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KANADOS GYVENIMO ĮVYKIAI ŠĮ SAVAITGALI 

YRA SVARBIAUSI
Susirinko Federalinis parla mentas. CPR geleži ik.Tų ū 

rikli unija paskelbė streiką.
Gegužės 12 dieną iškilinin 

gai atidarytas Federalinis Ka 
nados parlamentas, kuriame di 
dele daugumos persvara vieš 
patauja progresyviųjų konsei 
vatoriii partija, po dviejų de 
šimčiti liberalų viešpatavimo 
metu pasiekusi dideli laimėji 
mą.

Naujam parlamentui Kana 
dos gyventojai skiria dideli dė 
mesi ir

DAUG IŠ NAUJOJO 
PARLAMENTO LAUKIA.

Ypač, kad šalyje pasireiškia 
nedarbas. Be to, laukia naujos 
partijos, atėjusios j valdžią, pa 
žadti tesėjimo. Ypač laukiama, 
kad naujasis parlamentas pada 
rys žygiui nedarbui sumažinti.

Dienos rūpesčiu ir aktualija 
yra

CPR GELEŽINKELIŲ 
STREIKAS.

Prieš metus laiko Pacifiko 
geležinkeliai perejo prie dizeli 
nių garvežių, ’kuiiems naudo 
jamas skystas kuras — nafta. 
Nafta i garvežius paduodama 
automatiškai, todėl kūrikai, ku 
rie buvo reikalingi anglims 
mesti i krosnis, dabar neieika 
lingi. Bet kūriku unija būti 
nai užsispyrė kūrikus išlaikyti 
prie garvežių. Derybos ir spe 
cialiai sudaryta komisija visus 
metus tyrė ši klausimą ir pri 
ėjo išvados, kad kūrikai nerei 
kalingi. Ir CPR bendrovė pa 
sižadėjo visus kūrikus aprūpin 
ti darbu, nesumažinant jų vi 
sti teisių. Bet unijos vadovy 
bė kietai laikosi savo, — todėl 
kai CPR vadovybė vis dėlto 
nutarė reformą vykdyti, kuri 
kų unijos vadovybė paskelbė 
streiką.
STREIKAS PASKELBTAS, 
BET TRAUKINIAI JUDA, 

nes patys kūrikai sako, kad 
niekas jų neatsiklausė, kokios 
jie yra dėl reformų ir dėl strei 
ko nuomonės. Atrodo, kad st 
reikas nebus pasisekęs.

Tarptautinėje srityje,

pranta i a: kvos ūžt: a : ..
ž T o:- t. anevru’..

Įsistiprinęs diktatoriaus ros 
te. Chruščiovas keičia taktiką. 
Vaidindamas vakarietiškumą., 
jis išleido „prezidentą“ Voro 
šilovą Į pryšakj, kaip žvalgą, 
kurį jis diriguoja. Vorošilovas 
lanko pavergtuosius kraštus— 
satelitus, bet. . .

TITO JUGOSLAVIJA 
APLENKIA. . .

Anksčiau meilinęsis Titui, 
Chruščiovas vėl jj, Molotovo 
pavyzdžiu, vadina „Amerikos 
imperialistų įrankiu“. Savo ar 
gumentus paremia kinų Mao- 
Tse-tungo autoritetu.

Užmiršęs .kaip jis su Stali 
nu bendradarbiavo su Hitle 
riu dabar Chruščiovas

EISENHOWERI LYGINA 
SU HITLERIU.

Vietoje draugiškumo kalbų 
apie „didžiųjų“ susitikimą ir 
paliaubas, Chruščiovas paskel 
bė naujų kaltinimų ir santy 
kius aštrina.

Už tai Eisenhoweris visa tai 
suprasdamas ir priimdamas 
Chruščiovo mestą

EKONOMINIO KARO 
PASKELBIMĄ, 

paaiškino, kad Rusijos diktato 
riaus pasakymą — „Aš skelbiu 
jums karą taikingame preky 
bos lauke“ — reikia atremti 
visu efektingumu. Laisviem 
kraštam reikia duoti galimy 
be eksportuoti savo prekes, ku 
rių JAV kasmet gauna už 13 
miliardų dolerių. Karine ir ūki 
nė pagalba kiekivenam JAV 
gyventojui kasdien atsieina tik 
tai 15 centų, nors visumoje 
tam jau išleista 120 miliardų 
dol. Tas Amerikai pakeliama 
lengvai. Ir tas rejkia tesėti.

— Rusijos raketa, leista į 
Mėnulį, sprogo, nepasisekė.

— Indonezijoje kovos eina 
smarkyn.

— Berlyne suimti rusų šni 
pai.

ŠALTASIS KARAS EINA 
KARŠTYN.

Atakos iniciatyvą turi Ma 
skva, o Vakarai vis dar ginasi. 
Bet svarbu, kad Vakarai su

— NATO konferencija Da
nijoje pasisekė uz ivršūnių su 
sitikimą, kur būtų Vikietijos 
sujungimo klausimas.

— Chruščiovas mokino Nas
šerį sukurstyti arabus prieš 
Ameriką.

MONTREALIS
BANKAS „LITAS“ 
SPARČIAI AUGA

Nuo praeito metinio susirin 
kimo, kuriame paaiškėjo visi 
šio kooperatinio banko priva 
.urnai, su saugumu ir nemoka 
mu draudimu imtinai, narių sk 
aičius sparčiai pradėjo kilti. 
Dabar narių jau yra 340. Indė 
liai plaukia dar sparčiau. Nuo 
metinio susirinkimo indėlių 
naujai gauta per 40,000 dol. 
vien pereitą sekmadienį indė 
lių įplaukė per 10,000 dol. Tat 
yra malonus reiškinys. Patar 
tina visiems tuatiečiams, kas 
turi indėlių privačiuose banku 
ose, perkelti juos į savo ko 
operatinį banką „Litas”, ku 
ris moka beveik dvigubai di 
dėsnius procentus, yra šimtu 
procentų apdraustas ir dar da 
ro nemokamą narių draudimą.

H. Nagys tą pačią dieną da 
lyvavo N. Anglijos mokytojų 
konferenqijoje, o Lietuviško 

je mokykloje kalbėjo <ipie Do 
nelaitį, Maironį ir Putiną.
• P. Ivanauskienė dr. J. Šerno 
go tirta ir operuota.
• A. Mikalajūnas sirgo, bet 
jau pasveiko.

BAIGTI BRAIŽYTOJŲ 
KURSAI

Dvejus metus tęsėsi kursas. 
Kursantų pradžioje buvo apie 
20, bet pamažu jų „nubyrėjo“ 
ir gegužės 11d. kursus baigė 
tiktai aštuoni asmens. H. Ado 
monis, A. Ališauskas, A. BlSuz 
džiūnas, L. Černišovas, J. Gu 
das, M. Juodviršis, A. Kudžma 
ir J. Vizgirda. Sveikiname nau 
jus braižytojus ir linkime sėk 
mingii darbų naujoje profesi 
joje.

H. NAGYS BOSTONE
Balandžio 26 d. Bostono 

Kultūros Klubo eiliniame susi 
rinkime iš Kanados atvykęs po 
etas, literatūros kritikas Hen 
rikas Nagys skaitė labai įdo 
mią paskaitą — Dvylika metų 
musu benamės prozos (1945- 
-57).

Jis apžvelgė už Lietuvos ri 
bų pasirodžiusią 1945 1957
m .mūsų prozą, apibūdino žy 
mesniuosius jos kūrėjus, iš jų 
i pirmąsias eiles iškeldamas 
Jurgį Jankų, Marių Katiliškį 
ir Pulgį Andriušį.
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L,mados Lietuviu lai . bos M ontrealio skyriaus susirinkimo balandžio 20 dieną išrinkta nauja valdyba, kuri šiame at 
vaizde yra drauge su buvusia valdyba. Iš kairės į dešinę: Naujos valdybos pirmininkas F. V. Safrončikas, v-bos sek 
retorius L. Girinis, buv. v-bos iždininkas L. Gudas, buv. v-bos pirmininkas A. Navickas, naujos v-bos vicepirmininkas

H. Adamonis, iždininkas M. Šulmistras ir parengimui vedė jas V. Filipavičius. Foto F. V. Sairončiko.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va ti gražų pelną, todėl rado rei 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu kalinga paremti ir spaudą, ku 
mu minime sekančius vajaus da ri taip pat, kaip ir sambūris, rū 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Lietuvių Akademinis
Sambūris,

Montreal, P. Q.........$ 10.00
Šis sambūris, kurio absoliuti 
nę daugumą sudaro jaunimas, 
suruošęs Vinco Krėvės vardo 
premijai vakarą, gavo palygm

pinasi lietuvybės ir lietuviško 
sios kultūros puoselėjimo rei 
kalais, — tuo tikslu NL Maši 
nu Fondui paskyie sumą serui 
nupirkti.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame n prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva“ Valdyba.

GRAŽIAI PAMINĖTA MOTINOS DIENA
Kaip buvo skelbta, Motinos 

diena Montrealy pradėta pa 
maldomis abiejose lietuvių baž 
nyčiose. Po pietų buvo minėji 
mas McGee salėje, kuri prisi 
rinko pilna tautiečių, ypač te 
v u su vaikais.

A V Mokyklos vedėjai Sės. 
M. Felicijai atidarius ir malda 
pagerbus mirusias motinas, pa 
giedota giesmė „Marija, Ma 
rija“. Sekamai AV kleb. Tė 
vas J. Borevičius Motinos die 
nai tarė gražių minčių, kurių 
dalį paėmė iš žymiųjų pašau 
linių ir lietuvių rašytoju pasi 
sakymų. Po jo motinas pasvei 
kino ir už gražų Motinos die 
nos suruošimą padėkojo Mo 
klos mokytojoms-jams Mont 
realio Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas J. Malaiška. Beje, 
oficialioje dalyje dar motinas 
sveikino ir vaikučiai, tai mal 
da prie rūpintojėlio, tai dėklą 
macijomis: S. Kuncevičiūtė, 
D. Šeidytė, G. Grybaitė, R. Te 
kutytė, A. Baršauskas, I. Jtiod 
kojytė, L. Blauzdžiūnaitė ir 
Z. Žukas.

Antroje daly buvo: monta 
žas: Lietuvos laukuose ir pie 
vose, kurį atliko Aušros Vai
tų Mokyklos mokiniai — du 
berniukai: R. Blauzdžiūnas ir 
L. Baršauskas. Grėbėjos: I. 
Baršauskaitė ,D. Giybaitytė, 
S. Kuncevičiūtė, R. Mahškai 
tė, A. Mažeikaitė, S. Mikala 
jūnaitė, D. Šeidytė, R. Tekoty 
tė ir I. Zinkevičiūtė. Eilėraštį 
„Priesaika“ — deki. K. Am 
broziatis ir A. Sibitis. Kiškių 
žaidimą atliko: L. Blauzdžiū 
naitė, M. Girdžiūtė, A. Jone 
lyte, L. Kerbelytė, V. Kizers 
kytė, V. Kizerskytė, B. Kun 
cevičiūtė, B. Safrončikaitė ir 
D. Snapkauskaitė Eilėraštį pa 
sakė R. Mališkaitė. Žiogų žai 
dimą atliko: A. Ališauskas, P. 
Drešeris, R. Kanapuu, A. Mor 
kūnas, V. Safrončikas, A. Staš 
kevičius, V. Šemogas ir Z. Žu 
kas; Drugelių: V. Adamony 
tė, D. Blauzdžiūnaitė, L. Ged 
vilaitė, B. Gudaitė, D. Kerbe 
lyte. L, Mecelytė, R. Staškevi 
čiūtė ir B. Žukaitė.

Eilėraščiai: „Myliu aš ma 
mytę" V. Kizreskytė ir „Moti 
na“ A. Staškevičius. Visi pa 
dainavo vedant mokytojui p. 
Blauzdžiūnuį. Šokiams forte 
pionu grojo A. Bulota. Meni 
nę programą parengė Aušros 
Vartų Mokyklos mokytojai:

p-lė J. Jokūbaitytė, p. S. Bar 
šauskienė ir p. A. Blauzdžrū 
nas. Scena buvo dekoruota p. 
Remeikos.

KLK MOTERŲ DR-JOS 
MOTREALIO SKYRIUS 

per praeitus metus padidėjo 
ne tik narių skaičiumi, bet ir 
išplėtė savo veiklą, už tai nuo 
pelnai priklauso buv. valdy 
bai, kurią sudarė prm. A. Ga 
baliauskienė, vicep. V. Gražie 
nė, ižd. E. Bernotienė, sekret. 
T. Čipkienė ir v-bos narė St. 
Petrauskienė. Skyrius turėjo 
pajamij 2,7 72.22, 
2,695.75. Katalikių 
dosni ranka buvo 
visur: josapmokėjo 
salės išdažymą, pabaigė išmo 
keti pusantro tūkstančio dal. 
skolą už parapijai1 įgytą alto 
rių, užprašė mišias už mirų 
sias nares, aukojo bažnyčios 
reikalams, BALFui, Tautos 
Fondui, Vasario 16 gimnazijai 
ir Nekalto Prasidėjimo seseri 
ms.

Susirinkimai buvo daromi 
dažniausiai su paskaitomis 
įvairiomis auklėjimo temomis, 
surengė 50 m. dr-jos jubileja 
aus minėjimą, daug parengimų 
ir išleistuvių išvykusioms dr- 
jos narėms (net 6 narės išvy 
ko iš Montrealio ir buv. A. V. 
klebonui Tėvu ij. Kubiluii).

Bendromis jėgomis įsirengė 
iš AV par. klebono gautą sau 
posėdžių kambarėlį (L. Balnie 
nė paaukavo užuolaidas, kleb. 
Tėv. J. Borevičius paveikslus, 
V. Bražjenė staltiesę, o E. Ber 
notienė ir St. Petrauskienė iš 
dažė kambarį).

Išrinkta nauja vladyba, ku 
ri, reikia tikėtis, ir toliau tęs 
pradėtą darbą. R.
• Skrebutėnas Vacys su Juli 
ja iš Toronto svečiavosi Mont 
realyje -pas gimines pp. Šipe 
liūs ir Bačkauskienę. Aplankė 
„N. L.” redakciją ir paaukojo 
laikraščiui $ 3.00. Šia proga 
įie nuoširdžiai dėkoja Nelei ir 
Vaclovui Šipeliams ir Elenai 
Bačkauskienei už malonią vieš 
nage Montrealyje.
• Pradėjo veikti Queen Eliza 
beth viešbutis prie CNR gele 
žinkelių stoties. Jis tuii 20 au 
gštų ir 1,216 kambarių. Tai 
nautojų paėmė 1,200 is 15,000 
pasisiūliusių.
DB paroda.
• K. Gudžiūno šeima persikėlė 
j naujus savo namus. Sėkmės!

išlaidų 
moterų 

jaučiama 
AV par.

Ten dabar yra
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EDVARDAS ŠULAITIS

MENO PARODA
Lietuvių cjailininkų paioda 

yra Čikagos Universiteto Rey
nolds klube, 5 700 S. Universi 
ty gegužės 14—18 d. d. Čia 
pasirodys dail. K. Žoromskis, 
Puzinas, A. Varnas, V. Petra 
vičius ir kt. Ši paroda yra da 
lis festivalio, pavadnito „Kul 
tūra egzilyje“.
LITERATŪROS VAKARAS

Gegužės 11 d. Cicero liet, 
kolonijos Šv. Antano parap. sa 
Įėję jvyko literatūros vakaras, 
kurio programą išpildė Vaičių 
nienė, Orintaitė, Grincevičius, 
Liūne Sutema, A. Baronas,

me 
die 
šv.

UNIVERSITETE
Katiliškis, Mackus ir akt. K. 
Candrimas. Programos pra 
džioje kalbėjo Cicero LB apy 
linkės vakaro rengėjų atstovas 
P. Maldeikis.
• Gegužės 11 d. Jaunimo Na 
muose buvo paminėtas rašyt, 
kun. Tumo Vaižganto 25 
tų mirties sukaktis. Tos 
nos rytą buvo atlaikytos 
Mišois už rašytojo sierą.
• Gegužės mėn. 10—11 d. d. 
Čikagoje buvo suvaidintas A. 
Landsbergio veikalas „Vėjas 
gluosniuose“, kurį režisavo A. 
Dikinis.
• Iš spaudos jau išėjo 4-sis šių 
metų „Sporto Žinių“ numeris. 
Laikraštis pasirodo kratą į me 
nesį, turi 8 puslapius ir talpina 
nemaža medžiagos iš lietuvių 
sporto gyvenimo.
• Čikagoje įsisteigė naujas sp 
orto klubas, pasivadinęs Brid 
geporto LSK vardu. Jo futbolo 
komanda jau dalyvauja „Na 
tional Soccer“ lygos pirmeny 
bėse.
• Čikagos didieji amerikiečių 
laikraščiai vėl plačiai aprašė 
Jievą Paulekiutę, kuri buvo iš 
tekėjusi už milionieraius Wi 
nthrop Paul Rockfeller. Po 
20 mėnesių užtrukusio bendro 
gyvenimo ši pora išsiskyrė ir 
šiuo metu Jieva, vadinama „Bo 
bo“ vardu, gyvena New Yor 
ke, beaugindama sūnų, kurio 
globai teismas yra paskyręs 
apie 6 milionus dol.
• Gegužės 10—11 d. d. matė 
me Maugham 4 v. pjesę „Pa 
žadėtoji žemė“. Šio veikalo 3 
veiksmai vyksta Kanadoje ir 
vaizduoja kietą naujakurių gy 
venimą. Pagrindines roles ge 
rai išvežė Zita Kevalaitytė ir 
J. Kelėčius.
• Gegužės 3—4 d. d. Jaunimo 
Namuose buvo suvaidinta W. 
S. Mangham 4 veiksmų pjesė 
„Pažadėtoji žemė“.
• L» Sk. Neries vakare, įvykti 
šiame balandžio 26 d. Lietuviu 
Auditorijoje, buvo parodytas 
J. Krumino muzikinis monta 
žas „Pabaigtuvės“, kurj suvai 
dino Cicero meno kolektyvas, 
vadovaujant muz. A. Linui. 
Žmonių atsilankė per 400.
• Dr. K. Žemeckis, profesoriau 
jantis Winona, Wise, kolegijo 
je, kelioms dienoms buvo atvy 
kęs į Chicagą.
• Muziko Mrozinskio mokinit) 
koncertas ruošiamas gegužės 
17 d. Apraiškos parapijos sa

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Susirūpinę savo tautos liki 
mu, viso pasaulio lietuviai nuo 
širdžiai priima Dangaus Moti 
nos raginimus ir gegužės 13 
dieną skelbia maldos bei atgai 
los diena už pasaulio taiką ir 
mūsų tautos laisvę. Tą dieną 
dalyvaukime gausiai ir vakare 
pamaldose. Aušros Vartų baž 
nyčioje vakare 8 vai. bus ta 
intencija šv. Mišios, palaimi 
nimas Švenčiausiu Sakramen 
tu ir iškilmingas pasiaukojimas 
Nekaltąjai Marijos Širdžiai 
Kam sąlygos leis, dalyvauki 
me ir šventoje Komunijoje.

Ketvirtadienį — Kristaus 
Dangun ženigmo švente. Šią 
dieną kiekvienas katalikas yra 
įpareigotas išklausyti šv. Mi 
šių. Mūsų bažnyčioje šv. Mi 
šios bus 7, 8 ir 9 vai. ryto ir 8 
vai. vak. Po vakarinių pamladų 
bus suteikiama generalinė ab 
soliucija Trečiojo šv. P. Orde 
no nariams.

Penktadieni vakarinių pa 
maldų metu pradėsime nove 
na į šv. Dvasią. Prašykime die 
viškos šviesos sau, mūstj šei 
moms, parapijai ir visoms tau 
toms, kad pasaulin grįžtų tie 
sa ir teisingumas, kurio dabar 
taip stinga ir todėl viešpatau 
ja skriauda bei smurtas.

