
Nr. 18(632) KAINA 15 ct. MONTREAL, 1959 m. BALANDŽ1O-APRIL 29 d. PRICE 15 et. XIX METAI

Pavergtos tautos nerimsta
PAVERGTOSIOS EUROPOS ŽODIS LAISVAJAI 

EUROPAI IR ŽMONIJAI

Politinių Įvykių savaitė
MONTREALY ATIDARYTA S ŠVENTO LAURYNO

UPĖS OKEANINIŲ LAIVŲ JŪRŲ KELIAS
Teberuošiama „Didžiųjų” susi tikimui dirva. — Dalai Lama
aiškina sukilimo priežastis. —

Kai labai nesklandžiai vyks 
<.tt Vakarų derybos dėl Že«*e 
vos konferencijos, kuri turi 
prasidėti gegužės 11 dieną, 
mes čia pat, Kanadoje, ir dar 
arčiau — pačiame Montrealy 
ie šeštadieni turėjome didele 
iškilmę —

ŠV. LAURYNO JŪRŲ 
KELIO ATIDARYMĄ

Oficialus atidarymas įvyks 
tiktai birželio mėnesio 26 die 
na, kada į Montreal} atvyks 
karalienė Elzbieta ir preziūen 
tas Eisenhoweris. Bet šeštadie 
nį, balandžio 25 dieną, fakti 
nai Šv. Lauryno upės kelias 
okeaniniams laivams jau atida 

■tas» — perkasu paleista vii 
KStinė laivų. Į atidarymą buvo 
atvykai susisiekimo ministe 
ris p. Hees ir apie 400 kitų sve 
čių, kurių didžiumą sudarė par 
lamento nariai.

Montrealio uosto sirenoms 
kaukiant, valstybinis ledlaužis 
„Iberville” pirmasis Įplaukė į 
perkaso vartus, o paskui jį u 
visa vilkstinė.

JŪRŲ KELIO ATIDARY 
MAS YRA DIDELIS 

ĮVYKIS,
kurio Kanada laukė daugiau 
kaip pusę amžiaus. Belaukiant 
to, klausimas buvo vertinamas 
kaip svajonė. Bet dabar tai — 
įvykęs faktas, kuris nulems di 
delius įvykius.

Jurų kelias buvo projektuo 
jamas pervežimui paskubintų 
ir papigintų rūdos ir kviečių 
krovinių, svarbiausia. Bet per 
pusšimtį metų daug kas paki 
to, ir šiandien jūrų kelio atida 
rymas labai keičia daug ką, 
kas palies ir Atlanto pajūrius 
ir JAV bei Kanados širdį, su 
sitelkusią Didžiuosiuose eže 
ruošė.

IŠSIPLĖS, IŠAUGS VISA 
EILĖ UOSTŲ

Pradedant Montrealiu, per 
Torontą, Detroitą, Ročesterį,

SPAUDOS BENDROVĖS
VA” AKCININKŲ 

kaip buvo skelbta, įvyko, daly 
vaujant 24 asmenims, atstovai 
jantiems 268 serus. Susirink" 
mą vedė, susirinkimui pasiū 
liūs, b-vės prezidiumas, pirmi 
ninkaujant J. Giriniui-Norvai 
šai.

Mandatų k-jon buvo išrink 
ti A. Daugelavičius, M. Luko 
sius ir J. Šiaučiulis. Perskai 
tytas pereitų metų protokolas 
ir įneštos kai kurios pataisos.

V-bos ir Dr-rių pranešimuo 
pirm. J. Girinis, konstata 

ves, kad Bendrovė sukurta 
laikraščiui leisti, pabrėžė, kad 
ligšiolinė leidėja — KLCT — 
ir Sp. B-vė visas pastangas dė 
jo, kad eitų NL laikraštis, ku 
ris yra visų lietuvių, neparti 
nis. Bet dėl to, kad šie du lei 
dėjai nesudarė ligšiol vieneto, 
kuris rimčiau galėtų planuoti 
ir reikalai plėsti, buvo nesklan 
durnų. Todėl ir KLCT ir Sp. 
B-vė NL pakartotinai svarstė 
susiliejimo į vieną vienetą klau 
simą ir galų gale susitarė ir su 
siliejo. Tas susijungimas užtik 
suotas abiejų šalių aktu, kurį 
šis susirinkimas kviečiamas 
primti. Sujungimo tikslas — 
kad organizacija geriau galėtų 
veikti ir progresuoti, kad rei 
kia patobulinti spaustuvė, kad 
visa įmonė ne tiktai galėtų leis 
ti laikraštį, bet kad ir už šėrus

Panama išsigando sukilimo.—- 
Clevelandą, Windsora, iki Či 
kagos imtinai.

Statant kelią, papildoma ele 
ktros jėgainių sistema, kuii 
duos daug elektros energijos 
ir tt.

Kai Kanada ir JAV kuria 
taikos ir gerovės priemones 
pasaulis nerimsta — kunku 
liuoja.

Pagaliau
PIRMA KARTA NEHRU 

SUSITIKO SŪ DALAI 
LAMA,

kuris įkurdintas ties Indijon 
sostine Delhi. Dalai Lama aiš 
kiną, kad jis nenorėjęs suku' 
mo ir atkalbinėjęs Peipingą 
nuo aštriu, Tibeto laisvę naiKi 
nančių žygių, bet Kinijos Ko 
munistai nepaklausė.

Nehru vis dėlto, kaip tik 
ras svajotojas, vis dar tikisi 
Dalai Lamą sutaikyti su komu 
nistais.

PANAMA PASIJUTO 
NESAUGI,

kai pagavo transportą ginklu, 
kurią, kaip spėjama, lydėjo ai 
tistė D. M. Fonteyn, žmona 
dr. R. Arias. Klausimas pai 
nūs, bet galimas dalykas, kati 
Kubos pavyzdžiu norima buvo 
spręsti klausimas.

Tuo tarpu,
I MONTREAL! YRA A TV Y 

KĘS KUBOS 
PERVERSMININKAS,

Castro, kuris sekmadienį kai 
bėjo dideliame susirinkime. Ji 
gerokai atakavo žurnalistai, 
bet jis gana lengvai atsakine 
jo į klausimus. ,

GEGUŽĖS PIRMOJI
yra pasaulinė darbo žmonių 
šventė, kurią pripažįsta ir Po 
piežius, davęs jai patroną Šv. 
Juozapą, kaip darbininkų gi; 
bėją. Bet gegužės pirmoji yra 
ne tiktai darbininkų šventė, 
bet yra bendrai — darbo žmu 
nių šventė.

„NEPRILAUSOMA LIETU
SUSIRINKIMAS, 

galėtų mokėti dividendus. Sp 
austuvei reikia įsigyti tobulės 
nių mašinų ir pradėti dirbti ki 
tus spaudos darbus, Kaip daro 
kitos spaustuvės ir gerai ver 
čiasi.

Pirmininkas pabrėžia, kad 
NL laikraštis laikosi vidurinio, 
demokratinio, kelio ir laikysis, 
kad galėtų tarnauti lietuvynės 
reikalui plačia prasme ir gale 
tų aptarnauti visų lietuvių rci 
kalus.

Sekretorius praneša apie šė 
rų būvį, supažindindamas su 
jų pirkimu pagal metus ir pa 
gal kiekius. Iš viso dabar yra 
šėrus nupirkę 618 asmenų 
1030 šėrų 10,300 dol. vertės. 
Už šiuos pinigus, kaip vėliau 
aiškėja, B-vė turi įsigijusi nuo 
savus namus ant nuosavo sk 
lypo, turi mašinas, kuriomis 
spausdina laikraštį ir smulkius 
darbus, turi dviejose vietose 5 
didelius žemės sklypus statybo 
ms, kuriems yra sudaryti nuo 
savybės dokumentai, turi sp 
austuvės ir redakcijos invento 
rių ir tt.

Kadangi metų bėgy yra mi 
ręs vienas akcininkas, Kazys 
Kupčiūnas, buvęs Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys, tai 
jo atmintis pagerbiama tylos 
minute.

Kasininkas K. Leipus prane kimo, o per tą lajką įstatų pro
/GcUWOsX
/ nacionaline 1
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Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

KREPŠININKAI I
Paskutinėmis dienomis pa 

aiškėio, jog Š. Amerikos liet, 
krepšinio rinktinė į I . Ameri 
ką vyks dar šią vasarą. Jau 
yra daromi paruošiamieji dar 
bai ir netrukus tuo reikalu bus 
paskelbta plačiau. Yra numa 
tyta įvairiose lietuvių kolonijo 
se pinigų kelionei sukėlimui 
rengti vakarus, , gegužines, 
rinkti aukas ir pan. Ši rinktinė 
i kelionę pajudės liepos mene 
šio pirmoje pusėje ir joje iš 
bus apie 5 savaites. Galutinis 
rinktinės sąstatas paaiškės šio 
mis dienomis.

SPORTO JVYKIAI
Balandžio 19 d. Foster par 

ko salėje įvykusiose tinklinio 
rungtynėse LSK Neries mote 
rų komanda įveikė Čikagos 
latves 2:0. Čia pat LSK Ne 
ties vyrai krepšininkai sudoio 
įo ASK L.ituanicos komandą 
103:90.

Tą pačią dieną LFK Litua 
nicos I futbolo komanda pir 
menybių rungtynėse sumušė 
Spartos I vienuolikę 3 :1, o Bri 
dgeporto futbolininkai Fordą 
1:0.

NAUJAS SAMBŪRIS
Čikagoje įsisteigė buvusių 

kuopų narių ir bičiulių sambų 
ris - Kuopa, kuriam priklauso 
būrelis lietuvių vyrų tarnavu 
siu inžinerijos, sargybos bei 
transporto kuopose prie JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos kariuo 
menės dalinių. Jo tikslas remti 
materialiai bei moraliai (tarpi 
ninkavimais, patarimais) į ne 
laime ar vargą patekusius na 
rius; palaikyti glaudžius san 
tykius su kitomis organizacijo 
mis ir jas remti, bendradarbiau 
ti su Vokietijoje dar esančio 
mis kuopomis ir t. t. Sambūrio 
laikinosios valdybos pirminin 
ku yra Mikas Maksvytis, 1843 
So. Wood St.
ATVYKO IŠ VOKIETIJOS

Karolis Drunga, kuris yra 
buvęs Vokietijos Lietuvių Be 
ndruomeriės pirmininkas, ko 
vo mėnesį atvažiavęs Ameri 
kon ir kurį laiką praleidęs 

ša apie B-vės kasos stovį ir pa 
žymi, kad N L Mašinų Fondas 
turi surinkęs apie du tūkstan 
čius dolerių naujoms mašino 
ms pirkti.

Po pranešimų seka pasisaky 
mai, kurių yra gana daug. P. 
Paukštaitis siūlo aukotojams 
pareikšti padėką už aukas Ma 
šinų Fondui. Pareiškus pagei 
davimą, kaip sudarytas susi 
jungimas, sekretorius perskai 
to susijungimo aktą. Aktas pri 
imamas visais balsais.

Mandate) k-jos vardu A. Dau 
gelavičius praneša, kad susi 
rinkime dalyvauja 24 asmens, 
kurie atstovauja 268 šėrus.

Svarstant mašinų pirkimo ir 
b-vės darbų plėtimo punktą, 
pirm. J. Girinis sako, kad yra 
projektas pereiti į ofsetinę sp 
audą. Įsigijus reikalingas ma 
šinas, laikraščio atspausdinu 
mas užimtų labai mažą daiį 
laiko, o kitas laikas būtų pa 
naudotas kitiems darbams, ku 
rie neštų b-vei pelną, kaip ne 
ša ir kitos spaustuvės. Disku 
sijose išsiaiškinama, kad būsi 
moji valdyba tuo rūpintųsi ir 
vykdytų planus.

B-vės įstatus paruošė Pr. 
Paukštaitis, juos priėmė V-ba 
ir D-riai. P. Paukštaitis įstatus 
nėr^’-aito ir siūlo priimti kaip 
laikinius ligi sekančio susirin

PIETŲ AMERIKĄ
New Yorke, atvyko Čikagon 
ir apsistojo pas žmonos seserį 
Mariją Sirutytę. Atvažiavo su 
žmona Birute ir sūnum Myko 
lu.
• Daii. Vyt. Ignatavičiaus iš 
Clevelando tapybos - grafikos 
paroda atidaryta balandžio 25 
d. Čikagos Jaunimo centre.
• Rašyt. Vyt. Alantas laimėjo 
100 dol. premiją Laisvosios Lie 
tuvos laikraščio ruoštame kon 
kurse tema: „Kokios speciii 
nės priežastys pastūmėjo dalį 
Amerikos lietuvių į komuniz 
mą ir kokių priemonių reiktų 
imtis, kad visus arba dalį su 
klaidintų ar suklydusių būtų 
galima sugrąžinti i tikrųjų lie 
tuvių tarpą“. Premija buvo 
įteikta prieškomunistiniame su 
sirinkime, įvykusiame balau 
džio 18 d. Liet. Auditorijoje, 
kuriame dalyvavo arti 200 
žmonių.
• Clevelando Grandinėlės kon 
certas įvyksta šį šeštadienį, gc 
gūžės 2 d. Jaunimo centre.
• Lietuvos paviljono Čikagos 
tarptautinėje parodoje, kuri 
yra rengiama šią vasarą, įren 
gimo komisiją sudaro: prol. 
A. Varnas, prof. S. Dirrnan 
tas, dail. V. K. Jonynas ii ar 
chitektas J. Mulokas.
• „Cicero Lietuvis“ — Ciceru 
liet, kolonijos infoimacinis lai 
kraštelis šiomis denomis pasi 
rodys iš spaustuvės. Jo vyr. re 
daktoriumi yra V. Linas, o re 
dakcinę kolegiją sudaro J. 
Kreivėnas ir Ed. Šulaitis.
• Praėjusio savaitgalio metu, 
pabaltiečių žaidynių ir „Car 
men” operos paskutiniojo 
spektaklio proga, Chicagojp 
lankėsi nemaža svečių iš įvai 
rių kolonijų.
• Gegužės 10 d. 3 vai. p. p. Či 
kagos Hanson parko stadione 
įvyks įdomios futbolo (soccer) 
rungtynės, kuriose žais JAV 
rinktinė prieš V. Berlyno gc 
riausius futbolininkus.
• Kun. B. Suginto 40 metų ku 
nigystės sukakties proga, ge 
gūžės 10 d. Jaunimo Centre 
yra rengiamas minėjimas.

jektas būtų išsiuntinėtas akci 
ninkams, kad jie įneštų patai 
sų, jeigu rastų reikalinga tai 
padaryti. Dėl įstatų plačiau pa 
sisakoma ir diskusijos užsitę 
šia, bet galų gale balsuojant 
paprastu balsavimu istatai pri 
imami dauguma balsų. Jais pri 
valu vadovautis ligi sekančio 
šėrininkų metinio susirinkimo.

Buvo kilęs ir plačiau apkal 
betas įgaliojimų klausimas 
bet jis naujų įstatų priėmimu 
laikinai išspręstas.

Pagal naujuosius įstatus 
„Bendrovei administruoti turi 
būti išrinkti septyni Direkto 
riai, kurie iš savo tarpo išren 
ka pirmininką, sekretorių ir iž 
dininką“, o b-vei kontroliuoti 
— revizijos komisiją. Remian 
tis šiuo, Direktoriais slaptu 
balsavimu išrinkti: J. Girinis- 
-Norvaiša, Pr. Paukštaitis, H. 
Adomonis, K. Leipus, J. Lėk 
niekas, M. Juodviršis ir J. Kar 
delis. Kandidatais — J. Šia.: 
čiulis ir St. Morkūnas. Revizi 
jos komisija sutiko pasilik: > 
pernykštė — Stp. Kęsgailą, Į 
Andruškevičius ir P. Laurušo 
nis.

Sumanymuose Br. Airrom > 
nis iškėlė mintį, kad atėjus lai 
kui, kai už šėrus bus išmokami 
dividendai, kad tų asmenų, ku 
rie ne šėrus pirko, bet aukoio 
Mašinų Fondui, kad už jų įdė

Balandžio 20 Strasbourge 
(Prancūzijoje) susirinko Eu 
ropos Taryba savo veiklos de 
šimtmečio sukakties atžymėti 
ir dabartinės tarptautinės po 
litikos opiųjų problemų pa 
svarstyti. Kadangi sovietų pa 
vergtosios Europos valstybės 
geografiškai, ūkiškai ir kultu 
riškai yra artimai susijusios su 
laisvąja Europa, tai ir Euro 
pos Tarybos nusistatymai i 
svarstymai pavergtąja! Euro 
pai labai apeina, juo labjau dėl 
to, kad ir sutikimo, su status 
quo padėtimi balsų kaip tiktai 
stipriau pasigirsta iš kaiktyių 
laisvosios Europos sostinių. To 
dėl suprantamas

Pavergtųjų Europos valsty 
bių Seimo susirūpinimas iš 
laikyti laisvosios Europos 
solidarum.k sovietų paverg 

tąjai Europai.
Balandžio 20—28 dienomis 

Strasburge posėdžiaujančiai 
Europos Tarybai (Patariama 
sis Europos Seimas ir Minis 
terių Koimtetas)

Pavergtųjų Europos Valsty 
bių Seimas įteikė pavergto 

sios Europos vardu 
pareiškimą.

Juo sveikina Europos Taryoą 
jos veiklos dešimtmečio sukak 
ties proga. „Prievarta sukliu 
dytos savo likimą spręsti lais 
vėje“, sako pareiškimas, „mū 
sų valstybės per mus (PEV 
Seimą) reiškia savo broliškus 
jausmus penkiolikai valstybių., 
sutelkusių savo pastangas j u 
ngtinei Europai sukurti“. Fu 
minęs vieno iš Europos Tary 
bos kūrėjų, W. Churchillo, žo 
džius: „Ką mes bedarytume ir 
betartume, mes neturime m. 
vilti tikėjimo ir sunaikinti vii 
ties tiems šimtams milionų vy 
rų ir moterų ne tik laisvoje Eu 
ropoję, bet ir tuose kraštuose, 
kurie lig šiol tebėra pančiuo 
se“,

PĘV Seimo pranešimas su 
stoja ties šiuo metu paverg 
tąsias Europos valstybes 
slegiančių tamsių nuojautų 

priežastimis.
Pagrindinės jų esančios ketu 
rios:

(1) Vakarų neryžturnas 
eventualioje viršūnių kon f erei: 
cijoje iškelti visas Europos tai 
kos bei laisvės problemas, ir 
linkimas net laisvų rinkimų 
Vokietijai apjungti klausimo 
nedėti ant tokios konferencijos 
stalo;

(2) iš vienos pusės beato 
dairiškas Sovietų Sąjungos lai 
kymasjs savo siūlymų, įtvirti 
nančių status quo Centro ir 
Rytų Europoje bei ardančių 
Vakarų gynimosi vienybę, tai 
gi nepaisant jų absoliutaus ne 
nriimtinumo, o iš antros pu 
sės — Vakarų stengimasfs sa 
vo nusistatymus kaip nors iš 
tempti, kaip tik juose galėtų 
išsitekti ir Sovietų Sąjungos 
interesai, tuo būdu Vakarų de 
rybų pozicijas iš anksto ,,ap 
nuoginant savotiškai privilegi 
juotą padėtį prie derybų stalo;

(3) sovietinės kilmės mintis 
Vakaruose, kad atsidėkodami 
už Vakarų pripažinimą status 
quo Centro ir Rytų Europoje, 

tus pinigus nuošimčiai būtų pa 
liekami b-vės atsargos kapita 
lui, bet neišmokami akcininka 
ms.

Tuo susirinkimas baigtas 
prašant, kad akcininkai, kurie 
dabar yra ir NI, laikraščio lei 
dėjai, kad naujų šėrų nupirki 
mu būtų padidintas Mašinų 
Fondas. Sekretorius šia proga 
pranešė, kad prieš pat suvažia 
vimą Dr. B. Matulionis M. F. 
nupirko 10 naujų šėrų prie jau 
turimų 5 šėrų. Susirinkimas 
maloniai sutiko žinią ir karštai 
paplojo.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Didžiau ia- To opt;1 luFn 
tijos sąskrydis — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinis šuva 
žiavimas įvyks gegužės 9—10 
d. d. Lietuvių Namuose. 

sovietiniai viešpačiai staiga pa 
sidarytų taikingi ir atdairūs sa 
vo pavergtiesiems kraštams, ta 
rytum, gavęs avių kaimenę 
vilkas staiga galėtų liautis bu 
vęs plėšrus ir didžiadvasiškai 
suteiktų joms apsisprendimo 
laisvę;

(4) pagaliau, Vakarų linki 
mas pasiduoti iliuzijai, kad 
tarptautinis saugumas yra įma 
nomas patikrinti vien karinė 
mis bei technikinėmis priemo 
nėmis, paliekant neišspręstas 
politines problemas, kurios tas. 
tiškai kaip tiktai yra pasaul 
je augančio nesaugumo esmė.

PEV Seimo pareiškimas 
Perspėja Europos Tarybą: 
(1) „nesusigyventi su pade 

timi (Centro ir Rytų Europo 
je), kuri ne tik priešinga teisir 
gumo principams ir Vakarų ga 
lybių tarptautiniams įsiparei 
gojimams, bet yra sykiu ir Va 
karų nesaugumo priežastis”.

