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Politinių įvykių savaitė
KANADOS VYRIAUSYBĖ,*JAV PREZIDENTAS IR D.
BRITANIJOS KARALIENĖ ATIDARĖ ŠV. LAURYNO

JŪRŲ KELIĄ
Herteris gerai pasakė apie derybas Genevoje

.Didžiosios iškilmės Montrc 
alyje, kur prasideda Šv. Laury 
no upės Jūrų kelias, pastatytas 
bendromis Kanados ir JAV jė 
gomis, — nustelbė visus kitus 
įvykius ir dominavo visą pra 
ėjusią savaitę.

Birželio 26 d. liks istorinė 
•diena, nes tą dieną

MONTREALYJE ĮVYKO 
JŪRŲ KELIO OFICIALUS 

ATIDARYMAS,
kuriame be Kanados ir JAV vy 
riausybės gaivu — J. Diefen 
bakerio ir D. Eisenhowerio — 
•dalyvavo ir Didžiosis Bu tani 
jos karalienė Elzbieta, kuri su 
vyru yra atvykusi j Kanadą 
viešnagės. Iškilmės buvo 

didingos ir Įspūdingos.
nėtini Prezidento Eisenho 

werio žodžiai, kad šis laktas, 
kad dvi kaimyninės demokrati 
nes valstybės, bendradarbiau 
damos ir dirbdamos taikai, pro 
gresui ir žmonijos naudai, yra 
geriausis pavyzdys.

Šiuos teigimus tartum pa 
tvirtina simboliškas sutapimas, 
kad šių dviejų valstybių
KANADOS IR JAV VALS 

TYBINĖS ŠVENTĖS TAIP tų primtas, grasina atominė 
PAT VIENA GRETA mis bombomis.

KITOS, Kitaip kalba Anglijos atsto
nes Kanada savo nepriklauso vai. Jie, matyt, susitarę su Ch 
mybės šventę, liepos 1 dieną, ruščiovu paaukoti Rusijai vi 
šiemet mini 92 sukaktuvių pro sus pavergtuosius ir Berlyną, 
ga, o JAV liepos 4 dieną jau Todėl jie, ne tiktai Gromyka, 

A kartą. spaudža JAV ir Prancūziją ei
JAV prezidentas su žmona ti Rusijai į nuolaidas ir siūlo

Musų mielam ir neužmirštamam dedei
A. it A. .

JONUI BILEVIČIUI
staiga mirus, brangią žmoną Anę ir dukrą Mildutę šio 

didelio skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

D. ir V. Daniai.

Musų mielam ir neužmirštamam dėdei
A. t A.

JONUI BILEVIČIUI
staiga mirus, brangią žmoną Anę ir dukrą Mildutę šio 

didelio skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

B. ir K. Vilčinskai.

buvo bendrojo Kanados ir JAV 
vieno didžiausių pasaulyje dar 
bu užbaigimo ir Jūrų kelio ati 
darymo proga kaip tiktai Mont 
reayje, kur šis Jūrų kelias, tu 
rįs apie 2,300 mylių ilgio, ptasi 
deda, ligi kurio visi okeaniniu’ 
laivai Šv. Lauryno upe ateina 
visą laiką. Bet prie Montrea 
lio jau prasideda slenksčiai ir 
jiems apeiti reikalingi perkasai. 
Ypač dideli Niagaros slenks 
čiai reikalauja labai didelio lai 
vų iškėlimo ir nuleidimo prie 
taisų — šliuzų, — kūne yra 
įrengti Wellando kanale.

Dabar Jūrų keliu gali piauK 
ti patys didžiausi vandenynų 
laivai. Atidarius kanalą, Ang

pa lijos karalienės laivas Britani 
ja nuplaukė toliau šiuo keliu 
ir pasieks Čikagą.

Savaitės įvykių eilėje buvo 
labai svarbi
JAV SEKRETORIAUS HER 

TERIO KALBA APIE 
ŽENEVOS DERYBAS.

Herteris pasakė, kad Rusija 
6 savaičių derybų bėgyje nępa 
rodė noro susitarti. Rusija no 
ri diktuoti, o kad diktatas bū

„viršūnių" konferenciją, kaip 
to reikalauja Chruščiovas. Bet 
Eisenhoweris į tai atsako, kad 
jeigu Ženevos konferencija ne 
rodo jokios pažangos, tai jis 
neis į virtimų derybas.

Gerai jie pasisakė, kad tik 
tai išsilaikytų pasisakymų au 
gštumoje.

Naujienos iš pasaulio sostinės
KOKĮ ČIA MUMS POKŠTĄ IŠKRĖS SOVIETINIS 

LIETUVOS OKUPANTAS?
Didžiausiame New Yorko 

pastate — Coliseum — t. prie 
Broadway ir 8-tos kampo) bir 
želio 30 d., antradienį, atidaro 
ma Sovietines Rusijos paroda. 
Į jos atidarymą dviem dide 
liais lėktuvais atskrenda dange 
lis sovietinės diktatūros parei 
gūnų ir artistų. Visos didelės 
delegacijos pryšakyje yra Ru 
sijos diktatoriaus .pavaduoto 
jas Kozlov, kuris JAV viešės 
kelias savaites ir lankysis St. 
Francisko, Čikagoje ir tt. Jį bal 
tuose rūmuose priims preziden 
tas Eisenhoweris.

Tuo pat metu JAV paroda 
bus atidaryta Maskvos Sokol 
nikuose, kur išvyko JAV dele 
gocija su viceprezidentu Niko 
nu pryšakyje.

Rusų parodą neoficialiai pir 
madienio rytą apžiūrėjo Trez. 
Eisenhoweris. Oficialiai paro 
da atidaroma antradienį.

Mums, lietuviams, čia įdo 
mu, kad šios parodos proga į 
New Yorką Lietuvos okupan 
tas atveža, kaip kokius zoolo 
gijos sodo jnamius, ir Lietu 
vos žmonių grupę. Turimomis 
žiniomis, čia parodos proga bus 
parodyta grupė Liaudies an 
samblio — šokėjai, liaudies or 
kestro instrumentalistai ir so

Staiga mirus mūsų mielam
A. f A.

JONUI BILEVIČIUI,
giliame skausme pasilikusioms žmonai Anei ir dukrelei 

Mildutei, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Z. ir V. Bilevičiai.

/ Lietuvos X 
/ nacionalinė 
l k.l Ma žvvcki

Lietuvos Respublikos Generaliniam Konsului
A. t A.

MINISTERIUI VYTAUTUI GYLIUI MIRUS, 
liūdesio valandoje

PONIAI V. GYLIENEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Liet. Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių S- <jo» H 
Montrealio Skyrius.

PRICE 15 et. XIX METAI

KITOS NAUJIENOS
nei įvairios, nei labai (domios 
viena konstatuotina, kad pašau 
linė žmonijos padėtis yra labai 
trapi, — todėl gali siautėti bo! 
ševikai, kaip išmanydami.

Argentinoje būsena tebėra 
trapi. Prezidentui Frondisi la 
bai sunkios dienos. Pietų Ame 
rikoje visa bėda — karines jur. 
tos, kovojančios dėl savo kailio, 
ir turtų pasigraibstymo.

Indijos Keraloje komuniste.i 
tebešaudo opozicijos žmones. 
Praėjusią savaitę jie į kalėijmus 
sukišo dar apie 12,000 asme 
nu. Nehru siūlo naujus rink’ 
mus.

Kubos diktatorius de Cast 
ro nutraukia santykius su St. 
Domingo diktatūra.

De Gaulle sugrįžo iš Itali 
jos, kur viešėjo 6 dienas Su 
prezidentu Gronchi jis pasira 
šė susitarimą del savo svorio 
didinimo NATO orgainzacijo 
je-

Irake susektas komunistų 
sąmokslas nuvertsi diktatorių 
Kassem. Suimta keliasdešimt 
karininkų.

Hawajti salų gyventojai ple 
biscito būdu pasisakė uz 50 JA 
V valstybę.

Liepos 1 d. Vokietija icnka 
preizdentą.
• Finansininkas Juozas Moze 
ris, District Savings & Loan fa
ves vedėjas yra pakviestas į 
pietus, kurie yra rengiami Bri 
tų karalienės garbei liepos 6 
d. Tuo metu karaliene viešės 
Chicagoje.

listai. Šokėjų žada būti šešios 
poros, kurios pašoks kelis liau 
dies šokius — Lenciūgclj, Gai 
dį, Kubilą, Klumpakojp Instru 
mentalistų grupė bus maža, tik 
5 asmens, bet visi Liaudies an 
samblio grupės dalyviai pūs sku 
dtičius, tuo būdu orkestias bus 
padidintas. Esą orkestras pa 
gros B. Dvariono Prie ežere 
lio, J. Švedo Piemenėlio dainą 
ir, be to, bus kanklių ansamb 
lis.

Kaip matyti, nieko „sovieti 
nio” neskelbiama. Matyti, kad 
okupantas apskaičiavo, jog ne 
verta susilaukti „skandalo", 
kai publika gali pakelti protes 
tą ir „sugadinti visą muziką” 
ir. . . propagandą.

Atrodo, kad muzikų ansamb 
lį atlydės kokie nors „tielochra 
niteliai”, be kurių sovietai juk 
negali išsiversti. Kas jie bus. 
dar nežinoma. Taipgi nežino 
ma, ar ši lietuviškoji grupė ga 
lės kur nors, be parodos, pasi 
rodyti. Galimas daykas, kad ji 
bus parodyta „broliškoje” tau 
tų draugystėje — ansamblyje, 
ir gal bus pasitenkinta tiktaiCo 
liseumo koncertasis. Tai paaiš 
kės šiomis dienomis. N L Kor.

Jugoslavijos delegacija atvy 
ko į P. Ameriką derybų dėl pre 
kybos.

Šveicarijos Gen. Konsulo Dr. F. Kaestli su Ponia išleistum; 
pas pp. Pavilanius dalyviai. Vidury sėdi pp. Kaestli, kairėj 
nuo jų kun. J. Borevičius, dešinėj p. Pavilanieriė ir p. Dar 
gienė, pryšaky prof. dr. V. Pavilanis ir p. Bučinskas, stovi, 
iš kairės: p. Juodviršis, p. Daukšienė, p. Juodviršienė, dr. 
Daukša, pp. Smilgevičiai, p. Šemogienė, p. Bučinskienė, inž.

Darigs, p. Vaišvila ir dr. Šemogas.

Montrealio visuomenininkai, akademikai, Ina Sipelytė ir 
Algirdas Kličius sutuoktuvių proga.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

PASITARIMAS APIE KREPŠININKŲ IŠVYKĄ
Birželio 18 d. „Chicago Sa 

vings and Lean” bendrovės pa 
talpose buvo sukviestas Š. 
/Amerikos Diet, krepšininkų 
išvykos organizatorių, Chipa 
gos prekybininkų bei spaudos 
atstovų susirinkimas. Čia susi 
rinkusius su išvykos pioblemo 
mis supažindino V. Akamkavi 
čius ir P. Petrutis. Taip pat 
kalbėjo finansininkas J. Pa 
kel, kuris dalyvius pavaišino 
skaniais užkandžiais, automobi 
lių parduotuvės savininkas St. 
Balzekas, vasarviečių vedėjas 
J. Bačiūnas, Draugo vyr. redak 

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
ŠEŠTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA.

Hamitono Karinė Įgula (De liais uniformuotais gaiši iiųn 
partment ot National Defence kais, kurie budėtų pasilinks 
OIC James St. Armouries) bir minimo metu. LD K-tas visas 
želio 15 d. raštu pranešė, kad sąlygas priėmė ir pinigus iš 
L. Dienos Org. Komitetui duo anksto įmokėjo. Salė daugu 
damas leidimas surengti karei mai mūsų tautiečių yia žino 
vinių salėje LD šeštadienio po ma, nes joje vyko Pirmosio ■ 
būvį. Prie rašto buvo prijung LD parengimas Atvykstančių 
tos ir instrukcijos, kurios svar jų svečių patogumui, ji jau bu 
besnieji punktai yra šie: salės atidaryta nuo 12 vai. taip, kad 
nuoma 156 dol. plius 20 dol. visi tautiečiai neradę savo pa 
tvarkdariams. LD Org. K-tas žįstamų ar giminių namuose, 
privalo paimti 100 tūkst. dol. galės gauti visokeriopą inior 
draudimą ir pasirūpinti ketu Nukelta į8-tą psl.

Generaliniam Nepriklausomos Lietuvos Konsului

MINISTERIUI VYTAUTUI GYLIUI 
mirus, Lietuvos konsuliarinę tarnybą ir

PONIĄ V. GYLIENĘ
nuoširdžiai užjaučia

Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

torius L. Šimutis, dr. St. Bie 
zis. Be jų čia dalyvavo J. Prons 
kus, V. Noreika ir Ed. Šulaitis. 
Susirinkusieji pasižadėjo išvy 
ką remti pinigais, nes tie reika 
lai yra patys opiausieji, o taip 
pat talkinti ir kituose išvykos 
dalykuose bei jos propagavi 
me. Čia buvo numatyta reng 
ti krepšininkų išleistuvių po 
būvį, kuris įvyko birželio z.7 d. 
Jaunimo centre. Iš jo gautas 
pelnas buvo paskirtas išvykos 
reikalams. Pobūviui rengti su 
sirinkime buvo sudarytas sp, 
cialus komitetas iš Chicagoš 
prekybininkų tarpo.
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Bepriklausoma lietui
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa 

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

IR

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

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

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

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

Kas neįvertinama ir m Ui anais
Be abejo, išsimušti Į žmones 
reikia gerai mokėti šių kraštų 
kalbą. Bet kodėl šalę anglu kai 
bos neišmokti ir lietuviškai? 
Ar gali gimtosios kalbos mokė 
jimas sukliudyti vaiko karje 
rai ? Jokiu būdu ne. Gali tik pa 
dėti. Rokfeleris sako, kad jis 
mielai nusipirktų dar vieną ku 
rią kalbą šalia anglų kalbos ir 
net galėtų už tai sumokėti mi 
lioną dolerių. Deja kalbą nega 
Įima nusipirkti. Ją tenka išmok 
ti.

Yra faktas, kad kalbų mokė 
jimas yra didelė dalis išsilavi 
nimo, be kurio į žmones išsi 
mušti yra tuščia svajonė. Gim 
tosios kalbos mokėjimas ir lai 
kymasis savos tautybes, nėra 
kliūtis šiuose kraštuose išeiti 
į žmones. Praktika yra įrodžiu 
si priešingai. Kaip sykis augs 
čiausiai iškyla tie ateiviai, ku 
rie neslepia, nesigėdi savo tau 
tybės ir savo tautinių ryšių. 
Tie, kurie išmoksta vertinti sa 
vo tautybę, savo tautą, žmones 
greičiau ir tvirčiau išmoksta 
vertinti ir naujos tėvynės reika 
lūs. Tie, kurie pataikauja, mas 
kuojasi ar dedasi kuo nesą — 
negali tikėtis šių kraštų įverti 
nimo. Tai nėra tvirto žmogaus 
standartas.

Kur tautinės kalbos naudoji 
mo reikšmė už gyvybę besigru 
miančiai tautai? Vaikas išau 
gęs be gimtosios kalbos yra 
žiauriai tėvų nuskriaustas, nes 
jis yra netekęs vienos didžiau 
siu žmogaus vertybių. Kur vai 
kų ir pačių tėvų laimė? Juk 
nayvus būtų guodimasis, kad 
vaikas išaugęs tik anglų kalbo 
je ir vedęs toks pat vistiek pa 
siliks lietuvis ir tėvų senatvės 
paguoda bei džiaugsmas. Guos 
tis galima, tačiau jau danai- gau 
su liūdnų įrodymų, kad nesą 
voje kalboje gyvenąs vaikas ne 
sugrąžinamai nutolsta ir nuo 
tautos ir nuo pačių tėvų.

Ar neverta tad atkreipti dė 
mesį i būtiną lietuvių kalboe 
naudojimą šeimose? Lietuvių 
kalbos niekas neturi išstumti 
iš lietuvio pastogės. Tam terei 
kia labai maža: tvirtesnės tė 
vų valios, kad vaikai nuu pat 
mažens tekalbėtų tarp savęs 
tik lietuviškai. S. Šetkus.

Neretose šeimose vaikai ne 
bekalba tarp savęs lietuviškai 
Tas jaudina kuone kiekvieną 
lietuvį. Nuolat apie tai rašo 
spauda. Patys tėvai yra susirū 
pine, bet tuo beveik viskas ir 
baigiasi.

Taip einant, vaikai išaugs 
be gimtosios kalbos ir už tai 
atsakomybė kris mūsų kartai. 
Būsime neišlaikę pažadėtos iš 
tikimybės tėvynei bandymo 
Būsime veltui gyręsi esą sūnūs 
didvyrių žemės, atstovai senos 
ir garsios tautos. Teisūs pasiro 
dys tie, kurie Įgeldavo mus ne 
kartą sakydami, jig mūsų pa 
triotizmas eina drauge su ak
menine nauda. Nebesant tos 
naudos — patriotizmas pasida 
ro nebetaip karštas.

Vistiktai — be gaio gaila! 
Gaila lietuvių kalbos ir gaila, 
kad pasiduodame gyvenimo 
kovoje taip nepaprastai leng 

. vai. Beveik be didesnių, rimtų 
pastangų spirtis. Atrodo, be 
veik su noru pasiduodame.

Nemalonus Įspūdis susidaro 
tas, kad kadaise savo ugningo 
se kalbose, kiekviena proga, sa 
kerne kitaip ir didžiai piktino 
mės tais, kurie buvo išsižadėję 
savo gimtosios kalbos ir tokius 
vadinome tautos išgamomis. 
Retai tepaklausdami, ar kal
tais to priežastimi neouvo tė 
vai kitokiomis gyvenimo aplin 
kybėmis, kitaip pažvelgę ir i 
savo vaikų tautybę.

Nekreipimui rimto dėmesio 
Į gimtą kalbą šeimose suranda 
mi gražūs tam pasiteisinimai, 
bet faktas yra tas, kad pasiaiš 
kinimais nieko mūsų tautai pa 
gelbėti negalima. Klausimas 
kyla, kodėl vienų tėvų vaikai 
tarpusavyje ir su tėvais kalba 
tik lietuviškai, o kitų tik ang 
liškai?

Tėvai galvoja, kad varginti 
vaikus lietuvių kalba nėra per 
daug naudinga. Girdi, tegu vai 
kai išmoksta gerai angliškai. 
Tas jiems padės išsimušti Į gy 
venimą ir būti „berūpestingais 
anglais ar amerikonais ar kana 
diečiais“, žinoma — visko per
tekusiais. Kitaip-fabrikas gali 
kvepėti visą amžių.

Bet vaikai angliškai išmoks 
ir be tėvų rūpesčio. Būdami 
mokyklose pegaii neišmokti.

Tamsią naktį žvaigždės
ĮSPŪDŽIAI IŠ TARPTAUTINĖS VALSTIEČIŲ 

SĄJUNGOS KONGRESO,
ĮVYKUSIO JAV SOSTINĖJE VAŠINGTONE.

kos pažymėjimą, kaip pianistė 
Ji mokslus tęs universitete.

Nors kongresų metu laiko 
esti maža, bet visdėlto didelis 
nuoširdumas visada randa ir 
laiko.

Malonu buvo apsilankyti, 
ypač po ilgo nesimatymo, pas 
Gražiną ir Kazį Grinius, ku 
rie neseniai yra sugrįžę iš Eu 
ropos. Juos susitikus, visada 
prisimeni taurųjį ir kilnųjį Lie 
tuvos Prezidentą Dr. Kazį Gri 
nių, nukentėjusi nuo Rusijos 
bolševikų, kurie sušaudė jo 
žmoną ir dukterį, ir, deja, nu 
kentėjusį ir nuo savo tautie 
čių....

Malonu buvo IPU kongrese 
ir svečiuose susitikti pp. G. ir 
D. Krivickus. Nenoromis min 
tis nuskrido Į Freiburgą Br., 
kur teko vargti tremties die 
nas... Pasirodo, kad pp. Krivic 
kai jau kaip ir viengungiai, nes 
abi dukros baigė augštuosius 
mokslus, ištekėjo. . .

Norisi suminėti simpatingas 
ir nuoširdus priėmimas Lietu 
vos atstovybėje, pas pp. Ka 
jeckus ir pasakyti, kaa 
Lietuvos atstovybė turi meno 

turtų.
Atstovybė turi Lietuvos daili 
ninku darbų, kuriais domisi 
visi, kas tiktai gauna progą 
pamatyti. Lietuvos atstovybė 
turi nepaprastai įdomią lietu 
viškųjų lėlių kolekciją. Ne pa 
prastą kolekciją, bet įprasmin 
tą lietuviškų vestuvių forma. 
Tai yra ne šiaip sau lėles, bet 
lėlės, kurios padarytos taip, 
kad turi būdingus lietuviško 
ms kaimo vestuvėms ‘ormą ir 
išvaizdą.

