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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS ATVYKO TALKON GROMYKA1 

Bet ar ne didesnę baimę su kels Amerikos beždžionės?
Ženevoje nieko gera. Neko 

gera Vakarams. Bet nieko kol 
kas gera ir Maskvai.

Kai dabar Maskvos ir Vaka 
r#

KLAUSIMAI SUSTATYTI 
PRIEŠPRIEŠIAIS, 

derybos atsidūrė aklastovyje. 
Maskva kol kas daugiau, negu 
pareikalavo, dar nereikalauja, 
bet jeigu derybos taip eis ir to 
liau, tai Maskva pareikalaus 
ir daugiau. Nes Vakarai eina 
į nuolaidas visą laiką.

Kai .Maskvai dar daugiau 
paaiškės, kad Vakarai tikrai 
nekariaus, tai jos apetitas dar 
daugiau pakils.

Be to, be derybų Maskva 
turi ir kitų pasistūmėjimo pu 
myn priemonių. Vakarai tar 
"jm vis dar nesupranta, kad

MASKVA NIEKAD 
NESUTIKS

suvienyti Vokietiją, jeigu ji 
nebus taip suvienyta, kad visa 
būtų pavergta sovietijai.

Štai, tiktai Yieseniai Indoki 
nijos Laoso valstybė, kuri, 
kaip ir Vokietija, buvo padaly 
ta, bet susivienijo. Tačiau, 
kai paaiškėjo, kad suvienyta 
sis Laos ne bolševikiškas, tuo 
jau prasidėjo „liaudies sukili 
mas“. Ženevoje vyksta dery 
bos dėl Vokietijos suvieniji 
mo, Laose vyksta kovos, kad 
vienybė būtų išardyta...

Kai Ženevoje derybos atsi 
dūrė aklastovyje,
PEREINAMA I SLAPTAS 

DERYBAS.
Berlyno klausimas, esą busiąs 
sprendžiamas slaptose, uždaro 
se derybose. Bet nėra jokių 
vilčių, kad kas nors išeitų ge 
ra ir iš slaptų derybų. Nes 
Maskva tepripažįsta tiktai vie 
na argumentą — fizinę jėgą.

Taip galvojant,
CHRUŠČIOVAS SU 

j MALINOVSKIU 
atvyko Į Albaniją ir iš jos pra 
dėjo grasinti Italijai, Turkijai 
ir kitoms Atlanto pakto daly 
vėms atominėmis bombomis. 
Tai yra bolševikinis šantažas.

Bet kai Chruščiovas taip su 
manė bauginti vakarus, Ame 
rika patylomis padaie labai 
reikšmingą bandymą:
PALEIDO J DAUSAS DVI 

BEŽDŽIONES.
Beždžionė iškilo 300 mylių, 

augščiau už sovietinę „Lai 
ką“, nuskrido 1,700 mylių to 
lio ir laimingai nusileido že 
mėn. Gydytojai patikrino jų 
sveikatą ir konstatavo visiškai 
gerą stovį. Kai laikraštininkai 
atvyko pasikalbėjimo, bezdžio 
nės gražiai žaidė ir linksmino 
si.., Tai jau didelis mokslo lai 
mėjimas. Juk vietoje bezdžio 
nių dabar gali skristi žmo 
nės...
PAVERGTOJE ŽENEVOJE

Lietuvos dipl. šefas min. St. 
Lozoraitis at*yko į Ženevą va 
karų didžiųjų valstybių ir So 
vietų S-gos užs. r-lų ministenų 
konferencijos išvakarėse geg. 
10 d., jį pasitiko pasiuntiny 
bės patarėjas dr. A. Gerutis, 
atlikęs kai kuriuos paruošia 
muosius darbus. Abu užmez 
gė kontaktus ir pakartotinai 
lankėsi mums draugingų vals 
tybių delegacijose, išdėstyda 
mi Lietuvos lūkesčius ryšium 
su Ženevos konferencija.

Min. Lozoraitis ir pat Ge 
rutis palaikė glaudžius sai 
tus taip pat su neoficialinė 
mis delegacijomis ir atskirais 

asmenimis, atvykusiais konfe 
rencijos proga į Ženevą. Ypač 
artimai buvo bendradarbiauta 
su kitų Sov. S-gos okupuotų 
valstybių atstovais.

Kartu su Lenkijos buv. už 
sienių reikalų ministeriu ir am 
basadorium l aryžiuje Moraws 
kiti ir Vengrijos buv. pasiun 
tiniu Paryžiuje ir pavergtųjų 
•tautu delegacijos Paryžiuje 
pirmininku de Aueriu min. Lo 
zoraitis, kaip buvęs Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris, pa 
sirašė raštą, adresuotą Ameri 
kos Jungtinių Valstyoių, Di 
džiosios Britanijos ir Prancū 
zijos užsienių reikalų ministe 
riams. Raštas buvo įteiktas 
konferencijos ryšių biuro vir 
šininkui, be to, visi keturi dip 
lomatai ta proga dar kartą lan 
kėši trijų vakarų valstybių de 
legacijose, papildydami memo 
randume išdėstytas mintis pa 
reiškimais žodžiu.

Be to, Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos atstovai paskelbė 
atitinkamą pareiškimą, skirtą 
viešumai. Pareiškimą atspaus 
dino daugelis Šveicarijos ir ki 
tų valstybių žymių laikraščių.

Ministeris Lozoraitis pakar 
stotinai, 'turėjo pasikalbėjimą 
su keliais Amerikos ir kitų 
kraštų spaudos atstovais. Ge 
gūžės 24 d. iš Ženevos išvyko 
atgal į Romą.

Konferencijos darbus toliau 
seks Šveicarijoje nuolat gyve 
nąs pasiuntinybės patarėjas 
Dr. A. Gerutis.

KITOS ŽINIOS 
nustelbiamos šių mokslo ž» 
nių.

— Nikaraguos prezidentas 
Somoza atšaukė pilietiniu tei 
siu galiojimą.

— Ženevos derybos kol kas 
apsiribojo Berlyno klausimu.

ŽALIOJO INTERNACIO 
NALO — IPU — KONG 

RESE VAŠINGTONE
Lietuvos delegacijoje dalyva 
vo: A. Devenienė, J. Audėnas 
H. Blazas, Dr. M. Devenis, 
Dr. A. Devenis jr., P. Dulevi 
čius, K. Grinius, J. Jakš-Ty 
ris, J. Kardelis, Dr. J. Pajau 
jis, B. Paramskas, K. Škirpa, 
p. Žalkauskienė.

Lietuvių delegaciją priėmė 
Lietuvos ministeris ir Ponia p 
Kajeckas, B. Paramsko šeima, 
K. Grinius su Ponia. Susitikta 
su Vašingtono lietuvių koloni 
jos tautiečiais — Prof. D. Kri 
viekų šeima, ir kt.
PUTVINSKAITĖ MARIJA, 
apie kurią buvo paduota žinia, 
kaip apie mirusią Kaune dail. 
Dobužinskio žmoną, ištiktųjų 
bu.vo daij. ^Žmuidzinavičiau 
žmona. Vyrui, seserims ir gi 
minėms reiškiame užuojautą.
• Paruoštas spaudai rinkinys 
„Lietuvių liaudies instrumen 
tinė muzika“ ir trečiasis „Su 
tartinių“ paskutjnysis — Z. 
Slaviūno kapitaljn?o veikalo 
tomas. Išeina rinkiniai: „Liau 
dies dainos“ chorui ir forte 
pionui, „Maži preliudai ir fu 
getos“, dainų rinkiniai „Kul
tas šaltinėlis“ ir „Kur lygūs 
laukai” (M. K. Čiurlionio, Č. 
Sasnausko, M. Petrausko, J. 
Naujelio ir kt. chorinės dai 
nos).
• Prie Kauno, tarp Ąžuolyno 
ir Petrašiūnų 20 ha plote pra 
dėta ruošti statybos aikštė ke 
taus liejyklai, kuri pradėsianti 
veikti apie 1961 metus.
• Moldavų kalba išėjo Petro 
Cvirkos apsakymų rinkinys 
„Cukriniai avinėliai“.

PRICE 15 et. XIX METAI

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
NEPAMIRŠKIME, KAD SEKMADIENI, BIRŽELIO MĖN.
7 D. RENKAME KLB KRAŠTO TARYBĄ. BALSUOKI 
ME IR RAGINKIME KITUS BALSUOTI. MŪSŲ ATEI 
TIS, TIEK KULTŪRINĖ, TIEK POLITINĖ, PRIKLAU 
SYS NUO MŪSŲ ORGANIZUOTUMO IR SUKAUPTŲ 
PASTANGŲ VISUOSE MŪSŲ DARBUOSE IK SIEKI 
MUOSE.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

at

„PENKI STULPAI”
Daug ginčų sukėlęs Algir 

do Landsbergio veikalas „Pen 
ki stulpai turgaus aikštėje“ 
pirmą kartą išvydo Chicagos 
sceną gegužės 23 d. Jį čia pa 
rodė Clevelando teatras Vai 
dila, apsiėmęs nelengvą uždą 
vinį — perduoti šią komplikuo 
tą 2 veiksmų, 6 paveikslų dra 
mą. Apie 500 čikagiečių ture 
jo dėkingą progą susipažinti 
su kūriniu, priimtu į vieną Br 
oadway teatrą. Veikalą režisa 
vo Petras Maželis.

Mačius šį veikalą, tenka ste 
bėtis, jog kai kurie jo vertin 
tojai jame įžiūrėjo daug idėji 
nių neigiamybių. Priešingai, 
atrodo, jis net ir tautiniu atž 
vilgiu mums yra priimtinas ir 
rodytinas visose lietuviškose 
kolonijose. Žinoma, mėgėjiško 
se rankose, šis veikalas prara 
nda savo spalvą.

GRAŽUS MINĖJIMAS
Gegužės 24 d. Marijos Aug. 

mokyklos salėje buvo iškilmin 
gas A. Vanagaičio 10 metų 
mirties minėjimas. Buvo įver 
tinti šio didelio Amerikos lie 
tuvių kultūrininko darbai ir iš 
pildyti jo muzikos kūriniai. 
. . Programai vadovavo dr. St. 
Biežis, o prasmingą kalbą apie 
pažymėtiną A. Vanagaičio 
veiklą pasakė Lietuvos konsu 

MONTREALIS
MONTREALIO ŠEŠTADIE NINIŲ MOKYKLŲ MOKS 

LO METŲ UŽBAIGIMAS
šiemet, minint dešimtmetį, 
bus ypatingai iškilmingas ir 
įdomus, nes jam mokytuos ruo 
šiasi beveik visus metus. Mo 
kslo metų užbaigimo iškilmės 
vyks birželio 7 d., šį sekma 
dienį, už Montrealio ribų, Nau 
jakanadiečių stovykloje, 4 my 
lios už Dorion miestelio, prie 
kelio į Torontą, kur bus ir pa 
žymėtos išsukimo į stovyklą 
rodyklės.

Programa: 11 vai. iškilmin 
gos pamaldos, kurias laikys J. 
E. Vysk. V. Brizgys, ten pat 
aikštėje, 12 vai. ten pat iškil 
mingas aktas ir pažymėjimų 
įteikimas. Po to vaikams ne 
mokamai užkandžiai. 3 vai. 
sporto šventės atidarymas: 1; 
Mokinių paradas, b) Sportas, 
pratimai. Pasibaigus sportui— 
gegužinė, grojant geram or 
kestrui. Jeigu tą dieną lytų, 
tai visos iškilmės vyks Auš 
ros Vartų salėje.

Gegužines vietoje uus tur 
tingas ir įvairus bufetas suau 
gusiems.

Kas turi mašinas, prašomi 
padėti neturintiems, o kas ne 
tiįrės susisiekimo priemonių, 
tiems bus paruošti autobusai— 
Rosemounte prie mokyklos ir 
prie Aušros vartų salės. Pra 
Soma užsiregistruoti autobu 
sui iš anksto:

Rosemounte pas p. Niedva neskautai yra mielai kviečiami 
rą, telef. DU 9-3916, Veidnik stovyklauti. Tėvai, nepraleiski 
pas p. Šeidį, telef. PO 8-8692, me progos leisti savo vaiku 
ir Langueuil pas p. Kazlauskie čiams gražiai praleisti keletą 
ne, telef. OR 7-5931. dienų gražioje gamtoje.

• l ietuves \ 
nacionalinė I 
M-Mažvydo J

JAUNIMO CENTRE
las Chicagoje dr. P. Daužvar 
dis. Pagrindinį žodį tarė iš 
New Yorko atvykęs „Vieny 
bės“ savaitraščio redaKtorius 
J. Tysliava.

Meninėje minėjimo dalyje 
su Antano Vanagaičio sukom 
ponuotomis dainomis pasijo 
dė solistai M. Kripkauskaitc, 
Al. Stempužienė ir St. Bara 
nauskas; 4 kūrinius išpildė A. 
Stephens dainininkių 12 asme 
nų grupė. Baigminį žodį, at 
,ąus»(ą jgražilais patįriotiniais 

motyvais, tarė adv. Ant. La 
pinskas.

Dainininkus pianinu paly 
dėjo muz. Aleks. Kučiūnas. 
Žmonių atsilankė apie 1.000
• Nijolė Eižinaitė, gyv. Toron 
to mieste, pakeliui į namus iš 
Meksikos ir Arizonos kelias 
dienas lankėsi Chicagoje. Ji 
buvo apsistojusi pas savo dė 
dę VI. Rasčiauską-Rask.
• Prelatas M. Krupavičius pra 
ėjusią savaitę persikėlė į Chica 
gą ir čia apsigyveno savo se 
seiįėčiosi Aid. Bulotienės-Ru 
gytės namuose.
• De Paul universitete vei 
kiantis Lietuvių Studentų kla 
bas išrinko naują valdybą atei 
nantiems mokslo metams: R. 
Motekaitis (pirm.), N. BeleŠ 
kaitė, M. Motiekaitis, Z- Jūrė 
naitė ir. J. Starkutė.

Išvykimas 9 vai. ryto.
Kadangi tą dieną vyksta K 

LB Kraršto Tarybos ir Mont 
realio Lietuvių Seimelio rinki 
mai, tai vietoje galima bus ir 
balsuoti.

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

VASAROS STOVYKLOS 
JAUNIMUI

Montrealio skaučių-tų tun 
tų vasaros stovyklos įvyks nuo 
liepos 11 iki 19 d. stovyklos 
mokestis yra 2 dol. dienai: 
16 dol. vienam asmeniui visam 
stovyklavimo laikotarpiui. 
Esant šeimoje dviem vaikams, 
mokestis sumažinamas iki 28 
dol., o trims — iki 35 dol. Ne 
turintieji užtenkamai lėšų yra 
dalinai arba visiškai atieidži? 
mi nuo mokesčio.

Tėvai prašomi Registruoti 
savo vaikus pas stovyklų ko 
mendantus arba bet kur skau 
čių-tų vadovą iki liepos 1 d. 
įmokant 2 dol. registracijos 
mokestį.

Stovyklų komendantai yra: 
skaučių — Ilona Gražytė, skau 
tų — Vincas Piečaitis. Šeimi 
ninke sutiko būti p. Zublenė.

Visas jaunimas, skautai ir

Nuo kapitoliaus padangės 
TARPTAUTINIAME VALSTIEČIŲ KONGRESE

VAŠINGTONE
Paaiškėjo didelis Amerikos politikos sutrikimas.

Gegužės 30 ir 31 dienomis jos šulų dabartinėje Europoje 
JAV sostinėje', Vašingtone, ir bendrai — Vakarų pasauly 
įvyko reikšmingas Tarptauti 
nės Valstiečių - Ūkininkų Są 
jungos, angliškai vadinamo Iri 
ternational Peasant Union, šeš 
tasis kongresas, kuriame daly 
vavo Albanijos, Bulgaiijos, 
Kroatijos, Čekoslovakijos, Es 
tijos, Vengrijos, Latvijos, Lie 
tuvos Lenkijos, Slovakijos, 
Rumunijos ii Jugoslavijos ūki 
ninkiškųjų - valstietiškųjų są 
jungų, bei kitų organizacijų 
atstovai.

Kongresas be eilinių organi 
zacvijos klausimų bei bėgamų 
jų reikalų, svarbiausia nagri 
nėjo dabartinę tarptautinę bū 
seną ir nagrinėjo bei svarstė 
dabar Vakarų derybas su so 
vietija, vykstančias Ženevoje 
(Geneve). Niekas iš kalbėtojų 
šių temų neaplenkė. Bet ypa 
tingai giliai, prasmingai ii 
virai pasisakė.

MYKOLAIČIKAS IR 
MADARJAGA.

Atvirai konstatuota, kad 
karai eina nusileidimo keliais, 
eina pakalnėn. Konstatuota, 
kad ši politika yra klaidinga, 
tęsinys nesibaigiančių klaidų, 
kurias Vakarai daro pradėję 
tai Antrojoj Pasaulinio karo 
metu ir tęsia dabar.

Dėl to IPU prazidentas
STANISLAV M1KOLAIČIK, 
kuris nepaprastai skaudžiai 
nudegė bandęs iš Londono 
grįžti į Lenkiją ir Maskvoje 
pasirašęs su Rusija šutai tis, 
dabar sako, kad jeigu Vakarų 
valstybės eina į nuolaidas, tai 
laisvajame pasaulyje esą pa 
vergtųjų kraštų atstovai, bū 
tent ūkininkų, kurie ypač jau 
čia sovietijos diktatūros lete 
nos sunkumą, kad visi, nežiū 
rint didžiųjų valstybių nuolai 
dų Maskvos imperializmui, vi 
si turi drauge laikytis ir viso 
mis galiomis spirtis.

Ton mintin Tarptautinės 
Socialdemokratų organizaci 
jos atstovas pabrėžė, kad vi 
soms egzilinėms organizacijo 
ms, kaip socialdem., taip ir 
krikšč. dem. ir kitoms organi 
zacijoms, reikia eiti ranka ran 
kon, nes priešas labai agresy 
vus.

Nepaprastai taiklų ir tikslų 
tarptautinės politikos būsenos 
įvertinimą padarė iš Zinglijos 
atvykęs Oksfordo ir Kembri 
džo universitetų

PROFESORIUS 
MADARJAGA,

vienas tvirčiausių demokrati

Va

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ, 
kuri yra ruošiama š. m. liepos 
mėn. 5 d. pp. Skruibių ūkyje, 
Ponte Fortune vietovėje yra 
tikrai gražioje vietoje. Gražus 
pušynas Ottawos upės pakran 
tėję suteik atvykusioms šven 
tišką nuotaiką, pavėsi, ramy 
bą ir primins mums Palangą, 
Birštoną, Kulautuvą ir Likė 
nūs.

Įvairi programa, kuri numa 
tomą jaunfnui ir senimui, 
sportas ir žaidimai, duos pro 
gos nugalėti ir laimėti vertin 
gų dovanų.

Vietovė yra prie pat Otta 
wos kelio, lengvai pasiekiau' 
nuolat kursuojančiais Montre 
alis-Ottawa autobusais, kas su 
teikia galimybę vietovę pasiek 
ti ir neturintiems mašinų.

Šaulių kuopos v-ba jau iš 
anksto primena ,ir nuoširdžiai 
kviečia aplankyti pirmąją sau 
lių tradicinę gegužinę.
• V. Vilimo, verduniškio, šei 
ma, pasiruošusi išsikelti į JA 
V, į Kaliforinją, kur gyvena 
p. Vilimienės sesuo p. Kilmo 
nienė ir jau ten prieš metus 
persikėlusi pp. Vilimų dukra.
• Dainavoje įsigijo vasarna 
miams sklypus Antanas Gra 
žys, p. Kibirkštiėnė 2 šeimoms 
ir Juozas Piečaitis. Vasarvie 
tė auga.
• Montrealio uosto kontorų 
darbininkai išsikovojo 4% ai 
gų pakėlimą.

Madarjaga sakė: kokia pras 
mė Vakarams eiti į derybas su 
imperialistine Maskva, kad ji 
nė vieno susitarimo nesilaiko 
ir po kiekvienų derybų vis ką 
nors pagrobia? Nėra prasmes 
derėtis ir dėl to, kad faktinai 
nėra su kuo derėtis. Anot. Ma 
darjagos, Anglijos karalienė 
neturi jėgos, bet turi autorite 
tą, o gen. Fianko ir draugas 
Chruščiovas turi jėgą, bet ne 
turi autoriteto. Visi žinome, 
kad Chruščiovo niekas nemy 
Ii, — tat ko bijuoti su juo bet 
kokio •— šalto ar karšto karo? 
Jeigu toks vyksta, tai jis yra 
laisvės įnaudai. Juo didesnis 
tarp Vakarų ir Sovietijos 
įtempimas, juo laisvei geriau. 
Jeigu kiltų didžiausias įtempi 
mas, tai
UŽ LAISVŲ STOTŲ VISI 

ŽMONĖS.
Chruščiovas liktų vienas. Ir 

jeigu reikia pasirinkti laisvę 
ar vargija, tai žmonių masė 
turi tiktai vieną pasirinkimą— 
laisvę.

