
GEN. KONSULO LAIDOTUVĖS

Nr. 26(640) KAINA 15 ct. MONTREAL, 1959 rn. BIRŽELIO-JUNE 24 d. PRICE 15 ct. XIX METAI

Politinių įvykių savaitė
ŽENEVOS KONFERENCIJA PERTRAUKTA TRIMS 

SAVAITĖMS
Chruščiovass reikalauja viršūnių susitikimo, o Eisenhoweris 
nesutinka. — Macmillanas prekiauja su Chruščiovu tuo, kas 

Maskvai nepriklauso. — Brentano Įspėjo HerterĮ sustabdyti 
nuolaidas Rusijai. — Rusai šaudo i amerikonų lėktuvus. —

Naujienos iš pasaulio sostinės 
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” BENDRADARBIO 

SVARBŪS MINĖJIMAI NEW YORKE

Nors derybos Ženevoje vy 
ksta labai sunkiai, bet vis dėlto 
einama prie susitarimo. Kadan 
gi taip yra todėl, kad

VAKARAI RUSIJAI 
NUSILEIDŽIA,

tai Rusija vis daugiau Įgauna 
drąsos dar daugiau reiKalauti. 
Nors kol kas apsiribota Berly 
no klausimu, bet deramasi ir 
kitais klausimais, arba turint 
perspektyvoje visus kitus klau 
simus, ypač Vokietijos ateities 
ir taikos suttrties klausimus.

Lenkijos diplomatas Kot sa 
vo laiškuose iš Rusijos rašo, 
kad
CHURCHILLIS LIETUVĄ 

STALINUI PARDAVĖ
dar karo metu. Atrodo, kad ši 
„pardavimo“ dvasia visą laiką 
iš dabartinių derybų Ženevoje 
dvelkia nešvariu bizniu.

Londono „Daily Telegraph“ 
rašo, kad Macmillanas, atsilan 
kymo Rusijoje metu (kuris bu 
vo vertinamas, kaip „Miunche 
no“ pakartojimas), pasirodė, 
yra susitaręs su Chruščiovu 
dėl prekybos sutarties, kuri 
jau yra pasirašyta, ir kalbėję 
sis dėl Anglijos turtų, paliktų 
Lietuvoje. Dabar pradedamos 
dėl to derybos. Aišku, Anglija 
nori viską Pabaltijo valstybėse 
likviduoti, kad visiškai
PABALTIJO VALSTYBĖS 

PALIKTŲ RUSIJAI.
Tat yra tęsinys politikos, apie 
kurią kalba Kot, ir kurią mes 
žinome iš to, kad Anglija Lie 
tuvos okupaciją de facto yra 
pripažinusi.

Bet, lietuviai, protestuokime 
prieš Anglijos sąmokslavimą 
prieš pavergtas tautas ir pa 
grobtas jų valstybes. Nesigat 
lėkime 15 ct. ir siųskime pro 
testus.

RAŠYKIME MACM1LLA 
N UI PROTESTO LAIŠKUS 
Į Anglijos Londoną. Chruščio 
vas ir gi neturi teisės prekiau 
ti tuo, kas jai nepriklauso, nes 
Lietuva yra Rusijos okupuota.

ŽENEVOS DERYBOSE 
yra sutarta, kad Berlyno apjun 
girnas turi būti padarytas to 
kiu būdu, kad bus sudarytas 
bendras komitetas iš vakarų ir 
rytų Berlyno, kuris apjungimą 
išspręs. Tai yra jau labai blo 
gai, neš tokiu atveju Vakarai 
iš Berlyno turės pasitraukti, 
o kai Berlynas liks Rytinėje

Vokietijoje, tai jis aiškiai liks 
Rusijai. Todėl Vakarų Vokie 
tijos užs. r. min. Brentano JAV 
sekr. HerterĮ Įspėjo, kad Vaka 
rams daugiau jau nėr kur eiti... 
Ženevos derybos atidėtos 3 sa 
vaitėm, kurių metu Rusija 
spaus Vakaius dar daugiau 
trauktis. Bet ir to, ką Rusija iš 
spaudė iš Vakarų,

YRA AIŠKI VAKARŲ 
KAPITL1AC1JA.

Prie ko einama, matyti iš to, 
kad Chruščiovas prisispyręs 
reikalauja susitikimo su Eisen 
howeriu. Nors šis ir pareiškė, 
kad nesusitarus Ženevoje jis į 
viršūnių konferenciją neva 
žiuos, bet kadanjy Vakarai ei 
na Į nuolaidas, tai susitarimas 
greičiausiai bus pasiektas ir 
viršūnių ». konferencija turės 
Įvykti. . .

Tai yra svarbiausia.
KITOS ŽINIOS

kai taip vyksta Ženevoje, yra 
gana būdingos ir vyksta toje 
pačioje dvasioje.

— Rusijos lėktuvai pašovė 
JAV lėktuvą virš neutralių van 
denų, ties Japonija.

— Indijos provincijoje Ke 
rala, kurią valdo komunistai, 
komunistinė valdžia šaudo žmo 
nes. Yra keliasdešims užmuštų 
ir šimtai sužeistų. Už opozici 
ją-

— JAV derybos su Kinija 
nesiseka.

— Vokiečiai birželio 17 d. 
paminėjo prieš 6 metus įvyku 
sį sukilimą ryt. Vokietijoje, 
kurį numalšino Rusijos tankai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
— Vilniuje vykstančiuose 

Gedimino kalno ir jo papėdės 
kasinėjimuose atrasta labai ver 
tingų liekanų. Be ko kita ras 
tas Lietuvos valstybinis ger 
bas, kuris, pasirodo, Vyti tu 
rėjo ne raudoname, bet mėly 
name fone, o raitelis dėvėjo ža 
liūs drabužius.

— Iš Lietuvos Maskva į 
Ameriką šiemet siunčia sporti 
ninku ir artistų grupes. Grei 
čiausia į JAV bus pasiųsta 
Liaudies ansamblio grupė. Ar 
jai vadovaus Švedas, Lingis, 
ar Stepulis, — kol kas nežino 
rna.
• Kauno daubos (jutos) ap 
tvindymas ryšium su jėgainės 
(’HES) statyba Įvyksiąs šio 
mėnesio pabaigoje. Jėgainės

Birželio 14 d. prooklyne, 
Lietuvių Piliečių klube buvo 
Baisiojo Birželio Įvykių minė 
jimas, vedamas Alto pirm. dr. 
E. Noako. Pagrindiniu kalbė 
toju buvo pakviestas Min. V. 
Sidzikauskas. Sol. Juodytė pa 
dainavo tai dienai pritaikytų 
dainų.

New Yorke, didžiojoj Carne 
gie Hali, 8 vai. vak. komunistų 
vykdomajai tyranijai užimtuo 
se kraštuose paminėti, I-averg 
tų tautų draugų amerikiečių 
komitetas ir rytų bei viuurio 
Europos kilmės amrikiečių kon 
ferencija surengė didelę de 
monstracija. Pasakė reikšmin 
gas kalbas: Richard Arens, te 
ma „Komunistų konspiracija 
prieš žmogaus ir konstitucijos 
teises“, kun. Raymond a Lane 
„Komunistų konspiracija prieš 
religiją“ ir pi ei. Jonas Balkū 
nas perskaitė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad Sov. S-ga pa 
sitrauktų iš Pabaltijo kraštų. 
Buvo plati muzikinė dalis. See 
ną puošė visų pavergtųjų tautų 
vėliavos. Malonu, kad iietuvai

tės gausiai pasirodė.
Birželio 16 d. Baltijos Lais 

vės Namuose, New Yoike, Lie 
tuvių Moterų klubas p. Gera! 
dine Fitch, Europos laisvės 
Moterų S-gos pirmininkei ii 
dr. A. Trimakui Vliko pirmi 
ninkui pagerbti suruošė pri 
ėmimą. P. Fitch žurnalistė, ne 
seniai grįžusi iš Fprmozos, pa 
pasakojo apie padėtį Tolnnuo 
se Rytuose. Jos nuomone, Ti 
betas, Berlynas ir Pabaltijo 
kraštai esanti viena ir ta pati 
problema.

Dr. Trimakas kalbėjo apie 
Sovietų vykdomas žmonių de 
portacijas ir žmogaus teisių pa 
neigimą.

Priėmime dalyvavo gausus 
lietuvių ir kitataučių būrys, ne 
maža amerikiečių ir didžiųjų 
laikraščių „The New York Ti 
mes“ redaktorius Tolišius su 
žmona, žurn., lietuviams prie 
lankus ir lietuviams gerai pa 
žįstamas p. Volfe su žmona ir 
kiti.

Pabūviui vadovavo p. V. Ja 
nuškaitė. Kr.

Birželio 17 d. Toronto Park 
Lawn kapinės priglaudė amži 
nam poilsiui mirusio Gen. Kon 
šulo Kanadai Ministerio Vy 
tauto Gylio palaikus.

KLB Kr. V-bos pirm. V. 
Meilaus iniciatyva, buvo suda 
rytas iš visuomenininkų n ve 
lionies bičiulių laidojimo komi 
tetas, kuris, turėdamas galvoje 
velionies nuopelnus Lietuvai, 
nutarė jo laidojimo išlaidas pa 
dengti visuomenės lėšomis.

Gedulingos pamaldos buvo 
atlaikytos Šv. Jono Bažnyčių 
je, kurios velionis buvo para 
pijiečiu. Šv. Mišias laikė kle 
bonas kun. P. Ažubalis, asistuo 
jant T. Pranciškonui Rafaeliui 
ir klierikui J. Staškevičiui. 
Prie šoninio altoriaus Šv. mi 
šias laikė kun. dr. Tadaraus 
kas. Per pamaldas giedojo sol. 
V. Verikaitis, o vargonavo 
muz. kun. Jurkšas. Pamokslą, 
apibūdinantį velionį kaip kil 
nią asmenybę ir susipelnusį 
tautai žmogų, pasakė kleb. ku 
nigas Ažubalis. Per pamaldas 
prie karsto, apdengto tautine 
vėliava, pamainomis garbes sar 
gyboje stovėjo kūrėjai-savano 
riai ir šauliai. Per visas pamal 
das prie karsto stovėjo su savo 
vėliavomis k.-savanoriai ir šau

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

IŠRINKTA „MISS
Čikagos tarptautinei paro 

dai, kurioje bus atstovaujama 
ir Lietuva,\šale kitų tautų gra 
žuolių, jau yra išrinkta ir lie 
tuvių atstovė — „Miss Lithua 
nia“. Ja tavo Irena Vptauskai 
tė, 18 metų šviesiaplaukė mer 
gaitė.
juoja mediciną.

Jos tėvai — Vladas ir Bronė 
Vytauskai, yra kilę iš Taura 

pirmieji agregatai būsią atiduo 
ti naudojimui dar šiais metais.

LITHUANIA“
gės. Ji taip pat yra gimusi Lie 
tuvoje. Dabar priklauso akade 
mikams skautams ir Neries 
sporto klubui.

Irena šiuo metu yra kandi 
d'atė Į „Miss International 
Fair” titulą, kuris vienai iš vi 
sų atstovių bus suteiktas liepos 
11 d. Ši paroda prasidės liepos 
18 d. Visi lietuviai yra kviečia 
mi čia dalyvauti ir pamatyti 
lietuvišką skyrių parodoje, ku 
ris žada būti gana įdomus.

JAV LIETUVIŲ BENDRUO

Lietuvos Generaliniam Konsului

A. f A.
MINISTERIUI VYTAUTUI GYLIUI

mirus, liūdesio valandoje p. V. Gylienei užuojautą įeiškia

V. & V. Treigiai.

KANADOJE YRA NAUJA, 
kad atvyko Anglijos karalienė 
Elzbieta II, kuri čia ilgiau vie 
šės, nes yra pasiryžusi aplan 
kyti daugelį Kanados miestų, 
o liepos 15 dieną, Montrealy, 
kur atvyks ir JAV prešidentas 
Eisenhoweris, atidalys Jūjrų 
kelią. Bet šį penktadienį, bir 
želio 26 d., Montrealyje ruošia 
ma jos kelionė per miestą.

RINKIMAI ALBERTOJE 
parodė Socialinio kredito par 
tijos sėkmę. Ji naujuose rinki 
muose gavo daugumą. Pirmi 
skaičiai rodo, 1955 m. ir ant 
rieji šių metų rinkimų vaisius: 
Soc. kredito p............. ..
Soc. kred. nepr.............
Liberalai ...................
Konservatoriai ............
Koalicija .....................
Soc. dem. —CCF. . . . 
Liberaliniai P. C...........
Nepriklausomi ............

RODNEY, ONTARIO
Birželio 28 d., 2 vai. po pie 

tų, St. Zavackio miškelyje ren 
giama gegužinė-piknikąs. Vi 
sus lietuvius kviečiame atsilan 
kyti. KLB Ap.

ST. CATHARINES, ONT.
Birželio 28 d. Tėvų Prnciško 

nu koplyčioje, 73 Roll Ave., po 
pamaldų 11 vai. įvyks birželio 
trėmimų minėjimas. Minėjimas 
prasidės pamaldomis. Tai die 
na B-nės valdyba užprašė šv. 
mišias už mirusius ir nukankin 
tus Sibire. Paskaitą skaitys 
Steponas Šetkus.

Liepos mėn. 19 d., tuoj po 
^pamaldų, Tėvų Fjranciškonų 
koplyčioje, 73 Roll Ave, Įvyks 
B-nės susirinkimas. Maloniai 
visus prašome dalyvauti.

- ----- - B-nės Valdyba.
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menės vyr. organas — Taryba 
liepos 4—5 d. d. renkasi meti 
nio posėdžio Čikagoje (Jauni 
mo namuose).
• Dienraštis „Chicago Daily 
NewS“ paskelbė ilgą korespon 
dento iš Ženevos — William 
H. Stoneman str., kuriame duo 
da vertingų informacijų apie 
Lietuvos užgrobimą, deporta 
cijas ir dabratinę jos padėtį.
• Čikagos lietuvių Taryba bu 
vo pasišovusi surengti žiaurių 
jų birželio Įvykių minėjimą, 
kelioms dienoms prieš numaty 
tą datą jį atšaukė, nes nepasi 
sekę sudaryti tinkamos meni 
nės programos. Minėjimą bir 
želio 20 d. surengė Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy 
garda. ,

Mirus Lietuvos Generaliniam konsului Kanadoje,

MIN. VYTATUI GYLIUI,♦
šeimai reiškiame giliausią užuojautą.

St. Gatharines B-nės Valdyba.

Lietuvoje mirus tėvui

A. A. ADOMUI JOCUI 
Broliams Jocams ir šeimoms 

nuoširdžią užuojautą: reiškia G. E. Alinauskai.

MONTREALIS
MONTREALIO JONINIŲ 

PARADE BIRŽELIO 
24 DIENĄ

2 valandą lietuviai dalyvauja 
su vaizdu „Trijų Kryžių kalnas 
Vilniuje“. Visi pamatykime.
• P. Baltauskas iš New Yor 
ko vieši Montrealy.
• Aukojo: N. N. 100 dol. 
Aušros Vartų statybos fondui 
ir p. J. Gražiai 20 dol.
• Anglų kalbos pradedantiems 
kursai pradedami liepos 7 d., 
8.30 v. vakaro 5550 Park Ave, 
YMCA.
• Inž. J. Kibirkštis tebedirba 
dviejų naujų miestų prie Sol 
ter Bay statybos, kurią jis su 
planavo.
• „Skirtingai nuo ankstesnių 
metų” šiemet Kuršėnų rajono 
mokiniai praleis atostogas —<- 
gamyboje,

/ Lietuvos v
Į naciona''0® \

Generolas - leitenantas 
H. D. Grabam, kuris an 
ksčiau buvo paskirtas at 
sakingu už Karalienės šių 
metų kelionę Kanadoje, 
gavo papildomą paskyri 
mą iš karališkųjų rūmų. 
Karalienė jį paskyrė sa 
vo sekretoriumi visam 

jos buvimo Kanadoje 
laikotarpiui. (CS).

liai. Gražus būrys uniformuo 
tų ir tautiniais rūbais pasipuo 
šusių skaučių sudarė karsto pa 
lydų gretas bažnyčioje n neši 
mo gėlių vainikus kapinėse.

Iš bažnyčios ilga vilkstinė 
automobilių velionį lydėjo į 
kapines.

Prie kapo prasmingą Lietu 
vos diplomatijos vardu su ve 
lioniu atsisveikinimo žodį tarė 
iš Čikagos atvykęs konsulas P. 
Daužvardis. Jis priminė, kad 
prieš 10 metų taip pat jam tekę 
atstovauti Lietuvos diplomat! 
ją, kada Toronte buvo laidoja 
mas Lietuvos garbės konsulas. 
Ministerio V. Gylio mirtis yra 
skaudus smūgis ne tik jo naŠ 
lei ir artimiesiems, bet taip pat 
ir diplomatinei tarnybai, ku 
rioje jis ilgus metus buvo. J 
jo, kaip konsulo vietą, beabe 
jo, stos kitas asmuo, sako gerb. 
Konsulas.

Visuomenės vardu atsisvei 
kinimo žodį tarė Kr. V-bos 
Pirm. V. Meilus, o giminių ir 
artimųjų K. Kalendra. Pasku 
tinį trumpą atsisveikinimo žo 
dį angliškai tarė velionies ii 
gus metų draugas Estų Konsu 
las Kanadai J. Markus.

Prie karsto buvo sudėta 45 
vainikai ir gražiausių gėlių 
krepšiai, jų tarve Latvių, Es 
tų, Ukrainiečių ir daugelio lie 
tuvių organizacijų. Bs.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMŲ DUOMENYS

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

• Kauno motorų remonto fab 
rikas pakeitė pavadinimą ir da 
bar vadinasi „Kauno staklių 
gamykla“. Čia bus gaminamos 
tekinimo ir kitokios staklės. E.
• Stalių plokštėms iš medie 
nos atliekų gaminti pastatytas 
naujas korpusas prie Klaipėdos 
faneros fabriko.
• Vilniuje jvyko visasąjungi 
nis kongresas, skirtas tam tik 
riems specialiems chemijos mo 
kslų ir pramonės uždaviniams. 
Dalyvavo mokslininkai iš Mask 
vos, Leningrado, Taškento, Ka 
zanės ir kit. Konrgesą atidarė 
prof. Matulis. Pasitarimas tru 
ko 3 dienas. E.
• Naujas stakles drenažo vamz 
džiams gaminti išrado salikai 
vis Petras Valatkevičius ir pa 
leido į darbą Rokų plytinėje. 
Dėka tų staklių per 8 vai. vie 
nas darbininkas nušlifuoja 4. 
000 vamzdžių, tuo tarpu ran 
komis dirbant tam kiekiui rei 
kėdavo 6 žmonių. E.
• Į turistinę kelionę po Suomi 
ją neseniai išvyko .Lietuvos 
architektų grupė. Suomijoje iš 
bus 2 savaites. Lietuvos archi 
tektams, matyt, nenorima leis 
ti vieniems po Suomiją kėliau 
ti, nes jų grupė prijungta prie 
„kitų broliškų respublikų“ ar 
chitektų grupių. E.
• Rašytoja Ieva Simonaitytė 
iš tam tikrų institucijų gavo 
„kelialapį“ vasaroti Kaukaze. 
Grįžusi ''apsigyvensianti Klai 
pėdoje.
• Lietuvoje yra dar vienur ki 
tur liaudies pasakų pasagoto 
jų, kurie pasakas perteikia ne 
tik artimiesiems, kaimynams, 
bet ir viešuose parengimuose. 
Jie atkuria dabartinei kartai ži 
lesios senovės įdomybes. E.

Šapoka Adolfas, 723
Ažubalis Petras, 673
Kardelis Jonas, 653
Simonavičius Jonas 629
Matusevičiūtė Izabelė 598 
Mikšys Jonas, 570
Borevičius Jonas, 532
Tndrelienė Ona, 530
Užupis Viktoras, 519
Baronas Kazys, 499
Sungaila Juozas, 487
Aušrotas Vytautas, 457
Strazdas Jurgis, 439
Matulionis Pranas, 439
Bakšys Stasys, 434
Rudinskas Pranas, 431
Čepas Silvestras, 424
Lukoševičius Petras, 371
Ankudavičius Algim 368
Kšivickąp Jįonas, 367
Vaidotas Vaclovas, 361
Juozapavičius Stasys, 352
Anysas Martynas, 346
Balzaras Leonas, 340
Augustinavičius Petr 339
Liudžius Antanas, 339
Sakalas-Sakalauskas 331
Kęsgailą Steponas, 330
Navikėnas Juozas, 326
Januška Petras, 325
Aleliūnas Antanas, 254
Andruškevičius Košt 308
Augustinavičius Stasy 310
Augaitis Petras, 272
Basalykas Antanas, 148
Budreika Povilas, 218
Čuplinskas Eugenijus 313
Dalius Stasys, 282
Dvilaitis Juozas, 276
Federavičienė Eugeni 233
Gustainis Jonas, 298
Jasinevičius Juozas, '286
Krištolaitis Juozas, 205
Kvedaras Pranas, 302
Manglicas Kazys, 242
Mališka Izidorius, 320
Miceika Vladas, 168
Narušis Elegijus, 156
Pleinys Jeionimas, 307
Preikšaitis Jurgis. 249
Rimkus Juozas, 179
Saplys Bronius, 194
Slapšys Algirdas, 229
Stabačinskas Vladas, 106
Šmaižienė Viktorija, 260
Vaičeliūnas Juozas, 313
Vasys-Vasiliauskas V 171
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Išsiaiškinkime tiksliai
DĖL VADINAMOJO KULTŪRINIO BENDRADARBIA

netikėtai staigiai mirė Toronte 
birželio 14 dieną, 10 valandą 
30 minučių vakaro ir birželio 
17 dieną per Šv. Jono Krikšty 
tojo bažnyčią palaidotas Toron 
to Park Lawn kapuose.

