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Montrealio lietuviu šeštadieninės mokyklos pabaigusios mokslo metus — mokiniai ir mok .tojai — užpakalyje iš kaire : AV 
mokyklos vedėja Šes. Felicija, A. Kavaliūamtė, p. Jokūbaity tė, p. Baršauskienė, p. Blau'dz iūnienė, p. B.auzdžiūnas, Ru.-,© 
mounto mokyklos vedeja E. Navikėniene ir p. Baltuoniene. Foto V. Kerbeho.

YRA NETE1SINDIDŽIOSIOS TAUTOS IR DABAR 
GOS MAŽOSIOMS

Libano tragedija. — De Gaulle rūpesčiai. — Kipro salos nege 
rovės. — Montrealio arkivysku po žodis dėl nešvarios spaudos.

, — Mcmillan JAV ir Kanadoje.
svetimoji invazija vis dar augo 
ir ėjo pirmyn.

Ne be tų pačių preižasčių, ne 
be Maskvos kurstymų, ir Pran 
cūzija turi bėdų Alžyre. Ir nau 
jasis Prancūzijos premjeras tu 
ri didelių rūpesčių. Ilgai užtru 
kęs Alžyro karas, kaip ir anks 
čiau buvę sunkūs karai Indoki 
nijoje, Prancūzijai labai daug 
kainoja, dėl ko
PRANCŪZIJOS FINANSAI 

ATSIDŪRĖ SUNKIOJE 
PADĖTY.

Gelbstint valstybę nuo sunku 
mų, de Gaulle paskelbė pasko 
lą. Tam tikslui sutaria visų si o 
vių žmonės, išskyrus bolševi 
kųs, kurie laukia Prancūzijos 
bankroto.

De Gaulle sunki padėtis ir su 
karu Alžyre. Neatrodo, kad de 
Gaulle deklaracija patenkintų 
Alžyro sukilėlius.

Trečias De Gaulle rūpestis, 
tai konstitucijos reforma, kuri 
taip pat yra „kietas riešutas“. 
Jai rimtai ruošiamasi.

Šiaip, de Gaulle laikosi labai 
rimtai. Jis ne tiktai neveikia pa 
ts vienas, nes dilba su srovių 
lyderiais, bet ir sukilėlių gene 
rolų atžvilgiu pasielgė laba^ro 
tingai, dorai ir valstybingai.
DE GAULLE LAIKYSENA 
PERDĖM VALSTYBIŠKA
Jis nepripažino „gelbėjimo 

komiteto“ ir Alžyro reikalų tv 
arkytoju paskyrė vieną valdžiai 
atsakingą asmenį.

Užsieniuose yra susirūpini 
mo tiktai vienu klausimu : ar de 
Gaulle rimtai laikysis Maskvos 
atžvilgiu? Nes ankstyvesnė jo 
laikysena, karui pasibaigus, ne 
buvo visai vakarietiška ir sude 
rinta su kitų demokratijų nusi 
statymu. Kol kas šio aiškumo 
dar nėra, bet iš to, kad Maskva 
pasisakė už bolševikinę prancū 
zų opoziciją, galima spėti, kad 
de Gaulle antrą kartą Maskvon 
neskubės. Dar svarbiau, kad
DE GAULLE KABINETAS 

KVIEČIA DULLES Į 
PARYŽIŲ,

kur, aišku, bus išsiaiškinami 
svarbiausi klausimai. Po Dulles 
atsilankymo daugiau paaiškės,

DB PREMJERO MCMIL 
LAN LANKYMASIS

JAV ir Kanadoje yra praėjęs

Vakarai neorganizuoti, vei 
kia kuris sau ir todėl jų veiks 
mai nesttsiekia gero tikslo. Va 
karų kultūrininkai nesugeba su 
daryti vieningo fronto kovoje 
už teisingą ir kultūringą tautų 
ateitį. Vakarai nesugeba šutan
ti jėgų ginti *r mažas tautas 
nuo užpuolimų. Todėl maža 
LIBANO VALSTYBĖ GYVE 
NA TRAGIŠKUS ĮVYKIUS.

Egipto diktatorius' Nasser, 
pats buvęs užpultas, bet Jungti 
nių Tautų apgintas nuo užpuoli 
mo, dabar puola mažą Libano 
valstybę. Ne atvirai, bet klastin 
gai — siųsdamas perregtus sa 
vo karinius dalinius į Libaną, 
kad šioje valstybėje paimtų vai 
džią jo šalininkai ir Libaną pri 
jungtų prie Arabų Sąjungos. 
Tokiu būdu
LIBANAS TAPO NAUJU AG 

RESIJOS MAZGU,
kurį per Nasserą užmezgė Ma 
skva. Rusų imperializmas neri 
msta, nes jo išsilaikymui reikia 
naujų aukų, be kurių jis nega 
lėtų išlaikyti savo dinamikos ir 
pats pradėtų irti iš vidaus. Jau 
turėdama didelę praktiką „čužy 
mi rukami zagrebat žar“,
MASKVA TOLIAU VYSTO 
SAVO OFENZYVA VIDURĮ 

NIUOSE RYTUOSE.
Nepasisekus su Iraku ir Jor 

danija, puolimus nukreipė į pa 
čia silpniausią vietą — į Liba 
ną. Sąmokslas pasiekė taip toli, 
kad šiomis dienomis vyksta at 
kaklios kovos pačioje šalies sos 
tinėje — Beirute, kus sąmoksli 
ninkai buvo prasiveržę ligi pat 
prezidento Šamuno rūmų ir 
juos puolo. Puolo ir ministerio 
uirmininko namus. Atrodo, kad 
sąmokšhnirtkams nepasisekė.

Libane dabar lankosi Jungti 
nių Tautų delegacija. Bet jŲtik 
tai stebėtoja. JT mokėjo apgin 
ti Egiptą nuo užpuolimo, bet ji 
„nemoka" apginti Libano, nes 
Libanas yra maža valstybė.

IR JAV NIEKO EFEKTY 
VAUS NEPADARO, 

nors laikantis iškilmingai duo 
to Eiscnhowerio plano, JAV tu 
retų sudrausti svetimųjų invazi 
ją į Libano valstybę. Teigiama, 
kad JAV Libanui pasiuntusi gi 
nklų, — gal gi ten bus išlaikyta 
teisėta vyriausybė, bet ligšioi

Mielą
BIRUTĘ PŪKELEVIČIŪTĘ,

Jos mylimai Mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučia 
Birutė ir Juozas Daniai.

PRICE 15 Ct. XV11I METAIMONTREAL, 1958 in. BIRŽELIO-JUNE 18 d.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLAS
lietuviškai. Kai eini tom gat 
vėm, jautiesi, kaip Panevėžy ar 
T roškūnuose.

Apie jį, kaip saigyba vis šne 
kučiuojas lietuviai. Union Avė 
kaukia masinu motorą', Lituani 
kos square Dariaus-Girėno pa 
minklas tau šneka lietuvi, apie 
įaunosios Lietuvos didvyrius.

— Tautininkų kongrese vy 
kęs puikiausiam Statier hotely, 
pasisekęs. Dalyvavo 250 asine 
nu. Baliuje dalyvavo iš Montre 
alio K. Andruškcvičius ir buvu 
šieji O. Stankūnaitė, Bruzgele 
vičius ir Parojus.

— Amerika pasiūlė liepos 1 
d. derybas dėl atominių bandy 
mų sustabdymo.

— Kanadoje praėjusį savait 
galį žuvo 16 asmenų kelionių

jau puošia Lituanikos sąuarą, 5 
medžių sargyboje. Paminklas 
gero granito, tik vėliavai stie 
bas jį užmuša, nes nuo tilto at 
rodo, kad tai paaugštinimas 
stiebui!

Jame užrašai susilieja su gra 
nito spalva ir priėjus reikia jieš 
koti.

Laukiama dar reljefų Da 
riaus-Girėno, kurie bus įlieti į 
paminklą.

Vieta yra lietuviams istorinė, 
nes čia išlipę iš laivų, dar su tar 
belėm, prieš šimtmetį, lietuviai 
ir pradėjo kurtis, čia 2 lietuvių 
bažnyčios, klubas, klubelis ir 
visad aikštėje suolai užsėsti 
šnekančiais lietuviais. Čia Gra 
nd, Union, Lozimier St. ir Litu 
anikos square dar ilgai kaluės

svarbių pasitarimų ženkle, kaip 
dėl įvykių Prancūziojje bei Ru 
sijoje, taip ir dėl kitų tarptau 
tinių įvykių išsiaiškinimo ir su 
derinimo.

Kanadoje McMillan lankymą 
sis buvo apstatytas labai iškil 
mingai. Jo garbei Ottawoje bu 
vo specialus senato ir parlamen 
to rūmų susirinkimas, kuriame 
McMillan pasakė svarbią kalbą, 
budinančią DB santykius su sa 
vo bendruomenės šalimis ir ta 
rptautinę padėtį.

Mcmillan ir Kanados premje 
ras Diefenbaker apdovanoti 
garbės doktoratais.

Didžiųjų valstybių ir didžių 
jų tautų nesusitarimo vaisius 
yra ir
ĮVYKIAI KIPRO SALOJE, 

KUR UŽVIRĖ NAUJOS 
KOVOS,

dabar jau kilusios iš susidūrimo 
graikų su turkais. Šios abi tau 
ros sudaro Kipro salos gyvento 
jų daugumą, bet graikai reika 
lauja Kipro prijungimo prie 
Graikijos, oturkai prisijungimo 
prie Turkijos, ir nesutariančios 
šalys pradėjo kruviną tarpusa 
vę kovą.

Kanados vidaus gyvenime, 
paėmus konservatoriams vado 
vavimą, vyksta žymių pakeiti 
mų.
KANADOS TEISINGUMO 

MINISTERIJA 
SUSIRŪPINUSI

kai kurių veikiančių i taty 
ir ruošia jų reformą. Be ko

dėl 
mų 
kita susirūpinta vatj- „nešvaria 
literatūra“, kuriai Kanadoje da 
dar yra atviros durys. Ruošia 
mas įstatymo pakeitimas. Ir 
Montrealio arkivyskupas
KARDINOLAS P. E. LEGER 
PASISAKĖ UŽ AMORALI 

NĖS LITERATŪROS 
SUVARŽYMĄ.

75 metų Šventos Širdies Lygos 
sukaktuvių proga nuo Montrea 
lio Šv. Juozapo katedros laiptų 
jis kalbėjo 100,000 žmonių ir

Teisingumo ministerio Fulton 
nusistatymą palaikė.

ĮDOMU, KAD RUSIJOJE 
GRĮŽTAMA PRIE 

STALINIZMO.
Chruščiovas jau likvidavęs 

Malenkovą ir ruošiasi likviduo 
ti Gomulką. Stalimstai kelią 
galvas ne tiktai Maskvoje, bet 
ir satelituose. Nusialinimo lai 
kotarpis jau skaitomas seniai 
pasibaigusiu, nes Chruščiovui 
labai patikęs Stalino diktatūros 
sostas.

Su grįžimu į stalinizmą, di 
ngsta šviesesnės ateities viltys, 
todėl ir
LIETUVOJE ATGYJANTI 

PARTIZANINĖ KOVA.
Esą faktų, kad dabar pagyvė 

jusi, jau buvusi susilpnėjusi, 
partizaninė kova. Dabar Lietu 
voje esą naujų partiazninių tau 
tos pasireiškimų prieš okupaci 
ją-

Iš kitos pusės, Maskvos dik 
tatoriai bando naujus ėjimus ir 
naujus prasiveržimus. Dabar, 
kai JAV reiškiasi nedarbas, nes 
dar apie 4,5 mil. darbininkų ne 
turi darbo,
MASĖMS PATRAUKTI SA 
VO PUSĖN MASKVA PA 

SIŪLĖ JAV IŠPLĖSTI 
PREKYBĄ.

Esą Rusija Amerikoje užpilk 
tų ištisus fabrikus, kas JAV be 
darbiams duotų uždarbių ir su 
mažintų nedarbą. . . Ir lietuviai 
bolševikai jau įjungti į šią pro 
pagandą — Bimba, Andrulis ir 
tt. jau varo propagandą. Žino 
ma, šitie Maskvos agentai nesą 
ko, kad „visko turinti sovietija” 
reikalinga Amgrikos pagal 
bos. . .

— Doktoratais apdovanojo: 
Baltimores universitetas prezi 
dentą Eisenhowen ir DB pi em 
ierą Mcmillaną, o Mičigano uni 
versitetas Vakarų Vokietijos 
prezidentą prof. T. Heuss, ku 
ris, lankęsis JAV, lanko Kaan 
dą.
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Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

JONINIŲ LAUŽASPABALTIEČIŲ VARŽYBOS

22

Šių metų pabaitiečių sporti 
ninku varžybos, po anksčiau 
Įvykusių krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso susitikimų, bus tę 
siamos toliau birželio 21
d. Tomis dienomis Čikagoje 
bus lengv. atletikos pirmeny 
bės, kuriose dalyvaus lietuvių, 
latvių ir estų sportininkai. Pir 
menybių pradžia birželio 21d. 
(šeštadieni) 2 vai. Hanson par 
ko stadione.

Šių pirmenybių proga, birže 
lio 22 d. 3 vai. tame pačiame sta 
dione įvyks Vidurinių Vakarų 
apygardos futbolo susitikimas 
tarp lietuvių ir latvių futbolo 
rinktinių.

DAUGYBĖ PIKNIKŲ
Orui atšilus, vis mažiau yra 

ruošiama pramogų salėse ir dau 
giau gamtoje. Dabai tiniu metu 
jau yra prasidėjęs piknikų (ge 
gužinių) sezonas ir kiekvieną 
sekmadienį bent 4—5 organiza 
cijos rengia tokias pramogas. 
Labjausiai mėgstamas yra Bu 
čo piknikų daržas Willow Spri 
ngs, III. vietovėje, kur ir vyksta 
daugiausiai piknikų. Čia birže 
lio 15 d. buvo „Naujienų“ dien 
raščio piknikas, birželio 22 d. 
bus Balfo, birželio 29 d. — Lie 
tuvių Bendruomenės, liepos 4 
d. — Lietuvos Vyčiui ir t. t.

— JAV karo vadovybė kelia 
reikalavimą padinditi karit>tme 
nę 55,000 asmenų, kad prisiar 
tintu sovietijos jėgoms.

Mažosios Lietuvos Bič. dr-ja 
ir Čikagos Vilniaus krašto lietu 
viii s-ga rengia tradicinį Joni 
nių laužą birželio 21 d. J. Spai 
čio darže. Tokių laužų progra 
mos gana įdomios ir sutraukia 
nemaža žmonių.

DARBŠTUS ŽMOGUS
čikagiečių tarpe yra kua. B. 

Sugintas, kuris čia tenka aukas 
lietuviškoms šalpos bei mokslo 
įstaigoms. Jis birželio 8 d. Bal 
fui pasiuntė 1,040 doi., Vasa 
rio 16-sios gimnazijai ^100 dol. 
ir Saleziečių gimnazijai Itali 
joj 240 dol. Iš viso kun. B. Su 
gintas turi 52 gimnazijų rėmė 
jų būrelius. Jis gimnazijų para 
mai jau yra surinkęs 41,200 
dol.

— Amerikos Lietuvių Inži 
nierių ir Architektų s-gos pava 
sarinė išvyka birželio 21—22 d. 
d. Linkij vasarvietėje, Christie 
na Lodge, Edwardsburge, 
Mich.

— Minint tragiškojo Birželio 
sukaktį Illinois gubernatorius 
William G. Stratton tą dieną pa 
skelbė „Baltic Day“.

— „Sporto Žinių“ laikraščio 
administracija iš Cleveland© 
persikėlė Chicagon. Dabar ad 
ministratoriaus pareigas eina 
Jeronimas Gaižutis, 8459 So. 
Paulina St., Chicago 2C, Iii. Šio 
laikraškio redakcija lieka seno 
je vietoj 
Cicero 50, III.

1330 So. 51st Avc.,

• Montrealyje šiemet vyko Darni 
nijos skvere, prie Nežinomojo 
kario paminklo, estams vado 
vaujant. Trys pabaltijo tautos 
— estai .latviai ir lietuviai — 
susirinko prie paminklo, kur 
tautiškai pasirėdžiusios n.ergai 
tės padėjo vainiką. Adv. St. 
Daukša pasakė dienai pntaiky 
tą kalbą prancūziškai ir angliš 
kai. Sugiedojus Kanados him 
na, kalbėjo kiekvienos tautybės 
atstovai. Lietuvių vardu kalbė 
jo Montrealio Seimelio Prezi 
diumo vicepirmininkas santy 
kiams su kitomis tautomis L. 
Norvaiša-Girinis. Nuoširdus, 
gražiai pasakytas jo žodis, jau 
dino susirinkusius tautiečius, 
kaip ir Adv. St. Daukšos, kuris 
labai gražiai konstatavo rusų 
genocido faktus ir veiksmus, 
ne tiktai prie ši7 metų, bet ir 
sekančiais metais, ir ligšioi jie 
siliaujančias okupanto vykdo 
mas iš Pabaltijo kraštų masines 
žmonių deportacijas. Po tautų 
atstovu kalbų buvo jų tautiniai 
himnai. Minėjimas užbaigtas D 
B. imperijos himnu.

Po to minėjimo, per visos Ka 
nados radio tinklą buvo birželio 
genocido minėjimas, pertrans 
liuotas iš Windsoro radio sto

et. ir tre 
dar 8 et.

Quebec©

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
kalavimą būti laisvomis nepri 
klausomomis.
• Montrealio tramvajų taniau 
tojai, 5000, pasirašė darbo su 
tartį, pagal kurią jiems pakelia 
mas atlyginimas 28 et. už dar 
bo valandą, sekančiais metais 
bus pakeltas dar 10 
čiais metais jie gaus 
už darbo valandą.
• Nauji suvaržymai, 
provincijos seimelis išleido įsta 
tymą, kuris uždraudžia gerti 
svaiginamuosius gėrimus auto 
mobiliuose ir pakelių sustojimo 
vietose lygiai vairuotojams, ly 
giai keleiviams. Kas nesilaikys 
šio įstatymo, bus baudžiamas 
kalėjimu iki 3 mėnesių.
• Kailiadirbių sąjunga, turinti 
apie 2,000 narių, pareikalavo 
35 valandų savaitės ir 74 dole 
rių savaitinio uždarbio.
• Streikuoja, jau nuo kovo mė 
nėšio, Hyde Park Clothes siuvė 
jai reikalaudami geresnių dar 
bo sąlygų.
• Montrealio universitetą, pran 
cūzų, šiemet pabaigė 905 diplo 
mantai, gavę diplomus įvairių 
specialybių šakose.

GRĮŽTA LIETUVON
F. Tumėnas, į Kanadą atvy 

kęs prieš 30 metų,, įkalbinamas 
giminių, kurie grąžinti iš Sibi 
ro (aišku — jie rašo verčiami 
okupanto ir giria okupacines są 
lygas todėl, kad kaip nors įsi 
gerintų tam okupantui), nuta 
ręs grįžti Lietuvon. Jis gyveno 
Fort William, Ont. Plinkėsime 
jam laimes, bet kad jo gražios 
viltys suduš, tai tegul atsimena 
šį mūsų palydą. . .

Be F .Tumėno į Lietuvą dar

labai gerai — kalbos, himnai ir 
dainos gerai buvo girdimos ir 
tai padaryta labai gražiai, todėl 
Windsoro tautinėms Pabaltijo 
grupėms ir Windsoro stoties 
vedėjams priklauso didelė pa 
baltiečių padėka. Dėkingi turi 
me būti KLB Wmdsoto ap. pir 
mininkui Petrui Januškai, kuris 
nestinga iniciatyvos ir pasiry 
žimų savo iniciatyvai vykdyti.

— JAV Baltieji rūmai, ry 
šium su Birželio baisiojo minė

esą pasiruošę grįžti iš Fort Wil 
liam ir Port Artimi p. Sergau 
tis ir iš Toronto p. Lebedžiu 
nas, anksčiau gyvenęs Montrea 
lyje. Norėjęs Lietuvon grįžti 
dar vienas montrealietis, bet 
Maskva jo nepriima, nes jis se 
nas ir toks nenaudingas. . .

jimu, pareiškė, kad Amerika ir 
toliau rūpinsis Pabaltijo tautų 
byla ir nepripžins jų įjungimo 
į Rusijos imperiją.

Ir Amerikos darbo masės, mi 
lioninės Darbo Unijos, pareiš 
kė, kad jos nesvyr uodimo.; pa 
laiko Pabaltijo tautas ir jų rei
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« z « z z 7 « z to sąjungoje Prancūzija cianai
vaidina?