Pareiškimas įtaigoja Euro 
pos Tarybos narius „neatlai 
džiai dirbti visų europinių pro 
blemų sprendimui, kuris (vi 
sai Europai) grąžintų teisinę 
padėtį (rule of law)" ir tuo 
tikslu proklamuoti konkrečią 
Vakarų tikslų bei siekimų pro 
gramą. Pareiškimas pakartoja 
tuo klausimu PEV Seimo idė 
jas, neseniai pareikštas memo 
randume Britanijos, JV, Pran 
cūzijos ir Vokietijos vyriau 
bėms.

Savo pareiškimo pabaigoje 
PEV Seimas specialiai alsi 
šaukia Į Europos Tarybos 

Patariamąjį Seimą:
— Nekartą ir tvirtai Jūs esą 

te stoję prieš mūsų valstybių 
pavergimo sankcijavimą. 1958. 
I. 17 Jūs pareiškėte, kad „lais 
voji Europa negali galutinai 
pripažinti status quo Centro ir 
Rytų Europoje... Negali būti 
santykių su Sovietų Sąjting. 
patvaraus sprendimo, kol ši 
problema (status quo C. u K. 
Europoje) neišspręsta". Jūs 
taip pat griežtai patvirtinote 
mūsų tautų teisę paisrinkti sau 
savą politinę santvarką. Jau 
minėtoj savo 1958.. 1. 17. rezo 
liucijoj Jūs deklaravote, kad 
„Vakarai turi būti ištikimi 
principui, kad visos tautos, 
taigi ir Rytų Europos tautos, 
turi teisę pasirinkti sau savą 
politinę santvarką”. O visai ne 
seniai, 1958. X. 17., savo pri 
imtoje rekomendacijoje Mirtis 
terių Komitetui Jūs stačiai pa 
sakėte, kad „. . .

demokratinės Europos vie 
nintelis rūpestis yra, lead 
Centro ir Rytų Europos tau 
tos, ir tik jos, truėtų teisę 
spręsti, kurioje santvarkoje 

jos nori gyventi” 
ir kad „neturi būt jokių kliu 
čių šių tautų kelyje tokiam sp 
rendimui pasiekti“. Už visu : 
šiuos Jūsų pareiškimus, — bai 
gia PEV Seimas, —. pavergto 
sios tautos Jums didžiai dėkin 
gos. O jų balsas laisvajame pa 
šaulyje — PEV Seimas — pa 
garbiai Jus prašo šioje sunkio 
je krizėje vėl patvirtinti savo 
pirmįykštį nusistatymą ir pa 
naudoti savo įtaką saviems par 
lamentams bei vyriausybėms 
mūsų tautų teisėms ir visos Eu 
ropos ateičiai apsaugoti.

ATVYKSTA JO EKS. 
VYSK. BRIZGYS

suteikti mūsų vaikučiams Su 
tvirtinimo sakramentą. Ši šven 
tė įvyks birželio 6 dieną. (AV) 
• Kun. J. M. Lafontaine, pa 
traukė teisman policiją, kuri 
jį suėmusi vairuojant mašiną 
ir sumušusi ligi sąmonės nete 
kimo. Jis už tai jieško 360 dol. 
nuostolių atlyginimo.

SPORTININKŲ 
DEŠIMTMETIS

yra švenčiamas gegužės 2 d. 
didelėm žaidynėm, į kurias 
pakviesti klubai iš Detroito, 
Ročesterio, Montrealio, Cleve 
lando ir Toronto. Vakare, Ro 
yal Connought viešbutyje, rcn 
giarras didelis balius, i kuri 
mūsų visuomenė yra iš anks 
to kviečiama.

L. K. K. Saavn. S-gos Skyr.
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Šeštoji
Kanados Lietuvių Diena

KLB-nės Hamiltono apyl-r- 
kės valdybos posėdyje 1953 n . 
vasario mėn. buvo iškeltas su 
manymas surengti I-ąją Kana 
dos Lietuvių Dieną, ir štai jau 
artinamės prie šeštosios L.ietu 
vių Dienos, kuri yra rengiama 
rugsėjo 5—6 d. d. tame pačia 
me Hamiltone.

Negali būti kalbos, kad Ka 
nados Lietuvių Dienos, rengia 
mos kiekvienais metais skirtin 
gose vietovėse, šalia mūsų tau 
tinių švenčių, yra taip pat vie 
nos didžiausių šio kiašto mū 
sų, lietuvių, iškilmių. Ir ne <n< 
Kanados lietuvių, bet ir neto 
limų JAV apylinikų, nes tikru 
moję abiejų šių valstybių mū 
sų tautiečiai gyvena tom pa 
čiom nuotaikom, tais pačiais 
siekimais, tad ir automatiškai 
jie jungiasi i šitų kraštų ren 
giamas lietuviškas šventes.

Tačiau Kanados L D daug 
kuo skiriasi nuo JAV lietuvių 
rengiamųjų: JAV tautiečiai 
per lengvai prikabina šią iška 
bą prie kiekvienos gegužinės, 
parapijinio pobūdžio mugės, 
kai tuo tarpu Kanados lietu 
viai šių trijų žodžių sudėtyje 
mato ne tik suvažiavimą iš to 
Ūmesnių Kanados plotų bend 
rai pasilinksminti, susitikti n 
pasidalinti išgyventų dienų įs 
pūdžiais, bet taip pat mato L 
D tautiškai - politinį aspektą. 
Ir tokio pobūdžio jos turėtų bu 
ti ir JAV-se. Tiesa, ten lietu 
viai yra daugiau išsisklaidę, ta 
čiau bent Illinois ar New Y. r 
ko valstybėse panašias į Kana 
diskas šventes galėtų siu engti.

Kanadoje visam lietuvių gy 
venimui stipriausi toną Juoda 
dvi provincijos: Quebec ir On 
tario, kur lietuviai yra dau 
giausia susikoncentravę. L 
kiekvienas stipresnis tų pro 
vincijų tautinių mažumų gar 
sas, aidu atsiliepia vietiniuose 
parlamentuose ar net Federali 
niame parlamente Ottawoje. 
Tai yra vienas mūsų siekimų, 
vienas mūsų tikslų, išgarsimi 
lietuvio vardą, Lietuvą.

Po pirmosic" Kanados LD 
Hamiltone, vietos dieni aštyje 
(The Hamilton Spectator 19 
53 m. rugsėjo 10 d.) tilpo eilė 
nuotraukų, ilgas aprašymas iš 
šios šventės. Paduodu tiumpą 
ištrauką: „kai kurių asmenų, 
priskyrimas etninių grupių 
prie užsieniečių, šiandien bu 
vo burmistro L. D. Jackson pa 
neigtas, kuris pareiškė, kad 
daugelis jų Įsijungia j gyveni 
mą, tapdami labai gerais pilie 
čiais. Šį pareiškimą burmiat 
ras padarė šiandien iškelda 

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE
pasiuntė Tautos Fondo Vaidy 
bai New Yorke $2.500,00 Ka 
nadoje surinktų aukų už pirmą 
pusmetį šių 1959 metų išimti 
nai išlaikymui ELTOS infor 
macijų penkiom kalbom, moni 
toringo ir Radijo valandėlių 
Vatikane, Romoje ir Madride.

Ta proga Tautos Fondo Ats 
tovybė širdingai dėkoja visie 
ms geros valios lietuviams taip 
gausiai aukavusiems paverg 
tos Tėvynės vadavimo reikaia 
ms, nes laisva ir nepriklausoma 
Lietuva yra ir bus mūsų visų 

mas Kanados Lietuvių Dieną, 
kurioje dalyvavo šimtai lietu 
vių iš Kanados ir iš tolimų vie 
tovių, kaip Čikago, New York. 
Aš siūlyčiau visiems pasiklau 
syti ir pamatyti jų šokius ir 
dainas. . . Aš buvau giliai su 
jaudintas jų pasiryžimų. Apia 
mai, jie atlieka didelį inaš^ į 
kultūrą ir muziką. Aš niekad 
negirdėjau taip puikiai gie 
dant God save the Queen, kaip 
giedojo lietuvių choras“.

Taip, mes esame ir paliksi 
me gerais šio krašto piliečiais, 
tačiau niekuomet nepamiršime 
savojo gimtojo krašto, jo kan 
čių, motinos išmokytos kalbos, 
nes kaip tas pat burmistras 
viename 16 Vasario akte pa 
reiškė — tik tas iš atvykusių į 
Kanadą bus geras pilietis, ku 
ris nepamirš taip pat u savo 
gimtosios kalbos. O meilę jai, 
dar didesnį įdegimą jaunose 
mūsų atžalyno krūtinėse, kaip 
tik duos L. Dienos.

Gaila, kad pereitais metais 
Lietuvių Diena dėl labai men 
kų priežasčių (PL Seimas) 
buvo užmiršta ir ji neįvyko. 
Tautinėje plotmėje, politiniu 
atžvilgiu, ji buvo mums labai 
svarbi, nes bendrai galėjome 
atšvęsti ,40-metį Lietuvos Ne 
priklausomybės atkūrimo, šv. 
Kazimiero ir Kudirkos sukak 
tis. Tačiau ir šiemetinė šven 
tė bus surišta su dideliais pu. 
šaulio įvykiais, surišta su at 
kurtosios Lietuvos pavergimo 
pradžia - garsiuoju Molotovo- 
Ribentropo paktu ir 1939 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. pasauliniu 
karu, kuris mūsų Tėvynei vė 
liau atnešė vergiją. Taigi, šeš 
tosios LD-nos politiniu trimi 
tu ir būtų 1939 m. rudens įvy 
kiai,«juo labjau, kad šią sukak 
tį neužmirš atžymėti ir visi pa 
šaulio laikraščiai, radijas ir te 
levizijos, be abejo, savaip juos 
komentuodami. Tačiau, mums 
lietuviams, šiuos įvykius reikė 
tų nušviesti bešališkai, turint 
susitarimų fotokapijas, ar net 
gyvus liūdininkus pasitarimų 
su rusais, kaip gen. St. Rasti 
kį, Dr. VI. Viliamą ir kt.

I.fliko nedaug, o pats šešto 
sios LD Komitetas taip pat to 
reikalo neišriš. Tad gal šį klau 
simą spręsti padės vadovaujan 
tieji veiksniai, pasisakymai 
spaudoje, \Kanados Politinis 
Komitetas ar net Pabaltijo Fe 
deracija. Projektų gali būti 
daug ir įvairių, tačiau viena 
formulė šio Įvykio atžymeji 
mui LD turi būti surasta.

K. Baronas.

vyriausias tikslas ir troškimas.
TF-do Atst. Kanadoje.

JIEŠKO DARBO
Vladas Blažys jau 9 mene 

šiai neturi darbo. Jis prašo tau 
tiečius, jeigu kas žino kokį dar 
bą, apie tai pranešti telefonu 
VI 9-6666. Jis gyvena 4410 La 
vai St. Tautiečiai, padėkime, 
kas galime.

(„Nepr. Lietuvos“ redakei 
ja darbo jieškančiųjų pareiški 
mus deda nemokamai. Naudo 
kimės visi).

N'ttrKXKLAUSOM L I F. T U

Jaunime, dėmesio!

Taip, kaip ir ūkininkas, išė 
įęs į laukus, džiaugiasi gražiu 
derlium, taip Hamiltono LSK 
Kovo sportininkai, švęsdami 
savo klubo įkūrimo dešimtine 
tį, gali džiaugtis gražiais, spor 
tiniais, vaisiais. Ir ne tik spoi 
tintais laimėjimais: tremties 
gyvenimo sąlygos, jiems stato 
ir kitus reikalavimus, tai lietu 
vybės palaikymo ir mūsų kul 
tūrinio gyvenimo puoselėjimo 
ir propagavimo vietos gyvento 
jų tarpe, nuo ko neatsiliko ir 
Hamiltono sportininkai, patys 
rengdami koncertus, pobūvius 
lietuviškoje dvasioje, gyvai da 
lyvaudami ir vietos bendruo 
meniniame darbe.

Kada 1949 m. liepos 12 d. 
per 35 vietos kolonijos sporti 
ninku, susirinko steigamajam 
klubo susirinkimui, jie tvirtai 
pasiryžo eiti N. Lietuvos spor 
tininkų numintu keliu, visuo 
met ir visur akcentuodami pu
moje vietoje lietuvio vardą ir 
tuo pačiu garsindami mūsų tė 
vynę. Ir su džiaugsmu reikia 
pripažinti, kad hamiltoniečiai, 
įrašę ant savo krūtinių „Ko 
vas“ vardą, jį garbingai gynė 
ne tik savame mieste, ne tik 
tarpe lietuviškųjų klubų, bet 
taip pat garbingai atstovauda 
mi mūsų jaunimą prieš svetim 
taučių klubus, visuomet kaibė 
darni tarpe savęs lietuvių kai 
ba.

Nedavėme jokių pasaulio 
meisterių, tačiau atsiektom 
krepšinio, stalo teniso, plauky 
mo, šachmatų ir lauko teniso 
pasekmėm galime drąsiai c 
džiuotis. Be abejo, į pirmą vie 
tą tenka statyti Kanados, Ont. 
ir Hamiltono m. šachmatų ineis 
terį Povilą Vaitonį, kuris, no 
rs būdamas mūsų klubo nariu, 
tačiau yra lygiai brangus vi 
siems pasaulio lietuviams, 
kaip iškiliausias tremties spor 
tininkas, ginąs šalia šio krašto 
spalvų ir mūsų Tėvynės, šiam 
sportininkui yra tik vienas mū 
sų klubo linkėjimas — tai iš 
laikyti meisterio vardą kuo ii 
giausiai.

Negalima pamiršti ir mūsų 
krepšininkų — klubo pažibos; 
L. Bakaitytės, L. Bartkutės, L 
Grabušaitės, V. Miniotaitės, 
A. Meškauskaitės, R. Petrušai 
tytės, D. Prunskytės, N. Sta 
naitytės, L. Virbickaitės ir A. 
Žemaitytės. Jos, šiemet daly 
vaudamos Hamiltono krepši 
nio lygoje, paklupdė ne vieną 
komandą, su stipriom žaidė 
jom, tačiau tik patyrimo sto 
ka, neleido patekti į tolimes 
nius, baigminius, Ontario pro 
vincijos lygos žaidimus. Mes 
tikime, kad ateinantieji metai 
bus mūsų krepšininkėms dar 
sėkmingesni ir Kanados Liem 
vių Spo-rto Apygardoje mes 
jas matysime jau ne trečioje 
vietoje, bet vienu laiptu augš 
čiau.

Vyrų stalo teniso komanda 
— vienas stipresniųjų klubo 
ramsčių. Tai S A Lietuvių Zai 
dynių vicemeisteris, Hamiito 
no m. dvejeto vicemeisUriai ir 
trečiosios vietos laimėtojai. 
Galima drąsiai sakyti, kad šie 
žaidėjai ir toliau garbingai ats 
tovaus Kovą tolimesname jo 
gyvavime, atkreipdami demeoį 
ir į prieauglį. O šiais žaidėjais 
yra: Braslauskas, A. Grajaus 
kas, G. Paltarokas, A. Tėvelis,
J. Navickas ir Z. Stanaitis.

Vyrai krepšininkai, y patiri 
gai mūsų jauniai, jau parodė 
„kietą kevalą’ kitoms Roman 
doms. Nors neseniai susiorga 
nizavę, tačaiu gražiu savo žai 
dimu, tinkamom fizinėm saly 
gom, puikiai užsitepi ezentavo 
įvairiose rungtynėse, tad ir ne 
nuostabu, kad į paskutines 
pabaltiečių pirmenybes Toron 
te, buvo įtraukti į lietuvių 
rinktinę šie žaidėjai: Dervai 
tis, Bieliūnas, Visbaras, Kro 
nas ir Stankevičius.

J. Giedraitis, daug kartų lai 
mėjęs ŠA Lietuvių Žaidynėse 
pirmas vietas buv. Kanados re 
kordinės estafetės narys, kol 
kas vienas garsina Kovo vai 

dą mūsų ir kitose kolonijose. 
Tikime, kad į šią sporto šaką 
bus atkreiptas taip pat dėme 
sys ir J. Giedraičio pėdomis 
paseks daugiau hamiltomečių. 
Negalima pamiršti ir lauko i 
niso, kuris gražiai vystosi ha 
miltoniečių tarpe.

Negali būti kalbos, kad spor 
tinis gyvenimas Hamiltono ko 
lonijoje, be visų vietos lietuvių 
paramos, būtų neįmanomas. 
Atsilankymas į rungtynes, po 
būvius — suteikia klubui mate 
dalinės ir finansinės paramos, 
už ką visi sportininkai taria 
nuoširdų, sportišką, ačiū. Taip 
pat ir vietos organizacijoms— 
KLB-nės Hamiltono ap. valdy 
boms, Bankeliui Talka, o ypač 
vietos VAV parapijai ir jos 
klebonui mūsų klubo Garbes 
Nariui, kun. Dr. J. Tadaraus 
kui, kuris HLSK Kovas spor 
tininkus yra daugiausiai paie 
męs finansiškai

Žengiant Į antrąjį dešimtine 
tį, linkime HLSK Kovas nepa 
mesti jau nueito kelio, kuris 
dažnai būna ir sunkus ir etš 
kėčiūotos, dažnai ■ u didžiau 
šiom kliūtim, tačiau vedąs prie 
bendro tikslo, mūsų tautos iš 
laikymo. O kol bus gyva tauta, 
bus laisva ir tos tautos žemė.

Šiuo metu, HLSK Kovas va 
dovauja: pirm. K. Stanaitis, vi 
cepirm. A. Meškauskaitė, sekr.
K. Baronas, iždin. E. Petrušai 
tis ir narys V. Miniotaitė.

Ši valdyba, gegužės 2 d. ren 
gia dešimtmečio proga žaidy 
nes, kuriose dalyvauja Detroi 
to, Clevelando, Ročesterio, 
Montrealio ir Toronto klubai 
ir vakare, Royal Connaught 
viešbutyje, didelį sportininkų 
ir visuomenės susiartinimo ba 
lių. Mūsų sportą mylinti vi 
suomenė, ir visas jaunimas, 
kviečiamas ir žaidynėse ir ba 
liuje dalyvauti. Plaičau tuo rei 
kalu, bus Kovo žiniose.

K. Baronas.

MUZ. BR. JONUŠO 
VIEŠAS LAIŠKAS

Pereitą vasarą, kitų paska 
tintas, ėmiausi iniciatyvos 
Įgroti į plokšteles savo lietu 
višktts maršus. Tai paskeloęs 
spaudoje, iš visuomenės susi 
laukiau gražaus pritarimo, au 
kų ir prenumeratų. Į mano už 
simojimą malonų dėmesį nt 
kreipė ir lietuvių spauda.

1958 m. lapkričio 5 ir 6 d. d. 
Stuttgarte pučiamųjų orkest 
ras, man pačiam diriguojant 
įgrojo į juostą dvyliką maršų, 
kurių plokšteles prenuinerato 
riams prižadėjau atiduoti Kalė 
doms. Įgrojimas puikiai pavy 
ko ir į Ameriką sugrįžau paten 
kintas. Žymesnieji muzikai, pa 
siklausę maršų iš juostos, bu 
vo maloniai nudžiuginti. Prieš 
pat Kalėdas iš žymios firmos, 
kuri gamino mano plokšteles, 
gavau pirmąją plokštelę. Ji bu 
vo be jokių trūkumų. Beje, kai 
po Naujų metų atėjo visas plo 
kštelių transportas, pastebėjau 
didelę firmos klaidą : klaidin 
gai sunumeruota maršų eilė. I'o 
kios plokštelės negalėjau pre 
numeratoriams ir pirkėjams 
atiduoti. Teko visas plokšte 
les grąžinti firmai, kad patai 
sytų.

Štai šiomis dienomis firma 
pataisytas plokšteles vėl pri 
statė. Bet, didžiam nustebi 
mui, plokštelės [nepataisytos 
ir vėl kartojasi senoji klaida. 
Teks trečią kartą visas plokšte 
les vėl grąžinti firmai.

Šis įvykis, visai ne nuo ma 
nęs priklausęs, mane sujaudi 
no. Žinau, kad malonūs to dar 
bo rėmėjai, prenumeratoriai ir 
šiaip visa eilė lietuvių nekant 
riai laukia plokštelių, o jų štai 
nėra ir nėra. Todėl šiuo viešu 
laišku noriu informuoti visuo 
menę mano plokštelių reikalu, 
paaiškinti esamą padėtį ir pa 
prašyti kantrybės, nes vieną 
dieną plokštelės tikrai pasieks 
visus tuos, kurie jų laukia. Šio 
je padėtyje viena viltis gaivi 
na mano nuotaiką, būtent,

V A

Tarptautinėje politikoje pas 
kutiniu laiku daugėja reiški 
nių, kurie rodo, jog pasaulis 
įieško būdų iš dabartinio pa 
baubų laikotarpio pereiti į tai 
Ros padėtį, ši padėtis, spren 
džiant iš daugelio ženklų, su 
galimais nežymiais pasikeiti 
mais mažai kuo skirsis nuo sta 
tus quo. Tuo būdu postovios 
taikos reikalaujančioms tauto 
ms, politikos vairuotojai tuo 
šiasi patiekti sutartį, įteisinan 
čia Jėgos persvarą, smurtą, 
klastą ir apgaulę.

Be abejo, prie derybų stalo 
dar kratą iškils ii mūsų tau 
tos laisvės klausimas. Iškils 
tam, kad būtų palaidotas. Di 
dieji, užmiršę savo pažadus 
niekad nepripažinti Lietuvo.-, 
valstybės pavergimo, ruošiasi 
dabar jos juridinėms laidotuvė 
ms.

Ką gi mes, lietuviškoji ai 
plaiša laisvajame pasaulyje, da 
rome, kad, nekartodami praci 
ties klaidų, sutiktumėm ores 
tančius įvykius?

