
MASINU FONDO VAJUS

Politinių įvykių savaitė 
DABAR YRA NEPAPRASTAI RIMTAS 
TARPTAUTINIŲ SANTIK1Ų METAS 

Pasitarimai Paryžiuje dėl būsimų derybų Ženevoje pakrypo 
i nuolaidas. — Pasitarimai Varšuvoje išsilaikė be nuolaidų. 

Montgomery ne džentelmenas. — Pavojus Iranui auga. 
— Pavojus Panamai praėjo. — Indija ir Pakistanas 

pritrenkti Tibeto Įvykių. —
Tarptautinis momentas da 

bar yra labai svarbus. Neramu. 
Taip ir laukiami nauji jvyKiai, 
kurie gali pratrūkti kiekvienu 
metu. Visų Įvykių varikiis — 
Maskvos diktatūra. Kol kas 
Vakarai vis dar neryžtingoje 
defenzyvoje. Maskvos diktatu 
ros spaudžiami ir neturėdami 
tvirtos vienybės,

VAKARAI EINA f NUOLAI 
DAS — TRAUKIASI.

Šita Įrodė derybos Paryžių 
je, kur Anglija, dėdama despc 
ratiškas pastangas atgauti ne 
'•’gražinamai prarastą pirmu vi 

ą TjaRftilineje politikoje, bau 
dė ginti Macmillano politinius 
planus, pagal kuriuos reikėtų 
pildyti Maskvos diktatūros re* 
kalavimus, bet liko viena. Vis 
dėlto
PADARYTA VIENA NUU 

LAIDA MASKVAI
— priimtas Maskvos pasiuiy 
mas Vokietijos sujungimą vyk 
dyti ne laisvais rinkimais, kaų 
to JAV ir Vakarų Vokietija 
reikalavo, bet sudaryti tam t. 
kslui komisiją iš abiejų Vckie 
tijos dalių, žinoma, jeigu su 
tuo sutiks Maskva. Kitais klau 
simais, atrodo, Vakarai pas*'* 
ko prie senų nusistatymų.

Bet Anglijos pastangos tuo 
dar nepasibaigė. Marsala.. 
Mont giokneris. nedižjentelme 
niškai pasisakęs apie Ameri 
kos valstybės vyrus, buvo na 
vykęs pas Chruščiovą ir su juo 
tarėsi. O tų pasitarimų vaisius

MONTGOMERY SIŪLO 
VAKARAMS MASKVOS 

PLANĄ...
Apgailėtinas garbingo vyro 

iškritimas iš realybės. Nesiten 
kinant vienu Montgomery, 
Macmillanas Į vakarus pasiun 

ė kitą piršlį — W. Churchii}, 
Kuris turi tais pačiais klau.,1 
mais kalbėtis su Eisenhowe 
riu. Kiek žinome, Churchillis 
buvo kitos nuomonės dėl Mask

LABAI GRAŽIAI PAGARB TI VISUOMENĖS 
VEIKĖJAI

Petronėlė ir Jonas Juškevičiai
Petronėlė ir Jonas Juškea 

čiai susilaukė sidabrinio vedy
binio jubilėjaus, kuris išimtina* 
gražiai, kaip niekad Klubo pa 
talpose nesiseka padaryti, at 
švęstas, dalyvaujant apie 20b 
asmenų. Daugiau jų negalėjo 
būti, nes salė buvo perpildyta.

Parengimo iniciatore ir vy 
iausia vadove buvo Marija Ai 

lauskaitė, o vakaro vadovu — 
Gi Rukšėnas.

Jubiliatai buvo sutikti P. 
Petronio ir J. Mačionio kape 
los maršu. Vaišių metu kalbc 
jo ir sveikinimus pareiškė abic 
jų lietuvių parapijų klebonai 
— Tėvas J. Borevičius, SJ„ i* 
Kun. J. Bobinas, o sveikinusių 
jų nutiso visa didžiulė eilė: 'i ė 
vas Kulbis, Motina M. Juške 
vičienė, p. Juškevičienė iš Ro 
česterio, sūnus J. Juškevičius, 
P. Juškevičienės mokyklos prin 
cipalas p. O. Sbragia, J. Karde 
lis, J. Skinkis, D. Jurkus, p. 
Juškeivčienės sesuo p. Andriu 
lionienė, D. Norkeliūnas, p. 
Apenavičius iš Ročesterio, pp. 
Šarkiai iš Miami, Dr. Drevini 
kienė, Vyt. Sirvydas, J. Truin 
pa, J. Jurėnas, St. Barauskas, 
A- Navickas L. Gudas, G. Ruk 

vos reikalavimų, — kaip jis ga 
Ii pasitarnauti Macmillanui?

Kai Vakaruose toks pairi 
mas,
VARŠUVOJE NIEKAS NE 
SIPRIEŠINO CHRUŠČIOVO 

DIKTATUI.
Varšuvoje susirinkę soviet! 
niai satelitai su savo bosu — 
Maskva, buvo vieningo*, nuo 
monės, kuri visiškai ta pati, k„ 
rią diktuoja Chruščiovas. Tat 
Varšuva ne per colį atgal ne 
pasitraukė: Berlynas turi buu 
„išlaisvintas“.

Labai Įdomu, kad Maskva 
jau rado naują „mažiausio pu 
sipriešinimo vietą“ — - Iraną, 
kuriame kursto kurdus ir pe* 
Irano Kurdistaną jau barnio 
Rusiją sujungti su Iraku, uz 
valdytų komunistų. Teherano 
santykiai su Maskva labai li<* 
pūs. Iranas pavojuje. Kazin 
kiek čia padės Irano—JAV sa 
vitarpinės pagalbos paktas?
PANAMA IŠGYVENO IRGi 

PAVOJŲ.
Kubos sukilimo laimėtojas, 

labai neaiški asmenybe su 'a 
bai neaiškia politine programa, 
greičiau — labai Įtartina, ir*a 
tyt tyčia savo atvykimu Į JA 
V nukreipė dėmesį, kai tuo tar 
pu Kuboje paruošti „sumlc 
liai“ i šKttbos buvo Įsiveržę , 
Panamą, kuri teturi tiktai apie 
milioną gyventojų ir neturi 
kariuomenės. Jie bandė pagrob 
ti Panamos kanalą, kurį valde. 
JAV. Panama priversta buvo 
prašyti pagalbos ir invaziniu 
kus iš Kubos suvaldė!

Bet, dar nepasibaigus Tibe 
to sukilimui, kur Kinijos ko 
munistai pagrobia valdžią,

NESAUGIOS PASIJUTO 
INDIJA IR PAKISTANAS.

Priartėjęs kiniškas! agreso 
rius jiems kelia baimę. Ncnru 
aiškiai pasisakė už demokrali 
ją. Manoma, kad šis pavojus 
suartins Indiją su Pakistanu. 
Tai būtų visai protinga.

šėnas, M .Arlauskaitė ir svei 
kinimus, trukusius apie 2 vai., 
užbaigė KLCT pirm. J. Lok 
niekas.

Visų kalbų ir jose pareikštų 
minči/ų pakartoti neįmanoma, 
bet reikia pažymėti, kiekvie 
nas iš kalbėjusių rado gausių 
duomenų įvertinti jubiliatų 
darbus, rūpesčius lietuvių vi 
suomenėje, rūpinimąsi lietu 
viais, ypač jiems padedam 
Montrealyje, kurtis, pagelbsti 
nt jiems kalbos reikalais ir 
ypač po karo atvykstantiems 
iš Europos naujiems ateiviams.

Abudu ir Petronėlė Juškevi 
čienė, kelis metus buvusi KL 
CT pirmininke ir Jonas Juške 
vičius, kelis metus buvęs Njl, 
B-v.s pirmininkas ir dabar lie 
tuvių koperatinio banko „Li 
tas” Kredito komisijos pinui 
ninkas, — abu reiškiasi visuo 
meninėje veikloje ir dalyvauja 
lietuvių gyvenime bei veikloje. 
Visa tai buvo gražiai išryškin 
ta ir pabrėžta. O artimesnieji 
draugai bei jaunystės dienu 
kolegos ir intymiau išsipasako 
jo gražių prisiminimų, — augs 
tai vertindami jubiliatus ir 
kaip žmones ir kaip lietuvių vi 
suomenės veikėjus.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

PELNYTOS TRYS PERGALĖS
Balandžio 25—26 d. d. Cika 

goję įvykusiose 1959 m. Šiau 
rėš Amerikos pabaltiečių pir
menybėse lietuviai laimėjo 3 
pergales: vyrų bei jaunių krep 
šinio ir moterų tinklinio. Šiose 
šakose lietuviai įveikė latviu., 
— vyrų krepšinyje 98 :80, jau 
nių — 63:45, moterų tinkliny 
je 3:2. Vyrų tinklinyje ir vy 
rų stalo tenise, kur dalyvavo 
ir estai, laimėjimus nugricuc 
latviai. Tinkliny lietuviai pra 
laimėjo latviams 0 :3 ir estams 
1 ;3, turėjo pasitenkinti trecia 
vieta, o stalo teniso — antrąja. 
Paskutinėse varžybose lietu 
viai nugalėjo estus 5:1, bet si. 
pasavo prieš latvius 4 :5.

Su dideliu įtempimu lauktas 
vyrų krepšinio susitikimas šį 
kartą nebuvo labai įdomus, 
nes lietuviai nesulaukė tokiu 
stipraus pasipriešinibmo kaip 
praėjusiais metais. Nuo pirmu 
jo kėlinio vidurio mūsiški*** 
jau gerokai atsiplėšė ir pinn> 
vimą išlaikė iki rungtynių pa 
baigos. Lietuvių rinktinei tai 
kus pelnė: Germanas 6, Skai 
per 19, Varnas 28, Shimkus 
Žvinakis 1, Buntinas 2, Mon* 
re 4, Valaitis 19, Butka 9, Ka 
marauskas 7, Dirvonis 0.

MONTBE ALIS 
REIKIA SUSIRŪPINTI SEI 

MĖLIO RINKIMAIS
Montrealio Lietuvių Seime 

lio rinkimai paskirti drauge su 
KLB Kr. Tarybos rinkimais, 
kad žmonėms neieikėtų po du 
kartu vaikščioti. Bet niekas 
dar nesirūpina kanaidatais. 
Rinkimų komisija taip pat ne 
duoda jokių skelbimų. Gali ai 
sitikti, kad ateis rinkimai, o ne 
bus kas rinkti...

SUSIŽIEDAVIMAS
O. Salalytės ir E. Augulio 

įvyko pas nuotakos tėvus, Po 
nūs Salalas, jų nuosavuose na 
muose, LaSallėje, o Ponų Let 
pų šeimoje įvyko p. Edvardu 
Augimo vardadienio minėji 
mas ir vaišes. .Šiuo patikslina 
me informaciją, kuriem buvo 
įsibrovęs netikslumas.
• D. Bražienė buvo išvykusi 
į New Yorką, į giminaičio Sal 
tenio laidotuves.
• P. Skrebutėnas, kuris iš 
Montrealio išsikėlė į Čikagą, 
yra atvykęs rūpintis savo tu*ė 
tos krautuvės reikalais.
• Dr. Šemogas buvo susirgęs, 
bet dabar jau yra pasveikęs n 
diria.
• M. Augštaitė KLKM D-jos 
susirinkime gegužės 31 d. tuo 
jau po pamaldų Aušros Vaitų 
salėje turės paskaitą.
• Arch. V. Zubo šeima peisi 
kėlė į nuosavus namus LaSal 
le.
• Inž. Z. Lapinas įsigijo na 
mus ir persikėlė į juos gyvent* 
su tėvais.
• P. Vaičaitis, iš Bostono, dra 
uge su pp. Vileniškiais, būvu 
atvykęs į Montreal}, viešėjo 
Dr. J. Mališkos šeimoje, ir da 
lyvavo inž. Ii Mališkos šeimos 
šventėje — krikštynose.

Baigiant iškilmes, trumpi* 
žodžiu ir J. Juškevičius ir P. 
Juškevičienė dėkojo visiems už 
staigmeną, už dovanas (200 
dolerių ir graži salioninė Icm 
pa) ir pasidarbavimą ruošia 
nt vaišes.

Reikia pabrėžti, kad vaisęs 
buvo tikrai turtingai ir labai 
gerai paruoštos, už ką. šeimi 

pagyrininkės vertos didelio 
mo. / Lietuvos ' 

I nacionalinė 
l M.Mažvydo

biblioteka /

Jaunių krepšinio laimėjimas 
irgi pelnytas gana lengvai. Či? 
lietuvių naudai taskus sukate. 
Benevich 10, Jankauskas 9. 
Galinaitis 8, Valaitis 8, Karlas 
7, Armonas 6, Bartkus 4, Mon* 
re 4, Žvinakis 2, Demereckis.

Čia taip pat buvo n individu 
alinės stalo teniso varžyooo, 
kuriose pirmuoju kiek netikė 
tai tapo čikagietis V. Kltiza, 
antruoju palikęs latvį Olinčą 
ir trečiuoju — torontietį Pr. 
Gvildį.
• Motinos dienos minėjimas 
Ciceroje įvyks gegužės 10 d. 
Meninę dalį išpildys Dainavo.* 
ansamblis, muz. Marija Mm 
deikaitė, Irena Suvaizdytė ii 
Cicero Augštesniosios Litua 
ni-tikos mokyklos tut. šokių 
grupė, vadovaujama Bruno 
Shoto, šv. Antano parap. salė 
je-
® Kun. Petras Patlaba, dirbau 
tis Šv. Antano parapijoje, šiais 
metais mini 25 metų kunig'-s 
tės sukaktį. Jam pagerbti bi 
želio 14 d. šios parapijos sa)<= 
je yra rengiamas banketas.
• Vi'eša rinkliava Baliui Cice 
ro miesto gatvėse bus gegužes 
16 d.

ŠIEMET DAUG BAIGIA?' 
ČIŲ AUGŠTUOSIUS 

MOKSLUS LIETUVIŲ
Mokslo metai dar tikta* bai 

giasi. Kaikurios augštosios mo 
kyklos jau įvykdė egzaminus, 
o kitos tiktai pradeda. Kol kas 
yra paiškėję, kad augštuosius 
mokslus Montrealyje jau yra 
baigę šie asmens: R. Lapinu., 
inžineriją, p. Jaugelienė odon 
tologiją, p. R. Siniūtė bumam 
tarinius mokslus, p. Aneliū 
nas inžineriją.

Būtų naudinga sužinoti, ka*> 
ir kokius mokslus lietuviai yia 
baigę visoje Kanadoje. NL ic 
dakcija visus tautiečiu^ prašo 
apie tai pranešti ir atsiųsti bai 
gusiųjų fotografijas su gyveni 
mo bei veiklos aprašymu, kati 
tai galima būtų panaudoti laik 
raščiui.

JONINIŲ IŠKILMĖS 
MONTREALYJE 

šiemet, kaip ir kitais metais 
bus birželio 24 d. Šiemet ši 
šventė jungiama su Šv. Laury
no upės Jūros kelio atidarymu, 
bet bus išreikšta dideliu para 
du, kurio organizavimo tikslu 
geg. 5 d. 6 vai. v. Šv. Jono iki i 
Irstytojo organizacija 1182 St. 
Laurent kviečia pasitarimą.

PILIETYBĖS SAVAITĖ
Montrealyje šiemet vykdo 

ma gegužės 10—16 dienomis. 
Tuo reikalu Montrealyje pilie
tybės skyriuje 1247 Guy, ka 
mbarys 132, gegužės 6 d., 8 
vai. vak. šaukiamas pasitari 
mas.
• Kun. A. Vilkaitis, besirūpr 
damas sesers, Agn. Žukauskic 
nes sveikata (ji serga ir gyd 
si žydų ligoninėje), lankėsi 
Montrealyje ir čia Aušros Vai
tų bažnyčioje laikė sumą *r 
pasakė pamokslą, o p, pamal 
du parapijos saleje susitiko su 
daugeliu savo senų pažįstamų 
Kun. A. Vilkaitis dabar gyve
na Cicero, III.
• . Pp. Vileniškiai šį savaitga 
lį praleido pas pp. Adomaičius, 
savo mašina atvykęs iš Bosiu 
no.
• Paskaitos, kurias kiekvie no 
mėnesio pirmąjį sėkme dieni 
ruošia Augšetsnieji Lituanisti 
kos kursai, vasaros laikui per 
traukiamos ir rudenį jų atnau 
jinimas bus paskelbtas.

Dr. B. Matulionis,
Wallum Lake, R. 1,
USA................................. 100.Du
Dr. Matulionis, siųsdamas 

NL dešimties šėrų sumą, pa*j 
di šiuo reikšmingu pasisaky
mu ;

Mūsų išeivijos likiminis 
klausimas, kuris mus visus slė 
gia, yra lietuvybės išlaikymas 
išeivijos tarpe. Viena iš svar 
Liausiu priemonių išlikti lietu 
viais, neatkristi nuo mūsų tau 
tos kamieno, išlaikyti t v nitu 
dvasinius ryšius su mūsų tau 
ta, yra vienijantis lietuviškas 
žodis, vienijanti lietuviška, 
tautiška spauda, kuri lietuvių 
tautos egzistencijos problemas 
iškelia augščiau bet kokių gru 
pinių interesų. Ne skaldančios, 
bet vienijančios mūsų tautis 
kos spaudos reikšmė yra m 
džiausioji. Tik būdami taitcis 
kai vieningi, tik visi solidariai 
veikdami neištirpsime sveti 
mų jūrų vandenyse.

Laikraštis „Nepriklausomuj* 
Lietuva“ yra teisingai supra 
tęs šitą idėją, ir jau daug metų 
nuosekliai eina lietuvy bes sau 
gojimo ir ugdymo keliu. Tok.a 
spauda turėtų būti remiama vi 
su, kam brangus lietuvybės iš 
laikymas.

„Nepriklausomos Lietuvon 
B-vė“ kviečia lietuvius patrio 
tus įsigyti B-vės šėrų, o kas 
jų turi, bent padvigubinti sa 
vo šėrų skaičių. Tai sveika 
mintis ir negalima jai ne,;, 
tarti. Daug kas iš lietuvių t*: 
ri kiek nors santaupų; los sar.

Vilniaus radiją klausant
LIETUVOS OKUPANTAS

„Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščiui uždavus Lietuvos 
okupantui ir jo tarnams dc.'d 
mt klausimų, — okupantas u 
jo tarnai, nieko negalėdami a* 
sakyti į tuos klausimus, visis 
kai išėjo iš pusiausvyros. Vie 
ton duoti rimtus atsakymus, 
Lietuvos okupantas, okupaui 
jos tarnų padedamas, nieko g*, 
resnio nerado, kaip paleisti 
pykčio ir melų prieš NT 
torių: 3-me „Švyturio” n-ry 
paleido prasimanymą, kad ji., 
Kauno Žaliakalnyje turėjęs ki 
no teatrą, o vėliau — kad jis 
„nužudė 500 žmonių“... Mat, 
okupantas žino, kad tas *ro 
gus ne tiktai nė vieno žmogau.* 
nenužudė, bet daugeliui žr.iu 
nių karo metu išgelbėjo gyvy
bę, ir šita Lietuvos žmonės ge 
rai žino. Tat ir leidžiami melai 
ir gandai.

VIETOJE KLUMPIŲ 
ODINIAI BATAI...

Justas Paleckis, okupuoto.* 
Lietuvos prezidentas, kaip *a 
šo komunistiniai laikraščiai, 
kalbėdamas per radiją pasakė, 
kad sovietinės Lietuvos žmu 
nės greitai taip pastūmėsią gy 
venimą pirmyn, kad kiekvie 
nas turėsiąs po 7 poras odinių 
batų...

Mes iš to nesijuokiame, bet 
tiktai fiksuojame preziuen.u 
pasisakymą, o po 7 metų pa 
žiūrėsime, kiek gi sovietinio 
žmogus turės porų odinių La 
tų. Bet dabar, prieš 7 melus, 
tie žmonės arba basi vaikšto, 
arba dėvi klumpes, arba, ge.es 
niu atveju, naudojasi biezenti 
niais batais su guminiais j.a 
dais.

O koks dabar yra gyveni 
mas Lietuvoje, parodo tik ką 
gautas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS:
„. . . Dėkojame už laiškus, 

kad mūsų nepamirštate. Mes 
tai kol kas dar esame gyvi. Gy 
venarne visi šeimos nariai 
drauge ir vargstame, kol Die 
vas nepasiima. Pas mus gyve 
nimas eina vis sunkyn it sun 
kyn. Negalima nei malkų pas! 
kirsti, — niekam nerūpi, kad 

<9 Kazys Jasutis įsigijo biznį-- 
biliardinę, perimdamas (tail iš 
Vilimo ir dabar yra dalininką? 
su p. Morkūnu Biliardine yra 
Mt. Royal ir Prpineau gatvių 
sankryžoje. Geros kloties tau 
tiečiams!
Dangun Žengimo šventė. 
C Ketvirtadienį — KvisLllS 

taupos laikomos bankuose ar 
esti paverstos į visokių benu 
rovių šėrus. įšitos santaupos 
tarnauja kapitalui, kuriam lie 
tuvybės išlaikymas nerūpi. 
Tad kodėl gi nors mažos savu 
santaupų dalelės neįjungti į 
lietuvišką darbą? Tokie į lietu 
višką darbą įjungti šėrai atneš 
tų dvigubus procentus: vien; 
procentai būtų dividendas ępi 
niginis pelnas), o kita procen 
tų rūšis, taip sakant, morali 
niai procentai — lietuvybės iš 
saugojimo ir jos ugdymo paia 
ma.

Argi kiekvienam lietuviui 
patriotui nevertėtų pagalvoti 
apie šiuos moralinius procen 
tus? Apie tai galvoti ir šita 
prasme veikti yra kiekvieno 
mūsų tautinė pareiga.

Per keletą paskutinių metų 
iš savo santaupų įsigijau „Ne 
priklausoms Lietuvos“ 5 šč 
rus. Dabar, paskaitęs jūsų 
B-vės kvietimą, pasiryžau iš 
savo kuklių santaupų „Nepi. 
Liet. B-vės” šėrų skaičių uc 
padvigubinti, bet patrigubinti. 
Juk gražiai pakalbėti visi mo 
kame, bet gražūs žodžiai liepa 
remti konstruktyviu darbu, ne 
turi vertės.

Linkiu „Nepriklousomos 
Lietuvos B-vei, kad lietuvių 
bendruomenės mintį ugdanti 
„Nepriklausomoji Lietuva’ 
augtų ir stiprėtų, lyg tasai V. 
Kudirkos „Varpas”, visus šau 
kdama į bendrą, sutartinį lietu 
višką darbą.