De Gaulle pažįstą sako, jis iš 
jaunų dienų nešiojasi mintį, 
kad turįs pašaukimą savo tau 
lai padaryti reikšmingą žygį. 
Tą pastebėję, ir į jo stuomens 
augštį atsižiūrėdami, draugai 
mokiniai karininkų akadetrujo 
je jį praminė „didžiuoju aspara 
gu”. Paryžių iš nacių 1944 m. 
išlaisvinus. De Gaulle savo tau 
tiečiams pareiškė:

„Pajučiu ir protu prancūzai 
nusprendė ryžtis įkūnyti du da 
lyku, be kurių nieko didingo ir 
įžymaus nebuvo niekad sukur 
ta: tvarką ir karštį. Jie. nori res 
publikinės tvarkos su vien, 
stipriu autoritetu — valstybės. 
Jie nori degti karščiu, kuiis, tei 
sės ir broliškumo pagrindu, ku 
rs naują tautos gyvenimą“.

Kitu atveju jis sakė: „Tautai 
reikia sielos, valstybei autorite 
to“.

Respublikos vis kaž kuo ne 
galuodavo. Kaltinla partijos, 
kulių būdavo daug, o vadai ne 
sugebėdavo ilgam sudaryti au 
toritetingų pastovių koalicijų. 
Kraštą, ištikrųjų, tvarkė pui 
kiai išsilavinusi augstoji biuro 
kratija. Trečioji respublika gy 
veno 70 metų, lydima, nuolati 
nių ministrų kabinetų krizių ir 
skandalų. Tačiau, kada sykį ge 
nerolas Boulanger norėjo „įjo 
ti“ diktatorių, parlamentas sto 
jo piestu ir generolas pabėgęs į 
užsieni nusižudė. Įdomu suskai 
tyti, kiek žymių vyrų premje 
rais pradulkėjo (kiti po kelis 
syk): Clemenceau, Millerand, 
Leygues, Briand, Poincare, 
Herriot, Painleve, Tardieu, Ste 
eg, Lavai, Paul Boncour, Dala 
dier, Sarraut, Chautemps, Dou 
merge, Flandin, Bouisson, BĮ 
um. Vieni geriau žinomi, kiti 
mažiau, bet vis puiki politinė 
medžiaga, tik reikėjo mokėjimo 
darniai respubliką vairuoti.

Ketvirtoji respublika išgyve 
no jau 11-ka metų ir turėjo per 
20-tį premjerų, kurie, kaip vė 
jas, varstė vyriausybės duris: 
Ramadier, Schuman, Mane, 
Queille, Bidault, Pleven, Fau 
re, Pinay, Mayer, Laniel, Men 
des-France. Mollet, Bouiges- 
Manoury, Gaillard, Pflmlin. Da 
bartinio parlamento 596 atsto 
vai suskilę į vienuolika partijų : 
komunistai 142, socialistai 95, 
radikalai (liberalai) 42, liau 
dies respublikonai (kr. d.) 74, 
nepriklausomi 91 ir kitos. Kr 
ašto reikalai buvo sprendžiami 
„krizimės“. Pavyzdžiui, ko par 
lamentas nenorėjo duoti sočia 
listui premjerui Mollet (apdėti 
piliečius naujais reikalingais 
mokesčiais), tą, po „krizes“, da

Po Bastilijos paėmimo, Pran vė Įpėdiniui premjerui Bourges 
cūzija per 169 metus išgyveno -Manoury. O ko nenorėjo duoti 
dvi imperijas (vieną didžiojo 
Napoleono), tiis šiokias tokias 
monarchijas, vieną nacių remtą 
diktatūrą, ir keturias respubli 
kas. Ketvirtoji respublika da 
bar išgyvena lemtingą posūki 
— karininkų sąmokslo (prime 
nantį mūsų 192b m. pervers

Birželio aukos saukia budėti
Birželio mėnesį, tą giažiau 

šią metų laiką, sutinkame su 
rimtumu ir skaudančia širdimi 
dėl tragiškų įvykių, kuriuos 
yra mūsų tauta netolimoje pra 
eityje išgyvenusi, la pat proga 
susikaupiame, kad pagerbtume 
žuvusiuosius už Lietuvos nepri 
klausomybę ir kad nepamirštu 
me, jog be laisvės nėra gyveni 
mo.

„Duokite man laisvę arba 
mirtį“, kalbėjo savo tautiečia 
ms didysis Amerikos kovotojas 
už laisvę Patrick Henry. Pana 
šiai šaukė anomis birželio dieno 
mis Sovietų tiemiami į vergų 
stovyklas mūsų broliai ir sesės: 
„Pasakykite pasauliui, kad mes 
kenčiame ir mirštame, kad kiti 
gyventų“. Ne vienas jų paauko 
jo savo gyvybę ir sveikatą, kad 
mes, o ypatingai laisvasis pašau 
lis, pamatytų, koks iš tikrųjų 
yra komunizmas ir kad reikia 
budėti ir organizuoti visuotinę 
kovą prieš tą žmonijos grėsmę.

Birželio įvykiai buvo vėliau 
kartojami visur, kur tik tas šau 
kimas nebuvo išgirstas ir kur 
raudoniesiems viešpačiams ne 
buvo sutrukdyta Įsitvirtinti. Tū 
kstančiai naujų aukų buvo tre 
tniama ir kankinama. Sovietų 
plotai šiandien yra nusėti varg 
šanais ne vien lietuvių ir jų bal 
tiškųjų kaimynų, bet ir lenkų, 
čekų, vengrų, bulgarų, rumunų 
ir kitų tautybių tremtinių ka 
pais.

Jie žadina pasaulį budėti, 
nes šiandien, kaip ir anomis bir 
želio dienomis, daug kur prade 
dama užmiršti, kad Sovietai da 
ro visa, kad tiktai laisvąjį pa 
šaulį užliūliavus. Tam tikslui 
jie negaili nei žmonių, nei lėšų, 
nei laiko. Teatras, menas, mo 
kslas ir sportas, visa-panaudoja 
ma tam, kad pavergus daugiau 
tautų. Sambūvis, taika bet ku 
ria kaina — tai vis obalisai, ku 
riais siekiama užmigdyti mūsų 
budrumą ir pastūmėti mus ger 
būvio bangomis į nerūpestingu 
mą ir kasdienybę.

Lenino vardo politinės mo 
kyklos Maskvoje profesorius 
Dimitrij Manuilskij yra savo 
mokiniams pasakęs: „Karas 
tarp komunizmo ir kapitalizmo 
neišvengiamas. Jam laimėti tu

rime padaryti staigmenų, ku 
rios užmigdytu kapitalistinį pa 
šaulį. Tam tikslui pasiekti, turi 
me išeiti su viliojančiais pasiūly 
mais taikai ir sugyvenimui įkū 
nyti. Turime padaryti pritren 
kiančių ir negirdėtų nuolaidų. 
Dekadentiniai ir nupuvę kapita 
listniai kraštai nudžiugs, suži 
noję, kad norime su jais bendra 
darbiauti. Jie kibs į tą idėją pa 
tys savo pražūčiai ir skubės tap 
ti mūsų draugais. Kai tiktai jų 
budrumas sumažės, mes smog 
sime jiems mirtiną smūgį“.

Ar ne tokiu keliu Sovietai ei 
na šiuo metu, gabendami Į už 
sienį savo geraiusias meno paje 
gas, ansamblius, mokslininkus 
ir sportininkus? Ar ne tuo tiks 
lu jie skatina išplėsti kultūrinį 
pasikeitimą? Ar ne Manuilskio 
planai vykdomi, kai laisvasis pa 
saulis pradeda gėrėtis Moiseje 
vo ansambliu, Sovietų sporti 
ninkais, jų sputmkais ir kitais 
technikiniais pasiekimais? Ar 
keliamas bendradarbiavimo su 
komunistų kultūriniais sluogs 
niais reikalas, netaranuja so 
vietų sambūvio tikslams? Ar vi 
sa tai pagaliau neskatina už 
miršti Kremliaus valdovų žiau 
rumus, nustoti minėjus jų pada 
rytas nuoskaudas, genocidą, 
trėmimus, prievartos darbus 
vergų stovyklose ir krašto oku 
paciją?

Skambiems Sovietų siūlymą 
ms ir jų daromoms staigmeno 
ms neturime pasiduoti. Mūsų 
laisvės kovų laukuose kritusieji 
ir tūkstančių ištremtųjų į Sovie 
tų vergų stovyklas vargas, aša 
ros ir kančios, kurias minime ir 
minėsime su pagarba, kviečia 
mus budėti, ryžtis ir kovoti už 
tautos laisvę, nepaisant, kiek ir 
kaip ilgai tam reikėtų pasišvęs

šiam (tartis su Alžyro arabais) 
tą, irgi po „krizės“ davė įpėdi 
niui Gaillard.

Bet jau buvo pervėlu. Kuzės 
demoralizavo Prancūzijos tarp 
tautine padėti ir pakirto aimi 
jos vadų pasitikėjimą, nes pran 
cūzų generolai, po 1918 metų, 
gyveno ne laimėjimais, bet pra 
laimėjimais: prieš Hitlerį, Indų 
-Kinijoj, Sueco metu ir dabai 
Alžyre, kur per tris ir pusę me 
tų 400,000 prancūzų kareivių 
neįveikia arabų partizanų. Ar 
mijos karininkai sudarė sąmoks 
lą, suorganizavo Alžyre „Visuo 
menės saugumo komitetą“ ir 
Paryžiaus politikieriams įsakė 
pakviesti De Gaule sudaryti vy 
riausybę.

Ypatingai nejaukiai jautėsi 
socialistai. Išėję prieš de Gaul 
le. jie buvo įspirti i bendrą fron 
tą“ su komunistais, kurie moka 
visus „sutirpdinti“. Krašte ta 
da tikrai būtų kilęs pilietinis 
tarpusavio karas. Susidėjus su 
generolu, socialistai gali netek 
ti darbo masių pasitikėjimo ir 
pastūmėti šias prie komunistų. 
Tikrąją parlamento nuotaiką 
parodė balsavimai, kur prieš ge 
norolą duota 329 balsai, už 224. 
Tačiau pilietinio karo grėsmė 
pradėjo opoziciją generolui 
graužti. Socialistai, po ke*ių ii 
gų ir sunkių kokusų, skilo pu 
siau. Didesnioji dalis sutiko gc 
nerolą priimti. Tam \t itarė ir 
gerbiamas buvęs ju vadas ir bu 
vęs valstybės prezidentas senu 
kas Auriol.

Netrukus patirsime, kokią iš 
jaunatvės dienų benešiojus 
.gloire“ (garbę) DeGaulle savo 
tėvynei sukurs. Socialistų va 
das Blum (jau miręs) sakė, ge 
nerolas turįs kietą galvą pilną 
ryžtingų minčių. Diktatoriai, 
sakoma, nepritariąs, nes sykį 
pareiškė: „Diktatūra didelis žy 
gis, bet visados baigiasi skur 
du ir krauju“ Generolas vyriau 
sybėn atėjo „legaliu” keliu — 
parlamento pakviestas (o parla 
mentą prispyrė karininkų są 
mokslas). Jis sakosi norįs atlik 
ei du dalyku : pareformuoti vals 
tybės konstituciją (piiartinant 
ją JAV pavyzdžiui, kur prezi 
dentas turi vykdomą galią, ko 
ngresas tik įstatymus leidžia, 
bet vyriausybės neorganizuo 
ja) ir išspręsti Prancūzijos ko 
lonijų (ypač Alžyro) ateitį.

DĖMESIO VERTA 
SUKAKTIS

Prieš 10 metų grupė lietu 
vių, palikę karo nunaikiotą Vo 
kietiją ir Austriją, vykome į vi 
sų D. P. išsvajotą Kanadą.

Šiai grupei, vykstant pagal 
įvairias darbų schemas, buvo 
lemta pasigėrėti gražiąja pietų 
Prancūzija ir patekti į turistinį 
laivą Cannes uoste, o juo labjau 
pasidžiaugti penkių dienų kelio 
ne Viduržemio jūra ir patekti 
Atlantan per Gibraltaro sąsiau 
ii, kuriame padarytas čia deda 
mas pasižadėjimas:

„Mes, 49 lietuviai (33 vyr., 
11 mot., 5 vaikai), iš D. P. sto 
vykių Vokietijos ir Austrijos 
vykdami Canadon laivu S.-S. 
„Nea-Hellas“, piiartėjus Gib 
raltarą — Europos slenkstį, su 
sirinkome susikaupimo minute 
prisiminti tolstančią tėvynę Lie 
tuvą, pergyvenę raudonąjį ir ru 
dąjį totalizmą, vykdami demok 
ratiškan pasaulin, pasižadame:

1. Neužmiršti likusių brolių 
ir sesių lietuvių brutalaus ko 
munizmo kankinamoje tėvynė 
je ir kitur:

2. Nenutraukti ryšių tėvynės 
išlaisvinimo darbe;

3. Savo elgesiu naujoje šaly 
je nežeminti lietuvio vardo, ir 
tuo neapsunkinti išvykimo gali 
mybių likusiems broliams ir se 
s-ėms D. P. stovyklose“. 
Gibraltaras, 1948 metų balan 
džio mėn. 22.

10-čiai metų praėjus, šios 
grupės lietuviai esame išsiskirs 
tę po plačiąją Kanadą, ir neabe 
jotinai esame pilnateisiais šio 
krašto piliečiais bei turtų valdy 
tojais, — tęsėkime ir toliau šį 
mūsų įsipareigojimą, kurio tęs 
unumas visuomet mums dar 
primins buvusius bendrakelci 
viris ir tuo pačiu ramų Atlantą.

Pr. Paukštaitis.

Atlanto sąjungos nariams 
(ypač Amerikai) rūpi, ar gene 
rolo darbai sąjungą stiprins, ar 
silpnins. Aišku, Vakaruose visi 
linkės Prancūzijai išgyventi sa 
vo politines silpnybes. Prancū 
zai turi tokių gražių kultūros 
tradicijų ir tokių stiprių litera 
tūros, filosofijos n meno talcn 
tų, kad jų politini negalavimą 
ištiktųjų tenka apgailestauti. 
Gal negalavimas yra tautos po 
budyje, bet gal jo priežastis ne 
vykusioje politinėje santvarko 
je, kur partijomis susiskaldžiu 
šiam parlamentui užkrauta per 
didelė našta? Vyt. Sirvydas.

UzKIRSKIME KELIĄ
Šiais melais net ir vietos ang 

liškuose ar prancūziškuose iaik 
rašeiuose tenka vis dažniau už 
tikti lietuvių vardas. Reikia pri 
pažinti, kad kur jis buvo pami 
nėtas, turėjotikslą supažindinti 
šio krašto gyventojus su dabar 
tine mūsų Tėvynės padėtimi.

Daug vietos, ypač Ontario 
provincijoje, angliškoji spauda 
skyrė mums rinkimų metu. 
Tam pagrindą davė Kanados 
Socialdemokratų sąjunga — C 
CF išstačius! i Fedeialinį par 
lamenlą mūsų tautietį dr. Pra 
na Ancevičių. Rodos, visai su 
prantamai, lietuviai tuom ture 
jo pasididžiuoti ir savąjį tautic 
tį visais būdais paremti. Deja, 
nors labai apgailėtinas, bet i'ak 
tas, kad savojo tautiečio adresu 
kai kieno buvo leidžiami pikti 
ir visiškai melagingi gandai, že 
minamas jo vardas ne tik savų 
jų, jį nepažįstančiųjų, tautiečių 
tarpe, bet ir svetimųjų. Tokių 
pat piktų ir pramanytų gandų 
skleidime, purve atsidūrė ne 
vienas, dažniausia priešingos 
ideologijos, asmuo. Tai labai že 
mas, piktas ir negražus darbas.

Šiuo darbu, savųjų tautiečių 
neapykantos, nepasitikėjimo, 
pjudymo sėjimu jeigu užsiimtų 
mažo išsilavinimo asmenys, ga 
lėtume pasakyti: „Atleisk Jie 
ms, Viešpatie, nes nesupranta 
ką daro“, deja, tuo verčiasi ir 
kai kurie vadinamieji inteligen 
tai, net turintieji dugštųjų mo 
kyklų diplomus.

Daug ką prievrtė toki gan 
dai, šmeižtai, visai pasitraukti 
iš visuomeninės veiklos, šalin 
tis iš organizacijų, lietuviško 
veikimo.

Ar nereikėtų su šia piktybe, 
pasireiškiančia mūsų tarpe, 
griežčiau ir energingiau stoti 
kovon? To negražaus darbo sk 
leidėjus vilkti dienos švieson, 
parodyti savąjai visai kolonijai. 
Priemonė žiauri, bet šmeižikų 
darbas dar skaudesnis. Jo pa 
sėkmės per skaudžiai mus jau 
palietė, kad galėtume tylėti. 
Darykime operaciją kol šis vė 
žys dar nesuėdė viso mūsų tau 
tinio solidarumo, nesugriovė 
paskutinių bendruomeninių ra 
msčių. Stokime kovon šiandien, 
nes rytoj gali būti vėlu.

P. Šimelaitis.

Teuždega jų balsas mūsų šit 
dyse negęstančią Tėvynės mei 
lės ugnį, o jų idealai tepalaiko 
mumyse nepalaužiamą tikėjimą 
šviesene tautos ateitimi ir jų 
pasišventimas teapjungia mus 
vieningai kovai už Lietuvos ne 
priklausomybę ligi laimėjimo.

Dr. A. Trimakas
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto Pirmininkas.

JUOZUI LUKOŠIŪNUI, 

tėvui Lietuvoje tragiškai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

(Gautas iš seniai į Kanadą 
atvykusii lietuvio).

Rašo kolūkietis. Kas daugiau 
šia jam skauda, nuo to ir prade 
da:,,... Jau žinote, kad mus su 
varė į kolchozus. Sunku Jums 
išaiškinti, kas yra kolkozas. Mū 
su kolkozynykas tai žemesnis 
už dvaroką, o šiam prilyginti 
neturiu ir supratimo. . .

Kaip seni žmonės pasakoja, 
baudžiauninkai ir daugiau že 
mės turėję ir daugiau gyvulių. 
Tai mūsų gyvenimo sąlygos, 
kaip matote, yra blogesnės, ne 
gu baudžiauninkų. . . Tai taip 
turėsime ir vargti. Šviesesnio 
rytojaus pragiedrulių taip ir ne 
matyti. . .

Apie mūsų socialinį gyveni 
mą, man matosi, kad Jūs turite

dų? Bet mirti ir be dantų gali 
ma. . . Mes dar negalime žuvau 
ti, nes dar uždrausta. Kai tokiu 
laiku pagauna milicija, tai tink 
lūs supjausto. . .

Pavasaris pas mus šaltas ir 
vėlyvas. Dažnai lyja. Gegužės 
i '.ėnuo jau persirito šion pusėn, 
o medžiai dar tiktai pradeda sp 
rogti. Savo sklypelius turime 
apdirbti anksti rytą, kol visi 
miega, arba sekmadienį, nes ta 
da esti laisvi arkliai, p brigado 
se jų mažai yra. Bėdos mums 
nesibaigia. Dabar išėjo įsaky 
mas, kad kolūkietis neturi tei 
sės laikyti dviejų karvių, nežiū 
rint šeimos didumo.

NEMUNO POTVYNIS
Kitam tautiečiui rašoma:

NAUJA VOKIEČIŲ REV1 ZIONISTŲ AKCIJA USA 
KONGRESE

Kaip iš rytų vokiečių spau 
dos matyti, žinomasis USA kon 
gresmonas Carol Kccce, nese 
niai yra išdrožęs naują kalbą 
kongrese dėl rytų Vokietijos 
kraštų grąžinimo. Tuos kraštus 
didelis skaičius vokiečių aplei 
do, Hitleriui pareikalavus, jau 
prieš Sovietu Armijos (žygiavi 
mą.

Savo kalba kongresmenas 
Reece kreipėsi į USA visuome 
nės sąžinę, kad ji padėtų atgau 
ti vokiečių antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje nustotus rytų 
kraštus, kuriuose, kaip pav. Ka 
raliaučiuje, esąs gimęs, augęs ir 
veikęs žymusis filosofas įmanu 
elis Kantas. Šitam tikslui jis iš 
grabo prikėlf ir Kanto filosofi 
nes mintis apie pasaulinį teisiu 
gumą ir pasaulinę taiką, sulig 
kuriomis buvusieji kraštai turį 
grįžti Vokietijai ir jų buvusie 
ms gyventojams turi būti lei

džiama grįžti į senąsias gyvena 
mas vietas.

Keikia pastebėti, kad Trečio 
jo Reicho valdymo metu Kanto 
filosofija buvo giliai palaidota 
ir spauda niekuomet neskelbc 
nė vieno jo tarptautinių dėsnių. 
Esant teikalui, galima vėl ir 
Kantą panaudoti.

Reikia priminti, kad kalbama 
sis kongresmonas vokiečių pa 
bėgelių organizacijų inspiruo 
tas, panašią kalbą pasakė jau 
1956 m. vasario 8 d. Į ją reaga 
vo kaip pirmieji lenkai ir po to, 
ALTO pastangomis, ir lietu 
viai, peš Illinois valstybės atsto 
vą Sheehan. Rėpi ezentantų r ii 
muose buvo paskaitytas ir už 
lekorduotas ir mažlietuvių me 
morandumas.