V. J. Gylys buvo gimęs, 18 
86 metais sausio 26 dieną Grįš 
kabūdyje. Augštesnįjį mokslą 
ėjo Mariampolėje ir Kaune, ir 
augštąjį Petrapilio universite 
te, kur gavo teisininko diplo 
mą.

Teisininko darbą piadejo ju 
riskonsultu carinės Rusijos vi 
daus reikalų ministerijoje, iš 
kur buvo perkeltas į general 
gubernatūrą Suomijoje. Gyven 
damas Helsinkyje, buvo Lietu 
vos tremtinių draugijos pirmi 
ninku ir ten dėstė politinę eko 
nomiją Liaudies universitete.

Atsikūrus Lietuvos Neprik 
lausomybei, 1919 metais buvo

viena iš pirmųjų pasiskubino 
pripažinti Rusijai Lietuvos oku 
paciją ir Lietuvos atstovas bu 
vo suspenduotas. Tai buvo dra 
matiškos Lietuvos nepriklauso 
mybės dienos, kurias teko išgy 
venti ir Lietuvos atstovui Šve 
dijoje, V. Gyliui. Netekęs Šve 
dijoje diplomatinio statuso, V. 
Gylys persikėlė į Kanadą, ku 
ri, kaip ir Amerika, nepripažįs 
ta Lietuvos okupacijos.

1949 metais atvykęs Kana 
don, kur tų metų gegužes 24 
dieną mirė nuoširdus Lietuvos 
ir lietuvių draugas ir užtarėjas 
Garbės Konsulas J. Grant-Sut 
tie, 1949 metų gruodžio 1 die 
na buvo paskirtas Generaliniu 
Nepriklausomos Lietuvos kon 
šulu Kanadoje. Čia ji, sušilau 
kusį 73 metų amžiaus, bet pa 
jėgų dirbti, staigiai pakirto mit 
tis, kurios dar nelaukė, vis ti

sveikina ir ta proga visokeriopos vedybinio gyvenimo 
laimės linki

Sault Ste. Marie, Ont.
J. Skardis su šeima.
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VIMO SU SOVIETINE LIETUVA
Tenka prie šio klausimo su 

grįžti, nors dėl jo jau buvo pa 
sisakymų. Tenka sugrįžti, nes 
iš vienos puses, pagaliau reikia 
turėti visiškai aiškų susivoki 
mą, nes kol kas tas klausimas 
spaudoje tebediskutuojamas ir 
painiojamas nepasakant objek 
tyvios tiesos.

Visų pirma konstatuokime 
fakaus — tikrovę, realybę ir 
išsiaiškinkime principus.

Tikrovė. Tikrovė yra ta,.kad 
Lietuva Įjungta į Rusiją —Lie 
tuva okupuota. Lietuva, todėl 
pati negali daryti jokios politi 
kos. Lietuvos politika yra oku 
panto rankose. Lietuvos politi 
ką veda ir tvarko Maskva. To 
dėl santykiauti su Lietuva ga 
Įima tiktai per Maskvą. Žino 
ma, jeigu mes kalbame apie 
tikrą santykiavimą, koks yra 
kaip su valstybe. Tat šis faktas 
ir apsprendžia santykiavimo ir 
galimybes ir ribas. Tokia yra 
tikrovė.

Principai. Principai yia to 
kie, kad mes, lietuviai, nepri 
pažįstame Lietuvos okupaci 
jos. Tai viena. Ir, be to, Lietu 
vos okupacijos nepripažįsta ir 
Jungtinės Amerikos Valsty 
bės, ir Kanada, ir kitos valsty 
bės, ypač tos, kuriose ligšiol 
tebeveikia oficialios Nepriklau 
somos Lietuvos valstybės ats 
tovybės bei konsulatai. Nei ne 
priklausomos Lietuvos atstovy 
bės, nei konsulatai, nei tos vals 
tybės, kuriose visa tai veikia 
teisėtai ir oficialiai, su okupuo 
ta Lietuva santykių neturi. Tai 
yra principų dalykas.

Principų laikosi ir Maskva. 
Kaip Lietuvos okupantas, ji 
Lietuvai nepripažįsta jokių tei 
siu vesti Lietuvos užsienio po 
litiką ir visas šios srities tei 
sės pasilaiko sau. Tat tokia yra 
faktų ir principų būsena. Ji 
visiškai konkreti ir visiškai aiš 
ki.

Akivaizdoje šių faktų, apie 
kokį bendradarbiavimą mes ga 
lime kalbėti? Jeigu mes pasiun 
čiame giminėms ir pažįstamie 
ms siuntinių, jeigu iš ten gau 
name grybų arba kokių rank 
darbių, jeigu gauname iš jų laik 
raščių, bet jiems savų mainais 
negalime pasiųsti, jeigu is jų 
gauname knygų, o iš čia tiktai 
vieną kitą galime pasiųsti ir 
tt., — tai nėra kultūrinis bend 
radarbiavimas, kaip jis supran

tarnas visa ir tikra prasme. 
Taip ,,bendradarbiauti” mes 
galime ir su Afrikos tautomis. 
Be tokių smulkių dalykų, ku 
rie nesudaro bendradarbiavi 
mo, kurį mes ir turime, mes nie 
ko daugiau padaryti negalime.

Tat kodėl vis kalbama apie 
bendradarbiavimą ?

Tur būt turima galvoje didės 
ni santykiai ne su Lietuvos pa 
vieniais žmonėmis, bet su Lie 
tuvos valstybe, valdžia? Deja, 
Lietuva savo — Lietuvos — 
valdžios neturi. Lietuvoje yra 
tiktai Lietuvos, kaip okupuo 
tos valstybės, valdytojai, bet 
gerai žinome — su okupanto, 
Rusijos, viršūne. Jie yra abso 
liūtiškai priklausą nuo sovie 
tinės Rusijos valdžios, be ku 
rios žinios ir pirštu neturi tei 
sės pajudinti. Todėl, norint 
santykių su Lietuva, kaip Rusi 
jos okupuota provincija, ku 
riai neduodamas net raisas sa 
telitinės valstybės statusas, 
reikia kalbėtis su Maskva, bet 
ne su Vilnium, nes Vilnius po 
litiniu atžvilgiu yra absoliutus 
nulis.

Ir todėl nekalbant jau apie 
kokius ten rimtus santykius, 
kurie būtų kuo nors panašūs į 
santykiavimą kaip su valsty 
be, bet, sakysime, ir apie to 
kius dalykus, kaip lietuvi,škų 
filmų gavimas, arba, eventua 
liai, Liaudies ansamblio atsi 
kvietimas, — yra kelias tiktai 
per Maskvą. O tas jau reiškia 
Lietuvos okupacijos pripažini 
mą. Tai čia n susiduriama su 
principiniu klausimu. Tai vie 
na.

Bet jeigu kas ir į šitą gali 
kelio nėra. Jis yra tiktai per 
numoti ranka, tai vis vien kito 
Maskvą. Todėl tokiu atveju 
bus santykiavimas ne su Lietu 
va, bet su sovietine Rusija. O 
šiuo atveju, konstatuokime 
taip pat svarbų faktą, — san 
tykiavimas bus įmanomas tik 
tai tokiu mastu, kikį leis ta 
valstybė, kurioje mes gyvena 
me. Atseit, tai bus santykiavi 
mas ne mūsų, lietuvių, bet vals 
tybės su valstybe — Amerikos 
arba Kanados su Rusija. Tai 
yra antra. Viena ir antra ir nu 
lemia būseną, kurioje nei mes, 
nei Lietuva nieko negalime pa 
daryti, jeigu ir norėtume ką pa 
daryti.

Tokia yra objektyvi faktų ir

1959. VI. 7. tragiškai žuvus

A. A. JONUI ŽEMAIČIUI,
jo motinai Petronėlei Žemaitienei, seserims ir jų šeimoms 
Uršulei Lukoševičeinei, Elenai Kazlauskienei, broliams 

Vytautui ir Vincui ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

K. L. B. Windsoro Apylinkės Valdyba.

Maloniam ir niekad neužmirštamam prieteliui

A. A. PULKININKUI STASIUI ŠILEIKAI 
staiga mirus, brangią

• PONIĄ ŠILEIKIENĘ,
DUKRELĘ RASUTĘ IR JOS ŠEIMĄ 

šio didelio skausmo ir liūdesio valahdoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Kibirkščiai ir Vilgaliai.

paskirtas Lietuvos atstovu 
Suomijoje, 1920 m. atstovu Es 
tijoje, 1921 metais Lietuvos 
konsulu Karaliauičuje, 1924 
metais perkeltas konsulu Ko 
penhagon, 1927 metais — Ry 
gon, 1930 metais—Londonan.

Iš konsuliarinės tarnybos, 
kaip patyręs diplomatas, buvo 
paskirtas Klaipėdos guberna 
torium, nes blogėjo santykiai 
su hitlerine Vokietija, kuri vys 
tė imperialistinius užsimoji 
mus ir visokiais būdais kurstė 
Lietuvos vokiečius, numačiusi 
karą ir Lietuvos okupaciją, ku 
riai Lietuvos vokiečiai pirmiau 
šia ir buvo panaudoti, kaip kad 
rusai Lietuvos okupacijai pir 
miausia panaudojo Lietuvos 
rusus. Gubernatoriaus parei 
gos buvo sunkios ir ramiam 
bei džentelmeniškam asme 
niui, koks buvo V. Gylys, sun 
ku buvo apvaldyti vokietinin 
kus, nachališkumą į Hitlerio 
imperialistines ambicijas atrė 
musius. Gylys Klaipėdos gu 
bernatorium teišbuvo apie dve 
jus metus.

1934 metais V. Gylys per 
ėjo į diplomatinę tarnybą ir bu 
vo paskirtas Lietuvos atstovu 
į Belgiją, atstovybės patarėjo 
titulu — charge d’affaires. Iš 
Belgijos buvo perkeltas Lietu 
vos atstovu ir įgaliotu ministe 
riu į Švediją, o kiek vėliau 
drauge ir atstovu Norvegijoje 
ir Danijoje. Deja, Švedija, kuri 
gyrėsi ir didžiavosi demokrati 
niu socialdemokratų valdymu, 

principų būsena, kalbant ir 
apie kultūrinį bendradarbiavi 
mą su Lietuva.

Jeigu bolševikai kursto to 
kias kalbas, tai jie tai daro iš 
šaltojo karo sumetimų — ban 
dydami padilginti mūsų nėr 
vus ir jieškodami Lietuvos oku 
pacijai sąmoningų ir nesąmo 
ningų pritarėjų. J. Kardelis.

DĖL RINKIMŲ HAM1LT...
Atkelta iš 7 psi. 

mai. lietuviams, gyvenantie 
ms pietuose, yrą daug pato 
giau nuvykti į liet, namus kaip 
į parapijos salę. Tą viską nupa 
šakojus, pirm. p. Stonkui drau 
giškai patariau rinkimus dary 
ti dviejose vietose. Bet p. Ston 
kus kategoriškai atsisakė tai 
padaryti pareikšdamas, kad ko 
misijai neapsimoka važinėti su 
balsavimo dėže į liet, namus 
ir dar pridūrė, kad čia reika 
las esąs rinkiminės komisijos. 
Keistai atrodo p. Stonkaus p-i 
sisakymas. Aš tik žinau, kad 
rinkiminės komisijos pareiga 
vesti rinkimus taip, kad kaip 
galima daugiau surinktų balsu 
ir sudaryti patogias sąlygas 
žmonėms balsuoti.

Montrealyje rinkimai buvo 
3 vietose, Toronte 2 vietose: 
Hamiltono rinkiminei komisi 
jai irgi reikėjo rinkimus pra 
vesti dviejose vietose- Buvo 
blogai, kada neturėjome kur, 
bet dabar, kada turime savo 
namus, kur gali gauti nemoka 
mai patogias patalpas, — ' tai 
reikia ta proga pasinaudoti.

Gražiai pravedė 1959 rin 
kimus į Hamiltono Apyl. V- 
bą, rinkiminė komisija priešą 
kyje su pirm. p. Leperska, rin 
kimai buvo parapijos saleje ir 
Liet, namuose, tai tole. ancijos

kėjęs sugrįžti į laisvą Lietuvą.
Velionis paliko nuliūdime 

žmoną Vandą Aleksandtavi 
čiūtę-Gylienę, kuriai čia reiš 
kiame nuoširdžią užuojautą.

Velionis V. Gylys buvo ne 
tiktai diplomatas, bet ir visuo 
menininkas. Jis niekad neatsi 
sakydavo dalyvauti lietuviška 
me gyvenime ir lietuviškoje 
veikloje, nerūšiuodamas nei 
žmonių, nei jų srovių, nei jų 
įsitikinimų. Kviečiama*, visui 
dalyvaudavo ir visur rasdavo 
grynai lietuvišką patriotinį žo 
dį ir valstybingą mintį. Kaip 
asmuo buvo tikra žodžio pras 
me mandagus ir korektiškas, 
ką anlgai įvertina „džentelme 
no” žodžiu.

Su min. V. Gylio miitimi mū 
su tautos ir mūsų valstybės ne 
laimėse atsirado spraga, kas 
mums taip pat negali nerūpėti. 
Tiesa, mes čia pat turime žmo 
nių, buvusių ir diplomatinėje 
ir konsuliarinėje tarnyboje, ku 
rie jau turi žymų patyrimą, bet 
dabar gi nelaimės yra del pa 
skyrimų. Mums būtų malonu, 
kad niekur nejiečkant, čia pat, 
Kanadoje, Montrealy, esamas 
buvęs konsuliarinėje tarnybo 
je asmuo ir būtų paskirtas. Tai 
ypač svarbu, nes jam yra žino 
mos visos vietinės sąlygos, mū 
sų tarpusavio santykiai ir visi 
mūsojo gyvenimo nesklandu 
mai, kuriuos jis tikriausia gale 
tų išvesti į tyresnes padairas, 
į veiklumą, į didesnę vienybę 
ir galimą dinamiškumą. J. K.

Šio birželio 13-tos Elzbietos 
Kardelienės Muzikos Studijos 
mokinių koncerto Montrealyje 
proga ar nepasakysi žodį kitą, 
jei tatai yra mūsų rūškanoj lem 
tyje reta bei džiuginanti muzi 
kinės kultūros apraiška. Taip, 
jau dešimt metų, kai lietuvių 
scenos įžymioji pajėga savo 
įkurtoj, tiek Petro Rimšos Ver 
pėjos pradui artimoj, mokyk 
loj ugdo nemažą būrį dainos ir 
muzikos jaunų talentų. Esant 
akivaizdžiai sunkioms šio dar 
bo sąlygoms, pats mokslinimo 
dešimtmetis apsprendžia mu 
sų menininkes nuostabią ener 
giją bei pasišventimą. Argi sa 
kyti reikia, kad svetur gyven 
darni neturime jokios paramos 
mūsų kultūrines vertybes ug 
dančiom mokyklom. Leiskime 
sau, dėl objektyvumo, čia pa 
sekti, kad ir nepažodžiui, vie 
no autoriaus, regis muzikalo 
go, šios padėties įžvalgų ap 
mąstymą Aiduose: —

Svetur šiuo metu mes turim 
gausias gretas savo meno kūrė 
jų. Bet viena mums visiems tu 
retų būti aišku: nei Anglijoj, 
nei Australijoj, nei Kanadoj, 
nei Pietų Amerikoje ar JAV 
neatsiras tokių kilnių asmeny 
bių, kurios lietuviams padėtų 
nors truputį gerėlesnes kūrybi 
nio darbo sąlygas susidaryti. 
Mūsų kontaktai, kokių pajė 
giame sumegzti, dažniausiai 
lieka oficialių komplimentų rė 
muose. Liūdniausia, kad mūsų 
kūrybinėm pastangom beveik 
niekas nesidomi. Tikra ir vie 
nintelė dirva savo kultūrai ug 
dyti esam mes patys. Truputis 
daugiau rūpesčio, daugiau šir 
dies ir daugiau medžiaginės pa 
ramos — jau būtų gana stipri 
atrama savam menininkui. 
Bet, deja, jau pradedam sto 
koti ir to trupučio. Sotus ir

šiltas svetimų kraštų gyveni 
mas kas kartą vis giliau mus 
skandina beveidėje minioje. 
Kartais susidaro įspūdis, kad 
lietuviai, nors buvo geri vals 
tybininkai, geri kariai ir geri 
artojai, — niekad perdaug ne 
sirūpino savo tautos ateitį ap 
drausti kultūrinėmis vertybė 
mis. Meilės stokojam savo me 
nui. Daugiausia tik meilės, tik 
tos vidinės šilimos, be kurios 
galima sušalti, bet ne gyventi 
ir kurti.

Tai tokioj, aplamai, būsenoj & 
tiek E. Kardelienė, tiek kiti šioį S 
kultūrinio puoselėjimo vado 
vai, auginą tautinį menininkų 
atžalyną, kuris senąsias šios 
srities gretas giltinei uoliai ski 
nant, tėra vieninteris svetur šio 
lietuviškojo meno ateities lai 
das. Jau ir nūdien jie ima pa 
keisti vyresniuosius; tai paša 
ko kad ir šis mokinių koncer 
tas, kuris, pirmąja specialia lie 
tuvių kompozitorių dalimi, pa 
minėjo skaudžiausiuosius Bir 
želio įvykius. Programinis kon 
certo turinys ir Muzikos Studi 
jos dešimtmečio apžvelgta veik 
la, aiškiai parodo, kiek daug E- 
Kardelienė įdėjo į visa tai sa 
vo gaivalingos darbo meiles ir j® 
pastangų ją įsisavinti mokinia 
ms bei dar labjau juose įjudin 
ti meno ir lietuvybės plastą.

Nuotaiką kelia ir tai, kad 
kultūrinę ir tautinę šios mokyk 
los prasmę pajaučiančių tėvų, 
leidžiančių į ją savo vaikus, ei 
lės auga, o šių dainavimo ir 
muzikos studijų vyksme jau 
išryškėja, teikiančių didelių 
vilčių, itin gabių mokinių.

Linkime gerbiamąja! meni 
ninkei, poniai E. Kardelienei, 
geriausios kloties bei ilgiausių 
metų dirbti šiame kultūros ba 
re. J. Žmuidzinas.

bei demokratiškų principų ir 
tvarkos supratimas. Aš tą vis 
ką rašydamas turiu omenyje 
tik pirm. p. Stonkų su kitais 
keliais rinkiminės komisijos na 
riais p. A. Bugailiškiu ir p. Mi 
kalausku tuo reikalu aš nešikai 
bėjau ir jų nuomonės nežinau.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
rinkiminės komisijos nedarys 
tų klaidų, nes tos klaidos tik 
kenkia mūsų lietuviškiems rei 
kalams. K. Lukoševičius.

DĖL LIETUVIŠKOS 
OPEROS

„Vienybėje” parašė V. Meš 
kauskas. Esą Čikagos vyrų 
chorą, kuris stato ir lietuvis 
kai operas, „kamuoja ir noras 
lietuviškai visuomenei patiek 
ti ką nors lietuviško“. Bet, gir 
di, V. K. Banaičio „Jūratė ir 
Kastytis“ „dar nepradėta or 
kestruoti, todėl jos pastatymas 
yra kiek tolimesnės ateities 
svajonė“. O jau nesvajonė esan 
ti mintis „pasinaudoti kuo no 
rs nauju, sukurtu pačioje Lie 
tuvoje“. Ir tai esanti V. Klo 
vos opera „Vaiva“, bet eile pro 
blemų išspręsti esą galima bū 
tų „prieš akis turint tik Kio 
vos klevirą".

