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Politinių Įvykių savaitė 
CHRUŠČIOVO „S1URPRIZ*AS” ŽENEVOS KONFEREN 
CIJOS PRADŽIAI: „VAKARUS SUNAIKINSIME ATO

M1NĖMIS BOMBOMIS”
Chruščiovas Įspėjo vakarus: duos ką, ar nieko neduos Zene 

vos konferencija, bet „Viršų niu“ susitikimas būtinas.
Tokio politinio triuko prieš teisingą Vakarų nusistatymą, 

bet kokias derybas istorija dar kad tai būtų padaryta laisvais 
nėra įrašiusi, kad valstybės vy : 
rai ir politikai, kurie taip įky 
riai mėgsta kalbėti apie taiką 
ir Įkyriai siūlo koegzistenciją, 
kad taip žiauriai pasielgtų, ka 
ip prieš užsienių reikalų minis 
terių konferenciją Ženevoje pa 
sielgė draugas Nikita Chruščio 
vas. pareiškęs, kad derybos tu 
ri patenkinti sovietinius veika 
lavimus, nes priešingu atveju.
VAKARAI BUS SUNAIKIN 
TI SOVIETŲ ATOMINĖMIS 

BOMBOMIS...
Taip praktikoje atrodytų sovie 
tinis taikingumas.

„Palankiai derybų atmosfe 
rai" paruošti, sovietai paleido 
bauginančių gandų. Per span 
dą paleistas gandas, kad Rusi 
ja Vakarų valstybes pasiruoši! 
si sunaikinti per 36 valandas. 
Esą Vakarų naikinimo planui 
paruošti buvę susirinkę Mask 
vos specai su satelitų atstovais, 
kurių štabui vadovauja marša 
las Malinovskis. Šis „taikos an 
gėlas" išdėstęs planą, kaip Ru 
sija su savo satelitais atominė 
mis bombomis naikins Vakarų 
valstybes.

TAI YRA ŽIAURUS 
MASKVOS ŠANTAŽAS. 
Dar neprasidėjus Genevos 

konferencijai, Maskva paleido 
visą seriją gandų, kuriais Va 
karus baugina ir bando per žmo 
nių mases sudaryti Vakaru va 
Istybių politikams spaudimą, , 
kad jie pasiduotų Maskvos dik 
tatui ir nusileisteų jos reikalą ' 
v imams.

Tikrovė gi yra visai kita.
JEIGU MASKVA BUS PASI 

RUOŠUSI VAKARUS SU 
NAIKINTI, TAI JI BE ISPĖ 

JIMŲ IR SUNAIKINS.
Laimei, Maskva nėra tikra, 

kad karu ir atvira kova laimės 
pergalę, todėl ir naudojasi aki 
plėšišku šantažu.

Negalima visdėlto pasakyti, 
kad šantažas neduotų laūnėji 
mų. Vakarai jau sutinka eiti Į 
nuolaidas. Į nuolaidas, kuuoms 
jokio pagrindo nėra. Vakarams 
nėra galimybių daryti bet ko 
kias Maskvai nuolaidas. Mask 
va yra gavusi visas nuoalidas, 
kurios jau yra .pertoli nuėju 
sios. Vakarai pertoli nuėjo pa 
siduodami Maskvos šantažui 
ir reikalavimams. Taip toli nu 
ėjo, kad šiandien Maskva drįs. 
ta jau dar toliau eiti ir dar dau 
giau reikalauti. Šis Maskvos 
veržlumas yra Vakarų nuolai 
durno pasekmė. Maskva eis 
dar toliau, jeigu Vakarai taip 
pasiduos, kaip ligšiol pasiduo 
da.
VAKARAI PATYS KALTI, 
KAD MASKVAI IŠAUGINO

RAGUS, 
kuriais ji pasiryžusi subadyti 
visą pasaulį.

Nors naujasis JAV sekreto 
rius Christian Herter pareiškė, 
kad JAV politika nekinta, kad 
jam vadovaujant bus tęsiama 
Dulleso politika, bet ii Dulles 
neatlaikė Maskvos spaudimo, 
ir Dulles nusileido. Šiandien, 
ta politika tęsiant, jau 
VAKARAI SUTINKA ATSI

SAKYTI PRINCIPINIŲ 
NUSISTATYMŲ.

Pav. Vakarai jau sutinka su 
Maskvos reikalavimu, kad Vo 
kietijos sujungimo klausimas 
būtų sprendžiamas ne pagal i

rinkimais, bet pagal Maskovs i 
reikalavimą — sudarant tam i 
reikalui komisiją. Tas Vakarų 
Vokietijoje iššaukė net politi 
nę krizę, ir dėl to turėjo pa 
traukti Adenaueris, nes jis 
principo politikas. Eisenhove 
ris agresoiiui paukojo princi 
pą, o Adenaueris ne.

Dar blogiau yra pavergtųjų 
sektoriuje.

PIRMOJOJE GENEVOS 
KONFERENCIJOJE BUVO 
IŠKELTAS PAVERGTŲJŲ 
KLAUSIMAS, O DABAR 

JAU NUTYLIMA!
Tai skaudžiausia šioje Gene 

vos konferencijoje ir net ne 
dėl pavergtųjų, o dėl atsisaky 
mo nuo savo principų: Vaka 
rai traukiasi ir viską užleidžia 
Maskvos agresoriams, akiplė 
Šiškai vaidinantiems taikos ko 
votojus. Kai Vakarai kapitu 
liuoja, Chruščiovas gali siautė 
ti kaip įmanydamas ir trypti 
Vakarų principus.

Taigi, Genevoje gegužės 11 
d. prasidėjo užsienių reikalų 
ministerių konferencija, kurią 
trumpu žodžiu atidarė Jungti 
nių Tautų sekretorius Dag Ha 
mmerskjold, pirmininkavimą 
perdavęs DB užsienių reiKalų 

1 ministeriui S. Lloydui. Visi mi 
nisteriai su patarėjais diena ir 
dvi prieš konfsrenciją suskrido 
į Geneva ir pasakė po žodį dar 
aerodrome. Gromyko gal pir 
mą kartą, jieškodamas simpati 
jų, savo kalbą paskaitė anglis 
kai...

NEĮDOMIOS, 
KITOS ŽINIOS DABAR 

nes viską skelbia Genevos de 
rybos.

Spėjama, kad Vakarams nu 
sileidus, bus sudaryta Vokie 
tijai sujungti mišri komisija iš 
abiejų Vokietijos dalių, kuri 
pradės darbą ir tuo pačiu so 
vietijai sudarys sąlygas vykdy
ti septynmetę, o per tą laiką 
Chruščiovas tikisi naujų laimė 
jimų ir pasiroušti „lemiamam 
smūgiui", kuris Vakaru., su 
triuškintų. . .

Tiesa, Heiteris nieko gera 
nesitiki, bet kas gali bati gera, 
jei Vakarai težino tiktai sovie 
tiniam agresoriui daryti nuolai 
das ?
DE GAULLE GRIEŽČIAU 

PASISAKĖ.
Pagal jį, Genevos konferen 

cijoje arba bus susitarta, arba 
gali kilti naujas karas. Bet ka 
dangi Maskva gerai žino, jog 
Vakarai karo nepradės, todėl 
lieka tiktai antra galimybė™— 
susitarti. Ta plokštuma ir slys 
tama žemyn. . . pagal sovietinį 
modelį.

Tibeto įvykiai ir ’vakarų 
nuolaidos Magkvai, stato į sun 
kią padėtį Indijos valstybes, 
todėl ten nei amu.

NEHRU PRAKALBĖJO 
APIE APSIGYNIMĄ, 

et drauges su Pakistanu 
net sudarius bendro apsigyni 
mo sutartį. Nehru pareiškė, 
kad Tibeto užgrobimas yra gru 
bus Bandungo susitarimų pa 
žeidimas, bet... Bandungas ir 
buvo tam, kad užliūliuotų nai 
vius, kad jie nesirūpintų sau 
gurnu. Nehru pradeda praregė 
ti, bet ar jis sugebės laiku vi 
sai susiprasti, kaip ir visi Va 
karai, prigyvenę tragišką būse 
ną.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

BALFO DARBUOTOJŲ 
POSĖDIS

Gegužės 1 d. Balfo Čikagos 
apskrities valdyba kalbėjo 
apie rengiamą kvartetą, įvyks 
tantį spalio 4 d. Marijos augšt. 
mokyklos salėje. Be to, kalbėta 
ir apie viešos rinkliavos C 
roję reikalus. Kiek plačiau 
sistota ties Balfo rengiama 
gužine Bučo darže (birželio 
d.).
• Lietuvių Prekybos Rūmų me 
tinis banketas yra rengiamas 
gegužės 17 d. Congress viešb. 
tyje.
• Balfo rinkliava Cicero mies 
te įvyks gegužės 16 d.
• Čikagos Savings and Loan 
Association prezidento Jonu 
Pakel rezidencijoje įvykusio 
pobūvio metu Lietuvos paviii 
jono tarptautinėje Čikagos pa 
rodoje įrengimo reikalams bu 
vo suaukota daugiau 1,000 dol.
• Gegužės 9—10 d. d. Čikago 
je įvyko JAV vidurio rajono 
skautų vadovų sąskrydis. Jis 
buvo rengtas norint sustiprin 
ti skautavimo ir skautiškojo 
darbo dvasią bei pakelti darbiu 
gurno nuotaiką ruošiantis va 
saros sezono stovyklavimui.
• P. Tautvaišas, V. Palciaus 
kas, K. Jankauskas ir Vi. Kar 
puška dalyvauja Čikagos mies 
to Šachmatų pirmenyoėse. Po 
4 ratų jose pirmauja latvis Ja 
nis Turns su 4 taškais, toliau 
eina P. Tautvaišas su 3,5 tšk. 
ir kiti. Viso yra 54 dalyviai.
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„GRANDINĖLĖS” PASIRO 
DYMAS ČIKAGOJE

Cleveland© jaunimo kolekty 
vas „Grandinėlė”. Jaunimo na 
mų salėje davė koncertą, kurio 
didesniąją dali užėmė taut, šo 
kiai. Didžiausio susidomėjimo 
susilaukė „Vestuvinė Sadutė”. 
Gražiai pasirodė jaunasis smui 
kininkas S. Alkąitis n Alkai 
čių trio (smuikas, piano ir vio 
lančelė) ir solo šokėja Livija 
Kasperavičiūtė. Nauju dalyku 
buvo ritminiai mergaičių judc 
šiai ir deklamuotoja Ingrida 
Stasaitė.

Gaila, jog publika neužpildė 
ne taip jau didelę Jaunimo na 
mų salę ir del to rengėjai turė 
jo nuostolių.

KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

Pranešame, kad Kanados 
Lietuvių Bendruomenės IV- 
tosios Krašto Tarybos rinki 
mai vigose apylinkėse įvyks š. 
m. birželio mėn. 7 d., sekma 
dieni. Technišku rinkimų vyk 
dymu rūpinasi apylinkių rin). 
mų komisijos, KLB Tarybos 
Rinkimų Taisyklių ir Vyriau 
sios Rinkimų Komisijos parė 
dymu rėmuose.

KLB Krašto Valdyba.

ir

Kongresinės Indijos parti 
jos priėmė rezoliuciją, kurioje 
smerkiamas Kinijos komunis 
tų smurtas Tibete ir reikalau 
jama Tibetui laisvė. Veltui!

Eisenvoweris ir Macmiila 
nas parašė Chruščiovui analo 
ginęs notas, kuriose siūlo A 
bandymų sustabdymo pasiūly 
mus.

Montgomery rašo, kad Chr 
uščiovas sutinkąs su daline A 
bandymų kontrole, kuri vėliau 
galinti būti išplėsta. Bet Mon 
ty nieko nesako, kad Chruščio 
vas vietoje kontrolę išplėštų,' 
įą tikriausia visai uždraus.

SEIMO RINKIMAI 
AUSTRIJOJE 

davė įdomių rezultatų. komu 
nistai turėjo tris, dabar nega 
vo nė vieno atstovo taut, vie 
aybė gavo 79, socialdemokra 
tai 78 ir laisvieji 8.

— Maskva paskelbė kaiku 
riuos surašymo duomenis: Ru 
sijoje dabar esą 208,826,000 
gyventojų, moterų 20,800,000 
daugiau negu vyrų, kasmet 
priauga 3,500,000 naujų žmo 
nių, Maskvoj 5,032,000, Lenin 
grade 2,888,000 ir Kijeve 
1,102,000 gyventojų, kituose 
miestuose gyventojų mažiau.

300 METŲ SUKAKUS, 
kai Kanadoje Quebec įsteigta 
bažnytinė hierarchija, bus iš 
kilmingai paminėta šių metų 
spalio mėn. šv. Tėvo atstovu 
paskirtas iš Romos kai u. Otta 
viani.

t ictl'VOS

MONTREALIS
MOTINOS DIENA 
MONTREALYJE

Ją šiemet ruošė Augštesnic 
Lituanistikos Kursai. Moti

Lietuvos Savanorių - Kūrėjų S-gos Montrealio sky 
riaus suorganizuota paminklinė lenta, kuri bus Auš 
ros Vartų bažnyčioje. Foto F. Šafrončiko.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Lietuvių Namu Hamiltone

Bendrovė, 1292 King St. E., 
Hamilton .>.......................15.00
1.5-kos dolerių čeki palydi to 

kio turinio raštas: „Gerb. p. 
Redaktoriau, Priede rasite 15.

Ji
nu garbei pamaldas laike klebo 
nas Tėvas J. Borevičius, SJ, 
pasakęs šventei pritaikytą gra 
žų pamokslą, kuriame visapu 
siškai aptarė Motiną. Sumos 
metu Gounod-Bach „Avė Mu 
ria“ su vargonų palyda pagie 
doio solistė Jonė Pauliūtė, ms 
lonaus tembio ir simpatingai 
skambančiu gražiu balsu. (At 
rodo, kad J. Pąuliūtės asmeny 
susilauksime puikaus lyrinio 
soprano).

Po pamaldų A V saleje, daly 
vaujant dideliam skaičiui daly 
vių, veik artipilnei salei, vyko 
Motinos garbei akademija.

Kursų Dir. Dr. H. Nagys, 
poetiškai gražiu žodžiu atidary 
damas minėjimą, suminėjo Mo 
tinos reikšmę šeimai, tautai 
ir žmonijai, ypač pabrėždamas 
jos rolę Lietuvai-Tėvynei ir 
Motinoms pagerbti pakvietė 
susikaupimo minutei. Po to 
paskaitos pakvietė viešnią iš 
Ottawos Dr. Mariją Ramtmie 
ne, kuri paskaitė įdomią apie 
lietuve motiną paskaitą tema 
„Motina tautosakoje" (paskai 
ta bus paskelbta NL ištisai).

Po to sekė Kursų mokinių 
meninė programą, kurioje ou 
vo deklamacijų, dainų, šokių, 
paruoštų Br. Lukoševičienės, 
B. Vaitkūnaitės ir B. Malaiš 
kienės, Deklamavo R. Grybai 
tytė, R. Navikėnas, Z. Ambro 
zaitytė ir E. Knystautas, dai 
nas fortepionu palydėjo Pieši 
na, Knystautas ir Navikėnas,

Scena buvo papuošta doil. 
V. Rerrieikio pieštu Molinos 
portretu. Dr. H. Nagys, bai 
gus programą,' padėkojo pa 
skaitininkei, programos paruo 

, šėjams, tautiečiams už atsilan 
kymą ir A V Klebonui už sale 
bei visokeriopą paramą. Kur 
santės-tai po to visus pavaiši 
no kava ir pyragaičiais.

DR. M. RAMONIENĖ, 
viešėdama Montrealyje, buvo 
viešnia ŠM Nekalto Prasidėji 
mo vienuolių, susitiko daug 
savo bičiulių ir pažįstamų, o 
po Motinos minėjimo AV Kle 
bono buvo pagerbta Vicšnii 
skirtomis vaišėmis, kultose be 
Viešnios dar dalyvavo ir rengė 
jų atstovai.

Ponia J. Ramūnienė kviečia 
montrealiečius ateinantį sekma 
dieni organizuojamoje eksku 
sijoje atsilankyti į Ottawa, kur 
ji bus viena ir iš ekskursijos 
vadovių.
• Serga ir Dr. Šemogo prie 
žiūroje gydosi ligoninėse p. 
Kalpokienė, p. Piešinicnė ir p. 
Salala. P. L Salala buvo susir
gęs širdies priepuoliu, bet jau 
taisosi.

00 dol. čekį, kurį skiria Hamil 
tono Lietuvių Namų Valdyba 
kaip auką mašinų fondui. J. G. 
Skaistys, H. L. N. Admmistra 
torius“. Čekis pasirašytas S. 
Bakšio ir P. Sakalo.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautieČitĮ. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

K. L. K. MOT. DR-JOS

DIDŽIULIS KANADOS MI 
ir Ponios John Diefenbaker pa 
gerbimo vakaras įvyko penk 
tadienį Quen Elizabeth viešbu 
3000 žmonių. Ministerių pirmi 
3000 žmnoių. Ministerių pirmi 
įlinkas su žmona buvo sutikti 
labai iškilmingai ir gražiai pa 
gerbti. Visą vakarą vedė p. Ha 
rnilton, pirmiausia pakvietęs 
žodi tarti Montrealio merą Se 
natorių S. Faurnier. Po to se 
kė visa eilė karštų kalbų ir 
sveikinimų, o Poniai J. Diefen 
baker buvo įteiktas turtingas 
rožių buketas, kai j premjero 
sveikatą buvo pasiūlyta išger 
ti tyro vandens taurė.

Min. Pirmininkas p. J. DL 
Fenbaker į priėmimą, sveikini 
mus ir kalbas, kaip ir į opozi 
cijos kritiką, atsiliepė valanda 
trukusia kalba, kurioje jis nu 
neigė opozicijos priekaištus, 
skaičiais įrodinėjo, kad Kana 
dos gerbūvis kyla, kad produk 
cija auga ir kad Kanados lau 
kia šviesi, laiminga ir turtin 
ga ateitis. Šis parengimas, ku 
rį suruošė Kanados Progresy 
vių jų Konservatorių centras 
Montrealyje, buvo transliuoja 
mas per radiją ir televiziją. 
Lietuvius šiose iškilmėse atsto 
vavo Montrealio Liet. Seime 
lio atstovai H. Adomonio ir 
red. J. Kardelis, nes į šią vaka 
rienę buvo pakviesti ir kitų tau 
tų atstovai, kurie taip pat daly 
vavo ypatingųjų svečių tvarka.

DALYVAUSIME ŠV. 
JONO IŠKILMĖSE?

Šiemet Šv. Jono iškilmės 
Montrealyje bus ypatingai is 
kilmingos, nes jos yra jungia 
mos su Šv. Lauryno upes Jūrų 
kelio atidarymu. Šventės pa 
ruošimo tikslu Šv. Jono Krikš 
lytojo dr-ja Montrealyje, tu 
rinti savo būstinę 1182 St. Lau 
rent, suruošė etninių gi upių 
atstovams priėmimą, kuriame 
labai gražią ir reikšmingą kai 
bą pasakė Montrealio miesto 
meras Senatorius Sarto Four 
nier, ypač pabrėžęs, kad Ka 
nadoje nė viena tauta neturi 
daugumos, — visos turi mažu 
mų statusą: mažuma yra ir 
anglai su prancūzais, nors jų 
yra ir daugiau. Bet visi kas tik 
tai Kanadoje apsigyvena, yra 
laisvi žmonės ir yra lygūs 
prieš įstatymus. Kanada ger 
bia kiekvieną tautą ii brangi 
na kiekvieno piliečio tautinę 
kilmę, ši draugija kasmet išlei 
džia leidinį, kuriame įdeda 
mos ir dalyvaujančių loto.

Girdėti, kad A. V. klebonas 
Tėv::;j J. BortviiČti;, SJ, imasi 
inic'.'lvvos c.iiofganizuuti ir lie 
tuvių dalyvavimą. Tai būtų

NISTERIŲ PIRMININKO 
gera proga ir lietuviams pla 
čiau pasireikšti, nes demons 
tracija bus transliuojama per 
visą Kanadą — radiją ir tele 
viziją. Šiemet iš lietuvių daly 
vavo kun. St. Kulbis ii red. J. 
Kardelis.
AUŠROS VARTŲ PARAPI 

JOS VAKARIENĖ, 
metinė, įvyko šeštadien} savo 
salėje. Žmonių dalyvavo iš vi 
so didžiojo Montrealio nema 
žai, bet ne tiek, kiek buvo tikė 
tąsi. Keisčiausia, kad daugelis 
savo parapijiečių neatsilankė, 
kai daug atsilankė net iš kitų 
parapijų ir gražus būtys pran 
cūzų.

Vakarienė buvo paruošta 
karališkai, Poniai Vaupšienei 
vadovaujant. Buvo ir muzika 
ir, kas norėjo, galėjo šokti ir 
šoko.

Labai turtinga ir gausi, p. 
M. Leknickienės suorganizuo 
ta, buvo loterija, kuriai jvyk 
dyti prireikė apie 2 vai. laiko. 
Klebonas Tėvas J. Borevičiua, 
SJ, ją- įdomiai įvykdė. Išlosi 
mų buvo tikrai daug ir labai 
Įvairiu. Kadangi tai buvo me 
tinė parapijos vakariene, tai 
jai parapija teikė ypatingų leng 
vatų, todėl ji buvo geros nuo 
taikos ir atsilankiusius paten 
kino ir gerai nuteikė.

