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Iš Lietuvos atsiusta graži auka Tautos Fondui
Tautos Fondo Valdyba Montrealyje iš Lietuvos gavo 

labai gražią auką — lietuvaitės rankų darbo staltiesę — 
dviejų spalvų, gražių ornamentų, išaustą iš Lietuvos linų. 
Ši graži ir brangi doiana Tautos Fondo vajous, kuris prade 
dainas balandžio 27 dieną, dalyviams - aukotojams Tautos 
Fondui — vajaus gale burtų keliu kam nors atiteks.

Auka Tautos Fondui iš Lietuvos — staltiesė buvo 
nešta į Montrealio Lietuvių Seimelio posėdį ir parodyta 
siems Seimelio nariams.
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Politiniu įvykiu savaitė 
C C J C

DIDŽIOSIOS VARŽYBOS DĖL ERDVIŲ UŽVALDYMO 
PIRMAVIMO

vanu ir Geitskell pryšakyje. 
Tuo tarpu

PREZIDENTAS EISENHO 
WER1S KELIA 

SAUGUMO KLAUSIMĄ.
Gal kas ir interesuotas kon 

ferencija (Chruščiovui tai yra 
prestižo klausimas -— susitik 
ti su Eisenhoweriu), iš kurios 
nieko pozityvaus negalima ti 
kėtis, bat JAV svarbesnis rei 
kalas yra saugumas, nes dabar 
dėl komunistų imperializmo ir 
kolonialistinių užmačių kenčia 
Indonezija, Indokinija, Korėja, 
Kinija, o vidurio Europos tau 
tos velka sovietinę okupaciją, 
laikotarpiais plukdomos krau 
juose.

Eisenhoweris ypač susitūpi 
nęs, kad
PRANCŪZIJOJE, GAILLA 

RD GAVUS 
NEPASITIKĖJIMĄ, 

susidaro labai komplikuota bū 
sena, kurią palaiko abu kraštu 
tiniai sparnai — komunistai ir 
fašistai. Krizė dėl Alžyro ir Tu 
niso, su kuriais nesusitariama. 
ISPANIJOS FRANCO TAIP 

PAT NESTIPRUS
ir ruošiasi trauktis į Portugal! 
ją, užleidęs savo vietą Ispani 
jos karalių įpėdiniui.
MASKVA VYSTO VEIKLĄ

Maskvoje vyksta komjauni 
mo kongresas, kuriame ruošia 
mi darbo kadrai užvaldyti Si 
birą ir kitas sritis. Esą, Mask 
va turinti arti 20 milionų Kom 
jaunimo, kai partijos narių sk 
aičius besąs tiktai to trečdalis.

KANADOS SEIMAS 
SUSIRINKS, 

kaip numatoma, pirmojo posė 
džio gegužės 12 dieną.

— JTO gen. sekreuus Ham 
merskjold bal. 10 d. pagerbtas, 
suėjus jo sekretoriavimui 5 
metų sukakčiai.

— Adenaueris lankosi Lon 
done.

— S. Narkeliėnaitė vyksta 
į Lenkiją. Vizą mėnesiui jau 
gavusi.

o

Erdvių užvaldymo klausimas 
yra gavęs pirmauajnėią tarp 
tautinę reikšmę, nes kas pir 
maus erdvėse, tas pirmaus ir 
žemėje. Savo metu tos rūšies 
pirmavimas buvo svarbus ato 
mo skaldymo srity. Pirmavo be 
jokios konkurencijos Ameri 
ka. Deja, Amerika praleido mo 
mentą patvarkyti pasaulį. Do 
bar yra antra, bet jau konku 
reacijos sąlygose, galimybė — 
dominuoti erdvės užvaldymą.

JEIGU NE AMERIKA, 
TAI RUSIJA, 

užvaldys erdves, — pareiškė 
mokslininkas von Braun, kuris 
jau paruo.se JAV armijai Red 
stone raketą į 150 mylių augš 
tį su žmogum ir jo grįžimą sau 
giais įrengimais. Bet to maža, 
jis tvirtina, nes rusai taip pat 
ruošiasi išskraidinti žmogų į 
erdves — į Mėnulį, Marsą, 
svarbiausia —

SKRAIDYTI ŽMOGŲ 
APLINK ŽEMĘ.

Brauno teigimu, dabar pra 
dėjus ruoštis per porą metų 
tikrai galima bus nuskristi į 
Mėnulį. Kariniai ekspertai, ži 
noma, nesiruošia ten keltis gy 
venti, bet jau dabar galvoja 
ten įrengti karines bazes, kad, 
reikalui esant, galima būtų iš 
Mėnulio kovoti už Žemę. Nes, 
kas užvaldys erdves, užval 
dys Menulį, tas bus n Žemės 
valdovas. Maskva šitam tiks 
lui aukoja visą, ką tiktai turi. 
Dėl to Amerikoje ir Anglijoje 
siaučia šnipų gaujos, kurių pa 
galba iš JAV Maskva išvogė 
atomo skaldymo paslaptis.

Kai varžybos dėl eidvių, ta 
rytum neviešai, dar patylomis 
ir paslapčiomis vyksta, 
MASKVA NERIMSTA

DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJOS.

Siūlymas seka siūlymą, 
rodo, kad konferencija vis 
to įvyks, nes jai spaudimas yra 
didelis, kuris ypač yra apkere 
jęs Anglijos darbiečius su Be 
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PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS POSĖDŽIAUS 
EUROPOJE

Balandžio 16 d., Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Lietuvos 
Delegacijos Pavergtose Euro 
pos Tautose pirmininkas Vac 
lovas Sidzikauskas išplaukė į 
Europą. Bal. 23 d. visų devy 
nių Sovietų pavergtųjų Cent 
ro ir Rytų Europos valstybių 
delegacijų pirmininkai ir PET 
Delegacijos Paryžiuje nariai 
turės susitikimą su prancūzų 
politikais, rašytojais ir span 
dos žmonėmis. Bal. 25 d. prasi 
dės specialioji PET sesija St 
rasburge, vėliavų iškėlimo ir 
40 metų bolševikinės vergijos 
sukakties parodos atidarymo 
iškilmėmis.

Darbotvarkėje yra šie klau 
simai: (1) Maskvos peršamoji 
viršūnių konferencija ir paverg 
tosios Europos tautos; (2) Eu 
ropos apsijungimas ir Euro 
pos Tarybos politika; (3) So

vietų kolonializmas; (4) Žmo 
gaus Teisių problema (šie me 
ta iyra Žmogaus Teisių metai, 
nes sukako 10 metų nuo pasi 
rašymo Universalės žmogaus 
Teisių Deklaracijos), ir (5) 
Vengrijos klausimas jungtinė 
s? Tautose. Sesija baigsis ba 
landžio 30 d. spaudos konferen. 
cija ir Strasburgo mero ruošia 
mu priėmimu Europos Tary 
bos ir PET delegatams.

Lietuvos Delegaciją PET 
Strasburgo sesijai sudarys šie 
asmenys: V. Sidzikauskas, Dc 
legacijos pirmininkas iš New 
Yorko: Valteris Banaitis iš 
Muencheno; Dr. Petras Kar 
velis iš Tuebingeno; pulk. Juo 
zas Lanskoronskis iš Briuselio; 
min. Eduardas Turauskas iš 
Paryžiaus; ir inž. Juozas Vii 
činskas iš Londono.

Sesijai pasibaigus V. Sidzi

Praėjęs sekmadienis Mont 
realyje pasižymėjo nepapras 
tai

gai
Šv.

gausiu susirinkimų kiekiu 
iš ryto skautai iškiimin 

minėjo savo patroną 
Jurgį Aušros Vartų bažny 

čioje ir salėje; po pąmaldų Šv. 
Kazimiero salėje įvyko KL.T 
Montrealio skyriaus susirinki 
mas: 2 vai. po pietų DLK Vy 
tauto klubo Pašalpinc organi 
zacija turėjo svarbų susirinki 
mą, kuriame priimta Pašaipi 
nės konstitucija; 6 vai. vakaro 
Aušros Vartų salėje įvyko me 
tinis KLB Montrealio Seime 
lio susirinkimas. Nors trumpai 
apie visa.

KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

Tarybos Montrealio skyrius po 
trejų metų sušaukė visuotinį 
susirinkimą, kuriame dalyva 
vo apie pusšimtis asmenų. Sky 
riaus j-smininkui p. Navickui 
atidarius susirinkimą, pirmi 
ninkauti išrinktas p. Vaišnora 
ir sekretoriauti p. Gudas.

A. Navickas trumpai prane 
ša apie skyriaus veiklą per 
trejus metus, kurie praėjo be 
susirinkimų — buvo aeli pa 
rengimai ir piknikai.

Kadangi praėjusio susirinki 
mo ir revizijos komisijos proto 
kolų nebuvo, tai susirinkimas 
greit vyko. L. Gudas pranešė, 
kad revizija buvo pažadėta pa 
daryti, bet revizoriai nepasiro 
dę, todėl jis, kaip iždininkas, 
pranešė apie kasos stovį: Kaso 
je dabar yra 413.26 doi. ii pro 
centų priaugę api elO dol.

Po to sekė valdomųjų orga 
nų rinkimai. Pagal gautų bal 
sų daugumą išrinkti į valdybą: 
Myk. Šuhnistras, L. Girinis, 
H. Adomonis, p. Pilipavičius 
ir p. Safroničkas, kandidatais: 
p. Vaišnora, p. Gudas ir p. Na 
viekas. Reziv. kom. išrinkti O. 
Salalytė, W. Kiškis u p. Ar 
šauskas-Harrison.

Trumpai pasikalbėjus apie 
skyriaus veiklą, skyriaus susi 
rinkimas baigtas, nes daugelis 
išskubėjo j kitus įkandin seku 
sius susirinkimus.

Naujai išrinktoji valdyba 
tuojau pat pasiskirstė pareigo 
mis: p. Safrončikas pirmi 
ninkas, H. Adomonis vicep., 
L. Girinis sekr., M. Šulmistras 
— ižd. ir p, Pilipavičius — pa 
rengimų vedėjas.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIO POSĖDIS
Prezidiumo pirmininkui St. 

Kęsgailai atidarius susirinki 
mą, pirmininkauti išrinkti L. 
Balzaras ir sekr. I. Mališka. A. 
Kličiui perskaičius protokolą, 
St. Kęsgailą padarė pranešimą 
už laiką nuo praėjusio susirin 
kimo ligšiol. Kultūros švieti 
mo srityje jis konstatavo, kad

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS CLEVELANDE
varžybų lygis keik nuvylė, nes 
laukėme aštresnių kovų ir ge 
riaušių jų susikirtimo. Tačiau 
pernykštis meisteris New Yor 
ko Atletai atvyko silpnokos su 
dėties, baigmininkas Čikagos 
Neris, netiksliu vadovybės pa 
tvarkymu į Žaidynes nebuvo 
įsileistas, o dar kitas žadantis 
varžovas Detroito Kovas pasi 
rodė be kelių pajėgiausių žai 
dejų. Ir taip ASK Lituanica 
pusiaubaigmėje įveikė Atletus 
ir Toronto Aušrą — Waterbu 

vų ir delegacijų PET pirminio- rio Gintarą. Baigmes aštiioje, 
kū pasitarime Londone. zi '" 'fibrs ir grubioje kovoje Litua
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Atvelykio savaitgali apie 
300 sportininkų iš 14 lietuviš 
kų klubų suvažiavo į Clevelan 
dą dalyvauti Š. Amerikos Lie 
tuvių Sportinių Žaidynių, šie 
met jau aštuntųjų, žiemos ra 
te.

Šiemetinių vyrų krepšinio 

kauskas lankysis didesnėse Va 
karų Europos sostinėse ir prieš 
grįždamas į Ameriką, gegužės 
19—21 d. d. dalyvaus Baltijos 
valstybių diplomatinių atsto 

mokyklos veikia normaliai. Mo 
kyklų komitetas labai gražiai 
tvarkosi ir neša visą finansinę 
naštą, kas labai lengvina pre 
zidiumo darbą. Seimelį bei jo 
padalinius gerai parėmė banke 
lis Litas. Z. Lapinas organizuo 
ja jaunimo orkestrą. Visada 
talkoje yra tautinių šokių gru 
pe, kuri gražiai veikia. Prezi 
dilimas prisideda prie Liet. En 
ciklopedijos Montrealio mies 
tui parūpinimo. šalpos srityje 
šiemet dėl daugelio priežasčių 
mažiau surinkta, bet visi su 
rinkti pinigai, 574.30 pasiųsti 
centrui. St. Kęsgailą pasidžiau 
gė, kad pasisekė nutiesti susi 
pratimo tiltus tarp parapijų ir 
tas duoda gerų vaisių. Vasa 
rio 16 gimn. surinkta 105.95. 
Solidarumo mokestį šiemet ap 
simokėjo 91 asmuo. Vasario 
16 minėjimas davė 85.48 pel 
no. KLB valdybai pasiųsta a 
conto 60 dol. Buvęs nesusipra 
timas su Kr. V-bos ižd., kuris 
po 4 metų sumanė išjieškoti 10 
dol. už į Metraštį įdėtus apra 
šymus. Kadangi ši skola buvo 
seniai likviduota, todėl Toron 
tui patiekta kontrsąskaita su 3 
dol. balansu Montrealio nau 
dai. Baigdamas pranešimą, pir 
mininkas pabrėžė, kad Seime 
lis pagaliau išėjo iš skolų, nors 
kasoje teturi tiktai 18.46 dol.

Rev. kom. pranešimą pada 
rė p. Valiulis, konstatavęs, kad 
kasa ir atskaitomybė tvarkoje.

Po to ilgiau sutrunkama ties 
Pasaulio Lietuvių Senno rinki 
mals ir jo sušaukimo klausimu, 
kurį įrašė L. Balzaras. Disku 
sijos ilgiau užtrunka, bet bai 
giamos nutarimu, kuriuo Sei 
mėlio Prezidiumas įpareigoja 
mas Kr. Valdybai parašyti raš 
tą , pareiškiant nepasitenkini 
mą dėl rinkimų į Seimą, bute 
nt — lietuviškųjų kolonijų ats 
tovavirno neproporcingumo ir 
drauge pareiškiant didelį Sei 
mėlio suabejojimą dėl Seimo 
paruošimo ir jo rinkimų, bu 
tent — kad taip sudaromas 
Seimas neatsieks pagrindinio 
tikslo ir todėl siūlyti Valdy 
bai, kaip Seimo rengimo daly 
vei, metams jo suŠoukimą ati 
dėti.

Sunkiausia buvo Prezidiumo 
sudarymo klausimas, bet galų 
gale jis sudarytas iš šių asme 
nų: Jonas Malaiška — pirmi 
ninkas, H. Adomonis—vicep., 
L. Girinis — vicep. santykia 
ms su kitomis tautomis, K. To 
liušis — sekr., J. Šiaučiulis 
— ižd., E. Lukošienė — šalpos 
reikalams, p. Safrončikas — 
parengimams.

Pirmininkas praneša, kad 
Seimelio Prezidiumo ’posėdis 
bus sekmadienį, balandžio 27 
d., 7 vai. vakaro Verdune, Man 
ning Avė. Nr. 1034.

EDVARDAS ŠULAI T IS 
PABALTIEČIŲ SPORTO ŽAIDYNES 

tybių ir Kanados sportininkų.
Žaidynių atidarymas įvyks 

balandžio 26 d. 1.30 vai. Lane 
Techn. High School patalpo 
se. Pradžioje bus sportininkų 
paradas, vėliau pačios rungty 
nės. Šias žaidynes vykdo lat 
viai. Praėjusiais metais tokios 
žaidynės buvo Clevelande ir 
jas pravedė Faskas.

„PAŽADĖTOJI ŽEMĖ”
Po ilgesnės pertraukos, Chi 

cagos lietuvių publika vėl turi 
savo teatrą, kuris gegužės 3— 
4 d. d. statys Somerset Maug 
ham 4 veiksmų pjesę „Pažade 
toji Žemė“. Veikalą režisuoja 
Ipolitas Tvirbutas, savo pasta 
tymais pažįstamas iš Lietuvos 
ir Vokietijos scenų. Dekoraci 
jas rengia dail. Alg. Kuraus 
kas, 
tai, apjungti Amerikos Lietu 
vių Scenos Darbuotojų sąjun 
gos. Šiame pastatyme bus pa 
naudotas muzikinis fonas, ku 
ris tęsis bemaž viso veikalo 
metu.

I IAUDININKŲ CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, balandžio 19 
d. Čikagoje pradeda posėdžius 
naujai išrinktasis Lietuvos Va 
Istiečių Liaudininkų Sąjungos 
C< įtro Komitetas, kūno narių 
da igumas yra išrinktas iš Či 
kagos arba artimesnių prie jo 
vietų. Į posėdžius iš Washing 
tono atvyksta pi of. di. J. Pa 
jaujis, iš New Yorko l.LK na 
rys ekonomistas J. Audėnas, iš 
Waterburio Alena Devenienė. 
Numatoma, kad Centro prezi 
diumas šiam laikotarpiui bus 
Čikagoje, — todėl ir susirinki 
mas daromas Pasaulio lietuvių 
sostinėje.
• Chieagos sportininkai sugrie 
bė nemažus laimėjimus Š. Am 
etikos liet, sporto žaidynėse 
Clevelande. ASK Lituanica lai 
mėjo I-ją vietą vyrų krepšiny 
je ,o LSK Neris tokią pat per 
galę pelnė jaunių krepšinyje. 
LSK Neries tinklinmkes buvo 
antrosios mergaičių tinkliny 
je-

— Bulganinas esą būsiąs vi 
sai degreduotas.

Balandžio 26 d. Chicagoje 
pirmą kart bus Š. Amerikos Pa 
baltiečių žaidynės krepšinio, ti 
nklinio ir stalo teniso sakose. 
Įvairios rinktinės bus sudary 
tos iš geriausiųjų J, A. Vals 

nica laimėjo prieš Aušrą 59 :58 
ir taip pirmą kartą! tapo meis 
teriu. Pradžioje aušriečiai už 
spaudė ir vienu metu net vedė 
13 taškų skirtumu, bet antra 
me puslaikyje pasimetė ir stu 
deniams, kurių naudai be abe 
jo veikė blaiviai praleista nak 
telė, paėmė viršų ir meistrys 
tę.

Šviesesnį vaizdą davė jau 
niai. Jų baigmė tarp Čikagos 
Neries ir Čikagos skautų Balti 
jos jėros daugeliu atžvilgių bu 
vo daug graženė už vyrų. Čia 
kova buvo audringa ir perinai 
ninga; pasekmė skyvavo kelių 
taškų skirtumu, tik paskutinia 
me ketvirtyje labjau patyrusi 
Neris persilaužė ir laimėjo 56 
:48.

Moterų grupėje Toronto Vy 
tis laimėjo prieš Hamiltono Ko 
vą ir Aušrą, prieš New Yorko 
LSK. Baigmėje ligšiolinės 
meisterės vytietės parodė švel 
nų, išlygintą ir kombinuotą žai 
dimą, kuriuo užtikrintai įveikė 
aušrietes 51:38. Tai buvo jų 
trečias meistrystėes laimeji 
mas iš eiles ir todėl Toronto 
Lietuvių Namu pereinamoji 
taurė perėjo j LSK Vytis nuo 
savybę. Trečią vietą laimėjo 
Hamiltono Kovas, laimėjęs 
prieš New Yorko LSK.