B. Matulionis.

NETEKO PUSIAUSVYROS 
sušalsime. Negalima be putni 
ninko leidimo nei gyvulio lai 
kyti. Žmogus gyveni kaip pad 
kštelis — šventa Dievo valia: 
ką nori valgyk ir kuo nori ap 
sirenk, kai nieko neturi. Ine 
tai dirbti, gali ar negali, bet tu 
ri eiti per prievartą. Neini į tu 
kį darbą, tuojau baudžia. Iš ku 
lūkio jau nieko nebegausi. Mu 
rns gi nemoka algų, kaip kito 
se valstybėse kad moka daro* 
ninkama. Jeigu išdirbi darba 
dieni, kuriam dažnai reikia 
dviejų dienų darbo, tai gaum. 
2 rublius. Pas mus yra tokie 
brigadininkai, tai jie mus va 
ro į darbus už trijų ir keturių 
kilometrų pėsčius. Kol nueini, 
jau pavargsti, o ten reikia 
dirbti visą dieną už- pusę die 
nos. Tai toks mūsų gyveii* 
mas. Jeigu gausite šį musų Ia,s 
ką, tai parašysime daugiau, ne., 
vienam laiške sunku viskas ap 
rašyti“...

Kas gali patikėti, kad is tu 
kio skurdo, tokios netvaikos i. 
tokios baisios suirutės galina' 
būtų per kelis metus iškilti n>- 
tai, kad į gerbūvį, bet bent ,,a- 
doraus lygio pasiekti?...

Bet mes, lietuviai, gyveną 
už Lietuvos libų, labai nuošu 
džiai norime ir linkime, kad 
Lietuvoje būtų bent pagcun 
tas gyvenimas. Po Stalino uni
ties jis truputėlį pagerėjo, bet 
labai menkai. Dabar jau jis, 
kaip rodo ir pacituota laišKu 
ištrauka, eina vėl žemyn, vei 
blogėja, nes įsigali Chruščiovu 
diktatūra, o juk diktatūra —• 
tai karas, skurdas, nelaisvė ir 
mirtis. Kaip gi tat gali bent ap 
čiuopiamai geriau pagerėti g/ 
venimas?

— Washingtone geg. 4 d. 
prasidėjo pasitarimai suteikti 
Indijai didesnę paramą.

— Geg. 10 d. Austrija ren 
ka naują seimą.

— Irako komunistai r tiku 
lauja Kassemo valdžioje savo 
ministerių.

— Chruščiovas gavo L?m 
patekti Amerikon, todėl pri 
ima San Francisko burmistru 
kvietimą į viršūnių konferen 
ciją. . .

— Saskatchevano piovmci 
joje buvo audra ir prisnigo kc 
lis colius sniego.

— Gegužės 11 Genevoje (2e 
nevoje) prasidės užsienių rci 
kalų ministerių konferencija 
dėl Berlyno.
no. . . taikos premiją. . .

— Chruščiovas baisiai nori
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MOTINOS SKAUSMAS
Tu mano motinėle, 
Močiute sengalvėle, 
Gana pavargai, 
Gana pailsai, 
Kol mane užauginai.

(Liaudies daina,.

Mūsų tautos liaudis, kui ią 
ankstyvesniaisiais laikais, kai 
ši daina buvo kuriama, sūdai ė 
daugiausia kaimo žmonės — 
valstiečiai ir dvarų darbiniu 
kai, — apie motiną yra sudė
ję daug dainų. Ir tas parodo, 
kad lietuvių liaudis augštai 
vertino -— mylėjo ir brangino 
— motiną.

Lietuvio širdis motinai bu 
vo ir jautri, ir užjaučianti, n 
motiną idealizuojanti.

Lietuvis žinojo, kad motina 
jam davė gyvybės laimę, ku 
rios jis nebūtų patyręs be nio 
tinos. Lietuvis jautė, kad mori 
na jam davė ne tiktai gyvybe, 
bet kad ji jam gyvenimą su 
prasmino, nušvietė didele mei 
lės šilima ir gražiausių sieki 
mų noru ir ryžtu.

Didysis mūsų lyrikas M ai 
ronis apie motiną bylojo:

„Ten močiutė užlingavo 
Raudomis slapčia,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nejučia".
Motinos gi skausmas, apie 

kurį kalba poetas, tai ir yra 
tas didysis motinos skausmas, 
kad jos sūnelis ar dukrelė gia 
žiai augtų, šauniai subręstų ir 
būtų laimingi. Laimingesni, 
negu auklėtoja motina. Skaus 
mas, dažnai, pagimdytas san 
kios gyvenimo dalios, kuri bau 
džiavos laikais, buvo tiki ai 
žiauri. Skausmas, kad suiiki 
jos dalia nebūtų jos vaikų gy 
venimo palydovė. Skausmas, 
kad jaunosios kartos gyveni 
mas būtų šviesesnis ir laimin 
gesnis.

Ir todėl meilė ir pagarba ino 
tinai kiekvienam lietuviui bu

Ką rašo kiti
IŠ PASIKALBĖJIMO SU J. E. VYSKUPU V. BRIZGIU

Vyskupui V. Brizgiui bc.u 
lankant Australijoje, bendruo 
meninio laikraščio „Mūsų Pa 
stoge“, redaktorius, J. Vėtei 
kis, turėjo Sydnėjuje pasikai 
bėjimą, kurio bendresnes min 
tys čia patiekiamos:

Ar yra kokių skirtumų, lygi 
nant Australijos ir kitų kraš 
tų lietuvių bendruomenių susi 
tvarykmą?

— Esminių, manyčiau, nė 
ra. Kiek patyriau, daugelyje 
kraštų lietuvių bendruomenes 
yra formaliai Įregistruotos vai 
džios įstaigose. Tačiau kaikur 
jos neregistruojamos. Kaip pa 
vyzdį galiu paminėit Venecue 
lą, kur lietuvių bendruomenė 
veikia Įsiregistravusi Lietuvių 
Tarpusavės Pagalbos Dr-jos 
vardu.

Kokia ekscelencijos nuomo 
nė dėl Australijos Liet. Bend 
ruomenės organizacijos? Dėta 
lizuojant klausimą, norėtųsi ži 
noti, ar Jūsų Ekscelencija taip 
pat mano, kad geriausias orga 
nizavimosi būdas — visų lietu 
vių, gyvenančių tame pačiame 
krašte, vientisa bendruomeni 
nė organizacija, nesiskaidaut

Yearly Subscription Rales:
Canada ............................. $ 5.Of
America & S. America. $ 5.5C
Other Countries ........... $6.00

vo nerašytas, bet nepaprastai 
tvirtas įsakymas ir Įstatymas, 
kieno širdis galėjo nebūti pa 
kankamai jautri arba kokių n 
rs gyvenimo negerovių išmuš 
ta iš normalių gyvenimo tradi 
cijų vėžių.

Ir todėl, jeigu lietuvių gyve 
nime pasitaikydavo motinos, 
ir bendrai — tėvų negerbimo 
atsitikimų, tai tokios žinios nu 
aidėdavo per kaimus, parap. 
jas ir valsčius, kaip baisios ži 
nios, kurios jaudino žmones.

Ir tokius tėvų negerbimo at 
sitikimus visuomenės nuomo 
nė griežtai ir neatlaidžiai sine; 
kė.

Lietuvos būtis po anų, bau 
džiavos, laikų žymiai kito. Lie 
tuvis pasijuto laisvesnis. Bet 
ir naujose sąlygose motinos 
gyvenimas nebuvo lengvas. 
Ne kas kitas, bet tos rusiško 
sios okupacijos sąlygose gv e 
nimas pagimdė ir lyriką Mai 
ronį, kuris jautriai išgyveno 
motinos skausmą.

Dabartinė Lietuvo okupaci 
ja pagimdė ar dar pagimdys 
naujų lyrikų, kurie jautriu žo 
džiu apsakys dabartinės lietu 
vės motinos skausmą. Skaut 
mą ne tiktai motinos gimdyto 
jos, kuriai brangi vaikų laime, 
bet motinos Tėvynės, kurį gy 
vena kiekviena motina.

Mes būdami laisvėje, neužsi 
mirškime ir nepaskęskime pa 
sitenkinime, bet būkime ištiki 
mi lietuviškai tradicijai — my 
lėti, branginti ir gerbti ir savo 
gimdytojas motinas ir savo di 
džiąją gimdytoją — Tėvynę. 
Eg skausmas yra vienas ir 
bendras. J. K.

politiniais bei konfesiniais po 
žiūriais?

— Jeigu mes skaldy tumes 
politiniais bei konfesiniais po 
žiūriais, tai tikrai suardytuose 
Bendruomenę. Tada būtų tik 
katalikų, protestantų, socialis 
tų ar dar Įvairios kitos bead 
ruomenės, neapimančios visų 
lietuvių. Bendruomenės są>o 
ką aš suprantu, kaip jungtinę 
visų lietuvių organizaciją.

Kilus tarp religinių ir tauti 
nių nuotaikų lietuvių nesutari 
mams, kuriuo būdu suderinti 
religinį ir tautinį klausimą?

— Nėra aišku, kokios prie 
žastys gali sukelti tokius nesu 
tarimus. Šių Įsitikinimų sritys, 
kaip tokios, yra atskiros, ta 
čiau jos yra pilnai suderina 
mos vienoje asmenybėje. Tuo 
būdu atrodo, kad ir nesutari 
mų tarpe jų negalėtų kilti.

Čia nekalbu apie politinius 
nesutarimus, kurie savo esme 
nėra nei tautiniai, nei religi 
niai, nes jie tėra tik konkrečių 
klausimų skirtingi sprendimo 
būdai.

Kuriame krašte lietuviai 
yra geriau ekonomiškai įsikū 
rę?

Kanados LD Organizacinis 
K-tas jau sudarė šventės met 
menis ir pačią programą, kuri 
yra tokia:

Šeštadienis, rugsėjo 5 diena. 
Draugiškos vyrų ii- motei ų 
krepšinio ir stalo teniso rung 
tynės tarp JAV ir Kanados lie 
tuvių rinktinių. Vakare James 
g-vės Kareivinėse Įvyksta bend 
ras pasilinksminimas. Ši salt 
daugumai yra pažįstama, ne* 
joje vyko pirmosios LD po: 
vis.

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. Pa 
maldos lietuviams katalikams 
Hamiltono Katedroje ir lietu 
viams evangelikams — vieno 
je iš tos tikybos bažnyčių. Sek 
madienio vakare Įvyksta LD 
Minėjimo aktas-koncertas. Pa 
grindiniais kalbėtojais numato 
mi PLB-nės pirm. J. Matulio 
nis (lietuvių kalba) ir JAV L 
RKF pirm. A. Rudis (angių, 
kalba).

Meninę programos dalį jau 
sutiko išpildyti Toronto „V ar 
po” choras, ved. muz. St. Gai 
levičiaus; televizijos ir filmų 
aktorė R. Kilmonytė; Hamil

Laiškai Redakcijai
Malonus Redaktoriau,
Leiskite viešai pareikšti 

nuoširdžią padėką už straips 
nius „Vatikanas, veiksniai ir 
visuomenė“ ir pasveikinti jų 
autorių, p. J. Tribūną, perduo 
dant mūsų pasitenkinimą šiais 
straipsniais.

Tiktai „Nepriklausoma Ue 
tuva“ ir galėjo paskelbti tu 
kius teisingus ir kultūringai 
dėstančius faktus bei jų aiški 
nimą, straipsnius.

MIELAS LIETUVI,
Jau astuoni metai iš eilės Cc 

gūžės 13 d. yra švenčiama 
kaip viso pasaulio lietuvių Ma
dos ir Atgailos Diena už Lietu 
vos laisvę ir teisingą pasaulio 
taiką.

Maloniai prašau visų lietu 
vių šiai intencijai skirti Šven 
tas Mišias, atsilyginimo Šv. 
Komunijas ir pildyti pirmvo 
sius mėnesių šeštadienius. Kur 
tu kviečiu šeimas ir pavienius 
asmenis pasiaukoti Šv. Jėzaus 
ir Nekalčiausią jai Marijos Šir 
džiai.

Komunizmo kankinamų kri 
kšČionių kraujas ir mūsų pa 
vergtų brolių Lietuvoje ir iš 
tremtų į Sibirą Šauksmas ne g a 
Ii nejaudinti mūsų.

TAUTOS FONDUI VASARIO 16 AUKOJO:
Pctr. J. Adamoniai 20 dol., 

Kat. Moterų Dr-ja 15 dol.; po 
10 dol.: Br. ir J. Lukoševičiai, 
K. Toliušis ir A. R.; po 5 dol.. 
J. ir J. Adomoniai, X. Y„ D. 
ir P. Norkeliūnai, M. Aukštai 
tė, P. Peleckis, N. Aleksejūnai 
tė; po 3 dol.: Smilgevičiat, 
Daukša, Gaurys, Vilčinskai; 
po 2 dol.: P. Laurušonis, Jur 
gutavičius, K. Otto, P. Vclc 
niškis, VI. aškus, J. Latvys, 1 . 
Šimelaitis, A. Norkeliūnas, V. 
Valka, P. Bagušis, Žukauskas, 
J. Valiulis, Pr. Rudinskas, L. 
Černišovas, F. Jucevičius, M. 
Mačiukas, p. Dargis, Br. Staš 
kevičius, C. Januškevičiai, j. 
Gaudzė, B. Jurkienė, J. Jure 
nas, Dr. Šemogas, S. Mekšriu 
nas, J. Kardelis, Br. Bagdžiū

— Autralijos gyvenimo ly 
gis yra žemesnis už Kanados 
ir Amerikos. Gal žemesnis už 
Australiją savo technika yra 
Venecuelos ir Kolumbijos kraš 
tai, tačiau lietuviai ten yra ge 
riau' įsikūrę.

Baigiant šį malonų pokalbį, 
prašytume Jūsų Ekscelencijos 
paskatinančių sugestijų, kaip 
darniau būtų galima Australi 
jos Liet. Bendruomenėje visie 
ms bendradarbiauti?

— Mano manymu tada, kai 
bus visi nusiteikę pozityviai 
bendradarbiauti. Kiekviena oi 
ganizacija ir kiekviena grupe 
turėtų reikštis ne polemikų 
mis, bet pozityviai dirbti kul 
tūrinį darbą santarmėje su vi 
rais kitais. Ginčais ir barniais 

klausimai nėra išsprendžiami. 

tono choras, tautiniai šokiai u 
Aukuras, susijungę į vieną 
ansamblį, pastatys ,,Pabaigtu 
ves“. Laukiama atsakymo i* 
pakviestų solistų.

LD proga yra išleidžiamu., 
leidinys, tad visos KLB-niu 
valdybos dar kartą prašomu^ 
iki birželio 1 d. prisiųsti savo 
ap. veiklos apžvalgas, pailius 
truojant jas nuotraukomis. Vi 
są medžiagą siųsti leidin. red. 
St. Daliui, 506 Sherman Av. 
So. Hamilton, Ont. Apylinkė 
se yra jieškomi tam leidiniui 
skelbimų rinkėjai, duodam 
nuo kiekvieno skelbimo 20% 
komiso. Tuo reikalu taip pat 
prašoma tartis su St. Dalium.

Gavę visų Garbės Komiteto 
narių sutikimus, pranešime ii 
jų pavardes, nes numtaytas 
šventės Garbės Globėjas, Ha 
miltono m. burmistras L. D. 
Jackson serga ir guli ligoninė 
K-

Visi musų tautiečiai, prašo 
mi sekti spaudoje LD praneši 
mus ir ruoštis tom iškilmėm 
Hamiltone rugsėjo 5—6 d. U.

Inform. K. Baronas.

Būtų labai malonu, kad 
gerb. J. Tribūnas dažniau sa 
vo gabia plunksna ir aiškia 
mintim skaidrintų lietuvišaaią 
atmosferą — „vardan tos Lie 
tuvos", kuri dėl įvairių kombi 
nacijų netenka pirmavimo.

Su padėka ir sveikinimais.
J. B.

P. S. Šis laiškas parašytas 
20 grupės tautiečių, turėjusios 
progą susirinkimo metu jį su 
mesti. Chicago, U. S. A.

Todėl iš kiekvieno žemės 
kampelio, kur tik yra lietuvių, 
kol čia dar pas mus nesilieja 
tikinčiųjų kraujas nuo komu 
nizmo teroro, tegu kasdien ky 
la Permaldavimo ir Atsiteisi 
mo Maldos Viešpačiui už misi 
dėjėlių atsivertimą ir Lietu 
vos laisvę.

Mūsų maldos didina viltie ir 
tikėjimą, kad ir Lietuva, paari 
kotą Nekalčiausios Marijus 
Širdžiai, jei mes visi nuošir 
džiai vykdysime Jos prašy 
mus, dalyvaus Jos pažadėtame 
peraglės triumfe.

Kun. Albertas Kontautas 
Mėlynosios Armijos Lietuvių

Sąjūdžio Dvasios Vadas.

nas, Dr. Mališka, Z. Domeikų. 
nė: po 1 dol.: B. Žemgulytė, 
V. Piečaitis, Z. Piečaitienė, J. 
Jukonienė, L. Giriūnas, St. Pu 
čauskas, Petr. Lukoševičius, 
p. Zabjeliauskas, R. Siniūtė, 
M. Sinienė, p. Bajoras, A. Dr 
bonas, p. Verty, J. Trumpa, p. 
Alinauskas, A. Kličius, M. Mu 
rauskienė, p. Mekšrūnas, p. Žu 
kauskas, Br. Abramonis, J. Sei 
dys, J. Pukteris, St. Naginio 
nis, J. Simanavičius, Br. Ned 
varas, B. Jurgutis, P. Picčai 
tis, J. žmuidzinas, p. Barteš 
ka, St. Morkūnas, p. Vazaiiiio 
kienė, p. Baradinskas, p. Amb 
ražaitis, A. Mališkienė, V. i<- 
lalaitė, B. Papaurėlis, V. Vana 
gas, J. Jurgutis, Pr. Mickus, S. 
Jaspėlkis, J. Leknickas, J. Vic 
raitis, S. Kulbis, J. Gorys, 
Iz. Gorys, J. Adamonis, p. Gu 
daitis, p. Blauzdžiūnas, V. Puk 
teris, J. Jocas, G. Montvilienė. 
A. Keršulis, P. Dainienė, p. 
Brikis, p. Pusarauskienė, K. 
Pukteris, P. Alekna; po 75 et. 
M. Gaputytė ir vieno dolerio 
auka be pavardės.

Viso Vasario 16 d. 1959 tn. 
gauta aukų 226,75 dol.

Tautos Fondo Montreahu 
skyr. valdyba už aukas nuošii 
džiai dėkoja.

Kasin. P. Laurušonis.
— Kaunietis R. Tamulis iš 

kovojo SS bokso meisterio va. 
dą. Jis greičiausiai dalyvaus 
Europos pirmenybėse Šveicari 
joje, nes kaip rašo „Sovietskij 
Sport" jis buvo pripažintas gc 
liausiu varžybų boksininku.

Šiemet kun. Juozas-Kazinue 
ras Danielius švenčia 50-tiv> 
metų kunigavimo jubilėjų. Tai 
palyginti ilgokas laikotarpis u 
auksinis kunigystės jubilėjus 
nėra dažnas reiškinys.

Mūsų taurusis jubiliatas, »s 
varęs plačią pastoracinio u 
tautinio darbo vagą, yra dar 
pilnas energijos ir viltingai 
žiūrįs ateitin. Tebūnie leista 
bent suglaustai kai ką pauline 
ti apie jo našų ir šakotą darbą. 
Kunigas J. K. Danielius yra gi 
męs 1885. VIII. 22.. Pavytos 
kaime, Garliavos valsčiuje. 
Jau 1904 metais jis baigė Vci 
veriu mokytojų seminariją, o 
po penkerių metu ir Seinų ku 
nigų Seminariją. Kunigu įšven 
tintas 1909. III. 28. Vėliau dar 
studija gilino Miunchene 
Vokietijoj. Taigi pastoraci 
niam, pedagoginiam u rauti 
niam - lietuviškam darbui is 
ėjo gerai pasiruošęs ir nuoŠii 
džiai atisdavęs. Vikaravo Sim 
ne, Krosnoje, o klebonavo — 
Daukšiuose, Patilčiuose, Za 
pyškyje, Igliaukoje ir Sang rū 
doje, iš kur 1944 m. pasitrau 
kė į tremtį. Gyveno Vokieti 
joj, anglų zonoj, o 1951 m. ai 
sikėle į Kanadą. Pradžioj du 
boWindsoro lietuvių kolonijoj, 
o dabar — jau šešetą metų su 
Londono lietuviais.

Kun. J. K. Danielius yra ia 
bai nuoširdi ir nepaprastu, 
kukli asmenybė. Dėl to tui 
būt niekad nekreipė didesnio 
dėmesio į... žemiškus turtus, 
tuo tik pasinaudodamas tiek, 
kiek reikia fizinei žmogaus eg 
zistencijai. Bet už tai tikras 
dvasios aristokratas: pilnas g.

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Į Maskvą buvo nuvykęs 
Šiaulių statybininkų 120 žino 
nių saviveiklos kolektyvas, d<u 
nų ir šokių ansamblis, liaudies 
dainų kapela ir estradinis, ur 
kestras, ir kultūros rūmų sale 
ie atliko programą. Viešėdami 
Maskvoje, šiauliečiai apšilau 
kę į amerikiečių ledo baleto 
gastroles (Ice capade).

3.000 Lietuvos gyventojų 
(viena dešimtoji procento — 
0,1%) turėsią šiemet galimu 
mą vykti Į Krimo, Kaukazo ’.t 
kitus sovietinius kurortus, pra 
neše Vilniaus radijas.

Vilniuje įvyko Mikrobiologi 
jos mokslinės draugijos ulei 
giamasis susirinkimas, pirmi 
ninku išrinktas doc. Brunuza.

4 dienas truko „ateistinis se 
minaras“, kufri surengė kom 
jaunimo ck ir Lietuvos politi 
nių ir mokslinių žinių skietai 
mo draugija.

Bal. 7 d. iš Lietuvos išvyko 
turistų grupė (3Š asmens) į 
Rumuniją ir Bulgariją. Kelio 
nė truks 16 dienų.

Viena iš didžiausių plaukto 
jančių žvejybos bazių, pavacun 
tą „Tarybų Lietuva", baigia 
statyti Lenikjos laivų statyk 
loję. Iki šiol Lenkija Lietuvai 
pastačiusi jau šias plaukioja.! 
čias bazes: „Petras Cvirka“, 
„Naujoji žemė“, „Julija Žemai 
tė“, „Marytė Melnikaitė“ ir 
„Primorskas“.

Vilniaus universiteto molts 
linėje bibliotekoje atidaryta 
paroda, vaizduojanti Vilniaus 
univepsiteto ilgą, 380 .metų 
toriją. E.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybės A ir B grupėse, prade 
tos balandžio .11 d. šalia suau 
gusiųjų primenybių, nutarta 
taip pat leisti žaisti ir jaunia 
ms ne vyresniems kaip 1941 
m. Šios grupės pirmenybes 
bus penkiose zonose: Kaune, 
kurioje dalyvaus septynios jau 
nių komandos, Vilniuje — 4 ir 
Utenos - Ukmergės mokyklų 
rinktinės. Šiaulių scenoje bua 
penikos ir Marjampolės — 4 
komandos.