• Dr. J. Rimšaitė, mineraloge, 
pakviesta savo specialyoėje va 
Istybinėn Federalinės valdžiom 
tarnybon ir persikėle į Otta 
wą gyventi.
• D. Kuraitis su filmais iŠ Ru 
sijos ir kitų krašttj žada Mont 
realyje lankytis lapkričio 4 d.
• Kun. St. Kuibis, SJ, nauja 
kanadiečių jaunimo stovykloje 
bus kapelionu pradedant birže 
lio 29 dieną.
• P. Poderis, pakviestas brai 
žytoju į valdinę tarnybą ir iš

' Montrealio išsikelia į Ottawą.
• P. Šimaitienė yra pakviesta 
Montrealio tautinių grupių ko 
miteto sekretore.
• A. Lapinas, senj., Dainavoje 
statosi vasarnamį. Dainava au 
SU

AUKOJO „N. I.”
Baltrušaitis, Mtl................... 2.—
Br. Kirstukas, Mtl.............2.50
P. Bagušis, Mtl......................L—
A. Lapinskas, I«aSalle ..2.— 
J, Navasaitis,

Brooklyn, N. Y.................3,lu
A. Kojelaitis,

W. Lome, Ont................ 1»~-
Nuoširdžiai dėkojame už te 

n .ima. NL»
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Pilietybės savaitė

PAVOJINGOS LAISVOSIOS EUROPOS 
NUOTAIKOS

supažindinami su Kanados gy 
venimu ir patariami priimti jie 
ms siūlomą Kanados pilietybę. 
Tai yra propagandos, ne prie 
vartos priemonė, kurios galima 
paklausyti, kaip lygiai ir nepa 
klausyti be jokių dėl to pasek 
mių. Tuo Kanada skiriasi nuo 
daugelio kitų valstybių, kurių 
vienos nustato terminą, kad 
per kurį laiką, nori-nenori, bū 
tinai turi priimti pilietybę, 
kaip pav. Argentinoje; arba iš 
kart, jeigu ten patenki gyventi 
su tikslu ten ir įsikurti, jau iš 
pirmos dienos, nori-nenori, tu 
r i tapti piliečiu ir po to neturi 
teisės tos pilietybės atsisakyti, 
kaip pav. Sovietinė Rusija. Ka 
nada prievartos nenaudoja, ir 
tai yra jos garbės dalykas, ži 
n omą, augštos vertės.

Daugelis lietuvių, atvykusių 
į Kanadą, dėl daugelio sumeti 
raų yra Kanados pilietebę pri 
ėmę. Vieniems tai sudaro dar 
bo arba tarnybų patogumus; 
kiti laisviau nori judėti, nes pi 
lietybė sudaro tūlų lengvatų; 
treti turi kitokių skaičiavimų. 
Bet yra daug ir tokių, kurie no 
rėdami išlaikyti ištikimybę 
prievarta paliktai Tėvynei, ne 
ima Kanados pilietybes ir pasi 
lieka Lietuvos piliečiais. Čia 
vaidina rolę arba principas ar 
ba sentimentas. Faktūrai, jje 
priklausomos Lietuvos Įstaty 
mai lietuviams, sugrižusiems 
iš kitų kraštų, nedalė jokių 
sunkumų, nei ribojo laiku grį 
žimą į Lietuvos pilietybę. Kiek 
vienu metu sugrįžęs i Lietuvą 
kitos valstybės pilietis lietuvis 
tą pat dieną galėjo susigrąžin 
ti arba gauti Lietuvos piliety 
be. Tokia yra faktinė padėtis.

Kas priima Kanados pilietv 
bę, patariama laikytis šių prin 
cipų: 1. Įsirašyti savo tautybę 
—• lietuvis, lietuvė; 2. jeigu 
pavardė buvusių Lietuvos oku 
pačiju bei nutautinimo spaudi 
mo yra sužalota, ištaisyti pa 
vardę į gryną lietuvišką. Pav. 
jeigu pavardė baigiasi -uvičius, 
-evičius, -auskas, -ickis ir tt., 
ją ištaisyti ir grąžinti jai visiš 
kai lietuvišką pavidalą. Tat. 
kas pasiryš tapti Kanados pi 
liečiu, — tegul Kanados pilie 
čiu bus lietuviu-lietuve, tyru, 
kaip krikštolas, lietuviu ar lie 
tuve.

Žinomime gerai, kad Kana 
da yra valstybė, kurioje ne vie. 
na tauta neturi daugumos. Pa 
stoviej i Kanados gyventojai 
yra indėnai, o visi kiti — atei 
viai: ateiviai anglai, prancūzai, 
italai, vokiečiai, Ukrainai, len 
kai ir tt., na ir mes — lietuviai. 
Nė viena Kanados tauta netu 
ri daugumos ir visos yra ly 
gios, visos yra mažumos. Skait 
lingesnės, arba augštesnes kul 
tūros tautos turi daugiau įeikš 
mės, ir didesnį vaidmenį vaidi 
na, ir tiktai tiek. Ir mes, lietu 
viai, galėsime vaidinti didesnį 
vaidmenį, jeigu būsime kultu 
ringi, tautiškai susipratę u dau 
giau vieningi, jeigu nebūsime 
savo tautai lavonais ir ktioms 
tautoms trąša. Būkime tikrais 
lietuviais, branginkime savo 
kilmę ir būkime tikrais 'žmonė 
mis, kurie kitus gerbia, bet ir 
patys garbingai išsilaiko kultu 
ringoje augštumoje.

J. Kardelis.

Kanada šiame savo istorijos 
laikotarpyje yra, galima šaky 
ti, klasiškas imigracijos kraš 
tas. Beveik kiekvienais metais 
į Kanadą atvyksta apie 200 tū 
kstančių naujų ateivių, kurie, 
pastoviai Įsiliedami Į Kanados 
gyventojų masę, ne tiktai spar 
čiai didina jos gyventojų skai 
čių, bet ir labai ji atmiešta bei 
spalvina tautinio mišrumo pa 
žiūriu. Nenuostabu, kad per de 
Šimt paskutinių metų Kanados 
gyventojų skaičius iš 13 milio 
nu pakilo ligi 17 milionų skai 
čia u s.

Bet Kanada palyginti yra di 
džiulis kraštas. Kanados plotas 
yra lygus visos Europos plo 
tui. Bet kai tuo tarpu Europe- 
je dabar gyvena apie 555 nu 
lionai žmonių, Kanadoje — 
— tiktai 17 milionų. Jau vien 
šie skaičiai parodo,, kad Kana 
doje žmonėms apsigyven'i 
yra daug vietos. O ypač — at
sižvelgiant j tą faktą, kad Ka 
nados žemės ir vandenų plotai 
yra nepaprastai turtingi. Kana 
da turi anglį, naftą, auksą, si 
dabrą, platiną, uranijų, gele 
ži, natūralias dujas, visokio ak 
mens, visokių mineralų, kurie 
dabartyje vaidina dideli vaid 
rnenį, o ateityje vaidins dar di 
dėsnį. Tai negyvosios gamtos 
turtai, kurie visi dar nėra riet 
pakandamai ištirti. O gyvoji 
gamta taip pat nepaprastai 
Įvairi, nes Kanada nuo atogra 
žinių sričių Siekia ligi pat šiau 
rėš ašigalio, kur susiseikia su 
daugeliu šiaurinio Žemes pus 
rutulio valstybių, kurių tarpe 
ir su Rusija.

Tokia geografinė padėtis ir 
tokia teritorija Kanadai ne tik 
tai leidžia, bet ją ir skatina di 
dinti savo gyventojų skaičių. 
Svarbiausiomis didelės imigra 
cijos priežastimis Kanadai yra 
dvi pagrindinės: valstybės au 
girnas ekonominėje peispekty 
voje ir susirūpinimas saugu 
mu, ypač kai dabar laikai nepa 
piastai nepastovūs, kai po Ant 
rojo Pasaulinio karo Įsigalėjo 
ir nepaprastai karines jėgas iš 
vystė bolševikinis agresorius. 
Šis faktas Kanadą verčia susi 
rūpinti pakelti ne tiktai savo 
gyventojų, bet ir savo piliečių 
skaičių.

Tačiau Kanada ■— laisvas 
kraštas. Niekas čia neverčia bū 
tinai būti Kanados piliečiu. 
Daugelis jau dešimtmečius’ iš 
gyvenusių ateivių tebegyvena 
Kanadoje ir naudojasi visomis 
beveik Kanados piliečių teisė 
mis, nors ir nebūdami Kana 
(los piliečiais. Vis dėlto Kana 
clai yra labai svarbu, kad naa 
ji ateiviai Įsijungtų Į Kanados 
piliečių eiles, ir ne tiktai nau 
dotųsi Kanados gyventojų tei 
sėmis, bet ir pasiimtų Kanados 
piliečių pareigas, kurios ne pi 
liečiams nėra privalomos. Štai 
kodėl Kanada kasmet vykdo 
vadinamąją Pilietybės savaitę, 
kurios metu vedama propagan 
da už tai, kad visi imigrantai, 
sukakę 5 gyvenimo Kanadoje 
metus, taptų Kanados pilie 
čiais.

Šiemet Kanados Pilietybės 
savaitė vykdoma gegužės mė 
nėšio 10—16 dienomis. Tai yra 
siūlymo bei kvietimo laikotar 
pis, kada nauji ateiviai plačiau

„Jūs esate nebepatogūs' 
Šie vieno iš nuoširdžiausių pa 
vergtųjų Europos valstybių ui 
čiulio bei užtarėjo, Prancūzi 
jos sanatoriaus Ernest Pezet 
žodžiai Europos Taryboje vy 
raujančioms pavergtųjų a‘žvri 
giu nuotaikoms nusakyti io 
do, kad, savo gyvavimo dc 
šimtmečio sukakti minėdama, 
laisvoji

Europa gyvena pirmiausia 
savo dvasios gilią krizę, 

menančią tamsias Spenglerio 
nuojautas. Tam būdingas ou 
vo ne tik dešimtmečio iškilmių 
goję akademijoje iškilmingas 
„užsimiršimas“, kad eurazin.o 
bolševizmo totalistiniuose į.an 
čittose tebeegzistuoja ir dėl sa 
vo egzistencijos tebekovoja 
antroji Europos pusė, su tuks 
tantmetinės europinės kultu 
ros tradicijomis, kuri

iš savo laisvųjų brolių teisė 
tai laukia savo padėties 

supratimo
ir bent nekenkimo laisvės ko 
vai. Tam būdingas buvo taip 
pat Europos Taryboje Neats 
tovaujamų Valstybių Interesą 
ms Ginti Komiteto pirmininko 
pasiūlytos rezoliucijos projek 
to, Įsakmiai reikalavusio Vaka 
rų Galybes

„jokiomis aplinkybėmis ne 
pripažinti Sovietų viešpata 

vimo Centro ir Rytų 
Europoje” 

iteisinųno, pakeitimas bendry 
be, kad „Vakarai negali aria

PAJIEŠKOJIMAI
—i Jieškomas Jonas Žakas, 

turimomis žiniomis, gyvenąs 
Montrealyje. Prašo atsiliepti. 
J. Astas. 106 Eastbourne Ave. 
Hamilton, Ontario, Canada.

— Iš Lietuvos jieškoma Ma 
rija Jurkevičienė - Dambraus 
kaitė iš Panevėžio miesto. Į 
Kanadą išvykusi apie 192/ me 
tus. Ji pati ar žinantieji apie 
ją, maloniai prašomi pranešti 
šiuo adresu: J. Gudavičius, R 
R 4, Rodney, Ont. Canada.

— Una F. Prona Markaus 
kienė per Rusijos Raudonąjį 
Kryžių jieško savo broliu J užu 
lės Tamalione, sūnaus Prano. 
Jo paskutinis adresas buvęs: 
3039 Verdun Ave, Montreal, 
P. Q. Atsiliepti i NL reaak-ją.

— V. Eigelienė jieško Vy 
tauto Eigelio per Taiptautinį 
Raudonąjį Kryžių Genevoje. 
V. Eigelis (kitur rašo Veige 
lis) yra gimęs 1905. 10. 26 ir 
į Kanadą atvykęs 1949 m lap 
kričio 30 d., apsistojęs Mont 
realyje. Atsiliepti Į NL redak 
ei ją.

— Per Rusijos Raudonąjį 
Kryžių yra jieškomas Bronius 
Sheamanauskas (tur but Šimą 
nauskas), gimęs 1898 m. Ra 
šeinių aprkrity. Paskutinės ži 
nios jo tėvų buvo gautos 1945 
metais iš Montrealio. Jieško tė 
vai. Atsiliepti į LN redakciją.

— Jieškomi: Umbrasas VIa 
das, sūnus Jono, gimęs Lūšės 
mst., Mažeikių apskr. ir 2. Ele 
na Urnbrasaitė-Šopienė, d. Jo 
no, gimusi Lūšės mst., Mažei 
kių aps. Jieško Račiukaitė Ko 
chanskienė - Vasariene, gyv. 
Kaune, Raudonosios Aimijos 
prosp. 219a. Žinantieji ką no 
rs apie juos prašomi pranešti 
V. Lapaitienei, 278 Elhs*Ave., 
Toronto 3.
• Dail. V. Vizgirda sykiu su 
keletu kitų tautų dailininkų <ia 
lyvauja tarptautinėj meno pa 
rodoj, kuri atidaryta St. Bosto 
ne.
• Prel. M. Krupavičius ruošia 
spaudai eilę didesnių darbų.

AKTUALUS 
PRANEŠIMAS

Ryšium su gausiais paklausi 
mais, kurie yra gaunami iš įvai 
nu kraštų, Lietuvos Pasiunti 
nybė prie Šv. Sosto pianeša vi 
suomenės žiniai sekantį:

Naujai išleistame „Annuario 
Pontificio“, kuris yra orienta 
cinio pobūdžio leidinys, liečian 
tis Katalikų Bažnyčios organi 
zaciją, Lietuvos Pasiuntinybė 
yra įrašyta šiuo būdu:

LIETUVA
Nepaprastas Pasiuntinys ir 

Įgaliotas Ministeris
Dr. Stasys Girdvainis, Pa

kyti savo paramą visoms Eu 
ropos valstybėms, siekiančio 
ms nepriklausomybės ii la:s 
vės“, kurioje net žodžiai „Cent 
ro ii Rytų Europa“ pasirodė 
neprimtini. Kaip toli nūdiene 
laisvoji Europa nuo tos, kuri 
savu metu laisvės idėjas ne tik 
skelbė, bet dėl jų ir kovojo ir 
kovojantiems ėjo talkon. Nu 
dienė Europa jau ne kovojau 
cioji, o veikiau pavargusi)/• 
Europa, kuriai pavergtosiom 
Europos reikalai yra nebepato 
gus reikalai, kurių iškilmm 
gaiš momentais veričau nemi 
nėti. O tais atvejais, kad jų tu 
mirsimas yra negalimas,—niu 
tie

pavergtieji per visokius »» 
vo tarptautanius sambūrius 

užmiršti savęs neleidžia,
— numesti jiems į bendrybių 
pakulas įvyniotą žodį, kuris, 
saugok Viešpatie, neturi kilu 
dyti bičiuliautis su Maskva. 1; 
.ai bičiulystei Europos Tary 
bos 1959. 4. 20. rezoliucija pu 
ėmė dėsnį: kiek tu man, tiek 
aš tau, rezoliucijos žodžiais 
„kiekvienai Vakarų nuolaidai 
turi būti ekvivalentiška bu 
vietų Sąjungos nuolaida“. Fra 
ktiškai tatai reiškia Rapackio 
laimėjimą ir Baltijos valstybių 
pirmoj eilėj „nurašymą į nuos 
tolius“. Dėl visa to sovietų pa 
vergtoji Europa tegali nuste 
busi ir susirūpinusi klausti lais 
vają Europą. „Quo vadis:“’.

Kor.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
Į KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

TARYBĄ SIŪLOMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1. Aleliūnas Antanas, 40 m. ūkininkas, St. Williams, Ont.
2. Andruškevicius Kostas, 48 m. agronomas, Montreal.
3. Ankudavičius Algimantas, 30 m. inžinierius, Toronto.
4. Anysas Martynas, 64 rn. tarnautojas, Toronto.
5- Augustinavičius Petras, 53 m. statybininkas, Toionto.
6. Augustinavičius Stasys, 68 m. ūkininkas, Tillsonburg, 

Ont.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta <š 7 psi.

ne, liepos 24—28 d. d. rungty 
niaus veteranų komandos, lie 
pos 31 — rugpjūčio 2 d. Rygo 
je susitiks pirmosios rinktinės, 
o Taline žais jauinų vienuoli 
kės.

Kauno Politechnikos moterų 
krepšinio komanda išvyko į Če 
kiją draugiškų rungtynių. Be 
susitikimų su pavieniais kiti 
bais, lietuvaitės sužais rungty 
nes ir su Čekijos rinktine.

Vilniškis „Sportas“ savo ve 
durnajame rašo, kad kiekvie 
nas žmogus žino, ką reiškia 
septynmečio pianas. Juo sekti 
turi ir Lietuvos gyventojai ne 
tik visose ekonominio gyveni 
mo srityse, bet taip pat ir spor 
tiniame. Laikraščio šūkis — 
per septynmetį, užauginti Lie 
tuvoje 500 tūkst. sportininkų 
šeimą.

— Į Prancūzijos komunistu 
laikraščio Le Humanite tradi 
cinį bėgimą, atvksta ir lietu 
vaite F. Karaliūnaitė, nes konl 
roliniuose bėgimuose ji pasu o 
dė labai gražiai. Pav., Stiebu 
moję, 2.500 m, bėgime, ji pa 
rodė gražų 8 min. 48,8 sek. lai 
ką.

Is VISUR
Tarpvalstybinėse futbolo 

rungtynėse Bazelyje, šveicari 
jos rinktinė pralaimėjo jugos 
lavijai 4:0. Šveicarus lydėjo ne 
sėkmė, pataikius tris kartus į 
virpstą.

Nottingham Forest laimėjo 
Anglijos taurę, Įveikdama Lu 
ton Town vienuolikę. Taurę 
Įteikė karalienė Elzbieta II-ji.

Sunkiasvoris F. Patterson 
lengvai apgynė pasaulio meis 
terio titulą, Įveikdamas 11 ro 
unde k. o. anglą Londoną. Bir 
želio 25 d. jis susitinka su šve 
du Jahnsonu.

Ramiltono Tiger Cat futbo 
lo komanda treniruotis pradės 
ne mieste, bet pas žinomo fut 
bolininko (dabar žurnalisto 
Stuko A. brolį, kuris turi dide 
lį motelių biznį.

siuntinybės Reikalų Vedėjas.
Pasiuntinybės personaias į 

šią laidą nebuvo įrašytas. Taip 
pat buvo padaryta su Lenkijos 
Ambasados personalu. Amb. 
K. Pąpee irgi figūruoja kaip 
Ambasados reikalų vedėjas.

Šiuo metu yra daromi visi 
žingsniai, kad netrukus turiu 
čiani pasirodyti Diplomatinia 
me sąraše Pasiuntinybės perso 
nalas būtų įrašytas kaip ir pra 
eityje. Pasiuntinybė reikiamu 
laiku painformuos visuomenę 
apie tolimesnę dalykų eigą.

7. Augaitis Petras, 4 2 m. ūkininkas, Tillsonburg, Ont.
8. Aušrotas Vytautas, 36 m. tarnautojas, Toronto.
9. Ažubalis Petras, 41 m. kunigas, Toronto.

10. Bakšys Stasys, 45 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
11. Balzaras Leonas, 55 m. darbininkas, Montreal.
'12. Baronas Kazys, 38 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
13. Basalykas Antanas, 60 m. ekonomistas, Toronto.
14. Borevičius Jonas, 53 m. kunigas, S. J., Montreal.
15. Budreika Povilas, 50 m. agentas, Toronto.
16. Čepas Silvestras, 37 m. vet. gydytojas, Toronto.
17. Čuplinskas Eugenijus, 31 m. inžinierius, Toronto.
18. Dalius Stasys, 38 m. tarnautojas, Hamilton, Ont.
19. Dvilaitis Juozas, 42 m. miškininkas, Toronto
20. Federavičienė Eugenija, 29 m. mokytoja, Winnipeg. j
21. Gustainis Jonas, 37 m., mokytojas, Toronto.
22. Indreiienė Ona, 58 m. šeimininkė, Toronto. t"
23. Januška Petras, 43 m. ekonomistas, Windsor, Ont.
24. Jasinevičius Juozas, 43 m. inžinierus, Toronto.
25. Juozapavičius Stasys, 42 m. agronomas, Toronto.
26. Kardelis Jonas, 66 m. žurnalistas, Montreal.
27. Krištolaitis Juozas, 38 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
28. Kšivickas Jonas, 49 m. inžinierius, Hamilton, Ont.
29. Kęsgailą Steponas, 48 m. tarnautojas, Montreal.
30. Kvedaras Pianas, 43 m. chemikas, Toronto.
31. Liudžius Antanas, 49 m. notaras. Hamilton, Ont.
32. Lukoševičius Petras, 39 m. agronomas, Montreal.
33. Manglicas Kazys, 30 m. sociologas, Toronto.
34. Matulionis Pranas, 49 m. ats. karininkas, Winnipeg.
35. Mališka Izidorius, 41 m. inžinierius, Montreal.
36. Miceika Vladas, 44 m. agronomas, Simcoe, Ont.
37. Matusevičiūtė Izabelė, 52 m. redaktorė, Toronto.
38. Mikšys Jonas, 54 m. mokytojas, Hamilton, Ont.
93. Narušis Elegijos, 58 m. namų savininkas, Toronto.
40. Navikėnas Juozas, 58 m. ats. karininkas, Montreal. W
41. Pleinys Jeionimas, 35 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
42. Preikšaitis Jurgis. 57 m. inžinierius, Toronto.
43. Rimkus Juozus, 51 m. ūkininkas, Vittoria, Ont.
44. Rudinskas Pranas, 47 m. agronomas, Montreal.
45. Sakalas-Sakalauskas Balys, 44 m. ekonomistas, Toronto.
46. Saplys Bronius, 37 m. darbininkas, Toronto.
47. Simonavičius Jonas R., 42 m. radio progr. vedėjas, 

Toronto, Ont.
48. Slapšys Algirdas, 32 m. inžinierius, Toronto.
49. Stabačinskas Vladas, 36 m. buhalteris, Toronto.
50. Strazdas Jurgis, 53 m. ekonomistas, Toronto.
51. Sungaila Juozas, 40 m. med. gydytojas, Toronto.
52. Šapoka Adolfas, 53 m. redaktorius, Toronto.
53. Šmaižienė Viktorija, 51 m. mokytoja, Winnipeg.
54. Užupis Viktoras, 51 m. advokatas, Toronto.
55. Vaidotas Vaclovas, 69 m. S.t. Seimo narys, Toronto.
56. VaiČeliūnas Juozas, 51 m., ats. karininkas, Sudbury, Ont.
57. Vasys-Vasiliauskas Vacys, 39 m. verslininkas, Toionto.

Vyriausia Rinkimų Komisija.
6. 5. 1959. Toronto.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Čikagos LSK Neries vyrų 

krepšinio komanda sėkmingai 
baigė 1958 — 1959 m. m. se 
zoną balandžio mėn. 19 d. Fos 
ter parke Įveikdama savo aršų 
varžovą — ASK Lituanicą 
103:90.

Nuo praėjusio rudenio klu 
bo vyrai krepšininkai pelnė 
gražių pergalių : Čikagos mies 
to lietuvių ir Vid. Vakarų spor 
to apygardos liet, meisterio 
vardus, Marquette parko ly 
gos (kartu su Lituanica) I vie 
tą, Š. Amerikos liet, žaidynė 
se III vietą.