Priėmimo dalyviams beliko 
nuoširdžiai padėkoti ne tiktai 
už gražų priėmimą, bet ir už 
atstovybės meno turtų aprody 
mą.

Beje, atvykę į Washington’a 
ir lig IPU kongreso turėdami 
valandą laiko, mudu su Juozu 
Audėnu spėjome dar apžiūrėti 
majestotingąjį JAV kapitolį. 
Tikrai tai yra puikus, didingas 
ir majestotingas ne pastatas, 
bet visa didžiulė konstrukcija, 
pritaikyta prie žemės reljefo 
ir prie miesto plano, nes Kapi 
tolis tikrai dominuoja miesto 
plane visą miestą. Kapitolis tik 
rai yra ne tiktai JAV sostinės, 
bet ir visos JAV valstybės vė 
liava ir simbolis. Kapitelio ap 
lankymas palieka didelį ir stip 
rų įspūdį. Tat, kas apsilankys 
Washingtone, teneapieidžia 
progos atsilankyti visų pirma 
Kapitelyje. J. K.

AAŪSVfZS'POP.TAS
3.
Jau kelis kartus įvairiomis 

progomis teko girdėti Lietuvos 
atstovo J. Kajecko kalbas vie 
silose parengimuose. Ir ši kar 
tą.j IPU kongresuose, jis paša 
kė rimtai, labai pasveitais žo 
džiais ir sakiniais kalbą, kuri 
padarė rimtą ir labai gerą Įspū 
di. Eilė jo kalbų rodo, kad vi 
sais atvejais Lietuvos Atsto 
vas rimtai pasiruošia ir gražiai 
savo kalbas pasako.

Nepr. Lietuvos atstovas,

Yearly Subscription Rates:
Canada .......................... $ 5.0(
America & S. America. . $ 5.5C
Other Countries .........$ 6.00 į ^jeckas, kreipdamasis i I

PU kongresą, pasakė, kad vals 
) tiečiai ūkininkai yra tas tautų 

sluogsnis, kuris daugiausia my 
Ii laisvę ir daugiausia ją gina, 
stipriausiai priešinasi prievar 
tai ir okupacijai. J. Kajekas iš 
reiškė viltį, kad ir jo atstovau 
jamos valstybės IPU atstovai 
bus verti kongreso dalyviai ir 
prisidės prie bendros kovos su 
sovietine okupacija, kuri yra 
pavergusi visą eilę rytų ir Eu 
rijos vidurio valstybių, kad tau 
tų laisvė ir valstybių neprik 
lausomybė būtų atkurta.

J. Kajeckas labai šiltu žo 
džiu prisiminė didelį pavergtų 
jų tautų užtarėją ir jų lais 
vės kovotoją mirusį JAV sek 
retorių J. F. Dulles.

IPU leidžia biuletenius ir 
juose bus viso kongreso apra 
šymas bei jame pasakytos kai 
bos. Čia dar norisi suminėti

privatūs momentai, 
kurie tačiau kiekvienam kur 
nors vykstančiam yra svarbūs.

Rašantysis visada didelį dė 
kingumą jaučia tiems asmenį 
ms, kurie atvykusiam suteikia 
dėmesį bei viešnagę. Tada ir 
toli nuklydęs nuo savo gyvena 
mosios vietos nesijauti vieni 
šas ir paliktas savo likimui. Dė 
mesys, kurį mes vadiname lie 
tuvišku viešnagingumu bei vai 
šingumu, sudaro sąlygas, kurio 
se jautiesi, „kaip namie“. Taip 
buvo ir Washingtone.

Pas bičiulius.
Natalija ir Balys Paramskai, 

su motina ir dukrele, IPU 
kongreso lietuviškiesiems dalv 
viams padarė gražų bičiulišką 
priėmimą, kuriuo pasinaudota 
ir išsiaiškinti kaikurie Kongre 
so klausimai.

Malonu pažymėti, kad pr 
Paramskų dukrelė Danute šie 
met labai gerai baigė gimnazi 
ją (ten mokytoja yra p. Para 
mskienė) ir yra viena iš dvie 
jų, su Japonijos atstovo dukra, 
kurios yra gavusios ir muzi

APSAUGOTI
„Išgelbėti krokodilus — mū 

sų pareiga!" nerimastingi 120 
mokslininkų - gamtininkų bal 
sai susiliejo į vieną „Krokodi 
lų apsaugos" peticiją, kuri ne 
seniai buvo pateikta Tarptaų 
tinei gamtos apsaugos sąjun 
gai.

Sunku patikėti, kad tokius 
stiprius gyvūnus reikia globų 
ti. Tačiau, žmonėms, prasi 
skverbus į tolimiausius Afri

KROKODILUS

Mielą mūsų skyriaus narę

P ONUTĘ SALALYTĘ ir P. EDVARDĄ AUGŪNĄ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

me ir linkime laimingo gyvenimo.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Montrealio Skyriaus Valdyba.

LONDON, Ont
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR

Liepos 1 d. Victoria Parke, 
Londone bus Įvairių tautų šo 
kių ir dainų festivalis, kurį ruo 
šia miesto savivaldybės pramo 
gų skyrius . Festivalyje daly 
vauja lietuvių, ukrainiečių, len 
kų, škotų ir vokiečių tautinių 
šokių grupės bei vokiečių ir len 
kų chorai, o taip pat gi pora 
solistų.

Įėjimas nemokamas.
Minimas festivalis būna po 

atviru dangumi ir puphkos su 
įtrenka labai gausiai. Pradž 
8 vai. 30 min. Visi lietuviai

V

DAI NŲ FESTIVALIS 
maloniai kviečiami atsilaikyti.

Lietuvių tautinių šokių gru 
pei vadovauja Miras Chainaus 
kas.

IŠVYKA — PIKNIKAS
Liepos 4 d. Londono Apylin 

kės valdyba rengia Dorchestc 
ryje ,,Dreamland” labai sma 
gią gegužinę - pikniką.

Gros puiki kapela. Veiks 
turtingas bufetas. Bus tiicrai 
Įdomi loterija. Pradžia 6 vai. 
vak.

Laukiama visų londoniškių

ir artimesnių apylinkių lietuvių 
gausaus atsilankymo.

SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA

Liepos 10, 11 ir 12 dieno 
mis pp. Čegių ūkyje, prie Lon 
dono, Arvoje, Londono lietu 
vių skautai rengia vasraos sto 
vykią.

Stovyklon bus priimami ir 
neskautai — mergaitės ir ber 
niukai. Visų trijų dienų mo 
kestis — vienam stovyklauto 
jui — 3 dol., dviem tos pačios 
šeimos stovyklautojams — 5 
dol. Visi tėvai prašomi vaiku 
čius iš anksto registruoti pas 
vadovę Birutę Ratkutę. Regis 
truotis galima ir pas kiekvieną 
vyresnį skautą.

Kada šeštadieninė mokykla 
atostogauja, skautų vasaros 
stovykla būna viena geriausių 
priemonių visus lietuvių vaiku 
čius sutelkti didelėn šennon 
bei pagyventi lietuviškoje dva 
šioje. Tėveliai būtinai turėtų vi 
sus vaikučius į stovyklą leisti.

L. E-tas.

kos ir Pietų Amerikos užkarn 
pius, krokodilai, ypač jauni, 
masiškai naikinami, jie nu. 
džiojami dėl odos, iš kurios ga 
minami rankinukai, portfeliai 
ir kt. Krokodilai darosi reto 
nybe.

O, be kita ko, krokodilai — 
tai gyvos iškasenos, beveik ne 
pasikeitusios per piaejusius 
tūkstantmečius. Tuo jie Įdo 
mūs mokslui.

Be to, kiokodilai naikina 
sergančias žuvis, žalingus vė 
žiagyvius, vabzdžius ir molius 
kus — žodžiu, išvalo vandeni.

Krokodilų naudingumas, su 
prantama, ve|čia susirūpinti 
jų apsauga.

TRUMPAI IŠ VISUR
Tarpvalstybinėse futbolo 

rungtynėse Vroclave (Bres 
laų) Lenkijos rinktinė nugalė 
jo Izraelį 7:2.

— Kanadoje lankėsi Lenki 
jos ir Italijos futbolininkai.

— Po Europos krepšiniu pir 
menybių, geiiausiu krepšinio 
ku buvo pripažintas rusas Zub 
kov. Latvis Valdmanis tbuvo 
penktuoju.

— Dviratininkų treneris A. 
Indrelė tapo diskvalifikuotas, 
kartu nubraukiant jam sporto 
meisterio vardą. Mat jis, ga 
vęs 8000 rb. nusipirko sau 
Maskvoje gražiausius rūbu. 
tuo tarpu vienas Klaipėos dak
taras, prašęs jo nupirkti moto 
ciklą...

VEDA KAZYS BARONAS
9-JŲ ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINIŲ 

ŽAIDYNIŲ 2-SIS RATAS
1. Pranešame, kad 9-jų Š. 

Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių 2-jo rato varžymus 
įvyks liepos 4—5 d., Clevelan 
de.

2. FASK-to pavedimu žaidy 
nes vykdo Cleveland LSK Žai 
bas.

3. Žaidynių programa;
Lengvoji atletika: Vyrams: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 3000 m. Ėjimas. 110 
kliūtinis bėgimas, į tolį, j augs 
tį, trišuolis, i augštį su karti 
mi, rutulys, diskas, jietis, 4X 
100 m estafetė, Olimpinė estą 
fetė (800 m X 400 m„ x 200 
m X 200 m).

Moterims: 50 m, 100 m, j to 
lį, į augštį, rutulys, diskas, jie 
tis, 4X60 m estafetė.

Jauniams: 100 m, Ž00 m, 
1000 m, 70 yd kliūtinis bėgi 
mas, į tolį, į augštį, rutulys (12 
Ibs), diskas (jaunių), jietis 
(jaunių) 4X100 m estafetė.

Mergaitėms: 60 m, Į tolį, į 
augštį, rutulys, diskas, jietis.

Jaunučiams: 60 m, j tolį, į 
augštį, rutylys (8 Ibs.), dis 
kas (moterų), jietis (moterų), 
4X60 m estafetė.

Plaukymas: vyrams: 100 yd 
laisvu stiliumi, 440 yd laisvu 
stiliumi, 100 y d krūtine, 100 
yd nugara.

Moterims ir jauniams: 50 yd 
laisvu st., 100 yd 1. stil., 50 yd. 
krūtine, 50 yd nugara.

Lauko tenisas: Vyrų viene 
tas, vyrų dvejetas; moterų vie 
netas, moterų dvejetas;■mišrus 
dvejetass: jaunių vienetas.

Futbolas (soccer) : Vyrams 
ir jauniams.

4. Žaidynėse turi teisę daly 
vauti kiekvienas lietuvių spor 
to vienetas ar pavienis sporti 
ninkas per atitinkamą sporto 
apygardą atlikęs metinę sporti 
ninko registracijos prievolę, 
kvalifikavęsis iš apygardinių 
pirmenybių (jei numatyta) ir 
tvarkingai atlikęs registracijos 
formalumus.

5. Jaunių ir mergaičių gimi 
mo datos riba yra 1941 m. sau 
šio 1 d. Jaunučių — 194 4 m. 
sausio 1 d.

6. Dalyvių registracija vyk 
doma per sporto klubus iki š. 
m. birželio 29 d. šiuo adresu: 
A. Bielskus, 1211 Carlyon Rd. 
E. Cleveland 12, Ohio, Telef.: 
MU 1-3717.

Klubams nepriklausą sporti 
ninkai registruojasi tiesiai pas 
rengėjus.

9-jų Žaidynių Organizacinis 
Komitetas.

APIE KREPŠININKŲ IŠVY 
KĄ J PIETŲ AMERIKĄ
Venezuelos Lietuvių B-nės 

centro valdypbos pirm. Jurgis 
Bieliūnas, atsiliepdamas apie 
Šiaurės Amerikos liet, krepši 
ninku išvyką, pažymi:

„Čia visiškai pataikyta j Pie 
tų Amerikos gyventojų dva 
šią. Šių kraštų gyventojai daug 
mažiau domisi menu, muzika, 
kaip sportu. Jie yra entuzias 
tai ir, reikia pasakyti, kad šiuo 
žingsniu tikrai bus iškeltas Lie

tuvos vardas Pietų Amerikos 
kraštuose, ypač tose valstybė 
se, kur mažiau lietuvių gyve 
na“.

Kandidatai lietuvių krepšį 
nio rinktinei susirinko Čika 
gon birželio 27 d. ir jie čia ke 
lias dienas turės konkursines 
rungtynes, o po to išrinktieji 
žaidėjai treniruosis 10 dienų.

LIETUVOS 
DVIRATININKAI

kartu su latviais ir estais, da 
lyvauja dviračių lenktynėse 
Vilnius — Kaunas — Sauliai 
— Ryga — Talinas. Tačiau vi 
si Lietuvos sportininkai nusi 
skundžia, kad jų dviračiai, pa 
dangos ir kiti priedai yra labai 
žemos kokybės, nes įvažiavus 
j blogesnį kelią, padangos trū 
ksta, lūžta ir pats dviratis. Ko 
kius dviračius jie naudoja — 
nepranešama, tačiau reikia spė 
ti, kad jie visi yra Šiaulių fab 
riko gamybos. Taigi, po penkių 
etapų (Valmiera — Rygaj ko 
mandiškai tepirmauja Lietuvos 
Spartakas, lygiai kaip ir tautiš 
kai — Lietuvos rinktinė. Indi 
vidualiai, pirmoje vietoje yra 
estas A. Viaravas, prieš rnūsiš 
kį P. Čelkį.
LENINGRADO „TRUD” K 

LUBO SPORTININKAI
viešėjo Lietuvoje. Čia jie susi 
tiko su Kauno Žalgiriu sporti 
ninkais, lengvosios atletikos, 
krepšinio, lauko teniso, bokso, 
irklavimo ir imtynių varžyho 
se. Iš penkių rungčių lietuviai 
laimėjo tris. Be abejo, įdomiau 
šia kova vyko lengvos atleti 
kos varžybose, kurios baigėsi 
kauniečių laimėjimu 185:177 
pasekme. Atsiekti ir trys nau 
ji Lietuvos rekordai: A. Va 
ranauskas kūjį numeti 54,66 
m, J. Mozūra su kartimi iššo 
ko 4,20 m it moterų estafetė 
4X100 m nubėgo per 48,2 sek. 
Pasaulio meisterė B. Zalagai 
tytė buvo pirmoji jieties meti 
me su nebloga 53,03 m pasek 
me. Žalgirio vyrų krepšinio ko 
manda įveikė rusus 72:32, o 
moterys nugalėjo lengvaatle 
tęs 67 :24.

Kalbant apie lengvąją atle 
tiką, negalima užmiršti ir To 
ronto Vyčio sportininko A. 
Suprono, kurio buvęs , Lietu 
vos rekordas šuolyje į tolį (7, 
12 m atsiektas 1940 m.) šiuo 
metu mūsų tėvynėje ir po de 
vyniolikos metų dar yia antro 
je vietoje (pirmuoju eina Vaup 
šas — 7,23 m. atsiekta 1957 
m.). Bendrai, šioje rungtyje, 
randama dešimties geriausių 
šuolininkų eilėje, daug N. LieS| 
tuvos laikų sportininkų pavarw 
džių, kaip pav. kauniečio Fa 
mino, dabar Torpnte gyvenan 
čio V. Kasiulio, P. Bernoto, A. 
Jctio. Tai yia dar vienas įro 
dymas, augštai stovėjusio spor 
to N. Lietuvoje.

IŠ FUTBOLO
daug naujienų nėra. Lietuvos 
A. klasės pirmenybėse it to 
liau pirmoje vietoje yia Kati 
no Kūno Kultūros Instituto 

Nukelta į 7-tą psl.

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 Maas. 

Tel. GA 8-2748
• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai x
• 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
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Kanadietis apie rusus
PLIENO FABRIKO PREZIDENTAS PASAKOJA 

{SPŪDŽIUS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Antrojo savo didumu Kana 

doje plieno fabriko „Algoma 
Steel Corporation*’ prcziden 
tas Mr. David S. Holbrook su 
grupe kitų Kanados prainoni 
ninku ,<(pramonės savininkų) 
lankėsi Sovietų S-goje. Toliau 
seka svarbesnės ištraukos iš 
jo paskaitos apie Sov. S-gą, ku 
rią jis skaitė viename kanadie 
čių klube Sault Ste. Marie, 
Ont.

Mr. D. S. Holbrook Kelio 
nėję turėjo progos ir galimy 
bės pamatyti visa eilę sovietų 
plieno fabrikų ir pasikalbėti su 
daugybe tų plieno fabrikų pa 
reigūnų ir paprastų darbinin 
kų. Iš to, ką jis matė, ir iš pa 
( žibėjimų jam susidarė įspū

> kad sovietų plieno pramo 
nfen yra koncentruojamos pa 
čios didžiausios jų pastangos 
ir kad sovietai „labai dideliais 
žodžiais” ir ‘labai išdidžiai kai 
ba apie savo plieno pramonę, 
apie plieno fabrikų įrengimus, 
Įrankius ir gamybos rezulta 
tus. Sovietų žodžiais, jų plieno 
virimo krosnys augštuolės 
(„blastfornisai“) pagamina 
dvigubai daugiau plieno negu 
pačios didžiausios ir geriausios 
šios rūšies krosnys Savut Ste, 
Marie, Ont, ir kituose britų 
tautų bendruomenės kraštų 
fabrikuose, o sovietai dar pla 
nuoja šiuos rezultatus patrigu 

( tti.. •
' „Mes, kanadiečiai, jaučiame 
ir žinome, kad Kanada darė ir 
daro didelę pažangą visose sri 
tyse”, — sako Mr. D. S. Hol 
brook. Pavyzdžiui, Kanada 
per paskutinius 40 metų patri 
gubino savo plieno gamybą, ta 
čiau sovietai per tą patį laiką 
padidino plieno gamybą net 20 
kartų, o per sekančius 15 me 
tų sovietai planuoja padidinti 
savo plieno gamybą dai padvi 
gubinti.

Kas liečia sovietų plieno pra 
monės vadovybės ir darbininkų 
santykius, tai Sov. S-goje ne 
są jokių streikų, nes teoretiš 
kai valstybė yra plieno fabri 
kų savininkas, o kadangi darbi 
ninkai esą tos valstybės dalis, 
tai pats stieikavimas būtų 
prieš juos pačius. Tokį paaiški 
nimą dėl streikų davė sovietų 

plieno darbininkai. (Tai yra 
ir darbininkai — vergai kitaip 
aiškinti negali. Red.).

Sovietų plieno darbininkai 
moka nuo savo uždai bio mo 
kesčius valstybei, 13% viso už 
darbio.

Savo kelionėje Sov. S-gojc 
plieno fabriko prezidentas pa 
stebėjo ir visą eile kitų daly 
kų, neturinčių nieko bendro 
su plieno pramone. Jam pada 
res didelį įspūdį Maskvos su 
moderninimas, tačiau pakeliui 
į Tūlos miestą, esantį apie 100 
mylių į pietus nuo Maskvos, 
galima pastebėti labai apleistos 
ir vargingos gyvenvietės. Sani 
tariniai reikalai šiose darbovie 
tėse yra neaprašomai pasibai 
sėtini ir daug darbo ir laiko rei 
kėsią sovietams, kad pasiektų 
vakariečių lygį. (Tai ir yra tik 
•ras (sovietinis gyvenimas. 
Red.) Sovietų kelių ir plentų 
statyba yra gerokai pažengusi 
priekin, tačiau matosi prastas 
ir greitas darbas, daug kui „lo 
pai” ir prastas vandens nuleidi 
mas. Sovietų keliuose sunkve 
žirnių net 3 kartus daugiau ne 
gu keleivinių automobilių. Dau 
guma žmonių Maskvos gatvė 
se, jei palyginti su Kanados 
miestais, yra labai prastai ap 
sirengę, o tai yra todėl, kad ap 
sirengimas ten yra labai bran 
gus ir sunkiai gaunamas.

Sovietų S-ga, prezidento žo 
džiais, esanti milžiniška ir dt 
namiška valstybė su užsispyru 
šia ambicija iškilti ir pirmauti 
visose srityse, o sovietų žmo 
nės yra rimti, ryžtingi ir pasi 
šventę. Gi dabartinis sovietų 
vadovas Chruščiovas yra ne 
atskira vienintelė asmenybė, 
bet 2% mil. komunistų pirami 
dės viršūnė, kuri valdo Sovie 
tų S-gą aiškios ir kietos savo 
sios filosofijos pagrindais.

Sovietų filosofija yra pagrįs 
ta tuo, kad turinti įvykti pašau 
line revoliucija visame pašau 
lyje.

