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Politinių įvykių savaitė
ŽENEVOS DERYBOS,EINA LABAI BLOGAI IR NIEKO 

GERA NEŽADA
Pirmiausia Sovietai užkliuvo už stalo, po to už abiejų Vo 

kietiju ir pagaliau Gromyka pradėjo bauginti ginklais.
I
' . .‘ Viso pasaulio dėmesys, žino i 

ma, dabar sutelktas į Genevoje 
vykstančias keturių valstybių 
— Amerikos, Anglijos. Pran 
cūzijos ir Rusijos — užsieniu 
reikalų minisetrių derybas.

DERYBŲ APIMTIS.
Oficialiai kol kas negalima 

tiksliai tas derybas apybfldin 
ti. Jeigu jos eitų visai gerai, 
kaip to reikalauja tarptautinė 
būsena, tai tos derybos būtų 
labai didelio masto ir plačiai 
apimtų visas tarptautines piob 
lemas, kurios yra būtinos su 
rendimų. 
OPIAUSIOS PROBLEMOS

I ~’.tų apytikriai šios: taikos su 
cdrtis nugalėtojų su nugalėtai 
siais Antrojo Pasaulinio karo 
metu; tautų apsisprendimo ir 
pavergtųjų išsilaisvinimo; pa 
dalytų valstybių sujungimo 
klausimas, kuįris be Vokieti 
jos, apimtų Korėją, Vietnamą, 
Laos ir Kanijos padalinimus; 
ekonominius bei prekybinius 
santykius; valstybių nuartieji 
mo ir bendradarbiavimo klausi 
mus ir t. t. Derybos apimtų vi 
sas iškylančias problemas, ku 
rias neša kasdien kintantis gy 
venimas, žmonių prieaugils ir 
jų noras žmoniškai gyventi.

Deja, kaip jau ir buvo numa 
tyta,

DERYBOS NEDUODA 
VILČIŲ, 

kad galėtų apimti bent gerą 
dalį opiųjų klausimų ir kad tie 
klausimai, kurie bus svarsto 
mi, kad būtų žmoniškai iš 
spręsti. Jau tas vienas faktas, 
kad derybos prasidėjo ginču 
dėl to, prie kokios formos sta 
lo atsisės konferencijos daly 
viai (rusai pareikalavo tokios 
formos stalo, kad prie jo, šalę 
jų galėtų pritilpti rytinė, jų vai 
domoji, Vokietija), jau paro 
do, kad iš konferencijos nėra 

( mažiausio pagrindo laukti 
ko nors gero Jau piimoje sa 
vo kalboje Gromyka pradėjo 
gązdinti rusų jėgomis. Ir reikia 
pripažinti, kad

VAKARAI RUSŲ BIJO.
Nors ir nemalonu, bet rei 

kia aiškiai nuneigti Amerikos 
lietuvių spaudos teigimus, kad 
„Vakarai laimėjo pirmąjį tnti 
šį Genevoje“. Tai yra neteisy 
bė, nes Vakarai pirmąjį mūšį 
pralaimėjo, ir tai buvo ne „Pir 
masis sovietų atstovo pralaimė 
jimas Genevoje”, bet tai buvo, 
tiesa, jau ne pirmasis, bet Va 
karų pralaimėjimas Genevoje, 
nes buvo

ĮSILEISTI MASKVOS 
SATELITAI

į posėdžius. O ar tame svarbu 
mas, kad jie sėdėtų prie vieno 
stalo, ar dabar sėdi prie atski 
ro stalo? Jie jau Genevos dery 
bose sėdi. Ir tai yra rusų, ne 
Vakarų, laimėjimas.

Bet tai ne vienintelis Vaka 
rų nusmukimas.

VAKARAI VISUR 
NUSMUKO.

Vakarai atsisakė pricipinio 
reikalavimo, kuo remiasi visa 
demokratija — atsisakė laisvų 
ir visuotinių rinkimų. Vakarai 
atsisakė pavergtųjų išlaisvini 
mo klausimą bent iškelti, kaip 
tai buvo padaryta pirmosios 
Genevos konferencijos metu. 
Vakarai pasidavė Maskvos 
diktatui Vokietijos klausimą 
spręsti jos patiektu reikalavi 
mu. Vakarai pasidavė Rusijos 
reikaavimui nustatyti skridi

mų į Berlyną „lubas". Ir taip 
toliau, ir taip toliau.

ŠIANDIEN JAU 
PRASITARĖ,

visos derybos greičiausia 
suvestos tiktai į Berlyno

kad 
bus 
klausimą. O jeigu taip, tai be 
lieka tiktai viena išeitis: pasi 
duoti Maskvos diktatui ir Ber 
lyno klausimu.

Tokia yra kol kas derybų 
padėtis Genevoje. Pesimistiš 
ka visiškai.

Kas Įdomesnio iš ministerių 
taktikos? Tvirčiausiai laikosi 
Prancūzijos atstovas M. Cou 
ve. S. Lloydas aiškiai nenori, 
kad iš Europos būtu atšaukta 
JAV kariuomenė, kas yra svar 
bu ir Prancūzijai. Tai juos ver 
čia laikytis atspariau, 
nuolaidos Rusijai be 
krašto.

Kiek viltingesni 
Herterio paskutiniai 
mat.
SKIRTINGI .PASIŪLYMAI

Herteris pasiūlė: Berlyne 
laisvi rinkimai; rytų-vakaru ko 
misija — 25 vak. 10 rytų; ko 
misija per 2 metus pai engia vi 
sos Vokietijos rinkimus.

Gromyka pasiūlė: Berlynas 
skelbiamas laisvas ir Vakarai 
iš jo pasitraukia; taikos sutar 
tys skyrium su abiem Vokieti 
jom; Maskvai garantuojamos 
okupuotos Europos sritys.

KITOS NAUJIENOS 
siejasi su Ženevos derybomis. 
Kai Vakarai eina sovietijai 
nuolaidas, visi kiti žvalgosi ir 
arba yra išsigandę ir susitūpi 
nę, arba jieško švelnesnių slin 
kčių. Indija susu dpinusi, 
ypač kad pašonėje vyksta žiau 
ri agresija Tibete. Kinijos ko 
munistai kelia galvas ir vėl pra 
dėjo bombarduoti Matsu salą. 
Jordanas jau traukiasi i neut 
ralumą, Nessaris irgi susitūpi 
nęs, nes sovietija ir ji pradėjo 
aiškiai spausti (dėl ko, žino 
ma, jis pats kaltas). Tito visai 
nutilo, ir visi laukia, kas toliau 
bus...

— Iš Tibeto bėga žmones. In 
dijon jau atbėgo apie 12,000 
tibetiečių.

— Ženevoje susirinko derv 
bu stebėti daugiau kaip 1000 
žurnalistų.

— Eisenhoweris pareiškė, 
kad JAV pasirašys tiktai tokią 
A sutartį, kuri garantuotų vei 
ksmingą kontrolę.

— Austrijos seimo rinki 
muose socialistai gavo 78 vie 
tas (turėjo 74). liaudies pi. 79 
(76), nacionalistai 8(6), ko 
munistai 0(3).
VĖL GRUPĖ KAUNO JAU 

NIMO IŠVEŽTA J 
KAZACHSTANĄ, 

kaip pranešė Vilniaus radijas, 
balandžio 20 d. išvežta „nuola 
tiniam darbui“. Radijas paste 
bi: „Tai jau ne pirmieji kau 
niečiai, kurie partijai pašau 
kus išvyksta Įsisavinti naujų 
jų žemių... Šiuo metu plėšini 
nėse žemėse žemėse dirba apie 
600 Katino pasiuntimų. O tū 
Irstančiai studentų ir jaunųjų 
darbininkų kasmet išvažiuoja 
padėti nuimti derlių. E.
• Doc. J. Laužikas savo pasi 
sakyme pastebi, kad studentai 
neblogai Įsisaviną mokslo ži 
nias, tačiau su ateistiniais rei 
kalais nesą taip, kaip tuiėtų 
būti. Ir prof. K. Daukša skun 
džiasi, kad studentai išeiną iš 
augštųjų mokyklų nepakanka 
mai ateistiškai paruošti. E.

Bet. . . 
galo ir

pasirodė 
pasiūly

Naujienos iš pasaulio sostinės
PRANEŠA NL BENDRADARBIS

SVARBUS, RIMTAS 
SUVAŽIAVIMAS

Brooklyne, L. Piliečių 
bo patalpose, vyko ALB 
tinių pakraščių, nuo Baltimo 
rėš ligi Bostono, švietimo dar 
buotojų, apygardų ir apylin 
kių atstovų suvažiavimas, apie 
60 atstovų.

Pagrindiniai klausimai: mo 
kyklų, mokytojų ir iš viso Ii 
tuanistinio švietimo klausimai.

Suvažiavimą pradėjo New 
Yorko apy. pirm. J. Šlepetys. 
Prezidiumą sudarė: Dilis iš 
Newark, Bagdonas iš Haitfor 
do, Raugas iš Philadelphijos 
Sekretoriavo: Dimas iš Brook 
lyno ir Barzdukas iš Kerny, F 
J-

Sveikino konsulas V. Sta 
šinskas, Vliko ir L,LK vardu 
dr. A. Trimakas ir kt.

Organizaciniais reikalais pra 
nešimą padarė ALB valdybos 
pirmin. St. Barzdukas, iždin. 
Staniškis, dr. P. Vileišis. Dis 
kusijos ėjo gyvos, pasiūlymų 
ir sumanymų daug, bet nusi 
skundžiama dėl vykdymo.

Antroje suvažiavimo dalyje 
buvo specialūs mokyklų įeika 
lu referatai: Balčiūno apie Ii 
tuanistinio mokymo J V pade 
tį. Esą mokosi apie 6000 moki 
nių. P. Tamulis apie naujų pro 
gramų ir vadovėlių paruoši 
mą, V. Čižiūnas apie šeimos 
ir mokytojų santykius. Ir refe 
ratai ir dėl jų diskusijos buvo 
pasigėrėtina.

7 vai. vak. buvo meninė da 
lis. Stiprus altas A. Juodytė, 
muzikui A. Mrozinskui akom 
panuojant, pudainavo dainų. 
Po koncerto buvo bendros vai 
šės.

Sekmadienį buvo apsvaisty 
ti finansų ir kiti klausiniai. Pri 
imti nutarimai.

Miela kanstatuoti didelį mū 
sų pražilusių pedagogų susirū 
pinimą svarstomomis proble 
momis, lygiai susirūpinimą, 
kad būtų mokytojų lituanistų 
prieauglis.
• Dr. J. Šveikauskaitė atvyko 
į New Yorką per Montreal! 
Lenkijos.

ŽENEVOJE NEBŪSIĄ 
SUSITARTA

Posėdžiavo PET Lietuvos 
delegacija, išklausė pirm. V. 
Sidzikausko pranešimą.

Balandžio 20 d. Strasburge 
buvo Europos Patariamojo Sci 
mo, visų laisvųjų valstybių ats 
tovų, posėdžiai ir Europos Mi 
msterių Tarybos, visų užsie 
nių reikalrj ministerių, posė 
džiai. Daug buvę gražių kalbų, 
bet niekas nė puse žodžio ne 
užsiminęs apie tuos kraštus, 
kurių atstovų ten nebuvo, nes 
jie sovietų užimti. Visi išsiil 
gę Europos stabilizacijos.

Žymiai daugiau dėmesio P 
ET delegatams buvę atkreipta 
Bonnoje. Ten teko susieiti su 
vadovaujančiais asmenimis ir 
spauda. Vokiečiai daug dėme 
šio kreipę pavergtieiems kai 
mynams. Jiems esą aišku, kad 
Vokietijos klausimai esą arti 
mai surišti su visų jos kaimy 
nų klausimais.

Londone Lietuvos pasiunti 
nybėje buvo visų trijų Pabal 
tijo valstybių atstovų pasitari 
mas, kuriame ir problemos ir 
darbų derinibas buvęs aptar 
tas. Visose trijose sostinėse : 
Paryžiuje, Bonnoje ir Londo 
ne buvę pakartotinai uztikrin 
ta, kad Pabaltijo valstybių in 
korporavimo Į Sovietų Sąjun 
gą niekas nemanąs pripažinti.

PET pasiuntė kelis savo ste 
bėtojus Į Ženevą, tarp jų ir du 
lietuvius — St. Lozoraitį ir dr. 
A. Gerutį. Buvusios iš anksto 
sudarytos sąlygos, kad kaiku 
rių didžiųjų valstybių delega 
cijos, užsienių reikalų ministe 
rių vykstamoje konierencijo 
je, palaikys kontaktus su PET 
stebėtojais.

Bendrai Europoje vyraujan 
ti nuomonė, kad šiuo kart su 
sovietais Ženevoje nebus susi 
tarta. Kor.
• Dėl Kun. Jankaus, kuris 
yra labai veiklus BALFo reika 
lų vedėjas, eina kova visame 
New Yorke.
• Kaune mirė dail. Dobužins 
kio žmona Putvinskaitė.

klu
Ry

AKADEMIKŲ skautų 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 9 ir 10 d. d. Toron 
tan buvo suvykę daugiau kaip 
šimtinė akademinio jaunimo 
— studentijos, susibūrusios Į 
Akademinį Skautų Sąjūdį. 
Tuo laiku buvo šios vienos iš 
didžiausių akademinių organi 
zacijų metinis suvažiavimas.

Iš Bostono, New Yorko, Cle 
velando, Detroito, Urbanos, Či 
kagos ir vietinio Toronto šuva 
žiavę akademikai skautai dvi 
dienas Lietuvių Namuose sp 
rendė šį kartą ypatingai svar 
bins klausimus, buvo paskai 
tos, pokylis ir vyko meno paro 
dėlė.

Visą šeštadienį Įtemptai po 
sėdžiavus, vakare atsikvėpta 
Toronto skyriaus priėmime 
svečiams ir iškilmingame po 
kylyje, į kurį atsilankė eile 
garbingi! svečių, kaip inin. Gy 
lys, J. Matulionis su ponia, V. 
Meilus su ponia, kun. P. Ažu 
balis, Tėv. P. Barisa, vienas iš 
Korp! Vytis steigėjų fil. K. 
Grigaitis, J. R. Simanavičius 
su ponia, vietos skaučių tunti 
ninkė D. Keršienė ir p. Ker 
šys, dail. Valius su ponia ir 
dail. A. Tamošaitis, dail. K. 
Račkus ir kt. Pakėlvfe tostą už 
Lietuvą, ir po vakarienės, apie 
individo problemą modernia 
me pasaulyje kalbėjo Sąjūdžio 
filisteris St. Kairys. Pristačius 
garbės stalo svečius, dail. T. 
Valius komisijos vardu Daliai 
Meilutei Įteikė meno parodė 
lės pirmą premiją. Pokyiis 
baigtas Gaudeamus. Vėliau bu 
vo šokiai.

Sekmadienį šv. Jono bažny 
čioje kun. P. Ažubalis pasakė 
pritaikytą pamokslą ir kun. J. 
Gutauskas atlaikė šv. mišias. 
Sekė dar pora posėdžių, bend 
ri pietūs ir galop uždaromasis 
posėdis. Čia raštu suvažiavimą Skaučių 
sveikino JAV liet, studentų s- 
ga, negalėję dalyvauti ASS 
skyriai bei filisteriai, Korp! 
Neo Lithuania Toronto sk. ir 
vyriausias skautininkas St. 
Kairys, paskutiniame savo vie 
šame žodyje prieš pasitraukda 
mas iš ilgamečių pareigų, aka 
demikus kvietė skirti uar dau 
giau jėgų jaunimo - skautų pe 
dagoginiam vadovavimo dar 
bui.

Posėdžio užbaigai apie liau 
dies meno kūrybą kalbėjo iš 
Kingstono atvykęs dail. A. Ta 
mošaitis. Kalbėtojas gyvu ir 
sąmojingu žodžiu aptarė liau 
dies kūrybos nuoširdumą, tik 
rūmą, jos vaidmenį modernio 
je kūryboje, pasisakė prieš liau 
dies meno perdavimus ir įjun

Montrealio lietuvių Skautų Vy 
čių tautinių šokių' grupes vado 
vas Juozas P'iėČaitisx’’patenkin 
tas dideliu konkursiniu laimė 
jimu (pirma vieta lietuvių ir 
prancūzų šokių) ir už tai gau 

’ ta taure.

gimus Į moderniąją kūiybą — 
meną, literatūrą, muziką — 
tegali būti atliktas tiktai tikrų 
kūrėjų, įsigyvenusių į liaudies 
meno dvasią, bet ne žmonių be 
beždžioniaujančių nepaprastas 
formas. Tie žmonės liaudies 
menui esą padarę žalą — ne 
taip lengvai ir greitai teatitai 
somą. Dial. A. Tamošaičio šir 
dingai perduota paskaita buvo 
palydėta ilgu plojimu.

Šiame Akademinio Skautų 
Sąjūdžio suvažiavime nusprę. 
ta eilė klausimų, lemtingų Są 
jūdžio ateities krypčiai. 600 
narių ir vis besiplečiančios or 
ganizacijos ir aplinkos kintan 
čių sąlygų pasėkoje nutarta 
pertvarkyti organizacinę struk 
turą: ASS padaliniai Akad.

Draugovė ir vyrų 
Korp! Vytis sujungiami.- Vien 
balsiai nutarta išstoti iš Liet. 
Skautų Brolijos ir Seserijos, 
pasiliekant Skautų S-goje auto 
neminiu vienetu; steigti moks 
lą baigusių bei jį nutraukusių 
atskirą nuo studentų sąjungą 
ASS rėmuose.

Suvažiavimas praėjo darniai 
bei sklandžiai ir turėjo smagią 
jaunatvišką nuotaiką. Rengė 
ju buvo Toronto skyrius, o re; 
gimo vyriausiu koorclinato 
rium Gytis Šernas. įvairiom 
komisijom vadovavo V. Šer 
nas, A. Kulys, M. Slapšys, N. 
Bersėnaitė, D. Meilute, B. Gri 
gaitytė, V. Bersėnaitė, V. 
Kvedaras, B. Vaškelis..

Pokylį mokamai vedė Regi 
na. Kulienė..A —a.

iš

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

P. TAUTVAIŠAS — ČIKAGOS ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

mirė Čikagoje ir buvo palaido 
tas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis, kilimo iš Kaišiado 
rių, buvo suimtas 1940 m. pa 
baigoje ir nuteistas 10 melų iš 
trėmimui. Kalėjime išlaikytas 
iki 1941 birželio 22 d., kada 
buvo išvaduotas lietuvių suki 
lėlių. Kalėjimuose jis buvo 
žiauriai muštas ir kankintas, 
todėl iš ten grįžo palaužta svei 
kata ir vėliau apsirgo džiova. 
Kaip ligonis tik per didelius 
sunkumus galėjo atvykti Į JA 
V, tačiau čia teišgyveno tik 2, 
5 metų ir užbaigė savo gyveni 
mo kelionę toli nuo savo tevy 
nės.
• Stasys Jankus (Stanley Yan 
kus) su savo šeima, gyvenęs 
ūkyje prie Detroito, buvo su 
stojęs Čikagoje pakeliui į Aust 
raliją. Jis prieš kiek laiko ten 
viešėjo ir stebėjo Aust talijos 
gyvenimą, o grįžęs apsispreu 
dė į tą šalį persikelti. Jankus 
Amerikoje buvo nepatenkin 
tas ūkininkų suvaržymu, kas 
pasireiškia pasėlių normų nu 
statyme, dėl ko jis labjausia 
kovojęs
• LB Čikagos apyg.ndos vai 
dyba buvo suruošusi Motinos 
Dienos minėjimą gegužės 1 7

Illinois 
Tautvai 

sporto

Gegužės 10 d. pasibaigusio 
se Čikagos miesto šachmatų 
pirmenybėse Pov. Tautvaišas 
užtikrintai laimėjo I vietą, iš 8 
galimų surinkęs 7 taškus. Jis 
nepralaimėjo nė vienos parti 
jos, o tik 2 sužaidė lygiomis. 
P. Tautvaišas šiuo metu jau tu 
ri du titulus: be Čikagos meis 
terystės, jis dar yra 
meisteriu. Meisteris 
šas priklausė Neries
klubui ir netrukus dalyvaus 
šio klubo finalinėse šachmatų 
pirmenybėse, o liepos men. 2 
—5 d. d. žada žaisti didziulia 
me turnyre Milwaukes mieste.

Čikagos pirmenybėse dar 
žaidė V. Palčiauskas, K. Jan 
kauskas (sulinko 5 taškus) ii 
VI. Karpuška (3,5 tšk.).
BUS VISUS DOMINANTIS 

SPEKTAKLIS
Gegužės 23 d. Čiakgoje lan 

kysis Clevelando teatralai, ku 
rie Jaunimo centre parodys 
daug diskusijų sukėlusį A. La 
ndsbergio veikalą „Penki stul 
pai turgaus aikštėje“.

MIRĖ BOLŠEVIKŲ 
KANKINYS

Bolševikų kankintas ir kalin 
tas Aleksandras Grigaliūnas

PILIETYBĖS SAVAITĖ MONTREALYJE ,
, gą kalbą, 'pakartotinai £>ažy 

mėjęs, kad Kanadoje visi esą 
me ateiviai, bet gavę Kanados 
pilietybę sudarome Kanados 
tautą. Šios Mero kalbos p£grin 
dinis šūkis buvo plakatais iš 
rašytas ir iškabintas prie gar 
bės prezidiumo stalo: ,,Nou.l 
somes tons des immigrants"— 
visi mes esame ateiviai. Bet 
meras pabrėžė viltį, kad kiek 
vienas, kiekvienos tautos, nau 
jas ateivis, mylėdamas n neuž 
miršdamas savo tautos, Kana 
dai duos visa geriausia, ką jis 
yra atsinešęs iš savo tautos, 
ypač kultūros vertybių.

Buvo daugiau kalbų, .sveiki 
nimų, linkėjimų ir buvo meni 
nė programa, kurią išpildė tau 
tinių šokių mėgėjų grupė 
(prancūzų), bet pašokusi ke 
lių tautų šokius, apsirengusi 
kiekvienai tautai būdingais 
drabužiais. Šion iškilmėn lie 
tuvius atstovauti buvo. pakvies 
ti inž. J. Bulota ir red. J. Kar 
delis.

• Vaupšas Antanas, moky klos 
vedėjas, girdėti ruošiasi ilges 
niam laikui išvykti į Europą. 

AUKOS „N. L”
D. Šurną, Tillsonb., Ont. 5.— 
P. Jakubka, Mtl. . . ,2.-— 
J. Tumosas, T-to, Ont. ^.1.— 
P. Potyrius, Mtl................ 1.—,
L. B. Lethbridge, Alįa...2,-— 
J. Jauneika,

Straffordville, Ont.. . 3.—- 
J. Tonkūnas, Tr-to, Ont. 1,— 

Nuoišrdu srėmėjams ačiū!
NL

šiemet praėjo su nemažomis iš 
kilmėmis, kurių metu labai da 
ug dėmesio paskirta naujiems 
ateiviams, gražiai juos įverti 
nant ir iš jų laukiant savo tau 
tos kultūrinio įnašo.