Jaunučių pirmą vietą gavo 
Clevelando Žaibas, baigmėje 
įveikęs Detroito Kovą.

Vyrų tinklinyje klasė irgi 
nebuvo augšta. Meisteriu išėjo 
aiškiai už visus geriau žaidžiau 
tis Clevelando šešetukas, baig 
mėje supylęs pirmą kartą Žai 
dynėse dalyvaujančius Bosto 
no dainaveičius. Moterų grupė 
je, iš A. Bielskaus malonės lie 
tuviško tinklinio tvirtovė Cle 
velandas išstatė dvi komandas, 
kurios ir susitiko baigmėje. Ži 
noma, pirmoji komanda laimė 
j°y

Šiemet buvo ir mergaičių 
varžybos, kuriose dalyvavo net 
šeši vienetai. Ir čia Žaibo jau 
nutės iš visų išsiskyrė ir laimė 
jo prieš labjau pradžiokes Ro 
česterio Sakalo mergaites.

Stalo tenisas buvo visiškas 
Toronto vytiečių grobis. Jis pa 
ėmė visas vyrų ir moterų meis 
erystes. Vyrų komandinėse 
Vytis sutvarkė Nerį, toliau Žai 
bą ir baigmėje Rocheserio Sa 
kalą po 5:2. Vieneto meisteriu 
ir vėl išėjo P. Gvildys, antruo 
ju J. Šoliūnas wDet. Kovas;. 
Šių varžybų ketvirto čikagie 
tis A. Avižinis ko tik nepa 
tiekė staigmenos, prieš Gvildį 
laimėjęs du setus ir vedęs tre 
čiame. Tačiau meisterio paty 
rimas jį vėl išgelbėjo. Kitur 
žaidimai ėjo kaip tikėtasi. Dve 
jete Gvildys - Nešukaitis sut 
varkė Šoliūną - Kazakevičių 
(Dėt. Kovas) ; mišriame — 
Kasperavičiūtė (Gvildys laimė 
jo prieš Šoliūną) Laikūnienę 
(Cl. Žaibas), moterų dvejete 
— Kasperavičiūtė (•įbonaitė 
prieš Rickienę - Velųckaitę 
(Ham. Kovas) ir moterų viene 
te iš visų išsiskirianti Kaspera 
vičiūtė laimėjo prieš Laikūnie 
nę. Moterų komandinėse Vy 
tis irgi apgynė meisterystę.

o vaidina Chieagos artis

Antrą vietą gavo Žaibas.
Jaunių grupėje pirmą vietą 

gavo G. Grebliūnas, antrą — 
Mališauskas (abu Roč. Saka 
las) ; mergaičių pirmą — Juk 
nevičiūte, antrą — Simonaity 
tė ,abi Aušros.

Jau keli metai, kai Žaidynių 
aprašymuose pastebima, kad 
stalo teniso fronte nieko naujo; 
seni veidai, noks pat žaidimas. 
Deja, šį kartą reikia tą patį 
pasakyti. Tik ajunių tarpe vie 
nas kitas duona vilčių pakeisti 
veteranus.

Žaidynėse, be paskirų ko 
mandų ar žaidėjų, dar ir klu 
bai varžosi dėl bendros, klubi 
nės meisterystės, už kurią Dip 
lomatų Šefas teikia pereinamą 
ją taurę. Ją pernai gavo Toron 
to Vytis. Šiame žiemos rate 
Clevelande ir vėl daugiausiai 
taškų surinko Vytis. Antruoju 
klubu liko šeimininkas Žaibas.

Apie muštynes, nesurastas 
nakvynes, bendią tvarką, bon 
kų paradą rytmety prie sporti 
ninku kambarių ir plaičau apie 
kanadiečių pasnodym parašy 
sime sekančiame numeryje.

— apb —-

paruo.se
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INDEPENDENT LITHUANIA (Vietoje atsakymo Vyt. Kastyčiui) Pranešimas
Redaktorius Jonas Kardelis.

Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Straipsnis „Del utopinių iliu 
zijų“ (Trylika metų tremtyje) 
buvo visiškai įdomus savo dės 
tymu ir faktais. Žinoma, kiek 
vienas gali galvoti savistoviai. 
Sveika demokratinė visuome

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00

Yearly Subscription Rales:
Canada .............................$ 5.0C
Amenica & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ........... $6.00

nė, paprastai, ir pasižymi įvai 
riomis nuomonėmis. Labai ge 
rai> kad ir Vyt. Kastytis pareis 
kė savąją. Al. Gimantas ją pri 
ėmė netik su dėmesiu, bet ir

Teksto eilutė ................et. 0.15 Pajieškojimų kaina $ 1.00| dėkingumu. Svarbu juk, kad
. , . kuo daugiau pasisakytu neei
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) linės rcikšmės tema. Tik tokiu

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. būdu bus galima išsamiau iš 
diskutuoti ne taip jau lengvą

kad šitokiais straipsniais mes 
bendradarbiavimo su tauta ne 
pasieksime, jais tik pilame aly 
va į komunistinės propagan 
dos ugnį. Taip, tenka sutikti, 
kad tai arti tiesos. Bet toji pro 
pagandos ugnis taipgi paktus 
tomą kasdieninėmis žinutėmis 
iš mūsų spaudos sakančiomis, 
kad ten ir ten, mažai susirinko 
žmonių į Vasario 16 minėjimą, 
kad va, ten, mažai kas perka 
lietuviškas knygas, kad vėl ki 
tur, tautiečiai mažai suaukoda 
vo laisvinimo kovai vesti, kad 
Z. vietovėje tėvai atsisakė leis

t:

LaSalle miesto lietuviams.

Brangūs Piliečiai,

Noriu Tamstoms pranešti, kad

BRONX PARK 
rinkim

ATSTOVO
a i
SCHOOL BOARD

I

g 
I

i

Emigracijos santykiai su tauta
ir

SU TĖVYNE LIETUVA

ir ne vienu plunksnos brūžiu ti vaikus į lietuvišką mokyklą, 
sprendžiamą klausimą. Kas na ir taip toliau. Pagal Vyt. 
šiandien teisus? Greičiausiai, Kastyti, išeitų, kad nebegalime 
nei vienas, nei kitas. Bet, tiesą spaudoje rašyti ir apie kasdie 
atidengs pats gyvenimas. Ta ninius nutikimus lietuviškose ti

Tokius klausimus turi visos 
tautos. Normalioms sąlygoms 
esant, tie klausimai yra itin gy 
vi ir aktualūs kiekvienai vals 
tybei, nes kiekviena valstybė, 
kurios didžiumoje yra susida 
riusios tautiniu pagrindu, rū 
pinasi savo tautos žmonėmis, 
žiūrėdama Į reikalą iš tautinio, 
valstybinio, ekonominio ir ki 
tų atžvilgių. Normalioms saly 
goms esant, tokie klausimai 
savaime yra aiškūs ir visiems 
suprantami. Ypač jie yra ais 
kūs valstybėms, kurių piliečių 
yra už valstybės ribų. Kiekvie 
na, emigrantų turinti vaisty 
bė, būtinai ir neišvengiamai 
rūpinasi savo emigracija. Kai 
kurios, veiklesnės ir protinges 
nės, emigracijai turi net specia 
lias ministerijas.

Deja, kitaip yra su sovietine 
Lietuva. Jos okupantas ją yra 
atribojęs nuo savosios emigra 
cijos ir savu, diktatūriniu bū 
du, jai diktuoja diktatūrinius 
santykiavimo būdus — dik 
tuoti emigracijai, kaip ji dik 
tuoja visiems pavergtiems kraš 
tams ir jų žmonėms. Iš to ir su 
sidaro, tokioms sąlygoms esą 
nt, santykiavimo problema.

Emigracija gyvai jaučia, 
kad tokia padėtis yra negera; 
kad reikia kas nors daryti šią 
podėtį pakeisti. Bet kas ir kaip 
daryti? Čia nuomonės ir išsi 
skiria. Vieni, kaip Al. Giman 
tas, J. Cicėnas ir kt. mano, kad 
reikia kaip nors megzti su tau 
ta santykius; kiti, kaip V. Kas 
tytis ir kt., mano, kad tai yra 
bergždžias sumanymas, nes vi 
sos geros emigrantų pastan 
gos, kiek jos būtų naudingos 
ir galimos tautai ir emigraci 
jai, atsimuš į okupantą, kaip 
žirnis į sieną, ir kad bet koki 
santykiai, kurie būtų leisti Lie 
tuvos okupanto, galės pasitar 
nauti tiktai okupantui ir tuo pa 
čiu išeis į nenaudą tautai.

Klausimas, deja, ir painus ir 
net opus, ko iš tikrųjų negalė

tų nei būti, jeigu būsena būtų 
bent kiek normalesne. Atvirai 
sakant, šis klausimas yra da 
lis bendrojo santykių negero 
vių klausimo, o šiam ligšioi dar 
nesurastas pozityvus isspren 
dimas, ir dar nežinia, kada to 
ks galės būti surastas. Todėl 
ir suminėtųjų nuomonių šalių 
ginčas gali būti toks pat neiš 
baigiamas, kaip neišbaigiama 
spręsti visa santykių proble 
ma.

Pasisakė V. Kastytis, dabar 
į jo pasisakymą iškart reaguo 
ja ir Al. Gimantas ir V. Širvy 
mas. Gal atsilieps ir daugiau 
nuomonių. Ką gi, panagrinėki 
me, — gal mes būsime praktiš 
kesni už pasaulinius diplomą 
tus, kurie neranda pasitarima 
ms net bazės.

O kokia gi gali būti musų 
santykiavimo su tauta bazė? 
Kol kas ir mes jos neturime, 
be tos, kurią duoda pats realu 
sis gyvenimas. Štai kodėl ir ke 
liame tokį klausimą. Tad lei 
džiamės į jieškojimų sritį. Jei 
gu taip, jeigu bandome jieško 
ti, tai vieni kitų nekaitinkime 
už jieškojimus, nes visi atradi 
mai seka iš jieškojimų.

Atrodo, nebus kitokių nuo 
monių, kad esamoji būsena yra 
nenormali. Konstatuokime ir 
kitą faktą: ne mes už ją esame 
kalti. Kalta sovietinė okupan 
tinė diktatūra ,kuri su nieku 
neturi normalių santykių. Ir 
tie jos santykiai vadinami nor 
maliais, kuriuos ji turi su kito 
mis valstybėmis, yra tiktai ka 
ro stovio santykiai.

Bet beveik tikra, kad mūsų 
tautos žmonės, kurie Lietuvo 
je pastatyti vaidinti Lietuvos 
valdžią, vis dėlto žymia dalimi 
skirtingai galvoja, negu oku 
pantas diktuoja. Jie jau yra pa 
darę ir tūlą evoliuciją. Nes, pa 
vyzdžiui, anksčiau jie buvo ak 
linai užsidarę. Jie net ir spaudą 
sekė per penktosios kolonos 
agentus. Dabar gi „Nepriklau

da, nebus baisu prisipažinti kolonijose. Be to, vilniškio po 
klydus, jei bus sulauktas toks litbiuro ,kad ir netiesioginis, 
sprendimas. bet neigiamas atsakymas dėl

Gal negerai daro Vyt. Kasty abipusio ryšio pagilinimo (ži 
tis bardamas tik „Tėv. Žibu noma, jis mielai sutinka su da 
rius“ ir vieną jų redaktorių dr. bartine padėtimi, t. y. vienpu 
A. Šapoką, už kai kurių strai sišku ryšiu: tik iš ten, bet ne 
psnių išspaudinimą. Al. Giman į ten), turėtų daug kam atida 
tas norėtų patikslinti, kati V. ryti akis ir parodyti, kad ištik 
Kastyčiui nepatinkama tema rųjų buvo perpavojingas Al. 
jis yra rašęs ir „Neprikl. Lietu Gimanto ir kitų pasiūlymas... 
voje" ir „Drauge". Kažkaip _ , , x ,,
nesinorėtų sutikti su mintimi, . darka lkas- Vyt. Kasty 
jog reikėtų barti mūsų laikraš tia ^a'. džiaugtis, kad buvo 
čius, kad jie savo skiltyse da laikraščių, pasielgusių visiškai 
vė vietos savo bendradarbiams Pa8al jo patarimą: teko girde 
pasisakyti aktualiais klausi kac nuslMstl straipsniai ma 
mais. Gerbiant laisvos spaudos žiau ai daugiau pritaię kai ku 
tradicijas, kiekvienas kolega rlems Al. Gimanto teiginiams, 
laikraštininkas jau vien princi taiP Jr ne,Svydo dienos svie 
pinai turėtų ne peikti, bet gir sos- Tokiomis sąlygomis kažin 
spausdinti ganėtinai kontraver ar verta P^estl temą, teikti nau 
ti laikraščius, išdrįsusius iš j?s arSumentus, jau is anksto 
sinėmis temomis savų nuolati žinant’ kad V1S1. pasisakymai 
nių bendradarbių straipsnius. Prięs bus >šgirsti,.o pritaiian 
Nebūtinai sutikti su ta ar kita tieP sai- JeĮ toKių būtų, bus 
nuomone, bet kodėl jos neiš pasmerkti redakcijos krepšin, 
klausyti?... Nelygios galimybės.

Tiesa, Vyt. Kastytis sako, Al. Gimantas.
TREMTINIAI NE VISA TAUTA

LASALLE CATHOLIC
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 nusislaty 
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.

H Nuoširdžiai Jūsų

HENRI LEMIEUX
Dabartinis Bronx Park Atstovas, 

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

MANO ATSAKYMAS J STA1PSNI „DAR DĖL 
SKLYPŲ”.
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Įmantriu stilium „Laisvoje 
tribūnoje" parašytas „Del uto 
piniu iliuzijų" straipsnis (NL 
nr. 15) įrodė V. Kastyčio mo 
kėjimą plokščiais žodžiais mit 
riai „blynus kepti" pasaulio 
įvykių vandenų paviršium, bet 
Kanadoje ar Amerikoje apsigy 
venantį lietuvį „tremtinį" var

S i o
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Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ESAMIEMS 

PRENUMERATORIAMS IR BOSIMIEMS DARO
LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras
NAUJŲ PRENUMERATORIŲ,

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą,
IR NAUJAS PRENUMERATORIUS

už prenumeratą, ją įmokėdamas, mokės taip pat vienu 
doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI
KVIEČIAME J TALKĄ,

kad prenumeratorių skaičių galėtume padvigubin 
t i. Tai bus atsiekta lengvu būdu: jeigu kiekvienas mū 

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
pr en umeratori ų!

Visus mielus prenumeratorius ir visus tautiečius kvie 
čiame į talką — savosios spaudos parėmimo talką!
LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.
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somą Lietuvą" jie jau gauna 
oficialiai, užsiprenumeravę. 
Tai jau tūlas pažangos faktas. 
Žinoma, permažas, kad galima 
būtų prileisti žymiai toliau šie 
kiančius santykiavimo tikslus.

Beje, kalbant apie sovietinės 
laikysenos evoliuciją, galima 
konstatuoti faktas, kad iš anos 
pusės buvo pasiteiravimas, ar 
mums reikia knygų? Buvo at 
sakyta — reikia, ypač vadovė 
lių, bet kad ir to paties žiugž 
dos su Ambraška, tiktai be oku 
pantinės propagandos. Arba 
tokios literatūros, kaip Putino 
„Sukilėliai” ir panašiai. Deja, 
ant to paklausimo viskas n su 
stojo. Joks atsakymos negau 
tas. O vis dėlto, neabejotina, 
kad ir anapus geležinės uždan 
gos jaučiama, kad taip, kaip 
yra, negerai; kad reikia jieško 
ti geresnės būsenos. Todėl ir 
pasiteiravo.

Reikia spėti, kad ii kanadie 
čių „delegacija“ buvo pakvies 
ta dėl tų santykių. Tiktai, kai 
Maskva viską diktuoja, kai pa 
tiems valios neduodama, vis 
kas ir merdi. Ir sustoja ant pa 
siteiravimo.

O vis dėlto, geležinės uždan 
gos pravėrimas jau savaime lei 
do emigracijos santykių pra 
plėtimą su tauta. Per gimines, 
pažįstamus ir net nepažįsta 
mus. Laiškai ir siuntiniai — 
taip pat yra santykiai. Gauna 
ma spauda — knygos ir laikraš 
čiai — taip pat santykiai. Gy 
venimas nestovi vietoje, ir to 
dėl absoliutiškai numoti į tai 
ranka — ne tiktai neprasmin 
ga, bet ir neįmanoma. Santy 
kiavimas vyksta. Ir dar pabrėž 
tina: ne mes tų santykių bijo 
me, bet jie — Lietuvos okupan 
tas. Padėkime, kiek galime, sa 
vo tautos žmonėms, nes tuo 
bus padėta ir Tautai. Tokie 
santykiai su tauta kol kas ga 
limi, o kaip jie vystysis — dar 
pamatysime.

J. Kardelis.

gu ar privedė prie rimtų išva 
dų. Girdi, jau trylika metų pra 
bėgę kai „tremtiniai" naujose 
tėvynėse įsitvirtina apmoka 
muose darbuose (arba už ne 
darbą gauna savaitėje po 40 
dol., kuomet SS už darbą temo 
ka po 25 dol.), perkasi namus 
ir automobilius, kuria Lito ir 
kitas bendroves, statosi naujas 
bažnyčias, leidžia jaunimą į 
augštus mokslus, vyskupai pri 
iminėja JAV pilietybę, ir t. t., 
ir t. t. Jei vandenilio raketų ir 
nebūtų, vargu, ar ištokiosc gy 
venimo sąlygose Lietuvos lais 
vinimas būtų pasilikęs tremti 
niams „duona ir vanduo". Tik 
pasiklausykite skundų dėl ne 
lankymo Vas. 16 minėjimų!

Kadangi karu Sovietų Sąjun 
gos nuo žemės paviršio „pil 
napročiąi“ nupūsti nesiruošia, 
lieka leisti jai gyventi ir su 
jos gyvenimo faktu skaitytis. 
O gyvenimas niekados vieto 
je nestovi. Nestovi jis Sovietų 
Sąjungoje, ir, aišku, nestovi 
vietoje ir Lietuvoje. Komunis 
tų vadų galvos „apytuštės“, 
ar ne, bet jos gyvenimo kitimo 
sulaikyti negali. Kastyčio va 
nojami Almus, Al. Gimantas, 
„T. Ž.” redaktorius yu J. Cicė 
nas, pridėsime, bei kiti) labai 
sveikai atsiremia ne „gal" — 
bet „taip" — faktu, kad gyve 
nimas kinta, ką įrodo, kad per 
13 metų „tremtiniai" pamirš 
ta „duoną ir vandenį".

