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Politinių įvykių savaitė
VIS DAUGIAU RYŠKĖJA VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 

JOS VAIZDAS
De Gaulle iškelia svarbesnius klausinius negu Berlyno. — 

Dillon paryškina faktus. — 
Nehru derasi su Ču-En-lai. —

Negerovės pietinėje Korėjoje. —
t Negerovės pietinėje Afrikoje. —
Visą praėjusios savaitės dė 

mesį absorbavo Prancūzijos 
prezidento De Gaulle kelionė 
ir jos metu padaryti

DE GAULLE 
PAREIŠKIMAI.

Ottawoje de Gaulle tarėsi 
su Dietenbakeriu. Jų komuni 
katas ne ką daug pasako. Bet 
už tai de Gaulle aiškiai pasisa 
kė viešai. Būdamas Montrea 
ly viešųjų pietų metu kalbėda 
mas, de Gaulle pareiškė:
GYVENAME KIETUS LAI 
KUS IR ESAME SUSIRŪ 
PINE, KAS LAIMĖS — LAIS 

VĖ AR PAVERGIMAS.
Kalbėdamas jau Vašingto 

ne, de Gaulle sakė, kad ne Bei 
lynas stovi viršūnių konferen 
cijos dienotvarkėje, bet visų 
pirma nusiginklavimo ir tai 
kos kausimas. Nors Berlyno 
pagrindu pradėta formuoti vir 
šūnių konferencija, bet Bcrly 
no klausimas paliktas tolimes 
nei ateičiai, kurioje jis pats iš 
sispręs, jeigu bus išspręsti 
svarbesni klausimai.

Beveik tuo pačiu metu JAV 
užsienio reikalų sekretoriaus 
pavaduotojas D. Dillon labai
DAUG ŠVIESOS ĮNEŠĖ I 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 

JOS PADAIRAS.
Kalbėdamas Į gamybinių 

profsąjungų susirinkimą New 
Yorke, Dillon pareiškė, kad 
nei Berlyno, nei 50 milionų Vo 
kietijos gyventojų negali 
būti padaryti didžiųjų biznio

LABAI ĮDOMI PABALTIJO FILATELIJOS PARODA susirinkęs A. Varną dėl jo ke si“ Europoje.

Bet labai bloga Lietuvos
Balandžio 23 d. po pietų es 

tų salėje iškilmingai atidaryta 
Pabaltijo valstybių pašto ženk 
lų paroda, kuri užėmė visą jų 
salę.

4 vai. p. p., parodos k-to pir 
mininkui E. Koiv, apžvalgine 
kalba pradėjus, parodą oficia 
liai atidarė Kanados Paštų mi 

isteris William Hamilton. Mi 
listens W. Hamilton pasakė 

gražią kalbą, kurioje augštai 
įvertino laisvų tautų kultūros 
atsiekimus ir pareiškė viltį, 
kad Pabaltijo tautos vėl at 
gaus laisvę ir nepriklausomy 
bę, kuri jmos priklauso, o Ka 
fiada visada stovi už tautų tei 
sę apsispręsti ir laisvai pa 
reikšti savo valią.

Į parodą gausiai susirinko 
ne tiktai visų trijų Pabaltijo 
tautų žmonių.

Pašto ženklų buvo nuo pat 
l’abaįlti;j»« valstybių susikuri 
mo laikų ir ligi okupacijų, ir 
net okupacijų laikų, kur jos 
iokiu ar tokiu būdu reiškėsi, 

«ap pav. hitlerinis Klaipėdos 
okupavimas ir tt. 

Iš lietuvių parodoje pašto 
ženklų buvo išstatyta iš kolek 
cijų ■ J. Juškevičiaus-Miller, p. 
Keršjo, A. Blauzdžiūno, A. Ur

Mirus Lenkijoje
A. J A.

ANTANUI VIZGIRDAI,
jo broliams, brolių vaikams ir žentui P. Styrai su jų 

šeimomis reiškiame giliausią užuojautą
Simonas ir Saliomėja Mozūraičiai.

objektu. Dillon pastatė Chruš 
čiovui klausimus:

AR SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
SUTINKA

pasitraukti iš vidurinės ir ryti 
nės Europos ir ar ji sutinka 
toms tautoms pripažinti apsi 
sprendimo teise, išreikštą lais 
vais rinkimais? Lygiai ar tą 
teisę Chruščiovas pripažįsta 
Korėjai, Vietnamui? Ir jei ne 
pasiseks geruoju susitarti,
LIKS KARO AR TAIKOS 

KLAUSIMAS?
Taika ir laisvė bus gįyvendin 
ta, jeigu gyventojams bus duo 
ta teisė laisvai apsispręsti lais 
vų balsavimų būdu.