Be eilės akademinio pobū 
džio parengimų, kuriais rūpi 
nosi spec, komitetas, penkta 
dieni vyko pagrindinės iškil 
mės Pilietybes skyriuje, Guy 
gatvėje (1247 nr.), o kulmi 
nuotė buvo pasiekta didžiojo 
Montrealio savivaldybės rotu 
šėje, kur vyko iškilmingas pi 
lietybės dokumentų Įteikimas 
naujiems kanadiečiams.

Didžioji rotušės salė vidury 
turėjo garbės prezidiumą, už 
kurio išrikiuotos 26-šių tautų 
bei valstybių, o šių tarpe ir Lie 
tuvos, vėliavų. Tas reiškė, kad 
tą dieną Kanados pilietybę ga 
vo 26 tautų žmonės — Angli 
jos, Prancūzijos, Italijos, Lie 
tuvos, Vengrijos, Indonezijos, 
Korėjos, Estijos, Lenkijos, Vo 
kietijos, Filipinų, Rumunijos, 
Egipto, Afrikos valstybių ir 
t. t.

Iš lietuvių pilietybę gavo in 
žinierius Vaclovas ir Genovai 
tė Kongeliai, prieš tai gyvenę 
Argentinoje, Brazilijoje, Vene 
zueloje, bet galų gale apsisp 
rendę pastoviai įsikurti Kana 
doje, Montrealy.

Iškilmę pradėjęs p. P. F. Ki 
ng, paeiliui kvietė kalbėti Me 
R. Deguire, Fed. parlamento 
narį E. Chambers p. L. Beaup 
re, p. J. Lqnglois ir dokumen 
tus Įteikti kelis ašmenis, o pir 
muoju buvo miesto meras sena 
torius Sarto Fournier, kuris pa 
sakė labai gražią ir simpatin
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JONINĖS GALĖTŲ BŪTI TRADICINĖ VILNIEČIŲ 

ŠVENTĖ
Joninių klausimas Kanado 

je yra tapęs savotiška aktuali 
ja, nes dėl jų jau kelinti metai 
vyksta diskusija, kuri ligšiol 
nesusilaukia konkretesnio ir pa 
stovesnio sprendimo. Atrodo, 
kad jau metas būtų visiems ap 
sispręsti ir tvirčiau nusistaty 
ti.

Joninės savo kilmę turi giles 
nėję praeityje. Krikščionybei 
įsigalėjus, Joninės yra įgavu 
sios bažnytinės šventės formą 
ir prasmę. Bet, greta to, liko 
ir ta tradicija, kuri tuii tautinį 
antspalvi ir liaudinį pobūdį. 
Joninės glūdi lietuvių tautos, 
ypač liaudies, tradicijoje, su 
sietoje su savaiminga mistika.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Joninės buvo tradicinė šventė, 
buvusi ant pavasario ir vasa 
ros ribos, po pavasarinių dar 
bų poilsio, prieš pat didžiuo 
sius vasaros darbus. Lietuvos 
liaudis Jonines išgyvendavo 
savaimingomis nuotaikomis, 
kurias būrė pasakos apie „pa 
.parčio žiedą“ ir padavimai.

Nepriklausomybės laikais Jo 
ninės iš kaimo buvo atneštos į 
miestą, kuris davė joms savai 
mingą formą, siejamą su gilios 
senovės papročiais. Didžiosios 
jų iškilmės vykdavo Rambyno 
kalne, kur dar prieškrikščioniš 
kais laikais jos vykdavo. Į Ratu 
byną suplaukdavo masines eks 
kursijos. Ten vykdavo savai 
mingos iškilmės, turinčios gi 
lio senovės tradicijų.

Joninių tradicija Lietuvoje 
buvo tokia stipri, kad ir Lietu 
vos okupantas nejstenge jos 
panaikinti, tolei jau pernai jį 
buvo atgaivinta ir net išplėsta.

Joninių tradiciją Kanadoje 
iškilmingesne forma atgaivino 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
junga — VKLS. Tai yra gra 
ži idėja ir ypač yra naudinga, 
kad ji turi labai svarbų tikslą 
— palaikyti gyvą amžinosios

VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
12. Šalpos reikalai, — ref. 

K. Baronas.
12a. Ateities veiklos gairės 

— Al. Dundulis.
12b. S-gos įstatų keitimas 

— Al. Dundulis.
13. Vilniaus Bičiulių Sąjū 

džio steigimas, — ref. V. Kul 
bokienė.

14. Suamnymai.
15. Rezoliucijų ir sveikini 

mų priėmimas.
16. Darbo posėdžio užGary 

mas.
8 vai. vakaro ten pat bendra 

vakarienė-banketas.
Gegužės 31 d.
1. 11 vai. iškilmingos pamal 

dos šv. Antano Lietuvių para 
pi jos bažnyčioje. Pamokslą sa 
kys kun. Panavas.

2. 12 vai. 30 min. akademi 
ja Hispanos Unidos viešbučio 
didžioje salėje;

a. Akademijos atidarymas 
ir prezidiumo sudarymas (A. 
Misiūnas).

b. Sveikinimai.
c. Želigovskio žygio . Vilnių 

padariniai, — skaito A. Juknc 
vičius.

d. Meninė dalis.
e. Akademijos uždarymas.

VKLS Centro Valdyba.

Lietuvos sostinės — Vilniaus 
ir visų to krašto amžiais skriau 
džiamųjų, niekinamų ir naiki 
namų lietuvių.

Kyla klausimas: Ar nebūtų 
prasminga ir gražu, kad visi 
Kanados lietuviai jonines pa 
skirtų Vilniaus ir skriaudžia 
mųjų lietuvių naudai? Paren 
girnai, gegužinės ir visaip ki 
taip surinktos Joninėse lėšos 
galėtų eiti VKLS.

Iš vienos pusės, yra lietu 
vių, skriaudžiamųjų, kuriuos 
reikia paremti, palaikyti, pa 
guosti ir sustiprinti. Iš kitos, 
kas yra dar svarbiau, Vilniaus 
nušvietimui ir lietuviškam po 
puliarinimui yra būtina spe 
ciali literatūra, menas, muzika, 
moksliniai darbai, kurie visie 
ms įrodytų, „kad Vilnius buvo 
mums, kaip akis, kad švietė jis 
Lietuvai, tėvynei mūsų”. O 
kad jis ir ateityje toks būtų, 
tenka tuo rūpintis ir tam ruoš 
tis.

Jonines pakelti iš vardinių, 
nors ir populiarių, „rango” į 
lietuvišką tradiciją, kurią ver 
tintų ir puoselėtų visi Kana 
do lietuviai, būtų labai naudin 
ga. Vilniečių entuziastų būre 
lis, susibūręs Niagaros Pusią 
salyje, daug jau šia prasme pa 
darė. Už tai jiems priklauso 
augštas įvertinimas. Bet, atro 
do, kad visai jau buvo pribren 
dęs laikas ir sąlygos, kad Joni 
nes padarytume tradicine šve 
nte plačia prasme ir kad visai 
būtų prasminga ją skirti tiks 
liai apibrėžtam tikslui — Vii 
niaus reikalui.

Ar nebūtų geriau, kad būtų 
atsisakyta minėti Želigovskio 
smurto dieną, kuri yra perdėm 
neigiamo pobūdžio, ir Vii 
niaus diena padaryti būtent Jo 
nines, kaip visiškai teigiamą, 
pozityvų reiškinį?

J. Kardelis.

atida 
pirm.

suda

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos skyrių atstovų šuva 
žiavimo 1959 m. gegužės 30-31 
dd. Detroite, Mich., Hispanos 
Unidos viešbučio didžioje salė 
je (3570 W. Vernon ir 25 Stre 
et kampas). Dienotvarkė, ge 
gūžės 30 d.

1. Nuo 9 iki 10 vai. atstovų 
registracija.

2. 10 vai. suvažiavimo 
rymas —- Detroito Sk. 
A. Misiūnas.

3. Darbo prezidiumo 
rymas.

4. Mandatų ir rezoliucijų ko 
misijų sudarymas.

5. Centro V-bos pranešimas 
— A. Juknevičius.

6. Kontrolės K-jos praneši 
mas St. Santvaras.

6a. Vliko atstovo praneši 
mas —Alen a Deveniene.

7. Skyrių atstovų praneši 
mai.

8 .Diskusijos dėl pranešimų.
9. „Vilnius Lietuvos Gyve 

nime” leidinio eiga — J. Cicė 
nas.

10. Vilniaus Metraščio leidi 
mas — St. Griežė - Jurgelevi 
čius ir F. Kirša.

11. Vilniaus Spaudos Fondo 
Įstatų svarstymas, — ref. S. 
Griežė-Jurgelevičius.

ELZBIETĄ MIŠKELIŪNA1 TE-BULOTIENF 
PALYDINT ------------ -

Nelaukta liūdna žinia. Baig 
dama persirgti gripą — Lietu 
voje — tėviškėje, neseniai grį 
žūsi iš Sibiro tremties 1959 m. 
vasario 5 d. mirė mūsų mylima 
Motinėlė Elzbieta, O. Miške 
liūnaitė-Bulotienė. Vargšė Mo 
tinėlė labai laukė besugrįžtai! 
čios iš Sibiro tremties savo vie 
nintelės pasilikusios (vyresnio 
ji duktė Veronika žuvo 1958 
m. liepos 5 d. griaustinio nelai 
mėje) dukros, kurias tremtis 
buvo perskyrusi prieš 11 me 
tų, bet tik pusantros dienos ne 
dalaukė.

Senais katalikiškais papro 
\ čiais, palydima trijų sūnų, dūk 

terš ir anūkų, bei suvažiasusių 
giminių; artimų ir kaimynų, 
per parapijos bažnyčią Moti 
nėlė palaidota šalia senolių bei 
jos artimųjų Leliūnų kapuos.

Motinėlė gimė 1875 m. Kuš 
neriūnų kaime, Užpalių parapi 
joj, Utenos ap. Jos tėvelis, 
Miškeliūnas, buvo vienas iš 
vyskupo Baranausko (Anykš 
čių šilelio autoriaus) pusbro 
lių ir lankė kunigų seminariją. 
Per vienas vasaros atostogas 
pas anykštiečius gimines rnū 
sų senelis susipažino grakščią 
dainininkę Dičiūtę, bei ją vė 
liau vedė ir sugrįžo bei pavyz 
dingai ūkininkavo savo tėvų 
ūkyje.

Mūsų motinėlė, kaip ir kitos 
dvi jos seserys — vėliau moti 
nėlė ir Gaigalienė — buvo gra 
žiai buvusio seminaristo išauk 
lėtos, išmokintos skaity ti ir ra 
šyti, gi motinėlė ypatingai bu 
vo apsiskaičitis ir kaimo poetė 
— nepakeičiama apylinkes dai 
nininkė. Ji dešimtimis turėjo 
užrašytų jos mylimų dainuoja 
mų dainų — giesmių, iš kurių 
nemaža dalis buvo jos pačios 
papildytų — eiliuotai sukurtų. 
Pavyzdžiui: 
„Leidžiu balselį — žaliojon 

girelėn — 
Būdamas „smūtnas“ — „tiesy 

kis paukšteli!“...
buvo prieiliuota net keli pusią 
piai.

Augdama Lietuvos atgimi 
mo (Kudirkos, Basanavičiaus, 
Vileišio (jos giminė) laiku, bu 
vo didelė lietuviškos knygos 
mylėtoja ir jų turėjo pilną „Ku 
parą“. Jas skaitė ir nenuilsta 
mai aiškindavo kitiems.

Mūsų tėvelis Gulalių vien 
kiemio Bulota „ispasogijęs“ še 
šias savo seseris ir brolį Joną 
(mirė 1941 m. New Yorke) 
išleidęs Amerikon jieškojosi 
netik tinkamos stambesniam 
ūkiui šeimininkės, bet dar il
su dideliu kraičiu — „pasega“ 
mergaitės. Ir nenuostabu, kad 
tokią tesurado tik trecioj, 
30 km, parapijoj.

Jei tėvelis mėgo šauniai 
sirodyti, pasilinksminti bei 
užmiršti savo draugų, tai 
mytė pasižymėjo taupumu, tv 
arkingumu, bei ypatingu dar 
bštumu ir nesigailėjo vargša 
ms išmaldos. Nei prie darbo, 
nei prie stalo, nei dėl poilsio 
ar švenčių neskyrė savo vaikų 
nuo kitų ūkio darbininkų. Del 
to buvo visų mylima ir gerbia 
ma.

Visoje apylinkėje mamytė 
buvo žinoma kaip vaistininkė 
bei nuo daugybės ligų žinojo 
vaistus ar gydomas žoles. Bu 
vo viena iš populiariausių — 
patikimiausių „bobučių“ — 
akušerių, vestuvių vedėjų ai 
laidotuvėse nepamainoma gies 
mininkė.

Ne tik iš reikalo, bet u iš pa 
mėgimo nenuilstamai verpe ir 
audė ploniausias drobeles, mai
gus audeklus ar vilnonius rie
timus.

Kai paskutinį kartą rudenį 
1943 m. apsilankiau tėviškėje, 
tai palikau mamytę beverpiau 
čią, gi tėvelis, supratęs, kad 
aš nenakvosiu, man dviračiu 
jau per sodo kelią beatsitoli 
nančiam, lyg nujausdamas, su 
suko: „Juozai, surgišk”!

Mamytė išauginus septynius 
vaikus, labai rūpinosi, kad 
mes būtume mokinti ir religin 
gi. Tam paaukojo visą savo gy 
venirną. Visi be išimties ant 
jos kelių ir dažniausiai prie ra 
t -lio išmokome skaityti ir mels 
tis. Pati priklausydama nuo

uz

Pa 
ne 

ma

Gegužės 12 d. L. D. Oi gani 
nacinio K-to pirm. V. Kazlaus 
kas, KLB-nės pirm. J. Varana 
vičius ir kun. Dr. J. Tadaraus 
kas buvo priimti miesto rotu 
šėje Hamiltono burmistro p. 
L. D. Jackson. Lietuvių atsto 
vai nušvietė mūsų tautiečių gy
venimą šiame pramoningame 
Kanados mieste, pareikšdami 
kartu užuojautą bunnistrui 
dėl jo pergyventos ligos. Ne 
žiūrint, kad miesto galva, dar 
nėra visiškai pasveikę-., (vaikš 
čioja su lazdelėm), tačiau jis 
gyvai domėjosi lietuvių gyve 
nimu.

Supažindinus su rengiam 
Kanados Lietuvių Diena, L. 
D. Jackson gerai prisiminė įvy 
kusią šventę Hamiltone 1953 
m. Paprašytas būti šeštosios 
Kanados Lietuvių Dienos Gar 
bes Globėju, Hamiltono bur 
mi-.tras mielai sutiko, kartu pa 
reikšdamas, kad šioje šventėje 
jis dalyvausiąs su Ponia. Šiuo 
oficialiai ir skelbiame, kad VI- 
tosios LD Garbės Globėju,yra 
Hamiltono burmistras L- D. Ja 
ekson (His Worship L. D. Ja 
dkson Mayor of the City of Ha 
milton), tad mūsų tautiečiai, 
rašydami apie šią šventę ang 
lų spaudoje, ar būdami anglis 
kai kalbančios visuomenės tar 
pe, gali ir net privalo tai pažy 
mėti. Be to, p. Burmistras kas 
savaitę turi spaudos ii radijo 
konferencijas, kuriose atstovai 
supažindinami su numatomais 
miesto darbais ir svarbesniais 
įvykiais. Ir čia p. Burmistras 
pasiūlė šią šventę išgarsinti, 
nes kaip pareiškė L. D. Jack 
son, tai nėra vien tik lietuvių 
uždaras įvykis, bet taip pat 
svarbus ir reikšmingas viso Ha 
miltono m. įvykis. Lietuvių de 
legacija buvo užklausta,kurioje 
salėje įvyks sekmadienio kon 
certas. Atsakyta, kad vieta ga 
lotinai dar nenustatyta. Tuo 
met p. Burmistras pats pasiūlė 
virš 1000 žiūrovų talpinančią 
Westdale salę, sumokant 60 
dol. Board of Education. Ta 
čiau po vizito pas p. Burmist 
rą, nuvykta į Palace kiną (tai 
pina 2007 svečius, šalia kino 
yra lengvų mašinų statymo ai 
kštelė, viduje veikia vėdinimo 
sistema, pats pastatas yra mies 
to centre) ir jis paimtas sek 
madienio koncertui už 200 dol.

Paskutiniame LD Organiza 
ciniame K-to posėdyje pasiū 
lyta į Garbės K-tą, kviesti (be 
jau sutikusio p. L. D. Jack 
son): J. E. vysk. J. F. Ryan, 
J. E. vysk. V. Brizgys, kun. 
dr. J. Tadarauskas, kun. A. 
Trakis, Im. ir piliet. rninist.

Deja paskutinio savo troš 
kimo — dar pamatyti visus sa 
vo vaikus — nebesulaukė.

Ilsėkis miela motinėle prie 
senos močiutės ir trijų vaikų 
bei senolių tiek daug kartų ta 
vo lankytuos šventos žemelės 
Leliūnų kalnelio kapuose.

Mes gi pasilikę, dažnai tau 
paniūniuosim kuklius .tavo gy 
venimo posmelius:

Nuliūdęs Tavo 
sūnus Juozas su šeima.

PRIE MOTINOS KAPO
Kai tu grėbei lankoj šienelį, 
Kalnely pjovei rugelius — 
Giružė girdėjo tavo balselį, 
Aidėjo per tėviškės laukelius. 

Ant rankelių mus išnešiojai, 
Prie ratelio mus išmokinai — 
Maldas nenuilstamai vis kai tojai, 
Dievulio laimės mums prašei.

Tėvynės nelaimėj apleidom savąjį kampelį, 
Jūs iškeliavot nelemton tremtin 
Amžįams tenai apverkus mylimą Tėveli, 
Tu, senutėle, sugrįžai savojon šalin.

Visada tave karštai mylėjom, 
Kuždėjom tau — matėme sapnuos, — 
Kad mūs tebelauki — žinojom. 
Ilgesy akeles pražiūrėjai vakaruos. 

Kelionėj išvargus dabar jau pailsėki, 
Senolių kapuos po svyruonėliu — 
Saulutė lai tau šviečia — nebekentėki — 
Klausykis paukštelių ulbant sparnuotu vėjeliu. 

Mintimis kapą tavo dažnai lankysim, 
Papuošim — pasodinsim laukų gėleles. — 
Tyliai maldose ašaras šluostysim, 
Tau paniūniuosim Tėvynės daineles.

Jei Augščiausias leis, tai mes sugrįšim 
Pasiguosti po svyruonėliu — 
Senolių ir tavo kapą apkabinsim, 
Bučiuosią) šventą žemelę ir tave kartu! 

Montreal. 1959. III. 3.

AMŽINYBĖN

seno prie įvairių organizacijų, 
džiaugėsi ir gėrėjosi mus ma 
tydama skautais, pavasariniu 
kais, šauliais, kareiviais ir kari 
ninkais, pagaliau baigusius au 
gštuosius mokslus.

Jaunystėje pajutusi svetimų 
jų priespaudą, pernešusi abu 
karus, žiauriai pergyveno da 
bartinę tėvynės nelaimę. Matė 
kaip „išlaisvintojai“ sunaikino 
ūkį; suspausta širdimi sekė, 
kaip bolševikų praeinantieji 
raudonarmiečiai šaudo į jos be 
bėgantį sūnų, kaip suimami ir 
šaudomi kaimynai, kaip tėvelis 
ir brolis tampomi po dabokles- 
-kalėjimus, dažnai ją vieną pa 
likdami namuos. Dažnai 70 me 
tų senutėlė surinkus ma,sto Ii 
kučius, nešdavo pėsčia 16 km 
saviesiems i Utenos kalėjimą.

Pagaliau, kad ir be kaltės, 
nebežinodami kaip beprikibti, 
beširdžiai rusų bolševikai ats 
kyrė motinėlę ir tėvelį, jau 75 
metų senelius, nuo jų vieninte 
lio pasilikusio namuose su 
naus šeimos ir visus 19,50 m. iš 
vežė i Sibiro taigas (Krasno 
jarsko šiaurėn) pusbadžiavi 
mui, šalčiui .nedatekliui ir ne 
žiniai. Beširdžiai per visą trem 
ties laiką neleido pasimatyti ir 
su dukra, dar 1948 m. per di 
džiuosius lietuvių trėmimus iš 
vežtą i Sibirą (Irkutsko aps 
kriti).

Dėl visokių nedateklių ir 
ypatingai dėl stokos vitamini 
nio maisto, motinėlė porą pas 
kutinių tremties metų liko pa 
liegusi — sutinusiomis kojo 
mis ir t. t.

Po 55 bendro gyvenimo me 
tų, sukaupus visas jėgas, moti 
nėlė palydėjo visų mylimą tė 
veli j amžino poilsio šaltojo Si 
biro Anach’o pamiškės tremti 
nių kapinėles. Motinėlė islau 
kė ir leidimo, ir kaip „herojė“ 
paskutinėmis pasitikėjimo ir 
pasiryžimo jėgomis sugrįžo, 
kad ir j sugriautą - išdraskytą, 
bet visų mielą tėviškėlę.

Gavus iš mūsų siuntinių — 
vaistų vitaminų, motinėlė net 
atsigavo, praėjo tinimai ir net 
pradėjo vaikščioti.

ŠEŠTOJI LIETUVIŲ DIENA
Hon. E. Fairclough, Ontario 
premj. Frost, Radio kom. E. 
Hyder, kar. ma.j. R. G. Seville, 
Gen. Konsulas V. Gylys, TLB 
pirm J. Matulionis, K. V. pir. 
V. Meilus, NL Red. J. Karde 
lis ir TŽ Red. A. Šapoka.

Fizinio Auglėjimo u Sporto 
K-tas balandžio 30 d. raštu, 
oficialiai įgaliavo Hamiltono 
LSK Kovą surengti vytų ir 
moterų krepšinio ir stalo teni 
so rungtynes, tarp Kanados ir 
JAV lietuvių rinktinių. Šios 
varžybos bus pirmos tokio po 
būdžio šiame kontinente, tad 
FASK-tas nutarė joms iš anks 
to pasiruošti, kviesdamas Ka 
nados Sporto Apygardą ir JA 
V rytų ir vakarų Apygardas 
gražiai su HLSK Kovu bendra 
darbiauti.