Lygiagreta šioms mintim^, 
bet kaip griežta priešginylįė, 
išryškėjo Amerikos laikyse 
nos visiškas sutrikimas. Ąflks 
čiau įvykusius šios orgariiza 
cijos kongresus pasveikindavo 
JAV prezidentas, Valst. Sek 
retcąrius; į Kongresą atsilan 
kydavo senatorių, 
parlamento narių, 
kydavo nuoširdžių 
žėjimą reiškiančių 
bar gi iš Valstybės Departa 
mento gautas tiktai ketvirtos 
eilės sekretoriaus sveikinimas, 
o iš Free Europe komiteto net 
niekas eir nepasirodė .. Tat, 
apie Europos laisvę nustoja 
ma net kalbėti. Nenuostabu, 
kad
LIETUVOS DELEGACIJOS 

PIRMININKĖ
ir IPU vicepirmininkė Alena 
Devenienė, .pasakiusi karštu 
kalbą, ją užbaigė klausimu' 
„Quo vadis America?”

Tat šis šeštasis IPU orga 
nizacijos kongresas buvo pir 
mas, kuris išryškino visišką 
JAV užsienio politikos sutriki 
mą. (D. b.)
• Du poetai — H. Radauskas 
ir Nyka - Niliūnas atsikėlė 
dirbti Washington© bibliote 
kon. Washingtono lietuvių ko 
lonija auga ir stiprėja.
• Kabelių fabrikas Panevėžy 
je į metų pabaigą išleisiąs pir 
mąją produkciją.

burmistrų, 
kurie paša 
ir pasigro 
kalbų. Da

• Penktadienį dieviškosios 
Kristaus Karaliaus Širdies 
šventė. Tą dieną A. V. bažny 
čioje iškilmingos šv. Mišios ir 
palaiminimas švenč. Sakramen 
tu bus vakare 8 vai. Po vaka 
rinių pamaldų generalinė ab 
soliucija tretininikams. Ypatin 
gai šia proga Kristaus širdis 
laukia ir mūsų meilės pareiš 
kimo: dalyvaukime šv. Mišio 
se ir šv. Komunijoje. (AV).
• Visą birželio mėnesį, kuris 
yra skirtas ypatingai Kristaus 
Širdies garbei birželinės pa 
maldos AV vyks kiekvieną die 
ną rytais po 8 vai. šv. mišių.

(AV).
• Lietuviai, J. Astrauskas it 
A. Ruzgaitis, Rosemounte pa 
gavo du plėšikus su išplėštais 
daiktias ir 1000 dolerių.
• Pp. Gataučių šeima džiaugia 
si, kad jų dukra (susituokusi 
su anglu) susilaukė antrą vai 
ką.
• Jūrų kelias Šv. Lauryno upe 
visą laiką perpildytas laivais, 
kurių ypač daug susirenka prie 
Welando kanalo Šliuzų.
• B. ir S. Stratkauskai sušilau 
kė sūnaus.

„N. L.”
NAUJAS TELEFONO NR., 

nuo sekmadienio, 
birželio 7 dienos:

DOminic 6-6220
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XEPKIK WSSAAS. METO&t
INDEPENDENT LITHUANIA

Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
Į KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

TARYBĄ SIŪLOMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai — naujos atpigintos

Redaktorius Jonas Kardelis.
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q-, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje ......................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................. $6.00

Yearly Subscription Rales:
Canada ........................... $ 5.0(
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ...........$6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Šį sekmadieni renkame
K. L. B. Krašto Tarybą

DALYVAUKIME RINKIM UOSE VISI. BET KLAUSI 
MAS KĄ RINKSIME?

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Tarybos kaden 
cija pasibaigė. ŠĮ sekmadienį, 
birželio 7 dieną, visoje Kana 
doje lietuviai renka naują 
Krašto Tarybą.

Rinkimuose kviečiami daly 
vauti visi lietuviai, nes Bend 
ruomenės organizacija yia vi 
su lietuvių organizacija — be 
ndirnė, nepartinė, nesrovinė, 
lygiomis vertinanti visokias ti 
kybas ir kitus skirtingus lietu 
vių įsitikinimus. Bendruome 
nės organizacija neatstoja ir 
nepastoja kelio kitoms oi gani 
zacijoms, nes ji visas jungia, 
visoms galimai padeda n vi 
sas traktuoja lygiomis. Bend 
ruomenės organizarija, praei 
tais metais įvykus Pasaulio 
Lietuvių Seimui, yra išplėsta 
į visą žemės rutulį ir apima 
visus lietuvius visuose konti 
tentuose. Bendruomenė yra 
visu lietuvių organizasija. To 
dėl visi lietuviai kviečiami prie 
jos dėtis ir visi kviečiami šį 
sekmadienį, birželio 7 dieną, 
dalyvauti rinkimuose.

Dalyvauti rinkimuose nesun 
ku kiekvienam lietuviui, nes 
jeigu kas dėl kurių nors prie 
žasjių (ar serga, ar toli nuo ko 
lonijos gyvena) negali pats nu 
eiti į rinkimų vietą ir pats sa 
vo rankomis įmesti į rinkimų 
urną voko su kandidatų sąra 
šu, tai tą balsavimą gali atlik 
ti laišku, pasiuntęs balsavimo 
kortelę voke paštu.

Tat, šį sekmadienį, birželio 
7 dieną, visi dalyvaukime KL 
B Krašto Tarybos nnkimuo 
se!

Dabar kyla klausimas: ką 
rinksime ir už ką balsuosime? 
Žinoma, atsakymas gali būti 
visai tikras: kas už ką nori, už 
tą ir paduoda balsą, nes rinki 
mai yra visiškai laisvi ir slapti 
— niekas nesužinos, už ką 
kas balsavo. Bet yra kitas 
klausimas, kuris balsuotoją tu 
retų suorientuoti.

Mat, Pasaulio Lietuvių Sei 
mas centrinę Bendruomenės 
Valdybą išrinko iš Toronto lie 
tuvių kolonijos. Tat Toronto 
lietuviai gavo labai svarbias ir 
labai atsakingas pareigas, ku 
rioms reikia ir didelio tinka 
mų žmonių kiekio. Nois ir pa 
jėgi Toronto lietuvių kolonija, 
bet išrinkus pasaulio Bend 
ruomenės Centrą Toronte, pa 
sijuto perdaug perkrauta už 
daviniais ii darbu. Todėl ir siu 
lo Kanados ietuvių Bendruo 
menės Centrą perkelti į kitą

koloniją. Toronto lietuvių ar 
gumentai rimti. Nors Toron 
tas dabar užima lyg ir centri 
nę tarp kitų lietuviškųjų koio 
nijų padėti, kas yra patogiau 
šia, bet vienos kolonijos tik 
rai negalima perkrauti dar 
bais, — todėl tenka sutikti, 
kad Toronto noras iškelti KL 
B Krašto Valdybą kitą kolo 
niją yra rimtai pagrįstas.

Klausimas tat, į kurią koio 
niją kelti KLB Centras? Da 
bartinei KLB Krašto Valdy 
bai taip įtaigojant ir pakarto 
tinai siūlant, Montreaiis paga 
liau sutiko ir nutarė KLB 
Kraštx> Valdybą perkelti į 
Montreal}, ir tuo tikslu išstatė 
net 9 kandidatus, kad būtų iš 
ko rinkti ir kan bent Valdy 
bos branduolį galima būtų su 
daryti iš rinktų asmenų. Bet 
čia ir iškyla klausimas, už ką 
balsuoti?

Ligšiol dar nėra visai aišku, 
ar Hamiltonas kandidatuoja, 
ar atsisako perimti Krašto V- 
bą, nes Hamiltonas jau keliais 
atvejais buvo sukrutęs KLB 
Centrą perimti iš Toronto, ta 
čiau tas kažkaip nesisekė ir ne 
dėl Toronto nenoro tą Centrą 
Hamiltonui perleisti. Todėl, 
tur būt, dabartinė KLB Kraš 
to Vaidyba pakartotinai siuntė 
savo atstovus į Montreal} ir 
jam siūlė perimti Centrą, bent 
kol Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Centras yra Toronte.

Šios mintys dėstomos ne ko 
kios konkurencijos Montrea 
lio su Hamiltonu tikslu. Visi 
puikiai žinome, kad Hamilto 
nas yra pirmaujanti lietuvių 
kolonija visoje Kanadoje, bet 
taip pat gerai žinome, kad bet 
koks visuomeninis darbas, de 
ja, entuziastų nedaug turi, 
ypač sunkiai susilaukia naujų 
jėgų. Maloniau būtų, kad bet 
kuri kolonija — Hamiltono, 
ar Montrealio, — jei bus per 
keltas Centras, kad iš visos 
Kanados susilauktų platesnės 
paramos, o galutinai Centro 
perkėlimo klausimą spręs jau 
naujoji Krašto Taryba pirma 
me savo plenume. Bet daug pri 
klauso ir nuo to, kurios koioni 
jos bus išrinkta daugiau Kr. 
Tarybos narių.

Visokiu atveju lietuviai kvie 
čiami skaitlingiausiai dalyvau 
ti, nes visdelto KLB Centras 
siūloma kelti, nepalikti Toron 
te, — todėl Montrealio lietu 
viai bent šį kartą turėtų pa 
reikšti ypatingą aktyvumą.

J. Kardelis.

1. Aleliūnas Antanas, 40 m. ūkininkas, St. Williams, Ont.
2. Andruškevičius Kostas, 48 m. agronomas, Montreal.
3. Ankudavičius Algimantas, 30 m. inžinierius, Toronto.
4. Anysas Martynas, 64 m. tarnautojas, Toronto.
5. Augustinavičius Petras, 53 m. statybininkas, Toiouto.
6. Augustinavičius Stasys, 68 m. ūkininkas, Tillsonburg, 

Ont.
7. Augaitis Petras, 42 m. ūkininkas, Tillsonburg, Ont.
8. Aušrotas Vytautas, 36 m. tarnautojas, Toronto.
9. Ažubalis Petras, 41 m. kunigas, Toronto.

10. Bakšys Stasys, 45 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
11. Balzaras Leonas, 55 m. darbininkas, Montreal.
12. Baronas Kazys, 38 m. darbininkas, Hamilton, Out.
13. Basalykas Antanas, 60 m. ekonomistas, Toronto.
14. Borevičius Jonas, 53 m. kunigas, S. J., Montreal.
15. Budreika Povilas, 50 m. agentas, Toronto.
16. Čepas Silvestras, 37 m. vet. gydytojas, Toronto.
17. Čuplinskas Eugenijus, 31 m. inžinierius, Toronto.
18. Dalius Stasys, 38 m. tarnautojas, Hamilton, Ont,
19. Dvilaitis Juozas, 42 m. miškininkas, Toronto
20. Federavičienė Eugenija, 29 m. mokytoja, Winnipeg.
21. Gustainis Jonas, 37 m., mokytojas, Toronto.
22. Indrelienė Ona, 58 m. šeimininkė, Toronto.
23. Januška Petras, 43 m. ekonomistas, Windsor, Ont.
24. Jasinevičius Juozas, 43 m. inžinierus, Toronto.
25. Juozapavičius Stasys, 42 m. agronomas, Toronto.
26. Kardelis Jonas, 66 m. žurnalistas, Montreal.
27. Krištolaitis Juozas, 38 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
28. Kšivickas Jonas, 49 m. inžinierius, Hamilton, Ont.
29. Kęsgailą Steponas, 48 m. tarnautojas, Montreal.
30. Kvedaras Pranas, 43 m. chemikas, Toronto.
31. Liudžius Antanas, 49 m. notaras, Hamilton, Ont.
32. Lukoševičius Petras, 39 m. agronomas, Montreal.
33. Manglicas Kazys, 30 m. sociologas, Toronto.
34. Matulionis Pranas, 49 m. ats. karininkas, Winnipeg.
35. Mališka Izidorius, 41 m. inžinierius, Montreal.
36. Miceika Vladas, 44 m. agronomas, Simcoe, Ont-
37. Matusevičiūtė Izabelė, 52 m. redaktorė, Toronto.
38. Mikšys Jonas, 54 m. mokytojas, Hamilton, Ont.
93. Narušis Elegijus, 58 m. namų savininkas, Toronto.
40. Navikėnas Juozas, 58 m. ats. karininkas, Montreal.
41. Pleinys Jeionimas, 35 m. darbininkas, Hamilton, Ont.
42. Preikšaitis Jurgis. 57 m. inžinierius, Toronto.
43. Rimkus Juozas, 51 m. ūkininkas, Vittoria, Ont.
44. Rudinskas Pranas, 47 m. agronomas, Montreal.
45. Sakalas-Sakalauskas Balys, 44 m. ekonomistas, Toronto.
46. Saplys Bronius, 3 7 m. darbininkas, Toronto.
4 7. Simonavičius Jonas R., 42 m. radio progr. vedėjas,

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

Vyriausia Rinkimų Komisija.

Brangiems prieteliams,

BROLIAMS jocams, 
liūdesio valandoje, jų tėveliui, 

ADOMUI JOCUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

J. Jankus.

realis, kaip didžiausioji kolo 
nija, gali būti visai Kanadai 
etalonu, todėl čia liestuviškų 
jų mokyklų klausimas ir per 
žvelgtinas.

Jeigu Kanadoje, o čia pir 
miausia — Montrealyje, lietu 
viai pradėjo kurtis nuo piaėju 
šio šimtmečio pabaigos, tai pir 
mosios lietuviškos mokyklos

kacijos. Visas lietuvių mokyk 
las, kurių buvo keturios, išlai 
kė miesto Mokyklų Komisija.

Tokių nepaprastai Įspūdin 
gų faktų akivaizdoje yra būti 
na ir nepaprastai malonu su 
minėti, ir tuo pagerbti, tų mo 
kyklų lietuvius mokytojus — 
M. Malinauskaitę, A. BenJžiū 
tę, vėliau — p. Jasutienę, J.

Didelė lietuvių mokyklų šventė
40 IR 10 BE 20 IR 15

Šiemet Kanados Lietuvių 
Bendruomenes organizacija, 
kurios globoje ir paramoje vei 
kia lietuviškos mokyklos, nu 
ni tūlas sukaktuves, reikšmių 
gas sukaktuves, ties kuriomis 
yra prasmės sustoti ir apsižval 
gyti'

Šio straipsnio antraštės skai 
žiu „šarada” mums daug ga 
Ii pasakyti.

jeigu lietuviškoji šeima yra

pirmasis ir pagrindinis lietu 
vybės židinys, tai lietuviškoji 
mokykla yra antrasis ir nema 
žiau svarbus lietuvybės židi 
nys. Labai naudinga tat šia 
prasme peržvelgti šio antrojo 
lietuvybės židinio būseną Ka 
nadoje.

Suprantama, kad mažosios 
lietuviu kolonijos visada ture 
jo ir dabar turi lietuviškai mo 
kyklai veikti sunkumų. Mont

Kanadoje ir būtent — Mont 
realyje buvo įsteigtos tiktai 19 
18 metais. Atseit — bus suė 
ję nuo to laiko jau 4ū metų. 
Verta konstatuoti, kad pzrmie 
ji ateiviai bus išgyvenę apie 
20 metų be lietuviškos mokyk 
los.

Bet po to sekė nepaprastai 
našus ir labai įspūdingas laiko 
tar.pis, kurio metu Montrealio 
lietuvių mokyklos pražydo 
nuostabiai puikiais žiedais. Ka 
dangi Kanada yra demokrati 
nis ir tikrai tolerantiškos vai 
džios kraštas, tai po 1918 me 
tų, kada buvo pradėtos steig 
ti lietuviškos mokyklos, Mont 
realyje pagaliau veikė net ke 
turios normalios, 4—6 skyrių, 
pradžio mokyklos, kurios vei 
kė vien lietuvių dėstomąja kai 
ba, o anglų ir prancūzų kai 
bos buvo tiktai kaip dalykai. 
Šitos lietuviškos mokyklos tu 
rėjo visas valstybinių mokyk 
lų teises ir, jų garbei ir pasi 
didžiąvimui, reikia pasakyti, 
kad lietuviškos mokyklos bu 
vo užsitarnavusios patį gra 
žiausį valdžios įstaigų |vert’ 
nimą, nes. jų mokiniai buvo pa 
rucŠiafcoi augjiaucios ė.val;ii

Alekną, J. Valančiauską, E. 
Budrytę, vėliau — p. Bandžit 
nę, J. Ančių, J. Stulgaitytę, O. 
Leonaitę, P. Tautkų, P. Vaup 
ša, O. Bandžiūtę - Burokienę 
ir M. Arlauskaitę. Kai kurie 
šių mokytojų tebegyvena 
Montrealyje. Garbė jiems ir 
garbė inicatoriams!

Deja, nesutarimai, nesusi 
pratimai, nesugyveniinai pri 
vedė prie to, kad 1934 m. pas 
kutinę lietuvių mokykla buvo 
uždaryta. Montrealio lietuvių 
kolonija 15 metų buvo be lie 
tuviškos mokyklos. Tiktai 19 
49 m., privažiavus naujų lietu 
vių, bandyta atgaivinti tas ma 
kyklas. Deja, permaza buvo 
susipratimo, permaža entu 
ziazmo, todėl pasitenkinta tik 
t*i šeštadieninėmis mokykįo 
mis, kuriose išeinamas sutrum 
pintas lietuviškųjų dalykų kur 
sas. Mes patys kalti, kad netu 
rime normalių mokyklų dėsto 
mąja lietuvių kalba. Bet ir šeš 
tadieninės mokyklos neabejo 
tinai yra tas antrasis žymusis 
lietuvybės žininys, kuris lietu 
vybės išlaikymui turi nepap 
rastai didelį svarbumą ir rei

kainos
Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo mums 
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautiečių, 
Lietuvių Prekybos Bendrovė dabar gali jau tikrai iš esmės 
sumažinti kainas praktiškai visiems tiems daiktams, kurie 
siunčiami j Lietuvą dovanų siuntiniuose. O dabar Bendro 
vei dar malonu pasirodyti visuomenei su savo nauju, padidin 
tu, iliustruotu katalogu lietuvių kalba. Esame taip pat at 
spausdinę katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis. 
Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduota kainos šių 
dalykų:

1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir 

vaikams.
3. Visokių rūšių odos.
4. Gatavi batai.
5. Įvairūs laikrodžiai.

6. Foto aparatai.
7. Hohner akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kai 

nos yra nuo $ 39.00 iki $ 1.120.00.
8. Singer siuvamosios įvairiu tipu mašinos.
9. Auto - knitter — vienintelė mezgimo mašina, kuri tinka 

visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptuosius mezgimo 
siūlus.

10. Olympia rašomosios mašinėlės su šių kalbų raidynais: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų.

11. Vaistai, gaminti Anglijoj, JAV, Vokietijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Prancūzijoj ir Sov. Sąjungoj.
Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria 

kalba rašytus receptus.
Standartiniai siuntiniai
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad 

visados galima gauti dar kainoraštį mūsišių standartinių 
siuntinių, kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntiniu kai 
nos yra tarp $29.00 ir $80.00.

Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiun 

timu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, ku 
rį sudaro 6y2 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar 
moteriškiems kostiumams.

2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) ga 
lite pasiųsti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 paltams.

3. Už $49.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pa 
siųsti 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar mote 
riškiems kostiumams.
O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standard 

nius siuntinius su vilnonėmis medžiagomis, pamušalais, ba 
tais, megztiniais ir kt.

Nuo dabar standartiniu siuntinių medžiagas mums spe 
cialiai gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žy 
mi jose „Made in England“, o tai padidina jų vertę Lie 
tuvoje.

Siuntėjų prekės
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųs 

ti į Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntė 
jams pageidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridė 
ta prekių, pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors 
standartinis siuntinys.

Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš Čia gabenami be pei
krovinėjimų iŠ laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniškai 
per 3-5 savaites. Pageidaujant mes siunčiame ir oro paštu.

Mes užtikriname, kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba nemoka 

mai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame Lon 

done, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebep: įmoka.
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašy 

inu ar pavyzdžiais būna užsakytos.
Mokėjimai
Mokėjimus mes priimame :
a) asmeniniais čekiais,

b) banko čekiais,
c) tarptautiniais piniginais orderiais,
d) britų piniginiais orderiais,
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.
Mes siūlome:

1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntimus pei 
kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių jsipareigo 
jimų paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių
ir kitokių informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su mū 
sų prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugt 
lio lietuvių reikalu sargyboje. Atsiminti taip pat, kad 
didesnė apyavrta mažina kainas ir kad mus remdami jūs 
sutaupote apsčiai savo pinigų.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
1A, Hunt Street, 
London, W. 11 
Great Britain.
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kai Montrealyje, o ir kitose 
lietuvių koloinjose, veikia šeš 
tadieninės mokyklos, palaiky 
damos lietuvybę, vystydamos 
lietuviškąjį susipratimą ir ban 
dydamos kelti ir lietuviškus ta 
lentus, nes be pradžios mokyk 
lų veikia dar ir Augštesnieji 
Lituanistikos Kursai ii, be šių, 
veikia dar ir privačių mokyk 
lų bei studijų, kurie taipgi dir 
ba lietuvybės ir lietuviškos 
kultūros darbą.