Sovietų šioje srityje pasise 
kimas yra davęs neaprašomai 
bauginančių rezultatų. Vakarų 
pasauliui yra gerai pažįstami 
įprasti komunistų metodai, o 
tai yra skleidimas rasinės ne 
apykantos, antagonizmas, in

MONTREALIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS ATŽYMĖJO MOKYKLŲ DEŠIMT METI SPORTO ŠVENTE
Š. m. birž. mėn. 7 d. Neo-ka 

nadiečių stovyklavietėje po iš 
kilmingų pamaldų, kurias at 
laikė J. E. Vyskupas V. Briz 
gys ir po oficialios ir pažymėji 
mų įteikimo dalies, vyko moki 
nių sportiniai pasirodymai. Or 
kestrui grojant lietuviškų mo 
tyvų maršą, prieš svečius pra 
defiliavo mok. Baltuonienės ir 
mok. Blauzdžiūno vedami dau 

filtravimas ir kontrolės (vado 
vaujamų vietų) užėmimas dar 
bo unijose. Komunistai pašto 
viai siekia augštesnių ir svar 
besnių vietų ne tik darbo uni 
jose, bet ir kraštų vyriausybė 
se, o jų įsipareigojimai ir išti 
kimybė yra vien tik Sovietų 
S-gai.

Sov. S-ga niekuomet neatsi 
sakysianti nuo savo pasiryži 
mo ir užsispyrimo užvaldyti vi 
są pasaulį.

„Ką vakariečiai turėtų dary 
ti”? — savo paskaitos pabai 
goję klausė plieno fabriko pre 
zidentas ir jis pats atsaKė, kad 
visas laisvasis pasaulis stengia 
si surasti atsakymą šiam klau 
simui. Jeigu, esą, mes daugiau 
apie komunizmą skaitysime, 
tai tuo labjau jį pažinsime, kai 
po didžiausią blogį pasaulyje.

Taip pat, esą, turime dau 
giau pažinti ir išmokti apie tik 
rosios demokratijos vertę. Ta 
čiau daugelis laisvojo pašau 
lio, o taip pat ir kanadiečių, 
žmonių pamiršta ir neįvertina 

giau kaip 150 uniformuotų mo 
kinių. Apėję aikštę ir išsiiikia 
vę, jie darniai atliko laisvus pra 
timus. Ypatingai gražūs buvo 
pratimai su vėliavėlėmis ir mer 
gaičių atlikta mankšta su spal 
votais lankeliais ir skarelėmis.

Neatsiliko ir mažesnieji. 
M°k. Blauzdžiūnienės ir mok. 
Gedvilienės vedami, pražygia 
vo ir jie pro svečius ir gražiai 

tų laisvės privilegijų, kuriomis 
mes džiaugiamės kasdien, o tai 
yra: kalbos laisvė, minties lais 
vė, tikėjimo laisvė, laisvų rinki 
mų laisvė ir t. t.

Savo įspūdžių pasakojimą 
apie savo kelionę Sovietų S-je 
plieno fabriko prezidentas Mr. 
David S. Holbrook užbaigė pa 
sakydamas, kad jis po kelionės 
Sov. S-goje yra atradęs du da 
lykus: pirmas dalykas, tai, kad 
sovietai yra labai didelė grės 
mė ir pavojus, o antras daly 
kas, tai kad, dėkui Dievui, jis 
esąs kanadietis!

Gi šio straipsnio autorius 
norėtų pridėti kitoką paibagą. 
Gerai, kad Sault-Ste-Marie di 
džiausios darbovietės (apie 7. 
000 darbininkų) prezidentas 
pamatė Sov. S-gą ir kad parva 
žiavęs nepasakojo kokių nors 
didelių nesąmonių, kas labai 
dažnai Kanadoje ir Jungt. Ame 
rikos Valstybėse yra pasitai 
kę. Gerai, kad jis pažįsta ko 
munizmą, jo galimus pavojus 
ir grėsmę. Gerai, kad šiame 

atliko du imitacinius žaidimus: 
1. „Atskrido paukšteliai“ ir 2. 
„Skrido uodas“.

Žavėjosi visi vaikų ir moky 
tojų darbu. Ne vienas mate sa 
vo mintyse panašiose eilėse ka 
daise Tėvynėje. Graži medžią 
ga skautų ir kitų jaunimo orga 
nizacijų gretoms.

Didžiausį darbą ruošiant 
šią sporto šventę yra atlikusi 

plieno fabrike darbų ir užsaky 
mų reikalat stačiai žydi ir per 
gegužės mėnesį pagaminta apie 
122.500 plieno — naujas šio 
fabriko mėnesinės gamybos re 
kordas. Gerai, kad plieno fabri 
kas vis plečiamas ir moderni 
namas. Tačiau yra ir liūdnų da 
lykėlių. Pavyzdžiui, darbinin 
kų tarpe dažnai kalbama ir spe 
liojama, kad dabartinis plieno 
fabriko darbo unijos preziden 
tas esąs' komunistas. Gal tai ir 
netiesa, o tik spėliojimai, bet 
šis darbo unijos prezidentas su 
kitais fabriko darbo unijos de 
legatais neseniai grįžo iš visų 
Kanados plieno darbininkų ats 
tovų suvažiavimo, kuris įvyko 
Toronte. Ten buvo atstovauja 
ma 83,000 plieno darbininkų 
Kanadoje. Šis suvažiavimas, ta 
rp kitų gal ir naudingų rezo 
liucijų, nutarė remti politinę 
CCF part. Ši partija ne komu 
nistinė, bet kad jos lyderiai yra 
minkšti komunistams ir men 
kai supranta apie apie komu 
nišmą, tai jau neginčijama tie 

mok. Baltuonienė, kuri netik 
tai savo mokyklos vaikus pa 
ruošė, bet taip pat rūpinosi ir 
sporto aikšte bei uniformomis 
Daug darbo įdėjo seselė M. Ce 
liną ir mok. Blauzdžiūnas, kaip 
ir visi kiti mokytojai. Visa šir 
ditni jiems talkininkavo mokyk 
lų tėvų komiteto nariai.

Tai į pasisekimus kitam de 
šimtmečiui!

sa.
Kiti nemalonūs dalykai, tai 

kad plieno darbo unijų šuva 
žiavimas Toionte, be abejo C. 
C. F. ir kitų kairiųjų partijų 
įtakoje, priėmė rezoliucijas, re 
komenduojančias Kanados vy 
riausybei pripažinti komunis 
tinę Kiniją ir išplėsti prekybą 
su komunistiniais kraštais. . . 
Čia tai lyg ir perdaug, nes juk 
daug yra plieno darbininkų, ku 
rie yra komunizmo aukos ir 
pabėgėliai nuo komunizmo, o 
jų privalomi mokėti darbo uni 
jai mokesčiai (5 dol. mėn.), 
be kitų reikalų, bus skiriami 
ir unijos politinei veiklai ir ak 
cijai varemti. Atseit, komuniz 
mo auka — pabėgėlis nuo ko 
munizmo, savo piniagis, nors 
ir netiesiogiai, bet rems komu 
nizmą! Ar tai nėra likimo iro 
nija?!

Gi plieno fabriko preziden 
tui gal nereikėjo važiuoti pasi 
žiūrėti komunistų Sovietų Są 
jungon, o reikėjo jų pajieško 
ti savam fabrike!.. J. Skardis.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
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f Traukinys, otvežęs Živago šeimą, dar stovėjo uždengtas 

Kitų traukinių, buvo jaučiama, kad ryšis su Maskva, kuris bu 
vo visą kelią, nutrūko, pasibaigė. Nors geležinkelio sritis 
tarp Juriatino ir Razviljės buvo išvalyta ir apsupta raudono 
sios kariuomenės, vietiniai žmonės nesuprantamu būdu prasi 
skverbė prie geležinkelio, užpildė vagonus ir vaikščiojo gele 
žinkelio pylimu.

Jdomu buvo žinoti, kuo jie gyvena, kokiomis moraline 
mis ir medžiaginėmis atsargomis maitinasi, kaip jie kovojo su 
sunkumais, kaip apeidavo įstatymus. Atsakymas atskubėjo pa 
čioje gyvenimiškoje formoje.

2 ’ )
Lydimas sargybinio, kuris šautuvą vilko per žemę ii juo 

ramstėsi, daktaras sugrįžo į vagoną. Kareivis aimanavo:
— Geras oras. Vasarojų reiktų sėti, avižas, proso, pats 

auksinis laikas. O grikius sėti dar per anksti. Grikius pas 
mus sėja apie Akulinos šventę. Mes iš MorŠansko, Tambovo 

y gubernijos, ne vietiniai. Ech, drauge daktare! Jeigu dabai 
,e ši pilietinė hidra, pasaulinė kontrevoliucija, ne gi aš čia 

bastyčiausi svetimame krašte. Juodu klasių kovos katinu ji 
perbėgo tarp mūsų, ir, matai, kas darosi!

3
Jurij Andrejevič pasišokėjo ir įlipo į „tepliųšką”. Apsi 

kabino su žmona.
— Pagaliau. Na, garbė Dievui, kad viskas taip pasibaigė, 

— kalbėjo Antonina Aleksandrovna. — Be ko kita, ši išeitis 
jnums jau ne naujiena.

— Kaip tai?
— Mes viską žinojome. *

j — Kokiu būdu?
Sargybinis mums pranašavo. Kitaip, kaip gi mes išken 

tėtume? Ir taip jau tėtė vos iš proto neišėjo. Matai, kaip 
miega, nukritęs po nuovargio įsitempimo. Negalima nei iš 
budinti. O pas mus yra naujų keleivių.

Štai koks jis mano! — staiga ji kreipėsi į naują kėliau 
įlinką.

— Samdeviatov, — ištarė pristatomasis, iškėlęs minkštą 
skrybėlę.

„Samdeviatov”, — svarstė Jurij Andrejevič. — „Kažkas 
senrusiška, iš bylinų, plati barzda, apsirengimas. Tai kažkas 
iš meno mėgėjų, susiraitę plaukai, žilsterėję ūsai, espanjolka“.

\

— Na ką, Strelnikovas įvarė jums baimės? Prisipažin 
kite.

— Ne, ir kodėl? Pasikalbėjimas buvo rimtas. Visokiu 
atveju vyras stiprus, žymus.

— Na žinoma. Turiu apie jį supratimą. Ne mūsų krašto. 
Jūsų, maskvietis. Lygiai, kaip ir paskutinių laikų naujovės. 
Taip pat jūsiškės, atvežtinės. Savo protu sedasigalvotum.

— Tai Anfim Jefimovič, Juročka, — visąžinąs. Apie ta 
ve girdėjęs, apie tavo tėvą, mano senelį žino, visus, visus. Pa 
sipažinkite, — ir Antonina Aleksandrovna be ko kita paklau 
sė?

— Jūs tur būt ir vietinę mokytoją Antipovą žinote?
— O kam jums Antipova?
— Jurij Andrejevič girdėjo šitą pasikalbėjimą, bet jo ne 

palaikė. O Antonina Aleksandrovna tęsė:
— Anfim Jefimovič — bolševikas. Saugokis, Juiocka. Su 

juo laikykis atsargiai.
— Tiesa? Niekad nepagalvočiau. Išvaizda daugiau aris 

tokratiška.
— Tėvas užvažiavimo namus laikė. Septynios troikos 

dirbo. O aš su augštuoju mokslu. Ir, ištikrųjų, social-demo 
kratas.

— Klausyk, Juročka. Mums sekasi. Juriatinas mūsų ne 
priima. Miestas dega, tiltas per upę susprogdintas. Traukinį 
leis atšaka ir kaip tiktai ta, kuri mums reikalinga, prie kurios 
yra Torfianaja. Nereikia persėsti, daiktus tampyti. Man visa 
tai pasakė Anfim Jefimovič.

Antoninos Aleksandrovnos numatymai išsipildė. Trau 
kinys, rinkdamas ir rūšiuodamas vagonus, ilgai manevravo. 
Jurij Andrejevič ir Anfim Jefimovič, nukoręs kojas iš vagono, 
kalbėjosi.

— Tai illiuzioną „Gigant” padegė. Ten junkeriai įsitvir 
tino. Bet jie jau anksčiau pasidavė. Bendrai, mūšiai dar ne 
pasibaigė. Matote varpinėje taškelius. Tai mūsiškiai Ce 
chus išmuša.

— Nieko nematau. Kaip jūs visa tai atskiriate?
— O ten dega Chochrikai, amatininkų pakraštys. O Ko 

lodejev, kur yra prekybinės eilės* šayje. Man įdomu todėl, 
kad tose eilėse yra mūsų kiemas. Gaisras nedidelis. Miesto 
centras nepaliestas. Biblioteka, bažnyčia. Mūsų pavardė, 
Semdeviatov, tai perdirbta iš San-Donato. Sako, mes is Dėmi 
dovų. Kunigaikščių Demidovų. O gal tai giminės legenda.

Pakeliui pasitaikė reklamos: „Miro ir Vetčinkin”.
— Solidi buvo žemės ūkio padargų firma. Akcinė bendro 

vė. Tėvas buvo dalininkas.
— Jūs gi sakėte, kad užvažiavimo namus laikė?
— Taip. Bet viena kitąm nekliudo. Jis nebuvo kvailas, 

gerose firmose pinigus laikė. „
— Jūs, atrodo, tuo didžiuojatės?
— Žinoma. į ■'

— O kaipgi jūsų socialdemokratiškumas?
— O jis ką čia kliudo, susimildami? Kur taip yra paša 

kyta, kad marksistas turėtų būti lepšis? Marksizmas — teigia 
mas mokslas, tikrovės mokymas, istorinių aplinkybių filoso 
f i ja.

— Marksizmas ir mokslas? Ginčytis dėl to su mažai pa 
žįstamu žmogum mažiausia neatsargu. Bet tegul bus taip. 
Marksizmas perdaug blogai save valdo, kad galėtų būti moks 
lu. Mokslas yra daugiau pasvertas. Marksizmas ir objekty 
vumas? Aš nežinau srovės daugiau apsiribojusios savimi ir 
tolimos nuo faktų, kaip marksizmas. Kiekvienas susirūpinęs 
save patikrinti bandymu, o valdžios žmonės dėl pasakos apie 
neklystamumą visomis jėgomis nusisuka nuo tiesos. Politi 
ka man nieko nesako. Aš nemėgstu žmosių, kurie tiesai yra 
abejingi.

Samdeviatov daktaro pasisakymus laikė aštriažodžio juok 
dario išsišokimu ir tiktai šypsojosi nereaguodamas.

5
Kai degančio miesto apylinkės nutolo, Samdeviatov paša 

kė:
— Pakilkime ir išsiskirkime. Man reiks tuojau išlipti. 

Bet ir jums tiktai vienas protarpis. Žiūrėkite nepražiopso 
kite.

— Šias vietas jūs, turbūt, gerai žinote?
— Absoliutiškai. Šimtu varstų aplink. Aš juk teisiniu 

kas. Dvidešimt metų praktikos. Reikalai. Išvykos.
— Ir ligšiol?
— O kaip gi.
— Bet kokios rūšies bylos dabar galėtų būti?
— Visokios. Pereinamuoju metu, kada praktika nesutin 

ka su teorija, reikia sumanių, vikrių, su charakteriu žmonių, 
kaip mano. Pusė gubernijos manim maitinasi. Ir jums būsiu 
reikalingas ir naudingas. Nuvyksiu į Varykiną. Mikulicynus 
jūsų gerai pažįstu, kaip penkis savo pirštus.

— Ar jums žinomi mūsų kelionės tikslai?
— Maždaug. Spėju. Amžinoji žemės trauka. Svajonė 

pramisti savo rankomis.
— Ir ką jūs į tai pasakysite?
— Naivi svajonė, idiliška. Bet Dieve jums padėk. Ne 

tikiu. Utopiška. Amatininkiška.
— Kaip mus, manote, sutiks Mikulicyn?
— Ant slenksčio neleis atsistoti, šluota išvarys ir bus tei 

sus. Ir be jūsų pas jį sodams, tūkstantis ir viena naktis, ne 
veikią fabrikai, išbėgioję darbininkai. Net jeigu jis jus net už 
muš, aš jį išteisinsiu.

— Taigi matote, jūs — bolševikas ir pats neneigiate, kad 
tai ne gyvenimas, o kažkas be pavyzdžio, fantasmagoriją, ne 
sąmonė.

— Suprantama. Bet tai yra istorinė neišvengiamybė. 
Per ją reikia pereiti.

— Kodėl gi neišvengiamybė?
— Kas jūs mažilis ar apsimetate?. Nuo mėnulio jūs nu
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PRAGteDRUUA! ir ŠtŠeUAi...
Lietuvoje šiuo metu leidžia 

mi du literatūros reikalams 
skirti periodiniai leidimai: sa 
vaitraštis „Literatūra ir Me 
nas” ir žurnalas „Pergalė”. 
Žurnale spausdinama Kūrybos 
ir rašoma apie pačią literatūrą 
dažniau, gi savaitraštyje (Ra 
šytojų sąjungos!) štai toks vie 
no numerio turinys: Pirmasis 
sentynmečio gegužis; Pas lietu 
viškojo cemento gamintojus; 
Busimoji jūra ir Kravčina; Fil 
ine — LKP kovu keliai; Mūsų 
respublika ir t. t. Nieko sau Ii 
teratūrinės temos! Tiesa, pa 
miršome, kad tame pat nume 
ryje yra dar n e t 5 eilėraščiai 
(iš jų betgi trys aprašo Kauno 
hidroelektrinės stoties staty 
bą!) ir vienas rusiško kinosce 
narijaus vertimas! Visa kita 
medžiaga sukasi apie grįžusio 
„poeto” J. Kaškaičio eiles, sep 
tynmetį, gamybą, gamtą ir ke 
lias lakoniškas pastabas apie 
baletą ir muziką. . .*

Susidomėjome negirdėto, J 
AV-se gyvenusio, poeto Kaš 
kaičio kūriniais. Aprašyme mi 
nimi dar ir kiti „įžymūs” Ame 
rikos lietuviai poetai; Pijus 
nas Vincas, A. Dagilis ir kt. 
Storpirštis, Linas Velbasis, Se

Suprantama, kad Rojus Mi 
žara yra geriausias lietuvių po 
etas išeivijoje (taip čia rašo 
ma!), nors jo kūryba skaitoma 
iš apačios Į viršų, ar iš ulžpaka 
zernai (koks keistas sutapimas 
lio į priekį lygiai taip pat mizer 
su pavarde!) skamba, bet kad 
čia būtų buvę tokia aibė poetų, 
tai tikrai lygu aukso kasyklos 
atradimui. . .

Artinomės, kukliai nusitei 
kę, prie šios kasyklos pasitik 
rinti. Štai pora tos brangakme 
niškos ir „nežinomos“ lietuvių 
poezijos pavyzdžių : 
Susekė, išdavė — nuteisė — 

galas. . . 
Klankt! Tu kalėjime pūvi 

išbalęs. . . 
Štai tau Amerika! „Laisves“ 

šaly 
Tik sužvėrėt, išsigimt tegali. . . 
Taip rašo poetas Kaškaitis.

Klankt! ir padėtas poetinis 
kiaušinis. Pirmos dvi eilutės 
ypač alsuoja gilia tikrove. Ma 
niau, kad rašo apie Sovietų S- 
gą — tiek jose šiurpios tiesos. 
Nežinau kaip, atsiprašant, Bim 
ba ir Mizara galvoja, bet aš tai 

manau, jog prieš Kaškaitį Mai 
ronis tik musė. Ir praleisk tu 
man tokį kūrėją nepastebėtą. 
Ačiū, drauge Dabulevičiau, uz 
akių atvėrimą!

Nei kiek nemenkesni ir ki 
tų, mums dar niekad negirdė 
tų „poetų” kūrisiai: parašyti 
pagal liniją, lyg iš komparti 
jos vadovėlio. Tiesa, rimai šlu 
buoja, ritmas taip pat, vaizdai 
kopūstiniai, palyginimai taver 
niniai, bet už tat tokia galinga 
mintis! Ją galima suvesti į 
vieną sakinį: — Kenčiu kalė ji 
me sūriai, nes ten įkišo kraugė 
riai. . . Kažin kaip dabar bus, 
kai Įkiš Į sovietinį kalėjimą — 
ar galės išleisti po eilių knyge 
lę mūsų poezijos nežinomieji? 
Ar leis juos Maskva grįžti at 
gal į nelaisvės kraštą pas mūsų 
literatūros tėvą Mizarą, kaip 
žinoma, miegantį nuolat Michi 
gano ežero pakrantėj, basą, 
nuogą ir mirštantį badu?. . .

ft
Įdomu, kodėl sluckiams 

Maskva ligi šiol dar neleido pa 
rašyti apie kitus kad ir ne to 
kius žymius, bet visdėlto gir 
dėtus, poetus kaip Aistis, Braz 
džionis, Kirša, Santvaras, Ra 
dauskas, Vaitkus, Grigaitytė 
ir kt.? Juk ii jie išeivijoje šį 
tą parašė? Kad ir ne pagal lini 
ją, bet vis dėlto šiokią tokią 
lietuvišką poeziją,

Ir visai rimtai kalbant. Mes 
gerai suprantame, kad daugc 
lis, daugelis mūsų rašto broliu 
rašytų kitaip tėvynėje, kalbėtų 
kitaip, pasisakytų kitaip, jei 
toks žygis nebūtų tolygus „lais 
vanoriškai išvykti į plėšiminius 
arimus“ prie Uralo ir dar to 
liau. Dažnai j kapo duobę...