Artinasi atostogų laikas. Ne 
vienas mūsų važiuosime aplan ‘ 
kyti giminių ar savo pažįsta 
mų. Mes prašome visų, besilan 
kant kituose miestuose, garsiu 
ti L. Dieną, kartu sutariant su 
giminėm ir pažįstamais, dar 
kartą pasimatyti rugsėjo 5—6 
d. d. Hamiltone, nes ši šventė 
bus didžiausia fš visų įvykusių.

Malonu, kad LD rado gyvą 
atgarsį ir mūsų spaudoje. Jau 
TŽ ir NL vienaip ar kitaip pa 
sisakė p. p. St. Bakšys, K. Lu 
koševičius, G. Skaistys, Sk. 
St. F. R. Š. ir t. t. Visi jie pri 
sidėjo tik prie LD reklamavi 
mo. Laukiame daugiau ir visie 
ms iš anksto dėkojame. Tik M 
gaila, kad visi tie asmenys yra 1 
klaidingai patalpų klausimu in 
formuoti, tad ir savo paskuti 
niame posėdyje LD C-uis K- 
tas nutarė duoti spaudai viešą 
pareiškimą, kad mūsų visuome 
nė nebūtų toliau klaidinama.

L. D. Inform. Spaudai 
(K. Baronas).

DĖL LIETUVOS PASIUN 
TINYBĖS ROMŲ 

BRAZILIJOJE
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų S-gos (PLIAS) 
Centro Valdyba praneša, kad 
prieš keletą savaičių skelbto 
konkurso Lietuvos pasiuntiny 
bės rūmams Brazilijoje supro 
jektuoti terminas yra pakeičia 
mas iš rugpjūčio 1 dienos į spa 
lio 1 dieną, t. y. 4. skirsnis turi 
atrodyti taip: „Projektai turi 
būti išsiųsti jury komisijai ne 
vėliau 1959 metų spalio 1 die 
nos". Ta pačia proga praneša 
ma, kad informacijų ir kitais 
su šiuo projektu surištais klau 
simais kreiptis į Prof. inž. J. 
Šimoliūną, 1561 Holmes Ave., 
Racine, Wise., U. S. A. PLIA 
S Centro Valdybos Pirminiu 
ką. -

GANKSTERIZMAS 
LIETUVOJE

Vilniaus universiteto studen 
tas R. Širvinskas, eidamas į na 
mus, ties Rusų dramos teatru 
sutiko vyruką, kuris jo papra 
šė ugnies. Galą palydėjęs, tren 
kė studentui į galvą ir be są 
monės gulinčiam nuėmė laik 
rodėlį. Milicija plėšiką išaiški 
no ir sulaikė. Tai ftuvęs 18 me 
tų A. Račiūnas. E.

• Naujienų pavasarinis pikni 
kas bus birželio- 14 d. Bučo 
darže..

PAJIEŠKOJIMAI ,
— Petras Galdikas jiešk’ 

brolio, Antano Galdiko, jo 
žmonos Onos ir jų sūnaus Leo 
no, kurie 1945 m. gyveno taba 
ko ūkyje, R. R. 2 Delhi Ont., 
Canada.

♦ * *
Jieškotojas, Petras Galdi 

kas, Šatrių k. Plikių paštas, 
Klaipėdos ra j., Lietuva. Via 
U. S. S. R.

Tautiečiai! Kas žinote šiuos 
asmenis .labai prašau, praneš 
kite man. R. Kalvaitis, 790 
Melrose Ave., Verdun, P. Q.

♦ * ♦
—‘ Iš Lietuvos jieškorna Ma 

rija Jurkevičienė - Dambraus 
kaitė iš Panevėžio miesto. J 
Kanadą išvykusi apie 1927 me 
tus. Ji pati ar žinantieji apie 
ją, maloniai prašomi pranešti 
šiuo adresu: J. Gudavičius, R 
R 4, Rodney, Ont. Canada.
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Šaltasis karas
Žymus Azijos filosofas ir ke 

lių knygų autorius Lin Jutang 
reikalauja jokio pasigailėjimo 
nežinančios ir kietos politikos 
su sovietais, atidengiant rau 
donųjų imperializmą, nusikai 
timus ir pavergtųjų žmonių 
priespaudą.

Toliau paduodama jo Įdo 
maus straipsnio santrauka.

Dabar yra vienuolikta valan 
da. Mūsų sargybų postai yra 
mieguisti ir apsnūdę. Labai yra 
malonu ir patogu tikėti, kad 
nėra jokio karo. Pažvelgus Į 
naktį daug kam atrodys, kad 
tamsumos šešėliuose matosi 
balta priešo vėliava ir kad mū 
su priešas darosi sukalbamas 
ir nori taikos. Kodėl gi kariau 
ti ir už ką? Žinoma, jeigu vy 
ksta karas, tai tik šaltasis ka
rfts, o kam čia svarbu ir kas 

f dpia daug dėmesio Į šaltąjį 
V<*rą?

Šaltasis karas yra idėjų ka 
ras, kuriame yra kariaujama 
už Azijos žmonių protą, nusi 
statymą, už jų palinkimą, už 
nuotaiką ir už jų ateiti, o ypa 
tingai už jaunąją Aziją. Jeigu 
šaltasis karas bus pralaimėtas, 
tai du trečdaliai pasaulio gy
ventojų, jų turtai, ištekliai ir 
viskas, ką, jie turi, paklius So 
vietų Sąjungai, o tada tikras 
karas, ar „karštasis karas", ka 
ras, kuriame šaudoma, pasida 
rys neišvengiamas.

Per vakariečių apsileidimą 
ir nerūpestingumą, sovietai šal 

, tame kare pasiekia laimėjimą 
laimėjimo, o jų Laimėjimo 

užiaugsmas ir triumfuojančios 
propagandos bliovimas ^ijrdi 
mas visame pasaulyje. Jeigu 
mes pripažinsime šį faktą, tai 
nuodugniai pagalvoję suprasi 
me, kad pagiindinis ir atydus 
pasaulio susikertančių idėjų 
perkratymas ir peržiūrėjimas 
yra pats svarbiausias dalykas.

Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
Jungt. Amerikos Valstybių 
svetimiems kraštams pagalbos 
programą, kuri skaitoma įran 
kiu sulaikyti komunizmui. 
Rimtai pagalvoję, atrasime, 
kad ji jei ne visai bevaisė, tai 
pilnai nepasiekianti tikslo.

Komunizmo grėsmė yra tie 
sioginė ir čia pat kabanti. 
Gi amerikiečių teikiama pa 
galba nepakels šelpiamųjų 
kraštų pragyvenimo lygio 

greičiau kaip į 30 ar 50 
metų.

Be to, pats pavojingiausias da 
lykas, kad svetimiems kraŠt-. 
ms teikiama pagalba sukelia 
klaidingas mintis ar iliuziją, 
kad jūs galite doleriais nupirk 
ti draugystę. Daug yra leng 
viau atiduoti dolerius negu pa 
bandyti suprasti, ką kitas žmo 
gus galvoja, o vargingas gyve 

( mas ir skurdas privalo būti 
.^spręstas pastoviomis dešimt

be ofenzyvos
mečius besitęsiančiomis pastan 
gomis pačių Azijos kraštų, o 
ne kitos valstybės, mėtančios 
milionus dolerių.

Ar nebūtų daug reikšmin 
biau ir efektyviau parodyti ne 
apsisprendusioms ir komuniz 
mo nepažjstančioms tautoms, 
kad jos privalo kovoti komuniz 
mą savo pačių naudai, apsau 
gojimui vargšo žmogaus ir 
dirbančiųjų masių?

Neturtas ir skurdas sudaro 
geriausias veisimosi ir plėtimo 
si sąlygas teoretiniam komu 
nizmui. Tačiau tas pats netur 
tas ir skurdas yra geriausias 
ginklas, kuri turime naudoti 
kovoje su Sov. Sąjunga, nes

Sov. Sąjunga daugiau kaip 
per 40 metų nieko nedavė 
ir nieko nepadarė gero varg 
šui sovietų žmogui, o tiktai 
degradavo pažemino ir iš 
naudojo dirbaničųjų klasę.

Šis ginklas privalo būti naudo 
jamas laisvojo pasaulio propa 
gandoje, tačiau šiandien, kada 
visa Azija ir Afrika kunkuliuo 
ja, verda ir atbunda, Vakarų 
demokratijos tyli lyg pririštais 
liežuviais.

Komunistinė propaganda 
labai atydžiai seka liniją, kurią 
gudriai suplanavo Kominter 
nas dar prieš kelis dešimtmc 
čius. Komunistai padarė propa 
gandą mokslu, klastingai žai 
džiančiu su tų žmonių psicho 
logija, kuriuos šioji propagan 
da nori paversti pirmiausia ma 
siu čempionu prieš juos pri 
spaudusią ir išnaudojančią kla 
sę, o antra, tai tautinės nepri 
klausomybės čempionu prieš 
svetimus priespaudą atnešu 
sius kraštus.

Šis komunistų arsenalas šal 
tojo karo propagandoje yra bai 
šiai veiksmingas, nes tai šuke 
lia idealizmą ir revoliucionie 
rišką karštį ir užsidegimą jau 
nuošė studentuose ir intelektu 
aluose. Komunizmas skatina ir 
šaukia veikti ir aukotis turint 
prieš akis pavojų, o amerikie 
čiai visai priešingai, rodo kelia 
į gerbūvį ir į minkštas lovas. 
Amerikiečių propaganda yra 
pakvietimas pasižiūrėti į ekra 
ne rodomus puikius maudymo 
si baseinus Hollywoode. Į to 
kią propagandą Azijos žmonės 
labai šaltai reaguoja, nes tai 
yra tolima ir nereali.

Komunistų propagandos ti 
kslas visuomet buvo pastatyti 
į nepatogią padėtį ir sumaišyti 
vakariečius atitinkamu tnomen 
tu. Gi sovietai patys galėtų bū 
ti sumaišyti ir statomi ncpato 
gion padėtin, jeigu tik vakariu 
čiai to panorėtų, o tas faktas 
kad vakariečiai nuo to sušilai 
ko, sudaro ir palieka įspūdi, 
kad Sov. Sąjunga yia visuo 
met patikėtina, kad ji visuo 
met progresyvi ir kad ji vi 

suomet laisva nuo priekaištų.
Ko dabar daugiausiai vaka 

riečiams reikia, tai yra noro ir 
užsispyrimo vadinti daiktus 
jų tikraisiais vardais. Jungti 
nė ir vieninga antikomunisti 
nio internacionalo politika su 
kurta tarpe laisvųjų pasaulio 
tautų privalo padėti tvirtus pa 
grindus didžiuliam planui, ku 
ris atidengtų pasauliui svar 
blausias komunizmo siipnj bes. 
Tokia politika privalėtų užim 
ti tvirtą poziciją tautų išlaisvi 
nimo iš rusiškojo iinperializ 
mo, o ypatingai tas paliestų 
Rytų Europą ir centiinę Azi 
ją-

Šiandien Sov. Sąjunga yra 
pats pirmasis pasaulio 

imperialistas.
Sovietai surengė apgaulingus 
rinkimus ir rėmė brutalia je 
ga apie 20 kolonailinių mario 
nečių vyriausybių. Sovietų Są 
junga išvystė baisų apetitą pta' 
rydama beveik kiekvieną kai 
mynę savo periferijoje.

Vakariečiai, pavyzdžiui, pri 
valėtų protestutoi, kad Lenki 
jos vyriau- ybė nėra nepuikiau 
soma, bet gaunanti visus įsa 
kymus iš Sov. Sąjungos. Sovie 
tai tą paneigs, o vakariečiai už 
sispirtų ir tvirtintų, kad lenkai 
turi marionetinę vyr-.ausybę, 
kurios šniūrelius trauko Mask 
va Tas sukurtų naują ginčą — 
naują bylą, o tai ir yra pats 
svarbiausias dalykas psicholo 
giniame kare.

Arba,
imkime, Lietuva, Latvija ir 
Estija turi teisę Į laisvus rin 
kimus, o taip pat Uzbekista 

nas ir Kazakstanas.
Sovietai įsiutę tvirtins, kad bu 
vo įvykdyti laisvi rinkimai, o 
vakariečiai sakys, kad nebuvo. 
Tas sudarytų kitą bylą. Ta 
čiau vakariečių demokratijos 
pastoviai vis tokias geras pro 
gas praleidžia. Jie nekalbės 
apie tų tautų išlaisvinimą, jie 
sako, kad jie nebus pasirengę 
už tai su rusais kariauti. Jie 
pamiršo, kad tautinė nepriklau 
somybė yra labai svarbus ir gy 
vybinis principas ir kad vaka

R rt
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rieČiai yra už lenkų ar kitų pa 
vergtu tauių tautinę nepriklau 
somybę yra todėl, kad tai yra 
principo reikalas ir ne vakarie 
čių, bet lenkų, lietuvių ar ki 
tų naudai. Tiktai tada ir tuo 
pasaulis įgytų pasitikėjimą ir 
reikštų pagarbą ir respcktą va 
kariečių vadovybei.

Toliau, tai antikomunistinio 
internacionalo politika

privalėtų būtinai atidengti 
masių priespaudą, kuri So 
vietų Sąjunogje yra vykdo 
ma pačioje bjauriausioje for 

moję, 
pačiomis gyvūliškiausiomis 
priemonėmis degraduojant 
žmonišką prigimtį.

Sovietai baudžia 12 metų 
vaikus kapitalinėmis bausmė 
mis, siunčia moteris Į po že 
mės paviršiumi giliai esančias 
įvairias kasyklas ir naudoja sta 
čiai pragariškus kankinimus, 
kad išspaustų iš nekalto žmo 
gau sprisipažinimą. (Pats nau 
jausiąs sovietų išradimas yra 
sulaužyti žmogui kaulus, bet 
dar išlaikant tokią kankinio ne 
užgesusią gyvybę)...

Šitokį ir panašūs istorijoje 
negirdėti metodai, toli praien 
kiantieji carų laikus, rodo, kad 
tarp vyriausybės ir žmonių vy 
ksta nesiliajantis pilietinis ka 
ras.

Vakariečiai privalėtų griež 
tai kreiptis į Sovietų Sąjun 
gos vyriausybę sustabdyti 
tą nežmonišką dirbančiųjų 
vergiją ir suteikti sovietų 
piliečiams Itisves, kurias pa 
žada sovietų konstitucija. 
Toliau, antikomunistinė 

kompanija privalėtų auklėti ir 
nušviesti žmonėms apie sovie 
tų pražūtingą ir griaunančią 
taktiką. Laisvojo pasaulio žmo 
nija turėtų suprasti, kad r-.omv 
nistai yra daugiausia pavojui 
gi kada jie kalba apie taika ir 
taikingą gyvenimą. Koniunis 
tų skelbiamoji ir populiari „tai 
kinga koegzistencija“ ar „tai 
kinga evoliucija“ turi vieną 
tikslą — nuginkluoti opozici 
ją. Sovietų Sąjunga sulaužė 
kiekvieną sutartį, kurią kada

Motina
tautosakoje ir gyvenime

DR. MARIJOS RAMONIENĖS PASKAITOS MINTYS 
MOTINOS DIENOS PROGA

Tautosaka galime pavadinti 
‘ autos kultūros istorija. Jei vy 
ras užima dominuojančią dali 
kultūros kūrime, tai moteris 
\ ra toji, kuri sąmoningai ar ne 
sąmoningai įkvepia augštes 
nius idealus tiems, kuriuos ji 
myli, o jie įgyvendina juos, dėl 
jų kovoja ir miršta. Kultūra 
yra trapus dalykas, ji turi bū 
ti puoselėjama, mylima, saugo 
ma, ir moteris yra toji kultu 
ros puoselėtoja, ir perteikėj 
Augštos kultūros tautos lab 
jau gerbia fiziškai silpnesnę, 
bet dvasingesnę, jausmingesnę 
ir švelnesnę būtybę — moterį. 
Žemesniosios kultūros tautos 
pripažįsta tik fizinę jėgą.

Mūsų tautosaka, sprendžia 
nt iš dainų motyvų, pavadin 
fume moteriška, nes joje vy 
rauja lyriškumas, meiie asme 
niui, gamtai — visatai, Augš 
čiausiąjam Kūrėjui.

Moteriška buvo ir mūsų se 
noji religija. Moteriškų dievy 
bių skaičius joje keleriopai vir 

nors pasirašė su kitomis valsty 
bėmis. Savo šūkiu — „tikslas 
pateisina priemones“ komunis 
tai tiki ir naudoja kiekvieną bū 
dą, ar priemonę — draugų žu 
dymą, liudininkų „įrėminimą“, 
kankinimus, priesaikos laužy 
mą ir opozicijos vadų pagrobi 
mą ir jų sunaikinimą.

Tarp kitų visų dalykų, ofen 
zyvoje prieš sovietus, privalo 
me žinoti, kad

sovietinis valdymas yra at 
silikusiai supuvęs, reakcio 
nieriškas, nesutinkantis su 
Marksu ir nustatytas prieš 

dirbančiąja klasę.
Darbininkas neturi teises strei 
kuoti, darbas yra privalomas 
ir priverčiamas, o taip pat yra 
„darbų įšaldymas“. Nuolat i 
niai keliant gamybos normas 
ir kvotas nepakeliama atlygi 
nimas. Bausmės, įskaitant at 
leidimą iš darbo už pavelavi 
mą ar pavėluotą grįžimą dar 
ban po pertraukos pavalgy 
mui. Atleidimas iš darbo kartu 
su maisto davinio nustatymu 
ir išmetimu iš gyvenamų patai 
pų.

Sovietai nieko gero nedavė 
ir nepadarė vargšui ar papras 
tam dirbančiam žmogui, kurio 
pragyvenimo lygis nežiūrint 
pažangos pramonėje, yra nege 
resnis už caro laikų pragyveni 
mo lygį.

Pats šaltojo karo branduo 
lys yra ne kapitalistas prieš 
Socialistą, bet klausimas — 
kas yra masių prispaudėjas ir 
prievartautojas?

Sulietuvino J. Skardis. 

sijo vyriškąsias. Svarbiausioji 
buvo Žemyna, našumo, gyvy 
bės deivė, Motina žemes ir žmo 
gaus. Ir tos tarpiškos būtybės 
tarp dievybių ir žmonių — lau 
mės, raganos, burtininkės. Mo 
teriškos deivės bei jjų padėjė 
jos rūpinosi žmogumi nuo pat 
jo pradėjimo. Jos budėjo jam 
gimstant, skyrė vienokią ar ki 
tokią jam dalį, lydėjo visą jo 
gyvenimo kelią. Giltinė nukirp 
davo jo gyvenimo siūlą ir so 
dindavo jį vėlių suoleliu. Ir 
krikščionybę priėmus, tas gi 
liai įsišaknijęs pagarbumas mo 
teriai, kaip kilnesnei būtybei, 
natūraliai buvo pajungtas Sv. 
Marijos — Mergelės ir Mo*1 
nos kultui, ir Lietuva gavo tą 
nuostabų vadą — Marijos Že 
mė.

Kokią tad vietą mūsų tauto 
sakoj užima motina?

ŠEIMOS SIELA.
Mergelė ir motina yra du 

svarbiausieji tarpsniai lietuvės 
moters gyvenime. Žmona tik 
pereinamasis laikotarpis, iki 
žmona taps motina. Liūdnas 
gyvenimas bevaikės — „nevai 
singa, kaip išdžiūvęs medis“. 
Bet ir tokiam atvejuje motiniš 
ki jausmai nėra paneigiami: ji 
yra motina visos šeimos, šei 
mynos, kurion Įeina mergos, 
bernai, piemuo. Tai palikimas 
iš to laikotarpio, kada dar gy 
venome kiltimis, giminėmis.

Lietuvės moters charakteris 
labai nekomplikuotas. ji pa 
klusni gamtos dėsniui ir savo 
pašaukimui — ji gimus būti 
motina. Germanė yra narių 
motina ir drauge su savo vyru 
ji griežta šeimos valdytoja. Ro 
rriėnė yra matrona, valdovė. 
Slavės padėtis žema, ji klauso 
vyro, kuris yra šeimos valdo 
vas, nedidelė ir motinai pagar 
ba.

Lietuvė motina buvo augš 
tai gerbiama. „Juk lietuviui 
motina yra ne tik gerbtina, bet 
tiesiog šventas dalykas“. Už 
gauti bei įžeisti motiną buvo 
didžiausias nusikaltimas, s? 
niausiais laikais net baudžia 
mas mirtimi. „Šios augštos pa 
garbos ji neįsigijo griežtumu. 
Jos paprastumas, kuklumą 
meilė iki savęs atsižadėjimu, su 
šypsniu bei su ašarom visų gy 
venimo sunkumų priėmimas 
davė jai tuos pat populiarius 
vardus „močiutė — scngalvė 
lė“, „močiutė — širdelė“, „mo 
čiutė — rūpintojėlė’'. „Moti 
nėlė Rūtužėlė” turi dvigubą 
prasmę: jos meilė ir švelnu 
mas yra nuolatinis kaip rūtos

Nukelta į 6-tą psl.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
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Kelionėje, dėka nejudomo sėdėjimo ir ankštumo, atrodė, 
kad eina tiktai traukinys, o laikas stovi, ir kad tuo tarpu dar 
tiktai vidudienis. Bet jau vakarojo, kai vežikas su daktaru ir 
jo daiktais vos išsirito iš minios, kuri supo Smolensko stotį.

< **al taip ir buvo, o gal tuometinius įspūdžius apsluogoiiėjo vė 
_snių įspūdžių klodai, bet paskiau, atsimenant šią praeitį, 

jam atrodė, kad jau ir tada turguje žmonės būriavosi tiktai 
iš įpratimo, o rinktis ten nebuvo jokio reikalo, nes stalų uždan 
gos jau buvo nuleistos ir daugelio prikabintos spynomis, ir 
prekiauti užterštoje rinkoje, kurios nešvarumai ir atmatos jau 
nebuvo šluojamos, nebuvo kuo. Ir jam rodėsi, kad jau tada 
jis matė liesus vyrus ir moteris, padoriai apsirengusius, stove 
jusius nebyliu priekaištu praeiviams ir tyliai siūliusius nupirk 
ti kokius daiktus, kurių jau niekas nepirko ir kurie niekam ne 
buvo reikalingi: dirbtines gėles, spiritinius kavos virtuvus, va 
karinius tualetus iš gazo, panaikintų žinybų uniformas. Pa 
prastesnė publika prekiavo reikalingesnėmis prekėmis; sugar 
gažėjusiomis žiauberėmis greit senstančios duonos, purvi 
nais, pašiepusiais gabaliūkščiais cukraus ir perpus perpjau 
tais aštuntinių machorkos pokelių dalim. Ir visame turguje 
buvo apyvartoje kažkoks chlamas, kuris apėjęs ratą per ran 
kas darėsi vis brangesnis.