Visus lietuviškųjų mokyklų 
mokytojus, mokyklų globėjus, 
rėmėjus ir visus lietuvius, ku 
rie šiokiu ar tokiu būdu pa 
laiko ir remia šio svarbaus lie

mokyklos — buvimą, iŠlaiky 
mą ir veiklą, tenka nuoširdžiau 
šiai sveikinti ir linkėti tvirčiau 
šio ryžto ir nusistatymo ne tik 
tai išlaikyti lietuvišką mokyk 
lą, bet ją plėsti, gerinti ir tobu 
linti, kad ji būtų dar pajėgęs 
nė lietuvių kovoje už būvį ir 
už progresą savo tautinėje ben 
druomenėje

Nuoširdi pagarba priklauso 
ir mokytojams ir tėvams, ku 
rie nors ir nelengvomis sulygo 
mis rūpinasi savo priaugančios 
kartos gražiu lietuvišku auklė 
jimu ir lietuviškojo švietimo 
palaikymu. Garbė jiems!

kšmę. Šiemet sueina 10 metų, tuvybės židinio — lietuviškos J. Kardeli*.
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Tarp spaudos laisvės, 
atsakomybės ir skaitytojo 

RAŠO AL. GIMANTAS
Vertingos diskusijos

skaitytojų nuotaikas, bei palai 
kant nuolatinę korespondenci 
ją su keleto laikraščių skaity 
tojais, gaunasi visiškai priešin 
gas vaizdas ir norėtųsi teigti, 
kad lietuvis skaitytojas kaip 
tik yra labai išprusęs, reiklus 
ir puikiai orientuojasi nei žino, 
ko jis laukia ir pageidauja iš 
savosios spaudos. Kai kurių 
laikraščių tiražų mažėjimas irgi 
kai ką rodo. Ne paskutinėje 
vietoje ir tai, jog kai kurie lai 
kraščiai sąmoningai ignoruoja 
kai kuriuos lietuviškus reika 
lūs, stengiasi juos praleisti ne 
girdomis, arba, nepakankamai 
plačiai paliečia, bijosi „karštės 
nių“, kartais kad ir labai jaut 
rių, kai kam nemalonių, Dėt ne 
galimų išvengti temų... Ir 
skaitytojai, nereikia nė kiek 
tuo stebėtis, gana greitai paste 
bi ir padaro atitinkamas išva 
das. Tuo tarpu ir anksčiau ir 
šiandien, šis autorius drįsta 
tvirtinti, kad, jo nuomone, lie 
tuviškąjame gyvenime negali 
būti neliečiamų temų, negali 
mi prabėgomis praleisti Įvy 
kiai, kartais labai svarbūs ir 
Įdomūs, vien tik dėl to, kad 
jie nepatinka „manąjai pusei“. 
Prie ko veda toks siaurumas, 
nesunku numatyti, bet tik jau 
jokiu būdu ne prie intormaci 
jos lietuviškosios vidaus ii už 
sienio, gerinimo.

Lyg ir atrūgos iš anapus
Skaitytojai tą viską žino ir, 

kai kuriais atvejais, savąsias 
nuomones siunčia žinoti ir re 
dakcijoms. Gerai, jei laikraš 
tis turi skaitytojų laiškų sky 
rių, tokias mintis patiria ir ki 
ti, bet daug laiškų taip ir lie 
ka žinomi vien tik adresatams. 
Kalbėti, kad skaitytojai nėra 
pajėgūs atskirti, kas yra prieš 
laikraščio skelbiamas idėjas, 
yra paprasčiausias savo skaity 
tojų neįvertinimas, o gal net 
ir jų nepažinimas. Ar tai ne 
dvelkia, kad ir mažu atrūgiu. 
tų spaudos „tradicijų“, kurių 
laikosi sovietinamos Lietuvos 
spauda, kuri viena ir tik ji vie

Rrieš kiek laiko Čikagoje 
buvo, labai Įdomios ir nema 
žiau kiekvienam išeivijos lie 
tuviui Įdomios diskusijos tema 
— „Spaudos laisvė ir atsako 
mybė tremties gyvenime“. Ir 
tik labai tenka apgailestauti, 
kad ten keltos mintys, samany 
mai, pasiūlymai, klausimai, ra 
d,o gana menką atgarsį mūsų 
spaudoje. Pačiam ten nebu 
vus, jau tenka pasikliauti ne 
taip jau išsamiomis korespon 
dencijomis.

Malonu, kad tame simpoziu 
me buvo gvildenta ir keletas

< ’ Husimų, susijusių su mūsų
< ./iida, kuriuos jau nekartą te 
ko viešai kelti šio rašinio auto 
riui. Ir anksčiau ir šiandien 
tenka pasilikti prie savojo Įsi 
tikinimo, jog norint pažinti 
mūsų Įvairų gyvenimą, kuris 
nebūtų klaidingai vaizduoja 
mas, būtina skaityti beveik vi 
sus lietuviškus laikraščius, nes 
iš vieno ar dviejų.' deja, pilno 
vaizdo nesusidarysi. Ir tai yra 
vis jau šioks toks nenormalu 
mas. „Dirvoje“ —mb, aprašy 
damas tas diskusijas, sako, kad 
siūlymas dėti daugiau medžią 
gos, prieštaraujančios to lai k 
raščio idėjinei linijai, galbūt 
kartu ją komentuojant, irgi ne

f *0 redakcijų pritarimo, nes 
visų nuomone skaitytojai 

nėra pajėgūs atskirti, kas yra 
prieš laikraščio skelbiamas idė 
jas ir tuo pačiu tai skleistųsi 
skaitytojų tarpe.

Ar skaitytojai tikrai 
nepajėgūs?

Šitoks teigimas, pasirodo, 
jau susilaukė labai greitos re 
akcijos skaitytojų tarpe. Gal 
jis korespondento nebuvo ti 
ksliai formuluotas, bet jei tu 
los redakcijos laiko savo skai 
tytojus, atsiprašant už išsireiš 
kimą, lyg ir kvailučiais, tokių 
galvojimas yra nuostabiai ne 
objektyvus ir, daugumoje žvel 
giant, smarkiai atsilikęs nuo 
realaus gyvenimo. Ne kartą 
pačiam rašant panašiomis te 
momis ir eilę metų stebint 

na (užpakaly „visažinanti1' 
partija) geriausiai žino, kas ga 
Įima duoti ir ko ne savo skai 
tytojams, kuri neklystamai ži 
no, kod „jos skaitytojai nėra 
pajėgūs atskirti“.

Mūsų skaitytojų platūs 
akiračiai.

Absoliuti dauguma lietuvis 
kūjų laikraščių skaitytojų, vis 
vien, vienu ar kitu būdu kas 
dien susiduria su gyvenamojo 
krašto spauda. Vieni ją seka 
labai akyliai, kita dalis, gal 
mažesnė, netaip rūpestingai, 
bet visvien jau gana gerai 
orientuojasi ir žino, kaip pa 
teikiama informacija span 
dos laisvę gerbiančiuose ir ją 
suprantančiuose kraštuose. 
Nebūtinai mums reikia aklai 
sekti didžiosios spaudos pavyz 
d*žiu, bet tarp grynai specifi 
nių lietuviškosios spaudos už 
davinių, tarp europinės ir šio 
kontinento spaudos, vis jau 
turi būti rastas vidurys, kuris 
lietuviui išeiviniui būtų geriau 
šia priimtinas. Ar nebūtų klai 
da, kaip Chicagos diskusijo 
se buvo iškelta, galvoti, kad 
lietuviškoji čia esama spauda 
yra neginčijamai europietinė? 
Ar tai nereikštų tam tikro ati 
trūkimo nuo gyvenamojo mo 
mento ir vietos? Juk kas gera 
Europoje ar Europai, nebūti 
nai jau turi prigyti ir būti 
naudinga visai skirtingoje ap 
linkoje ir reikalavimuose. 
Kaip lygiai būtų tiesa, kad 
amerikinio laikraščio pavyz 
džiu tvarkymas kurio nors lai 
kraščio Europoje, vargiai ar 
turėtų ten pasisekimą it kažin 
ar būtų tinkamas.

Žinoma, pilnai tenka sutikti 
su anų diskusijų metu iškeltu 
teigimu, kad laikraščiams kry 
ptį ir toną turi duoti leidėjai 
ir redakcijos, o ne minia. Bet 
su laikraščių skaitytoją pagei 
davimais vis jau, bene iki tarn 
tikros ribos, turėtų skaitytis 
ir patys laikraščiai. AIšku, tai 
jau žymiai sunkiau pasekiti, 
jei vien tik tegalvojama apie 
savo laikraščio skaitytojų ne 
pajėgumą... galvoti.
• Juzefą Stankewicz, Lenki 
jos gyventoja, sulaukė 139 
metų amžiaus. Jos sveikata 
gera.
• Paskutinis Igno Šeiniaus 
veikalas „Vyskupas ir vėl 
nias“, jau spausdinamas.

Kas gi, pagaliau, trukdo?
VESELAUSKAS

rą yra nereali ir nepriimtina, 
tai yra grynai jų reikalas. Jei 
gu hondurininkai nusispręstų 
emigruoti, tai ir hondurininka 
ms niekas neturėtų teisės kai 
bėt tuo tonu, kuriuo piabilo p. 
L. Dambriūnas vilniečiams. 
Nevažiavimo priežasčių gali 
būti Įvairių, ir jeigu vilniečiai 
lietuviai būtų atsakę tik vienu 
žodžiu „nenorime“, ir tuo ar 
veju jie būtų buvę teisūs. Pri 
leiskim, kad vilniečiai lietu 
viai netyrė sąlygų vietoje, Bri 
tų Hondūre, nestudijavo lite 
ratūros, liečiančios B. Hondu 
rą ir taip pat nestudijavo ko 
lonijų klausimo aplamai, — 
visdėlto ir tuo atveju, vilnie 
čiai yra teisus, nes yra visiš 
kai logiška, jei žmonės atsisa 
ko emigruoti Į kraštą, kurio 
jie visai nepažįsta. Dabar aš 
pastatysiu tuos pačius klausi 
mus p. L. Dambriūnui, ai jis 
tyrė sąlygas vietoje Br. Hon 
dure, ar studijavo literatūrą, 
liečilančią B. Hondūrą ir taip 
pat ar jis išstudijavo kolonijų 
kūrimosi klausimą aplamai? 
Turbūt ne. Tai kodėl gi p. L. 
Dambriūnas, kuris nepažįsta 
Britų Hondūro, taip drąsiai 
priekaištauja lietuviams vilnie 
čiams dėl jų nenoro emigruo 
ti į Britų Hondūrą?

Pati emigiacija yia reali. 
Ji yra galimybių ribose. Gali 
ma ją įvykdyti. Prof. Pakštas 
tvirtina, kad reikės gyventi 
primityviškai. Hondurininkų 

tvirtinimas, kad sukursime 
„atsarginę“ Lietuvą su valsty 
bine lietuvių kalba, kad tą „et 
ninę” teritoriją vėliau perlei 
sime Lietuvai, yra neberealu. 
Žmonės, kurie būtų pasiruošę 
emigracijai į Britų Hondūrą, 
tikrai privalėtų būti dėdingi 
tiems asmenims, kuue rašo 
straipsnius apie Britų Hondu 
rą. Straipsniais norima pagei 
bėti, bet netrukdyti, nes kiek 
vienas privalo suprasti, kad su 
interesuotas tąja emigracija 
turi pilną pasirinkimo teisę, 
bet straipsniai tiek palankūs, 
ar nepalankūs emigracijai pri 
valo būti logiškai parašyti, pa 
remti sveika galvosena ir su 
teikti nors ir mažų iaiormaci 
jų, tuo tarpu, jokiu būdu str 
aipsniai neprivalo būti propa

RAŠO VLADAS
Britų Hondūro lietuviško 

sios kolonizacijos reikalu lie 
tuviškoje spaudoje galima už 
tikti tikrai kęstų straipsnių. 
Šių metų, gegužės men. 6 d. 
„Neprikl. Lietuvos“ numery 
je tilpo p. L. Dambriūno str 
aipsnis, pavadintas „Kodėl 
trukdomas geras samany 
mas? Pagrindinis stiaipsnio 
tikslas būtų lyg ir lietuviško 
sios emigracijos propagavimas 
Į Britų Hondūrą. Prirašyta 
pusė spausdinto puslapio, tik, 
deja, nė puses žodžio apie pa 
tį Britų Hondūrą. Smarkiai 
puola vilniečius lietuvius, kai 
tindamas juos, kad lietuviai 
vilniečiai „trukdo“ gerą suma 
nymą, nes atsisako emigruoti 
į Britų Hondūrą. Visas straips 
nis suklijuotas iš priekaištų ir 
pamokslų.

Atsisakyti emigruoti — p. 
I« Dambihmui reiškia „truk 
dyti gerą sumanymą, Greičiau 
šiai ir pats p. L, Dambnūnas 
šį* straipsni rašė ne is Britų 
Hondūro žemės, taigi, reinian 
tis jo paties logika ir p. I , 
Dambriūnas trukdo gerą su 
manymą, nes ir jis neemigruos 
Į Britų Hondūrą. Šio mano 
straipsnio tikslas nėra rašyti 
apie patį Britų Hondūrą, nes 
jau esu rašęą ir kartoti nebe 
norčiau. Šiuo straipsniu kaip 
tik norėčiau pavaizduoti, kad 
yra žmonių, kurie mėgsta ra 
šyti pamokslus labai nevieto 
je ir kad jie su tais savo pa 
mokslais lenda ten, kur yia vi 
sai ne jų reikalas. Tekstualiai 
pakartosiu p. L. Dambriūno 
žodžius: „Vilniečiai i tai atsa 
ko Kategoriškai, kaip kiįviu 
kirsdami. Bet iš kur jie tai 
žino? Ar jie ištyrė reikalą vie 
toje, B. Hondūre? Ar jie iš 
studijavo litciatūrą, liečiančią 
B. Hondūrą? Ar jie studijavo 
kolonijų kūrimosi klausimą ap 
lamai? Turbūt ne. O teigia vis 
dėlto kategoriškai".

Ar p. L. Dambriūnas nega 
Ii dar suvokti, kad kiekviena 
organizacija, o taip pat ir ats 
kiras asmuo savo reikalų sp 
rendime turi pilną teisę savo 
reikalus spręsti. Kuriems ga 
lams šie pamokslai? Jeigu vii 
niečiai lietuviai nusprendė, 
kad emigracija į Britų Hondu

RUSUOS RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 18 d. Kremliuje 
prasidėjo Rusijos ir jos oku 
puotų kraštų rašytojų su važia 
vimas. Jį atidarė K. Fedin, o 
pagrindinę kalbą apie rašyto 
jus ir jų darbus pasakė gen. 
sekretorius A. A. Surkov.

Kiek leidžia diktatūrines są 
lygos, ir rašytojų suvažiavi 
mas, kaip ir visi suvažiavimai 
diktatūros šalyje, yra tiktai 
vienas formalumas. Jų tikslas 
— pritarti tam, kas diktatu 
ros padiktuota. Todėl Surkov 
smvl'kė revizionizmą, atmetė 
laisvų žmonių laisvą kūrybą, 
dar kartą paspardė Pasterna 
ką (girdi: „Ideologiniai „šal 
tojo karo’’ ginklanešiai naudo 
josi visomis priemonėmis nu 
traukti arba sumažinti mūsų 
kontaktų sferą su kapitalisti 
nių kraštų rašytojais tai spe 
kukuodami Vengrijos Įvy 
kiais, tai paskutiniais laikais 
organizuodami reakcinį švil 
piašokį dėl pašalinimo B. Pa 
sternako už išdavikišką elgc * 
sį, nevertą sovietinio rašytojo 
vardo“) ir galų gale „mušė 
nužemintus poklonus” drau 
gui Nikitai Chruščiovui, jau 
pakeltam į asmens kulto die 
vukus. Visą savo kalbą A. 
Surkov pabaigė pašhaužini'š 
ku keliaklupsčiavimu ir nuže 
mintos ištikimybės pareiški 
mu partijai, per brangų drau 
gą pirmąjį partijos sekretorių 
Nikitą Chruščiovą. Tokio šly 
kštaus ir absoliutiškai be sa 
vo nuomonės, su nors mažu 
stuburkauliu, be kurio nė vie 
nas rašytojas neagli būti rašy 
toju, dar neteko skaityti, kaip 
yra paskelbta „Pravdos” nr. 
139(14898). Jau visiškai nu 
smukdyto ir visiškai pavergto 
A. Venclovos kalba Lietuvos 
rašytojų suvažiavime, nepaly 
ginamai ir kūrybingesnė, ir 
rašytojiškesne, ir žmoniškes 
nė. O Surkov viso šimto 
procentų pašliaužinis. Ką gi 
gera tokie žmonės gali sukur 
ti! Ir kokia kančia pavergtu 
tautų rašytojams būti po to 
kių satrapų padu! 
($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& 
gandinio pobūdžio t. y. per 
šant ar atkalbinėjant, o dar 
mažiau straipsnis neprivalo 
būti paremtas pamokslais ir 
priekaištais.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

ŠEŠTASIS SKYRIUS — MASKVINĖ STOVYKLA
18.

, A 5
Praėjo rugpjūtis, baigėsi rugsėjis. Pakibo neišvengiamo 

ji. Artėjo žiema, o žmonių būvyje panašu Į žiemišką apmi 
rimą, išanksto apspręsta, kas buvo ore ir visų lūpose. Rcl 
kėjjo ruoštis šalčiams, atsargas maisto, malkų. Bet materia 
lizmo triumfo dienomis medžiaga iškito į sąvoką, maistą ir 
malkas pakeitė mitybos ir apšildymo klausimas. Miestų 
žmonės buvo bejėgiai, kaip vaikai besiartinant nežinomybei, 
kuri pakeliui nuverčia visus nusistovėjusius įpratimus, pas 
kui save palikdama sunaikinimą, nors tai buvo miesto vai 
kas ir miestiečių padarinys. Aplinkui vyko šnektos it apsi 
gaudinėjimai. Kasdienybė dar luošavo, kapornojosi ir se 
nu įpratimu dar vis slinko pirmyn. Bet daktaras mate nepa 
spalvintą gyvenimą. Nuo jo negalėjo pasislėpti nuospren 
dis. Savo ir savo aplinkumą jis laikė apspręsta. Pryšaky bu 
vo bandymai ir gal būt net žuvimas. Suskaičiuotosios, jie 
ms likusios dienos tirpo bematant. Jis išeitų iš proto, jeigu 
ne kasdieninės gyvenimo smulkmenos, darbai ir rūpesčiai. 
Pati, berniukas, būtinumas gauti pinigų buvo jo išganymas, 
N kasdieniška, kuklu, buities reiškiniai, tarnyba, ligonių 
mkymas. Jis suprato, kad jis tiktai nykštukas prieš atei 

ties mašinos milžiniškumą, mylėjo tą ateitį, bet bijojo, ir 
paslapčiomis ja didžiavosi, ir paskutinį kartą, kaip atsisvei 
kinimui, godžiomis įkvėpimo akimis žiūrėjo Į debesis, me 
džius, j praeinančius gatve žmones, Į didelį besikankinantį 
nelaimėse rusų miestą, ir buvo pasiryžęs save paaukoti, kad 
tiktai būtų geriau, ir nieko negalėjo padaryti. Šį uangų ir 
praeivius jis geriausia matė vidugatvyje, kirsdamas Arba 
tą ties rusų gydytoji) draugijos vaistine, prie Starokonlušen 
no kampo.

Jis vėl įstojo dirbti į tą pačią ligoninę. Ji tebesivadino 
senu Krestovozdvižensko vardu, nors to vardo draugija bu 
vo išformuota. Bet ligoninei dar nebuvo sugalvotas tinka 
mas vardas. Joje jau vyko atsluogsnėjimis. Santūriems, ku 
rių bukaprotiškumas daktarą piktino, jis atrodė pavojingas: 
žmonėms, politiškai nusižengusiems toli, nepakankamai rau 
donas. Taip jis atsirado nei tarp vienų, nei tarp ktių, nuo 
vienų nutolo, prie kitų neprisiartino. Ligoninėje, be tiesio 
gių pareigų, direktorius jam užkrovė statistinės atskaitomy 
bes priežiūrą. Kokių anketų, kokių apklausinėjamųjų lapų 
ir blankų jis turėjo peržiūrėti, kokių reikalaujamuju žinių 
tiekti! Mirtingumas, susirgstatumo augimas, bedžiaginė 
tarnautojų padėtis, jų pilietinio susipratimo ir dalyvavimo 

rinkimuose laipsnis, kuro pareikalavimo nepatenkinamumas, 
kaip ir maisto bei medikamentų, — viskas domino centrinę 
statistikos valdybą, į visus klausimus buvo reikalaujamas at 
sakymas.

Visa tai daktara sdirbo prie savo stalo ordinatorinėje. 
Ant jo stalo gulėjo krūsnys išgrafuoto įvairių formų ir pavi 
dalų popieriaus. Nutrukdamas laiką, be savo užrašų medici 
nos darbui, jis čia rašė savo „Žaidimą žmonėmis“, niūrų die 
nyną arba tų laikų žurnalą, kurį sudarė proza, eilės ir viso 
kios pastabos, įtaigotos sąmonės, kad pusė žmonių nustojo 
būti patys savimi ir nežinia, ką vaidina.

Šviesi saulėta ordinatorinė baltai išdažytomis sienomis 
buvo užlieta gelsvais auksinio rudens saulės spinduliais, kuo 
pasižymi ruduo, kai rytais pasirodo šalnos ir į praretėjusių 
miškų margumą atskrenda zylės ir šarkos. Dangus tokiomis 
dienomis pakyla Į didelį augštumą ir per permatomą skaid 
rų dangų tysta iš šiaurės ledinis tamsiai mėlynas skaidru 
mas. Pakyla matomumas ir girdimumas visko, kas yia pa 
šaulyje. Atsidaro visos, erdvės tartum duoti kelią matomu 
mui per visą gyvenimą daugeliui metų pirmyn. Tokia švie 
sa švietė ordinatorinėje, šviesa anksti sestančios ludeninės 
saulės, sodri, stiklinė ir vandeninga, kaip alyviniai baltieji 
obuoliai.