Pabrėžtina, kad tuo būdu
DILLON VIRŠŪNIŲ KON 
FERENCIJOS DIENOTVAR 
KĖN ĮTRAUKIA ir PABAL 

TIJO KLAUSIMĄ.
Nors ir svarbios Indijos de 

rybos su Kinijos komunistais, 
bet jos dar pilnos neryžtingu 
mo ir neaiškumų, nors Nehru 
viešai kalba apie Indijos misi 
statymų tvirtumą.

Daug blogiau yra
KORĖJOJE IR PIETŲ 

AFRIKOJE.
Korėjoje riaušės dėl rinki 

mų neteisėtumo. Kruvinos 
riaušės. Užmušta per 120 žmo 
nių, sužeista apie 1000. Sako, 
komunistai sukurstę šitas kru 
vinas riaušes. Jie turi tikslą.

Gal dar blogiau yra Pietį 
nėję Arfikoje, kur vyksta neg 
rų diskriminacija.

propaganda.
bono, K. Leipaus. L. Stankevi 
čiaus.

Parodos lankytojams buvo 
paruošti specialūs vokai, prie 
kurių galima buvo lipinti įvai 
rių ženklų ir, čia pat veikusia 
me pašto skyriuje, galima bu 
vo išsiųsti laiškus iš parodos.

Parodos reikalams buvo iš 
leistas spec, leidinys, su infor 
macinė medižaga, Pabaltijo, 
žemėlapiais ir parodos ženklu 
Paroda buvo įdomi, gražiai pa 
ruošta ir tęsėsi dvi dienas.

f>, Visa būtų gerai, jeigu ne ta 
labai bloga Lietuvos propagan 
da. Latviai ir estai, atrodo, sa 
vo kraštus gerai išrėkiama 
vo. Latviai žemėlapyje sužy 
mėjo net savo valstybės sritis 
— Latgalę, Zemgalę, Kurze 
mę, Vidžemę; estai į savo sky 
rių sudėjo daug savo pašto 
ženklų. O lietuvių skyriuje? 
Visų pirma Lietuva paskelbta 
be sostinės, Vilniaus. Kažko 
dėl panaudotas, matyt lenk J. 
Walczak pieštas žmeėlapis ir 
kažkodėl iš 1938 metų. Tur 
būt todėl, kad galima būtų pro
paguoti Lietuvos sostinės pri 
pažinimą Lenkijai, kuri p’-ieš 
Lietuvą panaudojo smurtą. 
Kai buvo tikslas sudaryti Pa

PRICE 15 et XX METAI

Nuo kapitoliaus padangės
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

GIŲ VALSTYBĖS 
ryšium su ruošiama

Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas, Estijos — Johannes 
Kaiv, Latvijos — Arnolds Sp 
ekke, Latvijos pasiuntinybės 
patarėjui Anatol Dinbergs da 
lyvaujant, turėjo pasitarimą 
Latvijos pasiuntinybėje, balau 
džio 18 d., suminėtas valsty 
bes liečiančiais bendrais reika 
lais.

Sekančią, balandžio 19 die 
na, visi trys Pabaltijo valsty 
biri atstovai buvo priimti Vals 
tybės Sekretoriaus, Christian 
A. Harter. Ta proga Baltijos 
valstybių atstovų spaudai duo 
tas sekančio turinio komunika 
tas.

Ryšyje su artėjančia viršū 
nių konferencija, Estija, Lat 
vija ir Lietuva su viltimi ir su 
sirūpinimu seka didžiųjų pajė 
gų pastangas ir laukia taikos.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
DIPUKAS ARCHITEKTAS VARNAS BUVO NUSKRI 

DĘS LIETUVON,
bet tėvų nematė, nors jie gyvena Palangoje.

3 liet, išvyko į Vilnių: p. Pa 
prockienė, arch. A. Varnas ir 
J. Strikas. Kiekvienas iš jų skir 
tingais keliais ir tur būt skir 
tingomis intencijomis. P. Pa 
prockienė vykusi tėvų aplanky 
ti, A. Varnas su kitais apie 56 
amerikiečių, kaip svečiai Olan 
dijos naujos oro linijos atida 
ryme, o p. Strikas su amerikie 
čiais pirkliais.

Šitokia išvyka ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp kitų tauty 
bių yra paskutinių įvykių ak 
tualija, ypač A. Varno išvyki 
mas.