Dekretą, būk „jokio kultūri 
nio bendradarbiavimo su tauta 
negali būti, jeigu piimiausia 
nebus politinio bendradarbiavi 
mo su dabartiniu tautos paver 
gėjų“ puikiai nuneigia Ameri 
kos ir Kanados lietuvių su tau 
ta sugyvenimo istorija pirm 
1914 metų. Tiems lietuviams 
nereikėjo užmegsti politinio 
bendradarbiavimo gyventi tau 
tos gyvenimu. Raudona lete 
na kietesnė ir žvėriškesnė, bet 
ir ją veikia nenumaldomas fak 
tas, kad keičiasi laikai ir mes 
keičiamės su jais". Amerikos 
ir Kanados lietuviai, kuriems 
po senovei tauta (ne tremtinių 
.idilės’) yra duona ir vanduo, 
pritars Almus ir kitų pastango 
ms išsiaiškinti „bendradarbia 
vimo" klausimą ir esamose 
žiauriose, bet kintančiose saly 
gose rasti būdų gyventi su tau 
ta, o ne „Namelyje anoje pusėj

Yra džiugu, kad mūsų laik 
rastis „NL" leidžia norintiems 
pasisakyti visais klausimais, ku 
rie liečia Montrealio lietuvių 
kolonijos gyvenimo reiškinius 
ir trūkumus. Man asmeniškai, 
manau ir daugeliui šio laikraš 
čio skaitytojų, yra malonu, kad 
šis laikraštis be jokių apriboji 
mų ir „cenzūros" šiuos straips 
nius praleidžia ir tuomi stipri 
na sąlyti tarp laikraščio ir skai 
tytojų. Už tai mano nuoširdi 
pagarba.

Straipsnyje „Dar dėl skly 
pų" aimanuojama, kad pasipy 
lė daug straipsnių spaudoje su 
apkaltinimais, perspėjimais ir 
sielojimais tuo reikalu, o svar 
biausia, kad jose nėra atsaky 
mo „kodėl sklypai perkami“. 
Taipogi linksniuojamas žodis 
„spekuliantas". Pasistengsiu 
iš eilės atsakyti, nors į mano 
iškeltas negeroves išsamaus at 
sakymo neduota.

Radau reikalinga perspėti, 
kad būtų atsargesni u nesusi

gatvės".
Matant, kaip diktatūra kie 

tu apynasriu jodo savąją lite 
ratūrą, aišku, mekiškas idiles 
siūlyti Vilniuje leisti, negud 
ru. Mano nuomone, kurią jau 
prieš dvejus metus pareiškiau, 
pirmiausia reiktų siekti pasiųs 
ti Lietuvon Amerikoje girnų 
siu meno pajėgų (kaip Alice 
Stephens chorą Čikagoje ar 
pasižymintį tenorą Vokietai 
tį). Kitas puikus žingsnis bu 
tų suruošti iš čia gimusių, ar 
pirm 1939 metų įsigyvenusių 
lietuvių maldininkų ekskursi 
įą į Aušros Vartus Vilniuje, 
kaip Amerikos lenkai pereitais 
metais į Čenstakavą. Aišku, 
prispaudėjas sieks ir sitas pa 
stangas, kaip visas (pavyz 
džiui, už 10 sv. taukų ir 10 sv. 
cukraus nulupdamas 27 dol. 
siuntos ir muito) sau išnaudo 
ti, bet maža padarytų. Leidus, 
pastiprintų tautos dvasią, ne 
leidus, būtų šūvis prieš Mask 
vos melus apie „menininkų 
bendradarbiavimą" arba ✓.ti 
kėjimo laisvę".

Vilko bijoti, neik į mišką, ar 
ba balon kritęs, sausas nesikel 
si. Mes gyvename kaip pran 
cūzų dramaturgas Anouilh sa 
kė, pasižiūrėjęs Becketo„Belau 
kiant Godoto": „Scenoje nie 
kas neateina, niekas nenueina 
— baisu!“ Tie, kurie jieško ke 
lių baisumoje verti pagyrimo, 
ne kastytinio blynų kepimo 
nes karšti žodžiai bulvių neiš 
verda. Galima prikišti priemo 
nių netikslumą, bet ne patį ti 
kslą. Vyt. Sirvydas.

gundytų tariamų sklypų pigu 
mu naujai kuriamuose miesto 
rajonuose. Nurodžiau, kad pirk 
darni sklypus naujai kuriamuo 
se miesto rajonuose izoliuosi 
me savo šeimas nuo senųjų at 
eivių apgyventų rajonų bei jų 
lėšomis bei pastangomis įkur 
tų religinių ir kultūrinių židi 
nių, kaip pavyzdžiui, parapijų 
ar V. Didžiojo klubo n t. t. Ta 
me versle nedirbu, pelnu-nuos 
toliu nesuinteresuotas ir apie 
tai rašau tik žiūrėdamas iš lie 
tuviško taško. Vieni sklypus 
perka norėdami sau namą pa 
sistatyti ir jame apsigyventi, 
jiems ir buvo taikyti mano žo 
džiai: kiti perka sklypus uždai* 
biui. Palaikę keletą metų jie 
tuos sklypus parduoda triguba 
kaina. Tas yra labai gerai, kad 
nesnaudžiama ir išnaudojama 
pasitaikiusi proga uždirbti. Aš 
sąvo straipsnyje padariau skir 
tuma tarp pirkimo uždirbti ir 
pirkimo ten apsigyventi. Jei aš 
savo straipsniuose pataikiau 
skaudžią vietą, apgailestauju^^ 
to tikslo aš neturėjau, aš teno 
rėjau perspėti nuo išsiblašky 
mo ir susigundymo pigumo 
„monais“.

Jei Montrealio lietuivai susi 
gundytų skambiomis rėkiamo 
mis ir pigumu, bei pradėtų kur 
tis daugelyje naujų rajonų, tai 
jie jokiu būdu nepajėgtų savo 
naujuose rajonuose pasistaty 
ti naujų religinių ir kultūrinių 
centrų, nes būtų finansiškai 
nepakeliama.

Spekuliacija? Čia yra gry 
nas nesusipratimas. Reaguoda 
mas į straipsnį „Aktualiomis 
temomis“, aš suabejojau stra^^ 
psnio autoriaus posakiu, ka^^B 
naujai kuriamuose tajonuos^^ 
sklypai parduodami laisva kon 
kurencija — atseit ne spėkų 
liantiškomis kainomis. Tam nė 
ra jokių įrodymų.

Tolimesniame savo straips 
nyje autorius kalkuliuoja, tai 
yra, apeliuoja į žmogaus godu 
mą reikšdamas iliuziją, kad 
pirkdami sklypus naujuose ra 
jonuose pirkėjai per vieną die 
na taps miliomeriais. Geros 
sėkmės visiems, nors aš dėlto 
labai abejoju.

Lietuvybės išlaikymas bū 
nant išeivijoje yra mūsų visų 
svarbiausias rūpestis. Šelpi 
mas mūsų studijuojančio jau 
nimo yra prakilnus darbas, bet 
tai yra tik pagelbinė priemonė 
lietuvybei išlaikyti. Visko pa 
grindas yra: neišsiblaškykime 
ir kurkimės kompaktine mase.

Verslo įmonė, kuri kam no 
rs dovanoja sklypą, daro gerą 

Nukelta į 7-tą psl.
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RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS
metų rusų studentai. Širdimi 
ir protu jie priklausė Vakarų 
kultūrai, bet matė, kad jų liau 
dis, iš kurios kilo, gyvena am 
žiname skurde ir politinėje 
priespaudoje. Jie negalėjo akių 
užmerkti prarajai, kuri jų augš 
tus iš Vakarų pasemtus idea 
lūs skyrė nuo sugedusių, žiati 
rių ir neteisingų sistemų, ku 
rios jų žmones valdė. Valdinin 
kais stoti — reikėjo idealų iš 
sižadėti, nes idealus kūnyti, 
valdžia tuojau apynasrį užner 
davo.

Nenuostabu, jei rusų 10-to 
amžiaus, o Rytų Europos vėles 
nių laikų studentija palinko 
kraštutinio revoliurionizmo idė 
joms. Tik esamų santvarkų vi 
siškas išgriovimas tegalėjo 
juos patenkinti. Nors vadinosi 
visokiu vardu, bet pagrindinė 
nuotaika buvo „pasitarnauti 
liaudžiai". Plačiausia to žodžio 
prasme, jie buvo — liaudinin 
kai. Iš liaudies išėję, jie juto 
pareigą jai ir tarnauti, savo 
mokslą bei profesinį išsilavini 
mą suvartojant liaudį pakelti 
iš skurdo, tamsos ir priespau 
dos.

Šitą nuotaiką gerai žinojo 
komunizmo komisarai, kuriems 
Rytų Europa į nagus pateko 
1944—1948 metų laikotarpiu, 
ir jie ryžosi ją savo tikslams su 
naudoti. Jie siekė susidaryti 
naują inteligentiją, gausesnę 
negu senoji, bet kilusią iš dar 
bininkų ir valstiečių. Ji turėjo 
būti smegenimis stalininiam 
būdui liaudžiai „tarnauti“ — 
kitais žodžiais, turėjo būti klus 
ni totalitarinei santvarkai.

Pavyko šimtus tūkstančių 
parinkto jaunimo prikimšti ir 
išleisti per senas ir naujas pra 
plėstas mokslo įstaigas. Išau 
go nauja ir jauna šviesuomenė, 
kuri kūrėjus apvylė, nes pa 
sirodė esanti ne totalitarizmo 
gynėja, tik aštri jo kritikuoto 
ja. Apšvieta ir įgimtas žmogui 
protas vertė įžiūrėti oficialės

Anglas prof. Hugh Seton- 
-Watson dabar lanko Colum 
bia universitetą New Yorke ir 
duoda rusų istorijos paskaitas. 
Jis Rytų Europos istorijos ži 
novas (autorius „The East Eu 
ropean Revoliution“ ir „From 
Lenin to Malenkov") Londono 
universitete. Straipsniu „Rytų 
Europos inteligentai ir iiau 
dis“ jis „The New Leader“ žur 
nale rašo:

Įdomiausias dalykas pas M i 
lovaną Djilas man yra — jis 
savo komunizmo kritikos idė 
jas išvystė pats iš savęs, nė kie 
no neverčiamas. Nepabijojo jis 
jų ir paskelbti. Tai retas daly 
kas komunistų viršūnėse. Troc 
kis tik tada bolševikų santvar 
ką ėmė kritikuoti, kai buvo iš 
viršūnių išmestas svetui. Bet 
ir tuomet jo kritika buvo gana 
siaura. Iki mirties jis nesupta 
to kai kurių politikos gyveni 
mo faktų.

Tiesa, buvo ir kitų komunis 
tų sistema apsivylusių ir ją gi 
liai kritikavusių. Bet Djilas bu 
vo ne eilinis komunistas. Jis 
buvo vienas Penkių Didžiųjų 
jugoslavų komunizmo pasauly 
je. Jam švietė ateitis. Tačiau 
jis pasirinko gerbti savo įsiti 
kinimus ir sąžinę. Jis dabar 
sėdi kalėjime už idėjas.

Jis nepasitenkino kritikuoti 
šį ar tą biurokratą. Jis kirto 
šaknį — gal gremėzdiškai, bet 
nevingiuodamas. Tito ir Go 
mulka, taip pat, pasišiaušė ir 
padarė svarbių ekonominių ir 
tvarkos reformų, bet nedrįso 
pakritikuoti komunizmo dikta 
tūros ašį, ar pasvėrti naujai su 
sidariusį visuomenėje biurokra 
tų luomą. Djilas buvo pirmuti 
nis visagalis komunistas, kuris 
drįso dėl idėjos atsisakyti gar 
daus valgio šaukšto.

Dviejų pasaulinių karų pro 
tarpiu, daugumoje Rytų Euro 
pos kraštų universitetų studen 
tai ir abiturientai savo visuo 
menine pozicija panašėjo 1870

propagandos melą.
Liaudžiai tarnauti nuotaika 

nedingo. Juk ir oficialė propa 
ganda to šaukė. Todėl ir nau 
joji, jaunoji šviesuomenė pa 
juto pareigą kelti liaudį iš skur 
do ir priespaudos. Prispaudė 
jas dabar buvo komunistų par 
tija, o skurdo tėvas buvo Sta 
lino kieta ranka varomas aklas 
pramonejimas, neatsiziūrįs i 
žmonių gerovę. Todėl, tenka 
ms ir vengrams 1956 metais 
sukilus, vadais stojo jaunoji 
šviesuomenė ir studentai, ku 
riems diktatoriai buvo visas sa 
vo ateities viltis sudėję.

Subruzdo tik lenkai ir veng 
rai, bet šviesuomenės nuotai 
kos niekuo nesiskyrė Rumuni 
joj, Čekoslovakijoj, Rytų Vo 
kietijoj ir Bulgarijoj. Studen 
tai visur balsą kėlė, tik trūko 
vadų. Pas lenkus ir vengrus va 
dų atsirado ir šviesuomenėje 
ir partijos aparate, kur opozici 
ja susibūrė apie Gomulką ir 
Nagy. Gal padėjo ir senosios 
idealistiškai marksistinės inte 
ligentijos likučiai, kurie sant 
tarka nusivylė, ypač Vengri 
joj.

Raudonoji armija vengrų su 
kilimą pasmaugė, bet jaunimo 
vistiek sau nepalenkė. Nepalin 
1 o nė lenkų jaunimas. Mask 
va ikšiam dar nesugalvojo nei 
būdų, nei kelio įgyti pagrindi 
nį Rytų Europos šviesuome 
nės prielankumą savo diktatu 
rai. Nemanau, kad ras. Aišku, 
bus siekiama pagerinti ekono 
mines sąlygas. Maskvai čia 
kainos pinigo, nors ji šykšti. 
Tačiau ne vien ekonominės są 
lygos kursto Rytų Europos 
liaudies ir inteligentijos nepa 
sitenkimmą, — balsai kyla 
prieš minties varžymą ir tauti 
nį pavergimą.

Be abejojimo, ir vėl bus šie 
kiama paveikti ir „auklėti“ pri 
augančią atrinktų studentų kai
tą. Bet jei 1946 — 1956 metų 
laikotarpiu nepavyko stahniz 
mui, kas žin ar chruščiovizmui 
pavyks? Kitus tikinti Maskva 
teturi pliką kardą ir Vakarų 
laikysenos svyravimą. Maskva

puikiai išnaudojo ir Varcarų 
nieko nedarymą vengi ams su 
kilus ir sputnikus. Atsiminki 
me, tačiau, kada Anglija - Pran 
cūzija Munchene išdavė Čeko 
Slovakiją, jos gyventojai nevil
to ištikimais Hitlerio Trečiojo 
Reicho šalininkais.

Maskvai Rytų Europa dabar 
ekonominė ir kariška našta. Sa 
vinaudai ji privalėtų is jos išsi 
nešdinti. Bet vadai Maskvoje 
ne tiek savanaudžiai, kiek akli 
dogmatikai, pasiryžę savo sant 
varkos „gerumą“ visai žmoni 
jai užkarti, pasigelbėdami to 
kiais žmogžudžiais kaip Sero 
vas. Todėl gal po senovei mi 
lionus smaugs, nois žino — šie 
jų nekenčia.

Neapykanta be vilčių nepa 
vojinga. Bet Rytų Euiopos in 
teligentija vilčių turi, ne dėl 

' to, kad Amerika stipri, ar kad 
žavisi manymu, būk Vakarai 
ateis pajėga išlaisvinti. Jų vii 
čių pagrindu yra faktas, kad 
pusė Europos dar laisva, kad, 
nežiūrint ne visur smagių ar 
teisingų ekonominių bei poli 
tinių sąlygų, žmogaus laisvė 
ir savigarba visgi apginama ir 
apsaugojama. Kol pusė Euro 
pos bus laisva, tol Rytų Euro 
pos šviesuomenė netikės, kad 
sovietinis totalitarizmas esąs 
žmonijos ateitis. Čia mažutė 
laisva Austrija, puikiai žinoma 
milionams čekų, rumunų ir ve 
ngrų, geriau patarnauja, negu 
galinga, bet tolima Amerika.

Maskvos požiūriu, dalyką iš 
spręstų tik visos Europos pa 
vergimas. Tą pasiekti reikia ar
ba ginklų persvaros arba gręžti 
iš vidaus iki Vakarų Europa 
atšals nuo Amerikos glėbio. 
Netikiu, kad Vakarų Europoje 
ar Amerikoje rąstųsi tokių kv 
ailų žioplių, Maskvos žaltvyks 
lems pasiduoti.

Rytų Europos liauuis ir in 
teligentija giliai nepasitenkinu 
si: ar ji bejėgiškai rusens ilgus 
metus, ar ugnimi prasiverš tam 
tikrose sąlygose (vadai viduje, 
parama užsienyje) — niekas 
šiandien pasakyti negali.

Vyt. Sirvydas.

1/oA*. Komisijos kandidatas
Georges Duquette praneša, kad jis bus kandidatu LaSal 
!e Catholic School Commission rinkimuose gegužės 12 
dieną.

GEORGES DUQUETTE
Mr. Duquette priminė, 

minę kampaniją šiai vietai

a c

Real estate biokeris ir 
gerai žinomas LaSalle mies 
te, Mr. Duquette pareiškė, 
kad jo didelis patyrimas 
biznio pasaulyje n jo ge 
ras politinės padėties paži 
nimas 
dingas 
je-

Mr. 
žinomas kaipo energingas 
darbuotojas ir nepailsta 
mai siekiąs savo tikslo.

Jis taip pat pareiškė, 
kad jis galės skirti pakan 
karnai šioms pareigoms rei 
kalingo laiko — „Mano 
sėkmingas vedamas biznis 
leidžia man skirti pakanka 
mai laiko vykdant parei 
gas Mokyklų Komisijoje“, 

kad jis ves energingą rinki 
užimti.

bus jam labai nau 
Mokyklų Komisijo

Duqette yra plačiai

*c
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MŪSŲ^SPORTAS

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

PRIE DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO 
IR SUNKIOSIOS PRAMONĖS

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
MIESTO

APROBUOTI komerciniai sklypai
BENZINO STOTIMS, RESTORANAMS, KRAUTUVĖMS, OF1CAMS, 

TAIP PAT, DUPLEKSAMS IR BUNGALOW.

ŠALIA KELIO
NR. 3

Mažas (mokėjimas
LIKUSI SUMA IŠSIMOKĖJIMUI 3—4 METAMS BE NUOŠIMČIŲ.

VEDAMA KANALIZACIJA IR VANDENTIEKIS.

PRADEDAMI STATYTI SPLIT LEVEL IR R A N C H TIPO BUNGALOW.

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI MŪSŲ MODELIUS.

Skambinkite šiandien HU 9-3691
MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

SPORTAS LIETUVOJE, 
Veda K. Baronas.

Viso pasaulio lietuvių spor 
tininkus ištiko skaudus smūgis, 
Iš gyvųjų tarpo pasitraukė bu 
vęs Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjas a. a. Antanas Sipavi 
čius, aktyvus Kauno Kovo ko 
mandos narys, paskutiniu me 
tu ėjęs Šiaulių Elnio koman 
dos trenerio pareigas.