Keturi klubo krepšininkai: 
Varnas, žvinakis, Šimkus ir 
Valaitis atstovavo lietuvių vy
rų rinktinę 1959 m. pabaltie 
čiu pirmenybėse.

Klubo jauniai krepšininkai 
pasiekė dar didesnių iaimėji 
mų: jie šalia Vid. Vakarų spor 
to apygardos meisteno vardo 
sugriebė ir Š. Amerikos liet, 
žaidynių nugalėtojo titulą. Ga 
ge parko lygoje jie atsistojo 
III vietoje. Penki jaunių ko 
mandos žaidėjai atstovavo jau 
nių rinktinę 1959 m. pabaltie 
čių pirmenybėse, kuri čia įvei 
kė latvių reprezentantus. Šiais 
atstovais buvo: Bartkus, Kai 
sas, Žvitiakis, Benevich, Armo 
nas.

Taip pat gerai pasirodė mo 
terų ir mergaičių tinklinio ko 
mandos. Moterys sugriebė II 
vietą Vid. Vakarų spoito apy 
gardos pirmenybėse ir išsiko 
vojo meisterio vardą š. Ameri 
kos liet, žaidynėse. Trys iš jų: 
■Raudienė, Blandytė ir Loye 
žaidė lietuvių rinktinėje .1959 
m. pabaltiečių pirmenybėse. 
Mergaitės tinklininkės laimėjo 
antrąsias vietas Vid. Vakarų 
sporto apygardos pirmenybė 
se ir Š. Amerikos liet, žaidynė 
se.

Klubo šachmatininkai buvo

VASAROTOJAMS
Pats laikas pagalvoti, kur 

praleisime ateinančias vasaros 
atostogas. Ir neabejojame, kad 
Jūs dažnai minėsite saulėtą Ca 
pe Cod, Mass.

Lietuvių vasarvietes „Meš 
ka“ savininkai Stasys Lūšys ir 
Brutenis Veitas Jus ir kviečia 
atvykti i Cape Cod. Vila vajfe 
rojimni atidaroma birželio K 
dieną.

Vilos adresas; „Meška“, Be 
ach St., Monument Beach, Ca 
pe Cod, Mass., USA. Iniorma 
ei jų bei rezervacijų kreiptis: ?
St. Lūšys, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. Tei. EVer 
green 7-5576.

antraisiais S. Amerikos liet, 
žaidynėse, o pavieniai žaidėjai | 
dalyvavo visoje eilėje amerikie 
čių varžybų, kuriose užėmė ne ĮĮ 
maža prizinių vietų.

LSK Neris, kuris yra pats 
veikliausias klubas Čikagoje, 
praėjusio sezono metu pr®fc 
dė Čikagos liet, krepšinio 
menybes, Vid. Vakarų sporto 
apygardos vyrų bei moterų 
krepšinio, tinklinio ir stalo te ’ 
niso pirmenybes, Vid. Vakarų 
sporto apygardos prieauglio 
klasių krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso pirmenybes, Čika 
gos liet, stalo teniso varžytas. 
Jis taip pat surengė 2 šukių 
vakarus. E. Š.

•— Kontrolinėse varžybose 
Suchumyje lietuvė Karaliūnai 
tė 2000 m bėgime užėmė ant 
ra vietą, Įveikdama šį nuotolį 
per 6 min. 40,3 sek.

— Breste įvyko lengvosios 
atletikos rungtynės. Lietuviai 
šį kartą aplenkė latvius ir cs 
tus, iškovodami šešias pirmas 
vietas. K. B.
TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie vi»kę«
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Kodėl VLlK as MŪSU'įpSPORTAS'
dar vis neatstovauja 

visų laisvųjų lietuvių

Okupantas 
išniekina Lietuvą 

KAUNASVEDA KAZYS BARONAS
JAUNIMO LIETUVYBĖS PROBLEMAI SPRĘSTI

Nebūnant pesimistu, bet gi 
liai susikaupus, kai imi galvoti

Suaktualėjęs Vokietijos klau laisvintosios Lietuvos cventua apie mūsų tautos egzistencija, 
simas tarptautinėje politikoje lauš valdymo. Jos nesuteikia kartais sudrebi. Koks tai šaltas 
gali iš pagrindų pajudinti Lie apmokamų tarnybų karjerai, o prakaitas sumirkdo kaklą, o 

krūtinėje pajunti neramumą.
Kalbame, tašome ir diskutuo 

jame įvairiomis temomis: eina 
me skirtingais keliais tėvynei 
laisve restauruoti, ir tas neblo 
gai, nes parodome pasauliui, 
kad esame vienos kultunngos 
tautos vaikai, bet turime vieną 
iš fundamentalių problemų, ku 
ria mažiausiai 
nę.

Mažiausiai 
nę lietuvybės 
mu, mūsų jaunimu, mūsų aka 
deminiu jaunimu ir bendrai 
mūsų jaunąja karta, kurios 
rankose turėsime palikt, mūsų 
tautos egzistencijos gaires. Ir 
tuo metu mūsų jaunoji karta 
ištirpsta lygegrečiai su seną 
ja; pirmieji patekdami sveti 
mųjų įtakon, o antrieji į amži 
nybę išeidami.

Ir jei gyvenimo paradoksas 
yra toks, kad šio antrojo pro 
ceso negalima pakeisti, — tai 
pirmojo galima išvengti.

tuvos statusų. Mūsų politiniai tik reikalauja nemaža asmenį 
veiksniai rodo tam tikro akty nio išsižadėjimo. Jei dabarti 
vumo svarbių tarpvalstybinių 
konferencijų išvakarėse. Sten 
giamasi atkreipti didžiųjų v ai.s 
tybių užsienių reikalų ministe 
rijų dėmesys Lietuvos bylai. 
Nėra ko nei aiškinti, kad inu 
sų politikos vairuotojų balsas 
būtų svaresnis ir keliai 
vesni, jei jų užnugaryje stove 
tų kiek galima platesnes bazės 
organizacija, apjungianti visas 
’aisvųjų lietuvių grupes. Gyve 
.amasis momentas reikalauja 

dabar iš naujo pajieškoti kelių 
efektingesnei platesnės apim cijų VLIKe, kad tik jis vėl ap 
ties lietuvių politinei viršūnei jungtų ir Tautininkus, ir Lietu 
suorganizuoti.

Jau keli metai praėjo, 
Lietuvių Frontas ir Tautininkų 
organizacijos išėjo iš VLIKo. 
To skilimo istorija gerai žino 
ma lietuvių visuomenei it dar 
buvo paskelbta „VLIKo Gru 
pių Komisijos Pranešime“ 
(Cleveland 1958). Trumpai su 
glaudžiam, atrodo, kad pagrin 
dinės skilimo priežastys buvo 
tam tikri asmeniniai konflik 
tai ir nesusitarimas dėl parei 
gų pasiskirstymo tarp grupių 
ir asmenų. Nuo to laiko nei 
LF, nei Tautininkų Liet. Ne 
priklausomybės Talka, nei su 
silp. Vlikas neišvystė (gal ir 
negalėjo) veiksmingesnes Lie 
tuvos vadavimo akcijos, kuri 
sutelktų daugiau žmonių ir di 
dėsnių finansinių resursų. Da 
bar, VLIKo vadovybės as 
meninei sudėčiai pasikeitus ir 
praėjus 4 metams nuo ncleni 
to skilimo, anos priežastys ga 
Ii būti nublukusios ar net išny 
kusios. Lietuvių visuomenė tu 
retų būti iŠ nauja painformuo nymo buvo 
ta, ar yra daromos pastangos 
susijungti.

Atrodo, kad po 15 metų Kri 
kščionių Demokratų pirminiu 
kavimo VLIKe turėtų būti 
duota proga kitoms grupėms 
perimti vadovaujančias vietas 
ir išmėginti savo politinį talen 
tą. Tos vietos dar nereiškia iš

leng

nei VLIKo vadovybei nelabai 
sekasi apjungti iš VLIKo išė 
jusiųjų grupių, tai reikia pa 
mėginti kitiems — gai jiems 
geriau sektųsi. Tuo atveju Lie 
tuvos reikalas tik laimėtų. O 
jei jau pasirodytų, kad kitų 
grupių politikams dar pras 
čiau sektųsi, tai tektų pripažin 
ti nuopelnus Krik, demokrata 
ins ir jų talkininkams. lad be 
jokios rizikos Krik. Dcmokra 
tai turėtų, reikalui atsiradus, 
atsisakyti savo užimtųjų pozi

esame susitūpi

esame susitūpi 
pamatu išlaiky

vių Frontą. Jokiais rinkimais 
kai emigracijoje tos problemos ne 

išspręsime, nes 1) emigracija 
ir pabėgėliai neatspindi l>ietu 
voje likusios tautos dabartinės 
politinės diferenciacijos, apie 
komunistus nekalbant, ii 2) 
sunku tikėtis, kad baisavmuo 
se dalyvautų efektinga daugu 
ma (prisiminkime rinkimus ; 
Ljet. Bendr. Tarybą).

Konkrečiai siūloma VLIKo 
vadovybei kviesti Tautininkus 
ir LF grįžti j VLIKą. Jei jie, 
sutikdami grįžti, reikalautų va 
dovaujančiųjų pozicijų, kaip 
VLIKo pirmininko, užs. reika 
lų tvarkytojo ir kt. — tegul 
jas ima. Darbo daug, o dirban 
čiųjų maža. Tad reiktų tik; pa 
linkėti, kad atsirastų norinčių 
jų ryžtis sukurti vieningą ir 
veiksmingą 
viršūnę. Kurios partijos ar są 
jungos žmonės to darbo imsis, 
atvirai kalbant, nesvarbu — 
kad tik ne komunistų agentai! 
Tarp kitko, dėl minėto suma 

kalbėta su vienu 
kitu vadovaujančiu KrikŠč. De 
mokratų bloko ir Vaist. i^iau 
dininkų veikėju, o taip pat su 
reikšmingas Tautininkų ir LF 
asmenimis. Privačiuose pasita 
rimuose rasta pritarimo siūlo 
mąjam sprendimui.

Įdomu, kokie būtų vieši ar 
gumentai prieš pasiūlymą rei

kalui esant užleisti VLIKo va 
dovybę Lietuvių Frontui ir 
Tautininkams, patiaukiant da 
bartines VLIKo grupes į ant 
rąj-į foną konstruktyviam bend 
radarbiavimui? Suprantama, 
kad tik aktualūs argumentai 
turėtų svorio jau užsieniuose 
subrendusiai lietuvių visuome 
nės daliai. Kokie nors istori 
niai prisiminimai, kaip „gino 

politinę lietuvių-džio 17-toji“ ar „Dipl. Šefo 
kompetencija“ dabar nebeturi 
reikšmės. Jei jau latvius vadi 
name broliais iškilmių progo 
mis, tai lietuviai savo tarpe, 
bendros nelaimės ištikti, tuo 
labjau broliai. Būtų bloga, jei 
ne LF, nei Tautininkai jokio 
mis sąlygomis nesutiktų jung 
tis su kitomis lietuvių poiltinė 
mis grupėmis į vieną bendrą 
politinę viršūnę. Bet reikia t; 
kėtis, kad atskirų organizacijų 
interesai gali būti palenKti ben 
drajam svarbiausiam reikalui.

Jurgis Gimbutas.

Sulaikyti mūsų jaunosios 
kartos žlugimą galime atsiek 
ti, tinkamai ją paruošiant lietu 
vybės dvasioje ir įskiepijant 
tėvynės melię neužgesama ug 
nele. Ypatingai šiuo momentu 
privalome to siekti, kada tevy 
nės laisvė sugniaužta gigantiš 
ko grobuonio.

Priplaukti krantą yra daug 
uostų, o atsiekti šį tikslą, — 
daug kelių, bet dabar, dalinai, 
turime vieną iš arčiausių, — 
dviejų Amerikų, Šiaurės ir 
Pietų lietuvių jaunimą suglau 
dinti į vieną sueigą, pavarto 
jant sporto sritį

Ši sueiga būtų ne tik nepap 
rasta, bet dargi labai reikšinin 
ga ir majestotiška. Ji užmegs 
tų bendradarbiavimą tarp Šiau 
rėš ir Pietų Amerikų lietuvių, 
jaunimo, suteiktų seniesiems 
atgauti naujas jėgas lietuvybe.; 
dirvą purenti, išgarsintų Pie 
tų Amerikoje lietuvių vardą ir 
pažadintų visam pasaulyj mū 
sų jaunuolinę ateitį panašioms 
sąlygoms.

Leidžiant 1957 metais JAV 
lietuvių 
viškasis 
mui 25 
Lietuva 
pšinio meisterio vardą, buvau 
pakviestas didelio sporto pro 
motoro ir dirigento P. Petru 
čio, šiam leidiniui apibūdinti 
Urugvajaus lietuvių .krepšinin 
kus.

Nors sporto srityje mažai 
esu rašęs — sutikau.

Atlikus spaudos žmogaus pa 
reigą išpildant pageidavimą ir 
išėjus „Lietuviškajam Krep 
šiui“, mūsų susirašinėjimas su 
P.Petručiu nenutrūko, o anaip 
tol, kilo mintis organizuoti 
abiejų Amerikų lietuvių Krep 
šininkų susirungimą.

Tikslas buvo ne vien išmė 
ginti sportiškas pajėgas, bet 
kartu lietuvybės reikalu paža 
dinti ir pagaivinti jaunąją mū 
sų kartą.

Už tūkstančių kilometrų at 
skirti vieni nuo kitų ir suside 
dant įvairioms kliūtims, ėmė 
me tuo reikalu svarstyti, sp 
ręsti.

Laiškas po laiško; P. Petru

sportininkams „Lietu 
krepšinis“ paminėji 

metų jubilėjaus, kaip 
iškovojo Europos kre

Lietuvos okupantai masko 
liai, jiems parsidavusių lietu 
vių rankomis, planingai, žings 
nis po žingsnio, rauna n naiki 
na visa, kas galėtų priminti ne 
priklausomą Lietuvą. Prie lie 
tuvių kalba gatvių užrašų pri 
dėjo parašus rusų raidėmis. At 
sirado grynai rusiškų gatvių 
pavadinimų, pav. Kutuzovo, 
Lermontovo, Gogolio, Turge 
nevo g-vės. Laisvės Alėja, kad 
savo vardu nebeprimintų Lie 
tuvos nepriKlausomybes ii lais 
vės laikų, pakrikštyta į Stalino 
alėją, palaikant asmenybes kul 
tą, Vytauto prospektas pava 
dintas Lenino prospektu ir t. 
t. Laisvosios Lietuvos laikų 
šventovė Kaune — Karo Mu 
zėjaus sodelis grubiai išniekin 
tas. Nežinomam Kareiviui pa 
minklas, aukuras ir aplink sto 
vėję lietuviški kryžiai nugriait 
ti, ir toje vietoje pastatytas pa 
minklas kruvinajam čekistui 
Dzeržinskiui; Laisvės pamink 
las, kuris simboliškai vaizdavo 
iš rusų pavergimo į laisvą gy 
venimą prisikėlusią Lietuvą, 
nugriautas, o jo vietoje pasta 
tytas paminklas Kremliaus 
agentui Kapsukui. Dar Žiauriau 
Lietuvos rusifikuotojai suklas 
tojo patį Karo Muzėjų. Kas gi 
neatsimena Kaune Aušros 
gimnazijos? Jos vardas kiek 
vienam primindavo Lietuvos 
atbudimo laikotarpį, „Aušros“ 
gadynę. Lietuvos kolonizato 
riams tasai vardas bade akis; 
„Aušros •‘'ardas buvo nutrii 
tas ir pakeistas numerio ženk 
lu. Prie tos gimnazijos stove

čiui pasitariant su Siaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Komitetu iš vienos 
pusės, o man su Urugvajaus 
lietuvių sportininkais ir kitų 
Pietų Amerikos lietuvių kolo 
nijų visuomeninio, spoilo ir 
spaudos kolegomis, bei su 
Urugvajaus Krepšinio Federa 
cija, priėjome prie konkretaus 
punkto — Šiaurės Amerikos 
lietuviai krepšininkai turi lan 
kyti Pietų Ameriką.

Numatyta ta kelione liepos 
mėnesį.

Kelionę finansuosis šiaurio 
Nukelta į 7-tą psl.

jusi bažnyčia uždaryta ir pa 
versta sandėliu. Tai tik kele 
tas iš daugybės Kaunu rusini 
mo pavyzdžių. Prisikėlimo baž 
nyčia, didingas religinis atgi 
mūšiai laisvajai Lietuvai pa 
minklas, paversta į fabriką.

Dar buvo Kaune viena oka 
panto akims skaudi rakštis, tai 
Kauno kapinės. Kiek čia palai 
dota Lietuvos atgimimo vete 
ranų, Lietuvos laisvės gynėjų 
—karių, paitizanų! čia ilsisi 
palaikai mūsų didžiųjų kalbi 
ninku, kaip antai, kun. Jaunia 
us, Jablonskio. Nenuostabu, 
kati kiekvieni metai, iki šiolei, 
Vėlinių dieną į šias kapines su 
plaukia lietuvių minios, žvaku 
temis ir gėlėmis papuošdamos 
lietuvių tautai brangius kapus. 
Ir štai, Kauno magistratas jau 
paskelbė, kad šios kapines po 
2 metų bus paverstos parku. 
Po dvejų metų Lietuvos oku 
pantai ir Lietuvos laisvės 
duobkasiai čia ruošiasi pi amo 
gauti, kad jų kojos tryptų že 
mę, kurioje guli nesuskaitomų 
taurių Lietuvos sūnų ir dukrų 
kaulai. Lyg nėrėdami nuo sa 
vęs nuplauti to gėdingo darbo 
dėmę, jie Kauno Magistrato 
vardu laikraščiuose paskelbė, 
kad visi, kas nori savo gimi 
nių palaikus iškelti į kitas ka 
pines, turį iki šių metų birže 
lio 1 dienos paduoti magistrą 
tui prašymus, ir prašomi palai 
kai būsią iškelti miesto lėšo 
mis. Bet kas gi suskaitytų ir 
surastų Kauno kapinėse palai 
kus tų, kurių giminės savo kau 
lūs jau paguldė Sibiro vergų 
stovyklose? Kas pasirūpins pa 
laikais tų, kurių giminės ir 
šiandien tebesikankina ištrėmi 
me į tolimas Sibiro platybes? 
O juk tokių šeimų yra tūkstan 
čių tūkstančiai.

Skaudi ir gyvo, ir įnirusio 
pavergtojo dalia!

šiurpus, liūdnas šiandien 
Kauno kapinių vaizdas. Kas ga 
Ii, skuba savo artimųjų palai 
kus gelbėti nuo išniekinimo, 
kasa juos iš žemės ir veža ki 
tur. Kapinėse pilna išraustų 
duobių. Daugybė paminklų 
jau nugriauta, sudaužyta; 
daug aplaužytų, išniekintų 
kryžių... A-tis.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

PENKTASIS SKYRIUS
— ATSISVEIKINIMAS SU PRAEITIM

* 16.
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Madmuazel skambino į stotį Koliai, kad jis daktarą trau 
kinyje įtaisytų patogiau važiuoti, priešingu atveju ji grasinu 
jam išaiškinimu piktadarybių ir nemalonumais. Atsakyda 
mas jai, Kolia, kaip įprasta, su kažkuo kitu kalbėjosi ir, spren 
džiant iš dešimtainių skaičių naudojimo, į kitą vietą siuntė 
šifruotą telegramą.

— Pskov, komosev, klausai mane? Na ką jūs, mamzel? 
Melas, chiromantija. Atstokite, padėkite ragelį, jūs man 
trukdote. Pskov, komosev, Pskov? Trisdešimt šeši kalble 
lis nulis nulis penkiolika. O, kad jūs šunės suėstų, pertrūkęs 
kasipnas. A? A? Negirdžiu. Tai vėl jūs, mamzel? Aš gi 
jums pasakiau rusiškai, negalima, negaliu. Kreipkitės į Po 
varichiną. Melas, chiromantija. Trisdešimt šeši. . . a, vėl 
nias.. . atsitraukite, nekliudykite, mamzel.

O madmuazel kalbėjo;
— Tu man nepūsk dulkių į akis kiroman, Pskov, Pskov, 

kiroman, aš tave kiaurai permatau. Tu turi daktarą ryt pa 
sodinti į traukinį ir aš daugiau nekalbu su visokiu užmuši 
Iru ir Juda išdaviku.

12
Šutino, kai ^išvažiavo Jurij Andrejevič. Vėi tel 

kėši audra, kaip užvakar. Molinės krėstinės ir žąsys užspjau 
dytame sauležolinių grūdų lukštais stoties kaimelyje baimin 
gai bolavo po nejudamai juodu dangum. Prie stoties namų 
buvo didelė, nutisusi į abi puses, pieva. Jos žolė buvo įsmm 
ta ir visa ji buvo užstota didžiulės minios žmonių, istiso 
mis savaitėmis laukusių traukinių. Minioje buvo pilkomis 
sermėgomis seniai, ėjusieji nuo būrio prie būrio rinkdami 
gandus ir žinias. Tylūs paaugliai, gal keturiolikos metų, 
gulėjo pasiramstę alkūnėmis ir laikė nuvalytas nuo lapų 
rykštes, tartum ganytų bandą. Suaugusiems tarp kojų lan 
džiojo kilnodami marškinėlius mažesni jų broliukai ir sesy 
tės. Pasitiesusios kojas, ant žemės sėdėjo jų motinos, su 
žinduoliais vaikais susiveržusios zipunus.

Laužytais vingiais stoties viršininkas Povarichin ve 
dė daktarą.

— Tai čia jis gulėjo, — kalbėjo stoties viršininkas. — 
Nuostabus dalykas, per karo laiką prisižiūrėjau visokiu bai 
Vienybių, reikėtų rodos priprasti. O čia toks gailestis paėmė! 

Svarbiausia — nesąmonė. Už ką? Ką jis jiems padare blo 
ga? Ar gi tai žmonės? Kalbama, kad jis buvęs šeimos nu 
mylėtinis. O dabar į dešinę, į mano kabinetą. Į šį tiaukinį 
ir negalvokite, užstumdys iki mirties. Aš jus į kitą pasodin 
siu, vietinio susisiekimo. Mes jį patys formuojame, tuojau 
pradėsime. Tiktai jūs iki sėdimo — patylom. Naktį Suchini 
čiuose turėsite persėdimą.