Labai dėkojame Vytauto 
klubui ir valdybai už 25 dol. au 
ką Aušros Vartų statybos fon 
dui, kurią klubo pirm. p. Skin 
kis įteikė A. V. paravijos kle 
Lonui Tėv. Borevičiui. Šia pro 
ga ir p. Skinkis aukojo 5.00 
dol. A. V. statybos fondui. 
Nuoširdus dėkui. (AV).
• Izraelio dešimtmečio sukak 
tuvės Montrealy žydų tautos 
organizacijų plačiai paminė 
tafc. Forume įvyko iškilmin

gas minėjimas, dalyvaujant ke 
liems tūkstančiams žmonių, 
geg. 1 3d. Show Mart — paro 
da, bazaras ir virimo kentės 
tas. Į visas iškilmes buvo kvie 
čiamos ir kitos tautos. Paren 
girnų iniciatyvą turėjo Hadas 
asch Organization of Canada.
• Ligoninė Victoria stato nau 
ją skyrių, kurio pastatymas at 
sieis apie 5 milionus doleriu. 
Šis skyrius numatytas McGiil 
universiteto moksliniams tyri 
mams.

AUKOS „N. L”
P. Bogušis, Mtl................... 1.00
A. Stašaitienė, Mtl............5.00
A. Lapinskas, Mtl............. 2.00
V. Skrebutėnas, Toronto 3.00
V. Jones, 
..Ft. William, Ont........... 1.00
St. Catharines šeštad.

Mok. Tėvų k-tas............ 2.—
Mieliems spaudos rėmėjams 

nuoširdžiai dėkojame. N. L,
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Apie lietuvių pasirodymus
AL. GIMANTAS

. . . Savo laiške jūs pasako 
jate apie naujos Kanados vy 
raiusybės sudarymą ir su tuo 
susijusius sunkumus grįžti j 
Lietuvą. . . Man atrodo, kad 
apie mūsų gyvenimą jūs šiek 
tiek žinote. Kai dėl perdejimo 
ir gyrimosi, tai tiktai tiek te 
galiu pasakyti, kad pas mus 
tai būna švenčiu dienomis, kai 
suveda rezultatus ir džiaugia 
si laimėjimais, gi kasdieninia 
me gyvenime paprastai dau

Apie mėgėjiškumą lietuvis 
kąjame kultūriniame ar net re 
prezentaciniame darbe buvo 
jau rašyta. Keletas autorių 
gana plačiai tais svarbiais slau 
simais buvo pasisakę ir suve 
dus vienon išvadon pareikštas 
mintis, galima tarti, kad bend 
rasis nusistatymas būtų maž 
daug sekantis: mėgėjiškumo 
esamose sąlygose, deja neiš 
vengsime, bet srityse, kuriose 
tenka reprezentuotis lietuvia 
ms prieš svetimuosius, turėtu 
me daryti visą, kad tai įvyktų 
deramoje augštumoje, profesi 
niame lygyje.

Žinoma, išvados ir gražūs 
žodžiai, dažniausiai gyvenime 
ir telieka šauniai skambančio 
mis fia’ėmis, konkrečiai nieko 
neįpartigojančiemis, o nere 
tai net ir nepaskatinančiomis. 
Girdi, jei rašo, tegu sau ir to 
liau rašo, reikia svarstymų ir 
atskirų pasisakymų, nuomo 
nių. Kodėl neperskaityti ir ne 
pasvarstyti aktualių temų?..

Neseniai mūsų spaudoje pa 
sidžiaugėme lietuviška televi 
zijos programa New Yorke. Ži 
nia buvo džiugi, beveik impo 
nuojanti — lietuviai turėjo sa 
vąjį pasirodymą tokiame dide 
liame JAV ar net ir pasaulio 
centre kaip New You-ftis! Ir 
šis bendradarbis susipažinęs 
su tos programos pilnais teks 
tais, neatsispyrė pagundai sp 
audoje pareikšti savuosius ko 
mentarus. Bet medalis, kaip 
ir paprastai, visados turi dvi 
puses.

Viesas pažįstamas, laiške ap 
rašydamas visados įdomias, 
gyvas ir nuolat besikeičiančias 
New Yorko naujienas, užsime 
na ir apie buv. lietuviškąją te 
levizijos programą, jis rašo: 
...„The New York Times“ (tik 
riausiai per klaidą) mus suly 
gino su tokia žinoma progra 
ma, kaip Omnibus. Ii tai bu 
vo tikras menkos patarnavi 
mas, nes tai gal privet tė milio 
nūs žiūrovų stebėti minimą 
ją valandėlę ir pamatyti megė 
jų paskubomis paruoštą 
„show“, nors ir su tikrai gra 
žiais norais reprezentuoti Lie 
tuvą. Tai būtų beveik lygiai 
tas pats, kaip mes vertiname 
baltgudžių pastangas mėgėjiš 
komis jėgomis įeiti į politinį pa 
šaulio gyvenimą. Mėgėjišku 
mas rimtuose dalykuose, yra 
peilis po kaklu istorijos kriti 
kams, kurie ateity bandys at 
spėti šių dienų lietuviškos emi 
gracijos kultūrinį potencialą.

Negi Pats nesupranti kokio 
preciziško pasiruošimo yra rei 
kalingas TV pastatymas? Ko 
dėl gi Victor Borge už valandą 
laiko gauna 170.000 dol.? Ko 
dėl jo paskutine programa bu 
vo statoma ištisus 6 men.? Ko 
dėl toji pati Omnibus progra 
ma kainuoja 40.000 dol.? Ži 
nok, kad geros ir rimtai apgal 
votos programos negalima pa 
ruošti per vos 3 dienas“.

Ši laiško citata, jokiu būdu 
nenori užgauti progtamą ruo 
šusius J. Stuką ir A. šalčių, 
nes galime drąsiai laukti, kad 
tie vyrai savų galimybių ribo 
se tikrai atliko geriausiai. Bet 
tai kartu tebūna įspėjimu, kad 
ateity, ruošiant panašias prog 
ramas, reikėtų skirti daugiau 
laiko ne tik programos susta 
tymui, tekstų paruošimui, bet, 
svarbiausia, duoti daugiau lai 
ko gerai pasiruošti numatyto 
sioms meninėms jėgoms.

Išties, jei. sakysime, taut, 
šokių šventei kai kurios šoke 
jų grupės ruošėsi ir repetavo 
po pusmetį ir ilgiau ir jų pas 
tangas stebėjo dešimttūkstan 
tinė žiūrovų minia, pasirodyti 
prieš daugelį kartų skaitlio 
gesnę auditoriją, kurios abso 
liūtinę daugumą sudaro ne lie 
tuviškos akys ir ausys, derėtų 
programos parengimui skirti 
tikrai gal pusmetį, o gal ir 
daugiau. Laikas turėtų įgalin 
ti dalyvaujančius programoje 
pasiruošti taip gerai, taip pre 
ciziškai, jog ne tik patys žiū 
rovai, bet net ir aštriausi kri 
tikai negalėtų prie nieko pri 
kibti. Žinoma, čia kyla klausi 
mas, ar praktiškai būtų gali 
mybė pusmetį varginti choris 
tus. ir šokėjus, ar galima būtų 
reikalauti iš jų ir kitų progra 
mos tvarkytojų tokio pašiau 
kojimo? Rašantysis čia nedrįs 
tų duoti nei teigiamo, nei nei 
giamo atsakymo.

Bet, čia kaip tik pagalbon 
ateina eilės mūsų publicistų 
^au nekartą! pareikštas nttsi 
statymas, kad ten, kur tenka 
reprezentuotis prieš svetimtau 
čius, turime daryti visa, kad 
tik pasiekus galimai augštesnį 
programos lygį, kad tik iškilus 
augščiau mėgėjiškumo ribos. 
Gi jei to dėl vienų ar kitų prie 
žasčių negalime įvykdyti, sto 
vime ir prieš kitą klausimą — 
ar išvis mums naudinga žengti 
ten, kur tegalime pasirodyti 
tik vidutiniškai ir tik tokiame 
lygyje prisistatyti svetimiesie 
ms ?

giau kalba apie trūkumus ir 
darbą.

Visai tikiu, kad jūsų skaito 
mas biuletenis („Tėvynės bal 
sas", red.) viską, kaip jums 
atrodo, pagražina. Negi jums 
pasakos apie kasdieniškus da 
lykus. Žinoma, jums patiekia 
ma tai, kas yra geriausia. Ko 
ks gi tikslas pasakoti apie atsi 
liekančius kolūkius ai blogos 
kokybės gaminius, arba paša 
koti tai, ko nėra.

Kad Lietuva jau pralenkė 
JAV pieno produkcijos kiekiu 
vienam gyventojui, tai tiesa 
(susilaikykime nesijuokę, 
red.), o dėl viso kito tai dar 
stengiasi lenkti.

Žinoma, čia Lietuvoje (kąip 
kitur nežinau) žmonių, gyve 
nančių taip, kaip jūs gyvena 
te, nėra daug, bet visumoje po 
truputį gėrėja. Pavyzdžiui aš 
dabar tai jau pačiose šviesaiu 
siose savo svajonėse tedrįstu 
galvoti, kad kada nors gyven 
siu taip, kaip jūs dabar. Juk 
tai nuo daug ko priklausys.

Pas mus nėra tokių didelių 
turto ir neturto kontrastų 
(kaip gi gali būti, jeigu visi 
padaryti skurdžiais? Red.). Ži 
noma, vyriausybės nariai, mi 
nisteriai ir visokie Įmonių di 
rektoriai gyvena prabangiai 
(žinoma, mūsų prabanga ne 
gali lygintis su jūsų mihonie 
rių prabanga), šiaip gi žmo 
nės gyvena paprastai. Vienių 
telis pragyvenimo šaltinis — 
tai alga, o iš algos turtų nesu 
krausi. Biznių gi pas mus nie 
kas legaliai nevaro, o jei kas 
daro, tai gal daugiausia žydai; 
jie jau toks „narodas“. Dirba, 
gyvena žmonės. Kai as tai ti 
kiu, kad visi gerai gyvens (ka 
da?), jei karų nebus. . .“

Red. pastebi, kad studentė 
rašo taisyklingai, be klaidų.

SUGRJŽUSIŲJŲ LAIŠKAI
NL red. yra atsiųsta ištrau 

kos laiškų asmenų, sugrjžusių 
Lietuvon iš Brazilijos. Neno 
rėdami sunaikinti jų gyveni 
mo sąlygų, pavardes ir vietas 
apleidžiame.

mas. Darbas atlyginamas ubą 
giškai. Jeigu Brazilijoje mus 
kurį laiką nežmoniškai išnau 
dojo fazanderiai, tai Lietuvoje 
mtesto darbininkai negauna 
nei pusės atlyginimo, reikalin 
go pragyventi, o kolūkiuose— 
dar baisiau. Kolūkiuose gyve 
nimas tiesiog nepakenčiamas. 
Kolūkyje net duonos negalima 
gauti. Duonos pirkti reikia ei 
ti pėsčiam kelis kilometrus į 
rajoną. Todėl, kas tiktai gali, 
bėga iš kaimo į miestus, bet ir 
miestuose ne pyragai, nes bu 
to nuoma atima trečdali algos, 
kuri ir taip jau ubagiška, nes 
ji sudaro tiktai apie pusę pra 
gyvenimo minimumo, koks yra 
valdžios skaičiavimu nustaty 
tas. Oi sunku gyventi rusams 
valdant Lietuvą. . . Caro okupa 
cija buvo lengvesnė. . .

Kitame laiške rašoma:
. . . Būkite protingi ir apdai 

rūs. Savo namų nepai duokite. 
Gyvenkite, kol galima. Aš iš 
siuvėjo amato negaliu išgyven 
ti. Mokausi traktorininku ir 
važiuosiu Sibiran plėšti dirvo 
nų. — gal ten gėliau uždirb 
siu, gal nereikės badauti, kaip 
čia dabar. . .

Trečiame laiške pasisako 
jaunuolis, gimęs ir augęs Bra 
zilijoje: . . . Kaip skaudu, kad 
mus suklaidino komunistai. 
Čia nieko panašaus, ką skelbė 
jų propaganda, nėra. Čia gyve 
nimas baisiai skurdus, baisiai 
sunkus ir baisiai nuobodus. 
Jeigu jums plačiau aiškiničau, 
jūs vis vien nesuprastumėt ir 
neįsivaizduotumėt, ką tas reiš 
kia. Iš Brazilijos, iš viso mūsų 
gyvenimas Lietuvoje neįsivaiz 
duojamas. Tai visai naujas pa 
saulis, kuriame svetima jėga 
slegia ir slopina visa, kas Bra 
zilijoje būtų laikoma šviesa ir 
atvanga. Čia skurdas medžiagi 
nis, bet dar baisesnis dvasinis, 
moralinis skurdas. . . Čia kas 
dien, kas valandą, kas minutę 
ir kas sekundę vyksta baisi ko 
va už egzistenciją, kova — si 
apta, prislėgta — už tautybę, 
kova už žmogaus teises, nes 
čia viskas pavergta viskas su 
trypta ir trypiama — kasdien, 
kas valandą, kas minutę ir kas 
sekundę. . . Kaip gaila, kad pa 
tekome į šias sąlygas, lyg tas 
Dantės Vergilijus- į pragarą, 
iš kurio nėra sugrįžimo. . . O 
jeigu kas nors jūsų nepatikėsi 
te, tai ir grįždami dai, patariu, 
pasilaikykite Brazilijos pilie 
tybę. Ji jums tikrai pravers, 
kaip ir mums kad praverstų. . . 
Bet. . ,

LEA G V A TOS 
^epriklausomosLietuvos^ 
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KETVIRTOJI SPECIALI PAVERGTŲJŲ EUROPOS
TAUTŲ — PET—SESIJĄ

Vakarai praleido kelias pro 
gas, kada jie galėjo padėti Ry 
tų Europos tautoms išsilaisvin 
ti. Paskutinė proga >— 1956 
metų Lenkijos ir Vengrijos su 
kilimai. Nagy nuomonė, yra 

klaidingas kelias 
pradėti derybas su Sovietų Są 
junga dėl nusiginklavimo ne 
išsprendus politinių problemų.

Latvijos atstovas Liepinš, 
kalbėdamas apie pavregtųjų 
tautų priešinimąsi, pažymėjo, 
kad patys komunistai nusiskun 
džia, kad jaunimas nepasiduo 
da komunistiniam indoktrina
vimui ir kad kaimo liaudis ne

Veda sktn. inž. J. Bulota.

HAMILTONO SKAUTŲ
įvykusi bal. 26—27 d .d. pra 
ėjo su dideliu pasisekimu. Bal. 
26 d. suruoštame Jurginių va 
kare atsilankė daug svečių. Va 
karą atidarius sk. rėmėjų būre 
lio pirmininkui Z. Laugaliui, 
Ramiltono teatras „Auku 
ras“ suvaidino komediją „Plas 
takėlės“, kurią paruošė ir rėži 
savo akt. p. Kudabienė-Daugu 
vietytė. Po programos vyko 
šokiai griežiant Benni Ferri 
orkestrui. Taip pat vakaro me 
tu vyko loterija — laimes su 
linys, kurį įrengė ir pravedė 
Hamiltono skautai ir skautės. 
Ruošiami stalai, užkandžiai, 
tvarkoma salė. Apie 10 vai. pa 
sirodo pirmieji svečiai — To 
ronto skautės ir skautai, kurių 
atvyko visas autobusas. Vėliau 
pasirodo Niagaros pusiasalio 
ir Tillsonburgo vienetai. 11 v. 
rikiuotėj, su vėliavomis visi da

ŠVENTĖ, 
lyvauja mišiose su libera už žu 
vusius skautus. Kun. J. Tada 
rauskas pasakė tai dienai pri 
taikytą ^pamokslą. Po pamaldų 
parapijos salėje užkandžiai ir 
užvedamos naujos pažintys su 
svečiais.

3 vai. p. p. iškilmingai šv. 
Jurgio minėjimo sueigai išsiri 
kiuoja per 150 skaučių ir skau 
tų. Seka raportai, vėliavų įne 
Šimas, Marija, Marija, įsaky 
mai, įžodis. Toliau seka sveiki 
nimai Vyr. Skautininko, kle 
bono, organizacijų atstovų ir 
svečių. Oficialioji dalis baigta 
Tautos Himnu .

Toliau seka meninė dalis su 
įvairiais vienetų pasirodymais, 
dainomis, šūkiais. Po meninės 
dalies smagiai pasišokta ir pa 
bandyta loterija, kuriai fantus 
parūpino skautų rėmėjų būre 
lis. Alp.

LONDON, Ont.
IŠVYKO TOL1MON KELIONĖN

(Tęs 
Plačiau pasisakė E. Puraus 

kas. Jis konstatavo, kad re 
alus jėgų santykis tarp Rytų 
ir Vakarų galėtų būti apibū 
dintas, kaip „nepastovi pusiau 
svyra“, bet propagandos srity 
je rusai praneša Vakarus ke 
liom galvom. Jiems pavyko Va 
karuose sukurti tikrą

„atominę paniką“ 
ir vaidinti taikingumą, nors 
atominių bombų ardomoji ga 
lia, ar jos būtų amerikoniškos, 
ar rusiškos, yra ta pati. O So 
vietai tų bombų turi ir yra ai 
likę didžiausioje paslaptyje 
daug bandymu su jomis. PA 
GR1DINIS SOVIETŲ TIKS 
LAS — GAUTI VAKARŲ 
PRIPAŽINIMĄ ESAMOS 
PADĖTIES (status quo).

Kas lieka musų tautom? Pa

nys)
sitikėti savo ryžtu ir priešių 
tis Sovietų spaudimui, o jų 
atstovams laisvame pasaulyje 
be atvangos kelti nurodytus 
pranešėjo visojamu reikalavi 
/mus. Jokie kompromisai ne 
įmanomi ir neleistini. Turaus 
kas baigdamas pabrėžė, kad 
mūsų tautų kančios ir aukos, 
jų priešinimasis Sovietų spau 
dimui yra vienas iš svarbiųjų 
veiksmų, kurie padėjo Vakara 
ms ligi šiol išsaugoti savo iais 
vę.

Valstiečių Internacionalo 
atstovas F. Nagy (Vengraija) 
pasakė, kad jeigu Rytų ir Vi 
dūrio Europos klausimas ne 
bus išspręstas mums patenki 
namu būdu, tai Sovietų impe 
rijos plėtimosi pavojus nuolat 
kils virš vakarietiškų galvų.

paveikia antireliginės propa 
gandos. Socialistų Unijos kai 
bėtojas V. Bernard iškėlė rei 
kalą pasisakyti viršūnių konfe 
rencijos reikalu. Bus svarbiau 
sias nusiginklavimo klausimas.

Tas klausimas negali būt 
išspręstas nepalietus politinių 
klausimų. Tarp tų klausimų 
pirmauja

Rytų ir Vidurio Europos 
problema,

kuriai išspręsti teks jieškoti 
kompromiso tarp Rytų ir Va 
karų. Teks paliesti ir Baltijos 
kraštus. Šie kraštai a/škiai pa 
sisakė ir parodė, kad trokšta 
laisvės.

Europos apjungimo klausi 
mu kalbėjo V. Banaitis (Lie 
tuva). Jis nurodė į tragišką, 
bet sprendžiamą, pavergtų tau 
tų įnašą į Europos apjungimo 
problemą. 1947-48 metais, ka

da Pabaltijy įvesti kolchozai 
ir kituose kraštuose įsiviešpa 
tavo komunistai. Euiopos va 
karai išsigando ir dėjo rimtas 
pastangas jungtis. Po Stalino 
mirties

Europą pagavo iliuzijos 
galimos Sovietuose režimo libe 
ralizacijos, bet po Lenkijos ir 
Vengrijos sukilimų, vėl stip 
riau pasireiškė Europos apjun 
gimo idėjos. Tik pernai įsistei 
gė bendros rinkos ir Eurato 
mo bendruomenės. Chruščio 
vas savo kalboje Maskvoje 19 
58 m. IV. 21 d. priminė: 
„Mes, bolševikai, nepasotina 
mi. Ką vakar laimėjom, to ma 
ža. Siekiam daugiau n dau 
giau“. Visi pakeitimai Sovie 
tuose didina Vakarams grės 
mę.