Nuo pat mokyklos suolo Si 
pavičius buvo pamėgęs sportą, 
tad ir baigęs Šiaulių gimnazi 
ją persikėlė į Kauną, kur bu 
vo platesnė sporto veiklos dir 
va. Karo metu liko Lietuvoje 
ir buvo mobilizuotas į raudo 
nąją armiją. Eidamas Šiaulių 
Elnio futbolo komandos trene 
rio pareigas, puikiai paruošė 

w vienuolikę pirmenybėms, iško 
vojusią 1957 m. Lietuvos meis 
terio vardą. Mirė tolimoje Mol 
davijoje, beruošdamas koman 
dą futbolo sezonui. Mūsų gili 
užuojauta velionies šeimai ir 
giminėms.

Kaune, įvykusiose imtynių 
rungtynėse tarp Lietuvos, Lat 
vijos, Estijos ir Baltarusijos 
rinktinių, pirmoji vieta atiteko 
estams, antroji — gudams, 
trečioji — Lietuvai ir paskuti 
nioji' — latviams. Be abejo, 
kaip ir visose sporto šakose, 
taip ir imtynėse, randamos ru 
siškos pavardės, atstovaujant 
mūsų kraštą. Stengsimės jų 
neskelbti, nes rusai sportinin 
kai Lietuvoje apsigyvenę tik 
laikinai, kad į lietuvių kiūtinės 
yra atstatyti raudonosios ar 
mijos durtuvai ir tik dėka jie 
ms, rusai mūsų krašte išsilai 
ko. Atgavus Lietuvai laisvę, vi 
si rusai sportininkai turės iš 
mūsų krašto pasitraukti ir jų 
laimėjimai, jų rekordai, mūsų 
Tėvynės bus išbraukti iš gra 
žaus Lietuvos sportinio gyve 
nimo lapo. Taigi, čia paduoda 
me geresnius lietuvius imtinin 
kus: Kreivėnas, Bagdonas, Re 
meika.

Dviračių sportas Sov. Sąjun 
goję nėra populairus. Jie dau 
giausiai {rungtyniauja savo 
ribose, niekuomet neišvykda 
mi į vakarų Europos geriau 
sias dviračių rungtynes, kaip 

v* pav. Tour de France, Girro de 
* Italia, nes aiškiai pralaimėtų 

prieš vakariečius, taigi neat 
siektų jokios propagandos 
Kremliaus valdovams. Nuo 
1951 m .rusai lenktyniauja sa 
vo krašto viduje, rengdami dvi 
račių lenktynes tik tikrosios 
Sov. Sąjungos ribose. Šiemet, 
į lenktynių planą jie įjungė ir 
Pabaltijo valstybes, nes iš 
Minsko buvo vykdomas toks 
maršrutas: Minskas—Vilnius 
—Kaunas — Šiauliai — Ry 
ga—Piarnu — Tallinas — Nar 
va ir toliau seks jau per rusiš 
kas žemes. Šiose lenktynėse da 

i sportinin 
kai, kurie prieš tai turės atatin

I CORTINA Gardens, Inc. i
X " Ag 0Atstovas P. Juodkoj is

69 Central St., LASALLE, MONTREAL 32. Que
PRIE MERCIER TILTO. _

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI. § lyvaus ir Lietuovs

karnai pasiruošti, pagal gautas 
Maskvos instrukcijas. Ir taip, 
jau gegužės mėn. 9 d. nuo 
Ožeškienės aikštės Vilniuje, 
bus pradėtos lenktynės nuo 
mūsų sostinės iki Rygos ir at 
gal. Bendras nuotolis yra 1005 
km. Iš dviratininkų Lietuvoje 
reiktų atžymėti brolius Paršai 
čius, Čelkį, Mickų ir Grabaus 
ką. Jie greičiausiai ir sudarys 
Lietuvos rinktinę.

Futbolo sezonas Lietuvoje 
buvo atidarytas žiemos turny 
ru, pagerbimui mirusio a. a. H. 
Kersnausko. Tačiau faktinai 
jis buvo atidarytas balandžio 
20 d. „B“ klases rungtynėmis 
Vilniuje tarp vietos bpartako 
ir Kijevo komandos. Vilnie 
čiai, besiruošdami šioms pir 
menybėms, buvo išvykę į pie 
tinę Sov. Sąjungos dalį, kur 
pravedė treningus ir taip pat 
sulošė rungtynes prieš Lenin 
gradą, pasekme 2:2.

Nors esame rašę, kad vii 
niškis Sportas, įdedamas nuo 
trauką latvių plaukikų — bro 
lio ir sesers Iljzs ir Janis Kon 
drads, Australijoje, pastačiu 
šių daug pasaulinių plaukymo 
rekordų, nieko nepažymėjo dėl 
jų tautybės, tenka pranešti, 
kad Nr. 22. Vilniaus Sportas 
jau kitaip rašo savo stiaipsny 
je „Rekordai, rekordai..." (ei 
tuoju ištisai) „ypač pasižyme 
jo Australijos plaukikai brolis 
ir sesuo Konradai, kurie net 22 
kartus įrašė savo pavardes į 
pasaulio rekordų lentelę. Jau 
niesiems Australijos latviams 
(jų tėvai iš Rygos emigravo 
po karo) — dabar pi įklauso 
net 14 rungčių pasaulio rekor 
dai“. Be abejo, Lietuvos skai 
tytojams bus aišku, kad jie ne 
emigravo, bet bėgo nuo raudo 
nojo amaro. Taip pat, keletą 
kartų teko sutikti ir hamiltoniš 
kio P. Vaitonio pavardę, ta 
čiau nepažymint net kad jis 
yra lietuvis.
TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Bokso rungtynės tarp 

Lietuvos ir Estijos baigėsi vie 
nu pralaimėjimu (13:7) ir lai 
mėjimu 7 :3. Lietuvos rinktinė 
buvo sudaryta be Tamulio ir 
Murausko.

— A. Sočikas eina bokso tie 
nerio pareigas Kauno Politech 
nikos Institute.

— Šachmatininkas A. Mikė 
nas parašė 107 psl. knygą, pa 
vadintą „Šachmatų pinneny 
b ės”.

— Teniso rungtynės Vii 
nius — Lvivas, baigėsi tikrai 
Kiečių pergale. Už sostinę žai 
dė: Paltarokas, Kuprevičiūtė, 
Naujelytė, Trumpa ir kt.

— Žiemos futbolo turnyrą 
laimėjo Limos komanda.

— Į Sov. Sąjungos tinklinio 
jaunių rinktinę įtraukti B. Pleč 
kaitytė ir A. Macas.
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KAS JIE BUVO IR

totą I ist in is oka pan tas
ALEKSANDRAS BAUŽA
Įdomus dalykas, kurio tur 

būt nepastebėjo, „šlovingo 
sios“ ; _ _ 
leidėjai, kad kiekvienoje bio 
grafijoje kiaurai šviečia didžiu 
lės spragos — nutylėjimai, ap 
ėjimai, nedasakymai ir, 
iš kitos pusės, — perdėjimai, 
pabrėžimai labai menkų daly 
kėlių, nevertų faktelių, jeigu 
tiktai jie eina okupacijos nau 
dai.

Ir A. Bauža aiškiai nutyli vi 
są savo gyvenimo laikotarpį, 
kai 1931 metais jis baigė V. D. 
Universitetą Kaune, bet uz tai 
iškelia į padanges menką nove 
liūkštę, nes ji buvo atspausdm 
ta komunistiniame „Pergalės“ 
žurnale.

Klastojimas laktų eina rau 
dona gija per visą šią didziuię, 
veik 700 puslapių, knygą, lai 
yra budingas Komunistams ir 
okupacijai reiškinys. Taip yra 
ir su kitais leidiniais. Pav. is 
leisti Salomėjos Neries raštai: 
atspausdinti ir menkučiausi raš 
teliai, bet ką rašytoja pergy 
veno, ir, žinoma, neabejotinai 
nasisakė gavusi valstybinę 10- 
ties tūkstančių litų piemiją, ne 
vienu žodeliu neprasitariama. 
Bet jeigu taip, jeigu nutylimi 
tokie svarbus faktai, kaip 3. 
Neries pasisakymas apie pre 
mijos gavimą, tai ir be kalbų 
aišku, kad tie pasisakymai yra 
komunistams ir okupantui, ži 
noma, neplaukus. Mums tas 
aišku. Bet mums svarbu kons 
tatuoti šį faktą, kuris akivaiz 
džiai įrodo, kaip okupantas 
klastoja viską, kas jam nepa 
ranku.

Taip ir A. Bauža (o gal lei 
dinio redakcija) klastoja savo 
biografiją.

Bauža, tiesa, išsimokslinęs 
asmuo, nors ne rašytojo specia 
lybėje, deja, fanatiškai viena 
šališkas. O iš fanatikų negalima 
laukti bent kiek geresnio lašy

tojo. Tiesa, jau ir amžiusA.Bau 
žos ne toks, kuris leistų 
pasireikšti kaip rašytojui 

apjakinti ir rašytojai ir in?s 1908 m.).
Dar vienas gana keistas 

tas: Daugelis bolševikinių 
tuvos viršūnių yra atsikraustę 
is Latvijos — Paleckis, Baltu 
šis, na ir Bauža. . .

ALFONSAS BIELIAUSKAS
Galima būtų visą jo autobio 

grafiją perspausdinti iš „Tary 
bu Lietuvos Rašytojų“ kny 
gos, nes ji, išskyrus karo ir jo 
padarinių momentus, yia būdin 
ga daugumai lietuvių, kilusių 
iš lietuviškojo kaimo.

A. Bieliauskas gimė 1923 m. 
Naujųjų Neveronių kaime, Pa 
žaisho valsčiuje. Našlė moti 
na žinoma, sunkiai dirbo, nes 
turėjo auginti tris mažus vai 
kus. Vis dėlto A. Bieliauskas 
Kaune lankė trečiąją gimnazi 
ją, kurioje literatūros mokyto 
ja buvo S. Neris. Tą gimnaziją 
ir baigė (1941), Okupacija ir 
karas sutrukdė jo normalų mo 
kslinimąsi, bet universitetą jis 
vis dėlto baigė Vilniuje 
(1951).

A. Bieliauską verta net pa 
girti, kad jis ,nors ir purkštelė 
jęs „milionieriui Vailokaičiui“, 
vis dėlto pasisako matęs ir ,,pla 
čiojoje tėvynėje“ vargo ir sk 
urdo, kurio ir jam teko para 
gauti, nė kiek nelengvesnio, 
negu našlaičiu esant Lietuvo 
je. Gyvenimas jį „ir mėtė ir 
vėtė“. Bet jis nebijo piisipažin 
ti rašęs į „Moksleivių varpus”, 
nors, žinoma, geriau apsimoke 
jo rašyti „pogrindinei komjau 
nimo spaudai“, nes, neabejoti 
na, kad ji riebiau 
narna.

A. Bieliauskas 
ir ne ką daug yra 
daugiau žurnalistas ir dabar 
redaguoja iliustruotą žurnalą 
„Švyturys". Neblogai redaguo 
ja, žinoma, išskyrus tas nesą

jam

lak
Lie

buvo atlygi

prozininkas 
parašęs. Jis

kultowe|mrcwika
LEIDINYS MOTINOS DIENAI

Kursuose sutiko dėstyti: 
Andriušis Pulgis, Gavelis, ku 
nigas Kungys, Lapšys Juozas, 
Neverauskas V., Pusdešris, 
Urmonas. Be to, nutaita kvies 
ti atskirų sričių paskaitoms: 
Grėbliūnienė, Statnickienė, Va 
siliauskienė, Gučius, Martin 
kus, Pocius, Martynas, V. Po 
žela, Šimkus ir kiti.

LIETUVIŲ MUZIKA 
AMERIKONAMS

Muzikos draugija Brooklyne 
—Music Association, kuri su 
daro progas pasireikšti naujo 
ms jėgoms, suruošė koncertą, 
kuriame buvo išpildytas Jero 
nimo Kačinsko naujas moder 
nūs, atematinio stiliaus, veika 
las Atspindžiai — Reflexas, 
fortepionu išpildytas Victoro 
Griffits.

Kitame koncerte bus išpildy 
tas Juliaus Gaidelio kvintetas 
pučiamiesiems instrumentams.

Šiuos koncertus lanko 
giausia jaunimas.

KONCERTAS 
MELBOURNE

Melbourno lietuvių Dainos 
Sambūrio choras, diriguojamas 
A. Čelnos, jau išgarsėjo ne tik 
Melbourne, bet ir kitose didės 
nėse Australijos vietovėse. Su 
koncertais jis lankėsi Sydnėju 
je, Adelaidėje, Gcelonge, ir vi 
sur buvo sutiktas su didžiuliu 
entuziazmu.

Kovo 1 d. buvo surengtas 
Katedrai Hall Melbourne šio 
koncerto priešatostoginis atsi 
sveikinimo koncertas. Sceną 
užpildė jaunyste spindi daino 
rių veidai, šalia kurių, kaip šu 
lai, jau sidabru galvas pasida 
binę, vyresnieji dainos mylėto 
jai. Pranešėjos vaidmenį malo 
niai atliko A. Karazijienė.

Moterų chore solo partiją iš 
pildė p. Milvydienė, vyrų — 
p. Morkūnas ir p. Paškevičius. 
P. Zableckyt ėišpildė kelis kū 
rinius pianu.

j Iš spaudos išėjo specialus 
leidinys Motinos dienai - aibu 
mas „Motina“. Dail. VI. Vijei 
kis leidinį papuošė daugybe 
pirmaujančių lietuvių dailinin 
kų ir garsiųjų kitų tautų me 
nininkų paveikslų bei nuotrau 
kų, vaizduojančių motiną ir 
vaiką. Daugelis paveikslų per 
visą stambų knygos lapą. Kny 
gos tekstą pruošia dr. Juozas 
Prunskis, duodamas vaizdų iš 
gyvenimo didžiųjų lietuvių mo 
tinti: dr. Basanavičiaus. Kudir 
kos, Vaižganto, Biliūno ir kt. 
Taipgi duodama medžiagos 
apie didžiąsias garsiųjų pašau 
lio žmonių motinas. Gausu iš 
traukų iš Lietuvos ir tremties 
poetų eilėraščių apie motinas 
ir ta medžiaga ne tik įdomi sk 
aitymui, bet ir lengvai panau 
dojama montažams Motinos 
dienos parengimuose.

LITUANISTIKOS KURSAI 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Lietuvių Bendruo 
menės Švietimo Tarybos orga 
nizuojamieji Lituanistikos kur 
sai atidaryti kovo 30 dieną L. 
Namuose.

Kursuose dėstoma: Lietu 
vių kalba, Lietuvių Literatūra, 
Lietuvos Istorija, Lietuvos ge 
ografija, Lietuvių liaudies kū 
ryba ir visuomeninių mokslų 
dalis.

tą prievartą, kuri do 
visą okupantine spau

mones ir 
minuoja 
dą.

Labai 
sąlygos 
žmonių i 
vartouja ir išveda iš žmoniško 
jo tiesaus, sąžines laisve pa 
grįsto, kelio. Gaila, ir A. Bie 
liauskas šito neišvengė. Na, 
„Įgriuvęs purvynan — sausas 
nekelsi“, bet patartina, kad be 
nt literatūrinėje kūryboje, jei 
gu tokia dar jam seksis, kad 
Bieliauskas siektų objektyvu 
mo ir bent negarbintų okupa 
cijos ir pavergimo.

gaila, kad okupacinės 
visur ir visada dalį 

demoralizuoja, išprie

dau
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» Visi veiklūs vyrai vertina Watsono 
« atleto maišelius su trigubu prilaiky 

mu. Elastiškas juosmuo — nepaly
« ginamas patogumas vyrams. Spe 
« cialistų pasiūtos. Lengvai plauna 
'j mos — nereikia lyginti. Ilgam ne

MALONUS REIŠKINYS 
AUSTRALIJOJE

Kelerių metų vasario 16 d. 
minėjimų iškilmėse, rengiamo 
se Pertho apylinkės valdybos, 
jaunuomenė pradeda vis dau 
giau pasireikšti.

Tik ką praėjusio minėjimo 
programa, kuri buvo ruošta su 
atsidėjimu, tapo visais atžvil 
giais vykusiai išpūdyta. Salė 
įe susirinko per 300 tautiečių, 
kurie išklausė šventei pritaiky 
tą paskaitą ir vieno Pertho jau 
nuolio sukurtą rašinį, papildo 
mą gyvaisiais paveikslais. Po 
to salėje pasirodė gabios bale 
to šokėjos, akordeonistas ,dek 
lamatoriai ir tautinių šokių gru 
pė. Pašokus „Rugelius“, plo 
jimas ilgai nenutilo. . .

• Australijos Lietuvių Metraš 
čio išleidimas, atrodą, sunkiai 
realizuojasi. Taip yra todėl, 
kad prenumeratorių, įmokėju 
siu pinigus iš anksto, skaičius 
tebėra labai mažas. Gi netu 
rint pradinio kapitalo, kurio ir 
tikėtasi iš prenumeratos, ne 
įmanoma spausdinimo darbo 
pradėti. Kad spaustuvė prade 
tų darbą, reikia apie 250—ap 
simokėjusių prenumeiatorių.
• Dr. A. Vilčinskas, lietuvis 
gydytojas, medicinos mokslus 
ėjęs Buenos Eires universitete, 
paskirtas Argentinos Sveikatos 
departamento vicedirektorium.

*81
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jose Harnandes. MAR’fY 

N AS FIERRO. Poema. Isver 
tė Antanas Vilutis. Tai yra ar 
gentiniečio epinė poema. Poe 
ma yra išversta Į angių, pran 
cūzų, vokiečių, italų, vengrų, 
čekų, rumunų ir japonų kai 
bas, o dabar I jo dalis išversta 
ii išleista lietuviškai. 82 pusią 
piai, Buenos Aires. 1958 me 
tai. Kaina ir pardavėjo adre 
sas nepažymėta, tiktai pažymė 
ta. kad knyga atspausdinta 
..Laiko" spaustuvėje, Mendo 
sa 2280, Avelaneda, Buenos 
A’res, Rep. Argentina.

• Jau dveji metai, kai Sydnė 
juje egzistuoja Soc. GI. Mot. 
D-ja. Jos tiesioginis uždavi’ 
nys : globoti ligonius, padėti 
nelaimės ištiktiems tautiečia 
ms, šelpt i Vokietijoje pasilikti 
sius senelius bei liognius ir 1.1.
• V. Alanto 25 metų literatūri 
nio darbo sukaktuvės buvo pa 
minėtos Detroito lietuvių kul 
tūros klube.
• Lietuviškos mokyklos met 
raštį JAV ruošia Mokytojų są 
junga. Rankraščius siųsti: 
Mrs. B. Beleškienė, 6921 So. 
Claremont Ave, Chicago 26, 
Ill., SA.
• Lietuvių Studentų sąjunga 
išleido informacinį biuletenį 
„Už tėvynę“.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
27.
Tuo ta* pu pamokslas pasibaigė, žmones suklego, subanga 

vo, pro bažnyčios duris ėmė virsti laukan iškaitę vyrai ir mo 
terys, pasigirdo spaudžiamų šauksmai. Bet štai suplevėsavo 
vėliavos, ir visa minia pajudėjo į gatvę. Kažkas piadejo patrio 
tinę giesmę lenku kalba, bet žmonės pagavo gaidą n tęsė lietu 
viškai. Tai buvo viena iš Mikalojaus Akelaičio išverstų, o 
Mackevičiaus išplatintų giesmių.