V. Meškauskas, kalbėjęsis 
su dirigentu A. Kučiūnų, ma 
tyt, neišsiaiškino „klavirų“ 
klausimo. Greičiausia Lietuvo 
ję „Vaivos“ klaviro nėra, o tur 
būt opera statoma iš rankraš 
čio, kokiame yra ir V. K. Ba 
saičio opera. Be to, V. Meš 
kauskas, matyt, nežino, kad kla 
vyras yra lygus tokiam pat 
„klavirui“ — rankraščiui, ku 
ris nėra dar orkestruotas. Ope 
rai pastatyti reikia ne kiaviro, 
bet partitūros, t. y. — jau ins 
trumentuotos operos. Žinoma, 
normaliems santykiams esant.

KUR 
GERIAUSIAI PAILSĖTI 

PER ATOSTOGAS?
Garsiame CAPE COD OSTERVILLE Mass USA kurorte 

prie atviro Atlanto Long Beach pliažo pušų pavėsy, 
gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje 

„AUDRON Ė”
87 East Bay Rd Osterville Cape Cod Mass. 

Tel. GA 8-2748
• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas-parkas
• Šiltos Golfstromo srovės atviros jūros pliažas vos 5 

min. pėsčiom.
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas. 

Lietuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti.
Kreiptis: Dr. Jansonas c-o villa „Audronė“ 

87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod Mass USA 
Tel. GA 8-2748

nesunku būtų partitūrą (o ir 
atskiras instiumentų partijas) 
gauti iš Lietuvos. Bet, be Ma 
skvos sutikimo to negalima bus 
padaryti. Kas šiame kontinen 
te gavo, pav. lietuviškus fil 
mus, turėjo eiti per Maskvą. 
O tai jau yra oficialus ne su 
Lietuva, o su Lietuvos okuvan 
tu santykiavimas. Kai tą daro 
tie, kurie okupaciją pripažįsta, 
yra suprantama, bet.. .

Jeigu A. Kučiūnas turi rank 
raštį (ar, eventualiai, klavirą), 
tai jis jau žino operos turinį, 
bet žiūrint į klausimą teoriš 
kai, negali būti, kad operoje 
nebūtų bent „policeinio momen 
to“, o gal ir visa legenda yra 
užtempta ant okupantinio kur 
palio? Kaip gi galima apseiti 
be kombolševikinės propagan 
dos? Teoriškai tai nėra įmano 
ma. Todėl gabentis iš Lietuvos 
labai abejotino turinio ir nieko 
mužikiškai neduodančios ope 
ros klavirą, yra tikra nesąmo 
nė. O svarbiausia — kur gi mū 
sų garbė, kada turime pirmos 
rūšies kompozitoriaus sukurtą 
operą čia pat? Jeigu statyti

lietuvišką operą, tai tiktai V. 
K. Banaičio. O jeigu reikia į 
ją įdėti ir daibo, tai tą n rei 
kia padaryti. Reikia tam ir lė 
šas suorganizuoti. Juk yra gi 
žmonių, kurie švaistosi ne tu 
kstančiais, bet dešimtimis tū 
kstančių dolerių menkam savo ■ 
malonumui, o kultūros darbui ™ 
ir tautos garbei mecenatų, no 
rs su pora tūkstančių dolerių, 
nėra?! Ir nėra žmonių, kurie tą 
suorganizuotų, kad kompozito 
rius (kuris, be to, yra labai 
silpnos sveikatos) galėtų pus 
mėtį atsidėjęs ir negalvoda 
mas apie duoną kasdieninę pa 
dirbėti? Juk tai yra nedovano 
tinas mūsų apsileidimas.

Jeigu Čikagos lietuvių vyrų 
choras organizuoja operas, tai 
jis turėtų pasiimti ir inciatyvos 
suorganizuoti porą tūkstančių 
dolerių, kad V. K. Banaiti* ga s 
lėtų būti atpalaidotas nuo eili 
nio darbo ir galėtų atsidėti 
operos instrumentacijai.

Kas daug gali, iš to daug £r 
reikalaujama! To ir pareiga bū 
ti savo pašaukimo augštumoje!
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Mirė Petras Vaičiūnas
POETAS IR D

Iš Vilniaus ėjo žinios, kad 
Petras Vaičiūnas serga. Bet 
tai neatrodė naujiena, nes P. 
\ iūnas niekad ir nebuvo 
sveikas. Tiesiog būdinga, kad 
P. Vaičiūnas tartum fiziškai 
negyveno, bet smilko ir kovo 
jo su nesveikata. Vis dėlto, pa 
sirodė, kad birželio 7 d. žymu 
sis poetas ir dramaturgas mirė 
ir birželio 9 d. palaidotas Vii 
niuje.

tangos, Patriotai, Sudrumsta 
ramybė, Nuodėmingas ange 
las, Stabai ir žmonės, Prisikė 
limas, Tėviškės pastogėje, Nau 
jieji žmonės, Aukso žaismas, 
Liepsnojančios širdys, Tikruo 
ju keliu, Sulaužyta priesaika, 
Varpų giesmė ir tt. Daugelį 
dramatinių kūrinių jis yra iš 
vertęs teatrui iš kitų kalbų.

Petras Vaičiūnas ypač myli 
kaimo žmogų ir augštai vertina
jo pastangas sukurti šviesesnį 
ir gražesni gyvenimą. Optimiz 
mu ir šviesia viltimi dvelkia iš 
jo dramų kaimo žmogus. Poe 
to širdim jis vaizduoja kaimo 
žmogų, nuoširdų, paprastą ir 
geravalį. Jo veikaluose nėra di 
dėlių ir painių problemų. Pa 
prastumas nuoširdus dažnai Ii 
gi naivumo. Bet tas paprastu 
mas ir yra Vaičiūno stiprybė. 
Po kiekvienos premjeros, kuri 
negaudavo šimtaprocentinio 
teigiamo įvertinimo, rašytojas 
kurį laiką vaikščiodavo susijau 
dinęs, nes nelengvai tą išgy 
vendavo. Tai, žinoma, neprisi 
dėdavo prie jo sveikatos taisy 
mo.

Petras Vaičiūnas ir poetas. 
Jis yra išleidęs šiuos savo poe 
zijos rinkinius: Rasoti spindu 
liai, Tekanti saulė, Gimtuoju 
vieškeliu, Amžiais už Vilnių 
dės galvą lietuvis, o rusų oku 
pacijos metu, 1946 metais, yra 
išleista jo poezijos rinktinė, ku 
rion, žinoma, nepateko okupan 
tui neprimtini eilėraščiai, nes 
jie visi buvo perleisti per bolše 
vikinę cenzūrą.

P. Vaičiūno poezija pasižy 
mi lyriškumu, giedria nuotai 
ka, saulėtumu, optimizmu ir 
darbo žmogaus džiaugsmu. 
Darbo žmogų P. Vaičiūnas 
augštai vertina. Augštai verti 
na jo darbą, jo gerąsias pastan 
gas.

Daug gražių eilėraščių P. 
Vaičiūnas yra prašęs, bet di 
džiausio populiarumo yra susi 
laukęs jo eilėraštis „Mes be 
Vilniaus nenurimsim“, kuris 
buvo tapęs Vilniui Vaduoti Są 
jungos himnu, ypač, kad jam 
labai sėkmingai muziką para 
šė Vanagaitis, daugiausia pa 
garsėjęs, kaip muzikas, irgi 
šia kompozicija.

Petras Vaičiūnas buvo gi 
męs 1890 metų birželio 29 die 
na Piliakalnio kaime, Panote 
rių valsčiaus, Ukmergės aps 
krity. Mokėsi Ukmergės gim 
nazijoje ir po to Psichoneuro 
logijos institute Petiapilyje. 
Po pirmojo Pasaulinio karo, su 
grįžęs į Lietuvą, kurį laiką bu 
y teatro direkcijoje ir ilgą lai 
( Švietimo ministerijos Tau 
tosakos komisijos, kuriai pir 
mininkava Prof. V. Krėve-Mic 
kevičius, sekretorium. Buvo 
tautininkų „Vairo“ redakto 
rium. Rusų revoliucijos paveik 
tas, jis politiškai blaškėsi. Pir 
mieji jo dramatiniai kūriniai, 
kaip tiktai turi revoliucinių idė 
jų, tolimų nuo tautininkų ideo 
logijos. Toms idėjoms jis pasi 
liko ištikimas ligi pat mirties, 
darbo žmogų — darbininką ir 
valstietj piešdamas pačiomis 
šilčiausiomis spalvomis.

Kaip dramaturgas, kuo pla 
čiausiai buvo žinomas ir gar 
sus, beveik kasmet Lietuvos 

? ■'Istybiniam teatrui duodavo 
t vieną ir du naujus dramati 
nius veikalus. Keista būdavo, 
jeigu kuriais metais kuriam se 
zonui jis neduodavo naujo dra 
matinio veikalo. Toks laktas 
būdavo netikėtumas ir šukei 
davo komentarų: gal rašytojas 
užsigavęs nepalankia kritika, 
kurios jis tikrai susilaukdavo, 
gal nutaręs todėl visai pasi 
traukti iš dramaturgijos ir tt. 
Dėl to, kad Lietuvos teatrui 
jis pastoviai papildydavo lietu 
višką repertuarą, tiktai retkar 
čiais kitų rašytojų paįvairina 
mą, P. Vaičiūnas buvo gavęs 
neoficialų Valstybinio teatro 
dramaturgo titulą.

Rašytojas buvo tikrai vaisin 
gas. Žymesnieji jo dramatiniai 
kūriniai yra šie: Tuščios, pas

Maskvinės okupacijos me 
tais, kuriais poetas buvo spau
ūžiamas „vkliučitsia v rabo 
tu“, bandė, ką nors rašyti oku 
pantiškai. Nesisekė. Pirmosios 
okupacijos metu Vilniuje, ra 
šytojų namuose teko girdėti jo 
paties skaitomą naują „Inter 
nacionalo” vertimą... Rodos, 
dar kažką buvo išprievartau 
tas dar parašyti, nes dar uorė 
jo žmogus gyventi ir susilauk 
ti laisvės. Jis Vilniuje dirbo 
Mokslų Akademijoje, bet iš 
ten, sakoma, buvęs atleistas 
1945 metais.

Labai jautri, tauri ir švelni 
buvo Petro Vaičiūno asmeny 
bė, tikro poeto, kultūrininko, 
patrioto. Liūdna jo netekus. 
Traukiasi „senoji gvardija“...

Poetui prisiminti, artėjau 
čios kvapnios šienapjūtes aki 
vaizdoje, pasiskaitykime jo ei 
lėraštį „Šienapjūtis”: 
Aukso miglos supa tylą — 
Užu šilo saulė kyla. . .
Žengia vyras paskui vyrą. . . • 
Ryto perlai žemėn byra. . . 
Žolę žalią, žolę jauną 
Žvangios dalgės žvangiai 

pjauna. .
Lenkit galvas pievų gėlės, — 
Eina jaunos grėbėjėlės. ..
— Padėk, Dieve! — Ačiū, 

ačiū. . .
Pradalgėlių, kaip gyvačių. . . 
Dalgė dalgę mostais varo — 
Tiesias baras šalia baro. . . 
Saulė žėri, spindi rasos. . . 
Braido pieva kojos basos. . . 
Čeža, šlama, žvanga, tyška 
Žalioj pievoj ir už miško. . .

J. K.
• Albina Milašiūtė laimėjo 
Ministerio de Salud Publica 
konkursą, duodantį teisę už 
imti vietą ligoninėj „Centro 
Asistencial de San Jose“, kur 
dirba vienintelis Urugvajuje 
lietuvis gydytojas Pranas Ta 
mošiūnas.
• Žurn, Sal. Narkeliūnaitė į 
Europą išskrenda su pabaltie 
čių ekskursija birželio 19. Pir 
mas sustojimas Franxfurt, a. 
M.

— Nehru, viešėdamas Nepalo 
sostinėje Katmandu, pasisakė 
prieš komunistus, kurie prie 
vartauja Tibetą.
• DLK Vytauto Klube po vi 
suotinių susirinkimų sekreto 
nūs Pr. Šimelaitis priima visų 
laikraščių Užsakymus, prenu 
meratą.

MŪSŲFPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 
SUVAŽIUOJA KREPŠININKAI

nė, B. Kalėdienė ir A. Vara 
nauskas.

— Pasiruošimai visos Sov. 
S-gos sporto žaidynėms vyks 
ta ir Lietuvoje. Štai Kaune le 
ngvosios atletikos rungtynėse, 
neblogų pasekmių atsiekė J. 
Mozūra šuolyje su kartimi (4, 
10 m), Vida Petrušauskaitė 
įveikė 1,58 m augštį (naujas 
rekordas), 80 m kliūtiniame 
D. Nepaitė nubėgo per 11,3 
sek., o Petrikaitė 100 m per 
12,6 sek. Nesisekė mūsų pašau 
lio meisteriai B. Zalagaitytei, 
kurios numesta jietis, neįsmig 
davo į žemę, o teisėjai negalė 
davo rasti ant smaigalio žy 
mių. Pati jietis krisdavo už 53 
m ribos.

— Vidurio puolėjo suradi 
mas iš jaunųjų krepšininkų tar 
po, nesudarė daug sunkumų. 
Sąraše įtraukta per 20 žaidė 
jų, gimusių 1940-45 m. ir tu 
rinčių 1,90 m ir daugiau augš 
čio. Jiems bus surengti atitin 
kami kursai, vad. buv. geriau 
šiam SS žaidėjui St. Stonkui. 
Tuo norima užpildyti vidurio 
puolėjų spragą, nes už baudas, 
apleidus aikštę Lauritėnui, nė 
ra kuomi jį pakeisti.

—- Ėjikas A. Mikėnas, pas 
kutinėję Olimpjadoje Melbour 
ne iškovojęs antrą vietą ir se 
kančiais metais tikisi dalyvau 
ti Romos Olimpjadoje. Po žie 
mos ligos, jis pradėjo smarkiai 
treniruotis.

— Tradicinėse Pabaltijo Pe 
dagoginių Institutų sportinėse 
varžybose, nedalyvaujant lat 
viams, aštri kova vyko taip es 
tų ir Vilniaus. Sostinės lengva 
atletai išsprendė bendrą taš 
kais laimėjimą ir kartu tautę.

— Atskiros sporto šakos 
Lietuvoje yra jungiamos į są 
jungas, pavaidnant jas nelietu 
višku „Federacijos“ vardu. To 
kiu būdu, artimiausiu metu, 
Lietuvoje bus įsteigta net 31 
„federacija“ kaip pav.. bokso, 
krepšinio, čiuožimo, šachmatų 
ir tt.! Jau įkurta futbolo rede 
racija, kurios prezidiumo pirm, 
išrinktas J. Uloza, o atsakingu 
seki, žinomas N. Lietuvos lai

Birželo 27 d. į Čikagą šuva 
žiuoja Šiaurės Amerikos lietu 
vių geriausieji krepšininkai 
(17 žmonių), kurie čia turės 
kontrertines rungtynes rinkti 
nės Į Pietų Ameriką sudary 
mui. Čia .be pabaltieičų pirme 
nybėse atstovavusių krepsinin 
kų dar atvyks žaidėjai ir iš 
Naw Yorko bei Vaterburio. 
Išrinktoji rinktinė (10 žmo 
nių), vadovaujama Vyt. Gry 
bausko, tada treniruosis iki 
liepos 8 d., kada ji pajudės ke 
lionėn.

Šiuo metu lietuvių krepšį 
nio rinktinės viešnagė sušilau 
kia vis daugiau dėmesio P. 
Amerikoje. Medelino (Kolum 
bijoję) „EI Colombino“ laik 
raštis patalpino lietuvių krep 
šininkų nuotrauką, paskelbė 
datą, kada jie lankysis ir pa 
žymėjo, kad žais gražiame Ko 
lizėjuje.

J. A. V-bėse krepšininkams 
rodomas pritarimas aukų for 
ma. Pirmieji didesnes sumas 
paskyrė Amerikos Lietuvių 
Tautinė S-ga — 500 dol. ii Lie 
tuvių Studentu Santara — 300 
dol. E. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
IŠ VISŲ SRIČIŲ

— Liucernoje (Šveicarijoje) 
Europos bokso pirmenybėse, 
kartu su Sov. S-gos komanda, 
dalyvavo ir kaunietis R. Tarnu 
lis. Lietuvis susitiko su lenku 
Drogošu ir antrame rounde pra 
laimėjo technišku nokautu. Pas 
Kaunietį buvo smarkiai pra 
kirstas antakis, todėl ir dak 
taras sustabdė tolimesnę kovą. 
Pirmą roundą lietuvis taškais 
pirmavo ir jeigu ne ši nelaimė, 
jis būtų rimtu kandidatu į Eu 
ropos meisterius.

— Vyt. Jaras, Vilniaus tech 
nikumo studentas, pagerino 
rekordą, numetęs įrankį 49,53 
Lietuvos jaunių disko metimo 
m.

— Į Sov. S-gos lengv. atleti 
kos rinktinę rungtynėms prieš 
JAV, tapo pakviesti keturi lie 
tuviai: A. Baltušnikas, J. Pipy 

kų rinktinės vidurio saugas S. 
Paberžis.

— Lietuvos krepšinio pir 
menybėse aštri kova jvyko 
tarp Kūno Kultūros Instituto 
ir Žemės Ūkio Akademijos ko 
mandų, kadangi abiejose ko 
mandose žaidžia eilė Lietuvos 
rinktinės žaidėjų (Lauritėnas, 
Petkevičius, Matačiūnas, Bu 
zelis ir kt.). KKI šias rungty 
nes laimėjo 66:55 ir tuo pačiu 
atsigriebė už pralaimėjimą pir 
mame rate. Rungtynės buvo la 
bai augšto lygio ir Kauno Krep 
šinio salė taip pat. perpildyta 
žiūrovais. Meisteris vyrų gru 
pėje dar neišaiškintas (koman 
doms liko žaisti keletą lungty 
nių) tuo tarpu moterų grupė 
je, pirmoji vieta ir kartu 1959 
m. nugalėtojo vardas atiteko 
Kauno Politechnikos Instituto 
komandai.

— Tarptautiniame lauko te 
niso turnyre Rygoje dalyvavo 
vilnietis Paltarokas ir kaunietė 
Sližytė. Abudu savo pirmus su 
sitikimus vienetuose pralaimė 
jo, nors mišriame dvejete lietu 
viai įveikė latvių porą.

— Mariampolės vduiinės 
mokyklos mokinys P. Mliūnas, 
iššokęs su kartimi 2,40 m, pa 
siekė naują Lietuvos jaunių re 
kordą.

Bruce March, kuris dažnai 
pranešinėja per televiziją.

BORIS PASTERNAK _ £

Daktaras Živago
X NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

SEPTINTA DALIS — KELIONĖJE
21. ' f)

15
Geležinkelio valymas užtruko tris dienas. Visa živagų 

Sma dalyvavo. Tai buvo geriausis jų kelionės laikas. Vieto 
buvo uždara. Iš jos dvelkė Pugačiovščina Puškino pavaiz 

davime, aziatiškumu iš Aksakovo aprašymų. Šio kampelio pa 
slaptingumą didino sugriovimai ir nedaugelio likusiųjų gy 
ventojų paslaptingumas. Jie buvo įbauginti, venge susitiki 
mų su keleiviais ir patys tarpusavyje nebendravo, nes bijojo 
įskundimų. Į darbus vedė paskirstę kategorijomis, ne visus 
drauge ir darbų vietą apsupdavo sargybomis. Stigo kastuvų, 
todėl pamainos buvo trumpos. Būti ore, kuris nelabai šalo, 
buvo labai malonu. Į vagonus grįždtvo tiktai nakvoti.

Padairos augštumoje tarp medžių stovėjo vienišas na 
mas. Kur dingo jo savininkai? Gal užsienin pabėgo, gal kur 
nors, kaip išmokslinti inteligentai, gavo darbą? Ai pasigai 
Įėjo jų Strelnikovas, ar su visais buožėmis ir juos ištiko „atsi 
skaitymas“? O namas, paimtas žemės komiteto ir įtrauktas į 
sąrašus, iro ir griuvo? Namas nuo kalno erzino žingeidumą 
ir liūdnai tylėjo. O saulė sniego laukus uždegdavo tokiu 
baltu blizgesiu, kad nuo sniego žibėjimo galima buvo apakti.

Bet šis trijų dienų gyvenimas atrodė sotus. Ir ne be pag 
‘ndo. Vakarais dirbančius apdalindavo gera tik ką iškepta 
^ona, kurią nežinia iš kur atveždavo, nežinia kieno parė 

dymu. •
' 16 X

Į stotį iš darbo surgįždavo vakarą, kai sėsdavo saulė. Tar 
tum būdama ištikima praeičiai, ji leisdavosi toje pačioje vieto 
je, už seno beržo, augusio priešais telegrafininko langą.

Nusileidusi lig žemės, saulė lygiai taip pat, kaip ir ligi 
nelaimės, prisiartindavo ligi krosnies papuošalų, rusva liepsna 
uždegdavo kavinės spalvos sienų apmušalus.