Kiek toliau teko girdėti, Ry 
tų Prūsų pabėgėlių organizaci 
jos pirmininkas dr. Gille dėl 
mažlietuvių memorandumo

esąs įteikęs dr. Karevliui pro 
testą, kuris tam tikruose sluogs 
niuose sukėlė pasipiktinimo dėl 
šito vokiečių žygio.

Keista, kad šitas faktas lietu 
viškos spaudos kaip ir nepaste 
betas. A.

supratimą. Štai man iškrito keli 
dantys, tai įdėti dirbtinius rei 
kia apie 700 rublių. Taip man 
pasakė „nemokami“ mūsų gy 
dytojai. . . Iš kur gi kolūkietis 
paims 700 rublių, kai už darba 
dienį jis gauna tiktai 3 kilo grū

„...Šiemet Nemunas buvo tiek 
pakilęs, kad dar niekad taip ne 
buvo pakilęs, net 7 metrus. Da 
ug trobesių nuplovė, daugybę 
medžių su šaknimis nunešė į 
Baltiją. Krikštonyse vanduo iš 
plovė kario kapą. Kapas išmu

(aiiiida s live TV NetWork Goes Sea Io Sea July 1st

Kanada liepos 1 dienai baigia nutiesti televizijos stočių tinklą per visą Kanadą ši TV siste
ma vadinama „nuo jūrų ligi jūrų“, (CBC),

rytas akmenimis, nuo 10 iki 20 
metrų skersmens. Kape liko 
griaučiai vyro, kuris turėjęs 
apie 40 metų amžiaus, augalo 
tas. Prie jo rastas geležinis ka 
lavijas medinėse makštyse, sky 
das ir jietigalis, žalvariniai ge 
riamojo tauro rago apkausty 
mai, diržo sagtis. Archeologai 
sako, kad karys buvęs ne eili 
nis. Radinys esąs iš 5 šimtme 
čio, kada dar ten gyvenę juot 
vingiai. O kitoje Nemuno pusė 
je nuplovimas atidengė mūri’ 
nių namų pamatus — akmenų 
ir r lytų. Yra likučiai koklių 
nuo krosnių. Spėjama, kad bū 
ta miesto ar pilies. Šiemet čia 
atvažiuos tyrinėtojai...“
• „Tiesoje“ kritikuojama, kad 
beveik kasmet vasarą daugelio 
sviesto įmonių darbą sutrukdo 
dėžių stoka. Tai esąs vienas 
opiausių klausimų.

SIUNTINIAI
Per lietuvių bendrovę

OVERSEAS CARGO CO.
galima užsakyti į Lietuvą 

ir kitus kraštus '

SIUNTINIUS
su įvairiomis gėrybėmis: me 

džiagomis, vaistais, oda, mais 
tu, akordeonu ir kit. Visus rei 
kalingus mokesčius sumoka siu 
ntėjas. Pristatymas gerantuo 

tas, nes
PILNAS 100'< DRAUDIMAS.

Gauname gavėjo parašą. 
JAU 10 METŲ kaip mūsų ben 

drovė siunčia siuntinius ir 
TŪKSTANČIAI mūsų klientu 
yra PATENKINTI mūsų RŪ 
PESTINGAIS PATARNAVI 
MAIS. Tad ir JuS kreipkitės į 
mus prašydami katalogų bei 

informacijų.

OVERSEAS CARGO CO, 
2633 W. 39 PL, 

Chicago 32, III., USA.
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Kieni tiktai namai
TĖ.RA MUMS — LIETUVA

Di*. H. Nagio kalba, pasakyta išleidžiant trečiąją /Kugštesnių 
jų Lituanistinių kursų Montrealyįe laidą.

kraujo neapsakomu dėsningu 
mu ir paprastumū, bei lygiai 
nesužlugdomu atsparumu. Per 
juos manifestuoja gimta žeme 
savo amžinumą ir troškimą lik 
ti gyva.

Tėvai, kurie tai supiato be 
gražių žodžių, yra verti savo tė 
viškių meilės, savo sodybų auk 
sinio smėlio žėrėjimo ir savo 
ežerų skaidrumos. Tėvai, kurie 
savo vaikus išvedė per karų ir 
persekiojimų darganą, ir supra 
to, kad visa tai būtų buvę nie 
ko neverta, jeigu gyvi jų vai 
kai nebenešiotų savo stelose gy 
vos savo šalies, ir savo lupose 
gyvo savo motinos žodžio.

Ir jūs, mano brangūs drau 
gai, mokiniai, su kuriais pralei 
dau (kaip ir visi kiti mokyto 
iai) vLejis metus, atsisveikinu 
šįvakar tikras, kad liksime arti 
rnais žmonėmis visam laikui, lai 
mej ir varge, ištrėmime ir lais 
vėj, kai ji ateis mūsų žemei. Ta 
da jūs patys suprasite, tada jūs 
patys savo akim pamatysite ir 
pajusite savo širdimi, kad Lie 
liivos istorija nebuvo vien jūsų 
mokytojų žodžiai, bet kad ji 
yra i ašy ta jūsų brolių n seserų 
krauju, kiekvieinoj smėlio ir 
juodžemio pėdoj, kiekvienuose 
kapuose ir kiekvienoj kalvoj ir 
lygumoj, kur palaidoti nežino 
mi artojai, mirę už tai, kad mes 
ir jūs gyventume. Kad Lietu 
vos geografija kitaip atrodo te 
nai, nei žemėlapyje, nes ji gy 
va ežerų skaidriam dugne Au 
gstaitijoj, ji žydi ir žaliuoja Že 
maičių, Vilnijos ir Suvalkų ly 
gumose ir kalniukuose, žeiėda 
ma auksu javų laukuose ir dun 
dėdama, linksmos širdies plaki 
mu, kuliamųjų mašinų ritme. 
Jūs išgirsite lietuvišką žodį 
Dzūkijos dainose, Vilniaus, Ka 
uno ir Klaipėdos gatvese, trau 
kiniuose, autobusuose, įstaigo 
se ir radijo bei televizijos ban 
gas — kiekvieną dieną, vaka 
tais ir rytais, po švenčių velia 
vom n parado aikštėse, kai pro 
jus pražygiuos jūsų broliai ka 
riai žvilgančiais šalmais, dai 
nuodami savo žemės daina i. Ju 
ms literatūra bus tūkstančiuo 
se knygų ir poetų, beletristų ir 
dramaturgų žodyje iš scenos ir 
radijų girdima ; ji bus gyva ant 
kapiuose ir žmonių lūpose ir šir 
dyse. Jūs dainuosite, kalbėsite 
ir melsitės sava kalba ir suprasi 
te, kad tik viena kalba taip ge 
rai ir lengvai pasakys viską, ką 
jaučia širdis. Ir taip bus gyva 
lietuvių kalbos gramatika, sin 
takse, istorija, geografija ir Ii 
teiatina kartu su jumis ir pačia

Trečią kartą augštesnioji mū 
sų lietuviška mokykla išleidžia 
savo mokinius, baigusius litua 
mstinius mokslus. Šį kartą ke 
turiolika jaunų 
pažadą, kuri jų 
vė savo tėvynei, 
tesėjo prievolę, 
neparašytą, bet 
moningam 
priesaiką.
pelnytos garbės ir pripažinimo. 
Visa lai, kas čia pasak} ta, nėra 
retorine puošmena, nes šian 
dien lietuviška mokykla yra vie 
nintele ir tikra savo žemes kai 
bos ir tradicijų tęsėja, saugoto 
ia u puoselėtoja. Jeigu Kartais 

nėra visu šimtu nuošimčių,— 
tai tokia turėtų būti.

Tikrai sunkioj kovoj prieš nu 
tautėjimą, sumaterialėjimą, le 
ngvabūdiškumą ir, svarbiausia, 
apimančią apatiją ir užuomarš 
ti ko ir kodėl esame svetimam 
krašte, lietuviškoji pradžios ir 
augštesnioji mokykla, vatgin 
gai šeštadieniais mokanti moki 
nį ir siekianti jį laimėti savo že 
mei, atlieka anų sunkiųjų laikų 
aušrininkų, varpininkų, knyg 
nešiu, daraktorių, motinų prie 
verpteho uždavinius, tęsdama 
tą pačią amžinai gyvos ii ne 
mirštančios Lietuvos misiją. 
Misiją, kurią mums paskyrė 
Dievas ir patsai likimas. Sun 

ią, dažnai atrodančią beviltis 
ku kopimu į Biliūno laimės ži 
būrį, per suakmenėjusius drą 
šuolių miško brolių kūnus, per 
suakmenėjusius Sibiro tremti 
nių kapus ir taip pat, deja, per 
suakmenėjusias savo krašto 
žmonių širdis, apklotas aukso 
nuodais ir prabangos purvu, 
garbėtroškos vanikais ir smul 
kiu intrigų piktžolėmis, čia, lais 
vuosc kraštuose. Lietuviškoji 
mokykla čia, emigracijoje, iš 
tiesų gyvena vargo dalią. Lietu 
viškoji mokykla, susilauksianti 
ir susilaukusi tiek įvairios pa 
grįstos ir nepagestos kritikos, 
pamokymų iš šalies ir iš augs 
to, tačiau nėra kas nors šalia 
mūsų visų. Tokia yra mūsų mo 
kykla šiandien, kokie mes pa 
tys esame. Kiekviena žaizda jo 
je yra mūsų žaizda, kiekvienas 
laimėjimas, atsiektas jos klasė 
se, yia mūsų visų laimėjimas ir 
kiekvienas akmuo, sviestas į ją, 
pataiko į mūsų pačių veidus. 
Kai rezignuosime mes, kai mir 
sime mes Lietuvai, mirs ir mū 
sų mokykla. Jos gyvybė bus aiš 
kiu ženklu, kad ir mes tebesą 
me gyvi, kad čia Lietuva tebė 
ra gyva. Ir tai yra bekompro 
misinė tiesa, nuo kurios negalė 
sime pabėgti, jos neuždengsime žeme. . . Visa tai aš jums linkiu.
liuzijų popieriais, ir jos neat 

stos jokia asmeninė, organizaci 
nė, grupinė veikla. Mokykla bu 
vo ir bus kiekvienos tautos, lais 
vos ar pavergtos, mažos ar dide 
lės, terorizuojamos ar laisvę iš 
trėmime pasirinkusios , ultima 
tyvus gyvasties ar sunykimo 
ženklas ir liudininkas.

Todėl ši diena nėra eilinė. 
Todėl šis kuklus paminėjimas 
keliasdešimt lygiai kuklių jau 
nimo mokytojų ir auklėtojų, dir 
bančių savo darbą kiekvieną 
šeštadienį, ar tai pradžios mo 
kyklose, ar tai šiuose kursuose, 
v ra darbas, kurio nei pinigu, 
nei garbe, nei prakalbom ne 
Vertinsime. Mūsų šiandieninių 
mokytojų darbas yra tolygus

lietuvių tesėjo 
tėvai ir jie da 
Tesėjo pažadą, 

tesėjo niekur 
kiekvienam są 

lietuviui žinomą, 
Tesėjo ir susilaukė

Viso to trokštam mes, jūsų 
mokytojai. Trokštam jums ir 
sau. Ir dėl to mes jus mokėme.

Ir jeigu likimas taip susiklos 
tys. Kad mes, jūsų mokytojai, 
niekad nebegrįšim namo, mes 
paliekame jums, savo mokinia 
ms ir jauniems draugams, mū 
sų troškimą ir mūsų tikėjimą: 
kai Suriks jus sava žeme, išgirs 
kite jos balsą. Nes VIENI NA 
MAI TĖRA JUMS IR MUMS 
VISAM PASAULYJE — LIE 
TUVA.
• Tarp Vilniaus ir Kauno lėk 
tuvais kasdien skrenda apie 
150 keleivių. Be to, iš Vilniaus 
per Kauną eis viena linija į 
Klaipėdą.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
Aišku, kad garisame CAPE COD - OSTERV1LLE Moss, 

kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje
AUDRONĖ

87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod, Mass.
Tel. GA 8-2748

(Sav. Dr. Edv. ir M. Jansonas)
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios.
Didelis salionas ir valgomas kambarys, 2 verandos.
2 akrų privatus parkas — pušynas.
šiltas atviros jūros Craigville — Long Beach
papludimis, tik 5 min. pėsčiom.
Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma.
Kainos tik $ 40—50 asm. per sav. Vaikams iki 10 m.
pusė kainos. Studentams nuolaida.
Pasiekiama traukiniu iki W. Barnstable
(arba Hyannis).
Auto Route 6 iki R. 149 ir tada į Osterville ir iš
Main St. į dešinę į 87 East Bay Rd. vilą „Audrone ’.

* 
*

* 
*

MUSUWPORTAS
Dviračiu rungtynės Vilnius- 

-Ryga — Vilnius baigėsi lietu 
vio Broniaus Krulikausko lai 
mėjimu, kuris 1051 km nuotolį 
įveikė per 27 vai. 32 min. ir i9 
sek. (vidurkis apie 38 km į va 
landą, kai tuo tarpu Tour dc 
France pasiekiama 42-44 km). 
Antroji ir trečioji viela atiteko 
latviams ir ketvirtoji vėl jau 
nam dviratininkui Juozui Gra 
bauskui. Komandiškai pirmoji 
vieta atiteko Rygos ASK, an 
roji Maskvos KKI ir tiečioji— 
Kauno Žalgiriui- Ypatingai ka 
ršta kova užvirė paskutiniame 
etape Kaunas — Vilnius (jį vy 
ko nauja, N. Lietuvos pradėta 
autostrada — K. B.), kada Br. 
Krulikauskas ties Vieviu pavi 
jo pirmaujančius latvius, išvys 
tęs beveik 45-50 km greitį, no 
rs į Vilniaus stadioną pirmieji 
įvažiavo latviai Heamiagis ir 
Kreslinš. Tačiau lietuvis, ture 
jęs nežymią persvarą iš anksty 
vesnių etapu, paliko individua 
liu šių dviračių varžybų nuga 
lėtoju.

Tik pereitą savaitę rašėme 
apie plaukiko Puodžiukyno at 
siektą gerą laiką 100 m nuoto 
lyje, kaip vėl turime pranešti, 
kad augštųjų mokyklų pirmeny 
bėse, tokio pat nuotolio Puo 
džiukynas pasiekė naują Lietu 
vos rekordą, perplaukdamas 
per 59,7 sek, ir tuo pačių pir 
mas Lietuvoje pasiekė 1(h) m 
laisvu stiliumi žemiau minutes. 
Jis plaukė be konkurencijos 
naujame Vilniaus baseine.

Maskvoje vyko ir toliau tarp 
tautinis stalo teniso turnyras. 
Lietuviai pasirodė silpnai,(Paš 
kevičiųs penktoje vietoje, Zab 
lockis — dešimtoje, A. Sauno 
ris, bendrai, nedalyvavo) ta 
čiau pabaltiečiai apgynė savo 
garbę, nes moterų vienetą lai 
mėjo estė Lestai, įveikdama Eu 
ropos meistrę vengrę Kočian. 
Vyrų vienetą laimėjo kinietis.

Bokso rungtynės tarp Kauno 
Spartako ir jo bendravardžio iš 
Minsko, baigėsi lietuvių perga 
le 6:4. Visi jaukė SS vicemeiste 
tio T. Tamulio paisrodymo. Ir 
žiūrovų jis neapvylė, nes trečia 
me roųnde stiprus lietuvįs rusą 
paguldė nuokautu. Antrą dieną 
minskiečiai pri aimėjo Kauno 
rinktinei net 8:1.

Europos moterų krepšinio 
pirmenybes laimėjo Bulgarija. 
Antroje vietoje liko $ov. Sąjun

SPORTAS LIETUVOJE.
Veda K. Baronai.

ga, toliau seka Čekoslovakija, 
Jugoslavija. Lenkija, Prancuzi 
ja, Vengrija, Olandija, Rytu 
Vokietija, Austrija. Prisiminki 
me 1938 m. Europos pirmeny 
bes Romoje, kada Lietuvos kr 
epšininkės laimėjo prieš Italiją 
(23:21), Šveicariją — 28:10, 
Prancūziją 24:10, bet pralaimė 
jo Lenkijai 21 :24. Nors Italija, 
Lenkija ir Lietuva sulinko vie 
noJą taškų skaičių, tačiau ita 
lės, turėdamos geresnį krepšių 
santykį, laimėjo pirmą vjetą. 
Europoje vice-meisterio vardas 
atiteko Lietuvai, o jos žaidėja 
Miuleraitė, buvo pripažintą gę 
riapsia Europos k> enšininke. 
Šiemetinėse pirmenybėse Len 
kijoje, jos vietą uzęrne bulgarė 
Voinova. Už Sov. Sąj, iš pabal 
{iečių žaidė: estė Otsa, latvė 
Krausė ir lietuvė TūĮevįęįūtę, 

TRUMPAI IŠ LIETUVOS 
— Lengvosios atletikos rung 

tynėse latviai jauniai įveikė lie 
tuvius pasekme 155:132. Neblo 
gai pasirodė Liukpetris 200 m 
bėgime (24,2 sek.), 4 00 nj Pa 
(amsytė 1.Q04 sek, į toh — Ne 
paitė 5,46 m.

— SS krepšinio rinktinės žaį 
dejas $t. Stonkus, plačiai vilius 
kįame sportę aiškiną rusų pra 
laimėjimus amerikiečiams. Jis 
nurodo, kad krepšinis JAV yra 
labai populiarus, ir jį pradeda 
žaisti vaikai 8—9 metų trenę 
rio priežiūfpję,

— Pabaltijo Pedagoginių 
Institutų žaidynės, baigėsi Ry 
gos pergale. Antroji vieta atite 
ko Vilniui, kurie laimėjo stalo 
tenisą, vyrų ir moterų krepšinį, 
p antrąsias viejąs i^gvnjū leng 
vojoje atletikoje, gimnastikoje 
ir tinklinyje. Šiose žaidynėse A. 
Barzdukaitė nustūmė rutulį 12, 
78 m.

— Lietuvos A klasėą futbolo 
pirmenybėse gautos šiqs pasek, 
mės: lygos
Fabrikas pralaimėjo Mariainpo 
Įėję Spartakui 0 :2, Baltija—EI 
fe 2:0 (net 5 tūkst. žiūrovų!). 
Plungės linų audiniai — Raudo 
noji Žvaigždė 0:0. Maisto sk. 
—Inkaras 0:4, KPI—Spalis 5: 
0-

— Lengvosios atletikos rung 
tynėse Klaipėda įveikė Paneve 
žį. Klaipėdietis Zapkus diską 
numetė 45,51 pi,

— Lįetuvoą šachmatų pume 
pybėse po 10 ratų pirmauja ru 
sas Cholmov. K. B.

: gautos šios p; 
naujukas Cukraus

Advokatas Juozas Mileris
(JOSEPH MILLER, B. A., B. C, L.)

Kanados, o joje ir Muntrea 
lio lietuviai labai progresuoja 
mokslinimosi srityje, indei kiek 
vieni nauji metai Kuiiados lietu 
viams, it tuo pačiu visai Kana 
dai, duoda po būiį augštuosius 
mokslus išėjusių žmonių, augs 
čiausių kvalifikacijų proiesiona 
lų. Bet neseni tie laikai, kad vi 
sa Kanada teturėjo tiktai vieną, 
kitą augštuosius mokslus baigti 
sį profesionalą. Dabar juos jau 
skaičiuojame ne pavieniais ir 
net ne dešimtimis, bet jau ir 
šimtąis. Tai yra labai malonus 
faktas, vertas visų mūsų tautie 
čių dėmesio ir įvertinimo.

Dar maloniau, kai mūsų pro 
fesionalai Kanados gyvenime 
užima vis svarbesnes ir reikš 
mįngesnes pozicijas, kai jie ma 
tomai progresuoja ir kyla.

Štai tiktai 1953 metais mont 
reahetis Juozas Mileris, popu 
liąijų Montrealy lietuvių pp. 
Milerių sūnus, čia gimęs ir čia 
augęs, pabaigė Montrealy ang 
liškąjį McGill universitetą, iŠė 
jęs jame Teisių fakultetą ir ga 
vo teisininko diplomą. Pasi 
praktikavęs pas žymius advoka 
tus apie pusę metų, išlaikė Ad 
vokatų organizacijos įeikalau 
jaųiųs kietus advokato egzami 
nųs, gąvo, visas advokato teises, 
t>UVO priimtas į Advokatų įuo 
mą ir gavo teises atidaryti sa 
vo ofisą.

— Ar geiai Jums sekasi? — 
paklausiau jauną advąkatą, ne 
tikėtai atsiradęs jo ofise, kaip 
paprastai kad žmonės vienas ki 
tą susitikę klausia.

— Dabar. . . negaliu skųs 
tis 
ne pažyęlgęs p

. Tai gal bi 
kąį? suabejojau.