Deja, kaip Vatikano atvejis 
parodė, asmens, kurie pasiėmė 
atsakingas išeiviojs politinio 
vadovavimo pareigas, nors ir 
daug praliejo rašalo besiginė} 
darni dėl praeities interpretaci 
jos, analoginius įvykius ir šian 
dieną sutinka panašiai, kaip 
Lietuvos valstybinio ir politi 
nio gyvenimo vadovybė piieš 
20 metų. Mūsų vadovaujantie 
ji sluogsniai kiekvieną kaitą, 
kai tik Lietuvos interesams gre 
šia pavojus, kai iškyla kritiška 
padėtis, nesiryžta ar nesugeba 
pašaukti mūsų visuomenės po 
litinei akcijai. Kaip 1938, 1939 
ir 1940 metais mes vykdėme 
svetimųjų reikalavimus ir net 
be simbolinio pasipriešinimo 
šūvio, leidome svetimiesiems 
savo kraštą terioti, taip ir šiar 
dieną linkstame mūsų tautai 
tinkamus smūgius priimti su 
tyliu nuolankumu.

To akivaizdoje Santaros - 
-Šviesos Federacija kreipiasi 
į mūsų jaunąją kartą, kviesda 

St. CATHARINES, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

B-nės v-ba Motinos Dienos 
minėjimą ruošia gegužės 10 
d., 11 vai. Slovakų salėje. Wel 
land Ave ir Page kampas.

Paskaitą skaitys Wellando 
B-nės p-kas p. Stankevičius. 
Meninę dalį išpildo, specialiai 
pritaikintą tai dienai. Niaga 
ros Pusiasalio vaidintojų būre 
lis „Gintaras“ vad p. Ulbinie 
nės. Motinos bus specialiai p: 
gerbtos. Minėjimas bus punk 
tualiai, nes salė yra išnuomota 
terminuotai. Visi lietuviai yra 
kviečiami į šią tradicinę lietu 
vių šventę, skirtą motinų pa
gerbimui.

Paskutinis šį sezoną linksma 
vakaris, ruošiamas St. Cathari 
nes Lietuvių B-nės gegužės 23 
d. Slovakų salėje, Welland 
Ave ir Page kampas. Pradžia 
7 vai. p. p. šokiams gros gera 
muzika, veiks bufeas sufc įvai 
riais gėrimais. B-nės v-ba kvie 
čia atsilankyti Wellando, Nia 
gara Falls ir kitų kolonijų lie 
tuvius. B-nės Valdyba.

PAVYKĘS VAKARAS
Praeitą šeštadienį įvyko nau 

jas meno grupės „Gintaras” 
pasirodymas. Jaunieji meninin 
kai išėjo scenon su naujais da 
lykais ir pasirodė labai gerai.

Girdėti, kad „Gintaras“ pa 

WINNIPEG, Man.
SOLIDARUMO MOKESTĮ SUMOKĖJO

bendruomenės nariai: po 4 do 
lerius — kun. klebonas J. Ber 
tašius ir Tadas Lukoševičius; 
po 2 dol.: Fr. Matulionis, Juo 
zas Demereckas, Vera Zavads 
kienė, Petras Kumpauskas. 
Vincas Micpovilis, Alfonsas 
Baličiūnas, Mykolas Bukaus 

kad pats maršų {grojimas ir 
užrekordavimas tikrai puikiai 
pavyko ir, tikiu, įsigijusieji 
plokšteles neliks apvilti.

Su pagarba
Bronius Jonušas. 
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ma nelaukti iniciatyvos iš „vir 
šaus“, bet patiems imtis žygių 
pasiruošti bręstantiems įvykia 
ms. Sekime traptautinės politi 
kos vystymąsi ir demonstraci 
jomis, pikietavimais, mitingais, 
protestais, straipsniais svetimų 
jų spaudoje, laiškais ir kitomis 
priemonėmis reaguokime į pa 
šaulio galiūnų kėsinimąsi lega 
lizuoti esamą Lietuvoje padėtį. 
Mes nesame vieni. Jieškokime 
draugų kitų sovietų prievartai! 
jamų tautų tarpe; jieškokime 
jų tų gyventojų tarpe, kurie 
vertina laisvę labjau, negu tai 
ką; jieškokime jų pagaliau ko 
lonializmo jungo atsikračiusio 
se Azijos ir Afrikos tautose.

Nesame naivūs ir nemano 
me, kad savo protestu galėtu 
mėm sulaikyti didžiųjų spren 
dimus. Tačiau mūsų įsipareigo 
jimas tautai neleidžia sutikti 
ciniškus didžiųjų žygius tylo 
mis. Įtempkime visas savo jė 
gas išryškinti kiekvienam, kad 
atiduodami tironijai Vakarų 
kultūros tautas, politikos vai 
ruotojai išduoda tuos princi 
pus, kurių vardan eilė metų bu 
vo liejamas kraujas, užsitrau 
kia sau ir savo tautoms amžiną 
dėmę prieš istoriją ir — „rea 
lios politikos“ terminais kai 
bant — kerta šaką, ant kurios 
yra pakibusi ir jų pačių ateitis. 
Seniesiems pavargus, mūsų jau 
nųjų laukia pareigą jieškoti ir 
rasti priemonių bei būdų, ku 
rie neleistų mūsų tautos liki 
mui dingti užmarštyje. Mės' 
turime būti balsas, kuris savi 
mi patenkintam pasauliui nuo 
lat primintų, jog tol nėra ir ne 
gali būti tikrosios taikos, kol 
milionai gyvena priespaudoje 
ir persekiojime.

Santaros - Šviesos Federaci 
ja kreipiasi į jaunuomenę, tikė 
damasi, kad ji šiuo istoriniu 
Lietuvos II-os valstybės mo 
mentu nesigailės pastangų su 
mobilizuoti lietuviškos visuo 
menės dėmesį ir jėgas savo tau 
tos reikalams ginti.

Santaros-Šviesos Federacija.

<

<

kviestas jau ir į Torontą. Kai 
bama net apie pasirodymą te 
levizijoj. „Gintaro“ pradžia la 
bai daug žadanti. Žinoma, ne 
turėtumėm iš simpatijų ir en 
tuziazmo pūsti ir perpūsti. Bet 
tokiu užsidegimu dirbant kaip 
dabar yra tikrų vilčių atsistoti 
ant visai rimto pagrindo. 
Ypač, kad šioje grupėje yra 
nevienas vaikas tikrai ypatin 
gų gabumų ir puikios sceninės 
išvaizdos. /

Vakaro metu sėkmingai ve¥ 
kė loterija.

Vakarui talkininkauti buvo
pakviesti ir skautukai. Tas di 
džiai malonus dalykas visiems. 
Koja į koją einant ir širdingai 
dirbant ne tiek dėl vardų ir 
pavadinimų, kiek idėjoms — 
bus gražus visų žygis mūsų 
ųiielos tėvynės gerovei.

Visi „Gintarui" tokiu būdu 
padės ir laikui bėgant šita jau 
nimo grupė gali pasiekti tikrai 
gražių lietuviško meno bei 
kultūros vaisių. Po poros me 
tų čia turėsime jau gerą būrį 
žvalaus jaunimo ir tokiu būdu 
jiems graži kryptis štai jau iš
ruošta. Puikus mūsų skau^ 
vadovai Niagaros Pusiasalyje, 
kaip matome, susilaukia di 
džiai vertingos talkos.

Radasta.

kas, Juozas Mikalauskas, Sta 
sys Ramančauskas, Galinantis, 
Mykolas Januška, Jonas Milą 
šauskas, Juozas Bėzis, Henri 
kas Kupraitis, Juozas Vaitekii 
nas, Jonas Skamaročius. Klei 
nys, Inž. Adolfas Maciūnas, 
Jurgis Krutulis, Alfonsas Paš 
kevičius, Kostas Klova, Anta 
nas Kairys ir Kostas Strikai 
tis.

Viso surinkta 54 dol.
Sumokėjusiems nuoširdus 

ačiū. J. Demereckas
Valdybos Iždininkas.
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Ženevos deryboms artėjant
Keturių didžiųjų pasaulio 

galybių užsienių reikalų minis 
terių susitikimui Ženevoje ar 
tėjant, anglų kalba spaudoje at 
rasime begales straipsnių, spė 
liejimų, komentarų. Nemaža 
naudingos ir tikslios iuforma 
cijos tuo reikalu suteikia ame 
rikietiškas savaitinis „News 
week“.

Leipcigo paroda Chruščio 
vui buvo tik proga aplankyti 
komunistine Rytų Vokietiją. 
Jis apžiūrėjo „sputnikų“ mo 
•lėlius ir daugybę kitų dalykų 
iš 49 parodoje dalyvavusių va 
istybiu. Jis netgi pasiuntė iš 
parodos savo sveikinimus Va 
karų Vokietijos pramonės ba 
ronui Alfred Krupp von Boh 
len ir Halbach, o taip pat ir Ju 
^oslavijos Titui. Chruščiovas 

gyrė britų parodos dalyvi 
už parodoje išstatytų jo plas 
tiškų vonių, o ne raketų, gami 
nirną, o taip pat linksmai užli 
po ant svarstyklių, kurios pa 
rodė 220 svarų.

Viso to nežiūrint, pabrėžk1 
nt net Chruščiovo sutikimą dėl 
užsienių reikalų ministerių ko 
nferencijos, ką jis anksčiau bu 
vo atmetęs, vienas dalykas pa 
liko aiškiai suprantamas: kaip 
ten bebūtų,

Sovietų Sąjunga yra pasiry 
žūsi nepaleisti iš savo rankos 

17 milionų gyventojų 
Rytų Vokietiją.

Per visą šj kratšę, kuij rau 
uonieji vadina „demokratiško 
ji vokiečių respublika“, ryš 
kūs plakatai skelbia Sovietų - 
Rytų Vokietijos taikos sutarti, 
kuri „atidarysianti duris i Vo 
kietijos taikingą ateitį...“

Nežiūrint visos komunisti 
nės propagandos ir plakarų, 
bendrai paėmus, dauguma ky 
tų Vokietijos gyventojų visai 
neslepia savo pesimistiškų nuo 
taikų. Tie Rytų Vokietijos gy 
ventojai, kurie drįsta atvirai 
pareikšti savo nuomonę, yra 
įsitikinę, kad vakariečiai pasi 
duos sovietų spaudimui ir išsi 
kraustys iš Berlyno. Painoka 
Vengrijoje ir jų pačių 1953 me 
tų maištas matomai užmušė jų 
bet kokią viltį, kad Vakarie 
čiai tvirtai stovės prieš nuogos 
sovietų jėgos parodymą.

„Pažiūrėk į britus“, sako 
darbininkas vienoje „knaipė 
je“ (bare). „Jie nėra pasiruo 
šę rizikuoti net vieno savo ka 
reivio gyvybe dėl Berlyno, o 
kas link amerikiečių, tai jie pra 
ras savo nervus pačią paskuti 
nę minutę. . .“

Palikę savo vilti, kad Vaka 
rų ir Rytų Vokietijos bus ka 
da nors suvienytos - sujung 
tos, dauguma Rytų Vokietijos 
gyventojų turi pasirinkti: kai 
tus pasidavimas — rezignaci 
ja arba pabėgimas Į Vakarus.

Daugiau kaip 3 milionai gy 
ventojų iš Rytų Vokietijos 

yra pabėgę Į vakarus 
nuo 1949 metų, kada ten gy 
ventojų skaičius buvo apie 19 
milionų.

Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenauer pats visą laiką 
reikalavo Rytų Vokietijos gy 
ventojus išsilaikyti kiek gali 
ma ilgiau, nes kraštas turįs bū 
ti išsaugotas vokiečiams. Ta 
čiau bėgimai į vakarus tęsiasi 
ir šiuo metu iš Rytų Vokieti 
jos į vakarus pabėga kas mė 
nuo apie 10.000 žmonių. Dau 
guma pabėgėlių yra jaunesni 
kaip 25 metų amžiaus, Įvairūs 
apmokyti darbininkai su spe 
cialybėmis, mokslininkai ir mo 
kytojai — tokie žmonės, ko 
kių nei vienas kraštas nenori 
ir negali prarasti.

Komunistinis režimas daio 
viską, kad tik sulaikytų tą bė 
girną į vakarus. Saugumo prie 
monės išilgai visą 860 mylių 
sieną su Vakarų Vokietija yra 
vis pastoviai didinamos. Rudo 
se uniformose „Vopo“ („iiau 
dies milicija”) patruliuoja 3 
mylių „draudžiamą zoną“ po 
romis todėl, kad pavienis sar 
gybinis gali pabėgti. Rytų Vo 
kietijos įstatymai numato mir 
ties bausmę už tokį nusikalti 
mą kaip padrąsinimas pabėgti, 
o pabėgėlio šeima ar draugai 
gali būti baudžiami sunkių dar 
bų kalėjimu už „patarimą“ nu 
sustabdytų Rytų Vokietijos gy 
padaryti, bent tuo tarpu, kad 
sustabdyti Rytų Vokietijos gy 
ventojus nuo atvykimo } Rytų 
Berlyną, o iš ten paprasčiau 
šiai į vakarų sektorių.

Jei klausime, kodėl bėgama, 
tai šiandien ekonominės prie 
žastys jau nėra pagrindinis 
veiksnys, kuris ragina pabėgi 
mus, nors faktas kad

pragyvenimo lygis Rytų Vo 
kietijoje yra 30% žemesnis 

už Vakarų Vokietijos.

Masyvi sovietų pagalba, kuri 
skaičiuojama $400 milionų 
(nuo maišto Berlyne 1953 me 
tais, labai pagelbėjo Rytų Vo 
kietijai pasidaryti geriausiai gy 
venančių iš septynių Maskvos 
europietiškų satelitų. Rytų 
Vokietijos parduotuvės pilnai 

pripildytos vartotojų prekė 
mis. Duona, bulvės ir angliai 
yra pigesni kaip Vakarų Vckie 
tijoje. Butų nuoma yra žema, 
drabužių pilnai pakanka. Dau 
gybė specialistų darbininkų — 
vyrų ir moterų, pabėgę į vaka 
rus turi imti darbus su mažės 
niais atlyginimais, negu kad 
gaudavo Rytų Vokietijoje. 
Tik 1958 metais į vakarus pa 
bėgo 1200 daktarų ir 3500 mo 
kytojų.

Daugiau kaip kurią kitą pa. 
bėgimo priežastį rytų zonjs 
bėgliai pabrėžia tai pasigailėji 
mo nežinanti spaudimą kiek 
vienam individualui laikytis 
partijos linijos. Tik šių metų 
sausio mėnesį 87 Rytų Vokic 
tijos gyventojai buvo nubausti 
kalėjimu ar sunkių darbų s.o 
vykiomis už valstybės „šmeiži 
mą“. Visai neseniai Bitterfeld 
statybos kompanija, pati di 
džiausią Rytų Vokietijoje, bu 
vo pagrąsinta nacionalizav: 
mu, o tuojau po to visa kornpa 
nijos vadovybė pabėgo į Vaka 
rus. Jaunuomenės tėvai neken 
čia „įvedimo į jaunuomenę“ ce 
remonijų, kurias jų vaikai spau 
džiami atlikti vietoje konfir 
macijos bažnyčioje. Tėvams ne 
patinka dar daugiau reikalavi 
mas, kad nuo 13 metų amžiaus 
jaunuoliai privalo dirbti vieną 
dieną savaitėje fabrike ar ūky 
je-

Profesoriai delsia ir nenoro 
mis vykdo „socialistinį atstaty 
mą” ir persiorientavimą rytų 
zonos universitetuose, o tai 
reiškia, kad jie privalo priimti 
ir dėstyti „dialektinį materia 
lizmą". Galų gale paprastas 
žmogelis gatvėje aiškiai mato, 
kad jis negali gauti leidimo 
kai kurioms naujoms vartoto 
jų prekėms pirkti tol, kol jis 
neparodo savo lojalumo rėži 
mui.

Kai kurie diplomatai sako, 
kad bendras Rytų Vokietijos 
gyventojų nepasitenkinimas ir 
pabėgimai yra Sovietų Sąjun 
gos atsakomybė ir komunizmo 
nepasisekimo įrodymas. Įrodi 
nėjama, kad juodabarzdis Wal 
ter Ulbricht, neapkenčiamas 
vokiečių komunistų partijos bo 
sas paskutinius 30 metų (jis 
yra sovietų pilietis) būtų iš 
spirtas iš savo vietos tą pati 
momentą kada sovietai išves 
tų savo 22 divizijos stovinčias 
Rytų Vokietijoje. Sakoma iro 
dinėjama, kad tik dėl šios prie 
žasties Sov. Sąjunga tikrai nie 
kuomet nepasirašys taikos su 
tarties, kuri numatytų visų 
svetimų valstybių ginkluotų jė 
gų pasitraukimą iš abiejų Vo 
kietijų. Išgirstama ir tokių 
nuomonių, kad sovietai galėtų 

pasitikėti nauja 110.000 vyrų 
stiprumo Rytų Vokietijos 
„liaudies armija” (Volksar 
mee), kuri numalšintų bet ko 
kį 1953 metų sukilimo pasikar 
tojimą.

Nustebinantis faktas yra tas, 
kad nežiūrint kvalifikuotų ii 
specialistų darbininkų bėgimo 
į vakarus ir gyventojų nepasi 
tenkinimo,

Rytų Vokietija dabar yra 
pats svarbiausias Sovietų 

Sąjungos satelitas.
Rytų Vokietijos pramonė pa 
gamina daugiau negu kita kuri 
komunistinio bloko valstybė, 
išskyrus Rusiją ir raudonąja 
Kiniją. Rytų Vokietijos chemi 
kalai yra gyvybinis faktorius 
sovietų pramonėje. Rytų Vo 
kietija yra Sov. Sąjungos pir 
masis prekybos partneris ir 
kasmetai kiekviena iš jų pasi 
keičia prekėmis už 3 miliardas 
rublių ir Rytų Vokietijos pre 
kybą su atsilikusiais - neišvys 
tytais kraštais dabar losią la 
bai svarbią rolę sovietų planuo 
se. Iš to viso yra labai aišku, 
kad Maskva negali ir nepaleis 
savo „daugiausia į vakarus 
esančios socializmo tvirtovės“.

Patsai Chruščiovas, Leipci 
go parodos metu pasakė, kad 
jis „visu savo kūnu ir siela” 
remia abiejų Vokietijų susijun 
girną — susivienijimą, bet įei 
kšmingai pridūrė, kad jis ne 
noris „kapitalistinio susijungi 
mo“, o tuo būdu jis pirmą kar 
tą pripažino, kad Sov. Sąjun 
gos tikrasis tikslas yra visos 
Vokietijos susiurbimas ir su 
virškinimas.

Tuo laiku kada Vakarų ga 
lybės planuoja ir svarsto bend 
ra strategiją, Chruščiovas ta 
riasi su savo satelitais. Painūs 
ir komplikuoti manevravimai 
tarptautinėje šachmatų lento 
je dar tik prasidėjo, tačiau 
kiekvienam paprastam Rytų

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO

IR LITERATŪROS ŽURNALAS

darbas
5410 SIXTH AVE.
BROOKLYN 20. N. Y.

Jau išėjo iš spaudos pirmasis šių metų „Darbo” numeris, skirtas „nūdienės Lietuvos 
gyvenimui plačiau apžvelgti ir mūsų santykiui su Lietuva kritiškiau aptarti“. Tai yra labai
įdomus „Darbo” numeris, vertas visų dėmesio.

DARBINĖS KOJINES

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

Štai geriausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
tog'ios-ekstra vertin
gos. Neplyštančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Yra įvai
riausių rūšių, tinka
mų įvariios rūšies 
darbams.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI ROKAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-11-4)

• St. Joseph, Ont. per 25 m. 
Įvyko Masse šeimoj 21 jungtu 
vės. Jis turėjo 10 sūnų ir 11 
dukterų, kurių visi vedė ar iš 
tekėjo. Masse šeima šiuo mc 
tu jau iš 20 savo vaikų šeimų 
turi 100 anūkų.

Vokietijos gyventojui šis r ei 
kalas yra visai aiškus.

J. Skardis.

atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gina kultu 
rą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, iš 
eivijos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrėjus, kurių kritiška 
mintis ir šviežias žodis atveria skaitytojui naujus akiračius.

Išeina keturis kartus metuose.
Norintiems susipažinti vienas numeris siunčiamas dovanai.

PAJIEŠKOJIMAI
— Giminės iš pavergt->sio'. 

Lietuvos pajieško tūlo And 
riaus Bielskaus, Juozo sūnaus, 
kuris iki 1940 merų gytenęs 
Montrealyje (2292 Chemin 
Str.). Pajieškoma ir jo duktė 
Julija. A. Bielskus, ai j( žinan 
tieji prašomi atsiliepti. 21 Gi c 
nadier Heigts Toronto, Onto 
rio, Canada.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS

14.
1

Miestelis vadinosi Meliuzejevu. Jis buvo juodžemy ne. 
Skėrių debesim virš jo stogų sukosi juodos dulkes, kurias 
kėlė gurėdama per jį kariuomenė ir gurguoles. Visa lai ju 
dėjo dieną ir naktį į abu galus — į karą ir nuo karo, ir nebu 
vo galimybės pasakyti tikrai, ar jis dar tęsiamas, ar jau pa 
sibaigė.