Bal. 12 d. New Yorko ALT

MASINU FONDO VAJUS
T. J. Anderson,

Calgary, Alta .............$30.00
T. J. Anderson jautrus visie 

ms lietuviškiems reikalams. 
Calgary, kur lietuviai dar ne 
visai tarp savęs sutaria, jis yra 
visų jungtis, nes jis priklauso 
abiems Calgary lietuvių orga 
nizacijoms, nors jų žmonės, 
dėl nesusipratimo, ne visada 
tarp savęs sutaria. T. J. Ander 
sonas gi remia kiekvieną dar 
bą ir sumanymą, kad tiktai jis 
lietuviškas, — todėl p. Andei 
sonas gyvai ir skubiai atsiliepė 

baltijo valstybių propagandą, 
kam būtent reikėjo į tą žemė 
lapį kišti Lenkiją su jos impe 
rialistinių kėslų pareiškimu? 
Ar Pabaltijo tautos neturi žmo 
nių, kurie moka nupiešti žemė 
lapį, kad reikėjo panaudoti len 
ko imperialisto pieštąjį? Kodėl 
mūsų draugai. — jeigu jie tik 
rai yra Lietuvos draugai,—ko 
dėl jie neatsiklausė lietuvių fa
nės ir Lietuvai padarė tokią 
skriaudą ir tokį nemalonumą? 
Kokia gi dvasia vaiešpatauja 
taikos, sugyvenimo, tautų tei
siu gerbmo, ar garbinimo im 
perializmo ir smurto? Kaip 
jaustųso estai, jeigu iš jų rusai 
pasigrobtų sostinę Tallinn, o 
mes ramiai ranka pridėtum sa 
vo pritaimą? Ir kodėl būtent 
panaudotas 1938 metų žemė 
lapis, o ne 1920 metų, kai bu 
vo Pabaltijo tautų ir jų valsty 
bių sudarytos taikos sutartys

ATSTOVAI PADARĖ ŽY 
DEPARTAMENTE
viršūnių konferencija.

parfemtos teisingumu ir respek 
tavimu teisės kiekvienai tau 
tai apsispręsti dėl valdymosi 
formos, paremtos jos žmonių 
daugumos valia.

Su šiomis viltimis Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos diplomati 
niai atstovai paruošė atatinka 
mą raštą ir asmeniškai Įteikė 
Valstybės Sekretoriui. Naudo 
damiesi ta proga jie taip pat 
dėkojo per valstybės sekreto 
rių Jungtinių Amerikos Vals 
tybių vyriausybei už nuolatini 
(pastovų) nepripažinimą Bal 
tijos valstybių privertsinio in 
korporavimo į Sovietų Sąjun 
gą ir taip pat savo pavergtųjų 
tautų vardu pareiškė Valsty 
bės Sekretoriui dėkingumą 
Jungtinių Valstybių žmonėms 
už jų moraline paramą Pabal 
tijo reikalui.

lionės į Maskvą ir į Vilnių su 
spendavo iš ALT pirmininkų.

Be ko kita, A. Varnas yra 
Amerikos demokratų partijos 
lietuvių grupės lyderis.

Architektas p. Varnas jau 
sugrįžo. Jis lankėsi Maskvoje 
ir Vilniuje. Savo įspūdžius, ži 
noma, jis papasakos ar apra 
šys. Bet kol kas tiek žinoma, 
kad būdamas Lietuvoje jis sa 
vo tėvų pamatyti negalėjo, 
nors jie gyvena Palangoje.

Kita gi laisvai išvykusi Lie 
tuvon, p. Paprockienė, kiek ži 
noma, Lietuvos dar nėra pasie 
kusi, — ji kažkodėl įklimpti

ir į NL prašymą padėti per 
tvarkyti NL spaustuvę.
Inž. Ksaveras Kaunas,

Chicaga, USA ...$10.00 
Malonus NL bendradarbis, 

nors ir turėdamas nemaža rū 
pėsčių su kita spauda, vis dėl 
to į skubų ir svarbų reikalą 
tuojau atsiliepė ir pažadėjo N 
L planą išpildyti, kiek jam, 
šaip šėrininkui priklauso.
Šarapnickas Juozas,

St. Catharines, Ont. $2u.00
J. Šarapnickas — veikli St. 

Catharines asmenybė. jis tik 

tarė ribas su visom trim Pa 
baltijo valstybėm?

Tokio žemėlapio panaudoji 
mas tuo atveju yra labai ne 
gražus darbas. Ir reikia išsiais 
kinti, kas gi yra jo iniciatotius 
ir kas už jį atsakingas?

Taigi, paroda buvo gražiai 
paruošta, bet ji be galo nu 
skriaudė lietuvius ir Lietuvai 
padarė labai blogą propagan
d a.
SKAUTAI GRAŽIAI PAMI 
NĖJO PATRONO DIENĄ
Sekmadienį viso pasaulio 

skautai mini savo patrono, Šv. 
Jurgio, dieną. Ir Montrealio 
lietuvių skautai šią šventę mi 
nėjo. Šiemet AV bažnyčioje ka 
pelionas T. St. Kulbis, SJ, lai 
kė iškimingas pamaldas. Po to 
VA salėje vyko iškilminga suei 
ga, kurios metu keli skautai 
ir skautės davė įžodį. Po to se 
kė skautų laužas, kurį labai 
gražiai vedė Eimutis Tekinis.