Raudonoji nagaika ir kator 
gų grandinės švilpia ir žvanga 
garsiau už visus rimus ir rit 
mus mūsų žemėje. . .

Kai sakėm — mūsų lašto bro 
liai, neturėjom galvij Mykolo 
Sluckio. Vargas lietuviškam 
raštui, lietuvių literatūrai ir 
kritikai, kai Sluckis yra tapęs 
jų globėju ir reprezentantu! 
Kas jau kas, bet ne Sluckis tu 
retų mokyti mus rašto ir me 
no.. .

O jis moko.
Štai, jis pasišovė parašyti 

veidmainiškai saldų ir nuodu 
limpantį (vis sluckiškas preki 
jo kraujas!) rašinėlį apie Algir 

do Landsbergio novelių kny 
gą „Ilgoji naktis“. Rašinėlį pa 
vadino tiesiog bu.ržuaziškai: 
„Psichologija ir realybė". Pra 
džioj Sluckis (kokia malonė!) 
suteikia Landsbergiui tašytojo 
vardą. Skundžiasi, kad knyga 
išėjusi 1956, o jis ją neseniai 
gavęs (įdomu ar nesutiktų 
draugas Sluckis patarnauti ir 
patarpininkauti — mes jam v i 
s a s čia išėjusias knygas nu 
siųsim, tačiau su viena sąlyga, 
kad jis duotų pasiskaityti kiek 
vienam jų jieškančiain lietu 
viui be rizikos atsidurti už tai 
kalėjime). Toliau malonus drau 
gas S. imasi perspėjimų ga 
biam autoriui. Perspėjimų, kad 
išgelbėtų Landsbergio kūrybi 
nj grynumą nuo antikomunisti 
nės propagandos, nes pastaro 
ji žudanti tikrą literatūrą 
(sic!). Sluckis, žinoma, droviai 
nutyli savo nelogiškumą — 
jei jau propadanga žudo lite 
ratūrą (su tuo sutinkam), tai 
ir pro komunistinė taipogi. 
Sluckis galėtų tai lengvai pa 
stebėti savo paties rašinėliuo 
se. Bet jis to nepastebi (nega 
Ii?) ir toliau pasakoja, kaip ne 
tikslu kaltinti komunistus par 
tizanų korimu, kaip netikslu 
Lietuvoj vykstančią kovą api 
budinti kova lietuvio prieš ru 
są (tiksliau: toji kova nukreip 
ta prieš sluckius), kaip neįtiki 
nanti esanti viena ar kita kny 
gos veikėja, rusų kareivis Va 
silijus ir t. t. ir t. t. Ir paigia 
draugas S. savo budeliškai ma 
lonų rašinį prašymu nekraipy 
ti gyvenimo tiesos! Koktu, kai 
perskaitai tokią vertelgišką 
giesmelę, giedamą hienos, pre 
tenduojančios į lakštingalą. . . 
O kaip, gerbiamas patarėjau, 
kai ne tik gyvenimo tiesa lite 
ratūroj (sovietinėj, tunu gal 
voj), bet ir pats gyvenimas 
prievartaujamas? Kaip su ta 
Pasternako istorija ir jo vaiz 
duota gyvenimo tiesa? Kaip gi 
su tais šimtais cenzūruotų, sm 
augtų ir pusiau užsmaugtų bal 
su, kurie matė kitokią tiesą 
sovietų pragare, prasitarė ir 
dingo? Kur praleido atostogas 
Miškinis, Boruta, Jakubėnas, 
Inčiūra (jei paminėsim tik ke 
lis ) ? Kuriam laisvės ir laimės 
kurorte juos šildė Stalino (at 
siprašau, jau gal Malenkovo ar 
Chruščiovo) saulutė?

Niekur nebuvo, nėia ir ne 
bus pikčiau išniekinta literatu 
ros laisvė kaip sovietų durtu 
vais ir tankais išakėtose žemė 
se. Niekur nebuvo taip akiplė 

šiškai ir ciniškai meluojama 
akysna ir paniekinama ištiki 
mybė gyvenimo tiesai kaip 
sluckiais (ir panašiais kraujo 
ir tiesos pirkliais) užterštose 
žemėse. Bet žemė yra Švari 
ir galinga. Žemėmokės 
apsivalyti nuo tokių dėlių ir 
parazitų, kaip ji tai padarė jau 
šimtus kartų savo ilgoj istori 
joj, o Sluckio — niekingos ras 
liavos sąšlavyne.

ik

Draugui Sluckiui fariziejis 
kai nuduodant neva tai „nuo 
širdų“ rūpestį Algirdo Lands 
bergio talentu ir bendrai lite 
ratūros likimu, pravartu jam 
priminti k o k s gi, iš tiesų, yra 
jo atstovaujamos gyvenimo ir 
literatūrines tiesos vaizdas.

Trečiajame TSRS rašytojų 
suvažiavime (1959 m. gegužės 
mėn.) Maskvoje buvo padik 
tuotos tokios „literatūrinės“ 
tezės patiems rusų ir visiems 
pavergtų kraštų rašytojams: 
(Cituojame iš „Tiesos” Nr. 
115).

„Mūsų jaunimo mintis, štai 
jau kelinti metai yra užvaldęs 
Sibiras, Tolimieji Rytai, Ka 
zachstanas ir aplamai naujo 
sios statybos“. (Teisingiau rei 
ketų pasakyti: jaunimo kaulai 
yra nukloję tas sritis. . .) „Me 
no partiškumas ir liaudiškumas 
neatskiriami".

„Mes turime padėti partijai, 
rašydami apsakymus apie di 
džius šalies įvykius, kurdami 
dainas, kuriose jie apdainuoja 
mi, poemas, kur septynmečio 
didvyriai atpažins save“. Ir t. 
t. ir t. t.

Taigi, partija yra toji 
gyvenimo tikrovė, apie kurią 
Sluckis kalba. Partija yra toji 
rusiškoji nagaika ir kalėjimo 
vartai, kuriais rikiuojami rašy 
tojai Lietuvoje, Latvijoje, Es 
tijoje, Vengrijoje, Čekoslovaki 
joje etc., o taip pat, žinoma, ir 
pačioj „motinėlėj Rusijoj“.

Galingi „estetiniai" kriteri 
jai! Jie primena kariamo žmo 
gaus džiugią dainą, kai kilpa 
jau užtraukiama. Laimingas 
Sluckis, kol jis yra vienas kil 
pa užtraukiančiųjų. Kai jo gal 
va bus kitam virvės gale, kito 
kia bus ir jo estetika. . .

*

Šio suvažiavimo metu sovie 
tinė valdžia atrado dar vieną 
nežinomą „lietuvį” rašytoją iš 
JAV. Jo pavardė liudija ir lie 
tuvišką kilmę: Filipas Bonovs 
kis (taip ją rašo „Tiesa"). 

Nukelta į 5-tą psl.

KULTŪRIVEžfeOJVIKA
RUSIJOS ŽVALGYBOS 

SKYRIAUS VIRŠININKO, 
kuris buvo pasiųstas su daliniu 
okupuoti Lenkiją ir Lietuvą, 
o vėliau pasitraukė į Vakarus, 
pasipasakojimas pradedamas 
spausdinti „Nepriklausomoje 
Lietuvoje".

RAŠYTOJA
B. PŪKELEVIČIOTĖ

šiais metais ir vėl praleis atos 
togas garsiajame Cape Cod ku 
rorte puikioje lietuviškoje vi 
loję „Audronė”, Osterville, 
Cope Cod.

RADIO IR TELIEVIZIJA
klausyti ir žiūrėti rytinė Vo 
kietija uždraudė specialiu pot 
varkiu, jeigu tai yra iš Vaka 
rų radijas ir televizija. Tėvai 
ir mokytojai bus baudžiami po 
2 metus kalėjimo, jeigu jie ne 
pildys potvarkio.
• Totilaitė Ina Omahos univer 
sitete gavo dailininkės diplo 
mą, kaip tapytoja.

Bonovskis, kaip pats sako, ne 
moka lietuviškai nei skaityti, 
nei rašyti. Neapkenčia jis ka 
pitalistų ir JAV-ių, bet iš 
skausmo ir norų save kankin 
ti (kaip Bimba, Mizara ir ki 
ti) jose gyvena. Tikras revo 
liucijos kankinys! Jis atvyko 
Lietuvon. Jis buvo gerbtas ii 
pagerbtas. Jis atstovavo mūsų 
išeivijos rašytojus (sic!). Jis 
net suskirstė lietuvius JAV į 
tris grupes: pažangius, nepa 
žangius ir perkeltus.

Pirmoji grupė esanti puikiai 
informuota (kur gi ne!), ant 
roji nepakankamai, o trečioji 
suklaidinta. Tai štai mūsų bro 
liai apie šias didžias tiesas tu 
rėjo sužinoti iš Bonoskio, lie 
tuviškos kilmės amerikiečio ra 
šytojo (vieno prokomunistinio 
žurnalo- „Mainstream" leidė 
jų). Gaila, kad šis literatūros 
korifėjus taip menkai težino 
mas amerikiečių ir mūsų lite 
ratų tarpe: jo šviesaus proto 
tikrai pasigendame. O to švie 
sumo pavyzdžiai aiškiai žėri 
jo vergiškoj kalboj ii skysta 
me interview. Pilypas Bara 
nauskas (tokia jo buvusi pavai 
dė?) staiga pasiilgo Lietu 
vos. . . Maskvoje.

Henrikas Nagys.

LIETUVIŠKA KNYGŲ 
LEIDYKLA „RŪTA”,

kurios vedėjas yra Pranas Ens 
kaitis, yra užsibrėžusi išleisti 
seriją lietuviškų knygų. Jau 
pradėta rinkti:

1. Stasiaus Būdavo „Rūsti 
siena“, apysaka iš knygnešių 
gadynės,

2. Prano Enskaičio „Audra 
eina“, novelių romanas iš evan 
gelikų - repatriantų gyvenimo,

3. Prano Alšėno „Maži žo 
džiai“, benamio minčių mozai 
ka.

Siekiant pakelti lietuviškųjų 
knygų tiražą, išleidžiamųjų 
knygų kaina stengiamasi austa 
tyti ko žemiausia — po vieną 
dolerį už knygą.

Jau dabar galima leidyklai 
pranešti adresus, o knygai iš<įd 
jus, tuojau ji bus pasiųsta 
atsiskaitoma gavus knygą. 
Kiekviena knyga turės apie 
200 pusi.

Pirmoji knyga išeis iš spau 
dos rugsėjo mėn. pradžioj (iki 
Vl-tosios Kanados Lietuvių 
Dienos Hamitone).

Leidykos adresas; Rūta, 
Printing Co., 89 Napier St., 
Hamiton, Ont.

KOMUNISTINĖ LENKIJOS 
SPAUDA

visiškai smunka. „Glos Pracy” 
per dvejus metus iš 110,000 
nusmuko iki 42,000, o partijos 
organo „Trybūna Ludu" iš 
vieno miliono nusmuko lig® 
230,000. Žmonės nustoja k<3 
monistinę spaudą skaityti.
• Lietuvių Bendruomenes Ci 
cero apylinkė jau išleido antrą 
jį savo biuletenio — Cicero Lie 
tuvio numerį. Šis numeris tu 
rėš 16 psl., spausdintas spaus 
tuvėje. Jo puslapiuose gausu 
ir nuotraukų. Laikraščio adre 
sas: 1340 So. 49 Ave., Cicero 
50, Ill.
• Knyga, pavadinta „Justinas 
Tumėnas", išėjo iš spaudos, 
174 pusi. Turinys parašytas 
kelių autorių ir jo žmonos pro 
fesorės dr. V. Tumėnienės.
• Teisininkas Pranas Šulaitis 
paruošė, o Teisininkų d-ja iš 
leido brošiūrą „Federaliniai 
Samdos įstatymai”, kurie tin 
ka visiems darbininkams.
• Lietuviai — dail. V. K. Jony 
nas ir architektas J. Mulokas 
ruošia Montanos bažnyčiai pro 
jektus.

kritote, ar kas? Plėšrūnai veltėdžiai alkanais važinėjo, kamuo 
davo lig mirties, ir taip turėjo viskas pasilikti? Argi nesu 
prantamas teisėtumas ir liaudies kerštas, noras gyventi tei 
singai, jieškojimas tiesos? Kaip jums atrodo, kad pagrindinis 
persilaužimas buvo galimas mintyse, parlamentarizmo keliu, 
ir kad galima apseiti be diktatūros?

— Mes kalbame apie skirtinga ir, nors visą gyvenimą 
prasiginčytum, nesusikalbėtum. Aš buvau nusiteikęs labai re 
voliucingai, o dabar galvoju, kad prievarta nieko gera nepa 
sieksi. Į gera reikia vesti geruoju. Bet reikalas ne tame. Su 
grįžkime prie Mikulicyno. Jeigu tokios mūsų laukia patiki 
mybės, tai kam mums ten važiuoti? Mums reikia pasukti jie 
nas.

— Kokia nesąmosė. Pirmiausia, argi tiktai Mikulicvnų 
languose švieso? Kita, Mikulicyn nusikalstamai geras, iki 
kraštutinumo. Patriukšmaus, pasišiauš ir suminkštės, marš 
kinius nusivilkęs atiduos, žiauberėle duonos pasidalins.
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— Prieš dvidešimt penkerius metus Mikulicyn atvyko 

Technologijos Instituto studentu iš Petrapilio, — pasakojo 
Samdeviatov. — Jis buvo išsiųstas policijos priežiūron. Miku 
licyn atvyko, pas Kriuger gavo valdytojo vietą, vede. Čia 
buvo keturios Tuncevų dukterys, viena daugiau, kaip pas Če 
chovą, — jas mergino visas Juriatino jaunimas, — Agrippina, 
Jevdokija, Glafira ir Serafima Severinovnos. Perfrazuojant jų 
tėvų vardą, mergaites vadino severiankomis. Vyresniąją se 
verianką Mikulicyn ir vedė. Greit jiems gimė sūnus Liverij, 
Livka, išaugęs paslaidūnu. Kai kilo karas, Livka padirbo 
metrikus ir penkiolikos metų išėjo savanoriu, o sugrįžo pra 
porščiku su trim kryžiais, na ir, fronto delegatu — bolševiku.

— Ar ką girdėjote apie „Miško brolius”? — paklausė 
Semdeviatov.

— Ne.
— Tai sunku jums paaiškinti. Tai partizanai. Kas jie? 

Tai yra svarbiausi pilietinio karo kadrai. Ši jėga susidarė iš 
dviejų pradų — politinė organizacija, pasiėmusi revoliucijos 
vadovybę, ir karijos apačios, „soldatčina“, kuri, pralaimėjus 
karą atsisakė paklusti senąjai valdžiai. Iš šių jėgų sudėties ga 
vosi partizaninė kariuomenė. Jos sudėtis marga. Jos daugu 
mą sudaro valstiečiai - viduriniokai. Bet greta jų jūs rasite vi 
šokių žmonių, iš įvairių sluogsnių, įvairiausių nusiteikimų ir 
likimo. Vieną daugtūkstantinę jų dalį, vadinamą „Miško bro 
iais“, valdo Lesnych, Livka, Liverij Averkijevič, Averkijo Ste 
panovičiaus Mikulicyno sūnus. O tėvas — eseras, iš šio kraš 
to išrinktas atstovu j Steigiamąjį Susirinkimą.

— Bet juk tai labai svarbu. Reiškia, tėvas su sūnum vie 
nas eprieš kitą su peiliais. Politiniai priešai?

— Formaliai, žinoma. Tikrumoje gi taiga su Varykinu 
nekovoja. Bet man reikia jau išlipti. Jums sekančiame su 
stojime. Ruoškitės.

Kai Samdeviatov išlipo, Antonina Aleksasdrovna pa 
sakė:

— Aš nežinau, kaip tu į tai žiūri, bet man rodosi, kad 
žmogus mums pasiųstas likimo. Man atrodo, kad šis žmogus 
mūsų gyvenime suvaidins gerą vaidmenį.

— Gali būti, Tonečka. Tačiau manęs nelinksmina tai, 
kad tave dėl panašumo į senelį pažins čia. štai ir Strelnikov, 
vos aš ištariau Varykino, kaip tuojau piktai prikišo: „Vary 
kino, Kriugerio fabrikai. Gal giminės? Įpėdiniai?“ Aš bijau, 
kad mes čia būsime didesnėje viešumoje, negu buvome Mask 
voje, iš kur pabėgome jieškodami nežymumo. Žinoma, dabar 
jau nėr kas daryti. Bet geriau laikytis nuošaliai, kukliau. Ma 
no nujautimas negeras. Na, kelkime visus, riškime ryšulius ix 
ruoškimės išlipimui.

7
Antonina Aleksandrovna stovėjo Torfianos perone, skai 

čiavo žmones ir daiktus, kad kas nebūtų likę vagone. Ji jaute 
po kojomis sumintą smėlį, bet baimė, kad nepravažiuotume 
stoties, dar jos neapleido, ir traukinio bildesys dar skambėjo 
jos ausyse.

Stotis buvo mūrinė. Joje iš traukinio išlipo tiktai viena 
Živago šeima. Atvykusius nustebino ramybė ir tyla* Stebi 
no, kad nėra maišaties ir keiksmų. Antonina Aleksandrovna 
buvo pasiruošusi pasakyti: 5,Man nesitiki, kad mes čia atvy 
kome“, o tuo tarpu jai išsprūdo: „Koks grožis!” kai ji pamatė 
gamtos nuostabumą. Daugiau ji nieko negalėjo ištarti ir gar 
siti pravirko.

Išėjęs iš stoties viršininkas senelis pradėjo raminti.
— Gal raminančių lašų? Kelionė, rūpesčiai, — supranta 

ma. Tur būt iš Rusijos?
— Iš Maskvos.
— Tai nėr ko stebėtis, kad nervai nestiprūs. Sako, aK 

mens ant akmens neliko.
— Perdėta. Bet, tiesa, visko prisižiūrėta.
— Samdeviatov mane jau painformavo, — pastebėjo 

stoties viršininkas, kai Aleksandr Aleksandrovič pradėjo visą 
šeimą aiškinti. — Iš Sakmos stoties jis man paskambino. Sa 
ko, doktor Živago iš Maskvos, padėkite jam.

— Tai jūs pažįstate Samdeviatovą?
— Kaip nepažinsi šito magiko. Mūsų viltis ir maitinto 

jas. Be jo mes čia seniai jau būtume ištiesti ant lentos. Aš 
jam pažadėjau jums padėti. Tai gal arkliuką jums, arba kuo 
kitu jums padėti? Jūs kur vyksite?

— Mums į Varykino. Toli iš čia?
— Tai aš pašauksiu žmogų, kad jums padėtų. Aš tyčia jū 

su neklausiu apie santykius su Ivanu ErnestoviČiu. šia pras 
me reikia atsargiau elgtis. Juk tokie laikai, tiktai pagalvoki 
te. Donat, pažiūrėk, ar Vakch neišvyko? Išgirdę Vakcho var 
dą, visi tarp savęs persižvalgė, nes atsimisė Annos Ivanovnos 
pasakojimus apie pasakišką kalvį, kuris nukalė sau geležinius 

vidurius ir kitas pasakas.

8
Juos vežė balta kumele aplėpausis, baltas, kaip mėnulis, 

senis. Viskas jo buvo balta. Naujos vyžos dar nespėjo nuo 
dėvėjimo patamsėti, marškiniai ir kelnės išbluko ii nubalo. 
Bet paskui motiną bėgęs kumeliukas buvo juodas, kaipj 
naktis. 1

Jie važiavo tai miškeliais, tai lygumomis, tai kalnuoiomis 
vietomis nelygiu keliu, kuris dažnai juos sukrėsdavo, pritrenk 
davo vieną prie kito. Vežėjas buvo nepaprastai plepus.

— Šis miškas, jo vardas taiga, jam galo nėra. Ten vals 
tiečių galybė, u, u! Ten miškinė brolija, — kalbėjo jis ragin 
damas kumelę, kuri, palaukdama savo vaiko, sustodavo ir 
dairydavosi pro lanką. Jis, iš veido bruožų atpažinęs Knuge 
rio giminaitę, Antoniną Aleksandrovną, išpasakojo visą jų is 
toriją, apibūdino Vakchą. Tai buvo jis pats. Laikas ėjo vaka 

■rop ir jų pačių šešėliai, bėgę pryšaky vežimo, ėjo vis ilgyn. 
Bet pagaliau pasirodė pakilime baltas vienaaugštis pailgas 
namas.

— Matai ten augštumėlę? — paklausė Vakch. — Tai ten 
Mikulicynai.