13
Kai paslaptyje laikomąjį traukinį sudarė ir iš uz depo 

pamažu atbulą stūmė prie stoties, visi žmonės, kurie buvo 
pievoje, visi kartu šoko prie lėtai einančio traukinio. Jie šo 
ko nuo buferių ir vagonų pakojų, kiti lindo pro langus, lipo 
ant vagonų. "Traukinys vienu ypu dar nesustojęs jau buvo 
apkibęs ir perpildytas nuo viršaus ligi apačios.

Stebuklu daktaras prasmuko į vagono aikštelę u po to 
dar mažiau suprantamu būdu atsidūrė vagono koridoriuje. 
Koridoriuje taip ir pasiliko ligi Suchiničių, sėdėdamas ant 
grindų ant savo daiktų. Audros debesys seniai jau išsiskirs 
tė. Laukuose, skendinčiuose saulės spinduliuose, aidėjo ne 
muistantis, traukinio triukšmą stelbiantis, žiogų čirškimas. 
Aplink ūžė, dainavo, keikėsi ir kirtosi kortomis. Prie buvu 
šio vidaus Sodomo stotyje prisijungdavo traukinį puolančių 
jų triukšmas. Balsų triukšmas išaugdavo ligi jūrinės audros. 
Ir kaip jūroje, staiga įsiviešpataudavo neišaiškinama tyla. 
Buvo girdimi skubūs žingsniai platformoje išilgai traukinio, 
bėgiojimas ir ginčai prie bagažinio vagono, atskiri lydinčių 
jų žodžiai, vištų kvaksėjimas ir šlamėsis lapų stoties darže 
lyje.

14
Suchiničiuose naktį paslaugus seno tipo nešikas, apėjęs 

traukinį patamsėję, iš kitos pusės jsodino daktarą į antros 
klasės vagoną. Traukinys buvo specialios paskirties ir ėjo 
greit. Vagone buvo laisva. Kupė, kur įėjo Dr. Živago, buvo 
apšviesta žvakės, priklausiusios vieninteliam jo keleiviui, ašt 
ria šviesa, kuri svyravo nuo oro srovių. Keleivis buvo jaunas 
šatenas, atrodė, sprendžiant pagal ilgas jo rankas ir kojas, 
labai augšto ūgio. Jos laisvai maskatojo sąnariuose, kaip 
silpnai sujungtų daiktų dalys. Jaunasis žmogus, pasirodžius 
Živago, tuojau pasitaisė ir atsisėdo į paprastesnę pozą. Prie 
jo kojų buvo kažkas panašaus į .rainuotą skudurą. Staiga 
skuduro galiukas sujudėjo ir iš po sėdynės išlindo nukaiau 
sis šuva. Jis apžiūrėjo ir ir apuostė Jirijų Andrejevičių ir pra 
dėjo bėgioti po kupė. Šeimininkui pareikalavus, šuva palių 
do vėl po sėdyne ir vėl įgavo pirmykštį skepetos vaizdą. 
Tiktai dabar pastebėjo Jurij Andrejevič makštyje šautuvą ii 
ant kablio sienoje paukštiena pričimštą maišą. Jaunasis vy 
ras buvo medžiotojas. Jis buvo labai kalbus ir daktarą suti 
ko maloniu šypsniu. Jaunasis žmogus, kaip pasirodė, turi 
augštą nemalonų balsą, augštumose išklystantį į falcetą. 
Kita jo keistenybė: jis garsą „u” ištarė nepaprastu būdu. Jis 

ii suminkštino ligi prancūziško „u” arba vokiško u-umlaut. 
Nors šis sugadintas garsas jam sunku buvo ištarti, jis jį ta 
re pabrėžtinai garsiau. Iš pirmojo sakinio jis nustebino Ju 
rijų Andrejevičių sakiniu: „Tiktai vakar rytą („iutrom“, vie 
toj utrom) aš medžiojau antis, („iutok“ vietoj utOK). Kart 
kartėmis įtempęs jėgas, jis ir u ištardavo gerai, bet užsimir 
šęs tuojau vėl klysdavo.

„Kas per velniava?“ — galvojo Živago. Jam kažkas bu 
vo girdėta. Kažkoks smegenų reiškinys, bet kas, jis ncatsi 
minė. „Geriau atsigulsiu“, — pagalvojo ir taip padarė. Kai 
gydytojas viršutinėje lentynoje ruošėsi gulti, jaunasis vyras 
paklausė, ar neužgesyti žvakę. Daktaras su padėka siūlymą 
priėmė. Kaimynas žvakę užgesino. Tapo tamsu

— Ar neuždaryti mums langas? — paklausė Jurij And 
lejevič. — Vagių jūs nebijote? — Kaimynas nieko neatsakė. 
Jurij Andrejevič labai garsiai klausimą pakartojo, bet niekas 
neatsiliepė. Tada Jurij Andrejevič įžiebė degtuką ir norėjo 
įsitikinti, ar kaimynas nebus išėjęs. Bet ne, jis sėdėjo su 
atviromis akimis ir daktarui nusišypsojo.

— Pasielkite, kaip norite, — nieko nelaukiant atsakė 
medžiotojas į pakartotą klausimą. — Pas mane nėr kas vog 
ti. Tačiau geriau būtų neuždaryti, nes tvanku. _____

„Tai keista!“ — pagalvojo Živago. — Keistuolis matyt 
kalba tiktai esant šviesai. Ir kaip švariai jis dabar ištaiė vi 
sus žodžius, be jokių netaisyklingumų! Sunku suprasti!

15
Daktaras jautėsi išvargęs nuo praėjusios savaitės įvy 

kių, neramumų, išvykimo pasiruošimų ir sėdimo į traukinį. 
Jis galvojo, kad tuojau užmigs kai tiktai patogiai išsities. 
Bet pervargimas pasireiškė nemigti. Jis užmigo tiktai pary 
čiui. Koks bebuvo minčių chaosas, ilgas valandas sukęsis jo 
galvoje, jų buvo tiktai du ratai, du kamuoliai, kurie tai susi 
sukdavo, tai pasileisdavo. Vieną ratą sudarė mintys apie 
Tonią, namus ir pirmykštį susitvarkiusį gyvenimą, kuiiame 
viskas ligi mažiausių smulkmenų buvo apsupta poezija ii 
persunkta nuoširdumu ir tyrumu. Daktaras saugojo šitą gy 
venimą ir geidė jam pilnutiniškumo ir saugumo, skubėdamas 
greituoju, nekantraudamas jo siekė sugrįžtant, po dvejų mc 
tų. Ištikimybė revoliucijai ir susižavėjimas ja buvo taip 
pat šiame rate. Tai buvo revoliucija ta prasme, kaip ją su 
prato vidurinės klasės ir to supratimo, kokį jai davė tūkstan 
tis devyni šimtai penktųjų metų mokslus einantis jaunimas, 
garbinęs Bloką. Į šį ratą mielą ir giminingą, įėjo taip pat ir 
tos naujos žymės, tie pažadai ir reiškiniai, kurie pasirodė 
padairose jau karo išvakarėse tarp dvylktų ir keturioliktų tne 
tų mintyse, rusų mene ir rusų likime, visarusiškame likime ir 
jo paties — Živago. Po karo traukė prie šių numatymų, juos 
atnaujinti ir pratęsti, kaip traukė iš atsiskyrimo į namus.

Naujumas taip pat buvo minčių dalykas ir antrame rate, 
bet kiek sk/rtingas, kiek kitas naujumas! Tai buvo ne sa
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Ne ta viena akis budo
RAŠO VYT.

3.
Šiaulių gimnazija Lietuvai 

buvusi ,,teigiamas veiksnys“ 
(p. 92), nes tėvynei davė visa 
eilę „naujesnes mados ' inteli 
gentų, kuriuos ir išvardija, pa 
siskolinęs pi of. M. Biržiškos 
sąrašą. Gimnaziją Įkūrė Šiau 
lių bajorai 1851 metais, todėl 
iš 600 mokinių (bene — 60?) 
1856 m. 98% buvo bajorai. 
Kairiui gimnaziją 1898 m. bai 
giant, bajorų telikę 43%. Ūki 
ninku vaikų būta 22%, rusų 
25%, žydų 10%. Dr. Grinius 
savo atsiminimuose pasakoja, 
kad Šiaulių gimnazija Mask 
vos universitetui 1886 — 1893 
metais tedavusi 9 lietuvius, 
kuomet Mariampolės davė 32 
(Suvalkų 6, Liepojos 4, Kati 
no ir Mintaujos po 1;.

Šiaulių gimnazistams, sako, 
ypač buvęs būdingas „atlietu 
vėjimas“. 'lokiu būdu, tie, ku 
rie gimnazijoje savinosi lenku 
kalbą, vėliau universitetini 
mokslą eidami sulietuvėjo. Au 
torius išvardina: adv. P. Lisec 
kį, inžinierius B. Tomaševi 
čių, V. Mošinskį ir Z. Novickį, 
pedagogus V. Šliagerį ir M. 
Račkauską, teisininkus prof. 
T. Petkevičių, V. Putramentą 
ir K. Kelpšą, profesorius K. ir 
Stasį Šalkauskius, Mykolą ir 
Vaclovą Biržiškus, Vladą ir 
Juozą Sirutavičius.

Gimnaziją išėjęs, Kairys ap 
sisprendė stoti į Petrapilio Te 
chnologijos Institutą. Viena 
priežąsčių buvusi — būsią ga 
Įima Lietuvoje darbo rasti ir 
gyventi. Iš 1,500 prašymą pa 
davusių, kvotimus telaimėję 
340 — jų tarpe ir Kairys. Pet 
rapilyje ji pradėjo vemti did 
mieštis ir studentų masė — jų 
buvo apie 10,000, visokių tau 
tų, sluogsnių ir ideologinių pa 
žiūrų. Lietuvių 1899 metais bu 
vę apie 40, vėliau susidarė 
apie 100. Jie (P. Višinskiu ini 
ciatyva) 1897 m. suoiganiza 
vo savitarpio šelpimo draugi 
ją, kurioje Kairys rado 34 na 
rius. Ji kasmet suruošdavo ua 
lių ir kviesdavo visus „ponus“. 
Tokiu būdu surinkdavo aukų 
apie 600—800, kurių oahs nu 
birdavo leisti „Varpą” n sd lei 
dinius. Susibūrė ir Ratelis stu 
dijuoti Lietuvos klausimus ir 
tautinį sąjūdi. Netrukus susior 
ganizavo ir sd kuopele. Už da 
lyvavimą priešvaldiškoje stu 
dentų demonstracijoj Kairys

SIRVYDAS
buvo 1899 m. iš Instituto paša 
lintas ir, rodos, turėjo Ketverte 
ms metams mokslą, nutraukti, 
jį baigdamas tik 1908 metais. 
Tuo ir baigia savo „vaiko ir 
jaunatvės” atsiminimus, paryš 
kindamas kodėl atšalo katali 
ku, bet nuslėpdamas kciius, ku 
riais tapo marksistas socialde 
mokratas. Gal nušvies sekau 
čiame tome?

Antroje leidinio dalyje „Kas 
buvo Lietuva“ autorius siekia 
duoti duomenų „apie tuometi 
nį žemės ūkį, pramonę, visuo 
menės sluogsnius ir kultūros 
gyvenimą” (p. 173). Kadangi 
šitie dalykai pas mus nėra nuo 
dugniai dar ištirti, duomenų 
šykštu ir tie pays blankūs.

Žemės ūkiui naudoja varpi 
ninko A. Rimkos 1922 metais 
išėjusį veikalą „Lietuvos 
ūkis”. Sako, 1904 m. Kauno rė 
dvboje būta 116,000 vaisiietiŠ 
kų šeimų (1,800,000 deš. že 
mes) ir 5,224 bajoriškų (1,450, 
000 deš.). Vidutinis valstiečio 
ūkis buvęs 15 deš., dvarininko 
— 280 deš., nors būta dvarų 
su 10,000, ir net po 30,000 deš. 
Bežemių Kauno, Vilniaus ir 
Suvalkų rėdybose, galima sa 
kyti, 1904 metais būta apie 
400,000 vyrų, moterų ir vaikų. 
Lietuvos ūkio eksportas šie 
kęs 20 mil. dolerių. Jo trečdalį 
(spėjama), pagaminę dvarų 
darbininkai ir samdiniai (p. 
196). Nepatikrintais Juumeni 
mis, 1899 metais iš Suvalkų rė 
dybos į Rusiją, Vokietiją ir 
Lenkiją 85,000 vyrų ii moterų 
keliavę sezoniniems darbams, 
(p. 187).

Pramonė trijose Lietuvos r ė 
dybose 1904 metais, galima 
spėti, turėjusi apie 8,000 darbi 
ninku (1912 m. apie 10,000). 
Darbo diena buvusi po 12 ir 
daugiau valandų, uždarbis nuo 
12 ir 20 rublių mėnesiui. Pir 
moji vieta, sako „atiteko žydų 
kapitalui, antroji — užsienio, 
trečioji — dvarininkams. Pra 
moninkas lietuvis buvo atsitik 
tinis, visai naujas gyvenimo 
reiškinys” (p. 210).

Kas galėjo „proletarams” 
(kurių 1912 m. Kairys prisKaoi 
to į 100,000) padėti? Sako: 
„Dievulio Bažnyčia, tartum, 
nematė, kas darėsi ir sakė, kiek 
vienas turi būti patenkintas 
Dievo jam skirta daiia ‘ (p. 
214). „Varpo“ demokratai gi 
uždaviniu pasirinkę (1899 t.

nr.) „pažadinti lietuviuose tau 
tinę sąmonę“. Visą eilę 1889- 
1899 metų „Varpo” straipsnių 
išanalizavęs, Kairys sprendžia, 
kad laikraštis (o su juo — ir 
lietuviai demokratai) „neryš 
kėjo politiškai” (p. 224), nors 
pripažįsta, kad skelbė n sočia 
listiškų raštų, o nr. 4, 1899 m. 
tiesmukai sakė: „Mums nieko 
nelieka tik kova, kova už tau 
tines ir ekonomines teises“.

Kairio leliojamą „naują bu 
dimo veiksnį” mūsų visuome 
nėję bene santūriai pasvėrė 
Šernas „Varpe" 1889 metais, 
nr. 4: „Tautos ateitį negalima 
vien darbininkų luomu statyti 
— reikia visų luomų. Darbi 
ninkai nestovi augštuma, kuri 
įstengtų duoti pagrindo mūsų 
tautos ateičiai.” (p. 232). To 
dėl gal ne „tylos sąmokslą.-.” 
nutyli „sd vaidmenį pradinio 
tautinio sąjūdžio laikotarpyje” 
(p. 366), bet sąžiningas mūsų 
visuomenės istorijos suprati 
mas? M. Biržiška čia sako: 
„Čia buvo visos lietuvių tautos 
judėjimas, kilimas, žy gis, vys 
kupo Valančiaus ir jo kunigų, 
zakristijonų, vargonininkų ir 
davatkų „dėl tikėjimo ir tėvy 
nės’ pradėtas” (Lietuvos ke 
liais, t. II, p. 87). O neturime 
tokio rašytojo - veikėjo social 
demokrato, kurį visuomenė 
šiandien taip minėtų, pnsimin 
tų, gerbtų ir cituotų kaip Kai 
rio nužvelgiamų varpininkų 
ideologą Dr. V. Kudirką. Joks 
„tylos sąmokslas” negali jo 
nutylėti“! Kairio teigimas, kad 
„socialistinis sąjūdis daugiau 
šia anuo laikotarpiu padaręs, 
kad Lietuva tinkamai pasipuoš 
tų pirmam bandymui laisvę at 
gauti“ (p. 367), švelniai spren 
džiant, yra pelėdos pasigrožt 
jimas savo vaiku.

Vertingiausios vietos antro 
je Kairio atsiminimų dalyje 
„Kas buvo Lietuva“ yra ne jo 
duodamas Lietuvos vaizdas, 
ne polemika su varpininkais, 
ne peilis kunigams, bet atpasa 
kojimas kai kurių Lietuvos sd 
partijos įsikūrimo faktų, nors 
ir čia „buckiišku“ įsismagini 
mu, vaizduotę skaitydamas „la 
bai kukliu” istorijoj dalyku, 
vengia platesnio nušvietimo, is 
torijėlių, smulkmenų, piisimi 
nimų apie asmenis ir jų dar 
bus, žodžius, ir t. p.

Lietuvos sd partijos kūrė 
jais skaitomi vidurinę mokyk 
lą išėjęs A. Moravskis ir dr. A. 
Domaševičius, — du sulenkėję
lietuviai panevėžiečiai, kilę iš

gyvenę Vilniuje ir netrukus rū 
pestingai siekė pramokti lietu 
viškai. Steigiamasis partijos 
susirinkimas įvykęs 1 d. geg. 
1896 m. dr. A. Domaševičiaus 
bute. Dalyvavo ir trys varpi 
ninkai (Dr. K. Grinius, Bagdo 
nas. Matulaitis). Antras šuva 
žiavimas buvęs 1897 m., tr. 
čias 1898 m., bet smulkmenų 
pas Kairį nėia. Politiniu parti 
jos siekimu pasidaręs įkūn 
mas „demokratinės Lietuvos 
respublikos ir federacijos su 
kaimynais“ (p. 278). Federaci 
jos principas, tačiau, neradęs 
atgarsio ukrainiečiuose, gu 
duose ir pas latvius. Lenkai tu 
įėjo savo PI’S partiją, kuri 
Lietuvą skaitė Lenkijos pro 
vincija ir tik 1907 metais (po 
ilgų kovų su lietuviais) pripa 
žino Lietuvą lietuviams sd.

Pirmieji streikai Vilniuje 
(20 streikų, kur dalyvavo 294 
darbininkai) įvykę 1894 - 1896 
metais. Policija pirmąjį lietu 
vių socialdemokratų susibūri 
mą išvaikė 1899 metais (12 d. 
kovo areštavo 40 asmenų). Dr. 
Domaševičius buvo ištremtas 
i Sibirą ketveriems metams. 
Prie partijos tada priklausęs 
(vėliau išgarsėjęs) Deizinskis 
buvo ištremtas į Vologda. Mo 
ravskis tuo metu Londone ta 
rėsi su PPS vadu Pilsudskiu 
spausdinti lietuvišką partinę 
propagandą (nesutarė) ir čia 
jį prigavo amerikiečiams vė 
liau žinomas K. Pilėnas (p. 
294). Dėl lenkų ir Rožės Lu 
ksemburgietės intrigų, partija 
negalėjusi turėti savo atstovo 
Socialistų Internacionalo posė 
džiuose 1898 metais.

Partiją atgaivino ir palaike 
iš Petrapilio atvykęs atlicluvė 
jęs V. Sirūlaviičus, kuris ma 
tyti ir Kairį įtraukė į socialde 
mokratu sąjūdį (p. 154) ir 
1900 metų vasarą įkinkė par
tijos darban (p. 323), po to, 
kaip 1899 metų pavasari jis bu 
vo pašalintas iš Technologijos 
instituto. Partijos susirinkimai 
buvo vedami lenkų kalba, nes 
narių dauguma (Vilniaus ama 
tininkai kurpiai) buvo sulen 
kėję lietuviai. Siekta suorgani 
zuoti lietuviškas kuopeles Su 
valkijoj, Kaune ir Panevėžyje. 
Norėta sudaryti „masinis Lie 
tuvoje sąjūdis“ (p. 325). De 
ja, apie šį oiganizacinį darbą 
žinių šykštu: kas dalyvavo par 
tijos suvažiavimuose, apie ką 
ginčijosi? Pavyzdžiui, neišvar 
dijama net dvylika jaunimo

vidurinių dvarininkų. Jie apsi konferencijoje

KULTŪRWE#K£CWIKA
KANADOS BALI 

spausdina propagandini bule 
tenį anglų kalba, tinkamą pla 
tinimui birželio deportacijų mt 
nėjimo ir kitomis progomis. 
Biuletenis susideda iš trijų 
siaurų lapų, su nuotraukomis 
ir žemėlapiu. Spausdinimo ir 
persiuntimo išlaidoms padeng 
ti suinteresuotos organizacijos 
prašomos pi įsiusti 5 dol. uz 
šimtą vienetų sekančiu adresu; 
E. Čuplinskas, 106 Wiltshire 
Ave., Toronto, Ont. Čekiai Bai 
tic Federation ir Canada, var 
du.

RAPSODIJŲ VALANDĖLĖ 
kuri duodavo gana gražių pro 
gramų, o jų tarpe ir lietuvis 

ūkyje. Pradėta leisti užsienyje 
(A. Janulaičio redaguotas) 
„Darb. Balsas“, knygeles ir at 
sišaukimai (kaip, kurių po 20 
ir daugiau tūkst. egz.), nors 
„rašeivų, jau šiek tiek pratu 
šių lietuviškai rašyti, turėjo 
me nedaug“ (p. 329). „D. Bai 
sas“ buvęs labai „gyvenimiš 
kas“, nes paitija neturėjo žmo 
nių teorijos ir ekonomijos Stu 
dijoms.

Gaila, kad „Lietuva budo” 
korektorius pats užsnūdo ir pa 
liko tiek daug knygoje span 
dos klaidų: jų yra beveik kiek 
viename puslapyje.

Taip pat, ne vienas mūsų 
kalbininkas plaukus galvoje 
raus, pasiskaitęs autoriaus kai 
bą: „retai simpatinga p. Šal 
kauskių šeima” (norėta paša 
kyti „išimtinai simpatinga”) 
p. 83; „p. Lovmiansktenė buvo 
geros širdies žmogus (žmona) 
„p. 115: „šitaip (šito) nebuvo 
galima pastebėti', p. 111; „sau 
gojo Palangą iš oro (iš lau 
ko)” p. 49; „iš mergystes (mer 
gautine, iš tėvo) Bielskaitė”. 
pi. 22; „išsimoka (verta) susi 
domėti“, p. 155; „aišku iš kai 
no (išanksto).

Antrą tomą spaudai ruošeia 
mas autorius be abejojimo, tu 
rėš atminty visų recenzentų 
(deja, negausių) pastabas ir 
parūpins dar geresnį, negu da 
bartinį, savo keliu įdomų ir 
vertingą veikalą. Pirmas to 
mas sustoja 1905 metų isvaka 
rėse — didingos mūsų tautos 
XX a. pirmosios bangos. Nie

atstovų, dalyvavusių 1904 m. ko nesako apie laimėtą spau

Ų FEDARACIJA
kas pabaigtuves, bus atnaujin 
ta birželio 28 dieną, 7 vai. 3b 
min. vakaro. Programoje daiy 
vauja kaip dainininkas sol. V. 
Verikaitis. Rapsodijos valan 
dėlė televizijos žiūrovams pa 
tinka.