Ponia Krikščiokaitienė praėjusį sezoną išlošė A. Tamošaitie 
nės išausta tautini moters dra Lūžį. P. Krikščiokaitręnė ų- 
Spaudos bendrovės „Nepriklausoma Laetuva“ pirmininkas 
J. Norvaiša - Girinis Montrealio spaudos baliaus metu prie 
laimėto fanto. Foto F. Safrončiko.

KANADOS LIETUVIŲ MO KYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
— STUDIJŲ DIENOS MONTREALYJE

įvyks šių metų balandžio 30 ir 
gegužės 1 dienomis. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 
rue de Seve, Cote St. Paul.

Vykdant didžiąją lietuvybės 
išlaikymo misiją tremtyje. Ka 
nados lietuviai mokytojai, va 
dovaujant Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fon 
du: susirinkdavo kasmet pasi 
dalinti mintimis, laimėta patir 
timi ir įsigilinti į naujai iškilu 
sias pedagogines problemas.

Šiais metais Kanados lietu 
viai mokytojai renkasi gražia 
me Montrealyje. Studijinė te 
ma yra pasirinkta daugiau 
praktinio pobūdžio. Tuo nori 
ma labjau susipažinti su meto 
dais, reikalingais pedagoginia 
me darbe jau Kanadoje augau 
čiojo ir mokslus einančiojo jau 
nimo tarpe.

Į Kanados Lietuvių mokyto 
jų suvažiavimą — Studijų die 
nas — nuoširdžiai kviečiami 
visi lietuviai mokytojai, ypatin 
gai tie, kurie ir dabar dirba pe 
dagoginį darbą mūsų lietuviš 
koše kolonijose. Kviečiami 
taip pat visi lietuviai kulturi 
ninkai ir mokinių tėvai.

Vykstantieji į Mokytojų su 
važiavimą ir norintieji būti ap 
rūpinti nakvyne, prašomi kreip 
tis į mok.. Br. Lukoševičienę: 
507 Gerald St., LaSalle, P. Q., 
telef. DO 6-0343.

tai baigė KLB apyl. pirminin 
ko kadenciją; jis veikius SLA 
dayvis; priklauso dar kelioms 
organizacijoms, jis ir spaudos 
rėmėjas; — tat ir nenuostaou, 
kad jis savo duokle palydėjo 
tokiu taštu: „Siunčiu 20 dol., 
nes turiu šėrų jau už 30 dol. 
Tikiu, kad kiekvienas šėras už 
s'ijmotą tikslą pastūmės pir 
myn. Spauda yra sielos penas, 
o demokratiška spauda ugdo 
toleranciją, tobulesnį tiesos 
pažinimą. Tat ir linkiu NL 
sėkmės ir planų realizavimo“ 
Janulaitis Jonas,

Chicago, USA ...........$10.0'0
Pastovus NL bičiulis ir rė 

mėjas, dar iš tremties laikų. 
Bet ir JAV persikėlęs, nenu 
stoja palaikyti NL. Turėda 
mas jau kelis Šerus, ir persi 
tvarkymo planui atsiuntė para 
mos duokite, kurią palydi gra 
žiu žod iu: „Po ilgų streikų ir 
buvusių kitų bėdų šiuo savo 
laiškučiu aš vėl pasibeldžiu į 
mielo NL laikraščio dūri".. Laik 
rastis mane lanko reguliariai. 
Labai džiugu, kad jis rengiasi 
tobulėti ir mus lankyti visiškai 
nauju, techniniu atžvilgiu, vei 
du. Su šiuo laišku siunčiu 10 
dol. posto Money Orderį na.t 
jų spausdinimo mašinų įsiriji 
mui ir. prisimini!..ui, išrašykite

Suvažiavimo programa nu 
matoma sekanti:
Šeštadienį, balandžio 30 d.:

9 vai. registrracija,
9.30 vai. įžanginė dalis;
10 vai. paskaita: „Lietuvių 

ir Kanados mokyklų kryžkelė 
je“, ped. Ant. Rinkūnas;

11 vai. Metodinė pamoka;
12.20 vai. Pietūs;
2 vai. „Mūsų mokyklų prog 

rama ir vadovėliai“, referuoja 
mok. J. Gustainis;

4.30 vai. „Mokyklinio jauni 
mo lektūra“, referuoja rašyto 
jas Dr. H. Nagys;

5.30 vai. Skyrių pranešimai 
raštu.