Kiekvieną dieną, kaip grybai po lietaus, dygo naujos 
pareigos, kurioms vis rinko žmones. Jį patį, Galiullina, se 
šerį Antipovą ir dar kelis iš didžiųjų miestų, žmones žinau 

s nūs ir daug mačiusius. Jie buvo miesto savivaldybėje, komi 
' carais įmonėse ir kariuomenėje ir tai vertino, kaip žaidimą. 

Bet visiems norėjosi namo, prie tiesiogių savo pareigų.
Darbas dažnai ir judriai suvesdavo Živago su Antipov«.

2
Miestelis buvo nedidelis. Iš kiekvienos vietos, vos p* 

sisukęs, tuojau matei atvirą niūrią stepę, aptemusį dangų, 
karo ir revoliucijos plotus.

Jurij Andrejevič rašė žmonai: „Irimas ir anarchija ka 
riuomenėje tebesitęsia. Bando pakelti karių discipliną i. 
karinę dvasią. Pagaliau vietoje Post Scriptum, nors aps
tai galėčiau tau parašyti daug daugiau, — aš čia dirbu su 
tūla Antipova, gailestingąja seserim iš Maskvos, kilusia nuo 
Uralo. Atsimeni baisiąją naktį prie eglutės, kai mirė tave 
motina, mergaitė šovė į prokurorą? Atsimenu, aš tada tau 
pasakiau, kad šitą kursistę, kai ji dar buvo gimnaziste, mu 
du su Miša matėme blogame viešbutyje, kurin didelių šalčių♦ 
metu buvome nuvažiavę su tavo tėvu tuo metu, kai Presni 
oje vyko ginkluotas sukilimas. Tai ir yra Atnipova.

Kelis kartus bandžiau vykti namo, bet tai nėra papras 
ta. Sulaiko ne reikalai, bet transportas. Traukinių arba ne 
ra, arba jie taip perpildyti, kad nėra galimybės įsėsti, la 
čiau suprantama, taip negali tęstis amžinai, todėl keli atleitsi 
iš tarnybos ligonys, aš, Galiullin ir Antipova nutarėme zui 

būt išsiskirstyti ir patogumo dėliai išvykimą suskirstėme kiek 
vienas kitą dieną, pavieniui. Kiekvieną dieną galiu atvykti.

Bet ligi išvykimo Jurij Andrejevič dar spėjo gauti atsa 
komąjį Antoninos Aleksandrovuos laišką. Šitame laiške, ku 
riame vaitojimai kliudė sudaryti taisyklingus poriodus, o 
vieton taškų buvo rašalo dėmės ir ašarų žymės, Antonina 
Aleksandrovna įtikinėjo vyrą negrįžti į Maskvą, bet tiesiai 
vykti į Uralą paskui tą nuostabią seserį, ėjusią per gyveni 
mą palydima tokių nepaprastų sąlygų ir aplinkybių, kurie 
ms jokiu būdu negalįs prilygti kuklus Tonios gyvenimo kc 
lias. „Sašenka ir jo ateitimi nesirūpink, — ji rašė. — Tau 
neteks dėl jo rausti. Aš jį išauklėsiu taip, kaip tu, vaiku bu 
damas, matei mūsų namuose auklėjant“.

„Tu iš proto išėjai, Tonia, — šoko atsakinėti Jurij And 
rejevič, — koki įtarimai! Ar tu nežinai, ar žinai nepakanka 
mai gerai, kad tu, mintis dėl tavęs ir ištikimybė tau per dve 
jus karo metus mane išsaugojo nuo mirties ir visų pražūties 
galimybių? Bet kam šie žodžiai. Greit pasimatysime, bus 
atnaujintas buvęs gyvenimas ir viskas išsiaiškins. Bet tai, 
ką tu galėjai man atsakyti, mane baugina visai kitaip. Jeigu 
aš sudariau priežastį tokiam tavo atsakymui, gal būt aš ištik 
rųjų laikausi dviprasmiškai, ir tokiu atveju kaltas esu prieš 
tą moterį, kurią vedu į klaidą ir kurią turėsiu atsiprašyti. Aš 
tai padarysiu, kai ji tiktai sugrįš aplankiusi kelis artimuo 
sius kaimus. Žemietija, anksčiau veikusi miestuose ir apskri 
tyse, dabar įvesta ir mažesniuose vienetuose, valsčiuose. 
Antipova išvyko padėti savo pažįstamai, kuri instruktore du
ba kaip tiktai naujai įvestose įstatymdavystėse. Pastebėti 
na, kad gyvendamas vienuose namuose su Antipova, aš lig 
šiol nežinojau, kur jos kambarys ir niekad tuo nesidomėjau“.

3
Iš Meziulejevo ėjo du keliai, kurių vienas — į duona 

prekevusį Zibušino miestelį. Birželio mėnesį dvi savaites 
Zibušine veikė nepriklausoma respublika, paskelbta Zibuši 
no malūnininko Blažeikos. Respublika rėmėsi du šimtai dvy 
likto pulko dizertyrais, su ginklais pasitraukusiais iš paziti 
jų ir patekusiais kaip tiktai j perversmą. Respublika nepii 
pažino Laikinosios vyriausybės valdžios ir atsiskyrė nuo vi 
sos Rusijos. Sektantas Blažeiko, jaunystėje susirašinėjęs su 
Tolstojum, paskelbė naują tūkstantmetinę Zibušino karalys 
tę, bendrą darbą ir nuosavybę ir valsčiaus valdybą — aposio 
latu.

Zibušinas visada buvo legendų ir perdėjimų šaltiniu. 

Ir dabar pasakojo, kad Blažeiko yra gimęs kurčianebyiis, be’ 
įkvėpimo momentais įgaunąs žodžio galią, kurios, įkvėpimui 
praėjus, vėl netenkąs.

Liepos mėnesį Zibušino respublika krito. Į miestelį ate 
jo ištikimas Laikinei vyriausybei dalinys ir dizertyrus iš 
spaudė iš miestelio į miškus.

4
Ligoninė, kurioje Živago gydėsi, o vėliau dirbo ir dabai 

ruošėsi apleisti, buvo grovienės Žabrinskos namuose, nuo 
karo pradžios jos padovanotuose sužeistiems. Namas stove 
jo geriausioje Meluzino vietoje, prie didžiosios gatvės ir 
miesto aikštės, kurioje anksčiau buvo mokinami kareiviai, o 
dabar vakarais vyko mitingai. Dabar namuose buvo ligoni 
nė, o savininkė Perapilyje suimta. Iš buvusios tarnybos bu 
vo likusios dvi moterys, sena grovienės dukterų auklė mad 
muazel Fiery ir virėja Ustinja.

Madmuazel apie Antipovą žinojo visas smulkmenas, ja, 
rodėsi, kad daktaras ir sesuo turi vienas kitam patikti. Ture 
dama palinkimą suvedžioti, madmuazel džiaugdavosi radusi 
juos drauge, reikšmingai grasydavo pirštu ir merkė akim. 
Antipova stebėjosi, o daktaras pyko, bet madmuazel dau 
giausia mėgo savo įsitikinimą, ir nieko nepaisė. Dar įdomės 
nė buvo Ustinja. Ji buvo panaši į perekšlę. Ustinja buvo 
sausa ir nepaprastai prietaringa. Ji galėjo metais tylėti, bet 
jeigu prapliupdavo, tai niekas jos negalėjo sulaikyti. Jos 
aistra buvo kovoti už teisybę. Zibušino respublikai kritus, 
ji pradėjo ginti kurčianebylį respublikos kūrėją Blažeiko. 
Mitinguose buvo girdimas Ustinjos balsas.

5
Jurij Andrejevič pamažu ruošėsi išvažiuoti, lankė na 

mus ir įstaigas, kur reikėjo su kuo nors atsisveikinti arba 
gauti kokius dokumentus. Tuo metu pravažiuodamas į fron 
tą buvo sustojęs naujas jo komisaras, apie kurį buvo kalba 
ma, kad jis visai dar jaunas bernelis. Tai vyko pasiruošimų 
naujai ofenzyvai dienomis. Buvo stengiamasi kanuomeneje 
padaryti nuotaikų persilaužimas. Kariuomenė buvo teikia 
ma. Pradėjo veikti karo - revoliuciniai teismai ir grąžinta 
mirties bausmė, prieš tai buvusi panaikinta.

Prieš išvykstant, daktarui Živago reikėjo išsiregislruo 
ti pas komendantą. Paprastai pas jį visada buvo didele kam 
šatis ir apgulimas. Bet Živago užėjo dieną, kada nebuvo pri 
ėmimų. Kai Živago užėjo pas komendantą, jis ten rado ft on
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Ne ta viena akis budo
RAŠO VYT.

Šiemet 80 metų sulaukęs ir 
sutartinai visuomenės pagerb 
tas 16 Vasario signatonus, 
Steponas Kairys, parašė 413 
puslapių knygą „Lietuva ou 
do“. Sako, čia vaiko ir jaunat 
vės atsiminimai“ ir lietuvio so 
cialdemokrato pažiūros „Kas 
buvo Lietuva". Ją išleido Ame 
rikos Lietuvių Socialdemokra 
tų Sąjungos Literatūros Fon 
das 1957 m. Gausiai leidinį pa 
minėdama, mūsų spauda šykš 
čiai jį giliau teįvertino.

Neišbudusi Lietuva, Kairys 
sako, buvusi „primityvė kai 
mietiška bendruomene“ su „se 
na, gilaus humanizmo bruožų 
kultūra". Ji budo neparyškina 
mam „naujam gyvenimui“. 
Veiksniais buvo „iš kaimo 
augštus mokslus išėję inteli 
gentai“, nes kiti visuomenės 
sluogsniai, vieni (bajorai) nu 
tautę, kiti (augštesnioji dvasiš 
kija) gyveno praeitimi ir ausi 
reikimu prieš pažangos norėjų 
sius „bedievius“. Tiesa, Į tau 
tinės pažangos sąjūdi įsijungė 
„negausūs iš kaimo išėję jau 
m kunigai". Gausiausias vi 
suomenės sluogsnis — valstie 
čiai — „karų, maro, bado ir 
baudžiavos“ amžius išgyvenę, 
„išmoko pasyviai nusilenkti 
smurtui“ (p. 14). Šitą primity 
via kaimietišką bendruomenę 
palietė „kapitalistinio ūkio pli 
rimas. Jo dėka į mūsų visuome 
ne atėjo naujas veiksnys—jau 
nos pramonės darbininkai, 
prie kurių, sako, pridėkime, 
dėl „būklės ir interesų“ tapa 
tumo dvarų darbininkus, ūki 
ninku samdinius, bežemius ir 
mažažemius. Tautoje susidarė 
katalikų, demokratų (varpiniu 
kų ir tautininkų) ir socialdemo 
kratų politinės srovės. Tikros 
tautinės pažangos vadais, t 
čiau, pasidariusi sd srovė ir 
jos iŠ kaimo išėję inteligentai, 
nes uždaviniu pasiėmė „išgriau 
ti caro valdžią” ir „sukurti de 
mokratinę Lietuvos .respubli 
ką“. Tą viską patiriame iš au 
toriaus pažangos žodžio (p. 7 
—9).

Šitokiomi.; ta> metmenimis 
autorius ataudžia Lietuvos bu 
dimą. Knygos paskutini lapą 
užvertus, prikimba įspūdis, 
kad savo atsiminimams - pažiū 
roms jis jau išanksto nusikalė 
pasaulėžiūrinę sistemą, išsi 
pjaustė rėmelius ir ■— nebeisi 
leido, kas netiko. Vaidenasi 
nuožvalga. kad vienu leidinio 
tikslų buvo, reikia - nereikia, 
Įgnybti varpininkams ir kun 
gams, juos nedavertinant tiks 
lu pervertinti socialdemokra

SIRVYDAS
tus. Autorius vietomis saldžia 
tema svaigsta ir elgiasi, tar 
turn, J. Aisčio išverstame per 
sų poeto ketureilyje: 
Man kažkas sako:
„Negerk daugiau, Kajime!“ 
Aš atsakiau: „Kai esu girtas. 
Girdžiu, kaip kalba rožės, 

jazminai ir tulpės.
Lietuvos budimą mums apt a 

šė ne vienas rašytojas. Faktais 
ir sprendimais bene sausakim 
šiauši yra prof. M. Biržiško^ 
du tomai „Lietuvos keliais*. 
Kairio „socialdemokratinė“ te 
ma, be abejojimo, turėjo didin 
gų momentų. Juk ja išaugo 
mūsų visuomenei broliai Bu 
žiškai, prof. A. Janulaitis, pats 
autorius ir šimtai kitų geroti 
nu, gražaus ryžto ir narsaus 
kovingumo vyrų. Tiesa, jie gal 
būtų gerbtinais vyrais išaugę 
ir demokratais ar katalikais bū 
darni? Kas gi žino žmogaus ta 
lentų tikrąją versmę? Kailio 
aprašomieji 1898—1905 metai 
turėjo Įdomių momentų. Auto 
rius stebisi: „1902 m. pasirodė 
keistas reiškinys: sd ir prie jų 
dėjosi stambūs Suvalikjos ū 
Augštaitijos ūkininkai—labai 
laikini sd pakeleiviai” Bend 
rai, tiktų anglo poeto Roberto 
Southey poema apie didingąjį 
Blenheimo mūšį. Berniukas 
lauke kaukuolę radęs, senelio 
klausia, ką ji reiškia? Senelis 
papasakoja, čia kažkada buvęs 
didelis mūšis, davęs garsią per 
galę-
„Ką gi gero tas padarė?” 

Berniukas paklausė.
„O gi nežinau", senuks atsake, 

„Bet tai buvo puiki
pergalė!”

Kairys sako: „Kiek bebūtų 
buvę ryžtingi ano meto inteli 
gentai, jiems nedera savintis 
visas tautos budinimo nuopel 
nas — už juos dar daugiau da 
rė pats gyvenimas“ („kapita 
listinis ūkis“? — p. 190). Pi a 
seneliai sakydavo: Žmogų., 
šaudo, Dievas kulkas gaudo. 
Yra raugalo teskirto tešlą ia 
gaišiu iškelti.

Autorius gimė Tumasonių 
1879 metais Užnevėžio kaime, 
Kurklių v., Ukmergės aps. 
Reiškia jis — šiaurės rytų au 
gštaitis. Jo kraštas, kažkodėl, 
Įžymių vyrų Lietuvai neper 
daugiausia davė. Priežastys 
laukia istoriko-sociologo plun 
ksnos. Kairio pavardė autoriui 
prilipo iš senelio Jurgio — 
„kairiarankio“.

1923 metais Finansų Minis 
terijos leidinys „Lietuvos ap 
gyventos vietos“ Užnevėžių 
kaimo nebeturi — turbūt bus

jau vienkiemiais tada išsiskirs 
tęs? Autoriaus gimimo metu 
septyni ūkininkai turėjo po va 
laką (buvo „stambūs“), aštuo 
ni po pusvalakį, ir vienas 3 va 
lakus (Kairio tėvas?). Keturi 
buvę „šlėktos“, netrukus pra 
nykę. Baudžiavą panaikinus 
(1864 m.) dvaras trims tarna 
ms davė po 3 deš. Piie jų pri 
sidėjo trys daržus iš ŪKininkų 
nusipirkę sklypininkai Buvo 
ir amatininkų: kailiadkbis ru 
sas, du šlėktos batsiuviai, lietu 
viai — siuvėjas, kalvis, račius 
ir dievdirbis. Verslininku pa 
būdavo žydelis Boruchas. Tai 
tokioje primityvioje kaimietis 
koje bendruomenėje autorius 
pamatė pasauli.

Kaimas gyvenęs „natūraliu 
ūkiu“ — veik viską „namie“ 
pasidarydamas, „svetimos rin 
kos“ nelabai reikalingas. Po 
baudžiavos, tačiau jį pradėjo 
veikti po rusų imperiją plintąs 
„kapitalistinis ūkis“ (p. 20— 
22). Pirmiausia, pasireiškęs 
„gyventojų perteklius“ — du 
išvyko duonos pelnyti i Rusi 
jos miestus, trys į Ameriką 
(čia du bėgo nuo tarnavimo 
caro kariuomenėje). Pertek 
liūs Užnevėžyje nevisai rys 
kiai Įrodytas, bet jo buvimas, 
netik Lietuvoje, bet visoje vals 
tietiškoje Rytų Europoje yra 
mokslo patikrintas istorijos ir- 
sociologijos faktas. Kairys ei 
tuoja 1890 m. „Varpą": „Lic 
tuva ir Žemaitija skurdėja — 
Vakarai pakėlė javams muitus, 
gyventojų vis daugėja, ūkiai 
skaldomi ir praskolinami*' (p. 
187).

Kita „kapitalistinio ūkio” iš 
dava buvusi — jaunimas „olų 
do“: pradėjo norėti pirktinių 
audeklų drapanoms ir vaikėsi 
„madų”. Kaimas buvo verčia 
mas „rinkos“ jieškotis net m 
limoje Prūsijoj savo linui, ja 
vams, kiaulėms, žąsims ir vie 
nam kitam tyčiomis išaugintam 
arkliukui. Reikėjo pinigų mo 
kesčiams, „dalims“, pasogoms, 
jaunimo madoms ir degtinei

Ties kaimu stovėjęs Rentos 
5 valakų (su mišku) dvaras. 
Nors ponas „neišdykavęs *, be* 
nepasakomomis priežastimis 
susmukęs (autorius tada buve 
šešerių metų — 1885). Daro 
išvadą. „Visokio dydžio Rdu 
tų Lietuvoje buvo daug.” Jie. 
girdi, neturėję „ūkiško siu ia 
numo ir noro patiems dirbti” 
— vis važinėję linksmintis i 
Vilnių, Varšuvą ar Paryžių 
(p. 181). Dėl šitų psichulogi 
nių, ne kapitalistinio ūkio piic 
žasčių, girdi, 1913 metais ban 
kuose buvę užstatyta 60% vi 
sų Lietuvos dvarų.

Kairio tėvas savo tėvui, ma

tyt, buvo „gyventojų pertek 
litis“, todėl 18 deš. tėviškė te 
ko vyresniajam, o jam teduota 
„dalia“ — vienas arki) s, ti?s 
karvės, jaučių jungas ir keli 
ūkio padargai. Su kitu bere 
miu (pusbroliu Gabriu) ėmė 
„puse" dirbti nusigyvenusio 
šlėktos vienkiemį. Šlėkta misi 
gyveno, lietuvis prasigyveno 
Netrukus užnevėžyje (Įsisko 
lindamas) pirko 15 deš. dvan 
ninko Brazausko „pūstyne“— 
valakinį ūkį. Vėliau prisipirko 
dar du kitu valaku. Bežemis, 
reiškia, pasidarė stambus aki 
ninkas. Visgi, Įdomu, kaa „ne 
išdykavęs“ ponas Reuta susinu 
ko 5 valakų ūkyje, o taip put 
neišdykavęs Kairio tėvas iš tie 
žemio pasidarė 3 valakų ūkio 
savininkąs. Kur priežastis? 
„Kapitalistinio ūkio" sanevar 
koje, ar žmogaus pobūdyje. 
Kairio tėvui, matyt, stiga sū 
naus mūsų kaimui prikišamo 
„karų, maro, bado ir baudžia 
vos" amžių menamai Įdiegtojo 
„pasyvaus nusileidimo” (kur) 
autorius dar syki Įsakmiai pa 
kartojo būdingu paragrafu p 
184). Šio menamo pasyvumo, 
rodos, stigo ir Kražių skerdy 
nės didvyriams kankiniams, ir 
mūsų uoliems knygnešiams, ir 
savanoriams. Atsiminimus 
baigdamas, nats Kairys rašo. 
„Sustoju 1905—1906 m. išva 
karėse. Iki tol rami(?) Lietu 
va tokiu kovingu ryžtu ir vie 
ningumu čia sukilo, kad pačią 
liaudį nustebino.” (p. 362/. 
Stebino ir rašytoją Putiną, pa 
rašiusį 1863 rnetų sukilimo 
apysaką „Sukilėliai”.

Autoriui gerai pažįstamam 
Vladui Zubovui šiemet Lietu 
voje mirus, spauda rase. „Sa 
vo dvare velionis Įdiegė pažan 
gaus darbo metodus, dalyvavo 
žemės ūkio organizacijose, su 
kūrė pavyzdingiausį ūki Lietu 
voje, rūpinosi darbininkais** 
Kairio tėvas (bežemis; ir rusų 
kraujo sulietuvintas bajoras 
įrodė, kad, greta santvaikos, 
gyvenime svarbų vaidmenį vai 
dina ir žmogaus dvasia. Aute 
rius cituoja P. Leono straips 
nį „Varpe“ (1891 m.) kuris, 
matyti, šitą suprato, nes savo 
323 skaitytojams sakė, reikią 
reikalauti, kad valdžia ūkinin 
kams padėtų žemės iš maje a 
tų ir valdiškų dvarų pirktis, 
teiktų pigaus kredito, kurtų 
ūkio mokyklas, sumažintų mo 
kestis. Bet, sako, ir ūkininkai 
patys tegul nesnaudžia: ir.ūKC 
si geriau ūkininkauti, organi 
zuoja savitarpio šelpimo dr.iu 
gijas, kuria specialias mokyk 
las, imasi amatų ir prekybos, 
susidėję išperka parceiiuojū 
mus dvarus ir, bendrai, švie

KULTŪRWE«KOAnKA
LIETUVOS MENO 

ANTOLOGIJA
ruošiama Kolumbijoje. Ją 
spaudai ruošia Stasys Goštau 
tas. Joje bus liečiamos šios te 
mos: lietuvių meno ir klutūros 
apibūdinimas ir įtaka, folklo 
ras, heraldika, tautiniai drabu 
ziai, tautiniai žaidimai, tauti 
lis dekoravimas, lietuvė mote 
ris - menininkė, skulptūra, lia 
udies skulptūra, kryžiai, tapy 
ba ir tt.