DAIL. ROMAS VIESULAS, .
atlikęs Paryžiuje stuuijas ir 
suruošęs parodas, lankęsis An 
glijos Londone, dabai- leidosi 
i ilgesnes keliones — dabar 
lanko Ispaniją, menu persunk 
tus jos miestus, o po to išvyks 
ta į Afriką n į kitas vietas, ku 
rios dailininką domina, kaip 
dailininką.

MIRĖ ŽINOMAS 
LITUANISTAS

Balandžio 7 d. Upsaloje, Šve^ * 
dijoje, mirė 85 metus eidama® 
žinomas slavistas bei baltoki 
gas Upsalos univ. profesonus 
emeritas Richard Ekblom. Jis 
gimė. 1874. Studijavo Upsalo 
je. 1908 įsigijo filosofijos dak 
taro laipsnį. Kurį laiką dėstė 
prancūzų kalbą Karinėje jūrų 
mokykloje ir rusų kalbos augš 
toje prekybos mokykloje Stok 
holme. 1921-39 jis buvo slavų 
kalbų profesorius' Upsalos uni 
versitete.

Nors prof. Ekblom studija 
vo romanų kalbas, tačiau jo 
mokslinė veikla reiškėsi siavis 
tikoje ir baltologijoje.

Pasinaudodamas moder 
niaisiais eksperimentinės fona» 
tikos metodais, jis tyrė serbiĮjį 
bulgarų ir lietuvių kalbų gar 
sų ištarimą.

Lietuva ir lietuviai buvo 
prof. Ekblomui visada prie 
širdies. Lietuvoje jis turėjo 
draugų, pažino prof. Krėvę- 
-Mickevičių, prof. Biržiškas, 
mūsų kalbininkus. Rūpinosi hc, 
tuviais studentais, studijavu 
siais Upsalos univ. Susidarė 
lyg ir tradicija, kad lietuviai 
studentai Upsaloje priklausė ■ 
Vast gota studentų sambūriui 
(naci jonui), kurio inspekto 
rium buvo prof. Ekblom.

Iš prof. Ekblom gausių mo 
kslinių studijų lietuvių ir bai 
tų kalbas liečia daugelyje dar 
bų.
• Dr. Kajetonas Čeginskas iš 
Vokietijos persikėlė į Švediją

Sirutavičiaus dos kovą.
ir Upsalos mieste dirba vieno

Vyt. Sirvydas, je bibliotekoje.

vas, įprastas, seniau paruoštas naujumas, bet bevalis, nepa 
keičiamas, realybės įrašytas naujumas, staigus kaip katastro 
fa. Tokiu nauju buvo karas, jo kraujas ir baisenybės, jo be 
name ir sužvėrėjimas. Tokiu nauju buvo jo išbandymai ii 
gyvenimo patirtis, kurios karas mokino. Tokiu nauju bu 
vo užkampių miestai, į kuriuos karas nubloškė ir žmones, 
su kuriais vertė susidurti. Tokiu nauju buvo revoliucija, ne 
universitetiškai idealizuota pagal tūkstantis devyni šimtai 
penktuosius metus, bet ši, dabartinė, gimusi iš karo, krūvi 
na, su nieku nesiskaitanti kareiviška revoliucija, valdoma 
šios stichijos žinovų — bolševikų. Tokiu nauju buvo sesuo 
Antipova, Dievas Žino kur karo nutrenkta, su nežinomu gy 
venimu, nieko ir dėl nieko nepriekaištaujanti, ir beveik besi 
skundžianti savo santūrumu, mįslingai nežodinga u tokia 
stipri savo tylėjimu. Tokiu nauju buvo sąžiningas Jurijaus 
Andrejevičiaus rūpestis jos nemylėti, taip gi, kaip jis visą gy 
venimą stengėsi mylėti visus žmones, nekalbant jau apie sci 
mą ir artimuosius.

Traukinys lėkė visais garais. Sutinkamasis vėjas per m; 
leistą langą blaškė Jurijaus Andrejevičiaus plaukus. Naktį 
nių sustojimų metu vyko tas pat, kas ir dieninių — audrojo 
minia ir plasdeno liepos. Kartais prie stočių privažiuodavo 
tarškėdami vežimai. Žmonių balsai ir ratų dundesys oumiš 
davo su medžių šlamėjimu. Tokiomis minutėmis atrodė su 
prantama, kas vertė šlamėti ir linkti vieną prie kito nakties 
šešėlius, ir ką jie vienas kitam šnabžda, vos judindami apsnū 
dusius ir apsunkusius lapus, kaip klumpančius vebluojančius 
liežuvius. Tai buvo tas pat, apie ką galvojo, vartydamasis 
tai ant vieno, tai ant kito šono viršutinėje lentynoje, Jurij 
Andrejevič, žinia apie Rusiją apėmusius ir plintančius nėra 
mumus, žinia apie revoliuciją, žinia apie lemtingą ir sunkią 
jos valandą, apie galimą jos galutinę didybe.
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Kitą dieną daktaras pabudo vėlai. Buvo dvylikta valau 

da. „Markiz, Markiz!“, pusbalsiu kaimynas ramino įsierzi 
nusį šunį. Jurijaus Andrejevičiaus nuostabai kūpėję jie bu 
vo tiktai du, niekas pakeliui neįsėdo. Traukinys paliko Ka 
lugos ir įsirėžė į Maskvos guberniją. Atlikęs dvigubai ma 
lonų rytinį tualetą, daktaras sugrįžo į kupė pusryčiauti, ką 
jam pasiūlė mįslingumą keliąs sankeleivis. Dabar Jurij And 
rejevič tiksliau į jį įsižiūrėjo. Būdingi jo bruožai buvo ne 
paprastas kalbingumas ir judrumas. Nežinomasis mėgo pa 
kalbėti ir svarbiausia, kas jį kalboje domino, tai ne minčių 
pasaulis, bet pats kalbos procesas, žodžių ištarimas ir balsas. 
Kalbėdamas, jis kaip spiruokliuodamas pasišokėdavo iš vie 
tos, garsiai ir be priežasties juokėsi, greit-greit iš pasitcnki 
nimo trynė rankas, o kai ir to neužtekdavo pareikšti pasi 
tenkinimui, pliaukšėdavo delnai per kelius ir kvatojo ligi 
ašarų.

Kalba buvo atnaujinta su vakarykščiais keistumais. Jis 
tai įsigilindavo į asmenines paslaptis, neiššaukiamas, tai ii 
lūpomis nepakrutindavo atsakyti į klausimus. Jis neabejoti 
nai siekė efekto ir savo pažiūrų kraštutinumu ir neigimu vi 
siems gerai žinomų dalykų. Tokio radikališkumo dvasioje 
kalbėdavo praėjusiojo amžiaus nihilistai ir kiek vėliau kai 
kurie Dostojevskio herojai, o paskui, visai dar neseniai, tie 
siogiai jų idėjų tęsėjai, tai yra visa išmokslintoji rusų pro 
.incija, dažnai einanti pryšakyje sostinių.

Jaunasis žmogus pasakojo, kad jis vieno žymaus revo 
liucionieriaus giminaitis, jo gi tėvai, priešingai, nepataisomi 
retrogradai ir zubrai, kaip jis pasakė. Je prifrontinėje zono 
ie turėjo didžiulį dvarą, kuriame jis ir išaugo. Jo tėvai su dė 
de labai nesantaikavo, bet jis savo įtaka jų santykius švelni 
nąs. Savo įsitikinimais jis esąs i dėdę, pareiškė žodingasis 
kaimynas — ekstremistas, maksimalistas visame kame, gy 
venimo klausimuose, politikoje ir mene. Jaunasis vyras 
kalbėjo, kad jis medžiojo gimtinėje ir pasigyrė, kad esąs ge 
ras šaulys, ir jeigu ne fizinis trūkumas, sukliudęs jam stoti į 
kariuomenę, kare jis galėjęs pasižymėti geru šauliu. Paga 
kęs klausiamą Živago žvilgsnį, jis sušuko:

— Kaip? Argi jūs nieko nepastebėjote? Aš maniau, 
iūs supratote mano trūkumą. — Ir jis ištraukė iš kišeniaus 
ir padavė Jurijui Andrejevičiui dvi korteles. Viena jų — vi 
zitinė. Jo pavardė buvo dviguba. Jis vadinosi Maksim Aris 
‘.archovič Klincov-Pogorevšich. Kita kortelė išgrafuota ir 
langeliuose įvairių padėčių rankų ir pirštų atvaizdai. Tai bu 
vo rankinė kurčianebylių abėcėlė. Taip viskas ir paiškėjo. 
Pogorevšich buvo fenomenaliai gabus Gartmano arba Ostro 
gradskio kurčianebylių mokyklos mokinys nepaprastai tobu 
lai išmokęs kalbėti iš matymo, pagal gerklės judesius ir iš 
to supratęs pokalbininką.

Sumetęs pasisakymą, kur jis medžiojęs, daktaras paklau 
sė:

— Atleiskite nekuklumą, bet leiskite paklausti, ar jūs 
nieko neturėjote su Zibušino respublika ir jos įkūrimu?

— O iš kur jūs. . . Leiskite sužinoti. . . . Tai jūs žino 
jote Blažeiko?.. Turėjau, turėjau! žinoma, turėjau, — pa 
tenkintas atsiliepė Pogorevšich kvatodamasis ir phaukšėda 
mas save per šlaunis rankomis. Pogorevšich taip aiškino Zi 
bušino įvykius, kad tai, iš vienos pusės, buvo panašu į anar 
chizmą, iš kitos — grynai medžiotojo fantazijavįmą. Pogo 
revšich ramiausiu orakulo tonu pranašavo pražūtingus arti 
mos ateities sukrėtimus. Jurij Andrejevič vįduju su tuo ga 
Įėjo sutikti, kad tai gali įvykti, bet jį erzino pasakojimo auto 
ritetingas ramumas.

— Palaukite, palaukite, — nedrąsiai jis priešinosi. — 
Visa tai gali įvykti, bet, mano mintim, ne metas dabai to 
kiems rizikingiems eksperimentams, ęsant chaosui ir suirt 
mui, kai gresia priešo pavojus. Reikia kraštui duoti atlipei 

keti ir atsigauti nuo vieno pei versmo, kad rizikuotų kitu. 
Reikia palaukti nors ir nevisiško nusiraminimo ir tvarkos.

— Tai yra naivu, — atsakė Pogorevšich. — Tas, ką 
jūs vadinate suirute, yra taip pat normalus reiškinys, kaip 
ir jūsų numylėta tvarka. Ši griovyba — taip pat yra tvarka 
ir paruošimas didesnio kūrybinio plano. Visuomenė ciai 
nepakankamai iširo. Reikia, kad ji iširtų ligi pat galo, ir 
tada revoliucinė valdžia dalimis ją surinks visai kitais pag 
rindais. ■ J

Jurijui Andrejevičiui pasidarė negera. Jis išėjo Į kori 
donų. Traukinys nešė pamaskvėmis. Kiekvieną metą pra 
bėgdavo giraitės ir vasarnamiai. Prasilenkdavo platiormos 
su vasarotojais. Traukinys tolygio švilpė ir užsiryjantis jo 
švilpimas plačiai sklido į apylinkes, atsiliepiančiais aidais. 
Treji metai prabėgo kare, nežinomybėje, revoliucijoje, su 
krėtimuose, šaudymuose, žuvinio scenose, mirty, spiogdini 
inuose, gaisruose — visa tai tapo tuščia vieta, be turinio. 
Pirmu tikru įvykiu buvo šis nepaprastos skubos artėjimas 

namus, kurie dar sveiki ir yra šioje žemėje, kur brangus 
kiekvienas akmenėlis. Štai kas buvo gyvenimas, kas buvo iš 
gyvenimai, štai kas buvo nuotykiai, kurių jieškojo menas — 
sugrįžimas pas gimines, pas save, egzistencijos atnaujinimas.

Giraitės pravažiuotos. Traukinys iš lapuočių tankynės 
išniro į atvirą laisvę. Nuožulni lyguma žaliavo eilėmis bui 
vių vagų. Pakraštyje buvo sumesti šiltadaržių langai. Už 
lauko juodavo didžiulis debesys. Iš už jo veržėsi saules spin 
Juliai, sklidę ratu į visas puses ir pakeliui ųžkliudę siltadar 
žiu stiklus ir uždegę juos baisiai stipriu blizgėjimu. Štai® 
is debesio pasipylė lietus. Jis krito skubančiais lašais tuo 
pačiu tempu, kokiu skubėjo traukinys, belsdamasis ratais j 
bėgius, tartum bijodamas nuo jo atsilikti.

Nespėjo daktaras įsižiūrėti, kaip iš už kalno išniio Chris 
ta Spasitelia (Kristaus Išganytojo) bažnyčia, ir sekančiomis 
minutėmis gaubtuvai, dangčiai, namai ir kaminai viso miesto.

— Maskva, — pasakė jis, sugrįžęs j kupė. — Metas 
ruoštis.

Pogorovšish pašoko, pradėjo raustis medžioklės maiše 
ir iš jo ištarukė stambią antį. ,i

— Priimkite, — ištarė jis,- — atminčiai. Aš visą dieną tu 
įėjau tokią malonią draugysę.

Kaip beatsisakinėjo daktaras, niekas nepadėjo.
— Na, gerai, — priversas buvo sutikti. — AŠ priimu, 

kaip dovaną žmonai.
— Žmonai, žmonai! Dovana žmonai, — apsidžiaugė Po 

gorevšich ir pradėjo kvatoti taip, kad jo Markizas pašoko 
iš savo vietos ir įsijungė j šeimininko pasitenkinimo džiaugs 
mą.

Traukinys artinosi prie debarkadero. Vagone pasida 
rė tamsu, kaip naktį. Kurčianebylis padavė daktarui į kaž 
kokio plakato gabalą įvyniotą laukinį antiną. D. b.
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ČESNAKAS YRA SVEIKA
Pasiklauskite daktaro — pasiklauskite vaistininko.
Kasmet daugiau ir daugiau žmonių naudoja „Adams 

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

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

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

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

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

NAUJA „SĖJA”.
Tautinės, demokratinės min 

ties žurnalo „Sėja“ išėjo ant 
ras numeris, kurio vedamasis 
išaiškina, kad veiną kova tarp 
komunizmo ir kapitalizmo, ku 
rį Maskva vadina „supuvusiu 
Vakarų kapitalizmu“, oct ko 
va eina tarp sovietines vergi 
jos ir vaikų laisvės. Kitame 
straiusnyje „Marksas ir sinul 
kieji ūkininkai“, pačių komu 
nistų raštais Įrodoma, kad ža 
linga yra naikinti valsticčių- 
-smulkiųjų ūkininkų klasę, nes 
valstietis buvo ir pasiliko ga 
mybos įrankių savininkas ir 
kartu darbininkas. Valstietis, 
būdamas savininkas, negali pa 
ts save skriausti ir apvogti. 
Valstiečiai, susiorganizavę į 
koperatyvus, lengvai apsitūpi 
na reikmenimis ir gerai parduo 
da savo ūkinius produktus, o 
susiorganizavę į politinius są 
jūdžius paveikia savo kraštų 
politiką bei paskleidžia krašte 
švietimą ir kultūrą. Ant vals 
tieČių slenksčio marksistai su 
klupo. Komunizmas yia reale 
cingiausias sąjūdis pasaulio is 
torijoje.

Toliau eina agr. A. Valucko 
tęsinys „Kova už demokratė 
ją”, kur mes randame, kad 18 
31 m. Lietuvos sukilėliai i- tar 
pusavy kariavo. Toliau Zig 
mas Dailidka ir E. Keturakis 
jieško kelių į Lietuvos nepri 
klausomybę. Straipsnyje iš pla 
taus pasaulio” aiškinama, kaip

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Albinas Pranevičius.
PO 8*5566 

Darbas garantuotas.

Neskanūs kalakutai
„TIESA“ KRITIKUOJA „KALAKUTUS”

Neseniai Lietuvos kinostu 
dija išleido Į ekranus naują iii 
mą 1— „Kalakutai“ 
jaus autorius A. Gricius, 
sierius - statytojas V. 
lauskas). Kurdami 
tus“, filmo autoriai 
maskuoti buržuazinę praeitį, 
satyrinėmis priemonėmis iš 
juokti ir prietarus ir tamsu 
mą, atskleisti tikrą išnaudoto 
jų moralinį veidą.

Scenarijaus ir paties iilmo 
pagrindu paimtas buožes Pus 
dešrio ir klebono Šesplaukio 
susidūrimas. Šitų „grurnty 
nių“ ir „nuotykių“ vaizdais 
filme stengtasi išjuokti ne tik 
išnaudotojų bei jų pakalikų 
gobšumą, bet ir pasmerkti to 
meto lietuviško kaimo gyveni 
mo piktžaizdes, prietarus, tam 
sumą.

Bet, nežiūrint gerų filmų au 
torių norų ir atskirų aktorinių 
laimėjimų, operatorių darbo ii 
pan., reikia pasakyti, jog fil 
mo autorius ištiko nesėkmė. 
Kaip tai galėjo atsitikti?

„Kalakutuose“ pirmiausia pa 
sigendame teisingo ano meto 
lietuviško kaimo tikrovės pa 
vaizdavimo. Tarybiniai žmo 
nės vis ryškiau mato ir supran 
ta buržuazinės santvarkos 
ydas, trūkumus. Bet jiems sve 
timas mėginimas pašiepti Lie

Vokietiją, o kas "valdo Vokie7 Įuvos darbo žmones Jauržuazi 
tiją — valdo Europą“. Berly 
nas yra tik viena iš daugelio 
pakopų, kuriomis vakarai lipa 
žemyn, pasiduodami Maskvai.

Toliau aprašoma Tibeto re 
voliucija, NATO dešimtmetis, 
Irako komunistinimas, Ade 
nauerio planai, Volgos burlio 
kai (kaip sovietų satelitai trati 
kia Chruščiovo laivelį) n su 
Dulles atsisveikinant. Laisvo 
sios tribūnos skyriuje pasisa 
koma, kad Vatikano Lietuvos 
pasiuntinybės degradavimas 
iki nulio, neša naudą ateisti 
niam komunizmui. Keturi pus 
lapiai apie pavergtą Lietuvą, 2 
apie Landsbergio „Penkius 
stulpus* * ir grafomanų paga 
liūs, 3 puslapiai prisimenant 
Sibire nukankintą Kazį Ralį- 
Vargovaikį, 3 pusi. Vivat Aca 
dėmia, 2 pusi. Edvardo Sulai 
čio polemikos sporto reikalais, 
3 pusi, kronikos, iš kurios suži 
nome, kad rugsėjo 5—6 d. d. 
Clevelande įvyks Liaudininkų 
suvažiavimas, o rugpjūčio 25 
d. prie Čikagos, May-Wood 
Grove, kaip ir kasmet tradici 
nė „Sėjos“ gegužinė, 3 pusi. 
„Knygos ir recenzijos“. Žur 
nalas 48 pusi, plius viršeliai, 
kuriuos puošia V. Augustino 
„Verpėja“, o tekste 15 iliastra 
cijų. Žurnalo adresas: 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, UI. 
USA. 
atsk.

atsirado gegužės 27 d. ultima 
tumas. Esą, Lenino žodžiai 
„kas valdo Berlyną — valdo

Kaina metams 3 dol., 
nr. 60 et.

Stepas Paulauskas.
A. Tarulio knyga, „So• Dr.

viet Policy Toward the Bal 
tic States 1918—1940“, pasiro 
dys vasarą. Ją leidžia Notre 
Dame universiteras.
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1 D. E. BELANGER 3c SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
j 259—3 Ave., Ville Lasaile. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.
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„Kalaku 
siekė de

jos valdymo metais. Dargi bur 
žuazijos valdymo metais Lietu 
vos darbo žmonės, nepaisant 
visų kapitalistų, dvarininkų, 
buožių trukdymų, dirbo, kūrė, 
kovojo. Tuo tarpu, kada žiūri 
rne filmą, pasijuntame, lyg at 
sidūrę kažkokioje savotiškų 
..mulkių karalystėje“. kilme 
kartais užmirštami saikas ir lo 
gika ir dėl to vietomis dings 
ta vaizdo tik.oviškumo įspū 
dis.

Žinoma, kinoko.medija yra 
specifinis meno žanras. Ji turi 
teisę sutirštinti, aštrinti tikro 
vės vaizdus, jai leidžiami ir šar 
žas, ir groteskas. Bet ar re“ 
įrodinėti, kad ir šaržui, ir gro 
teskui privalomi meninis sai 
k,as, bendri realizmo dėsniai. 
Juk priešingu atveju praranda 
mas gyvenimiškas pagrindas, 
žmonių charakteriai ir situaci 
jos pakimba ore, darosi neiti 
kinami ir negyvenimiŠKi. Tuo 
tarpu „Kalakutuose“ jo auto 
riai kaip tik nusiženge realis 
tiniams kinokomedijos kūrimo 
principams. Filme matome re 
žisoriaus - statytojo pastangas 
prajuokinti žiūrovą ne visuo 
met atsižvelgiant i priemones. 
Ir prajuokinti ne komiškomis 
situacijomis, išplaukiajičiomis 
iš paties veiKsmo eigos, iš žmo 
nių charakterio, o dažnai pi 
giais triukais.

Štai scenos turguje. Norėda

mi lengvai pasipelnyti, Pusdeš 
ris su Pusdešriene sukčiauja. 
Ir staiga sukyla irisas mieste 
lis. Koks sąmyšis ir triukšmas! 
Minios žmonių! Jie bėga, kaip 
bepročiai, rėkia, šaukia... zven 
gia arkliai, lūžta vežimai. Lie 
jasi upeliais pienas, griūva pre 
kystaliai... Susidaro vaizdas, 
tarsi ant šio kuklaus Žemaiti 
jos miestelio būtų nukritusi 
bomba, o ištikrųjų Pusdešrie 
nė nusuko porą šimtų gi amų 
sviesto ir Stumbras ne labai 
jau Įtikinamai išprovokavo są 
myšį. O tokių kadrų filme gau 
sybė. Štai kad ir scenos su ka 
tinti. Klebono šeimininkė Iza 
bele pašnabžda PusdcŠrienei 
paslaptį — apie stebuklingą 
katiną Gabrielių. Kaip švente 
nybę parsitempia pusdešriene 
rainąjį į namus. Ir štai sukvie 
tusi kaimo moterėles ir ima 
melstis prieš besiraivaniį kati 
na. . Autoriai čia sieke išjuok 
ti religinius prietarus. Tačiau 
ši scena nesukelia juoko.- ir iš 
ko čia juokiamasi? Iš piictarų 
ar iš pačių valstiečių?