8 vai. Banketas suvažiavimo 
svečiams pagerbti.
Sekmadienį, gegužės 1 dieną:

9 vai. „Modernios vaikų lite 
rat tiros panaudijimas pedago 
giniame darbe“, referuoja juo 
kytojas Vyt. Jonynas;

10 vai. Pedegoginės aktua 
lijos.

10.45 vai. Suvažiavimo už 
darymas;

11 vai. Pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje.

Iki malonaus pasimatymo 
Montrealyje

Kun. J. Borevičius, S. J.
K. L. B. Kultūros Fondo 

Pirmininkas.
Dr. Ilona Gražytė

K. L. B. Kultūros Fondo 
Sekretorė.

man vieną akciją. Sėkmės Ju 
ms, vyrai, užsibrėžtame dar 
be“, — rašo J. Janulaitis.
Bersenas Juozas,
M t . Biydges, Ont...........$20.00

Tabako ūkininkas ir nuošir 
dus N L rėmėjas J. Besernas, 
pasidžiaugęs, kad praėjusieji 
metai buvo neblogi, tuojau at 
siliepė į N L vajų NL spaustu 
vei pertvarkyti ir, pagal pla 
na, atsiuntė 20 dol., kaip yra 
prašomi visi NL akcininkai.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.AUKOS „N. L”
J. Dubauskas, Calgary, 

Alta....................................L—
J. Adomėnas, Mti................L—
M. Meškauskas,

Cornwall, Ont................. 2.—
P. Kazlauskas,

J. Cartier ........................L—
P. Meškinis,

LaSalle, P. Q.................. 2.—
P. Baltuonis, Mtl................. 1.—
J. Tumosas,

Toronto, Ont. ...............1.—
Spaudos rėmėjams nuošir 

džiai dėkojame. N L.
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Kas važiuoja Lietuvon, 
ar ją matys?

YPATINGOSIOS LIETUVOS OKUPANTO
ŽABANGOS

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

Kai spaudoje pasipylė ži 
nios, kad sovietai jau atidarė 
duris j Lietuvą užsienio lietu 
viams, ne vienas pradėjo gal 
voti apie kelionę Į savo gimtą 
jį kraštą. Kas gi nenorėtų po 
tiek metų aplankyti savo arti 
mųjų; kam gi nebūtų miela 
vėl pamatyti savo gimtąjį kai 
mą? Štai jau skelbiamos ži 
nios, kad tas ir anas esą ga 
vę vizas nuvažiuoti į Lietuvą 
ir tie laimingieji jau esą išvykę 
į kelionę. Be abejo ne vienas 
tokias žinias skaito su pavydu 
ir pats svajoja apie tokią kelio 
nę.

Tačiau šitos žinios apie ke 
liones į Lietuvą yra tik viena, 
tik parodomoji medalio pusė. 
Yra dar kita pusė, daug svar
besnė, kuri neparodoma, o 
apie tą medalio pusę kiekvie 
nas, kas mano aplankyti Lie 
tuv, turėtų rimtai pagalvoti.

Vienam iš tų „laimingųjų“, 
gaunant viza į Lietuvą, kuris 
važiuoja savo artimųjų aplan 
kyti, žodžiu buvę paaiškinta 
štai kas:

Nuvažavęs į miestą, kur gy 
vena jo artimieji, jis turėsiąs 
apsigyventi ne pas savo gimi 
nes, bet jam nurodytame vieš 
būtyje. Į miestą galėsiąs išei 
ti tik su paskirtu jam palydo 
vu. Su savo giminėmis gale 
siąs matytis tik viešbutyje, ku 
ris jam būsiąs apsigyventi pa 
skirtas.

Gerbiamieji, gerai pagalvoki 
te, ką tas reiškia. Atvažiavęs į 
Lietuvą, galės savo gimtajame 
mieste nueiti tik ten, kur paly 
dovas sutiks jį lydėti. Jei po 
miestą bevaikščiodamas sve 
čias sutiktų savo seną pažįsta 
mą, ar gi jis galėtų nuoširdžiai 
pasikalbėti, kai čia pat, greta 
jų, stovės bolševikinis agen 
tas? Niekas tokiomis aplinky 
bėmis neišdrįs atviriau kalbė 
ti. O artimieji — tėvai, broliai, 
seserys giminės? Jie tegalės 
lankytis pas atvažiavusįjį tik 
jo viešbutyje, kuris, apie tai 
netenka abejoti, bus rūpestin 
gai nusagstytas paslėptais mik 
rofonais, įjungtais į magnetofo 
nūs. Visi pasikalbėjimai bus 
slaptai užrekorduoti. Kas iš 
artimųjų ir giminių bei drau 
gų, atėję pas svečią, apgyven 
dintą bolševikų iš anksto pa 
rūpintoje patalpoje, drįs tarti 
atviresnį žodį? Nė vienas to