Miesto gatvėse eisena greitai augo. Į eiles stojo daug 
miestiečių, amatininkų, pavėlavusių i pamaldas kaimiečių. Kai 
vėliavos suplevėsavo ties Panevėžio įgulos viišininko pulkinin 
■<o Dobrovolskio buto langais, paskui jas grūdosi jau netoli de 
šimties tūkstančių žmonių minia. Pulkininkas nustebęs, neri 
našlaudamas žiūrėjo pro langą į tą banguojančią gaivų jūrą, 
lis žinojo, kad šiandien rugpjūčio 12 d., bajorai ruošia manifes 
taciją paminėti unijos metinėms, bet šitiekos žmonių jis nesiti 
kėjo išvysti. Sukliudyti? Išsklaidyti? Per vėlu, neįmanoma, 
be to, jis neturi general-gubernatoriaus Įsakymo. Bet jis nori 
žinoti, kas ten darysis miške.

— Motiejau, — šūktelėjo jis savo liokajų, — apsnenk tiri 
karnai ir dalyvauk toje procesijoje ligi galo. Paskui man papa 
sakosi kaip ten kas buvo.

— Bus ten policija, ponas pulkininke, ir persiiengusių 
žandarų. Jie praneš jums apie viską. Bijausi, kad negaučiau į 
kailį, arba dar pakars, jei ko gero.

— Policija aš nepalitikiu. O tu nebijok. Juk tu vietinis, 
moki lietuviškai ir lenkiškai.

Motiejus išėjo, o pulkininkas toliau stebi eiseną. Koks pa 
rėdą gausumas! Ne be reikalo štai jau visas menuo, kai prie 
Panevėžio siuvėjų ir kurpių negali prisimušti.

Kai eisena priartėjo prie miško, tvarka pradėjo irti. Už 
□kaliniai einė giūstis priekin, norėdami aplenkti piimesmuo 
sius ir užimti vietas prie stalų. Kiekvienas nuogąstavo, kad iš 
dešimties tūkstančių žmonių toli gražu ne kiekvienam teks pa 
ragauti tu šventes skanėstų. Taip iš tiesų ir atsitiko. Laimėjo 
stipresnieji ir veržlesnieji Vos tik pro medžius pasiiode aikš 
tė ir jos pakraščiuose stalų eilės, kilo neapsakomas klegesys ir 
sumišimas. Visi puolė prie valgių stumdydamiesi ir šūkauda 
mi. Nieko negelbėjo tvarkdarių riksmas, įkalbinėjimai ir ko 
inandavimas. Pirmieji stalai vos atlaikė susigrūdimą. Nedaug 
ko icikėjo, kad visi skanėstai būtų nuversti žemėn, sutrempti, 
sunaikinti.

Laimė, kitame aikštės gale, atokiai vienas nuo Kito, ant 
rąstų stovėjo didžiuliai alaus bosai, o medžio šakose kabojo 
daugybė molinių puodelių. Staiga su trenksmu šovė vienas 
kamštis, ir putoto skysčio fontanas šnypšdamas šovė i viršų. 
Daugumas vyru metėsi i tą vietą, ir spūstis prie stalų suma 
žėjo. Pasklidus miniai po visą aikštę, dvarų liokajai, kambarį 
nės, patarnautojai ir tam tyčia pastatyti žmones eme tempti iš 
stovėjusių nuošaliau vežimų ir krauti ant stalų naujas valgių 
atsargas.

Kaimiečiams besigrumiant aikštėje, ponam.; buvo duotas 
ženklas pasitraukti į nuošalią pievelę, kur ant vejos tjsojo bal 

tos staltiesės su paruoštais užkandžiais ir vyno buteliais. Pra 
sidejo visuotinis gėrybių naikinimas, nes buvo pats pietų lai 
kas ir visi jautėsi alkani. Bet buvo nemaža ir tokių, ypač is la 
žinių valstiečių, pono įsakymu čia atvykusių, prasčiau apsi 
rengusių ir nedrąsių, kurie atokiau susimetę būreliais stovėjo 
po medžiais, tyliai žiūrėjo į triukšmaujančius prie stalų, o kai 
kurie, ištraukę is kišenių, krimto sausą duoną ar džiovinto su 
rio skiautelę.

Greitai susidorota su valgiais. Vis daugiau žmonių eme 
telktis į aikštę. Kiti nekantriai žvilgčiojo } susėdusius ant 
rąstų muzikantus su savo instrumentais rankose.

Staiga vienas iš vaikštinėjusių aikštėje vyrų ėmė šaukti 
„vivat“ ir rodyti ranka į viršų. Aikštės pakraštyje, augščiau 
sios pušies viršūnėje, skaidriai saulės nušviesta, suplevėsavo 
avietinės spalvos vėliava su baltomis vyčio ir etelio emblemo 
mis. Tūkstančiai vivatų nuaidėjo mišku, šimtai rankų pakilo 
i viršų, plevėsuodamos skarelėmis, sveikindamos tautinės šio 

vės ženklą.
Tuo pačiu metu muzika sukirto suktinį. Visa aikšte su 

ludo, susiūbavo. Jauni ponai stvėrė kaimo mergaites, o drą 
sesnieji vaikinai šoko prie kaimietiškai apsirengusių ponių ir 
panelių. Po valandėlės net ir nedrąsieji iš lažininkų, paskaliu 
ti visuotinio subruzdimo, leidosi poromis į aikštę.

Petras Balsys nuo pat pradžios, kr tik pasiekė mišką, tu 
rėjo vienintelį norą — surasti Katrę. ;s apvaikščiojo visą 
aikštę, trynėsi apie visus stalus, bet niekui nematė nei Katrės, 
nei Skrodskio Jadvygos, nei nieko kito iš Bagynų dvaro. Pa 
galiau kiek atokiau pastebėjo vežėją Pranciškų, atsirėmus} į 
pušį ir niūriai bežiūrintį į tą žmonių skruzdėlyną.

Petro prakalbintas Pranciškus kiek pragiedrėjo.
— Na, nors vienas savas žmogus, — kalbėjo pasisveiki 

nęs. — O maniau, ar nebūsi kur pakliuvęs.
— Nieko, ramiai gyvenau. Skrodskio skalikai taip toli ne 

užuodžia.
— Neini su poniom pašokti? — šaipėsi Pranciškus.
— Tu supranti, kam tas viskas? Jei supranti, ir man 

pasakyk.
Pranciškus niekinamai patraukė pečiais:
— Nesuuprantu. Sako, kažkoks unijos minėjimas. Da 

bar, sako, ponai ir mužikai visi lygūs būsim. Būsim lygūs, kai 
už ponus galvas paguldysim.

— Mackevičius sakė, kad jei guldysim galvas, tai tik už 
save pačius ir už savo žemę.

— Už tą mes guldysime galvas ir be šitų valgių ir gėri 
mų.

— Bet sakyk, Pranciškau, — pakeitė kalbą Petras, — 
kaip Katrė? Atvažiavo gal?

— Yra, — trumpai atsakė vežėjas.
— O kaip ji ten dvare?
— Nieko gal. Dažnai ją matydavau. Nesiskundė. Dūk 

tė parvažiavusi tramdo tėvą.
Daug dar ko turėjo paklausti Petras, bet tuo tarpu velia 

va suplevėsavo pušyje, ir muzika trenkė suktinį.
Staiga Petras dirstelėjo į kairę ir pamatė, kaip nuo pie 

velės pakilo ponų ir poųių būrys ir bėgo į aikštę. Paskui juos 
kažkokio ponaičio lydimos, bėgo Skrodskio Jadvyga n Katry 
tė. Net širdis nustojo plakusi Petro krūtinėje. Jis puolė prie 
kin, bet tuo tarpu ponas sustvėrė besišypsančią Katiytę, ir 
abu Įsisuko į šokio verpetą.

Petras išbalęs sustojo vietoje, nulydėjo juos akimis ir 

pro sukąstus dantis prakošė;
— Dvaro šliurė! . .
Bet čia prišoko prie jo Jadvyga. Žiburiuodama akimis, 

pakreipusi galvą ant neties, ji įnoringai paklausė:
- Jūs šiandien nepašokdinsite manęs?
Ir staiga nesuprantamas pašėlimas pasidrumstė Petro gal 

voje. Jis stvėrė Skrodskytę per liemenį n kaip viesulas metėsi 
į aikštes vidurį. Vos neparmušęs petim pasipainiujusios jam 
ant kelio poros, jis greit atsidūrė su savo pana aikštės vidury. 
Jis suko ją, kilnojo ir svaidė kaip plunksną, pats nežinodamas, 
dėl ko jis tai daro? Gal būt, dėl to, kad jis jautėsi laikąs glė 
by didžiausio savo priešo dukterį ir galįs ją kaip šapą mėtyti 
kur nori, o gal dėl to, kad šitaip su ja šėldamas, jis norėjo ker 
syti Katrei. Bet iš tiesų jis neturėjo jokios minties nė jokio 
noro, tik per ilgą laiką susikaupęs jame sielvartas pats savai 
me kunkuliavo ir veržėsi aikštėn tuo pašėliškų šokiu.

Jadvygai iš pradžių patiko toks to jauno stipraus berno 
aistringumas. Nešama stiprių jo rankų, ji skrido pirmyn ir 
sukosi ratu atbula, vos žemę liesdama, vos kvapą atgaudama. 
Bet netiukus ji ėmė nebetekti jėgų. Ji bandė sakyti, kad jau 
pailso ir jau nori pailsėti, bet jis ar negirdėjo, ar nekreipė dė 
mesio i jos prašymą. Pažiūrėjus jam i veidą, sutiko lokį niū 
rų jo žvilgsnį ir tokią žiaurią kietai užsispyrusią išraišką, kad 
vos neapalpo iš baimės. Kiek laiko jis ją taip blaškė šokėjų mi 
nioj, ji jau nebesuvokė. Kai muzikantai pailsę nustojo groti, 
jis paleido ją aikštės pakrašty. Atskubėję du ponai paėmė ją 
vos gyvą } savo globą.

Petras grįžo prie Pranciškaus. Rado ten keletą nepažįs 
tarnų vyrų ir šlėktelę Dimšą, kažką gyvai bekalbantį. Bet Pet 
ras nebeklausė. Atsisėdo ant žemės, atsišliejo į pušį ir taip 
□asiliko besėdįs į tolį įsmeigtomis, bet nieko nematančiomis 
akimis.

Tuo tarpu aikštėje vėl sujudo žmonės. Kažkas šūktelėjo. 
Kad reikia išrinkti šventės pasilinksminimo viršininkas.

— Nereikia viršininko, —- suriko kitas. — Šventės kara 
lių rinkime!

Sumanymą* visiems labai patiko.
— Karalių, karalių! — šaukė iš visų pusių.
Kaip tyčia, per aikštės vidurį ėjo ponas Vincentas Belą 

žaras su savo nuolatiniu palydovu Adomu Bite. Vienas dide 
lis. iškilnus, rimtas, antras mažiukas, gyvas, nuolatos kalbąs 
ir mostaguojąs lankomis, atkreipė visų dėmėsi. Puikiai tą 
dieną atrodė ponas Belazaras. Apsivilkęs tamsiai mėlyna ča 
mara, apsijuosęs žvilgančiu, sidabru lietu senoviškų diržu, 
augštais geltonais baitais, aksominėmis plačiomis kelnėmis, 
stambus, augštas, su puikiais ūsais, ant galvos atsmaukta, pa 
(trypusia į šalį konfederatka jis tikrai buvo tinkamiausias kan 
didatas į tos šventės karalius.

— Ponai, statykit kandidatus! — sušuko sumanytojas.
— Ponas Belazaias! Renkame Belazarą! — ėmė šaukti 

iš visų pusių.
Jaunimas šoko prie pono Belazaro, sučiupo jį, pakėlė ant 

rankų ir ėmė mėtyti į viršų, šaukdami „vivat karalius“!
— Vivat! Vivat! Vivat karalius! — šaukė visi susirin 

kusieji.
Pasibaigus ovacijoms, naujai išrinktas „karalius* išdidžiu 

mostu įsake groti mozūrą. Sudrožė muzika, ir „kaialius“, pa 
davęs ranką pirmai pasitaikiusiais poniai, sudarė pirmąją po 
tą. Visi įsilinksmino. Šoko mozūrą ir suktinį, polką n kadrilį 
ir dar kas ką sumanė ir ką mokėjo muzikantai. d. b.
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skirtas išsiaiškinti fizi 
ir psichologiniam žmo 

viršutinėje

PAKELIUI
Ankstyvą rytą, baltam rū 

kui sklaidantis, Minnesotos 
apylinkėse J. A. V. aviacijos 
nariai pritvirtino prie rnilžiniš 
ko baliono 8 pėdų augščio bute 
lio pavidalo aliuininijaus kap 
šulę. Šios kapsulės viduje tau 
kė ženklo pakilti aviacijos ma 
joras D. Simons, spausdamas 
rankoje žmonos dovanotąjį ta 
lismaną su įrašu: „Kai pasiek 
si Mėnulį, žinok, kad laikas 
grįžti namo.1.

Taip prasidėjo pirmasis 
Amerikos mokslininkų bandy 
mas, 
niam
gaus atsparumui 

^atmosferoje.
9val. 25 min. balionas atsi 

plėšė nuo Žemes. Už trijų va 
landų Simons pasiekė 19 my 
lių augštį. Žvelgdamas pro ma 
žyčius savo „gondolos" langu 
čius, jis išvydo vaizdą, kurio 
anksčiau jokia gyva būtybė ne 
buvo regėjusi. Už 400 mylių 
driekėsi horizonto linija, juo 
sianti jo matomą žemės plotą. 
„Žemė — bespalvis blynas su 
mažais baltais ežerų tašku 
čiais“, rašė savo dienoraštyje 
mjr. Simons. Viršuje dangus 
buvo juodos spalvos. Radijo 
bangomis jis siuntė žemėn ins 
trumentų užfiksuotus duome 
nis ir atsakinėjo i mokslininkų 
klausimus. Baliono aparatai už 
registravo tris faktus, kurie su 
griovė ankstyvesnes moksiinin

ft g
$ TAISAU ft 
v' • • • • • \ft televizijos ir radio aparatus. \ 
$ ................... ft

i»*
H. Valiulis.

Skambinti po 5 vai. vak
HU 1-4313.

ilcide Baribeau
Mosklo - Technikos naujienos

Į MĖNULĮ
kų teorijas apie erdvę. « //jf

1. Dangus stratosferoje die a fifff tll lll lllljll
nos metu yra juodos spalvos. » ‘Iff II f Z •••
Tai paneigia prielaidas, kad « ( itlOKy nllį 01191811(1
skrendant į kitas planetas, bus a J 1
galima naudotis žvaigždžių na ft Alcide Baribeau, gerai žinomas LaSalle biznierius, 
vigacija. « sutiko kandidatuoti į LaSalle Catholic School Corninis-

2. 15 mylių augštyje yra ft sion; rinkimai įvyks gegužės 12 dieną, 
drėgno oro plotai, naudingi ka 
rinei aviacijai.

3. Audros debesys formuoja 
si 16 mylių augštyje (meteoro 
logai to nežinojo).

Kai Žemėje jau buvo nak 
tis, Simons balionas dar buvo 
apšviestas Saulės . spindulių. 
Laikydamas rankoje spalvų 
spektrą, jis bandė aprašyti stra 
tosferinį saulėleidį. Tačiau sa 
vo spektre jis nerado spalvų, 
kurios prilygtų šio saulėleidžio 
spalvoms.

Naktį balione atvėso helijus 
Simon pamažu pradėjo slys

ti žemyn. Kelių mylių augšty 
je siautė smarki audra. Balio 
nas buvo pavojuje. Simons iš 
metė balastą, įskaitant ir atsar 
ginęs radio baterijas, ir vėl 
pradėjo kilti augštyn. Rytą jis 
pasiekė rekordinį 20 mylių au 
gštį. Apie 10 vai. Saulė įkaiti 
no jo kapsulės sienas iki 120 
laipsnių (Farenheit). Simons 
būtų pradėjęs kepti, jei ne spe 
cialus aušintuvas, kuris vidų 
je palaikė 60 laipsnių tempera 
turą. Apie 11 vai. mokslininkai 
Žemėje pastebėjo, jog mjr. Si 
mons, perduodamas per radi 
ją instrumentų duomenis, pra 
deda suklysti. Carbono dioxi 
do kiekis kapsulėje buvo 4 pro 
centai. Tai aliarmuojantis skai 
čius. Radijo bangomis Simons 
gavo įsakymą leistis žemyn. 
Po 32 valandų erdvėje už 400 
mylių nuo pakilimo vietos ba 
lionas pamažu atsitrenkė i bul 
vių lauką. Subėgę vaikai išsi

ir

Alcide Bai ibeat

Yunnan:::::;::

nepaprastai 
patogios 
kojinės

::
::

::i

::

(10S-8)

PATENTUOTOS „2-PADŲ” KOJINĖS
Dvigubi mėgsti padai is dviejų dalių, išvidinė pado dalis 
yra išversta tam, kad koją liestų minkštoji kojines dalis. 

Jos nėra didesnės ar sunkesnės.
Jūs turite panešioti Penamano dvigubų padų kojines, 

kad pamatytumėte skirtumą.

v' Verdun

241

PO 6-5641
HICKSON GROCERY 
us ir maisto produktai 

Pristatymas nemokamai
Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D. E. E3ELANGER 8c SONS
g 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS
$ 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

rniamnmmmttwmwattttmintttmtttmBwnmwmmnmmnwm::

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 PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA vmond 1 6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

Mr. Baribeau, didelei La 
Salle miesto balsuotojus ats 
tovaujančiai delegacijai pra 
šant, sutiko būti kandidatu.

Delegacijos vadovas pa 
reiškė, kad po ilgų svarsty 
mų bei diskusijų, buvo priei 
ta išvados, kad Mr. Bari 
beau butų geriausiai tinkąs 
šioms pareigoms kandidatas, 
kuris geriausiai sugebėtų 
ginti rinkikų interesus ir tei 
sės Mokyklų Komisijoje.

„Mes tikime, kad Tamsta 
būsite mūsų atstovas ir, kad 
Tamsta eisite šias pareigas 
garbingai ir kad bendiadar 
biausite su sąmoninga ir at 
sakominga administracija 
mokyklų reikaluose", tęsė

-------------------------------- ------ --  delegacijos vadovas.

Atsižvelgiant į didelį skaičių pilnai kvalifikuotų 
žmonių lankymąsi pas Jį rinkimų reikalu, Mr. Baribiu 
neturėjo kitos išeities, kaip tik priimti siūlomą kandida
tūrą.

Kalbėdamas į delegaciją, jis pareiškė, Kad yra gi
liai sujaudintas, matydamas jam parodytą tokios impo
zantiškos piliečių grupės nuoširdumą ir pasitikėjimą.