— Vietoje Velykų švenčių 
rusai Lietuvoje įvedė „Pavasa 
rio“ šventę. Ji įvyko kovo 22 
d., kada nuo Jaunimo stadiono 
prasidėjo eisena į Vilniaus Ka 
tedros aikštę, kurioje pasirodė 
rusų kareivių styginis orkest 
ras, univeristeto meno rateliai 
ir kt. O prie pionierių rūmų vy 
ko margučių daužymo varzy 
bų finalai. 

liti minčių pokalbiuose, pui 
kiai pažįstąs gyvenimą ir žino 
nes, pakilęs virš mūsų partinių 
srovių, tikras pedagogas ir Ku 
nigas. Gyvenime dažnai jis bu 
na labai tylus, kartais atrodo, 
net savyje užisdaręs, ne iš kai 
to duodąs save pilnai pažinti, 
mėgstąs muziką, gerai grojąs 
smuiku.

Per savo 50 metų našaus 
darbo jis susikrovė štai kokį 
kraitį: Lietuvoje yra parašęo 
ir išspausdinęs kelias knygas. 
Tai— 1) Tikėjimo tiesos (p<.i 
džios katakizacijai), 2) Doio 
vės pagrindai (taip pat pra 
džios katakizacijai), 3) Išga 
nymo šaltinis, — apie sakra 
mentus, 4) Trumpas katakiz 
mas (seniai išparduotas). *p 
andai yra nemažai rašęs, ypač 
pedagoginiais klausimais.

Išeivijoje yra parašęs šias J 
knygas.

1) Amžinasis gyvenimas, 2) 
Vaikų auklėjimas šeimoje i; 
3) Spausdinti baigiamą „Drau 
go“ spaustuvėje — Šv. Mišių 
paslaptis.

Š. m. IV. 16. Londono ir Si. 
Thomas district© R. Kat. kutu 
gai, kurių susirinko per 50, su 
ruošė tikrai įspūdingą jubilia 
to pagerbimą. Londono „Free 
Press” įdėjo nuotrauką ir šiitą 
straipsnelį.

Londono lietuviai kiek vė 
liau numato suruošti taip pat 
labai iškilmingą pagerbimą, į 
kurį kviečiami vyskupai, augs 
tieji svečiai, giminės ir JN 
rapijiečiai. W

Ilgiausių metų gerb. jubilia 
tui! L. E-tas.

„TECHNIKOS ŽODŽIO” 
LEIDIMO REIKALU

(Inžinierių žiniai).
Į spaudoje skelbtą prašymą 

dėl bendradarbiavimo, išlei 
džiant kanadiškį „Technikos 
Žodžio“ numerį, iki šiol dar ne 
gauta iš Toronto lietuvių iuži 
nierių jokio straipsnio, nors ti 
kėtasi, kad iš Toronto, km 
yra apie 50 lietuvių inžinierių, 
bus gauta 75 proc. visos mt 
džiagos. Kadangi laikas pri 
siųsti medžiagą jau nebetou 
(gegužės 15 d.), tai kreipiau 
si dar sykį Į inžinierius, pri 
mindamas „Technikos Žodžio ‘ 
leidimo reikalą. Kai kas mano, 
kam tas „T. Ž.“ leidimas reika 
lingas ir bendrai kam inžinie 
riti S-ga reikalinga.

Dėl mūsų neveiklumo turi 
me priekaištų iš lietuvių visuo 
menės. Pav. š. m. balandžio 3 
d. „Vienybėje" žinomas žurna 
listas V. Meškauskas straips 
nyje „Keista Lietuvos Pasiun 
tinybės Brazilijoje rūmų pro 
jekto konkurso istorija“ ratW 
Juk iki šio 1 vienintelė žinW . 
apie inžinierių veiklą, kuri pa 
siekia mūsų bendrinę . spauaą, 
tėra tik pranešimas apie įvyKS 
tantį metinį balių“. Pas mus 
Toronte irgi panašiai, inžinie 
rių veikla pasireiškia tik tradi 
cinio baliaus suruošimu ir ja 
me aktyviu dalyvavimu. Man 
buvo žinoma, kad daugelis lo 
ronte gyvenančių liet, inžinie 
rių neprenumeruoja „Technl 
kos žodžio* ir kaikurienis aš 
buvau pasiūlęs jį užsiprenume 
moti, bet skaudu, kai gavau at 
sakymą „Kam jis man reika 
lingas“. Londono klebonas 
kun. Jr. Danielius kasmet „T. 
Žodį” prenunyyjyoja ir skrf

Gerai, kad yra ruošiamiM.4 
diciniai baliai ir juose dalyvau 
jama, bet reikia atiduoti dalį 
savo organizacijai ir savo orga 
nui. Neužmirškim, kad Inžinie. 
rių ir Architektų S-ga (PLIA 
S) ir jos organas „Technikus 
Žodis” yra lietuviški fragmen 
tai ir veiksniai, kurie kovoja 
už mūsų tautinį išsilaikymą n 
savo valstybės atkūrimą.

P. Lelis, 1
Technikos žodžio Atstovas 

Toronte.

P A J I E Š K O J 1 M A I
— Agota Velykienė - Katec 

kaitė iš Vilkelių km., Panevė 
žib ap., pajieško savo brolio 
Povilo Karecko, atvykusio t 
Kanadą 1928 ar 1929 metais. 
Atsiliepti prašoma: K. Rapše - 
vičius, 6920 S. Rockwell St., ; 
Chicago - 29, Ill. USA.
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Kodėl trukdomas
geras sumanymas?

RAŠO L. DAMBRIUNAS
Neseniai Vilniaus Krašte 

Lietuviu Sąjunga spaudoje pa 
skelbė, kad ji „siūlymą emig 
ruoti j Britų Hondūrą atmetė 
kaip nerealų ir neprimtiną. 
Vilniečiai mano, kad gyva Lie 
tuva gali išlikti tik Lietuvoje, 
bet ne Britų Hondūre“ (Nepr. 
Lietuva 1959. 4. 1).

Toks ir panašūs pareiški 
mai parodo, kad pas mus esą 
ma ne tik pavienių asmenų, 
bet net ir organizacijų, kurios 
i gerus sumanymus ne tik žiū 
ri paviršutiniškai, ne tik nes. 
stengia jų paremti ar bent su 

S'V ’asti, bet dargi trukdo kine 
\ bandyti juos įgyvendinti. 

Štai kad ir minėtas pareiški 
mas — kiek jame netikslumo! 
Iš jo atrodo, kad kažkas siūlo 
lietuviams iš Lietuvos emig 
ruoti i B. Hondūrą, kai tuo lai 
pu niekas nieko panašaus ne: a 
siūlęs. Kiek anksčiau ir p. j. 
Kardelis savo laikrašty rašė 
„Kolonija, didesnis lietuvių 
telkinys — taip — kurkime, 
kaip tą daro ir kitos tautos .

Kad profesorius Pakšats dar 
Lietuvoje kalbėjo apie pavojui 
gumą lietuviams gyventi piie 
Nemuno, tai tiesa, bet kur ii 
kaHa Jis yra Siūlęs Lietuvą 
perkelti kur nors kitur, o ypač 

| s ’B. Hondūrą? Tai yra visiškai 
\ piršto išlaužtas tvirtinimas, 

ir man tiesiog nesuprantama, 
kaip inteligentai žmonės gal: 
būti tokie nerūpestingi, taip 
netiksliai atpasakodami kito 
žomgaus mintis. Iš tikrųjų 
prof. Pakštas siūlo dabar kur 
ti B. Hondūre lietuvių koloni 
ją, kurią galėtų apgyvendinti 
lietuviai gyveną dabar ne Lie 
tuvoje. Tai ir viskas. Galima 
tą koloniją vadinti „atsargine 
Lietuva“ ar kaip kitaip, bet 
tai pavadinimo reikalas, dėl ku 
rio negi verta ginčytis.

Antra, Vilniaus Krašto Lie 
tuvių Sąjunga savo pareiški 
me sako, kad siūlymas emig 
ruoti i B. Hondūrą esąs neita 
lūs ir neprimtinas. Gal būt dėl 
to ir nepriimtinas, kad nerea 
lūs. Čia ir yra svarbiausia^ 
klausimas, ar iš tikrųjų nerea 

lūs. Vilniečiai i tai atsako ka 
tegoriškai, kaip kirviu kirsda 
mi. Bet iš kur jie tai žino? Ar 
jie ištyrė reikalą vietoje, B. 
Hondūre? Ar jie išstudijavo lt 
teratūrą, liečiančią B. Hondu 
rą? Ar jie studijavo kolonijų 
kūrimosi klausimą aplamai. 
Turbūt ne. O teigia vis dėlto 
kategoriškai. Tad ir kyla kldu 
simas, ar tinka rimtam žmo 
gui, o juo labjau rimtai organ: 
zacijai ką nors teigti ar neigti, 
dalyko neištyrus ir net netyli 
nėjus?

Visai kitaip elgiasi Pakšto 
siūlymo rėmėjai, vienur kitur 
susiorganizavę „hondurimnkų 
klubai“. Jie nieko kategorišKa, 
neteigia, galbūt siųs ekspertus 
vieton ir tik paskui darys ati 
tinkamas išvadas. Tad kodėl 
kiti, net nestudijavę, stengiasi 
šiam reikalui užbėgti už akių 
ir jį iŠ anksto sukompromituo 
ti?

Žinoma, ir paaiškėjus, kad 
objektyvios sąlygos kolonijai 
kurtis yra pakankamai geros, 
dar nereiškia, kad tokia kolo 
nija galės įsikurti, o įsikūrus 
išsilaikyti. Tai priklausys dar 
ir nuo to, kiek atsiras koloms 
tų, kiek mes parodysime noio 
jų kūrimąsi paremti ir nou dau 
gelio subjektyvių kolonistų 
ypatybių, ir tokiam žygy visa 
da bus nemaža rizikos. Bet 
kasgi be rizikos padaroma? Net 
ir paprastą krautuvę steigiant 
rizikuojama. Kartais toks kra 
utuvininkas iš tikrųjų bankiu 
tuoja ir biznį uždaro, o kartais 
į milionierius išeina. Basana 
vičiaus pastangos Kudirkai 
pradžioj atrodė „vaikų žaidi 
mu“, o paskui ir jis tapo tu 
„žaidimo“ didžiausiu entuziaš 
tu. Juozo Kapočiaus sumany 
mas išleisti Liet. Euciklopeo’i 
jos 20 tomu irgi daug kam ai 
rodė nerealus sumanymas. Ne 
vienas rimtas žmogus tai tei 
gė spaudoj, o Šiandien matom, 
kad tie „realistai“ jau seniai 
turėjo, anot Donelaičio, „su 
gėda nutilti’’. Galima būtų nu 
rodyti šimtus pavyzdžių, pato 
dančių, kaip buvo įgyvendin 

ti dalykai, kurie pradžioje ai 
rodė nerealūs.

Trečia, ar tokia kolonija bū 
tų reikalinga?

Tokios kolonijos tikslas — 
sudarymas geresnių, negu uii 
šiol turimu, sąlygų lietuvyocį 
išlaikyti. Kai kas spaudoj yra 
rašęs, kad ir dabartinėmis sų 
lygomis lietuvybei pavojaus 
nėsą. Tačiau toks teigimas per 
daug ryškiai prieštarauja fak 
tams. JAV per paskutinį gy 
ventojų surašymą 1950 metais 
čia gimusiais lietuviais užsira 
šė 250.000 asmenų (žr. Liet. 
Enc. X t.). Vadinasi tiek čia 
gimusių lietuvių žinojo, kad 
jie yra lietuvių kilmės. Bei 
kiek iš jų sąmoningų, t. y. no 
rinčių išlikti lietuviais? Gal 
būt tik keli tūkstančiai, nes 
Lietuvos Vyčiams priklauso 
apie 2.000. Galbūt panašaus 
sąmoningumo kaip vyčiai yra 
dar koks tūkstantis. Tai ir vis 
kas. Bet ir ši sąmoningiausia 
dalis savo suvažiavimuose pa 
prastai kalba angliškai, nes 
dauguma lietuviškai nemoka, 
jeigu šitaip, jeigu čia gimusių 
lietuvių tik keli procentai tie 
ka daugiau ar mažiau sąmonin 
gaiš lietuviais, tai ar galima 
sakyti, kad lietuvybei čia ps 
vojaus nėra, ar kad tas pavo 
jus mažas? Aišku, panašus pa 
vojus gresia ir naujai atvykti 
siems. Ir kas čia pasakyta apie 
JAV, tai be abejo tinka ir kitų 
kraštų lietuvių kolonijoms. A, 
Šitokios padėties akivaizdoje 
lietuvis patriotas gali būti ra 
mus ir nejieškoti geresnių bū 
du lietuvybei išlaikyti? Išlaiky 
ti jeigu ne tūkstančiams metų, 
tai bent žymiai ilgesniam lai 
kotarpiui, negu dabartinėmis 
sąlygomis tai yra galima?

Jeigu dabar atsiranda žrnu 
nių, kurie tokias galimybes 
studijuoja ir kviečia tautiečius 
šį darbą paremti, tai man nesu 
prantama, kaip sąmoningas lie 
tuvis patriotas gali atsisakyti 
bent morališkai šį darbą pa 
remti? Atsisakyti panašias pus 
tangas remti ir nieko kito ne 
siūlyti reiškia pripažinti, kad 
dabartinė žemyn dardėjime pa 
dėtis yra geriausia ir kad nic 
go geresnio sugalvoti negali 
ma. Tačiau toks esamos padu 
ties akivaizdoj nieko neveiki 
mas, t. y. geresnės išeities ne 
jieškojimas, mano nuomone, 
reiškia žalingą rezignaciją, ku

MŪSV^SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

9-TOSIOS ŽAIDYNES DETROITE
Pries dešimtmečio artėjau 

čios §.. A. L. S. žaidynes yia 
populiariausias metinis mūsų 
jaunimo subuvimas. Tad ne 
nuostabu, kad į šią jaunatviš 
ko judrumo ir entuziazmo šv 
entę Detroite sulėkė iš toli 
miausių š. Amerikos lietuvis 
kūjų kolonijų apie 400 sporti 
ninku. Dvi dienas trukusiose 
varžybose jie pademonstravo 
savo sugebėjimus bei padary 
tą krepšinyje, tinklinyje, stalo 
teniso ir šachmatų pažangą.

Kaip ir visuomet didžiąją 
žaidynių dalį užėmė krepšinis. 
Čia vyrų, moterų, jaunių ir jau 
nueiti klasėse varžėsi 28 ko 
mandos. Vyrų klasės nugalėto 
ju tapo Detroito Kovas, finale 
įveikęs Waterburio Gintarą 90 
.74. Greiti ir veržlūs gintarie 
čiai nepajėgė atsilaikyti prieš 
gerai žaidžiančius ir ūgiu rir 
šijančius koviecius. Prieš pa 
tenkant į finalą Kovas pirmo 
se rungtynėse nugalėjo Toron 
to Aušrą 78 .65. Gražiausią žai 
dimą šiose žaidynėse davė pus 
finalio susitikimas Kovas — 
Neris, kuris baigėsi „profesio 

ri nėra suderinamą su šamo 
ningu, veikliu patriotizmu.

P. S. Šias pastabas parašiau 
nebūdamas „Hondurininkų 
klubo“ nariu, o tik suprasda 
mas, kad nedera trukdvti gc 
rų sumanymų studijavimą ar 
vykdymą. L. Dambriūnas.

Red. pastaba. Pritardama p. 
Dambriūno mintims, NL red. 
turi pastebėti, kad patys komy 
paktiškenės ir skaitlingesnės 
lietuviškos kolonijos kūrimo 
iniciatoriai bei organizatoriai, 
matyt siekdami didesnės rėkia 
mos Ikausimui, tuo pačiu su 
klaidino visuomenę, pradėję 
kalbėti apie „Atsarginę L.ietu 
vą“, kokios jie, galima beveik 
tikrai spėti, nesukurs, o Liete 
vos vardą jie tokiu vardu pro 
fanuoja ir patys kenkia geram 
tikslui — sukurti didelę lietu 
viu koloniją. Gal čia ir išeina 
pagal patarlę: „Kae perdaug, 
tai — negerai“. 

nališka“ pasekme 107:100 Ko 
vo naudai. Dar tik neseniai 
žaidynėse pradėjęs rodytis 
Gintaras, šiose žaidynėse jau 
iškilo į mūsų krepšinio elitą. 
Pakeliui į finalą jis lengvai su 
dorojo Toronto Vytį 65:26 ir 
po to nesunkiai įveikęs praeit 
metų nugalėtoją Lituanica 81 : 
66, staiga pasidarė žaidynių 
favoritu. Šiek tiek rūpesčio tu 
rėjo pusfinaly prieš New-Yoi 
ko Atletus, kuriuos teįveikė 
vienu tašku 67 :66. Kovoje dėl 
3-Čios vietos Neris nugalėjo 
LAK 69:63. Kitos pasekmės: 
Neris — B. Jūra 88:52: LAK 
— Tauras 69 :42.

Bendrai apžvelgus tenka gė 
rėtis mūsų krepšininkų pažan 
ga tiek suaugusių, tiek prie 
auglio klasėje. Tačiau mes, i 
nadiečiai, nors dažnai į krepšį 
nį sudedame viską, atrodo, jau 
po truputį atsiliekame. Žaidy 
nėse vyrų klasėje nelaimėjome 
nė vienų rungtynių ir atrodo, 
nebūtumėm laimėję nė prieš 
vieną amerikiečių vieneą.

Visai kitoks vaizdas moterų 
pusėje. Čia nuo seno ne tik pa 
jėgumo, bet ir komandų gausu 
mu vyrauja Kanada. Žaidynė 
se dalyvavo 4 komandos, iš jų 
3 buvo iš Kanados. Toronto 
Aušra pirmose rungtynėse nu 
galėjo New Yorko krepšiniu 
kės 39:22. Montrealio Taurui 
atsisakius žaisti, Toronto Vy 
čio krepšininkės be žaidimo pa 
teko į finalą, čia apilygėj kovoj 
aušrietės paskutinėse sekundė 
se laimingai išplėšė 1 taško per 
galę — 32 :31.

Jaunių klasės nugalėtoju ta 
po Neris finale įveikęs Cleve 
lando Žaibą 50:47- Toronto 
Aušrai, nugalėjusiai Ročeste 
rio Sakalą 69:45, teko trečioji 
vieta. Prieš tai Aušra pralaii <e 
jo Neriai 59:51 ir Sakalas žai 
bui 72:51. Jaunučių meiste 
riais tapo koviečiai finale leng 
vai sudoroję Čikagos Arą 61 
17. žaibui, įveikusiam Aučrą 
36:20, liko trečioji vieta.

Besidžiaugiant krepšinio pa 
žanga teko gerokai nusivilti 
tinkliniu. Save šiek tiek patei 

sino moterys, kurių nugalėto 
jas Čikagos Neris turi puikių 
žaidėjų. Vyrų grupės finale po 
audringos 3-jų setų kovos Bos 
tono Dainava nuvainikavo pra 
eitų metų meisterį Cleveland© 
Žaibą, žaibiečiams trūko keltų 
pirmaeilių žaidėjų. Toronto Vy 
čiui, įveikusiam D. Kovą ir 
Hartfordo Grandį, teko trečio 
ji vieta. Moterų klasės laimė 
tojos išsirikiavo: 1. Neris, 2. 
Žaibas I, 3. Žaibas II, 4. Vytis, 
Žaibietėms teko mergaičių 
meisterystė. Čia jos finale atsi 
lygindamos nugalėjo Nerį. Jau 
nių tinklinio, užsiregistravus 
tik vienam dalyviui, nebuvo.

Stalo teniso visus laimėji 
mus pasiėmė Toronto Vytis. 
Vytiečiai laimėjo visas pirmas 
ir kelias sekančias vietas suaų 
gūsių klasėje. Ypatingų staig 
menų ar naujai kylančių žvai 
gždžių nepasirodė. Prieauglio 
klasėje mergaičių nugalėtoja 
tapo Juknevičiūtė (Aušra;, o 
jaunių —• Malašauskas (Saka 
las).

Pagaliau po „trumpos“ 5 
metų pertraukos vėl žaidynėse 
išvydome šachmatininkus. Kc 
tūrių komandų varžybose pir 
mą vietą laimėjo Toionto Vy 
tis, nugalėjęs Čikagos Neri 3; 
2; New Yorko Žak 4J4 :'y. 
Antroj vietoj liko Neris nuga 
Įėjusi Kovą 3^:1^ ir LAK 
4%:y2. Kovas įveikęs LAK 
5 :0 liko treiČuoju. Neris ir LA 
K komandose trūko kai kurių 
pirmaeilių žaidėjų, kas dalinai 
atsiliepė pasekmėse. Toronto 
Vyčio komandoje žaidė Vai 
tonisj, Paškauskas, Matusevi 
čius, Stepaitįs, Tarvydas.

Tarpklubinėse varžybose 
Dipl. šefo taurei laimėti, aiš 
kiti'pirmojo rato nugalėtoju ta 
po Toronto Vytis. Mūsų neoil 
cialiu apskaičiavimu Vytis sn 
rinko 175 taškus. Žaibas 78 y,, 
Neris 64, D. Kovas 5QL,. pyle 
auglio klasėje daugiausiai tas 
kų pelnė Žaibas — 55. Toliau 
seka Neris 45, Aušra 42, D. 
Kovas 37 Iš.

Žaidynėms Šiek tiek nesklan 
durno įnešė staigus programos 
pakeitimas. To išdavoj Mont 
realio krepšininkės atsisakė 
žaisti atidėtas rungtynes, Ken 
gėjais skųstis netenka, bet 6 
salėse pravestos varžybos kai 
ba už save. Reikėtų eiti prie 

Nukelta į 6-tą psi.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

PENKTASIS SKYRIUS
— ATSISVEIKINIMAS SU PRAEITIM

15.
8

Sekančios dienos vakarą jis pasimatė su Antipova. Jis 
ją rado bufetinėje. Ji lygino krūvą baltinių. Langai į sodą 
buvo atviri. Kvepėjo liepų žiedais, išdžiūvusiais kmynais, 
kaip senuose parkuose, ir smalkėmis nuo dviejų degančių ly 
gintuvų, kuriais Larisa Fiodorovna pakaitomis, statydama 
tai vieną, tai kitą į oro traukiamąjį vamzdį, kad jie įsidegtų, 
lygino baltinius.

— Sveiki. Atsargiai, nesusitepkite. Čia anglys išberti, 
— ji įspėjo daktarą.

— Jūs, atrodo, visai ligoninei lyginate skalbinius?
— Ne, čia yra daug mano pačios. Va, jūs mane vis er 

žinote, kad aš iš čia niekad neišvažiuosiu. O šį kartą jau 
rimtai ruošiuosi. Jau kraustausi. Susikrausiu ir aida. Aš i 
Uralą, jūs į Maskvą. O po kiek laiko kas nors paklaus Ju 
rijų Andrejevičių: „Jūs apie tokį miesteliūkštį Meliuzejevą 
negirdėjote?” — „Kaž kas neatsimenu”. — „O kas tokia An 
tipova?“ — „Supratimo neturiu“.

— N9?*gal ne taip. Kaip jums sekėsi kaime? Gerai da 
bar kaime?