Vežikui padarius kelioliką posūkių, dviejų gatvių sankry 
žoje pasirodė savas namas. Vežikas sustojo. Jurijui Andrėje 
vičiui suspaudė kvėpavimą ir stipriai pradėjo plakti širdis, kai 
išlipęs iš karietos, priėjo prie durų ir paskambino. Bet niekas 
neatsiliepė. Jurij Andrejevič paskambino antrą kartą. Kai 

ir po šito niekas nepasirodė, jis kylančiu susirūpinimu pradėjo 
skambutį spaudyti su pertraukomis, Bet durys atsidarė ir jis 
iškart pamatė Antoniną Aleksandrovną. Dėl netikėtumo iš 
kart abu apstulbo ir net neišgirdo, kaip abu aiktelėjo. Be: 
kadangi Antonina Aleksandrovna, atidariusi duris, ouvo jau 
išskėstomis rankomis, tai taip ir krito vienas kitam į glėbį. 
Per minutę jie abu iškart prakalbėjo, vienas kitą pertrauk 
darni.

— Pirmiauaia ar visi sveiki?
— Taip, taip, nesirūpink. Viskas tvarkoje. Aš tau para 

šiau niekus. Atleisk. Bet reiks pasikalbėti. Kodėl tu netele 
grafavai? Markei tuojau atneš tavo daiktus. A, aš tave su 
prantu, tu susirūpinai, kodėl ne Jegorovna atidarė duris? Je 
gorovna kaime.

__  O tu sulysai. Bet kokia jauna ir liekna’ Aš turiu at 
leisti vežiką.

— Jegorovna nuvažiavo miltų parvežti. Kitus atleidome. 
Dabar tiktai viena nauja, Niuša, mergytė, tu jos nežinai, prie 
Sašenkos, ir daugiau nieko. Visi įspėti, kad tu turi atvažiuoti, 
visi nekantriai laukėme. Gordon, Dudorov, visi.

— Kaip gi Sašenka?
— Nieko, ačiū Dievui. Tik ką pabudo. Jeigu tu būtum 

ne iš kelionės, tuoj galima būtų pas jį užeiti.
— Tėtė namie?
— Ar gi tau nerašėme? Nuo ryto lig vakaro rajono du 

moję. Pirmininkas. Taip, įsivaizduoki. Tu apmokėjai veži 
kui? Markei! Markei!

— Dangaus galybė, tikrai Juročka? Na kaip gi! Taip 
ir yra, jis, sakalėlis! Jurij Andrejevič, mūsų tu šviesa, neuž 
miršai mūsų, sugrįžai į gimtąjį užpečkį!

— Sveikas, Markei, apsikabinsime. Na, apsidėk gi ke 
purę, juokdary. Kas nauja, gera? Kaip žmona, dukterys?

— Kas jiems. Auga. O nauja — kol tu ten kovojai, 
mes taipgi nesnaudėme. Tokį kabalą padarėme, kad veinia 
ms pasidarė negera, nesupaisysi! Gatvės nešluotos, namai- 
-stogai netaisomi - nedažomi, pilvuose, kaip pasninko metu, 
švaru, be aneksijų ir kontribucijų.

— Aš tave, Markei, apskųsiu Julijui Audrejevičiui.

Taip jis visada, Juročka. Pakęsti negaliu jo tokio kvailo to 
no. Ir tikriausiai jis tau pataikaudamas taip kalba. O pats, 
tuo tarpu, turi savo mintų Nesiteisink, Markei. Tamsi tu 
asmenybė. Metas būtų protingesniu pasidaryti.

Kai Markelis atnešė Jurijaus Andrejevičiaus daiktus, 
jis tęsė ramiai ir patikimai:

— Antonina Aleksandrovna pyksta, girdėjote. Ir taip 
visada. Sako, tu, Markei, visas juodas iš vidaus, kaip šuo 
džiai kamine. Sako, kad ir mopsas dabar pasidarė supratin 
gesnis. Žinoma, ką čia ginčytis, bet tiktai nori tikėk, nori 
netikėk, Juročka, žinantieji žmonės matė knygą, masonas 
ateinąs, keturiasdešimt metų po akmeniu išgulėjo, ir dabar 
mano tokia nuomonė, mus pardavė, Juročka, supranti, parda 
ve ne už skatiką, ne už puselę, ne už tabokos panoselę. Na 
matote, vėl neduoda kalbėti. . .

— Na, gerai. Padėk čia daiktus ir eik, Markei. Kai 
reiks, pašauksime.

2
— Paliko, pagaliau, atsikabino. Tu tikėk juo, tikėk. 

Jis tikras balaganas. Prie kitų jis vis kvailiukas, kvailiukas, 
o tuo tarpu slaptai dėl viso ko peilį galanda. Tiktai dar ne 
žino, kam jį taikyti.

— Na, gal tu jau ir perdaug. Man rodos, kad ji» liktai 
girtas, tai ir šneka savąją, daugiau nieko.

— O tu pasakyk, kada jis esti blaivus? Na, tegul jį vei 
niai ima. Aš ko bijau, kad Sašenka vėl neužmigtų, jeigu 
taip ne geležinkelinis tifas. . . Tu neturi utėlių?

— Manau, kad ne. Aš važiavau patogiai, kaip pneš ka 
ra. Gal tiktai nusiprausti. Bet kodėl čia, ne per svečių kam 
barį?

— Ach tiesa! Tu juk nieko nežinai. Mes su tėte gal 
vojome, galvojome ir dalį apačios atidavėme Žemės ūkio aka 
demijai. O tai žiemą ir apkūrenti nepajėgu. Bet ir viršus 
labai talpus. Siūlome jiems. Kol kas neima. Pas juos ten 
mokslo kabinetai, herbarijai, sėklų kolekcijos. Kad neįveis 
tų žiurkių. Vis dėlto sėklos. Bet kol kas kambarius švariai 
užlaiko. Dabar tai vadinama gyvenamuoju plotu. Na, eik 
paskui mane.
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« I 1 . Ž ir nebūtinai visus konfJetuviškoiu romano Klausu.11 Hllktus išspręsti pagal knkščio 
niškosjos pasaulėžiūroj vado 
vėlių nuostatus, ir tuo pabėg 
ti nuo tikrojo gyvenimo diatna 
t iškurnu, kaip tai pastebima 
jo „sužadėtinės“ novelių rinki 
nyje.

Dr. Grigas Valančius. Kai 
mo buities mūsų romanuose 
per daug, gal dėl to jis lieka 
lokalinis. Lietuviai rašytojai 
privalėtų atsisakyti bakūžių 
kulto!!! Jieškotina visuotinių 
temų, kaip kūriniuose „Dau 
gaus ir žemės sūnūs”, „tamer 
selbe“ ir kt. Stebisi, kaip gali 
būti premijuojamas veikalas 
kaip „Nevesk mus į pagundą“, 
parinkta iš kelių ar net kelioli 
kos atsiųtsų rankraščių. Jam 
labai patiko „Miškais ateina ru 
duo”. Kas tame kūrinyje yra 
tipas ir kas charakteris? Kurie 
Dostojevskio veikėjai .yra tipai 
ir kurie charakteriai? Iš oku 
puotoje Lietuvoje išleistų kny' 
gų yra gavęs ir perskaitęs My
kolaičio-Putino „Sukilėlius" ir 
J. Grušo „Herkų Mantą“. Abu 
jie jam labai patiko. Jis manąs, 
kad jaunajam o.igracrjos ra 
šytojui nereikėję taip pavaiz 
duoti lietuvių partizanų kaip 
jie užbaigiami „Penkiuose 
stulpuose“. Tai tema ir tauti 
nis įsipareigojimas, apie kurį 
vien pagalvojus šiurpas eina

Algirdas Gustaitis: Eilė lie 
tuvių romanistų tarsi bijosi at 
virai, lietuviškai rašyti. Juos 
skaitant, nenoromis pagalvoja 
ma, kad ilguosius metus dėtu 
vių tautą slėgusi svetimųjų 
okupacija bus palikusi vergiš 
kos galvosenos net mūsų rašy 
tojuose. Lietuviškų romanų 
daugumoje per nelyg siaura te 
matika. Gaila, jie per daug ne 
prierangūs rašyti istorinių ro 
manų, kuriuose pajustume Lie 
tuvos didybę, pažintume lietu 
vius kaip Europos nugalėto 
jus, lankytume senuosius Lie 
tuvos didikus jų puikiose pily 
se, gyvenusius kultūringai, 
turtingai, pažangiai. Apie tai 
rašant nereikėtų skriausti vei 
kėjų, iš jų atimant literatūri 
nius charakterius. Rašomąjį 
laikotarpį būtina pastudijuoti. 
Nėra jokio reikalo patriotišku 
mą pirkti pigiausia kaina, ža 
lojant kūrinį.

Mūsų romanuose pei daug 
entuziastingai vaizduojami 
skurdžiai, nevengiant pašaipos 
lietuviams didikams, tarsi ke 
tuviai būtų profesionaiai varg 
šai, o kilmingųjų mes niekad 
nebūtume turėję. Nedrįstama 
net užsiminti apie Mindaugo, 
Radvilų, Sapiegų ainius, kurie 
gal neišnyko kaip dūmai aud 
roję, o yra lietuvių tautoje. Ta 
kia kritiška rašyba ucpriAde 
da prie lietuvių charakterio ug 
dymo, nei prie lietuvių romano 
išėjimo Į kitas tautas. Iš dalies 
dėl to kalti recenzentai perio 
dikoje, šiltai priima „gimtosios

Bet ar buvo

Los Angeles Dailiųjų Menu 
Klube 1959 kovo 21 u. susirin 
kime pakalbėta apie lietuvišką 
romaną. Susirinkimui pirmi 
ninkavo Juozas Tinims. Ap 
žvelgęs tradicinio ir moder 
naus romano skirtumu^, apta 
rus pastatytus klausinius, siu 
loma laikytis tokios romano są 
vokos, kokia yra susidariusi 
lietuviškoje visuomenėje. Šiuo 
klausimu „Lietuviu Dienu" 
žurnalo literatūros skyriaus re 
daktorius išsiuntinėjo kai ku 
riems lietuviams rašytojams an 
ketą ; gautieji atsakymai bus 
skelbiami „L. D.“. Čia jis tuo 
reikalu kreipiasi į kolegas ra 
Šytojus, menininkus kaip Dai 
liujti Menu Klubo pirminiu 
kas, tikėdamas pasikalbejimuo 
se, diskusijose pagyvinti, pajų 
dinti ar pagilinti lietuviško ro 
mano klausimą, geriau sužino 
ti vieni kitu nuomones.

Bernardas Brazdžionis: Kar 
tais užpulti rašytojai aiškinasi, 
jie negali rašyti, kaip nėra ar 
kaip nėra buvę, 
mūsų istorijoje Gražina, Mar 
gis? Tai gražiai aprašę rašyto 
jai pasitarnavo savo tautai kul
kas daugiau, nei apie savąją 
tautą blogai ar tariamai teisiu 
gai rašiusieji ar rašantieji.

Bronys Raila lietuviško ro 
mano problema bus sunkiai sp 
rendžiama, bet ji labai svarbi 
mūsų literatūros ir kultūros 
raidai. Judinantieji šią proble 
mą atlieka naudingą darną.

Mūsų romanas, pradėję^ gini 
ti vos prieš pusšimti metų dar 
nesukūrė savo tradicijų ruti 
nos nei rašytojų, nei skaityto 
jų tarpe, kai kitose didelėse 
tautose romano tradicijos šie 
kia 300—400 metų. Neturėjo 
me lietuviško romano skoniui 
daug priaugusių skaitytojų, o 
ir mūsų rašytojai nebuvo tvir
ti romanistai. Sakysime, juk 
toks J. Dobilo „Blūdas" nega 
Įėjo atlaikyti palyginimo net 
su vidutiniais verstiniai.; romą 
nais, K/onstatavimas lietuvis 
ko romano silpnumo nėra kai 
tinimas visiems rašytojams ar 
visai tautai. Tokios buvo ir pa 
siliko mūsų likimo aplinkybės. 
Lietuvoje per šimtmečius ne 
būta supratimo, kad romaną 
galima ir reikia rašyti lietuvis 
kai. Vėliau keturius dešimtine 
čius spauda buvo uždrausta, da 
bar gi rašytojas okupanto prie 
vartaujamas, o užsienyje lietu 
viško romano problema rūpi 
gal keliom dešimtim žmonių.

Bet per paskutini dešimtme 
ti lietuviškas romanas ernigra 
cijoje neabejotinai auga, nors 
sąlygos jam kurti ir publikoje 
sklisti, atrodo, sunkėja. Dailio 
sios mūsų pi ozas augimas yia 
labai geras ženklas, nors jis vy 
ksta gal lyrikos mažesnio ver 
tinimo sąskaitom Kaip visame 
pasaulyje, taip ir pas mus ro 

manas, apysaka, novelė tampa 
labjausiai mėgstamos literatu 
ros rūšys.

Daugumas mūsų vadinamų 
romanistų nebuvo specialiai ir 
deramai pasiruošę šiam ama 
tui. O romano rašymas, reikė 
tų nepamiršti, dažnai yra komp 
likuotesnė užduotis, negu dau 
gelio kitų lengviau išmoksta 
mu profesijų, kaip inžinie 
riaus, gydytojo, agronomo, tei 
sininko, karininko ir t. t. Ro 
mano rašytojai, be bendro pa 
sirenigmo, turi turėti dar spe 
cialų kūrybos talentą. Tolsto 
jaus „Karas ir taika“ ar Flau 
berto ,,Madame Bovory“ nebu 
vo poetinio įkvėpimo žiedai, o 
ilgų ir sunkių darbo metų vai 
šiai. Be romano lygmens, arba 
jo „technikos“ pakėlimo nega 
Įima nė svajoti, kad mes išeitu 
me į tarpt: utinę rinką ir rastu 
me ten dėmesį u pripažinimą. 
Ypač tautose, kur kultūrinis 
mentalitetas yra žymiai skir 
tingas nuo mūsų.

M. Katiliškio „Miškais atei 
na ruduo“ ii „išėjusiems ne 
grįžti“, jeigu paimi tik tuodu 
pavyzdžiu, yra vėliausieji mu 
sų dailiosios prozos veikalai, 
turintieji nepaprastai gerų sa 
vybių, augštyn pakeltą stilisti 
nę kultūrą, naują originalią pa 
žiūrą į žmones ir daiktus, atve 
dę mūsų literatūron rašytoją 
su didžiuliu gero romanisto ta 
lentų. Bet. . . daugelis ženklų 
tuoj parodo, kad autorius nė 
ra atydžiai studijavęs ar krei 
pęs dėmesio i tai, kaip turėtų 
būti rašomas modernus loma 
nas, kad jis arčiau atitiktų da 
bartinio skaitytojo psichiką ir 
išvengtų anachronizmo. Ro 
dos, autoriui tik užtektų stip 
riai tuos veikalus „supurtyti“, 
daug ką išmesti, kai ką pridė 
ti, išvalyti ir vėl perrašyti, n 
mes turėtume tai, kas vadina 
ma šedevrais.

Drauge su mūsų romano te 
chnikinės formos primityvumų 
pašalinimu, mūsų rašytojams 
reikia daugiau asmeniškos drą 
sos vaizduoti ir analizuoti žmo 
nes bei įvykius, kaip jis juos 
mato ir jaučia, o ne kaip visuo 
menė (dažnai labai hipokritiš 
ka), įvairūs veiksniai ar kon 
servatyvine spauda pageidau 
ja, o ne sykį stačiai reikalauja. 
Plokštybės, konformizmas, ide 
ologiškai išpudruoti žmonės ir 
įvykiai, jų konfliktų sprendi 
mai ne pagal gyvenimo eigą, 
o pagal vienos ar kitos ideolo 
gijos konvencionalius vadovė 
liūs dar niekad nėra išauginę 
rašytojo, kuris palietų gilesnių 
pėdsakų ir į kurį kreiptų deme 
šio savoji tauta, nekalbant 
apie „visą pasaulį“. Ii šio po 
būvio šeimininkui, DM K na 
riui J. Tininiui, kuris dabar, ro 
dos, rašąs romaną, kalbėtojas 
palinkėjo daugiau rašylojiškos 

bakūžės“ autorius ir jiems pą 
berdami komplimentų kaip ra 
riamai lietuviško gyvenimu re 
alistams.

Užsiminęs apie mūsų romą 
no tinkamumą tarptautiniam 
filmui mano, lietuviams gal Li 
tu lengviausia prasimušti Lie 
tuvos istoriniais kūriniais, vaiz 
duodančiais kurį trumpą laiko 
tarpi ar atskirą asmenį. Pav.. 
lietuviai atmuša užpuolikus iš 
Rytų; ar iš Vakarų. Mūsų isto 
rija turi aibes dėkingiausių te 
rail. Pačių lietuvių kalte, kad 
jos nėra deramai iškeltos ir pri 
statytos pasauliui.

Dr. Pr. V. Raulinaitis: Nuo 
lat rašoma, kalbama, norima 
mūsų jaunimą išauginti patrio 
tais, kad ir toli nuo Lietuvos 
užaugę mylėtų Lietuvą. Bet 
ką jiems duoda skaityti daugi; 
mas lietuvių rašytojų? ,,'I rum 
poj dienoj” ar kitur jis skaito 
lietuvius klampojant purvinais 
patvoriais, lietuvį kaimietį iv 
žmogų, mato atsilikusi. Ko 
kios Broniutės užsienyję gimę 
ar augę lietuvių vaikai negali 
mylėti. O jei rašo apie augštą 
jį lietuvių loumą, tai vėl lietu 
vis rašytojas nusideda tevaiz 
duodamas tik kunigaikščius, 
bet ne karalius. Kur Lietuvos 
karaliai? Juokinga Lietuvos 
galybę vaizduoti tik nuo Vy 
tauto Didžiojo laikų. Tai buvo 
daug anksčiau. Kodėl nėra lie 
tuviškų romanų iš IV, V a. 
prieš Kristų? Tada buvo ir lie 
tuviški dvarai, ir lietuviai didi 
kai: lietuviai važiavo pas Pla 
toną, Aristotelį, Sokratą pasi 
gilinti moksluose ir bendrai pa 
studijuoti, kaip kitur tvarko 
mos valstybė, gyvena žmonės, 
kokie jų kultūriniai ir moksli 
niai atsiekimai. Lietuva buvo 
lankoma Vakarų pasaulio mo 
kslininkų, pirklių; antai, gai
sus Aristotelio mokinys Plyte 
as lankėsi ir aprašė Lietuvą. 
Iš jų raštų vėliau apie Lietu 
vą — Aestiorumgentes — ra 
šė Tacitas, Titus Livius, Pii 
nius, Julius Ceasaris. O 
mes žinome? Šimtais kartų kar 
tojami seni dalykai iš Dlugosz, 
iš rusiškų nupasakojimų. Net 
dabar dar laikoma, kas yra ne 
tiesa, kad Lietuvos Statutas 
buvo surašytas gudų kaina; tik 
rumoje tai yra senoji rytų baž 
nytinė kalba, kaip kad Vakarų 
buvo vartojama lotynų ir grai 
kų kalbos. Vėl Vilnius laiko 
mas įsteigtas 1323 metais, no 
rs tikrumoje šis miestas jau se 
nais laikais prieš Kristų turi 
savo pradžią. Ne steigimas, o 
sostinės perkėlimas Įvyko XIV 
amž. Tad ar ne laikas paiašyti, 
kas gali, istorinį romaną iš di 
dingos senosios praeities, ko 
kio V ar VI amžiaus prieš Kris 
tų?

Kaip 
mones 
mantas 
minčių

KU

skaitytojai savo nuo
pareiškė: Pranas Skir
— čia pareikšta gražių
ir teisingų kaltinimų lie nininkai, kultūrininkai?

kultorwWk^ojvika.
NORVEGŲ KALBININKAI APIE LIETUVIŲ KALBOS 
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įdėjo labai įdomų A. Vidugi 
rio straipsnį apie kalbinius 
dviejų norvegų mokshninkų- 
-akademikų, Ch. S. Stango ir 
O. Brocho, lituanistinius dar 
bus.

Oslo universiteto pi of. Stan 
gas aprašė Gardino srities Zie 
telos rajono, Zasėčių kaimo 
žmonių lietuvių kalbos tarin.. 
o O. Brochas taip pat Gardino 
srities, Rodunės rajono, Žirmū 
nų ir Bastūnų aplyinkėse gy 
venančių lietuvių tarmes. Abie 
jų mokslininkų darbai nepap 
rasti įdomūs ir vertigi, Kaip 
unikaliniai.

Juo svarbiau, kad visos tos 
sritys Maskvos paglemžtos ii riniai jau prieš karą Lietuvoje 
atiduotos „broliškąja! Bieloru 
sijai", kai dabar šitie moksli 
įlinkai, išleidę savo mokslinius 
veikalus, įrodo, kad tai yra lie 
tuviŠkos ir Ijetuvai priklausy
ti turinčios sritys. Tat norve 
gų mokslininkai bado akis „tei 
singiausiai ir taikingiauisai" 
Rusijai, kuri kolonizuoja pa 
vergtus kraštus. Kada gi ateis 
galas šitam smurtininkui ir ka 
da jo pavergtos tautos sušilau 
ks laisvės?!

KA VEIKIA LIETUVOS 
DAILININKAI

Lietuvos dailininkų sąjungo 
je, kaip par.eiškė jos pirminin 
kas dail. J. Kuzminskis, esą 
233 nariai. Kaune veikiąs są 
jungos filialas.

I klausimą, ką veikia Lietu 
vos dailininkai, J. Kuzminskis 
atsakė:

Skulptorius Juozas Mikėnas 
dirba poeto J. Janonio pamink 
lą, skulptorius J. Bogdanas — 
žuvusiems komjaunuoliams 
paminklą Kaune, N. Gaigalai 
tė — dekoratyvinę skulptūrą 
Palangai „Jūratė ir Kastytis“, 
o skulptorius R. Antinis tam 
pačiam kurortui „Eglę žalčių 
karalienę“; tapytojai: V. Mac

tuviams rašytojams. Labai sv 
arbu tai paskelbti spaudoje, 
kad sužinotų plačioji visuome 
nė ir okupuotoje Lietuvoje gy
veną rašytojai. Br. Budriūnas 
— norint išlaikyti lietuvišką 
jaunimą lietuviais, būtina lie 
tuvišką gyvenimą aprašyti gra 
žiai, teigiamai; jaunimui visiš 
kai neįdomūs šiaudiniai stogai, 
purvas, kada Amerikoje temato 
asfaltą.

Diskusijose dalyvavo ir dau 
g.iau DM K narių, svečių. Lie 
tuviško romano reikalu pokal 
biai truko apie keturias valau 
das.

Įdomu, kaip tais klausimais 
pasisakytų kituose miestuose 
gyveną lietuviai rašytojai, me

t.

kevičius — drobę „Kauno HE 
S”, V. Dilka — „Traktoriai 
kolūkiui“; grafikai: J. Jurkū 
nas — iliustruoja Žemaites tas 
tus, L. Baškauskaitė kuria kul 
Uitos veikėjų ir darbo žymūnų 
portretus oforto technika ir t.