Sovietų kolonializmas. 
Lietuvos delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas padarė praneši 
mą šiuo klausimu. Vaizdžiai 
įrodė, kad nuo pirmojo karo 
pabaigos palaipsniui augo so 
vietiško tipo koloniohzmas. 
Šiandien Sovietų Sąjunga yra 
pirmos eilės kolonialinė impe 
rija, nesiruošianti trauktis iš 
svetimų teritorijų ir suteikti 
nepriklausomybę jokiai tautąj, 
kurią ji pavergė. Pranešėjas iš 
dėstė kokiais būdais Sovietų 
imperija plėtėsi ir čia primine 
Baltijos kraštų okupaciją, ku 
rią įvykdė x

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dr, Ant. Kaveckas šiomis 
dienomis išvyko i studijinę ke 
lionę Meksikon. Važiuoja auto 
mobiliu ir j vieną galą, kol pa 
siems Meksikos krantus prie 
Ramiojo Vandenyno, padarys 
apie 3000 mylių. Kelionę auto 
mobiliu pasirinko todėl, Kad 
galėtų iš arti ir smulkiau pa 
žinti lankomus kraštus.

Šion kelionėn Dr. Kaveckas 
ruošiasi jau seniai. Būdamas 
labai geras ir nepaprastai po 
puliarus gydytojas ir anglų vi 
suomenės tarpe, dr. Kaveckas 
daug ir sunkiai dirbo net kelis 
metus. Šioje kelionėje jis nori 
atsipalaiduoti nuo įtempto dar 
bo ir kelionėje žada neskubėti, 
o į namus sugrįžti tik po mė 
nėšio.

Išvyko su žmona. Kartu su 
jais vyksta ir dar vienas gydy 
tojas europietis — kroatas.

SUMAŽĖJO NEDARBAS
Darbo įstaiga Londone ge 

gūžės 7 d. pranešė džiugią ži 
nią: bedarbių mieste sumaže 
io net 85% ir šiuo metu jieš 
kančių darbo yra net mažiau, 
kaip kad būdavo kitais metais. 
Daug darbininkų pareikalavo 
intensyvi statyba. Nebrangių 
ir veik visiems prieinamomis 
kainomis butų numatoma pa' 
statyti už 7 milionus dolerių.

Darbo įstaiga spėja, kad į 
vasaros pabaigą darbo jėgos 
Londone net gali pritrūkti.

L. E-tas.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame ger 

biamiems mūsų artimiems dr 
augams, kurie balandžio 12 d. 
mums suruošė staigmeną — 
mūsų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktuves — sidabrinį 
jubilėjų. Tai staigmena, kokios 
mes nesitikėjome. Ji mus nu 
stebino savo turtingumu ir 
puošnumu. Širdingai vertina 
me rengėjų pastangas ir suma 
numą sudaryti malonią nuotai 
ką. Daug ačiū tariame A. J. 
Graibams, P. B. Petroniams, 
K. Klemkams ir talkos dalyvė 
ms—J. Tamasonienei, A. Vir

balienei, Z. Vilimienei, p. Ja 
seckienei ir p. Valasinuenei. 
Dėkojame ir visiems kitiems, 
kurie šiokiu ar tokiu būdu pri 
sidėjo suruošti tokį gražų pa 
rengimą. Ačiū visiems už bran 
gias dovanas, kurios mums pa 
siliks atminty visą gyvenimą. 
Dėkojame amerikonams, atvy 
kusiems iš toli — p. Sašuonei, 
pp. Rudokams, p. Jonuškienei. 
Tardami širdingą padėką savo 
brangiems draugams bei kai 
mynams, pasiliekame Jūsų ap 
dovanoti ir tikimės gyventi su 
Jumis gražioje kaimynystėje 
ir geruose santykiuose.

Elzbieta ir Petras Jonuškai.
Nukelta į 7-tą psl.
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Santykių su lenkais klausiniu
Kai kuriems nepaprasto en 

tuziazmo, džiaugsmo ir gyri 
mosi „dideliu“ laimėjimu suda 
ro, nes su lenkais pagaliau su 
sitarta ir prieita prie bendra 
darbiavimo“. Kaip žinome, kad 
geresniam atsispyrimui prieš 
bendra priešą visos pavergto 
sios tautos bendrame išlaisvi 
nimo reikale bendradarbiauja 
ir palaiko artimus santykius. 
Tačiau mums lietuviams, to 
yra per maža, jieškome dai kaz 
kokiu ypatingų santykiu, o 
gal net ir unijų. Negana, kad 
nuo lenkų esame amžiais nu 
kentėję, stenigamės dar kaitą 
save parsiduoti. O kad tas da 
romą, čia parodo ,tos kelios lie 
tuvių bei lenkų periodinės sp 
atidos ištraukos:

„Draugas" Nr. 54, kovo 5 
d. rašo: „Lenkai persiorientuo 
ja. „Dziennik Polski" (Lon 
don) vasario 17 d. išspausdino 
Stanislovo Sopickio dideli str 
aipsni, kuriam pareiškiama sim 
patijų Lietuvai n lietuviams. 
Straipsnyje pripažįstama, kad 
praeityje dėl blogų tarpusaviu 
santykių daugiau kalta buvusi 
Lenkija negu Lietuva. Lenkija 
esanti didesnė ir jos pareiga 
buvusi surasti tinkamą būda 
sugyvenimui atstatyti. Turint 
galvoje, kad lenkų laikraščiuo 
se kartais būdavo kalbama ir 
lietuviams nepalenkia kiypti 
mi, toks Londono lenku dien 
raščio pasisakymas rodo tam 
tikrą persilaužimą j gerąją 
pusę. Anglijos lietuvių nuomų 
ne, čia ne be Įtakos yra ir Lie 
tuvių Lenkų (Adomo Micke 
vičiaus vardo) draugijos Lon 
done Įsisteigimas ir veikios pia 
džia. (E).

Labai gražu: tikras persi 
orientavimas, nepaprastas lai 
mėjimas .Bet. . . perskaitęs vi 
są ištisai p. Stanislovvo Sopic 
kio straipsnį surandu toki pa 
sisakymą: ,,Jau kartą, kada 
Pilsudskio kariuomenė, gyven 
tojams entuziastingai priima 
nt, Įžygiavo Į lenkišką Vilnių, 
vėliau pasistūmėjo iki viduri 
nės Dauguvos, ir kai kiti dali 
niai Pamaryje atsistojo prie 
Baltijos, Lietuva pasijuto dau 
giau saugi nuo Rusijos ir Vo 
kietijos Kaune po to nekartą 
buvo nusiskudimų Lenkijos 
kaimynyste ir ilga bendra šie 
na, bet po Lenkijos žlugimo 
tuč tuojau ir Lietuva neteko 
laisvės. O jei Lenkija vėl at 
gaus Vilniaus kraštą, kas galės 
sutrukdyti Lietuvai išsilaisvin 
ti!“

Kaip Lenkija Lietuvai išsi 
laisvinti padėjo, mes gerai ži 
nome, bet štai pažiūrėkime, 
kaip ruošiasi laisvinti: Ameri 
kos lenkų kongreso (bendruo 
menės) organas kovo 1 d. 
„Gvviazda Polarna”, aptariant 
Lenkijos sienas, apie rylų savo 
sieną sako: „Lenkų jaunimas 
labai gerai žino, kaip toli šie 
kia jos (Lenkijos) žemes, tam 
nereikia nei mokslo, nei pagal 
bos ir jei kas nors tų žemių 
siektų pirštu, tas netektų ir 
rankos. Kas dėl baltgudiškos, 
lietuviškos ir ukrainiškos prob 
lemos, tai yra įsisenėję, nerei 
kalauja jokių diskusijų — tas 
ateis savaime, o rytų isenos 
sieks daug toliau, negu šie žmo 

f®

šv Lauryno upės jūrkelio statyba įžengė į paskutiniuosius metus. Didysis Rytų Kana 
dos vandens kelias pradeda įgauti savo paskutines formas. Čia nuotraukoje is oro mato 
mc vartus į didžiuosius ežerus — įėjimą į jūrkelj pietiniame Šv. Lauryno upes kran 
te ties pat Montrealiu, kur matome didžiulę statybą (CS).

nės galvoja. Buvo laikai, kai 
Lenkija buvo Europos siaubas 
ir artinasi laikas, kai niekas 
be jos apie ją ir apie kitus ne 
spręs“.

Tas irgi, matyti, geresniam 
santykių palaikymui. . . Tas 
pats laikraštis balandžio 12 d. 
deda citatas iš Lenkijoje lei 
džiamo laikraščio „Wroclaws 
ki Tygodnik Katolikow ‘ ir ant 
galvyje užrašo: „Pogrzeb Po 
Iskiego biskupa Wilnie“ (Lai 
dotuvės lenkų vyskupo Viiniu 
je). Toliau aprašyme tarp kit 
ko randame tokį pasakymą: 
„Kazimierz Paltorakas. . . Sa 
krę biskupią otrzymal w 1926 
roku w Ponievviežu, na Lot 
wie“. (Kazimieras Paltaro 
kas vyskupo šventinimus^ ga 
vo 1926 metais Panevėžyje, 
Latvijoje). Mat, Vilniuje gy 
venantieji gali būt tik lenkai, 
o kas negalima nusavinti, lai 
būna tas latviams, būe ne lie 
tuviams.

Nedaug skiriasi ir lenkų au 
gštesniųjų pareigūnų pasisaky 
mai, kaip štai Londono „Dzien 
nik Polski“, „Gwiazda Polar 
na“ Nr. 15, 1958. IV. 12 d. ir 
kiti išeivijos lenkų laikraščiai 
20 metų Lietuvos su Lenkija 
santykių atsiradimo proga, tai 
pina b. Lenkijos Užsienių Rei 
kalų Ministerijos Rytų Sky 
riaus vedėjo Marian Szumiako 
wski’o straipsnį, kuris pravar 
tu ir lietuviams sužinoti, kaip 
lenkai, dėdamiesi draugais, iš 
lietuvių tyčiojasi. Todėl patie 
kiu ištisą šio straipsnio verti 
mą:

Žvilgsnis j lietuvių-lenkų 
santykius.

Š. m. kovo 31 dieną sukako 
20 metų kai tarp Lenkijos 4r 
Lietuvos užsimezgė normalūs 
santykiai. Tą dieną, 1938 me 
tais Kaune pradėjo oficialiai 
veikt i Lenki josRzeczpospolitos 
Pasiuntinybė, kurios pirmuoju 
pasiuntiniu buvo Francišek 
Charvvat. Dvidešimt metų pas 
tangų, derybų ir rūpesčio rei 
kėjo, kol prieita prie abipusio 
normalių santykių, kurie visuo 
met atsimušdavo į įsikaltą lie 
tuvių užsispyrimą.

Su mumis lietuviai nenore 
jo susitarti, visuomet statant 
reikalavimus Vilnius ir Vilnia 
us krašto argumentuodami, 
kad šiost žemės priklauso Di 
džiajai Lietuvos Kunigaikšti 
jai, nežiūrint, kad ten bemaž 
lietuvių gyventojų nebuvo ar 
ba visai mažas nuošimtis. Be 
to, pretenzijoms prieš Lenkiją 
lietųviaį politikai surasdavo 
globėjus: ar tai vokiškus, ai
tai sovietiškus. Reikia prisimin 
ti, kad pirmoji lietuviu repre 
zentacinė politinė Taryba* įsi 
steigė 1917 metais po vokiečių 
okupacija ir protektoratu. Lie 
tuvos ir Vokiečių santykiai vi 
suornet buvo artimi (Voklema 
ras), tiktai Hitlerio aimijai už 
ėmus Klaipėdą staigiai atšalo.

Sovietų Sąjunga Lietuva 
naudojosi Lenkijos silpnumu. 
Užtenka prisiminti, kad Len 
kijos su Sovietų Rusija karas 
matėsi praloštas Lenkijos ne 
naudai ir ji privalėjo sutikti 
1920 m. Spaa negarbnigą su 
tartį, tada Lietuva su Sovietų 
Rusija pasirašo taikos tiakta 

tą pripažįstant lenkiškas teri 
torijas Lietuvai.

Visos Lenkijos daromos pa 
stangos susitarti su Lietuva ne 
davė jokių pozityvų rezultatų. 
Pats dalyvavau pertraktacijo 
se Kopenahgoje, Luganoje, Ka 
raiiaučiuje, Varšuvoje, taip gi 
pasitarime Genevoje ii Berly 
ne, bet niekad negalima buvo 
išeiti iš paruošiamosios stadi 
jos. Viei^intelė buvo sudaryta 
iš trečiaeilių sutartis dėl inažo 
jo pasienio judėjimo, kurios nu 
vykęs į Kauną pasikeičiau ra 
tifikaciniais dokumentais.

Tik dėka esamčiam marša 
lui Pilsudskiui Tautų Sąjungo 
je, Genevoje, Voldemaras iš 
mygo sutikimą, patvirtinda 
mas, kad tarp Lenkijos ir Lie 
tuvos yra pilnateisė taika, o 
ne karas, kaip iki šiol SKelbda 
vo lietuvių vyriausybė.

Bet pagaliau, 1938 m. kovo 
mėn. lietuvių pasienio sargy 
bai užmušus lenkų kaicivj len 
kų vyriausybė išnaudoja fak 
tą. Lietuvai Varšuva pastato 
ultimatumą: tuč tuojau užme 
gsti diplomatinius santykius. 
Negavus Sovietų Rusijos pa 
galbos, Kauno vyriausybė ui 
timatumą priėmė. Abi vyriau 
sybės pasižada įsteigti savo pa 
siuntinybes Kaune ir Varšu 
voje užtikrinant savo krašto 
vyriausybių normalias sąly 
gas žemės, vandens ir oro su 
sisiekime, pašto, telegrafo ir 
telefono veikime.

Oficialaus lenkų diplomati 
nio punkto atsiradimas Kaune 
lietuviams buvo didelis politi 
nis sukrėtimas. Nieko nuosta 
baus, kad pirmasis lenkų vals 
tybės pasiuntinys buvo priiin 
tas labai šaltai, tačiau pradėjo 
ledai tirpti. Jau gegužės 2 d. 
Kaune pasirašoma pašto-tele 
komunikacinė sutartis, gegu 
žės 14 d. plukdymo Nemunu 
(naudinga Lietuvai), gegužės 
25 Varšuvoje susisiekimo ge 
ležinkeliais, birželio 22 Kaune 
susisiekimo oru, liepos 23 d. 
atidaryti 3-jų kelių geležinke 
liai ir pagaliau lapkričio 24 d. 
Varšuvoje sutariama spaudos 
reikalais. 1938 m. vasarą nepa 
sisekus sudaryti prekybos su 
tarties, pagaliau prie susitari 
mo prieita gruodžio 22 d. Kau 
ne. Šią papildant, 1939 m. va 
sario 18 d. turistinė sutartis. 
Be to, 1939 m. sausio 25 d. pa 
sikeičiant notomis susitarta 
steigti konsulatus Klaipėdoje 
ir Vilniuje. Lietuviai iki pas 
kutinio pasaulinio kai o Viiniu 
je savo konsulato nejsteigė.

Bet tur būt, geriausias reiš 
kinys lenkų lietuvių santykia 
ms laipsniškai normalėti buvo 
Vilniaus Vaduoti šovinistinės 
Sąjungos likvidavimas, kurios 
garbės pirmininku buvo pats 
nrezidentas Smetona. Vidaus 
Reikalų Ministerija tuo reika 
lu nutarimą paskelbė 1938 m. 
lapkričio 25 d. Jei imsime dė 
mesin, kad ši sąjunga veikė 
nuo 1925 m. ir turėjo 22.000 
narių ir nustojo būt neapykan 
tos skelbėja, tai galima pripa 
žint, kad netik laimėjome dip 
lomatinį pasisekimą, bet paša 
linome nuo kelio daug metų 
lenkų lietuvių tautu gerų kai 
myninių santykių gulėjusią 
sunkią kaladę.

Tačiau pasiliko dar viena 
sunki ir komplikuota proble

MŪSŲ ^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.
Kiekviena Lietuvos laimėji 

mą reikia įrašyti auksinėmis 
raidėmis. Jis gaunamas prie 
sunkiausių sąlygų ir aiškiai ma 
tant rusų nusistatymą prieš 
mūsų tautą, siekiant sužlugdy 
ti ją. Kaip pavyzdį galime nu 
rodyti paskutines Sov. Sąjun 
gos bokso pirmenybes, kada 
lietuvis R. Tamulis finalinę ko 
vą turėjo pralaimėti, nes to 
norėjo ringo teisėjas. Puikiai 
vedęs du pirmus roundus, R. 
Tamulis ir trečiame buvo aiš 
kus laimėtojas, bet štai įvyks 
ta netikėtumas: Jengibauanui 
pradėjus antpuolį, ’ teisėjas su 
stabdo kavą ir duoda R. Ta 
muliui perspėjimą už tariamai 
pavojingą judesj galva... Net 
ir žiūrovai yra nepatenkinti 
teisėjo sprendimu, nes jis ati 

ma. Problema lenkų, gyvenan 
čių Lietuvoje. Priminsiu, kad 
Lietuvoj turinčioj 2,5 milionus 
gyventojų, buvo 200 tūkstan 
čių lenkų. Net pačioje sostinė 
ie Kaune lenkai sudarė tiečda 
lį gyventojų. Šis klausimas bu 
vo nelengva išrišti, nes Lietu 
vos vyriausybė tvirtai laikėsi 
savo tvirtinimo, kad Lietuvos 
lenkai yra „sulenkinti" lietu 
viai, ypač sunkiausia buvo dėl 
lenkų mokyklų ir kunigų. Len 
kijos lietuviai tuo atžvilgiu bu 
vo traktuojami daug geriau.

Dirbdamas Užsienių Minis 
terijoje Rytų Skyriuje turėjau 
tiesioginį ryšį su Lietuvos len 
kų vadovais Kaune. Jų karš 
čiausias gynėjas Varšuvoje bu 
vo nenuilstamas ir pilnas dina 
mikos Vladyslaw Vielhorski. 
Protarpiais į Lenkiją atvykda 
vo patikėtini lenkų veikėjai, pa 
vyzdžiui Eugeniusz Romer.

Tik vieną kartą, būnant Kau 
ne tarnybinėje misijoje ir lei 
dus ministeriui Zauniui, gale 
jau viešai aplankyti Lenkų Są 
jungos buveinę. Buvo tai neuž 
mirštamas ir jautrus momen 
tas, kad Varšuvos vyriausybės 
atstovas pirmą kartą galėjo pa 
simatyti su Lietuvos lenkų 
veikėjais, nesudarant jiems ne 
malonumų.

Šiandien žiūrėdami nuo 1918 
metų praėjusias perspektyvas, 
aiškiai pastebėsim politines 
klaidas. Tų metų lietuvių po 
litikos vadovai buvo neprieina 
mi ir kurti mūsų tautų amžiais 
bendram sugyvenimui ir mū 
su bendriems valstybiniams 
reikalams, užmirštant taip ne 
seniai, 1830 — 1863 m., tauti 
niuose sukilimuose kartu pra 
lietą kraują. Lietuva ir Lenki 
ja, kaip dvi sesers, privalėjo už 
kart susitart ir sueit draugys 
tėn, tada tik turėtumėm tam 
tikrus šansus apsiginti prieš 
visuomet buvusį savo mirtiną 
priešą — Rusiją. Abi tautos 
kruvina kančia sumokėjo so 
vietų okupacijai ir nelaisvei. 
Išnaikinimas lietuvių tautos 
praėjo visas ribas ir šaukia į 
dangų keršto. Lenkija pasiliku 
si komunistinėje vergijoje lau 
kianti išlaisvinimo. Tokiose są 
lygose yra girtinas dalykas, 
kad abiejų šalių emigraciniai 
atstovai, supratę bendrą reika 
lą, vienodą akiiją — išlaisvin 
ti abi tautas iš Maskvos nasrų 
paduoda sau rankas.