AFRIKOJE GARSĖJA LIE 
TUVIS DAILININKAS

NL jau buvo rašyta, kad pie 
tinėje Afrikoje gyvena ir dir 
ba pasižymėjęs lietuvis daili 
ninkas Dumšaitis, kuris ten 
yra su ruošęs sėkmingų savo 
darbų parodų.

•P. Dumšaičio darbai sušilau 
kė gero Įvertinimo Pasaulio 
Lietuvių Seimo metu suruošto 
je parodoje.

P. Dumšaitis, palaikąs arti 
mus ryšius su mūsų pianistu 
K. Smilgevičium, Pietų Airi 
koje vis daugiau garsėja ir gau 
na vis platesnį ir pastovesni 
įvertinimą. Dail. p. Dumšaičio 
kūriniai yra įsigyti Capetowno 
miesto muzėjaus, kaip Pietų 
Afrikos sostinės muzėjaus. Jo 
kūrinių reprodukcijos figuruo 
ja net muzėjaus kataloguose.

TRIUKŠMAS SUDARO 
DIDESNĘ REKLAMĄ

A. Landsbergio dramatinė 
pjesė „Penki stulpai turgaus 
aikštėje“, sukėlusi Amerikos 
lietuvių spaudos ginčus, stato 
ma ne tiktai New Yorko „The 
Lumbs Club“ anglų dramos 
teatro, bet, kaip skelbia paskv 
tinės žinios, J. Lotas iš jo 
„stulpų“ gamina filmą, naudo 
simą ir televizijai, ir, be to, 
tai bus duota ir per radiją.

• Lietuvių poezijos kūrinius 
verčia į ispanų kalbą žymus 
Kolumbijos rašytojas, poetas 
Nic Bayona Pasada. Vertimai 
bus išspausdinti St. Goštauto 
ruošiamoje antologijoje.

• 1960 metais sueis 550 metų 
nuo Žalgirio mūšio. Liet. Isto 
rijos dr-jos v-ba Čiaagoje suta 
rė kreiptis Į mūsų žymiuosius 
istorikus ir jų paprašyti pa 
ruošti šiuo klausimu išsamią 
studiją.

čiasi. (p. 188). Kairio dažna’ 
paujami varpininkai, matyti, 
turėjo gana sveikų tam laikui 
idėjų. (b. d.)

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJAS

V. F. Beliajus Į Montreal) at 
vyks per Labor Day savaitga 
IĮ ir montrealiečius mokys šok 
ti Lac Sept Isles, kur susi 
rinks ir Montrealio apylinkių 
tautinių šokių mėgėjų būreliai.

YPATINGAS KVIETIMAS
Pasaulinė Lietuvių Inžinie 

rių ir Architektų Sąjunga (PL 
IAS) kviečia šiuo ypatingu 
laiku visus PLIAS organus ir 
pavienius kolegas pareigingai 
ir skubiai ruoštis PLIAS Cent 
ro Organų rinkimams referen 
durno keliu ateinančių 4-nų 
metų kadencijai.

PLJAS Centro Organų rin 
kimų komisija jau veikia Clę 
veland, Ohio, ir neužilgo iš 
siuntinės pranešimus su ragini 
mu siūlyti kandidatus, o vė 
liau — balsavimo lapelius su 
raginimu balsuoti. Tad visi, 
mieli kolegos, kuo gausiausiai 
balsuokime ir tuo paremkime 
ir pagyvinkime mums brau 
gios Sąjungos veiklą. Išsirinki 
me naują veiklią PLIAS Cent 
ro valdybą!
PLIAS Centro Valdybos var 

du prof. J. Šimoliūnas — 
Pirmininkas.

BOMP. V. JAKUBĖNAS 
DEBIUTUOJA

operos dirigentu, American 
Opera, Čikagoje, kurią veda 
vengrė Anna Dal Preda.

Vengrė jautriau supranta ki 
tas tautas, todėl jos vedamoje 
operoje pasireiškė jau eilė ir 
lietuvių daininkių: A. DiČiūtė, 
D. Stankaitytė, R. Mastienc, 
o dabar Leonoros rolėje „Tru 
badure" dalyvavo iš Australi 
jos persikėlusi į Čikagą lyriš 
kai dramatinis sopranas Danu 
tė Sutkaitytė.

ANDRIUS KUPREVIČIUS, 
žymusis pianistas virtuozas, 
Clevelande turėjo labai sėk 
raingą koncertą, kurį suruošė 
Clevelando muzikos meno oi 
ganizacija Clevelando Meno 
muzėjuje. Po šito koncerto A. 
Kuprevičius yra pasiryžęs at 
vykti koncertuoti į Montreal), 
tiktai dar nežinia — kuriuo 
laiku. Kol kas, svarstant sąly 
gas, linkstama į tai, kad A. 
Kuprevičiaus fortepiono reči 
talis geriau būtų suruošti anka 
tyvą rudenį, netrukus po Dar 
bo Dienos.
• Prof. dr. A. Rubšys pakvies 
tas dėstyti Šv. Raštą Manhat 
tan kolegijoje, New Yorke, N.

to komisarą, Ginče ar Gine. Gandai apie komisarą pasitvn 
tino. Jis tikrai buvo plonas, lieknas, dar visai geltonsnapis 
jaunuolis. Jis ruošėsi likviduoti miškan pasitraukusius di 
zertyrus.

— Aš noriu pas juos nuvykti. Parodykįte man tuos miškų 
plėšikus. Tegul jie maištininkai, tegul net ir dizertyrai, bet 
tai yra žmonės, mano ponai, štai ką jūs užmirštate. O liau 
dis — vaikai, reikia ją suprasti, pažinti jos psichę, reikia sa 
vaimingo priėjimo. Reikia paliesti kas gražiausia, pačias 
jautriausias stygas taip, kad jos suskambėtų. Aš pas juos 
nuvyksiu- ir širdingai išsikalbėsiu. Jūs pamatysite, kokio 
mis pavyzdingomis gretomis jie sugrįš į frontą. Jūs netiki 
te? Kertam lažybų?

— Abejotina. Bet duok Dieve!
— Aš jiems pasakysiu: „Broliai, pažiūrėkite Į mane. 

Štai aš, vienturtis sūnus, šeimos viltis, nieko nepasigailėjau, 
paaukojau tėvų meilę, kad jums iškovočiaus laisvę, kokia nė 
viena kita tauta pasaulyje nesinaudoja. Taip padariau aš ir 

.. tūkstančiai kitų jaunų žmonių, nekalbant jau apie katorgi 
■ nius liaudininkus ir šlisselburgiečius. Ar tai mes dėl savęs 

tą darome? Jūs dabar ne eiliniai, bet pirmosios pasaulyje le 
voliucinės kariuomenės kariai. Paklauskite save nuoširdžiai, 
ar jūs pateisinote šį augštą vardą? Tuo metu kai tėvynė 
kraujuoja, didžiausiomis pastangomis stengdamasi nusikra 
tyti hidra apjuosusį jos kūną priešą, jūs leidote save apgauti 
kažkokiems perėjūnams ir pasidaryti nesąmoninga palaidų 
piktadarių gauja, apsirijusia laisve, kuriems, kiek beduuk, 
jiems vis dar maža, kaip sakoma: įleisk kiaulę pastalin, tai 
ji su kojomis lips ant stalo — o, aš juos išbarsiu, sugėdinsiu!

— Ne, ne, tai yra pavojinga, — bandė prieštarauti aps 
krities viršininkas, žvalgydamasis į padėjėją.

Galiullinas atkalbinėjo komisarą nuo šio beprotiško su 
manymo. Jis žinojo du šimtai dvyliktąjį pulką ir jo nesu vai 
domus karius, bet komisaras jo neklausė.

6
Pasirodė, kad Antipova jau sugrįžusi. Daktarui apie tai 

pranešė madmuazel ir pridėjo, kad ji atvažiavo pavargusi, 
greit pavakarieniavo ir, paprašiusi jos netrukdyti, nuėjo 
pas save.

Greit temo. Gatvėse pasidarė ankščiau. Namai ir tvo 
ros vakaro tamsoje susimetė į krūvą. Medžiai iš kiemų gilu 
mos priartėjo prie namų langų į lempų šviesą. Buvo karšta

ir tvanki naktis. Nuo kiekvieno judesio teko prakaituoti. Z 
balinės šviesos pluoštai, krisdami Į kiemus, purvinu garų sro 
vėmis sruveno medžių kamienais.

Išsiblaškyme, kuris lydėjo jo pergalvotus sprendimus, 
daktaras pirėjo prie koridoriaus lango, išeinančio į kaimyni 
nį kiemą. Daktaras pro jį išsikišo. Naktis buvo kupina tylių 
paslaptingų garsų. Kvepėjo viso pasaulio kvapais iškart, tar 
turn dieną žemė buvo be sąmonės, o dabar šiais kvapais e,o 
; sąmonę. O iš amžino grovienės sodo, užaugusio ir užteršto 
taip, kad jis tapo neperžengiamu, plaukė visu medžių ūgiu 
didžiulis, kaip didelio namo siena, dulkinas senos pražydu 
sios liepos kvepėjimas. Iš už griovienės sodo varnalizdžių 
pasirodė milžiniško dydžio mėnulis. Pradžioje jis atrodė, 
kaip Zibušino mūrinis garinis malūnas, paskiau pągeltona 
vo, kaip geležinkelio vandenbokštis. Ir kiemo palangėje j 
naktinės gražuolės kvapą įsimaišė kvapnus, kaip arbata su 
žiedeliais, šieno kvapas.

Čia neseniai atvedė karvę, nupriktą tolimame kaime. 
Ją vedė visą dieną, ji pavargo, ilgėjosi paliktos bandos ir ne 
norėjo ėsti maisto iš naujos šeimininkės rankų, prie kuuoo 
dar nepriprato. _____

— No, no, nesipriešink, tprusia, aš tau parodysiu, vėl 
niarage, badytis, — pašnabždomis Įkalbinėjo ją šeimininke, 
bet karvė tai piktai mostigavo iš šono Į šoną galva, tai išties 
dama kaklą liūdnai mykė, o už juodų Meliuzejevo daržinių 
mirgėjo žvaigždės, ir nuo jų į karvę tiesėsi nematomos už 
uojautos gijos, tartum tai būtų dviejų pasaulių gyvulių gur 
bai, kur jos gailėjosi.

Viskas aplink judėjo, augo ir kilo tnt burtininkių bū 
ties mielių. Pasigrožėjimas gyvenimu, kaip tylus vėjas, pia 
čia banga ėjo, nežiūrėdamas kur, žeme ir miestu, per sienas 
ir tvoras, per medieną ir kūną, apimdamas drebuliu viską pa 
keliui. Norėdamas nuslopinti šios srovės veikimą, daktaras 
nuėjo į aikštę pasiklausyti kalbų mitinge, kurie čia vyko kas 
vakaras.

7
Mėnuo jau buvo augštai danguje. Viskas jo buvo užlie 

ta balta šviesa, kaip dažais. Juodais kilimais ant žemės gu 
Įėjo namų šešėliai. Mitingas vyko kitoje aikštės pusėje. No 
rint, galima buvo išgirsti, kas buvo kalbama. Bet daktarą 
užkerėjo vaizdo majestotingumas. Jis atsisėdo ant suoliuko 
ir pradėjo žvalgytis. Mėnulio apšviesta naktis buvo kaip

pasigailėjimas aiba aiškiaregystės dovana, ir staiga į šią ty 
ha, mirksinčią pasaką pradėjo kristi ritmingi, kapoti garsai, 
lyg tartum girdėti. Balsas buvo gražus, karštas ir kupinas w 
įtikinamumo. Daktaras įsiklausė ir pažino. Tai buvo komisą 
ras Gine. Jis aikštėje kalbėjo. Valdžia tur būt jį paprašė pa 
laikyti ją savo autoritetu, ir jis dideliu jausmingumu prie 
kaištavo Meliuzejevo gyventojams dezorgainzaciją, kad jie 
taip lengvai pasiduoda ardomąjai įtakai bolševikų, tikrųjų, 
kaip jis Įtikinėjo, Zibušino įvykių kaltininkų. Bet nuo kai 
bos vidurio jį pradėjo trukdyti. Prašymas nekliudyti kalbė 
tojui eiliojosi su iššūkiais, pastabomis, nesutikimu. Kažkas 
iš minios pradėjo reikalauti, kad žodis būtų duotas pilietei u» 
minios, kiti prašė netrukdyti kalbėtojui.

Prie apverstos dugnu viršun dėžės, kuri buvo tribūnos 
vietoje, artinosi per minią moteris. Prisiyrusi ligi kalbėtojo, 
ji nelipo ant dėžės, bet atsistojo greta kalbėtojo. Moteris 
buvo žinoma. Pasidarė tylu. Moteris užvaldė minios dėme 
si. Tai buvo Ustinja.

— Štai jūs sakote Zibušino, drauge komisarai, ir pas 
kui apie akis, akis, sakote reikia turėti ir nepasiduoti apga 
vystei, o tuo tarpu jūs pats, aš jūsų pasiklausiau, tiktai moffiį x 
kate bolševikais - menševikais svaidytis, nieko kito iš jūsų
neišgirsi. O kad daugiau nekariautų ir viskas, kaip tarp bro 
lių. tai yra kaip Dievo liepta, o ne menševikai, ir kad fabri 
kai ir dirbtuvės neturtingiems, tai vėl gi ne bolševikai, o 
žmoniškas pasigailėjimas. O kurčianebyliais ir be jūsų mu 
ms akis badė, atsibodo klausyti. Reikia jums jo! Ir kuo jis 
jums neįtiko? Kad vaikščiojo - vaikščiojo nebylis ir staiga, 
nepasiklausęs, prakalbėjo? Pagalvokite, koks stebuklas. Ar 
gi tiktai taip esti! Asilaitė šita, pavyzdžiui, žinomoji. „Va 
iaam, Valaam, sako, garbe prašau neik ten, pasigailėsi”. Na, 
žinomas dalykas, jis nepaklausė, nuėjo. Panašiai, kaip jus. 
— „Kurčianebylis“. Galvoja, ką čia jos klausyti — asilaite, 
gyvulys. Nepaklausė galvijo. O kaip paskui gailėjosi. A,š 
ku, patys žinote, kuo pasibaigė.

— Kuo? — susidomėjo iš minios.
— Gerai, — atsikirto Ustinja. — Daug žinosi, greit 

pasensi!
— Ne, šitaip netinka. Tu pasakyk, kuo, — nenustojo 

tas pat balsas reikalavęs.
— Kuo ir kuo, ropė prikibusi! Druskos stulpu virto.
— Klysti, kūmute. Tai Lotas. Loto pati, — pasigirdo 

šauksmai. Visi pradėjo juoktis. Pirmininkaujantis kvieU 
visus prie tvarkos. Daktaras nuėjo miegoti. D. b.
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Mosklo - Technikos naujienos
KAIP MOKSLAS ŽENGIA PIRMYN

Žmogui pažanga, kurią atnc 
ša mokslas ir jo augimas, ne 
lengvai duodasi. Pažanga žmo 
gui labai brangiai atsieina. Už 
mokslą ir pažangą yra daug, 
labai daug, žmogaus paaukota, 
aukojama ir dar bus labai ua 
ug paaukota. Dėl to ne maž ne 
tenka abejoti. Vienas tas lak
tas, kad žmogus Žemeje gy
vena jau milionus metų, o tik 
tai dabar atrado elektrą, išra 
do radiją ir televiziją, tikt-ii 
prieš pusšimti; metų-automcbi 
Ii ir lėktuvą, tiktai dabar iširtu 
ko dasikasti ligi atomo bran 
duolio, ir tai dar ne ligi pačio 
centro, ir kad tiktai dabai mo 
kosi leisti į erdves dirbtinius 
dangaus kūnus, — tai vis po 
šimtų milionų metų! Aišku, 

žmogui labai sunku kopti 
h .tūros laiptais.

O juk žmogus dar ligšiol 
yra puslaukinis, nors jis save 
kartais laiko pirmuoju po Die 
vo, o yra ir tokių, kurie deda 
si esą ir augščiau stovį už Die 
va — visa žinantį ir visa galin 
tį. Dar labai ilgas ir sunkus 
jam kelias ligi jis pasieks tik 
ro - protingo, sąžiningo ir tik 
ra tiesą mylinčio žmogaus bū 
seną.

Bet žmogus tuo laimi, kad 
nenusimena dėl savo silnumo 
ir visada turi vilčių siekti tobu 
lesnės ateities. Tam tikslui jis 
jau yra susikūręs ir metodų, 
kurie padeda jam kopti pažan 

s pakopomis. Imkime mažą 
pavyzdį, kad ir iš medicinos, 
— chirurgiją.

Modernioji chirurgija suku 
riama teoretiškai ir tik vėliau 
pritaikoma pirmiesiems moks 
lo kankiniams — gyvuliam. 
Apsuptas biologų, chemikų, 
elektromechanikų, chirurgas 

pritaiko savo teoriją gyvuliui.
Kada naujasis metodas yra 

pakankamai išbandomas, jis 
pritaikomas ligoninėse. Vis 
kas daroma nuosekliai, kad 
žmogus, pavyzdžiui, su anks 
čiau neišgydomu skauduliu 
smegenyse pajėgtų išlikti gy 
vas net po to, kai jam nuima 
mas kaušas, išpjaunama votis, 
susiuvama žaizda ir vėl užden 
giami smegenys kaulo gaubtu.

Laimėjimai perduodami tini 
versitetams. Ten išryškina 
mos visos teigiamosios galimy 
bės, priešingos teorijos, nepa 
sisekimai, jų priežastys »r kita. 
Praktiškai darbai atliekami 
jau nebe perpildytose salėse, 
bet stebint spalvotos televizi 
jos ekraną. Operacijų metu da 
bar naudojama jau dirbtiniai 
širdys-plaučiai. Tai reikalinga 
širdies operacijų metu, kai iš

Į
TAISAU $ 
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jungiamas kraujo cirkuliavi 
mas iš širdies. Jis tada drbti 
niu būdu paskirstomas po kū 
ną.

DIRBTINĖ ŠIRDIS IR 
PLAUČIAI

Ilgus amžius žmogaus širdis 
buvo neliečiama, kaip vienas 
pačių jautriausių žmogaus or 
ganų. Visdėlto daugelis širdies 
ligų atvejų reikalauja būtinai 
širdį operuoti, todėl reikėjo 
rasti būdus, kaip prie jos pri 
eiti.

Aišku yra, kad širdis yr« 
pompa, kuri varinėja kraują. 
Garsusis Atlanto nugalėtojas 
lakūnas L,indberghas ir sugal 
vojo pompą, auri pavartota 
operacijų metu pakeisti širdį. 
Dabar šis išradimas yra žy 
miai patobulintas, ir prie dirb 
tinės širdies prijungti ir dirbti 
niai plaučiai, nes šie du orga 
nai tampriai susieti. ,,Science 
et Vie“ aprašo tokią dirbtinę 
išrdį-plaučius:

De Wall-Lillehei dirbtiniai 
„širdis-plaučiai“ yra gana pap 
rasta pompa, kuri sutraukia ve 
ninį kraują ir ritmingai varo 
jį į plastikinę žarnelę.Šitoje žar 
nelėje kraujas būna visą laiką 
pripildomas deguonio ir išteka 
į kitą vamzdelį, kuris savo me 
džegine sudėtim neleidžia jam 
putoti. Sušildytas iki 38 laips 
nių kraujas vėl suleidžiamas Į 
arteriją kita pompa. Tuo tai 
pu operuojamojo širdis būna 
laisva ir nepavojingai sutvar 
koma.

Servelle „širdis - plaučiai" 
jau turi tris pompas: viena 
traukia'veninį kraują, kita ar 
terinį, o trečia tą kraują, ku 
ris susidaro džiūstant širdžiai. 
Deguonis čia paduodamas iš 
sidabrinio plieno rezervuaro, 
ir kraujas krinta atgal į tam 
tikrą baseinuką, kur jis nuvalo 
mas nuo oro ir vėl grąžinamas 
kūnui.

DIRBTINIAI INKSTAI
Inkstai žmogaus organizme 

atlieka filtro pareigas. Per in 
kstus perėjęs kraujas yra iš 
filtruotas nuo irimo produktų 
— kaikurių druskų, rūgščių. 
Jeigu inkstai neveikia, kaip 
filtras, žmogaus organizmas uz 
sitešia vad. šlapumo produk 
tais, apsinuodija ir žmogus tu 
ri mirti. Todėl be inkstų žmo 
gus negali gyventi.

O inkstų filtrai padaryti la 
bai komplikuotai. Bet ir čia 
žmogus, išmokęs tirti savo oi 
ganizmą, ištyrė ir inkstus ir 
nustatė, kaip jie sudaryti, na 
ir tuo pasinaudojo padaryti 
dirbtinius inkstus. Dirbtiniai 
inkstai padaryti tikrųjų inks 
tų pavyzdžiu. Štai, „Science 
et Vie“ aprašo vieną dirbtinių 
inkstų modelį:

Yra įvairių dirbtinių inkstų 
modelių. Štai nei sudėtingas, 
nei ne suprantamas aparatas. 
Sergančio kraujas iš arterijos 
leidžiamas į vamzdelį. Šitas
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GEROS VALIOS LIETUVIAI
Ar nepamiršome Nepriklau 

somybės akto signataro, buvu 
šio Vilniaus universiteto rėk 
toriaus, Vilniui vaduoti sąjun 
gos pirmininko prof. M. Bir 
žiškos?