— Dviem žodžiais neatsakysi. Kaimai įvairūs. Viskas 
priklauso nuo gyventojų. Vienuose gyventojai darbštūs, 
dirba. Ten nebloga. O kituose turbūt vieni girtuokliai. Ten 
apsileidimas. Į tuos baisu žiūrėti.

— Niekai. Kokie girtuokliai? Daug jūs suprantate. 
Tiesiog nieko nėra, vyrai visi paimti į kariuomenę. Na, gc 
rai. O kaip revoliucinė žemietija?

— Dėl girtuoklių jūs neteisus, aš su jumis ginčysiuos. 
O žemietija? Su žemietija bus ilga kančia. Instrukcijos ne 
pritaikomos, kaimuose nėra kam dirbti. Valstiečius Šiuo me 
tu domina tiktai Žemės klausimas. Buvau užsukusi į Razdol 
noje. Tai grožis! Jums reiktų nuvažiuoti. Pavasarį truputį 
padegino, paplėšė. O į Zibušiną nepatekau. Visur tačiau 
tvirtina, kad kurčianebylis neišgalvotas. Kalbama — jau 
nas, išmokslintas.

— Vakar dėl jo Ustinja kryžiavojosi,
— Šiandien rytą raštelis iš komendantūros. Jiems būti 

nai reikalingas sidabrinis arbatai servizas ir grovienės krikš 
tolas vynui. Tiktai vienam vakarui, sugrąžinsią.. Žinome 
mes tokį sugrąžinimą. Pusės daiktų nesugaudysi. Sako, 
vakaruška. Kaž kas atvykęs.

— A, spėju. Atvyko naujas fronto komisaras. Aš jį 

pripuolamai mačiau. Žada čiupti dizertyrus, apsupti ir nu 
ginkluoti. Komisaras dar visai žalias, o reikaluose — kūdi 
kis. Vietiniai siūlo kazokus, o jis tikisi nuginkluoti ašara. 
Liaudis, sako, tai yra vaikas ir taip toliau, ir mano, kad tai 
žaislas. Gailullinas įtikinėjo, neerzinkite, sako, žvėries, pa 
likite mums, bet gal gi tokį įtikinsi, kai jam kas įlindo į gal 
vą. Klausykite. Greit, čia įvyks neįsivaizduojama maišatis. 
Jai įspėti mes neturime jėgų. Kaip aš norėčiau, kad jūo is 
vyktumėt ligi tos košės!

— Nieko ypatingo neįvyks. Jūs perdedate. Bet aš gi 
išvykstu. Tačiau gi be niekur nieko išvykti negalima. Juk 
reikia perduoti pagal sąrašą inventorius, o tai priešingai bus 
panašu, kad aš kažką pavogiau. Bet kam perduoti? Tai yra 
klausimas. Kiek aš dėl inventoriaus prisikentėjau, o vis tiu 
tai dėl to priekaištai. Aš Žabrinskos turtą užrašiau ligoni 
nei, nes tokia buvo dekreto prasmė. O dabar išeina, tartum 
aš tą padariau apsimetusi, su tikslu jį išsaugoti savininkei. 
Kokia bjaurybė f

— Ai, spjaukite jūs į šiuos kilimus ir farforą, teprapuo 
la prapuoliu. Yra dėl ko jums erzintis! Taip, taip, gaila, 
kad vakar mes nepasimatėme. Aš taip gerai buvau nusitei 
kęs! Aš jums būčiau išaiškinęs visą dangaus mechaniką, Į 
visus užkeiktuosius klausimus atsakęs! Ne, nejuokais, aš 
taip norėjau išsikalbėti. Norėjau aš jums papasakoti apie 
žmoną, apie sūnų, apie savo gyvenimą. Velniai griebtų, ar 
gi subrendusiam vyrui negalima pasikalbėti su subrendusia 
moterim, kad tuoj būtų įtartas „pamušalas“? Brr! Velniai 
griebtų visas medžiagas ir visus „pamušalus“! Tiktai pagal 
vokite, koki dabar laikai! Ir jūs ir aš gyvename dabar. Juk 
tiktai kartą per šimtmetį pasitaiko toki įvykiai. Pagalvoki 
te; nuo visos Rusijos nuplėšė dangtį, ir mes su visais žmonė 
mis atsidūrėme po atviru dangum. Ir nėra kam mus žvalgy 
ti. Laisvė! Tikra, ne žodinė ir reikalavimais reiškiama, o iš 
dangaus iškritusi, virš visų laukimų. Laisvė iš netikėtume, 
dėl nesusipratimo. Ir kaip visi pasimetę — didžiuliai! Jūu 
pastebėjote? Tartum kiekvienas pats savim nustelbtas, sa 
vo paaiškėjusiu didvyriškumu. Vakar aš stebėjau naktinį mi 
tingą. Nuosatbus reginys. Išjudėjo Rusija motutė, nesisto 
vi jai vietoje, vaikščioja neprisivaikščioja, kalba neprisikal 
ba. Ir tai, kad kalbėtųsi tiktai žmonės. Susiėjo ii šnekasi 
žvaigždės ir medžiai, filosofuoja naktinės gėlės ir mitinguo 
ja mūriniai namai. Kažkas evangeliška, ar ne tiesa? Kaip 
apaštalų laikais. Atsimenate, pas Povilą? „Kalbėkite liežu 
viai ir pranašaukite. Melskitės dėl aiškinimosi galios”.

— Apie mitinguojančius medžius ir žvaigždes man su 
prantama. Aš žinau, ką tuo jūs norite pasakyti. Pas mane 
pačią taip būdavo.

— Pusę padarė karas, kitą pribaigė revoliucija. Karas 
buvo dirbtinis gyvenimo pertrūkis, tartum būtį galima butų 
kuriam laikui atidėti (kokia nesąmonė!'). Revoliucija iš a 
veržė prieš valią, kaip perilgai sulaikytas oras. Kiekvienas 
pagyvėjo, atgimė, visuose pakitimas, perversmai. Galima bū 

tų pasakyti: kiekvienas atitiko po dvi revoliucijas, viena — 
nuosava, asmeninė, o kita bendra. Man atrodo, kad sočia 
iizmas yra jūra, į kurią upeliais turi subėgti visos tos atskt 
ros, savosios, revoliucijos, gyvenimo jūra, savaimingumo ju 
ra. Gyvenimo jūra, aš pasakiau, to gyvenimo, kurį galima 
matyti paveiksluose, genializuotojo gyvenimo, kūrybingai 
praturtinto gyvenimo. Bet dabar žmonės nusprendė šį g> 
venimą išbandyti ne knygose, o patys savimi, ne teoriškai, 
bet praktiškai.

Visai nelauktai sudrebėjęs balsas išdavė daktaro susi 
jaudinimą . Larisa Fiodorovna rimtai ir nustebintai į ji pažrii 
rėjo. Jis sumišo ir užmiršo ką kalbėjęs. Pi trumpos pauzes 
jis vėl prakalbėjo, bet jau Dievas Žino ką:

— Dabar taip traukia gyventi sąžiningai ir kūrybingai! 
Taip norisi būti visuotinio entuziazmo dalim! Ir šiai kada 
visus yra apėmęs džiaugsmas, aš matau mintingą n nelinks 
mą jūsų žvilgsni, kažkur klajojantį už devynių laukelių a 
devynių marelių. Ką aš duočiau už tai, kad jo nebūtų, kad 
ant jūsų veido būtų parašyta, kad jūs patenkinta likimu ir 
kad jums nieko ir iš nieko nereikia. Kad koks nors jums arti 
mas žmogus, jūsų draugas ar vyras (geriausia, kad tai DŪtų 
kariškis), mane paimtų už rankos ir paprašytų nesirūpinti 
jūsų likimu ir netrukdytų jūsų savo dėmesiu. O aš ištrauk 
čiau ranką, atsivėdėčiau, ir. . , Ai, aš užsimiršau! Prašau at 
leisti. Daktarui vėl balsas suklupo. Jis numooj ranka ir jaus 
damas nepataisomą nepatogumą pakilo ir nuėjo prie lango. 
Jis atsistojo nugara į kambarį, atsirėmė į palangę ir parėmęs 
žandą delnu, nukreipė jieškantį nuraminimo žvilgsnį | tam 
su sodą.

Larisa Fiodorovna, palikusi lyginti baltinius, nuėjo j v: 
durį kambario, ir stovėdama už kelių nuo jo žingsnių, tar 
turn sau pasakė:

— Ai, kaip aš šito visada bijojau! — Koks lemtingas sn 
klydimas! Nustokite, Jurij AndrejeviČ, nereikia. Jurij And 
rejevič, — piktai stuksėdama lygintuvu ji tęsė, — būkite 
protingas, išeikite pas njadmuazel, išgerkite vandens, balun 
dėli, ir sugrįškite čia toks, kokį aš jus įpratau ir norėčiau 
matyti. Girdite, Jurij AndrejeviČ? Aš žinau, kad tai jūsų je 
goms. Padarykite taip, aš jus prašau.

Daugiau tokių išsiaiškinimų tarp jų nebuvo. Po savai 
tės Larisa Fiodorovna išvažiavo.

9
Po kaikurio laiko pradėjo ruoštis į kelionę ir živago. 

Naktį prieš jam išvykstant Meliuzejeve buvo baisi audra. 
Audros ūžesys susiliejo su lietaus ūžėsiu. Perkūnijos smū 
giai sekė vienas paskui kitą, žaibuojant nušvisdavo tolyn 
bėganti gatvė su palinkusiais ir, ton pat pusėn bėgančiais me 
džiais.

Naktį madmuazel Fiery išbudino gėsmingas beldimasis 
frontines duris. Ji pašoko lovoje ir įsiklausė. Beldimasis 

nesiliovė. Tačiau niekas nėjo atidaryti durų. Kur gi ligoni 
nės sanitarai? Kur žmoniškas pareigingumas? Na, gera.,,
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Ne ta viena akis budo
RAŠO VYT. SIRVYDAS

2.
Autorių skaityti (lenkiškų 

elementorių) namie pamokė se 
šuo. Nepasakyta, kiek mokė 
„daraktorius“ (lietuviškai?). 
Dvi žiemas (1886—1887) lan 
kė Kurklių valsčiaus mokyklą, 
kur mokslas buvo rusų kalba. 
Tėvas čia panoro sūnų kunigu 
išleisti, todėl sumanė duot, 
jam keturių gimnazijos klasių 
mokslą. To kiašto jaunimui i 
augštesnes mokyklas kelią pra 
mynė Jurgis Alekna (1898 m. 
išėjęs gydytojo mokslą Masu 
vos -u-te) ir M. Jankauskas 
(vėliau Rokiškio klebonas ir 
dekanas). Pasirinkta Palai 
gos progimnazija. Tą ruden. 
susidarė penki apylinkės jau 
nuoliai ten važiuoti. Du vėliau 
išėjo kunigais (vienas amen 
kiečiams gerai žinomas i.un. 
F. Kemėšis), vienas vaistinio 
ku, vienas inžinierium (Kai 
rys), o vienas, keturias klases 
baigęs, pasiliko ūkininkas. 1 
traukini Įlipus, progimnazijoj 
jau mokęsis Simas Kebia, pa 
reiškė : „Dabar kalbėsimės i u 
siškai“. Studentai Palangoje 
taip ir darė: „bendrabutyje, 
gatvėje, mokykloje, žaisda 
rni.“ (p. 41).

Vis „labjau lenkėjančioje“ 
Palangoje autorius mokėsi petį 
keris metus ęl889 — 1894,. 
Progimnaziją įkųręs grafas 
Tiškevičius 1886 m. Studentu 
būdavo apie 150 — veik visi 
sulenkėję žemaičiai ir keli ty 
tų augštaičiai. Daug sieke 
eiti kunigais, kiti norėjo būti 
vaistininkai. Studentu buvęs 
Jurgis Šaulys (vėliau Lietuvos 
diplomatas, sudaręs dideli litu 
anistikos knygyną, dabar I en 
nsylvanijos u-to nupirktą). 
Mokėsi kiek ir A. Smetona, 
bet Kairys nepapasakoja susi 
tikimų ar santykių su jais. S+t 
dentus veikęs rusiškumas uxi 
kykloje ir lenkiškai poniški., 
miestelėnų klimatas. Nei „Auš 
ros“, nei „Varpo“ Kairys era 
nematęs. Skaitęs veik visų to 
meto studentų rusų kalba skąi 
tytas amerikiečio Fėnimore Co 
operio ir Mayne Reido indėnų 
apysakas, ir prancūzo Jules 
Vernes nuotykių pasakojimus. 
Autoriui ypatingo įspūdžio 
palikęs prancūzų tautinis <.pa„ 
apie karžygį Rolandą. Kas ou 
vo ir pasiliko lietuviško — bu 
vo iš tėvų ar kaimo atsineštas 
palikimas.

Progimnaziją baigęs,. Kairys 
išgyveno su tėvu kovą neiti $ 

kunigus. Norėjo Įstoti i Lie 
j ojos gimnaziją, kur mokės, 
kaimynas Jonas Biliūnas, bet 
nepriėmė. Tat Įstojo į Šiaulių 
gimnaziją (1895—1898). Čia 
jau veikė vyresniųjų studentų 
intelektinė Įtaka (p 80) ir.ky 
šojo aiškios tautinės grupės: 
sulenkėję lietuviai, rusai ir žy 
dai. šeštoje klasėje, patyz 
džiui, buvo 7 katalikai, 6 rusai 
ir 2 žydai. Penktoje iš 12 kata 
likti 9 buvo sulenkėję lietuviai, 
3 lietuviai. Studentai turėję 
slaptą knygynėlį (jį padėjo 
įkurti J. Vileišis — 1870 m.?, 
Būriavosi i slėptas lavinimo 
kuopeles. Kairiui gimnaziją 
baigiant (1898 m.) pradėjo rei 
kštis ir „litvomanija“. Ketvir 
tą klasę persiritusius veike nu 
ras patekti i Peterburgo ar 
Maskvos universitetą ir išeiti 
augštąji mokslą.

Kairiui studentui pavyko ne 
blogai ekonomiškai apsirūpiu 
ti (tėvas davė pradžiai 150 r. 
ir tarė: daugiau nebus). Du me 
t us gyveno Dr. Šalkauskio, ki 
tus Gubernijos bravoro alučiu 
rio šeimoje.- (Austrijos lemto 
Gliamano). Atsilygino prižiū 
rėdamas tų šeimų sūnų panto 
kų ruošą. Šalkauskio Kazvs n 
Stasys vėliau atlietuvejo ii ta 
po Lietuvos u-to profesoriais, 
Stasys — filosofas ir ateitinin 
kų ideologas. Daktaro šeimoje 
Kairys išsilavino ir literatūri 
nėję lenkų kalboje. Skaitė 3cn 
kevičiaus, Prūso, Mickevi 
čiaus ir Kraševskio kūrinius 
bei susipažno su mūsų Didžio 
sios Lietuvos Kunigaikštijos 
garbingos istorijos vaizdais.

Perskaitė (rusų kalba; ir 
anglo Bucklio „Civilizacijos is 
torija Anglijoje”, kuri, saku 
„atomine bomba augštyn ko 
jom apvertė mano religini pa 
šaulį” (p. 87). Ypač paveikęs 
Bucklio teigimas, būk „tiek 
gamtos, tiek žmogaus gyveni 
mą lemia tam tikri, žmogau^ 
protui prieinami pažinti, dės 
niai. Žmogus gali juos paveik 
ti, bet jų nekeičia nei pašto 
viai, nei laikas nuo laiko įsiki 
šanti kuri nors antgamtinė pa 
jėga. Kas dėsnius nustatė, Bu 
ekliui aišku: nepasiekiąmai to 
bula Dievybė, Augščiausias 
Protas“ (p. 89).

Su tėvu nemalonią Į kum 
gus neiti kovą išgyvenusiam 
jaunuoliui, Kairiui, be abejoji 
mo, Buckle tuo momentu bu 
vo midutis, stiprinęs pasitikėji 
mą savo proto galia. Niekas 
neginčys, kad žmogaus protas

daug padarė ir daro (net Die 
va pažįsta). Būtų Įdomu patir 
ti, kas būtų įvykę, jei autorių 
atomine bomba būtų smogęs 
kito anglo — dramaturgo poe 
to Šekspyro — Hamleto lupu
mis tartas pareiškimas: „Pa 
šaulyje daugiau dalykų negu 
protas išneša. Bet su Kamiu 
nutiko ką Kristus sakė: „Nie 
kas negali ateiti pas mane, jei 
tėvas, kuris mane atsiuntė, jo 
nepatrauks” (Jonas, VI. 44;.

Oksfordo u-to išleistas ,,C_ 
mpanion to English Literatu 
re“ (1950 m.) apie BucklĮ sa 
ko: „Henry Thomas Buckle 
(1821 -z- 1862) neturėjo mo 
kyklinio ar universitetinio išsi 
lavinimo. Laiką pašventė kelio 
nėms po Europą, kur pramoko 
svarbesnes kalbas. Pirmasis jo 
„Civilizacijos istorija Anglijo 
je“ tomas išėjo 1857 metais, 
antras 1861 m. čia tebuvo įva 
da daug platesniam darbui, ku 
ii autoriaus mirtis Damaske 
(Sirijoj) nutraukė. .Bucke kri 
tikavo istorikų iktam prisilai 
komas pažiūras ir siekė suda 
ryti moksliškesnį pagrindą. 
Ypač ragino domėn imti kraš 
tų gamtą, klimatą, žemės tier 
lingumą. Antru tomu savo leo 
rijas vaizdavo, aprašydamas is 
panų V-XIX a. škotų iki 
XVIII a. civilizacijas“.

Kadangi Kairio atsimini 
muose maža literatūrinio vaiz 
dingumo, suprantama, kodėl 
jam patiko Bucklio teigimas, 
būk žmogaus vaizduotė tik „la 
bai kuklų" vaidmenį vaidina— 
teigimas, su kuriuo, aišku, ne 
sutiks poetai ir rašytojai. Pa 
vyzdžiui, vieton save 
įspūdžius pavaizduoti apie pir 
rnąsyk pamatytą Baltijos jūrą 
ties Palanga, Kairys pasiganė 
dina pasiskolintu vaizdu iš vaiz 
duote apdovanotos rašytojos 
Bitės. Kitoje vietoje pasakoja,
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Pagamintos švelniam prilaiky
mui - elast. juosmuo, patent, 
pati užsidaranti „CrissxCross” 
anga suteikia patogią išvaizdą 
- iš puikios kokybės šukuotos 
medviln. Lengvai skalbia 
si - nereikia lyginti. Pat

'■ var. Tinka prie Jerseys.

CRISSXCROSS 
(Patented' *1945) 

Prancūziškos kelnaites

kad šventoriuje sumos metu 
(tik priklaupdami per Pakeli 
mą) kalbėjosi su būsimu rašy 
toju Jonu Biliūnu. Kalbėjosi 
apie ką? Kas du jaunu, gabiu 
bundančios Lietuvos jaunuo4
liu studentu tada jaudino? Ty 

r protas ir vaizduotė
patyli daugelyje įdomių atsimi 
nimų vietų. Pateikiami pliki 
grobiai.

Kita, autoriaus pasauiėžni 
r-> naveikusi rusų kalba per 
skaitytoji, knyga, buvusi pran 
cūzo Renano „Kristaus gyve 
nimas“ (prancūzų kalba ji iš 
ėio 1863 m.). Sako: „Niekas 
iki šiol nepaaiškino man taip g e 
rai Kristaus esmės, kaip Lena 
nas” (p. 113), kuris krikščio 
nybei skiria liaudies išlaisvinto 
jos vaidmenį”, Kairys, tačiau, 
pasirinko ne krikščionybę, bet 
marksizmą liaudį laisvinti. Tie 
sa, marksizmą stipriu lietuvis 
ku nacionalizmu aprėdytą. 
Prieš rusų „molebną*’ (maldą) 
pirm pamokų 1897 metais šlau 
lių gimnazijoj išėjęs, Kairys sa 
ko: „Viena man pasidarė ais 
ku: turiu būti lietuvis — visur 
lietuvis: savyje, gatvėje, visu 
moję, o ypač kur lietuviai ak 
menirnis apsvaidomi ar put 
vais apdraustom!“ (p. 142). 
Renanas ėjo i kunigus, bet ka 
talikybei nugarą atsuko, įtikė 
damas, kad, mokslui ir atrink 
tai inteligentijai kelrodžiai! 
jant, galima išgydyti visas vi 
suomenės ligas. Tikroji nuouė 
mė jam buvo prisirišti prie bi 
le dogmos, nes, sako, tikyba, 
istorija ir pats mokslas negab 
gyventi be klaidų. Buvęs Ans 
lijos karaliaus kapelionas, di. 
D. C. Carpenter, savo veikale 
„Christianity" (1953 m.) sa 
ko: „Renano pavaizduojamo 
Kristaus niekados nebuvo. 
Morkų pradedant, Šv. Povilu 
baigiant, visi liudininKai tą pa 
tį sako: „Kristus buvo iš dan

MONTREALIN ATVYKS KONCERTUOTI ANDRIUS 
KUPREVIČIUS

Koncertui jau paskirta data ir paimta salė.
Žinomasis pianistas virtuo 

zas Andrius Kuprevičius, gy 
venas Clevelande ir dirbąs Cle 
velando (konservatorijoje for 
tepiono profesorium, dabar pa 
stoviai koncertuoja, beveik 
kas savaitę.

Po labai sėkmingų koncertų 
Clevelande, A. Kuprevičius no 
rėjo atvykti koncertuoti į Mo 
ntrealį, bet Montrealis baiį, 
damas šios žiemos 
sezoną ir besiruošdamas vasa 
ros atostogoms, yra perdaug 
persikrovęs visokiais parengi 
mais. Sunku rasti laisvesnė die 
na. Todėl nusistatyta koncci 
tas nukelti į ankstyvąjį rudenį.

Paaiškėjus visoms sąlygų 
ms, Andriaus Kuprevičiau:; 
koncertas yra sutartas Montre 
alyje ateinančio rugsėjo mene 
šio 20 dieną, ilgai netrukus po 
Darbo Dienos, kada Hamilto 
ne įvyks šeštoji Kanados Lie 
tuvių Diena. Rugsėjo 20 diena 
bus sekmadienis, ir koncertas 
įvyks dienos metu, 4 valandą 
Plateau salėje. Koncertas ža 
da būti puikus, nes A. Kupre 
vicius labai daug dirba ir yra 
padaręs labai didelę menišką 
pažangą.

NAUJA ĮDOMI 
ATSIMINIMŲ KNYGA
Prieš metus laiko „Neprik

gaus žemėn nužengęs Dievo si. 
nūs, atėjęs sunaikinti velnio 
darbus, padaryti žmones Die 
vo vaikais ir amžino gyvenimo 
paveldėtojais“.