Dirbame visi.

MIRĖ SKULPTORIUS 
BRONIUS PUNDŽIUS,

po sunkios ligos, eidamas 5 7- 
sius metus. Buvo gimęs 1902 
m. rugsėjo 15 d. Mažeikių aps. 
Mena studijavo Kauno Meno 
mokykloje ir Paryžiaus Augs 
toje taikomosios dailės mokyk 
loję. Buvo vienas žymiausių 
Lietuvos skulptorių, kurio kū

buvo augštai vertinami: 1944- > 
50 metais Pundžius dėstė Kau 
no Valst. taikomosios ir deko 
ratyvinės dailės institute, o 
nuo 1951 metų buvo Lietuvos 
Valst. dailės instituto Vilnių 
je profesorium. Sovietų vai 
džios užsakytos jo skulptūros 
ir paminklai buvo pastatyti ne 
tik Lietuvoje, bet ir Vituose 
sovietų valdomuose kraštuose. 
Kartu su skulptorių Mikėnu 
pastatė didžiulį „Pergalės" pa 
minklą Karaliaučiuje. Apie jo 
paskutinį gyvenimo laikotarpį 
sužinoma, kad sunkiai sirgda 
mas gulėjo Maskvos ir Vii 
niaus ligoninėse. E. y
• Kino režisierius ir operato 1 
rius V. Starošas sudarė naują 
kiVio apybraižą „Jie — kaunie 
čiai“. Ji pasakoja apie kaunie 
čių kovas hitlerinės okupacijos 
metais, apie IX fortą, V fortą, 
patriotų veiklą, kauniečius 
komjaunuolius.
• 70 vidurinių mokyklų moky 
tojų ir augštųjų mokyylų dės 
tytojų dainuoja respublikinių 
mokytojų namų chore.
• Lietuviškus filmus peržiūrė 
jo Maskvos specai ir du jų — 
„Julius Janonis” ir 
nori būti žmogum“ 
į Rusijos ir jos okupuotų tau 
tų ekranus.
• J. Žiugžda teigia, kad sovie 
tinė lietuvių enciklopedija yra 
ruošiama ir per septynmetį iš 
eis jos 19—20 tomų. j. Žiugž 
da, reveransuodamas Maskvai, 
sako, kad jau daug medžiagos 
enciklopedijai esą paruošta.
• Lietuvoje senatvės pensijų 
nėra, todėl kupiškėnas Jurgis 
Bukėnas, nors ir užstaty tas ra 
syti atsiminimus, bet nežiūrint 
savo amžiaus — 88 metų — 
yra priverstas duoną pelnytis 
kolūkyje.
• Paskutinis ,,Carmen“ opei| 
ros spektaklis, įvykęs balai'- 
džio 25 d. Marijos Augšt. nr 
-kyklos salėje, buvo perpildy 
tas publikos.

Adomai 
paleido

•• -— Labai gerai padarėte, kad atidavėte kambarius. Aš 
dirbau ligoninėje, kuri taip pat buvo ponų namuose. Didžiu 
lės amfilados. kaikur išliko parketas. Palmės ušėtkuose nak 
timis pirštus ištiesdavo virš lovų, kaip vaiduokliai. Sužeis 
tieji, buvę mūšiuose, baiminosi, rėkė. Tiesa, jie nebuvo visai 
normalūs, kontūzyti. Teko išnešti. Aš noriu pasakyti, kad 
gerai pasiturinčiųjų gyvenime buvo kažkas nesveika. Icitek 
liaus bedugnė. Perdaug baldų, perdaug namuose kambarių, 
perdaug jausmų plonybių, perdaug išraiškumo. Labai gerai 
padarėte, kad susiglaudinote. Bet dar permaža. Reikia dau 
giau.

— Kas gi ten iš tavo ryšulio kyšo? Paukščio snapas, 
anties galva. Koks grožis! Laukinis antinas! Iškur? Sa 
vo akimis netikiu. Dabartiniais laikais — visas lobis!

— Vagone padovanojo. Ilga istorija, paskiau papa»ako 
siu. Kaip tu patarsi išvynioti ir palikti virtuvėje.

— Taip, žinoma. Tuojau pasiųsiu Niušą išdaryti ją. 
Žiemai pranašauja visokias baisybes, badą, šaltį.

— Taip, apie tai visur kalba. Važiuodamas aš žiūrėjau 
per vagono langą ir galvojau; kas šeimoje gali būti augščiau 
taikos ir darbo? Visa kita ne mūsų valioje. Matyt, tiesa, 
kad daugelį laukia nelaimės. Kaikas galvoja gelbėtis pietuo 
se, Kaukaze, bando nuvykti kur nors toliau. Tai ne mano 
nusistatymas. Subrendęs vyras privalo, sukandęs dantis, iš 
kentėti krašto likimą. Man atrodo — tai yra visiškai aišku. 
Kitas reikalas jūs. Kaip man norėtųsi jus išsaugoti nuo ne 
lamių, išsiųsti jus kur nors saugesnėn vieton, gal Suomijon. 
Bet jeigu mes taip po pusvalandį stovėsime ant kiekvienos 
pakopos, tai niekad neužlipsime į viršų.

— Palauk. Klausyk. Naujiena. Ir kokia! Aš ir užmir 
Sau. Nikolai Nikolajevič atvažiavo.

— Koks Nikolai Nikolajevič?
— Dėdė Kolia.
— Tonia! Negali būti! Kokiu būdu?
— Na taip, kaip matai. Iš Šveicarijos. Aplinkiniu keliu 

per Londoną. Per Suomiją.
— Tonia! Tu nejuokauji? Jūs jį matėte? Kur jis? Ar

negalima jį gauti dabar, tuojau?

— Koks nekantrumas! Jis už miesto, kažkur vasarvie 
tėję. Žadėjo poryt sugrįžti. Labai pakito, tu nusivilsi. Pra 
važiuodamas įklimpo Petrapilyje, subolševikėjo. fete su 
juo ginčijosi ligi užkimimo. Bet kodėl mes, tiesa, sustojame 
kiekviename žingsnyje? Eikime. Taigi, ir tu girdėjai, kad 
pryšaky nieko gera, sunkumai, pavojai ir nežinomybė;-

— Aš ir pats taip galvoju. Na, ką gi. Kovosime. Ne 
visiems gi būtinai galas. Pažiūrėsime, kaip kiti.

— Kalba, kad būsime be malkų, be vandens, be šviesos. 
Pakeis pinigus. Sustos tiekimas. Klausyk. Giria plokščias 
geležines krosneles. Dirbuvėje prie Arbato. Laikiaščio 
popierium galima pietus išvirti. Reikia nupirkti, kol neis 
graibstė.

— Teisingai. Pirksime. Protinga, Tonia! Bet dėdė Ko 
lia, dėdė Kolia! Tu tiktai pagalvok! Negaliu atsigauti!

— Mano toks planas. Atskirti viršuje kokį kampą, du 
ar tris kambarius, būtinai tarp savęs susisiekiančius, kui ga 
lėtume susitalpinti su tėte ir Sašenka. Atsiskirti, kaip nuo 
gatvės. Vieną tokią krosnelę vidury kambario ir nuo jo ka 
mino vamzdžius į langiuką, ir čia būtų maistas gaminamas, 
skalbiama, valgykla svečių kambarys, ir, kas žino, gal kaip 
ir duos Dievas peržiemuoti.

— O tai kaip gi? Žinoma, peržiemuosim. Be jokių abc 
jojimų. Tu šita puikiai sugalvojai. Ir žinai ką? Atšvęsime 
tavo plano priėmimą. Iškepsime antį ir pakviesime dėdę Ko 
lią Įsikurtuvėsna.

—< Puiku. O Gordoną paprašysiu atnešti spiiito. Jis 
kažkokioje laboratorijoje gauna. * O dabar pažiūrėk. Štai 
kambarys, aipe kurį kalbėjau. Užgiri? Pastatyk ant grindų 
lagaminą ir atnešk krepšį. Be dėdės ir Gordono, galima dar 
pakviesti Innokentijų ir Šurą Šlezviger. Nesipriešini? Tu 
dar neužmiršai, kur mūsų prausykla? Apsipurkšk ten kuo 
nors dezinfekuojančiu. O aš dar nueisiu pas Sašenką. Niu 
šą pasiųsiu apačion ir, kai galima bus, pašauksiu tave.

3
Svarbiausia naujiena Maskvoje buvo šis berniukas. Tik 

ką Sašenka gimė, Jurijų Andrejevičių pašaukė kariuomenėn. 

Ką jis apie sūnų žinojo? Jau mobilizuotas, Jurij Anarejevič 
nuvyko į kliniką aplankyti Tonios. Pataikė į vaikų maitini 
mo valandą. Jis girdėjo, kaip vaikai verkia: „Ua, ua”, be 
jausmo, nes taip jau reikia. Visų balsai buvo vienoki, uniso 
nuliai, bet vienas balsas išsiskyrė, skambėjo bosiniu atspal 
viu, kažkokiu paniūriu nedraugingumu. Kažkodėl Junj 
Andrejcvič nusprendė, kad tai jo vaikas, kurio balsas turi sa 
vo veidą, jau atspindintį jo būdą ir žmogaus likimą; verks 
mas su balsiniu atspalviu, savyje turinčiu jau ir savo vardą, 
būtent — Aleksandro vardą, kaip įsivaizdavo Jurij Andrėje 
vič. Jurij Andrejevič neapsiriko. Kaip vėliau išaiškėjo, tai 
tikrai buvo Sašenka. Tai štai tas viskas, ką jis apie sūnų 
žinojo. Daugiau apie sūnų jis žinojo pagal paveikslėlius, ku. 
riuos jis, būdamas fronte, gaudavo.

Kai daktaras atsinešė krepšį, žmona iš gilumos trečio 
kambario pašaukė :

— Jurai, galima!
Jis nuėjo pas Sašenką. Berniukas lovutėje pasu ode vi 

sai ne toks gražuolis, kaip jis atrodė foto nuotraukose, bet 
tai buvo tikra Jurijaus Andrejevičiaus motina, nuostabiai 
tiksli jos kopija.

— Tai tėtė, tai tavo tėtė, — kartojo Antonina Aleksand 
rovna, nuleisdama lovutės tinklelį, kad tėvas galėtų apkabin 
ti ir paimti vaiką. Sašenka arti prisileido neskustą nepažįs 
tamąjį, pirmą kartą matomą, kurio gal būt išsigando, įsikibo 
motinai į megztinį ir traukdamasis paskubom prie motinos, 
tėvui užgavo veidą.

— Fu, fu, Sašenka, taip negerai, — baro motina sūnų. 
— Parodyk, kaip tu bučiuoji, pabučiuok tėtę. — Vaikas įsi 
rausė motinai Į megztinį ir nenumaldomai raudojo. — Ne 
verk, nereikia verkti, tu kvailuti.

— Palik jį ramybėje, Tonia, — paprašė daktaias. — 
Nekankink jo ir pati nesijaudink. Aš žinau, kokia kvailystė 
tau lenda į galvą. Kad tai ne šiaip sau, kad tai yra blogas 
ženklas. Tai menkniekis. Ir natūralu. Berniukas manęs nie 
kad nematė. Ryt įsižiūrės, vandeniu liedamas neatskirsi.

Bet jis ir pats išėjo iš kambario, kaip vandeniu perpil 
tas, su negejru Įspėjimo jausmu. U. b*
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BE VELYKŲ IR BOLŠEVIKAI NEIŠSIVERČIA 
Pavasario Šventė vietoje Velykų

Kai su užrašais kilo augštyn vi 
rš namų į padangę.

Maskaradinio parado gale 
atžygiavo į sunkius kailinius 
įsisukęs Sems Šaltis.

Eisena užbaigiama Gedimi 
no aikštėje. Čia suplaukia de 
šimtys tūkstančių žmonių. Mi 
nios pasklinda ir užtvindo ne 
tik aikštę, bet ir parkus Gedi 
mino papėdėje ir patį Gedimi 
no kalną. Iš kalno sklinda šau 
domos raketos, kurių spalvoti 
rutuliai, kaip stebuklingi paša 
kų obuoliai, blizga saulės spin 
dūliuose.

Gedimino aikštės estradoje 
pasirodo sveikintojai, sakomos 
trumpos kalbos, prasideda dai 
nos, muzika. Visa tai gaišia 
kalbiai išnešioja ir tolimiausiai 
nuo estrados esantiems Pava 
sario šventės dalyviams. Kon 
certų progiainon Įsiterpia ir 
estradon išeina jaunimo ko 
mandos rungtyniaujančios ko 
voje su margučiais. Visi stebi, 
kurios komandos margučiai 
stipresni, kas nugalės ir kuriai 
teks Pavasario margučių pri 
zas.

Visi linksmi, visi džiūgauja, 
dainuoja, tik atgyvenęs savo 
dienas Šaltis šioje džiūgaujan 
čioje minioje nekaip jaučiasi. 
Visi Šaltį pašiepia pirštais ba 
do ir pagaliau, minios lydi 
mas joja Šaltis į Nerį, sėda į 
paruoštą valtį, ir orkestrui gro 
jant, nuplaukia Į šiaurę... Ten 
jam ir vieta, o Vilniuje, visoje 
Lietuvoje, prasidėjo džiaugs 
mingas Pavasaris.

Tai buvo tikrai puikiai orga 
nizuota Pavasario šventė. Ji, 
be abejo, taps gražia masine 
tradicine švente, kaip jau yra 
tradicinėmis tapusios: Vasa 
ros šventė — Joninės, Žiemos 
karnavalas — Užgavėnes ir Ru 
dens — Derliaus nuėmimo 
šventė. Vincas Uždavinys.

Kovo 22 d. buvo Verbų sek 
madienis, todėl vilniečiai ir ne 
šėsi verbų šakeles...

Ir pačiam V. Uždaviniui 
daug maloniau būtų buvę, ati 
dėjus demonstraciją, gal labai 
tinkamą pavasariui, bet ne tai 
dienai, — užeiti į Katedrą ir 
susikaupti gal dėl daug ko. De 
ja, Katedros, kaip Katedros, 

■ jau seniai nėra: smurtininkas

Žmonių sąžinės prievartavi ' 
mas Rusijoje ir jos okupuotuo i 
se kraštuose nėra sėkmingas, 
todėl okupantas bando viso ; 
kius ėjimus. Kad žmones ati 
trauktų nuo Velykų švenčiu, 
Lietuvos okupantas, padeda 
inas lietuviškųjų tarnų, vieto 
je Velykų sugalvojo Pavasa 
rio šventę, kurią aprašo mums 
pažįstamas Vincas Uždavinys. 
Iš aprašymo matyti, kad vis 
dėlto sumanytojams nepasise 
kė absoliutiškai Pavasario 
šventę padaryti nevelykiška. 
Eisenoje buvo žmonių, kuri?, 
pagal seną tradiciją, nešesi vii 
nietiškas verbų šakeles, kurio 
mis Vilnius pasižymi nuo senų 
laikų Tai Velykų švenčių sim 
bolis. Bet tegul mums pasako 
ja V. Uždavinys:

[
,,Kovo 22 d. sekmadienis

Jniuje buvo nepaprastai gi a 
žus, saulėtas, pavasariškas.

Dar iš vakaro Gedimino kai 
no bokštas buvo taip gražiai 
iliuminuotas, kad visas tviskė 
te tviksėjo. Gedimino (Kated 
ros) aikštėje įrengta nnlžiniš 
ka estrada, gatvėse iškabinėti 
transparantai kvietė visus da 
lyvauti pirmoje Pavasario su 
tikimo šventėje. Ten pat Gedi 
mino aikštėje atidaryta mugė, 
kur buvo pardavinėjamos šven 
tei pritaikintos įvairios prekės: 
spalvoti balionai, įvairiai dažy 
ti margučiai, įvairūs žaislai, 
kalnai Vilniui būdingų riestai 
nių (barankų), saldainiai, gi

: Be to, atskiri paviljonai su 
L,panda, laikraščiais, žurnalais, 
knygomis.

Sekmadienio rytą Jaunimo 
sode susispietė Pavasario šven 
tės eisenos dalyviai, kurie iš 
čia su dainomis ir orkestrų mu 
zika centrine Vilniaus magist 
rale pradėjo žygiuoti į Gedimi 
no aikštę ir Gedimino kalną.

Visi džiaugdamiesi, rykau 
darni, smarkiomis plojimų ka 
tutėmis lydėjo pravažiuojan 
čias gėlėse paskendusias ,,Pa 
vasario“ mašinas. Čia važiuoja 
graži, kaip ir pati ateitis, ma 
žiną, vaizduojanti „Komuniz 
mo Pavasarį — Septynmetį“. 
Toliau mašina su trimis gelėse 
paskendusiomis merginomis. 
Tai trys pavasario mėnesiai: 
Kovas, Balandis, Gegužė.

Už mašinų visą gatvę už 
tvenkia linksmi moksleiviai — ją išplėšė iš tikinčiųjų, išnieki 
mūsų paukštelių bičiuliai. Mo 
ksleiviai neša, viršum galvų iš 
kėlę, šimtus paukšteliams skir 
tų namų — įvairių formų ir 
dydžių inkilų-inkilėlių, kurie 
vėliau buvo įkelti į medžius vi 
suose Vilniaus miesto parkuo 
se.

Paskui inkilus ir savo drau 
gus „skrido“ patys „paukš 
’liai" — margas vaikų maska 
radas. Čia galėjai matyti „sk 
lendančius“ varnėnus ir gar 
nius, lakštingalas ir baltus ba 
landžius, pasipūtėlius gaidžius 
ir geltonsnapius viščiukus. To 
liau ėjo uniformuoti mokslei 
viai ir studentai. Už jų šiaip 
jaunimas ir darbininkai, visi 
su gėlėmis, vėliavėlėmis, kai 
kurie su gražiomis, liaudiško 
mis Vilniaus Verbomis, su 
spalvotais balionais, prie kurių 
buvo prikabinėtos juostos su 
užrašais: „Šlovė TSKP , „Pa 
vasaris“, „Taika“. Iš džiūgau 
jančio minios paleisti balione

PENKTOSIOS

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALYJE JONINĖS— 

JAUNIMO ŠVENTĖ
20 d. Merrit1959 m. birželio 

ton, Ontario.
Prieš penkis metus buvo už 

simota duoti Niagaros pusiasa 
lio lietuviams bent vieną uides 
nę tautinę prošvaistę. Buvo pa 
sirinkta Joninių diena, kuri ri 
šasi su žila Lietuvos praeiti 
mi. Švęsdami penkmetį, esą 
me pajėgūs iškviesti didžiausi 
lietuvių tautos reprezentantą 
L. T. M. Čiurlionio ansamblį.

Kas yra Čiurlionio ansamb 
lis? Jį ryškiausiai apibūdina 
muzikas Žilevičius šiais ž< 
džiais:

— Jis visur ir visada daina 
vo apie Lietuvos kaimą, gaias, 
pievas, sodus, gegutę, lakštu 
tę. Apie mergelę lelijėle, apie 
bernelį dobilėlį. Visose daino 
se atsispindėdavo tėvynės tnei 
lė, jos kančios, vargai, pasiry 
žinias laimėti kovoje ir grįžti 
į savo tėvynę... Kiek jis ašarų 
išspaudė klausytojams, 
prisiminimų sukėlė apie
vą, gimtinę, kiek džiaugsmo 
valandų jis suteikė tuksiančia 
ms juos girdėjusių. Ciurhonie 
čių koncertai tremtinių išvar 
gintoms ir nužmogintoms šie 
loms buvo lyg rasa vystančiai 
žolei.

Brangūs Lietuviai, šią vys 
tančiai žolei gaivinančią rasą 
išgirsime ir pamatysime birže 
lio 20 d. Merritton Communi 
ty Centre Hall. Park Ave., 
Merriton, Ontario, (piic St. 
Catharines).

Jei anksčiau Jonines gausiai

kiek
Lietu

lankydavot, tai šiais metais ti 
kimės dvigubo svečių skaičia 
us. Atsiliepdami pasisemsime 
tautinės stiprybės.

Reikia pridėti, kad Čiurlio 
nio ansamblio iškvietimas šiai 
kolonijai yra nepaprastai dide 
lis įnašas jos kultūrinėje veik 
loję, kuriam įvykdyti reikia di 
dėlių pastangų ir pasiaukoju 
šio nuodugnaus darbo yia su 
rištas su nemažomis išlaido 
mis. Pet ketverius metus vii 
niečiai neapsunkino visuome 
nės — nesikreipė, bet šiais me 
tais esame priversti kreiptis vi 
sų lietuvių paramos geresniam 
palaikymui ir sustiprinimui mū 
sų tikslų. Prašome, kiek kas 
gali ir kuo prisidėti su auka tą 
dieną rengiamai loterijai. Tiki 
mės gera širdimi, kad kreipiau 
lis šiuo reikalu nieks neatsisa 
kys ką nors mums paaukoti. 
Pirmieji aukotojai jau atsira 
do ne tik iš St. Catharines, bet 
ir iš Toronto. Aukotojams reiš 
kiame giliausią padėką ii tiki 
mės, kad šie ne paskutinieji.

Pelnas skinamas išsilaiky 
mui savos tautybės pietų oku 
puotose žemėse.

Kad St. Catharines
čiai ir Torontui ir apylinkei 
yra nesvetimi, vienokiu ai ki 
tokiu būdu pagal išgales piisi 
deda, tą patvirtino Toronto 
skautai, reikšdami padėką, už 
100 dol. ir dešimčiais gauti pa 
dėkos laiškai.

VKLS St. Catharines Skyr.

vilnie

no ir sunaikino... Ir V. Uždavi 
nys, drauges su dauguma prie 
varta dalyvavusiųjų eisenoje, 
žvalgėsi į Katedrą ir sunkiai 
alsavo, prisimindami ‘buvusias 
ir esamas sunkias Vilniaus die 
nas ir slegiančią okupaciją...

• Serijją prasimanymų 26 mc 
„Tėvynės Balso“ n ry paleido 
į propagandos laukus vadina 
masis soc. aprūp. ministras J. 
Stimburys, teigdamas, kau Lie 
tuvoje seneliai aprūpinami iš 
valstybės iždo. Tai gi yra aki 
plėšiškas melas. Juk labai ge 
rai žinoma, kad seni kolūkie 
čiai jokių pensijų, nei jokio ap 
rūpinimo iš niekur negauna ir 
turi dirbti ir senatvėje. O jei 
komunistams arba sovietams 
tarnaujantiems ir mokama, 
gi tiktai iširntis.