M. Szumlakowski“.
Tai matome, kaip „broly 

bės“ treškėjai „su nuoširdumu 
ir tolerancija“ informuoja bei 
paruošia savo visuomenę. Tam 
išvadų nebereik, kiekvienas 
skaitytojas gali pilnai susida 
ryt, kaip santykiai lyginami, 
kokių santykių jiekome ir ko 
kius galime rasti, o tokiais da 
lykėliais mirgėte mirga lenkis 
koji spauda. Bet nežiūrint to, 
„Draugas“ Nr. 39, vasario 15 
d., paduodant Dr. Trimako kai 
bos santrauką, ragina baigti su 
kompleksais. Įdomu, kokie tai 
kompleksai? Kieno sąskaiton 
ir naudai? Neveltui didžiuo 
jasi lenkai, kad mūsų visuome 
nė ir jaunimas yra paruoštas. 
O lietuviai jieškodami komple 
ksų, visuomenę, vietoj paruoš 
tų, klaidina ir nustato priešiš 
kai. K-kis. 

ma lietuviui daug taškų ir tuo 
pačiu laimėjimą. Bet Jengiba 
rianas, baigęs kovą, pats nesiti 
ki dar laimėti, nes į savo kam 
pą eina nulenkęs galvą. Tik 
vėl, pranešėjui paskelbus, kad 
taškais kovą laimėjo Jengiba 
rianas, jis nusišypso. Tačiau 
moraliniu laimėtoju išėjo lietu 
vis R. Tamulis, nes jį palyde 
jo garsūs žiūrovų plojimai už 
gražiausią vakaro kovą.

Revanšinės lengvosios atle 
tikos rungtynės tarp Lietuvos 
ir Gruzijos baigėsi gruzinų lai 
mėjimu pasekmei 59 (2 :156y2. 

Pasiekta labai gerų rezultatų, 
kurių vieną tenka išskirti:’ tai 
Zalogaitytės jieties metimas 
—15,10 m. Ši pasekmė yra ne 
tik šiame sezone geriausia, vi 
soje Euuropoje, bet ir visame 
pasaulyje. Dar dvi geras pasek 
mes atsiekė Baltūšnikas disko 
metime ir jaunas Mozūra jie 
ties. Baltušniko rezultatas bu 
vo 54,44 m. ir Mozūros — 72,
79 m, kas yra naujas Lietuvos 
rekordas. Kitos pasekmės : 
vyrų rutulys — Varanauskas

— 16,87 m.
moterų rutulys — Išganaitytė

— 13,74 m (n. Liet, rėk.)
80 m. borjeriui — Maskolių 

naitė — 11,5 sek.
Į tolį — Černiauskas—7,12 m 
200 m — Židonis — 22,4 sek. 
Į augštį — Vaupšas—1,90 m. 
4C0 m — Židonis — 50,0 sek. 
1500 m — J. Pipynė — 3: 

56,0 min.
Plaukymo rungtynės tarp 

Azerbaidžano, Latvijos ir Lie 
tuvos baigėsi pirmųjų laimėji 
mu. Lietuviai, įveikę latvius, 
atsistojo antroje vietoje. Iš 
lietuvių plaukikų išsisKiria Ur 
bonas, kuris 100 m laisv. stii. 
parodė 1 ; 01,3 min. ir 200 m. 
—2; 21,8 min. laiko ir 100 m. 
nugara jaunė Federaviėiūtė— 
1 ; 32,4 min.

Nors tremties lietuviams ru 
sai įvairiausiais propagandi 
niais kanalais skelbia, kad jų 
šalyje upės medumi ir pienu 
plaukia, tačiau tikrove yra ki 

Atidarius Šv. Lauryno jūrkelį, per šį tiltą, kuris pakeis bu 
vusį Roosevelt tiltą pei upę ties Cornwall, eis didelis tarp 
tautinis susisiekimas. Tiltas yra jungiantis Kanados u JA 
V darbas. Kanada stato pamatus ir polius, o JAV visą tilto 

viršų. (CS).

ta. Paskaitykime, ką vilniškio 
Sporto korespondentui paša 

kė Vilnaįus sporto reikmenų 
parduotuvės direktorius A. 
Šerman: „šiais metais mūsų 
parduotuvės prekių asortimen 
tas žymiai turtingesnis, nr«gu 
pernai. Išvardinęs kokių pre 
kių galima gauti, jis apie ava 
lynę štai kaip sako: yra jvai 
rios guminės ir odines avaly 
nės, jų tarpe ir tenisui, kuriam 
pernai avalynės trūko. Gauta 
ir tokio inventoriaus, kurio 
pernai nebuvo. Tai stalo teni 
so stalai (net medžio trūksta! 
—K. B.), gimnastikos šiene 
lės, gimnastikos suoliukai, o 
taip pat kartys lygiagretėms“.

O kaip su kamuoliais? Per 
nai, kaip žinome, pirkėjų po 
reikiai nebuvo patenkinti — 
klausia sporto bendradarbis. 
A. Šerman atsako:

„Futbolo ir krepšinio kamuo 
liti šiemet netrūks, tačiau odi 
nių kamuolių šiemet neturime. 
Tenka padaryti priekaištą Vii 
niaus „Raudonosios žvaigž 
dės“ kombinatui. Jis prieš kc 
leriųs metus gamino puikius 
odinius tinklinio kamuolių vir 
šus, o dabar jų neišleidžia, no 
rs futbolo kamuoliai čia tebe 
gaminami“... Juokdarys tas A. 
Šerman! Priekaišto negalima 
daryti lietuviui darbininkui, 
nes jis kamuolius gamina, tik 
deja, jie Lietuvos rinkos ne 
mato, nes išvežami j „viskuo 
pertekusią" Sov. Sąjungą. Juk 
jis tai gerai žino, žino ir Lie 
tuvos sportininkai, prisiminda 
mi N. Lietuvos laikus, kada 
sporto krautuvės buvo užvers 
tos sporto reikmenimis — fut 
holais, batais, stalais ir kt.

Dar norėčiau pažymėti, kad 
Vilniaus „Sporto" paskutinis 
puslapis yra skiriamas užsie 
nio žinioms, dauigausiai Sov. 
Sąjungos satelitams, tačiau ne 
mažai pasitaiko ir iš vakarų pa 
šaulio gyvenimo žinučių. SpOr 
to redakcijai pasiunčiau laiš 
ką, užklausdamas, kodėl jie 
lietuvių sportą. Ar tai baimė 
prasitarti ką nors skaitytoja 
nieko nerašo apie emigracijos 
ms, ar baimė parodyti melste 
rių pavardes, kaip Vaitonis, 
Bagdonas, Norkus, Mikšys, 
Gvildys, Chmieliauskas, Mic

Nukelta į 6-tą psl.
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KAS JIE BUVO IR KU LT U R W E-#KRO7VIKA

Tai rašytojas, kurt pažįsta 
kiekvienas knygos mylėtojas. 
Pažinome jj Lietuvoje, o kas 
ten nepažino, čia jį galėjo ir 
gali pažinti — Montiealy, To 
ronte, Hamiltone, Čikagoje, 
Bostone. Clevelandc ii t. t., 
kur jo „Baltaragio malūnas“ 
tikrai žavėjo gausią publiką. 
Lietuvoje ji pažinome, kaip re 
voliucionizuojantį ii maištau 
jantį prieš diktatūrą ir prievar 
tavimą, už darbo žmonių tei 
sės. Tai buvo nepriklausomy 
bės laikais. Matyt. Boruta liko 
ištikimas žmoniškumo ideala 
ms ir sovietines vergovės lai 
kais, nes jam teko aštuonetas 
metų išsėdėti ir „šlovingosios“ 
.globoje“ Vilniaus Lukiškių ka 
Įėjime maskvinės okupaci 
jos laikais, ir tiktai prieš tre 
jetą metų atgauti sovietišką 
laisvę. („Sunkūs buvo pokario 
metai Vilniuje ir visoje Lietu 
voje. Neišvengiau ir aš savo 
vargu ir bėdų, gal per nesusi 
pratimą, gal ir per savo neap 
dairumą“, — konstatuoja K. 
Boruta kalinimo dienas). Ko 
ks neapdairumas arba nesusi 
pratimas, jeigu K. Boruta sa 
ko: „su savo kraštu buvau ir 
palikau savas žmogus, kuris 
už jo laimę ir gražesnę ateitį 
viską atiduotų ir glavą pade 
tų“. Deja, tenka suabejoti šiuo 
autoriaus teigimu, nes „Sun 
kūs paminklai“ jau nesiderina 
su šiuo teigimu. „Sunkūs pa 
tninklai“ — jau vis dėlto duok 
lė okupantui. . .

Labai gaila, kad gabus ir ne 
paprastai darbingas rašytojas 
vis dėlto okupanto išprievar 
taujamas. Ir nėra Lietuvoje žy 
mesnio rašytojo, kuris atšilai 
kytų okupanto spaudimui. Vi 
si daugiau ar mažiau aplamdo 
mi, sužalojami.
Kas nori išlikti liziškai gyvas, 
neišlaiko okupantinio spaudi 
mo. . . . Jeigu ne tiesiogiu sp 
audimu — kalėjimu, ištrėmi 
mu, — tai per „lenkvatas“, 
per tikybinę „toleranciją“ pa 
laužia atsparumą ir priverčia 
paklusti okupacijai. Taip yra 
atsitikę su Miškiniu, Inčiūra, 
Uždaviniu ir kt. Gaila bus ir 
K. Borutos, jeigu jis toliau bus 
neatsparus ir pasiduos išprie 
vartaujamas. . .

Ar gi K. Boruta neatskirtų 
pelų nuo grūdų — laisvės nuo 
prievartos, liaudies gerbūvio 
nuo vergijos?

Borutą mes visi, kas bent 
kiek domisi spauda, pažįsta 
me. Žinome, kad tai yra gabus 
rašytojas. Ir ką jis parašė, sa 
vo valia, kaip rašytojas-kūrė 
jas, visi tą pripažįsame ir «ė 
rimės jo kūriniais. Jeigu dabai 
Boruta rašo apie skulptorių 
Grybą, kurį mes taip pat gerai 
pažįstame ir gerai žinome jo

galime pasaky
„socialinis už

yra gabus ra 
bet. . . vis del

KAZYS BORUTA
likimą, tai jau 
ti, kad tai yra 
sakymas".

Tiesa, ir čia 
šytojo bruožų,
to, ką iš jo padarė okupantas!..

Šios pastabos daugiausia ra 
somos i špačių rašytojų pąsisa 
kymų, gal tiktai vieną kitą ske
veldrą jų darbų pažinus. Ta 
čiau tiesiog siaubas apima ga 
vus pasiskaityti jų „kūrybos" 
atsiprašant. Tiesiog baisu!

Štai į rankas pateko Baltru 
no „Pavasario srautas“. Skai 
tai ir stebiesi baisiu priority 
vu. Tai jokią kūryba ir joks ra 
šytojo darbas. Vfsi tie apsa 
kymai yia natūralistinių būdu 
(koks ten realizmas!...) parą 
šytas komunistų agitacinis re 
portažėlis, ir dar visiškai nega 
biai padarytas darbas, kurio 
ir žurnalistiniu reportažu ne 
galima pavadinti. Tai komagit 
ka. Ir nieko daugiau. Štai tų 
rinys: paskyrė nauja mokyto 
ją kažkur Dzūkijon. Kaime, ži 
norna, pagal okupanto tiafare 
tą, kurio tikslas palaužti posi 
priešinimą okupacijai, naujas 
mokytojas pirmiausia turi at 
likti uždavinį — ištikimai tai 
nauti okupantui. Todėl jis pą 
lydimas informacijomis, kad 
toks ir toks yra buvęs šaulys, 
toks ir toks buožė, toks ir ti 
naujas mokytojas ne vaikus tų 
ks okupacijos priešas. Na, tai 
ri mokyti, bet kovoti su okupa 
cijos priešais. , , Ir taip visi 
apsakymai tokie ubagiški, pi į 
mityvūs, ir niekam nereikalin 
gi, jeigu neskaityti okupanto.

Ir taip viskas eina — „kaip 
nuo liepto“. Viskas suplakta, 
„šlapia vieta“. Net ir gabūs ra 
kad iŠ rašytojo lieka tiktai 
šytojai, kaip Boruta, Grušas 
ir kiti — okupanto sunivelipo 
jami ir paverčiami luošais u 
tikrais dvasios ubagais. Tragiš 
ka! Štai, ką iš žmonių daro 
okupacija ir atėmimas lais 
vės...

Bus dugiau.

• Bitininkų ir sodininkų šuva 
žiavimas Įvyko Vilniuje. Pla 
tų pranešimą padare žemės 
ūkio ministerio pavaduotojas 
Kriaučiūnas.
o Kauno Čiurlionio vardo dai 
lės muzėjuje atidaryta kilno 
jamoĮi dailininkų darbų paro 
da. Čia savo darbais dalyvau 
ja Įvairių sovietinių respubli 
kų dailininkai.
• Klaipėdoje pastatytas nau 
jas žvejybos laivas - šaldytu 
vas „Palanga“ balandžio 24 
d. išplaukė Į pirmąją kelionę.
• Kai kurie garvežiai pertaiso 
mi ta prasme, kad ateityje ga 
lesią būti apkūrenami netik 
anglimis, bet ir skystu kuru.

PREMIJAVO DAILININKĄ VIESULĄ
lyvaus ir marionetiniai teatrai. 
Jau pasižadėjo atvykti Italijos 
„Opera de Burotini", Helsin 
kio lėlių teatras, Maskvos cen 
trinis lėlių teatras, Antverpe
no ir kiti lėlių teatrai. Be fes 
tivalio bus dar teatrų ir lėlių 
firmų parodos.

VALIUS DEMONSTRAVO 
RAIŽYMO TECHNIKĄ
Dail. Valius sekmadieni 

demonstravo medžio raižinių 
techniką Kanados grarikos ret 
rospektinėje parodoje, įvykti 
šioje mokslo centrinės skai 
tykios galerijoje.

DAILININKUI 
RIMUI KALPOKUI

proga Vilniuje, Dailės muzė 
sukako 50 metų amžiaus. Ta 
juje, suruošta jo darbų paro 
da, kurioje išstatyta 250 tapy 
bos kūrinių. Tai progai pritai 
kytą žodį pasakė Dailnnnkų s- 
gos valdybos pirmininkas dail. 
V. Mackevičius,

LIETUVIŠKAS BALETAS 
ESTIJOJE

Estijos akademiniame ope 
ros ir baieto teatre „Estonija“ 
pastatytas J. Juzeliūno bale 
tąs „Ant marių kranto“, ku 
ri statė Lietuvos teatro vyr. 
baletmeisteris ir to baleto hb 
reto autorius V. Grivickas, de 
koracijas piešė lietuvis dail. J. 
Jankus, šis Juezliūno baletas 
eina dar Rygos ir Lvivo teat 
rųose ,

LIETUVOJE ESĄS 
VOKALISTŲ PERTEKLIUS

Lietuvos kultūros ministeri 
ja projektuojanti muzikos mo 
kyklose, kurių yra Kaune, Klai 
pėdoje, Šiauliuose ir Panevė 
žy, panaikinti vokalinius sky 
riųs, nes vokalistų Lietuvoje 
jau esąs perteklius, o tie sky 
riai mokyklose yra labai negau 
sus, Vokalistų katedra liktų 
tiktai Konservatorijoje, kuri 
yrą Vilniuje (viena visai res 
oublikai),

Šį ministerijos sumanymą 
kritikuoja muzikos mokyklų 
vedėjai ir dėstytojai, įrodinėda 
mi, kad į šį klausimą nepakan 
karnai įsigilinta ir kad taip nė 
ra. kaip skelbia ministerijos ži 
nios.

Faktinai gi, okupantas »ori 
daugiau lėšų išspausti is Lietu 1 
vos, kaip okupiWJto krašto, to 
dęl jas nori paimti iš muzikos 
mokyklų.

• M. Vaitkus baigia rašyti at 
siminimus apie vyskupą Kare 
vičių. Autorius tikisi parašyti 
atsiminimus apie Žymiuosius 
lietuvių dvąsįninkus ir knygą 
pavadinti „Mano panteonas“.
• Rygos operoje gastroliavo 
Lietuvos op. sol. J. Petntške 
vičiūtė ir J. Stasiūnas — De 
mne, Aidoj .Pikų Damoj.

„The New York Times“ ba 
landžio 28 d. paskelbė Guggen 
beini Fund (Guggenheimo ton 
do), kuris išdalino l milioną 
412 tūkstančių dolerių picini 
jų, premijas gavusiųjų sąrašą. 
Tame sąraše (iš 322-jų asme 
nų, gavusių premijas), kurį su 
daro įvairių specialybių viršų 
nes, yra paskelbta ir vieno lie 
tuvio, dailininko Romo Viešu 
lo, pavardė. Jam yra paskirta 
3,600 dolerių premija už dai 
lės darbus.

Tai jau -ne pirma jo gauta 
premija.

Guggenheimo premija Ame 
likoje yra viena didžiausių. R. 
Viesulas, kandidatuodamas 
šiai premijai, turėjo patiekti 
kurių nors, savo pasirinkimu, 
kūrinių ir planą, ką jis, piemi 
ją gavęs, su ja darys. R. Vie 
sulas patiekė planą, kad jis 
premija sunaudos grafikos dar 
bams lietuvių liaudies dainų 
temomis, imant pačias seniau 
sias dainas, būtent — iš tų lai 
kų, kai lietuviu liaudis da: ne 
buvo paveikta Europos vakarų 
kultūros, Sukūręs tokių grali 
kos darbų seriją, jis nori iš 
leisti Pent 50-ties eg..cmpli<> 
rių tiražų. Dailininko tikslas-—. 
iškelti lietuvių liaudies dainų 
grožį, kuris žmonijai dai neži 
nomas ir drauge iškelti lietu 
vių kalbos, kaip vienos iš se 
niausiu, grožį ir savaimingu 
mus. Dailininkas galvoja, kad 
geriausia Įsigilinti į lietuvių 
liaudies dainų esmę jis galėtų 
bent metus pagyvenęs Žemai 
tijoje. Deja. Žemaitija dabar 
neprieinama laisvam meniniu 
kųi. , , Tat. dailininkas pasiryš 
žęs pakeliauti per tuos kraš 
tus, kvr jis galėtų gauti savo 
sumanymui daugiau medžią 
gos. Dailininko sumanymas tik 
rai gražus, todėl palinkėsime 
jam sėkmės ir ištvermės.

ANGLŲ KRITIKAS IŠKĖLĖ 
MŪSŲ MUZIKĄ

Neseniai Montrealio 
teau salėje įyyko simfoninio 
orkestro koncertas. Orkestro 
sudėtyje grojo timpamstas Jo 
nas Malaiška. „Gazette" kriti 
Kas, rašydamas apie koncertą, 
labai gražiai įvertino J. Majais 
kos rolę orkestre, ypač jam 
grojant Franco simfoniją, ku 
noje svarbi timponisto rolė. 
Iš visų orkestro dalyvių tiktai 
vienas J. Malaiška išskirtas ir 
išgirtas.

J. Malaiška, be šio simfoni 
nio orkestro, dar dalyvauja M o 
ntrealio kariniame pučiamųjų 
orkestre, kuri vasalą turėsime 
progos dažniau pamatyti vie
šai.