Kur buvo varpininko Šerno 
mėgtoji „Audiatur et altera 
pars“? Kairio neparyškintas 
Strachovas ir kapelionai, ku 
riems stigę nuoširdaus tikybi 
nio entuziazmo“ ir studentų 
pripažįstamo „intelektinio au 
toriteto“ (p. 97). Tokiu būdu, 
į Bucklio teigimą, kad „istori 
jos esmė yra gamta veikiama., 
žmogus ir žmogaus veikiama 
gamta“, (p. 88), turbūt, niekas 
Kairiui nepasiūlė pasvarstyti 
Šv. Povilo laiško romėnams 
(VIII, 19-21: „Sukurtasis pa 
saulis su išsiilgimu laukia iki 
pasireikš Dievo vaikai. Jis gy 
vena viltimi, kad gamta savo 
keliu bus išlaisvinta iš gedimo 
priespaudos ir su Dievo vai 
kais dalyvaus jų garbės laisvė 
je. To belaukiant, kaip žinome, 
visa gamta bendru skausmu ai 
manuoja“. (D. b.]

lausomoje Lietuvoje" ilgesių 
laiką ėjo Lietuvos nepriklauso 
mybės atsikūrimo laikų Kraš 
to apsaugos ministerįo pulki 
ninko K. Žuko prisiminimai tų 
laikų, ypač tų kovų, kurios 
anuomet vyko Lietuvoje. Atąi 
minimai buvo įdomūs. Bet tai 
buvo tiktai jo atsiminimų nuot 
rupos, tiktai atskiri fragmen 
tai.

Dabar K. Žukas išleido visą 
knygą atsiminimų — „Žvilgs 
nis į praeitį“ „Žmogaus ir ka 
rio atsiminimai. Medžiaga ią 
torikams“. Knygą išleido „Ter 
ra“, 480 puslapdų, įrišta kie 
tais viršeliais. jfe

K. Žukas, kitų atsiminimų JT 
pavyzdžiu, atsiminimus prade w 
da nuo savo jaunystės, o po 
to eina kiti stambūs skyriai. 
Nepriklausomybės kovų pra 
džia. Laisvės dienos ir 1926 
metų gruodžio 17 dienos pei 
versmas 30 metų perspekty »o 
jo. 1 skyrius turi 28 temas, ii 
skyrius — 48 temas, III aky 
rius — 95 temas. Tai labai gy 
vai parašyta ir lengvai skaito 
ma knyga, tikrai vertinga isto 
rijai, bet įdomi visiems lietu 
viams, ypač jaunimui.

ARCHITEKTAS 
V. ŽEMKALNIS,

netekęs Australijoje darbo, ne 
gaudamas jokios pensijos, bet fl| 
gavęs iš Lietuvos pasiūlymą, ™ 
kad bus grąžintas į Vilniaus 
vyriausiojo miesto planuotoju 
pareigas, kurias jis turėjo 
prieš išvykimą iš Lietuvos, — ' 
patikėjo ir išvyko į Lietuvą. Į 
Vakarus iš Lietuvos jis vyko 
rūpindamasis išgelbėti sūnų, 
kuris vokiečių buvo suimtas 
ir, vokiečiams traukiantis is 
Lietuvos, buvo išvežtas į Va 
karus — į Vokietiją. Sūnų jam 
pasisekė išgelbėti iš vokiečių 
kalėjimo, bet sūnus nesutiko 
grįžti su tėvu į Lietuvą ir pa 
siliko Australijoje.

Pažiūrėsime gi, ar bus ištz 
sėtas sovietinis žodis ir ar ai 
chitektui, kurio suprojektuo 
tus Vilniaus planus skelbia 
okupantas, ar jis tikrai bus pa . . 
skirtas į vyriausiojo Vilniaus ■ ■ 
miesto planuotojo pareigas.

„KNYGŲ LENTYNA“,
kuri daugiau kaip 10 metų eju 
atskiru leidiniu, nesant didės 

Nukelta į 5-tą psi.

Zabrinskiai buvo turtuoliai, aristokratai. Bet dabar ligoninė 
žmonių. Kur išbėgiojo sanitarai, seserys, gydytojai? Dar gi 
yra ligonių — sužeistų, dizenteirkų. Kaip baisu, vėl beldžia 
si! Padėkim, iš Živago nėra kas paimti. Jis mintimis jau 
Maskvoje arba kelyje. Bet Galiullinas! Kaip jis gali taip 
ramiai miegoti, kai taip beldžiasi. Bet ką čia. Gahullino ir 
pėdsakai dingo. Ji gi pati su Živago ji pervilko, jam civilius 
drabužius parūpino, jį slėpė, kai stotyje įvyko minios teis 
mas ir užmušė komisarą Ginčą, o Galiullina vijosi šaudyda 
mi nuo Biriučio iki Meliuzejevo ir paskui jieškojo visame 
mieste. Galiullin! Laimei per miestą tada vyko šarvuočių 
divizijonas. Užstojo gyventojus, suvaldė piktadarius, kitaip 
— akmens ant akmens nebūt likę.

Audra apsiramino. Perkūnijos smūgiai silpnėjo. Lietus 
protarpiais nustojo lijęs, tiktai nuo dangčių varvėjo srove 
mis. Begarsės'žaibo atošvaistės tiktai apšviesdavo momea 
tais madmuazel kambarį. Bet ilgesnį laiką nutilęs beldimą 
sis paiskartojo. Kažkas vėl beldėsi stipriai ir dažniau. Vėl 
pakilo vėjas ir pradėjo lyti. .

— Tuojau! — nežinia kam suriko madmuazel ir išsigan 
do savo balso. Staiga jam sušvito mintis. Apsivilkusi chala 
tą ir įsiavusi į šliures, ji bėgo budinti Živago, kad būtų dią 
siau. Bet jis taip pat išgirdo beldimąsi ir jau leidosi laiptais.

— Živago, Živago! Beldžiasi į froninets dūręs, aš vic 
na bijau atidaryti, — ji rėkė prancūziškai. — Gal tai Lara 
ar Galiullinas.

Gydytojas padavė žvakę palaikyti madmuazel, o pats 
atidarė duris. Vėjo smūgis išrovė iš jo ranku duris, užpūtė 
žvakę ir apipylė lietum.

— Kas ten? Ar kas nors Čia yra? — šaukė madmuazel 
ir daktaras į tamsą, bet niekas neatsakė. Staiga jie išgirdo 
tą patį beldimąsi kitoje vietoje gal į užpakalines duris ar į 
langą.

— Matyt, tai yra vėjas, — pasakė daktaras. — Bet dėl 
visiškos ramybės nueikite ir įsitikinkite, o aš čia palauksiu.

Madmuazel nuėjo, o daktaras išėjo laukan. Pripratu 
sios prie tamsos, jo akys aiškiai pamatė brėkštantį rytą. Dc 
besys, lyg kažkieno vejami, galvatrūkčiai bėgo. Suardyti jų 
gabalai taip žemai plaukė, kad vos nesiekė medžių viršūnių. 
Lietus liejosi ant medinės sienos ir iš pilkos ją darė juoda.

— Na kaip? — paklausė daktaras sugrįžusią madinua 
žel.

— Jūs teisus. Nieko nėra. — Ji papasakojo, kaip ji ap 
ėjo visą namą ir rado išmuštų'langų ir prilyta lietaus.

— O čia nutrūko langinė ir mušasi į sieną. Matote.- 
Tai viskas aišku. ■

Jie uždarė duris ir nuėjo, apgailestaudami, kad nerimos 
sukeltas veltui. Jie tikėjosi, kad atidarius duris, į kambarį 
įeis jiems pažįstama moteris, perlyta, išvargusi ir jie ją pra 
dės klausinėti. Kai jie uždarė duris, šis įsitikinimas liko lau 
ke, kaip vandeninis įrašas arba ženklas, kuris jiems vaidinu 
si grįžtant į savo kambarius.

10
Netiesiogiu kareivių neramumų stotyje kaltininku buvo 

laikomas Biriučino telegrafistas Kolia Frosenko. Kolia bu 
vo žinomojo Meliuzejevo laikrodininko sūnus. Meliuzejeve 
visi jį žinojo nuo vaikystės. Meliuzejeve buvo įprasta ma 
tyti Kolią bet kokio oro metu lengvai apsirengusį, be kepu 
rėš, lengvais brezentiniais bateliais, su dviračiu. Nesilaiky 
damas vairo, sukryžiavęs ant krūtinės rankas, jis važiavo 
plentu ir dairėsi į stulpus ir laidus, tikrindamas, tinklą. At 
sišakojimu geležinkelio telefono kaikurie miesto namai buvo 
sujungti su geležinkelio stotim. Valdymas šios šakos buvo 
Kolios rankose, stoties valdymo aparatinėje. Kolia darbo tu 
rejo daug. Darbo pobūdis sudarė jam savaimingą kalbą — 
trumpą, kapotą, pilną mįslingumo. Savo nutylėjimais jis 
sumažino visus gerus Galiullino norus, ir, galimas dalykas, 
prieš savo valią davė lemtingą sekusiems po to įvykiams 
eigą.

Galiullinas prašė iššaukti prie telefono komisarą, kurį 
norėjo paprašyti palaukti, nes jis tuojau išvažiuoja pas j|. 
Kolia atsisakė išašukti Ginčą tuo pretekstu, kad linija uziin 
ta signalais traukiniui, kuris eina į Biriučius, o pats tuo tar 
pu visomis jėgomis tą traukinį, kuris vežė kazokus, stengėsi 
prilaikyti. Kai ešalonas vis dėlto atėjo, Kolia negalėjo pa 
slėpti nepasitenkinimo.

Arklius vedė iš vagonų. Jie spėrėsi, nėjo. Piestu stu 
jaučius arklius vedė per bėgius. Jie baidėsi dviem eilėm bai 
giancių irti vagonų, nustumtų i atsarginius surūdijusius bė 
gius. Medžio irimas, plaunant lietums, kirminų graužimas ir 
drėgmė medį grąžino į buvusią miško būseną, prasidedančią 
kitapus vagonų sudėties. Pamiškėje kazokai pagal komandą 
užsėdo ant arklių ir nujojo į kirtimus. Nepaklusniuosius iš 
du šimtai dvyliktojo apsupo. Raitieji miške visada atrodo 
augštesni, negu atviroje vietoje. Kareiviams jie palarė įspu 
dį, nors jie patys bunkeriuose turėjo šautuvus. Kazokai išsi 
traukė kardus. Ant vidury grandinės sukrautų malkų už 
šoko Ginz ir prabilo i aplinkinius. Jis kalbėjo apie karo prie 
volę, apie tėvynės svarbumą ir kitus augštus dalykus. Čia 
šios sąvokos pritarimo negavo. Žmonės karo metu pasidarė 
grubūs ir nejautrūs. Keturių mėnesių pataikavimas juos de

„Visi chamai ir kiaulės. Matai, koks po 
Pradžioje pavieniui,

moralizavo. Gine jaute, kad kalbe per ilgai ir tuo buvo'he 
patenkintas savim, bet manė, kad tai reikia padaryti. Jis 
Kalbėjo, kad yra įvesti karo-revoliuciniai aeismai ir mirties^ 
bousmės atsakomybė. Jie turi atiduoti ginklus ir išduot^ 
kurstytojus. Jeigu jie to neparys, tai jie bus, Ginčas sakė, 
išdavikai, nesąmoningas gaivalas ir įsivaizdavę chamai. Nuo . 
tokio tono žmonės buvo atpratę. Kilo kelių šimtų balsų kau 
ksmas. „Pakalbėjo. Gerai. Uuteks”, — vieni rėkė bosais ir 
beveik be pykčio, bet pasigirdo isteriški augštų diskantų bai 
sai. Šie rėkė: „Girdėjote, draugai, kaip krauna? Kaip se 
niau! Neišnyko kariiinkų tono būdas! Tai reiškia mes iš 
davikai? O tu pats iš kokių, jūsų blogorodije? Bet ir ką čia 
su juo postringauti. Ar nematai, vokietis, pasiųstas! Ei, tu, 
parodyk dokumentus, mėlynasai kraujas! O jūs, ko išsižio 
jote, tvarkdariai? Imkite, riškite, valgykite mus!“

Bet ir kazokams enesėkminga Ginčo kalba darėsi vis 
mažiau patraukli, 
nas!“ — šnabždėjosi jie tafrp savęs, 
vėliau jau grupėmis jie kišo kardus į makštis. Vienas po ki 
to sėdo nuo arklių. Kai jų daugiau susipėstino, jie pasistū 
mėjo pirmyn, susimaišė su maištininkais ir prasidėjo brolia 
vimasis. ,

„Jūs turite kur nors išnykti nežymiai“, —^“kalbėjo G^į 
cui kazokų karininkai. — „Čia netoli jūsų mašina. Greiičaų 
pasitraukite”. Ginče taip ir pasielgė. Bet išdidumas jam ne 
leido slėptis. Jis ėjo susilaikydamas. Ligi stoties buvo arti, 
prie jos buvo miškas. Pamiškėje jis pirmą kartą atsisuko. 
Paskui jį ėjo kareiviai su šautuvais. „Ko jiems reikia?” — pa 
galvojo Ginčas ir paskubino žingsnį. Perėjęs vagonų eiles, 
jis jau pradėjo bėgti. Paskui pasriodė ir persekiotojai. Gine 
užšoko ant augšto perono. Povarichin ir Kolia jam davė 
ženklus, kad jis trauktųsi į stoties patalpas, kur jie jį galėjo 
paslėjti. Bet ir čia kartų kartomis išauklėtas garbės jaus 
mas, miestietiškas, pasiaukojantis jam sudarė kliuvinį išsi 
gelbėti nuo mirties, širdis nesidavė suvaldoma. Reikėjo 
jam šaukti: „Broliai, apsigalvokite, koks aš šnipas“, — pa 
galvojo jis. — „Ką nors širdingesnio, kas juos sulaikytų”.

Prie stoties, po varpu, stovėjo kubilas vandens, gerai ap 
dengtas. Jis užšoko ant kubilo ir į besiartinančius nukreipė 
kelis šiltus sakinius. Kareiviai sustojo, nuleido šautuvus, 
ypač, kad už dviejų žingsnių buvo atviros durys, į kurias jis 
lengvai galėjo įbėgti ir pasislėpti. Bet Gine atsistojo ant 
dangčio krašto ir jį pervertė. Viena jo koja įsmuko į kubi 
lą, kita pakibo ant kubilo briaunos. Jis atsisėdo raitas ant 
briaunos. Kareiviai šį įvykį sutiko skardžiu juoku ir pryša 
kinis šūviu jį nudėjo, o kiti šoko pribaigti štikų dūriais. D. b.
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NIAGAROS PUSIASALIS
PRIEŠ ŽYMIUS DARBUS

Galu gale pavasaris eina n 
Niagaros laukais. Žiema šie
met buvo visur labai aštrių 
dantų, bet retai kur buvo to 
kia kieta, kaip šiame krašte. 3e 
ni žmonės neatsimena tokios 
žiemos. Ji prasidėjo anksti n 
baigiasi tik dabar. Mat Niaga 
ros pusiasalis yra didelių ezc 
rų skersvėjyje. Kaip tarp at 
virų durų. Kur buvęs, kur at 
buvęs šiaurės vėjas atlėktu 
plačiomis lygumomis nuo 11 ud 
šono įlankos kelio galą šią žie 
mą pasirinko mūsų ežeius. 
Bet dabar jau, kaip sakyta, pa 
vasario viršus ima rodytis gi 
lutinai ir Įtikimai. Meškerioto 
jai jau vėl apniko žuvingus 
ežeru krantus. Greit sužaliuto 
Niagaros Pusiasalis priėmim 
ui milionų turistų ir vėl viste 
ros bus linksma gyventi.

Nedarbas spaudžia ir ši kiaš 
<ą šiemet labjau negu kilai:; 
kuriais metais. Laimei pagun 
dinis daugumos lietuvių duo 
nos šaltinis — McKinnon fan 
rikas dirba neblogai ir žada 
dirbti dar geriau. Nežiūrint tu 
yra šiame krašte lietuvių, ku 
rie nedirba jau antri metai. Su 
pavasariu laukiama reikalų pa 
gerėjimo. Mūsų žmonės labai 
nebūkštauja: neretas jau tmi 
tvirtus pagrindus po kojomis. 
Užtat ir lietuvybės darbas su 
me krašte visad žaliavęs, šie 
rhet žada bujoti dar labjau. Lie 
tuvybės darbas jau patapo mū 
su čia gyvenimo neatskiriama 
dalimi. Pasirodo, anglais išvirs 

kad ir norėtum, ne taip jau 
lengva. Širdis vis prie sav i 
traukia. Po darbų po pertrau 
kų žiūrėk, vieni kitų jieško. 
Smagiau pabuvus savų būrj 
belaukiant, kada tai Lietuvai 
ateis geresni laikai.

Visuomenini darbą žmones 
išmoko dirbti pralenkdami pa 
čius mokytojus. Parengimų

mastas vis didėja, nes jų paiai 
kymo entuziazmas nesumaže 
jo, bet turbūt tik padidėjo nuo 
tėvynės netekimo laikų. Lietu 
vio charakterį palaužti, pasu o 
do, nėra taip jau lengva. Lit 
tuvis kantriai laukia tėvynei 
laisvės dienų.

Šiemet — šiame krašte bus 
eilė stambių parengimų, Pnde 
jus C-ją Lietuvių Dieną kaimy 
niniame Hamiltone, atrodo, 
šiais metais lietuvių kultui imu 
ir tautinio darbo svoris Kana 
doje gerokai nukryps į šį gi a 
žų kraštą.

Šalia įvairių organizacijų gc 
ros veiklos, Šiemet stipriau pa 
judės ir Niagaros Pusiasalio 
parapija, kurios klebonu šie 
met vėl yra tėvas Barnabas Mi 
kalauskas O.F.M. Mat šiemet 
išpuola tos parapijos 10-meti.,.

Be to kasmet ruošiama pa 
rapijos šventė, kuri šiemet įvy 
ks rugpjūčio 1 dieną St. Step 
hen salėje prie pat Wellando, 
pasirodo, yra pagrindinė pagal 
ba parapijos išlaikymui.

10-metis įvyks pradžioje 
spalio. Būtų gera visiems too 
datos įsidėmėti, išvengimui su 
sigrūdimo i vieną laiką.

Girdėti šiemet mūsų paraki 
ja bandys įsigyti vargonėlius 
koplyčiai visiems nesunkiu ir 
prieinamu keliu. Tuo būdu ma 
sų parapija žada ir šiemet ženg 
ti į priekį, kaip ir praeityje 
gražiai ir solidariai visų mūsų 
gyvenimo labui.

Praeitą sekmadienį įvyko 
pirmasis posėdis šiais metais 
naujai išrinkto parapijos komi 
teto. Posėdyje dalyvavo visi 
komiteto nariai, pirmininkau 
jaut klebonui tėvui Barnabui 
Mikalauskui. Buvo aptartas šių 
metų veikimo planas. Tai bu o 
tikrai vieningas ir širdingas pa 
sitarimas. Parapijietis.

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

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

kad pamatytumėte skirtumą.

MAMYTEI PRIE BALTIJOS JŪROS

Norėčiau, priskynus tulpių raudonųjų, 
Skubėti padangių žvaigždėtais takais, 
Už jūrų marių už tolių melsvųjų, 
Pas tave. Mamyte, ilgesio sparnais.
Baltijos pakrantę tavo akys seka. 
Kalbini žuvėdras gimtąja kalba. 
Klausi, ko tos bangos virpėdamos šneka, 
Ko vaitoja jūra, kai kyla audra?
Gintarai, lyg auksas, lyg ašaros tyros,
Tai meilė manoji audrų sukuty.
Tau brangi Mamyte, lai po kojų byra.
Surinkus paslėpki juos savo širdy.
Jie pritars, lyg stygos, tavo sielos aidui, 
Lyg kanklės vaidilų nemariam kape. 
Teneleis jie liūsti ašarotam veidui, 
Kada tavo mintys skrenda pas mane.

Oi, Mama, mamyte, už melsvųjų tolių!
Gal jau nematysiu aš daugiau Tavęs?
Vien tik sapnu plazdant išbučiuoti noriu 
Tavo pilko veido brangiąsias raukšles.

Pranė Tekutienė-Juronmtė.

St. CATHARINES, Ont.
KUR VAIKAI?

Aną šeštadienį į mokyklą at 
ėjo tik du vaikai. To betrūko! 
Per eilę metų kūrėm savo nu 
kyklą, sielojomės sąlygomis, 
jieškojome mokytoju. Neleng
vai galų gale tą visą surado 
me. Vaikų skaičius paugo no 
mažiau dešimteriopai. Ir štai 
— į mokyklą atkanka du vai 
kaiI Tiesa ■— tą dieną pasitai 
kė vakaras, kurio programą iš 
pildė ir keli mūsų bendruome 
nės vaikai, bet dauguma nieko 
neveikė. Į mokyklą eiti reikia 
atkakliai, nes lietuviškos mo 
kyklos valandos labai negau 
sios.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
mūsų bendruomenėje neretoje 
šeimoje ne tėvai, bet vaikai ta 
ria lemiamą žodį. Tai liūdnas 
reiškinys, jei taip ištiktųjų ou 
tų.

Antra vėl; reiktų didžia; 
įvertinti lietuvės mokytojo., 
pasiaukavimą savo pareigoms. 
Menkas noras mokyti du va, 
kus, kai dvidešimt vėjus vaike 
pavasario pakiemiais. Ištikrų 
jų nė vienas vaikas netuietų 
praleisti nė vienos lietuviškos 
pamokos ir nei vieni tėvai ne 
turėtų to nepastebeti. Rūta.

LONDON, Ont
SUKORĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Balandžio viduryje du Lon 
dono jaunuoliai — Regina Na 
rakaitė ir Arvydas Gudelis su 
kūrė gražią, lietuvišką šeimą. 
Jaunasis yra prieš trejetą rnc 
tų baigęs Londono Universi 
tetą ir dabar dirba Imperial 
Oil Co. atsakingą ir gerai ap 
mokamą darbą. Jaunoji yra 
baigusi gailestingųjų seserų 
mokyklą ir jau porą metų dil
ba ligoninėje.

Vestuvinis pokylis vyko la

bai puikioje salėje. Svečių, ku 
rių buvo tikrai gausus būrys, 
nuotaika liko nepaprastai paki 
lt. Jaunieji gavo gražių dova 
nu. Povestuvinės kelionės jau 
nieji išvyko į Bermuda.

Atrodo, kad Londono lietu 
viai neteko dviejų puikių tai. 
tiečių, nes jaunieji žada apsi 
gyventi Samia mieste, kur jau 
nasis turi darbą. Jauniesiems 
linkėtina saulėto gyvenimo.

L. E-tas.

Kai praėjusiais metais J. So 
daičio vadovaujamas choras 
neatsisakė dalyvauti Vasario 
16-sios šventės minėjime, vė 
liau Motinos Dienos minėjime, 
choro vadovas ir visi choristai 
už pasirodymus iš patriotinių 
lietuvių susilaukė užtarnautos 
pagarbos."- Ir ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai šį chorą už 
lietuviškas dainas gražiai įver 
tino. Labbatt’s kompanija cho 
ristams suruošė vaišes. Š. m. 
balandžio 4 d. naujame, inodcr 
niškame p. p. B. Badikonių ..a 
me įvyko šios vaišės.