• Lietuvos baletas pastate 
tų kompozitorės L. Austei 
lėtą „Tiina 
nimu

ta

TILLSONBURG-DELHI, Ont
SĖKMINGAS VAKARAS

Visa minėjimo programa su 
sidėjo iš „Varpo“ choro dai 
nu. Čia tarė atskirą ir ypatin 
gą padėkos žodį p. Gailevičiui 
ir visiems choristams it choris 
tems, kurių dainos ilgai aidės 
mūsų širdyse. Choras sudarė 
gražų vaizdą scenoj ir tikrai 
buvo malonu jis klausytis.

Reiktų ilgo sąrašo jei išvar 
dinčian visas ponias, kurios 
taip uoliai pasidarbavo ruošia 
nt ir patiekiant vakarienę. Jo 
ms tenka didelė padėka ir už 
sitarnavo ypatingo pasižymė 
jimo bei pagarbos.

Minėtina, kad Carling Bra 
veries aukavo du prizus loteri 
jai, taip pat ir Labatts prisidė 
jo-

Toks vakaro pasisekimas bu 
vo svarbus ir džiugus reiški 
nys visam klubui. Pasirodo, 
kad visuomenė pritaria ir re 
mia klubo egzistavimą, tuo pa 
čiu pridouda klubui daugiau 
entuziazmo bei iniciatyvos atei 
čiai. Sekretorius C. P.

• Telesforo Valiaus kūrinių 
paroda Paryžiuje, bal. 18 d., 
gegužės 2 d. Paiodoje buvo iš 
statyta dail. Valiaus autoport 
retas, Notre Dame, I rancūz’ 
jos gaidys ir Tinklų ciklas. Pa 
rodos proga buvo išleistas spe 
cialus leidinėlis su iveno pavei 
kslo reprodukcija, su (idiliniu 
ko suglausta biografija, 
ruoštųjų parodų sąrašu.
© Jau pasirodė Čikagoje leidžia 
mo bendrinės kalbos laiKiaščio 
— „Gimtoji kalba“ pirmasis 
šių metų numeris.

es 
ba 

kalbininko aiški 
,.Tyną”.
—————nmiiiiiiiMi m

Lietuvių Ūkininkų klub.o de 
šimtmečio sukakties minėji 
mas-pobūvis kovo 18 dieną pra 
ėjo labai sėkmingai. Visos vie 
tos prie stalų buvo užimtos ir 
didžioji vokiečių salė buvo pil 
na laike programos u šokių. 
Nuotaika buvo itin draugiška 
ir iškilminga. Vakarienės rne 
tu klubo pirm. p. Dambraus 
kas trumpai perstatė vakaro 
programą ir kalbėtojus, ii išta 
rė padėkos žodį susirinkusie 
ms.

Pirmas kalbėtojas p. Ignai 
tis nuosekliai gražiais žodžiais 
nupiešė klubo steigimo ir vei 
kimo paveikslą; pabrėžė jo kil 
nius tikslus ir nuopelnus. P. 
Senkus kalbėjo iš Bendruome 
nės pusės jausmingai pasveiki 
no klubo valdybą ir narius ir 
palinkėjo toliau tęsti tautišką 
ir visuomenišką darbą šioj 
apylinkėj kaipo sandarus ir 
energingas organas.

Trečias kalbėtojas p. Ku< 
las labai sudomino visus savo 
tema ir retorika. Jis nušvietė 
lietuvio tris charakteringas 
ypatybes: vaišingumą, darbš 
tuma ir nuo amžių paimkim.į 
dainai. Būdamas choristas, jis 
meniškai nurodė, kaip lietuvis 
žemdirbys visur — tėvynėj ir 
čia su daina į darbą ir i poilsį, 
laisvėj ar pavergtas — dainuo 
ja. Ir toji daina charakterizuo 
ja ir vienija lietuvius. Baigda 
mas. pabrėžė, kad su daina 
mes ir grįšim į tėvynę.

Tad Klubo Valdybos vardu 
visiems trims kalbėtojams di 
delis ir širdingas ačiū.

DE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

f A1E7-6727 sav. p. rutkauskas

Jr'

Mosklo - Technikos naujienos
1ZOTOPA1 MEDICINOJE

Mokslo žmonės nenuilsta 
mai jieško kelių ir būdų panau 
doti naująjį mokslą kovai su 
didžiosiomis žmonijos nelaimi 
mis.

Ženevos konferencijoje, skir 
toje atominės energijos tai 
kiam panaudojimui, daug dė 
mesio buvo skirta referatams, 
padarytiems radioaktyvui eie 
mentų pritaikymo medicinoje 
sekcijoje.

Pasirodo, kad radioaktyvūs 
izotopai labai daug padeda nu 
statut įvairius susirgimus. Pa 
vyzdžiui, juos galima įvesti Į 
gyvą organizmą kaip indikato 
rius, ir jie gali padėti lokalizur 
jant įvairių ligų (vėžio, opų) 
židinius. Radioaktyvus jodas 
jau plačiai naudojamas liruidų 
fiziologiniams tyrimams, iosfo 
ras leidžia nustatyti opas sme 
genyse ir pagaliau kobaltas pa 
naudojamas vėžiui gydyti. Ra 
dioaktyvus deguonis bus pa 
naudotas plaučių ligų diagnos 
tikoje.

Konferencijoje iškelta ir 
naujų izotopų pritaikymo sri 
čių: radiokardiografija leidžia 
tirti pacientus, sergančius šir 
dies ligomis. Tyrimai parodė, 
kad šiuo metodu galima labai 
tiksliai ir, palyginti, labai pa 
prastai nustatyti diagnozę.

Gama spindulių zondai ir 
spinduliavimo kontaktoriai 1c- 
džia, be kita ko, pritaikyti nau 
jus diagnostikos metodus ti 
riant susirgusius inkstas ir ke 
penis. Be to, izotopai gali lo 
kalizuoti ir diagnostuoli be jo 
kio pavojaus bei skausmų (ir 
kartu labai tiksliai) smegenų 
navikus. (MG).

MIRŠTANČIOJO 
DIENORAŠTIS

Viena nuodingiausiųjų gyva 
čių — kobra. Nuo jos įkandi 
rnų Indijoje kasmet miršta 
apie 20.000 žmonių.

Tačiau ne visus gyvūnus 
vienodai veikia gyvačių nuo 
dai. Pavyzdžiui, ežys ir kiaulė 
paprastai nedvesia net nuo 
kobros įkandimo, o arklio or 
ganizmas labai bijo gyvatės 
nuodų. Pažymėtina, jog nežino 
ma atsitikimo, kad angis įkąs 
tų kiaulei.

Mokslininkai jau seniai stu 
dijtioja šiuos reiškinius, jieško 
būdų, kaip apsisaugoti nuo gy 
vačių įkandimo bei kaip gydy 
tis joms įkandus. Šiame kilnia 
me darbe jiems kartais tenka 
paaukoti net savo gyvybe.

Štai koks įvykis buvo Čika 
goję. Į šio miesto gamtos-isto 
rijos muzėjų iš pietų Afiikos 
buvo atvežta nuodingoji gyva 
tė. Muzėjaus bendradarbis dr. 
Karolis Šmidtas nutarė smul 
Iriai ją apžiūrėti. Narvelyje gy 
vate ramiai gulėjo, tarsi, mie 
gojo. Mokslininkas paėmė gy 
vate ranka... Šiuo momentu ji 
nai „pabudo“ ir suleido į zo 
oiogo pirštą savo nuodingus 
(’.antis. Mokslininkas, metęs 
gyvatę atgal į narvą,, pradėjo 
čiulpti iš žaizdos kraują. Bet 
tai nepadėjo. Bandė telefonu 
iššaukti greitąją pagalbą — pa 
sįrodė, kad telefonas suge

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. M Y L £
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tei. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

i

p1 BELLAZZI-LAMY, INC
Į PO 8-5151 7679 George St., Viiie Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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į SIUNTINIAI l 
| LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS L 
I per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

I
Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis X

per Janiną ADOMONIENĘ. &
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, v

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 0

Užsakymai iš kitur primami paštu. |
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 
0 Montreal, P. Q. Tek RI 4-6940. £
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LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS :t

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

H ji 
i:

::
U n

dęs... Senas zoologas suprato 
padėties ritptumą ir atsisėdo 
prie stalo. Jam buvo aišku, 
kad jis pasmerktas žūti. Jis 
ėmė užrašyti savo jautimus ir 
artėjančios mirties simpto 
mus, teisingai suprasdamas, 
kad šie jo užrašai turės pras 
mės mokslui. Užrašai pasako 
ja, jog tuojau po įkandimo tetn 
peratūra pakilo iki 39,5 1., o po 
to prasidėjo labai stiprūs pilvo 
skausmai. Džiūvo burna, kilo 
tempeyatūra, zvimbė ausyse, 
merkėsi akys. Praėjus keiurio 
ms valandoms po įkandimo, iš 
žaizdos, o taip pat iš nosies n 
burnos pradėjo tekėti kraujas. 
Mokslininkas bandė pasikelti, 
bet kojos neklausė. E radėjo 
krėsti šaltis.

Paskutines eilutes moksli 
ninkas rašė drebančia ranka. 
Skausmai pradingo. Praėjus 
penkioms valandoms po }kan 
ainio, daktaras Karolis šrnid 
tas mirė.

PAMINKLAS VIKŠRUI
1788 metais anglas Filipas 

atvežė į Australiją vieną kak 
tusų rūšį. Jo vaisiai priminė 
kriaušę. Kaktusai puikiai au 
go, juos naudojo raudoniems 
dažams gaminti. Praėjus pen 
kiasdešimčiai metų, vienas au 
straliečių farmeris iš Argenti 
nos parsigabeno kitą kaktusų 
rūšį, šis kaktusas labai gražiai 
žydėjo, o jo vaisiai tiko mais 
tui. Naujasis kaktusas labai pa 
tiko farmeriams ir jie nuspren 
dė juo sodinti gyvatvores. To 
kiu būdu šis kaktusas labai pa 
plito. Netrukus pasirodė, kad 
buvo padaryta neatitaisoma 
klaida: jis nepaprastai greit 
augo, plėtėsi ir greitai užėmė 
milžiniškus plotus. Dabar far 
meriai paskelbė karą kaktusą 
ms. Buvo panaudoti traktoriai 
ir kitos mašinos, tačiau atkovo 
ti žemės plotus iš kaktusų ne 
pavykdavo. Jie užimdavo vis 
naujus ir naujus plotus. jų sėk 
las išnešiodavo vėjas, vanduo, 
paukščiai. Žmones ėmė siau 
bas. Pagaliau kovos priemonė 
buvo surasta. Iš Pietų Ameri 
kos buvo atvežtas kaktusų 
kenkėjas — kartoblastis. Far 
meriai „pasėjo" 2750 tnilionų 
šio kenkėjo kiaušinėlių kaktų 
synuose- Per dešimt metų Šis 
rajus vikšras susidorojo su ka 
ktusais. Derlingos dirvos vėl 
buvo atkovotos.

Kvinslendo valstijos gyvento 
jai, įvertindami kartoblasčio 
„nuopelnus", pastatė jam pa 
piinklą. (MG).

• Seni Br. Zulono, sugrįžusiu 
iš Argentinos, tėvai turi dirbti 
— vienas stalium, kita studen 
tų bendrabutyje, nes sovietine 
je Lietuvoje nėra visiems se 
nicms žmonėms mokamų pen 
sijų, kaip kad yra Kanadoje, 
todėl ir seni žmonės Lietuvo 
je turi užsidirbti pragyvenimą. 
Net 106 metus turįs Gladkaus 
kas prie Zarasų gano kolūkio 
bandą, nes ir seni žmonės so 
vietuose negaudami senatvės 
pensijų turi sunkiai dirbti.

I s i

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

vra tos 'rities specialistai su 22 mėty praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 0
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MVSUWPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

RUOŠIASI LEMIAMIEMS SUSITIKIMAMS
Didžiausis Sov. Sąjungos ti 

kslas yra pralenkti JAV viso 
se gyvenimo srityse, neišski 
riant ir sporto. Tam dedamo . 
didžiausios pastangos, pajun 
giant į savo orbitą ir paverg 
tas tautas, nes jos kovodamos 
su CCCP raidėmis ant savo 
krūtinių, tuo pačiu nesą lai 
mėjimus visai SS. Atrodo, kad 
šiemetinis sportinis gyveni 
mas, tuo atžvilgiu siekia kul 
rninacinį tašką, nes laukiama 
dviejų svarbiu susitikimų tarp 
JAV ir Sov. Sąjungos — krep 
šinyje ir lengvojoje atletikoje. 
Ir šioms rungtynėms jau pra 
dėta ruoštis.

Kaip įvadą krepšinio susiti 
kimui, tenka laikyti Europos 
vyrų krepšinio pirmenybes 
Turkijoje, įvykusias gegužės 
21—31 d. d. jau iš anksto SS 
krepšinio rinktinė buvo su 
traukta į Odesą, prie Juodosios 
jūros, kur saulė vienodai tais 
mėnesiais šildo, kaip ir Istam 
bule (kur vyks pirmenybės), 
panašus yra ir klimatas. Tačiau 
dideliam visų nustebimui, į SS 
krepšinio rinktine nebuvo pa 
kviestas nė vienas nei Lietu 
vos, nei Estijos krepšininkas. 
Pagrindą sudaro Maskva, su 
stiprinta trim latviais —- Kru 
minšu, Muižnieku ir Valdma 
niu. Tačiau treniruotės pobū 
džio rungtynėms, pakviesti 
kauniečiai.

Ar lietuviai bus SS gastro 
lių rinktinėje į JAV (jos pra 
sideda lapkričio 27 d. New 
Yorke), šiandieną sunku paša 
kyti, tačiau galima drąsiai tvir 
tinti, kad tokiu žaidimu, kokį 
jie parodė žiemos pirmenybė 
se, tikrai nėra vilties nei Lau 
ritėnui ,nei Petkevičiui pama 
lyti „Liberty” statulos prie 
JAV krantų.

LENGVOJI ATLETIKA
— taip pat įėjo į savo vėžės. 
Tašiau šioje sporto šakoje ru 
sai be lietuvių jau negali „gy 
venti“. Besiruošdami rungty 
nėms su JAV (jos įvyks rugp 
jūčio pabaigoje), rusai sudarė 
ir kalendorėlį kitų susitikimų, 
kuriuose dalyvaus ir mūsų tau 
tiečiai. Svarbesni yra šie susi 
tikimai: Varšuvoje dalyvaus 
B. Zalagaitytė, Sofijoje — Va 
ranauskas, Prahoje — Baltus 
nikas ir Varanauskas (įdomus 
susitikimas tarp čeko Skubios 
ir Varanausko) ir vėliau Mask 
voje vad. Znamenskių memo 
rialas kartu bus ir atrankinės 
varžybos išvykai į JAV.

Gaila, kad mūsiškis J. Tip;

nė gerokai „smuko“ (sakoma, 
kad dievaičio Bacho nuopel 
nas) ir į jokias varžybas nėra 
įtrauktas. Tačiau kaip bebūtų, 
bent du mūsiškius šiemet JA
V matysime. Tai bus pirmi lie 
tuviai sportininkai, pasiekę S. 
Ameriką po antrojo pasauli 
nio karo. Deja, jie gins ne tri 
spalvę. bet pavergėjo vėliavą. 
O jais gali būti: B. Zalagaitv 
tė, Baltušnikas, Varanauskas 
ir gal dar J. Pipynė. Daug vii 
ties i SS rinktine išvykai į JA
V turi ir A. Išganaitytė nese 
niai rutulio stūmime atsiekusi 
nauja Lietuvos rekordą — 14. 
i 7 m ir F. Karaliūnaite, kuri 
po pasirodvmo Paryžiuje, yra 
rimta 800 i i bėgimo Kandida 
tė.

Į
TAISAU 
televizijos ir radio aparatus.

Albinas Pranevičius.
PO 8-5566 

Darbas garantuotas.

FUTBOLAS
vyksta pilnu tempu. Be Lietu 
vos lygos pirmenybių, Vii 
niaus Spartako komanda ir šie 
met dalyvauja S. Sąj. B klasės 
pirmenybėse. Pirmieji du susi 
tikimai buvo labai nesėkmingi, 
nes teko pralaimėti Stanislavo 
vui 0:2, o Lvove net 0:5.

STALO TENISAS.
Kiniečiai, grįždami iš pašau 

lio pirmenybių Vokietijoje, bu 
vo sustoję Leningrade ir Mask 
voje. Kaip varžovus, tasai iš 
statė daugiausia lietuvius. Ta 
čiau prieš pasaulinę klasę mū 
siškiai negalėjo daug ką pato 
dyti, todėl ii vykę turnyrai, 
daugiausia buvo išspręsti ki 
niečių tarpusavio susitikimuo 
se.

Tik A. Saunoris, kovoje su 
pasaulio meisteriu kiniečių 
Čun-Ku-tuanu kiek pasiprieši 
no, pirmaudamas 10:8; 12:10 
ir 16:15, tačiau taškus praras 
damas daugiau gynyboje, ne 
gu puolime, tad setas išlygina 
mas ir vėl lietuvis veda 22:21. 
bet pralaimi 22 :24 ir antrą se 
tą 14:21.

Tačiau reikia džiaugtis vie 
nuolikmete L. Balaišyte, kuri 
nugalėjusi net keturis sporto 
meisterius(!!!) tapo jauniau 
šia visoje S. S-goje sportiniu 
ke su meisterio titulu.

Ir dar vienas svarbus įvykis, 
tai boksininko R. Tamulio gra 
žus pasirodymas Škotijoje (sa 
vo technika geriausias iš visų 
SS boksininkų) ir jo įtiauki 
mas Europos pirmenybėms 
Liucernoje.

IŠ VISUR
— Italijos futbolo rinktinė 

Londone sužaidė lygiomis (2: 
2) su Anglija, Vakarų Vokie 
tija Glasgove pralaimėjo oko 
tijai 2:3, o R. Vokietija i.eipci 
ge Vengrijai 0:1.

— S. S. ilgų nuotolių bėgi 
kas V. Kučas, po ilgesnės Ii 
gos, vėl pradėjo treningus ir 
kartu pasiruošimą 1960 m. 
Olimpiadai Romoje.
. — Augsburgo lietuviams ge

MOTINA...
Atkelta iš 3-čio psi 

žiemą vasarą žaliavimas; kaip 
rūta yra mergelės skaistybės 
simbolis, taip ir motina, nežiū 
tint jos vedybų ir kūdykių gim 
dymo, lieka tyra?’’ Po baltu 
nuometu baltos lelijos veidas, 
po baltu nuometu ji amžiais 
vaidilutė".

Lietuvė motina neatskiria 
ma nuo namų, ji nekeliauja. Ka 
da jaunamartė žiaurios anitos 
priespaudoj ilgisi prie motinos ]e padėtim ir turtu gyvenimo 
krūtinės išlieti savo sielvart 
ji eina į mišką išsiverkti, ir ge 
gutės kukavime išgirsta savo 
motinos balsas. „Išgirdau gir 
dėjau girioj gegulę, mįsliįau, 
dūmojau motulė šaukia .

Ji ištikima šeimos židinio 
saugotoja. Ji išlydi sūnų ir vy 
ra į karo žygius į rytus, ginti 
vakarų sienų nuo teutonų, ir 
šiandieną ji tokia pati, kai lydi 
sūnų į aktyvią kovą į tylų did 
vyrio - kankinio kelią, ir su 
griautuos, šaltuos namuos ji 
ji budi ištikimai, kad grįžtan 
tieji gimtinės žiburį pamatytų, 
kad ji juos paguostų, ir sužeis 
tus — gydyti galėtų.

Ji saugo namų santaiką švel 
numu numaldo barnius, ūžta 
ria vaikus prieš tėvą. Tokiuose 
svarbiuose momentuose, kaip 
vedybos, motina turi sprendžia 
mą balsą. Savo rūpesčiuose ir 
dukros, ir sunūs pas motiną ei 
na paguodos ir patarimo. „Tė 
vas laiko tik vieną namų ker 
čią, motina visas 3“. „Be tėvo 
vaikai tik pusiau siratos, be mo 
tinos visiškos siratos“. Ii dai 
nose ir pasakose vaikai ypati 
gą meilę jaučia motinai našlei. 
Sunkią piemenų, tarnų naštą 
vilkdami, jie tik laukia, kada 
juos leis aplankyti motinas. 
“Ant tavo kelių, motinėle, pa 
dėti galvą taip saldu". Koks 
yra švelniausias pasauly daik 
tas? — klausia patarlė - 
tinos ranka“, ranka nuo darbo 
sulenktais, neretai suluošintais 
pirštais, delnai sukietėję nuo 
laukų ir namų darbų, ranka su 
skilus ir pajuodus nuo žemės, 
saulės ir lietaus.

ŠEIMOS TIKSLAS
Motinystei mergaitė buvo 

ruošiama nuo pat jos užgimi 
mo; ją motina maitino savo

pienu dvi savaites ilgiau, kad 
ji sveikesnė ir stipresne būtų ; 
meldėsi už ją dažnai, „kad Die 
vas vaisių užlaikytų“, motina 
vedė dukrą jau krikščion -b 
laikais į bažnyčią ir meldėsi 
prie Nekal. Prasidėjimo, kad 
mergaite išliktų skaisti iki jos 
motinystės pradžios. Ne meilė 
buvo naujos šeimos pagrindas 
— tėvai parinkdavo lygų sočia

„Mo

rai pažįstamas futbolo klubas 
BC Augsburg (su juo lietu 
viai žaidė daugelį kartų) iškri 
to iš pietinės Vokietijos futbo 
lo lygos.

— Vilniečio A. Jočio dar 19 
41 m. atsiektas rekordas (14,8 
sek.) 110 m kliūtiniame bėgi 
mc ir šiandieną yra geriausia 
Lietuvos pasekmė. K. B. 
• LFK Lituanicos futbolo ko 
manda savo trečiose pirmeny 
bių rungtynėse pelne trečią 
pergalę, nugalėdama Ham 
mond (Ind.) Poloniją 7:3.

draugą. Tai buvo dviejų Ivgių 
asmenų sąjunga bendram tiks 
ui — išauginti sveiką ir stip 

rią kūnu ir dvasia jaunąją kar 
tą Laike visų vestuvinių apei 
gų nuo piršlybų iki atameilių 
visa eilė papročių, prietarų ir 
burtų rdoo, kad centrinė pa 
čių jaunavedžių ir jų tėvų idėj? 
— našumas; išlydėjus piršlį, 
motina surenka nuo stalo tru 
pinius ir atiduoda juos veršin 
gai karvei; kai jaunieji su pa 
lydovais eina triskart aplink 
stalą, painei giai liečia staltio 
sę, kiek kartų palies, tiekų vai 
kų jų santuoka bus palaimiu 
ta; tuo tikslu vestuvėse daužo 
mi indai į smulkiausias šukes. 
Jaunikis, vykdamas su piršliu 
pas jaunąją, išgeria žalią kiau 
šinį, kad gautų vaisingą zmo 
ną;,laike vedybų akto ceiemo 
nijų, jis laiko grūdų varpą ki 
senėj, kiek grūdų nubyrės, 
tiek vaikų jis turės. Kūdikio 
pradėjimas nuo pirmos santuo 
kos dienos didi palaima. Ne 
vaisingumas skaitomas negar 
be. gėda ir Dievo bausme žmo 
nai bei vynu už nusikaitimą 
nekaltybei, užgavimą tėvų bei 
senesnių žomnių, ar nėščios pa 
juokimą.