TARPTAUTINIS LĖLIŲ 
TEATRO FESTIVALIS

šiemet yra ruošiamas Bukareš 
te, Rumunijoje. Festiavlyje da

Ha

ŠEŠTOJO KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVA 
ŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

12—13 d. Toronte.
į kų, išverstų i anglų kalbą, ten 

nebus.
Suradau leidykią, kuri suti 

ko išleisti rinkinį, su sąlyga, 
kad aš iš anksto užpirkčiau 
600 cgz. Laimei, atsirado ir 
tokių lietuvių, kurie nuošir 
džiai skatino mane neatidėlio 
jant įgyvendinti šį sumanymą. 
Lithuanian Folk Tales pasiro 
dys dar šią vasarą. Bus išleis 
ta gražiai. Trys dešimtys dail. 
Ados Korsakaitės iliustracijų, 
gražus irišmias ir skoningas 
aplankas darys knygą tinka 
mą reprezentacijai. Nebus gė 
da ją padovanoti užsieniečiui 
bičiuliui, o ir savasis jauniklis 
ar jauniklė, kurie atatupsti, 
kaip ožiai, traukiasi nuo visko, 
kas lietuviška, nebus sunku 
prikalbinti, kad paskaitytų ją 
ir įsitikintų, jog lietuviškos pa 
sakos yra nėkiek ne prastesnės 
už kitų tautų pasakas.

Prašysiu nenumott ranka, 
bet ateiti į talką. Jokių aukų 
neprašau. Bet jeigu Tamsta iš 
anksto užsiprenumeruosi šią 
knygą, kurios kaina bus 4.50 
dol., Tamsta konkrečiai parem 
si mūsų pastangas kultūriniu 
būdu propaguoti Lietuvos vai
dą. Adresas: 85-37, 8oth Stre 
et, Woodhaven 21, N. Y., U. 
S. A. Stepas Zobarskas.

P. VAIČIŪNO „TUŠČIOS 
PASTANGOS“ 

CALIFORNIJOJE
Produktingiausias Neprik 

lausomos Lietuvos dramatur 
gas Petras Vaičiūnas savo te 
atrine kūryba tebera 
tik Lietuvoje, bet ir 
kaip šiuo kart Los 
Calif.

Keturių veiksmų 
„Tuščios pastangos”, kaip ir 
kiti Petro Vaičiūno kūriniai, 
paimti iš įvairuojančių lietu 
vių gyvenimo. Čia vaizduoja 
mas — gyveniman prasimušęs 
neturtingų ūkininkų Daubų sū 
nūs Jonas, didis mergininkas, 
egoistas, ešerys.

1958 m. balandžio 20 d. vai 
dinime Los Angeles Lietuvių 
Dramos Sambūrio Teatro 
„Tuščių Pastangų“ vaidinime 
dalyvavo: P. Marčiuška, J. Pe 
terienė, J. Kaributas, B. But 
kienė, A. Audronytė, VI. Gy 
lys, R. Giedraitienė, Ž. Balsy 
tė, Al. Giedraitis, Br. Sėliu 
kas, A. Šimonis, Br. Sehukas. 
Rež. Juozas Kaributas. Deko 
ratoria i:V. Gilys ir A. Audro 
nytė. A. G.
• Amerikietis Van Kilbernas 
Maskvoje laimėjo Čaikovskio 
vardo pianistų konkurse pir 
mą vietą.
• Išeina iš spaudos daugelio 
autorių raštų surinktinė kny 
ga „Mano pasaulėžiūra“, kurią 
redagavo kun. dr. J. Trunskis. 
Tai 325 puslapių knyga, kuri 
rinkoj pasirodys už dviejų sa 
vaičių.

1958 m. balandžio mėn.
Mokyklų reformos reikalų 

Atsižvelgiant į tai ,kad:
a) kiekvienais metais į. lie 

tuviškąsias mokyklas ateina 
vaikai vis su mažesniu lietu 
vių kalbos mokėjimu,

b) per šešetą — septynetą 
metų svetur gimę vaikai nepa 
jėgia pakankamai išmokti lie 
tuviškojo žodžio bei rašto,

i) baigę šeštadienine pi a 
džios mokyklą ir gavę pažy 
mėjimą vaikai nebepajegia pri 
siversti įsijungti į tolimesnį Ii 
tuanistinį švietimą,

d) neįsijungę i tolimesnį Ii 
tuanistinį švietimą poaugliai nu 
traukia ryšius su lietuvių ten 
druomene ir pradeda 
su tautai.

Nutarta reformuoti 
lituanistinį švietimą 
nt pradžios ir augštesnįjį švie 
timą į vieną vienetą, pratęsia 
nt to vieneto mokymosi laiką 
iki dešimties metų ir pavadi 
nant jį Lietuvių Mokyklos var 
du. (Pavyzdžiui: Dešimtmetė 
Maironio Lietuvių Mokykla 
Toronte, Kanadoje).

Pastabos :
a) Naujosioms programoms 

paruošti sudarytas komisijos 
branduolys iš mokytojų V. Ma 
tulaičio ir A. Rinktino,

b) Programos ruošiamos 
dviem konrentrais (I—VII ir 
VIII—X) metai.

c) Atskirus koncentrus, pa 
gal vietos sąlygas, leidžiama 
vadinti atskirais vardais.

d) Pagal naująsias progra 
mas pradedama dirbti nuo 19 
58-9 mokslo metų pradžios.

II. Kanados Lietuviškųjų 
mokyklų dešimtmečio reikalu

1958 metais sukanka dešimt 
metų nuo dabar veikiančios mo 
kyklų sistemos įkūrimo. Nu 
tarta tą sukaktį pažymėti iš 
leidžiant jubilėjinį leidinį ir 
paskiriant tam reikalui 1959 
metų mokytojų suvažiavimą.

Tuo reikalu apsiėmė pasirū 
pinti Kanados Kultūros Fon 
das ir jo Švietimo skyrius.

III. Pasaulio Liet. Seimo
reikalu

Prašyti Kanados L. B. Kras 
to valdybą ir Kanados atsto 
vus Pasaulio Lietuvių Seime 
pasirūpinti, kad ta proga būtų 
įkurtas visų kraštų lietuvių 
švietimą bei kultūrini gyveni 
mą derinantis centrinis orga 
nąs,

Suvažiavimo Prezidiumas.
LIETUVIŲ PASAKOS 

ANGLIŠKAI
Esu paruošęs anglų kalba 

lietuvių liaudies pasakų rinki 
nį —• Lithuanian Folk Tales. 
JAV. Anglijos, Austrilijos ir 
Kanados bibliotekose rasite 
gausybę įvairių tautų ir tau 
telių tokio pobūdžio liaudies 
kurinių, bet lietuviškų paša

I.

žūti mū

Kanados 
sujungia

gyvas ne 
tolybėse, 
Angeles,

komedija

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
30.
Netrukus po Panevėžio šventės Bagynų dvare pasklido 

žinia, kad iš Peterburgo parvažiavo pono Survilos sūhus V ik 
toras. Jaunojo Survilos vardas dar ne taip seniai pasidarė ži 
nomas toje apylinkėje. Augo jis pas tėvus dvare kaip ir kiek 
vienas kitas ponaičiukas, mokėsi Kėdainiuose, Vilniuje, pas 
kui išvažiavo į Peterburgą. Tėvai nepanoro leisti savo vien 
turčio į karo tarnybą, tad Viktoras ėmė studijuoti teisę ne ko 
kiu praktikos tikslu, bet taipsau, iš pamėgimo.

Viktoio Survilos vardą gimtinėj apylinkėj pirmiausia 
eme garsinti du šiaipjau nežymūs žmonės: jo tėvo liokajus 
Steponas Balsys ir veterinorius Dimša. Steponas, nuolatos 
sukinėdamasis Survilos valgomajame, kabinete ir salone, sa 
viškių ir svečių tarpe, jau pirmaisiais Viktoro studijų metais 
Peterburge kartais nugirsdavo gan keistu apie jaunąjį ponaiti 
atsiliepimų. Sykį tėvai, gavę iš sūnaus laišką, dalinosi Įspū 
džiais.

— Pasirodo, kad mūsų Viktoras susidomėjo naujosiomis 
teorijomis ir reformomis, — kalbėjo ponas Survila žmonai. — 
Iš jo laiško galima spėti, kad demokratinės idėjos plinta uni 
versitetų jaunuomenėje.

— Ak aš taip bijau, kad Viktoras neįsipainiotų i kokias 
slaptas draugijas. Jis toks impulsyvus! — nuogąstavo ponia 
Survilienė.

— Taip, jis impulsyvus, bet nekvailas, — ramino tėvas. 
— O kad domisi valsteičių klausimu, tai ir gerai. Iš viso ko 
matyti, kad baudžiavai atėjo galas. Kiekvieno doro piliečio 
pareiga jieškoti būdų, kaip reformą įvykdyti.

Kuriam laikui praėjus, ponas Survila pasakojo vienam 
svečiui, kad sūnus rašąs iš Peterburgo, jog baudžiavos panai 
kinimo klausimas tapęs vyriausia šių dienų vidaus politikos 
problema, dėl kurios išsprendimo vykstanti arši priešingų 
nuomonių kova. Čia ponas Survila prisislinko prie svečio ir 
nuleido balsą, bet Steponas, tuo tarpu priėjės uždegti svečiui 
pypkės, išgirdo;

— Aš nenoriu gąsdinti žmonos. Sūnus rašo, kad Rusi 
joje bręsta revoliucija. Jei baudžiavą nebus panaikinta iš vir 
šaus, tai ja panaikins iš apačios. Tamsta supranti, ką tai reiš 
kla?

Vasarą parvažiavo Viktoras. Steponas dažnai girdeda 
vo jo kalbas ir ginčus sų tėvu ir svejiais vis tais pačiais alau 
simais: valstiečių būklė, reformos reikalas, kova ir intrigos 
valdžios viršūnėse, revoliucionierių veikla. Iš tų kalbų ir gin 
cų sumanusis liokajus pasidarė svarbių išvadų: ponai ir vai 
džia išnaudoja ir skriaudžia valstiečius, baudžiava bus panai 
kinta, visoj Rusijoj gali kilti revoliucija, ciesoriaus valdžia ga 
Ii būti nuverstas. Jaunasis ponas Survila Stepono akyse pasi 
darė nenuginčijamas autoritetas.

Viktoras jau tą pirmą atostogų vasarą grįžo iš Peterbur 
go kaip demokratiškai nusiteikęs dvarininkaitis. Jis nevenge 
pasikalbėti su valstiečiais ir su dvaro tarnais. Jis greit paste 
bėjo, Stepono pranašumą, tad noromis jį švietė ir davinėjo kai 
ką pasiskaityti. Steponas atsilygindamas pasakodavo Vikto 
rui apie valstiečių gyvenimą jo tėvo ir kituose dvaruose. Vik 
toras iš liokajaus sužinojo apie Skrodskio baudžiauninkų 
skurdą, apie Paberžės filailistą kunigą Mackeviičių, Paberžės 
dvarininką Stanislovą Šilingą ir veterinorių Dimšą kaip apie 
žmones, nekenčiančius ne vien baudžiavos, bet ir tokių ponų, 
kaip Bagynų Skrodskis, Kalnaberžės ir Kėdainių grafai Čaps 
kiai ir kiti panašūs.

Paskelbus ciesoriaus manifestą, tariamai panaikinantį bau 
džiava, Viktoras parašė tėvui laišką, aiškindamas reformos 
apgaulingumą ir nepriimtinumą valstiečiams. Netrukus Ste 

pono vardu atsiuntė tokio pat turinio spaudinių, kad pats pa 
siskaitytų ir duotų kun. Mackevičiui. Neiškęsdavo Steponas 
nepapasakojęs apie Viktorą savo giminėms ir pažįstamiems.

Visa tai žinojo ir Dimša. Aną vasarą, kai Viktoias viešė 
jo tėvo dvare, veterinorius kelis kartus jį atlankė ir tuoj rado 
bendrą kalbą. Būdamas atsargus, šlėktelė be reikalo niekam 
nepleptjo, ką girdėjęs is studento, bet patikimiems įmonėms 
papasakodavo imperijos sostinės naujienas O Viktoras, paži 
nęs veterinorių kaip atsargų, apsukrų ir landų žmogų, numa 
nė, kad ateity jis gali būti labai naudingas.

Prasidėjusios po manifesto paskelbimo riaušės Lietuvos 
dvaruose Viktorą Survilą, busimąjį teisininką, labai sudomi 
no, bet jis neturėjo tikslesnių žinių, dėl ko, kada ir kaip tie 
sumišimai vykdavo. Tėvas rašė trumpai ir nenoromis, o dau 
giau tokiam reikalui tinkamų žmonių jis neturėjo. Tad nemą 
za nudžiugo .gavęs gegužės mėnesį laišką iš Stepono apie bą 
iandžio įvykius Šilėnų kaime. Laiške, be to, Steponas rase, 
<ad Skrodskis ketinąs atimti iš šilėniečių jų dirbamą žemę ir 
nukelti juos kažkur į netinkamą vietą.

Viktoras tuo reikalu susirūpino, atsakė Steponui, kad 
nuramintų kaimiečius, ir ketino parvažiavęs pats jų reikalą 
ginti. Jei jaunasis Survila būtų parvykęs, kaip ketino, bent 
birželio menesį ir į tą bylą įsikišęs, tai, galimas daiktas, Jur 
kevičius nebūtų drįsęs griebtis neteisėtų prievartos ii klasto 
jimo veiksmų. Bet Viktoras tą vasarą pavėlavo pervažiuoti. 
Nei Skrodskis, nei juriskonsultas nesitikėjo, kad kas nors iš 
kaimynų kišis į dvaro ginčą su kaimiečiais del žemes. Jurke 
vičius buvo įsitikinęs, kad, turėdamas trijų kaimo tariamųjų 
įgaliotinių pasirašytą sutikimą keltis į kitą vietą, lengvai įvyk 
dys Skrodskio pageidavimą. Jis savo praktkoj dar netųr/jo 
atsitikimo, kad teismai ar kitokios valdžios institucijos šiokiu 
ar tokių atveju nepalaikytų dvarininko pretenzijų. Del to, pa 
sibaigus rugiapjūtei, artėjant žiemkenčių sėjai, buvo nutarta 
paskelbti šilenieciams sprendmą keisti dirbamą žemę ii su 
daryti su ponu šutai tis dėl jos išpirkimo. Tuo tarpu susitar 
ta tas sumanymas laikyti paslapty. (d. b.)
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Mirė inž. Tomas Okunis
Bostone gegužės 2 d. mirė 

vienas veikliausiųjų Lietuvos 
nepriklausorųybcs laikų inži 

nierių — Tomas Okunis, ne 
priklausomoje Lietuovje ture 
jęs įvairių pareigų, bet Kiekvie 
nose pareigose būdamas vis tu 
įėjęs viešojo žodžio, atviros 
kritikos iniciatyvą.

Tomas Okunis gimė 1878 
kovo 7 Vilkaviškio aps. ir vis., 
Šelvių km. Mokėsi Manani^o 
lės gimnazijoje ir 189b m. bai 
gė Mintaujos gimnaziją. 1903 
m. baigė Maskvos universite

rudenį iš tremties Vokietijoje. 
Liko žmona ir sūnus inž. ar 
chitektas Jurgis Okunis. Mirė 
1958 V 2 Bostone, ligoninėje 
po ilgos ligos. Palaidotas Nau 
jose Kalvarijos katalikų kapi 
nėse Bostone..
i Apgailestaujant velionio 
liūdną likimą ir, kaip ir dau 
gelio tremtinių, tragišką liki 
mą senatvėje, likusiems jo ar 
timiesiems — žmonai ir sūnui 
— reiškiame nuoširdžią užuo 
jautą. J. K.

musų ^sportas
PASTABOS DEL SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ.

to Matematikos fakultetą ir 
1908 Augštąją Technikos Mo 
kyklą Maskvoje dipl. inžinie 
riaus laipsniu.

Tuoj po Didžiojo karo tarna 
vo Lietuvos Atstovybėje Mask 
voje, kur organizavo Lietuvos 
turto grąžinimą iš Rusijos.

1924 m. grįžo Lietuvon, dir 
bo Plentų Valdyboje, vėliau 
buvo Tauragės, Mariampolės, 
Alytaus apskrities inžinie 
rium.. „Lietuvos Cukraus“ b- 
vės pavedimu, prižiūrėjo Ma 
riampolės ir Pavenčių cukraus 
fabrikų statybas.

Aktyviai reiškėsi spaudoje, 
rašydamas Lietuvos statybų 
klausimais, kritiškai įvertinda 
mas naujai organizuojamus ar 
atliktus darbus.

MASKVOS LIAUDIES šO 
K1Ų ANSAMBLIS 

MONTREALY
Vadinamoji Mojsicjevo liau 

dies šokių grupė Maskvoje 
garsi jau daugelis metų. Tai 
šios rūšies ansamblis, skiria 
mas rusų liaudies šokių repre 
zentavimui. Jis dabar lanko 
Šiaurinę Ameriką. Gastiolia 
vęs JAV, kelias dienas gastro 
liavo ir Kanadoje. Geg. 6 d. Fo 
rūmo salė buvo artipilnė ligi 
pusės, gal apie 5.000. Šokėjų 
apie 50 ir simfoninis orkestras 
apie tiek dalyvių.

Spektaklis pradėtas lyrine, 
lėta daina „Ach ty sad. . .“, ku 
ri vėliau pereina j greitą a la 
„Ach vy sieni. . .” ir išvysto

Praeitą kartą rašėme apie Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių žiemos rato Cievelan 
de laimėtojus, tačiau varžy 
bos ir pergalės dar šių Žaidy 
nių nepadaro reikšmingu me 
tiniu lietuviško jaunimo sąsk 
rydžiu, kokiu jos yra. Yra svar 
bu, kad šimtai lietuvių suvyks 
ta į draugę, suranda bespor 
tuodami draugų, žodžiu, pasi 
junta lietuvių šeimos nariais. 
Tačiau ir šiemet šis suvažia 
vimas nepraėjo be kai kurių ne 
malonumų.

Štai į Clevelandą suvažiavo 
tikrai gražus ir gausus jauni

Tomas Okunis buvo nenu 
ilstamas ir neatlaidus netiku 
siems darbams kritikas. Aky 
liai stebėdamas gyvenimo reiš 
kinius, jis pastebėdavo trūku 
mus ir nepraleisdavo neiškė 
lęs viešumon. Teisingumas ir 
tvarkingumas jam vyravo 
įprieš bet kokius išskaičiavi 
mus ir dėl iškeliamųjų dalykų 
nemalonumus. Daugiausia vi 
šokių netobulumų jis iškelda 
vo per dienraštį „Lietuvos Ži 
nias“, kurių bendradarbiu jis 
buvo visą laiką. Pastebėjęs ko 
kį trūkumą arba bet kokį nesą 
žiningumą, tuojau keldavo vie 
šumon. Energingas, veiklus, 
stropus, T. Okunis Lietuvos 
iždui yra daug sutaupęs ir da 
ug apsaugojęs teisėtumo ir ob 
jektyvumo momentų.

Amerikon atvyko 1949 m.

ma į „kazačioką" — „trepa 
ką“, kuris vyrauja visą spėk 
taklį, jei išmestume visiškai 
nieko bendra su liaudies šo 
kiais neturinčius dalykus — 
mongolišką, amerikonišką fut 
bolą ir policinį numerj (parti 
zanus), tai trepakas būtų ir fo 
nas ir turinys viso spektaklio. 
Jis ir didžiarusių, ir gudų, ir 
ukrainiečių šokiuose vyravo, 
tiktai šiek tiek paįvairinamas 
choreografiškai, pridėjus dar 
gal „charavodus“. Humoristi 
niai paįvairinimai — tai ne šo 
kiai. Tat faktinai ir garsusis 
Mojsiejevas nieko nesurado ru 
sų liaudyje, kaip tiktai vieną 
„trepaką“.

Bet trepaką rusai šoka meis 
triškai. Tas jų šokis susietas 
su akrobatika u gimnastika, 
kas yra išvystyta ligi virtuoziš 
kūmo.

X
$ TAISAU
■b televizijos ir radio aparatus.^
$ H. Valiulis.

X
Skambinti po 5 vai. vak. X 

$ HU 1-4313.

Ši reprezentacinė trupė yra 
parinkta ir išmokslinta dide 
liu atsidėjimu. Šokėjos visos, 
kaip viena, o vyrai, daugiau 
parinkti pagal gabumus ir iš 
tvermingumą. Tai yra ne tik 
tai baletininkai, bet ir akroba 
tai ir gimnastai. Jie savo srity 
— virtuozai. Geras orkestras.