Kai sniegas nuo bėgių buvo nuvalytas, atsidenge pilnas 
vaizdas, visi sniego kasėjai iškart pamatė vieni kitus ir nu 
stebo savo gausumu.

17
Buvo pranešta, kad traukinys per kelias valandas jau pa 

judės pirmyn, nežiūrint artėjančios nakties. Jurij Andrejevič 
ir Antonina Aleksandrovna paskutinį kartą išėjo pasižiūrėti 
vaizdų ir jais pasigrožėti.

Pasidairę ir pasikalbėję, jie grįžo į vagoną. Pakeliui jie 
išgirdo piktai besikalbančias moteris. Pasirodė, kad tai pešasi 
konkurentės Tiagunova ir Ogryzkova.

— Eikime iš čia greičiau, nes aš negaliu pakęsti tokių 
kalbu, — pasakė Antonina Aleksandrovna.

18
Staiga viskas pakito, vietos ir oras. Lyguma pasibaigė, 

kelias nuėjo tarp kalvų ir pakilimų. Nustojo pūtęs šiaurinis, 
viską slopinąs, vėjas. Iš pietų, kaip nuo krosnies, padvelkė ši 
luma. Traukiniui teko kopti į augštumas. Jis kriokdamas 
slinko į mišką ir vos pajėgė vilktis, tarsi tai buvo senas miški 
ninkas, kuris paskui save vedė minią keleivių, besižvalgančių 
į šalis ir viską pastebinčių.

Bet dar nebuvo į ką žiūrėti. Miško gilumoje dar buvo 
miegas, ramybė, kaip žiemą. Tiktai kai kurie krūmai ir me 
džiai šuršėdami atlaisvindavo žemutines šakas iš po sestanČio 
sniego.

Jurijui Andrejevičiui užėjo snaudulys. Visas dienas jis 
gulėjo savo guolyje, miegojo, pabudęs galvojo ir klausėsi. Bet 
kol kas dar nebuvo ko klausytis.

19
Kol Jurij Andrejevič išsimiegojo, pavasaris tirpdė ir pluk 

dė visą tą neįsivaizduojamai didelę sniego masę, kuri krito kai 
jie paliko Maskvą ir visą kelionės laiką ir kurią tris dienas te 
ko kasti prie Ust-Nemdos. Pradžioje sniegas tirpo patylomis, 
nematomai viduje. Kai gi pusė herojiškų darbų buvo jau nu 
dirbta, daugiau jų jau negalima buvo slėpti. Stebuklas pasi 
reiškė viešumoje. Iš po nustumtos sniego dangos išniro van 
duo ir prašneko pavasarine šnekta. Neperžengiamos tanky 
nės pabudo ir sukruto. Per mišką žalčiais nusirangė vandens 
srovės. Pavasaris svaigino dangų, ir jis blausėsi ir dengėsi de 
besimis, iš kurių srovėmis krito žeme ir prakaitu kvepėjęs lie 
tus, plovęs paskutinius ledo šarvus.

Jurij Andrejevič pabudo, pasitempė prie pailgo plyčio pa 
lubėje, iš kurio jau buvo išimti rėmai, pasirėmė ant alkūnės 
ir įsiklausė.

20
Artėjant prie kalnų pramonės vietoves, dažniau pasitai 

kė gyvenamos vietos, tarpustočiai sutrumpėjo, stotys padaž 
nėjo. Važiuojantieji dažniau pasikeisdavo. Daugiau žmonių 
sėdo į traukinį ir lipo lauk sustoijmo vietose ir stotyse.

Iš žmonių kalbų galima buvo suvokti, kad šiaurėje ima 
viršų baltieji ir kad jie užėmė ar ruošiasi užimti Juriatiną. Ir 
jeigu daktarą ne apgavo klausa ar pavardžių sutapimas, tai 
tai operacijai vadovavo draugas iš Meliuzejcvo ligoninės Juri 
jui Andrejevičiui gerai pažįstamas Galiullin. Jis tačiau nie 
kam to nepasakė.

21
Jurij Andrejevič pabudo nakties pradžioje iš laimės jaus 

mo, kuris jį išbudino. Traukinys stovėjo kažkokioje sustoji 
mo vietoje. Stotis skendo kaip stiklas baltoje šviesoje. Šią 
šviesią tamsą persunkė kažkas galingas. Platforma vaikšičojo 
tyliai ėjusieji šešėliai. Tas irgi jaudino Jurijų AndrcjeviČių. 
Žingsnių atsargume ir balsų tylume jis įžiūrėjo pagarbą nak 
ties metui ir miegančiųjų traukinyje vertinimą, kaip tas gale 
jo būti seniau, iki karo. Bet daktaras klydo. Platformoje kai 

bejosi ir batais mynė taip pat triukšmingai, kaip ir visur. Bet 
netoliese buvo krioklys. Jo ūžimas kitų daromą triukšmą slo 
pino ir sudarė tylos įspūdį. Neatspėjęs šios aplinkybes, bet 
paveiktas oro standumo, daktaras vėl užmigo.

Vagono vidury, apačioj kalbėjosi du. Vienas jų klausė: 
— Na kaip, nuraminote juos? Palaužėte jiems uodegas? 
— Tai krautuvininkams, ar ką?
— Žinoma.
— Nuraminome. Kaip šilkiniai pasidarė. Iš kaikurių, pa 

vyzdžiui, išmušėme dvasią, tai kiti ir nusiramino. Paėmėme 
kontribuciją.

— Daug paėmėte iš valsčiaus?
— Keturiasdešim tūkstančių! Rinvos upe plukdysime 

iki Juriatino.
Tuo tarpu iš užpakalio, baisiai didėdamas, atriedėjo bai 

sus triukšmas, nustelbęs krioklio ūžimą, sušvilpė, sutratėjo 
ir žybtelėjęs paskutinėmis šviesomis išnyko tolyje — seno ti 
po greitasis traukinys.

Apačioje atsinaujino pokalbis.
— Na, tai dabar galas. Prisistovėsime.
— Tai tur būt Strelnikov. Ypatingos paskirties šaivuo 

tis.
— Kontrrevoliucijai tai yra žvėris.
— Tai jis prieš Galiulliną nubėgo,
— Atamanas Galiullinas, sako, stovi su čekais prie Juria 

tino.

22
Į rytą Jurij Anrejevič vėl pabudo. Jam kažkas malonaus 

vėl prisisapnavo. Traukinys vėl stovėjo, gal naujoje sustoji 
mo vietoje, o gal ir toje pačioje. Vėl ūžė krioklys, gieičiausia 
tas pat, o gal ir kitas.

Jurij Andrejevič čia pat snūdo ir per snūdurį jis girdėjo 
bėgiojimą ir maišatį. Kostojed susikibo su ešelono viršinin 
ku, ir abu rėkė. Padvelkė kažkuo nauja, ko anksčiau nebuvo. 
Kažkuo nuostabiu, kažkuo pavasarišku, joudai-baltu, kas že 
mės nedaro balta, bet dar juodesne, kaip pavasarinis sniegas.

23
— Visdėlto nuostabus tu, Jurai, ■— rytą kalbėjo Antoru 

na Aleksandrovna. — Tu visas suaustas iš prieštaravimų. Es 
ti, musė praskrenda, tu pabundi ir iki ryto akių nesumeiki, o 
čia triukšmas, ginčai, sąmyšis, o tavęs negalima nei išbudinti. 
Naktį pabėgo kasininkas Prituljevas ir Vasia Brykin. , Tik 
pagalvok! Ir Tiagunova ir Ogryzkova. Palauk, tai dar ne 
viskas. Ir Voroniuk gelbėdamasis nuo atsakomybės, bet visi 
kiti gi?

— O mūsų darbarmiečiai ir damos gerai padarė, kad pabe 
go. Ir, aš galvoju, — ramiai, niekam nepadarę bloga. Tie 
siog pabėgo, kaip bėga vanduo.

24
Pasibaigė baltoji šiaurinė naktis. Viskas buvo matoma, 

bet stovėjo tartum nepasitikint Savim, kaip kūrinys: kalnas.
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PRAGIEDRULIAI ir SESEUAi...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

*
Šioje vietoje mūsų skaityto 

jai atras reguliariai aptariamus 
ir vertinamus įdomesnius bei 
svarbesnius mūsų kultūrinio 
gyvenimo faktus, žmones, kury 
bą. Pragiedrulius ir šešėlius. 
Laimėjimus ir pralaimėjimus. 
Savam sode ir už jo tvoros. 
Šiapus ir anapus Didžiojo Van 
dens.

Stengsimės padiskutuoti ir 
iš pačios Lietuvos gaunamas 
žinias bei leidinius.

Būsime veržliųjų, kūrybin 
gųjų, tiesiasakių draugai ir mie 
ganČiųjų, pavargusiųjų bei ka 
pituliavusiųjų budintojai.

Kviesime bendradarbių, lies 
darni tolimesnes teritorijas ir 
specialius klausimus.

Šie komentarai bus trumpi. 
Pačiam skaitytojui, daugelyje 
atvejų, paliksime teisę ir parei 
gą spręsti ir teisti. Stengsimės 
išlikti objektyvūs ir nešališki, 
kiek tai įmanoma žmogui ir ko 
lektyvui.

*
Pirma pažvelkime į savo pa 

čių namus:
Įdomu būtų paskelbti mūsų 

Aušros Vartų parapijos knygy 
no statistiką.

Šio knygyno vedėjas D. Jur 
kus, Augštesniųjų Lituanisti 
nių kursų ketvirtosios laidos 
išleistuvių proga (gegužės 30), 
apie tai pasakė keletą karčią 
žodžių. Iš tiesų, įdomu kiek gi 
lietuviškų knygų parduodama 
šioje (didžiausioje?) Kanados 
lietuvių kolonijoje? Esame ne 
kartą girdėję, kad Montrelis 
galįs didžiuotis didžiu Dūriu in 
telektualų. Kažin ar parduoda 
mų lietuviškų knygų skaičius 
tą faktą patvirtintų?

Jeigu taip paskelbtume lie 
tuviškų knygų pirkėjų sąrašą, 
ar tiktai nereikėtų daug kam 
susimąstyti dėlei užtarnautos 
ir neužtarnautos kultūrininko 
garbės?

*
Vietoje barniu siūlome to 

kią idėja: MONTREALIO 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 
METUS! Per visokius pagerbi 
mus, asmenines šventes, „šau 
erius”, gimimo dienas ir vardi 

nes ir t. t. šalia visokių kitokių 
dovanų nepamirškime bent ke 
lėtos lietuviškų knygų! Kai 
svarstome: ką Čia reikėtų jam 
ar jai duoti ilgai atminčiai? 
prisiminkime savą kny 
gą. Liūdnai gulinčią ant savo 
knygyno stalo. Ji bus tikrai 
puiki ir amžina dovana. Ji 
atstos šimtus patriotinių šūkių 
ir užtikrinimų. Sakysim, tokia 
dovana: Vinco Krėvės raštai 
(Lietuvių (Enciklopedijos lei 
dinys), antologijos, paskuti 
niai mūsų stipriųjų prozaikų ir 
poetų (nepamirškime ir jų!) 
leidiniai arba (tikrai kapitalinė 
ir nuostabi dovana) pati LIE 
TUVIŲ ENCIKLOPERDIJA.

*
Kalbant apie LIE TUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJĄ, norėtųsi 
pirmiausia šiuo metu sužeistam 
automobilio nelaimėje jos lei 
dėjui Juozui Kapočiui pa 
linkėti greito išgijimo ir pui 
kios sveikatos ateityje. Šio 
žmogaus mūsų kultūriniam gy 
venime dar ilgai ilgai reikės. 
Žmogaus su tvirtu įsitikinimu, 
konkrečios veiklos (ne žodžių) 
kultūrininko...

Pačios LE darbas gi jau ge 
rai įpusėtas. Darbas, kurį isto 
rija, be abejonės, įvertins, kaip 
vieną pačių iškiliausiųjų išei 
vijos kultūrinių laimėjimų, 
Yra ir tokių, kurie kitaip ma 
no. . .

Mūsų mieste (ir už jo) gir 
dėta LE kritika: girdi, mūsoji 
enciklopedija negalinti prilyg 
ti nei amerikietiškoms, nei bri 
tiškoms, nei vokiškoms. . .

Keistu sutapimu, tokia kriti 
ka daugiausia skleidžiama žmo 
nių, kurie niekad nėia skaitę 
tų svetimų enciklopedijų. . . 
Arba ir tokių, kuriems apsuk 
rūs šio krašto pardavėjai „įtai 
sė“ vieną šių svetimųjų žiny 
nų.

Tiesa, kaikuriais atžvilgiais 
gal jos ir yra išsamesnės, bet 
labai jau aišku, kad netiktai 
lituanistiniai, bet ir europie 
čiui artimesni klausimai muso 
joj enciklopedijoj nėra blo 
giau aptarti. Atvirkščiai, šių 
pastabų autorius yra dažnu at 
veju svetimose neradęs daug 
dalykų, kurie mūsojoj pataipin 

ti, nors juos kiekvienos tautos 
kultūringas žmogus turėtų ži 
noti.

*
Yra ir tokių kritikų, ku 

rie skūpumą nori pridengti iš 
mintingumu, apkerpėjimą ap 
siskaitymu, vargingą savo ang 
lų kalbos mokėjimą neva tai 
kitokios literatūros pamė 
girnų.

Snobas yra ir bus pikčiau 
sias betkokios kultūros prie 
šas.

Kai po kelių metų nebus ga 
Įima LE įsigyti, nevienas šian 
dien neužsisakęs, gailėsis. Tik 
bus pervėlu.

Atsiminkime, kad musų vai 
kai apie mūsų lietuviškumą ne 
spręs iš gražių baldų, automo 
bilių bei kilimų, bet iš to, ką 
mes jiems paliksime tikrai 
lietuviško. LIETUVIŲ ENCI 
KLOPEDIJA yra toks pali 
kimas. Lietuviška knyga yra 
toks dokumentas. Ir testamen 
tas.

*
Kažkada vokiečiai skelbė to 

kią kultūros matuoklę: girdi, 
tautos kultūringumą galima 
nustatyti pagal tai, kiek išnau 
dojama muilo.

Mūsų kaimynų estų poetas 
man kartą kitaip pasakė. R e i 
kia suskaičiuoti knygų 
lentynas!

O jeigu mes taip Montrealio 
lietuviii kultūrininkų tarpe pra 
dėtume skaičiuoti knygų lenty 
nas? (Į šį skaičių įjungiant ir 
tuos komiškos „literatūros 
draugijos“ ružavus narius, ku 
rių daugelis, vargu, ar rašyti 
moka. . .).

DIRVOJ teko skaityti liūd 
ną reportažą apie šiųmetines 
Liet. Rašytojų Draugijos lite 
ratūrinės premijos iškilmes, ku 
riosna susirinkę tik. . . 48 žmo 
nės, įskaitant ir pačius rengė 
jus bei programos dalyvius. 
Premiją (500 dol., beveik vi 
sus paskolintus, rašo spauda) 
paskyrė jury komisija poetui 
Kaziui BRADŪNUI už jo 
eilių knygą „MORENŲ UG 
NYS“. Knyga gera. Tačiau iš 
kilmių dalyvių skaičius tai jau 
menkas. Bet štai DIRVOS 45 
Nr. rašo skaitytojas iš New 
Yorko (St Kirtiklis), kad iŠ 
kilmėse trūko ir paties LRD 
pirmininko. . . J. Tysliavos. 
Gal tiesa, gal ne, bet niekas ne

kulturivWkko^ika
IŠLEIDŽIAMAS „TAUTOS 
PRAEITIES“ ŽURNALAS,

kurį leidžia Istorijos draugija.
„AIDŲ” MOKSLO 

PREMIJA
„Aidų“ žurnalo mokslo pre 

mijos komisija, susidedanti iš 
pirm. dr. Pr. Skardžiaus, se 
kr. V. Trumpos, narių: dr. L. 
Andriekaus, O. F. M., dr. VI. 
Viliamo ir dr. R. Zalubo, susi 
rinkusi 1959 m. birželio 11d. 
Vašingtone, svarstė pateiktus 
veikalus ir vienbalsiai nutarė 
500 dil. premiją skirti Leonar 
dui Dambriūnui už jo studiją 
„Lietuvių kalbos veiksmažo 
džių aspektai“.

Komisija Leonardui Damh 
riūnui premiją paskyrė už tai, 
kad jis savo veikale pasirinko 
spręsti svarbią ir didžiai aktua 
lią lietuvių kalbos mokslo prob 
lemą ir, tą problemą moksliš 
kai spręsdamas, jis tiriamąją 
sritį gerokai išplečia ir daug 
ko naujo įneša, tuo būdu patai 
sydamas ir papildydamas anks 
tyvesnius užsieninių moksli 
ninku tyrinėjimus. Komisija 
mano, kad šis premijuotasis 
veikalas, būdamas stambus in 
dėlis ne tik į lietuvių kalbos, 
bet ir į bendrąjį kalbų mokslą, 
pirmiausia turėtų būti išspaus 
dintas lietuvių, o vėliau išvers 
tas ir išleistas kuria svetima 
(anglų, prancūzų ar vokiečių) 
kalba.

AKTORĖ VOSYLIŪTĖ 
DAUGUVIETIENĖ

40 metų vaidinanti scenoje, iš 
kilmingai pagerbta specialiu 
spektakliu, kuriame ji dalyva 
vo Čechovo „Vyšnių sočio“ vie 
name veiksme ir B. Dauguvie 
čio „Žaldokinėje“. Įdomu, kad 
J. Paleckis ta proga sveikinda 
mas P. Vosyliūtę, bučiuoja jai 
ranką. Ar gi bolševikai jau 
taip „suburžuazėjo”, kad ponio 
ms rankas bučiuoja? Nors, tie 
sa, atvykusieji iš Lietuvos pa 
sakoja, kad privačiai vieni ki 
tus ir „ponais“ vadina. . .
• Valstybinis Lėlių teatras 
Anykščiuose parodė S. Nėries 
„Eglę žalčių karalienę“.

gali tvirtinti, jog su pirminin 
kais pasatuoju metu rašytoja 
ms būtų perdaug gerai sekęsi.

*
Henrikas Nagys.

JAUNIMO RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Ryšium su „Tėviškės Žibu 
rių” savaitraščio dešimtmečiu 
skelbiamas jaunimo rašinių 
konkursas, kurio mecenatas 
yra kun. dr. Juozas Prur.skis, 
paskyręs 100 dol.

Į — Konkurse gali dalyvau 
ti viso pasaulio lietuvių jauni 
mas iki 25 metų amžiaus.

II — Konkurse dalyvaujan 
tieji pasirenka vieną šių lemų;

1. Kokią reikšmę teikiu reli 
gijai savo ir tautos gyvenime?

2. Kokios mano pareigos Lie 
tuvai ir gyvenamajam kraštui?

3. Ką man duoda lietuviška 
spauda?

4. Kaip vertinu gyvenamo 
jo krašto jaunimą?

5. Ką galvoju apie jaunosios 
ir vyresniosios lietuvių išeivi 
jos kartų santykius?

III — rašinio apimtis: apie 
500—700 žodžių. Rašyti gali 
ma tik lietuviškai: mašinėle ar 
ba ranka.

IV — Po rašiniu pasirašyti 
slapyvarde ir pažymėti amžių 
ir išsilavinimą (gimnaziją, k. 
legiją, universitetas ar kitokia 
mokykla). Tikrąją pavardę su 
adresu įdėti atskiran užlipin 
tan vokan ir išsiųsti kartu su 
rašiniu.

V — Rašinį išsiųsti nevėliau 
1959 m. spalio 15 d. šiuo adre 
su: Konkurso Komisijai, 941 
Dundas St, W.. Toionto 3, 
Ont., Canada.

VI — Už geriausius rašinius 
skiriamos premijos: I — $50, 
II—$30 ir III—$20. Premijos 
gali būti išmokėtos gavėjų pa 
sirisktomis knygomis arba pi 
nigais.

VII — Premijuoti rašiniai 
bus išspausdinti „T. žiburiuo 
se“. „T. Žiburiai” taipgi pasi 
lieka teisę spausdinti ir nepre 
mijuotus rašinius.

VIII — Premijos įteikiamos 
Toronte 1959 m. lapkričio 14 
d. per „TŽ” dešimtmečio minė 
jimą.

IX — Veitintojų komisijos 
sudėtis bus paskelbta vėliau.