Daktaras sėdėjo prie stalo, dažė plunksną i rašalą, gal 
vojo ir rašė, o pro didelius ordinatorinės langus skrido kaž 
Kokie tylūs paukščiai, mėtydami Į kambarį, judančias (lakta 
ro rankas, krūsnis blankų, grindis ir sienas taipgi tylius ir 
tyliai nykstančius šešėlius.

— Klevo lapai krinta, — pasakė įėjęs prozekotrius, bu 
vęs stambus vyras, kurio oda nuo sulysimo dabar kabojo mai 
šais. — Jį lijo lietus, purtė vėjai ir negalėjo priveikti. O ką 
padarė viena rytinė šalna!

Daktaras pakėlė galvą. Tikrai, skraidžiusios pro langą 
tylios paukštės buvo klevo lapai, plasnojusieji ore ii oranži 
nėmis žvaigždėmis kritusieji toliau nuo medžio ant pievos.

— Langus užkitavo? — paklausė prozektorius.
— Ne, — atsakė Jurij Andrejevič ir tęsė rašymą.
— Kodėl taip? Jau metas.
Jurij Andrejevič, įsigilinęs rašyman, nieko neatsakė.
— Ech, Tarasiuko nėra, — tęsė prozektorius. — Auk 

sinis buvo žmogus. Ir batus pataiso ir laikrodį. Ir viską pa 
daro. Ir viską gauna. O užkituoti teikia.

— Medžiagos nėra.
— O jūs pats. Štai receptas. — Ir prozektorius paaiš 

kino, kaip reikia padaryti kitą iš aliejaus ir kreidos. — Bėt, 
ką čia su jumis. — Per kiek laiko jis pasakė :

— Akis sugadinsite. Tamsu. Ugnies neduos. Eikime 
namo..

— Dar truputį padirbėsiu.
— Jo žmona čia ligoninės auklė. ," r
— Kieno ?

— Tarasiuko.
— Žinau.
— O jis pats nežinia kur. Per visą žemę laksto. Vasa 

rą dukart lankėsi. Į ligoninę buvo užsukęs. Dabai kažkur 
kaime. Kuria naują gyvenimą. Tai iš tų kareivių bolševikų, 
kuriuos jūs matote bulvaruose ir traukiniuose. O norite su 
žinoti paslaptį? Pav. Tarasiuką? Klausykite. Tai visko 
amatorius. Viskas jam kelia aistrą. Pamėgo ir kariją. Gink 
las — jėga. Ginkluotas žmogus jau ne paprastas žmogus. 
Senovėje tokie eidavo į plėšikus. Pabandyk iš jo atimti gink 
lą. Tuojau išgirsi šauksmą: „Pasukti durklą“ ir tt. jis ir pa 
suko. Tai jums ir visa pasaka. Ir visas marksizmas.

— Ir be to tikriausis, iš paties gyvenimo. O jūs ką gal 
vojate?

— Na kaip krosnininkas? — paklausė prozektorius po 
kaikurios tylos.

— Ačiū, kad rekomendavote. Įdomiausis žmogus. Apie 
valandą laiko kalbėjom apie Hegelį ir, Benedetto Kroce.

— Na kaip gi! Heidelbergo universiteto daktaras. O 
krosnis?

— Ir nekalbėkite.
— Reiškia nepataikė. Ech, nėra Tarasiuko! O jūs pa 

kentėkite. Ne per vieną dieną pastatyta Maskva. Krosnį 
kūrenti tai ne rojaliu skambinti. Reikia pasimokyti. O mai 
kų turite?

— O kur jas paimti?
— Aš jums cerkvinį sargą atsiųsiu. Malkinis vagis. 

Tvoras ardo malkoms. Arba bobą - marintoją.
— Kodėl marintoją? Pas mus blakių nėra.
— Ne blakės, o malkos. Pas ją viskas pastatyta ant 

komercinio pagrindo. Namus ir rentinius superka kurui- 
Rimta tiekėja. — Jie ėjo namo. — Nesuklupkite. Tamsybe. 
Būdavo užsimerkęs pereidavau šitas vietas, o dabar pradėjo 
griauti tvoras ir dieną nieko nepažįstu. Bet už tai kokie kam 
peliai atidengti! Empyriniai nameliai krūmuose, apskriti so 
diniai stalai, apipuvusieji suolai. Anądien aš einu per toki' 
dykyne. Senutė krapštosi žemėse. „Padėkdie, sakau, se 
nele. Sleikų jieškai, žuvauti”?” Žinoma, juokaudamas. O 
ji rimčiausiai: „Ne, ne, batiuška, — šampinjonai”. Ir, teisę 
bė, miestas pasidarė kaip miškas. Kvepia papuvusiais lapai ., 
grybais.

— Aš žinau tą vietą. Sako, ten plėšia, išrengia. Nuvcl 
ka, ir jieškok vėjo laukuose.

— O žibintai kaip silpnai šviečia. Ne veltui mėlyne^ 
pakiuose vadina žibintais. Tamsūs, kaip žibintai.

6
Tikrai čia daktarą persekiojo visoki atsitikimai. Vly 

vą rudenį, prieš spalio kovas, tamsų ir šaltą vakarą jis užsi 
dūrė ant žmogaus, gulėjusio skersai trotuarą. Žmogus gu 
Įėjo išsimėtęs, retkarčiais sunkiai vaitojo. Galva jo buvo 
kruvina. Neabejotina, kad tai buvo ginkluoto užpuolimo au
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Motina
tautosakoje ir gyvenime

DR. MARIJOS RAMONIENĖS PASKAITOS MINTYS 
MOTINOS DIENOS PROGA

AMŽINOJI MOTINA
Kai miršta žmona, sesuo, 

„jos keliauja į vėlių kalnelį į 
Į Dausas“, kur tęsia toki pa
gyvenimą. Bet motina ir rno 
čiutė priima ir globoja savo 
vaikus, anūkus, kai jie „baigia 
žemės kelionėlę“. Kai motinai 
miršta kūdikėlis, ji prašo savo 
mir. motiną: „Mano motynėle, 
pasitik ir priimk mano sūneli, 
ateinantį, o panešiok ant bal 
tų rankelių mano mažiukei), 
nieko neišmananti, be kalbe 
lės, nei ant kojelių nepastaty 
tą, tu pavedžiok, tu išmokyk*’. 
Kiekvieną anksčiau ar vėliau 
nugali baisus priešas — mirtis. 
Tautosakoj tik motina savo pa 
sakojimu ir meile vaikams jvei 
kia mįrtį. Kada kūdikis jos 
reikalingas, jei nėra kam jo pi i 
žiūrėti, kai jis verkia bejėgis 
kai, jo balsas pasiekia jos šir 
dį ir giliam grabe. Ir ji tiesiai 
pakyla. Vaiko šauksmas jai 
daugiau reiškia nei amžiną ra 
mybę, ji nutraukia mirties sai 
tus: „Ji vis savo mažąjį bežin 
dydama, nuo kapinių namo ir 
vėl ant kapinių eina“.

Dar Basanavičiaus lamais 
žmonės tikėjo ta motinos ga 
lia: „Mesiknyčioj, Piliakalnio 
parap. Vingilienė, mirdama, pa 
liko mažą ir pareidavo vaka 
rais po šermenų tą pažindyt, 
ką stuboj esantieji matydavo 
duris atsidarant ir ją į vidų įže 
ngiant tad prie vygių atšilčiau 
pihntkūdikėlį žindant“.Kartais 
mirdama motina prašo savo vy 
ro prižiūrėti vaiką. Ji vis kar 
toja, kiek kenčianti matyda 
ma jį nenumaudytą, nep*penė 
tą, neapvalytą. Jei tėvus prade 
da vaiku rūpintis, ji grįžta jam 
padėkoti ir daugiau jau nebe 
ateina.

Jei pamotė skriaudžia mažių 
lėlį, motina ateina, jai prikai 
šioja, ją gązdina ir net bau 
džia ją. „Mokytojo pati mirda 
ma 2 kūdikėliu paliko; kai jis 
kitą pačią vedęs buvo n šioji 
vaikų nežiūrėjo, tai ji iš po gal 
vos priegalvius išplėšė, pata 
lūs išmetė ir ją pačią ant že 
mės išvertė”. Motina ateina ir 
vaikų darbų pabaigti, jei jie

PAMOTĖ.
Pasakose ji visada pamotė 

raganėlė. Tai psicholog. ir eko 
neminė priežastis. Pirmagi 
mis yra paveldėtojas, tai ant 
rosios vaikai jausis nuskiiaus 
ti. Mergaitė irgi nenori našlio. 
„O tu seni, našly, iš po juodo 
debesėlio pas mane atjojai... 
Kur našlelis sėdėjo su ražu iš 
trinsiu“. „Tykiai, tyiciai Ne 
munėlis teka, o dar tyliau mūs 
sesulė verkia. Sesut, oesut, ko 
taip gailiai verki? — Žada ma 
ne už našlelio duoti“... •

BE MOTINĖLĖS.
Sunki siratos dalia. Jos vie 

na paguoda motulės kapelis. 
„Aisiu ant kalnelio, „Ant motu 
lės kapo, Pasiskųsiu motulei, 
Kų vyrgdžia žmonys Many si 
rately, Pabarkie susiedelius, 
Kad nesibartų, Blogai nckal 
betų“.

Ji sunkiai dirba ir nėra lai 
ko kraiteliui krauti.
Jos svirnelis nesukrautas, 
Jos darželis neaptvertas, 
Jos drobelės nesnaustos, 
Pasogėlės nesuougytos“.

Piktoji pamotė kankina naš 
laitėlę ir dainoj ir pasakoj. Ir 
Dievulis gerąją našlaitėlę ap 
dovanoja visom dorybėm ir ne 
paprastu grožiu. Ir pavyd pa 
motė (dažniausia — ragana), 
įkinko visas piktąsias jėgas, 
kad jos bjauii duktė pasinau 
dotų našlaitėlės Įgytais turtais.

Bet motulė iš augščiau parii 
pina jai pagalbos, draugų ir 
gerų gamtos jėgų: žvaigždės 
pinigų pavidalu puola j jos glė 
bį; šaltinio vanduo pavirsta Į 
.vyną. Tanios išmintis visada 
.nubaudžia už blogus darbus: 
Įkilnus ir geras visada gale lai 
mi: iš gulbės ji virsta jauna ka 
Taliene, o pamotė bei jos dūk 
xa žiauriai nubaudžiamos.

Našlaitė paklusni motules žo 
džiams kadaise girdėtiems ge 
rajam pavyzdžiui. Motinos au 
įdėjimas, išlavinimas ir po mir 
ties yra palaima dukrai. Ji my 
įima kitų žmonių ir paukščių 
ir gyvulių. Tuo būdu gamta 
maža dalimi stengiasi atstoti 
motiną, padėti, paguosti. 

nespėja dieną padaryti: . ,,Po 
jos palaidojimo, vieną vakarą 
išėjus arklių ganyti, jau prieš 
pusiaunaktį juos parvedžiau, 
tai pamačiau savo mamatę su 
skepeta apsiglobus nuo kieties 
ateinant“.

Motina neatskiriama nuo 
vaikų, jei jie reikalingi pagar 
bos; nei gamtinės, nei antgam 
tinės jėgos jos nesulaikys. Ji 
atiduoda savo akis neregiui jos 
našlaitėliui. Ji pakelia didžiau 
sius skausmus ir sunkenybes. 
Ji jieško pasimetusio vaiko, 
jau jai alpstant iš nuovargio ir 
šalčio, mirtis pripažįsta jos au 
kos jėgą ir grąžina gyvą vai 
ką'*...

Kitoj pasakoj motinai prigy 
ja nupjautos rankos, kai ji no 
ri gelbėti skęstanti savo vaiką. 
Meilė yra nuostabi gėlė, bet lie 
tuvės motinos meilė tautosa 
koj turi jau dieviškumo atspin 
dį. Gulbę, karaliaus pačią, su 
vylioja padangės pločių laisvė, 
bet kasnakt ji grįžta savo sūne 
lį maitinti. Iš tikrųjų motina 
nejaučia nei laimės, nei laisvės 
atsiskyrus nuo vaikų. Aišku, 
dėl vaiko gerovės ji pakęs ir 
atsiskyrimą ir sunkumus ir ne 
laisvę. Ji yra ta saugojanti uo 
la, kurios šešėlis lydės kiekvie 
ną vaiko žingsnį. Jei vaikas 
laimingas ir ji jam nereikalin 
ga, ji tyliai džiaugsis jo laime, 
bet jei jis pateks į vargą, jį pa 
vojų, ji pirmoji pripuls jį gel 
bėti. Pamiršdama save visiškai 
nežiūrėdama paniekinimo, ji 
viską paaukos vaikui. Mūsų le 
gendos, pasakos, garbina tą 
kuklią ir nedrąsią moterį kaip 
motiną nemaraus atsidavimo 
savo vaikams, kaip spindinti 
amžinybės simbolį.

PROF. K. PAKŠTAS 
pakviestas į naują ekspedici 
ją į Britų Hondūrą. Ekspedi 
cija truksianti apie du mene 
siu ir išplauksianti savo laivu, 
bet profesorius dar abejojąs 
dėl savo sveikatos.
• J. Šimkus, buvęs Pulgio An 
driušio kolega Žiburėlio bend 
rabutyje, prastai įvertina „Ti 
pelį”, — esą nėra nei romano, 
nei juoko.
• Kas antri metai i engiami 
Pabaltijo muzikos festivaliai. 
Šiais metais festivalis bus Vii 
niuje. Koncertuose dalyvaus 
geriausi Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos muzikiniai kolekty 
vai.

PIRMOJI LIETUVIŲ DAIKULTURLVtifKRO^IKA LININKŲ PARODA1 NAU
’ JCa JLjZAI™ U VzvLi

REIKALINGAS IR KIEKVIENAM PRIEINAMAS 
LAIKRAŠTIS

Naujas Gimtosios Kalbos numeris.
Ką tik pasirodė „Gimtoji 

Kalba” 1959 m. Nr. 1(3), ben 
drinės kalbos laikraštis, LKD 
organas, leidžiamas JAV LB 
Kultūros Fondo, redaguoja 
mas P. Joniko, A. Salio ir P. 
Skardžiaus. Turinys įvairus 
ir vertingas.

P. Joniko straipsnyje „Kai 
bos reikšmė tautai” platokai 
išdėstoma gimtosios kalbos 
reikkmė tautinės beneįruome 
nės vienalytiškumui. Nurodo 
ma, jog netikslu yra kūdikį ša 
lia gimtosios kalbos mokyti ir 
svetimosios. Straipsnis baigia 
mas išvada: tautybei išlaiky 
ti kiti tautiniai bruožai negali 
atstoti gimtosios kalbos.

L. Dambtiūnas, neginda 
mas saikingo tarptautinių žo 
džių vartojimo, pasisako prieš 
madingus skolinius šiuo metu 
Lietuvoe iš rusų, Amerikoje 
— iš anglų k. Konkrečiai pa 
rodoma daugelio tokių skoli 
nių nelietuviškumas ir turimie 
ji jų lietuviški atitikmenys.

P. Skardžius paryškina 
„prasmės** ir „reikšmės“ skir 
tumus ir iškelia retesnės dary 
bos daiktavardžius iš daikta 
vardžių su priesaga -urnas: po 
numas, bedievumas, raganų 
mas, tinginumas. . .

Toliau pateikiama bent pen 
ketas puslapių įvairesnių žo 
džių, kurių dažnas nežino ar 
bus pamiršęs, pavyzdžiui: an 
tavas (kaliošas), ardas (ne 
tvarka), aukauti (aukas rink 
ti), iškirptė (dekolte), kyra 
(įkyrus žmogus), krapštas 
(kas ilgai krapštosi).

Klausimų kraitelėje kalbi 
ninkai išaišikna, kada vartoti 
na „atspausdinti“ ir „išspaus 
dinti" ; kas pirmoj eilėj. teikti 
na: „pagalba“ ar „pagalba“; 
kada rašytina „Bažnyčia", ka 
da „bažnyčia“; Tito ar Titas 
ir kt. Spaudos apžvalgoje su 
trauktai pateikiamos spaudoje 
pasirodžiusių kalbinių straips 
nių mintys.

P. Skardžius recenzuoja A. 
Margerio knygą „Amerikos 
lietuviai ir angliškųjų skolinių 
žodynas", Pripažindamas jos 
svarbą užsienio lietuvių įstoti 
jai. D. Velička paliečia kai ku 

rias „nosines”, P. Orintaitė 
su Skardžiumi dar kaitą pasi 
keičia mintimis, ar nevertėtų 
suderinti mūsų vartojarnuo 
sius literatūrinius Įvardus su 
angliškaisiais.

Kaip regime iš turinio, Gini 
toji Kalba reikalinga kiekvie 
nam, kuris rūpinasi lietuvių 
kalbos taisykligumu. Išeina 
keturis kartus per metus, me 
tams kaina i dol. Adresas: 
Gimtoji Kalba 1602 So. 48 
Court, Cicero, Ill. Dar galinta 
gauti visus išėjusius nume 
rius.

• Išėjo iš spaudos: J. Baltušio 
„Kas dainon nesudėta“, V. Mi 
liūno pjesių rinkinys „Vidur 
dienio debesys“, R. Budrio ke 
lionės po Užkarpatę įspūdžiai 
„Eglės debesis šukuoja“, lavių 
rašytojo E. Vilko apsakymai 
„Rudens dienomis“ ir ameri 
kiečių rašytojo E. Naito apy 
saka „Lesė grįžta”.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA 

PASKIRTA 
KAZIUI BRADONUI

Gegužės 16 Brokiyne, N. 
N., įvyko Lietuvių Rašytojų 
Dr-jos sudarytos jury komi 
sijos posėdis 1958 metų gro 
žinei literatūros knygai pre 
mijuoti.

Jury komisija balsų daugu 
ma 500 dol. premiją paskyrė 
Kaziui Bradūnui už jo eilėraš 
čių knygą „Morenų ugnys“. 
(K. Bradūnas gavo 3 balsus, 
K. Ostrauskas už „Kanarėlę” 
— 1 balsą, A. Nyka Miliūnas 
už „Balandžio vigiliją” — 1 
balsą).

Svarstymui fbuvo pateikta 
be praėjusių metų knygų dar 
ir 1957 m. išleistos po premi 
jos įteikimo knygos.

Jury komisiją sudarė: L. 
Andriekus, J. Brazahts, A. 
Landsbergis, V. Maciūnas, N. 
Mazalaitė.

Premijos įteikimas, įuošia 
mas Rašytojų Dr-jos v-bos, 
įvyko gegužės 24 d., Balti’ 
Laisvės Namuose, New Yor 
ke.

pavadinta „Lithuanian Prints 
and Drawings**, įvyko Auck 
land miesto Meno Galerijoje 
tarp 4 ir 21 gegužės. Parodoje 
savo kūrybą išstatė keturi 
Australijoje gyvenantieji lie 
tuviai dailininkai: V. Ratas, 
H. Šalkauskas, Ą. Vaičaitis 
ir T. Zikaras. Parodoje vyra 
vo grafikos darbai, dėl techniš 
kų kliūčių neatgabeneos 1. Zi 
karo skulptūros.

Galerijos direktorius i'. To 
mory ir įtakingiausias Zelan 
dijos dienraštis „The New Ze 
aland Herald” palankiai atsi 
liepė apie meninį parodos iy 
gj. Dienraščio meno kritika? 
sustojo ties kiekvienu dailinin 
ku teigiama prasme isxelda 
mas liaudies meno įtaką P.ato 
kūryboje, kuri tęsiasi per jo jį 
darbus iki vėliausiųjų. Zikaro^ 
stipri linija ir kampuotumas,.™ 
imponuoja kritiką lygiai, kaip 
Šalkausko ramumas ir lyrišku 
mas linoleumo raižiniuose. 
Kritikas kiek abejoja Vaičai 
čio litografine technika, tačiau 
sutinka, kad užbaigti darbai 
suteikia harmoningai švelnų 
efektą.

Parodą aplankė apie 3,000 
žmoinų. Yra daromos pastan 
gos parodą perkelti į kitus Ze 
landijos miestus. Parodą su 
rengė stud. G. Procuta.

STUDENTŲ EISENA 
N. ZELANDIJOJ

Lietuviai dudentai su lat 
viais ir keliais Azijos tautiMO 
studentais Auckland© Univer^ 
siteto metinėje eisenoje saty 
riŠkai pavaizdavo sovietų skel 
biamą „lygybę“. Pavergtas 
tautas vaizduojantieji studen 
tai su užrašais: Lithuania, 
Latvia, Poland, Hungary, Ti 
bet ir t. t... virvėmis vilko lyg 
soste sėdintį, medaliais apsi 
karščiusį nutukusį Komunis 
tų Partijos sekretorių, šąli 
mais einą politrukas spardė ir 
keikė pavergtuosius. Ant ne 
šamo plakato anglų kalba bu 
vo užrašyta: „Visi žmonės yra 

lygūĄ, bet kai kurie yra lyges 
ni už kitus“, antroje pusėje 
„Laisvos tautos, neleiskite to 
kiam likimui ištikti jus“. L.L. 
• Architektas J. ,Mulokas už 
gėlių darželio projektą dikago 
je apdovanotas sidabro meda 
liu.