Tuo tarpu pasigirdo du šūviai Antonina Aleksandrovna 
susijaudino:

— Kas tai? Gal partizanai, seneli? Ar tai ne į mus taiko?
— Kristus su jumis. Kokie partizanai. StepaniČ vilkti^ 

baido.

9
Pirmasis susitikimas su šeimininkais įvyko kieme. Tai 

buvo slegianti ir varginanti scena, pradžioje tyli, o vėliau ne 
nuosekliai triukšminga ir beprasmė. Jelena Proklovna ii 
A verki j Stepanovič Mikulicynai atvykėlius sutiko labai nedrau 
gingai. Esą jie ir taip politiškai kenčią, esą tarp dviejų ugnių, 
o čia dar kapitalistų Kriugerių giminės atvyko. Tai esą belie 
ka, kad juos tiktai sušaudytų. Galų gale visdėlto MiKulicy 
nai Živago priėmė.

10
Jurij Andrejevič ir Aleksandr Aleksandrovič tarėsi, kaip 

jie Varykine įsirengs, kaip lysves kas, kaip daržus užves, kaip 
jiems skirtame name susitvarkys. Tuo tarpu šeimininkai tik 
ką atvykusius vaišino vakariene, girdė arbata su tikru cuk 
rum, ne sacharinu.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad Mikuhcynų sūnus vado 
vauja daliniams, kurie bando atstatyti Steigiamojo Susirinki 
mo valdžią. O Jelena Proklovna pasirodė esanti mokinė An 
tipovo, kuris metęs darbą gimnazijoje, išėjo savanoriu į karą 
ir ten buvo užmuštas. Tačiau, kaip sako Mikulicyna, Strel 
nikov esąs prisikėlęs Antipovas, bet kas žino, kaip ištiktųjų 
yra? ‘ _____ _ D. b,
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SUDARĖ BIBLIOGRAFAS 

A. RUŽANIEC-RUŽANCOVAS 

1949—1959
I. KNYGOS — 

LIVRES-BOOKS

WAWA, ONT

2 Tautinės šventės — Fe 
nationales — Patriotic 

holidays
Pirmoji Lietuvių Diena Ka 

nadoje First Lithuanias Day 
in Canada Hamilton, Ontario 
1953 m. rugsėjo mėn. 5-6 d. d. 
September, 5th & 6th, 1953. 
(Hamilton), KL BHamiitono 
Apylinkės Valdybos leidinys, 
sp. Spaudos Bendrove „Žibu 
riai“, Toronto. 1953. Virš., 44 
nnm. p., iliustr. 155X230 mm 
2000 egz. 26

Kanados Lietuvių H Diena. 
(Toronto, Kanados Lietuvių 

Jendruomenės Toronto Apylin 
kės Valdybos leindinys Nr. 1, 
išleistas sąryšy su Antrąja Ka 
nados Lietuvių Diena, rinko ir 
ofseto spaudai paruošė Spau 
dos Bendrovė „Žiburiai", spau 
dė Foto-Lith Offset Printing 
Co. 1954 melai rugsėjo mene 
šio 4 diena. Virš., 148 p., ilius 
tr. 155X234 mm 2000 egz. Pa 
staba: 6 p. — Viršelis dail. Te 
lesforo Valiaus (1914-). 
R e c : Br., A. Nevrikl. Lietu 
va 54-40, 4; I. S. Naujienos 54 
-285, 6; J. S. Neprikl. Lietu 
va 54-48,3 27

Trečiosios Kanados Lietu 
vių Dienos Montrealyje Met 

( aštis Montreal, 1955. IX. 3- 
5. Montreal, KLB Montrealio 
Liet. Seimelio leid. Nr. 1, rin 
ko ir ofseto spaudai paruošė 
Spaudos B-vė „Žiburiai", spau 
dė Foto-Lith Offset Printing

WAWOJE GALIMA ĮSIKURTI
Kanados šiaurėje, prie Lake 

Superior, 175 mylių nuo Sauli 
-Ste-Marie atstume yra mažas 
miestelis Wawa, prie to pat 
vardo ežero. Gyventojų apie 
3000, bet labai sparčiai augan 
tis. Wawa labai uždara, tarp 
akmens kalnų, miškų, ežerų ir 
upelių. Gamta labai graži. Ta 
vietovė dabar užmiršta, bet Ka 
nados senoje praeityje nuo 18 
97 m. žinoma kaip aukso vieta 
(gold boom town). Bet aukso 
kasyklų amžius labai trumpas, 
buvo atidaryta daug kasyklų, 
bet po trumpo laiko, užsidarė 
ir Wawa pasidarė gost tawn. 
Su vos 200 gyventojų. Dar ir 
dabar yra apie 1700 aunso clai 
mn. Išsisėmus kitose vietose 
aukso ištekliams, bus čia ir vėl 
atidaromos aukso kasyklos.

Dabar yra tęsiama Trans-Ca 
nada autostrada 
tis, kad Wawos 
bus labai gera.

Nuo 1937 m. 
yra geležies rūdos kasyklos 
Rūda augštos kokybės, reika 
linga plieno gamybai. Kasyk

V-sios Kanados Lietuvių Die los moderniškai sutvarkytos, 
nos rengimo valdyba. 29 daili 
(Kanada), sp. npž. 1957. 4 
ninku 85 kūriniai 30

78 Muzika-Muzique-Music 
Ž i ž i ū n a s, Kazys; Į tai 

ką, į talką Mišriam choiui gai 
dos, žodžiai A-ntano-J-u ozo) 
Jakbaičio (1887 X 18-), 
muzaką parašė K. Žižiūnas. 
Montreal, Q., iš(išleido auto 
rius), sp. 1955. Aprašė „Kelei 
vis“ 55-50,6. 31

Lietuvių Bibliogr. Tarnyba
Danville, Illinois, JAV.

Co., Cotonto, Ont. 1955. Virš., 
120 p., iliustr. 157X237 mm. 
Redagavo J-onas-K a r d e 1 i s 
(1893 V 26-). Viršelis dail. 
J-uozo-A k s t i n o (1922-) 
R e c: Abaranka, K. Vėpla 44- 
4,2; — Draugas 55-23 7, II, 3; 
—Laisvoji Lietuva 55-46,2 28

Penktosios Kanados Lietu 
vių Dienos Niagaroje metras 
tis Niagara Ftlls, Ont. 1957 m. 
rugpjūčio mėn. 31 ir rugsėjo 
mėn. 1—2 d. d. Toroato, Ont., 
Penktajai Kanados Lietuvių 
dienai Ruošti Valdybos Leidi 
nys, surinko ir spausdinti pa 
ruošė Spaudos Bendrovė „Ži 
būriai“, spaudė Time Press. 
1957. Virš. 178, 2nnm. p., iliu 
str. Pasaba: 2 p. Viršelis dail. 
T-elesforo-V a Ii a u s (1914-). 
Redagavo K. Žukauskas. 
R e c; Šulaitis, E. Draugas 57- 
240, II, 3 29

7 Menas-Beau-Arts-Arts
Parodos,-Exjpositiops-Exibits 

57. Collegiate-Niagara Falls.
Lietuvių dailės parodai 19 

nnm. p. 156x238 mm. Pasta 
ba: 2 p. — Parodą organizavo 
Lietuvių Dailės Institutas ir

ir reikia tikė 
artima ateitis

čia atidarytos
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DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

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

ir t, t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.
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ELZBIETOS KARDELIENĖ 
S MUZIKOS STUDIJOS 

ATŽALYNAS.
Elzbietos Kardelienės muzi 

kos studijos mokinių koncer 
tas, įvykęs 1959. VI. 14 d., 
buvo ypatingas: dešimtasis su 
kaktuvinis, ir sutapęs su mūsų 
likiminio birželio įvykių prisi 
minimu.

Dešimtį metų pasitikti vai 
kus ir jaunuolius su gyvu entu 
ziazmu ir kantriai aiškinti, pra 
dedant nuo gaidų do, re, mi 
iki sonatų imtinai, vis paiagin 
ti ne tokius sparčius, pakursty 
ti siekti dar toliau pažengu 
sius, parodyti šio meno grožį 
vis naujoj ir' gyvoj šviesoj, 
įdiegti meilę ir supratimą, ir 
gerą įprotį, kurio naudą moki 
niai tik daug vėliau įvertins,— 
pavyksta ne eiliniam žmogui 
ir ne kiekvienam menininkui. 
Visa tai įkvėpti gali tik tokia 
asmenybė, kuri yra pati tam 
užrašiusi savo kūną ir savo 
kraują, kuri yra pati visa savo 
esybe dalis dainos ir muzikos. 
Nes tokio pasišventimo n Kant 
rybės negalima būtų išaiškinti 
tik tremtinio vienišumu, tik sa 
vo paties gelbėjimu arba kokiu 
kitu momentu. Tad, pirmoje 
eilėje, reikia pasveikinti su 
šiuo dešimtmečiu Lietuvos 
Operos solistę Elzbietą Karde 
lienę, pasidžiaugti jos sugebė 
jimais ir ištverme, palinkėti 
ugdyti ir toliau šio nuostabaus 
meno ugnį mūsų lietuviškąją 
me atžalyne.

Sveikintini yra ir visi moki 
niai ir jų tėvai, kuriems rūpi 
vaikų kultūra ir išsilavinimas, 
o taipogi meilė ir lietuviškajai 
muzikai ir dainai.

Koncerto programa buvo įdo 
miai suplanuota. Pradžioje pen 
ki kūriniai. — trys Čiurlionio, 
Kačanausko ir Šimkaus — iš 
pildyti piano Pakulytės Silvi 
jos, Kličiaus Raimundo, Kličiū 
tės Nijolės ir dainininkės Pau 
liūtės Jonės — dedikuoti bir 
želio trėmimams.

Pirmoji dalis — jaunesnių 
jų grupė, kurių kiekvienas pa 
skambino ir, šalia muzikinio 
kūrinio, padainavo ir po lietu 
višką liaudies dainą. Šios dai 
nos — jų buvo apie dvyliką — 
pirmą sykį girdėtos čia, paim 
tos iš senojo Antano Juškos 
liaudies dainų rinkinio, harmo 
nizacija pritaikyta jauniesiems 
mokiniams pačios Elzbietos 
Kardelienės. Daugelį tų moki 
nių reikėjo mokyti ne tik skam 
binti ir dainuoti, bet ir rečiau 
vratojamų mūsų vaizdingosios 
kalbos žodžių prasmės. Atsi 
lankiusiems tai buvo irgi malo 
ni staigmena: išgirsti dai nie 
kad negirdėtų mūsų senovinių 
dainų. Pirmąją dalį užbaigė 
dainininkė Paškevičienė Agnė 
Šimkaus ir Gudauskienės 
nomis, akomponuojant M. 
grist.

Antroji dalis — įjungė 
resniuosius mokinius ir uaini 
ninkes Jonę Pauliūtę ir Agnę 
Paškevičienę su Šumano, Puc 
eini, Massenet ir Verdi arijo 
mis.

Abi dainininkės, nors ir var 
žomos didelio nervinimosi, ma

Kas nesibijo juodos musės, 
ar šaltos gilios žiemos, gyvena 
puikiai, nes yra galimybe už 
dirbti pinigo. Darbas mamose 
eina pilnu tempu, atleidimų nė 
ra. Mainose dirbantieji tuii la 
bai geras galimybes pasistaty 
ti namus, nes mainos duoda pi 
giai sklypus ir 3000 paskolos 
statybai. Atsiskaitymas: iš už 
darbio išskaitoma 35 dol. Da 
bar sklypus ir paskolas teduo 
da tik vedusiems ir kurie dirba 
netrumpiau, kaip 6 menesiai.

Dabar yra tiesiama Trans 
canada plentas ir iki 1960 m. 
pabaigos bus užbaigta. Tuomet 
Wawos augimas prasidės ne 
abejotinai daug didesnis, nes 
apylinkės kalnai labai turtingi 
įvairiausio metalo, k. t. — auk 
so, vario, švino ir kt. Geležies 
rūdos čia ištekliai neišmatuo 
jami ir rūda augštos kokybės. 
Atrodo, kad čia lietuviams kur 
tis tikrai yra patartina.

Dabar su Wawa galima susi 
siekti tik A. C. R. geležinkeliu, 
ar vasaros metu lėktuvu. Kas 
dien skrenda lėktuvas iš Sault 
-Ste.-Marie, Ont., ir palaiko 
susisiekimą su Wawa.

Mainose žmonės keičiasi. 
Vieni uždirbę ir susitaupę kr 
austosi kitur. Nevedusieji čia 
nuobodžiauja, nes viengungių 
daugybė, o mergaičių labai ma 
žai. Čia moteriška giminė la 
bai branginama.

Kas tautiečių neturi pastovių 
darbų ir prie vietos neprisiri 
šę, bandykite laimę Wawoje. 
Jei esi nepersenas, sveikas, pa 
kenčiamai galįs kalbėti anglis 
kai, bandyk laimę Wawoje. Be 
veik kas savaitė būna pasikei 
timų ir priima naujus darbinin 
kus. Patartina daugiau vien 
gungiams, kuriems kraustyma 
sis be komplikacijų. Vedusie 
ms, patartina tik be vaikų ar 
mažoms šeimoms. Butų stoka 
ir pragyvenimas brangus.

Atvykę į Wawa neprapulsit, 
lengvai susirasite čia gyvenan 
čius lietuvius ir kiekvienas ju 
ms mielai padės ir nurodys, 
kur kreiptis darbo reikalu.

L. Armalis.
• Dr. J. Piktinas, dėstąs Dėt 
toitp - universitete psichologi 
ją, paruošė spaudai trečią mo 
kslinį darbą „Psichologie of 
Human Development".

• Baisiojo birželio dienai Bra 
zilijoje išleistas spalvotas pla 
katas, kuriame pavaizduotas 
rusų genocidas Lietuvoje.

• Lenkų istorijos profesorius 
O. Halecki išleido veikalą 
„From Florance to Brest" — 
Iš Florencijos į Brastą, kuria 
me rašo apie Rytų — Vakarų 
bažnyčių apjungimą Lenkijos 
— Lietuvos valstybėje.

• Dail. P. Puziną pažymėjo 
meninė JAV spauda.

• Milicijos leitenantas Muro 
palov pats gaudąs žiobrius nerš 
to metu ir kitiems leidžiąs gau 
sako Vilniaus radijas. E. 
dyti. Tai ne vienistelis faktas,

loniai nuteikė tiek savo tech 
nine, tiek išpildymo pažanga. 
Balsai buvo daugiau išlyginti, 
diapazonas praplėstas — ypač 
tai buvo ryšku Paškevičienės 
dainavime — ir žymiai sustip 
rintas diafragmos darbas, nes 
balsai skambėjo su našumu, ku 
rio anksčiau nebuvo.

Paškevičienės Agnės dainų 
išpildyme jautėsi patyrimas ir 
jos išpildymo linija buvo gana 
individuali ir vientisa, sugeban 
ti išlygintai perduoti nuotai 
ką, ypatingai Šimkaus, Gudaus 
kienės dainose ir Verdi arijo 
je iš Kaukiu balius*’, Massenet 
„Manon" praskambėjo kiek 
nervingai ir ne taip išlygintai, 
tačiau, ji yra dabar gerame ke 
lyje ir, žinant jos darbštumą, 
atrodo, kad kliūtys bus nuga 
lėtos. Gero diapazono jos bal 
sas praskambėjo šviežiai ii pa 
jėgiai.

Pauliūtė Jonė turi malonaus 
tembro lyrinį sopraną, savo 
technine pažanga išgavo dar 
tyresnį skambėjimą ir našu 
mą, ryškiai girdima vientisa 
mokykla. Jos išpildyme, jautė 
si mažiau asmeniškos interpre 
tacijos, tačiau, ypač liaudies 
dainose buvo pagautos nuošir 
daus lyrizmo gaidos. Jai būtų 
charakteringa lyrinės ir gied 
rios nuotaikos. Puccini arija iš 
operos „Madame Butterfly” su 
silaukė didžiausio publikos pri 
tarimo. Ji atrodė gerai išstudi 
juota ir tvirtai paruošta.

Iš muzikos klasės simpatiš 
kai ir stropiai pasirodė mažie 
ji entuziastai: Blauzdžiūnas 
Remigijus — vyriškai išdrožęs 
programos pradžiai Gurlitt 
maršą, Blauzdžiūnaitė Daiia — 
atsargiai ir rūpestingai Gurlitt 
Muzikos dėžutę, Gingoux Mi 
chelle — švelniai ir mergai 
tiškai Burgmuller Rondo, Šei 
dytė Dalia — rūpestingai Ka 
balevsky Šokį ant pievos, Kun 
cevičiūtė Silvija — muzikaliai 
Ellmenmeich Verpėjos dainą, 
Knystautas Emilius — rūpės 
tingai ir tvirtai Clement sona 
tą, Barteškaitė Dalia — su lem 
peramentu Tomsono Airių dai 
ną (Ji muzikaliai ir gražiai pa 
dainavo), Bulota Bruno — su 
užtikrinimu Mozarto Rondo 
iš 10-osios sonatos, Šimelaity 
tė Jūra) — švelniai Ku'nlau so 
natiną, Jauniūtė Nijolė — sini 
patiškai Mozarto Trečiosios 
sonatos I dalį, Lukošius Vikto 

Nukelta į 6-tą pusi.

saugios. Uždarbiai augšti. Dir 
bantieji po žeme uždiiba 400 
iki 700 dol. mėnesiui.

Didelis fabrikas, vadinamas 
Sinter Plant, iškastą rūdą pa 
ruošia plieno liejykoms. Šiuo 
metu Wawos rnainose dirba 
apie 1000 darbininkų. Kitos 
pramonės nėra.

Dėl blogo susisiekimo pra 
gyvenimas biangus ir stoka bu 
tų. Miestas labai sparčiai au 
ga, nes statyba didele, pasta 
tomą per metus iki 150 naujų 
namų, bet dėl augančio miesto 
butų didelė stoka 
brangios.

Klimatas, šaltas 
mos. Temperatūra 
puola iki 50 žemiau 0. Oras la 
bai sausas, šaltis daug lengviau 
pernešamas, kaip pietnėje Ont. 
Vasaros vėsios ir trumpos. Vie 
na blogybė, kad čia daug juo 
dujų musių, smėlio musių ir ki 
tokių kraugerių galybė. Pra 
džia naujai atvykusiems sunki. 
Dažnai nuo įkandimo juodos 
ar smėlio musės gaunasi dide 
Ii sutinimai, net gydytojo pa 
galbos reikia šauktis. Pagyve 
nūs ilgiau, susigyvenama su 
tais kraugeriais ir jokios bėdos 
nėra.

Šiuo metu Wawoj gyvena 
maža grupė lietuvių, visi dirba 
rnainose, gerai uždirba. Seniau 
gyvenantieji yra labai gražiai 
įsikūrę, turi namus, karus ir 
gražias sumas susitaupę. Visi 
nauji, atvykę po II pasaulinio 
karo.

Wawos gyventojai didžiau 
sias mišinys. Čia rasi iš viso pa 
šaulio tautų atstovų.

ir ilgos žie 
dažnai nu

ir nuomos
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| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

Šv. Lauryno Jūrkelįs neoficialiai atidarytas s. m. ba 
landžio 25 d. Pirmasis vandenyno laivas, atplau 
kęs jūrkeliu į Toronto uostą, yra Olandų laivas 
„Prins Willem Frederik Čia matome laivą uoste, 
iškraunant prekes. •—». (CS).

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Albinas Pranevičius.
DOminic 6-6637 

Darbas garantuotas.

I

ĮĮ ’

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

LA 6-7521.
RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.

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.

dai
Šie

vy

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti
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Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. < 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

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

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

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

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

c

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG*D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Qu«- Tel. RAymond 7-3120.
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Wellando Medžiotojų bei 
Meškeriotojų klubas „Lituani 
ca“ ir šiemet surengė savo tra 
dicija virstantį kartūnų balių, 
kuris praėjo gražiai, įdomiai, 
kultūringai ir susilaukė nerna 
ža svečių.

Programoje buvo stiprus 
koncertas — smuiko. Grojo bu 
vęs Kauno Radiofono koncert 
meisteris Harjošas. Shuikinin 
kas pasirodė augštoje smuiko 
klasėje visais atžviligais ir kon 
certą, užtrukusį apie tris ket 
virčius valandos, pravedė bliz 
gančiai, didžiausiam klausyto 
jų malonumui. Plojimai buvo 
ilgi, širdingi ir pats meninin 
kas aiškiai buvo tuo didžiai pa 
tenkintas. Smuikininkas daly 
kus pranešinėjo švaria lietuvių 
kalba. Jis yra įsigijęs savo gy 
venamoje vietovėje — Buffa 
le vietos lietuvių dideles sim 
patijas.

Tikėsimės šį smuiko meiterį 
dar nekartą išgirsti lietuviško 
je scenoje.