Toliau Mr. Baribeau tęsė: „Kadangi jūs parodėte 
man pasitikėjimą, tai aš vesiu energingą ir aktyvią rin
kimų kampaniją. Būdamas išrinktas, aš visiškai atsi- 
duosiu geriausiems Mokyklų Komisijos interesams ir 
mūsų vaikų švietimui."

Mr. Baribeau yra gimęs šv. Eusebe parapijoje, 
Montrealyje, lankė Plateau mokyklą ir St. Laurent Ko
legiją.

Jis yra LaSalle gyventojas veik 30 metų. Sėkmin
gai veda garažą šiame mieste jau 25 metus.

Žinomas visų ir gerbiamas taip pat visų. Per dau
gelį metų jis buvo veiklus sporto ir kitose šio miesto or
ganizacijose. Visad linksmas, kietas darbininkas, ger
biamas ir mėgiamas visų jo draugų.

Mr. Baribeau niekad negaili nei savo pinigų, nei 
laiko, nei pastangų jokiai organizacijai, kuri tik Kreipia
si pagalbos.

Vedęs, yra tėvas dukters Violette.

VANCOUVER, B.C
NAUJA KLB

Sausio 12 d. įvyko K. L. B- 
nes B. K.Apyl. Valdybos vi 
suotinis susirnikimas ir išrin 
ko naują valdybą, kuri, susi 
rinkusi pirmo posėdžio, parei 
gomis pasiskirstė 
Pirm. P. 
W. 33-rd 
Y. Sekr. 
2907. E. 
1-1615. Iždin.K. Skrinskas, 
gyv. 656 Seymour St. (Bay 
Hotel) PA 0027. Pai engimų 
vadovai L. Tomingas, B. Vilei 
ta. Nariai A. Kaulius, E. Gum 
belevičius. Į rav. k-ją išrinkta, 
J. Česaitytė, A. Smiigis, B. Ra 
dzevičius. K. Skrinskas yra T. 
Fondo Įgaliotinis ir Vasario 
16 d. Gimnazijos rėmėjų 
lio Nr. 88 Vadovas.

Valdybos adresas: V. 
beikis. 2907. E. 43-rd. 
Vancouver. B. C. Nauja 
pasiryžusi kuo glaudžiausiai 
bendradarbiauti su visais Bri 
tų Kolumbijos lietuviais.

VANCOUVERIS GRAŽIAI 
AUKOJO

Laike minėjimo Vasario 16- 
sios — 40 mt. Lietuvos Nepri 
klausomybės paskelbimo, šiais 
metais Britų Kolumbijos lietu 
viai Tautos Fondo reikalamas 
aukojo: Po 25 dol. Ad. J. Jus 
kaitis, 15 dol.: J. Kartočius,

sekančiai; 
Baronas, gyv. 3578. 
Ave, telef. KE 5473 

V. Skabeikis, gyv. 
43-rd Av., tel., HE

bure

Ska 
Ave. 
V-ba

APYL. V-BA
P. Vilenčikas; 10 dol. J. Česai 
tytė, K. Miniota, J. Marijaus 
kas, J. Sakalauskas, K. Skrins 
ka, 6 dol. E. Mačiulaitis, 5 
dol.: M. Minioat, P. Baronas, 
P. Dainius, Pr. Judickas A. 
S<lionis, P. Stalionis, A. Smii 
gis, H. Tumaitis, J. Subačius, 
Aid. Baronienė, E. Smiigis, P. 
Runas, A. Valaitis, V. Macį 
jauskas, S. B. Nakvošai, 4 dol. 
B. Radzevičius, 3 dol. M. Ar 
timavičius, A. Kazlausčas, J. 
Rimkevičius, B. Vileita, E. Bu 
mbeleviČius, J. Dieckus, 2 dol. 
V. Diakas, E. Greater, O Gul 
binienė, J. Uibonas, Pr. Jukna, 
X. Y., S. Staniuliene, V. Ska 
beikis, V. Dargis, A. Kaulius, 
V. Lastauskas, O. Fraser, K. 
Mišeikis, 1 dol. A. Negražis, J. 
Smitas, F. Skrinskas, V. Smil 
gyte, J. Vareika. Viso suauko 
ta 241 dol., kurie pasiųsti V. 
Vaidoto vardu Tautos Fondo 
Atstovybei Kanadoje. Fa pro 
ga reiškiame didelę padėką vi 
siems geraširdžiams aukotoja 

Tautos Fondo įgaloitinis.
ms. K. Skrinskas,

K. L. B-nės B. K. Valdyba.

• Stasys Urmonas, apie kurio 
pabėgimą iš Sov. Sąjungos dar 
bo stovyklos Sibire plaičai ra 
šė lietuvių ir kita spauda, ot 
vyko su savo šeima į Sydnejų.

žioję žiūrėjo, kai iš metalinės 
kapsulės išlindo žmogus ir, nu 
siėmęs erdvės šalmą, giliai 
traukė į save orą. Paskui j:s 
išsitiesė žemėje ir užmigo. Už 
keliolikos minučių jį rado ka
rinis helikopteris vis dar tebe 
miegantį, parskraidino namo, 
kur jo laukė žmona ir keturi 
vaikai.

ARTIMIAUSIOS ATEITIES 
MIESTAS

Patarlė sako: „Nėra to blo 
go, kas neišeitų į gera". Ka 
ras yra blogas dalykas. Bet jo 
padariniai kartais išeina į ge 
ra. Štai, karas sugriovė Berly 
ną, bet dabar tas Berlynas tu 
ri galimybę atsistatyti kaip 
naujas, modernus miestas Ir 
Berlynas, tuo susirūpinęs, ėmė

'SS, 'sssssss&'ssssssssssssss.

vardai tik dabar pradeda kilti 
savo nuostabiausiomis idėjo 
mis.

Be šių pastarųjų, jų tarpe 
dirba per dešimt geriausių ur 
banizmo bei sodininkystės spe 
cialistų.

Ši didžiulė smegenų koncen 
tracija pakviesta Berlyno Mies 
to Savivaldybės, dirba su di 
džiausiu įtempimu, kad iš apžė 
lūšių karo griuvėsių Tiergar 
ten‘o rajone sukurtų naują re 
prezentacinį ateities miestą.

Kiekvieno architekto uždą 
vinys įgyvendinti savo idėjas, 
sukuriant atskirus viengungia 
ms, šeimoms rezidencinius pas 
tatus, o taip pat mokyklas bei 
viešuosius pastatus, atsižvcl 
giant į ateinančiųjų 2000 me 
tų reikalavimus.

Le Corbusier derinasi su sa 
vo „Spinduliuojančiu Miestu" 
prie nuostabiųjų dar išlikusių 
jų Olimpinio stadiono pastatų, 
o amerikietis Stubbius piojek 
tuoja busimojo suvienytos Vo 
kietijos parlamento rūmus, 
garsiai 17 Birželio alėjai.

Ir kiekvieno kito architekto 
darbai yra nuostabūs, ne tik 
savo vidaus patogiais įrengi 
mais, bet ir patraukliu išorės 
vaizdu bei aplinkiniu gamtos 
deriniu.

Didžiulis dėmesys kreipia 
mas į išorinę namo išvaizdą 
bei grožį

Namų fasadų papuošimams 
daugelyje atveji) naudojamas 
įvairiaspalvis stiklas bei naujo 
sios plastinės medžiagos, ku 
rios namo fasadui suteikia la 
bai jaukią ir patrauklią išvaiz 
dą.

Iš viso, tenka pasakyti, kad 
naujai projektuojamų namų vi 
daus įrengimams naudojamos 
ne vien tik atmosferinėms są 
lygoms, bet ir gausiai izoliuo 
jančios medžiagos.

Ištisų sienų plokštės, paruoš 
tos iš sintetinių medžiagų ir 
cemento, užkeliamos kranais. 
Mechanizacija ir naujų medžią 
gų naudojimas turi tikslą pa 
pigint idarbų išlaidas ir suma 
žinti statybos laiką.

Darbai, kurie anksčiau užsi 
tęsdavo net kelis metus, dabai 
atliekami nuostabiu greitumu.

Aliuminijus, stiklas ir kiti 
lengvųjų metalų junginiai drau 
ge su plastinėmis ir dirbtinė 
mis medžiagomis yra šio tarp 
planetinio amžiaus konstrukci 
jos būtinybė, o technikos išra 
dimų pritaikydamas darbų vyk 
dyme yra neatsikiamoji pažan 
gurno dalis, o kad ir štai naujo 
je Berlyno statyboje vienos 
bažnyčios kupolas su kryžių 
mi buvo užkeltas ne kranu bet 
helikopteriu.

Šiomis dienomis Berlynas 
keičia savo veidą, pergyvena 
atgimimą - rekonstrukciją.

si iniciatyvos atsistatyti kaip 
naujas, modernus miestas. 
Tuo tikslu jis pasikvietė gar 
siausius pasaulio architektus, 
statybos inžinierius, tirbanis 
tus.

Keturiasdešimt penki archi 
tektai dalyvauja šaime gerų, 
iš geraiusių architektų sambų 
ryje, kurių tarpe, randame pa 
čius garsiausius pasaulio archi 
tektus. Čia šveicaras Le Cor 
buster, brazilas Oscai Nieme 
yer, vokietis Waiter Gropius, 
kuris dirbdamas Š. Amerikoje 
pirmasis pritaikė plastines ir 
įvairias dirbtines medžiagas 
statyboje, garsusis suomis Al 
var Aalto, prancūzas Piene 
Vago, italas Luciano Baldės 
sari, amerikietis Hugh Stub 
blus ir daugelis kitų, kurių 

DE LUXE ORY CLEANERS?
117 —6th AVENUE, LACHINF. įi 

Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS, y 

'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 'S,^'
| AJE7-6727

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitu i n f or ma e i j u 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoj*- ir JAV

LAIKRODININKAS - AUKSAKMIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems 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, namų: PO 9-5841

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

lietuviškoje medžio dirbtuvėje

ft

i?

s

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

ft 
ft

i

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

SAV. K. K I A U Š A S ir J. $ I AUČ I U I. I 5 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Laficur Str., Ville Lasalle,

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.
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Progress Construction Ltd Vertingi salypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kai nos labai pi įeinamos ir 1c 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte paiduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rį T. y. įvamų modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jus patys galite statytis, 

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507.
Lietuviai yia mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

f',',',','.',','.'.'.'S.'.t'.'.','.',-,'.W.

Laiškai iš \isur
LAIŠKAS iŠ LENKIJOS
Neturiu kam pasiskųsti, tai 

pasiskųsiu savo broliams lietu 
viams, per laikraštį „Neprik 
lausoma Lietuva“.

Gyvename labai sunkiai, 
kad sunku ir aprašyti, bet me 
kas mūsų čia neužjaučia ir ne 
nori suprasti. Tiktai paklau 
sykite.

1950 metai rudenį užplom 
bavo mūsų kluoną. Po dveje 
to dienų viską iš musų atėmė
— gyvulius .javus, drapanas. 
Praėjus dar keliom dienom, ka 
reiviai pro ryto brėškimą apsti 
po mūsų namus ir įsakė po 3 
valandų išvažiuoti į Trakiškių 
stotį, kur radome dar 36-ias 
šeimas, išvežamas, kaip ir mu 
su šeima. Mus vežė visą savai 
tę nesakydami, kur mus veža. 
Atvežė į Štetino apskritį ir nu 
varė į vokiečiu atpalaiduotą že
mės ūkį. Mes pasakėm, kad 
sis ūkis yra vokiečių, kurie su 
grįš ir jį iš mūsų atims. Musų 
ikurdintojai dėl to labai supy 
ko.

Išgyvenome prieavrtinėje 
sodyboje iki 195 7 melų. Iš vie 
tinių negirdėjome geresnio žo 
džio, kaip „przeklienty lit 
win“. 1957 m. mums pranešė, 
kad galime grįžti. Tuojau gi į 
žome. Bet viena bėda buvo ten, 
o kita čia. Pasirodė, kad musų 
žeme nusavinta ir del jos rei 
kia bylinėtis. Trobesių negraži 
na. Nu plyšome, susidėvėjome
— nei ko pavalgyti, nei kuo 
apsiauti, nei kuo apsirengti,— 
nors gyvas į žemę lįsk. Labai 
prašome tautiečių mums pade 
ti bėdoje ir nelaimėje. Su Die 
vuliu! Mūsų adresas, kuriuo 
prašome rašyti:

Red. norintiems rašyti, adre 
są mielai praneš, bet del atsai 
gurno jo neskelbia.

SAVI PAS SAVUS!
i Auto mašinų mechaniniai 
į darbai, sulankstymai ir da- 
| žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
i 1423 Dufferin St., LE 3-6149 

(įvažiavimas iš Geary Avė.) 
Sav. V. DUNDYS

LAlsKAS IŠ SIBIRO
Mes grįžtame, nes mums lei 

do grįžti. Ne vienos dienos ne 
norime čia pasilikti, nors Lie 
tuvoje musų niekas nelaukia ir 
žinome, kad mūsų n sodybos 
nėra.

Dabar, kai jau grįžtame, 
broliui galime parašyti mūsų 
gy venimo epopėją. 1944 m-ais, 
vėlai, buvau išvežtas į Vorku 
tą. Ūkis 15 ha., buvo atimtas 
drauge su visais namais, ir vai 
kai išmesti į gatvę. . . Po 7 
metų iš Vorkutos buvau ištie 
mtas į Sibirą, kur radau sese 
rį su šeimos likučiais, nes jos 
sūnus studentas, buvo nužudy 
tas. Kitas jos sūnus po 10-ties 
metų buvimo Sibire, sugrįžo, 
bet Lietuvoje darbo negauna. 
Dabar grįžtu ir aš. Traukia 
Lietuvos žemė. Tur but — ka 
pai. Gyvenimui nieko ten nėra 
sime, bet ir čia ne gyvenimas. 
Jeigu laimingai grįšiu — pa 
rašysiu. Tavo. . .

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Miela sesele. Aš jau baigiu 

senatvės dienas ir matau, kad 
likimas mums jau neleis pasi 
matyti. Aš tuo jau laiminga, 
kad gyvenimą baigiu savo te 
vynėje. O kiek mūsų žmonių 
yra išvykusių į tolimus kraš 
tus. Kiek jų Sibire. Nerasi kai 
mo, iš kurio nebūtų išvežtų į 
Sibirą. Kaip musų mama paša 
kodavo, po sukilimo caras tik 
tai kai kuriuos žmones ouvo iš 
vežęs j Sibirą. O dabar daug 
kas ten yra išvažiavęs „savo 
noru“. Ai, kaip gaila, kad savo 
noru njekas neišvyko iš tų 
žmonių, kurie buvo atvykę iš 
jūsų krašto.

Seselė man atsiuntei „Liau 
dies Balsą“, kuriame savo ke 
lionę aprašinėja ponas Lesevi 
čius. Gera ponams aprašinėti 
mūsų gyvenimą, bet kodėl nie 
kas iš jų nesutiko čia pasilikti, 
kai jiems siūlė pasilikti? Gera 
jeims jus apgaudinėti, kai pa 
tys tupi, kaip katinai, ant pe 
čiaus.Ot nemaniau, kad mūsų 
kaimynas būtų toks melagius. 
Argi jam nesuskaus liežuvis 
nuo melavimo? . .

Bet jeigu taip čia gera gy 
venti, kaip jis rašo, tai kodėl 
niekas iš tų keliaunininkų ne

KOOPERATINIS TORON TO LIETUVIŲ BANKAS
Parama išduodavo vekselines 

arba personales paskolas vie 
nam asmeniui uaugiausia iki 
2,000 dol. ir ne ilgesniam lai 
kui kaip dvejiems metams. Da 
bar paskolos suma padidina 
ma 3,000 dol. vienam asmeniui 
ir grąžinimo laikas pailginamas 
iki trejų metų. Prašantis 3,000 
dol. paskolos trims metams 
kas kas mėnuo turės grąžinti 
83.33 dal. nuo pagrindines sko 
los ir plius 1 4% palūkanų nuo 
balanso sumos. Prašantis gi 
2,000 paskolos tiims metams 
kas mėnuo turės grąžinti po 
55.55 ir plius ^4% palūkanų.

Praeitam metiniam narių su 
sirinkimui pageidaujant, bus 
griežčiau reikalaujama iš pasi 
skolinusių laikytis ratų ir palu 
kanų mokėjimo terminų. Pra 
leidusis du mėnesius nuo pas 
kutinės ratos arba palūkanų 
mokėjimo dienos, tuies mokė 
ti vieton|^% palūkanų nuo vi 
sos balanso sumos 1% palūka

nų. Toks padidintas palūkanų 
mokėjimas nerangiems skoli 
ninkams taikomas nuo balan 
džio 1 d.

Morg džių sąlygos palieka 
mos be pakeitimų, t. y. duoda 
mi tiktai pirmi atviri moigi 
džiai iki 10 000 dol. vienam as 
menini iš 9% metimų palūka 
nų.

Be to visuotiniam serinin 
kų susirinkimui pageidaujant, 
nuo balandžio 1 d. pakeičia 
mos darbo valandos nariams 
aptarnauti kaip seka: 
Pirm. 10—12 vai., 5,j0—9 vv. 
Antr. 10—12 vai., 7—9 v. v. 
Treč. 10—12 vai., vakare užd. 
Ketv. 10—12 vai., vakare užd 
Penkt. 10—12 vai., 5.30—-9 v. 
Šeštadieniais uždaryta.

Pirmadieniais ir pcnktadie 
niais Paramos raštine bus ati 
daryta anksčiau, kad naiiai, 
grįždami iš darbo, pakelyj ga 
lėtų atlikti bankines opeiaci 
jas. Valdyba.

St. CATHARINES, Ont.
IŠKELTA PAVERGTŲJŲ VEIKIMO VIENYBES

MINTIS ST.
Priėmime pas advokatą Jo 

hn King (žiūr. NL 12 nr.), 
šiam supažindinus lietuvius su 
ukrainiečių atstovu M. Shank, 
KLB St. Catharines apyl. p- 
kas S. Šetkus, bediskutuojant 
šių dienų opius klausimus, iš

SIUNTINIAI LIETUVON
Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntiniu: į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas preKes.

Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
; Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 
3/4 y- ir daugiau.
Siunčiame avalynę - batukai nuo S 8.00 it daugiau.
Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.

* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė masina su iš 
laidomis $ 160.00.
Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 
kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainarastį.

atvažiuoja pas mus gyventi?
Kolūkiete.

VENEZUELOJE VISAIS 
ATŽVILGIAIS KARŠTA
Pas mus su politiniu pervers 

mu pasidarė velniava, nebegy 
venimas. Būklė moralinė užsie 
niečių, dėl grūmojimų, einan 
čių iš apačios, pasidarė prasta 
tiek, kad dauguma italų iš kraš 
to bėga. Ir kiti neatsilieka, o 
jų tarpe ir aš ruošiuos kelti sp 
amus ir leistis į USA. Jei Die 
vas neapleis ir dėdė Samas su 
simylės, tai ko gero tapsime 
kaimynais.