Arba imkime tokius kadrus: 
vargonininko Vikšro muikdy 
mas kūdroje, klebono ■ cimi 
įlinkės Izabelės kaprizai, davat 
kėlių giesmės, kalakutų gaudy 
mai... Tai dažnai pavnšutiniš 
kos, gerokai sukarikatūrintos 
situacijos. Ir aišku, kad žmo 
nės, kurie vaizduojami tokiose 
negyvenimiškose situacijose, 
paverčiami kvailiais. Žiūrovas 
netiki jų poelgiais.
kės, kad buožė įsako žiūronais 
stebėti visą apylinkę, liepia šū 
viais gąsdinti darbininkus? Ne 
įtikinamas ir negyvenimiškas 
tampa ir pats pagrindinis fil 
mo konfliktas — konfliktas 
dėl kalakutų. Gal ir galima 
būtų sutikti, kad klebono šei 
mininkė užsigeidžia nepapras 
tų Pusdešrio kalakutų. Gal 
dar žiūrovas sutiktų ir su kai 
kuriomis kovos dėl šių paukš 
čių priemonėmis. Bet kas pati 
kės, kad tik dėl šių kalakutų 
išsivystys saviškas karas- Žino 
ma, tie kalaautai galėjo būti 
tik grynai išorinė šio kivirčo 
priežastis. O kas gi tikroji prie 
žastis? Jos mes filme nemato 
me. Filme iš viso ši kova suves 
ta į karą dėl kalakutų ir lieka 
beprasmė.

Nusižengdami, reaiitsinio 
meno principams, filmo auto 
riai, žinoma, negalėjo sukurti 
meniško kūrinio. Statytojas V. 
Mikalauskas, eidamas dirbti 
nio žiūrovo juokinimo keliu, už 
miršo svarbiausiąjį savo uždą 
vinį — teisingai parodyti pra 
eiti, tikroviškai, realistiškai at 
kurti veikėjų charakterius. 
Dar daugiau. Atskiros scenos, 
kurios pagal autorių suinany 
mą turėjo išjuokti religinius

Kas pati

prietarus, demaskuoti mos, 
yrą neįtikinamos. Be reikiamos 
meninės nuovokos padaryti 
Kadrai su šv. Jurgiu, su aavat 
komis, nevykusi išpažinties 
scena.

Meniniame veikale charakte 
ris išauga intrigos dirvoje. Iš 
galvotos situacijos dirbtinis 
konfliktas neduoda galimybių 
sukurti filme teisingus žmonių 
ir visų pirma paprastų kaimo 
žmonių paveikslus.

Imkim, kad ir Pusdešrio 
samdines davatkas, kūnų po 
elgiuose niekur nėra jokios lo 
gikos. Buožės samdinės pąver 
čiamos kažkokiomis fanatikė 
mis, kurių visos pastangos ir 
tėra įtikti klebonui ir buožei.

Panašus aklas įrankis buo 
zes ir klebono rankosę yra ir 
varpininkas Bandža, kuris ver 
čiamas be saiko gerti degtinę, 
sėsti ant kiaušinių, šokinėji 
apie Pusdešrius bei klebono 
gaspadinę.

Tam tikra kaltė už tai ten 
ka visų pirma paties scenari 
jaus autoriui drg. A. Griciui. 
Bet reikia pasakyti, jog pasta 
tytojas drg. V. Mikalauskus 
ne tik nepašalino scenarijaus 
trūkumų, bet eilėje vietų juos 
dargi pagilino, pabrėžė.

Baigiant, atrodo, reikėtų iš 
kelti dar vieną klausimą. kaip 
galėjo atsitikti, kad toks fil 
mas su panašiais rimtais trūku 
mais galėjo išvysti ekraną. Ko 
dėl laiku nebuvo pastebėti pa 
našūs rimti idėjiniai fimio trū 
kūmai? Kodėl laiku žmonėms, 
turėjusiems geriausius norus, 
nebuvo suteikta reikiama para 
ma, kad jie'galėtų savo suma 
nymus įvykdyti.

Tai galėjo atsitikti visų pir 
ma dėl to, kad studijos ir Kul 
tūrtos ministerijos darbuoto 
jai, matyti, dar ne visuomet 
reikiamai jaučia savo didi atsa 
kingumą už išleidžiamų filmų 
idėjinį ir meninį turinį.

Tai kartu rodo, kad kutika

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite 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.

ir savikritika gaminant liūnus, 
dar nėra reikiamo lygio. Bet 
ten, kur nepakankamai vysto 
si kritika ir savikritika, kur įsi 
gali nekritinis žavėjimasis sa 
vo darbu, ten neišvengiamos 
klaidos.

Mes norėtume išreikšti vii 
tį, kad tie „Kalakutų“ filmo 
autoriai, tiek ir kiti jaunos lie 
tuviškos kinematografijos dar 
buotojai padarys visas išva 
das iš rimtų „Kalakutų“ trūku 
mų, ir mūsų kinematografija 
dar sparčiau žengs į priekį“.

Taip rašo Vilniaus „Tiesa“ 
bal. 16 d. Nr. 88 (491a). Tai 
yra palyginamai rimtas pasisa 
kymas. Bet. . . viltys, kad iei 
kalas pasitaisys, neturi pagrin 
do. Diktatūroje ir okupacijoje 
negali būti sėkminog humoro, 
nes tikram humorui yra uuti 
na laisvės sąlyga. Be laisvės 
humoras neįmanomas, nes var 
gas, priespauda ir iš to kjian 
čios ašaros jį nustelbia...

O kodėl šis filmas išleistas į 
ekranus, ir ne tiktai Lietuvoje, 
bet ir per visą Rusiją, tai yrs 
aišku: Maskva jį peržiūrėjo, 
„pataisė“ ir paleido — parody 
ti visai Rusijai, kad lietuviai 
yra žemo kultūrinio lygio it to 
del Lietuvos okupacija pateisi 
namas faktas. . .

WINDSOR, Ont
TURĖSIME ĮDOMŲ SPEKTAKLĮ

Dr. Roman Pniewski į
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
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 nedūžtamą: 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, ;

neišskiriant nei vaikų. •
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų į 

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. LA 6-7521. $

Šeštadienį, gegužės lo d. at 
vyksta Hamiltono Lietuvių Te 
atras „Aukuias“ ir čia, 1457 
Drouillard Rd. esaničoje U 
rainiečių salėje, parodys J. B. 
Priestley 3-jų veiksmų pjesę 
„Inspektorius atvyksta“.

Vakarą ruošia Windsoro 
Lietuvių B-nės V-ba ii tikisi 
gausaus Windsoro apylinkės 
lietuvių atsilankymo. Pradžia 
6 vai. vakaro. Po vaidinimo šo 
kiai, veiks oufetas.

Gegužės pirmosios paradas, 
ruoštas Katalikų Pagalbos Or 
ganizacijos, praėjo su pasiseki 
mu. Eisenoje per miestą cialy 
vavo apie 35.000 tikinčiųjų, o 
vėliau vykusiose pamaldose 
Jackson parke skaičius padvi 
gubėjo, nes dar prisidėjo apie 
tiek pat žiūrovų. Eisenoje da 
lyvavo ir lietuviai.

Dantų Gyd. D. Naikauskie 
nei ir jos pnmgimei dukrelei 
balandžio 26 d. p. P. ir B. Ja 
miškų namuose, buvo suruoš 
tas pagerbimas (baoy sho 
wer). Pobūvį suruošė odonto

logė kolegė Eugenija Butavi 
čienė ir Birutė Januškienė.. 
Dr. D. Naikauskienė praėju 
siais metais baigė Halifax uni 
versitetą ir tuojau pradėjo dirb 
ti savo specialybėje Windsore, 
čia už savo patarnavimus lietu 
vių ypač pamėgta. Todėl ir po 
būvis buvo vienas iš skaitliu 
giausių, o dovanų gausumas ir 
vertingumas parodė atsilankių 
šių nuoširdumą. Dr. D. Na; 
kauskienei palinkėta geriau 
sios sveikatos, o mažąjai N«u 
kauskaitei sveikai ir didelei už 
augti.

Marčiukaitis Vytautas atstu 
vaudamas Windsoro lietuvius, 
dalyvavo Naujųjų kanadiečių 
pasirodyme balandžio 18 d. ir 
akordeonu išpildė keletą lietu 
viškų melodijų. Gausiai sus* 
rinkusiai publikai (apie 550 as 
menų), išpildymas ir mciodi 
jos patiko ir susilaukė fcraŽių 
atsiliepimų. Programoje daly 
vavimu rūpinosi Windsoro L. 
B-nės Valdyba. Kor.

M. MAČIUKAS į 

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ R 0 B Ų |

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS ; ■ 
RANKŲ DARBAS <!

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ;;

79 ir 81 St. Zotique St. E„ į t 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. į į

I
A. NORKELILNAS

Commigjtioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. S
V

6605—.<*> ta Ave . Rosemount (kamp. St. Zotique) į 
a? Montreal 36, Que. Tcl. RAymond 7-3120. j,

12 metų patyrimą*.
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MOWTWREAL
ŽUVUSIEMS UŽ LIETU VOS LAISVĘ., PAMINKEI 

NĖS LENTOS STOVIS 
nazijai Vokietijoje.

Balandžio 25 d. vakarienėm 
piniginė apyskaita. Vakarienė 
įvyko paminklinės lentos pa 
šventinimo išvakarėse, Aušroj 
Vartų salėje.

Gauta pajamų: vakarienės 
95 bil. $190, Iš bufeto $88.46. 
Už 12 nuotraukų $9. Parduoti 
užsilikę gėrimai ir maistas $39. 
89. Viso pajamų $327.35.

Išleista: už maisto produK 
tus: $63.40. už gėles altoriui 
$5.50, ..NL“ už spausdnnus o 
5.25, už gėrimus $88.99, už 
vaisvandenj $6.38, foto nuoi

nuo jo atsiradimo iki 1959 m. 
balandžio m. 26 dienos. Fondą 
globoja LKK Sav. S-gos Moot 
realio skyrius.

Fondui aukojo: Montrealio 
šaulių kuopa $33, KLK Mont 
realio sk. $15, SLA 123 Mont 
realio kuopa $10, Tautinės S- 
gos Mntr. sk. $10, L. Darbiniu 
kų Dr-jos 35 kuopa $10, FLI 
AS Mntr. sk. $5, V-tės „Da. 
nava” admin. $20, Banko „Li 
tas“ v-bos vardu $10, pp. L. 
Zinkevičius $10, B. Ignatavi 
čius $5, I. Petrauskas $5, Kūi. 
Sav. Montrealio sk. nariai nno 
kėjo $80, 3 asm. pasižadėjo lino raukos $24.24, akomp. M. Sicg 

rišt $20, pasiųsta Vasario 1b 
d. Gimnaz. vietoje gėlių so 
listei $10.00, Mišios žuvusiųjų 
už Lietuvą intenc. $10, nuoma 
už salę vakarienei $7Č. 
išlaidų: $303.76.

Likutis — $23.59.
K. Šitkauskas. A. Lapinas, 

L. Balzaras.
L. K. K. Savanorių Sąjungo 

Montrealio Skyr. Valdyba.

keti $30, P. Kvietkauskas su 
rinko auku $29.50. Viso paja 
mų $272.50.

Apmokėta p. J. Šiaučiuliui 
už lentos išdrožinėjimą $20C.

Viso išlaikų $200.
Kasoje $72.50.
Pastaba: Likutis bus sun.iu 

dotas paminklinės lentos prie 
sienos pritvirtinimo išlaidoms 
apmokėti, o kas liks, bus per 
siųsta Vasario 16 dienos gim

g STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
X Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 
X mašinos, laikrodžiai ir kt.

1 P e r
$ Lithuanian Trading Co. London, England.
X Montrealyje Atstovas
I Aug. M Y L Ė

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
| Tel. UN 1-1176.
j SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI,
g Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

Visu

VILNiETIšKOS AKTUALIJOS
Joks Lietuvos miestas nėra gomis, padarė 180 aikštelių ir 

19 sodų bei skverų. O prie pa 
ties miesto valymo darbų, taip 
pat prisidėjo vilniečiai, atidnb 
darni 6 mil. darbo valandų, iš 
veždami 292 tūkst. kubinių 
metrų statybos laužo, išimuii 
mi apie 8 mil. plytų. Tačiau 
tikrovė yra kita.

CALGARY, Alta.
NEPAPRASTA

Balandžio 17 d. ukrainiečit- 
salėje Calgario lietuviai ture 
jo staigmeną, kuri ilgai pali 
ko visų dalyvavusiųjų atminty 
kaip malonus prisiminimas lin 
ksmai, Įdomiai praleisto vaka 
ro. Tą vakarą p-lė Janina Liūs 
tikaitė davė ilgą, įdomų kon 
certą. viso 18 dalykų. Pi ogi a 
ma truko apie 2 vai. Nors bu 
vo skelbta tik 16 dainų, bet 
publikai nepaliaujant katutes 
ploti, dainininkė dar porą dai 
nu sudainavo. Buvo tikrai ma 
Jonu, įdomu ir žavu klausytis. 
Dainuojant „O gimtas krašte” 
iš operos „Aida“ daugumai pa 
sriuvo ašaros. Čia linksma me 
liodija, čia lyg lakštingalos 
čiulbesio, čia vėl liūdnas, liūd 
nas skundas. Jai akompanavo 
kalgariečįams gerai pažįsta 
mas buvęs Edmontono kiebo 
nas muz. kun. Br. Jurkšas. Po 
koncerto pp. Rastenių mergai 
tė Įteikė solistei gėlių.

Nors
rengia Calgario 
bet tikrenybėje tai buvo abie 
jų draugijų bendrai pasidarbuo 
ta surengiant šį koneertą, ir 
abiejoms priklauso lygus kre 
ditas. Publikos buvo nemažai, 
bet galėjo būti ir daugiau. Po 
koncerto buvo vaišės ir šokiai. 
Man teko garbė su J. Liūsti 
kaitė pasikalbėti. Tai šneki ir 
maloni asmenybė. Pasipasako 
jo gimusi ir augusi Lietuvoje 
ir tik treti metai kaip atvykusi 
i Kanadą. Visais atžvilgiais 
koncertas reikia laikyti pavy
kusiu. Ačiū dainininkei ir ako 
mponuotojui už jų pastangas 
neaplenkti ir mažos Calgario 
Liet, kolonijos. Visų dalyva 
vusiųjų vardu linkiu jiems ge 
riausios kloties — savo daino

STAIGMENA
mis žavėti ir' kitas kolonijas.

A.. Kučinskas.
MIRĖ GERAS TAUTIETIS

Neseniai buvau rašęs, kad 
Jer. Zvankauskas sunkiai se, 
ga ir jau antrą sykį guli ligo 
ninėje. Dabar gi pranešu, kad 
kovo 26 d. 8, vai. ryto Calga 
rio General ligoninėj J. Zvan 
kauskas užbaigė savo gyveni 
mo dienas. Buvo dar viduram 
žis 59 m. Iš Lietuvos iš Že 
kiškių k., Antašavos vai. Bu
žų aps., prižiūrėjo ir rūpinosi 
kaip galint palengvinti jo pas 
kutinės dienas jo artimiausi 
draugai ir kaimynai — Ant. ir 
Jer. Kučinskai, sykiu augę ir 
visą jaunystę praleidę. Anta 
nui atvykus į Kanadą 1928 m., 
sekanti metą pas jį atvažiavo 
ir Jeronimas ir vėl sykiu dirbo g 
ir netoli gyveno per 30 metų, t 
Buvo gelžkelietis. Velionis pa 
liko brolį Petrą ir seserį kiršu 
lę Gaidimauskienę Bridgeport 
Conn. US.. O Lietuvoje seserį 
Magdę Sarapienę. Laidctuve 
mis rūpinosi irgi Kučinskai. 
Buvo didžiausios laidotuvės 
Calgario lietuvių istorijoje. į 
kapines lydėjo 34 mašinos, ir į 
salę pietums susirinko 130 
žmonių. Brangus ąžuolinis 
karstas skendo gėlėse. Velio 
nis buvo draugiškas žmogus, 
mylėjo skaityti „Keleivį” ir 
kaip kada parašydavo. Turto 
jokio nepaliko, nes tris metus 
sirgo ir sutaupos išėjo gydy 
muisi. Vis dar tikėjosi pasveikt 
ti. Tarnavo Lietuvos karinome \ 
nėję ir dalyvavo kovose su len 
kais ir bolševikais.

Ilsėkis, gerasis drauge, ra 
miai šaltoj Canados Žemelėje.

A. Kučinskas.

tiek nukentėjęs nuo įvairių ne 
laimių, kaip mūsų sostinė Vii 
nius. Ir ne tik pats miestas, 
bet ir visas Vilniaus kraštas, 
nes tokios tragedijos, kokią 
pergyveno Pirčiupio kaimas, 
sunku būtų rasti visoje Lietu 
voje. Ir tik savo lietuvišku bu 
du, uždarymu Įvairių kančių 
savo širdyse, nemokėjome pa 
šauliui paskelbti tos didžiosios 
mūsų tragedijos, nes pav. cc 
kai su panašia Lidicų kaimo 
tragedija, išsireklamavo visa 
me pasaulyje.

Taigi, ir antroji pasaulinio 
karo audra, neaplenkė mūsų 
sostinės, kada besitraukianti 
vokiečių kariuomenė, ar tai 
galvodama uždengti likusic s 
armijos pasitraukimą, ar tie
siog apsigynimo tikslais, stojo 
i kovą su 3-jo Gudijos Fronte 
Armija, vedama gen. I. D. Čcr 
niakovskio (jam pastatytas po 
minklas Ožeškienės aikštėje 
Vilniuje). Rusai karo metu 
prie Vilniaus priartėjo greitai 
ir miesto ribas pasiekė liepos 
9—10 d. d. Besitraukianti vo 
kiečių kariuomenė iš Minsko 
Ašmenos ir kit. vietovių, dau 
giausiai sau kelią skynė Pyii 
rno g-ve. Vokiečių Į Savanorių 
prosp., o per ten į Panerius u 
toliau i Kauną, arba Vilniaus 
g-ve Į Žaliąjį Tiltą — Ukmer 
gės link. Tad nenuostabu, kad 
Vilniaus senamiestis, dėl vyku 
siu gtavės kovų, yra daugiau 
šiai nukentėjęs ir ištisi gyvena 
mų namų rajonai, augščiau nu 
nėtose gatvėse virto griuvę 
siais. Daliai vokiečių armijos

> pasitraukimas pavyko (su vie 
$ nu kariu teko ir kalbėtis), tu 

čiau didelė jos dalis, padedant 
lenkų partizanams, pateko į 
rusų reples netoli Rasų kapi 
nių ir Vingio miško, tapo u u 
naikinta, arba paimta j nclais 
vę. Oficialioji Vilniaus užemi 
mo data yra 1944 m. liepos 13 
d. Taigi, okupantas, su didžiau 
šiom iškilmėm šiemet 
Vilniaus „atvadavimo” 
sukakti.

Dėl vykusių gatvių 
nių, nemažai nukentėjo 
miesto gyventojai. Ir jeigu ti 
keti J. Jurginio ir V. Mikucia 
nio 1956 m. išleista knyga 
„Vilnius Tarybų Lietuvos sos 
tinė” pamatysime, kad visi Di 
džiosios g-vės gyventojai ne 
pos 11d. vokiečių buvo šuva 
ryti Į kiną „Pan“ (netoli rotu 
šės). Kada žmonės apsiramino 
(buvo pasakyta, kad tas na 
mas yra saugus nuo bomb1; j 
vokiečių sargybiniai padegė jį. 
Ir kaip tie patys autoriai sako, 
Aklųjų Institutas Kalinausko tų teko pamatyti ir dali Vi 
g-vėje, taip pat buvo padegtas.

<£
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£ Verdun PO 6-5641 |

HICKSON GROCERY

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI::
Pristatymas nemokamai £

$ 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas $

Nemalonu prisipažinti, bet 
yra nuostabus dalykas tas, kad 
mūsų šiaip pažangi bendruo 
menė yra toli atsilikusi nuo sa 
vos spaudos užsisakymo. Dau 
gelis neskaito lietuviškų laik 
raščių. Neskaito jokių. Tokių 
yra net vadinamų šviesuolių 
tarpe. Priežastys naivios. ,,nie 
ko gero neparašo”. „Nieko nau 
jo nėra”. Arba vėl: „parašė 
taip ir taip”, „neparašė taip ir 
taip". Pilna tokių pareiškimų. 
Ištiktųjų priežastis pap. ista: 
gaila vieno antro dolerio lietu 
vybės reikalui.

Jei mes neužsisakysirne sa 
vos spaudos, tai tas ją 
kys — anglai? Rusai 
kai?

Ar mūsų spauda gali 
ti, egzistuoti ir vesti neikaino 
jamo lietuvybės darbo vagą 
vien tik mūsų patriotiškais šū 
kiais ir žodžiais?

Laikraštis ne pataikauti tu 
ri, bet sakyti tiesą. Nesame

užsisa 
ar len

gyven

tau

St. CATHARINES, Ont.
VĖL APIE LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS

darnūs, kaip nėra ir kitos
tos, gyvenančios laisvą gyve 
nimą. Esame skirtingi. Esame 
Įvairių pažiūrų. Tad tas v skas 
ir turi atsispindėti mūsų spau 
doje. Ir atsispindi ir niekas del 
to neturėtu išsisukinėti.

Kaip kitaip mes čia būdami 
išsiblaškę po visas pašvietęs 
galime susižinoti, jei ne per sa 
vają spaudą? Kaip pranešti 
apie susirinkimus, parengi 
mus, suteikti kitas žinias, lie 
čiančias mūsų gyvenimą?

Kitas sako „skaitau Draugą, 
Naujienas ‘. Tas puiku — nė 
ra kas sakyti, bet pirmoje eilė 
je mums reikia mūsų spaudos, 
nes be jos mes esame be ryšio.