Jca. Žmogus be sąmonės kartą pratarė „Portfelis. Portfelis*’. 
Daktaras per artimiausią vaistinę iššaukė prie ligoninės pn 
’komandiruotą vežiką ir nelaimingąjį nuvežė į ligoninę. Pasi 
.rodė, tai esama žymaus politinio veikėjo. Gydytojas jį išgy 
<lė ir jo asmenyje ilgiems metams įsigijo globėją, kuris šiais 
netikrumo ir įtarimų metais jį gelbėjo nuo daugelio nesusi 
pratimų.

7
Buvo sekmadienis. Daktaras buvo laisvas. Sivceve 

buvo susitvarkyta taip, kaip pasiūlė Antonina Aleksandrov 
na. Buvo šalta su žemais snieginiais debesimis tamsi diena. 
Iš pat ryto pakūrė krosnelę. Kai Niušai nesisekė kūrenti, 
pats daktaras sutvarkė krosnelę ir ją gerai įkūrė. Čia pat 
prie krosneles buvo džiovinamos smulkiai supjaustytos mal 
kos, skleidusios į kambarį eglės žievės ir drebulės kvapą. 
Tuo metu Į kambarį įsiveržė, kaip vėjas pro langelį, Niko 
lai Nikolajevič su žiniomis:

— Gatvėse mūšiai. Vyksta kariūnų, palaikančių laiki 
nę vyriausybę, kovos su įgulos kareiviais, palaikančiais bal 
ševikus. Susidūrimas beveik kiekviename žingsnyje. Židi 
nių daugybė. Pakeliui pas jus aš kelis kartus patekau į susi 
šaudymą — prie Didžiosios Dmitrovkos kampo ir prie Ni 
kitskių vartų. Tiesiai negalima pereiti. Renkis, Jurai! Eisi 
me. Reikia tą matyti. Tai yra istorija. Tai atsitinka tiktai 
vieną kartą gyvenime. Bet jis pats užsikalbėjo apie dvi va 
landas, paskiau sėdo pietauti, o kai susiruošė eiti, įbėgo Gor 
donas su tomis pat žiniomis, kaip ir Nikolai Nikolajevič. 
Bet įvykiai jau pasistūmėjo pirmyn. Gordonas kalbėjo apie 
padidėjusius mūšius, apie užmuštus. Jam pasisekė įšokti į 
jų skersgatvį, bet po to jis vėl buvo užsklęstas. Nikolai Ni 
kolajevič pabandė iškišti gatvėn nosį, bet per minutę sugrį 
žo. Išėjimo nėra, zimbia kulkos, ardo sienas, gatvėje žmo 
nių nėra.

Iš miesto ėjo žinios, kad kareiviai kariūnus nugali. Tik 
tai po trijų dienų Gordon ir Nikolai Nikolajevič galėjo iš 
eiti namo, atsibodę Živagoms.

8
Jie laimingai pasiekė savo butus, bet mūšiai dar nepasi 

baigė. Buvo nepereinamų rajonų. Daktaras išsiilgo savo h 
goninės ir savo užrašų ir „Žaidimo“.

Tiktai į artimas vietas žmonės galėjo išeiti atsinešti 
duonos, stabdė nešančius pieno butelius ir klausinėjo, kur 
tai jie galėjo gauti. Protarpiais atsinaujindavo mūšiai ir iš 
gatvių išvaikydavo žmones. Visi susivokdavo, kad vyksta 
derybos, apie kurių sėkmingumą spręsdavo pagal šrapneli 
nės ugnies intensyvumą.

Kažkaip spalio pabaigoje, apie dešimtą valandą vaka 
ro Jurij Andrejevič skubiai ėjo gatve pas bendradarbp Gat 
vės buvo tuščios. Pradėjo snigti ir kilo vėjas įsibėgdamas į 

sniego pūgą, tą pūgą, kuri atviruose laukuose švilpdama be 
ga pagal žemę, o mieste blaškosi patekusi į akligatvius, kaip 
paklydusi. Kažkas panašaus dėjosi ir moraliniame ir lizinia 
me pasaulyje, arti ir toli, žemėje ir danguje. Kažkur dar gir 
dėjosi palaužto pasipriešinimo šūvių. Viename kryžgatvyje 
jį aplenkė bėgantis berniukas šaukdamas „Paskutinės ži 
nios!“ Jis pažastėje nešėsi pluoštą popieros lapų. Daktaras 
naėmė iš jo vieną lapą, priėjo prie gatvės žibinto ir perskai 
tė iš Petrapilio gautas žinias. Tai buvo valdžios pranešimas, 
kad yra sudaryta Liaudies Komisarų Taryba, Rusioje nu 
statyta sovietinė santvarka ir paskelbta proletariato dikta 
turą. Toliau skelbiami dekretai, potvarkiai, įsakymai. Už 
miršęs savo žygio tikslą, daktaras pasuko namo. Vienoje 
vietoje jis užsidūrė ant krūvos medžių, kuriuos saugojo sar 
gybinis. Pogavęs momentą, kada sargybinis nuėjo į kiemą, 
daktaras pasičiupo rąstą ir pasileido namo. Parsinešęs, su 
pjaustė, sukapojo ir pakūrė krosnelę, kuriai jau neturėjo 
malkų. Kai prie įsidegusios krosnelės atėjo pasišildyti uoš 
vis, Jurijus AndrejeviČius pakišo jam ekstra leidinį ir paša 
kė:

— Matėte? Pasigrožėkite. Perskaitykite.
Tupėdamas prie krosnelės, daktaras pats su savimi kai 

bejosi:
— Kokia puiki chirurgija! Vienu ypu artistiškai iš 

pjauti visas smirdančias žaizdas! Paprastas, be jokių nukry 
pimų, pasmerkimas amžinųjų neteisybių, pripratusių, kad 
joms būtų lankstomas!. Tame, kad tai be baimės išvesta Ii 
gi galo, yra kažkas nacionaliai artima, nuo seniai žinoma. 
Kažkas nuo neginčijamo šviesanešiškumo, Puškino, nuo ne 
išsisukinėjamo faktų 'teisingumo Tolstojous. Svarbiausia, 

kas genialu? Jeigu kam nors būtų duotas uždavinys sukur 
ti naują pasaulį, pradėti naują laiko skaičiavimą, jis būtinai 
pareikalautų, kad jam būtų duota tinkama vieta. Jis lauktu, 
kad pasibaigtų seni laikai anksčiau, negu jis turi pradėti 
naujus, jam reiktų apskrito skaičiaus, naujos eilutės, nėra 
šyto puslapio. O čia štai, nebūta, istorijos stebuklas, apreiš 
kimas, mestas tiesiai į besitęsiančios kasdienybės tirštimą, 
nekreipiant, dėmesio į eigą. Tai pradėta ne iš pradžios, bet 
iš vidurio, neparinkus ateičiai datų, pirmom/s kasdienybės 
dienomis, į patį miesto tramvajų kuisavimą. Tai už vis ge 
nialiau. Taip ne vietoje ir nelaiku tiktai pati didybe.

9
Atėjo žiema, kokios buvo pranašaujamos. Ji dar ne taip 

baisi, kaip dvi po to sekusios, bet buvo jau iš tos eilės, tam 
si, alkana ir šalta, laužianti visa, kas įprasta, pertvarkanti vi 
sus buvimo pagrindus, nežmoniškų pastangų kaip nors įsi 
kibti į nuslystantį gyvenimą. Buvo trys iš eilės tokios žie 
mos, tokių baisių žiemų, viena paskui kitos, ir visa, kas dabai 
atrodo buvo įvykę septynioliktais ir aštuonioliktais me 
tais, tikrai įvyko tada, o atsitiko galbūt vėliau. Šios seku 

sios viena po kitos žiemos susiliejo draugėn, ir sunku atskir 
ti viena nuo kitos. Senasis gyvenimas ir jaunoji tvarka ne 
sutapo. Tarp jų nebuvo aršios kovos, kaip metais vėliau, 
pilietinio karo metu, bet stigo ir ryšio. Tai buvo šalys, sto 
vėjusios viena prieš kitą. Vykdė perrinkimus visokių valdy 
bu. Jų sudėtis kito. Į visas vietas pradėjo skirti komisarus 
su neribotais įgaliojimais, žmones geležinės valios, gimtluo 
tus baimės ženklais ir naganais, retai besiskutusius ir dar 
rečiau miegojusius. Jie gerai žinojo miesčionių prigimtį, 
autinį mažų valstybinių popierių laikytoją, šliaužiojantį 
lietį, ir nė kiek jo nesigailėdami, mefistofeliškai šypsodamie 
si su juo kalbėjo, kaip $u pagautu vagiūkščiu. Šie žpionės 
vertė viską, kaip reikalavo programa, ir įmonė po įmonės, sa 
junga po sąjungos darėsi bolševikinėmis.

Krestovozdviženskaja ligoninė dabar buvo pavadinta 
Antrąja pertvarkytąja. Joje padaryta permainų. Dalį perso 
nalo pašalino, o daugelis išėjo patys, radę, kad jiems tarnau 
ti nenaudinga. Tai buvo gerai uždirbą gydytojai, turį ge 
rą praktiką, visuomenės lepūnėliai, tuščiažodžiautojai ir 
plepūnai. Savo išėjimui dėl savanaudiškų sumetimų jie ne 
vengė duoti demonstracijos vaizdo, ir su tūla panieka žiū 
rėjo į pasilikusius, juos beveik boikotavo. Šių tarpe buvo 
ir Živago.

Vakarais vyras su žmona taip kalbėdavosi:
— Trečiadienį neužmiršk nueiti į gydytojų draugijos 

i ūsį paimti sušalusių bulvių. Ten du maišai. Aš išsiaiškin 
siu tiksliai, kada aš būsiu laisvas, kad galėčiau padėti. Atsi 
vešime rogutėmis. W

— Gerai. Suspėsime, JuroČka. Tu greičiau gultum. 
Vėlu. Vistiek visko nepadarysi. Tau reikia pailsėti.

— Visuotinė epidemija. Bendras sulysimas sumažina 
atsparumą. { tave ir tėtę baisu žiūrėti. Kažko reikia grieb 
tis. Taip, bet ko būtent? Mes nepakankamai saugomės. 
Reikia būti atsargesniems. Klausyk. Tu nemiegi?

r- Ne.
— Aš dėl savęs nebijau, aš dvigyslis, bet jeigu, r.ežiū 

rint vilčių, aš nuvirsčiau, nekvailiok, prašau, ir namie nepa 
lik. Tuojau į ligoninę.

— Ką tu, Juročka! Dievas su tavim. Kam krankti 
prieš laiką?

— Atsimink, daugiau nėra nei teisingų, nei draugų. 
Nei juo daugiau žinančių. Jeigu kas atsitiktų, pasitikėk tik 
tai Pičužkinu. Žinoma, jeigu jis pats išsilaikys. Tu ne
miegi?

— Ne.
— Patys, velniai, nuėjo dėl geresnio davinio, o dabar pa 

sirodo, kad tai girdi buvo pilietinis jausmas, principišku 
mas. Susitinka, vos ranką paduoda. „Jūs pas juos tarnauja 
te?" Ir kilnoja antakius. „Tarnauju, — sakau, — prašau 
nepykti: mūsų nedatekliais aš didžiuojuasi, ir žmonės, ku 
rie mums daro garbę, skirdami tai mums, gerbiu". D. b.
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jau neužilgo ir jos pasiiuoši 
mo darbą? eina sparčiu tem 
pu pirmyn.

Tenka pasidžiaugti, kad su 
Čiurlioniu kartu atvyksta ir 
dalyvauja programoje lietu 
viatns gerai žinomos operos so 
listės Aldona Stempužiene ir 
Juzė Krištolaitytė. Tokių gra 
žiabalsių giesmininkių užgirs 
ti šioje padangėje yra staignie 
na.

Sužinota, kad rengiamam 
tą dieną spoite dalyvauja mo 
terų ir vyrų krepšinio koman 
dos, Hamilton „Kovas“, To 
ronto „Vytis“ ir Rochesterio 
„Sakalas“ ir vyrų lauko teni 
so komandos.

Sveikinimo kalbą sutiko pa 
akyti Pasaulio Liet. Bend 

ruomenės Pirmininkas J. Ma 
tulionis. Garbės svečiais be an 
ksčiau paskelbtų dar pakviesti 
Tėvas Bernabas Mikalauskas, 
O. F. M. ir vietos anglų spau 
dos atstovas.

Valgių bufetą pasiėmė ves 
ti toje srityje nusimananti iš 
Niagars-Falls, p. Čeponienė,

St. CATHARINES, Ont.
RUOŠIAMASI JUBILĖJINĖMS JONINĖMS

VKLS St. Catharines sky 
riaus puošiamos Jonines kas 
met susilaukia vis didesnio ar 
timesnių ir tolimesnių vietų 
tautiečiai susidomėjimo. Ren 
gėjai, tiesa, įdeda daug darbo 
ir pastangų, kad tik atsilankę 
į Jonines butų patenkinti. Kie 
kvienais metais duodama vis 
nauja programa, pasižyminti 
įvairumu ir originalumu. Gi 
šiais metais vilniečiai, ruošda 
mi jau penktąsias, taigi lyg ir 
jubilėjines Jonines, ryžosi jas 
atžymėti! tiarai drąsiu suma 
nymu - pakvietė iš Clevelando 
Čiurlionio ansamblį, kuris pil 
nu sąstatu ir atvyksta birže 
lio 29 d. i Merritton, šalia St. 
Catharines, kurio pačioje gę 
riausioje salėje (Community 
Centre Hall, Park Ave.,) ir 
įvyks ansamblio koncertas. Vi 
sa Joninių šventė—programa 
užtruks visą dieną. Rytą ir po 
pietyje bus sporto varžybos, 
o vakare 6 vai. seks čiurhonie 
čių pasiradymas.

Sprendžiant iš gautų laiš 
kų, iš tokių kolonijų, kaip Ha 
milton, Niagara Falls, Roches 
ter, N. Y., Toronto, jau nekal 
bant apie pačius St. CathaU 
nes ir Wellanda, tautiečių tar 
pe jaučiamas gyvas susidomė 
jimas neeiliniu įvykiu, nes to 
kioje • vietovėje sulaukti Čiur 
lionio ansamblį yra beveik 
sensacija. Juk iki šiol tokiam 
darbui tesiryžo tik žymiai sk 
aitlingesnės ir turtingesnės 
lietuvių gyv. vietos, tad, daug 
kas ir sveikina vilniečių užsi 
mojimą ir drąsą.

Joninių išvakarėse y ra ren 
gėjų vardu išleistas meniškai 
paruoštas (Vyt. Mačikūno
darbas) leidinėlis - skelbimas, jant visiems atsiras daugiau 
kuriame yra vilniečių atsišau drąsos ir pasiryžimo imtis di 
kimas, foto nuotraukos, Čiur dėsnių darbų ir išeiti į plates 
lionio ansamblio aprašymas ir nius lietuviškus kelius. Benu 
vietovės situacinis žemėlapis, ruomenei visai nerūpi, kuri or

Į pačią šventę pakviesti lie ganizacija imsis kitą sykį iš

j BELLAZZI-LAMY, INC |
PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. : 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

!I
 SIUNTINIAI i

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

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, -*? 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas,. 8 

akordeonus, dviračius, maistą ir it. . \ 8

Užsakymai iš kitur primami paštu. ' 8Siuntiniai pilnai apdrausti. 8
8 Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 8 
? Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. 7 |

o 20 d.
gėrimų bufeto vadovu iš St. 
Catharines J. Grigas, salės 
priežiūra ir jos tvarka A. Še 
tikas ir vietos skautai, butų 
aprūpinimo - nakvynes reika 
lai Ig. Šajauka.

Gautas jau vardinis ansamb 
liečiu sąrašas ir rūpinamasi jų 
apnakvindinimu, o kadangi jų 
susidaro keliasdešimt asmenų 
vienoje vietoje patalpinti nė 
ra galimybės, tenka išskirstyti 
po kelis po privačius butus. 
Todėl maloniai prašomi apv 
linkės lietuviai, kurie turi lais 
vesnių vietų ir galėtų priimti, 
pranešti I. šajaukai, 63 Red 
man St., St. Catharine, Ont., 
MU 4-0630 arba K. Bogušis, 
55 Queenston St., St. Catnari 
nes, Ont. MU 4-1810.

Lietuviai visada buvo sve 
tingi, išrodo, kad šie išeivijos 
keliolika metų jų būdą dar ne 
pakeitė, tad ir ši kartą priim 
kime svečius, kaip galint ge 
riau, nuoširdžiau ir kad jie iš 
neštų iš šios padangės geriau 
sius įspūdžius.

tuviškųjų veiksnių atstovai, 
Kanados abiejų liet, laikraščių 
redaktoriai ir kanadiečių ofi 
cialūs pareigūnai. Rengėjai ti 
ki ir laukia skaitlingo tautie 
čių atsilankymo ir už jau .da 
bar jaučiamo dėmesio parody 
mą nuoširdžiai dėkoja. a. a.

KLB ST. CATHARINES 
APYLINKĖS VALDYBOS 

KREIPIMASIS
Prie St. Catharines, Merrit 

tone šiais metais birželio 20 
d. įvyksta vilniečių ruošiamos 
penktosios Joninės. Į vilniečių 
ruošiamas Jonines kiekvienai 
metais susilenki šimtai žmo 
nių. Šiais metais jie kaip pen 
kerių metų sukaktuvines Joni 
nes ruošia labai plačiu mastu, 
kuriose programą išpildys LT 
M ansamblis Čiurlionis. Vien 
toks iškvietimas jau parodo, 
kad vilniečiai sugeba eiti ne 
siaurais takeliais, bet plačiais 
vieškeliais. Tai gražus pavyz 
dys!

Lietuvių Bendruomenes pa 
reiga visas organizaiejas xy 
giai įvertinti ir lygiai toleruo 
ti, nes jos visos priklauso bend 
ruomenei, jei ne organizuotai 
tai kaip pavieniai organizaci 
jų nariai. Bet savaime pasida 
ro ta vertesnė, kuri padaro di 
dėsnį įnašą lietuvių tautybei, 
tai sykiu ir lietuvių bendruo 
menei. KLB St. Catharines 
Apylinkės Valdybos noras, 
kad Čiurlionio atvykimas ne 
būt paskutinį kartą, lodei vi 
sus bendruomenės narius 
kviečiame prie jo iškvietimo 
ir priėmimo aktyviai prisidėti.

Vienoms organizacijoms 
dirbant ir kitoms talkįninkau

Vasario 16-tos minėjimas 
šiemet Apylinkės V-bos nuta 
rimu buvo ruošiamas siauro po 
būdžio, kadangi buvo žinoma 
iš anksčiau, kad C. L. draug. 
nusisamdžius tam tikslui sve 
tainę ir ruošia minėjimą su Įvai 
ria programa ir kitas parengi 
mas tik suskaldys neskaitlin 
gas kolonijos jėgas ir kadangi 
yra asmenų, kurie nepritarė 
C. L,, draug. vedamai politi 
kai ir darbams ir nenori ture 
ti jokių asmeninių kontaktų su 
ta draugija ir jos vadais, tad 
buvo nutarta kviesti tik narius 
n duoti teisę nariams atsives 
ti savus draugus. Minėjimas 
įvyko ponų Rastenių namuo 
se.

Apylinkės pirmininkas pri 
minė tos dienos reikšmę ir mū 
sų pareiga Tėvynei, V. Snieč 
kus savo kalboje apibūdino sp 
atidos reikšmę Tėvynės Jais 
vės kovose. Gi garbės svečias 
kunigas Vladas Mažrimas su 
jaudino visus patriotine kai 
ba, pabrėždamas kad, mes tu 
rime būti kaip Vincas Kudir 
ka ir sulig jo parašytu žodžiu 
semti stiprybę iš praeities did 
vyrių. Ištikro tai puikus kalbė 
tojas, geras dainininkas, turis 
gras/ti 'balsą.' - Calgariečiai iš 
tikrųjų būtų laiimngi, kad 
Dievas duotų jiems tokią lai 
mę sulaukti ir turėti savo tar 
pe tokį asmenį juos vadovauti 
Dievo ir Tėvynės darbuose. Aš 
pilnai įsitikinęs, kad taika ir ra 
mybė užviešpatautų Caigąry 
je ir Calgariečiai galėtų pi i 
lygti' prie kitų kolonijų sukul 
turėjusių lietuvių.

Buvo renkamos aukos. Da 
lyvių suaukota per 50 dol., ku 
riuos Apyl. V-ba paskirstė ir 
pasiuntė: 35 dol. T. Fondui ir 
15 dol. BAL Šalpos Fondui, 
likučiai palikti tol, kol padi 
dės suma ir bus pasiųst’ vė 
liau.

Apylinkės metinis narių su 
sirinkimas buvo sušauktas Ko 
vo 12 d Maccabee Svetainėj. Į 
šį susirinkimą buvo kviesta ats 
t’ovas iš C. L. draugijos. Apyl. 
pirmininkas su laišku i p. Gluo 
ksnį dr-jos raštininką nurodė 
apverktiną nekultūringą Cal

kviesti Čiurlionį ar kitą meni 
nį vienetą, tik rūpi, kad jie 
mus lankytų, o ypač Čiurlio 
nis, nes jis yra tautybės gai 
vintojas.

Su liūdesiu tenka priminti, 
kad šiam gražiam darbui atsi 
randa ir trukdytojų, kurie jau 
net per spaudą pasiiašydami 
anonimais skleidžia visokius 
paskalos. Būk vilniečiai nie 
kuomet Joninių neruošę ir tik 
šiais metais kažkam trukdyti 
išėję.