Antras dalykas neeilinis — 
tai mus ištikę dideli karščiai. 
Ir vietiniai ir emigrantai aisuo 
ja sunkiai, kaip viščiukai. Karš 
čiai žmones kerta jau nuo kijų, 
čiai ir su „motoru“ nebe viskas 
tvarkoje. Ir ši pnezastis ver 
čia dairytis vėsumos, mesti 
žvilgsnį į šiaurę.

Priimkite mano geriausius 
linkėjimus. Jūsų. ..

S A. E. McKAGUE;: 
£ Barrister and Solicitor '* 
£ Advokatas ir Notaras £ 
$ Tel. EM 4-1394, EM‘4-1395 $ 
£ 201 Northern Ontario Bldg £ 

330 Bay Street,
'' TORONTO 1, Ontario. £

CATHARINĖJE
kėlė mintį sudaryti bendrą ko 
mitetą iš komunistų pavergtų 
tautų. Taip būtų galima žy 
miai sustpirinti laisvinimo by 
l,i.

Šis komitetas galėtų veikti 
ir federalimų rinkimų metu, o 
vieningai veikdamas, gali prisi 
dėti išrinkti palankesnius pa 
vergtoms tautoms žmones ir 
gauti daugiau pavergtiesiems 
palankumo.

Ukrainiečių atstovas M. Sha 
rik šiai minčiai pritarė, bet pa 
reiškė, kad su lenkų atstovu 
nenori sėdėti tokiame komite 
te prie vieno stalo. St .Šetkus 
aiškino, kad šis komitetas ne 
spręstų tokių klausimų, kurių

__xk:____M
Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5081
W XX XX ' XX~~—

" ✓ 5 '
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street
(netoli Bloor ir Yongle) <: 

Toronto 5, Ont.
H Tel.: Ofice WA 4-9501 j

Res BE 3-0978 ji

negali išspręsti, bet tik sudary 
tų vieningą frontą prieš komu 
nizmą. Po ligesmų diskusijų, 
ukrainiečių atstovas sutiko šį 
klausimą padiskutuoti 11 įskel 
ti ukrainiečių susirinkime, o 
pats įsijungti į aktyvią veiklą.

Reikia tikėti, kad pirm. S. 
Šetkus sį sumanymą rele uos 
artimiausiame bendruomenes 
susirinkime ir supažindins pla 
čiau su iškeltomis mintimis.

Teko*sužmoti, kad mažumų 
atstovas St. Catharinėje adv. 
John King irgi pritaria šiam 
sumanymui.

Amerikoje kovo 28 d. Pa 
vergtų Europos tautų asainble 
jos patalpose įvyko Centro-Ry 
tų Europos kilmes tautų kon 
ferencijos metinis visuotinis 
seimas, kuriame dalyvavo 8 
tautų atstovai — lietuviai, lat 
viai, estai, lenkai, ėekoslova 
kai, bulgarai, rumunai ir tikrai 
niečiai. Šių tautybių 15 milo 
nų, Amerikoje yra galinga jc 
ga. Butų didelė reikšme, jei 11 
Kanadoje butų sušauktas toks 
panašus seimas.

Butų gerai, kad šia tema pa 
sisakytu daugiau tautiečiu.

J. Š.
Red. pastebi, kad Montrea 

lyje toks komitetas veikia jau 
keli metai.

PUSBUTELIS 30 RUBLIS
Sunku patikėti Sovietų ais 

kinimui. kad jie pakelė kainą 
vodkai, norėdami sumažinti 
girtavimą.

Arčiau tiesos yra prielaida, 
kad kainos pakeltos grynai va 
Istybės iždo sumetimais. Žino

MAISTAS — VAISTAI

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į

tėvynę

nės, gyveną skurde ir priespau 
doj, skandins vargą ii toliau 
degtinėj.

Ligi šiol pusbutelis (pusė ht 
10) vodkos kainojo 25.90 rub 
liai, o nuo šių metų pradžios 
kainoja 30.60 rublių.

Sovietų Sąjungoj viską ga 
mina ir pardavinėja valdžia. 
Jai degtinės Itiro pagaminimas 
atsieina apie 5 rublius, o par 
duoda už 50 rublių...

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

C

££

Vaistai:
Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainas:
CORTISONE 100 tab. 5 mg S 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg 3 5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENE 

100 tab. 1 mg 
mgm 

100 tab. 
1000 tab. 

10 gr

SERPASIL 100 tab. 23
Largactil
Multavitaminai
Streptomycin
Isoniazid (rimifon)
PAS

$

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

$ 8.00 
$ 2.15 
$ 3.00 
$ 7.50 
$ 2.60

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

ORBIS
Reikalaukite kainarašČių: Lietuviški kainarašciai:

298 Bathurst St. 
TARONTO, Ont. 
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

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

578 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor 

Detroit 16, Mich. 
Tel. TA 5-9783

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

Paskolos, indeliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5* į—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 
Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 
Toronto, Ont.

7—9 vai. vakaro, 
ryto. Vak. uždaryta. 
Dundas St. W.

Tel. LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

v

I

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 

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 ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
L 2 košt. viln. medz. 7 y t d.

1 paltui viln. incdž. 3 yrd
1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

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

Iš viso už $

2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž.
1 suknelei v. medž.
2 suknel. rayono m. 

pamušalo

7
6 
3
b

77.90

yrd.
yrd.
yrd.
yrd

10 yrd.
šerinės (klijonkės) ’ yrd

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 124.60

£ 
e

£
£

c

£

£

£

£

3. 2 košt, arba lengv. mot.T 
paltams vii. medž. 6 yrd.« 
4 košt. vyr. v. m. I4 yrd.£

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.T 
pamušalo . . . . ų8 yrd.'į 
šerines (khjonkės)8 yrd.l 

'iklui piauti peil su deim T 
Iš viso už $ 1 73.90 įt

4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.T

pamušalo ................18 yrd

šerines (klijonkės)4 yrd.j,
Iš viso už $ 81.90 ?

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

džiagas, maistą ir tt. ir tt. ! I
Mažesnio formato siuv. masina fir. „Essex” rank $ 48.50 1 > 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 1 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). ' 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. 1

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

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba 

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

SAV. A. K ALŲ Z A

svarų gry 
skspresu.

kostiuina-
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SKAUTŲ IŠKILMĖS 

HAMILTONE
Šį šeštadienį, bal. 26 d., 7 

vai. vak. Hamiltono skautui Ne 
muno tuntas rengia viešą Jur 
ginių vakarą — šokius, kurių 
pelnas yra skiriamas skautų va 
saros stovyklai. Visi Hamilto 
no ir apylinkių lietuviai prašo 
mi atsilankyti ir paremti mūsų 
skautus.

Vakaro programoje — me
ninė dalis, kurią išpildys visie 
ms gerai pažįstamas Hamilto 
no „Aukuras“, vadovaujamas 

^aktorės p. Kudabienes-Daugu 
■rietytės. Jie suvaidins linksmą 

komediją „Plaštakėlės“. Po vai 
dinimo šokiai griežiant puikiam 
Benni Ferri orkestrui. Taip 

• pat veiks bufetas ir laimės šu 
linys, kuriame kiekvienas ga 
lės ką nors išgriebti, nes visi 
loterijos biletai pilni.

Šį sekmadienį bal. 27 d. Ha 
miltono skaučių ir skautų tun 
tai švęs skautų globėjo šv. Jur 
gio šventę.

Ši šventė bus pradėta 11 vai. 
šv. mišiomis, kunose visi daly 
vauja organizuotai.

3 vai. p .p. parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas, į kuri 
atvyksta per 100 lietuvių skau 

^u iš Hamiltono apylinkių. Vi 
^suomenė kviečiama šiam minė 

jime kuo skaitlingiau dalyvau 
ti. Po oficialios minėjimo da 
lies, meninė programa, kurią 
atliks skautės ir skautai. Po to 
pasilinksminimas. Alp.

VIETOS DIENRAsTIS, 
vėl patalpino platų straipsnį 
Lietuvių Namų reikalu. I'uo 
tarpu, iš patikimų šaltinių te 
ko sužinoti, kad bylą su Augš 
čiausiu Ontario prov. teismu 
valdyba nusprendė nutraukti.

SPORTININKAI, 
dalyvavę Šiaurės Amerikos Žai 
dynėse Clevelande, atsivežė 
gerus Įspūdžius ir du nema 
žus laimėjmius: motei ų krep 
šinio komanda laimėjo trečią 
vietą ir moterų stalo teniso dve 
jetas — Z. Rickienė ir L, Vir 
bickaitė — antrą vietą. Tačiau 
šios žaidynės gerokai praturti 
no ir vietos klubo kasą, tad mū 
sų visuomenė yra kviečiama 
nepamiršti didelio turnyro ge 
gūžės mėn. 24 d. ir vakare šo 
kių ir gausiai atsilankyti. Žai 
dynėse Hamiltone dalyvaus 
sportininkai iš Detroito, Ro 
česterio, Toronto ir Hamilto 
no.

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
lietuviams p. St. Dalius pado 
vanojo ne 58, bet 76 knygas. 
Už klaidą atsiprašome ir kar 
tu dar kartą dėkojame.

SKELBIMAS
Lietuvoje esančių giminių 

jieškoma 
JADVYGA DIEDONYTĖ 

duktė Juozo
Ją pačią arba ją žinančius pra 

šau atsiliepti šiuo adresu: 
J. Bulika, 3433 So. Leavitt 

Str., Chicago 8, Illinois, USA.

S

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

» Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už :į 
;< paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. •;

[
Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v.

( iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. <<
Jį N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

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

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

PO 7 0211 Office: 727 Argyle
;į PO 7-0311 VERDUN

į VERDUN COAL Reg’d.
į GerardViau, »av.
: ANGLYS — MALKOS — KURO ALYVA

SIUNTINIAI
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.

“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 9-134L 

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

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

WINDSOR, Ont
LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE

Balandžio 25 d. penktadienį, 
Italų salėje: 750 Erie St. East, 
yra ruošiamas plataus masto 
įvairių tautybių koncertas. Kon 
certas prasidės 8 vai. vak., o 
prieš tai 6 vai. bendras banke 
tas — pietūs, vakarienė. Da 
lyvaus Kanados darbo ministe 
ris M. Starr, Ontario viešųjų 
darbų ministeris W. Griessin 
ger, Windsoro miesto majoras, 
apylinkės parlamento nariai ir 
taip pat valstybių įstaigų va 
dovybės. Koncertas bus fiimuo 
jamas ir rodomas CKLW tele 
vizijos stoties Channel 9. Pro 
gramoje lietuvius atstovaus 
Windsoro Lietuvių Bendruome 
nės choras, vad. J. Sodaičio ir 
Detroito Tautinių Šokių Gru 
pė, vad. G. Gobienės. Greta lie 
tuvių programoje dar dalyvau 
ja: vokiečių ir rusų chorai, šuo 
mių kvartetas, estų, lenkų, ita 
lų iv čekoslovakų solistai ir uk 
rainiečių, serbų, vengrų, len 
kų, rusų, škotų ir airių grupės 
su tautiniais šokiais. Po kon 
certo, kuris užtruks apie pus 
antros valandos, vokiečių oi 
kestrui (Pril Gimpel) grojant 
šokiai. Apatinėje salėje bus bu 
fetas.

LANKĖSI BALF PIRM. 
KAN. DR. J. KONČIUS.
Verbų sekmadienį Windsore 

lankėsi BALFo pirm. kan. dr. 
Končius. Po pamaldų bažny 
čios salėje gerb. svečias pada 
rė pranešimą iš savo kelionės 
po Europą šalpos reikalais. Di 
džioji pranešimo dalis lietė lie 
tuvius, dabar gyvenančius Len 
kijoj ir Suvalkų trikampyje. 
Punske esantis Lietuviui Kultu 
ros Klubas turi apie save su 
spietęs daugumą to krašto lie 
tuvių, o dabar suorganizuotas 
ir Šalpos Komitetas, kuriam 
vadovauja dabar ten atkeltas 
kun. A. Šuminskas. Kraštas yra 
tikrai lietuviškas, bet labai nu 
skuręs ir ten gyvenantieji yra

Pažymėjo, kad į Suvalkų tri 
kampi kaip ir į kitas Lenkijos 
dalis yra galima siųsti naudo 
tų drabužių siuntinius be jokio 
muito, čia tik pašto mokestis 
yra mokamas, bet ir tas nėra 
augštas.

Išsikėlė pastoviai apsigyven 
ti J. Lapinskas Į Clevelandą, o 
Br. Markevičius i Čikagą.

Išvažiavo darbams į kasyk 
las prie Ottawa J. Mikeiskas 
ir J. Jakubauskas, nes šiuo me 
tu Windsore su darbo gavimu 
yra sunkoka. Pilnai dirba tik 
General Motors Companija.

Jau daugelį kartų mūsų sp

MANO ATSAKYMAS..,
Atkelta iš 2-ro psl. 

darbą, bet tai daro ne veltui, 
bet už tam tikrą patarnavimą 
jos naudai, o jei dovanoja lie 
tuviškai kultūrinei įstaigai, tai 
dar prakilniau pasielgia. Tik 
dovana neturi mūsų apakinti, 
kad mes nebematytume tos ža 
los, kurią padarė mums pigi 
reklamą ir neapgalvoti veiks 
mai, nes kiekviena verslo įmo 
nė žiūri tik savo medžiaginės 
naudos.

v Jau daugelį kartų mūsų sp 
sj auda ir pavieniai asmenys ra 

gino, prašė, kad mūsų išlaisvi 
nimo veiksniai būtų vieningi 
savo siekimuose, cementuotųsi 
į vieną veiksmingą organą, ku 
ris turėtų pakankamai morali 
nių ir medžiaginių jėgų kovoti 
su viską naikinančiu Lietuvos 
okupantu — imperialistiniu ko 
munizmu, kuris galėtų islaiky 
ti tą vienintelį laisvų minčių 
(Vatikano, Madrido ir kt.) ra 
dijo valandų siuntimą- į oku 
puotąjį kraštą, kuris jungtų į 
vieną nedalomą ir stiprią bend 
ruomenę visus išeivijoje esan 
čius lietuvius.

Deja, dar ir dar kartą tenka 
konstatuoti apgailėtiną faktą, 
kad to vis negalima pasiekti. 
Nesuprantama, ar tai yra ak 
las tam tikrų vaizduojamų par 
tijų užsispyrimas, ar tai asme 
niškų ambicijų beatodairis de 
monstravimas, o gal iš viso no 
ras kenkti tautiškam vieningu 
mūi? Turime prisipažinti, kad 
tuo daroma didelė žala visam 
vieningam darbui. Pati lietuviš 

X koji bendruomenė, galima sa 
$ kyti, yra pakankamai vienin 
£ ga, bet ją skaldo ir demorali 

zuoja patys „partijų vadai”.

£

s'

C
C 
£

.*>*>*,no, kad kai kurias partijas te 1*^ sudaro tik 3—4 asmenys, bet 
jos triukšmo pridaro daugiau 
šiai.Negalvokite, ponai, kad 
mes, eiliniai tautos žmonės, 
esą išeivijoje, to nepastebime. 
Turiu pasakyti, kad ne tik pa 

X stebime, bet ir reaguojame j 
w tai. Jūs, kurie drumsčiate sa 

vo asmeniškomis ambicijomis 
'' .....................................-......... ....... ......

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

bendrą laisvinimo darbą, jūs, 
kurie ardote vieningą aukų fon 
dą, ką norite tuo atsiekti? Ne 
žinau, — jūs geriau doukite 
mums atsakymą.

Ta pačia proga noriu duoti 
ir gana vaizdingą pavyzdį iš 
fondų susiskaldymo: Montrea 
lyjt, kaip ir visame laisvame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
buvo iškilmingai švenčiamas 
mūsų nepriklausomybes 40 me 
tų jubilėjus. Jau gana iš anks 
to spauda pradėjo raginti, kad 
šia proga turime tikrai garbin 
gai ir vieningai pasirodyti ir 
kuo gausiausiai aukoti išlaisvi 
nimo darbui. Juk tai ne eiliniai 
metai, bet 40 metų jubilėjus. 
Aš pats vykau su būreliu drau 
gų ir pakeliui nutarėme šių 40 
metų proga aukoti daugiau 
kaip paprastai. Tikrai turiu pa 
sakyti, kad žmonės su noru 
bent pusę savo savo dienos už 
darbio buvo pasiryžę atiduoti. 
Bet, žinote, priėję prie aukų 
stalo pasiklydo, pakriko .r. . . 
daugelis susilaikė išvydę Tau 
tos Fondo, Nepriklausomybės 
Talkos Fondo ir geležinio Fon 
do aukų rinkėjus prie vieno sta 
lo. Asmeniškai teko stebėti ir 
giliai apgailestauti, kad nema 
žai tautiečių, paveikti šio aukų 
susiskaldymo vajaus, tyliai pa 
sitraukė į salę sumokėję tik 
įžanginį dolerį. Ne vienas, sąži 
nei priekaištaujant, grįžo ir iš 
mesdavo po dolerį vienam ar 
kitam fondui. Skurdus vaizdas. 
Kodėl tokį metodą pasirinko 
Montrealio lietuvių bendruo 
menės valdyba, negalima su 
prasti.

Kanados lietuvių iniciatyva

čia vėl įsisteigė naujas fondas, 
pavadintas Geležinio Fondo 
vardu, kuris užsibrėžė savo 
tikslu visas surinktas aukas 
įšaldyti iki nepriklausomybės 
atgavimo. Gal būt to fondo 
iniciatoriai ir gerų minčių ve 
darni jį sukūrė, bet šiuo atveju 
dar daugiau suskaldė aukoto 
jus ir juos nuteikė laikytis pa 
gyvumo.

Ir iš viso, jau nebekalbant 
ppie jau anksčiau egzistuojantį 
Nepriklausomybės Talkos Fon 
dą, ką nori atsiekti Kanados lie 
tuviai savo įšaldytais dole 
riais? Pasyvumas? Atsitrauki 
mas iš pirmųjų kovos linijų?

Ne, tokių kenksmingų daly 
kų mes negalime daryti. Juk 
ir žiauriausioj vergijoj būda 
mas žmogus puoselėja laisvės 
mintį ir net menkaiusiai pro 
gai pasitaikius stengiasi ją įgy 
vendinti galimais būdais kovo 
damas ir griaudamas priešo 
primestą vergiją. Nejaugi ir 
jis, kaip mūsų dolerio, turi 
įsišaldyti ir kuo paklusniausiai 
nulenkt igalvą likimui? O gal 
kada priešas ir pasigailės jų 
nuolankiai palenktų galvų, pa 
ts suteiks jam laisvę. Ne, pa 
syvumu, atsitraukimu mes jo 
tikrai nepriversime pasiduoti. 
Toleruojama ir daugiau verti 
narna tik kovinga tauta.