Visi iki vieno užsisakykime 
savąją spaudą ir tai padaryki 
me tuoj pat be jokios baimės 
dėl to subiednėti. Raidelė.
• Antano Vanagaičio mirties 
dešimtmetis bus paminėtas g< 
gūžės 24 d. Marijos Augšt. mo 
kyklos salėje.

mines
15 m.

kauty 
n

Visuomet, turėdamas laisvo 
laiko, žiūriu į pavergtos i_.it 
tuvos išleistus Vilniaus leidi 
nius. Kiekvienas Vilniaus kam 
pciis yra gerai pažįstamas, nes 
juk čia prabėgo gražiausios gy 
venimo dienos, kiekvienas na 
mo pastatas, primena nciū 
pestingus gimnazijos laikus. 
Šv. Mikalojaus bažnyčia, sla 
tyta apie 1440 m. šalia Lietu 
vių Mokslo Dr-jos, Vytauto 
Didžiojo Gimnazijos, okupuo 
tame Vilniuje, buvo dvasanc 
ir tautinio gyvenimo centus 
Stovėdama Vilniaus senamic-j 
tyje, daugiausia žydų apgyveu 
tame kvartale (žydų Vilniuj, 
būta apie 75 tūkst.), ji lenką 
ms šovinistams nekrito Į akts 
tad ir Vilniaus arkivyskupo i?v 
vo atiduota vientik lietuvių re> 
kalams. Jau 1942 m. kovo m. 
šalia jos krito rusiškos bom 
bos ir užmušė kleboną kun. K. 
Čibirą, tačiau stebuklingu m 
du ji liko beveik nepaliesta ant 
rojo karo metu. Sakau stebini 
lingu, nes metus žvilgsnį į 19 
58 m. Lžetuvojė' išleistą albu 
mą „Vilnius — Architektui a 
iki XX amž. pradžios”, šv. M> 
kalojaus bažnyčios pietinėje 
dalyje aiškiai matomi suborn 
barduoto namo griuvėsiai, to 
namo, kurio kampas buvo gan 
stipriai įsikišęs į šventoriaus 
pusę, kad net einant procesi 
jai aplink bažnyčią, tekdavo ge
rokai susiglausti. Tad kur pa 
vergėjo propaganda, apie mu. 
to atstatymą ir valymo daiuą, 
kad net po 13 karo metų, tenu 
nufotografuoti reprezentaci 
niam albumui griuvėsius...

Tačiau reikia džiaugtis, kau 
vilniečiai lietuviai ir dabar ne 
užmiršta savo šventovės, sudi 
na gėles, pastatė naują parapi 
jos salę, paminklą kleb. K. Či 
birui. Taigi, po trumpų 1939- 
40 laisvės dienų, vilniečiai pa 
guodą ir nusiraminimą vėl ran 
da toje vietoje, kurioje lenkų 
vergijos metais skambėdavo 
himnas, lietuviškos giesmes. 
Šv. Mikalojaus bažnyčia pn 
duoda jiems tvirtybės ir da 
bar.

Žiūrint filmu iš Lietuvos 
Dainy ir Tautiniu Šokių šven 
tės, beveik po penkiolikos me

Jau apleidžiant Vilnių 194 , 
m. liepos 2 d. naktį, teko bėgti 
nuo geležinkelio stoties, nes ši 
vieta buvo rusiškų lėktuvų tai 
kiniu. Į pačią stotį, bombų be 
veik nekrito, o apnaikintas vi 
sas geležinkelio stoties rajū
nas. Ir šiandieną, metus žviigs 
nį į stoties aikštę ir visą jo ra 
joną, pamatysime, kad apilnk 
jokių namų nebesama. Skverai 
ir žolynai dengia visą ploti... 
Panašiai pasielgta ir kituose 
kvartaluose, užsodinant žole ir 
gėlėmis, subombarduotų namų 
vietas. Ir kaip skelbia Lietu 
vos pavergėjai, miesto gyven 
tojai „laisvanoriškai“ savo jė

DE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACHINE $

ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS g
puv. žaliasis Tiltas sostinei uu

i BELLAZZI-LAMY, INC
g PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.
h įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
wmiWM>ruiiim>iHMMimu»tunii>mnntttnnn»tt»Htmnimunin»miwaa

programoje rašoma,
Liet. Dr-ja,

niaus miesto. Tai visas i .jo 
nas prie buv. Eletrinės, sporto 
stadiono. Akys gaudyte gaudo 
vaizdus, tačiau filmų juosta be 
go nesustodama. Štai ir vėl 
prisiminimai gražiųjų Neries 
pakrančių, žaliuojančių laukų, 
auksinių rugių... Žaliojo tilto. 
O, ne. Tai jau ne būdingas, su 
arkomis tiltas, bet kaž koKs 
gramozdiškas, lyg rusiško., 
Volgos tiltas, kurio kampuose 
stovi statulos. Taip, kaip .s 
kambario paimsi kokį nors se 
niai stovėjusi daiktą, kaip da. 
že nupjausi seną liepą, žino 
gus pajunti didžiausią trūku 
mą, taip ir atstatytasis tiltas 
per Nerį, jauti, kad nesuaugs 
su visu Vilniaus kūnu, nes

WELLAND, Ont.
VISI J VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ 

gegužės 17 d. buvusioBe to
je Colombo Vyčių salėje, tuoj 
po pamaldų lietuviams katali 
kams, tai yra apie 12 vai. 30 
min. yra šaukiamas K. L. B. 
Wellando apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas. Be kitą 
darbotvarkės punktų bus nau 
jos apylinkės valdybos, revizi 
jos komisijos ir kitų organų 
rinkimai.

Lietuvis yra kultūringas ir 
organizuotas žmogus, būtų la 
bai skaudu, kad Wellando apy
linkės lietuviai nepaklustų šie 
ms lietuviui įgimtiems jausrna 
ms ir apylinkė liktų neorgani 
zuota.

Valdyba tiki, kad Wellando 
lietuviai ’šiuos Įgimtus lietu 
viui jausmus puoselėja — jų 
klauso ir Į minėtą, taip svarbų 
kiekvienam lietuviui, susirinki 
mą atvyks gausiai.

Senoji valdyba yra nuomo

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

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

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

Į ši susirinkimą atskiri kvie 
timai nebus siuntinėjam,!, nes 
valdyba mano, kas jaučiasi 
esąs lietuviu, kam prie širdies 
lietuviški reikalai, tas skaito ir 
lietuviškus laikraščius, į ku 
riuos ir dedame susirinkimo 
reikalu korespondenciją. Kam 
nesvarbi lietuviška spauda ir., 
lietuviški reikalai, to ir šimtai 
kvietimų į susirinkimą nea*

i Wellando Ap. V-ba.

LETHBRIDGE, Alta.
APYLINKĖS SURENGTAS 16-JO VASARIO 

ŠVENTĖS
kuris Įvyko Vasario mėn. 28 
d., buvo paremtas vielos lietu 
vių gausingu atsilankymu ir 
dosnumu.

Sekantieji asmenys aukavo 
T. Fondui: $5 J. Kanys; po $ 
3 V. Arelis, P. Rojus, A. Ko 
liavas; $2 J. Daugirdas, A. Are 
lis, J. Arelienė, J. Umeris, B. 
Mikulskį, S. Noreika, G. Norei 
ka; po $1 V. Dzikas, A. Ūme 
ris, N. Žalys, 'Į'. Nodoriuk, V. 
Zajančauskas, J. Šileris, Sodei 
kaitis, J. Boston, Gerulaitis,

MINĖJIMAS,
M. Torkelis; $0.50 V. Dabuhs, 
V. Kaluska, W. Voiotlander, 
V. Kazokas; $0.25 Umerienė.

Viso surinkta Tautos Fon 
dui paremti $40.25.

Širdinga padėka visiems au 
kotojams ir auku rinkėjams 
(G. N. ir A. A.).

TF Įgahot. S. Noreika.
Dortmunde, Vokietijoje 

Įvykusios pasaulio stalo te^Į 
so pirmenybės, baigėsi Azijos 
tautų pergale: šeši laimėjimai 
atiteko Japonijai — vyrų, mo 
terų komandinis, vyrų, mote 
rų dvejetai, mišrūs ir moterų

į SIUNTINIAI I
i LIETUVON IR į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 8
| per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

v Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 5
A per Janiną ADOMONIENĘ. X
X Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, $ 
g medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, d 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. į
Užsakymai iš kitur primami paštu. «

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

l»llWDMlW»lillOieiWGl»lll>imBltlillllllllllllllllllilllliilį Y°r tas [,ats- kaiP Paryžiui
T feno bokštas. K,. Baronai,

vienetai. Vienintelis titulas vy 
rų vieneto atiteko Kinijai.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

M 1

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q.. Tel.: DO 6-3884
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HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ METŲ 
APYBRAIŽA

viduokime šią skolą per atei 
nančius metus!

Mokesčiai miestui. 1959 m. 
už LN gautas įvertinimas $95, 
460 ir bendra už visą nuosavy 
bę šiems metams mokesčių 
miestui suma yra $5,451.50. 
Už vandenį mokama atskirai, 
pagal skaitliuko parodymą. 
Praėjusiais biudžetiniais me 
tais už jį sumokėta apie $4 00. 
Kaip žinome, praėjusi rudeni 
advakato pagalba buvo daro 
mos pastangos mokesčius mies 
tui sumažinti. Tas pavyko. Su 
mažinta $639.96, bet kadangi 
šiemet visiems taksai didesni 
tad ir LN jie pakelti $202.27. 
Bendrai paėmus šiemet Liet. 
Namams mokesčiai mažesni $ 
437.59 (1958 m. buvo $5853 
09, 1959 m. $5415.50).

LN apytikrės pajamos.
šiuo metu kas mėnesį LL 

duoda už butus $1300, Kiautu 
vės $485 ir kinas apie $900, vi 
so $2685. Prieš metus laiko, L 
N perkant jos buvo tokios; už 
butus $1227.50, krautuvės $ 
462.50
$2340. Matome, kad dabar LN 
duoda kas mėnesi $o45 dau 
giau. nors dvi krautuvės šiuo 
metu yra neišnuomotos (buvu 
si maisto krautuvė ir pustūsis, 
kuriame dabar savo kambarius 
nemokamai turi liet, organiza 
cijos).

Kinas. Kino pelnas priklau 
so nuo jo vedėjo sugebėjimo pa 
rinkti ir gauti gerus filmus. 
Garsūs nors ir seni filmai turi 
žymiai didesnį pasisel-imą už 
vidutinius naujus.

Nauji LN nariai. Po LN už 
pirkimo iki bal. 29 d. turime 
gavę 97 naujus narius ir 19 pa 
pildomai inešugių, viso $15,025 

. ir paskolos šėrų pirko 2 asme 
nys už $l,5l>0. Iš viso šėrų ka 
pitalo gauto $16,525.

Perspektyvos ateičiai. Lb’ 
: didėjimas priklausys nuo jų V

L. N. V-bos posėdis, įvykęs 
bal. 28 d., buvo paskutinis pir 
maišiais Liet. Namų operavi 
mo metais. Kaip žinome, prieš 
metus laiko, gegužės 1 d. Ha 
miltono ir ap-kių lietuviai Įsigi 
jo šią gražią tautinę nuosavy
bę, kuri jau pirmaisiais metais 
parodė, kad šių namų užpirki 
mas pateisino mūsų viltis.

Posėdi atidarė St. Baksys ir 
padarė biudžetinių LN metu 
baigimo proga trumpa praneši 
mą, kuris yra Įdomus ir mums 
visiems:

„Už poros dienų baigiame 
pirmuosius LN įsigijimo me 

\s. Energingos jų V-bos dė 
J šie metai praėjo geriausiu 

pasisekimu. Nežiūrint didelių 
išlaidų, apie $7000, kurių pir 
mieji LN eksploatavimo metai 
pareikalavo, šiuos metus bai 
giame su vidutiniu pelnu.

Paskola iš Montreaho ban 
ko $15.000 bal 23 d. baigta iš 
mokėti. Nuoširdžiausia šia pro 
ga padėka visiems nariams I, 
N nariams ir papildomai nteŠu 
siems, kurie savo ska;t»»ngu 
stojimu į LN suteikė galimybę 
taip greitai šią paskolą gražu
ti. Didžiausia padėka Ali. Pa 
tamsiui, J. G. Skaisčiui, Alb. 
Jankūnui, J.
Krivinskui ir St. Bakšiui, ga 
"ritavusiems bankui savo as 

menišku nekūnojamu turtu ir 
suteikusiems galimybę šią LN 
paskolą gauti lengviausiomis 
sąlygomis.

LN skolos. Pirmiesiems mt 
tams baigiantis, LN dar turi 
$102,000 skolos, kuri yia pir 
mųjų morgičių pavidale. Jie 
yra iš 6%, atviri, atmoxami po 
$1,000 kas trys mėnesiai, plius 
nuošimčiai ir jų terminas dar 
9 metai. Iš bendros LN pirki 
mo metu kainos $173,000, jau 
atmokėta $71,000. Didžiausias 
visiems LN nariams n V-bai 
prašymas bei linkėjimas — lik

ir kiną $650. Viso

Bajoraičiui, F.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
< Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš S;
> 7% iki 50% turto vertės. »

? Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

? Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. »

> vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus U 
Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si?—2

> vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. «

Toronto Vyrų kvartetas, kuris gegužės 16 d., 8 vai. vak. 
Knights of Columbus salėje 222 Queenston Rd., išpildys 

Hamiltono at-kų ruošiamame baliuje programą.

DALYVAUKIME!
nas ir šokių metu jas įteiks. 
Taip pat bus vertinga loterija 
ir savas bufetas. Šokiams gros 
mums visiems gerai žinomas 
Bennie Ferrie orkestras. Kvie 
čiame visus hamiltoniečius ir 
apylinkių lietuvius skaitlingai 
šiame, pavasario baliuje daly 
vauti, kur savo atsilankymu pa 
remsime mūsų kolonijos jauni 
mą. Pelnas skiriamas jaunimo 
reikalams — stovykloms ir iš 
kyloms. Laukiame Jūsų alsi 
lankant!

Hamiltono at-kai gegužes 
16 d., šeštadieni, ruošia didžiu 
lį pavasario balių — šokius, 
naujoje ir gražioje Knights 
of Columbus salėje 222 Queen 
ston Rd., kuri yra šalia naujo 
sios Ryan Bishop berniukų mo 
kyklos, t. y. Queenston Rd. ir 
Parkdale Ave., sankryžoje.

Baliaus metu programą is 
pildys sol. V. Verikaitis ir jo 
garsusis Toronto Vyrų Kvarte 
tas. Programos pradžia 8 va' 
vak. Be to, bus renkamos trys 
gražiausios suknelės, kurioms 
rengėjai skiria vertingas dova Hamiltono At-kų K-pos V-ba.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
1$ KANADOS:

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

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

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

patenkinti.

IS 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 .... $1L22
10 kg taukų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto ..........$31.94

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

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

į Europą ... .$175.00 i 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 katalogų.
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 taukų ........ $39.60
20 kg ryžių ...........$24.45
20 kg sviesto .........$53 45

bos ir jų narių energijos it p.< 
sišventimo. Linkiu tad, kad 
antrieji LN gyvavimo metai 
mums visiems duotų dar dau 
giau jėgų ir noro dirbti šiam 
dideliam lietuvybės išlaikymo 
pagrindui — Lietuvių Noma 
ms.

Dėkoju visiems Tamstoms 
ir visiems LN nariams už taip 
gražų bendradarbiavimą ir 
įdėtą darbą praėjusiais metais! 
Tad visi ir nariai ir V-ba su 
nuoširdžiu veržlumu ii sąžinin 
gu darbu, Dievui padedant 
energingai siekime mūsų galu 
tinio tikslo — visiško bN at 
baigimo, kad jie patenkintų vi 
sus mūsų tautinius reikalavi 
mus. Sk. St.

SPORTO KLUBO 
dešimtmetis praėjo labai gra 
žiai. Be sportinių rungtynių 
(plačiau sporto skyriuje) va 
kare Įvyko didelis balius repre 
zentaciniame Hamiltono vieš 
būtyje, dalyvaujant beveik 400 
svečių. Trumpos programos 
metu, susirinkusius sveikino 
pirm. K. Stanaitis, dėkodamas 
visiems už paramą sportiniu

I
A.E. McKAGEFJ

Barrister and Solicitor « 
Advokatas ir Notaras X 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 g 
1008 North Ontario Bldg. X 

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. |

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

105 Cannon St. E.» Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

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

Sav. A. KALOZA

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K- — XK— ■ XH—---XV---- ~M
Ktttitutntttttnttnmtiitztmtttutttttttt

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Vyčio komąndai tik vieno taš 
ko skirtumu — 27 :28 (17 :14). 
Ir čia paskutinėse sekundėse, 
D. Prunskytei metus kamuolį, 
jis apsisukęs tris kaitus apie 
lanką, iššoko atgal, taigi prie 
truputį daugiau laimės, šis au 

dokumentų" sudarįmas~''ir § sitikimas Hamiltonui, galėjo 
• • •taip pat baigtis vieno taško

persvara. Svečiams taškų dau 
© giausia laimėjo Kriaučiūnaitė 
'*> (11) ir Žėkaitė (8), o Hamil 
$ tono Kovui: Bakaitytė 8, Mi 
$ niotaitė 9, Piunskytė 10.I

j* A. L 1 O D 2 I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

©

0©

visi kiti notariniai reikalai 
Teisiniai patarnavimai.

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

20 King Street East, 
Hamilton.

kams, o ypač vietas parapijos 
klebonui, kun. dr. J. Tadaraus 
kui, klubo Garbės Nariui, ta 
pačia proga, Įteikdamas nuo 
sportininkų, lietuviškų raštų, 
albumą. Taip pat, ir žaidynių 
nugalėtojams buvo Įteiktos 
taurės: jas gavo nuo žinomo 
Hamiltono biznieriaus Vi. Ky 
barto vyrų krepšinio komanda 
(Toronto Aušra), Concession 
garažo sav. Z. Bolskio — mo 
terų komanda (Toronto Vy
tis), jaunių krepšinio, skirtą 
HLSK Kovas ir laimėjo hamil 
toniečiai, o stalo teniso — Ka 
nados Sporto Apygardos, ati 
teko taip pat torontieciams. 
Dar žodžiu klubą sveikino PL 
B pirm. J. Matulionis, F r. Gvil 
dys, o raštu FASK-tas, Detroi 
tas, Montrealis ir kt. Meninė 
je programoje pasirodė V. Ba 
becko akordeonų studijos mo 
kiniai — Beniušis ir Prunskis, 
pagrieždami gražiai keletą da 
lykų. Klubo Įsteigimo imciato 
riui K. Baronui, taip pat valdy 
ba Įteikė sportininko įgraviruo 
ta taurę.

Svečių buvo ne tik is Kana 
dos, bet ir JAV, kaip Ročeste 
rio, St. Louis ir kt.

Ta pačia proga, sportininkai 
nuoširdžiai dėkoja visiems at 
silankiusiems ir prisidėjusiems 
prie šios ševntės pravedimo — 
kun. Dr. J. Tadarauskui, J. 
Gustainiui, už gražias taures 
į>. VI. Kybartui ir Z. Bolskiui, 
loterijoje padėjusiam K. Mik 
šiui, vyr. teisėjui J. Bubonini, 
o visiems svečiams, parėmusie 
rns mūsų klubą, savo gausiu at

LAIMINGAS LIETUVIS
T. Tėvelis pinigus jau perci 

tą savaitę gavo. Tik ne tiek 
kiek buvo skelbta (140 tūks.), 
o 135 tūkst., nes pinigai buvo 
pervesti į banką angliškais 
svarais.

PARAPIJOS ĮSTEIGIMO 
dešimtmetis bus minimas šį 
sekmadieni, gegužės men. 17 
d. Iškilmingas pamaldas celeb 
ruoš J. Eks. vysk. Ryan. K. B.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4 3608
PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

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

čiai, o jų išlaikymu 
pietiečiai.

Entuziazmas pas 
rikiečius didelis, 
Urugvajuje. Visi laukia ir ruo 
šiasi šį nepaprastą įvykį sutik 
ti labai šiltai.

Tam tikslui čia įsikūrė komi 
tetas, j kurį Įeina visų lietuvių 
organizacijų atstovai, visuome 
nininkai, sporto ir spaudos 
žmonių, o taipgi Lietuvos Pa 
siuntinybės atstovas. Paskuti 
niu metu, panašus komitetas 
Įkurtas ir Argentinoje. Tiki 
masi, kad greitai rasis ir Brazi 
lijoje.

Kaikurie tautiečiai yra pa 
siūlę komitetui dėl svečių save 
puikias rezidencijas su pilnu 
išlaikymu, kad išvengus note 
lių, kiti savo automobilius pa 
sivažinėjimui, dar kiti laimėto 
jams taures ir specialias do 
vanas.

Todėl reikia apgailestauti, 
kad šiaurės lietuvių permdiko 
je pasirodė kritikos dėl šios ke 
lionės, bet bent dabar kritikai 
privalėtų rimtai apsispręsti ir 
susilaikyti metę akmenis į šj 
mūsų jaunosios kartos žygį, ku 
riuo ryt reikia tikėtis, galėtu 
mėme tik pasidžiaugti.

Už tai ar nepravai tu būtų 
prisiminti Darių su Girėnu, 
Vaitkų ir kitus ir visiems kaip 
vienas sukrusti Į darbą, kad 
ne vien kaip naują laurą užde 
ti mūsų tėvynei, bet dar dau 
giau, — sustiprinti mūsų tau 
tos rezistenciją.

Albinas Gumbaragis. 
Montevideo-Urugvay.

KOVO ŽINIOS
Kovo dešimtmetis buvo at 

žymėtas žaidynėm, kurios, 
miltoniečiai patiekė eilę staig 
menų. Pirmiausia jubiliato jau 
nių krepšinio komanda Įveikė 
Kanados ŠA meisterį Ročes 
rio Sakalą 46:39 (19:20) ir 
tuo pačiu Įrodoma, kad prieš 
du mėnesius (Kanados pirme 
uybėse) juos lydėjo nesėkmė. 
Taškų pelne: Kronas 4, Der 
vaitis 11, Bieliūnas 4, Savic 
kas 13, Stankevičius Z, Vizba 
ras 12.

Vyrų krepšinio komanda, 
po dviejų pratęsimų, nugalėjo 
Toronto Vytį 61:56 16:29.

Moterų komanda, nois rung 
tyniu pradžioje vedė prieš da 
ugkartinį ŠA meisteri net 17 :7,

rūpinsis

pietų ame 
ypatingai

ha

Aštri kova vyko tarp dviejų 
nuolatinių stalo teniso varžo 
vų •—• Vyčio ir Kovo, šis tų 
pačių komandų susitikimas, 
stovėjo augštesniame lygyje 
kaip ŠA Žaidynėse Detroite ir 
baigėsi torontiečių pergale 5. 
4. Kovui 2 taškus laimėjo Bres 
latirfkas, Įveikęs Rautinšą ir Ne 
šukaitj, o po vieną tašką Gra 
jauskas ir Navickas, nugalėję 
Rautinšą.