Viena vėl didžiai gaila: ne 
mažas lietuvių skaičius salėje 
koncerto metu elgėsi apgailėti

daug 
Bet

WELLAND, Ont.
GRAŽIAI PRAĖJO KARTŪNŲ BALIUS

nai. Viena ponia visą laiką gė 
rė alų ir garsiai šūkavo maka 
riuodavo rankomis, nežiūrint 
keliu pastangų ją „nuspakajy 
ti“.

Po koncerto sekė kelių rūšių 
loterijos, suteikusios 
džiaugsmo laimėtojams.
viso baliaus centras buvo kar 
tūninių suknelių paradas, 
rinkimas trijų gražiausių n ap 
dovanojimas. Pirmą piyzą ga 
vo ponia Staskevičienė iš Port 
Colborne, II-rą ponia Gudaitie 
nė iš Niagara Falls ir trečią 
p. Čepulienė iš Wellando.

Baliuje dalyvavo parlamento 
narys p. Morningstar, kuris pa 
sakė keletą širdingų žodžių į 
lietuvius. Taip pat vienas jo 
bendradarbių. M. P. Morning 
star yra didelis vietos lietuvių 
draugas.

Balių gražiai pravedė M. ir 
M. klubo „Lituanica“ pirmi 
ninkas p. Šidlauskas.

Šis balius kitais metais žada 
būti surengtas dar platesniu 
mastu. Tikrai verta, nes įneša 
į mūsų gyvenimą tikrai daug 
ko naujo. Dalyvis.

pa

OAKVILLE, Ont.
MŪSŲ GYVENIMO REIŠKINIAI

si įvairiomis progomis suruo 
šiamais kultūringais minėji 
mais. Reikia ir mums tuo keliu 
eiti, parodant daugiau visuo 
meniško judrumo, ir savo pa 
siimtų pareigų supratimo.

Prieš kiek laiko Oakvillėje 
lankėsi Hamiltono lietuvių na 
mų valdybos pirmininkas p. 
Bakšys, kviesdamas Oakvilic 
čius įsijungti į tų namų narius. 
Girdėti, jog šis atsilankiusiojo 
p. pirmininko kvietimas Oak 
viliečiams padarė didelį įspū 
dį ir yra gyvai komentuoja 
mas. Koresp.

Dar vis skaitome spaudoje 
aprašymus apie suruoštus įvai 
riose kolonijose įspūdingus Mo 
tinos Dienos minėjimus. Mes, 
tai skaitydami, pavydime toms 
kolonijoms, turinčioms taip 
veiklių tautiečių, kurių pastan 
gomis tai ir įvykdoma. Ir sa 
vaime kyla klausimas: Argi mū 
sų apylinkės valdyba yra kito 
Idos nuomonės, kad šia link 
me, jau antri metai net jokių 
pastangų negirdėti?

Visas kolonijas lygiai negai 
lestingai plaka svetimos ban 
gos. Kad jose nepaskęstų pa 
tys ir priauganti karta, ginama

X St CATHARINES, Ont
BUS GEGUŽINĖ IR STOVYKLA

d. Garden City Be 
Port Weller’y, St. 

skautų rėmėjai 
šo

Gros geras orkestras.

Liepos 4 
ach salėje, 
Catharines 
ruošia linksmą gegužinę - 
kius.
Veiks turtingas bufetas ir Įvai 
rūmai. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Tikimasi sulaukti daug svečiu 
iš Hamiltono, Toronti, Ameri 
kos ir kitų vietovių.

Toje pačioje vietojie Port 
Weller‘y liepos 4—5 d. Žalgi 
fio vietininkijos skautai-tės cuo 
šia 2 dienų skautų - skaučių 
iškylą su įdomiomis skautiško

mis varžybomis. Į šią iškylą 
kviečiami skautai - skautės iš 
Hamiltono, Toronto, Rochestc 
rio ir kitų artimesnių vietovių. 
Varžybos yra numatytos iš 
šių dalykų: signalizavimo, maz 
gų rišimo, greitosios pagelbos 
teikimo, palapinių statymo, 
dainų spėjimo, sporto ir t. t. 
Skautai-tės, prašome atsivežti 
savo palapines, valgymo bei 
miegojimo reikmenis. Kurie no 
rėš gauti pastoviai maistą, pri 
valo stovykloj užsiregistruoti 
ligi liepos 4 d., 4 vai. po pietų.

Žalgirietis.

AUCKLANDE,

Naujosios Zelandijos Baltų 
Klubas birželio mėnesio 14 die 
ną, Aucklande, Y. W. C. A. 
salėje surengė susirinkimą pa 
minėti sovietų įvykdytus masi 
nius trėmimus 1941 metais 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti 

joje.
Pagrindinę kalbą pasakė ži 

nomas kritikas, Aucklando 
Universiteto vyresnysis lekto 
rius Dr. John C. Reid. Kalbos 
tema — Satelitų Imperija, ku 
irioje kalbėtojo manymu glūdi

silpnybė, nes net

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
N. ZELANDIJOJE 

komunizmo 
per 14 metų sovietai, turėdami
visas priemones komunizmui 
įgyvendinti, neįstengė ir ne 
įstengs palaužti pavergtų tau 
tų ir jų žmonių atsparumo. Ko 
munizmas anksčiau ai vėliau 
žlugs, nes jis yra pastatytas 
ant klaidingos dogmos, teigian 
čios, jog įgyvendinus tam tik 
ra ekonominę sistemą, pasikeis 
ir žmogus. Gyvenimo tikrovė 
parodė, kad šis komunizmo va 
du teigimas yra klaidingas, to

ir 69% rankinukų. 8,95% vi 
sų vertybės popierių transakci 
jų prasideda ir baigiasi New 
Yorke. 9. Yra 20,624 valgyk 
los. Bendrai niujorkiečiai per 
dieną suvartoja 40 milionų sva 
rų maisto, kas per metus atsi 
eina 3% biliono dolerių. Per 
dieną suvartoja 4 mil. svarų 
mėsos iš jos 800,000 paukštie 
nos, 480,000 žuvies ir 13,800, 
000 svarų vaisių ir daržovių; 
sugeria 3,800,000 kvortų pie 
no ir 32,000 galionų vyno, ala 
us ir kitų lengvųjų gėlimų.

Kasdieną išveža 14,000 at 
matų ir šiukšlių, kuriomis per 
metus užverčia apie 200 akerių 
duobių. Per metus išgeria 18 
mil. galionų degtinės, o 3,750 
vaistinės aptarnauja mediką 
mentais. Veikia 8,351 restora 
nas ir 2,051 likerio krautuvių.

10. Mieste yra 4,288,402 te 
lefonai, iš kurių 2,686,093 ko 
merciniai. Telefonų skaičius 
didesnis negu visoj Prancūzi 
joj, kur telefonų yra 3,498,000, 
o Kanadoj 4,816,118. Kas se 
kundė būna apie 231 telefonų 
iššaukimas, iš kurių apie 2 bū 
na klaidingi. Telefono stotis 
suvartoja 19,000 popierio, 80, 
000 galionų rašalo, 180,000 sva 
rų klijų ir 9 mil. telefono abo 
nentų knygų pr. metais.

11. Mieste yra 4,454,500 sam 
dinių. 12. Važinėjimui po mies 
tą yra 237 mylios požeminio 
kelio, 746 mylios bėgių, 557 
mylios auto kelių. Šiomis prie 
monėmis per dieną piavažiuo 
ja 4,746,596 keleiviai, iš jų 
3,61*1,952 poževiniais 
niais. Yra 11,778 taksi 
424 šoferiais.

13. Praeitais metais 
se aerodromuose kas minutė nu 
sileido arba pakilo lėktuvas, 
kurie pervežė 11,021,073 ke 
leivius 14. Mieste yra 4,154 
įvairių tikybų bažnyčios. 15. 
Mieste yra 23,000 policininkų 
Jie patruliuoja 6,000 mylių ii 
gurno gatvėse. Yra 11,413 gaiš 
rininkai, iš kurių gaisrus gesi 
nant p. m. žuvo 6 gaisrininkai. 
16. Mieste yra įregistruota 1, 
246,795 transporto ir važiavi 
mo priemones. J. A.
• Iš Vilniaus Į Kazachstaną iš 
vyko dar 38 merginos, prane 
šė Vilniaus radijas, geguže.-, 24 
d. Jos visis „pareiškusios norą 
dirbti dirvonaujančių ir plėši 
minių žemių rajonuose“. Tai 
esanti šiais metais jau antroji 
mergaičių savanorių grupė, iš 
vykstanti į Ustanaujaus sritį. 
Ten dirbs sovehozuose. Išvy 
kasiųjų tarpe buvo audėjų, mc 
chanikių ir šiaip dirbtuvių dar 
bininkių ir specialisčių. O Ka 
zachstane jos „įsisavinsią“ nau 
jas specialybes: karvių melžė 
jų, kiaulių šėrėjų, daržininkių, 
sodininkių ir pan. E.

• Stelmužės senoji bažnyčia 
resturuojama. Prieš kelias sa 
vaites grupė Valstybinio dai 
lės muzėjaus darbuotojų remon

spaudos parodą, eilę paskaitų, tavo varpinę, netrukus baigs 
(Susirinkimų ir pasilinksmini atnaujinti sienas ir vidurinę ap 
mų. G- P. dailą.

New Yorkas savo dydžiu pa 
gal gyventojų skaičių yra tre 
čias miestas pasauly. Pirmas 
— Tokio, antras Londonas. 
Štai -kaip atrodo New Yo 
kas pagal kaikuriuos skaičius.

1. Čia yra 200 meno galėti 
jų, kuriose parodoms ir parda 
vimui išstato paveikslus 36 
000 dailininkų, 2. Yra 61 tea 
ras ir 410 kino teatrų. 3. Šiais 
metais per pirmuosius 3 mene 
sius buvo pradėta statyti 3,400 
naujų namų, iš kurių 399 kc 
merciniai. 4. Gyventojų yra 
7,795,000. Apie 13,000,000 at 
vyksta per metus lankytojų, o 
kas savaitė toliau gyvena as 
mens apie 4,000,000 įvažiuoja 
darbams. 5. Nežiūrint kas 30 
sekundžių duodamų įspėjimų 
laikytis eismo taisyklių, praei 
tais metais buvo užmušti 637 
žmonės ir sužeisti — 51,081. 
6. Mieste yra 2,561,015 gyve 
namų namų, iš kurių 555,080 
vieno arba dviejų butų, 1805 
įstaigų namai ir 676 statybos 
sklypai. Šis visas turtas vertas 
24 miliardų dolerių. 7. Pramo 
nė: 287,100 dirba vyrų ir mo 
terų siuvyklose ir pasiuva — 
71,8% moteriškų kostiumų vi 
sai J V Amerikai, 64,7% suk 
nelių ir bliuzių, 70% baltinių

dėl jie griebiasi žiauriausių 
priemonių savo melagystei pa 
slėpti. Bet tas neįstengia pa 
laužti ar pakeisti dvasinių žmo 
gaus vertybių ir tiesos pajauti 
mo. Šitas dvasinis atsparumas 
atneš pavergtiesiems išlaisvini 
mą ir tuo pačiu komunizmo 
žlugimą.

Meninę programą atliko es 
tų choras ir latvė solistė. Ne 
mažai esčių ir latvių dėvėję 
tautinius rūbus, o lietuves mo 
terys kažkodėl nesistengė to 
padaryti. Atrodo, kad lietuviai 
neturėtų savo tautinio apsiren 
gimo?

Pabaltiečiams užuojautos žo 
dį ir solidarumą pareiškė len 
kų, ukrainiečių ir vengrų ats 
tovaū1 Minėjimas baigtas ko 
munizmo pavergtų tautų him 
nais.

Didžiausias N. Zelandijos 
dienraštis ,,The New Zealand 
Herald“ atspausdino minėjimo 
aprašymą ir katalikų savaitraš 
tis „Zealandia“ paminėjo Lie 
tuvos,' Latvijos ir Estijos už 
puolimą 1940 metais ii vėliau 
sovietų įvykdytus trėmimus ir 
žudynes.

N. ZELANDIJOS LIETUVIŲ 
DEŠIMTMETIS

Šių metų gruodžio 29—31 
dienomis Aucklande Įvyks lie 
tuvių suvažiavimas, paminėti 
dešimtmečio sukaktį nuo pir 
mojo didesnio lietuvių vieneto 
atvykimo j Naująją Zelandiją 
1949 metais.

Suvažiavimą rengia N. Z. 
Lietuvių Bendruomenė ir Au 
cklando Apylinkės Valdyba. 
Numatyta surengti lietuvių

trauki 
su 38,

dviejuo

PADĖKOS
HAMILTONO SKAUTŲ 
RĖMĖJAMS PADĖKA
Ruošdami pirmąjį didesni 

vakarą, įvykusį gegužės 23 d., 
mes susilaukėme labai didelės 
ir reto nuoširdumo pagelbos iš 
lietuviškos visuomenės, ko dė 
ka gauta apie 400 doi. pelno, 
kas žymiai palengvins mūsų 
skautams vasaros stovyklos su 
organizavimą. Šia proga mes 
reiškiame giliausią padėką: 
Mielą jai Irutei Jokubynienei, 
parašiusiai, režisavusiai „Miš 
ko Idiliją“ ir savo lėšomis pa 
siuvusiai mažosioms artistėms 
puikius kostiumus. Dėkojame 
mūsų kolonijos jaunosioms ak 
torėms už gražų veikalėlio su 
vaidinimą, o jų tėveliams už jų 
vežiojimą į repeticijas. Miela 
jam A. Kaušpėdui nuoširdus 
ačiū už gražų scenos dekoravi 
mą!

Vakaro meni nuostabų pasi 
sekimą turėjo užkandžių bufe 
tas, suorganizuotas reto geru 
mo ir didelės, bet kuklios že 
maitės patriotės — Natutčs Ša 
dauskaitės. Visą maistą šiam 
bufetui jos iniciatyva suaukojo 
būrelis tautiečių, ir to viso te 
zultate užkandžiai davė 59.49 
dol. gryno pelno. Bufetui po 2 
dol. aukojo: Z. Sakaliene, Z. 
Boguslauskienė ir J. Kazlaus 
kienė. Maisto gaminių aukojo: 
p. Šopienė, M. Tumaitienė, 
Giedraitienė, s. j., V. Pauliu 
kienė, Kvedarienė, s. j., St. 
Paulaitienė, E. Griniene, G. 
Giedraitienė, A. Kochankienė, 
A. Gureckienė, Milaševičienė, 
V. Burdinavičienė, A. Pihpavi 
čienė, A. Kybartas, A. Staigvi 
la, VI. Kybartas, Ig. Varnas, 
Br. Venslovas ir St. Pilipavi 
čius. Užkandžių bufete ir juos 
paruošiant daug nuoširdaus 
darbo įdėjo V. Pauliukienė, Z. 
Sakalienė ir M. Tumaitienė. 
Visiems Tamstoms už šią pui 
kiai pasisekusią naujovę — re 
tai skanius užkndžius, o ypač 
N. Sadauskaitei, kuri pasirodė 
ne netik puiki kulinare, bet ir 
pasišventusi organizatorė, ta 
riame giliausią padėką!

Vakaro metu tuiėta loterija 
davė 221.15 dol. gryno pelno. 
Ją puikiai pravedė reto idealiz 
mo mūsų kolonijos nenuilstan 
tis veikėjas K. Mikšys. Prie di 
dėsnio loterijos pasisekimo pri 
sidėjo daugelis tautiečių, paau 
kodami jai fantų daiktais ir pi 
nigais:

10 dol. aukojo kun. dr. J. Ta 
darauskas; 3 dol. E. Šakienė 
ir A. Pauliukas; po 2 dol.; A. 
Liaukus, A. Krakaitis, J. Kiži 
naitis, A. Apanavičius, Z. Lau 
galys, P. Admonas, Z. Cečkaus 
kas, Pranas X., K. Urbanavi 
čius, Č. Tiškevičius, Ottervil 
le, Ont., A. Kesiūnas, L. Bace 
vičius, S. šešelgis, V. Kizinai 
tis, J. Paukštys, V. Pilkaus 
kas; po 1 dol.: M. Juodis, A. 
Babeckienė, Mačioniėnė, D. 
Stukas, J. Girdvainis, P. Sa 
viekas, J. Pyragius, Miknevi 
čienė, B. Stonkienė, J. Žukaus 
kas, J. Stonkus ir J. Steiblys; 
po 50 et. St. Raupėsas. Viso lo

MOKINIŲ KONCERTAS...
Atkelta iš 5-to puslapio, 

ras — vyriškai ir su geru už 
gavimu Mozarto Sonatos I da 
lį F-dur, Bulota Alvydas gera 
frazuote ir užtikrintai Mozar 
to Dešimtosios sonatos I-ą da 
lį, Šemogaitė Rūta grakščiai 
Beethoveno Rondo, Tauterai 
tė Jolanta — su temperamen 
tu ir muzikalumu Mozarto 
Penktosios sonatos I dalį, Kh 
čiūtė Nijolė — rūpestingai Šo 
peno valsą. Kličius Raimundas 
— su drąsa ir gera frazuote 
Beethoveno ištrauką iš Sona 
tos „Pathatiųue“, Pakulytė Sil 
vija švelniai Mozarto Fantazi 
ja D-moll.

Muzikos meno pasiruoši 
mas yra labai nelengvas. Jos 
abėcėlė-gamos, techniški pra 
timai, etiudai — reikalauja 
didelės ištvermės ir nuolatinio 
darbo. Tuomet tik galima pa 
siekti geresnių rezultatų ir kū / 
rinio išpildyme. Taip pat kon ’ 
certo išpildymui reikaiinga di 
dėlė vidujine disciplina. Kad 
dalis mokinių turėjo kai kurių 
nesklandumų, priskirtina sto 
kai patyrimo groti prieš publi 
ką, taip pat išsiblaškymui. 
Taičau, . kaip žinome, 
ir kaip pati Studijos vedėja 
Elzbieta Kardelienė koncerto 
pabaigoje priminė, darnas, dar 
bas ir darbas, ne du kartu ga 
mą reikia skambinti, bet du šim 
tu! Nežiūrint to, gana supran 
tarno nedatekliaus, visi moki 
niai džiugino savo rimtumu, 
gražia laikysena, o svarbiausia 
savo meile muzikai ii dainai, y

Visame šio miesto margumy f 
ne, mūsų lietuviškosios koloni 
jos gyvenimas turi labai kuk 
lią vietą, primityvias sąlygas, 
nedaug publikos, dar mažiau 
atpildo ir labai nedaug vilties 
ateičiai. Tad džiaugiamės Elz 
bietos Kardelienės pasišventi 
mu ir rūpesčiu ugdyti meilę, pa 
garbą ir prisirišimą muzikai ir 
dainai, ir ypač lietuviškąjai mu 
zikai ir dainai. Ir sveikiname 
mokinius, kurie atsispiria šio 
margo, įdomaus, o dažnai ir 
vulgaraus gyvenimo aplinkai, 
ir ryžtasi pagyventi tyroje mu 
zikoje ir dainoje. B. V.

terijai yauta aukų 60.50 dol. 
Nuoširdus ačiū!

Gėrimų bufete, kuris davė 
90.15 gryno pelno ir kuriam 
vadovavo Ig. Varnas, uoliai pa 
dėjo didelis jaunimo rėmėjas 
A. Pauliukas ir gerasis V. Gel 
žinis; rūbinėje patarnavo nuo 
širdusis V. Domeika. Priimki 
te mūsų gilią padėką?

Dėkojame mielajam Gugiui 
už originalų loterijai fantą — 
5 litų monetą!

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms svečiams palyginti skaitlin 
gai atsilankiusiems į šį mūsų į 
vakarą ir tuo būdu efektyviai y 
prisidėjusiems prie mūsų jau 
nimo lietuviško auklėjimo! 
Skautams Remti Dt-jos V-ba. 
• į Lietuvą atvyko grupė uk 
rainiecių 'm i kinti kolchozinin 
kus kukurūzus auginti ir nuitn 
ti. Grupė atvyko iš Odeso rajo 
no.
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BELLAZZI - LA M Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale,

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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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.
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Dr. Roman Pniewski
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.

| SIDE LUXE DRY CLEANERS
1 117—6th AVENUE, LACH INE

z<

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

LIŪDESIO VALANDOJE
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
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.

KREIPKITĖS PAS LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

B Alne
Daromos (vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L I S 

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

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

i ; Montreal, P. Q.. Tel.: DO 6-3884.
::

::
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HAMILTON?
HAMILTONO LN NARIŲ SUSIRINKIMAS

įvyko birž. 21 d. Lietuvių Na 
muose. Jame dalyvavo 72 na, 
riai. turį 53 įgaliojimus ir ats 
tovavę iš viso 259 akcijas.

Pirmąjį metinį susirinkimą 
atidarė v-bos p-kas St. Bak 
šys, paprašydamas narių išsi 
rinkti p-ką ir sekretorių. Vien 
balsiai buvo išrinkti p-kn G. 
Palmer ir sekr. V. Navickas.