Būkime tvirti lietuviai ir ne 
pasiduokime ’suskaldomi.

KLB St. Catharines 
Apylinkės Valdyba.

gario kolonijos padėtį ir kvie 
tė atsiųsti atstovą pasitarti ir 
rasti būdus ir galimybes su 
normuoti padėtį. Susirinkime 
pasirodė p. Gluoksnls ir pi a 
nešė Aplyinkės Vald. pirminiu 
kui, kad jisai laišką perdavė 
p. Jaugai C. L. drg. pirminin 
kui ir ar drg. atsiųs atstovą, 
jisai nežino, gi jisai dalyvauja 
tik kaip svečias. Susirinkime 
pasirodė ir pp. Kučinskai. Ka 
dangi jie yra uolūs ir karšti 
minimos draugijos nariai, pir 
mininkas, atidarydamas susi 
rinkimą, pasveikino juodu kai 
po draugijos atstovus, susirin 
kimas plojo. Kai kurie pusbal 
siu kalba: „Gal Dievas duos 
susitarsime ir pasibaigs tos 
pjovynės“. Atsistoja p. Kttčins 
kas ir sako: „Čia yra nesusi 
pratimas: aš ir žmona neatsto 
vaujame n;eko. M”d'i į"-wko 
me tik kaipo svečiai. Pasiro 
dė, kad C. ... di-ja ntatsiunte 
atstovo ir nedavė atsako.

Pirmininkas padarė platų 
pranešimą , apie valdybos veik 
lą, iždo stovį ir kitus apylin 
kės reikalus, padėkojo už su 
teiktą jam garbę vadovauti
Apylinkei ir paprašė rinkti ki 
tą asmenį, šiems metams.

Šiame susirinkime p. Gluo 
ksnis C. L. dr-jos raštininkas 
įsirašė nariu į Bendr. Apylin 
kę. Už šį „nusikaltimą“ tą pat 
vakarą dr-jos pirm. Jaugo ir 
vicepir. Wonagat buvo pašaliu 
tas nuo raštininko pareigų ir 
atimtos iš jo knygos.

Apyl. Valdyba laiko sau už 
garbę padėkoti poniai Baltru 
šaitienei už jos patarnavimus 
mūsų Apylinkei, ypatingai už 
paramą gauti kalbėtoją p. 
Watkins laike Birželio įvykių 
minėjimo.

B-nės Valdyba, užbaigda 
ma savo metų darbus ir per 
duodama paieigas savo pase 
kėjams, linki visos sėkmės, o 
labjausia ištvermės ir kantry
bės.

Mes paskelbdami šį praneši 
mą visai plačiai Kanados ii U. 
S. A. Lietuvių visuomenei, ne 
maldaujjame užuojautos ar su 
iraminimo, nereikalaujame ki 
tų pasmerkimo, nejieškome 
keršto, nedarome apkaltinimų, 
tik maldaujame Viešpaties at 
leidimo kaltės tiem asmenims, 
kurie taip kliudė mūsų nuošir 
džius darbus Tėvynės labui. 
Mes nepykstame nė už tuos 
žodžius ir sugalvotus .plepa 
lūs paleistus prieš mūsų asme 
nį. Kaip sakoma: „Atleiski 
aniems, Viešpatie, nes nežino, 
ką daro“.

KLB Calgario Apylinkės 
1958 metų Valdyba.

N L red. nuoširdžiai pataria 
abiems organizacijoms ramiai 
ir rimtai susitarti ir bendra 
darbiauti.
© Ruošiamas stambus Jadvy 
gos Čiurlionytės darnas apie 
lietuvių liaudies muzikinę kū 
rybą.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. M a n f r e e d Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q„ Canada.

Mosklo - Technikos naujienos
AUSTRALIJOS DYKUMŲ ŽMONĖS

Atradus Australiją, joje gy 
veno 300.000 čiabuvių. Dabar 
jų tebėra 50.000. Baltiesiems 
ateiviams buvo reikalingos der 
lingos žemės, ir jie išvydavo 
ar tiesiog sunaikindavo šių že 
mių šeimininkus.

Ir dabar daugelis iš išlikų 
siu genčių mažai ištirtos, o 
yra ir tokių, apie kutui būvi 
mą pirmą kartą sužinome.

Štai ką pasakoja amerikie 
čių žurnalistas Hari Rosko 
lenkas apie, savo atsilankymą 
labjausiai atsilikusioje bušma 
nų gentyje.

„Bušmanų genties žmonės 
nieko nesėja, nieko neaugina, 
negamina. Jie gyvena taip, 
kaip gyveno jų protėviai prieš 
tūkstančius metų. Bušmanų 
gentis savo egzistavimui tenau 
doja tą, ką duoda gamta“.

Žurnalistas norėjo nufil 
muoti genties gyvenimą, bet 
greit įsitikino, kad taip pada 
ryti ne taip lengva. Kai jis pa 
bandė nustatyti kino kamerą, 
į jį pasipylė strėlės- Tiktai 
*nagnioi plykstelėjimas išgel 
bėjo padėtį, kitaip jo užrašai 
ir kino kadrai būtų amžiams 
likę dykumoje... Australiečiai 
suriko iš siaubo, nes tokį regi 
nį išvydo pirmą kartą. Be to, 
tuo metu dargi pradėjo lyti. 
Lietus dykumoje po ilgos sau 
sros! Bušmanai lietų laikė di 
džia dangaus dovana, o Hari 
Roskolenkas nelauktai tapo jų 
gelbėtoju.

Įdomią ekspediciją neseniai 
buvo surengę Australijos mo 
kslininkai. Centrinėje Austrą 
lijoje jie aptiko naują gentį 
— pintibu. Tai irgi labai atsi 
likusi gentis. Ji gyvena mažo 
mis grupėmis didesniame kaip 
100 kvadratinių km plote. Jie, 
skirtingai nuo bušmanų, „lei 
dosi“ studijuojami ir moksli 
ninkus sutiko draugiškai.

Australiečių ekspedicija nu 
statė, kad pintibu gentis se
niai nebendrauja su kitais 

žmonėmis; jie gyvena taip, 
kaip pirmieji akmens amžiaus 
atsiskyrėliai - klajokliai.

Jie iki šiol išgauna ugnį try 
nimu ir tai atlieka gerai ir 
greitai — per vieną dvi minu 
tęs. Pintibu nenešioja arabu 
žiu, išskyrus raiščius ant du 
bens. Jų kaklus puošia papuo 
salai iš žmogaus kaulų. Min 
ta jie pelėmis, žiurkėmis, drie 
žais, vabzdžiais ir žolėmis. Kir 
mėles, vikšrus, sraiges jie pa 
kepa.

Nepaisant sunkių gyveni 
mo sąlygų, pintibu žmones at 
rodo visiškai sveiki. Bet tai ne 
reiškia, kad jie neserga; dau 
giausia jie kenčia nuo tracho 
mos.

Ekspedicijos nariui .ištyrė 
nemažą „naujosios“ genties gy
venamą plotą. Ekspedicijos 
surinkta medžiaga rodo, kur 
yra australiečių genčių lieka 
nų.

IŠ DAŽŲ VAISTAI
Jau labai seniai prontozilas 

naudojamas audiniams dažyti. 
Tačiau tik prieš dvidešimt pen 
kerius metus buvo patirta, kad 
šie tekstilės dažai turi gydo 
rnųjų savybių. Jie buvo pra 
dėti naudoti medicinoje raudo 
nojo streptocido vardu.

Dar labjau efektyvus pasiro 
dė baltasis streptocidas. Nuo 
jo pavadinimo — sulfanilamid 
— ir atsirado sulfanilamidinių 
preparatų vardas. Jų atsiradi 
mas buvo didelis laimėjimas 
medicinoje. Dabar medicinos 
praktikoje naudojama apie dvi 
dešimt šio tipo preparatų, o 
iš viso jų yra apie keturi tūks 
tančiai.

Dabar mažai kas ir žino, 
kad šių taip plačiai naudoja 
mu preparatų, o iš jų yra apie 
keturi tūkstančiai.

Dabar mažai kas ir žino, 
kad šių taip plaičai naudojamų 
preparatų „protėvis“ — teks 
tiiės dažai. (MG).

I
 STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON | 

Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos £ 
mašinos, laikrodžiai ir kt. x

per X

Lithuanian Trading Co. London, England. $

Montrealyje Atstovas

A u g. M Y L Ė £

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. $

. 7 Tel. UN 1-1176. $
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

LIŪDESIO VALANDOJE |

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

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

ISffiQDE LUXE DRY CLEANERS}
117—6th AVENUE, LACH INE 

|7WE7“6727 Sav. P. RUTKAUSKAS I

■į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE J

1 BALTIC ŠĮ
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai $ 

! ’ ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
į' SAV. K. KIAUŠAS ir J. SIAUTULIS 
g yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 8 
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MŪSŲ^SPORTAS

VEDA KAZYS BARONAS

WELLAND, Ont

STALO TENISO PASĖKMĖS
Po komandinių Pabaltijo 

stalo teniso pirmenybių, buvo 
ir individualinės pirmenybės. 
Kaip jau esame rašę, pirmeny 
bėse nedalyvavo Sov. Sąj. mei 
steris R. Paškevičius, nei A. 
Saunoris, todėl ir vienetai, 
taip pat baigėsi lengvu estų 
laimėjimu. Vyrų grupėje, var 
žovai išsirikiavo šia tvarka. 1) 
Meksa (Ėst.), 2) Saulytis, 3) 
Čepaitis. Moterų grupėje. 1) 
Lestai (Ėst., 2) Saar (Ėst.), 
3) Žilevičiūtė. Moterų dveje 
tai atiteko estėms, vyrų jau lie 
tuviams (Baltakis — Čepaitis) 
lygiai kaip ir mišrus dvejetas, 
kurio nugalėtojais uštejo Ži 
levičiūtė — Baltakis.

LIETUVOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

eina prie pabaigos. Iš paskuti 
nių rungtynių reiktų atžymė 
ti Vilniaus „Švietimo“ koman 
dos nesėkmingą viešnagę Kau 
ne, kur vilniečiai iš lietuvių 
rungtynių pralaimėjo net tre 
jas: moterys pasekme 44:27 
Kauno medikėms ir vytai — 
Žemės Ūkio Akad. 31 :53, Kau 
no Audiniams 52:60. Vienin 
telj laimėjimą išplėšė tik mo 
terys, Įveikdamos ŽŪA 37 :34.

IŠ FUTBOLININKŲ 
VEIKLOS,

reikia pranešti pirmą linksmą 
naujieną, tai B klasėje žai 
džiančio Vilniaus Spartako 
laimėjimą Užgorode, kur vii 
niečiai laimėjo pasekme 3:1. 
Tuo tarpu Lietuvos futbolo 
pirmenybėse, pirmaujanti Kū 
no Kultūros Instituto koman 
da, netikėtai Kaune pialaimė 
jo Plungės „Linų Audiniams’’ 
net 3:1. Šis pralaimėjimas stu 
dentams yra gera pamoka atei 
čiai, kad ir provincijos vienuo 
likes reikia tinkamai vertinti 
ir perdaug nepasitikėti savo 
jėga. Šias rungtynes stebėjo 
beveik 5 tūkst. žiūrovų. Kito 
se rungtynėse R. Spalis prie 
1500 žiūrovų pralaimėjo Šiau 
lių Elniui, Raudonoji Žvaigž 
dė Įveikė Panevėžio MbK 1 : 
0, o Klaipėdos LRI sužaidė ly 
giomis (1:1) su Kretingos 
Melioratorium. Šias rungty 
nes Klaipėdoje stebėjo apie 2 
tūkst. žiūrovų.

NAUJAS REKORDAS
Pabaigoje, tenka praneš 

apie naują J. Pipynės 3000 m 
bėgime atsiektą Lietuvos re 
kordą. ŠĮ nuotolį jis sukorė 
per 8 min. 15,6 sek, taigi iki

J
T A I S A U

televizijos ir radio aparatus. ®
Albinas Pranevičius. »

I PO 8-5566
® Darbas garantuotas. «,

pasaulio pasekmės — anglo 
Pene (7 min. 52,8 sek.) lietu 
viai yra dar toli, lygiai kaip ir 
ruso V. Kučo, kurio rekordas 
yra 8 min. 01,4 sek.

Iš VISUR
— Anglijos futbolo piešti 

žas gerokai smuko po jų gast 
rolių P. Amerikoje. Salos ats 
tovai pralaimėjo pasaulio tneis 
teriui Brazilijai 2:0, Peru net 
4:1 ir silpnai Meksikai 2:1. 
Kituose tarptautiniuose susi 
tikimuose gautos šios pasek 
mės: Šveicarija — Olandija 
4:3 (pirmas šveicarų futbolo 
rinktinės laimėjimas nuo 1956 
m.) V. Vokietija —- Olandija 
3:1. Bulgarija—Olandija 3:2.

— Europos komandinės fut 
holo pirmenybės bus išspręs 
tos birželio 3 d. kada susi 
tiks Madrido Real ir Francu 
zijos Stade Reims. Šios vienuo 
likės pusiaubaigmėje atitinka 
mai Įveikė Madrido Atletico 
klubą 2:1 (pergalės jvartis 
vengrų pabėgėlio Puskos) ir 
Yong Boys iš Berno 3:0.

— Prasidėjo ir Vokietijos 
pusiaubaigminės futbolo pirme 
nybės dviejose grupėse. Augš 
ta pasekme Frankfurtas Įvei 
kė Bremena 7:2, o vakarų Vo 
kietijos atstovas Herne tik, 
tik nugalėjo Berlyną 1 :0.

— Pasaulio sunkaus svorio 
meisterio vardas bus išspręs 
tas birželio 25 d, susitikime 
švedo L Johansono su F. Pat 
tersonu. švedas, kuris yra du 
kartus Europoje (kaip mėgė 
jas) pralaimėjęs lietuviui A. 
Šocikui, besitreniruodamas J 
AV taip pat sau už pa; Incrį 
pasiėmė lietuvį K. Norkų, ta 
čiau po kelių treniruočių jį pa 
šalino. Kaip spauda rašo. Ame 
rikos lietuvis išduodavo da 
bartiniam meisteriui daug pa 
slapčių, nurodydamas jo silp 
nas puses.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Panevėžio Spartako sta 

lo teniso komanda viešėjo Ma 
žeikiuose, įveikdama vietos 
rinktinę 10:3.

— Vilniuje Įvyko bėgimas 
Vingio miške suaugusių ir jau 
nių grupėse. Vyrų 5000 m bi 
girną laimėjo neblogu laiku— 
14:56,4 sek. J. Pipynė, mote 
rų 1000 m nedalyvaujant F. 
Karaliūnaitei — R. Barkaus 
kaitė — 3:02,9, o mergaičių 
500 m bėgimas atiteko I. Pa 
tamsytei iš A. Vienuolio var 
do gimnazijos XI kl. mok. (b. 
Vyt. Didžiojo).

—Lietuvos šachmatų pir 
menybėse, po 15 ratų vienodai 
taškų turi surinkę Mikėnas, 
Vistaneckis ir Cholmov.

— Vilniuje, įvykusiose sos 
tinės, Ukmergės ir Utenos mo 
ksljeivių lengvosios atletikos 
varžybose, atsiekta neblogų 
pasekmių; 100 m Pipiraite

Linkėjimai ir sveikinimai

Kanadoje
I

ir

IFelland apylinkėje 

gyvenantiems lietuviams:

Jūsų

E. MORNINGSTAR

JONINĖS WELLANDE

tininko P. Balso inciatyva, po 
nu Bieliūnų ūkyje gegužes 24 
d., 5 vai. vak., įvyko Welland 
Skautų jRėmėjų steigiamasis 
susirinkimas.

Susirinkimą atidarė P. Bal 
sas. Susirinkimui pirmininką 
vo J. Paužuolis ir seki. B. Si 
monaitis. Išrinkta VVellando 
Skautų Rėmėjų būrelio vai 
dyba: V. Bieliūnas, J. Kutka, 
J. Paužuolis, V, Žemaitis ir 
M. Šalčiūnas. Revizijos K-ja: 
A. Žinaitis ir K. Žukauskas.

Susirinkusieji tuojau čia 
pat skautams suaukojo 30 dol.

P. Balsas pareiškė, kad Nia 
garos Pusiasal. skautai rengia 
si stovyklauti liepos mėnesio 
pradžioje prie Port Weilei, gra 
žioje prie ežero ir paplūdimio 
vietoje, kur, blogam orui ar 
audrai užtikus, yra netoli sa 
lė. Į šią stovyklą bus priima 
mi ir neskautai. Tėvai, norin 
tieji leisti savo vaikus i šią sto 
vykią, prašomi kreiptis: Nia 
gara Falls pas p. Balsą, Wel 
landė pas p. Kutką ar P. Bie 
liūną ir Port Colborne pas p. 
Simonaitį ar PaužuolĮ. Vaiko 
amžius, nejaunesnis, kaip 7 
metai, bet jeigu vaikutis „sm 
art“, kaip p. Balsas pareiškė 
ir moka nusirengti ir apsireng 
ti pats ir „apie savo apsitvar 
kyti”, tai gali būti ir šešerių 
metų. Šios taisyklės tinka ir 
berniukams ir mergaitėms. Sto 
vyklauti žadama viena savai

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

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

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. E„ 

Montreal — LA 6-7521.

ti ir kad kuo mažiau skautų 
ir ne skautų vaikų tėvams kai 
nuotų. Būtų gražu, kad tėvai 
išleisti} savo vaikučius į šią 
stovyklą po mokslo metų, kur 
jie pažais ir pažins vienas ki 
tą ir išmoks lietuviškų žaidi 
mų ir lietuvių kalbos.

Jaunimo Festivalio Joninių 
pelnas yra skiriamas Niagaros 
Pusiasalio skautams, Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje ir 
mūsų lietuviškai spaudai pa 
remti. Atsilankydamas Tams 
ta į šias Jonines išleisi kelis 
vaikus į stovyglą, padėsi Vo 
kietijoje einančiam mokslą mū 
su jaunimui ir paremsi spau 
dą.

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS L 

f D- E. BELANGER 8c SONS 1 
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

| GARANTUOTAS DARBAS. !

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

I J. GRAŽYS

Į
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ. 

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Pavasaris. Kvepia piadalgė 
se džiūstantis šienas, iš kaž 
kur dvelkteli jaunučių beržo 
lapų aromatas. Gamtoje ra 
mu, širdyje gera ir malonu. 
Tylią vakaro rimtį sudrums 
čia naktigonių dainos. Kūrė 
naši laužai, kyla dūmai į augš 
tybes, liepsnų liežuviai raus 
vomis atašvaistėmis dažo pa 
dangę.

„Paparčio žiedas" tuojau 
pražydės, ir laimė taip netoli. 
Paparčio žiedas — tai simbo 
lis žmogaus troškimų, kurie 
apima visą jo buitį; meile, lai 
rnę, tikėjimą ir viltį. Tai Šven 
to Jono naktis—Joninės. Kas 
gi gali užmigti šią naktį?

ir bernelis išvargęs visą 
naktį prie laužo eina saulei te 
kant jieškoti savo žirgelio, ku 
rį savo draugų tarpe dainoms 
aidint, jis pamiršo. Kasgi ga 
Ii prisiminti apie nuklydus; 
žirgą tokią naktį, kada papar 
čio žiedas siūlo jam iannę it 
meilę. Ir mergelė, išėjusi piie 
kaimo vartų, ilgai svajoja ir 
klauso atsklmdančių iš lauirų 
dainų, bene nugirs jų tarpe ir

(Vkm.) 13,4 ir Liūkpetris 
(V) 11,7, 1500 m Musteikis 
(Ut.) 4:33,2. Taškais nugalė 
jo Vilnius prieš Ukmergę ir 
Uteną,

NAUJA SPORTO KLUBO 
VADOVBYBĖ

Nuo vasario antrosios pusės 
Melburno lietuvių išrinkta 
nauja valdyba, kuri pąsiskirs 
tė pareigomis; Pirmininku —- 
Viktoras Baltutis, vicep. Ri 
rnas Baikauskps; sekt. Audro 
nė Lazutkaite, Juozas Červins 
kas ir reik, ved. Otto Baltru 
šaitis.

savojo bernelio mieląjį balsą... 
Joninės — jaunimo šventė.
Ir šiais metais už tūkstan 

Čių mylių linksminsis jauni 
mas, degs laužai Lietuvos lau 
kuose ir Rambyno kalne skam 
bės dainos. Nebus taip links 
ma, kaip seniau būdavo, nes 
šalis pavergta, ir jaunimas ne 
laisvas. Nors ir toli nuo savo 
gimtojo krašto, tą dieną mes 
nors mintimis bandysime nu 
skristi' į gimtuosius tėviškės 
klonius, nes mums mielas Jo 
ninių vardas, su juo rišasi.idi 
lija lietuviško kaimo iš kurio 
daugelis iš mūsų esame išėję.

Paminėti šią gražią jaunimo 
šventę, nors mintimis nusikel 
ti Į praeitį, šių metų birželio 
20 dieną, šeštadienį, Wellan 
dei užmiestyje^ prie dailaus 
miškelio, erdvioje St. Step 
hen’s salėje yra ruošiamos Jo 
ninės, Ta pačia proga įvyksta 
Jaunimo Festivalis. Pasirodys 
ne tik lietuvių jaunimas, bet ir 
kitų mums broliškų tautų me 
ninės grupės.