Prof. M. Biržiška didžiai nu 
sipelnęs Lietuvai, kaip retas 
kuris, einąs 77-sius metus, gi. 
bojąs našlę dukterį ir jos tris 
vaikučius, sunkiai verčiasi iš 
socialinės globos pašaipos. Bet 
ir vargą vargdamas neaplei 
džia lietuviškos dirvos. tvai 
ko, rengia spaudai savo brolio 
prof. Vaclovo Biržiškos paliki 
mą tautai.

Mes atsimename, kad lietu 
viškoji visuomenė užpirko p 
fesoriui M. Biržiškai namus 
Lo sAngeles, bet ar nebūsime 
pamiršę, kad dar eilę metų ten 
ka mokėti bankui skolą? Čia 
primename vargingą senatvę

storokas vamzdis sukdamasis 
mirksta specialių skiedinių ba 
seine ir sukasi tokiu greičiu, 
jog kraujas vamzdelyje pa 
sklinda plonu sluogsniu. Ka 
dangi vamzdelis yra padarytas 
iš specialios medžiagos, pralei 
džiančios tik mažas molekules, 
kraujas yra sulaikomas, o drus 
kos ir kiti elementai išskiriami 
ir išteka. Šitaip apšvarintas 
kraujas pasiekia pompą, kuri 
jį grąžina per veną kūnui.

AUTOMATIZUOTAS 
HIPNOTIZMAS

Hipnotizmas yra žmogaus 
užmigdymas vieno žmogaus po 
veikiu kitam. Hipnotizuojama 
sis, paveiktas kito valios ir jo 
įsakymų, atsiduria lyg ir anas 
tezijos būklėje — jeigu hipno 
tizuojantis jam įsako nejausti 
skausmo, jis jo nejaučia, jeigu 
jam įsako užmigti, jis užmiega, 
jeigu įsako nieko neatsiminti, 
jis neatsimena ir tt.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

; D- E. BELANGER St SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS. J

i 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI G ES N Ė S 
KAIP KITUR.

6820—43 Ąve. Rosemount.
RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.
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profesoriaus, bet drauge paša 
kome, kad jis visą savo gyve 
nimą, darbą ir išteklius auko 
jo Lietuvai.

Čia primintina ir jaunąjai 
kartai apie šį šviesųjį jaunimo 
auklėtoją, kuris tiek daug šie 
lojosi, rūpinosi ir dirbo, kad 
priaugančioji karta pasisavin 
tų tuos gražius Tėvynės mei 
lės idealus, kuriais buvo gyven 
ta atkuriant Nepriklausomą 
Lietuvą, tuos humaniškus ir 
demokratiškus principus, ku 
riems jis paskyrė visą gyveni 
mą.

Prof. M. Biržiška yra tasai 
taurusis lietuvis patriotas, ne 
nuilstamai kovojęs dėl Vii 
niaus grąžinimo Lietuvai. Jis 
buvo Vilniui vaduoti s-gos kū 
rėjas, ilgametis jos pirminio 
kas; visada ir visur žadinęs 
meilę mūsų sostinei, rėmęs

Dar visai neseniai hipnotiz 
mas, kai jis buvo atidengtas, 
buvo didelis stebuklas, kėlęs 
nuostabą. Dabar hipnoitzinas 
yra gana plačiai naudojamas 
medicinoje. Gydytojai hipno 
tizmą naudoja psichinėms ligo 
ms gydyti ir net dabar užhipno 
tizuotiems daro operacijas, ne 
naudojant kitų migdomųjų bei 
anestezuojančių priemonių.

Bet kai mūsų laikai pasižy 
mi visokia mechanizacija, žino 
ma, atsirado amatorių, kurie 
ir hipnotizmą sumanė automa 
tizuoti. Ir pasisekė.

Čikagos išradėjas Sidney 
Schneider paleido apyvarton 
hipnotizavimo aparatą. Sin 
chronizuota ir mirksinčia švie 
sa, suderinta su smegenų „bau 
gomis“, žmogus verčiamas per 
eiti į malonų snaudulį 50 pro 
centų aparatą bandžiusių žmo 
nių pasidavė jo veikimui ir už 
migo per vienos — keturių mi 
nučių laiką.

Dr. Roman Pniewski i
I Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
| Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. į 
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
§ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

{rašykite į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

Vilniaus krašto lietuvius kovo 
je su krašto užgrobėjo »mur 
tu.

Tasai kūrybingas kruopštus 
mokslininkas yra parašęs to 
mų tomus, kuriuose iškėlė į 
dienos šviesą, archyvų dulkė 
se užsigulėjusius, bet mums la 
bai svarbius praeities raštus. 
Iš tikrųjų, tik profesorių Vac 
lovo ir Mykolo Biržiškų dėka, 
mes sužinojome, kokią turėjo 
me savą originalią literatūrą, 
sužinojome, kad tais laikais 
Vilnius buvo kultūros centras 
visai Rytų Europai, kad Vii 
niaus universitetas davė eilę di 
džių vyrų ne tik mums, bet ir 
mūsų kaimynams. Tie dviejų 
brolių darbai yra didelis įnašas 
šakotoms lituanistinių dalykų 
studijoms ir tarptautine reikš 
me.

Pradininkų grupė ir Lietu 
vių profesorių draugijos valdy 
ba Amerikoje kviečia lietuvių 
visuomenę susirūpinti sudary 
ti prof. M. Biržiškos paramos 
fondą ir garantuoti mūsų di 
džiajam mokslininkui ir visuc 
menininkui patikrintą rytojų 
ramiai dirbti tą brangų Lietu 
vai darbą.

Veiksmu įrūdykime, kad nrj 
myse dar p’asda karšta lietu 
viška širdis, kad mes mokame 
tinkamai vertinti ir pagerbti 
Lietuvai nusipelniusius diažiuo 
sius vyrus.

Aukas prašome siųsti Lietu 
vių profesorių draugijos Ame 
rikoje iždininko vardu: Pi oi. 
St. Dirmantas, 424 i South 
Maplewood Ave., Chicago 32, 
Ill.

Daugelio pradininkų vardu 
S. Dirmantas,

M. Krikščiūnas.

AUSTRALIJOS LIETUVAI 
TĖS LAIMĖJIMAS

Melbourne televizijos stotis 
HSV 7 pr. metais kas mėnesį 
rinkdavo gražuolę. Balandžio 
mėn. grožio,, konkursą laimėjo 
žinoma Melburne lietuvaitė Vi 
da Budrevičiūtė - Aleknienė. 
Gruodžio mėn. iš vienuolikos 
išrinktųjų Vida surinko 3646 
taškus, antrąjį prizą gavusioji 
— 2968 taškus. Tuo būdu Vi 
dai Alksnienei buvo suteikta 
galimybė keliauti aplink pu 
šaulį drauge su savo vyru, 
kaip 1958 m, gražuolei, it iš 
mokėta 500 svarų grynais pini 
gaiš smulkioms kelionės išlai 
doms.

LIETUVOS PASIUNTINY 
BĖS BRAZILIJOJE RŪMŲ 
PROJEKTO KONKURSO 

REIKALU
Lietuvos Įgaliotas Ministe. 

ris Brazilijai, Dr. F. Meieris, 
kreipėsi į Pasaulio Lietuvių In 
žinierių ir Architektų S-gos 
Centro Valdybą prašydamas 
paruošti konkurso keliu pro 
jektą pasiuntinybės rūmams, 
kurie būtų statomi Brazilijos 
valdžios Lietuvai (tokio pat 
dydžio, kaip ir kitų valstybių 
atstovybėms) dovanotame 25. 
000 kv. metrų sklype naujai 
statomoje sostinėje—Brazilia.

PLIAS C. V-ba, nuodugniai 
apsvarsčiusi šį dalyką, randa, 
jog šiuo metu yra būtinas rei 
kalas, kad PLIA S-ga eitų Lie 
tuvos Įgaliotam Ministeriui į 
talką, kad visame pasaulyje gy 
veną lietuviai statybos specia 
listai — architektai ir inžinie 
riai — nuoširdžiai dėtųsi prie 
šio garbingo ir mūsų tautai 
bei valstybei svarbaus darbo, 
kad konkursas patiektais pro 
jektais būtų galimai gausesnio 
ir tuo būtų įdomesnis bei ver 
tingesnis. Su ta viltimi PLIA 
S C. V-ba skelbia konkursą pa 
ruošti eskiziniam projek. 
Lietuvos Pasiuntinybes Rūmą 
ms naujoje Brazilijos sostinė 
je.

Konkurso sąlygos;
1. Konkurse gali ir kviečia 

mi dalyvauti visame pasaulyje 
gyveną lietuviai architektai ir 
inžinieriai.,

2. Projetkuojamieji rūmai, 
priimant dėmesin naujai stato 
mo miesto nepaprastai moder 
nišką stilių, turi būti moder 
nūs ir tuo pat metu turį savy 
je lietuviškų tautinių motyvų 
atspalvį. Smulkesnės sąlygos 
patiekiamos „Projektavimo in 
formacijose).

3. Eskiziniai projektai pa 
ruošiami nemažesniame kaip 
1:100 mastelyje, laikantis me. 
rinės sistemos, parodant fasa 
dus, reikiamus skerspiūvius ir 
visų augštų planus, perspekty 
vinį vaizdą ir aptvarkyto skiy 
po planą.

4. Projektai turi būti issių 
ti jury komisijai ne vėliau 19 
59 metų rugpjūčio 1 dienos.

5. Projektai turi būti pažy 
mėti (pasirašyti) motto arba 
slapyvardžiu. Prie projekto tu 
ri būti prijungtas užpildytas vo 
kas su projekto autoiiaus pa 
varde, adresu ir motto ar slapy 
vardžiu.

6. Už geriausius projektus 
skiriamos premijos: I-ji $650, 
II-ji $350 ir IlI-ji $250.

7. Jury komisijos sąstatas i; 
adresas bus paskelbti vėliau.

Dėl projektavimo informaci 
jų, neaiškumų ir kitų reikalų 
kreiptis į Prof. J. Šimoliūuą, 
PLIAS C. V-bos Pirmininką, 
1561 Holmes Ave. Racine, 
Wise. USA.

PLIAS Centro Vaidyba.
• Bostono Dramos Sambūris, 
vadovaujamas A. Gustaiti® 
nės, suvaidino Fuldos 5 veik..; 
mų komediją „Glušas“.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000.

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas PO 6-5421.
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Vietoj rašymo - pasikalbėkite 

su savo artinaisiais!
Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, i 

Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 
jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.

Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžta mą;;’ 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų. L

Mes įrašome j plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų E

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50. y

HI-HI RECORDING STUDIO L

(Home Recording Service) |4044 Ontario St. East, <Montreal, P. Q. LA 6-7521. J

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

I
A. NORKELIŪNAS i

Commissioner of the Superior Court of Montreal v
MONTREAL ENTERPRISES REGT). |

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. $
6695__gi-ta Ave.. Rosemount ( kamp. St. Zotique) £Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. J

£ 12 metų patyrimas. - T,
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Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 

vaikams ir jaunimui.
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.oO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE. ..................................... 1.50
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA ................$ 12.00
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos

žmonos nevok .............3.00
„STUDENTŲ VARPAS” ...............................................  0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA........................... $5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$ 4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ............... $ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................. 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .................... 2,2i)
Karote Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . ... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. • ........... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ...........................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ... $ 3, — 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................ ...................$ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................ $ 0.75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................$ 0,8C
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ............$ 0,30
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

NEBESNAUSKIM IR VYRAI
Prieš kiek laiko spaudoje bu 

vome radę Vokietijoj gyvenan 
čių mergaičių adresus. Nors jų 
buvo šimtinė, bet mažai ką reiš 
kia milžiniškai žalio dobilo ar 
mijai. Pajudintiems vertėtų pa 
sidairyti ten, kur lietuviai gy 
vena Kanadoj, Anglijoj, gal ir 
Australijoj neapsimokėtų dary 
ti didesnio masto ofenzyvos, 
bet Pietų Amerika reikėtų ata 
kuoti. O ką čia labai daug pra 
rastume, jeigu su tokiuo pat 
ar panašiu vyrų sąrašu pasiro 
kytume tų kraštų lietuvių laik 
raščių puslapiuose? Pavienis 
mažai kas išdrįsta eiti Į tos ru 
sies medžioklę, nes stokoja drą 
sos. Bet i tokią šimtinę išimai 
sius, tos kliūtys žymiai suma 
žėtų.

Vokietijos lietuvaitės, kurios 
pateko j sąrašą be jų žinios, 
kiek teko girdėti, už didelę blo 
gybę jo nelaiko. Tai gal ir čia 
taip pasielgus nedaug kas spar 
dysis?

Ašaros didelės nurieda ir 
širdis susopsta krūtinėj kai iš 
girstam, kad ta ar ana už sve 
timtaučio ištekėjo. Sakyčiau 
smerkti tas, kurios prisilaiky 
darnos tvarkos, taip padaro, 
gal ir nereikėtų. Bet vietoj to 
būtina tos rūšies gydytojams 
pajieškoti efektingų vaistų mi 
nėtai armijai.

Tai va, būdamas irgi tos ot 
ganizacijos narys, savęs ir ta 
vęs klausiu: ar beapsimoka ii 
giau snausti? Argi tokia leng 
va viengungio našta ir ar mes 
ryžtamės nuvilkti iki duobes?

Ar pagaliau nesijaučiam lyg 
tai nedabaigti kurti Dievo tva 
riniai? Sudrebinkim, vyrai, že 
mę ir tada pabudę pamatysim, 
kad šito tikslo dar neatsiekėm. 
O jį menku laikyti būtų didelis 
nusikaltimas. Dobiliukas.
GELEŽINKELIS EINA PRO 

304 TUNELIUS
Keturių tūkstančių metrų 

augščio kalnų siena skyrė Šy 
čuano provinciją nuo Vakarų 
Kinijos. Gamtos atskirtas Sy 
čuanas buvo tartum valstybė 
valstybėje. Neturint geležinke 
lio, jungiančio šią provinciją 
su vakarine Kinija, negalima 
išvystyti šio rajono ekonomi 
kos, kultūrinio gyvenimo.

1952 metais buvo pradėtas 
Syčuano geležinkelio staty 
mas. Šimto dvidešimties tūks 
tančių darbininkų armija sto 
jo j kovą su kalnų upėmis, tvir 
tomis uolomis, rūsčiu kalnų 
klimatu. Lėtai tiesėsi geležinke 
lio linija, su didžiausiu vargu 
ir žmonių pasiaukojimu tekda 
vo įveikti tūkstančius sunku 
mų bei kliūčių. ,

Pagaliau po kelerių metų at 
kaklaus darbo iš Paoci Į heng 
čou pajudėjo pirmasis trauki 
nys.

Apie atliktų darbų mastą, 
tiesiant geležinkelį, vaizdžiai 
kalba keli skaičiai. Geležinkelio 
ilgis — 668 km. Šioje trasoje 
prakasta 304 tuneliai, pastaty 
ti 995 tiltai, išvežta 1,2 milio

I BELLAZZi" LA M Y, INC
S PO 8-5151 7679 George St., Vilie Lašale.
H Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

į SIUNTINIAI į
I LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. į

' i Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X
i per Janiną ADOMONIENĘ. |

; ; Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, | 
' medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, £ 

! ( akordeonus, dviračius, maistą ir tt. g
' > Užsakymai iš kitur pritnami paštu. ?
1 1 Siuntiniai pilnai apdrausti. g

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, X
£ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

LONDON, Ont.
Staigmena Londone

DAR NIEKAD NEBUVO ČIA TOKIO...

šokių vakaro
koks įvyks

pirmąjį gegužės šeštadienį, V. 2„ 
gražiojoj O. F. T. salėj,

_ 555 Dundas St„ prie William St.
Orkestras — geresnės sudėties, negu bet kada.

Bufetas su visų rūšių gėrimais.

Linksma programa ir loterija. 
Pradžia 8 vai. vak.

Lauksime! Rengėjai.

IŠKILMINGAS
Šis pasilinksminimas — grį 

zimas į gražiąją salę, kurios 
jau ne vienas seniai pasiilgo. 
Pats vakaras — irgi tokio mas 
to, kokio seniai jau neturėjo 
me. tikriau — beveik niekad 
neturėjome. Jis užpildys visus 
keturius šokių vakarui skiria 
mus reikalavimus, būtent, šį 
kartą bus : Pasigėrėtina sale. 
Puiki europinio ir moderniško 
šokio muzika, atliekama padi 
dinto lietuvių mėgiamiausio 
orkestro: tokios sudėties or 
kestras šioje salėje lietuviams 
dar niekad nėra grojęs. Trum 
pa ir Įdomi programa... su 
staigmenomis. Loterija ir bute 
tas su visų rūšių gėrimais. Tie 
keturi kertiniai akmenys suGa 
rys užtenkamus ramsčius va 
karo pagrindui—gausiems sve 
čiams, kurių šioje salėje pa 
prastai niekada netrūKsta. Jaa 

no tonu uolienų, sunaudota 
370 tūkstančių tonų vien ce 
mento. Bendras tunelių ilgis 
siekia apie 150 km, o tiltų — 
26 km. (MG;.
• Atomine jėga varomas JAV 
povandeninis Skipjack, pada 
rė gilumo ir greičio rekordus.

ŠOKIŲ VAKARAS
na ir veikli mūsų visuorrteni 
ninkė Birutė Ratkevičiūte pa 
žadėjo (pakviesti daug jauni 
mo. Dalis šio vakaro kaip tik 
ir bus specialiai skirta lietuvis 
kam jaunimui. Is viso to iš 
niauks puiki nuotaika, kuri pa 
teisins ir iš tolimesnių vietų 
atvykimą. Šis šaunus vakaras 
įvyks pirmąjį gegužės šeštadie 
nį, t. y. geg. 2 d., Odd Fellows 
Temple salėje, esančioje pag 
rindinėj miesto gatvėj (plento 
Nr. 2 tęsiny) — 55.5 Dundas 
St., prie William St. Pradžia 
8 vai. vak. Visas vakaro pel 
nas skiriamas Europoje besi 
mokančiam mūsų jaunimui pa 
remti. Jaunimas — tautos atei 
tis. Tikiu, nėra nė vieno lietu 
vio, kuriam ji nerūpėtų, iluo 
širdžiai kviečiami seniau muty 
ti mūsų prieteliai, nauji sve 
čiai ir visi, kurie mėgsta p ai 
kioj aplinkoj smagiai pasišok 
ti, lietuviškai padainuoti ai at 
sigaivinti šaltu alučiu. Kviečia 
mi, visi, visi, kurie pritaria šio 
vakaro tikslui: viskas lietuvis 
kam jaunimui! Taigi, kaip pa 
prastai anksčiau būdavo, taip 
ir šį kartą — nuo Toronto ligi 
Detroito visi į Londoną! D. E.

ČESNAKAS YRA SVEIKA
Pasiklauskite daktaro — pasiklauskite vaistininko.
Kasmet daugiau ir daugiau žmonių naudoja „A dams 

P e a r 1 e s, kad pasinaudotų vertingais česnako privalu
mais. Per šimtmečius vyrai ir moterys naudojo česnaką 
sveikatai, tikėdami jo gydančiu ir stiprybę teikiančiu vei
kimu.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vaistas ir patekęs 
į kūną įsisiurbia į skysčius bei audinius ir dėka savo anti
septinio veikimo, naikina bakterijas.

Pasirodo, kad česnakas labai veiksmingai apsaugo nuo 
nušalimų bei varginančių slogų. Dėka savo antiseptinių ir 
expectorant savybių, česnakas pagelbsti nuo astmos ir 
bronchito. Jis palengvina sunkų kosulį, atliuosuodamas ir 
panaikindamas tirštus, smaugiančius skreplius ir įgalina 
laisviau ir lengviau kvėpuoti. Česnakas turi antiseptinių 
savybių, kurios apsaugo ir sunaikina pūliavimus, tuo būdu 
padėdamas išlaikyti kraujo srovę laisvą nuo nešvarumų, o 
be to apsaugo sistemą nuo palinkimo į artritį ar reumatiz
mą.

Adams Garlic Pearles (česnakas) yra ma
žos, želatino kapsulės, kurios turi savyje kondensuotos čes
nako alyvos, stipriausioje ir labiausiai pribrendusioje for
moje, tačiau neturi kvapo ar skonio ir tūkstančiai patenkin
tų vartotojų visame krašte giria šį puikų natūralų vaistą 
dėl jo taip vertingų jų patirtų savybių. Adams Gar
lic Pearles garantuotai padės ir jums arba jūsų pini
gai bus jums sugrąžinti.

Nusipirkite Adams Garlic Pearles pokelį 
vaistinėje dar šiandien ir patys įsitikinsite, kad jums jis pa
dės. Jūs būsite patenkinti taip padarę.
—BEKVAPIS—BESKONIS—-KAPSULIŲ FORMOJE—

IpWrhDE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACHINE |

|Ažj57“6737 Sav. P. RUTKAUSKAS |
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Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.
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VERTINGAS ISTORIJOS D-RIJOS DARBAS
Lietuvių Istorijos dr-jos v- 

ba svarstė klausimą, ar seno 
vės prūsų vėliavos įrašas, apie 
kurį rašo J. Voigt ir kiti istori 
kai, yra tikras dalykas ir ar se 
novės prūsai turėjo savo skir 
tingą raštą ir abėcėlę. Pranešė 
jas kun dr. K. Matulaitis pa 
teikė surinktas šiuo klausimu 
žinias ir yra linkęs manyti, jog 
įrašas yra tikrai prūsų ir kad 
jie turėjo savo raidyną.