Spaudos
LIETUVOS OKUPANTAS 

Vilniaus „Švyturyje“ 1959 
m. vasario mėnesio laidoje, 
14—15 puslapiuose Lietuvos 
okupantas per abu puslapius 
paskelbė atvaizduotą straipsnį 
— „Yra gražūs rūmai“, kur 
įdėjo fragmentą kažkokių na 
mų ir prie jų pridėti tokį prie 
rašą: „Tėvynę „myliu“ ne žo 
džiais, o „darbais“, rodos sako 
pono Kardelio rūmas Žaliakal

nedrįs daryti, nes okupuotos 
Lietuvos žmonės pergerai pa 
žįsta bolševikų įmantrius spąs 
tus. Taigi toksai „turistas“, 
pagyvenęs okupuotoje Lietu 
voje, grįž nieko nepamatęs, 
ko bolševikai nenorėjo parody 
ti, ir net su artimaisiais atvi 
rai neišsikalbėjęs.

Čia dar norėtųsi viena pasta 
bą padaryti. Mes dar neseniai 
stebėjomės, kodėl bolševikai 
taip ilgai lankytojų, ypač lie 
tuvių, neįsileidžia į Lietuvą. 
Atsakymą nesunku surasti, jei 
vieną dalyką turėsime galvo 
je: atvykusiu iš laisvojo pašau 
lio lankytoju boševikai nepasi 
tiki ir seka kiekvieną jo jude 
si; tat lankytojam teparodo tik 
tai, ką užsieniečiams, bolšcvi 
kų supratimu, galima ir verta 
rodyti; užsieniečiui leidžia pa 
sikalbėti tik su tokiais asmenį 
mis, kuriais bolševikai pasiti 
ki, kurie tokiems pasikalbėji 
mams tinkamai paruošti, iš 
miklinti. Pasiruošti užsienie 
čius priimti, ypač iš laisvojo 
pasaulio atvykusius lietuvius 
savo tėvynę pamatyti, reikia 
daug laiko ir daug darbo. Juk 
reikia įrengti viešbučius su pa 
tikimais patarnautojais, su 
slaptai išdėstytomis „ausimis“, 
kad būtų žinoma, ką atvykę ir 
juos lankantieji kalba, reikia 
paruošti patikimų „palydovų” 
kadrus; reikia sudaryti sąrašą 
įstaigų, įmonių, ūkių su patiki 
mais, paruoštais tarnautojais 
bei darbininkais, kurie gerai 
žinotų, kaip reikia į užsieniečių 
smalsius klausimus atsakinėti.

Maskva jau seniai šiam rei 
kalui turi sp. įstaigą Inturistir 
gerai ištreniruotą aparatą, bet 
Lietuvoje tokio aparato paruo 
Šimas, atrodo, nėjo labai sklan 
džiai ir todėl praėjo tiek daug 
laiko, kol, pagalios, ir Lietu 
vos sostinė, Vilnius, pasijuto 
jau galinti „saugiai“ priimti 
iš svetur atvykusius svečius.

Kiekvienas lietuvis, vykstan 
tis savo tėvynę aplankyti, te 
nepamiršta, kad jis vyksta i 
rūpestingai paruoštą narvą, ku 
ris rūpestingai slepiamas nuo 
lankytojo akių, kad tasai lan 
kytojas jaustųsi lyg esąs lais 
vas.

O jeigu jis nuvyko, tai tene 
pamiršta, kad jis yra sekamas 
kiekvienoje vietoje ir kiekvie 
na akimirką.

Vilnietis.

apžvalga
JAU DALINA DIPUKAMS 

nio centre, prie Aušros gatvės. 
Jis, tur būt, ir dabar dar kurs 
to, „patriotizmą“. Ypač, kad 
čia ponas Kardelis buvo įren 
gęs pelningą kiną ir taip to 
liau... Dabar rūmais naudojasi 
sportininkai, kad pasiektų pa 
saulinio garso rekordus...“

Tai buvo ir yra nachaiškas 
melas, Lietuvos jaunimui ap 
gaudinėtj, nes Kardelis nie

9.
Prieš pradedant diskutuoti 

sekančią temą, leiskite išreikš 
ti pasitenkinimą jūsų didžiu 
susidomėjimu mano straips 
niais.

Kadangi daugumoje pagei 
davote platesnių žinių apie gy
vybės draudimo pilnesnį panau 
dojimą, tai nors ir paskubomis 
bandysiu būti galimai išsames 
nis.

Kažkur esu pastebėjęs rėk 
lamini skelbimą: „Jūs negali 
te išvengti vigų pavojų, bet jei 
nedarbingumas jus ištiktų, jūs 
galite užsitikrinti sau pašto 
vias pajamas!”

Manau, vertėtų gal dirstelė 
ti į šio skelbimo mintį.

