŲ 
DĖMESIUI

Šį sekmadienį, balandžio 20 
d., Aušros Vartų Parapijoje 
įvyks Tuntų Sueiga — šv. Jur
gio minėjimas.

Visi dalyvaujame 11 vai. Mi 
siose, po kuriu seks pietūs ir 
sueiga. Tuntininkai.
• Subačiūtei Onai, ištekančiai 
už Viktoro Stropaus, DLK Vy 
tauto klube penktadienį buvo 
suruošta priešvestuvinė parti 
ja, kurioje dalyvavo per 100 
mergaičių ir moterų, įteikusių 
nuotakai vertingų dovanų ir 
linkėjusių jai šeimyninės lai 
mės. Šliūbas bus geg. 3 d. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje.
• Alfonsas Viskantas susituo 
kė su vengrų tautybės Terese 
Englser. Sutuoktuves įvyko 
A. V. bažnyčioje, balandžio 12 
dieną. Mišių metu giedojo sol. 
A. Keblys. Linkime laimingo 
gyvenimo.
• Jaseckaitė Birutė ir O. Sala 
lyte Velykų buvo išvykusios į 
New Yorką.
• Miesto darbininkai reikalai! 
ja paeklti atlyginimą po 22 et. 
už darbo valanda.

Pranešimas :: 
y

La Šalie m i esi o lietuviams
::
::

Brangūs Piliečiai,

Noriu Tamstoms pranešti, kad

BRONX PARK ATSTOVO 
rinkimai i

LASALLE CATHOLIC SCHOOL BOARD 
Įvyks 

pirmadieni, 
gegužės 12 dieną.

Balsavimo teisei turėti 
reikia sumokėti 

mokyklų mokesčius.
Būdamas Bronx Park atstovu Mokyklų Valdybo 
je, aš visada dėjau pastangas tvarkyti Mokyklų 
Valdybos reikalus atsižvelgiant į mokesčių mokė 
tojų interesus. Noriu pridurti, kad aš ir ateityje, 
lygiai kaip ir praeityje vykdysiu savo nusistaty 
mą — mielai laukti lietuvių — nejudorno turto sa 
vininkų aptarimui klausimų, susijusių su mokes 
čių, švietimo ir administracijos reikalais. Jūsų pa 
geidavimai šiose srityse daugumoje atvejų buvo 

įvykdyti.

Nuoširdžiai Jūsų

HENRI LEMIEUX 
Dabartinis Bronx Park Atstovas 

City of LaSalle
Catholic School Board 
(Bronx Park Seat).

::
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JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI:
Gyvenamus namui, apartmentus,

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūšių)

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —

A D A M O N I S ir BUDR1ŪNAS
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga 

Nariai Montreal Real Estate Board 
177 Sherbrooke St. W. PL 8501 

Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.
Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 Į V. Liesunaitis PO 7-6719 
F. Yasutis
A. Markevičius

LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 
OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretorė.

VEDYBINĖS 
SKAKTUVĖS

Elzbietos ir Petro Januškų 
šeštadienį buvo iškilmingos ir 
gražios. Salė buvo pilna žmo
nių, gal arti 200 asmenų. Sidab 
rinių sukaktuvių soienizanta 
ms įteiktos gražios ir brangios 
dovanos. Iškilmėje dalyvavo iš 
JAV atvykusios giminės: is 
Bostono pp. Rudokai, iš Bro 
oklyno p. Sašienė, iš New Yor 
ko p. Januškienė. Iškilmės or 
gamzatoriai buvo pp. Klemkai, 
pp. Petronaii ir pp. Greibūs.

• Onutė Salalytė aną šeštadie 
nį turėjo labai gražias gimta 
dienio sukaktuves, leidusias 
jai pirmą kartą gyvenime da 
lyvauti Federalinio pailamento 
rinkimuose. Į gimtadienio su 
kaktuves iš Hamiltono buvo at 
vykusi F. Pinkevičiūtė, o sve 
čių daugumą sudarė rnontrea 
liečiai-tės. Sveikiname mūsų 
mielą talkininkę ir linkime lai 
rningo gyvenimo.

Bedarbių Montujalyje da 
bar yra apie 83,000, kai pernai 
tuo pat metu buvo aapei 53, 
000.

::

x
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ŠV. JONO KRIKŠTYTOJOPARAPIJOS SUKAKTUVĖSs
ruošiamos 30-čiai parapijos gy 
vevimo metų sukakčiai, šį šeš 
tądien; ir sekmadienį, balan 
džio 19—20 dienomis, šešta 

Parapija įkurta 1928 metais 
Šv. Jono Kr. pašalpinės liet, 
draugijos didelėmis pastango 
mis ir vietos vyskupo globa. 
Savo 30 metų gyvavimo laiko 
tarpyje parapija turėjo nema 
ža sunkių dienų. Kilus Kana 
dos didžiajam 1929-34 metų ne 
darbui, didelė dalis parapijie 
čių nuo parapijos atskilo ir su 
darė atskirą grupę, kuri ilgai 
niui išryškėjo kaip „Sūnui ir 
Dukterų“ draugija. Žmonių 
sumažėjimo ir medžiaginių ne 
dateklių pasėkoje ,pęi trylika 
metų parapija buvo adminis 
truojama angliškai kalbančio 
kunigo.

Tik po Antrojo Pasaulinio 
karo, dideliam lietuvių skaičiui 
iš D. P. Stovyklų peisikėlus į 
Kanadą, Šv. Jono Kr. parapi 
ja išauga į didžiulę, kurios ne 
galėjo sutalpinti maža bažny 
čia, ko pasėkoje, buvo Toronte 
įkurta kita parapija.