Bronius ir Veronika Bediko 
niai yra senosios emigracijos 
lietuviai, bet lietuvišką veiklą 
su nuoširdumu remia ir visur 
patys dalyvauja. B. Bedikoa.s 
yra buvęs Windsoro Lietuvių 
B-nės valdybos sudėtyje, vice 
pirmininko ir reikalų vedėjo 
pareigose, 1955 m. rugpjūčio 
24 d., laimei padedant, po sėk 
mingų pastangų susilaukęs iš 
Lietuvos ten karo užkluptą sa 
vo mylimą žmoną Veroniką.

Visuomet malonūs p. Bedi 
koniai, talkininkaujant p. Biru 
tei Januškienei ir Eug. Butavi 
čienei, pobūvį paruošė tikrai 
jaukiai, visi dalyviai buvo la 
bai patenkinti ir laiką praleido 
tikrai smagiai. Dėka sumanių 
šeimininkių, prie gražiai pa 
ruoštų stalų nevien pasivaišin 
ta, bet pasakyta gražių patrio 
tiškų kalbų. Labatt's kompani 
jos atstovas — Essex County 
New Citiziens Association pir 
mininkas Ch. Drakish pareis 
kė, kad choras tarptautiniame 
pasirodyme parodė lietuvių 
kultūrą ir papročius, savo dni 
na ir spalvingais drabužiais su 
dominęs visus pasirodyme da 
Jyvavusins kanadiečius. Dėko 
jo P. Januškai už energiją n 
bendradarbiavimą šioje įvairią 
tautybių organizacijoje nuo 
pat jos susiorganizavimo, j. 
Sodaičiui ir visam chorui už 
dalyvavimą ir gražų atstovavi 
mą pasirodyme lietuvių gru 
pės ir linkėjo sėkmingo daroo 
ir jei bus reikalinga pažadėjo 
visuomet padėti. Windsoro L. 
B-nės V-bos pir-kas Vyt. Ka 
činskas dėkojo šio pobūvio or 
ganizatoriams, šeimininkėms, 
choristams ir choro vedėjui J. 
Sodaičiui ir linkėjo geriausius

WINDSOR, Ont.
GRAŽUS POBŪVIS

sėkmės. Choro vadovas J. So 
daitis pareiškė, kad lietuviški 
reikalai jam yra pirmoje vieto 
je ir kur tiktai bus reikalinga, 
visuomet pasiryžęs padėti.

J. Sodaitis yra prityręs cho 
rų vaodvas, ilgą laiką būdamas 
vargonininku Birštono, vėliau 
Musninkų parapijose ten tui e 
jo suorganizavęs puikius cho 
rus, pasitraukęs į vakarus nuo 
latos vadovauja chorams Dani 
joje, Australijoje, Winnipege 
ir čia Windsore.

Windsoro Lietuvių B-nės bu 
vęs ilgametis V aldybos pirmi 
ninkas ir choro organizatorius 
Petras Jonuška dėkoja chuiis 
tams ir chorvedžiui J. oodal 
čiui už sėkmingą7 talką lietuvis 
kuose reikaluose, nes tik šio 
choro dėka, lietuviai praėju 
siais metais, neskaitant išpil 
dytų programų savuose nnr.eji 
muose, buvo tinkamai atslc 
vauti tarptautiniame paurody 
me. Toliau dar kalbėjo choio 
seniūnas S. Kazlauskas, sava 
noris kūrėjas Pr. Dumčius, A. 
Butavičius, J. Kuncaitis, sve 
čias iš Toronto Juozas Janus 
ka ir detroitiškis svečias Jonas 
PJeškus. Visi kalbėjusieji bn 
kėjo geriausios sėkmės einant 
su daina lietuviškuoju keliu.

Studentė 'Bronė Bedikony 
tė, vienintelė lietuvaitė studi 
juojanti antrus metuiė univer 
sitete, kartu mokytojauja 
Windsoro L. B-nės V-oos iš 
laikomoje šeštadieninėje mo 
kykloje, pasirūpino smagią lie 
tuvišką muziką, nes greta dai 
nu buvo ir pasišokta. Pobūvy 
je dalyvavo per 30 asmenų, 
kurie tikrai dėkingi pobūvio or 
ganizatoriams Labatt's atsto 
vui Ch. Drakish ir Petrui Ja 
nuškai, šeimininkėms — V. Be 
dikonienei, Bir. Januškienei, 
Eug. Butavičienei, Br. Sodai 
tienei ir Br. Bedikonytei. Po 
būvis baigtas skambia lietuviš 
ka daina ,,Lietuva brangi".

L. L.

I
 SIUNTINIAI !

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ?

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 8 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. # &

Užsakymai iš kitur primami paštu.Siuntiniai pilnai apdrausti. v
$ Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, .

Montreal, P. Q. TeL RI 4-6940. g

LIETUVOS KVARTETAS 
VYKS į BUDAPEŠTĄ

Kaip praneša L ir M, Lieta 
vos styginis kvartetas, kurį su 
daro E. Paulauskas, K. Kali 
nauskaitė, J. Fledžinskas ir M. 
Senderovas, Maskvoje laimėjo 
Rusijos ir jos okupuotų valsty 
bių bei tautų kvartetų konkur 
są — laimėjo pusę pirmosios 
vietos, nes kita pusė pirmos 
vietos atiduota Maskvos kon 
servatorijos aspirančių kvaru 
tui. Iš visko matyti, kad Lie 
tuvos kvartetas turėjo gauti 
pirmąją vietą, bet kaipgi gali 
nelaimėti rusai? Todėl pirmo 
ji vieta padalyta pusiau. . ,

Šis Lietuvos kvartetas tug 
sėjo mėnesį atstovaus, deja, n c 
Lietuvą, bet Tarybų S-gą Bu 
dapešte, kur bus paminėtos 
prieš 150 metų miręs kompozi 
torius J. Haidnas. J. Karna vi 
čius apie tai rašydamas pažj 
mi, kad Lietuvos kvartetas 
yra augštos muzikinės kultu 
ros ir labai gerai pasiruošę^, 
kai kiti kvartetai arba neišiaį 
kė konkurso arba iškrito, d? 
sugebėję išpildyti konkurso tą 
lygu.
KOMP. JULIUS GAIDELIS 
balandžio 5 d. atšventė 50 u». 
amžiaus sukaktį. Tai vienai 
stipriausių nepriklausomoj 
Lietuvoj išaugusių kompoeHo 
rių. Muzikos studijas ėjo Kam 
no konservatorijoje, studija Vu 
kompoziciją pas prof. J. Gruo 
dį. Nuo 1937 iki 1940 m. dės
tė muziką Prienų gimn., kai 
kurį laiką vadovavo Maisto 
mišriam chorui, vėliau buvo 
Kauno X gimn. muzikos cooky 
tojas, Šiaulių Muz. mokyklom 
mokytojas, Jėzuitų bažn. ebu 
ro, vėliau Meno Centro ehoio 
vadovas. Tremtyje vedė ęhoią 
Memmingene. 1950 m, atvy
kęs į JAV muzikos studijas gi 
lino Naujosios Anglijos &on 
servatorijoje ir ją baigė ma 
gistro laipsniu. Bostone vc.ua 
vyrų chorą. Yra davęs nema 
žai simfoninės, kamerinės ir 
vokalinės muzikos kūrinių.

Yra parašęs variacijas forte 
pionui, Fortepiono sonatą, kt 
lis styginius kvartetus, keletą 
simfonijų, kelias simfonines po 
emas, Giesmę apie Gediminą. 
Chorams dainų yra parašęs 
apie 50. Yra sukūręs ir religi 
nių motetų mišriam chorui.
• Alekso Mrozinsko piano siu 
dijos metinis mokinių koncer 
tas Šiemet įvyks gegužės JO 
d., šeštadienį, 5 vai. popiet 
Apreiškimo par. salėje.
• Dail. Pov. Puzinas New Yer 
ko kolizėjuje vykstančioje US 
A 1959 m. parodoje pirmą pa 
rodos atidarymo dieną fcttgc 
jų buvo pakviestas ir dalyvi 
vo aliejaus paveikslų tapymo 
demonstracijoje.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-to pusi.

nio prenumeratorių skaičiau.., 
prijungta prie Čikagos ,,Nau 
jienų” dienraščio. „Knygų len 
tynos“ skyriai jau buvo „N- 
nų*’ 50, 68 ir 92 numeriuose.

Redaktorius A. Ružaniec, di 
džiai patyręs bibliografas, pa 
stoviai bendradarbiavęs su 
prof. Vaclovu Biržiška, mano, 
kad tokis lietuviškosios bibiio 
grafijos žinių leidimo būdas 
bus naudingesnis, plačiau pa 
sieks lietuvių visuomenę ir ne 
vargins veiksnių, kurie turėjo 
,,Knygų lentyną“ finansuoti.

Gerb bibliografas apie Kana 
dos lietuvių knygų ir perioli 
nės spaudos derlių piačiau ža 
da parašyti „Nepriklausomai 
Lietuvai“. Lauksime su dėkin 
gurnu.

TIKRA VILNIAUS 
TRAGEDIJA,

kad jis nesusilaukia plačios, 
dokumentuotos ir objektyviai 
parašytos istorijos, kuri a iš 
kiai parodytų, kas amžių bėgy 
je buvo ir kas yra Vilnius. 
Kad tokia Vilniaus miesto is 
torija galima būtų parodyti vi 
sam užsieniui. Dabar esą Jur 
ginis posiryžęs parašyti plačią 
Vilniaus miesto istoriją, bet... 
kokia gali būti ta istorija, jei 
žmogus įstatytas į aklo parūk 
kūmo rėmus, iš kurių jam ne 
valia laisvu žvilgsniu pažiurę 
ii ir kad jis turi pildyti 
okupanto valią? Mūsų Vilniui 
tai yra fatališka. Lenkų okupa 
cijos metu Vilnius buvo falsi 
ūkuojamas ir dabar vyrauj.’ 
falsifikacija. Kada Vilnius su 
silauks rimtos, dokumentuotos 
ir objektyvios savo istorijos'.
po 5 dol.: V. Čiuprinskas, n. 
Dumčius, P. Januška, Pr. Kai 
rys, L. Leparskas, Z. Mištau 
tas, Dr. D. Naikauskienė, j. 
Sinkus, F. Švabauskas, inž. P. 
Vaičekauskas, E. Zatorskis; 
po 2dol.: Br. Badikonis, B. 
Dubauskas, A. Juškauskas, A. 
Kuncaitis, A. Paulaitis, St. 
Pikšrys, J. Ražauskas, Kun. 
V. Rudzinskas, N. Pundžius, 
M. Žilinskas, St. Taurinskao, 
V. Vakauzas, A. Želionis, 
Vyt. Kačinskas; 1.50 et.: R. 
Dumčius; po 1 dol.: B. Balai 
šis, E. Baltutienė, A. Butavi 
čius, R. Eidukas, Guzevičius, 
S. Kazlauskas, P. Rudokas, 1. 
Statkeviičus., J. Širvaitis, J. 
Sodaitis, A. Tautkevičius, Alb. 
Tautkevičius, V. Ignatavičius; 
po 50 et.: Br. Barisas.

Iš viso suaukota 128 dole 
riai. šios aukos yra lietuvišku 
jo solidarumo ženklas ir susi 
pratimo, liudytojas. Tautos 
Fondo nuoširdi padėka visus 
ms Windsoro ir apylinkės gc 
ros valios lietuviams už aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

« T. F. Įgal. P. Januška.

nu

AUKOJO 
TAUTOS FONDUI

Vasario 16-sios šventės 
nėjimo ir kt. metu Windsoro
ir apylinkės lietuviai aukoju 
T. Fondui: po 10 dol.: Dr. Vy 
tautas Ablanas, inž. Ant. jas 
kulis ir inž. St. Naikauskas;

DE LUXE DRY CLEANERS^
117—6th AVENUE, LACHINE f

ME7-6727

BELLAZZI-LAMY, INC | 
PO 3-5151 7679 George St, ViUe Lašale. |

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. Sav. P. RUTKAUSKAS g

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS g

Laidotuvių Direktorių j
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE v

g 4500 VERDUN Ave., Verdun.-------Tel. PO 9 1 193 į

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms khbi-tai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č1 U L t S 

yra tos srities specialistai su 22 metu 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir K 

Lietuviam s nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle*

Montreal, P. Q., Tel.: DO

praktika 
^nadoje.

<

vc.ua
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WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ KLUBO 

„LITUANICA” VEIKLA
Š. m. kovo 21 d. p. Sinkų no 

telio valgykloje įvyko klube 
visuotinis narių susirinkimas.

Klubo narių vardu, valdy 
bos pirmininkas p. Sinkus, pa 
reiškė gilią užuojautą p. Siu 
lauskams dėl motinos mirtie^ 
ir p. Tamulynams dėl jų dūk 
relės Nijolės mirties. Iš valdy 
bos veiklos pranešimo paaL 
kėjo, kad klubas dabortiniu lai 
ku turi viso 7 7 narius. Per pra 
ėjusius metus buvo suruošti 
du priziniai žuvavimai ir vic 
na prizinė medžioklė, viena ge 
gužinė, penki šokių parengi 
mai ir dvi loterijos. Žuvaviine 
prizus laimėjo p. Šerėnienė, p. 
Urbšys ir p. Kalvaitis. Me 
džioklėje pirmą vietą laimėjo 
p. Stankevičius ir antrą p. Nai 
kus. Visiems laimėtojams buvo 
Įteiktos atatinkamos dovano^.

Iš virš minėtų parengimr, 
loterijų ir nario mokesčių km 
bas turėjo pelno 924.02 dol. Iš 
šios sumos klubas paaukojo 
skautams 10 dol., vaikų Kalė 
dų eglutei 20 dol., nupirkta 
vainikas mirusiai p. šidlausKm 
nes motinai už 10 dol. ii m 
pirkta vainikas mirusiai p. Ta 
mulynų dukrelei už 10 dol. 
Klubo turto Įsigijimui buvo ir 
leista 451.15. Dabartiniu lai 
ku klubo kasoje grynais pini 
gaiš yra 422.87 dol.

Iš revizijos komisijos sura 
šyto akto matyti, kad visus kl. 
sos pajamų ir išlaidų įrašus pa 
teisina pridėti dokumentai, sa! 
do išvestas teisingai ir knygos 
vedamos tvarkingai.

Šio susirinkimo metu buvo 
išrinkta nauja klubo valdyba 
ir revizijos komisija. Naujcu 
valdybon įeina: P. Šidlauskas 
— pirmininkas, S. Sinkienė — 
sekretorė, E. Bersenienė — ka 
sininkė, V. Karalius — vede 
jas medžioklės reikalams ir J.

Baliukas -— vedėjas žuvavūno 
reikalams. Revizijos komisijom 
išrinkta: J. Radvilas, K. Staii 
kevičius ir J. Sinkus.

Naujoji valdyba turėjo jau 
du posėdžius ir yra pasiryžusi 
dirbti energingai.

Kadangi visuomenė, o ypa 
tingai moterys jau seniai p<- 
geidauja kartūno baliaus, Wcl 
landė, klubo valdyba nutarė su 
ruošti pirmą šiais metais kai 
tuno balių - gegužinę, kuris 
įvyks birželio 6 d., visiems gc 
rai žinomoje St. Stevens sa 
Įėję.

Bus įdomi programa ir dide 
lis dėmesys bus kreipiamas į 
gražiausių kartūno suknelių 
prizų paskirstymą. Bus trys 
vertingi prizai už gražiausias 
kartūno sukneles.

Kadangi laiko netaip jau da 
ug liko, visoms ponioms ir pa 
nelems reikėtų pradėti ruoštis 
šiam šauniam kartūno baliui.

Programos paįvairinimui 
bus dvi loterijos: viena iš ian 
tų ir antra piniginė loterija.

Visi vietiniai ir artimų oei 
tolimu apylinkių lietuviai pra 
šomi gausiai atsilankyti į šį 
kartūno balių - gegužinę. Čia 
ir senimas ir jaunimas turės 
progos gražiai praleisti laiką 
tikrai lietuviškoje aplinkoje.

Tenka džiaugtis, kad „Litu 
anicos” klubas išaugo į tikrai 
gražų lietuvišką vienetą, km 
taip gražiai bendradarbiauja 
Įvairių pažiūrų lietuviai.

Šis klubas įrodė, kad pade 
jus į šalį visas partines liete 
nas, lietuviai visuomet gali ras 
ti bendrą kalbą, suprasti vic 
nas antrą ir dažniau laiką pi a 
leidžiant lietuviškoje aplinko 
je yra lengviau išlaikyti lietu 
viškumą, kas yra didelis įna 
šas i lietuviu bendruomenes.

J. S.

I STANDARTINIAI SIUNTINIAI 
| LIETUVON

I
* ir į kitus sovietų kraštus.

Pavyzdžiui: 614 jardo viln. medž., dv .n vyr. ar 
mot. kostiumam tiktai ......... $29.00.

6 jrd. viln. medž. vyr. ar mot. 2 paltam tiktai $ 32.00 ir lt. 
Taip pat siunčiame įvairias medžiagas, drabužius, inais 
tą.
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vaistus, odą, avalynę, laikrodžius, akordeonus 
per

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
London, England. 

MONTREALYJE ATSTOVAS 
A u g. M Y L Ė,

.991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. 
Tel. UN 1-1176.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

MŪSŲ SPORTAS.. .
Atkelta iš 3-čio psl. 

daugiau centralizuotų zaidy 
nių. Gražiai’ išleista žaidynių 
programa ir naujovė — Zaidy 
nių atvirukas, sudarė maloni 
įspūdi. Sekančias žaidynes 
ruošti pavesta Kanados apy 
gaj’dai. A. Supronas.

IŠ TUŠČIO f TUŠTESNI
Lietuvos sportinis gyveni 

mas vėl „perreformuotas“. . . 
popieriuje, nes vietoje „valsty
bės“, dabar tvarkys partija, oi 
ganizacijos, todėl ir vyriau 
šiam organui duotas naujas r.a 
vadinimas — Lietuvos Sportu 
D-jų ir organizacijų S-ga. Tai 
gi, pasikeitė tik pavadinimas 
(senas buvo Kūno Kultūros ,r 
Sporto Komitetas prie L,;et.. 
vos TSR Ministrų Tarybos,,, 
nes ir iigšiol partija tvarkė vi 
są Sov. S-gą ir pavergtos Lie 
tuvos gyvenimą, taigi
jau dabar išėjo aiškiai i viešu 
mą ir sporte.

Šiame suvažiavime, 
įvyko Vilniuje, platų praneši 
mą apie Lietuvos sportini gy 
venimą padarė Orgbiuro pirm. 
A. Gudanovičius. Pasirodo 
kad dabar Lietuvoje sportuo 
ia apie 224 tūkst. žmonių, vei 
kia 27 sporto mokyklos, o kva 
lifiknotų sporto specialistų 
skaičius išaugęs iki 1090 asine 
nu, nes juos ruošią dvi augs tu 
sios mokyklos: Kūno Kukū 
ros Institutas Kaune ir Pėda S komandinėse Europos pir 
goginis Institutas Vilniuje, ii 
kaip jis savo kalbos pabaigoje 
pažymėjo, kūno kultūrai ir

partija

ir kt.

EDMONTON, Alta.
SOL. JANINOS LIUSTIKAITĖS KONCERTAS

Balandžio 17 d. Edmontono 
Lietuvių Namų salėje buvo ne 
paprasta nuotaika. Pirmą kaj, 
tą Edmontono lietuvių kolom 
joje atsilankė lietuvė daininin 
,kė solistė 
su turtinga 
,ma.

Maloniu,
sol. ]. Liustikaitė, akomponuo 
jant mūsų senam, geram paž}s 
tarnam ir bičiuliui kun. Br. Jur 
kšui, padainavo gražių, mums 
taip mielų ir labai pasiilgtų lie 
tuviškų dainų: Tallat - Keip 
šos, Kačanausko, Kuprevi 
■iiaus, Šimkaus, Jakubėno ii 
Bertulio. Lietuviškos dainom 
rado šiltą, malonų atgarsį kiat. 
sytojų širdyse. Be to, dainium 
kė labai gražiai pasirodė, tie 
siog sužavėjo klausytojus žy 
miomis arijomis iš pasaulinių 
kompozitorių operų kaip Pim 
eini „Madame Butterfly *, Ver 
di „Aida“, „Traviata" ir Įeit. 
Mūsų mieliems svečiams Ea

Janina Liustikaitė 
koncerto progia

■įspūdingų balsu,

montono lietuviai yra dar dau 
giau dėkingi, nes sekantį rytą 
koplyičoje, laikant šv. mišias 
svečiui kun. Mažrimui, iš To 
ronto, mieloji mūsų dainininke 
J. Liustikaitė ir kun. Br. Jum 
šas įspūdingai pagiedojo ke^e 
tą giesmių solo ir duetu.

Edmontono lietuviai mielai 
mūsų viešniai J. Liustikaitei, 
o taip pat ir savo buvusiam 
dvasiniam davovui kun. B. Ju 
rkšui yra tikrai ir nuoširdžiai 
dėkingi.

Dainininkė buvo apdovano 
ta gyvomis gėlėmis ir turėjo 
dainuoti keletą dainų virš pi o 
gramos, nes ištroškę gero dai 
navimo tautiečiai, ilgai savo 
svečių nenorėjo paleisti.

E dmontonietė.
Į Vienos jaunimo festivalį 

iš Lietuvos vyks Vilniaus tiru 
vcrsiteto studentų dainų ir šu 
kių liaudies ansamblio instru 
mentalinis sekstetas.

8 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS
fe----- —---------------------------------------------------- ------------ ---------------- —

I D-E. BELANGER A SONS
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

g GARANTUOTAS DARBAS.

« 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
•ųlygom 

išsimokėti

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.

£ LOS ANGELES ENTŲZ1AS 
| TINGAI ĮSTEIGTAS LIE 
§ TUVIŲ SPORTO KLUBAS 
$ Lon Angeles, Carlif., yia 
Iapie 40 įvairių lietuviškų o, g a 

iiizacijų. Kokių tik norite. ;io 
fesinių, politinių, seniesiems, 
jauniesiems... Bet sportininkai 
nebuvo suburti. Susimetę mc 
gėjai pamėtydavo kamuolį, 
žaisdavo tenisą, bet nebuvo 
vieneto, nebuvo sistemos, rei 

v kalingos jungties.

Balandžio 19 Los Angelėje 
j steigiamąjį lietuvių sporti 
ninku klubo susirinkimą atvy
ko daugiau asmenų, negu op 
timistai galvojo. Jų dauguma 
—jaunuoliai-ės, keliolikos ar 
apie 20 metų. Patsai gražiau 
sias jaunimas! Jie nustebę vie 
ni i kitus žiūrėdami netikėjo, 
kad ir jo draugas, draugė nori 
sportuoti, mankštintis.

Steigėjų vardu susirinkimą 
atidarė Alg. Gustaitis ir trūm 
poje kalboje pažymėjo, kad 
mes čia atvykome ne kiaušy 
tis paskaitų apie Lietuvos bei 
lietuvių sportines tradicijas, 
jų sportinius laimėjimus, bet 
susiburti i vieną bičiulišką 
sporto klubą, kur be jokių par 
tintų, politiniu šešėlių būtų ga 
Įima smagiai sportuoti. Kai ku 
rioms sporto šakoms turimi 
patyrę sportininkai mėgėjai, 
kurie mielai sutiko norinčiuo 
sius sistematingai lavinti.