— Jūs gal nežinote, kad Mo 
ntrealyje advokatui įsikurti yra 
nepaprastai sunku. — atvirai 
pradėjo aiškinti Adv. J.Mileris. 
— Štai, matote sienoje mūsų 
Fakulteto teisininkų laidą: iš 
šių 40 asmenų tiktai du turi sa 
varankiškus Ofisus, o iš tų dvie 
jų — vienas esu aš. Galite su 
prasti, kad pradžia nebuvo leng 
yą. Teku ir ilgai dirbti ir gana 
sunkiai dirbti, todėl kai sakau 
.dabar“, tai tuo noriu pasakyti, 
kad per palyginti trumpą laiką, 
kai čia turiu ofisą, esu nuėjęs

atsakė klausiamai į ma 
>, Advokatas, 
uvo ir kitoki lai

jau ilgą kelią ir nelengvą ke 
lią. . .

— Tai įdomu ir svarbu. . . 
Bet dabar? . . .

— Pradžioje nieko neturė 
jau. Įsikūriau viename kamba 
rėlyje. Bet per du su puse mc 
tų, matote, jau turiu padėjėją, 
kuriam iš kito advokato per 
ėmiau atskirą kambaiį: tunu 
jau dvi sekretores ir, kai persi 
kelsiu į geresnes, erdvesnes pa 
talpas, tuojau samdysiu ir tre 
čiąją sekretorę. Matote, kad tu 
riu jau ir biblioteką nemažą, ku 
riai išleidžiu kas menuo po 200 
dolerių, o dabar užsiprenumera 
vau ir Lietuvių Enciklopediją... 
Tat „dabar“, kaip matote, jau 
galiu pasakyti, „negaliu skųs 
tis“... Bet dirbu labai daug. . .

— O kokie Jūsų ateities pla 
nai? — teiraujuosi-

— Turiu ir ateities planų. Vi 
sų pirma — persikelti j gėrės 
nes patalpas. Bet čia mano pla 
nams dar trūksta vieno aišku 
mo. Šiemet McGill universitetą 
baigia lietuvis Notaras p. Bei 
notas. Mano planas toks: gauti 
drauge su juo patalpas n, pagal 
tą projektą, dar mums dviems 
reikalingas kvalifikuotas ir va 
Istybines teises turįs accouti 
tant - buhalteris. Tat mes trise 
sudarytume lietuvišką teisinį 
„tymą“, kuris mieliausiai pasi 
tarnautų tautiečiams, turintie 
ms teisinių - notarinių bei pir 
kimo-pardavimo reikalų. Bet 
tai tiktai mano projektas, mano 
planas.. -

— O kaip su visuomeniškais 
reikalais?

— Jiems dabar ateina jau lai 
kas. Jūs mane suprasite, kai aš 
Jums paaiškinsiu šiuos faktus: 
Esu pabaigęs High school, po 
to College Bachelor oi Arts lai 
psniu ir po to Mc Gili umversi 
teto Teisių fakultetą Bachelor 
of Civil Law laipsniu. Padary 
čiau ir Doktoratą, bet McGiii 
universitetas teisės mokslams 
jo neturi; doktorizuotis reiktų 
vykti į Paryžių ar kur kitur. 
Bet galvoju, kad tai daugiau 
garbės reikalas. Įsivaizduokite, 
kad į Teisių fakultetą įstojome 
120 studentų, o po metų likome 
tik 50, baigėme gi dar mažiau 
— tiktai 40. Jau piimus metus 
besimokydamas, aiškiai pama 
čiau, kad norint pasiekti tikslą, 
reikia mokytis ir stipriai moky 
tts. Patarėjų ir užtarėjų neturė 
jau. Tat nusprendžiau — visų 
pirma — mokslas, kurio siekiu. 
Ir kol studijavau, tiktai moks 
las ir darbas rūpėjo. Dirbdavau 
po 16 valandų per dieną, ir ki 
tiems užsiėmimams jau ir laiko 
nebuvo. . . O kai pradėjau ad 
vokato darbą, kol prasikūriau 
ir įėjau į darbą, taip pat nebuvo 
laiko. Na. dabar, kai jau „inaši 
na užvesta ir eina'*, gabu pia 
dėti eiti ir į visuomeninį gyvent 
tną. Esu įstojęs i DLK Vytau 
to klubą, štai ir Nepriklausoma 
Lietuva jau čia pat. Viskam at 
eina laikas, — šypsosi p. Mile 
ris. — Be to, jau metas bus ir 
vestis. . . Dabar jau atsikvepiu 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
tat jau gabu gyventi ir sau, ir 
visuomenei. . . — linksmai bai 
giame šį trumpą pasikalbėjimą. 
Neabejotina, ka(l ateis ii pla 
tesnio pasiaklbėjimo laikas.

Tikrai malonu, kad turime 
rimtą, darbštų, sąžiningą savo 
tautietį advokatą, čia gimusį ir 
čia augusį. Sėkmės jam palinkę 
sime visu nuoširdumu. O kas 
norės pasinaudoti jo patarnavi 
mu, jo skelbimas yra NL pas 
kutintame puslapyje ir jo ad 
resas yra šis: 168 Notre Dame 
East, Suite 205, telefonas UN 
6-7026. J. K.

IŠ TREMTIES 
PRISIMINIMŲ

— 1947 m. spabo 16—17 d. 
d. Augsburgo stovykloje įvyko 
gevįąųsių dešimties ti duties 
stalo tenisininkų turnyras, į ku 
r j buvo pakviesti šie žaidėjai: 
Adomavičius (Kassehs), And 
riulis Hl (Kempten), Duliūnas 
(Kempten), Januškis (Han 
au), Gaiunkštis (Munchen), 
Gerulaitis (Augsburg), Meilus 
(Schw. Gmund), Paškauskas 
(Munchen), Tęvehs (Augsbu 
rg), Vailokaitis (Munchen), 
Zdanavičius (Heidelberg), Ži 
linskas (Ingolstadt). Žaidynės 
vyko taškų sistema, iš dviejų 
laimėtų setų. Pirmą viętą iško

O TRIJULĖ PENISI TOLIAU
(„Tiesą** 1958 m. geg. 21 <1. Nr. 118-4638) 

neremontuojami, visoje teritori 
joje nepakenčiamą nešvarą.

Rajoninė spauda ne kartą ra 
šė apie netvarką gyvulių paruo 
įų kontoroje. Kapsuko rajono 
Darbo žmonių deputatų taryba 
suorganizavo patikrinimą. Ras 
ta, kaa gyvuliai, 90 dienų šerti 
penėjimo punkte, nepnaugo, 
bet dar nukrito svoriu iki 45 
kilogramų ir daugiau. 1957 me 
tais Lobko kiekvieną ketvirtį 
teikė buvusiai Mėsos ir pieno 
produktų pramonės minister! 
rijai melagingas žiniąs, tuo nu 
slėpdamas 58)8 kilogiamų mė 
sos trūkumą. Ir vis dėlto rajoni 
nė paruošų kontora gavo pinigi 
nę premiją daugiau akip 30 tū 
kstančių rublių’

Kapsuko rajono Daibo žmo 
nių deputatų taryba IV sesijoje 
nusprendė, kad Lobko, Zuikevi 
čiųs u Lucenko neveiti pasiti 
kėjimo, iš einamų pareigų juos 
reikia atleisti. Tuo klausimu bu 
vo kreiptasi į Kauno mėsos ko 
mbinato vadovybę. Bet, matyti, 
ten atsirado gerų šios „trijų 
lės" užtarėjų, nes trijulė ir to 
liau penisi penėjimo punkte.

K. Dumčius.
N L Red. pastebi, kad tai yra 

rusiškojo okupanto satrapų „ta 
rybinės veiklos“ vaizdelis. Ne 
vien čia okupantas siautėja. O 
kai Dumčius stebisi, kad cent 
ras nepatvarko, tai lyg jis neži 
no, kad te ngi sėdi „draugai". 
Jei visokias „paruošas“ daro 
ruskiai kolūkiuose, tai centrai 
tiktai jžų apgulti. Tai yra oku 
pantinės siurbėles, kurios situ 
bia okupuotą kūną.

Kapsuko rąjono gyvulių pa 
ruošų bazės vaidytojų dirba 
Lobko, gyvulių penėjimo punk 
to vedėju — Zuikevičius, o gy 
vulių supirkėju — Lucenko. Ši 
trijulė jau seniai kelia pagrįstą 
kolūkiečių — gyvulių tiekėjų 
pasipiktinimą,

Supirkimo punkte prie svaiv 
tyklių stovi Lucenko. Ką jis be 
svertų; kiaulę, veršį ai avj, bu 
tinai svorį sumažins 10—20 kį 
logramų. Jeigu nusuks mažiau, 
tai vaikšto lyg nesavas. Bet ir 
ir gudri lapė uodegą prišąla... 
Kartą kolūkiečiai pagavo suk 
čių už rankos. Pirkdamas iš kol 
ūkietės Stadelienės kąrvę. jis 
nusuko net 60 kilogramų, gyvo 
svorio.

Gyvulių paruošų bazės valdy 
' tojas Lobko labai susirūpino bi 

į. Kad nurimtų mili 
skundą parašę kolūkie 

’ čiai, supirkėjas Lucenko buvo 
atleistas iš darbo. Tačiau mene 
sį „paatostogavęs'*, to paties 
Lobko įsakymu Liucenko buvo 
priimtas į dešrų gamyobs cechą 
meistro pareigoms. Kaip sako 
ma, nubaudė ešerį, paleisdami 
į ežerą, „Meistras'* darbuojasi 
ir toliau. . ,

O nokia padėtis Kapsuko gy 
vuhų penėjimo punkte? Prieš 
kurj laiką šiam punktui buvo iš 
skirtas didelis ūkis su gerais 
pastatais, apsuptas šimtametė 
mis liepomis ir sodu. Bet „su 
manus" punkto vedėjas Zuike 
vičius šį gražų Kapsuko pakraš 
tį galutinai nušeimininkavo. Su 
das ir seni medžiai iškirsti, pas 
tatai griūva, darbininkų butai

z to jas Lob ko 
<■ čiulio likimu

: cija ir skun

nė vieno susitikimo. Toliau žai 
dėjai išsirikiavo šia tvarka: 2) 
Meilus pralaimėjo tik prieš Ga 
runkštį), 3) Zdanavičius, 4) 
Andriulis III, 5) Vailokaitis, 
6) Gerulaitis.

Sekmadienį, spalio 18 d. įvo 
yk draugiškos rungtynės tarp 
Vokietijos stalo teniso koman 
dinio meisterio MTV Munchen 
(tikrumoje Vokietijos rinkti 
nės) ir lietuvių tremties rinkti 
nės. Laimėjo lietuviai pasekme 
5:4. Šias rungtynes stebėjo 
apie 700 žiūrovų, o kita tiek, iš 
stovėjo prie langų, durų, ..gau 
dydama“ rezultatus, šių žaidy 
nių ir rungtynių vyr. vykdyto 
ju teko garbė būti Jūsų bend 
radarbiui.

— Šiemet sueina lygiai 10 
metų nuo pavergtų tautų olim 
pjadės Niurnberge, kurioje lie 
tuviai iškovojo pirma vietą.

K. B.
• Rusai per Montreaiio uostą 
pradėjo gabenti iš Kanados 
kviečius, kurių čia pirko 400 tū 
kstančių tonų. Anksčiau rusai 
patys išveždavo kviečius, o kai 
ūkininkus suvarė į kolchozus, 
pristigo duonos. . .
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Pasipriešinkime
kult ū r i n i am n uosiu ūkiui

kirtgų ir kompetentingų litera 
tūros, dailės, muzikos ai teatro 
kūrinių kritikų, o ne verstis at 
sitiktinai gautais rašiniais. Tas 
pats principas turėtų galioti ir

KU LTŪ RIV IK A.
Esame susirūpinę mūsų kul 

tūrinio gyvenimo klausimais, 
kurie nekartą buvo atskirų as 
menų keliami, nors jų balso ne 
buvo paisoma. Atkreipti deme 
siui i šiuos rūpesčius š} kartą 
dėl jų pasisakoma kolektyviai, 
jungiami noro matyti mūsų kul 
tūrinį gyvenimą gyvą.

Nepriklausomojo gyvenimo 
metais laisvoje tėvynėje buvo 
sparčiai pažengta įvaniose kul 
tūrines kūrybos srityse ir pa 
siekta rimto lygio. šis lygis 
šiandien yra atsidūręs didelėje 
grėsmėje būti vėi nusmukdytas 
primityvų mėgėjiškumą. Nebe 

sant valstybės globos, nebetu 
rint savų akademinių instituci 
jų ir visiems „lygiais” pasida 
rius, atsiranda sąlygos veržtis 
nebe savo kūrybiniu pajėgumu, 
o reklama, kūrybinį impotentiš 
kurną imant dangstyti apeliavi 
mu į patiiotinius jausmus tėviš 
kės laukų rugių gubomis, iš at 
minties atkuriamais tėvynės 
\aizdais, pietizmu lietuviškie 
ms siužetams ir pan. Tokios pa 
dėties akivaizdoje turime tarti: 
nėra patriotinės pareigos imtis 
kūrybinių uždavinių, kuriems 
netunme jėgų. Yra pakanka 
mai būdų atlikti savo patriot! 
nes pareigas, nesiimant žemin 
ti mūsų meno lygio. Kultūrinė 
kūryba yra sritis, kur mėgėjiš 
kumui viešumoje vietos nėra.

Niekur ir niekada netrūksta 
diletantų, bet normaliose sąly 
gose jie nesudaro problemos: 
jie reiškiasi savo šeimyninėje 
aplinkoje, niekam nekeniedami. 
Tačiau tada, kai jie ima iš šei 
myninės aplinkos veržtis į vie 
Šurną, iš gerbiamų mėgėjų jie 
virsta piktais kenkėjais. Šito 
kių apraiškų su kaupu ima ro 
dytis jau ir mūsuose, kai verž 
lūs diletantai, uoliai reikšdamie 
si jiems be atodairos suteikia 
mose spaudos skiltyse, visuome 
nės akyse darosi autoritetais. 
Neišvengiamai dėl to visuome 
nėję vyksta dezorientacija, ku 
ria noudojasi grafomanai ir top 
lomanai, sumaišydami visa vie 
nan katilan, sudarydami gyvo 
kultūrinio gyvenimo iliuziją, 
kai iš tiesų turime reikalo ne su 
tikra gyvybe, o tik su reklamos 
muge. Nežiūrint išorinio judru 
mo, mūsų kultūrinis gyvenimas 
yra atsidūręs pavojuje. Yra 
kliūčių, kurios nepriklauso nuo 
mūsų (talentai nėra dirbtinai iš 
auginami, jie kiekvienam laikui 
dovanojami). Bet yra kliūčių, 
kurios sudaromos mūsų pačių 
kaltės, spaudai atidarant kelią 
diletantams veržtis į viešumą ir 
joje varyti savo Įžūlią autorek

lamą. Manome, kad ir dabar ne 
būtų šio klausimo, kaip jo nėra 
normaliose sąlygose, jei mūsų 
spauda, formuojanti viešąją opi 
niją, atsakingai laikytųsi kul 
tūrinio gyvenimo atžvilgiu ir 
vadovautųsi šiais aiškiais, bet 
dažnai paminamais principais:

1. Kiekvienas mūsų kullūri 
nis laimėjimas turi visus mus ly 
giai džiuginti ir susilaukti dė 
ir esio visoje spaudoje. Kas yra 
laimėta, yra laimėta lygiai visie 
ms, ne vienai srovei. Naujai pa 
sirodžiusios knygos, muzikos 
kūriniai, dailės parodos, koncer 
tai, vaidinimai turėtų būti viso 
je spaudoje nešališkai aptaria 
mi. Tačiau būklė yra tokia, kad 
esame verčiami apgailestauti, 
jog dažnai tokio rimto dėmesio 
mūsų kūrybinei gyvybei tenka 
pasigesti. Užuot objektyvaus 
dėmesio viskam, kas iš tiesų lai 
mėta lietuviškajai kultūrai, rėk 
lamiškai augštinama kas ,,sa 
va", o „svetimu“ susidomima 
tiek, kiek turima progos „prie 
šui“ Įgelti. Kaip visi vienodai 
gerbiame visų krypčių mūsų 
didžiuosius vyrus, nuo Basana 
vičiaus per Kudirką ligi Čiurlio 
nio, Maironio ir Krėvės, taip ly 
giai pagarbiai turėtume sutikti 
ir dabarties kūrėjus* nesiimda 
mi jų diskriminuoti sroviniais 
sumetimais. Partiniai motyvai 
neprivalo mumyse nustelbti lie 
tuviškosios sąžinės.

2. Tačiau obejktyvus džiaugi 
masis tuo, kas yra laimėta lietu 
viškąjai kultūrai, neturi virsti 
visko tokiu pakiu vei tinimu. 
Nesgi ne visa yra lygiai verta 
ir ne viskuo galima džiaugtis. 
Nesame dar tiek nuskurdę, kad 
iau nebūtų nieko kito likę, kaip 
ntbeskirti tikro laimėjimo nuo 
mėgejinio bandymo. Kiek ken 
kia piktos niekinamosios kriti 
kos, liek yra kenksmingos ir eg 
.aline los paengerikos. Objekty 
vi informacija tun eiti drauge 
su kritišku žvilgsniu, žinančiu, 
kad negali būti be pagrindo nei 
peikiama, nei giriama, kad yra 
vertybių gradacija, kad ne visa 
yra vieno ir to pat meninio ly 
gio. Tikra kritika iš tiesų yra 
analize, o ne įspūdžių pasakoji 
mas, ne pasipiktinęs niekini 
mas ir ne įkyrus reklamavimas. 
Ši kritikos prasme tuu būti at 
statyta mūsų spaudoje.

3. Kritikos uždavinys yra at 
sakingas ir reikalaująs atitinka 
mos kompetencijos, jo negali 
ma patikėti mėgėjams, kaip ne 
patikime savo sveikatos tiems, 
1 nrie neišmano medicinos. Vi 
sų laikraščių redakcijos tuiėtų 
jausti pareigą pasitelkti atsa

apskritai literatūros, dailės, te 
atro, muzikos klausimais.M ūsų 
spaudoje yra pasirodę ir vis te 
besirodo tokių šnekėjimų apie 
dailę ai tokių paistymų apie 1. 
teratūrą, kad tenka rausti iš gė 
dos tai skaitant savąja kalba. 
Nėra būtinos pai eigos iaikraš 
čiui pasisakyti dėl moderninio 
meno ar dėl Picasso, bet yra pa 
reiga, jei imamasi apie tai kai 
beti, tai atlikti rimtai. Savo ig 
noranciją kiekvienas tilptų pa 
silikti sau pačiam, o nesiveržti 
su ja į viešumą.

Keliame šiuos klausinius, nes 
nelankome paliestosios padėties 
nepavojinga. Mūsų spaudos 
nuosmukis izoliuoja musų kure 
jus nuo lietuviškosios bendruo 
menės. Demonstruodami savo 
primityvų provinciališkumą ar 
atšiaurų paritškumą, atstumia 
me nuo savęs gilesnio intereso 
jaunimą.

Šiuo pasisakymu nesikėsina 
me į spaudos laisvę. Kūrybai 
reikia laisvės, u nėra kūrybos 
be priešybių įtampos. Tačiau 
laikome nesusipratimu spaudos 
laisvės vardu negerbti paties žo 
džio, leidžiantis juo švaistytis 
paprastai ignoracijai ar neatsa 
kingai reklamai. Mes norime 
matyti savąją spaudą tokią, 
kad būtų galima ja didžiuotis 
kaip mūsų gyvenimo pažangą 
skatinančiu veiksmu.

V. Adamkavičius, J. Aksti 
nas, F. Augius, J. Bakis, kun. 
dr. A. Baltinis, aich. A. Bane 
lis, Al. Baronas, St. Baizdukas, 
A. Benderius, K. Bradūnas, Pr. 
Čepėnas, V. Čiziūnas, Alf. Dar 
gis, J. Daugvila, J. Gaidelis, 
Ad. Galdikas, dr. J. Gimbutas, 
dr. M. Gimbutienė, dr. J. Gir 
mus, A. Gustaitis, V. Ignas-Ig 
natavičius, V. K. Jonynas, Vyt. 
Kašuba, A. Kašubienė, M Ka 
tiliškis, dr. J. Kaupas, Vyt. Ka 
volis, Kęst. Keblys, J. Krali 
kauskas, VI. Kulbokas, Andr. 
Kupicvičius, Alg. Landsbergis, 
dr. Maciūnas, Vyt. Marijo 
šius, ar. H. Nagys, A. Nyka-Ni 
liūnas, arch. J. Oxunis, K. Os 
trauaaas, J. Palubinskas, V. 
Petravičius, dr. J. Puiznas, H. 
Radauskas, V. Ramonas, A. Rū 
kas, dr. A. Salys, St. Samva 
ras, Alg. Šalčius, Ant. Škėma, 
A. Tamošaitis, dr. J. Valaitis, 
Ad. Valeška, T. Valius, dr. V. 
Vardys, Iz. Vasyliūnas, B. Vas 
kelis, Ve. Verikaitis, R Viešu 
las, L. Vilimas, V. Vizgirda, R. 
Žukaitė.
• Atidalytas valstybinis lėlių 
teatras Lietuvoje. Jis suvaidino 
Gerneto 3 veiksmų pasaką „Ste 
buklingas Aladino žibintas' .