Prieš krikščionybės laikus 
tai buvo piktųjų dvasių, lau 
mių ir raganų darbas. Vargšė 
toji marti, kuri laike dviejų me 
tų neduos gyvybės naujam ai 
niui. Senovėje jaunamarte au 
kojo našumo deivei Žemynai 
baltą vištą, krikščionė meldė 
si, darė apžadus. Daugybė įvai 
rių prietarų išsiliko, kurių lai 
kantis busimieji tėvai gali pra 
dėti pageidaujamos lyties kū 
dikį. Nėščioji ir motina dauge 
lio vaikų „pagirta Dievo 
žmonių“.

Bus daugiau.

„DIRVOS” DAINININKŲ 
KONKURSĄ

laimėjo: pirmą vietą D. M, 
, girdaitė, antrą J. Luiza ir tie

čia N. Linkevičiūtė. Konkurso 
metu sumanyta duoti ketvirtą 
premiją, kuri lygiomis dalimis 
padalyta trims likusioms da.? 
vėms —- E. Blandytei, G. Mac 
zis ir R. Petrauskienei. Tat lak 
tinai visos dalyvės gavo prciui 

. jas, nes jų buvo viso šešios
0 Kauno miesto savanorių ug 

i niagesių draugijai š. m. Galan 
džio viduryje suėjo 75 metai.

ir

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

i D. E- BELANGER A SONS
« 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.
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DLK VYTAUTO KLUBO PIRMININKAMS 
PASIKEITUS

čiausių Montrealio lietuvių ne 
tik ekonominių, bet ir kultūri 
nių vienetų.

Todėl, už padėtus bendra 
darbiavimo pagrindus su visais 
Montrealio lietuviais, buv. pir 
mininkui Skinkiui priklauso 
nuoširdi padėka, ir dabartį 
niam pirm. Džiaugiui, artimai 
bendradarbiavusiam, nuoŠir 
džiai tenka palinkėti geros sėk 
mės. Klubietis.
LABAI ĮDOMIĄ KELIONĘ 
siūlo Skandinavijos oro kelių 
sistema, (Scandinavian airli 
nes system), kurios Kontora 
yra Montrealy, 1010 St. Cat 
herine St. W„ tel. UN 1-8311. 
Kelionė vyks per šiaurės aši 
galį į Himalajų kalnus, švento 
sios Gango upės augštupius ir 
ne tiktai lėktuvu, bet ir kalnų 
arkliais. Visa kelionė truks 
apie dvi savaites ir kaštuos 3, 
7 11 dolerį. Informaciją duos 
Philip Geary nurodytu adresu. 
Linija ruošia ir kitas keliones.

PADĖKIME SERGANTIE' 
MS BROLIAMS 
VOKIETIJOJE

kuriems yra reikalingi y pa tin 
gai vyriški rūbai. Galintieji 
juos sušelpti, savo dovaną ina 
lonėkite atnešti A. V. klcboni 
jon. (AV). į
• Aušros Vartų bažnyčios sta 
tybos fondui aukojo: K. bind 
gevičius 80 dol., J. Danihaus 
kas iš Ottavos 50 dol., J. Joku 
bauskas 50 dol., P. Jokuoaas 
kas 50 dol„ J. Leknickas 50 
dol., K. Toliušis 50 dol. u N. 
N. 100 dol.

Keičiantis „valdžiai" visuo 
met tariama žodis. Senoji polv 
dima su vienokiais ar kitokiais 
komplimentais. Naujoji pasitin 
karna su linkėjimais-viltimi. D. 
L. K. Vytauto Nep. kiubo pir 
mininkai pasikeitė gegužės 3 
d. — klubo pašalpinės susirin 
kimo proga. Tegul bus leista 
tarti, nors trumpą žodi ta pro 
ga

i Dr. Roman Pniewski I
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 artmaisiais!

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

HI-HI RECORDING STUDIO 
(Home Recording Service) 

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

Senasis pirmininkas, Juozas 
Skinkis, į klubo pirmininko 
postą atėjo prieš ketveris me 
tus, kuomet Montrealio lietu 
vių visuomenėje buvo dar susi 
skaldymas, nesantaika. J. Skin 
kį, kaip naują klubo pirminiu 
ką, kuris pažįsta vietos saly 
gas, visuomenė sutiko su gied 
riomis simpatijomis. Šis, Lietu 
vos šviesiausio krašto — Suval 
kijos — ūkininko sūnus, savo 
gyvenime matęs šalto ir šilto, 
buvęs turtingo žemvaldžio sū 
nūs, po žinomųjų įvykių, buvo 
priverstas apleisti numylėtus 
jaunystės laukus, palikti Re 
meikių kaimą, esanti Kybartų 
valsčiuje, ir atsidurti veju nu 
bučiuotoje Kanadoje, pakelti 
emigranto vargus.

Iš prigimties turėdamas su 
valkiečio jautrumą, pastabuma 
ir šaltą galvojimą, sutiko būti 
klubo pirmininku. Ir reikia pi i 
pažinti, kad jo pirmininkavi 
mas nors ir nelengvomis vie 
tos sąlygomis, buvo tiek klu 
bui, tiek ir pačiai kolonijai, vai 
singas ir naudingas.

Jo nuolaidumas, šaltumas ir 
kantrumas davė vaisių. Per tą 
laiką sparčiai nyko vad. senų 
jų ir naujųjų ateivių skirtumai. 
Galiausiai ir jų teisės, atšau 
kus draudimą pirkti šėrus, liko 
praktiškai suvienodintos.

Reikia palinkėti, kad po ket 
veriu metų darbo, pailsėjęs, 
J. Skinkis nesiliktų nuošalus, 
bet vėl savo autoritetu, šaltu 
galvojimu, patyrimu, butų klu 
bui ir toliau rimtu talkininku.

Naujasis pirmininkas. Juo 
zas Džiaugis, Verdunietis, ei 
lę metų klube ėjęs sekretoriaus 
pareigas. Skinkio pirmininką 
vimo metu, nuoširdžiai su juo 
bendradarbiavęs, pažįstąs ge 
rai klubo reikalus, žinąs vietos 
sąlygas, Quobec'o viešuosius 
ir papročio įstatymus, reikia ti 
kėtis, sugebės tinkamai ir nuo 
širdžiai klubui dirbti.

Savo kalboje, perimant pa 
reigas, nors ir trumpai, yra pa 
sisakęs už visų klubo narių nuo 
širdų bendradarbiavimą.

Neilga praktika parodė, kad 
jam yra labai artimi ir naujie 
ji ateiviai, ypač jaunimas. Ne 
maža rūpesčio jis dėjo, kad va 
jai duotų geresnius vaisius, 
ypač laukdavo ateinant jauni 
mo. Šį kartą paskelbtas vajus, 
jo, jau iki šioliai neapvylė.

Todėl reikia turėti šviesių 
vilčių, kad D. L. K. Vytauto -frigiderj gerame stovyje. Skam 
nepk. klubas taps vienu tvir binti „N. L.’ .

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO---- kurkite ji 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.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUUDIJOS 

mokiniu koncertas šiemet yra 
paskirtas birželio 13 dieną, šeš 
tadieni ir įvyks po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Visi tautie 
čiai maloniai prašomi šią datą 
rezervuoti priaugančio muziki 
nio jaunimo koncertui. Koncer 
to pradžia 8 vai. vakaro.

• Pirksiu nedidelį šaldytuvą -

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR
MOT ER1SKŲ RŪBŲ

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

I
A. NORKELIŪNAS |į

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. ?!6695—35-ta Ave., Rosemount (karnp. St. Zotique)Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. ?

12 metų patyrimas. £

• '■.ff
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HAAAI LTON/i
Paremkime savąjį jaunimą — 

Dalyvaukime ateinantį šeštadieni, 
? e g ui ė s 23 d., 

Slovakų salėje, 1406 Barton St. E. 
ruošiamame vaidinime, kur pamatysime I. Jokubymenės 

parašytą ir jos režisuojama 

„MIŠKO 1 D I L I J Ą”, 
kurią suvaidins Hamiltono jaunimas.

Po programos šokiai, grojant Benni Ferri orkestrui. 
Veiks Įvairių gėrimų bufetas su karštais užkandžiais. 

Didelė ir turtinga loterija!
Pelnas skiriamas jaunimo vasaros stovykloms remti. 

Pradžia 7 v. v., punktualiai. Įėjimas $ 1.25.

Hamiltono Skautams Remti D-jos Valdyba.

:į TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
j Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgiČių paskolos iš 

,1 7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

■: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
i; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
i: įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2 

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

I STANDARTINIAI SIUNTINIAI I 

LIETUVON 
ir i kitus sovietų kraštus.

Pavyzdžiui: 6% jardo viln. medž., dviem vyi. ar 
mot. kostiumam tiktai ...$ 29.00.

6 jrd. viln. medž. vyr. ir mot. 2 paltam $32.00 ir tt. 
Taip pat siunčiame įvairias medžiagas, maistą, vaistus, 

odą, avalynę, laikrodžius, akordeonus ir kt.

K

SI

LONDON, Ont.
• • • ♦ • • &$ Toks pat nuotaikingas ir paskutinis didelis g

* I • I| šokių vakaras t
'j »| LONDONE g

$ Įvyks gegužės 30 d., šeštadienį,
$ gražiojoj O. F. T. salėj, 555 Dundas St. X
a (Highway Nr. 2 tęsinys) prie William St. a

Padidintas orkestras. Bufetas su visų rūšių gėrimais! v 
g Loterija. Nauja, dar negirdėta programa! Pradžia 8 vai. & 
$ vak. vasaros laiku. Rengia — L. L. Choras. &

g Plačiau skaitykite ateinančios savaitės „N. L.” numery. 
y Visi kviečiami atsilankyti ir paremti mūsų pastangas a
$ kultūrinėje srityje. R en g ė j a i. §

JUOKDARIAI...
per 

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
London, Englartd.

HAMILTONE ATSTOVAS
P. S. SAVICKAS

58 Garfield Ave., S. Tel. LI 9-8942. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

PADĖKITE ATSAKYTI 1 KLAUSIMUSiiI
HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ NAUJŲ NARIŲ 

SĄRAŠAS NR. 21.
Klemensas ii Elena, Buffalo 
22, NY., USA; Vindašienė E., 
Straffordville, Ont.; HLDMB 
„Aukuras“, Beniušis Vyt., Kle 
vaite Marg., Gečas Paul., Pa 
ris, Ont.; Matelis Cipius, Del 
hi, Ont.; šiurnienė Ona, Till 
sonburg, Ont.; Šajauka Ig., 
St. Catharines, Ont.; Galdikas 
Kazys, St. Catharines, Ont.; 
Armėnas Petras.

3. Kesiūnas Ant., anksčiau 
įnešęs 40 dol., dabar pridėjo 
60 dol.; Vegis Ig. 50(50) dol.; 
ŽebertaviČius Alf. 50(50) dol.

4. Papildomai įnešę nariai: 
Pilipavičius Alf. 400(100) dol, 
Blankus VI. 400(100) del., An 
tanaitis VI. 100(100) dol.,

t Šernaitė Nijolė, Tillsonburg, 
X Ont. 100(100) dol., Tiškevi 
£ čius Č., Otterville, Ont. 100 

(100) dol.
S 5. Paskolos Šerams pirkti 
K inešė: Alf. ir Marija Sakavi 
g čiai iš Buffalo 16, NY., USA.

„Kaip ąžuols drūts prie Ne 
munėlio” — taip Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai stiprūs tau 
tiškai Lietuvių Namų darbe. 

£ Maloniai kviečiame ir laukia 
rnrrwrT<»» X me v*8V tautiečių Įsijungti į šį

didįjį tautinį darbą.

Skelbiame ir nuoširdžiai 
dėkojame žemiau išvardintie 
ms tautiečiams, prisėdėjusiems 
prie didžiojo tautinio darbo -— 
Lietuvių namų Hamiltone stei 
gimo:

1. Nauji nariai įnešę po 200 
dol.: Vindašius Edm., R. R. 1, 
Starffordville, Ont. Vindašiii 
tė Virginija, R. R. 1, Strafford 
ville, Ont.

2. Nauji nariai įnešę po 100 
dol.: PovilauskasFrances, Kve 
daras Kazys, Gasiūnienė Sta 
sė, Adomauskienė Ona, Sakas

IaLIŪDŽIUS, B.L,

S Viešasis Notaras
* (Notary Public)
f Advokatas ii Lietuvos. 
;; Namų, žemės ar bet kurio

< >

g

„Nepriklausoma Lietuva* 
14(628)-me n-ry uždavė Lietu 
vos okupanto tarnams dešimt 
klausimų, į kuriuos jie niekaip 
nesugeba atsakyti, — todėl da 
bar šitie klausimai patiekiami 
jų vienminčiams Amerikoje — 
Bimbai, Andruliui, Mizarai, 
Jonikui. Kai Lietuvos okupan 
to tarnai, esantieji Lietuvoje, 
nesugeba atsakyti, tai dabar 
jūs jiems padėkite ir atsakyki 
te į sekančius, dabar pakaito 
jamus, klausimus:

1. Jeigu Lietuva savarankis 
ka, tai kodėl jai valdyti į Lietu 
vą atsiųsti Maskvos valdiniu 
kai?

2. Kodėl Lietuvos „ministe 
rijose“ tebevyrauja rusų kalba 
ir kodėl susirašinėjimas vyks 
ta rusų kalba?

3. Kodėl Lietuvos jaunimas 
turi karinę tarnybą atlikti Ru 
sijoje, o ne Lietuvoje?

4. Kodėl geras yra rusiškas 
patriotizmas, kuriuo rusai ga 
Ii didžiuotis, o kodėl yra blo 
gas lietuviškas patriotizmas, 
už kurį baudžiama trėmimu į 
Sibirą?

5. Kodėl šimtai ir tūkstan 
čiai lietuvių tebelaikomi ištrė 
mime — Sibire, Vorkutoje, Si

biro tundroje, Jakutske ir tt.?
6. Kodėl jūs raudate dėl lie 

tuvių, esančių Vakaruose, ko 
dėl jūs neraudate dėl lietuvių, 
esančių Rytuose?

7. Jūs pūtėte miglas, kad vi 
si Uns politiniams „nusikaltę 
liams“ yra duota amnestija,— 
tai kodėl amnetsija neduoda 
ma ištremtims į Sibirą ir kitas 
rusų okupuotas sritis — Tad 
žikiją, Turkmėniją, Buriatiją 
ir tt?

8. Kodėl Lietuvai, soviet! 
nei Lietuvai, negrąžinamas Ka 
raliaučiaus kraštas, kai jis yra 
dalis Mažosios Lietuvos, ir ko 
dėl jis prijungtas prie Lenin 
grado oblasties, kuri su Mažą 
ja Lietuva neturi nieko bend 
ra?

9. Kodėl prievartaujami Lie 
tuvos kultūrininkai — rašyto 
jai, menininkai, mokslininkai 
ir verčiami apsikaltinti išgal 
votomis kaltėmis?

10. Kodėl Chruščiovas pa 
sveikino Mao-Tse-tungą, su 
laukusį 60 metų amžiaus, o ko 
dėl nepasveikino Justo Palec 
kio, tuo pat metu sulaukusio 
taip pat 60 metų amžiaus ir, 
be to, esantį R. S. F. S. R. vi 
ceprezidento pareigose?

. ................ .....

INFORMACIJA IR PADĖKA
rio, bet ir „karo” neturi. Ir lei 
dimo vairuoti nebegautų jau... 
Be to, tada tenka kiekvienam 
aukotojui skyrium rašyti, ad 
resuoti ir siųsti padėkas... O 
kai amželis artėja prie devinto 
dešimtmečio pabaigos, tai jau 
ir akys ir rankos ir kojos ne 
taip sparčiai dirba... Leiskime 
jam, mokslo vyrui, laiką ir jė 
gas naudoti produktingai jo 
pasirinktoje srityje... Aš, kad 
ir nepi’-mos jaunystės, jam pa 
raštininkausiu. Reikalas 
ti yra 
skubo, 
turėtų 
niai ir 
čiame 
kaita
Kol kas dar nepatogu... Siųs 
ti aukas Lj.et. Prof. Dr jos iždi 
ninkui: S. Dirmantui, 241 S. 
Maplewood, Chicago, 32, 
U. S. A.

RUOŠIAMA VIETA 
„KAUNO JŪRAI”

Paskutiniai gyventojai 
kelia iš būsimos „Kauno jū 
ros” rajono. Kertamas likęs 
miškas, raunami kelmai ir atlie 
kami kiti datbai, susiję su bū 
simu užtvindinimu. Didesnė 
dalis jau paruošta užtvindini 
mui. E.

Į šių metų atsišaukimų su 
šelpti veteraną prof. M, Bir 
žišką iki gegužės mėn. susku 
bo teigiamai atsiliepti palygi 
namai nedaug kas. Kiti, netaip 
jautrūs, netaip greit, dar savo 
kilnaus pasiryžimo dėl įvairių 
priežasčių neprisirengė }vyk 
dyti. Ligšiol yra paaukavę šie 
asmenys ir organizacijos: Li° 
tuvių Prof. Draugija, V. Sruo 
gienė, V. Stanka, E. ir V. Balt 
rušaičiai, A. Gatautas, St. Dir 
mantas, St. Kolupaila, Giedrė 
Sidrys, K. ir S. Rimkus, J. A. 
Urbonas, Liet. Bendr. Bosto 
no apylinkė ir J. Urbanavičių 
tė su Dr. V. Tercijonu.

Kai kurie geros širdies ir va 
lios tautiečiai, ar atsišaukimą 
kviečiant} aukoti, paskaitę ar 
savo išmanymu ir sąžine veda 
mi, patys nusiunčia money or 
derins, čekius ar perlaidas tie 
siog kam pašalpa skirta. Žino 
ma, tas yra labai gražu ir gil
tiną, bet. . . Vienas pirmųjų au 
kotojų, geriau painformuotas 
apie padėtį prof. M. Biržiškos 
namuose, rašydamas man ap 
gailestauja, kad atsišaukime 
nebuvo paprašyta gerbiamųjų 
aukotojų nesiųsti Betarpiai 
profesoriui. Nes tas sudaro 
Jam papildomo „klapato“ ir 
net vargelio. gavęs savo var 
du čeki, garbingo amžiau vete 
ranas pats turi vykti čekį do 
leriu pakeisti. Ogi netik šofe

Pastaba: Skliaustuose pažy 
mėtos sumos rodo: kiek tie as

pade 
nesu 
Ypač 
moki

didelis. Kas dar
— pasiryžkite...

sukrutėti jo buvę 
studentai. Jie dabar pa 
pajėgume. Pilna apys 
bus patiekta spaudai.

dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai. 

Teisiniai patarnavimai.
MorgižiaL

i 7-5575;
Namų: FU 3-85128.

20 King Street East,
Hamikoa.

Morgu 
| Įstaiga: JA

s
III.

40 METŲ LIETUVIŲ DRA MOS SPEKTAKLIUI

| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, 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.
15 EUROPOS VALSTYBIŲ:

Priimame užsakymus ir siunčiame Įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui plauti peiliukus, 

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

10 kg cukraus .... $1X22 
lOkgtaakų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto..........$31.94

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

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

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-! 22” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

{Europą ....$175.00 i Aziją............$182.00
Jeigu pas Jus laitų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą, 
‘TtnndSslinismn medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio šiunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
sįųsti mums pašto ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ {STAIGA:

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

105 Cannon St E., Hamilton, Ont TeL JA 3-6686 
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

menys buvo įnešę anksčiau. 
Valdyba.

I
A.E. McKAGUeI

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras X 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. a 

330 Bay Street, a 
TORONTO 1, Ontario. $

" ..... .*■<•........™>

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

„ Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONT. ARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088 
*"■* HM-----HK—; 
mtmttttntttttmmtnuunmttmttttn:

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

TTt 1111Įt M1tF t ? t 1t tt I M t j« ** * j •

išsi

• Pirmoji lietuviškos konstruk 
cijos turbina būsianti pradėta 
gaminti šiemet. Iki šiol „Per 
galės“ turbinų fabrikas turbi 
nas gamino pagal svetimus pa 
vyzdžius ir projektus.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENShl
JANIQUF TRADING CO 1

' CjHN ST.W-WROsrO 3-IM4 4075
Skyriai: Hamiltone, 

St. Catharines ir kitur. ;

•• tnunmtttumxtummmmmtumur
DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4-3608
PRANO BARAUSKO 

BRAUKIMO 
AGENTŪRA 

83 .WeatmoNhabl Aw.
Toronto, Out.

Rusijos okupacijoje būdama, 
Lietuva 40 metų neturėjo tei 
sės spausdinti jokių raštų ir tu 
rėti savo teatro. Bet 1899 me 
tų rugpjūčio 20 d. Palangoje 
grupė patriotų surizikavo ir pa 
statė Keturakio (neseniai mi 
rė) komediją „Amerika pirtv 
je“, — tat šiemet rugpjūčio 20 
dieną sueina lygiai 4 0 metų, 
kai Lietuvoje įvyko pirmasis 
lietuviškas spektaklis. Bet po 
to jau pasirodė ir daugiau ban 
dymų — tai slapta, tai paper 
kant okupanto administraciją, 
ir vaidinimai lietuviškų veika 
lų vyko dažniau ir dažniau.
Įdomu prisiminti, kad piimie 
ji veikalai, kuriuos Lietuvos 
žmonės — dažniausia kaimie 
čiai •— statė klojimuose ir dar 
žinėse buvo anuomet žinomi ir 
kartojami šie: „Amerika pirty

je“, „Ponas ir mužikai”, „Dė 
dė atvažiavo”, „Blinda", „Vėl 
nias ne boba“, „Neatmczgia 
mas mazgas“, „Alkani žmo 
nės“, „Ant bedugnės krašto”, 
„Žilė galvon, velnias uode 
gon".

Primityvūs buvo, palygina 
mai, šie veikalai, primityvus 
jų pastatymas ir vaidinimas, 
bet vis dėlto jie atliko savo di 
dėlę rolę ir per tai lietuvių tau 
ta nepriglausomybės laikais 
priėjo ir prie profesinio teatro 
ir išaugino dramaturgų ir, be 
ndrai, labai pakėlė teatro me 
ną. Nauja okupacija vėl viską 
slopina, neduoda laisvės, var 
žo ir jau paruoštus veikalus 
(Sukilėlių opera) nuimta ir ne 
leidžia, jeigu jie pasirodo okr. 
pantui nepalankūs.