Susirinkimui pasiūlo pirmi 
ninkąuti Rimtautą Dabšį, sek 
retoriauti klubo steigimo m, 
ciatorę Elvyrą šikšmutę - Vo 
dopalienę. Susirinkusieji pasiū 
lytuosius plojimais piiima.

Pirmininkas tuoj eina prie 
trečiojo darbotvarkės veiksmo 
— valdybos rinkimo. Siūlomi 
kandidatai. Valdyba renkama 
slaptu balsavimu. Jon išrinkti 
ir tą pat dieną (po susirinki 
mo) pareigomis pasiskirstė 
taip: Stepas Makarevičius (pn 
mininkas), 309 S. Coronado. 
Los Angeles, Cąlif., Birutė 
Reivydaitė (sekr.) 13544 Tyc 
St., Rimtautas Dabšys (ižd.) 
3803 S. Evans St’.( Elvyra šikš 
niūtė - Vodopalienė (narys) 
1719 S. Hebart. Visi iš Los 
Angeles, Calif. Revizijos komi 
sija nutarta sudaryti iš dvieju 
sekcijų vadovų, kurie patys sa 
vo tarpe susitars toms pareigo 
ms.

Dalyvavusiųjų sąrašuose už 
sirašė 34 asmenys. Buvo pažy
mėtos sporto grupės: tinklinis, 
krepšinis, lengvoji atletika 
(šuoliai,, bėgimai, mėtymai), 
stalo tenisas, lauko tenisas., 
šachmatai. Atskirai užsirašė 
mėgėjų slidinėjimui. Visų gau 
siausieji pasirodė lauko tenisi 
ninkai. net 13 asmenų. Jų sek 
c.ijos vadovu išrinktas Antanas 
Polikaitis.

Baigiant susirinkimą, tetru 
kusi apie 1 valandą, buvo pcx 
skaityti .gautieji Los Angeles 
lietuvių sporto klubui Sveikini 
mai: iš Hamiltono (Kanadu

; je) Lietuvių Sporto Klubo Ko 
! vas (prisiuntė jų sekretorius ir kt. 
; žinomas sporto veikėjas p. K.
■ Baronas), ir iš sporto skyriau^ žurnalistas Hans Borowik bu 
! redaktoriaus, žinomo sporto vo suimtas Rytų Vokietijoje, 

veikėjo Edvardo šulaičio (iš

y

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neat įdėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys, 

įrašykite i 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.

Čikagos), fu sveikinimai paly 
dėti plojimais.

Susirinkimą uždarius. tą 
pat dieną buvo susipažinimo 
varžybos stalo teniso, įvykdy 
tos jaunosios sportininkės Sta 
delninkaitės rezidencijoje. Nu / 
galėtpjas—■ Jurgis Vodopalcis. 
Jis išrinktas stalo tenisininicų 
sekcijos vadovu. Tą pat savai 
tę krepšininkai pradėjo savo 
treniruotę. Juos yra žadėjęs 
patreniruoti krepšinio pasauli 
nė žvaigždė Pr. Lubinas.

Los Angeles ir apylinkių 
sportininkai mėgėjai prašomi 
susisiekti su čia skelbiamais v- 
bos asmenimis ir įsijungti i 
I.os Angeles lietuvių spot to 
klubą. Narys.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjas A. Kulikauskas buvo 
telegrama iššauktas į garsųjį to 
Soči kurortą, kur treniruojasi 
visa SS futbolo rinktinė. Grei 
čiausiai jis bus įtrauktas į iu 
sų vienuolikę, kuri artimiausiu 
metu, sužais eilę kontrolinių 
rungtynių su užsienio koman 
domis.

Bokso rungtynės tarp Gru 
zijos ir Lietuvos rinktinių 
Kaune baigėsi lygiomis 5 :5.

Draugiškose moksleivių van 
desviedžio rungtynėse Vilnių 
je tarp Latvijos rinktinės ir 
Vilniaus miesto, svečiai įveikė 
sostinės mokinius pasekme 7 ; 
1.

Šiaulių šachmatų meistciio 
vardą iškovojo J. Domauskis 
Antroji vieta atiteko Banaičiui 
ir trečioji J. Marcinauskui.

Draugiškų futbolo rungi) 
niu pasekmės: Šiaulių Elnias- 
Rygos VEF 1:1 (0:0), Kuldi 
ga —= Klamėdof’ RRI 0:2, Tau 
ragės MSK — Šiaulių Mris 
3 -.2, Šiaulių Statybininkas —• 
Radvyliškio Lokomotyvas 8 :t>- 

Jaunųjų šuolininkų į vanč.c 
nį varžybos, dėl Mp .kvos „Ko 
msomoJskaja Pravda” laikr^M 
čio taurės, baigėsi gražia kau 
niečių P. Ziepkaus ir V. Anau 
kaitytės (Kauno VIII vid. mo 
kyklos ir Jablonskio vardo Jr 
laimėjimais. Jie individualia^ yž 
iškovojo pirmas vietas. Koman 
diskai lietuviai užėmė antrą 
vietą (iš šešiolikos dalyvių), 
pralenkdami Maskvą, Gruziją

sportui nuo dabar vadovaus 
ne valstybinis, bet visuomeni 
nis organas —- Lietuvos TSR 
Sporto D-jų ir organ, sąjunga. 
Jos įsteigimas dar labjau pa 
didina vietinių partinių ir tary 
binių organų atsakomybę. Tai 
yra faktas, nes partija yra v; 
sagalinti Sov. Sąjungoje!

Tuo pat buvo „sudaryta“ 
(juk ii iš anksto paskirta) Sp 
orto Sąjungos Taryba, kūno 
je randame daug rusiškų pa 
vardžių šalia žymių Lietuvos 
sportininkų, Revizijos K-ja ar 
vėliau, sudarytas Tarybos- pre 
zidiumas. Nutarta siųsti deie 
gacija į visasąjunginę koriję 
renciją, į kurią iš žinomesnių 
sportininkų pateko S. Butau 
tas, B. Zalagaitytė.

KREPŠINIS VISAI 
NUSMUKO

Sov. Sąjungos augštosios 
krepšinio klasės žiemos pirme 
nybės pasibaigė. Nors pirmo, 
nybiu pradžioje, su viltimi bu 
vo žiūrėta įxKūno Kultūros 
Instituto krepšininkus, kaip į 
būsimus SS meisterius, ypač 
po gražių keturių laimėjimų, 
tačiau vėliau, lietuviai pralai 
mėję eilę rungtynių, liko tik 
penktoje vietoje, tapdami ne 
oficialiais Pabaltijo meisVe 
riais, nes surinktais taškais, 
jie atsistojo augščiau latvių ir 
estų, užimdami lentelėje penk 
ta vietą. Pirmoji atiteko gi u 
zinams, tad jie ir atstovaus S

kuris

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Albinas Pranevičius.
PO 8-5566 

Darbas garantuotas.

menybėse.
Montrealio Canadians lai 

mėjo neoficialų pasaulio ledo 
rutulio meisterio vardą, įveik 
darni Toronto. Komandos žai 
dejas M. Richard yra pakvies 
tas pietauti kartu su karaliene 
Elzbieta II, jos lankymosi me 
tu Kanadoje.

Tarpvalstybinių futbolo iu 
ngtynių pasekmės: Vengrija— 
Jugoslavija 4:0, Olandija — 
Belgija 2:2,

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

Žinomas vokiečių sportu

už neištikimybę valstybei.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus.
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avc. 'Rsrrit.

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

M. MACIUKAS

įVietoj rašymo - pasikalbėkite 
f su savo artinaisiais!
« Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus.

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 n e d ū ž t a m ę 

plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 
y neišskiriant nei vaiku.
T Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 
T namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

J: HI-HI RECORDING STUDIO
■!■ (Home Recording Service)

■; 4044 Ontario St. East,
« Montreal, P. Q. LA 6-7S21.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ X

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS S

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ; ’ 

79 ir 81 St. Zotique St. E.,
el. CR 7-0051. MONTREAL.: i

I
A. NORKELIŪNAS I

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG O. I

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

? Montreal 36, Qiie. Tel. RAymond 7-3120. |
X 12 metų patyrimas. g
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HAMlfhLTOM
PAVASARIO BALIUS

Hamiltono at-kai gegužės 16 
d. ruošia didžiulį pavasario ba 
lių-šokius. Šio "baliaus metu 
programą išpildys Toronto 
Vyrų Kvartetas ved. sol. V. 
VerikaiČio. Kiek teko girdėti 
iš spaudos, šis kvartetas yra 
labai garsus netik Kanadoje, 
bet ir J. A. Valstybėse. jis 
yra davęs visą eilę koncertų. 
Clevelande, Chicagoje, Detroi 
te. Bostone, Brooklyne u Kito 
se maženėse lietuvių kolonijų 
se. Apie šio kvarteto koncer 
tus spaudoje atsiliepimai buvo 
labai gražūs. Todėl hamiltotue 
čiams ir apylinkių lietuviams 
bus vėl gera proga išgirsti ši 
' 'artėtą ir solistą Hamiltone. 

t įme baliuje bus daug staig 
menų. Viena iš šių staigmenų 
tai bus renkamos trys gražiau 
sios suknelės, kurioms bus įteik 
ta po vertingą dovaną. Tact po 
nios ir panelės yra kviečiamos 
iš anksto šiam baliui ruoštis. 
Šokiai įvyks visai naujoje bei 
modernioje Knights of Colum 
bus salėje, 222 Queenston Rd., 
šalia naujosios Ryan Bishop 
berniukų mokyklos. Šokių me 
tu veiks savas bufetas ir įdomi 
loterija. Gros Bennie Ferric oi 
kestras. Rengėjai kviečia v. 
sus Ihamiltoniečius ir apylin 
kių lietuvius, senus ir jaunus, 
skaitlingai dalyvauti šiame pa 
• asario baliuje. Savo atsilanky 
nu paremsite mūsų kolonijos 

jaunimo veikimą, nes šis gauta 
sis pelnas bus sunaudotas jau 
nimo reikalams: vasaros sto 
vykioms bei iškyloms.

Taip pat rengėjai prašo pa 
aukoti loterijai vieną kitą fan 
tą. Fantus prašome atnešti 
sekmadieniais Į spaudos kios 
ką arba prašom skambinti J. 
Pleiniui, telef. JA 9-5129, kui 
pagal susitarimą fantai bus pa 
imti iš namų, šio baliaus ren 
gėjai bus jums labai dėkingi, 
jeigu jūs vienu kitu fantu pri 
sidėsite prie šios loterijos. J. P.

ŠV. JURGIO ŠVENTĘ 
atžymėjo Hamiltono skautai 
balandžio 26 d. Ji pradėta pa 
maldomis vietos parapijos baz 
nyčioje ir pamokslu, kurį sa 
kė svečias iš Toronto kun. iš. 
Pacevičius. Po pamaldų, atgie
dota Libera už visus žuvusius 
skautus, baigiant iškilmes baž 
nyčioje mūsų Himnu. Iš baž 
nyčios kviesti svečiai ir skau 
tai pasivaišino prie bendro aia 
lo parapijos salėje, surengė is 
kilmingą sueigą, meninę dalį 
ir pasilinksminimą. Tiesa, dar 
Hamiltono skautai surengė ir 
savo darbų parodėlę, kurioje 
mergaitės išstatė rankdarbius, 
berniukai laivų, lėktuvui mode 
liūs, piešinius. Išskirtini yra 
darbai Kęstučio Gužo, kutio 
tikrai turi tapytojo gabumų. 
Bendrai, šventė buvo laoai 
graži, nes dalyvavo daug jau 
nimo 
ir kt. 
buvo 
prof.

PARAPIJA GAVO 20 TOKS 
TANČIŲ SKOLOS

Hamijtono vyskupija, ryti 
nėję dalyje, pastatė dar vie.u; 
katalikišką gimnaziją, kuri ka, 
navo apie 2 mil. dol. Šią skolą 
išmokės visi Hamiltono kata 
likai. Lietuvių parapijai nusta 
tyta 20 tūkst. dol. suma. K. B.

TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie viską.

ir iš Toronto, Wellando 
vietovių. Į šias iškilme.-, 
atvykęs ir vyr. skaut. 

Stp. Kairys.

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4 3608
PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

immtmmmtrtfflmnmtttttmnmtt:

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.
Tunme 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 .............$14^0
10 kg sviesto...........$3134

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

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-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 pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogu.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
si,ųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

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

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. J A 8-6686; 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas SL, Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskeviėienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T ALK A“.

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 
7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tcl. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 

vai. p. p„ Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

HAMILTONO

Sekant Kanados Lietuvių 
Kredito draugijų (bankelių; 
veikimą, galima pastebėti, kau 
visos kredito unijos palaips 
niui auga ir stiprėja. Jų ba;an 
sai ir apyvarta didėja, Tačiau, 
kai palygini visų lietuvių eko 
nominį pajėgumą ir to pajėgu 
mo didėjimą, tai bankelių augi 
mas nėra proporcingas lietu 
vių turtėjimui. Vis dar neina 
ža tautiečių laikosi nuošaliai 
nuo bankelių ir savo santau 
pas laiko svetimtaučių bapkuo 
se. Kiek liečia skolinimąsi, tai 
tenka pasakyti, jog einama 
pas savuosiuj - bankelius. Gal 
dėlto, kad čia visi savi - pažy; 
tami, lengviau susikalbama n 
greičiau paskola gaunama, fa 
čiau reikia atsiminti, kad jeigu 
norima pasiskolinti pinigų, tai 
reikia, kad kas nors tuos pini 
gus atneštų padėti. Lietuvių 
bankeliai —- kredito unijos pra 
dėjo veikimą ne savais kapita 
lais, o pinigais, kuriuos sunešt 
šėrininkai - taupytojai. Tais 
pinigais bankeliai ir toliau ver 
čiasi: imdami ir juos skolinda 
mi kitiems. Kiek vieni lietuviai 
laikys bei taupys pinigų sava 

' bankeliuose, tiek kiti lietuviai 
galės iš čia gauti paramos ii 
pasiskolinti. Hamiltono k red. 
to draugija „Talka“ kol kas js 
tengė patenkinti paskolų paiei 
kalavimus. Tačiau, vis daž 
niau susiduriama su reikalu pa 
tiems skolinti pinigus ir juo* 

; perskolinti prašytojams — sa 
: vo nariams. Šitokia operacija 
■ nėra draudžiama, bet pageidau 
: tina būtų, jog banxelis pasko 
; lų prašytojus galėtų patenki:, 
i ti iš savo indėlininkų pinigų. 
• Jau daug kartų spaudoje buvo 
rašyta apie naudą, patogumu^ 
ir tikslingumą laikyti santau 
pas lietuvių bankeliuose. Ypač 
pasigendama indėlių iš lietu 
vių ūkininkų, bei tabokininkų 
— ūkininkų, kurių Hamiltono 
apylinkėse yra nemaža.

Kanados lietuvių spaudoje 
(„T. Ž.“ ir „N. L, *) tilpo D. 
Jurkaus, „Lito“ kredito drau 
gijos vedėjo, Įdomus ir vertas 
taupytojų dėmesio straipsnis- 
-paaiškinimas dėl mokresčių 
nuo dividendo. Iš to straipa 
nio aišku, kad nėra jokios prus 
mės laikyti didenės pinigų 
sumas kituose bankuose, kad 
žymiai naudingiau pinigus per 
kelti i savas kredito unijas.

Kaip tik dabar yra pats lai 
kas tokius perkėlimus padary 
ti, nes visi bankai apskraičiuo 
ja nuošimčius už indėlius ba 
landžio 30 d., ir tai dienai pra 
ėjus ir padarius pinigų perkeli 
mą nebus sutrukdytas laikus 
kiek liečia nuošimčių apska. 
čiavimą. Reikia kiekvienam ži 
noti, kad bankai nuo pilnos su 
mos moka procentus tik už r>i> 
nai išlaikytus bankuose šeštus 
mėnesius: jeigu laikas sutruk 
domas, tai procentai apskai
X,.~~ .T", XK

PATS LAIKAS
LIETUVIAMS
čiuojami jau nuo mažiauisos 
sumos, kuri išbuvo banke ia; 
ke šešių mėnesių. Visai kitaip 
yra kredito bankeliuose — čia 
kiekvienam nuošimčiai apino 
kami už kiekvieną mėnesį nuo 
faktinai laikytos bankelyje su 
mos. Reiškia, Įdedant pinigu:. 
— procentai mokami nuo Įdėj 
mo mėnesio, o išimant pinigu^, 
nuošimčiams nepakenkiama — 
jie mokami pilnai už faktinai 
išlaikytą suma ir laika banKC 
lyj’-

Pinigų perkėlimo iš bankų Į 
bankelį procedūrai atlikti nė 
ra reikalo pačiam atvykti į ban 
kelį ir gaišti laiką,. Užtenka 
tai atlikti pavesti „Talkai“, ku 
ri patarnaus be jokio atskiro 
atlyginimo. Išrašykite „Tai 
kos“ vardu čeki ar „money or 
der“ ir atsiųskite paštu. Visą 
kitą „Talka“ pati sutvarkys. 
Tokiu pat būdu galima grąžin 
ti ir paskolų ratas siunčiant 
kartu ir nario knygelę atžyma 
jimams padaryti. Norint įstoti 
nariu — nėra reikalo pačiam 
atvykti. Parašykite laišką, tdc 
kite „Talkos” vardu čeki ai 
„money order“ ir „Talka“ pu3 
kui viską pati sutvarkys - ai 
siųs jums taupymo knygelę, 
gyvybės draudimo polisą neim 
dama už ši 
atlyginimo, 
skelbiamas 
Hamiltono
name numeryje.

Jeigu taupytojas turi 6060 
dolerių, tai patartina atidaryti 
ne vieną taupymo sąskaitą, bet 
tris. Ir štai kodėl: laikant pini 
gus vienoje sąskaitoje už gan 
tas palūkanas reikės valdžiai 
mokėti mokesčius, nes tos pa 
lūkanos viršys 100 dolerių, i.o 
rs ir tuos mokesčius sumokė 
jus vistiek yra verčiau pinigus 
laikyti bankelyje (žiūr. D. Jur 
kaus minėtą paaiškinimą) ir 
„Talka“ už vieną sąskaitą g a 
lės išrašyti tik vieną gyvybės 
draudimo polisą 2000 dolerių 
sumai. Geriau atidengti tris 
sąskaitas: savo, žmonos ir vai 
ko vardu, kiekvienam po 2000 
dolerių. Tada kiekviena sąs 
kaita duos palūkanų nevirsi 
jančių 100 dolerių ir mokesčių 
nereikės mokėti, o be to, „Tai 
ka“ kiekvienam sąskaitos savi 
ninkui išrašys gyvybės draudi 
mo polisą 2000 dol. sumai n 
tuo būdu visų šeimos narių gy 
vybė bus apdrausta, ir visi ats 
kirai gaus nustatytus procen 
tus nemokant už tai jokių ma 
kesčių.

patarnavimą jokio 
„Talkos” adresas 
šiame laikraštyje 
kronikoje kiekvie

XK

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

Yra dar visa eilė specifiniu 
klausimų, kuriuos būtų galini* 
dėstyti. Bet spaudoje tai atlik 
ti neįmanoma. Už tai „Talka** 
su malonumu yra pasiryžusi 
kiekvienam tautiečiui atskirai 
duoti žodžiu ar raštu paaiški 
nimus į visus jo rūpimus klau 
simus. jeigu jis tik kreipsis. 
Prašoma nesivaržyti ir kreip 
tis j „Talka” dėl Įvairių klau 
simų paaiškinimų, kurie Tams 
toms neaiškūs finansiniuose 
reikaluose. Jau penkti metai 
kai veikia „Talka“ ir per tą lai 
ką Įrodė savo pajėgumą ir nuo 
širdų norą pagelbėti tautiečiu 
ms. Todėl, ir tautiečiai ragina 
mi laikyti savo santaupas ,,'i ai 
koje“, tuo ateinant į. pagalbą 
kitiems tautiečiams, o kartu ii 
sau pačiam — gaunant didžiau 
sius procentus, kurie kad yra 
mokami už indėlius bent ku 
rio kito Kanados banko. „Tai

|A. K. McKAGUE
Barrister and Solicitor 5 

k Advokatas ir Notaras į 
|Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
$ 1008 North Ontario Bldg. J

V 330 Bay Street, J 
1 TORONTO 1, Ontario. J

tas turėtų į tai atkreipti dėme 
$ sį, nežiūrint j tai, kad gal ta 
4* me komitete yra nusistačiusių 
y prieš L. N. arba jo pirmininką.

Į Aš prie p. F. R. pasiūlymo 
£ dar norėčiau pridėti ir savo 

siūlymą, kad iš tų 300 dol. skir

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., | 
Viešasis Notaras 
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. X 
Namų, žemės ar bet kūno K 
biznio pirkimo-pardavimo tumo, nuomojant koncertui 
dokumentų sudarymas ir lę Liet. Namuose, Liet. Dieno., 
visi kiti notariniai reikalai. rengėjai paskirtų tam tikrą su 

j mą M. Biržiškos paramos fon 
$ dui. Kiekvienam lietuviui rei 
$ ketų perskaityti spaudoje p* 

skelbtą straipsnį, 
„Geros valios lietuviai“, kurį* 
me rašoma apie Nepriklauso 
mybės akto signataro M. Bu 
žiškos šių dienų gyvenimo są 
lygas. Tikrai, parodykim tutvo 
gerą valią vykdydami L. D. 
koncertą Lietuvių Namų sale 
je, nežiūrint į tai, kad gal kit-K 
tektų ir susispausti (kaip hm 
no org. komitetas), nors tiki,į 
skaičių svežių iš anksto tiks 
liai nustatyti negalima, o atsi 
lankiusiems bus maloniau 
vo lietuviškuose namuose.

Malonūs tautiečiai, iki Liet. 
Dienos dar toli, — gal tuo rei 
kalu pasisakykime ir daugiau.

K. Lukoševičius.

r* Vinį Mil uvi c** uiiui v/

Teisiniai patarnavimai. į* 
Ą Morgičiai. »

Įstaiga: JA 7-5575; 
$ Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, 
X Hamilton.

kos” adresą ir darbo laiką jūs 
rasite šio laikraščio skclibi 
muose.
Hamiltono Lietuvių Kredito 

Draugija „Talka“.

SAVŲ NAMŲ REIKALU!
Perskaičius „T. Žib.” m 17 

ir „N. L.“ nr. 18 p. F. R. strai 
psnį (Dar dėl patalpų L. D. 
koncertui), reikia pripažink, 
kad straipsnyje p. F. R. iš/c 
džiojimai bei pasiūlymai yra ia 
bai rimti ir L. D. org. kornitc

užvardintu

SAULT Ste. MARIE, Ont.
PIRMAS LIETUVIŠKAS KONCERTAS.