Pagal draudimo atstovą, 
mums nuolatos gresia net trys 
didžiuliai pavojai. Ir blogiausia 
jog mes niekad negalime jų vi 
sų išvengti. Ar nebūtų pravar 
tu tinkamiau pasirengti jų su 
tikimui?

Pirmas pavojus: „Kas atsi 
tiktų, jei jūs įnirtumėte per 
anksti?“

Kitas atvirkščias (laiko at 
žvilgiu) : „Kas būtų, jei gyven 
tumėte per ilgai?“

Abu — vienodai nemalonūs 
ir abu lengvai išsprendžiami 
geru gyvybės draudimo pla 
nu.

Tačiau ir trečias pavojus ga 
Ii vienodai nemaloniai mus už 
tikti nepasiruošusius:

„Kas atsitiktų, jei jūs liktu 

kad jokio nei kino, nei namų, 
nei žemių, nei bet kokio neju 
damo turto nei Lietuvoje, nei 
užsieniuose neturėjo ir dabar 
neturi.

Bet vieno melo, matyt, ne 
užtenka, tai dabar „Tėvynės 
Balso“ 1960 m. vasario nr. 12 
(283) paskelbė kitą melą, kad 
girdi Kardelis, drauge su Ple 
chavičium ir Matulioniu, esą 
„iš Lietuvos pabėgę dvarinin 
kai, kapitalistai. . Tai antras 
nachališkas melas.

Tegul gi „Tėvynės Balsas“ 
nurodo ir įrodo, kad Kardelis 
kada nors ir kur nors būtų tu 
rėjęs namus, kino ar ką pana 
šaus, ir kuo pasireiškia jo kapi 
talizmas?

Matyt, Kardelį Lietuvoje 
dar gerai atsimena, kad oku 
pantui reikia griebtis pakarto 
tinai tvirtinamo melo.

Be to, taip pat yra melas ir 
sportiniai rekordai, nes Lietu 
vos okupantas visus Lietuvos 
sportininkų rekordus Įsirašo 
savo Rusijos, sąskaiton, ne 
Lietuvos. J. Kardelis.

J. JURGINIS IR PONAI
Istorijos mokslų kandidatas noti, jog jūs ir aš galime apsi 

J. Jurginis „Liet, pionieriuje“ saugoti nuo panašaus netikėtu 
rašo straipsnį „Kunigas apsi mo ir gana prieinama kaina, 
riko“, kuriame dėsto: „Kada Tad iki sekančio karto!
Lietuvą valdė ponai, visi mo 
ksleiviai turėjo mokytis tiky
bos ir eiti į bažnyčią“...

Tai yra tiesa. Bet taipgi yra 
tiesa, kurios J. Jurginis nesą 
ko, kad dabar Lietuvoje prie 
vartos būdu neleidžiama moki 
niams mokytis tikybos ir eiti 
bažnyčion.

Be to, jeigu anuomet Lie 
tuvą valdė ponai, tai kokio gi 
laipsnio ponai dabar Lietuvą 
valdo? Anuomet J. Jurginis ga 
Įėjo dalyvauti organizacijoje, 
kuri buvo laikoma netinkama • 
galėjo daryti tos organizaci 
jos susirinkimus: galėjo ruoš 
ti vakarus ir tt.

O dabar? Viena kompartija 
viešpatauja; jokių organizaci 
jų neleidžia; už įtarimus liktai 
tremia Į Sibirą ir katorgas; jo 
kių kitų, tiktai komunistiniai 
laikraščiai, neleidžia ir tt. Tat 
kurie gi ponai didesni: ar tie, 
prie kurių veikė partijos (1927 
metais), galima buvo leisti bet 
kokius laikraščius, galima bu 
vo daryti susirinkmus ir tt.: 
ar tie ponai, kurie viską yra 
uždraudę ir kurie prievartau 
ja aklai paklusti jų valiai? Ir 
aklam aišku, kad ne kunigas 
apsiriko, bet J. Jurginis, nors 
jis ir „mokslų kandidatas“. 

mėtė amžinu ligoniu — inva 
lidu?“

Ir čia draudmio bendrovės 
turi speciales klauzoles, kurios 
gali būti priterpiamos prie jū 
sų planų.

Statistikos duomenimis tarp 
20 ir 60 metų amžiaus daugiau 
žmonių tampa invalidais, ne 
gu kad miršta. Taigi, nors mu 
ms ir labai nepatinka tokia 
būklė, bet atrodo, mūsų dakta 
rai pajėgia daugeli mūsų iš 
laikyti gyvais, nors nevisuo 
met pakankamai sveikais, kad 
galėtume užsidrbti pragyveni 
mui.