Lietuviai I Paremkime sa 
vo ir bendro likimo ištiktų 
tautų jaunimo pastangas, pa 
rodykime susidomėjimą jų ro 
domu menu, atsilankydami į 
šias Jonines. Bus proga susi 
tikti svečių iš Amerikos; Buf 
falo, Rochester!©, Clevelando 
ir kitų vietovių. Hamiltonas 
ir Torontas visada gausiai lan 
kosi St. Stephen’s salėje, tad 
tikimės jų ir šiais metais.

Ši Joninių šventė, praleista 
Wellande paliks Jums gražių 
atsiminimų.

KLTS Weliando skyrius.
WELLANDO SKAUTŲ RĖ 
MĖJŲ SUSIRINKIMAS.

Niagaros Pusiasalio Skautų 
vietininkijos vietininko paskau

tė. Dienai pragyvenimas kai Per darbą, Per jaunimą į 
nuos vienam skautui 1.50 dol., šviesesnį mūsų Tėvynės ryto
bet susidaręs skautų rėmėjų 
būrelį žada „sukalti“ pini
go, kad galėtų skautams pade tuva.

jų, nes koks bus musų jauni 
mas, tokia bus mūsų šalis Lie

LONDON, Ont.
MŪSŲ MAŽŲJŲ ŠVENTĖ

Apylinkės v-ba ir šeštadie 
ninė mokyklėlė birželio 6 die 
na Londono miesto Bibliote 
kos auditorijoj, Queen’s g-vė 
305 nr„ ruošia mūsų mažųjų 
šventę. Vyriausios organizato 
rėš yra J. Čegienė ir B. Ratku 
tė. Pasiruošimai vyksta labai 
intensyviai ir mažųjų skaičius 
šiuo kartu tikrai yra didelis. 
Programoje motinų pagerbi 
mas, mažųjų šokiai, deklamaci 
jos, muzikinių sugebėjimų var 
žybos ir kt.

Įžangos biletų nebus. Paka 
ks kiekvieno pagal išgales au 
kų. Laukiama visų londoniškių 
ir artimesniųjų apylinkių lie 
tuvių gausaus atsilankymo. 
Ypač kviečiami tėvai ir mūsų 
mažieji. Atsilankykime visi. 
Paremkime mūsų mažųjų pa 
sirodymą. L. E-tas.

GRAŽI PARAMA 
SKAUTAMS

Mažutė Londono lietuvių 
kolonija visjada buvo dosni* 
šalpos ar paramos reikalingie 
siems. Ir šį kartą, kai skautai 
rinko aukas Bžiambore Fon 
dui, kad {galintų lietuvius sk 
autus dalyvauti Pasaulinėj 
Džiamborėj Filipinų salose, 
londoniškiai sudėjo, proporcin 
gai imant pagal kitas lietuvių 
kolonijas, tikrai rekordinę su 
mą — 206,11 dol., aukojo visi, 
pas ką tik buvo kreiptasi. 
Ypač malonu pažymėti, kad

M. S.,

Uršulė Mačytė, per 80 metų 
senutė, jokių pajamų neturin 
ti, paaukojo vieną dolerį, ku 
rį buvo uždirbusi pas kaimy 
nūs, besaugodama jų vaiku 
čius. „Man yra labai malonu, 
kad ir aš nors truputį galiu 
paremti mūsų skautus, kurie 
vyks dalyvauti pasaulio skau 
tų šventėn ir galės pasirodyti 
kitų laisvų tautų tarpe ir pi i 
minti visiems kenčiančią, bet 
kovojančią už laisvę Lietuvą“ 
— susijaudinusi kaįbėjo gar 
binga senutė. Jos brolis per 
70 metų sulaukęs ir visoje šei 
moję turintis tik vieną dirban 
tį, taip pat taurus lietuvis ir di 
delis patriotas — Andrius Ma 
čys paaukojo du doleuus.

PIRMOJI GEGUŽINĖ — 
PIKNIKAS

Birželio 13 d. — šeštadienį, 
Dorchesteryje — „Dreara 
land’e“, Londono lietuviai tu 
rėš šiemet pirmą išvyką į gam 
tą —• šaunią gegužinę.

Gros puiki kapela, veiks tur 
tingas bufetas, bus Įdomi Jote 
rija ir kt.

Pradžia 6 vai. vakaro. Gan 
tasis pelnas skiriamas lietuviu 
skautų vasaros stovyklos rei 
kalams.

Laukiame visų londoniškių 
ir artimesnių apylinkių lietu 
vių gausaus atsilankymo.

L. E-tas.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.00Q

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 orimaisiais!

į; Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, a 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: S 

i; Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į ned už tarną » 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, «

neišskiriant nei vaikų. į:
; 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,
? Montreal, P. Q. LA 6-7521. ;i;

M. MACIUKAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ ROBŲ

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

SIUVĖJAS
AUGŠTOS

RANKŲ

A. NORKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGD. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. X 

ft6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 9
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |

& 12 metu patyrimas. $
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HAMILTON
LEISKIME DIRBTI KOMITETUI

Mūsų spaudoje pasirodė 
eilė straipsnių, straipsnelių pa 
talpų reikalu būsimąjai 6-tai 
Liet. Dienos šventei. Šiai šven 
tei ruošti turime Org. Komi 
tetą. Jame yra žmonių jau su 
patyrimu, kaip tokios šventės 
ruošti. Jie rūpinasi visais šven 
tės reikalais, taigi — pasirū 
pins ir patalpomis.

Kadangi visas šventės ruo 
šos darbas priklauso grynai 
tik ruošėjams - šeimininkams, 
tad labai abejoju, ar buvo rei 
kalas kelti patalpų klausimą 
spaudoje ir tuo pačiu, gal būt, 
įnešti kiek disharmonijos Į 
bendrą darbą.

(\albant apie Liet. Namų b 
patalpas - salę, reikia tie 

są pasakyti, kad ji yra netaip 
jau maža. Pristačius daugiau 
kėdžių, galima sutalpinti iki 
1000 svečių. Bet visdėlto ji

| A. UGDŽIUS, B. L., J 

\ Viešasis Notaras
$ (Notary Public) 
$ Advokatas iš Lietuvos. $ 
S Namų, žemės ar bet kūno $ 
<4 biznio pirkimo-pardavimo ** 
$ dokumentų sudarymas ir ■»> 
$ visi kiti notariniai reikalai.
$ Teisiniai patarnavimai. $ 

Morgičiai. \
| Įstaiga: JA 7-5575; X 
« Namų: FU 3-8928. |

20 King Street East, $ 
$, Hamilton. $

yra permaža mūsų būsimajai 
šventei ruošti. Tai jau įrodė 
Montrealio vaidintojai su 
,,Milžino Paunksme“, kada 
sveičų buvo susilaukta per 
800.

Lietuvių Dienai mes tiki 
mės susilaukti žymiai didės 
mo svečių skaičiaus.

Visada geriau turėti salę erd 
vesnę, negu kad dalį svečių pa 
likti už durų ar esančius jos 
viduje 2—3 vai. laikyti po pra 
kaito „dušu“. Taigi, mano nuo 
mone, joki argumentai neišlai 
ko kritikos už liet, saię šiam 
reikalui. Tai yra aksioma.

Tad kuriam reikalui reikia 
taip įkyriai siūlyti ar piršti 
tai, kas mūsų būsimam niuinen 
tui netinka?

Nenorėčiau manyti, Kad L. 
Namų šeimininkus taip masių 
tų šimtukas doi. nuomos!

Man peršasi mintis, kad vi 
sas „trobelis” bus tame, kad 
kažkas panoro susirasti sau 
garbės ir tik dėl to parodyti 
tuos namus platesniąjai vis.m 
menei. Lyg jauna mergaite no 
rėdama pademonstruoti savo 
naująją suknelę ar jaunikaitis 
— naująjį automobili. Ii dau 
giau nieko.

Gaila, kad vienas, kitas sim 
tas dolerių bus atiduotas svt 
timiesiems. Bet nevisada ga 
Įima to išvengti. Mes daug iš 
mokėjom svetimiesiems praei 
ty ir nemažai dar išmok ėsim 
ateity. Nes nemanau, kad ka 
da nors būsim tokioj padėty,

kad galėtume išvengti svetimų 
patarnavimo.

Vasaros metu ir už mažą 
dangaus skliaustuką reikia su 
mokėti nemažus pinigus. Ta 
dėl vargiai ar būtų reikalas, 
dėl neišvengiamai atiduoto vie 
no, kito šimto, verkšlenti ar 
lieti krokodilo ašaras ir ape 
liuoti į liet, jausmus dėl atša 
limo saviems reikalams.

Tikiu, kad org. komitetas 
bus pakankamai savarankus ir 
pasirinks tai, ką ras geriausia, 
nepasiduodamas „spaudimą 
rns“ nei iš „viršaus“, nei iš 
„apačios“.

Kas turėtų kokių gerų pla 
nu bei sumanymų, manau, kad 
galėtų tai pasiūlyti org. komi 
tetui telefonu ar laiškučiu.

Eidamas prie pabaigos uorė 
čiau pažymėti, kad nieku prieš 
neturiu, prieš liet, salę, ai jos 
šeimininkus. Sakau tai, kaip 
man atrodo teisinga. Iki šis 
mano rašinys ' pasieks gerb. 
skaitytojus, manau, kad jau 
bus išnuomota ,,Palace“ teat 
ro salė su 2000 vietų uz 200 
dol. nuomos, ir tuo pačiu pir 
mas ir paskutinis „mūšis“ bus 
baigtas.

Tad leiskime dirbti tą dide 
lį ir sunkų darbą pačiam ko 
mitetui, o mes padėkime jie 
ms, jei jie mūsų pagarbos pa 
prašys! Z. Pulianauskas.

BALIUS HAMILTONE
Gegužės 17 d. Hamiltono 

liet. Audros vartų parapijoj bu 
vo neeilinis įvykis, t. y. suka 
ko 10 metų jos gyvenime. Pa 
prastai tokios sukaktys visuo 
met atatinkamai atžymimos. 
Čia buvo atžymėta iškilmingo 
mis pamaldomis bažnyčioje ir 
po to parapijos salėje oficialio 
je dalyje su vakariene kvies

ONAI IR JUOZUI 
DEKSNIAMS

WINDSOR, Ont.

taupyk ir skolinkis bankelyje „talk a“. 
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

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

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

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

Eilę metų vartant lietuvišką 
spaudą, parapijos gyvenimas 
visai nematomas, tik kartais, 
ir tai nevisuomet, paskelbia 
mos rekolekcijos ar misijos.

Dėl kažkokių sumetimų ba 
liūs nei spaudoje nebuvo skel 
biamas. Į tą balių atsilankė 
apie 140 kviestų žmonių, nors 
dar buvo per 50 vietų tuščių

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, - 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.

r ir taip pat paruošto maisto. Pa 
sirodo, kad ir tie kviestieji ne 
įvertino kvietimo.

Kada reikia parapijai išpla 
tinti loterijos biletai ar aukų, 
tuomet žinomi duosniųjų para 
pijiečių adresai ir pasiunčia

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 

kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

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

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

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

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

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

Siuviima kojinė masina firmos „Minerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA :

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

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

94 Douglas SL, 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

mos jiems knygutės | namus 
ar aplankomi asmeniškai. De 
šimtečio proga daugiau prisi 
dėję darbu ir aukomis buvo vi 
sai pamiršti, kaip ir kartais 
bažn. k-to nariai.

Per 10 metų savo parapijo 
je netekome beveik visų senų 
jų liet, emigrantų, kurie kaž 
kodėl tapo ^.išskrininguoti“. 
Pasirodo, jie lanko kitų para 
pijų bažnyčias.

Pagaliau ir parapijiečiams 
netektų perdaug nusiminti: jie

esant bėdoje.
Per „Tėvynės Balsą“ (ku 

ris nuo Lietuvos žmonių griež 
tai slepiamas) ir laiškais išvv 
kiršieji iš Montrealio Juozas 
ir Ona Deksniai yra priversti 
rašyti visokias nesąmones, 
„nebylicas“. Kaip ir buvo spė 
ta, pp. Deksniai Lietuvoje ne 
turi ramybės — juos Lietuvos 
okupacinė valdžia murdo ir 
murdo. Jiems stato visokius 
reikalavimus, iš jų reikalauja 
visokių įrodymų. Okupantas 
niekaip negali suprasti, kad 
Kanadoje daribninkai, kaip p. 
p. Deksniai, gali tiek užsidirb 
ti, kad gali nusipirkti namus, 
dažnai ir nevienus, todėl iš p. 
Deksnio pareikalavo įrodymų, 
kad Kanadoje jis buvęs tikrai 
laikrodininku, bet ne kokiu 
spekuliantu. O p. Deksnienė 
net apsirgo nuo visokių „ba 
derių“, todėl turėjo atsigulti 
Vilniuje į ligoninę. Bet ir ligo 
ninėje maža pagalbos, nes nė 
ra vaistų, — todėl p. Deksnie 
nė prašo iš Kanados atsiųsti 
vaistų (o p. Deksnys, nuvy
kęs Lietuvon, per tą pati „Tė 
vynės Balsą“ pasakė, kad Ka 
nadoje vaistai blogi...), bet ne 
laimė — jie čia pinigų nepali 
ko, o iš Lietuvos atsiųsti ne 
gali, nes „laisva“ Lietuva ne 
turi teisės atsiųsti Į Kanadą 
dolerių..., todėl siūlo už vais 
tus... grybų. Na, čia ne tokia 
didelė bėda: Deksniams bus 
sumesta po dolerį ir vaistai iš 
siųsti, bet gi... Lietuvos oku 
pantas viskam turi pinigų — 
sputnikams, propagandai, šni 
pams, tiktai jis neturi pinigų... 
darbo žmonėms aprūpinti, to 
dėl juos palieka ir be padorių 
butų, ir be tinkamo apsiiengi 
mo, ir be geresnio maisto, ir 
be... vaistų. Darbininkai, pa 
gal sovietus, gali vargti, pus 
badžiauti, apdriskę vaikščioti 
ir mirti, jiems ir vaistų nėra...

Mes nuoširdžiai pp. Deks 
nius užjaučiame ir gailimės, 
kad juos ten okupantas mur 
do ir nedouda ramybes, ku 
rios jie į Lietuvą išvyko jies 
koti geresnės, negu kad ture 
jo Kanadoje.

VARO PRIE BEND1O 
KATILO

Kauno valgyklos pertvar 
komos, tokiu būdu, kad gyven

I
A. E. McKAGUE |

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras x 

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

330 Bay Street, XTORONTO 1, Ontario. |

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
T elefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Pubnc.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS.

tojai pietus galėsią išsinešti į 
namus.

Prie Maisto pramones lech 
nikumo steigiamas specialus 
skyrius, kuriame bus ruošia

ms paliekamos svai blausios 
privilegijos: savoje liet, baž 
nyčioje melstis ir reikalauti ly 
gili teisių. Eilinis parapijietis.

iš Windsoro CBE stoties bus 
šeštadienį, birželio 13 d. ir kar 
tu pertransliuotas per visos 
Kanados CBC radio stotis. Pro 
grama paruošta anglų kalbo 
je, prie jos bus duota lietu 
vių, latvių ir estų liaudies dai 
nų ir muzika. Minėjimo paruo 
Šimu rūpinosi P. Januška. Tai 
vertinga informacija angliškai 
Kalbančiai. ^Kanados visuome 
nei Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos tragediją minint.

RINKIMAI Į KLB 
KRAŠTO TARYBĄ 

įvyks sekmadienį, birželio 7 d. 
visiems gerai žinomoje Kroatų 
bažnyčios salėje, 1479 Albert 
Rd. ir tęsis nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Kadangi balsuo 
ti yra kiekvieno susipratusio 
lietuvio pareiga, todėl šią pa 
reigą ir reikia atlikti. Apyl. 
Rinkimų Komisiją sudaro: E 
Zatofskis, E. Butavicienė ir 
M. *SilinskaSv

HAMILTONIEčIAI 
WINDSORE

Hamiltono Lietuvių Teat 
ras „Aukuras“ atvežė į Wind 
sorą „Inspektorius atvyksta“ 
3-jų veiksmų pjesę. Vaidini 
mas įvyko gegužės i 6 d. Rėži 
sorė E. Dauguviety te-Kuda 
bienė ir visi vaidintojai gyvai 
ir natūraliai parodė pergyveni 
mus, kada atvyksta inspekto 
rius‘ ir savo sugebėjimu, aiš 
kindamas nusikaltimą, mažmo 
žiais ištraukia iš kiekvienu pri 
sipažinimą. Vaidino: r\. Stase 
vičius, E. Dauguvietyte-Kuda 
bienė, A. Ulbinas, I. Jokuby 
nienė, E. Petrušaitis, A. Juozą 
pavičius. Vaidinimas visiems 
patiko ir suteikė kiekivenam 
atsilankiusiam tikro malonu 
mo. Teko patirti, kad rengė 
jas — Windsoro Lietuvių fi
nes Valdyba pradėjo pasitari, 
mus su „Aukuro“ vadovybe 
dėl naujo pastatymo rudens 
laiku. Vakaras praėjo su pa 
sisekimu, nes publikos atšilau 
kė daug, buvo pilna erdvi Uk 
rainiečių sale.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Windsoro Lietuvių B-nės 
Valdybos ruoštas, įvyko gegu 
žės 3 d. Apyl. V-bos pirm. V.

Kučinskas, pradėdamas minė 
jimą, pasveikino motinas kar 
tu švenčiančias šią joms skirtų 
dieną. Po to sekė sktn. K. Ku 
datienės paskaita. Paskaitinin 
kė gražiais žodžiais iškėlė mo 
tinos reikšmę, kartu priminda 
ma ypatingą atsakomybę da 
bartinėje padėtyje, lietuvių 
tautos ir tautiškumo išlaiky 
me. Pagarba lietuvei motinai, 
kuri puoselėja šeimoje lietuvių 
kalbą ir stengiasi perduoti liv 
tuvišką krivulę savo vaikams.

RINKLIAVA ŠALPAI 
naudotais drabužiais, avalyne 
ir pinigais dar tęsiama. Ši rink 
liava yra skirta Suvalkų trikam 
pyje gyvenantiems lietuviams 
paremti. Jau išsiųsta apie 200 
svarų vertybių, kita dalis bus 
išsiųsta netolimoje ateityje. 
Aukojusių sąrašas bus paskelb
tas kiek vėliau, rinkliavą bai 
gus. Šalpos Fondo Įgaliotinis 
Pr. Dumčius ir valdybos na 
riai V. Čiuprmskas, P. Jenuš 
ka, V. Kačinskas ir V. Pun 
džius daug dirba geresniam 
rinkliavos pasisekimui.

MIRĖ J. JASINSKAS
Gegužės 23 d. trumpai sii 

gęs, Hotel Dieu ligoninėje mi 
rė Jokūbas Jasinskas. Velio 
nis buvo gimęs Kilučių kaime, 
Biržų valsčiuje 1904 m. sausio 
27 d. Kanadon atvyko 1929 
m. gegužės 24 d. Pradžioje 
dirbo Sudbury kasyklose, vė 
liau Montrealy, Toronte ir 
paskutinius 14 metų Windso 
re. Visuomet linksmas ir vis 
kuo patenkintas, daug padėjo 
vėliai! Windsore apsigyvenu 
siems lietuviams susirandant 
darbus. Paliko nuliūdime cese 
ris Dorą Slavinskienę ir Mari 
ją Rumią gyv. Rockford, Ill., 
Zonią Ambi ozevičienę Mont 
realyje ir Oną Sabienę Lietu 
voje. Palaidotas iŠ Morris lai 
dotuvių namų gegužės 27 d. 
Interment Green Lawn Me 
morial kapinėse.

PAKRIKŠTYTA
Naikauskaitė Rita - Aleksand 
ra, gegužes 17 d. Šv. Antano 
bažnyčioje. Krikštijo kun. dr. 
I. Boreišis. Kūmais buvo Sta 
sė ir Andrius Bliūdžiai. Kri 
kštynų vaišės vyko pp. Bliu 
džių namuose. Kor.

mi kulinarijos specialistai mai 
tinimo įmonėms.

Vis daugiau žmonių maiti 
naši iŠ bendio katilo, kai bus 
įvykdytos maitinimo sistemos 
reformos, kurias numato pre 
kybos ministerija. Siekiama, 
kad kuo didesnis skaičius dai 
bininkų būtų aptarnaujamas 
jau pačiose darbovietėse, bend 
rose valgyklose. Bendro kati 
lo sistemą norima išplėsti ir į 
pensininkus, vaikus.

„Daugelyje valgyklų vai 
giai neskanūs“ — tai pareiškė 
Lkp centro komitetas ir Minis

terių taryba savo bendrame 
pranešime maitinimo klausi 
mais kovo 1 d. Toliau padėtis 
apibūdinama taip: „Žema ap 
tarnavimo kultūra, nepašalin 
ti vartotojų apgaudinėjimo fak 
tai“. Nežiūrint, kad „visuome 
ninio maitinimo įmones būtų 
geriau aprūpinamos mėsa, pie 
nu, bulvėmis, daržovėmis“.