Toliau ėjo v-bos pranešimai, 
kurių pirmuoju jos p-ko St. 
Bakšio Liet. Namų apžvalga. 
Ji, be abejo, bus įdomi visiems 
tautiečiams, tad duodame pra 
nešimo santiauką.

Kalbos pradžioje St. Bak' 
nažymėjo, kad savo praneši 

i parinkęs motto, Kuri pade 
savo veikimo pagrindu, bū 

tent vysk. V. Brizgio žodžius, 
pasakytus per Aušros Vartų 
bažnyčios pašventinimą: „Ei 
kime per pasauli gera daryda 
rni“.

Nuo idėjos iki realybės.,
Liet Namų reikalas gyvai iš

A. L I 0 D 2 1 U S, B. L., $ 
$ 

Viešasis Notaras »' 
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. &
Morgičiai. $

Įstaiga: JA 7-5575; $
$ Namų: FU 3-8928.
X 20 King Street East, X
jĮ Hamilton. y

I
; TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
! Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

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

J Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. 
» vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
Is įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2 
t vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. 
J Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

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

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

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
U > 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,
SKYRIAI :

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

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

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

Sav. A. KALŪZA

kilo 1950 m. kada į Hamilto 
ną susirinko daugiau naujųjų 
ateivių. Tais metais buvęs su 
šauktas agr. K. Valaičio pirma 
sis tuo reikalu susirinkimas, 
bet dėl aštraus pobūdžio nieko 
pozityvaus nedavęs. Kiek vė 
liau salės klausimą bandė sp 
ręsti N. Zabulionis, nupirkęs 
„Dainavą“, bet po kelių metų 
vėl ją pardavė. 1954 m. inicia 
tyvos ėmėsi K. Baronas . LN 
reikalu sušauktas susiimkimas 
turėjo 125 dalyvius ir išrinko 
Laikinąją LN V-bų šios sūdė 
ties: G. Palmer 89 baisais, J.
Valevičiui 876, K. Baroną 78 
b. B. Kroną 78 b., St. Dalių 67 
b. ir VI. Antanaitį 56 b. Kandi 
datais likę 6, kurių paskuti 
niuoju St. Bakšys, tegavęs 18 
balsų. Padėkojęs buvusiai lai 
kiliajai LN v-bai, kad ji palai 
kė šią idėją dvejus metus gy 
vą, St. Bakšys pasidžiaugė, kad 
5 jos nariai yra pirmųjų dabar 
tinių narių tarpe tik du pasi 
traukę.

Prisiminęs, kad dabartinė 
LN v-ba gavo pradžią 1956 m. 
sausio 15 d. tuo reikalu saukta 
me Bendr. susirinkime, kuria 
me tedalyvavo tik 27 asmens.

S-mas išrinko pirmąją LN 
v-bą, duodamas jai pilnus įga 
liojimus, šios sudėties: St. Bak 
šys, Alf. Paukštys, Vi. Zauka, 
VI. Stabingis ir J. Blekaitis. 
Tai buvusi pirmoji mažytė gi 
lė, iš kurios išaugęs dabartinis, 
nors dar jaunas, bet stiprus L 
N ąžuoliukas. V-bų sąstatai 3- 
jų metų bėgyje keitėsi, Bet pa 
tys LN ėjo pilnu ir užtikrintu 
žingsniu į priekį, ir šiandien 
mes patys galime gėrėtis tuo 

laimėjimu, kurį atsiekėme mū 
su sunkiu darbu, pavyzdingu 
gu susiklausymu ii dideliu 
viens kitu pasitikėjimu.

LN 3-jų metų apžvalga
Pirmoji V-ba savo sudėtį pa 

didino iki 25 narių. Atidaro 
muoju koncetru Brant - Inn 
1956 m. geg. 21 d. puikiai už 
sirekomenduoja visuomenei ir 
sukelia pirmąsias lėšas 857.88 
dol. Baigiantis 1956 m. N. Fon 
das jau turėjo 1 1,796.22 dol. 
Šiandien, po 3-jų metų LN yra 
apjungę:

11 nar. po $1000 viso $11.000
1 nar. po $ 100 viso $ 400 

13 nar. po $ 500 viso $t>,500
1 nar. po $ 06 viso $ 400
3 nar. po $ 300 viso $900

43 nar. po $ 200 viso $8,600 
347 nar. po $ 100 viso $34,700 
L. Namų Fondas viso $1,200 
Iš viso 420 nar. sumoje $64,000

Per trejus metus buvo išsto 
ję ir sugrįžo 4 nariai su $400.

Per tą pat laiką išstojo 12 
narių atsimdami $2,800.

P-kas pažymėjo, kad pasi 
traukusieji tesudare 2,9% vi 
su narių ir kreipėsi į narius su 
patarimu nedaryti pagrindinės 
klaidos — neužšaldyti savo pi 
nigų patiems, sau tas dažnu at 
veju valdančiuose organuose 
paskatina nesiskaitymą, netau 
pumą, o kartais ir blogą valią.

Baigdamas LN vidaus ap 
žvalgą St. Bakšys karštai pa 
dėkojo St. Uikiui — savano 
riui-kūrėjui ir J. Steibiiui, nu 
rodydamas juos, kaip du di 
džiuosius LN švyturius, kurie 
patikėjo tūkstantines sumas 
svetimoms -ir nepažįstamoms 
rankoms, kada dar Liet. N? 
mai buvo labai problematiški.

Didieji sunkumai LN darbe
Didžiausia kliūtimi pradžio 

je šio darbo buvo mūsų nepasi 
tikėjimas viens kitu. Šiuo metu 
ji jau žymiai sumažėjusi. Kitas 
labai stiprus priešiškas LN 
frontas pasireiškiąs dar ir da 
bar šiomis svarbiausiomis kryp 
timis:

a) puolimas, nukreiptas prieš 
valdomųjų organų atskirus as 
menis, primetant jiems piama 
nytus kaltinimus, b) sąmonin 
gu nesidėjimu į Liet. Namus, 
c) Liet. Namų ignoravimu, d) 
pastangomis perimti Liet. Na 
mus į privačią kontrolę, e) pa 
stangomis paversti LN biznio 
namais pilna to žodžio prasme.

Šios klūtys bus ir ateityje. 
Jas visada lengvai nugalėsime, 
jei seksime LN darbą ir daly 
vausime susirinkimuose.
Liet. Namai ir VI Liet. Diena,

Su dideliu skausemu tenka 
apgailestauti LD K-to nutari 
mus, visiškai išjungusius LN 
iš šios šventės. Pasekmėje to į 
Hamiltono puikia koloniją įpil 
ta tiek daug tarpusavio antago 
nizmo ginčų, ko ši graži vend 
ruomenė jau senokai nematė. 
Kaip pavyzdį objektyvaus gal 
vojimo, p-kas paskaitė ištrau 
ką iš „NL" 25 nr. tilpusiu str
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Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585
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Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Sclicitors,

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yongc) \
Toronto 5, Ont. '

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978
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(
A.E. McKAGUEl

Barrister and Solicitor j
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, &
TORONTO 1, Ontario. $ 

aipsnio „Opiausis šių dienų 
klausimas”.
Liet. Namų dvasinė stiprybė.

LN idėjos galia glūdi jos pla 
tume, o jos praktiško jgyvendi 
nimo jėga išplaukia iš teisingų 
pamatų. Jais yra tiesa, sąžinin 
gumas, pareigingumas, atviru 
mas ir aktyvus darbas. Į Liet. 
Namus mielai laukiamas kiek 
vienas lietuvis, nesikišant nei 
į jo asmenišką gyvenimą, nei į 
jo pažiūras. Kol Liet. Namai 
laikysis šių pagrindų, būkime 
tikri jų greitu augimu, nežiū 
rint to, kad ir didžiausias kliu 
tis jie sutiktų.

Einamieji reikalai.
Padėkojęs buvusiems ir esą 

miems LN tarnautojams, jis 
prašė visus narius nors kartą 
į vieną ar du mėnesius aplan 
kyti savąjį kiną Delta. Tuščio 
je krautuvėje’ būtų galima ati 
daryti savąjį kooperatyvą, jei 
apie 200 narių pasižadėtų kas 
mėnesį išpirkti už 40 dol. pre 
kių.

Paminėjęs, kad paskolos šė 
rų tėra parduota už 2000 dol., 
jis prašė narių savo santaupas 
laikyti Liet. Namuose, kurias 
galima atsimti per mėnesį lai 
ko ii už jas mokama 5%.

Perspektyvos ateičiai
Ligšiolinė LN eiga parodė, 

kad ateinančių 3—5 metų lai 
ke mes galime atsiekti gražaus 
laimėjimo — liet, kultūrinio ir 
ekonominio centro. Dar turi 
me apie 500 dirbančiųjų lietu 
vių, kurie į šį darbą nejsijungę.

St. Bakšys kvietė visus tau 
tiečius ir ypač mūsų kolonijos 
inteligentiją apvaldyti savo tuš 
čias ambicijas ir jungtis Į tą 
didelį tautinį darbą.

Baigdamas pranešimą St. 
Bakšys padėkojo visoms buvu 
sioms ir esamai v-bai už darnų 
bendradarbiavimą įr 'visiems 
LN nariams už pasitikėjimą. 
Už savo padarytas klaidas, ktr 
i ios buvusios ne iš blogos ' 
lios, jis nuoširdžiai atsiprašė. 
Priminęs savo kaip p-ko LN 
darbe įkyrumą tautiečiams, jis 
pabrėžė, kad be to LN įsigyji 
mas būtų buvęs neįmanomas. 
Kaip atpildą už tą įkyrumą jis 
šiandien atiduodąs nariams L. 
Namus jau puikiai stovinčius 
ekonomiškai ir pardavimo at 
veju duodančius didoką inves 
tuotų panigų padidėjimą... Pra 
nešęs, kad V-bos p-kas ir V- 
ba atsistatydina, jis piašė susi 
rinkimą išrinkti naujus vald. 
organus.

Po p-ko St. Bakšio praneši 
mo ėjo kiti dienotvarkės punk 
tai, kurių sprendimus pranešiu 
skaitytojams vėliau. Sk. St.

ATOMINĖS BOMBOS
pagadino orą, taip sako Hamil 
tone pradėję vasaros atostogas 
dirbantieji. Ir ne juokais ruo 
šiasi rašyti laiškus įvairiems 
mokslininkams dėl bandymų 
sustabdymo. Nes eidamas j gat 
vę turi užsivilkti gerą vilnonį 
megstuką arba nuo lietaus pl< 
čių.

Bet, tikėkime, kad Hamilto 
ne. vis dėlto, tokių pacifistų 
kaip Londone, nebus ir tuo pa 
čiu Nikitai nereikės rankų 
trinti iš džiaugsmo, — o oras 
ir savaime atšils. Z. P.

MOKSLO METAMS
einant prie pabaigos, dalis be 
simokančio lietuvių jaunimo 
įvairiose mokyklose Hamilto 
ne bei kituose miestuose, jau 
pradeda grįžti vasaros atosto 
gų pas savo tėvelius. Vieni 
grįžta su linksmomis šypseno 
mis veiduose, kiti — su paniū 
rūsiais veidais, dėl vienokios ar 
kitokios nesėkmės.

Tačiau visiems linkėtina gra 
žiu ir šiitų atostogų ir naujo 
ryžto kitiems mokslo metams.

Z. P.

r
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) DRAUDIMAI

ų Automobilių, namų,

I
 gyvybės ir k t.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

I
 PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

n 49 Cameo Cres., 
Toronto 9. Ont.

WINNIPEG, Man.
WINNIPEG© APYLINKĖS 

KRAŠTO
balsavimo rezultatai:

V. Šmaižienė 29, Pr. Matu 
lionis 27, Kardelis J. 24, A. Ša 
poka 22, Eug. Federavičienė 
22, P. Januška 21, Alg. Šlap 
šys 18, Simanavičius J. 18, Ažu 
balis P. 17, Juozapavičius St. 
16, Sungaila J. 16, Rudinskas 
Pr. 15, Anysas M. 14, Liudžius 
A. 14, Aušrotas Vyt. 13, Užu 
pis V. 12, Vaidotas V. 11, Ale 
liūnas A. 11, Bakšys St. 10, Če 
pas S. 10, Dalius St. 10, Indre 
lienė O. 10, Mikšys J. 10, Vai 
čeliūnas J. 10, Vasys V. 9, St 
razdas J. 9, Preikšaitis J. 9, Lu 
koševičius P. 9, Andukavičius 
Alg. 8, Baronas K. 8, Navike 
nas J. 8, Andruškevičius A.

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

komanda, kuriai „ant kulnų“ 
lipa. . . Plungės linų Audiniai, 
kurie nepriklausomybes mt 
tais, beveik jokios roles lutbo 
1° gyvenime nevaidino, kai 
tuo tarpu Kybartai kurie žai 
džia tik Lietuvos B klasėje 
(Kybartų Nemunas, anksčiau 
buv. Sveikata) ir lenteieje yra 
prie pat uodegėlės pabaigos. 
Tuo tarpu Vilniaus Spartakas, 
žaidžiąs Sov. Sąj. B. klasėje, 
lentelėje atsidūrė dešimtoje 
vietoje, surinkęs iš devynių 
rungtynių, septynius taškus, 
(tiek pat ir latviai) kai tuo tar 
pu estai, iš tiek pat rungtynių, 
turi devynius taškus.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Liepos 4—5 d. d. Maskvoje 

įvyksta didelės lengvosios at 
ietikos rungtynės, kurios tikru 
moję bus kartu ir atrankinės 
varžybos, sudarymui SS rink 
tinės, lengvosios atletikos *ung 
tynėms prieš JAV. Iš Lietuvos 
j Maskvą tapo pakviesti J. Pi

KOVO ŽINIOS
Vilniečių Joninėse buvo ir 

sporto varžybos. Hamiltono 
jaunių krepšinio komanda pra 
laimėjo Ročcsterio Sakalui 39 
:44, o lauko tenisininkai bu 
vo įveikti Toronto Vyčio 1:2.

— Šeštosios Kanados LD 
proga Įvyksta pirmosios krep 
šinio rungtynės tarp JAV ir 
Kanados lietuvių rinktinių. Šių 
rungtynių pravedimas jau pa 
vestas Hamiltono Kovui. JAV 
lietuvių rinktinė bus atstovau 
jama tų paičų žaidėjų, išvyks 
tančių Į P. Ameriką.

APIE VALDINĮ GYDYMĄ
Hamiltone vienoje linkimi 

nėję kalboje į Ontario parla 
mentą, konsv. parlamentaras 
iš Toronto, tarp kitko pasakė, 
kad konservatorių įvestas v. 
dinis gydymas ligoninėse esąs 
„geriausias pasaulyje”.

Apie tai galėtų daugiau paša 
kyti tas, kuriam jau lek^ rei 
kalų turėti su ligonine jau da 
bar ir prieš įvedant valdinį gy 
dymą.

Šių eilučių autoriaus šeima 
turi reikalų su ligoninėmis kas 
met ir taip jau apie astuoni 
metai. Todėl drąsiai gali paša 
kyti, kad dabartinė valdinė gy 
dymo sistema yra bloga, Gal 
būt, kad gera tik tiems, kurie 
išviso dar nėra buvę ligoninė 
je, arba, kad ir sirgo, bet tu 
rėjo galimybės visada pasinau 
doti taip vad. „private room“, 
kas yra neprieinama mažai už 
dirbančiam.

Tikiu, kad kada nors ateity 
je ir bus geriausias gydymas 
Kanadoje .negu kur nors kitur.

Z. P-kas.
Red. pastebi, kad iš šio ap 

rašymo vis dėlto neaišku, ko 
dėl gydymas negeras?

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve |

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

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. £Darbo valandos:Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vaki. <>

» Trečiad. ir ketvirt. nuo 10-—12 vai. ryto. Vak. uždardi 4 
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. |

\ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

RINKIMŲ Į KLB-NĖS IV-TĄ 
TARYBĄ
8, Augustinavičius P. 7, Jasine 
vičius J. 7, Miceika VI. 7. Plei 
nys J. 7, Andruškevičius K. 7, 
Borevičius J. 6, Balzaras L. 
5, Bazalykas A. 5, Budreika P.
5, čuplinskas E. 5, Gustaitis
J. 5, Kšivickas J. 5, Mališka 
Iz. 5, Rimkus J. 5, Sakalas B.
5, Krištolaitis J. 5, Kęsgailą S.
4, Kvedaras Pr. 4, Augustina 
vičius St. 3, Dvilaitis J. 3, Man 
glickas J. 3, Saplys Br. 3, Au 
gaitis P. 2„ Narušis E. 1 ir Sta 
bačinskas V. 1.

Iš viso balsavo 48 asmenys. 
Du balsai neteisingi, nes išbal 
suoti už virš 30 asmenų.

K. Strikaitis,
Rinkimų Kom. Sekretorius.

Baimių 111. U1BW..TOWW................ ... .......... - . I .JIM

pynė, A. Baltušnikas, B. Žala 
gaitytė ir A. Varanauskas.

Geriausi Lietuvos metikai— 
B. Zalagaitytė, A. Varanaus 
kas, A. Baltušnikas spaudoje 
nusiskundžia, kad jų darbo są 
lygos yra labai blogos, nes at 
vykę į Kauno Kūno Kultūros 
stadioną, jie randa jame besi 
treniruojančius futbolininkus, 
rankininkus, o taip pat patys 
metimo sektoriai yra nepavy 
dėtinoje padėtyje, šie meiste 
riai siūlo praplėsti stadiono ri 
bas 50—60 m j rytinę pusę, 
ąžuolyno linty, užtikrindami, 
kad dėl to nenukentėtų nei ai 
kštyno vaizdas, nei gamtos pu 
puošalas — pats ąžuolynas..

Meškeriotojų varžybose tarp 
Vilniaus, Kauno ir Talino mė 
gėjų daugiausia lydekų suga 
vo kaunietis Bružas, kai tuo 
tarpu didžiausią lydeką, sveren 
čia 4,5 kg., ištraukė vilnietis 
Ažukaitis. Komandiškai nuga 
Įėjo Kaunas.

WATERBURY, CONN.
Birželio mėn. 8 d. Balfo sk. 

vadovybė surengė šeimyninę 
gegužinę Dr. Vileišio sodyboj. 
Parengimas davė 250 dol. gry 
no pelno.

Birželio 14 d. bažnyčioj vy 
ko rinkliava Balfo reikalams. 
Surinkta per 200 dol.

Šiais metais Balfui vadovau 
ja Dr. Ksavera Žilinskienė. M.

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO 
įvykių minėjimas Waterbury 
įvyko birželio 13 d. Tai dienai 
pritaikytą puikią kalbą pasakė 
SLA pirm. p. Dargis iš Pitts 
burgh, Pa.

Tik tenka apgailestauti, kad 
vis mažėja dalyvių skaičius pa 
našiuose jninėimuose. Taip 
greit imame pamiršti. . .

Aukų Altui surinkta apie 
200 dol. M.

BAIGĖ MOKSLUS
Ir šiais metais būrelis Water 

buriečių baigė studijas ir gavo 
diplomus (bachalor) :

Ston universitete —
Nijolė Kudirkaitė,
Anna Matijošaitytė,
K. Katilius — bizn. adm.
G. Vildžius.
Danbury College —
Irena Kleinaitytė, muzic ėdu 

cation,
F. Smolskytė, elementarj 

education.
Tenka pastebėti, kad N. Ku 

dirkaitė, kaip gabi studente, 
gavo stipendiją Sale universl 
tete tęsti studijas magistro 
laipsniui.

Irena Kleinaitytė nuo rug ė 
jo 1 d. pradės darbą kaip mi.zi 
kos - dainavimo mokytoja Dob 
bs Farry netoli New York, ia 
bai gražioj vietovėj. Ivl.

L. Bendruomenės apylin.l.., 
valdybos rengiama metinė g e 
gužynė įvyko Dr. P. Vikrio 
sodyboj, Allerton Rd, 
bury..
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Visi j Montrealio L. K. M. Šaulių Kuopos

įvykstančią š. m. liepos mėn. 5 d.
p. p. Skruibių ūkyje, Pont Fortune

Programoje:
Prizinis šaudymas, žaidimai, šokiai, loterija, bufetas 

ir žvejų varžybos.

Vietovė pasiekiama vykstant iš Montrealio 1-7 Ottawos 
keliu iki Pont Fortune.

HAMILTONO SKAUTŲ STOVYKLA
numatytos įvairios skautiškos 
varžybos tarp atskirų vietovių. 
Taip pat liepos 4 d. po pietų 
ten pat įvyks skautų 1 ėmėjų 
rengiama gegužinė. Hamilto 
no visuomenė kviečiama atsi 
lankyti ir padrąsinti mūsų 
skautus varžybose ir pasilinks 
minti gegužinėje.