Baigmėje, Kovo vyrų krep 
šinio komanda, sustiprinta ke 
liais Vyčio žaidėjais, buvo nu 
galėta Toronto Aušros 59:48 
(27:22). Bendrai paėmus, ha 
miltoniečiai savo dešimtmečio 
proga parodė gerą žaidimo kla 
sę ir stiprią laimėjimo valią, 
ko vaisiais ir buvo gtažios pa 
sėkmės.

Pozicinis krepšių metimo 
konkursas buvo visose koman 
dose. Vyrų grupėje nugalėjo 
E. Petrušaitis, moterų L. Vir 
bickaitė ir jaunių Bieliūnas. 
Laimėtojams klubas su Įrašu 
Įteikė lietuviškas knygas.

FASK-tas sutiko su Kovo 
pasiūlymu, Kanados Licuvių 
Dienos proga Hamiltone rug 
sėjo 5—6 d. d. surengti pir 
mas vyrų ir moterų krepšinio 
ir stalo teniso rungtynes tarp 
JAV ir Kanados lietuvių rink 
tinių.

Jaunučių mergaičių (bu 13 
m.) stalo teniso treniruotės vy
ksta pirmadieniais ir Ketvirta 
dieniais nuo 6 iki 8 vai. v. pa 
rapijos salėje. Jau užsiiegistra 
vo 8 mergaitės. Laikas labai 
patogus, peš daroma pertrau 
ka gegužinėms pamaldoms, 
tad ir atvykstant į bažnyčią, tė 
vėliai gali atsivežti kartu trenl 
ruotėms ir dukras. K. B.

1S LIETUVOS
Rygoje Įvyko Pabaltijo ir 

Leningrado jaunųjų krepšinin 
kų turnyras. Kiekvienai tautai 
atstovavo po dvi vaikų koman 
das, jaunučių ir jaunių grupė 
se. Nugalėtojais išėjo latviai, 
prieš lietuvius*

SS bokso meisteris R. Ta 
mulis Įtrauktas Į rinktinę ir iš 
vyko Skotijon, tarptautinln su 
sitikiman Glasgove.

Vilnietis K. Dobilas užėmč 
pirmą vietą penkiakovoje Mina 
ke, kur dar rungtyniavo Uy 
gos ir Gomelio miestai.

Maskvas „Komsomolskaja 
Pravda“ įsteigtai taurei laimė 
ti regata jvyks Trakuose Gal 
vės ežere rugsėjo 19—21 dd.

Tradicinis Pabaltijo iutbolu 
turnyras įvyks ir šiemet. Kau 

Nukelta į 2-rą puslapi.

PASINAUDOKITE
SLA PAGALBA Į

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

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 8 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo naitamš.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skaraWukiler g 
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) -— LE 4-0773 
L. Rickevičienė—RO 0-7668 V. S. Mastis —LE 2-6513 į
H. Chvedukas —LE 4-1528 
A. Dūda

O. Indrelienė —LE 1-8522
—RO 9-4612 Paulauskas —LE 6-3545 į

H © Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve f
| „PARAMA” |

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—> ,
g Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 5
v Darbo valandos: g
g Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J4—9 V. vak, 5 
© Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vaL vakare, S 
| Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak- Uždaryta. 3 
* Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dunda* 5L W. £ 
© Toronto, Ont. Tel. LE 2-8T23. 'J
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Pavasario l ak
kuris Įvyks šį šeštadieni.

a gegužės 16 d., 7 v. vak. AUŠROS VARTŲ salėje.
Ptlnas skiriamas paremti besiartinančią vasaros stovyklą.

't - • ii-C gražiausia suknele.
• X •Veiks Įvairus bufetas, turtinga loterija, puiki muzika.

Pelnas skiriamas paremti besiartinaničą vasaros stovyklą.

£ ■ Įėjimas $1.— Skaufu-čiu Tėvu Komitetas.
X _ *

S

g
$S

įvyks š. m. gegužės 16
Knights of Columbus

DAINAVOJE
41 mylia i.i o Montrealio,

5 mylios nuo Morin Heights, 
sklypai prie ežero.

Žema Įmoka, 48 mėnesiai išsimokėti.
Tolimesnes informacijas suteiks K. Andruškevičius vaka 

tais HU 4-2384 arba savaitgaly Dainavoje.

Pavasario balius - šokiai
d., šeštadieni, 7.30 vai. vak. 
salėje 222 Queenston Rd.

Programą išpildys
sol V. Verikaitis ir Toronto Vyrų Kvartetas.

Programos pradžia 8 vai. vak.
Trims gražiausioms suknelėms 

skiriamos vertingos dovanos.
į Įvairi loterija, savas bufetas. Gros Bennie Ferrie orkestras.
t Nuoširdžiai visus kviečiame savo atsilankymu pareinu 

mūsų jaunimą.
Hamiltono at-kai.

i

Victoria Day“ proga, ateinanti pirmadieni, 
gegužės 18 ruošiamas

VASAROS STOVYKLOS 
JAUNIMUI

Montrealio skaučių-tų tun 
tų vasaros stovyklos įvyks nuo 
liepos 11 iki 19 d. stovyklos 
mokestis yra 2 dol. dienai; 
16 dol. vienam asmeniui visam 
stovyklavimo laikotarpiui. 
Esant šeimoje dviem vaikams, 
rhokestis sumažinamas iki 28 

" dol., o trims — iki 35 dol. Ne 
turintieji užtenkamai lesų yra 
dalinai arba visiškai atleidžia 
mi nuo mokesčio.

Tėvai prašomi registruoti 
’ ' savo vaikus pas stovyklų ko 

mendantus arba bet kur skau 
čių-tų vadovą iki liepos 1 d. 
įmokant 2 dol. registracijos 

. . mokestį.
Stovyklų komendantai yra: 

skaučių—• Ilona Gražytė, skau 
tų — Vincas Piečaitis. Šeimi 
ninke sutiko būti p. Zubienė.

Visas jaunimas, skautai ir 
neskautai yra mielai kviečiami 
stovyklauti. Tėvai, nepraleiski 

" mė progos leisti savo vaiku 
čiafnš gražiai praleisti keletą 
dienų gražioje gamtoje.
• Ponia Giritiienė, kuri laiką ty 

, rusi sveikatą Dr. Andrukaičio
žinioje, sugrįžo iš ligoninės.
• St, Kęsgailą, Montreal 20, 

... namų savininkas, įsigijo Bui
cką. Sėkmingai vairuoti!

f DR. J. ŠEMOGA5 | 

v Office 5441 Bannantyne
(kamp. Woodland) T 

į Verdun. Tel. PO 7-3175. f 

X Priėmimo valandos: v
3 pirmadienį ir ketvirtadienį g 
X 7 — 9 p. m.
x antradienį ir penktadienį S

die
gei
Bo

MONTREALIO SKYRIAUS 
EKSKURSIJA

i Ottawą įvyks gegužės 17 
ną. Vadovauti sutiko mūsų 
biamas klebonas Tėvas J.
revičius S. J. Norintieji aplan 
kyti Kanados sostinę ir daly 
vauti tulpių žydėjimo šventėje 
prašomi dalyvauti visi. Kelio 
nė Įvyks autobusu, puikioje lie 
tuviškoje nuotaikoje su lietu 
viškom dainom. Rengėjams la 
bai svarbu žinoti norinčiųjų da 
lyvauti skaičius, neatideiiojant 
prašomi pranešti A.Zubienei P 
O 6-5421. V. Ottienei PO 7-54 
15 ir L,. Balnienei RA 2-0580. 
Ekskursijoj kviečiamos daly 
vauti ne vien tik narės, bet ir 
visi montrealiečiai.

Išvažiuojama nuo Aušros 
Vartų bažnyčios 8 vai. ryto 
Ottavvoje pasitiks vietos lietu 
vės moterys su Dr. Šidlauskai 
te ir Dr. Ramoniene priešaky. 
Vykstantieji prašomi pasiimti 
savo maistą, nes restoranai Ot 
tavvoje sekmadieniais uždai 
ti, bus galima gauti tik kavos. 
Biletų kaina 5 dol. vienąm as 
menini Į abi puses.

Kviečiame visus tą dieną 
skirti savo kultūriniam akira 
čiui praplėsti ir kortu pamirš 
ti savo kasdieninius rūpesčius 
ir praleisti Sekmines lietuvis 
koje aplinkoje, tarp lietuviškų 
veidų Laukiame, kad mohlrea 
lieČiąi pasinaudos šia puikia 
proga pamatyti Kanados sos 
tinę gražiausiu tulpių žydėji 
mo laiku ir skaitlingai ekskur 
sijoje dalyvaus. Skyr. V-ba.

S

kuris Įvyks
BRANT INN, Burlington, Ont., gražiose patalpose.

Veiks Įvairus bufetas, turtinga loterija, linksma Benni 
Ferri muzika ir kiti siurprizai, paruošti „O'KEEF’E” 
B-vės. Pradžia 7,30 v. v.
Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir kitų 
vietovių lietuvius gausiai atsilankyti ir kartu linksmoje 

nuotaikoje užbaigti ilgąjį savaitgali.

TF At-bės Hamiltono skyr. Valdyba.

PO ILGOS IR ŠALTOS 
ŽIEMOS

1 vos tik prašvitus pavasariui, vi 
i sus iš miesto traukia atbundan 
i čioji gamta. Su pavasaiiu atbu 
i do ir lietuvių besikuriančioje 
i Wasaga-Springhurste vasarvie 
| tėję gyvenimas. žinoma, pir 
i mieji svečiai, — tai vasarvie 
: eiti savininkai, savaitgaliais iš 
i po žiemos besitvarkantieji 
t apie savo sklypus ir vasarna 
t mius. Keletas lietuvių pradėjo 
t remti ir naujus pastatus. Tėvų 
f pranciškonų vasarvietėje taip 
! pat darbas verda, beruošiant 
t aikšteles sportui ir jaunimo va 
» saros stovykloms naujus pasta 
| tus.
: Springhurste, kur yia pats 
’ lietuvių centras ir šv. Jono pa 
į rapijos salė-koplyčia, be piaei 
; tais metais įruoštos krepšiniu’ 
I aikštės ir tinkliniui aikštelės 
• šiemet manoma įruošti jauni 
■ mui vasaros stovyklavimui ir 
: žaidimui aikšteles. Šiam reika 
’ lui šalę parapijos salės yra nu 
matyti sklypai.

Prie Tėvų Pranciškonų va 
sarvietės yra seno lietuvio emi 
granto p. Buntino gražus miš 
ko [įlotas, kurį savininkas ruo
šiasi 
vesti 
Ten 

» tviai 
« savo —------------- -— u—-------

X Springhurste - Wasagoje pr

ir Šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ

Vakarais 
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferm St.J

išparceliuoti sklypais, iš 
gatves ir paleisti f rinką, 
pat galvoja kurdintis lie 
liuteronys ir statydintis 
maldos namus, jau dabar

k trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. S 
jį šeštadienį 11—1 p. m. a 
įį arba pagal susitarimą. X 
£ Namų tel. PO 6-9964 S

į DANTŲ GYDYTOJAS
$ D r. J. M A L 1 S K A

Pacientai priimami iš 
anksto susitarus 

9 a. m. —■ 10 p. m.

<C

X

X» y rt. IU. ---  1U p. m.
£ išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.“£
X 5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) 
$ Tel.; PO 8-4547

X Namų: PO 8-0496 X

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHAJtLAJTD
>< 78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

Dr.E.Andrukaitisį
956 SHERBROOKE E. .’ 

Tel.: LA 2-7236

kas laimės bravoro dovanas ir šokių
PREMIJAS?!

Linksma ir
kas atsilankys Į ruošiamą links 
mą šokių vakarą, vasaros sezo 
no atidarymo proga, Victoria 
Day, gegužės 18 d., pirmadie 
nį, kuris įvyks Burlington’e, 
Ont„ garsiose „Brant Inn“ pa 
talpose. (Jos yra prie 2-jo ke 
lio, prie pat ežero, apie 10 my 
lių nuo Hamiltono Toronto 
kryptimi).

Užbaigiau ilgesnį savaitgalį, 
geriausia ptoga bus ir links 
niai ir geriausioje nuotaikoje 
praleisti laiką atvykus į ši va 
karą. Čia bus galimybė susitik 
ti su visais savo artimais ir 
tolimais bičiuliais ir kartu pa 
sivaišinti, nes veiks geras Įvai 
rus bufetas, bus galima ir sa 
vo laimė išmėginti; nes bus tur 
tinga loterija; prie geros inuzi 
kos, Benni Ferri, linksmai pa 
šokti.

Geriattsiems šokėjams bus 
duodamos premijos. Be to Įėji 
mo dalyviai dalyvaus ir pa 
skirstyme gausių dovanų ku 
rias suteikė alaus b-vė O’Keet.

'Tad maloniai kviečiame vi 
sus Hamiltono, Toronto ir ki 
tų vietovių lietuvius su visais 
savo artimaisiais atsilankyti į 
šį parengimą, o atsilankiusio 
ji tikrai nesigailės. Pradžia 7,

jauku bus,
30 v. v. Laukiame!
T. F. At-bės Hamiltono skyr. 

Valdyba.
DEGĖ HAMILTONO LIE 

TUVIŲ BAŽNYČIA 
(Telefonu iš Hamiltono) 
Nuo apvirtusios žvakes prie 

Šv. Antano mažojo altoriaus, 
penktadienį, gegužės 9 d. užsi 
degė Hamiltono lietuvių V AV 
parapijos bažnyčia. Laimingu 
sutapimu, klebonijos šeiminiu 
kė E. Gintautienė, apie 3-čią 
vai. p. p. grįždama iš krautu 
vės, pastebėjo per bažnyčios 
langus išsiveržiančius dūmus. 
Pasišaukusi kleboną kun. dr. J. 
Tadarauską, pradėjo gaisrą 
gesinti, tačiau buvo priversti 
iš bažnyčios išeiti, nes jos vidų 
je prisirinko labai daug durnų. 
Tik atvykę gaisrininkai ugnį 
likvidavo. Apskaičiuojama, kad 
nuostolio padaryta beveik 3 
tūkst. dol. Daugiausiai nuken 
tėjo bažnyčios šiaurinės pusės 
siena.

Tai 
prieš 
audra 
žiu ir

jau antra nelaimė, nes 
kelis mėnesius praėjusi 
nugriovė bažnyčios kry 
apgadino varpinę.

Šį sekmadieni, parapija šven 
čia savo Įkūrimo dešimtmeti.

K. B.

sarnamių ir kasmet tas 
čius vis didėja.

MENO GALERIJA 
TORONTE

akai

(The Art Galery oi Toron 
to), esanti Grang’e Park, gegu 
žės 8 d. suruošė „Serata Italia 
na“ vardu subuvimą galerijos 
naudai.

DĖMESIUI:
Draudžiame

namus ir visus objektus nuo 
gaisro ir nelaimingų atsitikimų. 

Taip pat 
parūpiname paskolas 

be atskiro atlyginimo.

Parduodame:
Bellechasse St., Rosemount
šeimų po 3 atskirus kambarius 
namą su centraliniu šildymu, 
aukštu skiepu. Pajamų $5,4ūū. 

įmokėti $15,000.
District Estate Brokers 
P. Adamotiis VI 2-8501

6

1 PERĖMUS L. NAMŲ 
ADMINISTRAVIMĄ 

naujiems asmenims, namų vi 
dujinė tvarka iš pagrindų pa 
sikeitė i gerąją pusę. Jei anku, 
čiau pobūvių rengėjai, nuoml 
darni patalpas, raukydavus <!<$ 
abejotinos patalpų ir indų šva 
ros, ir dažnai rimtesne publi 
ka atsisakydavo nuomoti, da 
bar tos problemos nėra u visi 
noriai patalpas nuomoja.

Nors praeitų metų L. Namų 
balansas buvo suvestas su apie 
1500 dol. pelnu, tačiau šių me 
tų pirmas ketvirtis davė 400 
dol. noustolių. Naująjai admi 
nistracijai tenka nelengva už 
duotis kol buvę nedateahai bus 
išlyginti ir reikiamas namų eks 
ploatavimo Įplaukos Įvykdy 
tos.

KUBOS SUKILĖLIŲ 
VADUI

ir dabartiniam ministerial pf. 
mininkui Fidel. Castrui laukan 
tis JAV ir Kanadoje, iš paskos 
jo sekė jo vyriausybės preky 
biniams ryšiams užmegsti de 
legacijos. Viena tokia barzdo 
tų vyrų delegacija su paly dais 
jaunomis moterimis šiomis die 
nomis lankėsi ir apžiūrėjo Mas 
sey Harris žemės ūkio mašinų 
fabriką Toronte. Kalbama, 

' kad ta delegacija užsakiusi už 
kelis mil. dol. kombainų ir ki 
tu žemės ūkjo mašinų. Vienas 
tame fabrike dirbąs lietuvis 
vienai tos delegacijos damai 
Įdavęs ispaniškai parašytą tru 
mpą laiškutį, kuriame buvo pra 
syta pasveikinti Fidel Castrą ir ‘ 
paprašyti, kad jis mažiau bežu 
dytų savo politinių priešų. De 
legate, matyti, pasiskundė 
fabriko administracijai, kuri 
Įspėjo tokių laiškų rašytojus, 
kad jie tučtuojau., bus pašalin 
ti iš darbo, jei ateityje panašūs 
laiškų rašymai pasikartotų. 
Esą, politika negali pakenkti 
bizniui.

■1

ADVOKATAS X
ISTASYS DAUKŠA, LL. D.|
$ Suite 25—26 i

v$ 152 Notre Dame St. E. | D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
11N 1 8Q31 VALDYBA IR

DIREKTORIAI
nuoširdžiai kviečia Montrealio 
lietuvius gegužės 16 d., šešta 
dienį, 7 vai. vakaro atsilankyti 
i klubo rengiamą, pirmininkų 
pasikeitimo proga, vakarienę. 
Pobūvio pabaiga — ankstyvas 
rytas. Veiks bufetas su visų ir kitiems svarbiems reikalams 
rūšių gėrimais. Dėl salės ribo 
to talpumo biletus, po du dol., 
prašome Įsigyti anksčiau. Iki

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, j

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

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

LAS MONTREALIO SKY 
RIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 17 d., sekmadienį, 

12 vai., Aušros Vartų parapi 
jos salėje šaukiamas LAS 
Montrealio skyriaus visuotinis 
-metinis narių susirinkimas vai 
domiesiems organams išrinkti

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

organizacijosrealio lietuvių
„ _ . „ , 6 patalpose, 2159 St. CatharineNOTARAS | gtret£ East

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St, James West,
7 sugiltas.

AV 8-3115.

aptarti. Visiems nariams daly 
vavimas privalomas. Taipogi 
maloniai kviečiami ir naujai no 
tintieji mūsų organizacijon 
Įstoti. Valdyba.

SKUTŲ

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

| NOTARAS
I MILTON W. WINSTON,

Suite 504 ir 505
4 Notre Dante Si. E. 
Montreal. UN 6-6555

TĖVŲ
komitetas ruošia jaukų pobūvį 
-vakarienę, kuri Įvyks šeštadie 
nį, gegužės 16 dieną, 7 vai. va 
karo, AV salėje. Dalyvaudami 
mes paremsime gražųjį skau 
tų darbą ir ypatingai jų besiat 
tinančią vasaros stovyklą.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją i Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus; medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 
tuotai apdrausti. Teirautis: 
HU 6-1479, arba HU 6-1455.
4599 Montclair Ave., Mtl. 28,

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Montrealio lietuvių šešta'die 
ninių mokyklų sporto šventė 
ivyks birželio 7 d. gražioje gam 
toje prie Donon miestelio, ant 
upės kranto, prie Torontu ke 
lio.

Neturintieji nuosavų važia 
vimo priemonių ir norintieji 
vykti specialiai parūpintais au 
tobusais, [įrašomi iš anksto re 
gistruotis pas šiuos asmenis.

Rosemounte pas p. Niedva 
ra, telef. DU 9-3916, Veidune 
pas p. šeidį, telef. PO 8-8692, 
ir Langueuil pas p. Kazlauskie 
nę, telef. OR 7-5931.

Tėvų komitetas nuošudžiai 
visus kviečia atsilankyti ir pa 
sigėrėti mūsų jaunimo sporto 
švente ir linksmai praleisti lai 
ką.
Montrealio Lietuvių Seštadie 
ninių Mok-lų Tėvų Komitetas. 
• P. Atkočienė iš New Jorsy 
buvo atvykusi i Monrtealį pasi 
tikti iš Lenkijos atvykusios 
motinos.

- -------- -  -- ~
| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos bctkokiam geram tiksliu.

PILIETYBĖS SAVAITĖS 
PROGRAMOJE, 

kuri vykdoma gegužės lOijA’6 
dienomis', Montrealy ytsl 
parengimai: gegužės 12 d., 8 
vai. v. 1173 Drummond St. dai 
nos iv šokiai, kalbėtojas teisė 
jas P. Fontaine; geg. 14 d., 2. 
15 vai., 2035 Coursol St. negrų 
centre ir 8 vai. vaV. miesto ro 
tušėje specialios iškilmės ir ta 
pačią valandą 1247 Guy St. 
kambarys 130 spec, ceremoni 
jos. Be to, visą savaitę radijas 
ir televizija duos programą.
• Gegužės 13 — pašauto lie 
tuvių maldos ir atgailos diena. 
Susirūpinę savo tautos skau 
džiu likimu, viso pasaulio lie 
tuviai nuoširdžiai priima Fati 
mos Dangaus Motinos ragini 
mus ir gegužės 13 diemuf 
bia maldos bei atgailos * *ą 
už pasaulio taiką bei mūsų tau 
tos laisvę. Tą dieną Ausros 
Vartų bažnyčioje bus 8 vai. va 
karo specialios pamaldos šia 
intencija. Dalyvaukime jose 
gausiau. (AV).
• šeštadienį prieš Sekmines, 
yra pasninkas ir dalinis sušilai 
kymas nuo mėsos. Pasninkau 
ti yra įpareigoti visi tikintieji 
21—59 metų amžiaus. Sušilai 
kyti’ dalinai nuo mėsos yra ipa 
reigoti visi nuo 7 metų

D.

District Estate
Brokers

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
N. Baltrukonis CR 6-5075

F. Jasutis.............LA 2-7879
A. Markevičius . , . RA 7-4097

1
A. Budriūnas .... RA 2-6035
P. Adamonis .........RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Z.,
' Star, La Press.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5-5513

kontrakforiu»
GURCIN AS
Curatteau
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