PETRO IR POVILO 
BAŽNYČIA VILNIUJE 

bus restauruojama valstybinė 
mis lėšomis. Tokį nutarimą pri 
ėmė ministerių taryba. Visus
mokslinio tyrimo, projektavi 
mo ir atstatymo darbus paves 
ta atlikti Valstybiniam staty 
bos tr aichitektūros reikalų ko 
mitetui. Kultūros ministerijai 
pasiūlyta bažnyčios vidų nufil 
muoti prieš ir po restauravi 
mo. Darbai būsią pradėti šiais 
metais ir baigti 1961 metais. E.

PARENGIAMOJI KLASĖ 
PRIE LITUANISTINIŲ 
KURSŲ MELBOURNE

Melbourno Lituanistiniai 
kursai su žurnalistine klase 
šiuo metu turi 24 lankytojus. 
Balandžio 20 d. prie kursų pra 
deda veikti parengiamoji klasė, 
į kurią priimami mokiniai, ku 
rie nėra dar pasiruošę lituanisti 
niams kursams.

IŠ LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
VEIKLOS

Lietuvoje įvyko rašytojų su 
važiavimas, kuriam bolševikinį 
pamokslą pasakė Sluckis. Žino 
ma, buvo keliaklūkščiaujant gi 
riama maskvinė okupacija ; kur 
buvo ir kur nebuvo progos, vi 
sur atsidėjus daromi „didžiajai 
rusų tautai“ reveransai. Rusai
— mokytojai, Maskva — sosti
nė ir tt. ir tt.

Bet buvo užuominų ir rimtų, 
bet tiktai užuominų. Pav., A. 
Baltakis konstatavo tarybiniu 
rašytojų atsilikimą stiliaus, tor 
mos atžvilgiu ; pasak Baltakį, 
Lietuvos rašytojai tebeeiną pri 
mityviais, kitur jau atgyven 
tais, keliais; tuo tarpu jis sumi 
nėjo „garsųjį“ rašytoją A. Gu 
daitį-Guzevičių. A. Jonynas ka 
rštai siūlė kovoti su galvą ke 
liančiu fašizmu. T. Tilvytis, ne 
gali užmiršti Stalino metodų— 
dumti kolūkiečiams akis dėl
„laimingo ir turtingo gyveni 
mo“, ragino rašytojus aprašinė 
ti kolūkinę laimę. Jis vertino 
emigracijoje esančius rašytojus 
ir šaipėsi iš jų kūrybos, o pats 
pasisakė rašysiąs atsiminimus 
iš vokiečių okupacijos laikų. V. 
Reimcris ragino rašytojus kur 
ti reikšmingus, didelėms prob 
lemoms skirtus kūrinius“... De 
ja, niekas iš tarybinių rašytojų 
„augščiau bambos neišsoksta“, 
tat kaip jie gali tokius dalykus 
padaryti? O. J. Baltūsis, kaip 
ir jam dera, veidmainiavo ir me 
lavo nemirkčiodamas, „apie tą 
tikrąją kūrybos laisvę, kurią 
turi tarybinis rašytojas palygi 
nūs su rašytojais, kuriančiais 
buržuazinės santvarkos sąlygo

se“... Kokia ta laisvė, J. Baltu 
šis girdėjo iš Sluckio praneši 
mo, kuris rašytojus „kciavojo“ 
taip, kaip pažabotus arklius. . .

LIETUVOS DAILININKŲ
SUVAŽIAVIMAS 

įvyko Kaune, Čiurlionio muzė 
juje, dalyvaujant apie 150 dai 
lininkų. Suvažiavimas tarėsi 
dėl parodos. Ir dailininkai, 
kaip ir rašytojai, nusiskundė 
daugeliu trūkumų.

DA1L. POVILO PUZ'NO 
PAREIŠKIMAS

Lietuvių laikraščiuose pasiro 
de pianešimai dailininkams, 
kvicčiantieji juos dalyvauti Lie 
tuvių Dailės Parodoje, kuri ruo 
šiama ryšium su New Yorke šį 
rudeni Įvykstančiu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes Sei 
mu.

Tuose pranešimuose minima 
ir mano pavarde vienokiose ar 
kitokiose parodos rengėjų pa 
rengimuose. Aš iš savo pusės 
protestuodamas turiu pareikšti, 
kad aš tose kimisijosc nedaly 
vauju, kadangi tos komisijos su 
darytos iš mažos grupės daili 
ninku, kurie dirba ir puoselėja 
tik moderniąją - abstrakčią me 
no knptį. Nedalyvauju todėi, 
nes buvo aplenktas nusistovė 
jęs tradicinis klasicizmas ir ne
pritanu šiam šališkam komite 
fui,"kuris nesirūpino ir nesisten
gė susitarti su Amerikos Lie 
tuvių Dailininkų Sąjunga, kad 
toje paiodoje lygiateisiškai bū 
tų atstovaujamos visos mūsų 
meno šakos.

Ameiikos Lietuvių Dailinin 
kų Sąjunga, apjungianti visas 
meno kryptis, mane buvo pa 
skyrusi tos visuotinės parodos 
komitetan savo atstovu į jury 
komisiją. Tą organizaciją aš ir 
toliau atstovauju bei jos princi 
pus ginu, gi mano pavardės 
įtraukimas tos minėtos šališkos
parodos komisijos sąrašą įvyk 
dytas be mano žinios ir sutiki 
mo.

Dail. Povilas Puzinas
Amerikos Liet. Dailininkų 
S-gos Jury K-jos atstovas.

DAIL. ČESLOVO JANUSO 
PAREIŠKIMAS

Besiruošiant Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenes Seimo New 
Yorke proga įvykstančiai lietu 
vių dailininkų parodai, Amen 
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun 
ga mane buvo pakvietusi ir Sei 
mo Rengimo Komitetui mane 
pristačiusi kaip savo atstovą į 
tos parodos organizacinį komi 
tetą.

Nukelta į 6-tą psl.

LIETUVA BUDO
Tai knyga, parašyta vieno tų 

vyrų, kurie patys gyveno, bren 
do, savo akimis m ite ir pa'’ia 
me tautos atbudimo darbe ak 
tyviai dalyvavo. Vy*o, kuris 
yra padėjęs savo parašą po mū 
sų tautos brangiuoju dokurnen 
tu — po Vasario 16 d. aktu.

Šią knygą gražiai yra Įverti 
nę dange’.s musų tautiečių vi 
suose kontinentuose. Ji su aty 
durnu 5 ra skaitoma ne tik bend 
ramincių — socialdemokratų, 
bet ir priešingos ideologijos 
tautiečių. Net, turiu pripažinti, 
dėl savo lengvo, sklandaus, pa 
sigėretinai reto, stiliaus yra mė 
giama, kaip retai kuri kita lie 
tuviška knyga, mūsų jaunimo.

Verti lapą po lapo, mintimis, 
kad ir kažin kaip būtum isblaš 
kytas, nuskrendi į tuos laikus 
kai „Lietuva juoda, kaip na 
tis“, be spaudos, be mokyklos, 
be savos inteligentijos, net ir 
klebonijoje ir bažnyčioje retai 
išgirsdama „chlopų“ žodi, uja 
ma n okupanto žiauriai kamuo 
jama, lyg pavasario žibutė, ka 
laši pro ledą tautos sąmonė. Sa 
mone atbusti pradeda ne dvaro 
rūmuose, bet šiaudinėje pašto 
gėje, storo milo ar pašukinio 
audeklo pridengtame valstie 
čio kūne — širdyje.

Nejučiomis randi palygini 
mų, ncviltiškos padėties, labai 
ir labai panašios į šią dieną.

Knyga — „Lietuva Budo“
gražiai įvertinta jau visoje Va 
karų pasaulio lietuvių spaud
je, yra pasiekusi ir Montrealy 
je esančius lietuvius. Be visų 
savo gerųjų ypatybių, dar ir 
gražiai įrišta. Jos visas išleidi 
mas finansuotas bendramičių 
aukomis, nei autoriui, nei leide 
jams pelno neduodąs, dėl savo 
mažo tiražo. Jos nedideli kie 
kiai yra ir mūsų kolonijoje.

Kviečiame tautiečius ją įsigy 
ti. Gaunama „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje, pas V. 
Šimelaitį, 1271 Allard Avenue, 
Verdun, telef. PO 8-2859, A.
V. parapijos kioske ir pas p. J. 
Bakanavičių, 689 Beatty Ave., 
Verdun, telef. PO 8-6818. Kai 
na 5 dol. 50 centų.

P. Simelaitis.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Škėma. BALTA 

DROBULĖ. Romanas. Nidos 
knygų klubo leidinys Nr. 23. 
Klubo nariams kaina minkštais 
apdarais 1 dol., kietais 1.50; ne 
nariams — 1.50 ir 2.00. Leidi 
nys turi 192 pusalpius.

EAST AND WEST 1958 m. 
14 nr.
• Kaikurių Lietuvos lašytojų 
kūriniai išleisti moldavų (ru 
munų) kalba, daugiausia — ei 
lėraščiai.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
35.
Staiga už lango sudardėjo ratai, kažkas atvažiavo.
— Pažiūrėk, Steponai, kas ten? — pasiuntė liokajų po 

nas Survila.
Netrukus į saloną, Stepono lydimas Įėjo pona.-> Pianka. 

Visi nustebo jo vėlyvu atsilankymu, juo labjau, kai pastebė 
jo, kad ponas Pianka atrodė susirūpinęs ir tarsi turįs pranešti 
kažką nepaprasto.

— Prašau atleisti, kad pasivėlinau, — kalbėjo sveikin 
damasis su šeimininkais ir lenkdamasis visiems kitiems. —- 
Užtrukau kelyje. Atvykstu, ponai, iš Vilniaus. Pasakysiu 
jums kai ką, kas jus, esu tikras, ne tik nustebins, bet ir su 
krės.

Visi prislinko artyn prie Piankos, Viktoras su Jadvyga 
paliko langą, oSteponas, pasitraukęs nuo stalo, vėl atsirėmė 
į verandos duris.

Pianka kvėptelėjęs tęsė:
— Taip, ponai, grįžtu iš Vilniaus. Įvyko svarbus susi 

rinkimas. Sukilimo ruoša įgauna konkrečias formas. Dova 
nokite, ponai, vardų minėti aš neturiu teisės. Bet sąjūdžio 
poveikį greitai pajus visas kraštas. Pirmiausia suruošėme pa 
triotinę manifestaciją ir pasilinksminimą Druskininkuose. 
Dalyvavo daug bajorų ir liaudies žmonių. Ak, jūs būtumėt 
matę, kaip puikiai atrodė šokiai poetiškose Nemuno pakran 
tėse. Grojo du orkestrai, ligi vidurnakčio skambėjo tautinės 
melodijos ir dainos. Ponai šokdino kaimo mergaites ir mo 
teris, o kaimiečiai nesidrovėjo sukti į ratą ponias ir paneles.

Kudrevičius, skeptiškai žiūrįs į tas karštagalvių surezi 
suotas broliavimosi manifestacijas, kandžiai pastebėjo:

— Aš nežinau, ponai, ar tas šokantis patriotizmas atlai 
kys ugnies bandymą. ..

Pianka, nekreipdamas dėmesio į tuos žodžius, su pasigė 
rėjimu pasakojo toliau savo įspūdžius:

— Panašus pasilinksminimas su luomų broliavimosi šū 
kiais įvyko ir Vilniuje, Belmonto miškelyje, Liublino unijos 
sukaktuvių dieną. Čia, be šlėktos, daugiausia dalyvavo mies 
tieČių amatininkų. Ir aš pasakysiu, ponai, kad jeigu Druski 

ninkuose lietuvių kaimiečiai ir nelabai suprato tos šventės 
prasmę, tai Vilniaus amatininkų patriotinis entuziazmas kė 
lė stačiai pasididžiavimą! Kokių ten kalbų pasakyta! Ko 
kių vivatų ir tostų šaukta! Kaip bučiuotasi ir verkta, minint 
tėvynes likimą ir jos nelaimes! Ne, ponas Kudrevičiau! Šito 
kie jausmai tuščiai neišblėsta! Jie atlaikys ugnies bandymą!

Mackevičius, pasitraukęs kėdę prie sienos, sėdėjo kietai 
suspaudęs lūpas, prisimerkęs, matyt, savose mintyse pasken 
dęs. Atrodė, kad jis nelabai paiso, ką kalba Varšuvos graž 
bylys.

Nugėręs gurkšnį, Pianka ėmė pasakoti, kas darėsi tą die 
na Kaune ir kokį atgarsį sukėlė Vilniuje Kauno manifesta 
cija.

Kauno manifestacija buvo suorganizuota bajorų, žečpos 
politos atstatymo, unijos šalininkų. Ant Nemuno tilto tuiejo 
įvykti simbolinis Lietuvos ir Lenkijos susijungimas. Mat, 
Kauno kraštas atstovavo Žemaitijai, Lietuvai, o Užnemune, 
Suvalkų klastas — Lenkijos karalystei. Skambant visų Kati 
no bažnyčių varpams, didžiulė procesija su vėliavomis, giedo 
dama patriotines giesmes, traukė per miestą į Aleksoto tiltą. 
Policija, ulonų eskandronas ir kazokų būrys ncjstenge sulai 
kyti minios, nes vyriausybės buvo įsakyta ginklo nesigriebti. 
Procesija artėjo prie tilto.

Tuo pačiu metu anoje Nemuno pusėje spietėsi minia, at 
plūdusi nuo Garlaivos, Panemunės ir Aleksoto. Tilte Kauno 
procesijai pastojo kelią kareiviai ir kazokai. Minia bandė pro 
juos prasiveržti, ir čia vos buvo išveiigta kraujo praliejimo. 
Tuo tarpu kariškiai suspėjo pašalinti dvi pontonines Uitu vai 
tis. Pasidarė spraga, kuri neleido abiejų krantų procesijoms 
susijungti. Kazokai pasitraukė.

— O tačiau, mano penai, — tęsė Pianka savo pasakoji 
mą, — simbolinis Lietuvos ir Lenkijos susijungimas Nemuno 
tilte įvyko! Atsirado drąsuolių kurie surado tas dvi pontoni 
nes valtis ir spragą tilte užtaisė. Įvyko kuone stebuklas. Ir 
žmones tikėjo, kad tai stebuklas! Piocesijos susijungė. Ir 
koks tai buvo susijungimas! Su džiaugsmo ašaromis akyse 
puolė vieni kitiems į glėbį! Bučiavosi ir verkė, nujausdami 
greitą suvienytos tėvynės išvadavimą.

Staiga Mackevičius kilstelėjo gaivą. Jo akyse sublizgė 
jo pašaipos liepsnelės.

— Tamsta sakai, — kreipėsi jis į Pianka, — kad įvyko 
kuone stebuklas — simbolinis Lietuvos ir Lenkijos susijun 
girnas. Jis įvyko ant Aleksoto tilto. Siauras ir nepastovus 
unijai pagrindas, mano ponai. . . Be to, aš nežinau, ar Lietu 

vos žmonės iš viso panorėtų susivaržyti naujais unijos ryšiais. 
Pirmoji unija suiro, mums tik skarmalus palikusi.

— Na, ką čia, kunige. . . — atlaidžiai šyptelėjo Pianka, tar 
si Mackevičiaus pastaba nė dėmesio nebūtų verta.

Tačiau Jadvyga susidomėjusi pasižiūrėjo į kunigą. Ko 
kia nauja mintis!... Paskui klausiamą žvilgsnį nukreipė į Vik 
torą. Šis nežymiai truktelėjo pečiais. Klausimas jam pasiro 
dė įdomus, tačiau neiškus.

Toliau ponas Pianka vaizdingai nupasakojo, kaip susi 
jungusi procesija ėjo į Garliavą, kaip prie jos prisidėjo Vei 
veriai, kaip buvo atlaikytos pamaldos ir kaip užnemuniečiai, 
, koroniažai“, lydėjo „žemaičius ir lietuvius“ atgal į Kauną.

Čia pasakotojas panoro atsikvėpti. Steponas pripylė jam 
arbatos, jis nugėrė kelis gurkšnius ir susitelkęs valandėlę ty 
Įėjo. Tada vėl prabilo. Dabar jis ėmė pasakoti, koki inilžiniš 
ką įspūdi padarė Vilniuje pirmosios žinios apie Kauno mani 
festaciją. Nežinia iš kur ėmė sklisti gandai, kad Kauno pro 
cesijos einančios į Vilnių. Tad reikią jas tinkamai sutik’ 
Vilniečiai ėmė buriuotis Pohuliankos ir Kauno kelyje. / 
skaičiuota, kad kauniečiai turėtų atvykti rugpjūčio 15 ar 16 
dieną. Laukianjiųjų minia nusivylė, bet savo patriotinius 
jausmus išliejo, atlankiusi Konarskio nužudymo vietą.

Tada jau tikrai nustatyta, kad kauniečiai pasirodys rug 
pjūčio 18 d. sekmadienį, 8 vai. vakare. Didžiulė minia nuo 
Aušros Vartų traukė į Pohuliankas. Čia jau iš anksto spietė 
si daugybė žmonių. Kažkas ėmė šaukti „jau ateina, jau atei 
na!“ Visi puolėsi pirmyn, prasiveržė pro kazokus, bet prie 
miesto vartų kelią pastojo kareiviai su atstatytais durtuvais. 
Minia puolė juos basliais ir akmenimis, kareiviai pnešinosi 
ginklu. Susirėmimo metu buvo sunkiai durtuvais sužeisti ma 
nifestantų vadai — bajoras Kryževičius ir amatininkas Vėl 
cas. Keleiviams į pagalbą atskubėjo raitų kazokų eskadro 
nas, ir minia buvo išsklaidyta. Esą daug sužeistų abiejose pu 
sese.

— Tai matote, ponai, kaip diena iš dienos vis kaitriau 
liepsnoja kovinis įkarštis! — sušuko baigdamas savo pasako 
jimą ponas Pianka. — Niekas nei durtuvais, nei šautuvais, 
nei armotomis neįstengs jo užgesinti. Kai ateis ta diena, kai 
bus duotas ženklas, sukils pavergtos tėvynės sūnūs su ginklu 
rankoje, ir laisvė bus iškovota!

Survila tėvas sėdėjo nuleidęs akis, Kudrevičius su šilin 
gu pasižiurėjo viens j kitą nustebusiais žvilgsniais, tik Jad 
vyga su Viktoru karštai spaudė Plankai ranką, be atodairos 
pritardami jo revoliuciniams jausmams. (d. b.)
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ELZBIETOS KARDELIENĖS MUZIKOS STUDIJOS 
KONCERTUI NUAIDĖJUS

Ir todėl išvadoje savaime per 
šasi sugestija, kad kiekvienam 
besimokančiam lietuviui - jau 
nuoliui būtų pravartu palanky 
ti ilgesnį ar trumpesnį laiką šią 
meninę instituciją, visai nepri 
klausomai nuo to, ar jis jaučia 
si turis tam talento, ai ne, o 
vien tik tam, kad papildytų sa 
vo žinių lobyną, kuris vėliau gy
venime be galo jam pravers.

Kad mūsų tautiečiai tinka 
mai įvertina šią kuklią, bet kai
tų ir augšto lygio muzikos stu 
diją, rodo ir tas faktas, kad kas 
met šio koncerto auditorija turi 
tendencijos gausėti, nois kon 
certo išreklamavimui ir nesi 
griebiama jokių rėkiančių skel 
birnų ir vajų. Čia, kaip lame 
priežodyje: „gera prekė pati už 
save kalba“.

Ir šiais metais todėl i erdvią 
Aušros Vartų parapijos salę pri 
gūžėjo dar gausiau muzikos mė 
gėjų, negu bet kada iki šiol, iš 
klausyti savo jaunųjų muzikų 
ir pasigėrėti jų atsieknnais.

Atrodys gal kai kam, (blogai 
painformuotam ar nebuvu 
šiam), neįtikėtina, kad inok^kii

Ir vėl turėjome malonią pro 
gą, kaip ir kiekvieną 'pavasarį 
per visą eilę pastarųjų metų, 
birželio 8d. jaukiai praleisti 
sekmadienio popietę, besiklau 
sydami Lietuvos Operos Solis 
tės Elzbietos Kardelienės Muzi 
kos Studijos mokinių koncerto.

Ši miniaturinė konservatori 
ja, (miniaturinė — ta prasme, 
kadangi turi tikslą paiuošti tik 
tai pianistus-es ir dainininkes 
— būsimas solistes), jau artėja 
į savo gyvavimo dešimtmetį ir 
per tą trumpą palyginti laiko 
tarpi yra jau davusi lietuvišką 
iai visuomenei visą eilę talentin 
gų, getai ištreniruotų pianistų- 
čių n ne vieną damininkę.