„Tautos Praeities” žurnalo 
redaktorius Č. Grincevičius pir 
mojo numerio medžiagą yra 
atidavęs spaustuvei. Pirmoji 
knyga turės apie 200 psl. Ten 
iškeliami kai kurie dar ligšiol 
neskelbti tautos veiklos faktai. 
Žurnalo redakcijos komisijon 
dar įeina kun. Vyt. fragdanavi 
čius ir M. Nauburas. Sekančia

me draugijos posėdyje bus 
svarstomi aktualūs Mažosios 
Lietuvos klausimai. Pranešimą 
pateiks M. Nauburas.

• Jūrų kelias Šv. Lauryno upe 
žada stipriai paveikti prie jo 
esančių miestų ekonominę bū 
seną. Pav. Montrealio uostas, 
kuris yra didžiausis Ameriko 
je vadin. vidaus vandenų uos 
tas, pasiruošęs nepaprastai iš . 
siplėsti. Netolimoje ateityje jo J 
krantinės pailgės 10 mylių, 
gad galėtų sutalpinti apie 200 
naujų laivų. Suprantama, kad 
labai padidės ir darbo galimy 
bės, kai New Yorkas susirūpi 
nęs, kad tuo pat metu jo uos 
tas neteks dalies darbo, kuris 
nukryps Į Šv. Lauryno upės va 
dinamą Jūrų kelią.

SPECIALUS PASIŪLYMAS

Tiktai 200 siuntinėlių
Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone praneša, kad jai 

pavyko labai žema kaina nupirkti 4.600 jardų vilnonės (all . 
wool) angliškos medžiagos kostiumams. Iš tų medžiagų su I 
daryta 200 specialių siuntinių, kurių kiekvieną sudaro: 
by2 jardo vilnonės (all wool) pilkos su ruoželiais medžiagos. 
6% jardo vilnom (all wool) rudos su ruoželiais medžiagos, 
10 jardų vilnonės (all wool) mėlynos su ruoželiais medžią 

gos, taigi išviso 23 jardai vilnonės (all wool) angliškos 
medžiagos septyniems vyriškiems ar moteriškiems kos 
tiumams.
Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 

150 dolerių. O kadangi Lietuvių Prekybos B-vei pavyko su 
pirkti šias medžiagas išimtinai žema kaina ir ji iš to teturės 
labai mažai pelno, tai tą specialų siuntinį ji siūlo tiktai už

79 dolerius,
į šią kainą įskaitant sovietinį muitą, licenziją, draudimą ir 
visas kitas pasiuntimo išlaidas. Siuntinio gavėjui nieko ne 
bereikia primokėti.

Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių skaičius 
yra labai ribotas ir kad norime leisti pasinaudoti juo didės 
niam skaičiui mūsų tautiečių, prašome užsakinėti ne dau 
giau kaip po vieną tokį siuntinį.

Šio specialaus siuntinio svoris yra 22 Ibs, dėl to kito 
kių prekių prie jo pridėti nebegalima, nes tada siuntinys bū 
tų per sunkus.

Šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, vis 
tiek, ar jis būtų mūsų, ar kitų firmų klijentas.

Pareikalavus siunčiame nemokamai medžiagų pavyz 
džius. Ta pačia proga norime painformuoti, kad esame su 
darę 25 skirtingus standartinius siuntinius niekam jau ne 
benuvaržomomis kainomis, svyruojančiomis tarp 29 ir 80 
dolerių. Pavyzdžiui:

1) tiktai už 29 dolerius jūs galite pasiųsti tokį siunti
nį, kurį sudaro 6% jardai vilnonės medžiagos 2 vyriškiems į 
ar moteriškiems kostiumams, K

2) tiktai už 32 dolerius galite pasiųsti 6 jardus vilno 
nes paltines medžiagos 2 paltams,

3) tiktai už 49 dol. galite pasiųsti 13 jardų vilnonės 
medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

o šalia tų yra dar kiti 22 skirtingi standartiniai, siunti 
niai — medžiagos kostiumams ir paltams, batai, megztiniai, 
vyriškos ir moteriškos kojinės ir kt.

Pareikalavus siunčiame nemokamai savo standartinių 
siuntinių kainoraščius, medžiagų pavyzdžius ir pagrindi 
nį savo katalogą, kuriam yra sužymėta apie 600 dalykų.

Mes garantuojame, kad
1) siuntinys tikrai pasieks gavėją (jei siuntinys žūtų, 

mes grąžiname pinigus arba be mokesčio pasiunčiame kitą 
tokį pat siuntinį),

2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmokami šičia, 
dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nieko jau nebeprimoka,

3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, pasi 
rinktos pagal pavyzdžius.

Mums reikalingi atstovai J. A. V. ir Kanadoje. Rašyti: s 

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 a, Hunt Street 
London, W. 11 

Gr. Britain

(
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAITIC

(
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.i DO 6-3884. L
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SVEIKINAME CLEVELAND©, DETROITO, ROČES 
TERIO, MONTRĘALIO IR TORONTO SPORTININ 
KUS, ATVYKUSIUS DRAUGE DŽIAUGTIS MUSŲ KLU 
BO GYVAVIMO DEŠIMTMEČIU, LINKĖDAMI GRA 
ŽIOS KOVOS IR SVETINGAI PRALEISTI LAIKĄ 
HAMILTONE. HLSK KOVAS.

Ši šeštadieni Į Hamiltoną su 
važiuoja apie 100 JAV ir Ka 
nados sportininkų, atšvęsti vie 
tos sporto klubo gyvavimo de 
šimtmeti. Be sportinių žaiūy 
niii vakare Įvyksta didelis spo>' 
tininkų ir visuomenes susiaiti 
nimo balius, kurio melu bus 
Įteiktos laimėtojams taurės, 
konkursiniai šokiai ir kt. staig 
menos. Mieli hamiltoniečiai ir 
įlĮjvlinkių lietuviai kviečiami 
■Į ' atsilankymu sportininkus 
ph erhti juo labjau, kad tai yr i 
neeilinis mūsų kolonijos Įvy 
kis, bet Kovo gyvavimo desi-.n 
ties metų -minėjimas, ; kuiį 
taip pat pakviesti Kanados lie

| A. L i U D Ž 1 U S, B. L., § 

u Viešasis Notaras
i? (Notary Public) £

Advokatas iš Lietuvos. \ 
x Namu, žemės ar bet kurio v- 

biznio pirkimo-pardavimo £ 
& dokumentų sudarymas ir < 
S visi kiti notariniai reikalai, s* 
X Teisiniai patarnavimai. Įk 
• Morgičiai. $

- . IA 7.RK7S; X
Namų: FU 3-8928.

/ 20 King Street East, $
Hamilton. y*

tuvių vadovaujantieji asmenys. 
Žaidynių pradžia 10 vai., o ba 
liaus 7 vai. vakaro.

KOVO ŽINIOS
Neeilinis Įvykis laukia ši 

šeštadienį Kovo sportininkus 
ir atvykusius svečius iš Cieve 
lando, Detroito, Ročesterio, 
Montręalio, Toronto: tai vie 
tos sporto klubo dešimtmečio 
minėjimo proga rengiamos žai 
dynės, kurios savo dalyvių ir 
sporto klubų skaičiumi bus tik 
kiek mažesnės už ŠA Lietuvių 
Žaidynes Detroite. Galima drą 
šiai tvirtinti, kad pasekmės 
Hamiltone, bus užantspauda 
vimu tų visų rungtynių, ku 
rios Įvyko prieš tris savaites 
Detroite. Bet gali Įvykti u ei 
lė staigmenų, juo labjau, kad 
HLSK Kovas ŠA žaidynėse 
dalyvavo ti ksu stalo teniso ko 
manda, tuo tarpu Į Kanados 
jaunių krepšinio rinktinę bu 
vo pakviesti net penki jo žai 
dėjai. Kaip nebebūtų, gegužes 
2 d. laukiama Įdomios kovos.

Naujom uniformom pasi 
puoš Kovo moterų ir jaunių 
krepšinio komandos, dešimtine 

j---®— žaldvnA
se.

Krepšinio rungtynės įvyksta 
Commercial mokyklos -.Sen

HLSK KOVAS, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS MĖN. 2 D.

švenčia savo gyvavimo dešimtmetį
šia programa:

10 vai. ryto
Central Commercial mokyklos trijose salėse, 

(Sanford Av. N. netoli Barton g-vės) 

piadedamos žaidynės, dalyvaujant sporto klubams iš Ci< 
lando, Detroito, Ročesterio, Montręalio ir Hamiltono

11 vai. ryto
VAV parapijos salėje (58 Dundurn St. N.) 

stalo teniso turnyras.

3 vai. p. p.
Baigminiai susitikimai.

H. L. S.

7 vai. 30 min. %

REPREZENTACINIO ROYAL CONNAUGHT 
VIEŠBUČIO CRYSTAL SALĖJE

e įvyksta didelis
sportininkų ir Visuomenės susiartinimo

BALIUS
Konkursiniai šokiai, loterija ir kt staigmenos.

Griežia V. Babecko orkestras.

K. Kovas

ft ’PYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. į: 

J) Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš L 
jį; 7% iki 50% turto vertės. L

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
į: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. L 
i; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus L 
į: Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 :į; 
į: vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. s’ 
ž Susirašinėjamo adresas 15 Homewood Ave. y

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir Įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame Įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

10 kg cukraus . . . .$13.22
10 kg taukų ...........$22.60
10 kg ryžių ...........$14.80
10 kg sviesto ......... $31.94

20 kg cukraus . $21.85
20 kg taukų .........$39.60
20 kg ryžių ...........$24.45
20 kg sviesto ........$53 45

(r Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)

Siuvama kojinė mašina firmos „Mmerva-122" (medinis sta 
liukas ir kojos) Įskaitant visus mokesčius —

Į Europą ....$175.00 į Aziją. $182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip piy... • ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuoj'au duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntimą- 

gįfį reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus inl ! 7 Sv. sr/n 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos va’st., 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir. sąžiningas..

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

549 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098
SKYRIAI :

1Q5 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
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. KALŪZA

ford Av. N.) salėse ir greičiau 
šiai pirmi susitikimai įvyks
tarp Vyčio Aušros ir Kovo, to 
dėl šių klubų sportininkai, pra 
šomi nevėluoti ir punktuaiiai 
būti salėje. Iki pietų laukiami 
ir kitų miestų atstovai. Vyr. 
žaidynių teisėju pakviestas J. 
Bulionis.

Visiems iš toliau atvykusie 
ms sportininkams bus parūpiu 
ta nakvynė. Kreiptis prašoma 
pas valdybos narius E. Petru 
šaitį ir A. Meškauskaitę. K. B.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, 
Kiwanis muzikos festivalyje už 
ėmė pirmą vietą ir tuoj pat ga 
vo eilę kvietimų, pasiiodyti 
nas svetimtaučius. Rodos, pit 
mak toks pasirodymas yra nu 
matytas pas vokiečius, jų re*i 
"iamoje pavasario šventėje. 
Grbpės vadovė yra G. Bieich 
rna)nienė.
• Šeštoje Kanados LD Hamil 
toI!io meninės grupės - choras, 
Mkuras ir tautiniai šokiai pa 
9irodys kartu, pastatydami 
”^’abaigtuves“. K.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Pranešame, kad Motinos 
Pįienos minėjimas Hamiltone 
lvyks gegužės 10 d. (antrą ge 
Sųžės m. sekmadienį) sekančia 
darkai a) 11 vai. pamaldos 
Ąušros Vartų parapijos bažny 
poje: b) 4 vai. motinų pager 
Kmas Lietuvių Namų salėje. 
Programoje ;— sveikinimą’ 
^un. čir. Pr. Gaidamavičiaus 
PĮaskaita, dovanų Įteikimas, Ha 
Hiiltono šeštadieninės mokyk 
Hs mokinių pasirodymas.

Hamiltono ir jo apylinkių 
Mamytes ir visuomenę širdin 
fiai kvieičame dalyvauti. Šia 
Proga hamiltoniečius prašome 
Bamformuoti bendruomenes 
valdybą apie žinomas daugia 
vaikes mamytes pranešant te 
^bfonu LI 5-7623 valdybos sek 
retorei E. Latauskaitei.

Apylinkės Valdyba.

DĖL PATALPOS LD KONC 
ERTUI HAMILTONE WELLAND, Ont.

MOTINOS DIENA
klauso ir Į minėtą, taip svarbų 
kiekvienam lietuviui, susirinki 
mą atvyks gausiai.

Senoji valdyba yra tiuomo 
nės, nevarginti susirinkusiųjų, 
jei nebūtų kvorumo, vienos va 
landos laukimu, kad susirinki 
mas pagal statutą butų teisė 
tas.

Šis vaidinimas nieko gero 
neduoda, nenorimieji atvykti 
neatvyksta ir po valando.,, o 
atvykusiųjų dauguma per .tą 
valandą išsiskirsto.

Todėl valdyba dar kartą pa 
brėžia, kad susirinkimas prasi 
dės tuoj po pamaldų, t. y. apie 
12 vai. 30 min.

Į ši susirinkimą atskiri kvic 
timai nebus siuntinėjami, nes 
valdyba mano, kas jaučiasi 
esąs lietuviu, kam prie širdies 
lietuviški reikalai, tas skaito ir 
lietuviškus laikraščius, Į ku 
riuos ir dedame susirinkimo 
reikalu korespondenciją. Kitm 
nesvarbi 
lietuviški 
kvietimų 
ves.

Spaudoje buvo pasirodę ke 
lėta straipsnių dėl salės LD 
koncertui Hamiltone.

Mano nuomone tos dvi sa 
lės koncertui yra tinkamos ir 
vieną iš jų reikės pasirinkti, 
tik klausimas, kurią?

Kaip jau žinoma, visi kalba 
rne apie lietuvybės išlaikymą 
tremtyje labai daug, bet prak 
tikoje, kur reikia, to nepadaro 
me. Aš manau, kad neturėjo 
kilti klausimas — Palace ai 
lietuvių namai, bet kadangi is 
kilo, tai pažiūrėkim, kas gan davimą, 
sis rengiant LD koncertą Lie 
tuvių Namuose ir blogiausiu 
atveju Palace.

Lietuvių Namai Hamiltone 
yra nupirkti sunkiai uždirbtais 
mūsų pačių pinigais. Perkant 
Lietuvių namus, nevienam bu 
vo sunku skirtis su šimtine, 1 
ta, bet lietuvišką reikalą rėmė 
daugumas kiek galėdami. Dau 
guma tikėjosi, kad Įsigijus sa gerbdami dar gyvas esančia 

susirinkime skaitlingai.

VISI Į VISUOTINI 
SUSIRINKIMĄ

Be to gegužės 17 d. buvusio 
Colombo, Vyčių salėje, tuoj 

po pamaldų lietuviams katali 
kamš, tai yra apie 12 vai. 30 
min. yra šaukiamas K. L. B. 
Wellando apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas. Be kitų 
darbotvarkės punktų bus naa 
tos apylinkės valdybos, revizi 
jos komisijos ir kitų organu 
rinkimai.

Lietuvis yra kultūringas ir 
organizuotas žmogus, būtų la 
bai skaudu, kad Wellando apy
linkės lietuviai nepaklustų šie

Gegužės 3 d. salėje, kurioje 
laikomos pamaldos lietuviams 
katalikams, K. L. B. Weiian 
do apylinkės valdyba mosią 
Motinos Dienos Minėjimą.

Minėjimas prasidės 1J vai. 
30 min. pamaldomis ir dienai 
pritaik. pamokslu. Jį pasakys 
Tėvas Bernabas-Mikalauskas. 
Paskaitą skaitys ponia E. Ber 
senienė.

Motina kiekvienam žmogui 
yra brangi ne tik už gyvybės 

bet ir už sielojimąsi 
savo vaikų fizine bei dvasine 
gerove. Motinos varde šlyj i 
visa meilė, kuri tik gali tilpti 
žmogaus širdyje, visas švelnu 
mas, koks tik galima pasiekti 
šioje žemėje, visas savęs išsiža 
dėjimas, savęs užmiršimas, 
ks tik galima Įsivaizduoti.

Todėl mes, brangindami 
vo mamyčių atminimą, bei pa

ko

sa

vus namus, daugiau neberei 
kės po svetimus kampus tran 
kytis. Bet praktikoje pasirodo 
— yra kitaip. Matyt, tokia jau 
tremtinio dalia; tik 
yra reikalaujama toje 
bažnyčioje, o visi kiti 
lietuviški reikalai gali 
liekami pas svetimuosius • ir 
dar, žinoma, sumokant augsią 
kainą.

Palace kino patalpos kaino 
ja 400 dolerių, Lietuvių Na 

sveikinimai, mai prašo tik 100 dol. Gauna 
si 300 dol. skirtumas, suma ne 
taip jau maža. Tokią sumą su 
rinkti aukomis ar padaryu iš 
parengimo, kaip žinome, yra 
nelengva. Žinoma tubs 300 do 
lerių Lietuvių Dienos rengėja ms lietuviui Įgimtiems jausma 
ms iš savo kišenės nereikės ’
keti, kitu atveju jie kitaip gal 
votų.

Gaunasi Įspūdis, kad jų 
vosena maždaug yra tokia: at 
eis žmonės, surinksim pinigus 
už Įėjimą, atsiskaitysim su Pa 
lace kinu, gausim pakvitavirm 
ir reikalas baigtas; nes vistiek 
mes dėl pelno nesimušam. Pa 

i A F? MrK ACI1F ireiga atlikta-Ij. Žinoma, pareiga bus atlikta,
bet labai blogai. Man atrodo, 
kad lietuvių sunešti pinigai tu 
retų būti atiduodami lietuvia 
ms, o ne svetimtaučiams.

Pinigo mums trūksta. Iki 
šiol sekėsi visokios rinkliavos 
po namus, bet jos gali smai 
kiai sumažėti, kuomet pinigai 
lengvai atiduodami svetimtau 
čiams.

Mano siūlymas būtų toks; 
LD. koncertui salę imti Lietu 
vili Namuose ir tuos 300 dol. 
tuojau paskirti lietuviškiems 
reikalams, t. y. 200 dol. Hariui 
tono- jaunimui ir 100 dol. ap 
mokėjimui persiuntimo išlaidu 
už siunčiamus siuntinius Su 
valkų trikampio lietuviams.

Iš to bus tikrai didelė nau 
da; palaikysime Lietuvių Na

B.

melstis 
pačioje 
grynai 
būti at

mo

gal

je

ms ir apylinkė liktų neorgani 
zuota.

Valdyba tiki, kad Wellando 
lietuviai Šiuos įgimtus lietu 
viui jausmus puoselėja — jų

lietuviška spauda ir 
reikalai, to ir šimtas 
į susirinkimą neat

Wellando Ap. V-btu

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę f

I
 Barrister and Solicitor X 

Advokatas ir Notaras x 
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 I 

1008 North Ontario Bldg, a 
330 Bay Street, X 

TORONTO 1, Ontario. S

mus, jaunimas džiaugsis va^a 
ros stovykloje ar panašiai, 25 
šeimos, Suvalkų trikampyje, 
gavusios po siuntinį,. tikrai 
bus dėkingos LD rengėjams 
Hamiltone.. F. R.

J K AMIENSK1
JANIQUE TRACING CC. /

’Į.
B35 QUEEN ST.W -TORONTO 3-EM 4-4026

a Skyriai: Hamiltone, 
# St. Catharines ir kitur

soc
Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 301 
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
W'.r HK---- ------- MW------------- -M

tttttttttttttttttttttttttttottttttttttattttttt
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Puu/ic.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res, BE 3-0978

(
DRAUDIMAI L

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4 3608 |
PRANO BARAUSKODRAUDIMO 

į! AGENTŪRA 
p 83 Westmoreland Ave. 
;• Toronto, Ont.

i

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA I

nelaimes ir ligos atveju >
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) | 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 i f 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite: Į 
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE 4-0773
L. Rickevičienė —RO 6*7668 
H* Chvedukas —L E 4-1528 
Ai Dūda

V. S. Mastis —LE 2-6513 |
O. Indrelienė —LE 1-8522 |

RO 9-4612 A. Paulauskas —LE 6-3545 j:

? Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve w
? „PARAMA“ L
h Paskola I asm. iki $3.000.— r..

. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. į:
Darbo valandos.: 8

įs Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. S 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
T’rečiad. iv ket’virt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. **

B ū s t i n ė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. h
< Toronto, Ont. ' Tel. L E 2-8723. »“



« PŠL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MOWT’IREAL
MOTINOS DIENA ŠIEMET 

BUS PAMINĖTA 
gegužės antrą eskmadienį, 10 
d., tuojau po sumos Aušros 
Vartų salėje. Šiemet Motinos 
Dienos minėjimą ruošia Augs 
tesnieji Lituanistikos Kuisai.

11 vai. bus iškilmingos Ha 
maldos už Motinas. Pamaldas 
atlaikys Klebonas J. Borcvi 
eitis. Mišių metu giedos op. so 
ilstė E. Kardelienė.

Tuojau po sumos Aušros 
Vartų salėje iškilmingas Moti 
nos minėjimas. Paskaitą skai 
tys specialiai iš Ottawos atvy 
kusi Dr. Marija Ramūnici ė. 
Meninę dalį išpildys Augšteo 
niųjų Kursų mokiniai — šo 
kiu, muzika, deklamacija ir t. 
t. Mokinės — kursantės po mi 
nėjimo visus atsilankiusius i 
minėjimą pavaišins.