Mūsų apylinkės valdyba aa 
vė mūsų mieste gyvenantiems 
lietuviams tokią malonią staig 
meną, kokios dar nebuvę siu 
miesto istorijoje, pasikviesda 
mi visoje plačioje Kanadoje 
gastroliuojančią ir vis labjau 
garsėjančią dainininkę Janiną 
Liustikaitę, kurios koncertą^ 
buvo surengtas čia balandžio 
25 d. technikos mokyklos autu 
torijoje. Į koncertą susirinko 
ne tik dauguma mūsų mieste 
lio tautiečių, bet matyti buvo 
nemažai ir kanadiečių — žila 
galvis senelis miesto burnnst 
ras, „Sault Star" atstovas u 
daugiau kitų.

Nors šios korespondencijos 
autorius nėra joks specialistas 
muzikos ar dainavimo srityje, 
bet, turbūt, visi koncerte daly 
vavusieji putiks, kad J. Liūsti 
kaitė yra gera ir stipri dain* 
ninkė, o kaipo su tokia tai yia 
negėda pasirodyti ir prieš „ve 
timtaučius. Vietinis clienrašlia 
„The Sault Daily Star" apie 
ši‘ koncertą irgi labai palan 
kiai atsiliepė.

Po maždaug pusanrtos va 
landos nusitęsusio konceitu, 
kuris buvo vykdomas akoinpo 
nuojant hamiltoniečiui kum 
gui Br. Jurkšui, dainininkę 
scenoje sveikino ir dėkojo vai 
dybos pirmininkas A. Vana 
gas, o gėlių puokštę Įteike seš 
tadienio mokyklos mokinė Al 
dona Kaminskaitė. Scenos uz 
kulisyje savo sveikinimus 
šiltą koncerto Įvertinimą 
reiškė miesto burmistias 
„Sault Star“ atstovas.

Po koncerto dainininkė 
kunigu Br. Jurkšu buvo 
pakviesti valdybos suruošton 
vakarienėn Royal viešbutyje, 
kur be šių retų svečių dalyva 
vo net apie kelios dešimtys 
tautiečių. Iš mūsų miesto J. 
Liustikaitė su kun. Br. Jurkšu 
išvyko panašaus koncerto ; 
Sudbury, o iš ten jie judesią 
Hamiltono — Toronto krypt
ini.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

mūsų mieste šiemet Įvyks šiek 
tiek pavėluotai, nes anksčiau 
negalima buvo gauti salės, u 
minėjimo programą gegužis 
mėn. 23 d., 6 vai vakaro, Įvyk 
dys šeštadienio mokykla leii 
kų salėje, Bayview, po kurios 
seks linksmoji dalis suaugusio 
ms su muzika, šokiais, loterija, 
bufetu su Įvairiais gėrimais ir 
t. t. Valdyba žada šio parengi

n

id

mo pelną paskirti šeštadienio 
mokyklos parėmimui, tai res 
kia tikėtis, kad mūsų tautiečiai 
tai pareigingai parems savo 
skaitlingu dalyvavimu, nes 
kiekvienam susipratusiam he 
tuviui yra aišku, kad lietuvi? 
kūmo išlaikymas jaunoje kai 
toje yra vienas iš svarbiausiu 
mūsų uždavinių ir pareigų 
tremtyje.

KITOS NAUJIENOS
Paskutiniais statistiniais 

duomenimis mūsų miesto pfu 
monės darbininkai (šiuo Luku 
dirba 11.323 darbininkai 22 
pramonės darbovietėse) savo 
atlyginimu yra užėmę 11-rą 
vietą Kanadoje, o prieš kiltį 
laiką buvo net I-je vietoje ir sa 
vaitinio atlyginimo vidurkis 
yra 86.52 dol.

Darbo reikalai mūsų mitule 
vis gerėja ir šiuo laiku čia yra 
mažiau bedarbių negu tuo pa. 
čiu laiku pernai, o dar didcA 
nio pagerėjimo laukiama tru 
puti vėliau, kada prasidės pu 
vačių gyvenamų namų ir kito 
kių statybos projektų vykdy 
mas. Nors mūsų tautiečių be 
darbių šiuo laiku beveik nėra, 
bet mieste darbą, bent šiuo 
tarpu, o ypač nespecialistui, 
gauti neleniva.

LANKYSIS KARALIENĖ
Liepos mėn. 8 d. mūsų oucii 

te lankysis Didž. Britanijos 
ralienė Elzbieta II su savu 
vyru pricu Pilypu. Siam virt 
tu i mūsų 40.000 gyventojų 
miestelis iš savo metinio 5 mil. 
dol. biudžeto paskyrė 20.000 
dol. Nors šis vizitas truks cik 
keletą valandų, bet dauguma 
gyventojų, Įskaitant ir naujus 
kanadiečius, šių iškilmių no 
kantriai laukia, nes daugelis iš 
jų savo akimis, gyvos karaue 
nės nėra matę. X Sii.
• Bronius Juodelis baigė Gru 
dų Prekybos institutą Chicago 
je, vienintelę tos rūšies mokyk 
lą JAV-se ir dabar dirba idli 
nois Grain Co Įstaigoje.
• Dail. G. K. Račkus, Paryžių 
je suruošęs darbų parodą, daly
vavo bendroje su prancūzais 
dailininkais parodoje —> Foyer 
des Artistes, kur buvo išstatęs 
5 paveikslus. Artimiausiu Ui 
ku dalyvaus Laisvųjų Meili 
ninku (Artistes Independent 
ts) parodoje, Paryžiuje.
• Stasys Džiugas vaikams & 
vė eiliuotą pasaką „Neklausu 
dos“. Leidinys gausiai ilius 
truotas VI. Stančikaitės.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5 %—<9 v* vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 —- 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

B ū s t i n ė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St* W.
Toronto, Ont. TeL LE .
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MALONIAI KVIEČIAME

VISAS LIETUVES MOTINAS IR VISUOMENE Į

Gegužės 18, pirmadieni
Victoria Day“ proga ruošiamas

Motinos Dienos Minėjimą
MINĖJIMAS ĮVYKS 1959 M. GEGUŽĖS 10 D. 12 V. 

(t. y. tuojau po pamaldų) Aušros Vartų salėje.
Programoje:

Dr. M. RAMONIENĖS (Ottawa) paskaita.
Meninė programa (dainos, deklamacija, plastiniai šoKiai) 
atliekama Augštesniųjų Lituanistikos Kursų mokinių.

Po programos įvyks kursančių paruoštos vaišės.

įėjimas: laisva auka. Augštesnieji Lituanistiniai Kursai 
Montrealyje.

Didelis šokiu

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS Į

::

ur.::«♦

l L t
kuri įvyks ši šeštadienį

geg. 9 dieną, 7 vai. vakare. A. V. salėje.
Puiki vakarienė, turtinga loterija, bufetas, muzika ir 

jauki nuotaika laukia visu
A. V. Parapijos Komitetas.

v a k a r a s
ir kitos staigmenos,

Įvyks
„Braut Inn“, Burlington’e, Ont. patalpose.

Veiks įvairus bufetas, turtinga loterija ir linksma 
Benni Ferri muzika.

Pradžia 7,30 v. v.
Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir kitu 

vietovių lietuvius gausiai atsilankyti.

T. F. At-bės Hamiltono skyr. Valdyba.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Pranešame, kad Motinos 

Dienos minėjimas Hamiltone 
įvyks gegužės 10 d. (antrą g e 
gūžės m. sekmadienį) sekančia 
tvarka: a) 11 vai. pamaldos 
Aušros Vartų parapijos bažny 
čioje; b) 4 vai. motinų pager 
bimas Lietuvių Namų salėje. 
Programoje 
kun. dr.
paskaita, dovanų įteikimas, Ha

f t

! g
& i

sveikinimai,
Pr. Gaidamavičiaus

$

$ 
a

miltono šeštadieninės mokyk 
los mokinių pasirodymas.

Hamiltono ir jo apylinkių 
mamytes ir visuomenę širdin 
gai kvieičame dalyvauti. Šia 
proga hamiltoniečius prašome 
painformuoti bendruomenės 
valdybą apie žinomas daugia 
vaikės mamytes pianešant te 
lefonu LI 5-7623 valdybos sek 
retorei E. Latauskaitei.

AV PARAPIJOS METINĖ 
IR IŠKILMINGA 
įvyks gegužės 9 
salėje. Specaiius 

jau smarkiai dirba.

ŠVENTĖ 
vakarienė 
Aušros V 
komitetas 
Parapijiečiai ir parapijos bičių 
iiai labai prašomi dar prisidėt, 
savo dovanomis - piniginėmis 
ir daiktinėmis — prie loterl 
jos. Dovanos primamos para 
pijos klebonijoje. (AV).
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

NARIŲ DĖMESIUI
Gegužės 8 d., 8 vai. v ak., 

4249 Berri įvyksta visuotinis 
M. L. Akademinio Sambūrio 
susirinkimas. Išriknti i valdy 
bą prašo visų narių, kurie nu 
ri, kad Akademinis Sambūris 
toliau veiktų, i ši susirinkimą 
būtinai atsilankyti.
& J. Girinis-Norvaiša pardavė 
namus Montrealio mieste ir si: 
šeima persikėlė gyventi i savo 
farmą, prie La Peine, P. Q.

$ DR. J. ŠEMOGAS | 
$ Office 5441 Bannantyne X

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

$ Priėmimo valandos: v
& pirmadienį ir ketvirtadieni v 
$ 7 — 9 P- ni. $

S antradienį ir penktadienį $

MOTINOS DIENA ŠIEMET 
BUS PAMINĖTA 

gegužės 10 d., šį sekmadienį, 
tuojau po sumos Aušros 
Vartų salėje. Šiemet Motinos 
Dienos minėjimą ruošia Augš 
tesnieji Lituanistikos Kursai.

11 vai. bus iškilmingos pa 
maldos už Motinas. Pamaldas 
atlaikys Klebonas J. Borcvi 
čius. Mišių metu giedos sol. 
Jonė Pauliūtė.

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

Visos motinos ir visi tau tie 
čiai kviečiami atsilankyti.

BANKO „LITAS” 
VALDYBOS POSĖDIS 

įvyks ateinantį sekmadieni, 
gūžės m,ėn. 10 d., 8 vai. 30
banko patalpoje prie Aušros 
Vartų salės.

X MADVOKATAS
|STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
I

I
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.

Šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964 ęf

gc 
m.

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L 1 Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m.

fi • -yj išsky. antrad.: iki 6 v. p.
. 5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
$ Tel.: PO 8-4547
V

5441 Bannantyne,

Namu: PO 8-0496

Dainavos vasarvietė 
atidaro sezoną 

paskutiniais sklypais prie ežero.
Paskubinkime pasir.nkti, jei

Šį savaitgalį budės Jurgis 
Informacijos teikiamos 

RA 1-0614.

užinteresuoti. 
Šabiauskas. 
vakarais

Suite 25—26 g
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933 X

g ©
m.

v'

| NOSIES, GERKLĖS IR 
| AUSŲ SPECIALISTAS 
:: IR CHIRURGAS

Dr. R. CHAUULiO)
$ 78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

M ar

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026:

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

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Pirmininkų pasikeitimo pi o 
ga yra rengiama gegužės 16 
d., 7 vai. vakaro, klubo patai 
pose, 2159 St. Catherine St. 
East puiki vakarienė. Įėjimas 
2 dol. asmeniui.

Įstojo nauji Kluban nariais 
šie montrealiečiai: inž. A. Kii 
čius, inž. E. Dainius, iuz. V. 
Piečaitis, K. Otto. Alų.
kevičius, J. Lasienė, A. Ma 
sys, Pov. Jakubauskas, Pr 
Kličius, Fr. Sakavičius, V. Ži 
žys, M. žižienė ir J. Seidys.

Pašaipinės susirinkimai vasa 
ros metu vyks ne sekmadie 
niais, bet kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį vakarais 
Klubo patalpose.

Naujų Metų sutikimui Du 
K Vytauto klubas gavo leidi 
mą veikti visą naktį.
• Salala Ignas, vilasalietis, sun 
kiai susirgo širdies priepuoliu 
ir paguldytas į ligoninę. Yia 
atvykusi duktė Elena iš Hamil 
tono.
• Verikaitis Vaclovas, atvyKęo 
biznio reikalais i Šanteklei, 
lankėsi Montrealyje.
• Choras savo pastangomis įsi 
gijo darbui pianiną. Geg. 9 d. 
turės metinę savo vakarienę.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYK 
LOS MOKSLO METUS 

užbaigs birželio 7 d., sekmadie 
nį, kada Montrealy lankysis J. 
E. Vyskupas V. Brizgys. Vi 
sos iškilmės, kurių metu bus 
įteikti mokiniams pažymeji 
mai, bus sujungtas su mokinių 
sporto švente. Iškilmė vyks už 
miesto, sporto aikštėje, į kur 
tą dieną norintieji nuvykti tu 
rėš paruoštus autobusus. 11 
vai. ten pat bus iškilmingos pa 
maldos, po to aktas, kurio me 
tu J. E. Vyskupas įteiks pažy 
mėjimues baigusiems ir po te 
bus sporto žaidynės. Užbaiga, 
bus gegužine su šokiais.

PADĖKA.
Mūsų Rėmėjų Būrelio Vai 

dybai ypač ponioms Intienei 
su Vaupšiene ir Ir. Lukoševi 
čienei už surengtą pobūvį, da 
vusį 76.45 dol. pajamų, labai 
nuoširdžiai dėkojame. Ačiū vi 
siems dalyviams ir visiems au 
kojusiems fantus. Mūsų dide 
lis dėkingumas priklauso ir 
vynams, savo darbu priside 
darniems prie mūsų sodybos 
pagražinimo. Visiems labai dė 
k in gos

Š. M. Nekalto Prasidėjimo 
Seserys.

Vitolis, studijuojąs

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.Tel. :

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

SUDBURY, Ont.
Parduodame

4 šeimų namą su centralimu 
šildymu. Pajamų: $250—$270 

i mėnesį. Kaina $20,000.
66 Whittaker St., Sudbury. 

Ont.
District Estate Brokers
177 Sherbrooke St. W. 

MONTREAL, Que.
VI 2-8501. P. Adamonis.

© Šipelis
' inžineriją, praktikos darbų at 

likti yra išvykęs į Rawdon.
e =at—  Jt------ Jt —■

REIKALINGA 
vedusiu pora 

ar viengungis vyras 
dženitoriaus pareigoms 
apartmentų namuose.

Geras atlyginimas ir 4 katnba 
rių apšildomas butas su visais 

patogumais.
Skambinti: VI 4 188z

REIKALINGI BALDAI
Norint apgyvendinti Mont 

realyje šeima, yra reikalingi 
dar gerame stovyje vartoti bai 
bai, pečius, šaldytuvas.

P. Adamonis VI 2-8501

j .. H
|Dr.E.Andriikaitis| \
f 956 SHERBROOKE E. | |
į Tel.: LA 2-7236

X S „

aplanky 
pat da 
poseciy

banketr
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Didžiausias Toronte studen 
tijos sąskrydis — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinis šuva 
žiavimas įvyks gegužės 9—10 
d. d. Lietuvių Namuose.

Programa prasidės 12 vai. 
3 vai. atidaroma studentų mc 
no darbų paroda. 7 vai. įvyks 
Toronto skyriaus priėmimas 
svečiams ir 7.30 vai. banketas.

Sekmadieni 10 vai. posėdis 
ir 11 vai. pamaldos šv. Jonu 
bažnyčioje. 12.30 vai. bend:’, 
pietūs L. Namuose ir 1.3U va., 
užbaigiamasis posėdis ir daii. 
A. Tamošaičio jiaskaita.

Suvažiavimas bus uždaras. 
Visuomenė kviečiama 
ti meno parodėlę tai 
lyvauti baigiamajame 
je.

Į suvažiavimą ar
dar neužsiregistravę kviečiami 
tai atlikti iki gegužės 6 ei. skani 
binant. Birutei Grigaitytei WA 
5-7880.

ASS Toronto sk. v-ba.
LIETUVIŲ BANKELIS 

„PARAMA”
metus dirbęs bendroje L.

mų administracijos raštinės pa 
talpoje, šiomis dienomis pers; 
kėlė į tų pat namų specialia, 
bankeliui skirtą patalpą, Kurios 
įrengimai apsiėjo 2500 dol. Pa 
gal architekto projektą siaiuj 
darbus meistriškai atliko sta 
tybininkai L. Šeškus su j. Vii 
ku, o elektros instaliacijų 1 • 
Smito firma. Dar nesulaukti 
užsakyti specialūs stiklai bar 
jerui. Toje pat patalpoje įreng
tas ir saugus seifas.

Dabar bankelio patalpos si: 
daro rimtą moderniškų bankų 
įrengimų vaizdą ir patogus ne, 
tik bankelio darbuotojams, bet 
įspūdingas vis didėjančiai ki. 
jentūrai.
• Kviečiame visus prisidėti 
prie stovyklavietės paruošimo. 
Yra permatyta pačią vietą ge 
rokai praplatinti, pastatyti z 
naujus miegamuosius patiems 
mažiausiems ir naują didelę 6J 
ant 40 pėdų pastogę įvairioms 
sueigoms, žaidimams, pavalgy 
mui ir t. t.
• Gegužinės pamaldos Pus. p. 
bažnyčioje laikomos kiekvieną 
vakarą 7.30 vai. Sekmadieniais 
jos laikomos tuoj po 11 vai. Mi 
šių. Visus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

BUS SVARBUS 
PAVASARIO VAKARAS

Kiekvieną vasarą musų skau 
tai-tės rengia jaunimui skau 
tiška stovykla, kuriai yra reika 
linga piniginė parama. šiam 
tikslui skautų tėvų komitetas 
repgia Pavasario Vakarą, ku 
ris įvyks gegužės 16 d. A. Var 
tų salėje. Mes kreipiamės į gan 
šią Montrealio visuomenę Ir 
kviečiame būti aktyvia — pa 
remti šį mūsų visų gražų Ūks 
lą.

Skautų organizacija. >pač 
mums esant svetimuose kraš 
tuose, yra tartum mūsų jauni 
mo lietuvybės tvirtovė, jeigu 

i mes sielojamės, kad šitoj sveti 
moję jūroje lietuvybės šviesa 
neužgestų: mes neturime būti 
abejingi, aktyviai Įlalyvaucia 
mi visur kur tik įmanoma lie 
tuvybę gaivinti. ,

Mes kviečiame Montrealio 
lietuvius šiame, skautams pa 
vemti, parengime kuo skaitini 
giau dalyvauti.

Skautų tėvų ir rėmėjų k-tas.

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

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. $ P- Daltuonis..........LA 6-2084
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. « Sekite mūsų skelbimus apie 

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkefiūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambary. § Star,, La Press.

REIKALINGA TARNAITĖ 
$110,-, puikus privatus kamba 
rys ir prausykla, labai rnode< 

niame apartmente.
WE 2-800.

SVARBUS PASIRUOŠIMAS 
SLA KUOPOS SIDABRU

N1AM JUBILĖJUI
Susivienijimo Lietuvių Ame 

rikoje arba sutrumpintai — S 
LA — Toronto kuopa susu u 
pinosi kaip galima iškilmin 
giau paminėti savo sidabrini 
jubilėjų, nes sueina 25 melą, 
kai kuopa yra įsisteigusi.

Paskutiniu metu Toronto S 
LA kuopa yra labai išaugusi. 
Nepaprastai svarbu, kad pile 
kuopos yra susiorganiazvusi 
jaunimo kuopa, kuri yra šios 
organizacijos atžalynas.

Toronto SLA kuopa yra nu 
sistačiusi sidabrinį jubilėjų pa 
minėti ir atšvęsti kaip galima 
įspūdingiau — gražiau ir iškil 
mingiau. Tuo įeikalu šį sekma 
dieni, gegužės 10 dieną, 2 v. 
p. pietų L. Namų patalpose 
įvyksta visuotinis kuopos na 
rių susirinkimas, į- kuri labai 
prašomi atsilankyti visi kuo 
pos nariai, nes šventės reika 
lui bus daroma visos kuopos 
narių foto nuotrauka.

Visi SLA kuopos nariai pi a 
šomi pasižymėti suminėtą da 
tą ir laiką ir būtinai į susirinki 
mą atsilankyti.

TORONTO KVARTETĄ 
sol. V. Verikaitis, turėdamas 
daug darbų, perdavė vesti kom 
pozitoriui Št. Gailevičiui. Ilki 
masi, kad kvartetas turės tokį 
pat pasisekimą ir naujoje vado 
vybėje.

SĖKMINGAS VAKARAS
Balandžio 18 d. Šv. Jono pa 

rap. salėje kūrėjų-savanonų su 
ruoštas pavasarinis balius pi a 
ėjo su geriausiu pasisekimu, 
davęs apie 300 dol. pelno. Sa 
vanoriai dėkingi visuomenei, 
kuri savo gausiu į jų ruošia 
mus pobūvius atsilankymu re 
mia savanorių sėkmingai vai o 
ma savišalpos darbą.

BINGO
Prieš porą metų Tėvai Pran 

ciškonai išsirūpino leidimą pa 
lapijos salėje daryti „Bingo“ 
lošimą. Pradžioje šis biznis už 
tam tikrą parapijai atlyginimą 
buvo atiduotas į privačias ran 
kas kitataučiui, kuris prie ap 
tarnavimo buvo pastatęs didės 
nę dalį savo žmonių. Dabar tą 
biznį, kuris vyksta 3 karius sa 
vaitėje, perėmė patys T. Pran 
ciškonai ir visas aptarnavimas 
perimtas lietuvių, kur lošimo 
metu vakarais dirba 15 žmo 
nių. Tik dabar paaiškėjo, kokf 
gražų pelną turėjo ankstyves 
nis to biznio tvarkytojas. Bin 
go žaidimo mėgėjai didžiuruo 
je sudaro žydų tautybės žmo 
nes ir nemaža vietinių kanadit’ 
čių. Patys lošėjai dažnai juJ 
kauja, kad. esą, mes žydai, po? 
tą Bingą jums lietuviam., pa 
statysim bažnyčią.
© V. Meilui su dukrele važiuo 
jant mieste automobiliu, štai 
ga iš priešingos pusės kita ma 
ši ha trenkė į jų automobilį vi 
sai jį sužalodamas, tačiau Mei 
lūs ir jo dukrelė studentė bu 
vo tik sukrėsti ir laimingai iš 
vengė sužalojimų.
• Serga ir Šv. Juozapo ligoni
nėję gydomi S. Klumbys, E. 
Sičiūnienė ir Pp. Petrauskų 6 
metų sūnelis, kuris grįžtant i:. 
mokyklos einant per gatvę du 
tomobilio buvo sunkiai sužalo 
tas. /
• Motinos diena Pris. parai' 
joje minima šį sekmadienį.

— Gegužės pirmoji daugely 
je valstybių atšvęsta kaip šven 
tė.
• A. Kalūzai, Baltic Expor 

’ ting Co. sav., Šv. Juozapo ligų 
, ninėje buvo padaryta sunki stu

būro diskų operacija. Po 10 
dienų grįžo iš ligoninės ir po 
laimingai nusisekusios opera 
cijos, savo žmonos priežiūro 
je sveiksta namuose.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktoriut
GURCIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515
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