H 1

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA 

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 Į 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo natiamS.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite: 
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis 
L. Rickevičienė —RO 0-7668 
H. Chvedukas —LE 4-1528 
A. Dūda —RO 9-4612

Atstovas) — LE 4-0773
V. S. Mastis —LE 2-6513
O. Indrelienė —LE 1-8522
A. Paulauskas -—LE 6-3545

vj Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
't Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos: $
įt Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir SJ/2—9 v. vak.

Antradieniai:; nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.
'* Trečiad. ii ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. ?

B ū s t i n ė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. *'
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Egan Ave, Mont

PRANCŪZAMS 
LIETUVĄ

VISŲ MONTREALIEcIŲ 
DĖMESIUI

Montreaho lietuvių Seimelio 
rinkimai, patogumo dėliai, da 
romi tą pačią dieną, kaip ii K 
I«B Krašto Tarybos linkimai, 
būtent — birželio 7 dieną. Atė
ję balsuoti į KLB Krašto Tary 
bos rinkimus, drauge galės pa 
balsuoti ir už Montrealio Lie 
tuvių Seimelio narius. Nereiks 
dukart vaikščioti. Todėl tuo 
jau reikia patiekti kandidatus 
į Seimelio narius. Visos lietu 
vių organizacijos ir pavieniai, 
prašomi kandidatus siūlyti tuo 
jau, nes laiko liko visai ne 
daug. Kandidatus bei jų sąra 
šus prašoma siųsti K. Toiiušio 
adresu: 1907 
real 20.
PASKAITA 

APIE
Ponia Liliana Bulotienė, mo 

kytojaujanti prancūzų mokyk 
Joje, praėjusią savaitė buvo pa 
kviesta LaSalle augštesniosios 
mokyklos vadovybės padaryti 
paskaitą apie Lietuvą. P. Bulo 
tienė šią paskaitą derino prie 
birželio išvežimų ir ne tiktai 
apibūdino Lietuvą, jos gyveni 
mą, dabartinę okupaciją, kurią 
ji pati pergyveno, išgyvenusi 
Lietuvoje antrosios okupacijos 
laikaią iki 1945 metų žiemos, 
bet ir sovietinės Rusijos gyve 
nimo sąlygas. P. L. Bulotienei 
kalbant apie Lietuvą, paskai 
tai pailiustruoti, talkino sūnus 
Alvidas, kuris pagiedojo kelias 
lietuvių liaudies dainas, pats 
sau akomponuodamas pianinu. 
Ir p. Bulotienės paskaita u Al 
vido Bulotos muzikine įtarpa 
klausytojams labai patino ir 
buvo priimta ne tiktai su dė 
kingumu, bet susižavėjimu, iš 
šaukusiu ir mokytojų ir 
nių karštą padėką.

PETRO RAŽANO 
vestuvės su M. Mueller
gražios. AV bažnyčioje šliū 
bas vyko giedant parapijos 
chorui, nes p. Ražanas yra pa 
stovus choro dalyvis. Po ves 
tuvių buvo šaunios vaišės. N. 
L-vai malonu pasveikinti nuo 
širdų talkininką ir palinkėti 
laimingos šeimos gyvenimo.

• Vyt. Pitypaitis, buvęs mont 
realietis, iš Hamiltono su žmo 
na savaitgalį praleido Montre 
alyje pas tėvus — Šimelaičius 
ir Narbutus.

moki

ouvo

AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
TIKOS KURSAI 

mokslo metus baigia šį šešta 
dienį. Šį šeštadienį bus baigia 
mieji egzaminai iš visų daly 
kų, nes projektuotasis egzami 
nu padalinimas į du šeštadie 
niu dėl susidarančių aphnky 

Todėl 
pa si 

šešta 
užbai 
įteiki

bių, pasirodė negalimas, 
įspėjami visi kursantai 
ruošti egzaminams šiam 
dieniui. Šių metų Kursų 
gimo aktas u atestatų
mas bus, kaip skelbta. Dirželio 
6

H

g

H
Šį šeštadienį, gegužės 23 d. 7 vai. vakaro Slovakų salėje h

(Welland ir Page gatvių kampas) H

įvyks h

Veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais. 
Kviečiame visus Niagaros Pusiasalio lietuvius atsilankyti.

B-nės Valdyba.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ '
PARODĖLĖ | ą,.tinė. , E 4.445I |

Akademinio Skautų ‘Sąjū £ , $
džio proga Toroiiįe. gegužes 9 © iV p Iki 8
—10 d .d. Lietuivų Namų Pa ”1 . * • i-’lvrliJMD 8 
ramos laukiamajame ' buvo su $ DANTŲ GYDYTOJAS g 
ruošta jaunųjų dailininkų -’-'g į

- darbų pa ir Šeštadieniais

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

R trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. y 
šeštadienį 11—1 p- m. <a

X arba pagal susitarimą. $ 
f Namų tel. PO 6-9964 £

| DANTŲ GYDYTOJAS |

I
4* D r. J. M A L I š K A

Pacientai priimami iš 
anksto susitarus

9 a. m. — 10 p. m.
išsky. antrad.: iki 6 v. p.

g 5441 Bannantyne,
g (kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547
S Namų : PO 8-0496

d.
SKAUTŲ RĖMĖJŲ 

VAKARAS,
įvykęs AV salėje ir vestas Tė 
vų ir rėmėjų komiteto, dau 
giausia Ponios V. Kudžmie 
nės, talkinamos k-to narių ir vi 
su skautų ir skaučių, buvo re 
tai pasitaikančio nuotaikingu 
mo ir ypač — pavasai iškumo, 
kuriam formą davė gausus jau 
nimo atsilankymas.

Vykstant gražiam subuvi 
mui, šokiams, žaidimams, — 
buvo paskelbtas „rožių šokio1 
konkursas gražiausiai pavasa 
riškai suknelei premijuoti. P. 
V. Kudžmienė komisijon pa 
kvietė iiįž. St. Naginionį, K. 
Toliušį ir J. Kardelį. Komisija 
premiją -— didelį tortą — pa 
skyrė dviem meragaitėm — p. 
Gerhardaitei ir p. Strėlytei. 
Gausi loterija taip pat praėjo 
gražiu pasisekimu. Atrodo, kad 
vakaras duos pelno, kuris skau 
tams reikalingas ypač vasaros 
stovyklai.

PRANEŠIMAS
Paminklinės lentos, žuvusie 

ms už Lietuvos laisvę iškabini 
mas susitrukdė dėliai numato 
mo Aušros Vartų bažnyčioje 
vidaus remonto.

Apie vidurį birželio šis klau 
simas galutinai paaiškės, o jei 
gu staigiai atsirastų naujos 
kliūtys, tai vietos lietuviškoji 
visuomenė bus apie tai tiksliai 
ir išsamiai laiku painformuota. 
L. K. Kūr.-Sav. S-gos Montr.

Skyriaus Valdyba.
• Pp. Volungiat, iš Hamilto 
no, šį savaitgalį praleido Mont 
realy, viešėdami pas pp. Šime 
laičius.
• Joninės Montrealyje numa 
tomos ruošti bent per du savait 
galius. Vienos numatomos po 
nu Girinių ūkyje, kur vyko ir 
pereitais metais.
• Vytauto klubo vakarienė bu 
vo sėkminga, dalyvavo apie 
200.
• Visuomenininką Steponą 
Kęsgailą atsiprašome už netiks 
lią informaciją, jeigu tai jam 
sudarė nemalonumo.

į ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D
Suite 25—26

152 Notre Dame St.
UN 1-8933

g i
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NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PL 9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DAINAVOJE
41 mylia nuo Montrealio.

5 mylios nuo Morin Heights, 
sklypai prie ežero. 

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

tais HU 4-2384 ir V. Pėteraitis RA 1-0614 
arba savaitgaly Dainavoje.

EKSKURSIJA Į OTTAWA 
buvo gausi (36 asm.) ir labai 
įdomi. Ekskursiją Ottawoje 
pasitiko Dr. M. Ramunienė, 
kuri jai ir vadovavo. Tėvas J. 
Borevičius, S. J., vienuolių 
koplyčioje atlaikė pamaldas. 
P. Romūnienė pavaišinusi eks 
kursiją pusryčiais, 
rodė Kanados sostinės įdomias 
vietas: parlamento rūmus, bo 
tanikos sodą, bažnyčias, įdo 
mesnius pastatus ir visur bežy 
dinčias įvairiaspalves tulpes. 
Buvo išvyka ir už Ottawos 
miesto, į dr. Šidlauskaitės ūkį, 
kur ji turi vasaros defektyvių 
vaikų stovyklą. Šeimininkė 
ekskursiją pavaišino pietumis.

K. L. K. Moterų Dr-jos Sek 
minėse ruošta 
tawą praėjo 
koje. Patogiu 
mi dainų, 
nados sostinę 
ni įspūdžių 
kinti ir geroje nuotaikoje.

Įdomu pastebėti, kad dr. Šid 
lauskaitė ne ūkininkauja, bet 
ūkį yra pavertusi į patogią sto 
vyklavietę miesto vaikams. Gy 
venamas patalpas atremonta 
vusi lietuviškame stiliuje ir 
čia tikrai pasijutome lietuvis 
koj aplinkoj. Čia sutikome ir 
daugiau Ottawos lietuvių pa 
ilsėjom ir malonios Dr. Šidlaus 
kaitės pavaišinti vakariene 
grįžome į Ottawą, kur atsisvei 
kine su p. Ramūniene, tems 
tant išvykome atgal į Montre 
alį.
• P. Matulienė su sūnum inži 
nieriu sugrįžo iš Filadelfijos, 
viešėję pas dukterj.

AUŠROS VARTŲ ŽINIOS
— Šią savaite — trečiadienį, 

penktadienį ir šeštadienį yra 
metų ketvirtis — pasninkas ir 
dalinis susilaikymas nuo mėsiš 
kų valgių.

—■ Moterystės 
šiasi Edmundas 

vežiojo ir . Onute Salalytė, 
Vartų parapijos,

Bi 
pa 
ir

sa
g e

Vakarais
pagal susitarimų.

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

ekskursija Į Ot 
puikioje nuotai 
autobusu, lydi 
pasiekėme Ka 
ir vakare, kūpi 

sugrįžome paten

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Montrealio lietuvių šeštadie 
ninių mokyklų sporto šventė 
įvyks birželio 7 d. gražioje gam 
toje prie Dorion miestelio, ant 
upės kranto, prie Toronto ke 
lio.

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

Rosemounte pas p. Niedva 
rą, telef. DU 9-3916, Veidune 
pas p. Šeidį, telef. PO 8-8692, 
ir Langučiui pas p. Kazlauskie 
nę, telef. OR 7-5931.

Tėvų komitetas nuoširdžiai 
visus kviečia atsilankyti ir pa 
sigėrėti mūsų jaunimo sporto 
švente ir linksmai praleisti lai 
ką-
Montrealio Lietuvių Šeštadie 
ninių Mok-lų Tėvų Komitetas.

NOTARAS | PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
JUOZAS BERNOTAS & siuntinius siunčia A. Kavaliū

B. A., B. C. L. § naitė. Siunčia per Angliją ir 
215 St. James West, § švediR i Lietuvą Įr kitus So

7 aukštas •$ viet0 kraštus: medžiagas, odą,
5 ’ ? avalynę, siuv. mašinas, vaistus,

AV 8-3115. J odą, įr kita. Siuntiniai garan
tuotai apdrausti. Teirautis: 
HU 6-1479, arba HU 6-1455.

E.
&

(
ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, § 
: B. A., B. C. L.

Suite 205

168 Notre Dame St. E.

Montreal. UNiversity 6-7026 į
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. DO 6-1570 J.

luoman ruo 
Augimas su 
abu Aušros 

pranešimas 
pirmas. John Edward McKee,
šv. Dominiko parapijos, su 
rute Balsyte, Aušros Vartų 
rapijos, pranešimas pumas 
paskutinis.

— Lietuvi, ai neužmiršai 
vo garbės pareigos, gražaus
gūžės mėnesio vakarais aplan 
kyti Motiną, Aušros Vartų Ma 
riją, ir paprašyti josios ypatin 
gos globos savo kenčiančiai tė 
vų žemei, Lietuavi? Tiesa, gra 
žus būrelis lietuvių šią savo 
kilnią pareigą, kiek gali, atlic 
ka, bet šios rūšies pasiryžėlių 
yra labai, labai maža.

— Tėv. St. Kulbis, S. J. iš 
vyko į Hamiltoną atstovauti 
A. V. parapiją Hamiltono lie 
tuvių parapijos dešimtmečio 
šventėje. Šia proga mes sveiki 
name nuoširdžiai Hamiltono 
lietuvių parapijos energingą 
jį steigėją ir kleboną kun. Juo 
zą Tadarauską ir visus Hamil 
tono lietuvius ir džiaugiamės 
juju gražiais laimėjimais!

(AV;
IŠ BALTIC INVEST. 

CORP. VEIKLOS
Neseniai įsteigtos lietuvių 

bendrovės Baltica Investment 
Corporation valdyboje iš direk 
toriaus pareigų pasitraukus S. 
Skučienei, direktorium išrink 
tas stambus bendrovės sąrinin 
kas ukrainietis Daniel G. Max.

Plėsdama scavo .veiklą nu 
mytata kryptimi, bendrove nu 
pirko Rosemounte, Ville LaSal 
ler ir kitose Montrealio vartose 
tinkamų statybai sklypų už 
160,000 dol. Bendrovės šėrų 
jau parduota už 70,000 dol.

Lygiagrečiai su dabartine 
veikla, nuodugniai tiriamos są 
lygos ir galimybės pradėti gy 
venamų ir ypatingai kotnerci 
nių namų statybą.

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

4599 Montclaii Avė., Mtl. 28,

NOTARAS
MILTON. W. WINSTON,

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

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

studentų skautų 
rodėlė. Gerai sutvarkytame, 
kambaryje 7 autoriai išstatė 
12 darbų. Tai torontieičai P. 
Alba. D. Meilutė, S. Ramanauš 
kas. M. Slapšys ir K. Zapkus 
su B. Bulotaite iš Čikagos.

Darbai įvairaus mokyklinio 
lj gio, žinoma, nepastovus ir 
daugumoje išvestiniai, betgi 
kaikune visai neblogi. Iš visų 
išskirtini K. Zapkus ir D. Mei 
lutė.

Kęstutis Zapkus, Čikagos 
Art Institute študėritaš,’ davė 
vieną didelį abstraktų lapinį ir 
du maišyto mediumo spalvo 
tus piešinius. Jo didelis, nenusi 
stovėjimas vis dėlto neužtem 
do aiškaus 
lo.

Toronto ___
studentė Dalia Meilutė — ki 
ta išskirtina parodėlės dalyvė 
-— parodė irgi tris darbus. Jos 
neblogai kontroliuotos techni 
kos, lietuvišku terminu taria 
nt, realistiniam medžio raiži 
niui „Vėjuotą Dieną“ jury ko 
kisija, susidėjusi iš dailininkų 
A. Tamošaičio, Tel. Valiaus ir 
K. Račkaus, pripažino pirmą 
premiją.

Parodėlė labai ribotos apirri 
ties, tačiau malonu, kau akade 
minis jaunimas savo veikloje 
kreipia gerą dėmesį į svarbų 
kultūros aspektą - dailę.’ R. A.
• Dailininkas Kęstutis JRač
kus, praleidęs metus Europoje __ _______
ir ten tapęs ir turėjęs sėkinin. et"- „Sign of the Steer“: patai 
gų parodų, grįžo į Toiontą įr pose. •••
per vasarą paviešėjęs žadabvėl... ,-.į 
vykti užjūriri, kur palankesnė,, jojama Tema 
menui nuotaika.’ ..... ... -- ••

MONTREALIS
• Muzikas Br.' Jonušas piane 
ša, kad maršų plokšteles jau 
pataisytos ir išsiuntinėtos,- — 
visi užsisakiusieji netrukus 
gaus. Montrealyje jos jau gau 
tos.
• Raudonasis Kryžius, 2170 
Dorchester, prašo aukoti krau 
jo, kurio esąs, trūkumas. .
• Natalija Vasiliauskienė bu
vo susirgusi apendicitu, dr. J. jmįgrantų kūniniam it dva 
Šemogąs padarė operaciją ir siniam gerbūviui, ‘ 
ligonė jau pasveikusi.. .. , . - "-
• Bedarbių I^Iontrealyje.... dar 
esą apie 80,000. Jų darbams or ■ 
ganizuoti Federalinė valdžia

PARDUODAMA:
2 pečiai (gazo ir aliejaus),

2 lėkščių setai, lova, veneciš 
kos užuolaidos, radio aparatas, 

netronomas.
Teirautis PO 6-2630.

DĖMESIUI:
Draudžiame namus ir visus ob 
jektus nuo gaisro ir nelaimingų 

atsitikimų. Taip pat parūpi 
name paskolas be atskiro atly 
ginimo.

PARDUODAME
Longueuil, Quinn 
pas Lemoyne Blvd, 
pa 5O’X8O’ tinkamą 
mui. P. Adamonis.

tate Brokers VI

Blvd, kam 
žemės skly 
2 šeimų na 
District Es 
2-8501.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Y/lv/ sekma£lien- U-l vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

kūrybinio potencia

meno mokyklos-

KANADOS PILIETYBĖS 
DIENOS TORONTE, 

kaip ir visoje Kanadoje, vyko 
su iškilmėmis ir jose specialio 
mis programomis, kurių kaiku< 
rias paruošė atskiros ateivių ‘f 
tautos, bei jų organizacijos? 
Viename tokiame parengime 
dalyvavo Kanados Imigracijos 
ministeris p. Ellen Fairclough, 
pasakiusi ilgą - kalbą, kurioje 
plačiai aptarė išeivijos klausi 
rrAis' Kanadoje.

“ KAROLIS DRUNGA, 
buv. LB Vokietijos Kr. Valdy 
baS ^pirm. Įankysis Toronte 
ir geg. 24 d.,. 3 vai. Lietuvių 
Namų viršutinėj salėj laikys 
viešą pranešimą temą: „Lietu 
viai Vokietijoj ir lietuvybės 
problemos Vakarų Europoj".

Kviečiame .visus dalyvauti. 
Įėjimas laisvas. . , v

KONFERENCIJA 1MJGRA ' 
CIJOS REIKALAIS

Metropolitan Toronto sočia 
liuio pląnauimo skyriaus Imi 
gracijos sekęiją-ruošia pirmąją 
viešą konferenciją, kuri; Įvyks 
gegužės 23 d., WUb 9 vai. ryto 
iki 4.30 p. p., 146 Duporit Stre

• -Rytinėje sesijoje -bus• nagri 
jama teina " „Ar imigracija 

yra 'reikalingai“. NagTiriėjimo 
metu bus apklausiama eilė iiu 
dipinkų. Po to. seks priešpie 
čiai,; kurių, metų pagrindiniu 
kalbėtoju bus Mr- Jean Boucb 
er, Imigracijos, ir Pilietybės 
ministerijos Otl$woje Piliety 
bės skyriaus direktorė.

Po piet konferencija dirbs 
atskiromis -sekcijomis. Sekei 
jose bus nagrinėjama: imigran 
tų nuotaikos Kanados atžvil 
giū, valdžios, bažnyčių bei sa 

? vanoriškų organizacijų reikš

imigrantų 
įsijuhgimas į * Kanados bend 
ruomenifrį gyvenimą. Visi as 
menys, kurie- tik domisi imi 

•■ gracijos reikalais, 'kviečianii 
duodanti 8 md. dol. su sąyga,. cja)yvau^j. (CS): ‘ " ■ -į*
kad. tiek pat pridėtų ir Qųobę. ,
co pravincijos valdžia. _.
• Salvation Army, kurios la. • Sunkvežimių šoferių strei 
bai buvo išsigandusi Rusija, kas, trukęs daugiau kaip savai 
Montrealyje''1958 metais 9,000 tę laiko ir'iš Montreaho persi 
ąsmęnų aprūpino darbu, 12, metęs.į Torontą, pasibaigė su 
000 šeimų suteikė pagalbą, .sitarįmu. • ■000 šeimų suteikė pagalbą, 
80,000 aprūpino nakvynennis •
ir 100,000 maitino pietumis/. - . • Lietuvos įmonės esančius ge
• Bouschatei plytų dirbtuvės’ nau įrengtos, negu kai kurios 
darbininkai paskelbė streiką1 -Vokietijos •šdvietįnės zonos 
todėf, kad darbdaviai nenori'-im®nės» kurias įplaukė Lietu 
pripažinti jų profesinės s-gos.": ’',-':)S11 Mokslų akademijos Ener
• Plieno fabriko daibininkai”’S^kos ir ekktfotechųikos ins 
Hyacynthe 6 mėn. streikavb ^ituto -laboritorijds^ vfcdėjas 
kol gavo 10 et. priedo už dar - Da,’k.”Y®1 i,. ..; ...
bo valandą ir dar kitų pageri • Vilniaus alifavinio staklių 
nimų. gamyba ir •„Žalgiris“”"’''eSų mo
• Pašto tarnautojai, gauną (ĮerniŠkiau . įrengtus, negu p*
2,350 dol. per metus, Qirebece našios gamyklos, JilagdeburjJ 
pareikalavo 460 dol. priedo. L ar Leipcige. „ : •>..
• A. Ališauskui Viktorijos lį1’2 . . ...
goninėje padaryta akies operd LietriVOs •gėtežirikėl.tį gąrve 
cįja žiar pėttvarkdmi/siekiant pa
• F. Kaušakio sveikata buvo . anglis .naftos itiirur ura 
tiriama Daktarų ligoninėje. nes.ė- Vilniaus radijas-; ;balan
• Maudynės šv. Elenos saloje V • ' .
bus atidarytos birželio 19 d. , « Klaipėdoje statoma nauja sil 

kįų apdorojimo Įmone, kuri 
DISTRICT ESTATE per parą apdoros apie 600 to 

BROKERS į. į, 0 ^v^S1ii ^°nČ-
Į.v• z■ -statybai -paskitta- .imilionai

177 Sherbrooke St. .W, rublMa.i; ..Pįįrmąją ’ produkciją 
VI 2-8501 imonė juosianti 1961 metais.

N. Baltrukonis ČR6-5075 1 1 •’ ' -. ••-• rė>»
Jasutis............... LA 2-7879

RA 7-4097 
RA 2-6035 
RA 2-2472 

.LA 6-2084

D.
F.
A. Markevičius
A. Budriūnas
P. Adamonis .
P. Baltuonis . .
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus .hL.'Bš .T.;&(
Star, La Press. > ?>-

L G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktoriua

IGNAS GUR CINAS 
,-3260 Cur*tle«M

•Montreal. Tel. CL 5-5513 #
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