Šv. Jono Kr. liet, parapija 
paskutiniųjų penkerių metų 
laikotarpyje parodė gražios 
iniciatyvos tiek tiesioginėje pa 
rapijos, tiek visuomeninėje vei 
kloję. Per tą laiką gražiai res 
tauruota senoji bažnyčia, kuu 
tiek savo išore, tiek n vidaus 
patvarkymu visiškai pakeitė 
savo išvaizdą: iš kuklios, men 
kos bažnytėlės padalyta mo 
derni lietuviška šventovė. Baž 
nyčios altoriai, žuvusiems pa 
minklas, medyje išpjaustytos 
skulptūros, visą byloja lietuvis 
kurnu. Parapija ;sikt| c V/asa 
ga Beach vasarvietėje, kad ga 
lėtų dvasiškai patarnauti dide 
liam skaičiui vasaros metu be 
atostogaujančių lietuvių. Šia 
me laikotarpyje pastatytas mu 
rinis pastatas spaustuvei ii lie 
tuviškam laikraščiui „Tėviš 
kės Žibuprių" redak.) Plačiaša 
kė parapijos veikla ir kultini 
niame bare, pa apijos kunigų 
įsijungimas į lietuvių Bęndruo 
menę, lietuvių šalpą per Toron 
t oliet. Caritas, šeštadieninę 
liet, mokyklą, scenos veikalus, 
koncertus ir t. t.

Sukaktuvių proga, šeštadie 
nio vakare parapijos salėje įvy 
ks iškilmingas banketas, į kurį

A DR V. SADAUSKIENĖ į 
v č

Dantų gydytoja
X X

129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles)a

TORONTO | 

; Iri I.E 1-4250

I
A. L 1 Ū D Ž 1 U S, B. L., | 

Viešasis Notaras
( Notary Public) e

Advokatas iš Lietuvos. w 
S Namų, žemės ar bet kurio X 
X biznio pirkimo-pardavimo j ’ 
y dokumentų sudarymas ir ■ 1 
L visi kiti notariniai reikalai. < > 
L Teisiniai patarnavimai, 
y MorgiČiai.
X 91 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ontario.
• Telefonas: LE 6-5613.

pakviesta visos Toronto liet, 
organizacijos, išsiuntinėjant jo 
ms par. klebono ir komiteto 
vardu pakvietimus. Oragniza 
cijų atstovai maloniai prašomi 
apie savo dalyvavimą pranešti 
į kleboniją telefonu arba asme 
niškai iki šio penktadienio, kad 
tuo būdu būtų rezervuoti bile 
tai. Yra pakiviesti augšti baž. 
nyčios ir visuomenės svečiai: 
vysk. V. Brizgys iš Čikagos, 
generalinis konsulas Kanacioje 
min. Vyt. Gylys su ponia, prel 
P. Marcinkus, apašt. delegatu 
ros pirmasis sekretouus Otta 
woje, federalinio ir provinci 
jos parlamento atstovai, para 
pijos steigėjas, šv. Jono Kr. 
pašalpinės Dr-jos nariai. K. L. 
Bendruomenės atstovai, lietu 
viai dvasiškiai Kanadoje ir da 
ug kitų svečių. Sekmadienio 
11 vai. iškilmingose pamaldo 
se J. Em. Toronto kardinolą 
reprezentuos vienas iš jo pagel 
bininkų vyskupų. Iškilmių ren 
gėjai tikisi, kad plačioji Toron 
to lietuvių visuomene, be pa 
žiūrų skirtumo, gausiu atsilan 
kymu į parapijos jubilėjaus iš 
kilmes, įvertins parapijos pla 
čiai varomą barą Dievo, Tau 
tos ir brolių lietuvių kilnioje 
tarnyboje. K.

ŠĮ SEKMADIENĮ TUMO- 
-VA1ŽGANTO 
MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania Toro 
nte rengia korporacijos garbės 
nario kan. Juozo Tumo-Vaiž 
ganto minėjimą.

Korporacijos filistere A. Au 
gustinavičienė yra sutikusi sk 
aityti paskaitą, o Dalia Meilu 
t ė ištraukasišTumo-Vaišganto 
kūrybos.

Minėjimas įvyks sekmadit 
nį balandžio 20 d. 4 vai. po pie 
tų Lietuviu Namų Didžiojoje 
salėje.

Prie įėjimo laisvos aukos. 
Visas pelnas skiriamas studen 
tų leidžiamam žurnalui „Litu 
anus’* paremti.

Toronto visuomenė kviečia 
ma kuo skaitlingiausiai daly 
vauti mūsų tautai brangaus, 
šviesios atminties Tumo-Vaiž 
ganto minėjime.
• Churchillio tapy bos darbų pa 
rodą vyksta ir turi didelj pasi 
sekimą The Art Gallery of To 
ronto, Grange Park, Toronto 
2 B. Uždaroma šį sekmadienį, 
bal. 20 d.

V Dr. E. Z U B R I E N Ė | 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W. lį

(netoli Dundas St.) «

TORONTO
i: Tel. LE 2-4108
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I •. I;t Dr. A. Pacevicius j 
į i Gydytojas ir Chirurgas
1 1 280 Roncesvalles Ave

; Telefonas LE 4 4778 J 
?i !ėi. ■ e ; va .antlos 11-1 v.

į 'vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
į dieniais ir šeštadieniais 1 1 1

j. 1 m P •" uku susitarus j 
(Naujai kabinėta* 4 
£
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