Šių visų minčių sumoje tik 
vienas tikslas mums lieka įgy 
vendinti būtent išeivijoje- ne 
daryti to kenksmingo skaldy 
mosi ir stengtis visus savo dva 
sinius ir medžiaginius turtus 
krauti į vieną maišą, kad su 
telktomis jėgomis Įgautume ge 
resnį ginklą kovoje dėl Tautos 
Laisvės. Junkimės į vienintelę 
vieningą lietuvišką bendruome 
nę, kraukime visas aukas į vie 
ną, bet veiksmingą (neįšaldy 
tą) fondą, kuris duos daugiau 
aukotojų ir įneš didesnės šili 
mos į mūsų tarpą. Mums pilnai 
užtenka vieno Tautos Fondo, 
į kurį ir koordinuokimės.

Tikėkim, 
minėjimuose 
fondą į kurį 
mūsų aukos,
mus, o mūsų kovojantiems or 
ganams duos daugiau galimy 
bių pasireikšti mirtinose grum 
tynėse su tautas naikinančiu 
komunizmu. A. Skopas.

Redakcijos prieraašas. Nėra 
priešingos nuomonės, kad vie 
nybė būtų naudingiausia. De 
ja, niekas laisvame pasaulyje 
nesugalvoja būdo, kaip ją lais

Ankstyvesniuose savo str-,i 
psniuose tuo klausimu esu pla 
čiau pasisakęs. Straips.no 
„Dar dėl sklypų“ autorius ma 
no teigimų nesugriovė ir neda 
vė naujų argumentų, ir aš pa 
silieku prie savo nuomonės.

L. Balzaras.
va valia padaryti. Vienybe siu 
loma, į ją kviečiama, bet jeigu 
yra žmonių, kurie jos nenori, 
jų priversti nėra galimybes. 
Ir diktatūrose, viešpataujant 
totalizmui, nepadaroma vieny 
bė, nors del tos siekiamos vie 
nybės viešpatauja teroras, žu 
domi žmonės be pasigailėjimo. 
Tat, vis dėlto ar ne geriau 
laisvė, negu tokia „vienybė“, 
kuriai reikia žmonių gyvybių?

Kitas klausimas fondai. Al 
rodo, kad net gražu, kai prie 
vieno stalo ramiai sutelpa net 
trys fondai, o sąmoningas tau 
tietis gali pasirinkti tą, kuris 
jam patinka. Juk prievarta su 
darius vieną fondą, išprievar 
tautasis vis vien ir tam vienam 
fondui neaukos. Tat, ar dėl 
akių bus ta vienybė, kuri tik 
tai tūlų asmenų akių neerzins? 
Svarbu gi esmė : sąmoningas 
asmuo sąmoningai ir aukoja— 
nesivaržydamas ir nesierzinda 
mas. Būkime sąmoningi, ir jo 
kie fondai, nors jų būtų dvi 
gubai daugiau, nei erzins, nei 
klaidins.

w 
with the 

"Beat/

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.į PO 8-5151 ' ''' Ville Lasalle. ::

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, •• 
Insuliacija, Ten-Test, M<>«onite, stH vbinis popieria. ;•

kad sekančiuose 
rasime tik vieną 
gausiau plauks 
kuris sujungs

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venei inių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

j 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193 g

Straips.no
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Montrealio L. S. Klubas „T AURA S”

Š. m. Balandžio mėn. 26 d. ♦
n in Aušros Vartų Parapijos salėje t
S Ig ruošia nuotaikingą |

| <s o /» i u v a k a r (į į 

n su programa tg Į
Orkestro muzika. r

Bufetas su kietais ir minkštais gėrimais. į
g Užkandžiai..

•: . Veiks Loterija.H i
įėjimas $ 1. Pradžia 7 vai. h

.Vj...;...::..;::;;:::;:::::::::::::::::::::::::::;:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

J VISI YRA KVIEČIAMI j „A I D Ų”, K U LT Ū ROS ŽURNALO,

I KONCERTĄ - LITERATŪROS VAKARĄ
C kuris šiemet rengiamas
< TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE, BALANDŽIO 27 DIENĄ 4 VAL. P. P. $

C P r,og r amą išdildys:

'' ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ,
V
't Lietuvos Operos solistė.
C
£ St. G a i 1 e v i č i u s

Akomponuos solistei.

$ RENGIA „AIDŲ” LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI

$ KONCERTEBUS Į T E I K T A 1 R

Rašytojai —

ANTANAS VAIČIULAITIS,

ALĖ RŪTA NAKAITĖ

IR PREMIJOS BUSIMASIS LAUREATAS

AUKA „AIDŲ” PALAIKYMUI.

LITERATŪROS PREMIJA

MONTREALIO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS ŽINIAI

„TAURO" ŠOKIŲ 
VAKARAS

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 
tuva” serminkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 

nias i Jos metų balandžio menesio 27 dieną. 3 vai. po pietų. 
Montrealyje, Vytauto Klube, 2159 St. Catherine Str. E. ŠV. JONO PARAPIJOS IŠKILMINGA SKAUTŲ

JUBILĖJUS SUEIGA
Nuo bolandžio 2 7 d. Montr 

alyje ir apylinkėse bus renka 
mos aukos Tautos Fondui. Vi 
sus prašome neatsisakyti paau 
koti mums visiems gerai žino 
miems tikslams. Aukos bus 
priimamos kiekveiną sekmadie 
nj po pamaldų abiejose bažny 
čiose. Taip pat mielai atseisi 
me aukos pasiimti j namus.
• Chemikų konferencija, tarp 
tautinė, vyksta Montrealyje ba 
landžio 20—23 dienomis.
• P. Ūsas serga ir gydosi Vic 
toria ligoninėje.

« '* $ DR. J. Š E M O G A S 8 
v . Xd Office 5441 Bannantyne

(kamp. Woodland) $ 
C Verdun. Tel. PO 7-3175. $ 
X . . . dX Priėmimo valandos: <K V
X pirmadieni ir ketvirtadieni 'J 
$ 7 — 9 p. m.

antradienį ir penktadienį v 
X 2 —4 p. m..v X

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
£ šeštadienį 11—1 p. m. '*■

arba pagal susitarimą. '*
'i Namų tel. PO 6-9964 d
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSt'SSs

Ruošiamas balandžio 26 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Su menine programa, kuri ža 
da būti įdomi. Bufetas, Jūsų 
patogumui, kuris mielus sve 
čius aptarnaus su kietais ir 
minkštais gėrimais, bei užkan 
džiais. Laimės išmėginimui 
veiks loterija. Šokiam gros ne 
pailstantis orkestras.

Gerbiamus montrealiečius 
svečius „Tauro“ sporto klubas 
kviečia kuo skaitlingiausiai at 
silankyti ir pakilioje nuotaiko 
je praleisti vakarą su sportuo 
jančiu jaunimu.

Įėjimas tik 1 doleris. Atvyk 
site nesigailėsite. Žiūrėkite de 
damą skelbimą. Valdyba.

MONTREALIO TAUTOS
Fondo valdybos posėdis įvyks 
balandžio 26 d. Aušros Vartų 
parap. salėje. Prašoma organi 
zacijų atsiųsti savo atstovus, 
taip pat kviečiami ir pavieniai 
asmenys.
• St. Jaspelkis, tris men. pra 
leidęs Floridoje, sugrįžo į Mo 
ntrealį.
• P. Gapučiui dr. Šemogas pa 
darė sudėtingą operaciją. Ligo 
nis jau sveiksta.
• P. Čipkienė susirgo ir gydo 
si ligoninėje Victoria.

DĖMESIO!
Lietuvių Akademinis Sambū 

ris Montrealyje gegužės 3-čią 
d. Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję 8 vai. vakaro rengia links 
mavakari - šiupinį. Kaip žino 
me, praeityje Sambūris nieką 
dos nėra apvylęs Jūsų savo Ii 
nksma ir įvairia programa, tad 
ir šį kartą kviečia visus gegu 
žės 3-čią rezervuoti šiam neei 
liniam parengimui. Savo atsi 
lankymu Tamstos paremsite 
„Vinco Krėvės“ vardo literatu 
rinę premiją bei Stipendijų 
Fondą.

Programoje maloniai sutiko 
dalyvauti išraiškinio šokio me 
nininkė Birutė Vaitkūnaitė, vo 
kalinę dalį išpildys jauna mūsų 
solistė Jonė Pauliūtė. Progra 
mai konferuos Leonas Baraus 
kas su specialiai tam vakarui 
paruoštais linksmais nutiki 
mais iš mūsų gyvenimo; atsi 
lankykite gal ir Tamsta būsi 
te paliestas. Loterijai savo pa 
veikslus padovanojo dailinin 
kai: Juozas Akstinas, Vytautas 
Remeika ir Kazimieras Vesel 
ka. Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO 
parapijoje klebonos kun. J. Bo

123 SLA KUOPOS NARIŲ 
Montrealyje žiniai pranešama, 
kad šį sekmadienį, balandžio 
27 d. tuojau po pamaldų Auš 
ros Vartų salėje bus visuoti 
nis narių susirinkimas, nes vi 
si turime dalyvauti Centro or 
ganų rinkimuose—turime bal 
suoti. Be to neužsimokejusieji 
nario mokesčio, prašomi užsi 
mokėti. Dalyvauti prašome vi 
sus. V-ba.
vengti lygiagretės.
GIRTINAS SUMANYMAS

Skautų vilkiukų di auginiu 
kas Juozas Piečaitis ruošia vii 
kiukų išvyką į Ottavvą automo 
biliais. Ottawoje mūsų mažieji 
turės progos aplankyti parla 
mento rūmus, muzejus, pa 
minkius ir pasigrožėti tūkstan 
čiais įvairiaspalvių tulpm, ku 
riomis Ottawa garsi visoje 
Šiaurės Amerikoje.

Išvyka numatoma kitą sek 
madienį, gegužės 4 d. Kelionė 
ten ir atgal kainos apie 2 dole 
rius, kad galima būtų apmokė 
ti bent už benziną mašinoms. 
Dėl vykstančiųjų sąrašo suda 
rymo vilkiukų tėvai bus už 
klausti telefonu arba asmeniš 
kai. Dar geriau, jeigu kas ga

Šiemet 30 metų jubilejų šven 
čianti Šv. Jono parapija šešta 
dieni parapijos salėje turėjo 
bankietą. Dalyvavo per 250 
žmonių. Sveikino beveki visos 
mūsų kolonijos organizacijos. 
Kalbose buvo iškelti parapijos 
kūrėjai — senieji ateiviai ir da 
baltinė par. vadovybe su kleb. 
kun. P. Ažubaliu, kaipo einan 
ti tolerantišku, lietuvišku ir 
bendruomenišku vienybės ke 
liu. Sekmadienį iškilmingas mi 
šias atlaikė vysk. Morrocco, 
vėliau pasidžiaugęs gražiu lie 
tuvių gyvenimu. Sukaktuvių 
proga vietos dienraščiuose til 
po šv. Jono bažnyčios nuetrau 
kos su aprašymais.

BUS AIDŲ KONCERTAS
Šį sekmadienį 4 vai. Prisi 

kėlimo salėje įvyks literatūros 
žurnalo Aidai konceitas ir pre 
mijos itaikimo iškilmes, taip 
pat ir literatūrinė dalis.

Malonu būtų, kad šį kultu 
ros židinį stipriau paremtų vi

Skautų ir skaučių tuntai šv. 
Jono salėje sekmadienį turėjo 
iškilmingą sueigą, kurioje pa 
minėtas skautų patronas šv. 
Jurgis. Keturi jaunuoliai davė 
skauto įžodį; Rita Merkelyte 
pakelta į vyr. skiltininkes ir 
Kęstutis Šalkauskis į vyr. vai 
tininko laipsnius. Akademikų 
skautų skyr. pirm-kas ir šiaip 
daug skautų tarpe pasidarba 
vęs Gytis Šernas, vys. vadov'1 
bės buvo pakeltas į paskautim 
kus ir sueigos metu davė ižo 
dį. Į skautus kalbėjo vyr. skau 
tininkas S. Kairys ir rajono 
dvasios vadas kun. Kulbis.

PAMINĖJO VAIŽGANTĄ
Sekmadienį Lietuvių Narinio 

se šimtas torontiečių paminėjo 
Vaižgantą jo 15 metų mirties 
sukaktuvių proga. Vaizdžią 
paskaitą apie Vaižganto litera 
tūrinį idėjiškumą skaitė Aldo 
na Nasvytytė - Augustinavičie 
nė iš Clevelando. Ištrauką iš 
„Pragiedrulių“ perskaitė aka 
demikė skautė Dalė Meilutė.

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

binas sutuokė Juozą Matusevi 
čių ir Anastaziją Nancy 
maitytę.

Margučių vakarienė
400.34 pajamų.

Velykų rinkliava davė 
21 aukų.

AUŠROOS VARTŲ 
KONCERTAS

gražiai pasisekė, nes publikos

Ado

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLA.ND
78 St. Joseph Blvd. W. 

Tel. PL 9958

-V'zV

įDr.E.A ii(lrukaitis| 
į 956 SHERBROOKE E. 'j

Tel.: LA 2-7236

A

Raštinė vakoais : 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldrpd Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

ADVOKATAS g 
,, STASYS DAUKŠA, LL. D. | 

'♦ Suite 25—26 V
'i 152 Notre Dame St. E. V
| UN 6-8969 |;

8 Res. 5657—12 Avė., Rsm. I
§ RA 2-5229 )

susirinko artipilne sale. Publi 
ka koncertu buvo patenkinta. 
Po koncerto buvo šokiai ir vei 
kė bufetas. Plačiau apie kon 
certą kitame N L nr.
• Jonines KLKat. Mot. D-ja 
ruošia birželio 21 d., šeštadienį 
Aušros Vartų salėje. Susitarta 
su Šv. Kazimiero parapija išI

 ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L.Suite 205
j 168 Notre Dame St. E.^Montreal. UNiversity 6-7026

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON J

B. A., B. C. L. L
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E. ? 
Montreal. UN 6-6556 <

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

davė

631.

Č I N Č I L A I
parduodami dar 16 už 

$ 1000.— grynais 
įskaitant narvelius n kita.

RE 8-6843

REIKALINGA MOTERIS
anglų šeimoje, užmiestyje, na 
mų ruošai. 30 — 45 metų am 

žiaus. Atskiras kambarys. 
Pirmadieniai ir antradieniai 
laisvi. Nuolatinė vieta su 

$ 80.00 algos mėnesiui.
Skambinti (iš užmiesčio — 

Reverse chargej: 
OXford 5-9206 (Montreal).

lėtų savo sutikimą jau dabar 
pranešti J. Piečaičiui tel. RA 
2-4449. Taip pat labai pagei 
dautina, kad tuo pačiu telefo 
nu paskambintų ir tie skautų 
rėmėjai, kurie savo mašinomis 
sutiktų vilkiukus nuvežti i Ot 
tavą.

Reikia tikėtis, kad vilkiukų 
tėvai parems gražias jų vaikų 
vadovo pastangas ir neliks nė 
vieno vilkiuko nemačiusio Ot 
tawos. Pernai su didelui pasi 
sekimu didelė išvyka buvo pa 
daryta į Gramby zoo sodą. Gi 
šiemet užsimota dar daugiau.

VAKARIENĘ — ŠOKIUS 
gegužės 17 d. A V paiap. salė 
je ruošia skautų tunto Tėvų- 
-Rėmėjų komitetas. Bus įdomi 
ir įvairi programa. Rezervuoki 
te tą vakarą skautams: malo 
niai praleisite laiką ir paremsi 
te lėšų telkimą skautų vasaros 
stovyklai.
• V. Verikaitis ir S. Mašalai 
tė, lydimi AV Klebono Tėvo 
J. Borevičiaus, SJ, vizitavo NL 
redakciją.
• Pas majorą p. Furnier lankė 
si profesinių sąjungų atstovai, 
kurie prašė pradėti visuosius 
darbus, kad tuo būdu būtų su 
mažintas bedarbių skaičius, ku 
ris Montrealyje esąs peržen 
gęs 90 tūkstančių asmenų skai 
čiu.

suomene,

MINĖS MOTINOS DIENĄ
Apyl. V-bos pastangomis su 

darytas Motinos Dienos komi 
tetas iš moterų organiazcijų ir 
v-bos atstovų. Minėjimas įvy 
ks antrą gegužės mėn. sekma 
dienį. Programą atliks jauni 
mas.

• Raduonojo Kryžiaus krajo 
fondui dagelis montrealiečių 
aukoja kraują: ypač daug au 
kotą Didįjį Penktadienį.

I
DR V. SADAUSKIENĖ J

Dantų gydytoja X

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

TORONTO į
Tel. LE 1-4250

'.<z*z<*,<^*z*z<z^«.<z.<z^*z--C*z<z-'z*z*z

I
A. L I Ū D Ž I U S, B. L.,

Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo

8 dokumentų sudarymas ir 
& visi kiti notariniai reikalai.
X Teisiniai patarnavimai.
v Morgičiai.
p 91 Roncesvalles Avė.

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

z'z<*,'-'z*z*z*Z*Z<Z*Z<rz-'’»*Z*Z^-,,z-'ž*z*z-'z<

Prie įėjimo surinkta per 70 
dol. aukų, kurios; atskaičius iš 
laidas, paskirtos Lituanus žur 
nalui.
z^z^z^z^^z'z^^^z^^z^'z*,

Raštinė: LE 4-4451 g 

f Dr. P. MORRIS j 
I DANTŲ GYDYTOJAS | 

x Vakarais ir šeštadieniais ? 
it pagal susitarimą. §

1082 Bloor W., Toronto 4. g 
A (į rytus nuo Dufferin St.) '*
V<z*>*z*z*z*z<z*z*z*z*z«‘z'>-z*z<'z*z*z 'z'z'z-z ’ z<

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

(netoli Dundas St.)

TORONTO )
Tel. LE 2-4108

", ,','z'z^'z*zV'z*zV^z*z*,*Z*z<’,*z', Z*

> , 3
j: Dr. A. Pacevicius |

I
** Gydytojas ir Chirurgas g

280 Roncesvalles Ave w 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v> 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia g 
hemais ir šeštadieniais 11-3 

v. pp. Kitu laiku, susitarus 4
Naujas kabinetas 3

X

g 
į
X

1
 Konsultacijos: išanksto susitarus. ?
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. S

Chiropodistas — kojų specialistas £
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery k
6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal.. g

C

« TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

S i s -r a o m
> i

----------------------------- ----------------- ---------------------- « d
Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 )

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambary. x a

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI:
Gyvenamus namus, apartmentus, 

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūšių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —
ADAMONISir BUDRIŪNAS

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
D. N. Baltrukonis
F. Yasutis
A. Markevičius

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075 I V. Liesunaitis PO 7-6719
LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 
OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretorė.

d 
$ 
$

'' 
c

C 
v 
v

:: t
JUS KVIEČI A

H i savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri diau-
H dzia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška geiove susclpda- 
y ma Jus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendtam kul

tūriniam daibui, padeda mokslus einančiam jaunimui.
H SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S.L.A.) J 

TORONTO 236 KUOPA

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:

St. Jokūbaitis — LE 4-0773
Centrinis Atstovas |

:: L. Rickevičienė—RO 9-7668 A. Paulauskas—LE 6-3545 i 
:: U. Chvedukas —LE 4-1528 O. Indrelienė —LE 1-8522 | 
f: Al. Dūda —RO 9-4612 V. S. Mastis —LE 2-6513 ų 
:: H
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