DE LUXE DRY CLEANERS’
H7 —6th AVENUE, LACHINE 

A i“ ^7 s ^7 i 'T Lietuviams nuolaida.
I 7 Sav: P. RUTKAUSKAS.

9 Sta Nu
$

Y?

Visumoje — spektaklį kartą 
pamatyti įdomu, bet iš spektak 
lio bent pusė programos reik 
tų išmesti, nes ji nieko bendra 
su rusų šokiais neturi.

Jeigu palygintume su tuo, 
ką turi Amerika, pav. kad ir 
su Ice Capade, tai be jokių 
abejojimų amerikinis ansamb 
lis nepalyginamai meniškiau, 
meistriškiau pasirodo, o1 spal 
vingumu, efektingumu jis be 
nt dvigubai įspūdingesnis. 
Tat, jeigu amerikiečiai norėtų 
atsirevanšuoti, jie neabejoda 
mi galėtu pasiusti Ice Capade.

J. K.
• Telefonizaciios eiga Lietu 
voje 1957 m. esą įsteigti 47 
nauji ryšių skyriai. Kolūkio 
telefonizacijos užduotis įvyk 
dyta 113%. Dabar jau esan 
čios telefonizuotos visos res 
publikos apylinkių tarybos, M 
TS-tys, tarybiniai ūkiai, Įren 
girnai ir nauji radijo taškai 
(kontroliuotam, iš centrų diri 
guojamam radio klausymuisi. 
® Kauno ruožo geležinkelio bė 
giai pakeičiami naujais, sunkės 
nio tipo bėgiais. Žvyro antpi 
las pakeičiamas akmens skal 
do. Tai įgalinsią padidinti 
traukinių eismo greitį.
mo būrys. Tik vieni jų, vyrės 
niųjų draugiškai globojami, ei 
gėsi sportiškai — „per krau 
ją“ nesiveržė į laimėjimus, ne 
vyko vien tik, kad pabaliavo 
tų, o tik garbingai pasivaržyti 
ir pabuvoti lietuviškoje mugė 
je, Kiti, užsidegę žūt būt jieš 
kojo pergalių, kad net susi 
mušti reikėjo, Ir taip gana dr 
augišką atvelykio nuotaiką su 
ardė muštynės Toronto Auš 
ros su Waterburio krepšiniu 
kais rungtynėse. Kad susimu 
šė ■— nenaujiena, bet, kad kai 
tininkai nenubausti, atseit be 
veik pateisinti, liko, tai išvada 
apie mūsų sporto vyriausiąja 
ir kai* kurių klubų vadovybė 
nevisai maloni.

Buvo ir šviesesnių dalykų. 
Pirmą kartą ne Toronte ren 
giamame Žaidynių žiemos ra

te dalyvavo ir hamiltoniečiai. 
Iš jų, kaipo mažo klubo atsto 
vų, didelių laimėjimų tikėtis 
neteko, bet visdėlto kovietės 
Rickienė - Virbickaite paėmė 
antrą vietą stalo teniso moterų 
dvejete, o ir krepšininkes, įvei 
kusios puošnias newyorkietes 
išsirikiavo trečioje vietoje. Ge 
riaušių p-lės Subatninkaitės 
ir K. Barono globotiniu. Ha 
miltono koviečių, atsiekimu 
tenka laikyti jų draugiška ir 
pavyzdingai sportiška laikyse 
na.

Torontiečiai turėjo iš visų 
gausiausią delegaciją. Vytie 
čiai, Dipl. Šefo sidabro sau 
gotojai, atvyko su pasitikėji 
mu ir Žaidynėse pasirodė dra 
usmingai bei sportiškai ir To 
ronto lietuviams gėdos nepa 
darė, o be to ir vėl Žaidynes 
laimėjo. Su didėlėmis viltimis 
i Clevelandą vyko Aušra, o 
ypač jos krepšininkai, nes jau 
tesi stiprūs Silpnais jie ir ne 
pasirodė, tik nelemtu šeštadie 
nio incidentu prarado publikos 
simpatijas ir baigmėje nesuge 
bėjo palaužti simpatingų stu 
dentų Lituanicos.

Bendrai paėmus, Kanados 
lietuviai Žaidynėse pasirodė 
gerai — taip, kaip ir priderėjo 
lietuviškame sporte veiksmin 
gai grupei. Tik ar nesportiški 
pasielgimai ir stikliuko pamė 
girnas ar nereikalauja grieztes 
niu sprendimų iš kai kurių klu 
bų vadovybės pusės?!

Yra nemažas darbas suruoš 
ti tokio masto sąskrydį: Vi 
suomet pasitaiko šiokių tokių 
nesklandumų, į kuriuos atlai 
dėsnis asmuo, paprastai, ne 
kreipia dėmesio. Tačiau Cleve 
landas šiemet sumuušė lekor 
dą. Keista, kad tokia kolonija 
nesugebėjo vienai nakčiai pri 
glausti sportininkų, kuomet to 
kiame Toronte, kur žmones gy 
vena kur kas labjau susispau 
dę, buvo nakvynių pei teklius. 
Todėl net u moksleiviams te 
ko eiti į viešbučius. Ką bekal 
bėti apie maistą! Nebuvo nė 
centrinės registracijos ar infor 
macijos ir atvykę svečiai ture 
jo parodyti daug sumanumo 
belaksiant tarp keturių mylių 
atstumos išmėtytų salių. O at 
vykusiam žiūrovui be savo žir 
gelio ar storos kišenes taksi 
patarnavimams toks salių ne 
suderinimas visiškai, bent šeš 
tadienį, sužlugdė šventės vaiz 
dą. Tokios maišaties pasėkoje 
visas šventiškumas dingo.

Taigi, buvo daug rungty 
nių, bet nebuvo Žaidynių — 
Šventės, kurią pajustų besu 
amerikonejęs lietuviukas ir ku 
rion jis kitąmet vėl norėtų su 
grįžti. — abp —

I St. Lawrence Oil
— GRYNA KUKURŪZŲ ALYVA

LENGVAI IŠPILAMOJE SKARDINĖJE!

ST. LAĄRENCE ALYVA yra leng
va ir švelni — gryna augalinė alyva, 
nepakeičianti patiekalo skonio.

Viskam, ką alyva gali padaryti, 
ST. LAWRENCE ALYVA tin 
ka geriau, negu bet kokia kita, 
kurią jūs esate kada nors var 
toję. Kanadiečiai sėkmingai 
šią alyvą naudoja jau daugelį 
metų.

SALO-

K)R SAIADS

ST.LAWRINCI

KEPIMUI, TROŠKIS1MUI

TAMS

| Prašykite NEMOKAMOS 36 puslapių g
! NEMO* RECEPTŲ KNYGELĖS „COOKING g 
I WITH CORN OIL' . . . rašykite j g
I |/AMA| The St. -Larwrence Starch Company Ltd. I 
g <V *4 If IM I port Credit — Ontario. I

Bee Hive Syrup-Durham Corn Starch — ii Ivory * 
Laundry Starch (baltų ir mėlynų) gamintojai.

į GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D- F. BELANGER 8c SONS į
| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

| GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Ląsalle. PO 8-4588. j

\ Verdun PO 6-5641 ?
$ HICKSON GROCERY

Ulus ir maišo produktai^
Pristatymas nemokamai X

Y . ii**v 241 Hickson Ave, Sav. Paul Jocas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Zdanius. TAUTOSA 

KINĖS BAGATELĖS forte 
pionui. Tai yra liaudies dainų 
gaidos su žodžių tekstais, tai 
komos fortepionui ir dainavi 
mui. Išleido Karvelis Čikaga 
je 1958 m. Kaina 1.50. Leidi 
nys gaunamas „Neprikl. Lie 
tuvoje“.

Povilas Čotkauskas. JAU 
NASIS AKORDEONISTAS. 
Akordeono vadovėlis , ir gai 
dos akordeonui. Išleido J. Kar 
velis. 1958 m. Kaina 3 dol. Lei 
dinys gaunamas „NL“ redak 
cijoje.

Dr. A. Šešplaukis. PRATI 
MINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA. Mokyklai ir 
namams. Antroji laida. Išleido 
Karvelis Čikagoje. 1958 m. 
Kaina 2 dol. Leidinys gauna 
mas Nepr, Liet, redakcijoje.
STUDENTŲ VARPAS. 1958 

m. „Sėjos“ skaitytojams siun 
čiamas priedu, o skyrium per 
kamo kaina 50 et. numeris. 
Stud. Varpo redakcine kclegi 
ja: T. Antanaitis, Z. Daihdka 
ir V. Bildušas. 52 pusi. Leidi 
nys iliustruotas ir gražiai atro

do. Adresas: Studentų Var 
pas, c. o. J. Urebiis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, Ill., 
U. S. A.

VILTIS, anglų kalba žurną 
las, kurį leidžia liaudies šokių 
žinovas Vyt. Beliajus, sukako 
15 metu. Šios sukaktuvės pa 
minėtos paskutinėje „Vilties“ 
laidoje.

TEISININKŲ ŽINIOS 19 
58 m. sausio-birželio mčn. Nr. 
23—24. Solidus numeris apim 
tim ir turiniu — 40 puslapių, 
turiny: Kremliau^ sutarčių h 
kimas, Lietuvių teisininkų Ii 
kimas, Lietuvos advokatų ta 
ryba, Pasikalbėjimas su adv. 
A. Šalna, Modernioji legi&lia 
cija. Sukaktuvininkai, Svęti 
moji teisė JAV teismuose, Lie 
tuvos teisininkų dr-ja, Mirų 
šieji, R. Skipičio atsiminimai, 
Iš darbuotės teismų srity, Kro 
nika ir kita. Leidinys įdomus 
ne tiktai teisininkui, bet ir 
šiaip kultūrininkui. Adresas: 
„Teisininkų Žinios“, 5611 So. 
Emerald Ave, Chicago 21, 111., 
USA.
• H. Korsakienės apsakymas 
„Pamoka" parodytas per Ry 
gos televiziją.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

S KAINOS PIGESNĖS 
g KAIP KITUR.

1
 6820—43 Ave. Rosemount.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.
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Muskrat 
paltu* 

duodu gerom 
sąlygom 

i i • i m o k ė t i

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
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

? A. NORKELIUNAS I
X . g
b Commissioner of the Superior Court of Montreal b
$ MONTREAL ENTERPRISES REG D. |

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. $
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) vj 

b Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. b
b 12 metų patyrimas. \

I
 i

YVON L’HEUREUX LTD. ENTERPRISES
Skelbia J
split level, bungalow, ranch tipo namus puikioje vietoje—■ b 
Beloeil, netoliese St. Hillaire kalno ir Richelieu upės, 15 £ 

y mylių į pietus nuo Jacques Cartier ar Victoria tiltų. Pil- ą 
na kaina $ 13,000 ir $ 13,500 su 3 miegamaisiais ir iš- \ 
baigtu kambariu rūsyje. Šie namai jau pastatyti ir gali- y 
mo juos apžiūrėti. Finansuoti CMHC ir statytojo su tik J 

8 $ 500 įmokėjimu. Aplankykite mūsų projektą 595 Bro- 3 
$ usseau St., Beloeil Station. Skambinti (reverse charges) X 
£ FOrest 7-5220, po 6 vai. vak. FOrest 7-2392, klausiant Y 

Mr. Harold. <

(
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALT/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kalinai 

! ' ir kiti įvairūs medžio dirbiniai '
:[ SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U C I U L I S J 
Į h f I

yra to* srities specialistai su 20 metų praktika <; 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. y 

i> Lietuviam* nuolaida. v
t Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasaile, »
5 Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162, •*
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Ekranas.
SEPTYNI PASAULIO 

STEBUKLAI S1NERAMOJE
Montrealy yra tiktai vienas 

Sineramos teatras, Blųery Pa 
rk Avė gatvėje, kur yra rodo 
mas filmas ,,7-ni pasaulio ste 
buklai“.

Sinerama yra naujas kinema 
tografijos išradimas. Paveiks 
lai duodami iškart iš trijų vie 
tų ir tokiu būdu gaunamas ek 
rane vaizdas yra visiškai toks, 
kokį mes matome kasdienmia 
me gyvenime, vaikščiodami, 
mašina važiuodami, iaivu pla 
ūkdami arba skriedami iektu 
vu. Tai yra trijų matavimų 
vaizdas su perspektyva. Tai 
yra, visai kita, negu papiasta 
me ekrane, kur matome plokš 
čius vaizdus.

Sinerama, rodydama filmą 
,,Septyni pasaulio stebuklai“, 
parodo didelę daugybę vaizdų, 
daugiausia matomų iš lėktuvo. 
Lėktuvu jūs leidžiatės į dide 
lę ir ilgą kelionę iš New Yor 
ko į Pietų Ameriką, Kur ypač 
įspūdingai parodomas vienas 
gražiausis pasaulio miestų, 
Rio de Janeiro. Iš ten perskren 
dante į Japoniją, Aziją, Arabi 
ją, Palestiną, kur nueinate tais 
keliais, kuriais Krislus nešė 
kryžių į Golgotos kalną, ir ten 
matote nukryžiavimo 
pastatytą Prisikėlimo 
čia.

Romoje parodomos 
žiaus eisenos iškilmės ir jo pa 
laiminimas iš Petro ir Povilo 
bazilikos balkono, prie kurio 
susirenka ligi 200 tūkstančių 
žmonių minia. Iš Romos jūs 
einate tuo keliu — Via Appia, 
— kuriuo Šv. Petras buvo be 
bandąs trauktis nuo persekio 
jimų. . •.■

Toliau jus lėktuvas nuneša 
ant Afrikos kontinento ir jūs 
savo akimis pamatote nepap 
rastą Afrikos gyvenimą — 

. džiunglėse, ežeruose, upėse, 
kur didžiuliai hipopotamai, iš 
sigandę lėktuvo, neria į ežero 
dugną, krokodilai bėga į upes, 
drambliai bėga į miškus. . . Ten 
matote ir didžiausius Viktori 
jos krioklius, ir Sacharos dy

Mosklo - Technikos naujienos
JAU YRA SATELITŲ SURINKTŲ ŽINIŲ

dirbtinių Žemės satelitų

vietoje 
bažny

Popie

Iš
laukta žinių, kas ten dedasi di 
deliuose augščiuose. l'uo tiks 
lu jie aprūpinti instrumentais, 
kurie radio bangomis persiun 
čia žinias į Žemę. Amerikos 
Mokslu Akademija jau paskel 
bė, satelitų surinktų žinių.

Prof. Van Allen pranešė, 
kad tūkstančio mylių augštyje 
yra labai stiprus gyvybei pavo 
jingų spindulių veikimas, ku 
rio kilmė ir plotas dar nežino 
mi.

Konstatuojama, kad oi o si 
uogsniai daug augščiau siekia, 
negu anksčiau buvo manyta. 
230 mylių augštyje dar yra ga 
na tirštai oro.

Ruošiantis žmogaus kelio 
nei į erdves, šilimos klausimas 
nesudarąs problemos.

'Taipgi konstatuota, kad pir 
mąjį JAV satelitą meteoritai 
užgavę 7 kartus, bet jo nesu 
•gadinę.

Akivaizdoje susekto nežino 
to ligšiol žmogaus kelionėms 
į erdves kliuvinio-pavojingų 
spindulių, kelionė žmogaus į 
Mėnulį gauna naują kliuvinį, 
kurį reikės nugalėti.

J MĖNULI RAKETOS 
RUOŠIAMOS ATSIDĖJUS

vyksta 
lenkty 
raketą 
nukals

nulį.
Teigiama, kad Maskva 

šiemet ruošiasi paleisti raketą 
į Mėnul|. Amerikos gi žinovai 
teigia, kad ir Amerika šiemet 
dar gali paleisti raketą į Menu 
lį, bet tam tikslui reikia daug 
pinigų. Ar jie bus duoti?

Atstovų Rūmų biudžeto ko 
misijoje aviacijos atstovas ge 
nerolas Bogart aiškino, kad 
aviacija esanti pasirengusi leis 
t i raketas į Mėnulį dar šj rude 
nį, jei bus tam skirta pinigų. 
Jų reikia 15—20 milionų. Už 
tiek bus galima paleisti 5—7 
raketas. Mano, kad bent 70% 
yra už tai, jog šūviai į Mėnuli 
pasiseks.

Raketa „Dynosoar“, kuri pa 
kiltų į antorę erdvę ir vėl nusi 
leistų su žmogum, atsieitų 150 
milionų. „Atlas" tarpkantinen 
tinė balistinė raketa masinėj 
gamyboj atseina 1,60 J,000 
dol.

dar

KETVIRTOJI SPECIALI PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ — PET—SESIJĄ

Atkelta iš 2-ro psl. 
susitarusi su nacine Vokietija. 
Šiandien Sovietų imperija tiek 
išsiplėtojus, kad sudaro rimtą 
pavojų viso Vakarų pasaulio 
saugumui. Aišku, Sovietų Są 
junga ūkiško išnaudojimo ti 
kslais, eksploatacijos tikslais 
pavergė svetimus kraštus. Tą 
patvirtino pats Chiuščiovas 
pasikalbėjime su anglų paria 
mento nariu darbiečiu Harold 
Wilson, sakydamas „aš nesu 
prantu, kam reikia užimti sve 
timą kraštą, jeigu iš jo vėliau 
nepumpuotų“. Savaime, sveti 
mų teritorijų užgrobimas turi 
taipogi politinę ir karinę pras 
mę.

Sidzikauskas smulkiai išdės 
tė, kokiomis formomis Sovie 
vergtuose kraštuose, ir ta pro 
ga nurodė daug pavyzdžių iš 
Lietuvos. Kultūros srityje —

SPORTAS LIETUVOJE
Atkelta iš 3-Čio pusi.

kus ir kiti, ir tuo pačiu pasaky 
ti, kad tremtiniai yra atsiekę 
gražių rezultatų? Atsakymo 
dar negavau.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Sov. S-gos meisteris J. 

Pipynė dalyvaus iengvųsios at 
letikos 
je.

varžybose Prancūzijo

Tikrai sakant, dabar 
Amerikos ir Rusijos 
nės, kas pirmas pasiųs 
į Mėnulį ir kas pirmas 
į Menui; žmogų. Ruošiasi tam
žygiui Maskva, bet susriūpinu 
si ir Amerika.

Pradžiai Amerika planuoja 
paleisti raketoje žmogų pake 
liauti aplink Žemę ir ji sveiką 
sugrąžinti atgal, o po to jau 
leisti raketą su žmogum į Mė

j SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

kurną su vilkstinėmis kupranu 
gariu, ir neaprėpiamais smilty 

jnų plotais.
Sugrįžę į New Yoiką, per 

skrendate Hudsono upės patil 
temis, per Empire augščiau 
sius pasauulyje namus, per 
sekvojų miškus, per augščiau 
šią pasauly upės užtvanką ele 
ktrainei, per Laisvės statulą, 
Ašarų salą ir t. t. ir t. t. Bėga 
lės vaizdų ir begalės nepapras 
tų įspūdžių, kurie žiūrovus 
jaudina.

Filmas dar eina, todėl, kas 
jo nematė ir, bendrai, kas ne 
matė sineramos, patartina ap 
silankyti, — nesigailėsite.

Dienos metu (ėjimas 2 dol. 
Užsakant, prašykite vietos vi 
dury ir arčiau ekrano.

■— J bendrą propagandinį 
aparatą įjungiami ir Lietuvos 
sportininkai, štai Sporto Nr. 
28 A. Saunoris rašo: as — gy 
dytojas chirurgas ir labai mė 
gstu savo profesiją, tačiau žy 
miai mieliau beveliju žaisti 
stalo tenisą, negu operuoti ato 
minio sprogimo bangos ir ra 
dioaktyviųjų spindulių sužalo 
tus žmonių kūnus. Todėl nuo 
širdžiai sveikinu ir pritariu ta 
rybinės vyriausybės nutari 
mui nutraukti atominio ir van 
denilinio ginklo bandymus“. 
Panašiai pasisako M. Paškevi 
Čiūtė, Pulauskas, Sviderskai 
tė. (Matyti, kad rusų daromi 
atominiai bandymai vra prida 
rę daug žalos Rusijos ir pave 
rgtu kraštų gyventojams, 
Red.).