„Tėviškės Žiburiai”.
• Violončelistas Mykolas Sau 
liūs sėkmingai kincertuoja, da 
lyvaudamas ir solistu, Denver 
simfonisi/ime orkestre.I '

Dabar išeina 1 nr., o suprojek 
tuota išleisti 4 numeriai. Ren 
karna medžiaga antram nume 
riui. Pirmasis numeris tuojau 
bus knygų rinkoje. ■
JAUNŲJŲ PASIRODYMAS

Prof. Vlado Jakubėno for 
tepiono studijos mokinių reči 
talyje, įvykusiame birželio 13 
d. Jaunimo Centre, pasirodė 
šie jaunieji pianistai: D. Pau 
kštytė, R. Vileišytė, R. Krikš 
topaitis, V. Žemaitis, Ch. Žu 
kas, V. Zeikus, A. Tamošiūnai 
tė, D. Liaugminas, J. Maciū 
naitė, H. Girdwain, Ch. Sodei 
ka, Ch. Gurk, D. Bertulytė, D. 
Miselytė, I. Petravičiūte, T. 
Pautieniūtė, R. Petraikytt, E. 
Dilytė, L. Plienys, G. Maciū 
naitė, G. Birciūnaitė, M. Pakai 
niškytė, R. Pauliūtė, R. Bige 
lis, G. Krikštopaitytė, M. Drun 
ga, V. Žeruolytė, G. Naučas, 
D. Vilkas, J. Bigelytė, J. Sta 
niulytė, D. Maciūnaitė, R. Mo 
tekaitis, R. Jaraitė, G. Gird 
wain, J. Katelytė, O. Kreivė 
naitė, I. Jovaišaitė, M. A. Vii 
kas, A. Vasaitis.
• Monrealio /prancūzų) uni 
versitetui priklausančios kole 
gijos šiemet išleido 545 dip 
lomantus Bakalauro (Bache 
ler) laipsniu. Į šitą skaičių ke 
turios kolegijos (Saint-Marie, 
Jean - de - Brebeuf, Loyola ir 
Marianapolis) čia neįeina. Jos 
savo diplomantus skelbia sky 
rium. Be to MacGill universi 
tetas taip pat davė daug diplo 
mantų, tat šiemet Montrealio V 
augštąsias mokyklas bus bai
gę apie 2,000 asmenų.
• Akademinis dramos teatras 
Vilniuje pastatė vengrų drama 
turgės Klaros Feher komediją 
„Mes irgi ne angelai“. Rėži 
sierius R. Juknevičius, daili 
ninkas Surkevičius.
• Maskvos kino studija „Sojuz 
multfilm“ gamina spalvotą 
multiplikacinį filmą „Gintaro 
šalis“. Scenarijus parašytas 
Maironio poemos „Jūratė ir 
Kastytis“ motyvais. Fiimo dai 
lininkė—statytoja Gražina Bra 
šiškytė.
• Aktorius Vytautas Valiu 
kas šiemet pabaigė Čikagos ko 
legiją ir gavo elektros inzinie 
riaus diplomą Bakalauio laips 
niu.

miškelis ir pakriūtė. Miškelis augo siauroje pakalnėje. Ne 
toliese buvo ir krioklys. Vasia pavargo ten vaikščioti, jausti 
siaubą ir nuostabą. Vasia pasitiesęs kailinukus gulėjo pamiš 
kėje.

Priėjęs prie savo sankeleivės, Vasia pasakė:
— Eikime teta. Sušalote, dantys į dantį nepataiko. Na, 

ir ko žiūrite tartum išgązdinta? Reikia eiti į kaimą. Kaime 
savųjų nenuskriaus, paslėps. Juk jau dvi dienos kai nieko ne 
valgėm, badu numirsime. Žiūrėk dėdė Voroniuk kokį sodomą 
pakėlė, metėsi jieškoti. Ir ko jūs tylite? Ir ko jūs sielojatės? 
Tetą Katią Ogrizkovą jūs be pykčio pastūmėte iš vagono, už 
kliudėte šonu, aš pats mačiau. Atsikėlė ji nuo žolės sveikutė 
lė ir nubėgo. Ir taip pat dėdė Prochor Chantonovič. Pasivys 
jie mus ir vėl būsime drauge. Ką jūs galvojate? Svarbiausia, 
nereikia liūdėti, tada ir kalba jums sugrįš.

Tiagunova atsikėlė nuo žemės, padavė Vašiai ranką ir 
tyliai pratarė:

— Eisime, pumpurėli.
25

Zirzdamas visu sąstatu traukinys augštu pylimu kilo 
augštyn. Prie pylimo augo jaunas mišrus miškas. Žemiau pa 
kalnėje buvo pievos. Miškas dar buvo nuogas, kaip žiemą, tik 
tai jau sukrovęs spurgus.

Traukinys priėjo prie vietos, kur galėjo būti paplauti pa 
bėgiai. Ten buvo kirtimai, vieta užgriozdota sienojais ir skied 
romis. Traukinys pasitrūkčiojo ir sustojo. Iš garvežio pasi 
girdo keletas trumpų švilpterėjimų. Bet keleiviai ir be to ži 
nojo, kad mašinistas sustojo paimti kuro atsargų. Keleiviams 
buvo išdalyti pjūklai ir jie pradėjo pjauti medžius ir krauti į 
traukinį.

26
Pjaunant medžius, daktaras kalbėjosi su uošviu. Alek 

sandr Aleksandrovič priminė daktarui jo anksčiau pareikštą 
norą pasikalbėti.

— Nežinau, kaip tą trumpai išreikšti, — pradėjo uakta 
ras. —- Mes greit būsime vietoje. Nežinia, ką mes ten rasime. 
Dėl viso ko mums reiktų susitarti. Ne apie įsitikinimus. Mes 
vienas kitą pažįstame gerai. Mūsų trys — jūs, aš ir Ionia. 
Mūsų laikais mes sudarėme vieną pasaulį, besiskirstantį tiktai 
pažinimo laipsniu. Tai yra abėcėlė. Aš apie kita. Mums rei 
kia susitarti, kaip mes laikysimės kitomis sąlygomis.

— Aš suprantu, — atsiliepė Aleksandr Aleksandrovič. 
— Atsimeni naktį, kai atsinešei lapelį telegramos. Atsimeni, 
kaip tas buvo negirdėta ir tiesmuka. Tai mus vergė. Bet tai 
buvo tiktai pradžia. Kas tau pasakyti dabar? ši filosofija 
mums svetima. Ši valdžia prieš mus: Manęs nepaklausė, ar 
aš sutinku. Bet man patikėjo, o mano pasielgimai, net jeigu 
jie būtų padaryti ir prievarta, mane įpareigoja.

— Tonia klausia, ar mes nepasivėlinsime laukų darbams. 
Kas jai atsakyti? Aš nepažįstu šios dirvos. Kokios klimatinės 
sąlygos?

— Taip, bet ar gi mes vykstame daržininkystės? Vyksta 

mes mes pabandyti vegetuoti dabartinėse sąlygose. Mes vy 
kstame ne nuosavybei išsaugoti, bet ją baigti ardyti, suvisuo 
meninti, eikvoti tūkstančius, kad galima būtų gyventi už ka 
peiką. Nuosavybės istorija Rusijoje baigta jau. O mūsų Gro 
mekos jau buvusioje kartoje nustojome kaupimo savybės.

27
Miegoti nebuvo įmanoma dėl tvankumo ir oro spaudimo. 

Gydytojo galva skendo prakaite nuo peršlapusio pagalvio. 
Jis atsargiai nusileido nuo narų ir pravėrė duris. Iš lauko 
įsiveržė drėgnas oras.

Traukinys stovėjo kažkokioje didelėje stoty, tur but kryz 
minėje. Stotis buvo toli. Įsiklausęs, daktaras išgirdo artileri 
jos kaukimą. Reiškia — prisiartinta prie fronto. Jis išlipo iš 
vagono ir norėjo nueiti į stotį, bet vos jis priėjo traukinio ga 
lą, kuris buvo jau be garvežio, kai jį sulaikė sargybinis ir nu 
vedė į vagoną ištirti jo asmenybei.

Iš pasikalbėjimų daktaras sužinojo, kad stotis yra prie 
Rinvos upės ir kad už dviejų-trijų kilometrų yra Juriatinas, 
dėl kurio vyksta raudonųjų su baltaisiais kovos.

28
Kai daktarą įvedė į vagoną, jis iš tolo pamatė ant stalo 

iš jo paimtus dokumentus. Tuo tarpu vagone buvusieji buvo 
susirūpinę sugedusia mašinėle. Jie atrodė visiškai ramūs ir 
nesidomėjo atvestuoju suimtu daktaru.

Stambokas vyras, atrodęs pulkininku, ramiai spėjo orą: 
„Šiandien bus karšta“. Tuo tarpu mechanikas triūse prie lai 
du. Šis vagono žmonių ramumas nuramino ir daktarą. „Ko 
dėl jie tokie ramūs?“ -— jis galvojo. — „Čia pat graudžia pat 
rankos, miršta žmonės, o jie spėja orą. Ar jie tiek jau pripra 
to, kad jų nervai atbuko?“

29
Kai prašvito ir išsisklaidę rūkas, daktaras pamatė, kad 

traukinys yra sustojęs stotyje Razvilje ir kad už trijų kilomet 
rų yra gubernijos miestas Juriatin, apie kurį jam daug yra pri 
pasakoję Anna Ivanovna ir Antipova.

Staiga karių dėmesį atkreipė kažkas už lango. Ir dakta 
ras pažiūrėjo ten, kur visi sužiuro. Į stotį vedė kelis suimtus 
žmones ir jų tarpe vieną gimnazistą, sužeistą į galvą.

Kai daktaras pažiūrėjo į vagono vidurį, pamatė stovintį 
Strelnikovą, tik ką įėjusį į vagoną. Nežinia kodėl, iškart bu 
vo aišku, kad šis žmogus yra išbaigtas valios reiškinys. Jis 
taip tiksliai buvo tuo, kuo norėjo būti, kad viskas jame atrodė 
pavyzdinga. Ir jo tiksliai sukonstruota ir gražiai pastatyta 
galva, ir žingsnio greitis, ir jo ilgos kojos augštuose batuose. 
Šis žmogus turėjo turėti kokią nors dovaną, nors gal ir neišim 
tiną. Jis nerodė jokio nusistebėjimo svetimo žmogaus būvi 
mu ir į karius kreipėsi natūraliu žodžiu:

— Sveikinu. Mes juos nuvijome. Tai atrodo karo žais 
mu, o ne karu, nes jie juk taip pat rusai, kaip ir mes, tiktai su 
pakvaišimu, kurio nenori išsižadėti ir todėl mums reikia jėga 
iš jų išmušti. Jų vadas buvo mano draugas. Jis dar daugiau 

proletariškos kilmės, kaip aš. Mes augome viename kieme. 
Jis man gyvenime daug padėjo ir aš jam esu kaltas. O aš pa 
tenkintas, kad jį numečiau už upės, o gal ir toliau. Greičiau 
nustatykite ryšį, Gurjan. Jūs pastebėjote, koks karštis. Aš 
vis dėlto pusantros valandos pamiegojau. Ach, tiesa. . . — 
susigribo jis, atsiminęs kokiam tikslui jį pabudino. — Šis“, — 
pagalvojo Strelnikovas, pažiūrėjęs j daktarą. — „Nieko pana 
šaus“. Jis susijuokė ir kreipėsi į daktarą:

— Atleiskite, drauge. Jus paskaitė kitu. Mano sargybi 
niai supainiojo. Jūs laisvas. Kur darbo knygutė, drauge?
Aha, štai jūsų dokumentai. Atleiskite už nekuklumą, noriu į jjr 
juos pažvelgti. Živago, doktor Živago. . . Kažkas maskviš ; 
ka. . . Vis dėlto užeikime pas mane. Čia sekretoriatas, o ma 
no vagonas greta. Prašau. Aš jūsų ilgai neužlaikysiu.

30
Nuostabu, kad j tokias pareigas skyrė nepartinį, kurio 

niekas nežinojo, maskvietis, baigęs universitetą, išvyko moky 
tojauti į provinciją, o kare pateko į nelaisvę, buvo laikomas 
žuvusiu. Bet iš tikrųjų jis septynioliktais metais sužinojęs, 
kad Rusijoje įvyko revoliucija, pabėgo iš nelaisvės ir Tiverzi 
no, kurio šeimoje Strelnikovas augo, buvo šio rekomenduotas 
ir pasitikėjimą įrodė. Jo tarnybos lape buvo įrašyta daug rirn 
tų žygių.

Buvo žinoma, kad pagal įstatymus jis neturėjo eiti ka 
riuomenėn, bet jis nuėjo savanoriu. Strelnikov, kuiį pravar 
džiavo Rasstrelnikovu, iš mažens siekė augšta ir šviesu. Bet 
jis nusivylė gyveinmu. Nusivylimas jį padarė žiauriu, o rėva 
liucija — apginklavo.

31 d j
— Živago, Živago. ’— kartojo Strelnikov. — Kažkas pirk 

liška, arba bajoriška. Na taip: daktaras iš Maskvos į Varyki 
no. Keista. Į meškų užkampį.

— Taip ir yra. Jieškant ramybės į nežinomybę.
— Sakykite, kokia poezija! Varykino?! Šias vietas aš 

pažįstu. Buvę Kriugerio fabrikai. Gal giminės? Įpėdiniai?
— Kam šis pajuokiantis tonas?
— Baltųjų pasiilgot? Nuvilsiu. Pasivėlinot. Apygarda 

išvalyta. Žalieji taip pat įieško ramybės. Pagrindas?
— Dukart sužeistas ir atleistas visiškai, kaip netinkamas.
— Tiesa, aš pasakiau, kad jūs laisvas ir žodžio nekeisiu. 

Tiktai šį kartą. Aš nujaučiu, kad mes susitiksime, ir tada kai 
ba bus kita, saugokitės..

— Aš žinau, ką jūs apie mane galvojate, — neišsigandęs 
grasinimo ir iššūkio kalbėjo daktaras. — Iš savo pusės jūs tei 
sus. Bet ginčas, kurin mane traukiate, aš mintyse vedu visą 
gyvenimą su menamu kaltintoju, ir reikia manyti, esu pri 
ėjęs prie kokio nors sprendimo. Dviem žodžiais to neišaiškin 
si. Leiskite man išeiti, jeigu aš tikrai laisvas, nesiaiškmant. 
Teisintis aš neturiu ko.

Strelnikov įsižiūrėjo į Juriatiną ir galvojo, kad jis čia gy 
veno, gal ir dabar čia žmona ir duktė. Tuoj reiktų pas juos. 
Bet tai kitas gyvenimas. Gal kada nors. Bet kada? D. b.
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Bus daugiau.

i • Lietuvių dailininkai grafi 
Į kai atidaro savo kūrybos paro 
[ das Odesoje ir Lvove, o kilno 
jamosios parodėlės jau atidary 
tos Šiauliuose ir Panevėžyje.

džiaugti nedideliu, bet reikš 
misgu įvykiu išeivijos gyveni 
me: pirmą kartą lietuvių kultu 
ros istorijoje buvo paskelbtas 
lietuvių liaudies pasakų rinki 
nys anglų kalba — „Lithua 
nian Folk Talės“. Šiemet tasai 
rinkinys, žymiai didesnis ir gra 
žesnis, išėjo antruoju leidimu. 
Taigi, per trumpą laiką jis ap 
keliavo didelę dalį pasaulio. 
Šiandien mūsų pasakas skaito 
ne tik JAV, bet ir Anglijoje, 
N. Zelandijoj, Kanadoje ii net 
Indijoje. Jos taip pat pasiekė 
Lietuvą ir kai kurias kitas vals 
tybes, esančias už geležinės 
sienos.

„Lithuanian Folk Taits“ ei 
na iš rankų į rankas“, rašo man 
pažįstamas iš Vilniaus. „Džiau 
giasi jomis ir Tavo draugai ir 
kiti. Šiuo darbu jūs ten Įpras 
minot savo gyvenimą”.

Taigi, mūsų gražioji liau 
dies kūryba jau išėjo į platųjį 
pasaulį. Dar reikia išleisti į pa 
šaulį ir mūsų noveles, kurios 
jau galutinai paruoštos spau 
dai. Iš visos čia prieinamos Ii 
teratūros išrinkau pačius stip 
riausius ir įdomiausius mūsų 
rašytojų kūrinius ir pavadinau 
juos „Outstanding Lithuanian 
Stories” vardu.

„Outstanding Lithuanian 
Stories” bus didelė knyga — 
ir puslapių skaičiumi ir savo 
turiniu. Tai nekasdieniškas vei 
kalas. Jį sudaro 20 rašytojų, 
pradedant mūsų klasikais — 
Biliūnu, Krėve, Kudirka, Šat 
rijos Ragąna, Vienuoliu, įr bai 
giant pačiais jauniausiais talen 
tais. Aš šį rinkinį ruošiau kele 
tą metų. Vertimus rūpestingai 
ištaisė ir teikė vertingų pata 
rimų amerikietis rašytojas, 
New Yorko Universiteto profe 
sorius ir „Literary Review” re 
daktorius Charles Angoff. Tai 
gi knyga paruošta rimtai, atsi 
žvelgiant į panašaus pobūdžio 
amerikiečių antologijoms sta 
tomus reikalavimus.

Deja, ir šj kartą, kaip ir lei 
džiast mūsų liaudies pasakas, 
amerikiečių leidykla stato tuos 
pačius reikalavimus: iš anksto 
užpirkti 600 egz. Vieno egz. 
kaina — 5 dol. Sudaryti 3.000 
dol. aš vienas pats nepajėgiu. 
Bet argi būtų sunku sudaryti 
tokią sumą 600 lietuvių, gra 
žiai įsikūrusių JAV, Kanado 
je, Venezueioje, Australijoje 
ir kitur?

Kai kurie iš Jūsų atėjote į 
talką ir padėjote išleisti ang 
lų kalba gražiąsias mūsų paša 
kas. Padėkite išleisti ir lietu 
vių novelių linkinį, kuris taip 
pat suteiks lietuvių tautai ne 
maža garbės. Patikėkit, kad iš 
visos eilės mūsų knygų ouvo 
įmanoma parinkti labai įdomių 
ir vertingų kūrinių. Juos mes 
turime neatidėliodami išstumti 
„į didžiąją sceną“, nes jeigu 
mes patys to nepadarysim, tai 
kas padarys?“ Gerai žinote, kad 
didžiųjų valstybių politikų au 
sys kartais neprigirdi, kai mes 
užsimename apie Lietuvos lais 
vės bylą. Bet yra didelė dalis

mes esame tokia tauta, kuri tu 
r i visas kvalifikacijas būti lais 
va ir nepriklausoma.

Gerai žinau, kad aš nesu pir 
masis ir ne paskutinis, kuris 
beldžiasi į jūsų duris. Tačiau 
šventai tikiu, kad iš visos eilės 
gerų sumanymų, kuriuos rei 
kia remti, „Outstanding Lithu 
anian Stories” leidimas yra vie 
nas iš pačių svarbiausių.

Jeigu netiukus atsiliepsite 
j mano šauksmą, šaunioji kny 
ga — „Outstanding Lithua 
nian Stories“’ ateis į Jūsų na 
mus dar šiais metais. Ir ji bus 
lygiai tokia pat graži, kaip ir 
anksčiau minėtosios „Lithua 
nian Folk Talės“.

Su nuoširdžia padėka ir gra 
žiausiais linkėjimais

Jūsų Stepas Zobaiskas.
Užpildykit šį pareiškimmą 

ir siuskit čia nurodytu adresu. 
To: ‘

Mr. Stepas Zobarskas
85-37 88-th Street
Woodhaven 21, New York 

Įdedu čekį . . money order . . 
dolerių ir prašau man rezer 
vuoti . . egz. lietuviu novelių 
rinkinio — OUTSTANDING 
LITHUANIAN STORIES. 
Vardas ir pavardė: ................
Adresas:........................................
P. S. Pridedu auką .... dol.. . 
. .et. šios knygos reklamai 
amerikiečių ir anglų spaudoje.

APIE ČIURLIONIO GALE 
RIJĄ ČIKAGOJE

Gegužės 31 d. įvyko L. A. 
M. Klubo posėdis su kviestais 
svečiais, kuriame tarp kitų kul 
tūros reikalų direkt. M. žilei 
kis pranešė apie Čiurlionio Ga 
lerijos 1957-59 m. veikią:

1957 m. spalio 20 d. L. A. 
M. Klubo buvo įkurta Č. Gale 
rija. Jos įkūrimo akte yra para 
šyta :

„Lietuvių dailininkų kuri 
nių atrinkįmui, apsaugojimui 
ir išlaisvinton bei nepriklauso 
mon Lietuvon perkėlimui Įs 
teigta Čikagoje Lietuvių tau 
tos didžiojo kūrėjo, genijaus, 
Čiurlionio Galerija.

Lietuvai iš sovietų hegemo 
nijos išsilaisvinus ir savo pil 
nateisę vyriausybę sudalius, 
Č. Galerijos kūriniai pereina 
Lietuvos valstybės nuosavy 
bėn ir pilnon Lietuvos konsulo 
Chicagoje žinion".
15 dailininkų paaukoti kūrin 
iai .................sumai $ 3,235.00

5 dailininkų už parodas gau 
ti kūriniai .. sumai $ 1,125.00 
15 kūrinių mecenatų nupirkti 
ir paukoti . . sumai $ 1,803.00 

Iš viso yra 35 kūriniai Kuri 
nių Fonde, skirti neprikl. Lie 
tuvai.