Būtų anaiptol dar per mažai 
pasakyta, jei šią studiją vertin 
tume tik tiek, kiek ji sugeba 
techniškai išmankštinti moki 
nius pasirinktoje srityje. Tai 
yra daug, bet tai — dar ne vis 
kask

Studijos vedėjos p. Kardelie 
nės žodžiais, kai ji trumpu įžan 
giniu pranešimu atidarė koncer 
tą, čia siekiama daugiau tikslų. 
Kiek sąlygos ir laikas leidžia, 
studija stengiasi suteikti kuo nio amžiaus jaunuoliai, (dalinai 
daugiau žinių mokiniams iš mu 
zikos ir meno pasaulio, praplės 
ti apskritai jų akiratį kilniosios 
klasikines muzikos srityje, su 
pažindinti su genialiais jos ku 
rėjais, su jų nemirtingais kuri 
niais. Lygiagrečiai mokiniams 
yra įskiepijama meilė visam, 
kas kilnu, gražu, išmokslinama 
stebėti gamtą, rasti visur joje 
gražių niuansų. Na ir pagaliau, 
mokiniai, bedainuodami lietu 
viskas liaudies dainas, pradeda 
pajusti savosios kalbos grožį, iš 
sireiškimų subtilumą, melodijų 
skambumą.

Kiekvienas suprantame, kad 
visa tai yra kaip tik tie trūksta 
mi dalykai, kurių mūsų besimo 
kantis jaunimas negali sveti 
mos mokyklos aplinkoje įsigy 
ti. Prisimenant dar tą aplinky 
bę, kad šio krašto mokyklose 
visai nekreipiamas dėmesys į 
tai, kad moksleivis gautų bent 
žiupsnelį pačių elementariausių 
žinių apie muziką, jos istoriją, 
jos veitingiausius kūrimus bei 
jų autorius, nleKas nepriėsta 
raus, kad šioje studijoje jaunuo 
lis išpildys tą didelę spragą sa 
vo žinojime, be ko jis negalėtų 
jaustis pilnai išlavintu indivi 
du. i

$ TAISAU I

televizijos ir radio aparatus. X
C H. Valiulis.

Skambinti po 5 vai. vak.
X 0 HU 1-4313

dar vaikai), galėtų rimtą muzi 
kos žinovą sudominti. Tačiau, 
pažvelgę į koncerto piogramą, 
mes randame Beethoweno, 
Haydno, Bacho, Mozarto, Grie 
go, Saint-Saenso, Schuberto, 
na ir mūsiškių — Čiurlionio, 
Tallat-Kelpšos, Gaileviciaus ku 
rinius, tat turime sutikti, kad 
parinkti pasirodymui dalykai 
nėra vaikiški.

Paties koncerto eigoje, mūsų 
nusistebėjimas vis palaipsniui 
auga, kai esame priversti noro 
mis ar nenoromis pripažinti, 
kad tie, kitais atžvilgiais — dar 
vaikai, savo dalykėlius išpildo 
ne tik be paklaidų, bet dar su 
įsijautimu ir atitinkama ekspre 
sija.

Tokias tat nuotaikas sukėlė 
šis koncertas daugeliui kiaušy 
tojų, kurių atsiliepimus pripuo 
lamai teko nugirsti skirstantis 
pabaigoje programos. Visus ste 
bino p. Kardelienės sugebėji 
mas rasti tokį idealų metodą, 
kad per trumpas laiko nuotrų 
pas, nieko apie muziką nežinau 
čiam jaunuoliui įstengiama su 
teikti tiek vertingų žinių.

Kaip jau anksčiau ouve pa 
minėta, pati koncerto progra 
ma buvo įvairi ir vertinga savo 
išpildomais kūriniais, tat pla 
čiau apie atskirus punktus 
trumpai beteks kalbėti.

Paminėtina, kad šiais metais 
būsimas solistes atstevavo tik 
viena Jonė Pauhūtė. Jai tat ir 

S teko koncertą pradėti „Avė Ma 
X ria“, iŠ Verdi operos „Otelio“ 
v ir jį baigti Žemčiūgų arija iš 

°P- .-Fausto“, Gounod. Ji dar

be to viduryje koncerto išpildė 
du lietuviškus populiai ms daly 
kėlius: (T. Kelpšos — „Ne 
margi sakalėliai" ir Gailevičia 
us „Oi laukiau, laukiau ). Solis 
tė pahko labai teigiamą įspūdį: 
ji turi labai malonų baiso temb 
ra, lengvai ima augštas gaidas, 
dainuoja lygiai, neforsuodania, 
be didelių pastangų įveikdama 
sunkesnes vietas. Neabejotinai, 
ji yra padariusi didelę pažangą 
nuo paskutiniojo pasirodymo ir 
duoda kuogeriausių vilčių atei 
čiai.

Netenka abejoti, k ;d tikrą 
pianistę-virtuozę mes jau turi 
me S. Pakulytės asmenyje, ku 
ri jau ne kartą pasirodė viešai. 
Silvija Pakulytė įžanginėje ko. 
certo dalyje atliko visą eilę bau 
dies dainų fortepionui, (I. Ke 
Ipšos), o pabaigoje koncerto— 
E. Griego Sonatos op. 7, I da 
lį. Jaukų įspūdį paliko jos, ga 
Įima sakyti, tobulai, su įsijauti 
mu išpildytos labai metodingos, 
melancholiškumu atmieštos 
Tallat-Kelpšos liaudies dainos. 
Be jokių pastebimų sunkumų ji 
paskambino ir E. Griego sona 
tos I dalį. Charakteringa pas 
Silviją — jos paprasta, natūra 
Ii laikysena ir aiškiai matomas 
įsijautimas i išpildomą kurinį. 
Jos klausant, kažkaip lengva 
atitrūkti nuo supančios aplin 
kos, paskęsti vien tik muzikos 
garsuose.

Kličius Raimundas — tai sa 
vos rūšies „vunderkindas“ : lan 
kęs studiją vos 3 metus, pajė 
gė, (ir pasigėrėtinai gerai!), 
įveikė L. Beethoweno 5-sios so 
natos i dalį, kas ir geram pia 
nistui — „kietas riešutas". Įsi 
žiūrėjus, kaip lengvai ir grakš 
čiai jo pirštai skraido po kiavi 
turą, pamatai jame kažką dau 
giau, negu keliolikos metų ber 
niuką.

Broliai Bulotos — Bruno ir 
Alvidas pasidarė publikos iavo 
ritau:, atlikę įspūdingai liaudies 
dantų „Kelki broleli" (dainuo 
darni pakaitomis po posmelį), 
kas labai vykusiai pritaikinta ir 
buvo jiems. Abu turi nuostabiai 
gražius balsus, galėtų būti < im 
tais kandidatais į „Vienos ber 
niūkų chorą“. Bruno be to iš 
pildė E. Griego labai meiodin 
gą ir populiarų valsą op. 12, o 
Alvidas — Kuhlau sonatiną op. 
20. Savo didelį pasisekimą jie 
apvainikavo, paskambinę ketu 
riomis rankomis iš operos „Fi 
garo vestuvės“ Mozarto.

Khciūtė Nijolė — jau akade 
mikė, tačiau studiją pradėjo 
lankyti gal tik prieš trejus me 
tus. Reikia pasigėrėti jos žymia 
pažanga, kai ji atliko ištrauką 
iš operos „Samson ir Dalila“, 
Sain-Seanso. Jos laikysenoje ry 
šku puošnus grakštumas, plas 
tiški rankų mostai, priduodą iš 
pildymui daugiau iškilmingu 
mo, prašmatnumo.

Tauteraitė Jolanta atliko J.
K Haydno ir M. K. Čiurlionio po 
x vieną kūrinį — be priekaišto, 

techniškai išbaigtai, kaip sako 
p ma. Gaila tik, kad kažkodėl ji 

, nes turi švelnų,

Laisvoji tribūna

Ryšyje su paskutiniaisiais į 
Kanados parlamentą rinkimais 
ir su didžiausiu jos istorijoje 
konservatorių partijos lairnėji 
mu, įvyko radikali permaina ir 
vidaus politikos srityje. Didės 
nės etninės grupės, kuriu tau 
tybių nariai buvo išrinkti į da 
bartinį parlamentą atstovais, 
pradėjo persiorientuoti.

Tos grupės iki šiol daugumo 
je rėmė liberalų partiją. Čia nie 
ko stebėtino. Imigrantas, kuris 
per ilgesnį laiką nedalyvavo pa 
sirinkto krašto politiniame gy 
venime, rėmė valdančiąją par 
tiją, tikėdamasis, kad betkokio 
je formoje jis iš jos sulauks ir 
paramą, o liberalai juk 
tisus 22 metus. Be to, 
vyriausybė „naujiems 
čiams“ rodė daugiau 
mo negu konservatoriai — opo 
zicija.

Po dviejų laimėtų rinkimų 
progr. konservatorių vyriausy 
bė savo senąją programą, lie 
čiančią etnines grupes, stnar 
kiai revidavo. Susiorientavo, 
kad tas, kas tiko būnant opozi 
cijoje, nebegali būti tęsiama, 
kadangi jau ji neša atsakomybę 
už visos valstybės likimą. Et 
ninėm grupėm šiandien jau pri 
pažintos lygios teisės. Visos 
partijos mato, kad tų grupių 
balsai jau darosi lemiančiais 
veiksniais, todėl jos u stengia 
si patraukti jas savo pusėn. To 
dėl tas viskas negali neturėti 
įtakos ir į etninių grupių persi

DE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACH1NE

8 . • r-> M Lietuviams nuolaida.•; ME7-6727 ..., P. rutkauskas.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

16 METŲ .JŪSŲ TARNYBOJE
G A R A N '1' U O T A S DARBAS.

269—3 Ave., Viile Lasalle. PO 8-4588.

p ma. Udiia tu
(% nepadainavo, 

lyrini balselį.
Šemogaitė

paskambino
Rondo-Mozarto) ir ncologiau 
padainavo. Dalykai nebuvo le 
ngvi, tačiau ji juos įveikė.

Urbonas Rimgaudas — savo 
ūgiu didžiausias iš vyru lanky 
tojų — jau pilnas džentelme 
nas, nors faktiškai dar jaunas, 
atliko įspūdingai populiarių 
„Kreolų dainą“ ir Čiurlionio

Rūta — ir gerai 
(Sonatos C-dui

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

VIENYBĖ TEŽYDI!
orientavimą savo vidaus poiiti 
kos srityje.

Kol etninės grupės nėra susi 
organizavusios ir pei sionenta 
vusios, tol Kanados viešoji opi 
nija nėra pakankamai painfor 
muota, ką daro, kaip gyvena ir 
ką galvoja penktoji to krašto 
gyventojų dalis, todėl beveik 
visose įmonėse ir kitokiose pri 
vačiose įstaigose, kur nėra nau 
jų, aiškiai matomas nelygus tos 
dalies žmonių traktavimas.

Valdančioji prog. Konservą 
torių partija šiandieniniais lai 
kais yra įtakingas ir galingas 
faktinius.

Laimingi ukrainiečiai, kad iš 
savo tautybės tarpo turi parla 
mento narių ir kitokių augštų 
pareigūnų, kurie kitiems parla 
mento nariams stengiasi išaiš 
kinti etninių grupių didcl: įna 
šą į kanadiškąjį gyvenimą ūki 
nėję ir kultūrinėje srityje. On 
tario prov. jie turi simpatingą 
ir energingą John Yarcmko, mt 
nisterį be portfelio, kurio svar 
biausia užduotimi yra etninių 
grupių reikalai ir kontaktų su 
jomis sudarymas. Kaikurių tau 
tybių grupėse dabar jau jaučia 
mas persiorientavimo procesas, 
kuris, reikia tikėtis, įgaus smar

■ kėjanti tempą.
O mes? Mūsų, palyginus, 

> maža — „du lietuviai — trys 
partijos“ — grupė vis dar tebe 

1 ra „mechaninio apsijungimo“ 
stadijoje, pagal išTėvynės atsi 
vežtas programas, kurios, rea 

- liems reikalams nesant, čia vi 
sai nereikalingos ir kuuos mus 
vis daugiau skaldo, o ne jungia.

Muzejuose ir parkuose mato 
me išstatytus ginklus, kūnais 

, kadaise buvo iškovotos ir apgin 
tos valstybių neprikiausomy 

į bės. Dabar ar jie buvo pavarto 
ti ir ateityje ar bus pavartoti? 

, Atgavę Lietuvos nepi įklauso 
mybę ir į ją sugrįžę pamatysim, 
kad visos ideologijos jau yra 

. ant tiek pasenusios, kaip tie mu 
zėjuose arba parkuose išstatyti 
ginklai. Manau, kad jau 1941 
metais, Lietuvą bolševikams 
okupavus, visas partijų progra 
mas ir biletus reikėjo numesti 
ten, kur numetamas kiekvienas 
popiergalis.

Daug laiko ir energijos parei 
kalaujančios, tuščius, tarpusa 
vius ginčus laikas mesti, o ne 
laukiant susiorganizuoti į vie 
ningą — be atsivežtų partijų 
„kvapo" — lietuvių gi upę ir 
persiorientuoti taip, kad nors 
ir į mažą, bet organizuotą, at 
kreiptų dėmesį vyriausybės na 
riai.

Kanados vidaus politikai ban 
guojant, mes „nauji kanadie 
čiai *, negalime stovėti kaip ko 
kia uola, bet ir nereikia dažnai 
blaškytis į kraštutinumus, dėl 
ko nustojamas pasitikėjimas.

Saugok, Pramžiau, ateityje 
mūsų bendruomenės vadovybę 
nuo tokių „politikų“, kurie skel 
besi esą konservatoriais, dar ir 
kitus, jų srovės asmenis, ragino 
būti konservatorių partijos na 
riais, o priešrinkiminės į Kana 
dos pailanmentą kampanijos, 
beveik pabaigoje, net per spau 
dą mus ragino balsuoti už CCF 
kandidatą.

Dėl tokio elgesio Kanados 
partijos į lietuvių grupės vado 
vus n į visą grupę ar gali žiū 
rėti su pasitikėjimu?

Kad ištaisius praeities „poli 
tiku*’ klaidas ir, kad atgavus pa 
sitikėjimą, virš nurodytu būdu

with the

valdė iš 
libeialų 
kanadie 
palanku

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

vieną dalykėlį fortepijonui. Ma 
tosi, kad daug jau yra pasiekęs 
pažangos.

Jurjonaitės Reginos skambi 
namo labai gražaus Brahmso 
valso tikrai malonu buvo pasi 
klausyti. Jos turima gražaus 
balso, kuo ji ir pasinaudojo, pa 
dainuodama „Oi tai dėkui mo 
čiutei“ (liaudies daina).

Labai gerą įspūdį paliko Jau 
niūtė Nijolė, su visų žinoma ir 
mėgiama Schuberto Serenada 
op. 134, plius Bacho polenezu 
m D-minor. Išaugo ji nuo pas 
kutinio koncerto ir ugiu, jos 
muzikiniai sugebėjimai taip pat 
padare didelį šuolį pirmyn. Pa 
dainavo viena ir duete — pui 
kiai.

Lukošių Viktorą tenka taip 
pat priskirti prie susiformuojan 
čių pianistų, kurie jau turi pirš 
tų techniką neblogą, jis atliko 
po vieną dalykėlj Čiurlionio ir 
Diabelli — visi be priekaišto.

Šimciaitytė Juiatė ir Bartaš 
kaitė Dalia atliko keturiomis 
rankomis smagią A. Rubinštei 
no melodiją. Jos ir pavieniui 
skambino ir dainavo po dalyke 
lį. Jos turi jau pakankamai pa 
grindo pretenduoti į pažengu 
sias mokines, jų talentai jaju da 
bar pradeda išryškėti.

Junjorų grupėn tenka įskaity
ti S. Kuncevičiūtę, V. Kerbei), 
L* Juodkojutę ir E. Knystautą 
— jie ir savo amžiumi vyresnių 
jų negali pasivyti, tačiau jau 
čiama įdėto darbo užuomazga, 
už metų kitų jie auditoriją ne 
abejotinai nustebins savo pa 
siektais rezultatais.

Pabaigoje koncerto, Studijos 
Vedėją E. Kardelienę ir debili 
tantus sveikino Seimelio pirmi 
ninkas ir mokinių tėvų atsto 
vai, įteikdami poniai gelių. Ga 
vo vertingų dovanėlių n gėlių 
daugelis ir iš pasirodžiusiųjų 
mokinių. Jurgis Knystautas.

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žudai ir kitos jvainos 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

susiorganizavus ir persiorien 
tavus, mūsų bendruomenės va 
dovams geriausia būtų ažmegz 
ti kuoartimiauisus santykius ir 
glauaziausai bendradarbiauti 
su mums palankiausia ir gana 
skaitlinga ukrainiečių grupe.

Gerbiami partiečiai, Jūs pui 
kiai žinote, kad mūsų nejungia 
te, bet vis daugiau skaidote, o 
priaugančiai kartai pei jegą 
grūdate tokius „muziejinius 
ginklus", kurių realiam reika 
lui ištikus, jis niekur pavartoti 
negalės., o komunistai tik džiau 
giasi. •

Nei kiek neabejoju, kad už to 
kį partijų „išniekinimo“, ant 
mano galvos „bačkininkai“ iš 
pils statines nešvariausių pap 
lavų, apdrėbs purvais ir padu 
rys pilkiausiu žmogeliu.

Vieton purvais mane drabs 
tymo, visas partijų piogramas 
ir biletus atiduokite į muzejus, 
kaipo „vertingą istorijai me 
džiagą, o kai kurie „prisimini 
mų“ rašinėtojai, sulaužykite 
tuos kotelius, kuriais rašėte, vi 
si atsikratykite savų partijų 
„kvapo“, pamatysite, kad 9<S"o 
Kanados lietuvių Jus sveikins, 
sakydami, kad lietuviškuosius 
reikalus statote augšciau visų 
partinių ar kitokių įsitikinimų 
ir, kad šiame krašte, jūs atsto 
vaujate visus lietuvius, dirbate 
visų lietuvių apjungimo ir Tė 
vynės vadavimo darbą.

Pastaba: Jau senokai ir ne 
vienas, bet daug kas vis susitik 
darni gundė mane tuo reiKalu 
parašyti, bet aš vis atidėliojau 
ir laukiau. Kada išsikalbėta 
apie „išrinkimą“ atstovų į Pa 
šaulio lietuvių seimą, pasižade 
jau ir ištesėjau. O kaip, kas ir 
ką rinko, visi gerai žinome.

K. M. Juozas Šarūnas.
• Lietuvių menininkų grupė 
lankėsi Lenkijoje. Ji turėjo 
daug koncertų, atliktų trijų sa 
vaičių laike. Lenkijoje jie visur 
radę daug lietuvių.
• Grupė Lietuvos rašytojų lan 
kėši Gudijoje ir gudų okupuo 
toje Lietuvos dalyje — Ašme 
noje ir kt. Ten jie btoliavosi 
su gudų rašytojais.

J Verdun PO 6-5641 g
HICKSON GROCERY 5

salus ir maišo produktai!
Pristatymas nemokamai K

0 uht* 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas £

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

A. NOKKEUUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviam* n u o I n i <1 a,
Adresas: 547 Lafleur Str., Viile Lasalle,

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



BEPRIKLAUSOMA LIETUVA 105$. VI. Ii. — Mr. 24 (586)6 PSl

UKRAINĄ;

Nuo sausio 1 
įvedamas 

TAČIAU sitas

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus lūbus, avalynes, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime parda 

vimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, 
priedų ir įvairių kitokių prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo masinas, 
laikrodžius, stiklui pjauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti mašinėles, įvair. tekstilės medžiagas ir t. t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medz. 7 vrd.

paltui viln. medž. 3 yrd.
suknelei viln. m. 3 yrd.
pamušalo.............. 7 yrd.
šerinės(klijonkcs)3 yrd.

Iš viso už $ 79,90 
košt. viln. medž. 7 yrd. 
paltams viln.mdž. 6 yrd. 
sukn. viln. medž. 3 yrd.

2 suknel. rayono m. 8 yrd.
pamušalo............ 10 yrd.
šerinės (klijonk.) 4 yrd. 

stiklui pjauti peil. su deim. 
Iš viso už $ 124,60

1 
1

2. 2
2
1

3. 2 košt, arba lengv. mot. 
pait. viln. medž. . .6yrd.
4 kst. vyr. viln. m. i4 yrd.

2 vyr. palt. viln. m. 6 yrd. 
pamušalo .... 18 yrd. 
šerinės (klijonk.) 8 yrd. 

stikl. pjauti peil. su deimant.

Ir viso už $ 1'3,90
4. 4 košt. viln. mdž. 14 yrd. 

pamušalas .... 8 yrd.
šerinės (klij.) . . 4 yrd.

Iš viso už $ 81,90
(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyrišką ar mot.)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įv. maistą, dviračius ir 1.1.