SPORTAS HAMILTONE.
Tik dvi savaitės skirią mus 

nuo didelių žaidynių Hamilto

SIUNTINIAI LIETUVON
Žinoma siuntinių firma ORB1S siunčia siuntinius 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% y- ir daugiau.
, * Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.

* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašiną 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.

Lietuvio Advokato |*taiga

VICTOR D. ALKSNIS 
Advokatas-Notara*

62 Richmond St- West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5081
V.......... '-VX" ' 'MM . -»e=2=3<

a
|A.E. McKAGUE|

Barrister and Solicitor y 
$ Advokatas ir Notaras $ 
|Tel. EM 4-1394, EM 4-1395$ 
$ 201 Northern Ontario Bldg.$ 

330 Bay Street, $ 
$ TORONTO 1, Ontario. <

ne, rengiamų LSK Kovas de 
vynių metų gyvavimo proga. 
Į vyrų krepšinio varžybas pa 
kviestas ir Toronto LSK Vy 
tis, taigi viso penkios koman 
dos: Toronto Aušra, Toront 
Vytis, Detroito Kovas, Ročes 
terio Sakalas ir Hamiltono Ko 
vas. Be abejo, rimčiausiu var 
žovu į pirmą vietą yra Toron 
to aušriečiai, ŠA Lietuvių Žai 
dynių vice-meisteris, nors jie 
ms stipriai ,,ant kulnų“ lipa 
Sakalas ir Detroito Kovas. Vy 
rų stalo tenise susitinka Toron 
to Vytis (P. Gvildys, Nesukai 
tis, Rautinš) Detroito Kovas 
(J. Šoliūnas, Kazakevičius ir 
kt.), Ročesterio Sakalas (V. 
Grybauskas, Mačiulis} ir Ha 
miltono Kovas, kuris išstato 
savo stipriausią sąstatą — G. 
Paltaroką, A. Grajauską ir Z. 
Stanaitį. Vyrų stalo tenise vi 
si varžovai yra lygios klasės, 
taigi laimėtoją sunku iš anks 
to nuspręsti. Moterų krepšiny 
je susitinka Toronto Vytis ir 
Hamiltono Kovas, lygiai kaip 
ir stalo tenise. Visos varžybos 
įvyksta Sanford Av. N- Com 
mercial High School dviejose 
salese. Jų pradžia 10 vai. ryto. 
Po sportininkų pafado — 12 
vai. įvyks 
baigminiai

Vakaie, 
viešbutyje 
sportininkų balius, 
bus įteiktos laimėtojams tau 
rėš. Dainuos Varpo choras.

Sekmadienį, gegužės 25 d., 
tuoj po pamaldų, A V parapi 
jos salėje, Kanados šachmati 
ninku meisteris P. Vaitonis 
duos simultaną.

Taigi, visi sportininkai ir 
sporto mėgėjai susitinka gegu 
žės mėn. 24 — 25 d. d. Hamil 
tone, didelėje sporto šventėje.

klastojama Lietuvos istorija, 
naikinami istoriniai paminklai 
ir t. t.

Po diskusijų, kuriose daly 
vavo Estijos, Vengrijos, Len 
kijos, Latvijos ir kelių tarp, 
organizacijų delegatai, buvo 
nutarta priimti tuo klausimu 
specialią deklaraciją.

Žmogaus teisių 
klausimu pavergtuose kraštup 
se pranešimą padarė Lenkijos 
delegatas S. Korbonski. Jis 
nurodė, kaip žiaunai mindžioja 
mos žmogaus teisės Sovietų 
pavergtuose kraštuose, nesi 
skaitant su jokiais tarptauti 
niais susitarimais, kuriuos dau 
guma valstybių yra pasirašiu 
sios. Pranešėjas pasiūlė kreip 
tis su rezoliucija į civilizuoto 
pasaulio vyriausybes, kad šios 
padarytų politini spaudimą į 
tuos komunistinius kraštus, ku 
ne tuo atžvilgiu prasilenkia su 
tarptautinėmis chartomis ir su 
tartimis.

Venrgijos klausimas, 
negali būti nutylėtas ir tarp 
tautiniame forume tebėra neiš 
spręstas. Nežiūrint | Jungti 
nių Tautų Asamblėjos 1957 
m. rezoliuciją, Sovietų Sąjun 
ga ligšiol neatitraukė iš Veng 
rijos savo kariuomenes ir tuo 
būdu padarė dar vieną tarptau 
tinį nusikaltimą. Šiuo reikalu 
nutarta kreiptis į visas laisvo 
jo pasaulio vyriausybes, pra 
šant žygių įtraukti Vengrijos 
klausimą į viršūnių konferen 
cijos dienotvarkę.

Seimo darbas pei keltas į 
tris komisijas. Lietuvos dele 
gacija savo tarpe turėjo du ii 
gus posėdžius įvairiems lietu 
viškiems reikalams tarptauti 
ne prasme ir siauresne lietu 
viška prasme aptarti. Antras 
tų kolonializmas pasireiškia pa

with the

'Beat/
lenini;

>, ■ ■.$■ v

Garsiausias 
ei gare t inis 

tabakas.

posėdis buvo skirtas klausi 
mui

„Kraštas ir mes“.
Jame be delegacijos narių da 
lyvavo iš Vokietijos atvykęs 
Vliko Vykd. Tarybos pirm. J. 
Glemža.

Taipogi įvyko daug valandų 
užsitęsęs bendras Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos delegacijų po 
sėdis. Delegatai socialistai tu 
rėjo savus, Unijos reikalais po 
sėdžius. J. G.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

pusiaubaigrniniai ir 
susitikimai.

Royal Conhaiight 
rengiamas didelis 

kuriame

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barrister*, Selicitor*.

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4-9501
Rea.: BE 3-0978

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

100 tab. 1 mg 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm 
Largactil 
JVlultavitaminai 
Streptomycin 
Isoniazid (rimifon) 
PAS

100 tab.
1000 tab.

10 gr

$ 8.00 
$ 2.15 
$ 3.00 
$ 7.50 
3 2.60

1000 tab. 50 ingiu ,p 4.60 
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

OR B I S

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Paskola I asm. iki $ 3,000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5 %—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. 
Tiečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

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

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

Iš viso už $ 7 7.90

7
6

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

pamušalo ............
šerinės (khjonkes)1 yrd 

stiklui piauti peil. su deim 
Iš viso už $ 124.60

b

yrd. 
vrd. 
yrd. 
yrd.

10 yrd.

2

4.

Reikalaukite kainaraščių:

298 Bathurst St.
TARONTO, Ont.

• Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tėl. JA 8-5257

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

Lietuviški kainaraščiai: 

578 Wyandotte St. E. 

WINDSOR, Ont. 
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783

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 a

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. J A. 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:
3. 2 košt, arba lengv. mot.? 

paltams vii. medž. 6 yrd.? 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.tf 

vyr. paltams v. m. 6 yrd.?
pamušalo ............ų8 yrd.^Į
šerines (khjonkės)8 yrd.S 

stiklui piauti peil. su deim.ff 
Iš viso už $ 1 73.90 & 

4 košt. viln. medž. 14 yrd.?

pamušalo ................18 yrd. f

šerines (klijonkės)4 yrd.ą
Iš viso už $ 81.90 $

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mol.). ? 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti (vairias $ 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 8 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, į 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės ine j 

džiagas, maistą ir tt. ir tt.
Mažesnio formato >iuv. masina fir. „Essex” rank $ 48.50 < 

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. 1

TAIP PAT SIUNČIAME 1S KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir ? 

kitų reikmenų įvairius siuntinius. ?
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry 8 
no svorio siuntinius siųsti mum* paštu arba skspresu. 8 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. 8
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- X 
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

SAV. A. KALUZA į
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KRONAS -
VALEVIČIUS į

LIMITED 1

The Centre of Real Estate

Prieš perkant ar parduodant 

namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

0KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

DIDŽIAUSIA REAL ESTATE JSTA1GA 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. I.eonas Gasiūnas tel. LI 9-1341. 

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

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

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
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. 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

tonas tapo gegužės 1 d. įnešda 
: mas reikalaujamą sumą. Ver 
• tetų dabar sušaukti visuotinį 
; susirinkimą, nes girdima, kad 
■ apartmentų, krautuvių nuo 
! mos yra labai žemos, o taip 
: pat yra ir daugiau klausimų, 
bendram šėrininkų sprendi 

: mui. Gerai būtų jį sušaukti 
: dar prieš vasaros atostogas.

VARPO CHORAS
r atvyksta į Hamiltoną gegužės

HAMILTON
LIETUVIŲ NAMŲ KONCERTAS

Nesulaikysi upės bėgimo — 
sako lietuviškas priežodis. Pa 
našiai yra ir su Lietuvių Na 
mais Hamiltone: nors maža 
asmenų grupelė įvairiais ke 
liais stengėsi sutrukdyti namų 
įsigijimą, tačiau vanduo ne tik 
prasiveržė per tą mažą užtva 
rą, bet taip pat užliejo ne tik 
artimus Hamiltono ap. plotus, 
bet taip pat pasiekė ir tolimas 
apylinkes, net ir JAV.

Visai teisingai N L Nr. 18 ve 
damajame sakoma: „Lietuvių 
Namai bus didelis lietuvybės 
ramstis, didelis lietuvybės vei 
ksnys, kurio pabojo net slypįs 
hamiltoniškai kanadiškas na 
cionalizmas, iššokęs riboti Lie 
tuvių Namų veikimą! Ir jis tu 
rėš nusileisti prieš Hamiltono 
lietuvių vieningą pasiryžimą, 
esant gerais kanadiečiais, pri 
gimties liepimu, išsilaikyti lie 
tuviais! Lietuvių Namai ne tik 
tai švies visam Hamiltonui sa 
vo lietuviška iškaba, bet bus 
ypač brangūs lietuviškąjam 
jaunimui, kuriam priklauso 
ateitis!“.

Ir Hamiltono lietuviškas jau 
nimas, suprasdamas jų reikš 
mę, jau šiandien, tik po dviejų 
metų darbo, įsijungė i tą lietu 
višką veiklą, įrodydamas tai 
gegužės 3 d. surengtame LN 
Fondo valdybos kencerte - po 
būvyje, išpildydamas meninę 
programą, trukusią beveik pus

antros valandos. Tai V. Babec 
ko akordeonų ir piano studijos 
mokiniai, išpildę grupiniuose 
pasirodymuose eilę lengvesnio 
žanro kūrinių, ar duetuose, pa 
grieždami pasaulinių muzikų, 
prie piano vėl maži pipirai 6— 
7 metų amžiaus, lakstė klavi 
šais, kaip Liberace, o J. Kvie 
tytės - Urbonienės iš Toronto 
meno išraiškos šokių studija, 
vėl papildė puikią programą. 
Gaila tik, kad tūli asmens, eida 
mi per salę su bonkomis, truk 
dė geros programos klausymą 
ir tuo pačiu jaudino mažuosius 
programos išpildytojus, kurie 
stato pirmuosius scenoje žings 
nius. Juk taip lengvai tas bu 
vo išvengiama!

Po programos, prie V. Ba 
becko orkestro per 250 svečių 
linksmai pasišoko.

Ta pačia proga, LNF valdy 
ba išleido 68 psl. leidinelį, ku 
riame be daugybes skelbimų 
Hamiltono biznierių, randa 
mos visų šėrininkų pavardės, 
visas čarteris, spaudos atsilie 
pimai apie LN Hamiltone ir 
kt. Vienu žodžiu, jame dalinai 
atspindi Hamiltono LNF vai 
dybos darbas. Reik tikėtis, kad 
penkmečio proga, valdyba pa 
sistengs išleisti lyg ir albumą, 
be jokių skelbimų, kuriame at 
žymės tą erškėčiuotą kelią, ku 
rį teko praminti iki namų įsigi 
jimo. O LN šeimininku Hamil

24 d. ir vakare, sportininkų ba 
liuje, duos meninę programą. 
Koncertas prasidės punktua 
liai 7 vai. 30 min. Staliukų re 
zervavimo nėra, tuo tarpu vien 
tik sportininkų su sporto mė 
gėjais susidaro apie 15u as 
menų, todėl, šokiams yra pa 
skirtos dvi salės. Vienu žo 
džiu, gegužės mėn. 24 d. yra 
didžiausias prieš vasaros atos 
togas parengimas Hamiltone, 
kuris yra vertas visų dėmesio.
TAURĖS LAIMĖTOJAMS

Hamiltono LSK Kovas žai 
dynėse, jau paskyrė mūsų ko 
Jonijos biznieriai: žinomas ne 
klinojamojo turto agentas iš 
Krono-Valevičiaus įstaigos, p. 
VI. Antanaitis nupirko taurę 
už 25 dol., mėsos krautuvės 
Canada Meat Market (142 Ja 
mes St. N.) savininkas Alf. 
Kybartas taurę paskyrė vyrų 
krepšinio nugalėtojui, Artis 
tie Stone sav. VI. Kažemėkas 
ir Tri Realty A. Pranckevi 
čius, taip pat paskyrė po tau 
rę. Viso turime jau 4 gražias 
taures.

Ačiū mūsų prekybininkams, 
o tautiečiai prašomi nepamirš 
ti mūsų biznierių, nes jie remia 
lietuvišką darbą. Plačiau apie 
šias sporto žaidynes Hamilto 
ne gegužės 24—25 d. d. — sp 
orto skyriuje.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvykęs gegužės 4 d., pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis su 
tai dienai pritaikintu pamoks 
lu. Vėliau 5 vai. po pietų minė 
jimas tęsėsi parapijos saleje, 
kurion prisirinko gana daug 
žmonių, nes nevisiems beužte

SIUNTINIAI
J LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS
$ per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
> per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me-
Y džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
rs> akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
y. Užsakymai iš kitur priimami paštu. $
$ Siuntiniai pilnai apdrausti.
S Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 
$ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

ko vietos atsisėsti. Minėjimą 
pradėjo trumpu žodžiu apylin 
kės V-bos pirm. R. Bagdonas, 
pakvietęs seniausias ir daugiau

šia •'vaikų išauginusias moti 
nas užimti specialiai saleje re 
zervuotą joms pirmąją kėdžių 
eilę. Šį kartą buvo apsieita ne 
kviečiant prie prezidiumo sta 
lo, nes mūsų motinėlės labai 
nenoriai uužimdavo vietas see 
noje.

Paskaitą skaitė svečias iš To 
ronto Dr. Songaila, kuris nors 
neilgoje, bet Kondensuotoje 
kalboje išryškino Motinos rdi 
kšmę mūsų gyvenime bei jos 
įtaką šeimos, tėvynės ir lietu 
viškumo išleikymo požiūriais. 
Po paskaitos motinas dar svei 
kino J. Mikšys šeštadienio mo 
kyklos vardu, o mokinukės su 
gėlėmis rankose asistavo išsi 
rikiavusios scenoje ir paskiau 
gražų vaizdą sudarė kai viena 
po kitos nulipusios žemyn nuo 
scenos Įteikė gėles piimoje ei 
Įėję sėdinčioms motinoms. Po 
to dar simboliškai buvo apdo 
vanotos visų lietuviškų orga 
nizacijų ir biznierių įteikiant 
dvanėles arba vokus.

Po oficialios dalies šeštadie 
nio mokyklos mokiniai išpildė 
meninę programos dalį pasta 
tydami operetę, kurią režisa 
vo J. Mikšys, šokius paruošė 
A. Grajauskaitė. Tekstą vertė 
ir muziką pritaikė ir dainas pa 
ruošė Kun. B. Jurkšas. Pag 
rindini vaidmenį atliko šešta 
dienio mokyklos mokytojas 
St. Juozapavičius su visu bū 
riu jaunųjų artistų. Programa 
labai tiko jauniesiems žiuiova 
ms, o jų atlydėjusių savo ma 
mas į minėjimą buvo daug, tad 
triukšmo ir krykštavimo buvo 
pakankamai.

BANKELIO „TALKA“ 
valdybos posėdyje, įvykusiam 
gegužės 6 d. naujai pasisKirs 
te pareigomis, nes J. Giedrai 
tis, pirmininkavęs tris metus 
nuo pat įsisteigimo dienos, dėl 
pablogėjusios sveikatos pasi 
traukė iš pirmininko pareigų. 
Dabar bankelio valdyba parei 
gom pasiskirstė: A. Vamaus 
kas — pirm., J. Giedraitis — 
vicep., St. Dalius — sekr., E. 
Lengnikas — ižd., P. Giedrai 
tis — narys.

Per balandžio mėn. banke 
lis gerokai paaugo, nes balan 
sas suvestas 90,020.76 dol. su 
mai. Kitos pozicijos irgi paau 
grisios: šėrų sąskaita 53,225.14 
dol. Depositonai 18,784.42 
dol. Kasa 14,483.46 dol. Išduo 
ta paskolų iki balandžio 30 d. 
70,739.51 dol. Narių skaičius 
padidėjo per balandžio men. 7 
d., tad dabar iš viso yra 271. 
Naujų paskolų Kredito Komi 
tetas leido išduoti 9,390 dol. 
Paskolų pareikalavimas yra 
dar gana didelis ir kviečiami 
visi stoti nariais, įnešant savo 
Šerus arba indėlius, o tie na 
riai, kurie teturi tiktai vieną 
arba du šėrus, prašomi padidin 
ti, kad bankelis galėtų augti ir 
stiprėti.
HAMILTONE BEDARBIŲ 

dar yra apie 17.000 asmenų.
Yra lietuvių gana skaudžiai pa 
liestų, kuriems išsibaigia ne 
darbo pašalpos gavimas, o dar 
bo gauti perspektyvų nešima

WINDSOR, Ont.
PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Gegužės 4 d. Windsoro Lie 
tuvių Bendruomenes ruoštas 
Motinos Dienos paminėjimas 
Kroatų salėje praėjo įspudin 
gai. Apyl. Valdybos sekr. R. 
Dumčius pradėjo minėjimą ir 
rengėjų vardu pasveikino mo 
tinas, lietuvišku papročiu šven 
čiančias joms skirtą pirmąjį 
gegužės sekmadienį. Po to iš 
klausėme rašytojo Vyt. Alan 
to paskaitą motinoms. Prade 
įęs nuo D. L. K. Vytauto mo 
tinos Birutės — prieskriksčio 
niškosios lietuves motinos, su 
stojęs piie baudžiavos gady
nės — vargstančios pono lau 
kuose motinos, priminęs val
go mokyklos nuopelnus n sa 
vanorių kūrėjų laikus, paskai 
tininkas gražiais ir tiesiais žo 
džiais iškelia motiną kaip didį 
jį veiksnį. įkūnijant idealus, 
skelbtus didžiųjų mūsų tauti 
nio atgimimo vadų.

Nepriklausomybės laikais 
lietuvės vaidmuo palengvėja, 
nes čia jai jau gelbsti valsty 
bė, t. y., mokykla, spauda, la 
dio, literatūra ir menas.

Kai Lietuvos laisvei išmuša 
paskutinė valanda ir kai tai 
laisvei vėl lemta žengti į kata 
kombas, lietuvė motina vėl su 
švinta dar negirdėto didvyris 
kūmo, pasiaukojimo ir patrio 
tizmo skaisčiausiomis spalvo 
mis. Čia paskaitininkas prime 
na motinas, kovojančias dabar 
Lietuvoje, vargstančias Sibiro 
trėmime kartu pasidžiaugda 
mas, kad vistik nuo to gaibin 
gojo lietuvės motinos tako jos 
nenukrypsta.