Galerijoj iš viso yra 47 kū 
riniai, 25 dailininkų.

Autoriai: J. Dagys, Ad. Gal 
dikas, V. Ignas, Č. Janušas. 
V. K. Jonynas, J. Juodis, a. a. 
J. Kaminskas, E. Marčiulionie 
nė, Br. Murinas, N. Palubins 
kienė, J. Paukštienė, J. Pautie 
nius, V. Petravičius, P. Puzi 
nas, V. Raulinaitis, P. Rimša, 
A. Rūkštelė, A. Skupas, J. Ši

Prel. P. M. Jūras 425, V. B. Tu 
heliai 200, L. A. M. Klubas
122.50, SLA Centras 100, SLA 
134 Moterų kp. 100, U. Žu 
kauskienė 100, J. Pakel 100, B. 
Lieponytė 60, Kult. Fondas 
50, S. Krutulis 40.62, J. Karve 
lis 25, Arch. J. Stankus 25, L. 
Vaičiūnienė 10, Prel. M. Kru 
pavičius 10, Prof. J. Končius 
10.

1957-59 m. įvyko 12 paro 
dų, dalyvavo 98 dailininkai, iš 
statė 742 kūrinius, pardavė 71 
kūrinį, gavo $5,160, Č. Galeri 
ja įsigijo 35 kūrinius, aplankė 
arti 9,870 žmonių.

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

Įrašykite Į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokiu 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.

Anapus geležinės uždangos
IR ANTANAS VENCLOVA MELUOJA

Rašydamas apie 3-jį soviet! 
jos diktatūros rašytojų šuva 
žiavimą, A. Venclova „Tie
sos” Nr. 116(4943) rašo: 
„Balta . . .Kremliaus rūmų po 
sėdžių salė, kurioje nuo 1940 
metų drauge su visų tarybinių 
tautų atstovais lietuviais susi 
renka kaip lygūs su lygiais 
svarstyti savo reikalų...”

Ir kam šitas melas? Juk A. 
Venclova ne tiktai supranta, 
bet ir gerai žino, bet ir gerai 
žino, kad lietuviai ten vergo 
padėtyje. Chruščiovas iškalbin 
giausiai tą parodė nepasveikin 
damas Sovietų Rusijos pirmo 
jo „viceprezidento”, J. Palec 
kio, tiktai todėl, kad Chruščio 
vas pavergtųjų/ nesveiikna..C 
Apie kokią lygybę A. Vencio 
va kalb? Juk „pakaruoklio na 
muose apie virvę nekalba 
ma”...
• „Pažangus rašytijas“ Pily 
pas Bonoskis Vilniuje tesuge 
bėjęs ištarti; „Man labai sun 
ku kalbėti, nes esu giliai susi 
jaudinęs, — šiame krašte gimė 
mano tėvai. Ši diena yra laimin 
giausia mano gyvenime ”. Kad 
gi Bonoskis būtų taip jautrus 
rusų pavergtai Lietuvai ir jos 
žmonėms.
• Juozo Baltušio romano „Par 
duotos vasaros“’ rusiškąjam 
leidimui iliustracijas — me 
džio raižinius pagamino grafi 
kas S. Krasauskas.
• Maskvos muzikinės leidyk 
los leidžia geriausius lietuvis 
kosios tarybinės muzikos vei 
kalus. Jau išėjo E. Balsio pir 
mojo koncerto smuikui su or 
kestru partitūra ir 4 lietuvių 
liaudies dainos, balsui ir forte 
pijonui, pritaikytos V. Klo 
vos. Be to, išeis A. Kienickio 
vokalinė siuita „Vasąros die 
na“, Stasio Vainiūno II-sis 
koncertas smuikui, A. Bašins 
ko Sonatina, J. Karoso siuita, 
J. Juzeliūno „Ant marių kran 
to“ pučiamųjų orkestrui ir B. 
Dvaniqno Koncerto smuikui 
antrasis leidimas.
• Kuršių pajūry žvejas radęs 
1350 gramų sveriantį švedų 
pinigą, kurio vertė lygi tuolai 
kiniam taleriui. Pinigas per 
duotas Klaipėdos muzėjui.
• Klaipėdos dramos teatro ar 
tistų grupė išvyko visam mė

nėšiui į Atlanto vandenyną. 
Aktoriai žvejams parodys Os 
trovs'kio komediją „Judri vie 
telė“.
• Mokslinės literatūros leidyk 
la leidžia propagandinių kny 
gų seriją, kurią sudarys J. 
Šiugždos knyga „Katalikų eks 
pansija į Rytus ir Pabaltijį“, 
J. Baršausko „Menas ir religi 
ja“, K. Sideravičiaus „Krikš 
čionybės atsiradimas Lietuvo 
je”, J. Brazdaičio „Lietuvos 
švietėjai apie religijos kilmę“, 
„Nauajusieji vaistai“, „Nuos 
tabus mikrobų pasaulis” ir kt.
• „Dziennik Baltycki“ prane 
ša, kad Gdansko laivų statyk 
los nuleistas į vandenį galin 
gas laivas-bazė, žvejų flotilės 
flagmanas —■ „Tarybų Lietu 
va“. Į laivo nuleidimo į vande 
nį iškilmes atvyko TSRS vice 
konsulas Gdanske Bavykinas, 
laivų statyklos vadovybė; bu 
vo ir „krikšto motina", kuri, 
„krikštydama" laivą, sudaužė 
į jo bonką tradicinę šampano 
bonką. Tuo atveju „motina“ 
buvo Marija Serocka. Kaip ma 
tome — nė vieno lietuvio. O 
Lietuva gi „laisva“...

Laivo iĮgis 156 metrai, plo 
tis 20 m, talpa — 11.540 tonų.
• Kompozitorius B. Garbuls 
kis, operos „Frank Kruk“ au 
torius, parašė naujų dainų ir 
planuoja sukurti operetę iš 
Lietuvos jaunimo gyvenimo.

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

• Pranė Dvilaitytė, lietuvė 
dailininkė iš Kanados, atvyku 
si meno studijų į Paryžių, 
išvyko kelių mėnesių kelionėn 
i Ispaniją ir Italiją. Ruden; ža 
da vėl grįžti į Paryžių.
• Alfred Erich Senn parašė 
knygą „The Emergence of Mo 
dern Lithuania”, kurią išleido 
Columbia universiteto Rusų 
Studijų institutas (272 pusi., 
kaina 6 dol.).
• Mykolo Vaitkaus atsimini 
mai apie ark. Pr. Kaievičių, 
arkiv. J. Matulaitį, aikv. J. 
Skvirecką ir vysk. Pr. Bučį ren 
kami.

— Italijos bankų tarnauto 
jai paskelbė streiką.

i GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS
žmonijos, kuri mielai išklausy 
tų mūsų rašytojų balsą, ir ne

leika, M. Šileikis, Ad. Varnas, 
W. Witkus, D. Zolpaitė-Ond

D. E. BELANGER & SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ R-OBŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

Į Vietoj rašymo - pasikalbėkite: 
su savo artmaisiais!

;i; Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus.Į 
Jūs labai noriai jiems rąžote ir net trumpiausias 

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

i: Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, j

neišskiriant nei vaikų. 1
!• Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų į 

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service)

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. ^A' 6-7521. ;

MEDŽIAGOJ

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

iitmawiiuiniiiiniiBimmMiiMitHiuiioga

A. NORKELIlINAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal $

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) v

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
12 metų patyrimas. Y
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WINNIPEG, Man.
BIRŽELIO BAISIŲJŲ DE PORTACUŲ MINĖJIMAS.
Kiekvienais metais Baltų Fe 

deracijos Winnipego skyrius 
mini 1941 metų baisiojo birže 
lio mėnesio deportacijas, kurių 
metu birželio 14 d. iš Lietuvos 
Sovietai išvežė 40,000 lietuvių. 
Tai žiaurūs ir negirdėti daly 
kai pasaulio istorijoje.

Šiais metais iš eilės vadova 
vo Wininpego lietuvių bend 
ruomenės valdyba. Baltų Fede 
ralijos Winnipego skyr. p-ku 
šiais metais yra KLB-nės Win 
nipego Apyl. v-bos p-kas My 
kolas Januška. Jis tuo reikalu 
sušaukė visų trijų (lietuvių, 
latvių ir estų) atstovus susita 
rė dėl minėjimo programos.

Minėjimas prasidėjo birželio 
mėn. 7 d. 4,50 vai. p. p. Prie 
parlamento rūmų išsirikiuoja 
visos trys Baltų tautybės su sa 
vo vėliavomis. Priekyje lietu 
vių kolonos Lietuvos trispal 
vė su KLB-nės — Baltų Fede 
racijos p-ku M. Januška prie 
kyje. Kolona, nužygiavusi, prie 
paminklo išsirikiuoja tautybė 
mis atskirai.

Minėjimą atidaro Baltų Fe 
deracijos p-ko įgaliotas Ev. Fe 
daras. Jis paskaito apie tos die 
uos reikšmę ir baigęs kviečia 
kalbėti įvairių tautybių anti 
bolševikinio bloko, Manitobos 
skyr. p-ką rev. S. Isyk. Jis ug 
ąiinga kalba pasveikina Baltų 
Federaciją, kuri bendrai kovo 
janti prieš komunizmą už išlais 
vinimą savo gimtojo krašto iš 
komunistinio jungo. Jis duoda 
pavyzdį, kaip yra skirtingi 
žmonių apdarai - drabužiai, 
taip skiriasi viena nuo kitos ir 
•tautybės. Bet iš esmės, žmogus 
yra tas pats. Jis kalbėjo, kad 
mes šiandien grupuolamės ir 
kalbame apie savo bendrą prie 
ša ir reikalui esant bendromis 
jėgomis kovosime prieš jį. Pa 
našūs bendri minėjimai mus 
dar daugiau jungia į tą bendrą 
kovą už išlaisvinimą savųjų 
kraštų iš žiauriojo komunizmo 
jungo.

Po to, pakviečiamas vyriau 
sias minėjimo kalbėtojas Hon. 
Gurney Evans — Ministei of 
Mines and Natural Resources 
and Industry and Comerce. Mi 
nisteris, šiltais žodžiais, atsi 
liepė apie naujai atvykusius ka 
nadiečius, jų kultūrinį įnašą 
Kanadai, jų tautinius šokius, 
dainas ir bendrai kultūrinę 
veiklą čia. Tenka pastebėti, 
kad ministeris panašiuose mū

sų minėjimuose kalba jau ne 
pirmą kartą.

Po jo kalbos padedamas vai 
nikas prie žuvusiųjų pamink 
lo. Eug. Kalasauskas padek 
lamuoja eilėraštį anglų kalba. 
Sugiedami visų trijų tautybių 
himnai ir minėjimas užbaigia 
mas O Canada.

Kaip įprasta, kiekvienais me 
tais, kuri tautybė vadovauja 
šiam minėjimui, vyr. kalbėto 
jui yra ruošiami bendri pietūs, 
kurių sąskaita apmokama visų 
trijų tautybių bendrai. Šią trą 
diciją įvedė estai.

Šiais metais įvyko mažas ne 
susipratimas. Kad tas ateityje 
nesikartotų, jį verta čia, tarp 
savųjų ir paminėti. Kažkaip 
„neaiškiomis aplinkybėmis’1 pa 
ruošiami, vyr. kalbėtojui (the 
Guest Speaker) pietūs, kurie 
įvyksta pas vieną privatų asme 
nį. Pietų metu dalyvauja: vyr. 
minėjimo kalbėtojas — sve 
čias, latvių ir estų bendruome 
nių atstovai, p. p. Bujokai ir p. 
Federas su ponia. Iš KLB-nės 
Winnipego Apyl. V-bos narių 
niekas nekviečiamas. Nckvie 
čiamas net v-bos ir Baltų Tede 
racijos p-kas Mykolas Janus 
ka, visų sugyvenamas ir veik 
lūs visuomenes darbuotojas, 
kuris dėl šio nesusipratimo kai 
kurių netaktišką elgesj apgai 
lestavo.

Apgailestautinas ne vien tik 
minimas elgesys, bet apgailės 
tautiną, kad vienas asmuo vi 
sur prisistatinėjo kaipo Baltų 
Federacijos p-kas ir net raštus 
pasirašinėjo be jokių „už“. Tai 
apgailėtinas nepatyrusių bei 
garbėtroškų elgesys. Gerbki 
me senesnius veikėjus, neštum 
kime jų nuo savęs, nes kitaip 
liksime be darbščių žmonių. 
Įvairiuose reikaluose reikia 
bendrų pasitarimų, bendrų vi 
sos valdybos posėdžių ir bend 
rų aptarimų, tuomet ir veiki 
mas bus darnesnis ir pareiga 
atiduota, kam priklauso. Po to 
kio bendro gražaus veikimo ar 
tai nėra įnešimas nesantaikos 
į mūsų bendruomenę, ir kuris 
tuo atveju neužsigautų?

Kadangi minimi pietūs įvy 
ko pas privatų asmenį nedaly 
vaujant nė vienam v-bos na 
riui, o ypatingai pačiam, šių me 
tų, Baltų Federacijos p-kui, ar 
patiektoji sąskaita, iš viso ap 
mokėtina iš bendruomenės ka 
sos? K. Strikaitis.

WINDSOR, Ont.
TARPTAUTINIS LAISVĖS FESTIVALIS

tie, kurie šių kraštų pilietybės 
neturi. Todėl čia yra proga Ka 
nados lietuviams, kurie dar ne 
turi Kanados pilietybės, apsi 
lankyti Amerikoje. Gyvenaiitie 
ji kitose Kanados vietovėse ir 
norintieji pasinaudoti šia leng 
vata, turi pranešti P. Janus, 
kai, 1133 Moy Ave, Windsor, 
Ont. šias žinias apie save: pa 
varde ir vardas, kurio krašto 
pilietis yra dabar, gimimo vie 
ta, kaip ilgai gyvena Kanado 
je, darbdavio pavardė arba įmo 
nės pavadinimas, kurioje dirba 
ma, profesija, pavardės ir adre 
sai turimų giminių Amerikoje 
ir ar esate padavę pareiškimą 
persikelti į Ameriką nuolati 
niam apsigyvenimui.

TRAGIŠKAI ŽUVO
Birželio 7 d. apie 1 vai. ryto 

prie Tillsonburg traukinio bu 
vo užmuštas Jonas Žemaitis, 
gimęs 1923 metais, Anslaukio 
km., Pajevonio vals., Vilkaviš 
kio apskr. Nuo 1947 iki 1953 
metų gyveno Anglijoje, vėliau 
persikėlė Kanadon. Piadžioje 
gyveno Windsore ir čia akty 
viai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje. 1957 m. sausio 13 d. 
išrinktas Windsoro LB V-bon 
ėjo iždininko pareigas. Suma 
žėjus darbams Walker Metai 
Co. buvo atleistas, tada persi 
kėlė prie Tillsonburgo ir dir 
bo tabako ūkyje.

Buvo pašarvotas Tilisonbur 
go laidotuvių koplyčioje, birže 
lio 9 d. kun. Rickui atlaikius 
gedulingas mišias, daugybės 
aplinkinių lietuvių palydėtas į 
amžino poilsio vietą Delbi R. 
C. kapinėse. Kapinėse jautrų 
atsisveikinimo žodį pasakė ku 
nigas Riekus ir Tillsonburgo 
LB V-bos pirmininkas.

Liko nuliūdę motina Petro 
nėlė Žemaitienė, broliai Vincas 
ir Vytautas gyv. Detroite, se 
šuo Eleonora Kazlauskienė su 
šeima Windsore ir sesuo Uršu 
lė Lukoševičienė su šeima Wor 
cestery.

Tebūna lengva jam ši, kad 
ir svetima, bet svetinga Kana 
dos žemė. P. J.

Nuo birželio 28 dienos iki lie 
pos 5 d. Windsoro miesto bur 
mistras Michael J. Patrick ir 
Detroito miesto bui mistras 
Louis C. Miriani paskelbė Tarp 
tautinio Laisvės Festivalio sa 
vaitę. Šioje savaitėje kaip tik 
išpuola Kanados Dominijos 
Diena ir Amerikos Jungtinių 
Valstybių Nepriklausomybės 

Diena. Šventę organizuoja 
Windsoro ir Detroito miestų 
vadovybės kiekvieną savaitės 
dieną skiriant skirtingam tiks 
lui.

Birželio 28 d., sekmadienį
— Religijos laisvės diena. Vi 
sose bažnyčiose bus pritaikyti 
pamokslai ir, kur sąlygos lei 
džia, bus išpildomos specialios 
giesmės ir muzika.

Birželio 29 d., pirmadienis
— Kultūros laisvės diena. Vei 
ks turtingos tapybos ir liau 
dies meno parodos. Windsore 
tokia paroda bus Willistead 
Art Gallery pątalpose. Vaka 
re pučiamųjų orkestro koncer 
tas Jackson parke.

Birželio 30 d., antradienis— 
Sporto diena. Jackson ir Wig 
le parkuose vyks sporto pasi 
rodymai. Vakare Jackson par 
ke Simfoninių orkestrų koncer 
tas.

Liepos 1 d., trečiadienis — 
Tautybių diena. Programa pra 
sidės 9 vai. ryto prie City Hali, 
vakare eisena per miestą ir Ja 
ekson parke tautybių koncer 
tas. Programoje dalyvauja 28 
tautinės grupės, jų tarpe ir lie 
tuviai.

Liepos 2 d., ketvirtadienis 
—Pramonės ir Prekybos die 
na. Tautiniai ir „Skvear“ šo 
kiai Ouelette gatvėje tarpe 
University ir Park gatvių.

Liepos 3 d., penktadienis —- 
Kariuomenės diena. Bus didžiu 
lis kariuomenės paradas Kana 
dos ir Amerikos dalinių, kokio 
iki šiol čia dar nėra bu^ę.

Liepos 4 
Amerikos 
diena.

Liepos 5
Tarptautinė regatos diena.

Šventės metu čia lankysis 
karalienė Elzbieta su savo vy 
ru princu Pilypu. Vyriausias 
šventės ruošimo komitetas yra 
perspėtas, kad ryšium su ka 
ralienės lankymusi gali būti 
kai kurių programų pakeitimų. 
Yra sutarta su Imigracijos įs 
taigomis ir gautas sutikimas, 
kad šventės proga galėtų lan 
kytis kanadiečiai Amerikoje ir 
Amerikonai Kanadoj n visi

d., šeštadienis — 
Nepriklausomybės

d., sekmadienis —

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. Manfreed 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.

CALGARY, Alta
A. A. J. ZVANKAUSKAS.

Neseniai NL tilpo žinia apie 
mirtį J. Zvankausko. Korės 
pondencija buvo pasirašyta p. 
Kučinsko, kuris nupasakojo, 
kad velionis ilgai sirgęs ir su 
gydymu ir nedarbu buvo išbai 
gęs santaupas. Tokia žinia ga 
Ii duoti daug nerimasties ir su 
sirūpinimo jo draugams rytuo 
se ir artimiems giminėms Ame 
rikoje, k. a. seseriai ir kitiems, 
kurie dėl tolimo kelio ar kitų 
kliūčių nespėjo dalyvauti lai 
dotuvėse.

Velionis nebuvo nuolatinis 
ligonis iki pat mirties, sirgo 
leukemija, turėdavo atsilanky 
Ii į ligoninę protarpiais kraa 
jo transfūzijai ir po kelių die 
jių grįždavo, namo ir prie dar

bo. Turėjo pastovų ir nuolati 
ni darbą prie gelžkelio, ir kaip 
visi gelžkelio darbininkai, dide 
lių turtų negalėjo sutauyti, bet 
būdamas neišlaidus ir žemaitis 
kai - taupus, -spėjama, kad tu 
rėjo nemažai susitaupęs. Nuo 
latinė darbo vieta ir gyvenimas 
buvo Langdon miestelis, apie 
20 mylių į rytus nuo Calgary, 
kur turėjo savo nuosavus nau 
jai statytus namus ir penkis lo 
tus žemės. Taipgi turėjo nuo 
savą gerą auto - mašiną.

Kiek liko pinigu, niekas ne 
žino. Eina gandai, kad palikta 
tūkstantis kokiam jaunuoliui. 
Kiti tvirtina, kad velionis pa 
šakojo jog esą skolinęs vienam 
asmeniui pirkti naują namą ir

mmtmtmuutaramttmmtmmmMtmM

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale,

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

auto mašiną.
Giminės ir velionio draugai 

gali būti ramūs, kad mūsų Dže 
ris (Jerry), iškeliaudamas į 
Anapilį, niekam neliko skolin 
gas nė cento.