Liepos 4—5 d. d. Port Wel 
$ ler, prie St. Catharines įvyks 
v ta skautų stovykla, kunoje da 

lyvaus Toronto, Rochesterio, 
£ Niagaros pusiasalio skautai. 
X Vyksta ir Hamiltono skautai 
£ ir skautės. Jūrų skautai plau 

kia savo laivu. Stovykloje

PIRMUOJU BAIGĖ 
HIGH SCHOOL

Įžanga 50 centų.
^(Skaitykite kronikoje atskirą šaulių gegužinės informaciją).
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MONTREALIO
ŠAULIŲ GEGUŽINĖS 

INFORMACIJA
Visiems tautiečiams, 

tantiems j Montrealio 
gegužinę liepos 5 d. p. 
ruibių ūkyje, žinotina:

Vietovė pasiekiama
tant iš Montrealio senuoju Ot 
tawos keliu Nr. 17, visą laiką 
laikantis dešinės. Pravažiuoti 
Dorion, už Rigaut miestelio 
Prie pp. Skruibių sodybos bus 
iškelta tautinė vėliavėlė.

Norintiems vykti aucobu 
sais, iš Montrealio į Pont For 
tune autobusas išeina 8.30 ir 
13.30, grįžta pro p. p. Skruibių 
ūkį 11, 15 ir 17 vai.

Gegužinės programoje pirmą 
kartą Įvyks meškeriotojų var 
žybos. Bus premijuojami už 
didžiausią svorį ir daugiausiai 
sugavusieji. Varžybų laikas: 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. pp. 
J Šafuctymo laimėtojams yra 
skirtos vertingos dovanos.

Žaidimuose virvės traukime 
nustatyta šešių asmenų koman 
da, komandų skaičius neribo 
tas. Laimėtojams skirta dėžė 
alaus. Bėgimuose maišuose bus 
premijuojami taip pat.

Bufete bus laikomi tik leng 
vieji gaivinantieji gėrimai, 
veiks loterija ir graži tautinių 
motyvų šokių muzika.

Šaulių ^kuopos valdyba vi 
sus maloniai kviečia apsilanky 
ti j tradicinę, nuotaikingą lietu 
viškoje aplinkumoje ruošiamą 
gegužinę.

DIDELES UKRAINIEČIŲ 
IŠKILMES TORONTE

ruošia Ukrainos išvadavimo ly 
ga liepos 5 d. parodų lauko te 
atre. Bus paminėta 300 metų 
nuo mūšio prie Konotopo, kur 
buvo sumušta Maskvos kariuo 
menė ir 250 metų nuo mirties 
Ukrainos hetmano Mazcpos, 
kuris bandė Ukrainą išvaduoti 
iš Maskvos priklausomybės ir 
už tai Maskvos buvo nužudy 
tass.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
parapijos vasarvietėje Spring 
hurste statomi jaunimui n. 
mai. Pastate bus 14 kambarių 
ir bendras poilsio kambarys. 
Pastatas bus prie parko, ku 
riuo galės naudotis ir lietuviai.
• Šv. Jono bažnyčioje sutuok 
ti žinomi Toronto spot liniukai 
— vytiečiai Onutė Kriaučių 
naitė su Juozu Balsiu. Vaišes 
iškėlė jaunosios tėveliai savo 
namuose. Dalyvalvo gausi gi 
minė vietoje n iš JAV. Jaunie 
siems buvo įteikta daug gra 
žiu dovanų.
• Šį savaitgalį 70 Toronto 
sportininkų išvyksta į Cleve 
landą, kur vyks Š. Amerikos 
Lietuvių Spoitinių Žaidynių va 
saros varžybos.
• 77 Vasario 16 gimnazijai reni 
ti būrelio vadove, vietoje atsi 
sakiusio dėl laiko stokos vade 
vo p. Usvelto, apsiėmė būti Rū 
ta Bleizgyte.
• V. T. Judzentavičiūtė Toron 
te pradėjo dubti Pilietybės sky 
riuje. Jos tel.: EM 3-1211.
• Vilkaviškio gimnazijos 1944 
metų abiturientai šaukia susi 
rinkimą Toronte rugsėjo 5;—6 
dienomis.
• Architektas dr. 
čius MNP seserų 
ir vaikų darželiui 
mų projektą.
• Ateitininkų vasaros stovyk 
la, drauge su Hamiltono sky 
rium, bus Wasagoje liepos 18- 
28 dienomis.
• Prieauglio susilaukė Aldona 
ir Anicetas Lukošiai ii Irena 
ir Stepas Vai aukai, — ao< šei 
mos dukrų.
• Kun. P. Ažubalis sutuokė 
Dalią Gocaitę su Edvardu Kaz 
lausku.

LIKVIDUOJA TAUTINJ 
RADIJĄ

SFRB, kurios paslauga nau 
dojasi ir lietuvių valandėlė, at 
sakė tautinėm mažumom patar 
navimą. Tautinės valandėlės, 
atsidūrusios be radijo stoties, 
įieško išeities. Geriausia būtų, 
kad jos pačios stotį suorgani 
zuotų, bet tiūksta iniciatyvos 
ir jai kapitalo. Dar nežinia, su 
kurio miesto stotim bus susi 
tarta.

Ta pati beveik būsena yra ir 
Montrealyje, bet čia bandoma 
suorganizuoti viszi nauja sto 
tis. Atrodo, kad tai pasiseks.

KARALIENĖ ELZBIETA
Toronte lankosi birželio 29— 
30 dienomis. Karalienė, lydi 
ma princo Pilypo, važinės per 
miestą ir tuiės čia miesto pri 
ėmimą.

Iš čia karalienė vyks į Čika 
gą, o j Kanadą grįš liepos 8 d. 
Liepos 9 d. ji lankys Albertą, 
liepos 10—18 d. Britų 
biją, liepos 20—23 d. 
chevaną, liepos 23—25 
nitobą, liepos 27—29 
Brunswicka, liepos 30—31 d. 
N. Scotią.
• Pakrikštytas Juozas Jonas 
Bagdonas.

JONINIŲ
DEMONSTRACIJOJE, 

kuri šiemet buvo Jono Baptis 
to dr-jos suruošta, Jūrų kelio 
titulu, dalyvavo ir lietuviai. 
Lietuvių vežime, kuriuo rūpi 
nosi A V Klebonas T. J. Bore 
vičius, SJ, buvo Vilniaus Tri 
jų Kryžių kalno vaizdas su gi a 
žiais įrašais prancūzų kalba. 
Visas vežimas buvo apjuostas 
plačia trispalve. Prie trijų kry 
žiu, kurie buvo paruošti daili 
ninko J. Aktsino projektu ir p. 
J. Dalmanto meistriška pagal 
ba, stovėjo bei sėdėjo lieiuvai 
tės pasirėdžiusios tautiškais 
rūbais. Televizorius labai pa 
lankiai apie lietuvius atsiliepė. 
MIRĖ TAURUS LIETUVIS

Netikėtai šeštadienį, nuėjęs 
i darbą, Jonas Bilevičius pasi 
juto blogai ir jokia pagalba ne 
padėjo išgelbėti jo gyvybę.

Jonas Bilevičius buvo vyrės 
nės kartos ateivijos, bet buvo 
toks tyras ir sąmoningas lietu 
vis, kaip krikštolas. J. Bilevi 
čius turėjo šviesų protą n gra 
žiai orientavosi politiškai. O 
ponia Anė Bilevičienė, žino 
ma, tikra Jono gyvenimo drau 
gė ir šeimos širdis. Būdama są 
moninga lietuve, ji veikliai da 
lyvauja lietuviškame tautinia 
me darbe ir jų duktė stud. Mil 
da, labai gražiai išauklėta, są 
moninga ir veikliai dalyvauja 
lietuviškame tautiniame darbe. 
Labai apgailestaujame peranks 
tyvų šiai tauriai šeimai likimo 
smūgį ir nuoširdžiai užjaučia 
re netekimą šeimos galvos.

Jono Bilevičiaus palaikai lai 
dojami per Šv. Kazimieio baž 
nyčią antradienį, birželio 
dieną,

NEPR. LIETUVA 
ATOSTOGAUS

liepos 19—25 dienomis, tat 
pos 19 — 26 savaitę NL neiš 
eis. Visi interesuoti paskelbi 
mu žinių, skelbimų ir t. t., šita 
turėti prašomi galvoje ir tas 
žinias atsiųsti savaite anksčiau 
išeinančiam numeriui.

MALONI STAIGMENA 
VAIKUČIAMS

mūsų Seselės maloniai sutiko 
padaryti vasaros aikštelę vai 
kučiams 2, 3, 4 ir 5 pradžios 
mokyklos skyriaus. Aikštelė 
veiks antradieniais ir ketvirta 
dieniais nuo 2 vai. po pietų. Ai 

1 kštelė prasidės jau antradienį.
Registruotis pas Seseles telefo 
nu PO 6-9397. Tėvai nuošir 
džiai kviečiami pasinaudoti šia 
puikia proga leisti vaikučiams 
tas valandas praleisti gražioje 
lietuviškoje aplinkoje. (AV).
• Komp. St. Gailevičius su 
žmona pirmadienį pei Montrt 
alį laivu išplaukė į Europą, kur 
praleis 2 mėnesius. Pirma su 
stos Londone, kur tun gimi 
nių, po to persikels į kontinen 
tą ir lankys Belgiją, l'rancūzi 
ją, Vokietiją.
• P. Vaškelis, torontictis aka 
demikas, šį savaitgalį lankėsi 
Montrealyje.
• Inž. V. Mačikūnas su šeima 
iš Niagara Falls šį savaitgalį 
viešėjo uošvijoje Monlivaly, 
pas pp. Žąkevičiys. Įš Montrx 
alio pp. Mačikūnai išvyko į 
New Yorką. Jie JAV praleis 
atostogas, o grįždami į darbą, 
vėl žada užsukti į Montreal}.
• Šipelis, buvęs montrealie 
tis, bet dabar gyvenąs Cikago 
je, dabar lankosi Montrealyje 
ir vieši pas pp. Makauskus.

g
$ Eduardas Matulevičius is 
A penkiasdešimt su viršum bai 

gūsių Willbrord High School, 
išėjo pirmuoju, su augščiausiu 
pagyrimu ir stipendija eiti augs 
tuosius mokslus. Jis šiemet sto 
ja augštųjų mokslų į McGill 
universitetą. E. Matulevičius 
yra taip gi gabus sportininkas 
ir pasižymėjęs sporte, o taip gi 
gabus ir muzikai ir sėkmingai , 
muzikuojąs. E. 'Matulevičius 
yra sūnus verdunietės p. Ma 
tulevičienės, dabar Ponų And 
rijauskų.
JONINĖS MONTREALYJE 
kaip kasmet, buvo suruoštos 
KLKMD-jos Aušros Vartų sa ’ 
Įėję. Joninių minėjimą atidarė 
pirmininkė p. Zubienė ii pa 
kvietė Pr. Rudinską vesti visą 
Vakarą. Pr. Rudinskas, pasvei 
kinęs Jones ir Jonus, pakvietė 
pasisakyti KLKMD-jos pirm, 
p. Zubienę, kuri pasveikino vi 
sus Jonus ir Jones, o Klebonui, 
Tėvui Jonui Borevičiui, S. J., 
kurio intencija buvo parengi 
mas, įteikė dovaną. Lituanisti 
kos Kursų vardu Globėją kun. 
J. Borevičių pasveikino Kur 
sų Dir. Dr. H. Nagys ir Insp. 
Br. Lukoševičienė, įteikę ir do 
vaną; jie taipgi pasveikino ir 
Kursų mok. Joną Kardelį, ap 
dovanoję rašymo priemone. 
Originaliai savo kapelioną J. 
Borevičių pasveikino ML.D Te 
atras, kurio kvartetas t B. Pū 
kelevičiūtė, L. Barauskas, K. 
Veselka ir A. Urbonas) padea 
lamavo, chorų pritardami, Jo 
ninių nakčiai pritaikytą mono 
logą ir pražydusį „paparčio žie 
dą" įteikė varduvininkui. Po 
to sekė organizacijų pateikšti 

' sveikinimai, akomponuojami 
arba dovanų arba gėlių. skautų 
(V. Piečaitis ir S. Pakulytė), 
parapijos choras (A. Urbonas 
ir p. Kerbelienė), Akademinio 
Sambūrio (Dr. H. Nagys), Pa 

, rapijos K-to vardu p. Kličius, 
„Lito" direkt. D. Jurkaus, 
Mokyklų K-to vardu p. Ali 
nauskas ir p. Gedvilienė, treti 
ninkių vardu p. Motuzienė. Tė 
vas Jonas Boievičius padėkojo 
už sveikinimus ir dovanas. Dar 
tarė žodį Seimelio Prez. pirm. 
J- Malaiška ir red. J. Kardelis. 

" Po to sekę loterija ir šokiai.
Žinoma, sveikinimai vyko prie 
gerai paruoštos vakarienės 
stalų, muzikos ir gerų vaišių. 
Kadangi į Joninių balių atsilan 
kė daug žmonių, tai buvo gera 
nuotaika ir vakaras praėjo nau 
dingai ir gražiai.

LIETUVIŲ PREKYBOS
B-vės Londone, Anglijoj, atsto 
vas Montreal}, Aug. Mylė pra 
neša gerb. klijentams, kad yra 
gauti nauji medžiagų pavyz 
džiai, standartiniam siuntiniui 
j Lietuvą. Prašome, 
skelbimą „N. L.“’.

Besiruošiantieji 
siuntinį namiškiams, 
paskambinti UN 1-1175.

(88®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®* • Federalinė valdžia Montrea 
lio uostui plėsti ir tobulinti pa 
skyrė 57 mil. dol.
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją j Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus; medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 

tuotai apdrausti.
Teirautis: HU 6-1479.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Pro 
atli

TURIME NAUJĄ PRAKT1 
KUOJANTĮ LIETUVĮ 

GYDYTOJĄ
Montrealio Universiteto 

fesorius Dr. V. Pavilanis
ko gydytojo stažą ligoninėse 
ir gavo visas gydytojo teises 
be egzaminų. Liepos 1 dieną 
Prof. Dr. Pavilanis su šeima 
išvyksta pailsėti į C. Cod. Su 
grįš po mėnesio ir tada vaka 
rais pradės priminėti pas save 
ligonis. Apie tai bus parašyta 
plačiau kai Daktaras sugrįš iš 
atostogų.

GRAŽIOS VESTUVĖS
šeštadienį, birželio 27 d. Šv. 

Kazimiero bažnyčioje susituo 
kė Montrealio visuomenininkų 
pp. J. Trumpų sūnus inž. Wal 
teris Trumpa su Rita Barko. 
Po šliūbo buvo šaunus balius 
Bukarešto svetainėje,, kur da 
lyvavo per 100 svečių, gražiai 
jaunavedžius pasveikinusių, su 
gražiomis ir brangiomis dova 
nomis ir linkėjusių jiems lai 
mingo šeimos gyvenimo. Jau 
nieji povestuvinės kelionės iš 
vyko į JAV. Sveikiname pp. 
Trumpas su ' sūnaus vestuvė 
mis ir jaunavedžiams imkime 
laimingo gyvenimo.

' DR. J. Š E M O G A 5 j 

' • Office 5441 Bannantvne iOffice 5441 Bannantyne ' 
(kamp. Woodland) ! !

Verdun. Tel. PO 7-3175. i i
Priėmimo valandos:

pirmadienį ir ketvirtadienį; ; |
7 — 9 p. m. ‘ ' į

antradienį ir penktadienį ' i \

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. X 
šeštadienį 11—1 p. m. X 
arba pagal susitarimą. 8 
Namų tel. PO 6-9964 $

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA <
Pacientai priimami iš <

anksto susitarus J
9 a. m, — 10 p, m. ;

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

(kampas Woodland) *
Tel.: PO 8-4547 J

Namų: PO 8-0496 i

%

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

30

Dr.E.Andrukaiti8
’ 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

A. Kulpavi 
vienuolynui 
paruošė na

Kolurn 
Saskat 
d. Ma 
d. N.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

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

I augštas, 11 kamb.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ADVOKATAS
|STASYS DAUKŠA, LL. D. j
| Suite 25—26 «
| 152 Notre Dame St. E. $ 
S UN 1-8933 $

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Rea.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570 i

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
Tel.: A V 8-3115.

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

I NOTARAS t
i MILTON W. WINSTON,!

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

lie

žiūrėti

pasiusti 
prašomi

• Tėv. J. Aranauskas, SJ, iš 
vyksta pastoraciniam darbui į 
Ontario. Montrealin gijši lie 
pos 29 dieną.
• Tėv. St. Kulbis, SJ, išvyks 
ta kapeliono pareigoms į neo 
kanadiečių stovykją. Su juo vy 
ksta ir 20 berniukų, kurie šio 
je stovykloje sudarys specia 
lią lietuvių grupę. Ši 
baigsis liepos 13 d.
• Šis yra pirmasis 
penktadienis, skirtas 
Dieviškosios Širdies 
Tą dieną šv. Mišios A. V. baž 
nyčioje bus tik vakare 8 vai.
• Liepos ir rugpjūčio
siais A. V. parapijos raštinė 
veiks: rytais nuo 9 —12 vai., 
vakaraiss nuo 7—9 vai.
• P, Sabatavičiūtei, kuri te 
ka už A. Gurklio, suruošta gra 
ži priešvestuvinė staigmena.
• Ponas Vaišvila iš New Yor 
ko viešėjo pas pp. Dargius.
• Skautai stovyklauja nuo lie 
pos 12 dienos iki 19 d. Rowdo 
ne. Norintieji dalyvauti stovyk 
loję prašomi Registruotis pas 
draugininkes ir draugininkus.
• Juozas Gražys LaSalėj, 5 
Avė stato namus. Įsigijęs čia 
vietų statybai, jis yra ssuproįek 
tavęs didesnes statybas.
• Jonas Šulmistras Crawford 
parke pardavė didelius namus 
ir projektuoja naujas statybas.
• Jacques Cartier tiltas iš per 
jį važiavusių 1958 metais su 
rinko du mil. šimtą penkis tū 
kstančius dol., o jo aptarnavi 
mui išleista 354,000 dol.

stovykla

mėnesio 
Kristaus 

garbei.

mene

6-JI LIETUVIŲ DIENA
Atkelta iš 1-mo puslapio, 

maciją. Pasilinksminimas pra 
sidės G vai. vak. ir šokiams 
griež astuonių asmenų oi kęst 
ras, ved. V. Bahecko.

Krepšinio rungtynes tarp 
JAV ir Kanados lietuvių vyrų 
ir moterų rinktinių įvyks Ha 
miltono mergaičių katedros 
gimnazijos saleje (Main St. 
Easta ir kampas Grant St.), 
kuri išnuomota už 30 dol. Salė 
talpina per 300 žiūrovų. Rung 
tynės numatomos 2 vai. po p.

Sekmadienio iškilmes bus 
pradėtos pamaldomis lietuvia 
ms katalikams Hamiltono Kate 
droje. Jas celebruos J. E. vysk. 
Brizgys ir pamokslą sakyti pa 
kviestas prel J. Balkūnas.

Lietuviams evangelikams pa 
maldas laikys svečias iš Čika 
gos kun. A. Trakis.

Palace kinas, kurio išdegė 
visas vidus, iki rugsėjo mėn. 
bus atremontuotas. Tačiau ki 
no vadovybė pakėlė u pačią 
kainą iki 450 dol. aiškindama 
tuomi, kad po remonto, tas ki 
nas bus moderniškiausias vi 
soje Kanadoje. Savo paskuti 
niame posėdyje LD Org. K-tas 
nepriėjo galutinio nutarimo, 
tačiau greičiausia bus apsisto 
ta prie Palace arba Westdale 
gimnazijos patalpų.

Iškilmingąjį LD sekmadie 
nio aktą-koncertą nutarta pra 
dėti iškilmingu nešimu j sceną 
visų Kanados lietuviškųjų or 
ganizacijų vėliavų su asista. 
Šiuo pranešama, kad lieiuviš 
kos organizacijos, turinčios sa 
vo vėliavas, skubiai registruo 
jasi pas pirm. V. Kazlauską, 
42 Granton St. Hamilton. Nu 
matoma, kad šiose iškilmėse 

1 galėtų dalyvauti bent 13 vėlia 
vų.

Metraščio leidimas, del kai 
kurių LB vaidybų nepunktualu 
mo (ir dar iki štol negauta iš 
kelių ap. valdybų veiklos apra 
šymai) gerokai suvėluotas, ta 
čiau dalis medžiagos birželio 
22 d. atiduota spaustuvėm Met 
raščio bus išleista 15G0 egz. 
Iki šiol skelbimų surinkta už 
oOO dol. Jie renkami ir toliau

LD Informacija spaudai 
(K. Baronas).

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

Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje. Banko kambary. ii

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURC1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTRICT ESTATE / 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8 501

N. Baltrukonis CR 6-5075
LA 2-7879
RA 7-4097
RA 2-8035
RA 2-2472
LA 6-2084

D.
F. Jasutis ....
A. Markevičius
A. Budriūnas
P. Adamonis .
P. Baltuonis ..
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

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