Mūsų tremtiniškame gyveni 
me vistik pasitaiko šeimų, ku 
rios stengiasi kuo greičiausiai 
nutraukti ryšius su lietuviais 
ir lietuvybe, skubėdami pasi 
nerti į amerikonizmo arba ka 
nadizmo katilą. Čia niekas ne 
verčia išsižadėti nei savo gra 
žiosios lietuŲškos kalbos, nei 
ryšių nutraukti su savo tauti 
ne bendruomene, bet priešin 
gai, vadovaujantys šimtapro 
centiniai amerikiečiai kaip JA 
V Vyr. Teismo teisėjas W. O. 
Douglas, kandidatas į JAV pre 
zidentus Adlai Stevensonas ir 
kiti pabrėžia reikalą atejvia 
ms išlaikyti savo kalbą, pavar 
dės ir papročius. Lietuvybės 
įstatymai yra tie patys visuo 
se kontinentuose, dėl to, kur 
tik lietuvis bebūtų, jis neturi 
iškrypti iš tos didelės mūsų 
tautos tėkmės, kuri prasidėjo 
praamžių ūkanose, kuri teka 
šiandieną ir kuri tekės į atei 
nanČius amžius. Čia motina 
yra raktas grandinės is praėju 
sios kartos per savo vaikus sic 
kiančios ateinančios kartos.

to. Tokie asmenys, turėdami 
mažamečių vaikų ir turėdami 
mokėti nuomą už butą, labai 
sunkiai verčiasi. J. D.

Tremtinė lietuvė motina yra 
tas Inkaras, už kurio turi išsi 
laikyti mūsų jaunimas — mū 
sų tautos ateitis. Kokios bus 
musų motinos, tokia bus lietu 
vių tauta, tokia bus Lietuva.

Po rašytojo Vyt. Alanto pas 
kaitos choro vad. J. Sodaitis 
sveikino motinas.

Menineje dalyje Windsoro 
L. B. vyrų choras išpildė skir 
tą dainą „Oi neverk, motinė 
le“, N. Giedriūnaitė ir R. Ja 
nuškaitė deklamavo eilėraš 
čius motinoms, V. Petrauskas 
akordeonu vykusiai išpildė lie 
tuviškų dainų popuri ir ištrau 
kų iš operų. Pabaigai Windso 
ro L. B. miškus choras, vad. J. 
Sodaičio, gražiai padainavo lie 
tuviškų liaudies dainų.

Windsoro Lietuvių Bcndruo 
menės Valdybai už šį paminė 
jimo surengimą gausiai susirin 
kę lietuivai dėkingi. Žinoma, 
atsiranda ir čia tokių, kuriems 
jokie minėjimai neįdomūs, tik 
laimei tokių „kultūrininku“ 
čia labai negausu. Kor.

Atkelta iš 2-ro psl.
PADĖKA

Reiškiu gilią ir nuoširdžią 
padėką visiems tautiečiams už 
širdingas užuojautas ir daly
vavimą balandžio 9 d. laidotu 
vėse mirusio mano vyro Jur 
gio Pivoriūno. Ypač gili pade 
ka priklauso Tėvui Juvenaliui, 
OFM, už gedulingas pamal 
das, veloinio palydėjimą į am 
žiną poilsio vietą ir paskuti 
nius dvasinius- patarnavimus 
prieš mirt}. Vargoninikui Ale 
ksui Pavilioniui už gražų gie 
dojimą. Nuoširdžiai dėkoju 
Wellando apylinkės bendruo 
menei už vainiką ir surinkimą 
95 dol. aukų, nors dalinu man 
susidariusių išlaidų padengi 
mui; taipgi visems mane ?.*jau 
tiusiems ir aukojusiems. Atski 
rą padėką reiškiu Port Coibor 
ne tautiečiams už jų bendrą 
gražų vainiką ir už vųinikus 
bei gėles p. p. Staškevičiams, 
Alf. Pivoriūnui, Sonei Radvi 
aitei, pp. Jackevičiams, pp. Ma 
čiokams, pp. Kiršoniams ir ki 
tiems. Bendrai visiems, kurie 
atliko bent kokius paskutinius 
patarnavimus velioniui, ar pa 
gelbėjo man asmeniškai^ mano 
gili ir nuoširdi padėka. Dekin 
ga giminėms už skaitlingą da 
gyvavimą,, prisidėjimą, pagel 
bėjimą, gėles ir vainikus, o 
ypač dėkoju brolienei Veroni 
kai Grigienei, kuri nepabūgo 
tolimo kelio (Alebrta) atvyk 
ti, ligonį slaugyti ir jam mirus 
man padėti visuose reikaluose. 
Nuliūdusi Sofija Pivoriūnienė.

• Dailininkas Romas Viesulas 
laimėjo Philadelphijos meno 
muzėjąus premiją už graviu 
ros-oforto darbą.

M. MACIUKAS

KOKYBĖSAUGŠTOS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

I SKLYPAI
Guin Blvd, ir St. Remi Rd., į vakarus nuo Ville 

St. Laurent, Montreal saloje, arti Motropolitain Blvd.,
PUIKŪS REZIDENCINIAI IR KOMERCINIAI

SKLYPAIY
$ 25“X100”, tinka bungalow, dupleksams.

Kaina tik $ 625.—, įmokant $ 50.00, o likusi suma
$ IŠSIMOKĖTI PER 4 METUS BE NUOŠIMČIŲ.

į RA. 1-2819
. . . , ,............ .. .....................

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

I Dr. Roman Pniewski
(Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

į Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.
• 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. JĮ

$ A. M. D I K I N I S t

8 Gyvybės Draudimo Atstovas X
t* I f

The Royal Guardians <>
£ Mutual Life Assurance Company
$ 2055 Peel St., Montreal, P. Q. A

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
f Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364
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BELLAZZI-LAMY, INC įį

PO 8-S1S1 7679 G“ree S* ’ Ville Laaalle. j

Įvairi medžio italybinė medžiaga. Dury,, langų rėmai. Įj 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, stHybinis popieris. ;j 

amam;;
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 LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

(
Laidotuvių Direktorių

C. Halpin Funeral Home Reg’d J
KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.-------- Tel. PO 9-1193 |
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Sis savaitgalis lietuviškai operai Toronte!
V-d Plačiau Toronto kronikoje.
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Montrealio Skautų Tėvų Rėmėjų Komitetas 
maloniai kviečia visus — jaunimą ir senimą — 

atsilankyti i TR A D l C I N | SKAUTŲ
r.
::

::

Balius įvyks šį šeštadienį, 
gegužės mėn. 17 d. 7 avi. vakaro, 

Aušros Vartų Parajijos Saleje.
Orkestro muzika, bufetas su Įvairiais gėrimais, 
užkandžiai, turtinga loterija, šokių konkursas ir kt.

SKLYPŲ PARDAVIMAS PRADEDAMAS SU 
VIENKARTINE ŽEMIAU SKELBIAMA

IŠKARPA.
Pirmą kartą parduodami sklypai abipus ežero.
Kainos nuo 350 dolerių. Be įmokejimo, su mažu mene 
siniu mokėjimu, pradedant su $ 6.70.
Važiuoti: 11 keliu pro St. Jerome iki Piedmont. Va 
žiuoti tiesiai per Morin Heights iniestelj Alpino 
Lodge linkui ir už pusantros mylios jau Dainavoje 
. V. Peteraitis — RA 1-0614INFORMACIJOS: . ... nF ___.K. Andruskevicius — DE 2384
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Gegužes 19 d. pirmadieni — 
„VICTORIA D /X Y“, 

vasaios sezono atidarymo proga 
rengiamas

| H
Įėjimas $ 1.00. Pradžia / v. v.

Sezono atidarymo proga ši IšKARP X sutaupys Jums 
visą įmokėjimą arba šimtą dolerių, žiūrint kas žemesnis, 
už kiekvieną sklypą DAINAVOJE, jei pasiųsite ją ant 

rašų : 6597-19th Ave Rosemount, c/o DAINAVA Reg.d.

H t:

::

„Brairt h i/ 
patalpose, BURL INGTO N, Ont.

Programą išpildys 

solistas V. V E R I K A 1 I 1 S 
ir jo vadovaujamas 

KVARTETAS.
Šokiams — Benni Ferri orkestras. 

Pradžia 7 v. v.
Įvairus gaivinantis bufetas, turtinga loterija ir t. t. 

Maloniai kviečiame visus
Hamiltono ir plačiųjų apylinkių lietuvius 

kuo skaitlingiausiai atsilankyti.
TF A-bės Hamlitono Sk. Valdyba.

tunning

Vardas ir pavardė
KANADOS LIETUVIŲ 

TARYBOS
Montrealio skyriaus valdybų, 
buvusios ir naujai išrinktosios, 
susirinkimas šaukiamas si pe 
nktadienį, gegužės 16 d., 7.00 
vai. vakaro pp. Girinių bute, 
3885 St. Urbain Street. Visi, 
buvusios ir naujai išrinktosios, 
valdybų nariai maloniai prašo 
mi dalyvauti šiame perdavimo 
-priėmimo susirinkime ir pas 
įtarime.

JONINĖS PP. GIRINIŲ 
ŪKYJE

Birželio 22 dieną, sekmadie 
nį, LVLS Klubas Ponų Giri 
nių ūkyje, L Plaine, P. Q., 
apie 25 mylios nuo Montiea 
lio, už Back river, ruo 
šia Jonines. Tautiečiai infor 
muojami, kad iš anksto galėtų 
numatyti ir rezei vuoti tą die 
ną Joninėms.

• Vestuvės I. Ališauskaitės ir 
G. Levinsko Įvyko aną šešta 
dienį. Gražus pokylis buvo goi 
fo klube LaSalle, o vėliau pas 
jaunosios tėvus. Vestuvės bu 
vo gražios ir šauniai praėjo.

DR. J. š E M O G A S
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

'' 
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D IAMOS V/vKARAS NAU 
JO PASTATYMO TIKSLUI

Lietuviškai visuomenei pra 
nešame, kad gegužės 31 d. 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras ruošia vakarą su tur 
tinga ir labai įdomia progra 
ma. Pelnas — Balio Sruogos 
„Milžino paunksmėje ‘ pasta 
tymui. Visus kviečiame tą šeš 
tadienį pašvęsti mūsų Teatro 
ir jo parinkto darbo paremi 
rr.ui. Sekite skelbimus sekan 
čiame NL nr. Vakaras įvyks 
AV parap. salėje.

VARPININKŲ - LIAUDĮ 
NINKU KLUBO

nariai šį penktadienį, geg. 16 
d., 9 vai. vak. pp. Girinių bu 
te, 3885 St. Urbain St., kvie 
čiami svarbaus pasitarimo, į 
kurį prašomi atsliankyti punk 
tualiai.
AUGŠTESNIŲJŲ KURSŲ 

arba lietuviškos gimnazijos br 
andos atestatui gauti egzami 
nai pradedami gegužės 24 d., 
kada bus antrojo kurso klausy
tojams rašomasis darbas, o ge 
gūžės 31 dieną — visi atsako 
mieji egzaminai iš šių dalykų: 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos istorijos, Lietuvos ge 
ografijos, tikybos ir prancūzų 
kalbos. Birželio 7 d., 7 vai, v. 
mokslo užbaigimo aktas n bai 
gusiųjų išleistuvės, birželio 8 
d. 11 vai. mokslo metų užbaigi 
mo pamaldos. Geg. 17 ir 24 
dienomis — keliamieji agzami 
nai iš I į II kursą.. Visi egza 
minams pasiruošia.

Tel Antrašas

PASTABA : 1. Tik pirmieji dešimt pasinaudos pilna tei 
kiama lengvata. TAT PASKUBĖKITE.

2. Ši iškarpa neperleidžiama ir galioja iki bir 
želio 1 d TAT PASINAUDOKITE.

DAINAVOS BENDROVĖ.

TRADICINIS SKAUTŲ 
PAVASARIO BALIUS 

įvyks šį šeštadienį, gegužes m. 
17 d. 7 vai. vakare Aušros Vai
tų Parapijos Salėje. Kaip ir 
kasmet, balių ruošia skautų 
Tėvų Rėmėjų Komitetas tiks 
lu paremti skautų-čių vasaros 
stovyklas. Vasaros stovyklos 
yra viena 
priemonių lietuviško jaunimo 
susigyvenimui, sportui, dainai 
ir kalbai ugdyti. Šiemet skautų 
vasaros stovykla numatoma 
Ontario provincijoje prie di 
džiųjų ežerų. Tačiau ne visi 
tėvai yra pajėgūs išsiųsti savo 
vaikus kad ir į labai taupiai 
tvarkomas skautų stovyklas. 
Užtat Skautų Tėvų Rėmėjų Ko 
mitetas įvairiausiomis priemo 
nėmis stengiasi suorganizuoti 
nors dali tam reikalui lėšų.

Komitetas kviečia lietuviš 
kąją Montrealio visuomenę pa 
remti jo pastangas gausiu sa 
vo atsilankymu į balių. P. R.

iš efektingiausių

AUGŠTAS KOMISAS 
parduodant sklypus

::

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. nj. 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964 £

IsNUOMOJAMAS 
k a m,b a r y s

Ville LaSalle
Teirautis „N. L.”: PO 7-7920

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

« Pacientai priimami iš 
anksto susitarus

J 9 a. m. — 10 p. m.
5? išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
•5 5441 Bannantyne,
ji; (kampas Woodland)
| Tel.: PO 8-4547

ADVOKATAS 
fsTASYS DAUKŠA, LL. D. 

25—26 
Dame St. E. 
6-8969

Res. 5657—12 Avė., Rsm. 
RA 2-5229

Reikalingas pardavėjas atlie 
karnų ar pilnu laiku.

Turime įvairius puikius pr 
jektus mieste ir miesto 

apylinkėje.

Skambinti RE 8-5 793.

o

Suite
152 Notre 

UN

t
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; NOSIES, GERKLĖS IR J 

AUSŲ SPECIALISTAS j 
IR CHIRURGAS

1 Dr. R CHAJČLAMD I
I 78 St. Joseph Blvd. W. i 

Tel. PL .9958 |

J ADVOKATAS
J JOSEPH P. MILLER, ;
1 B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

{’Montreal. UNiversily 6-7026:!
Res.: 40 Lafleur, 

ii LaSalle, tel. HU 9-1653 Į;

|l)r.E.Andrukaitisl
| 956 SHERBROOKE E. J 
I Tel.: LA 2-7236

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame Si. E.
Montreal. UN 6-6556

A 
v*

Raštinė vakoais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

I

$
£

I. G. ELECTRIC Rd
E'.lektros

IGNAS
3260

kontraktorius 
G U RČ1 N A 5 
Curatteau

Montreal. 1 el. CL 5-5515

KLK MOTERŲ DR-JOS 
PRANEŠIMAS

Gegužės 18 d., po 11 vai. pa 
maldų, Aušros Vartų kleboni 
jos salėje šaukiamas K. L. K. 
Moterų Dr-jos Montrealio sky 
riaus visuotinis narių sus-mas, 
kurio metu pastaiką skaitys 
skyriaus Dvasios Vadas Tėvas 
J. Borevičius ir bus aptarti ei 
namieji reikalai. Po susirinki 
mo — kavutė. Visos narės ir 
prijaučiančios maloniai kvie 
čiamos atsilankyti. Valdyba.
• Mil ašiams, Kostui ir Stasei, 
šeštadienį pp. Milerių, Daude 
rių, Jasučių ir Vilimų iniciaty
va ir rūpesčiu DLK Vytauto 
klube buvo surouštos 25 metų 
vedybinės sukaktuvės, kuiiose 
programą vedė Antanas Vaup 
šas ir dalyvavo apie 150 asme 
nu.
• Pp. Benstead, motina su dūk 
ra iš Vancouverio lankėsi Mo 
ntrealy ir dukra, kaip ksiiofo 
niste .koncertavo keliuose klu 
buose. Iš Montrealio išvyko į 
Toronto.

LAURENTIAN 
SOMMER HOTEL 

išnuomavimui 
ar pardavimui.

Pilnai įrengtas, 34 miegamų 
jų viešbutis puikiame stovy 
je, 10 akrų puikios žemės, 
frontas ant Carre ežero kran 

to. Tinka suaugusiųjų arba 
vaikų stovyklavimui. Parduo 

damas dėl nesveikatos.
Teirautis RE 7-840G.

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI: 
Gyvenamus namus, apartnientus, 

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 1957 m. siekia $ 1.000.000,00

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

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

SKOLINKIS kredito kooperatyve

O

C

Santaupos
Paskolos

pilnai apdraustos. Augštos palūkanos, 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120;'
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambaryj;

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

C b i r o p o d i s t a s—kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery
6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal.. <

NEPAPRASTAS ĮVYKIS— LIETUVIŠKA OPERA 
Iš Chicagos atvyksta „Rigoletto“ 

pamatyti lietuvišką operą, te 
pasiskubina iš anksto įsigyti 
biletų. Likusieji bus parduoda 
mi prie įėjimo i Eatono atidi 
toriją. Tat šį savaitgal) visi į 
lietuvišką operą!
TORONTO VYTIS PRADĖ 

JO FUTBOLO SEZONĄ 
Stikmadicųį Vyčio futbole’ 

ninkai rungtynėmis su inaxe 
doniečių vienuolike pradėjo 
futbolo sezoną. Rungtynes bai 
gėsi be pasekmės 0 :0, nors vy 
tiečiai aikštėje labjau vyravo. 
Vytis, kuris yra iškiliausias lie 
tuvių vienetas Š. Amerikoje, 
pernai buvo laimėjęs lygos 
meiste*ystę, kuri, tikimasi, bus 
apginta ir šiemet.

Žaidimai vyksta Bradview 
Ave., YMCA stadione trečia 
dieniais ir Orillen stadione, 
Broadview g-vių kampe.

JAUKI ARBATĖLĖ
Caritas skyr. šv. Jono par. 

tialėje sekmadienio popjetėje 
surengė jaukų pobūvi - arba 
tėlę su šokiais, kuiioje buvo 
gana daug jaunimo, ypač egza 
minus baigusių studentų. Pa 
našūs blaivūs vakarėliai lau 
kiami dažniau.

Tai bus gal vienintelis toks 
įvykis, kad visa opera atvyks 
ta i Toionto iš Čikagos ir čia 
parodys gaišiąją Verdi operą 
„Rigoletto”. Didelis kolekty 
vas, puikūs solistai, choras, 
baletas, simfoninis orkestras, 
— visa opera, kaip turi būti, 
su savu dirigentu. Apie solis 
tus, dirigentą, chorą ir baletą 
plačiau buvo parašyta pereita 
me Nepriklausomos Lietuvos 
numeryje. Dabar pažymima, 
kad opera statoma Eatono au 
ditorijoje, kuri yra Yonge n 
College sankryžoje, šį šeštadie 
ni, gegužės 17 dieną, 7.30 vai. 
vakaro, punktualiai. Biletų kai 
nos žemos ir visiems prieina 
mos.

Daug biletų užsakyta iš To 
ronto apylinkių, net ir tolimes 
nių, kaip Noranda, Rochester, 
Windsor, Montreal, nekalbant 
apie artimesnes kaip Hamilto 
nas, St. Catharines, Niagara, 
Buffalo, Wellandas. Kas nori

« Tiltas Jacque Cartier per 
tvarkomas — liejamas asfal 
tas.
• Amlit B-vė ši vasaros sezo 
ną dar versis statybinių medžią 
gų pardavimu, o ateityje nu 
mato verstis tik nekilnojamojo 
turto, daugiausia žemės skly 
pu, prekyba.
• P. Milaknienei, verdunietei, 
padaryta operacija.
© Westmount parke atidaryta 
gėlių paroda, kuri truks apie 4 
savaites.
® Notre Dame ligoninė pernai 
turėjo 464,096 dol. nuostolių.

Raštinė:

g
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja k

129 Grenadier Rd., į
i(2 namas nuo Roncesvalles^

TORONTO '

I Dr. P. MOKKIS
| DANTŲ

X Vakarais
pagal

X 1082 Bloor W., Toronto 4.
© (į rytus nuo Dufferin St.)

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

1 E 1-4250

A. L I DŽIUS, B. L., 
tįsis Notaras 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai. 

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai. 

91 Roncesvalles Avė. 
Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE 6-5613.

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

(netoli Dundas St.;
TORONTO
Tel. LE 2-4108

-WA'. 'SS&SSSSSSSSS' 'r''

Dr. A.Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, suwitarur 
Naujas kabinetai
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