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

$21.70
$12.30
$14.45
$30.90

$17.60

$21.50

$18.90

$ 17.65

$24.60

$22.40

1 kg
2 kg 

.% kg $25.20

dienos Ontario Provincijoje 
LIGONINIŲ PLANAS.
planas nepadengs operacinių 

gydytojų išlaidų.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE <SLA) 

draudžia gyvybę ir sveikatą.
Mokėdami tik 2 dolerius į mėnesį, ligos atveju Jus gan 
site 30 dolerių į savaite, nežiūrint Jūsų kitų apdraudų.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji 
skambinkite:

St. Jokūbaitis (Centrinis Atstovas) — LE 4-0773;
L. Rickevicienė—RO 9-7668; A. Paulauskas —LE 6-3545;
H. Chvedukas —LE 4-1528
A. Dūda .........—RO 9-4612; V. S. Mastis

O. Indrelienė —LE 1 8522;
—LE 2-6513.

ATLANTIS EXPORT- IMPORT LIMITED
firmoje tautiečiai galės matyti 
naujausius radio aparatus, mu 
zikos kabinetus, magnetofonus 
ir kitus moderniškus elektri 
nius išdirbinius.

Be to, p. Motušis lankėsi kai 
kuriuose radio gamybos fabri 
kuose Landone, Paryžiuje, Aus 
trijoje ir Belgijoje, Briuselyje, 
kur vyksta viso pasaulio paro 
da. K. Motušis, nepraleisdamas 
progos, iš arčiau susipažino su 
rusų, prancūzų, anglų, Ameri 
kiečių, japonų, austrų, italų ir 
daugelio kitų tautų gaminiais.

B-vės pirmininkas K. Motu 
šis grįžo iš Europos, kur daly 
vavo didžiulėje vokiečių pramo 
nės parodoje, apimančioje visas 
elektrotechnikos sritis su jos 
detalėmis. Parodos metu p. Mo 
tušis turėjo galimybių sueiti į 
artimesnį prekybinį kontaktą 
su stambiomis firmomis ir tuo 
įeikalu sudaryti naujus prekybi 
nius ryšius. Atstovaujamos pre 
kės bus tiekiamos pigesnėmis 
kainomis ir geresnės kokybės, 
kad geriau patenkinus pirkėjo 
reikalavimus. Greitu laiku šioje

mus lankyti —> čia jau pasidar 
bavai lietuvybei. Kiek papras 
tai susimoka bendruomenės so 
lidarumo mokestį? O gi 36. 
Kiek paprastai atsilanko į susi 
rinkimus? — 30—40.

Jcigu'jau susirinkimo teisėtu 
mus nustatyti mes imsime bazę 
kartotekoj įrašytų apylinkėje 
gyvenančių skaičių, lai teisėto 
susirinkimo niekuomet nesu 
šauksime. O jei bandysime lauk 
ti ir po valandos susirinkimą da 
ryti, tai laiku atvykę išsiskirsty
tų ir nelauktų nėkuomet neat 
vykstančiųjų, taip susirinkimai 
ir negalėtų įvykti ir tęstųsi, 
kaip daina be galo, kas mielam 
dalyviui atrodytų ir tautiška ir 
lietuviška, o statutas liktų ne 
pažeistas.

Aritmetikoje ir laiko skaičia 
vime, dalyvis, atrodai esi stip 
rus, bet dalyvavusių susirinki 
me skaičiuje apsirikai. Rašai,
kad susirinkime dalyvavo 30 as

gražbylystė buvo per sudirinki 
mą, ko ten neprabylai?

Galu gale jei Tamstai fiipė 
tų tas, lietuviškumas, kaip sa 
kaisi, tai dėl neaiškumų g?''‘u 
mei kreiptis i krašto tarybą, o 
spaudą paliktumei savo paskir 
čiai. Valdyba.

NL red. deda šį Wellando 
Apyl. V-bos pasisakymą ištisai, 
bet apgailestauja, kad daugelis 
mūsų dar nemokame džentelme 
niškai, rimtai, korektiškai - kul 
turingai nolemizuoti, ii vietoje 
tiesą atitaisytų rimtais argumen 
tais, išreikštais korektišku bū 
du, vartojame pykčio diktuoja 
mus žodžius. Nieko nepapras 
ta, jeigu suklystama arba neiš 
laikoma tiksliai formalumų, nes 
esti atvejų, kada ir reikalo nėra 
absoliutiškai laikytis įstatymo 
raidės, bet tas ir gražiai paaiš 
kinti nesunku. Ir nėra ko pyk 
ti, jei susirinkimo netobulumai 
pasiekia ir spaudą, — spauda ir 
yra tam, kad net ir tokius fak 
tus koreguotų.

KULTŪRINĖ KRONIKA. ..
Atkelta iš 4 pusi.

Dabar, kaip paaiškėjo, lietu 
vių spaudoje pradėta skelbti ir 
vis tebeskelbiama paroda, ku 
rioje Bendruomenės vardu susi 
dariusi dailininkų grupė teats 
tovauja tik modernųjį meną, ir 
nei toje rengimo komisijoje, nei 
jos paskelbtose sekcijose nėra 
tradicinio klasicizmo - realizmo 
krypties dailininkų atstovų. 
Tos komisijos yra susidariusios 
ir veikia be Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos žinios ir 
pritarimo.

Kadangi šiuo faktu lietuvių 
dailininkų visuotinumo princi 
pas tapo pažeistas, todėl protes 
tuoju prieš tokį mane atstovau 
ti paskyrusios organizacijos eli 
minavimą, organizacijos, kuri 
atstovauja visas meno Kryptis. 
Tuo pačiu protestuoju ir prieš 
eliminavimą mūsų garbingų ir 
tautai nusipelniusių meno vete 
ranų, be kurių dalyvavimo pa 
rodą nebus pilnutinė.

Dail. Česlovas Janusas 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 

Sąjungos atstovas Parodos
Rengimo Oi ganizaciniam 

Komitete.

menų, o susirinkimo protokole 
užprotokoluota 35 pilnateisiai 
nariai. Gal tamstai iš 30 išeina 
geresnė kalkuliacija.

Dalyviui nepatiko ir pakvies 
to dienai pirmininko elgesys, 
kam jis tuoj ėjęs, o nelaukęs 
kol kas ranką pabučiuos.

Taip pat nepatiko jo kreipi 
masis i susirinkusius, bei sekre 
toriaus kvietimo išsireiškimas. 
Mums atrodo, kad statute tik 
rai nėra išdirbta šablono, ku 
riais žodžiai pirmininkaujantis 
turėtų prabilti j susirinkusiuo 
sius.

Toliau Tamsta dar rašai, kad 
pirmininkaujantis pareiškė: 
„Balsuosime rankos pakėlimu 
pusiau slaptu balsavimu".

Protokole užprotokoluota : 
„Dienos pirmininkui atsiklau 
sus susirinkimą, kaip balsuosi 
me, paaiškėjus, kad slapiam bal 
savimui neparuoštos nei korte 
lės, nei išrinkta balsams skai 
čiuoti komisija, nutarta rinkti 
valdybą pusiau slaptu balsavi 
inu".

Galų gale Tamsta rašai, kad 
suradai keturis didvyrius, kurie 
nuo balasvimo susilaikė. Jų tar 
pe esi ir mielas Dalyvis. Keis 
tas dalykas ir labai liūdnas, kad 
Tamstos negalite surasti iš su 
sirinkusiųjų ne vieno kankida 
to, už kurį galėtumėte balsuoti.

Kyla klausimas, koks tikslas 
lankyti susirinkimus ir juose 
nedalyvauti, kaip pelei lindėti 
po šluota ir sekli laikrodi bei 
žiūrėti, ar kas nepasakys kokio 
žodelio, prie kurio prisikabinus 
valkioti žmogaus pavarde, lyg 
mazgotę po laikraščio pusią 
pius.

Sakaisi be galo liūdna prabil 
ti viešai, sakyk, kur tavo ta

WELLAND, Ont.
PASISAKYMAS DėL SUSI RINKIMO APRAŠYMO

Pone Redaktoriau, leiskite 
pasisakyti Wellando Liet. Ben 
diuomcnės apylinkės valdybai 
dėl straipsnio, tilpusio „Neprik 
lausornoje Lietuvoej" 1958 m. 
gegužės mėn. 28 d. Nr. 22 
(584).

Straipsnio antrašte „Kažin 
ar taip galima daryti susirinki 
mus?" Pasirašė „Dalyvis".

Mielas dalyvis pradžioje pasi 
sako, kad jam viskas miela, kas 
lietuviška ir tautiška, kas pasi 
tarnauja lietuvybės išlaikymui. 
Pati korespondencija jau visai 
kitokio pobūdžio, knisimasis ir 
kenkimas lietuviškam darbui.

Pirmiausia Tamsta nustatai, 
kad susirinkimas neteisėtas, 
nes jis įvykęs per anksti.

Valdyba yra nuomones, kad 
susirinkimas įvyko lainu ir Štai 
del ko. Tamsta rašai, kad Wel

Dvigubi:
42. Taukų . .
43. Cukraus
44. Ryžių . . .
49. Svietso . .
53. Taukai . .

Cukrus. .
54. Sviesto . . 

Cukraus .
55. Taukų . . . 

Cukraus . 
Ryžių . . .

62. Cukraus .
Kakao . .
Sviesto . .

64. Cukraus .
Lašinukų 
Tauku . . 
Arbatos . 
Kavos . . .

66. Cukraus . 
Sviesto . . 
Ryžių . . . 
Kakao . . 
Kavos . . .

73. Cukraus . 
Sviesto . 
Pieno milt 
Kakao . . 
Lašinukų 
Pipirų . .

77. Šokolad.
Kakao .
Kavos .
Pieno milt..
Nescafe, dž.
Sviesto .. . 
Cukraus . .
Taukų . ..

79. Sviesto . . .
Taukų . ..
Kavos . . .
Šokolado .
Kakao ... 2 kg

Amer. cig. 4 kart. (800
Tabako . . 2 kg $76.25

81. Cigarečių 10 krt.
(2000 cigarečių) $29.90

82. Tabako 10 dėž.
1120 gi amų . • • $22.10 

savo sudarytus iki i I svarų

.20 kg 

.20 kg 

.20 kg 
.20 kg 
. . 5 kg 

.5 kg 
. 10 kg 
. 10 kg 
. 10 kg 
. 5 kg 
• 5 kg 
.16 kg 
. 2 kg 
. 2 kg 
. 6 kg 
. 6 kg

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

$38.80
$20.95
$21.65
$52.45

$31.05

$35.80

$31.90

$30.76

6
1 
1
8
4
4
2 kg

6 kg
6 kg

$44.9.5

$40.90
XX

lando bendruomenės nariai 
vo pranešimus, kad gegužės 
d., 1 vai. po piet šaukiamas 
sirinkimas. Jei jau Tamsta 
tuoji pianešimą, tai cituok kaip 
jame parašyta.

Jame parašyta, kad gegužės 
18 d., tuoj po pamaldų, 1 vai. 
p. p. Tuo reikalu užklausėme 
buvusį valdymbs pirm. J. Pau : 
žuolį, kaip suderinti pasakymą 
tuoj po pamaldų, kurios appras 
tai baigiasi apie 12 vai. 30 min., 
ir 1 vai. p. p., jis paaiškino, kad 
susirinkimas buvo nutarta šauk 
ti tuoj po pamaldų, apie 12 via. 
30 min., kas ir pranešimuose 
turėjo būti parašyta. Kodėl pa 
rašė sekretorius 1 vai., jam ne 
suprantama.

Jis atidarė susirinkimą ir 
jam davė eigą vadovaudamasis 
posakiu, tuoj po pamaldų.

Dalvis sako, kad Wellando 
apylinkėje yra apie 160 asme 
nu, turinčių teisę balsuoti—čia 
jau gerai susipažinęs su karto 
teka. Tiek kartoteka rodo, bet 
norėtume dalyvį paklausti, o 
kiek iš jų nenori turėti nieko 
bendra su lietuviais? Kiek tams 
ta savo panašiomis korespon 
dencijomis atbaidei susirinki

ga
18
su
ei

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6)49 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sav. V. DUNDYS

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503 
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO

. 2 kg
4 kg

. . 1 kg
pi. 2 kg

1 ’
1
1
1
2
6
6 kg
4 kg
4 kg 

.2 kg 

.2 kg

$45.90 SIUN1INIAI LIETUVON

Viengubi:
1. Taukų ... 10 kg
2. Cukraus . . 10 kg
3. Ryžių .... 10 kg
8. Sviesto ... 10 kg

12. Taukai ... 5 kg 
Cukrus ... 5 kg

13. Sviestas . . 5 kg 
Cukrus ... 5 kg

14. Taukai ... 5 kg 
Cukrus . .2%kg 
Ryžiai ...2% kg

21. Cukrus ... 8 kg
Kakao .... 1 kg
Sviestas . . 1 kg

23. Cukrus ... 3 kg 
Lašinukai . 3 kg 
Taukai ... 3 kg 
Arbaos . . . J4kg- 
Kavos ....%kg

25. Cukraus . . 4 kg
Sviesto .... 2 kg
Ryžių..........2 kg
Kakao .... 1 kg
Kavos .... 1 kg

32. Cukraus ..3 kg 
Svšiesto . . 3 kg 
Pieno milt. 
Kakao . . 
Lašinukų 
Pipirų . .

36. Šokol. plyt. 1 kg
Kakao .... Vz kg
Kavos .... ^2 kg
Pieno milt. l/2 kg
Nescafe, dž.%kg
Sviesto .... 1 kg
Cukraus ... 3 kg
Taukų .... 3 kg

38. Sviesto .... 2 kg
Taukų .... 2 kg
Kavos .... 1 kg
Šokolado . . 1 kg
Kakao .... 1 kg
Amer. cig. 2 kart. (400)
Tabako ... 1 kg °'*"

40. Cigarečių 5 kart.
(1000 cig) . . • •

41. Tab. 5 dž. 560 gr
Vyr. ar mot. dviratis

Gyveną ne Toronte, prašome
gryno svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums pastų 

ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-6315 

ponia M. Venskevičienė.
DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALOZA

$28.77

$40.25

$16.80
$12.95
$78.00

kg

kg 
kg 
kg 
kg

$54.60

c.)

Įstaigos
EM 2-2585

Namų
ST « 5('8>

K

. i:. McKagi i:
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

ft
$
ft
Wei. EM 4-1394, EM 4-1395 į

1008 North Ontario Bldg.
330 Bay Street,

TORONTO 1, Ontario
'7
<4)

ft

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

iKtoh Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

I’tl Ofice WA 4-9501 
Kės.: BE 3-0978

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

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

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J/2—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 
Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 
Toronto, Ont.

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

Tel. LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pn- 
rvrusių virėjų Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

X

Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kaino > 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 $ 87.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašina su iš 

laidomis $ 160.00.
* Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
* Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugeiį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainarasq.

Turime didelį pasirinkimą vaistų: čia patiekiame kai 
kurias kainDs:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Predmson (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORT1LENE)

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

$ 8.00 
$2.15 
$ 3.00 
$ 7.50 
3 2.60 

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

ORBIS
Reikalaukite kainaraščių:

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

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

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

100 tab.
1000 tab.

10 gr

Lietuviški kainaraščiai: 

5 78 Wyandotte St. E. 

WINDSOR, Ont. 
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor 

Detroit 16, Mich. 
Tel. TA 5-9783
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KRONAS 
VALEVIČIUS 

LIMITED

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar 
namus, biznį, 

pasitarkite s

parduodant 
ūkį etc.

mumis:

LIMITED
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

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

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

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

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

WMWM

kus Feliksas. Jums, mielieji mu 
Taupykime ir skolinkime^ kooperatiniame bankelyje c sų Tautos Namų entuzijastai, 

’J siunčiame giliausią mūsų pade 
ką !

I
Po 2C0 dol.: Juodis Marei 
jus. Nuoširdus ačiū gerasis p. 
Juodi už Tamstos efektyvią pa 
galbą sunkiame LN įsigijimo 
darbe!

Po 100 dol.: Bartulis Myk., 
Windham Centre, Ont., Saka 
las Pr. Murauskas Juozas, Hes 
peler, Ont., Kalvaitis Zigmas, 
Aidershot, Ont., J,ioz. ir Genu 
tė Žemaičiai, Tauškela Vincas 
(sūnus), Maksimavičius Ant., 
Grikietis Valentinas, Dudurka 
Jonas, Delhi, Ont., Dumša Juo 
zas, Simcoe, Ont., Pranckevi 
čius St., (19 Fairholt Rd.), Ker 
šys Ant., Siniauskas Pr., Kit 
chener, Ont., Saldžiūnas St., Ki 
tehener, Ont., Chrolavičius Ed 
mundas, (1 m. Ačiū jo tevelia 
ms— Marytei ir Mikui!), Lese 
vičius Pr., Viskantas Kostas ir 
Janilionis Mikas.

Visiems tauteičiams, taip sk 
aitlingai besijungiantiems į L. 
Namus nariais, labai, labai gra 
žiai dėkojame ir kartu laukia 
me visųlietuvių.Juk visi širdyje 
šiam įspūdingam tautiniam dar 
bui pritariame, tad kodėl neiš 
reikšti šio širdies balso konkre 
čiu

„TALK A“.
Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 

f paskolas. Indeliai, 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 Home wood Ave.

HAMILTON
ATIDAROMAS LIETUVIŲ NAMŲ KINO TEATRAS 

B Birželio 6 d. bendrame L. N.
V-bos posėdyje priimti šie nu 
tarimai:

Nuo š. metų liepos 1 d. Del 
ta kino operavimą perima Na 
mų V-ba. Reikalų vedėju pa 
kviestas Skaistys Gediminas su 
atlyginimu komiso pagrindu: 
jei Liet. Namai iš kino gaus per 
mėnesį mažiau negu 650 dol. 
pelno — jam alga 300 dol. mė 
nėšiui; mėnesiniam pelnui esą 
nt nuo 650 dol. iki 1000 dol. 
mokama 350 dol., jei G. Skais 
tys iš kino sukels per metus 
daugiau 12.000 dol. pelno, jam 
bus išmokėti dar bonai — 25% 
nuo virš 12.000 dol. pelno. Fil 
mus leisti sutiko dabartinis ope 
ratorius už 82 dol. savaitinį at 
lyginimą. Reikia dar 2-jų mer 
gaičių vietoms nurodyti ir kasi 
ninkės. Pirmenybė LN naria 
ms. Visais tais reikalais kreip 
tis pas G. Skaistį, 75 Homewo 
od Avė. JA 9-0163.

L. Namų prižiūrėtoju valdy 
ba priėmė Janilionį Miką, kuris 
šias pareigas perims liepos 1 d. 
su 158 dol. mėnesiniu atlygini 
mu. Jis darbą pradės savaitę 
anksčiau, kad, esant dar sena 
jam, susipažintų su pareigomis. 
Už šią savaitę V-ba M. Janilio

niui paskyrė 25 dol.
Visus tautieičus maloniai 

kviečiame skaitlingai atvykti j 
savąjį kiną. Įėjimo bilctai po 60 
et.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIŲ SARAŠAS 

NR. 17.
Skelbiame ir nuoširdžiausiai 

dėkojame žemiau išvardintiems 
tautiečiams, naujai įstojusiems 
nariais ĮHLN ar papildomai 
jnešusiems.

Po 500 dol.: buvęs LN anks 
tyvesnis savininkas Meandzija 
Rudy, užperkant lietuviams jo 
nuosavybę, įnešė 500 dol. pas 
kolos Šerams, o dabar dar pri 
siuntė paštu čekį papildomiems 
500 dol. Tokiu būdu R. Meand 
zijo HLN paskolos Šerams turi 
įnešęs 1000 dol., šiam gerajam 
mūsų prieteliui kanadiečiui siu 
nčiame gražiausią padėką!

Po 400 dol.: Burdinavičius 
St., anksčiau įnešęs 100 dol., da 
bar papildė iki 500 dol. ir tapo 
HLN Garbės Nariu. Gerasis p. 
Stasy, priimkite mūsų didelį, di 
delį lietuvišką ačiū!

Po 100 dol. papildomai įnešė 
Obcarskis Ant., Žadcikis Ant., 
Burdinavičienė Viktutė ir Rim

i vaka

i s'
YVON L'HEUREUX LTD. ENTERPRISES

Skelbia

Ranch tipo namusv'©
♦i
>' puikioje vietoje — Beloeil, netoliese St. Hillaire kalno 
77 Richelieu upės, 15 mylių į pietus nuo Jacques Cartier 
77 Victoria tiltų.
X$ Šie

veiksmu!
Hamiltono LN Valdyba.
ŠĮ ŠEŠTADIENI 

RENKAMĖS
Liet. Namų iškilmingą

rienę, kuri bus parapijos saleje, 
58 Dundurn St., N. Ypač malo 
niai prašome atvykti visus Gar 
bės Svečius, kuriems buvo pa 
siųsti pakvietimai. Vakariene 
bus tikrai įdomi, nes pirma to 
kio pobūdžio ir turės daug sve 
čių iš plačių apylinkių. Pradžia 
7 vai. 30 min. vakaro punktua 
liai. Sk. St.