Ir prieš pat mirtį ligoninėj 
atsilankiusiems užtikrino, kad 
„Azu apsistoravojau visakuo 
ir lootu ir funeralu ir pomni 
ku“.

Amžiną atilsį tau Džeri (Jer" muzikų, kuriais Kanada dar 
ry). Kor. nėra turtinga. Šiame atvaizde

WELLAND, Ont
WELLANDO MEDŽIOTOJU IR MEŠKERIOTOJŲ 

KLUBO „LITŪANICA”
birželio 6 d. suruoštas kartu 
no balius-gegužinė tuiėjo pui 
kų pasisekimą. Klubo valdyba 
reiškia didelę padėką visiems 
prisidėjusiems savo darbu, au 
komis loterijai ir visiems atsi 
lankiusiems 
dus ačiū p. 
monaitienei, 
Pranaitienei 
už maisto pagaminimą ir rūpės 
tingą darbą virtuvės bufete; p. 
Sinkui už suorganizavimą dir 
bančiųjų prie bufeto ir prisidė 
jimą darbu: K. Stankevičiui, ši šokiai, iš kurių padarytas 
p. Birsenui, p. Jackevičiui, p. 
Radvilai, A. Žinaičiui ir p. Pra 
naičiui už taip sąžiningą parei 
gų atlikimą; pp. Šetkams bei 
p. Sakevičienei širdingas ačiū 
už dalyvavimą kartūno prizų 
paskirstymo komisijoje.

Parengime programą atliko 
garsus smuikininkas L. Hajoš. 
Atsilankiusieji programa buvo 
labai patenkinti, ką patvirtino 
jų gausus plojimas.

Už gražiausias kartūno

svečiams. Nuošir 
Radvilienei, p. Si 
p. Kuzavienei, p. 
ir p. Luoinamcnei

neles dovanas laimėjo: p. Staš 
kevičienė, p. Gudaitienė ir p. 
Čepukienė.

Kadangi šis kartūno balius 
sukėlė didelį tautiečių susido 
mėjimą, o ypatingai ponių ir 
panelių tarpe. „Lituanicos“ klu 
bo valdyba nutarė įvesti šios 
rūšies gegužinę tradicinę ir su 
ruošti kiekvienais metais pava 
sarį toje pat salėje.

Birželio 13 d. Crowlando ho 
telyje įvyko visuotinis klubo 
narių susirinkimas, po to vie

suk

Kanados valstybės vyrai ir vi 
suomenininkai dažnai pasi 
džiaugia, kad naujieji ateiviai, 

davė — nemažai

matome džazbandą kaip tiktai 
sudarytą iš naujųjų ateivių. 
Šis džazbando kolektyvas pas 
toviai groja Basin gatvės vieš 
būtyje, bet dažnai pasirodo ir 

televizijoje. (CS).

pelnas ir surinktos aukos bu 
vo paskirtos aktyviųjų klubo 
narių, atsidūrusių nelaimėje, 
pp. Naiduškevičių šeimai pa 
remti.

Visiems atsilankiusiems į 
šiuos šokius ir prisidėjusiems 
aukomis, valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Susirinkime metu buvo nu 
tarta suruošti prizinis žuvavi 
mas. Laiką ir vietą klubo vai 
dyba nurodys išsiuntinėdama 
visiems nariams pranešimus.

Orui atšilus, mieste pasida 
ro tvanku ir nebeįdomu. Visi 
stengiamės praleisti laisvalaikį 
kur nors gamtos prieglobstyje. 
Mūsų klubo valdyba parinko 
gražią vietelę upės pakrantėje, 
kur visi nariai su savo seimo 
mis turės progos įdomiai, drau 
giškoje nuotaikoje praleisti lai 
ką. Turintieji norą galės ir pa 
simaudyti, ar laiveliais paplau 
kioti, o kas svarbiausia, išmė 
ginti savo laimę žuvavime.

Trims, geriausią pasiseki 
mą turintiems, žuvautojams 
bus įteiktos atatinkamos dova 
nos.

Vėliau numatoma suruošti 
ir daugiau panašių iškilų, bet 
tuo tarpu visi klubo nariai ruoš 
kimės į šį pirmą šiais metais 
prizinį žuvavimą ir tikėkimės, 
kad paskirtą dieną oras bus 
gražus ir žuvis gerai kabinsis.

Klubo Valdyba.

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. MYLĖ
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

©

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

į ISEBDE luxe dry cleaners
$ 117—6th AVENUE, LACHINE

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

-b

I

SIUNTINIAI j
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis g

‘ per Janiną ADOMONIENĘ. J
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, $ 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur primami paštu. «

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIU DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos jvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
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HAAAIftLTOM
HAMILTONO SKAUTŲ STOVYKLA

Registruodamiesi įmoka 2 
dol., kurie bus įskaityti į bend 
rą stovyklos mokestį. Regis 
tracija vykdoma iki liepos 12 
dienos. Tuntininkai.
HAMILTONO SKAUTAMS 

REMTI DRAUGIJOS
vakaras, Įvykęs gegužės 23 d., 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Jo metu matėme I. Jokubynie 
nės parašytą ir jos pačios rėži 
suotą gražų vaizdelį „Miško 
Idilija”, kutĮ suvaidino mūsų 
priaugantis jaunimas net 23 as 
menų sudėtyje. Ypač buvo pui 
kūs vaidintojų kostiumai, ku 
riuos pasiuvo irgi I. Jokubynie 
nė, įdėjusi tiek daug darbo ir 
savo širdies. Visų vardu jai ta 
riame didelę padėką!

Šio vakaro finansinė pusė 
taip pati viršijo daugumos ren 
gėjų turėtas viltis. Buvo par 
duoti 184 biletai suaugusiems 
po 1.25 dol. ir 32 bil. mokslei 
viams po 0.50, viso 216 bil., už 
kuriuos gauta 246 dol. Loteri 
ja davė 221.15 dol., gėrimų bu 
fetas 90.15 dol. ir užkandžiai 
59.49 dol. pelno. Viso turėta 
616.79 dol. pajamų ir išlaidu 
238.34 dol. Gryno pelno iš vi 
so gauta 378.45 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms atsilankiusiems į šį vakarą 
ir tuo parėmusiems mūsų skau 
tiškąjį jaunimą ir jų rengiamą 
vasaros stovyklą.

SKAUČIŲ MERGAIČIŲ 
iškyla, vadovaujama jų vyriau 
sios Hamiltone vadės p. Bag 
donienės, biiželio 7 d. turėjo 
45 dalyves. Šia skautiška pra 
moga visos mergaitės buvo pa 
tenkintos ir laukia Jų daugiau.

pabū

visi 
Taip 
kitus

/ vintos ir Nemuno tuntai 
šK.s metais stovyklaus nuo lie 
pos 25 d. iki rugpjūčio 3 d. La 
Sallete, Ont. A. E. Augustina 
vičių ūky, apie 45 myl. nuo Ha 
miltono. Toje vietoje stovyklai! 
ta. Vieta graži ir patogi sto 
vyklauti — gražus ir sausas 
pušynėlis vilioja skautą 
ti gamtoje.

Į stovyklą kviečiami 
skautai-ės nuo 7 m. amž. 
pat kviečiame ir visus 
vaikučius,,1 kurie trepriklauso 
skautų organizacijai kartu pa 
stovyklauti.

Stovyklos mokestis: už 10 
dienų 15 dol. arba vienam as 
menini 1.50 dol. dienai, dviems 
(enims iš to pačios šeimos 

Jol., trims 30 dol.
Stovyklaujantieji savaitga 

liais moka 2 dol. dienai. Norin 
tieji vykti stovyklon legistruo 
jasi pas savo vienetų vadovus. 
Reg. Bagdonienė — tel. LI 5- 
4568 ir A. Pilypaitis — tek L± 
9-9786.

A. L I O D Ž I U S, B. L., |

Viešasis Notaras g

g(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

Namų, žemės ar bet kurio v 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir ’ 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

& Įstaiga: JA 7-5575;
g Namų: FU 3-8928.
g 20 King Street East, 
įj Hamilton.

g
S
g
3 g

g TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. !i:
!į: Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš
L 7% iki 50% turto vertės.
ji: Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
:j; Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai.
ji; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus
<:■: įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 

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

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

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v. 
DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

Sav. A. KALŪZA

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠKANADOS:

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.

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co. 
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ILGAMETIS „NEMUNO” 
tuntininkas J. Trečiokas iš pa 
reigų pasitraukė ir jas perdavė 
A. Pilypaičiui.

J. Trečiokas eilę metų dirbo
su mūsų skautiškuoju jaunimu 
retu atsidavimu ir pareigingu 
inu. Jis yra vienas tų dvasios 
milžinų, kurie retai kieno pa 
stebimi, bet užtat jų darba 
yra dideli. Kad daugumas Ha 
miltono jaunimo dar puikiai 
kalba lietuviškai, jungiasi ir 
dalyvauja mūsų organizacijo 
se, — viso to didelė dalis nuo 
pelnų priklauso Juozui. Jam 
netruko nei lėšų, nei laiko, kai 
reikalas lietė skautiškojo jau 
nimo veikimą. Gaila tik, kad 
mes netekome tokio didelio jau 
nimo veikėjo pačiame jo am 
žiaus stiprume, bet tikimės, 
kad po metų kitų mūsų skau 
tai jį vėl turės savo vadų tar 
ne!

Naujajam „Nemuno” tunti 
ninkui Algiui Pilypačiui linki 
me geriausios sėkmės dirbant 
su mūsų skautukais!

Skautų stovykla jau ne už 
kalnų. Tėvams pats laikas da 
bar pradėti jai ruoštis ir ruošti 
savo vaikus. Į ją bus priimami 
ir ne skautai.

LIET. NAMŲ KINAS 
DELTA

per gegužės mėn. davė 1008,74 
gryno pelno.

Mūsų kine šią visą savaitę 
eina retai įdomus filmas „Ke 
lionė“, vaizduojąs 1956 m. ve 
ngrų sukilimą. Pagrindiniais 
artistais Deborat Kerr ir gar 
susis Jul Brynner. Filmas spal 
votas ir vaizduojąs Įvykius pu 
našius į Lietuvos partizanų ko 
vas. Šį filmą kiekvienas lietu 
vis turėtų būtinai pamatyti.

Ateinančią visą savaitę, pra 
dedant birželio 29 d. savame 
Delta kine turėsime du gražius 
spalvotus filmus „Gidget" su 
Sandra Dee ir James Darren ir 

' „Bandit of Zhobe“ su Victor 
• Mature ir Anne Aubrey.

LIETUVIŠKOS 
KIBIRKŠTYS

Birž. 15 d. apie 1 vai. naktį
■ Palace kine kilo gaisras, sunai 
; kinęs jo vidų. Jo atremontavi 
; mas užsitęs apie 3—4 mėn. Ka
■ žin, ar ir dabar dar bus LD sek 
i madienio koncertui atsisakyta 
l Lietuvių Namų?!

Birželio proga kviestieji pri 
siuntė tik savo sveikinimus. Ar 
tai tik sutapimas ar prošvaistė 
naujų įvykių, ryšium su dery 
bom Ženevoje ir su siuntimu 
10.000 amerikonų studentų at 
einantį rudenį valdžios lėšomis 
į sovietų universitetus ir tiek 
pat sovietų studentų atvyki 
mu į Amerikos universitetus?

Hamiltono tautinių šokių 
grupė, vadovaujama G. Breich 
manienės, puikiai išpildė kele 
tą tautinių šokių, sujungtų su 
gyvuoju paveiksiu, kurį suku 
rė E. Kudabienė.

Garbė mūsų šokėjams ir va 
dovei. Sk. St.

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

62 Richmond St. West 
(Kamp. Bay ir Richmond) 

Room 901, 
Toronto, Ont. 

Telefonas EM 2-2585
X

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge)’ 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Of ice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

A. E. McKAGUE g
Barrister and Solicitor X
Advokatas ir Notaras x

TeL EM 4-1394, EM 4-1395| 
1008 North Ontario Bldg. S

330 Bay Street, a 
TORONTO 1, Ontario. įį 

Lietuvių Namų Delta kino sa 
Įėję, buvo pravestas benuras 
Hamiltono pabaįtiečių minėji 
mas. Įnešus į sceną Kanados, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavas, minėjimą atidarė pir 
mininkas J. Varanavičius ir pa 
kvietė pagrindiniu kalbėtoju 
LB Kr. V-bos pirm. V. Mei 
lų. Anglų kalba svečias iš 
Toronto apžvelgė visų trijų 
valstybių gražų neprikiausomy 
bės gyvenimą, Sov. S-gos 1940 
-41 metų okupaciją, (nors ru 
sai buvo pasirašę įvairias sutar 
tis, dėl tų valstybių neliečia 
mumo) išvežimus ir dalinai 
„aklą” dabartinių vakarų tau 
tų politiką rusų atžvilgiu.

Toliau sekė paskirų tautybių 
atstovų kalbos — estų kunigo 
M. Kivisikk, latvių atstovo J. 
Matisons ir lietuvių — K. Mik 
šio. Po kiekvieno atstovo bu 
vo giedami tautos himnai.

Raštu pabaltiečius sveikino 
Hamiltono m. burmistras S. D. 
Jackson, Q. Martini MP, Imi 
gracijos ir Pilietybės ministe 
ris Hon. E. Faimclough, Vie 
šųjų Darbų minist. Ray Con 
nell, Hamiltono Pilietybės 
pirm, teisėjas B. W. Hopkins 
ir radio komentatorė E. Hy 
der, atsiųsdama visoms tiims 
tautybėms gėlių.

Meninėje dalyje pasirodė es 
tų mišrus choras, latvių solis 
tai, lietuvių choras, tautiniai 
šokiai ir sol. J. Liustikaitė. Lie 
tuvių programa buvo įspūdin 
giausia, už ką reikia dėkoti cho 
ro vad. kun. B. Jurkšui, akt. 
E. Dauguvietytei ir tautinių 
šokių vadovei G. Breichmanie 
nei. Minėjime dalyvavo apie 
550 asmenų.
SUDEGĖ KINAS PALACE, 
kuriame turėjo įvykti šeštosios 
Lietuvių Dienos sekmadienio 
koncertas. Nuostolių padaryta 
už 150 tūkst. dol., nes išdegė 
visas kino vidus. LD Org. Ko 
mitetas yra priverstas jieško 
ti naujos salės. Spėjama, kad 
bus apsistota prie Westdale sa 
lės, kurią miesto burmistras 
siūlė už 60 dol.

ONTARIO PROV.
parlamento rinkimuose, komu 
nistų atstovai Hamiltone surin 
ko tik po 400—500 baisų.

K. B.
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ 
birželio 28 d. Hamiltono skau 
čių ir skautų tuntai važiuoja Į 
iškylą, kuri įvyks apie 30 mylių 
nuo Hamiltono — prie Presto 
n'o miestelio. Kviečiami kartu 
važiuoti skautų tėvai, rėmėjai 
ir visi prijaučiantys. Program© 
je numatyti skautiški pratimai, 
žaidimai, svečiams sportas ir 
vakare laužas. Išvykstama nuo 
lietuvių bažnyčios po 9 vai. mi 
šių. Būtų malonu, kad turintys 
savo automobilius ir važiuoja 
tys į iškylą, turėdami laisvų 
vietų neatsisakytų paimti ne 
turinčius transporto f pi lemo 
nių.

Tad iki pasimatymo mūsų 
skautų iškyloje.

Tuntininkai.
DĖL RINKIMŲ 

HAMILTONE
Birželio 7 d. įvyko KLB Kr. 

Tarybos rinkimai. Prieš rinki 
mus Kanados liet, spaudoje 
straipsniai giažiai nušvietė Kr. 
Tarybos reikšmę ir dėl to visi 
buvome raginami balsuoti. Bet 
matyt kad ne visi tų straipsnių 
reikšmę suprato ir savo isipa 
reigojimus atliko vienašališkai 
ir tuo pakenkė Kr. T-bos rin 
kimams. Tuo reikalu aš čia ir 
paliesiu Hamiltono Apyl. rin 
kinkinės komisijos pirm. p. J. 
Stonkų.

i:ihiiiiiiiii»hi»iwiwhiiiiiiwu:u« 
DRAUDIMAI 

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 i
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

7 PSL.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
minėjimas buvo pradėtas VAV 
parapijos bažnyčioje pamaldo 
mis su Libeia už visus žuvu 
sius mūsų tautiečius ir vakare,

APYLINKĖS VALDYBOS REIKALAI
N. L. Nr. 23 buvo paskelbta 

žinutė, kad ekstra sušauktame 
posėdyje iš pirmininko pareigų 
latlsislįtydino ir iš valdybos 
pasitraukė J. Senkus ir kad 
šios kadencijos v-ba turi finan 
sinių sunkumų.

Verta prisiminti, pad Ponas 
Senkus, neseniai atvykęs 
iš Anglijos tuojau įsijungė į 
Bendruomenę —buvo išrinktas 
Apyl. Tarybos nariu. Šių metų 
pradžioj p. Simonavičiui pasi 
traukus, p. Senkus atėjo į pir 
mininkus. Tarybos posėdyje 
jis bandė nurodyti naujus ke 
liūs Bendruomenės darbui, ta 
čiau neišbuvęs pirmininku nei 
pusės metų, turėjo pasitrauk 
ti.

Kokios priežastys buvo, kad 
taip trumpai p. Senkus pirmi 
ninkavo? Visų pirma, įai jone 
siskaitymas su kitų Valdybos 
narių nuomone ir su Apyl. Ta 
rybos nuostatais. Pav., šiais me 
tais Apyl. Taryba buvo didele 
balsų dauguma nutarusi 16 va 
sario minėjimo pajamas palikti 
B-nės reikalams, gi p. Senkus, 
leido fondams pasistatyti stalių 
kus ir rinkti aukas. Taip fon 
dai surinko pinigų, o B-nė ga 
vo tik 200 dol., ko neužteko 
minėjimo išlaidoms padengti, 
o Fondai atsisakė nuostolius 
išlyginti. Visi kiti Apyl. V- 
bos šiais metais ruošti neapdai 
rūs parengimai taip pat davė 
nuostolius.

Kaip matyti iš spaudoje

St CATHARINES, Ont.
Tnflutnuwtititintitii!iiiitttiĮiĮtn?iutffltt?iiiiitttffit>tici»ttRiiiiiiiuiiiiiiiiti

St. Catharines Skautų Rėmėjų Būrelis 
Šeštadienį, liepos 4 d. 

ruošia

LINKSMĄ GEGUŽINĘ — ŠOKIUS. 
Vieta — Salė prie Garden City Beach 

PORT WELLER.
Gros geras lietuvių orkestras iš Hamiltono. 

Veiks turtingas bufetas ir loterija.
Pradžia 4 vai. po pietų.

Gegužinės pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai.
Kviečiame visus atsilankyti ir tuo paremti mūsų jaunimą.

Skautų Rėmėjai.
ii!iiiiiiiiiiiwwiiiiwinwii«i!OTiiiti!!wctinina!ntnmam)!!!»»w»uw

TILLSONBURG-DELHI, Ont
TILLSONBURGO LIETUVI Ų ŪKININKŲ KLUBAS

birželio 28 d. rengia didelę ge 
gužinę. Gegužinės vieta ten 
pat, kur būdavo praeitais me

Perskaičius rinkimų komisi 
jos pranešimą, kad Kr. T-bos 
rinkimai Hamiltone įvyks tik 
tai vienoje parapijos salėje, 
kaip bendruomenės naiys ir H. 
L. S. D-tų organizacijos atsto 
vas kreipiausi į komisijos pir- 
ką p. J. Stonkų su pasiūlymu, 
kad būtų naudinga ir teisinga 
rinkimus daryti dviejose vieto 
se: parapijos salėje ir lietuvių 
namuose. Dėl to jam nurodžiau 
keletą rimtų priežasčių: mūsų 
kolonijoje yra visokių pasaulė 
žiūrų bei politinių nusistatymų 
žmonių, yra evangelikų, be to, 
senos emigracijos lietuviai dėl 
mums žinomų priežasčių nuo 
lietuvių parapijos atskilo ir pri 
klauso angliškom kat. parapi 
jom. Rimta priežastis nepato 
gus susisiekimas: sekmad. re 
tai eina busai, reikia persėsti. 
Nevisi turi mašinas, reikia vyk 
ti busu. Didesnė Hamiltono 
kolonijos dalis gyvena miesto 
pietuose, ten, kur yra liet, na

Nukelta į 2-rą psl.

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve a

„PARAMA” g
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— K

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. K

Darbo valandos: X

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J4—9 v. vak. $

Antradieniais nuo 1-0 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, g

Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, g
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. g

skelbtos praeitų metų Apyl. 
V-bos ąpyskaitos (T. Ž. ir N.
L.) solidarumo mokesčio bu 
vo surinkta ne taip mažai, 868 
dol ir kasoje buvo likę apie 900 
dol. taigi šios kadencijos v-ba 
nebuvo finansiniuose sunku 
muose. Kor.