Visos motinos ir visi tautie 
čiai kviečiami atsilankyti.

MŪSŲ ŠOKĖJAI 
LAIMĖJO TAURĘ

Penktadienį, bal. 24 d., Fo 
rūme Naujakanadiečiu oragni 
zacija suruošė Montrealyje ap 
sigyvenusių tautų meno festi 
valį, kuriame pasirodė eile tai. 
tybių. Montrealio lietuvius ats 
tovavo Skautų Vyčių tautiniu 
šokių grupė, vedama J. Piečai 
čio. Mūsų šokėjus publika pri 
ėmė labai šiltai, bet kas ypač 
svarbu, kad mūsų šokėjai daly 
vavo prancūzų šokio ,,Vilnų 
karštuvai“ konkurse ir jame 
laimėjo pirmą vietą, o drauge 
laimėjo ir pereinamąją Neoka 
nadiečių taurę, kuri yra labai 
Įspūdinga. Sveikiname mūši’ 
šokėjus ir linkime tolimesnių

klausimus galėtų paryš 
ir pagilinti bei suteikti 
maksimalaus objektyvu

L. K. MOT. DR-JOS

MOŠŲ KREPŠININKĖS 
ĮSPŪDINGAI LAIMĖJO

Immaculate Conception kicp 
šinio turnyrą nugalėdamos t 
nale Manoir N D. G. 48:14 
taškų skirtumu ir parsivežė na 
nio gražią dovaną — trofėjų. 
Sveikiname mūsų sportininkes 
ir linkime sėkmės ateiičai. Ru 
ngtynes stebėjo ražus butelis 
ir lietuvių. (AV).
• Inž. St. Naginionis visai sa 
vaitei iŠvkysta į Sauit-Ste Ma 
rie, Ont.
• Sitkauskas Kazys Įstojo i S 
LA Montrealio kuopą nariu. 
Sveikiname naują 123 kuopos 
narį ir linkime geros sveikatos.

Į
 DR. J. S E M O G A 5

Office 5441 Bannantyne 
(kamp. Woodland )

| Verdun. Tel. PO 7-3175.
$ Priėmimo valandos:
S pirmadienj ir ketvirtadienį
8 7 — 9 p. m.
g antradienį ir penktadienį

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

( DANTŲ GYDYTOJAS *

D r. J. MALIŠKA
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m.&

PASKAITA APIE PO1.IT;
DIFERENCIACIJĄ

dėl susidariusių priežasčių te 
ko nukelti į gegužės mėnesio 
pirmąjį sekmadieni, gegužės 3 
d., Aušros Vartų salėje po kle 
bonija. Norima ši paskaita sude 
rinti su Montrealio Lietuvių 
Studentų s-gos skyriaus susi 
rinkimu, kuris Įvyksta tą die 
ną tuojau po pamaldų.

Tat Į paskaitą, kuri, kaip ke 
lis kartus skelbta. Įvyks šį sek 
madienj, gegužės 3 dieną, tuo 
jau po sumos, VA salėje po 
klebonija, kviečiami visi vyiai 
ir moterys, kas tiktai domisi, 
bet ypač yra kviečiamas jauni 
mas — jauni akademikai, stu 
dentai, abiturientai, mažiau ži 
nių turi apie lietuvių politinę 
diferenciaciją, sroves, partijas 
ir 11. Paskaita taikoma, jauni 
mo pageidavimu, daugiausia 
jaunimui, bet malonu būtų, 
kad atsilankytų ir vyresnieji, 
kurie 
kinti 
jiems 
mo.

K.
MONTREALIO SKYRIAUS 

ESKURSIJA
į Ottawa Įvyks gegužės 17 d. 
(ne gegužės 16 d. kaip buvo , 
minėta). Vadovauti sutiko mū 
su gerb. klebonas Tėv. J. Bo 
reviČius S. J. Norintieji aplan 
kyti Kanados sostinę ir daly 
vauti tulpių žydėjimo šventėje 
prašomi pasiruošti iš anksto. 
Kelionė Įvyks autobusu, pui 
kioje lietuviškoje nuotaikoje 
su lietuviškom dainom. Rengę 
jams labai svarbu žinoti norir 
čiųjų dalyvauti skaičius, todėl, 
kurie domėtųsi tuo reikalu, ne 
atidėliojant prašomi pranešti 
A. Zubienei PO 6-5421, V. Ot 
tienei PO 7-5415 ir L. Balnie 
nei RA 2-0580. Ekskursijoj 
kviečiamos dalyvauti ne vien 
tik narės, bet ir visi montrea 
liečiai. V-ba.
• Ponios Žukienės vaikučiams 
pirmosios komunijos proga ar 
timi ir bičiuliai, ir giminės su 
ruošė staigmeną,, įteifce 150 
dol. ir vaikams mažų auksinių 
daiktelių. Iškilmė vyko pas p. 
p. Girdžius LaSalle.
• Priešvestuvinė staigmena La 
šinėje buvo suruošta p. Raža 
nui, kuris tuokiasi su p. Muel 
ler. Įteiktos vertingos dova 
nos ir linkėta gražaus šeimos

į gyvenimo.
• • Ciplijauskaitė Birutė, gilinu 
[ si studijas JAV, gavo stipenūi 
[ ją, 2,000 dol., specializuotis is 
; panijoje — ispanų kalbą ir Ii 
1 teratūrą.

: X ADVOKATAS f 

Į f STASYS DAUKŠA, LL. D.|
Suite 25—26 S

152 Notre Dame St. E. $ 
UN 1-8933 t

ii
1X.

f
XX y d. ai. --- L\J p. m.

X išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.,.
v v

5441 Bannantyne, $
(kampas Woodland) $

Tel.: PO 8-4547 |
Namų: PO 8-0496

©

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr R. CHAJtLAMD
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

D r. E. Audri įkaitis 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-702

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS 
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
Tel.: AV 8-3115.

Namie 2654 Hogan 
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

GEGUŽĖS MĖNUO — 
MARIJAI

Gražiausio ką mes turime at 
bundančio pavasario žieduose 
ir savo širdyje, aukojame my 
limiausiai, kuria esame apdova 
noti — Marijai mūsų Motinai. 
Lietuvis visad buvo jautrus sa 
vo meilei motinai Marijai. Ir 
gegužinės pamaldos visad bū 
davo šios lietuvio meilės Mari 
jai tikrasis triumfas. Ir mūsų. 
Aušros Vartų Marijos, parapi 
joje tęsime šią kilnią tradiciją: 
pradedant sekančiu penktadie 
niu, visą gegužės mėnesi ge 
gūžinės pamaldos vyks kiek 
vieną dieną vakarais 8 vai. 
Tik Šeštadieniais jos vyks 7 
vai. vakaro ir sekmadieniais— 
tuojau po Sumos. Dalyvauki 
me šiose pamaldose skaitliu 
giau. Priminkime šią kilnią lie 
tuvišką tradiciją ypatingai mū 
su jaunimui. (AV).
AV PARAPIJOS METINĖ 

ŠVENTĖ 
vakarienė 
Aušros V 
komitetas 
Parapijiečiai ir parapijos bičių 
Hai labai prašomi dar prisidėt, 
savo dovanomis - piniginėmis 
ir daiktinėmis — prie loteri 
jos. Dovanos primamos para 
pijos klebonijoje. (AV).
DIDŽIOJO DARBININKO 

ŠVENTO JUOZAPO 
šventė yra švenčiama gegužės 
1 d., sekanti penktadienį, švie 
siausias ir kilniausias darbo 
■žmogaus globėjas ir pavyzdys 
yra šv. Juozapas. Ši švente pri 
mena mums, kad darbas yra ta 
šventoji Dangaus mums skir 
ta misija, kurios tikslas yra 
padėti žmogui bręsti gyveni 
mui ir amžinybei. (AV).

PADĖKA.
Sąryšyje su paminklinės ler 

tos žuvusiems už Lietuvos Jais 
vę pašventinimo iškilmėmis, 
nuoširdžiai dėkojame: A. Var 
tų parap. Klebonui kun. J. Bo 
revičiui S. J. už atlaikytas pa 
maldas žuvusiųjų intencija ir 
tartą žodi akademijos metu už 
pamokslą ir už lentos pašven 
tinimą; menininkams, sol. G. 
Čapkauskienei, sol. V. Judzen 
tavičiūtei, M. Sicgrist, aktoria 
ms J. Akstinui, L. Barauskui, 
R. Keturkai už puikiai atliktą 
programą, Stp. Kęsgailai už 
nuoširdžią talką vakarienės 
metu, A. Morkūnui už talką 
savo mašina sugabenant reik 
menis, V. Glavackui už kalbą 
salėje, o ypatingai esame dė 
kingi p. p. šeimininkėms už 
puikiai paruoštą vakarienę, bū 
tent: vadovei p. E. Vaičekaus 
kienei, A. Stankienei, M. Kas 
peravičienei, V. Viliušienei, L. 
Morkūnienei, J. Jukontenei. 
K. Balzarienei: ponios V. Ot 
tienė, A. Zubienė, L. Morki. 
nienė, M. Kasperavičienė, D. 
Staškevičienė, J. -Jukomenė, 
M. Žukienė, K. Balzarienė iš 
kepė tortus - pyragus savano 
rių ruoštai vakarienei ir nepa 
ėmė jokio atlyginimo, už ką 
joms nuoširdžiai dėkojame, o 
Montr. liet, visuomenei už atsi 
lankymą į Akad. ir vakarfienę.

Dainavos vasarvietės vado 
vybė, asmenyje K. Andruške 
vičiaus, akademijos metu įtei 
kė 20 dol. čekį, Bankelio „Li 
tas” V-bos Pirm-kas A. Norke 
liūnas 10 dol., kaipo auką pa 
minklinės lentos reikalui, o Po 
vilas Jocas paaukojo tuziną 
alaus. Visiems nouširdus ačiū.

L. K. K. S. S. Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

• Krikštynos. Sekmadieni la 
bai iškilmingai pas pp. Džiau 
gius atšvęstos pp. Gurklių jau 
nos poros pirmojo naujagimio 
krikštynos.

IR IŠKILMINGA
Įvyks gegužės 9 o. 
salėje. Specailus 

jau smarkiai dirba.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

• Choras savo pastangomis Įsi 
gijo darbui pianiną. Geg. 9 d. 
turės metinę savo vakarienę.
• Krikštai. Klebonas J. Bobi 
nas pakrikštijo: J. ii J. Jurgu 
čių sūnų Donald John vardu: 
Aldonos ir Algirdo Gėčių su 
nu Antanu Christoforu; J. ir 
N. Gurklių dukterį Joaną Lin 
da Kristina vardu.
NAUJA MONTREALIEČIŲ 

ŠEIMA
šeštadieni iš Anglijos atvy 

ko nauja lietuvių šeima, kuri 
apsigyveno Montrealyje: Sta 
sys ir Bronė Kuliavai su dviem 
vaikais— Raimundu ir Liudu. 
Naujus montrealiečius sveiki 
name ir linkime gražiai Įsikur 
ti Montrealyje.
N. PR. SESELIŲ RĖMĖJŲ 

BŪRELIS
Montrealy Seselėms parama 

iki dabar buvo organizuojam; 
pavienių asmenų, kuriems pi i 
klauso didelis Įvertinimas ir ūė 
kingumas. Šiandien Seselės 
Montrealy kuriasi pastoviai: 
išaugo naujas pastatas, pritai 
kytas vienuolynui ir darželiui, 
o reikalui esant ir mokyklai. 
Seselės veda ir dirba šeštadie 
ninėj mokykloj, išlaiko dvi gru 
peš vaikų darželio ir kiek sąly 
gos leidžia dalyvauja bendroj 
parapijos ir visuomeninėj veik 
loj. Visa ši veikla reikalinga 
platesnės, nuolatinės ir organi 
zuotos paramos. Šito pasėkoj 
bal. 5 d. Įsikūrė Montrealy Rė 
mėjų būrelis. Rėmėjų isiparei 
gojimai yra kuklūs — 1 dol. 
metams.

Atrodo, kad Montiealy kiek! 
vienas lietuvis be didelių sun 
kurnu galėtų būti šio Rėmėjų 
būrelio nariu. Kiekvienas užsi 
mokėdamas 1 dol. nario mokes 
čio per metus nepajustų, ko 
kią didelę paramą tai atneštų. 
Seselėms metų bėgyje.

Taigi šiuo metu tas Įsikūręs 
Rėmėjų būrelio branduolys 
kreipiasi į visus Montrealio iic 
tuvius ir nuoširdžiai kviečia 
Kiekvieną tapti seselių rėmėju.

Montrealio Seselių Rėmėju 
būrelio valdybą sudaro: piim. 
— Ir. Lukoševičienė, DU 
6-1210. vicep. — E. Intiene, 
PO 8-9971, sekr. — J. Lady 
ga, ME 1-5397, ižd.—Br. Staš 
kevičius, PO 9-1557, nar. — 
M. Šemogienė, PO 6-9964.

Rėmėjų Būrelio Valdyba.
• Pranciškonai, Tėv. Rafaelis 
Šakalys ir Tėv. H. Sedcika iš 
Toronto lankėsi Montrealy, vi 
zitavo AV kleboną ir lankė pa 
žįstamus.
• Montrealio miesto tarnauto 
jams, su kuriais sudaryta 2 me 
tams sutartis, atlyginimas pa 
keltas 8 procentais. Mažiausia 
alga 4,254 dol. metams.
• Šachmatų turnyras su es' 
tais Įvyks šį sekmadienį, 2 vai- 
p. p. Šachmatu klube, Decarie 
ir Cote St. Antoine. Visi nori? 
tieji dalyvauti susižino su J' 
Malaiška PO 7-7507.
• Inž. W. Trumpa perkelta? 
tarnyboje Į Seven Island sritS 
ir pakeltas Į viceprezidentus- 
Kurdamasis naujoje vietoje, p; 
Trumpa sumanė padaryti ir šeį 
mos žinksni, nes nutarė vest1 
ir jau susižiedavo. Vedybo? 
birželio mėnesi.
• Sužiedotuvės. Pp. L. ii K- 
Leipų šeimoje šeštadienį įv< 
ko gražus subuvimas, kurio mr 
tu susižiedavo Onutė Salalytr 
su Edvardu Augūnu. Subuv’ 
mo dalyviai susižiedavusiem?-’ 
linkėjo sukurti gražią lietuvi? 
ką šeimą ir laimingai gyventi;.

IŠNUOMOJAMAS 
apšildomas butas,

3 kambariai, 2 dideli balkonai, 
gražioje vietoje.

Skamb. RA 2-4310

| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve I
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Suite 504 ir 505
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SU
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IR
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SAVO ĮNAŠU.

gos. Geg. mėnesį bus jiems pa 
mokos. Tėvai patariami vaikus

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. X
(Į rytus nuo Duffenn St.) |

| RaStinė: LE 4-4451 J

I Dr. P. MORK1S |
1 DANTŲ GYDYTOJAS $

X ir šeštadieniais \X
susitarimą. e

KOVOKITE

VEŽTU

DUOKITE DABAR!
CANADIAN CAHCttlt 

SOCIETY

Toronto tikslas... $ 400,000
Siųskite savo įnašus j 

Toronto skyrių, 
Canadian Cancer Society, 
443 Mount Pleasant Rd. 

Toronto.

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

Toronte šiemet ruošiamas pri 
siderinant prie Kanados t val
kos — antrąjį gegužės mene 
šio sekmadienį. Paskaitininke 
bus L. Mickevičiūtė - Rama 
nauskienė. Meninę dalį išpil 
dys šeštadieninės mokykio:; 
mokiniai, paruošti kun. B. La 
cevičiaus.

TEATRO „SIETYNO“ 
BALIUS

Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
salėje ruošiamas šį šeštadienį, 
gegužės 2 dieną. Programoje 
numatoma daug staigmenų. 
Po programos Įvyks balius. 
Balius žada būti labai Įdomus, 
kokį gali suruošti teatralai.
• Pirmai komunijai vaikai tu 
gistruojami Šv. Jono parapijo leisti pirmosios Komunijos sa 
ie ligi gegužės mėnesio paoa: vo lietuviškoje bažnyčioje. įrf1

L. K. K. SAVANORIŲ PAMINKLINĖ < į
sąjungos Montrealio skyriaus yra žuvę už savo žemės laisvę# 
lentė - Į -areljefas iškilmingai — 
pašventinta AV bažnyčioje, 
kur ji bus ir prikalta. Šventi 
nimo iškilmes atliko AV Klebo 
nas Tėvas J. Borevičius, SJ, ta 
proga pasakęs ir gražų parno 
kslą. Savanoriai visą sumos lai 
ką budėžjo prie lentos, kuri bu 
vo pastatyta ant dešiniojo alto 
riaus.

Lenta — bareljefo pobū 
džio, kurį suprojektavo ir iš 
pildė J. Šiaučiulis. Jis vaizduo 
ja kario savanorio galvą, ap 
dengtą šalmu. Po ja parašas: 
„buvusiems už laisvę kūrėja 
ms - savanoriams, kariams, šau 
liams ir partizanams atminti” 
Žemiau šio parašo į rėmą aė 
remtas Vytis, o viršutiniuose 
kampuose Gedimino stulpai ii 
Vyčio kryžius.

Šeštadienį ta pačia intencija 
buvo akademija ir vakarienė 
kurią vedė skyraius pirminiu 
lias L. Balzaras, pakvietęs gat 
bės prezidiuman Kleboną J. 
Borevičių ir KI.B Seimeho 
prez. pirmininką J. Malaišką. 
Abu jie pasakė ta proga po 
kalbą. Po to buvo pasirašytas 
aktas, kuris įdedamas į lentą. 
Aktas taip skamba: „Žuvusie 
rns už Lietuvos laisvę pamink 
linės lentos pašventinimo-Įkū 
rimo aktas. 1959 m. bal. mėn. 
26 d., Montrealis. Lietuvių 
tautos sūnūs ir dukros, likimo 
išblokšti iš savo tėvynės ir ap 
sigyvenę svetingoje Kanadoje 
Montrealio mieste, šiandien 
šventina savo tautos vaikų, žu 

. vusių už Lietuvos laisvę, at 
minčiai paminklinę lentą. Te 
primena ji visus tuos, kurie ii 
goję mūsų tautos istorijoje

IŠNUOMOJAMAS 
gražus, švarus 

kambarys vyrui, 
vaiku, nėra kitų kamba 

rių nuomininkų,
galima naudotis virtuve. 

$ 7.50 Į savaitę 
Skamb. LA 5-2392

1
Santaupos pilnai apdraustos. Augšto* palūkanos. 

Paskolos duodamos belkokiam geram tikslui.
į Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120:1 
g Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.į

Tebūna jie būsimoms kartom# 
pavyzdys, kaip reikia mylėti 
branginti ir reikalui esant, au 
kotis savo tautai, nesigailint 
net didžiausios žmogaus verty 
bės — savo gyvybės. Šią pa 
minklinę lentą pagaminti pasi 
rūpino Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų-Savanorių S-gos Mont 
realio skyrius: J. Šiugždinis, 
A. Matulis, K. Ivaškevičius, 
P. Kvietkauskas, P. Latuušo 
nis, J. Navikėnas, J. Viliušia, 
V. Giriūnas, K. Sitkauskas, A. 
Lapinas ir L. Balzaras”. Ak 
tą pasirašė savanoriai kūrėjai 
ir org. atstovai, bei paruošęs 
jas J. šiaučiulis.

Meninę programą išpildė. 
L. Barauskas, J. Akstinas, G. 
Čapkauskienė, R. Keturka, V’ 
Judzentavičiūtė ir M. Siegrist.
• VAV parapijos klebonas ku /G 
nigas dr. J. Tadarauskas po 
operacijos grįžo į namus.
(E) Vienas iš stambesnių m v 
ternatų Lietuvoje šiemet pra 
dedamas statyti Panevėžyje.
čia bus surinkta apie 1.000 kol 
chozininkų vaikų ir, juos atsky/ 
rus nuo tėvų, bus apmokomi ir 
auklėjami komunistinėje dva 
šioje. Maskvos yra duotas obal 
sis per tam tikrą laiką visus 
vaikus atskirti nuo tėvų ir per 
leisti per internatus-mokyklas.
• Iš Canadair šeštadienį atlei 
do iš darbo 90 darbininkų, ku 
rių tarpe yra ir lietuvių.
• Penktadienis yra pirmasis 
šio mėnesio penktadienis, skir 
tas Kristaus dieviškosios Šir 
dies garbei. Šia proga mūsų 
bažnyčioje bus šv. Mišios ir 
vakare 8 vai. (AV).
• Pp. Majauskai buvo atvykę 
iŠ Waterburio ir viešėjo pas

, p. Žukienę.' ,
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS^. 
siuntirt^' -ir-^ūi per Angį ' 
ją ir Švediją tarpininkauja A. 
Kavaliūnaitė.

Siunčia j Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: maistą, vaistus, 
siuvamas mašinas, muzikos 
instrumentus, medžiagas, dra 

Diętf f*ict Eft tilt ft bužius, avalynę, odas ect. Stun 
tėjas kainas pats gali patikrin 
ti iš kainoraščio originalo. Siun 
tiniai pilnai apdrausti.

Informacijai skambinti: HU 
6-1479 arba HU 6-1455.

REIKALINGAS 
kalvis

lietuviškoje Įmonėje.
Skambinti UN 1-6634 
Burnside Iron Works.

District Estate 
Brokers 

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
D, N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . RA 7-4097 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

I. G. ELECTRIC RU
Elektros kcntraktoiiue 

IGNAS G U R C I N A S 
3260 Curetteeu

Montreal. Tel. CL 5-551S
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