PADĖKA
Hamiltono L. S. K .„Kovas“, 

po gražiai pavykusio 9-nių me 
7* tų sukakties minėjimo gegužes 
77 m. 24—25 d. d. reiškia nuošir 
£ džią padėką V. A. V. parapijos 
7' klebonui kun. Dr. J. Tadaraus 
X kui už visokeriopą paramą ren 
X giant šias sukaytuves ir leidi 
77 mą, nemokamai pasinaudoti pa 
'7

v lapijos sale šachmatų simulta 
7> nui. Toronto Varpo chorui ii jo 
X vadovui muz. St. Gailevičiui, so 
\ listams St. Mašalaitei, V. Žeme 
£ lytei ir V. Verikaičiui už pui 

kiai išpildytą meninę progra 
^7 mą. Sporto klubams Toronto 

L. S. K. Vytis, Toronto Aušra, 
Rochesterio Sakalas ir Detroi 
to Kovas už sveikinimus ir da 
lyvavimą žaidynėse, o mūsų ko 
Jonijos prekybininkams p. p. 
VI. Antanaičiui, Alf. Kybartui, 
VI. Kažemėkui ir A. Pranckevi 
čiui — Z. Didžbaliui už nupirk 
tas puikias taures krepšinio ir 
stalo teniso žaidynių nugalėto 
jams, kurios paliks kaip prisi 
minimas gražiai praleistų dienų 
Hamiltone.

Dėkojame už sveikinimus ir 
gėles kun. dr. J. Tadarauskui, 
Kanados ir Vakarų Sporto Apy 
gardų vadovams p. p. J. Gustai 
niui ir P. Petruičiui, K. L. B- 
nės Hamiltono apyl. pirm-kui 
R. Bagdonui, o taip pat prisidė 
jusiems prie šių iškilmių prave 
dimo p. P. Vaitoniui už duotą 
simultaną, p. K. Mikšiui — lo 
terijos pravedimą, p. VI. Sas 
nauskui, p-lei M. Macevičiūtei, 
p. J. Bubonini, broliams J. K. 
Žukauskams už įrengimą gar 
sintuvų salėje ir visiems kitie 
ms, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie sporto žai 
dynių ir baliaus pravedimo; su 
traukusio į Hamiltoną daug sve 
čių iš JAV ir Ontario provinci 
jos.

Dar kartą, visiems nuošir 
dus, sportiškas ačiū.

. . H. L. S. K. Kovas Valdyba.
PADĖKA

SLA 278, ST. CATHARINES, 
kuopos valdyba nuoširdžiauisai 
dėkoja klevelandiečiams p. Liū 
džiams ir Čiurlioniams už paau 
kotas knygas mūsų naujai stei 
giamai bibliotekėlei. Nepapras 
tai džiugu ir malonu pasigirti, 
kad mūsų darbu įdomaujasi ir 
remia broliai amerikiečiai. Gar 
bė Jiems ir nepaprasta padėka.

Kartu gilią podėką reiškiame 
visiems padėjus ir prisidėjus 
mums surengti gegužės 24 d. 
Port Weller pavasario geguži 
nę. Ypatingai didelė padėka te 
nka Toronto Skautų tautinių 
šokių grupei ir jos vadovui P. 
Torutai už taip gyvai, dainiai 
ir iškilmingai programos išpil 
dymą ir St. Catharines estų šo 
kėjoms ir jų vadovei p. Heinisa 
ar, jau ne pirmą kartą papil 
dant mūsų programą taip impo 
nuojančiais savo šokiais.

Ir didelę padėką reiškiame vi 
siems taip skaitlingai į parengi 
mą atsilankius ir parėmus mii 
su organizacijos veiklą.

Bendresniam bei geresniam 
visų lietuvių kultūriniame vei 
kime bendradarbiaut kuopos 
valdyba pageidauja ir ragina sa 
vo brolius ir seses kuoskaitlin 
giausiai paremti vilniečių ren 
giamas Jonines birželio 21 d.

SLA 278 kuopos Valdyba. 
• Panevėžyje statoma kabelių 
gamykla. Pagrindinis korpusas 
užims daugiauu kaip 2 hekta

Cannon Rexall Drugs
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. Pilna kaina $ 13,000 ir $ 13,500 su 3 mie 
gamaisiais ir išbaigtu kambariu rūsyje.

namai jau pastatyti ir galima juos apžiūrėti. Finansuo 
ti CMHC ir statytojo su tik $500 įmokejimu.

Statome namus ir pagal Jūsų planą.
Aplankykite mūsų projektą 595 Brousseau St., Beloeii 

Station. Skambinti (reverse charges) FOrest 7-5220, 
po 6 vai. vak. FOrest 7-2392, klausiant Mr. Harold.
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SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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Kampas Cannon ir James Street
Siunčia vaistus

Lietuvon, Rusijon bei Lenkijon.
Turi padėkos laiškų iš Sibiro. Vaistinę veda labai pa 
tyręs provizorius latvis, turintis virš 20 metų patyri 
mą. Išpildo rusiškus ir Europos daktarų receptus.

Sąžiningas patarnavimas.
Lietuviams teikia privilegijų. Kalba daugeliu Euro 

pos kalbų, tame skaičiuje ir slavų kalbas moka.
Lietuviai maloniai kviečiami!

Sav. G. E i k e r t s
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Iii Hotel!
Gen. Manage r’io telefonas JAckson 7-5071 

HAMILTON, Ontario.

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ 
subuvimų būstine

PARUOŠIAME PAGAL 
l\ CS V1SUS jŪSų PAGEIDAVIMUS

Geriausi linkėjimai lietuviams!

I
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St. CATHARINES, Ont.
IŠVYKSTA TĖVAS JUVENALIS, OFM.,

Paistaba. Buvo suklysta ra 
šant apie šią gegužinę: žurn. 
Al. Gimantas, kiek žinoma, nė
ra buvęs kacete.
• A. Vienuoliui atminti muze 
jus steigiamas Anykščiuose, 
Vienuolio g. 3. Jame bus aivaiz 
duotas rašytojo gyvenamas ir 
kūryba.

išgyvenęs šiame pusiasalyje 
apie 2 metus. Jam be religinių 
reikalų buvo prie širdies ii vi 
suomeninis darbas. Niagaros 
pusiasalyje veikia trys šeštadie 
ninės mokyklos — St. Cathari 
nes, Welland ir Niagara Falls, 
jas visas tėvas Juvenalis aplan 
kydavo ir dėste tikybą. Ren 
giant V Kanados Dieną, šis už 
sispyręs žemaitis išvilko labai 
dideli vežimą, važinėdamas vi 
sur be jokio atlyginimo. Buvo 
vienas laikotarpis, kada Diena 
galėjo sugriūti, bet Tėvas Juvc 
nalis pareiškė : kelio atgal nėra 
ir paragino visus j darbą ir pri 
davė drąsos. Naujoje vietoje U 
SA Tėvui Juvenaliui linkime 
sėkmės ir sveikatos. Jo vieton 
čia atvyksta tėvas Barnabas. O 
FM., kun. Mikalauskas, kuris 
čia buvo anksčiau.

VISI Į VILNIEČIŲ 
GEGUŽINE

St. Catharines, Vilniaus Kr 
ašto Lietuvių S-ga, š. m. birže 
lio mėn. 21 d., St. Stephens 
Hall, Welland, rengia Jonines. 
Bus graži programa, salti ir šil 
ti gėrimai, bufetas ir linksma 
muzika, 
toli ir iš 
Suvalkų 
sušelpt.

Laukiama svečių ir iš 
arti. Pelnas skiriamas 
Trikampio lietuviams

M. Š.
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Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir veneiinių ligų specliahslas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų $
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

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

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

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364
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PO 7 0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių į
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

'7
79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL 77 __________________ _____,< n»t«nnnnnntwmnn»»nnnnnunntig»mmfflwn«»u

| BELLAZZI ™ LAMY, INC
H 7679 George St., r ng PO 8-5151 Ville Lasalie.
g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
g Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE
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gražiame miške, laužas ir dainos, Paparčio žiedo legenda, ir k.

Gegužinės

St. Lin. Geriausia važiuoti: iš Montrcaiio Lažiuojant keliu į

jeunese gatve.

tose, sukti dešinėn, išskyrus Bois de Filon, kur pervažiavus

vieta — pp. Girinių ūkis, ties La Plaine, va

ir, pervažiavus Backriver Ahuntsic tiltą, visą

laiką žiuiėti krypties ir St. Lin. Visose kelių išsišakojimo vie

i

VISI MONTREAL1EČIAI KVIEČIAMI J PIRMĄJĄ ŠIŲ METŲ GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ

Gegužinės programoje: Jonu ir Joniui pagerbimas, šokiai upę ir privažiavus miestely kryžkelę, reikia

už 300 jardų sukti dešinėn. Privažiavus Pa Plaine- geležinke

lio stotį, sukti dešinėn ir, pervažiavus geležinkelį, už 2 su tru

pučiu mylių, kairėje kelio pusėje pp. Girinių tikis. Sekti ir

ženklus. Nuotolis nuo Backriver 24 mylios.

Pikniko pradžia — 2 valandą po pietų, bet kas norėtų,

gražiai dienai esant, gali vykti ir nuo pat ryto.

:::: 
i: ::

Š. m. birželio mėn. 21 d. — 
šeštadienį — 7 vai. vak., 

berželiais ir kvepenčiais vainikais išpuoštoje 
Aušros Vartų parapijos salėje, 

įvyksta

Š. m. birželio 10 d., pirmadienį,

& Dominion Day išvakarėse,

„BRANT INN”, Burlington, Ont. rengiami

DIDELI ŠOKIAI
g ::

B

::

J akarienė — Ha liūs
Karšti ir šalti užkandžiai, choro dainos, šokių muzi 

ka, graži loterija.
Visi kviečiami atsilankyti!

K. L. K. Moterų Dr-jos Montrealio Skyrius.

po atviru dangumi, ant ežero kranto.
BENNI FERRI muzika, įvairus bufetas, turtinga

loterija ir t. t. Pradžia 7 vai. vak.

H 
j: ....... _....... _

35 LIETUVIŲ DARBIN1N 
KŲ DRAUGIJA

Montrealyje šį sekmadienį, bir 
želio 22 dieną ponų Staniulių 
vasarvietėje ruošia Jonui Bajo 
rui išleistuves ir drauge Joni 
nes, P. Bajoras, kaip žinoma, 
persikelia gyventi į Floridą, ir 
LDD savo narį išlydi iškilmin 
gai.

• G. Bakanavičienė jau išvyko 
į savo farma ties Brome Lake, 
kur praleis visą vasarą.

• P. Šaltenis Verdune nusipir
ko namus ir greitu laiku į juos 
persikelia gyventi.

£ • Tuokiasi J uozas Lukšas su F. 
g Stulginskaite. Tuo tarpu jie

* dar tiktai susižiedavo.

& • Autobusai vietoje dabar ei 
$ nančių tramvajų Ontario gatve 
x pradės vaikščioti nuo birželio 
2 25 d.

Maloniai kviečiame Visus Hamiltono ir visų pračiųjų

apylinkių lietuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

APIE ŠAUNIAUSI 
JONINIŲ PIKNIKĄ 

šį sekmadienį .birželio 22 
ną, žiūrėkite šio numerio 
kutiniame puslapyje skelbimą 
su planu.
• P. Karu nas iš Toronto lankė 
si Montrealyje ir viešėjo pas p. 
p. Žitkus.
• Virbalas Viktoras šiemet bai 
gė D'Arcy McGee mokyklą ir 
eina į augštąją mokyklą.

die
pas

$

Y

8

f

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

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

; DANTŲ GYDYTOJAS | S ADVOKATAS

! Dr. J. MALISKA S > STASYS DAUKŠA, LL. D.
~ ■ - - J

8 I
PIANINAS

gerame stovyje parduodamas 
tuojau. Teirautis telefonu 

E L 2297.

Pacientai priimami iš 
anksto susitarus

9 a. m. — 10 p. m.
y išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
x 5441 Bannantyne,
z (kampas Woodland)
« Tel.: PO 8-4547

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

UN 6-8969
Res. 5657—12 Ave., Rsm. 

RA 2-5229

a
v

NOSIES, GERKLĖS IR į 
AUSŲ SPECIALISTAS | 

IR CHIRURGAS
Dr. R CHARLAJCD
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

ADVOKATAS £
JOSEPH P. MILLER, į 

B A.. B. C. L 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversily 6-7026iį 

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

$ I >r. E.Andrukaitisį
$ 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7235

NOTARAS
MILTON W. WINSTON

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

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

s*

Raštinė vakoais: 
2104 Mount Royal St- E. 

LA 1-7926 — 8873 
Rene TALBOT 

Advokatas
£ Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
i) VI 9-8045

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktoriua

GURC1NA3
Curatteau

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5-5515

TF A-bės Hamiltono skyr. Valdyba.

DIDELI
Tautos Fondo Hamiltono sky 
riaus valdybos rengiami, įvyks 
birželio 30 d. vienoje iš gražiau 
siu ,,Brant Inn“, Burlington, 
Ont., turimoje „Sky Club“ aikš 
tėję, ant ežero kranto, mėnulio 
ii žvaigždžių apšviestoje. (Vie 
tovė yra apie 10 myliu nuo Ha 
miltono, Toronto kryptimi, 
prie 2-jo kelio).

Maloniai kviečiame visus Ha

JONINIŲ VAKARIENE
Šį šeštadienį, briželio 21 d., 

Aušros Vartų parapijos aslėje 
K. L. K. Moterų Dr-jos Mont 
realio skyr. ruošia tradicinę Jo 
ninių vakarienę, į kurią pakvies 
ta visas šimtas Jonų.

Žalumynais išpuoštoje, 
tą primenančioje saleje,
smagiai praleisite laiką, o Jonai 
-Jonės bus ypatingai atžymėti 
ir pagerbti (žiūr. skelbimą).
• Šarskytė Marija baigusiųjų 
High School grožio konkurse iš

; rinkta grožio karalaite.
, • Koncertų ir operos namus 
; Montrelis jau nutarė statyti 
Į tuojau.
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KAS IR KAIP PARĖMĖ TORONTO ŠEŠTADIENINĘ 
MOKYKLĄ

įantiems kariams, kurie gina sa 
votėvynę. Tėvas Placidas, Prisi 
kėlimo parapijos klebonas, pa 
žadėjo mokyklai ir ateityje vi 
sišką savo parapijos moralę ir 
rnaterialę pagalbą bei globą.

Įdomus pranešimas buvo litu 
anistinių kursų vedejo A. Rin 
kūno, kuris išryškino mokyklos 
reformą.

Mokyklos vedėjas p. Gustai 
nis su pasitenkinimu nurodė i 
vis didėjantį tėvų susidomė 
mą mokykla. Jis su didele vilti 
mi žiūrįs į ateinančius mokslo 
metus, tikėdamasis dar glaudes 
nio tėvų bendradarbiavimo .
• Skautų-čių Židinys renka rū 
bus Suvalkų trikampio hetuvia 
ms. Visi maloniai prašomi ai 
nešti ir palikti supakuotus rū 
bus prie bažnyčios vestibiulyje 
specialiai padėtose dėžėse.
• Numatoma netolimoje ateity 
įe prie parapijos įsteigti 
kų Vyrų organizaciją.
• Ateinantį sekmadienį, 
22 d., 10 vai. laikomos 
lios mišios už Nek. Prasidėjimo 
seseles, kurias užprašė Pirmos 
Komunijos vaikučiai kaip pade 
ką už jų parengimą tai brangiai 
dienai.
• Parapijos Komiteto posėdyje 
nutarta mėginti išdažyti ne tik 
salę ir kavinę, bet jei piniginiai 
ištekliai leis, ir bažnyčią, ir vi 
sas kitas patalpas. Darbą atlik 
ti savanorių pagalba, po rimtų 
svarstymų rasta neprasminga ir 
labjau iškaštinga, negu dažymą 
atiduoti profesionalams. Lietu 
viai dažytojai, kurie būtų suin 
teresuoti tą darbą pasiimti, pra 
šomi šiomis dienomis pranešti 
savo pavardes, kad dekoravimo 
komisija jiems galėtų patiek ' 
savo reikalavimus ir sąlygas 
Dažymo darbus norima perleis 
ti varžybų keliu.
• Susituokė p. Padolskis su p. 
Vaitkevičiūte.
• Mirė M. Čibirka ir palaidotas 
Tottenham, Ont.
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ŠOKIAI,
miltono ir visų plačiųjų apylin 
kių kolonijų lietuvius gausiai 
atsilankyti į šį mūsų parengi 
mą, kuris gražiausioje gamtos 
romantiškoje aplinkumoje ture 
site progos nors vieną vakarą 
ilgąjame savaitgalyje praleisti 
linksmiausioje nuotaikoje lai 
ką ir susitikti su artimaisiais ir 
tolimaisiais draugais.

TF Hamiltono skr. Valdyba.

PADĖKA
Suruošusiems mums taip tna 

lonią priešvestuvinę staigmeną, 
nuoširdžiai dėkojame visiems 
dalyviams už taip gražius linkė 
jimus ir vertingą dovaną. Ypa 
tingą padėką norime išraikšti 
rengėjams ponams Paunksniu 
ms, p-ams Borkertams, p-ams 
Leipams, p. Ptašinskienei, pa 
nelei R. Sližaitytei, p. G. Sibi 
tienei, p. E. Augūnui ir p. J. 
Šulmistrui. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Erta Šulmistraitė
Jonas Martinaitis

JEI NORITE PARDUOTI arPIRKTI:
Gyvenamus namui, apartmentua, 

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visu rūsių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —
ADAMONISir BUDRIŪNAS

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate {staiga 
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
CR 6-5075 
LA 2-7879 
OR 1-8951

N. Baltrukonis
F. Yasutis
A. Markevičius

D. RA 2-6152J. Skučai

E. Yaffe — Sekretorė.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

195 7-58 mokslo metais sekan 
čios lietuviškos institucijos pa 
rėmė aukomis Toronto Mairo 
nio vardo Šeštadieninę lietuvių 
mokyklą:
1. Prisik. parapija . . . . $ 500,-
2. Šv. Jono parapija. . . .$ 350,-
3. KLB Toronto Ap.

K-tas ..............................$ 200,-
Kredito Kooperatyvas
„Parama“......................... 200,-
SLA Toronto skyr.
236 kuopa................... $ 25,-
Be aukų pinigais Šv. Jono ir 

Pris. parapijos daug kartų davė 
nemokamai mokyklai pasinau

$ doti savo patalpomis vaikų pa 
t rengimams, minėjimams ir su 

sirinkimams.
X Mokyklos tėvų komitetas sa 
, vo, tėvų ir visų mokytojų vai
du reiškia viešą ir nuoširdžią pa 
dėką jiems už aukas ir visoke 
riopą pagalbą.

Ypatingai gili padėka išreiš 
kiama visiems tėvams, kurie lei 
do savo vaikučius į mokyklą ir 
visi (97%) mokėjo nustatytą 
tėvų susirinkimo mokestį.

Nuoširdus ačiū „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ ir „Tėviškės Ži 
burių“ Redakcijoms, kurios 
taip mielai be jokio užmokesnio 
talpino savo puslapiuose įvai 
rius mokyklos straipsnelius, 
pranešimus ir padėkas.

Jūs ųvisų jautrus lietuviškų 
reikalų supratimas, o ypač jau 
nosios kartos reikalų, nepaliks 
be pėdsakų. Savo aukomis ir vi 
sokeriopa pagalba Jus atidarote 
vartus jaunajai kartai įsijungti 
į Jūsų gretas ir kartu paruošia 
te ją Lietuvos laisvinimo kovai 
tęsti. Tėvų Komitetas.
ARBATĖLĖ LIETUVIŲ MO 
KYKLOS MOKYTOJAMS.

Mokslo metams pasibaigus, 
birželio 8 d. tėvų komitetas šeš 
tadieninės mokytojams suren 
gė arbatėlę. Ta arbatėlė norėta 
padėkoti mūsų mokytojams už 
jų darbą ir triūsą mokant ir auk 
lėjant mūsų vaikučius. Be mo 

, kytojų ir tėvų komiteto narių 
į dalyvavo dar keli kviesti sve 
' ciai.

Arbatėlės metu pasidalinta 
praeitų mokslo metų įspūdžiais 
ir pakalbėta apie ateitį. Šv. Jo 
no parapijos klebonas P. Ažu 
I alis prilygino mokytojus kovo

S

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

f Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
[{Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambary.

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

Chiropodistas — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 

6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal..

Katali

birž. 
specia

g g::

§ DR V. SADAUSKIENĖ
Y Dantų gydytoja 
g 129 Grenadier Rd., 
3(2 namas nuo RoncesvallesY

TORONTO

«

lei. I.E 1-4250

A. L 1 Ū D Ž I U S, B. L.,
Viešasis 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. JONAS YČAS
Gydytoajs ir chirurgas 

1390 Dundas St. W. 
Telefonas LE 6-1794 

Pakeičia priėm. valandas. 
Priima susitarus telefonu.

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

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

| Dr. A. Pacevicius
X Gydytojas ir Chirurgas
V 280 Roncesvalles Avė
V Telefonas LE 4-4778
• Priėmimo valandos: 11-1 v.
• vakarais nuo 6-8 v.; trečia į 
i dieniais ir šeštadieniais 11-3 Į 
g v. pp. Kitu laiku, susitarus.
j N su jai kabinetas
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