Lietuvos kompartijos ir so 
vietinės valdžios parėdymu ir 
kolchozuose 'bus organizuoja 
mos bendros valgyklos kolcho 
zininkams ir jų šeimoms. E.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JhAMIfNShl
JANIQUE TRADING CO /

8’5 ci'ffssrw-rct’csr-i j.’fuą 402*

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
Telef. L. E. - 4-3608
PRAI-U BARAUSKO

L Tt Ą(] D | M <)
* r E N T h U A 

bJ WeiUiuneitu d A*e.
Toronto, Ont-

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA

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

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į || 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams. (

; Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite: jį 
: ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) —- LE 4-0773

L. RickeviČienė —RO 0-7668 V. S. Mastis —LE 2-6513 •
H. Chvedukas —LE 4-1528 O. Indrelienė —LE 1-8522 į

; A. Dūda —RO 9-4612 a. Paulauskas —LE 6-3545 :
LirtninnuiinitnwnntutnitininwiiimuumnwnufiinumtmHWW

X . Ji
S Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve <
| „P A R A M A” y

s* Paskola I asm. iki $ 3.000.— <
« Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. £
x Darbo valandos:
x Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5 %—-9 v. vak \
$ Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro >;
8 Trečiaci. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta > 

Būstinė: Lietuvių^ Namai, 1129 Dundas St. W.
b Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. č
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MOKtW’eal HAAAIAi.TON/
Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į

Montrealio Lietuvių šeštadieninių Mokyklų 
dešimtmečiui paminėti rengiamą

Sporto šventę - gegužinę
kuri įvyks birželio mėn. 7 d.

labai gražių vaizdų gamtoje, buvusioje Naujų Kanadiečių 
stovyklos aikštėje prie Dorion miestelio, 

važiuojant Į Toronto prie pat kelio.
Šventėje dalyvaus ir baigimo pažymėjimus Įteiks 

Jo Eksc. vysk. Brizgys iš Amerikos.
Šventės pradžia 11 vai. Iškilmingos pamaldos aikštėje.

Po pamaldų mokslo metų užbaigimo aktas ir pažymėjimų 
įteikimas. Vėliau mokinių sporto pratimai ir žaidimai..

Po sporto, grojant labai geram orkestrui, 
bus šokiai.

Veiks įvairus bufetas su įvairiais užkandžiais 
bei šviežiai rūkytais unguriais.

Montrealio Liet. Šeštadieninių Mokyklų Tėvų Komitetas.

DIDŽIOJI ŠVENTĖ AUŠ 
ROS VARTŲ PARAPIJOJE

Jo Eksc. vysk. V. Buzgys 
suteiks mūsų vaikučiams Su 
tvirtinimo Sakramentą šį šeš 
tadienį, 6 vai. vakė. Iškilmėse 
dalyvaus ir daug lietuvių ku 
nigų. Tą pat vakarą, po litui 
ginių apeigų, 7 vai., A. V. sa 
Įėję įvyks Jo Eksc. VysK. Briz 
gio pagerbimas-banketa^>. Tuo 
pagerbsime mūsų ganytoją ir 
turėsime progos su juo pasi 
matyti ir pasikalbėti. Daly 
vauti kviečiami visi. (AV).

BAISIOJO BIRŽELIO MI 
NĖJ1MAS MONTREALYJE 
šiemet yra paskirtas šutam 
pančioję dienoje, birželio 14 d. 
sekmadieni, 4 vai. po pietų Do 
minion skvere — prie Kated 
ros ir Windsor© stoties. Minė 
jimo programa šiemet rūpinsis 
latvių grupė.

Visi Montrealio lietuviai 
kviečiami tame paminėjime da 
lyvauti. Seimelio Prezidiumas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
DLK Vytauto klube birže 

lio 4 d., 8 vai. vakaro šaukia 
mas Pašalpinės narių susirin 
kimas. Bus išmokami 1958 m. 
dividendai, lišduodami šėrai, 

išmokamos neatsiimtos pašai 
pos, priimami nauji nariai. 
Kviečiami dalyvauti nariai ir 
svečiai. Klubo Vaidyba. 
• Serga: A. Tamašauskas, G. 
Mikalajūnas.

| DR. J. Š E M O G A S

i ■ Office 5441 Bannantyne ;
’; (kamp. Woodland) į 
; [ Verdun. Tel. PO 7-3175. i 
į ; Priėmimo valandos:

i
 pirmadienį ir ketvirtadienį1

7 — 9 p. m. ' 
antradienį ir penktadienį !

VISI DALYVAUKIME 
RINKIMUOSE

Ši sekmadieni, birželio 7 
dieną, visoje Kanadoje vyks 
ta KLB Krašto Tarybos rin 
kimai, o Montrealyje dar ir 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
rinkimai. Dalyvaukime rinki 
muose visi. Ypač, kad KLB 
Centras norima perkelti į Mon 
trealį.

Rinkimai vyksta ir balsu© 
ti galima trijose vietose. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje nuo
9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
Aušros Vartų salėje nuo 9 v. 
ryto iki 9 vai. vakaro; gegu 
žinėje, kurią ruošia šeštadieni 
nės mokyklos, už Dorion, nuo
10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Tautiečiai, būkime sąmonių 
gi, būkime patriotingi ir parų 
gingi, todėl dalyvaukime pa 
tys ir pakvieskime tuos, kurie 
būtų tą užmiršę.

Rinkimų Komisija.

„N. L.”

NAUJAS TELEFONO NR., 
nuo sekmadienio, 

birželio 7 dienos:

DOminic 6-6220

1
 trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. X 

šeštadienį 11—1 p. m. X 
arba pagal susitarimą. S 
Namų tel. PO 6-9964 |

g 
X

X 
© ©

BAISIOJO BIRŽELIO DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS 
ne, kuriai šiais metais vadovau 
ja Hamltono lietuvių bendru© 
menės v-bos nariai, rengia Bai 
siojo Birželio Deportacijų mi 
nėjimą sekančia tvarka:

1. Birželio mėn. 9 d. (antra 
dienį) 9 vai. 30 min. per Ha 
miltono radio stotį CHML, 
banga 900, Baltic Tribute va 
landėlė, kuriai vadovaus žymio 
ji radio komentatorė Mrs. 
Edith Hyder. Nepamirškite 
pasiklausyti šios įdomios va 
landėlės:

2. Birželio m. 14 d (sekma 
dienį) minėjimas įvyks sekau 
čia tvarka:

a) 11 vai. Vilniaus Aušros 
parapijos bažnyčioje 
gos pamaldos.

b) 6 vai. vakare 
muose (Delta kino 
Įėję) įvyks lietuvių, 
estų bendras gedulingas ak 
ras ir koncertas. Kalbės PLB 
Kanados Kr. V-bos pirm. V. 
Meilus, tautybių atstovai ir 
kilti.; ‘Konceirtel dalyvaus žy

mios meninės jėgos. Lietuvių 
koncerto programą išpildys žy
mioji sol. J. Lustikaite, kun. 
A. Jurkšo vadovaujamas vyrų 
ir mišrus choras ir G. lireicb 
manienės vadovaujama tauti 
nių šokių grupė.

1 šį minėjimą pakviesti žy

lietuvių vysk. M. 
mokykloje įvyksta 
d. šeštadieni šia

įSKiltnin

Liet. Na 
teatro sa 
latv.’ų ir

mūs Kanados parlamento na 
riai ir visuomenės atstovai. Įė 
jimas nemokamas. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti Į 
šį svarbų minėjimą ir pagerbti 
tuos, kurie kentėjo ir žuvo už 
mūsų krašto laisvę.
Baltų Federacijos, Hamiltone 

Valdyba.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA,
Hamiltono
Valančiaus 
birželio 6 
tvarka:.

10 vai. pamaldos Aušros V. 
parapijos bažnyčioje, kuriosse 
visi mokiniai dalyvauja orga 
nizuotai.

11 vai., po pamaldų, ten pat 
parapijos salėje užbaigos ak 
tas, dovanų ir pažymėjimų įtei 
kimas, meninė dalis ir vaišės.

Tėvai prašomi tą dieną vi 
sus mokyklą lankančius vaiku 
čius atsiųsti Į minėtas iškil 
mes .

Mokiniai i pamaldas susiren 
ka 20 minučių anksčiau, kad 
galėtų susitvarkyti.

Maloniai kviečiame visus 
mokinių tėvelius ir organiza 
cijų atstovus atsilankyti į šių 
10-jų mokslo metų užbaigimą.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų K-ta#.

AUGŠTESNIŲJŲ LITUA 
NISTIKOS KURSŲ 

aktas — pobūvis praėjo labai 
gražiai ir labai įspūdingai, su 
silaukęs labai gražaus jauni 
mo.

Akto metu Kursų Direkto 
rius Dr. H. Nagys, atsisveikin 
damas su šių metų abhuricntų 
laida, pasakė nepaprastai gra 
žią, jautraus poetiško žodžio 
ir nuoširdžią kalbą, kurios mi, 
tys, atrodo, negali likti abitu 
rientams be gilių, gyvenimui 
pasiliekančių pėdsakų. Sveik’ 
nimus pareiškė Tėv. J. Borevi 
čius, p. Malaiška, p. Rimkevi 
čienė, p. Lukoševičienė. Po to 
buvo Įteikti baigusiems atesta 
tai ir atminčiai po dovaną — 
Nidos išleistą „Saują der 
liaus“.

Buvo ir kancertinė dalis.
Vakaras praėjo labai gra 

žiai.
E. KARDELIENĖS 

MUZIKOS STUUDIJOS 
mokinių koncertas šiemet yra 
paskirtas birželio 13 dieną, šeš 
tadienį ir Įvyks vakare Auš 
ros Vartų salėje. Visi tautie 
čiai maloniai prašomi šią datą 
rezervuoti priaugančio muziki 
nio jaunimo koncertui. Koncer 
to pradžia 8 vai. vakaro.

• B. Jungmeisteris prašo atsi 
liepti asmenį, kuris gegužes 23 
d. pp. Ottų pobūvio metu Aus 
ros Vartų salės rūbinėje pakei 
tė jam apsiaustą firmos Gasko 
(žymė apsiausto viduje, yra ir 
išorinių žymių). Prašo atsiliep 
ti telefonu PO 8-7760.
• P. Strelienė atostogų išvyko 
i Čikagą, kur išbus apie 2 sa 
vaites.

<# Moterystės luoman ruošiasi 
l Edvardas Vaicekauskas, A. V. 
) parap., su Sofija Cwikia, šv. 
s Trejybės parap., 
* pirmas. (AV).
, • Vaikų Darželio, 
f P.S.M. ‘ Seserų,

£ DANTŲ GYDYTOJAS ■ 
f D r. J. MALI ŠK A 

£ Pacientai priimami iš
$ anksto susitarus 
g 9 a. m. — 10 p. m. 
g išsky. antrad.: iki 6 v. p. m. 
$ 5441 Bannantyne,
£ (kampas Woodland) $

Tel.: PO 8-4547
I Namų: PO 8-0496 |

J ADVOKATAS

| STASYS DAUKŠA, LL. D.
? Suite 25—26
£ 152 Notre Dame St. E.
J UN 1-8933

si se k ė.

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

pranešimas

vedamo N.
. x parengimas
£ buvo labai gražus ir gerai pa

TORONTO
LIETUVIŲ NAMUOSE 

prie raštinės, koridoriaus šie 
'noje \yra( Įrengtos .specialiai 
korespondencijai su užraktais 
dėžutės, kuriomis už nedideli 
atlyginimą gali pasinaudoti 
organizacijos ir pievieni asme 
nys, kurie per L. Namus gau 
na korespondenciją.
• Vaikučių Pirmoji Komuni 
ja Pris. par. ateinantį sekma 
dienį per spec. 9,30 vai. mi 
šias, 
vak. 
kos 
3.30 
kasi
peticijos ir išpažinties. Sekma 
dieni visi vaikučiai jau 9 vai. 
ryto turi būti salėje atiduoti 
seselių globai, ‘kuriuos orga 
nizuotai atves į bažnyčios šuo 
lūs. Tėveliams artimiausias 
vietas suoluose nurodys tos 
dienos tvarkdariai. Kitų prašo 
mi tą dieną pasitenkinti toli 
mesnėmis vietomis. Po mišių 
vaikučiai ir jų artimieji ren 
kasi kavinėn prisiminimo pa 
veikslėliam atsiimti ir pusry 
čių, kuriuos rūpestingai pa 
ruoš motinų komitetas. (Pr.
• Birželis skiriamas Švnč. Jė 
zaus Širdies pamaldumui. Bir 
želinės 
maldos 
8 vai.
dienius 
mos ir 
met
Per visą mėnesį 8 vai. ryt. mi 
šios už novenoj dalyvaujan 

čiųjų gyvus ir mirusius tėvus.

Antrad. ir ketvirt. 7 v. 
salėje paskutinės pamo 

ir repeticijos. Šeštadienį 
vai. pp. visi vaikučiai ren 
j bažnyčią paskutinės re

Parap. bažnyčioje pa 
rytais bus laikomos po 
mišių, išskyrus sekma 
— kuomet bus po su 
penktadienius — kuo 

bus 7.30 vai. vakarais.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9953

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

§ 7 augštas.
A V 8-3115.Tel.:

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

Dr.E.Andrukaitis•
956 SHERBROOKE E. | 

Tel.: LA 2-7236

Santaupos pilnai apdraustos. Augšto* palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. ■■

i Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120)
ii Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary, s

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-6515

KLB TARYBOS RINKIMAI
Birželio 7 dieną Kanados lie | 

tuviai renka savo Bendruome i 
nės naują Tarybą. Rinkiminės i 
kampanijos kaip ir nebuvo, ne - 
skaitant tik trumpų oficialių 
Oitganų pranešimų. Kokios gi 1 
šios tylos priežastys? Argi 
mes jau taip atbukom ir kuo 
toliau, tuo mažiau domimės 
savąja bendiuomene, nedisku 
tuojam jos problemų ir nejieš 
kome kelių jai stiprinti ir ug 
dyti? Argi mes dar neįsitiki 
nom, kad tik organizuotos be 
ndruomenės formoje sugebėsi 
me išlaikyti savąją kultūrą, sa 
vo tautos charakterio bruožus, 
kitaip sakant, sugebėsime iš ■ 
likti lietuviais? Nesinorėtų tikė 
ti, kad mes jau būtume pasie 
kę visiško indiferentiškumo 
šiuose gyvybiniuose reikalu© ' 
se. Mūsų pasyvumo priežastys ; 
greičiausia glūdi mūsų palygi 
namai neblogame materiali 1 
niame atkutime ir pasitenkini ; 
me savimi, kas neišvenigamai j 
veda . prie dvasinio snaudulio 
ir jautresnių stygų apželdini 
mo taukais.

KLB Tarybos rinkimai duo ! 
da mums gerą progą pasipur ‘ 
tyti iš šio letargo ir parodyti, 
kad mes nesame dar dinge lie * 
tuvybės idėjai, kad supranta 
me Bendruomenės svarbą ir į 
remiame jos darbuotojus. Pa ’ 
galiau, labai nedaug iš mūsų 1 
reikalaujama: ateikime į rinki 
mų būstinę įr atiduokime savo . 
balsą už mūsų pasirinktus kan 
didatus. Kandidatų sąrašas 
yra geras ir pasirinkti turime 
iš ko.

Iš spaudos matėme, kad yra 
norima kelti bendruomenės 
centrą į Montreal), t. y. suda 
ryti KLB Krašto Valdybą iš 
montrealiečių tarpo. Motyvų 
tam yra nemažai, svarbiausias 
gi, kad Krašto Valdyba netu 
rėtų užsibūti ■''ištisais metais 
vienoje stambesnėje kolonijoje. 
Pritarkime šiai minčiai nepa 
miršdami balsuoti už Montre 
alio kandidatus. Nepamirški 
me taip pat ir kitų vietovių 
kandidatų. Tarybos suvažiavi 
mai ir visas bendruomenės dar 
bas bus sėkmingesnis, jei mū 
sų rinkti atstovai reprezentuos 
visus lietuvius išsibarsčiusius 
po visą didelį kraštą.

RINKIMAI J K. L. 
KRAŠTO TARYBĄ 

vyksta, sekmadieni, birželio 
7 d. rinkimai vykdomi nuo 9 
vai. ryto prie liet, bažnyčių ir 
nuo 1 vai. po pietų iki 9 vai. 
vakaro Lietuvių Namuose. 
Kiekvieno lietuvio pareiga da 
lyvauti balsavimuose, tuo įver 
tinant lietuvių bendruomeninį 
sugyvenimą ir bendruomenės 
kultūrinę darbuotę.

DOMĖK1MĖS SAVO 
NAMAIS

Visuotiniam šėrininkų susi 
rinkimui pageidaujant, Lietu 
vių Namuose, prie raštinės 
įrengta pageidavimų dėžutė. 
Visi nariai ir geros valios tau 
tiečiai, kam rūpi L. Namų rei 
kalai, prašomi patiekti savo 
sugestijas visais L. Namus lie 
čiančiais klausimais. Sveikos 
ir rimtos sugestijos Valdybos 
bus svarstomos ir stengiamos 
įgyvendinti.

sklypus 
nuo Montrealio.

REIKALINGAS AGENTAS 
atliekamu laiku 
pardavinėti paežerės

Laurynijoje, 50 mylių
Reikia turėti automobilį, 

kad aptarnavus klijentus vietoje.
Geras komisas. Skambinti MU 1-5651.

| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve 1

Praktikuojame taip vau. „Op 
tion“. Tai yra imti objektus 
pardavimui ir mokėti savinin 
kui tam tikrą sumą pinigu, jei 
neparduotume per sutartą lai 
ką. P. Adamonis. District Es 

tate Brokers VI 2-801.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

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

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.

L. NAMŲ SKAITYKLOJE 
gaunama beveik visa periodi 
nė spauda ir ji prieinama visie 
ms, kas tik nori ja naudotis. 
Deja, tarp daugelio sąžiningų 
'škaitykflos lankytojų pasitai 
ko vienas kitas su liguistais pa 
linkimais slaptai laikraščius ir 
žurnalus „nusavinti“. Vienas 
toks mėgėjas ‘jau nekartą bu 
vo sugautas, buvo Įspėtas, ta 
čiau ir toliau nesiliauja. Įspė 
jama, kad dar kartą sugauti, 
nežiūrint, kas jie bebūtų, bus 
paskelbti viešai.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ 
STOVYKLA

Šatrijos ir Rambyno tuntai 
šiais metais stovyklaus nuo 
liepos m. 25 d. iki rugpjūčiu' 
3 d. La Salette, Ont., vietoj® 
pp. A. ir E. Augustinavičh? 
ūkyje, apie 90 mylių nuo To 
ronto. Toje vietoje jau dvejus 
metus stovyklauta. Vieta la 
bai graži ir patogi stovyklai, 
nes gražus, sausas pušynėlis 
ir netoli miškas, kuriame bus 
pravesta iškylos ir žaidimai.

1 fitovykia kviečiami visi 
skautai-tės nuo 7 metų am 
žiaus. Stovyklos mokestis: už 
10 dienų 15 dol., arba vienam 
asmeniui 1.50 dol. dienai, 
dviem asmenim iš tos pačios 
šeimos 25 dol., trims—30 dol. 
Stovyklaujantieji savaitgaliais 
moka 2 dol. dienai. Norintieji 
vykti stovyklon registruojami' 
pas savo vienetų vadovus, aR 
ba pas D. Keršienę, telef. LE 
6-2781, arba J. Karaziejų, te 
lef. LE 3-8733. Registruoda 
miesi Įmoka 2 dol., kuue bus 
Įskaityti į bendrą stovyklos 
mokestį. Registracija vykdo 
ma iki liepos 5 d.

Tuntininkai.
LIETUVIAI TURĖS SAVO 

KAPUS
Šv. Jono Kr. parapija šio 

mis dienomis Toronte užpirko 
žemės sklypą, tikslu įsteigti ja 
me lietuviškas kapines, Kurios 
aptarnautų Toronto visus lie 
tuvius, o taip pat suteiktų ga 
limybę palaidoti tautiečius iš 
įvairių Kanados vietovių. Tai 
būtų pirmosios lietuviškos ka 
pinės Kanadoje. Amerikoje 
tik viena Čikaga tuo gali pasi 
džiaugti. Kapinėms vieta iš 
rinkta tikrai ideali: prie pat 
Toronto miesto (prie Queen 
Elisabeth higrway ir 10 ke 
lio susikirtime), puikus pusi 
mis pasipuošęs smiltynas.

PASITRAUKĖ APYL. 
V-BOS PIRMININKAS
Po ilgos pertraukos, gegu 

žės 30 d, ekstra sušauktame 
Aply. V-bos posėdyje iš pirr® 
ninko pareigų atsistatydino ir 
visai iš v-bos pasitraukė J. Sen 
kus. Jo vieton pirmininku iš 
rinktas Liudas Tamošauskas, 
o į valdybą, kaip pirmas kan 

■ didatas, įeina J. Karka.
1 Šios kadencijos Valdyba tu 
1 ri didelių finansinių sunkumų, 

nes praeitų metų rinktas soli 
darumo mokestis nedavė lauk 
tų įplaukų, o neapdairiai ruoš 
ti minėjimai bei prargogos at 
nešė nemažus nuostolius.

PIRM. KOMUNIJOS 
IŠKILMĖS

Ateinantį sektpadienį abejo 
se Toronto kat. parapijose 
įvyksta pirm, išpažintis ir M 
munijos iškilmės. Taip pat \ 
dieną baigiamas mokslo 
šeštaditninėje Toronto 
mo vardo mokykloje.
• įsidėmėtina visiem — sek 
madienį dėl pirmos Komuni 
jos, Prisik. parapijoj tebus tik 
šios Mišios: 8, 9:30 ir 11 vai.

metas
Mairo

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451
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