Red. pastaba. Vasario 16 d. 
minėjimas šiemet buvo daro 
mas, kaip daromas Montrealy 
je jau keli metai. Montrealyje 
pirmais metais taip pat nebu 
vo visai sėkmingas, bet dabar 
eina be jokių sutrikimų. Ir tas 
yra gerai. Torontui stigo pa 
tirties. Torontui būtų buvę 
naudinga pasižiūrėti į Montre 
alį. Čia yra įžangos mokestis 
fciusjtatomas, kaip privalomas 
mokestis, kurį turi sumokėti 
visi, kas ateina į Vasario 16 mi 
nėjimą. Tas privalomas mokės 
tis eina Bendiuomeftei. Bet gre 
ta to fondams leidžiama pasi 
statyti savo stalus ir linkti au 
kas, kiek kas malonės duoti, ar 
ba ir visai neduos, bet čia jau 
kiekvieno aukotojo laisva va 
lia —« duoti auką ar ne ir, jei 
gu duoti, tai aukotojo valia pa 
sirinkti fondą pagal savo norą. 
Tokiu būdu susitvarkius, nes 
ti nei nesusipratimų ir Bend 
ruomęnei netenka nusivilti sa 
vo pajamomis. Jei atvirai ir 
nuoširdžiai prie to eisime, tu 
rėdami prieš akis sąmoningą 
tautietį, tai viskas bus gerai ir 
niekam dėl to nebus skriau 
dos, o Bendruomenė gaus savo 
pajamas, kaip turi .būti.

tais. Visus lietuvius iš arti ir 
iš toli prašome atsilankyti.

Klubo Valdyba.

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitu

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

026

JhAMIENShl
JANIQUE TRADING CO
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Visi Į K. L. K. Moterų Dr-jos Montiealio Skyriaus

Tradicines Jonines - Baliu
birželio 27 d. 7 vai. vakaro

Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje: A. V. parapi 
jos choras, Jonų ir Jonių ori 
ginalūs sveikinimai, staig 
menos.

Salę puoš vainikai ir jauni berželiai, jaukumas ir 

gera nuotaika visiems garantuota, 

— truks tik paparčio žiedo.

TRADICINIS JONINIŲ AUGšTESNJJJ MOKSLĄ, 
POBŪVIS HIGHSCHOOL, PABAIGĖ

Kaip ir kasmet, Jonines ruo šj pavasarį visa eilė lietuvių: 
šia K. L. K Moterų Dr-jos Bruno Baltakis, Saulius Dauk 
Montrealio Skyrius. Pobūvis 
Įvyksta šį šeštadienį, birželio 
27 d., 7 vai. vak., Aušros Vai
tų salėje. Visi Montrealio Jo 
nai ir Jonės kviečiami atšvęsti 
savo vardines savu draugų ir 
pažįstamų tarpe. Įdomią prog 
rarną išpildys A. V. paiapijos 
choras ir originaliais sveikini 
mais bus pagerbti visi Jonai ir 
Jonės kartu su gerb. klebonu 
Tėv. J. Borcvičium, S. J., ku 
ris taip sumaniai ir uoliai vado 
vauja musų parapijai.

Salė bus išpuošta vainikais 
ir berželiais, šokiams gros ge 
ras orkestras, taip, kad visie 
ms bus jauku. Turtingas bute 
tas ir gera šilta vakarienė ga 
rantuos gerą nuotaiką, o lote 
rija, kuriai fantus jau paskyrė 
didžiausios Montrealio kiautu 
vės, leis išbandyti laimę.

Tad, užbaigiant pavasario 
sezoną ir prieš išsiskirstant va 
saros atostogoms, iki pasima 
tymo Joninėse.
IŠVYKSTANČIAM ŠVEICA

RIJOS KONSULUI SU 
PONIA

Ponams Kaestli Prof. Dr. V. 
Pavilanis ir Ponia suruošė atsi 
sveikinimo priėmimą, kuriame 
dalyvavo kelios šeimos. Dr. F. 
Kaestli, atsisveikindamas, pa 
sakė lietuviams, su kūnais jį 
suvedė likimas, gražų žodi.
• Inž. V. Paulius su Ponia iš 
Elizabeth, JAV, buvo atvykę 
Į pp. Klicių vestuves.

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

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

Priėmimo valandom: 1
pirmadienį ir ketvirtadienį1 1

7 — 9 p. m. i *
antradieni ir penktadienį < !

>

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
šeitadięnį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.

’ Nainy tel. PO 6-9964 

| DANTŲ GYDYTOJAS £ 
I Dr. J. MALIŠKA ' g Pacientai priimami iš ! 
$ anksto susitarus Į 19 a. m. — 10 p. na. j 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m. j
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

Namų: PO 8-0496

I
: NOSIES, GERKLĖS IR 
: AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. OKABLUO) 

j 78 St. Joseph Blvd. W. 
g Tel. PL 9958

Dr.E. A ndr ukaitis 
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Baliuje: gerų šeimininkių 
gera vakarienė, geras or 
kestras šokiams, turtingas 
bufetas, laimes šulinys.

ša, Mary Ann Sarskas, Diana 
Būrelis, Laima Vinsky, Aldo 
na Gaurytė, Liliana Strėlytė, 
Violeta Lebedžiūnaitė, Gene 
vieva Skripka, Sandra Gūdaus 
kaitė. Stella Pietras, Sandra Lu 
bis, Albertas Morkūnas, Carol 
Ann Krievys, Ann Marie Sal 
tanis, Edgar Smūgis. Šitas pa 
vardes paskelbė 143 nr. „The 
Montreal Štai". Galimas daly 
kas, kad kažkurios pavardes ir 
ne lietuvių, bet labai panašios 
į lietuvių.

JONINIŲ GEGUŽINĖ, 
projektuota birželio 28 d., nu 
keliama vėlesniam laikui, apie 
ką bus pranešta vėliau.

P. KI7.ERSKIS ĮSIGIJO
Valet Service Įmonę, Vūle 
Emard, 6586 Monk Blvd., te 
lefonas PO 7-1617. Sveikina 
me p. Kizerskį, einantį | sava 
rankišką darbą, o tautiečius ra 
giname pasinaudoti savo tau 
tiečio patarnavimais.

• D. Norkeliūnas kitą savait 
galį išvyksta savaitgalio atosto 
gų pas brolį Petrą Norkeliū 
ną į Rochestcrį, JAV.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., 
(Bank of Toronto Blng.) 

I augstas, 11 karnb, 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

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

^x^x^x^x^x^m^x^x^qs^xzzk^ nėję padaryta svarbi operaci
|| NOTARAS
3 I JUOZAS BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
215 St. James West, 

7 augitas.
AV 8-3115.Tel.:

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

PERSITVARKĖ LB 
APYLINKĖS VALDYBA
Toronto LB apylinkės valdy 

bą dabar sudaro: Pirmininkas 
Lj. Tamašauskas, viep. kun. P. 
Ažubalis, spaudos ir inforniaci 
jos sekcijos vadovas J. Karka, 
sekr. Br. Saplys, ižd. St. Dab 
kus (jo adresas 112 Geoffrey 
St. LE 3-5869) nariai Aloizas 
Kuolas ir S. Pusvaškis.

IŠ TORONTO LB APYL. 
VALDYBOS VEIKLOS
Toronto LB v-ba savo pasku 

tintame posėdyje nutaiė nuola 
tine savo būstine laikyti Toron 
to Lietuvių Namus: 1129 Dun 
das St. W. Toronto 3. Tel. LE 
3-3037.

Todėl suinteresuotieji vįsą 
korespondenciją turi nukreipti 
minėtu adresu. Tam reikalui 
nutarta išnuomoti ąpec. pašto

GEGUŽINĖ RENGIAMA TF HAMILTONO SKYR. 
VALDYBOS 

įvyksta birželio 30 d., antradie 
nį. „Domimos Day" išvakarė 
se „Sky Club“ aikštėje, roman 
tiškoje, ant pat ežero kranto, 
aplinkumoje, „Beant Inn", 
Burlingtone, Ont. (apie 10 m. 
nuo Hamiltono Toronto kryp 
timi, vrie 2-jo kelio).

Atsigaivinimui veiks įvai 
rus bufetas, laimei išmėginti 
turtinga ir gausi loterija ir ver 
tingos įėjimo premijos, šokia 
ms-linksmas Benni Ferri or 
kestras. Pradžia 7 v. v.

Esant nepalankiam orui —

„Dominion Day“ išvakarėse, 
birželio 30 d., antradieni, 

rengiama didele ir linksma

kuri įvyks „SKY CLUB" aikštėje, 

BRANT INN, BURLINGTON, ONT.
Veiks įvairus bufetas, turtinga loterija, vertingos Įėji
mo premijos ir t. t. Šokiams gros Benni Ferri orkestras. 

Pradžia 7 v. v.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir visų 
kitų vietovių lietuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

Esant blogam orui, visos linksmybės įvyks ten pat saleje.

T. F. Hamiltono skyr. vaidyba.

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, Montreaho Kat. 
Mokyklų Komisija rengia vasa 
ros stovyklą neokanauiečiams 
berniukams, Stovyklos kapelio 
nu ir lituvių būrelio vadovu 
yra pakviestas Tėv. St. Kuibis, 
S. J. Stovykla prasidės birželio 
29 dieną ir baigsis liepos 13 
dieną. Stovyklon priimami ber 
niukai 11—17 metų amžiaus. 
Kaina; vienas doleris dienai. 
Šios stovyklos reikalais prašo 
ma kreiptis i Tėv. Kuibi telef. 
PO 6-5755. (AV).

PONAI MASEVIcIAI, 
šiemet baigus jų antrai dukre 
lei, Ašarėlei, Augštesniuosius 
Lituanistikos Kursus, dukrų 
mokytojams suruošė savo ūky 
je, Talon, vaišes, kuriose daly 
vavp ir keli prancūzai kaimy 
uai, su St. Luc parapijos kle 
bonu pryšakyje. Kursų Blpbė 
jas ir mokytojas T. BoreviČius 
gražiu žodžiu įvertino pp. Ma 
sevičių rūpesčius priaugančia 
karta, nes pp. Masevičiai, gy 
vendami toli už miesto, kas šeš 
tadienis vežiodavo dukreles į. 
šeštadieninę mokyklą, o po to 
i Kursus. Tai yra pavyzdys ki 
tiems lietuviams.
• Žūklauti keturioms dienoms 
į Lake paskatun, už 220 my 
lių, penktadienio rytą išvyksta 
St. Kęsgailą su Ponia, Dr. J. 
Šemogas, J. Dalmantas. Sugrįš 
pirmadienio rytą.
• Dr. J. Šemogas penktadienio 
rytą išvyksta ir sugrįš tiktai 
pirmadienį ir vakare jau dirbs 
offise.
• P. Kaminskienė iš Čikagos 
buvo atvykusi pas seserį, J. Ši 
peliene į vestuves.
• Viktoras Austras tuokiasi 
su Doris Rodrigue.
• Granikovui Victoria ligoni

ja.
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą, džiame namus ir visus kitus ob 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, jektus nuo nelaimingų atsitiki 
odą, ir kita. Siuntiniai gar^n mų, išmokėjimui 6 menesiams.

District Estate Brokels, 
P. Adamonis VI 2-8501.

odą, ir kita, i 
tuotai apdrausti.

Teirautis: HU 6-1479. 

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

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

viskas įvyks ten pat esančioje 
gražioje salėje.

Nuolankiai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir visų 
plačiųjų apylinkių lietuvius 
kuo skaitlingiausiai į šią links 
mą gegužinę atsilankyti, kur 
rasite didelį malonumą ir gerą 
nuotaiką.

Savo atsilankymu paremsite 
ir mūsų darbą lėšų telkime pa 
vergtos mūsų tėvynės laisvini 
mui.

Iki malonaus pasimatymo.
TF Valdyba.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Birželio 20 d. Aušros Vartų 

bažnyčioje susituokė Algirdas 
Kličius su Ina Šipelyte. Vestu 
vės buvo labai iškilmingos ir 
gražios. Ypatingą dėmesį jau 
niems akademikams skyrė pa 
rapijos Klebonas T. J. Borevi 
čius, S. J., davęs šliūbą, paša 
kęs labai gražų pamokslą ir 
vėliau, puotos metu, nuošir 
džiai juos pasveikinęs. Šliūbo 
metu ir per pamaldas giedojo 
op. sol. Ė. Kardelienė ir para 
pijos choras, ypač šauniai pa 
giedojęs Venį Creatoi.

Prie altoriaus palydėjo J. Ši 
pelienės vyro brolis, jaunosios 
dėdė. Jaunųjų porai asistavo :N. 
Kličiūtė su V. Šipeliu, S. Paku 
lyte su V. Piečaičiu, p. Bilevi 
čiūtė su J. Kibirkščių, p. Ren 
kytė su p. Dainium ir R. Šerno 
gaitė su p. Gražiu.

Po šliūbo A V salėje vyno iš 
kilmių puota, kuriai vadovavo 
G. Rukšėnas, o visam parengi 
mui — Br. Lukoševičienė su 
dideliu būriu padėjėjų. Vaišės 
buvo turtingos ir skoningai pa 
ruoštos. Jaunavedžiai sušilau 
kė daug dovanų ir sveikinimų. 
Po gražaus sveikinimo Tėvo J. 
Borevičiaus, labai nuoširdžiu

Mes atstovaujame Royal — I.i 
verpool draudimo kompanijų 
grupę, kurią sudaro:

1. Royal Insurance Co.
2. The Hudson Bay Insu 
rance Co. 3. The Globe 
Indemnity Co. of Cana 
da. 4. The Liverpool Ma 
nitoba Assurance Co. 5. 
The Liverpool & London 
& Globe Ins. Co. Ltd,

Ji yra viena iš pačių pajėgiau 
siu draudimo organizacijų Ka 
nadoje. P. Adamonis Insuran 

ce VI 2-2-8501.
♦ * * 

Praneškite Jūsų problemas, su 
rištas su nekilnojamu turtu — 
tai mūsų specialybė ir įstaiga 
jau pajėgi daugumą jų spręsti.

* * i
Parūpiname paskolas namams 
be atskiro atlyginimo. Drau 

dėžutę, kurias turės ir kitos 
organizacijos.

Toronto LB archyvą, senes 
nį kaip 5 metų, nutarta perduo 
ti KLB archyvarui Aug. Kuo 
lui.

DĖL SOLIDARUMO 
MOKESČIO

rinkimo pagyvinimo nutarta 
artimesniu laiku parašyti span 
doj keletą straipsnių, isryški 
nant šio mokesčio prasmę.

Taip pat bus prašomi visi 
lietuviški laikraščiai, kuriuose 
kiekviename nr. būtų užrašas: 
„Sąmoningas lietuvis sumoka 
solidarumo mokestį savanoris 
kai".

Būtų labai gražu, kad toks 
užrašas būtų iškabintas kiek 
vienoje lietuviškoje salėje.

LB SPAUDOS IR 
INFORMACIJOS 

vadovui pavesta suorganizuoti 
bendradarbių būrį, kurie sektų 
lietuvių bei kt. kalbomis spau 
dą ir daugiau informuotų lietu 
vybės reikalus, kartu iškeliant 
ir teigiamus reiškinius iš To 
ronto lietuviu gyvenimo.

TLBSL

bei jautriu žodžiu sūnų ir mar 
čia pasveikino p. Kličius senj., 
apibūdinęs moters reikšmę šei 
mai J. Kardelis iškėlė tėvų ro 
lės svarbumą šeimai ir kaip ge 
riausį pavyzdį nurodė abiejų 
jaunavedžių tėvų šeimas. L Lu 
koševičienė į sveikinimą įpynė 
indišką legendą, ir linkėjo lai 
mingo gyvenimo. St. Kęsgai 
la pabrėžė jaunavedžių visuo 
meniškumą. Svečias iš JAV K. 
VadiŠius (iš JAV) pareiškė sa 
vo sveikinimus. G. Rukšėnas, 
sveikinęs visų jaunosios ar 
timųjų vardu, jautriu žo 
džiu prisiminė netolimąją pra 
eitį. P. Geležiūnas sveikino 
Studentų s-gos, G. Vazalins 
kas Skautų, J. Ramanauskas— 
visų nekalbėjusiųjų vardu. A. 
Kličius už visa pareiškė pade 
ką. Parengime buvo labai daug 
jaunimo ir nuotaika buvo ne 
paprastai linksma.

Jaunieji povestuvinės kelio 
nės išvyko į Bermudų salas.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
pp. Skruibių ūkyje įvyks liepos 
5 dieną,

Gegužinėje numatyta plati 
ir įdomi programa: Prizinis 
šaudymas. Trys pirmieji laimė 
tojai bus apdovanoti vertingo 
mis dovanomis. Žaidimai.

Pirmą kartą Montreaho lie 
tuvių meškeriotojams rengia 
mos žuvies gaudymo vai žy bos. 
Bus premijuojami daugiausiai 
ir didžiausią žuvį sugavusieji 
žvejai. Šokiai ir tt.
JONINĖS NIAGARA PUSIĄ 

SALYJE PASISEKĖ
Plati propaganda, vykusi or 

ganizacija, o gal laojausiai 
Čiurlionio ansamblis j Merrit 
ton miestelį sutraukė tūkstan 
tį tautiečių iš Niagaros pusią 
salio, artimesnių JAV vieto

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros ko6 trak torius

IGNAS GURCIN AS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALAI /

Šiemet rudenį, sueina 8 mr 
tai, kai lietuviai Toronte įsi 
gijo visuomeninius namus. Šiai 
sukakčiai atžymėti spalio 17 
d. visuose namuose bus ruošia 
mas šėrininkams didelis pobū 
vis. Valdybos nariui kultūros 
reikalams J. Račiui pavesta me 
nines programos parūpinimo 
reikalai. Varpo choro dirigen 
tas muz. St. GaileviČius mielai 
sutiko savo choro pajėgomis 
išpildyti dalį programos. Bū 
tų gera, kad • kitos organizaci 
jos tą pačią dieną neruoštų sa 
vo pabūvių.

L. Namų Valdyba išdirbo ir 
savo posėdyje priėmė specia 
les vidaus tvarkos taisykle^ 
kurios numato kiekvieno Vul, 
dybos nario pasiimtas parėl 
gas ir atsakomybę.

Paskutiniu metu kažkaip 
įtartinai įvairūs valdžios parei 
gūnai dažnai pradėjo nuodug 
niai tikrinti L. Namų stovį, 
įrengimus, o ypač pobūvių ge 
rimams duotų leidimų atskai 
tomybę. Viskas randama tvar 
koje, o švaros inspektorius ad 
ministracijai net komplimentų 
pasakė, kad dar tokios pavyz 
dingos švaros retai kur esti.

Taip pat per telefoną bando 
ma išprovokuoti L. Namų ad 
ministraciją dėl nelegalių pobū 
viams patalpų išnuomavimo 
bei nelegalaus svaiginamų gėri/ 
mų pardavinėjimo. Administra* 
cija stropiai eina savo pareigas 
ir veltui blogos valios asmenys 
bando piktomis pagundomis.
• A. Kuolo mašina birželio 15 
d. gatvių sankryžoje, kitos ma 
šinos smarkiai buvo paliesta 
ir sužalota. Laimei, kad joje 
važiavęs Kuolas, jo žmona ir 
P. Kaunienė buvo tik lengvai 
pritrenkti, nors mašina ir bu 
vo užblokšta ant šaligatvio.

Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą. i fI

' Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1082 Bloor W.» Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.) ; k

vių, Hamiltono ir Toronto i 
vilniečių suruoštas Jonines. 
Tarškant bonkoms, gausiai 
publikai ginantis nuo šilimos 
salėje, iš Clevelando atvykęs 
Čiurlionio ansamblis atliko 
dviejų valandų programą, kuri 
buvo šiltai priimta. |

Tenka pasidžiaugti vilniečių 
darniu darbu ir pastangomis su 
teikiant šį didelį ir tam tikros 
kultūrinės reikšmės turintį 
įvykį nuošaliau esančioms ko 
lonijoms.
Ansamblį sveikino visa eilė or 
ganizacijų, o ilgesnį žodį tarė 
PLB c. v. pirm. J. Matulionis. 
Pranešinėjo vilniečių pirm. K. 
Baronas. Po koncerto, progra 
mos atlikėjams buvo suruoštos 
vaišės, kurioms atatinkamas gė 
r y bes padovanojo Wellando žu 
vautojų ir medžiotojų klubas. 
Publika tuo tarpu linksminosi 
salėje.

Dienos metu ten dar įvyko 
sportinės žaidynės. Jauri 
krepšinyje Rochesterio Salta 
las įveikė Hamiltono Kovą, gi 
lauko tenise .ffofonto Vytis 
laimėjo prieš Kovą.

Pasigęsta tiktai gamtos, Jau 
žo ir Joninių romantikos. —a.

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
Pr. Rudinskas ....HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

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