Savaime aišku, jei mes esą 
me tokie ligonys, kad nebega 
lime daugiau dirbti, mes turi 
me turėti kitą pajamų šaltinį. 
Iš nieko juk negyvensi ir nere 
tai su vidutiniškomis santau 
pomis irgi kažkokių stebuklų 
nesukursi, ypač kai rimtos Ii 
gos pareikalauja dar nemažų 
šalutinių išlaidų.

Turbūt pats pigiausias bū 
das nuo tokio pavojaus apsi 
saugoti ir būtų pasiimant prie 
savo gyvybės draudimo visiš 
ki nedarbnigumo (Totai Dis 
ability) priedą.

Nesigilindamas į įvairias te 
chniškas detales, duosiu tik 
bendrą kainos pavyzdi.

30 metų amžiaus žmogus ga 
Ii užsitikrinti sau 100 dol. mė 
nesines pajamas temokėdamas 
tik 20 dol. metams prie turi 
mo bet kokio 10.000 dol. drau 
dimo.

Gyvybės draudimo bendro 
vės pardavinėja tokius priedus 
po 10 dol. pašalpos kiekvie 
nam tūkstančiui dolerių drau 
dimo. Kitaip tariant 10,000 do 
lerių gyvybės draudimas gali 
parūpinti 100 dol. mėnesinę pa 
šalpą, lygiai kaip 5,000 dol. 
draudimas — 50 dol. mene 
siui.

Sakykime, šis jaunas 30 m. 
amžiaus žmogus, sulaukęs 40 
metų, tampa invalidu. Po še 
šių mėnesių tokio nedarbingu 
mo, jis gautų po 100 dol. i mė 
nesi tol, kol toks jo nedarbin 
gumas tęstųsi.

Daleiskime, jog mūsų bičių 
lis pajėgė išgyventi net ligi 65 
metų amžiaus. Tuo būdu jis 
būtų gavęs po 100 dol. mene 
siui 25 metus arba 30,000 do 
lerių. Per dešimtį metų (tarp 
30 ir 40) jis būtų permokėjęs 
už savo 10,000 dol. draudimą 
po 20 dol. į metus — viso 200 
dol. ir už tai būtų atsiėmęs net 
30,000 dol.

Sutinku, niekas mūsų negei 
džiame tokio pasipelnymo, ta 
čiau kažkaip maloniau yra ži

Prancūzas naras Louis L.ourmais, kuris 1958 m. nuplaukė Britų Kolumbijoj 
greitos tėkmės upe Fraser 800 mylių, pradėjo plaukti Reino upe pradedant nuo 
Šveicarijos link Šiaurės jūros— ilgis tas pats 800 mylių. Čia yra matomas 
mėginant savo įrengimus Montrealio uoste 1959 m. Galbūt jis jau tada rengė 
si savo dabartiniam plaukimui. (Canadian Press, CS).

LONDON, Ont.

g PASKUTINIS GRAŽIOJOJ SALĖJ! |

LONDONE i

| šokių vakaras 1 

įvyks gegužės 7 d., šešt., puikiojoj OFT salėj,
g 555 Dundas St. (plento Nr. 2 tęs.), prie William St. ir i 

benzino stoties „Rent-a-Car“. ?
Pradžia 7.30 v. v. vasaros laiku (6.30 Ėst.).

Geras orkestras. Loterija ir
H bufetas su visų rūšių gėrimais! |

h Nepraleiskime progos, nes šis yra paskutinis apyl. valdy | 
Ibos rengiamas vakaras gražiojoj salėj: birželio mėnesį ji | 

bus nugriauta! į
Plačiau žiūr. NL ateinančios savaitės numery.
Lauksime Londono Apyl. Valdyba. T

RODNEY, Ont.
RUOŠIASI 'PAGERBTI MOTINAS

Apylinkės lietuviai, tabako 
augintojai, be savo kasdieninių 
darbų, prasidėjusių prie taba 
ko, ruošiasi iškilmingam Moti 
nos Dienos minėjimui, gegu 
žės 1 d. sekmadienį, 6 v. v. 
Rodney miesto salėje. Pakvies 
ta dalyvauti solistė p. Liūsti 
kaitė. Žada būti turtinga pro 
grama. Akomponuos muz. St. 
Gailevičius. Paskaitą skaitys 
gerb. mūsų klebonas kun. dr.

T1LLSONBURG-DELHI, Ont
TILLSONBURGO LIE TUVIŲ NAMŲ

akcinė b-vė kovo 20 d. Court 
land salėje turėjo visuotinį ak 
cininkų susirinkimą, kuriame 
plačiai buvo išgvildentas Lietu 
vių Namų pastatymo klausi 
mas. Laikinoji namų v-ba atsi 
statydino; buvo išrinkta, slap 
tu balsavimu, nauja v-ba, ku 
rion pagal daugumą balsų įė 
jo šie asmens: Augustinavi 
čius St. (senj.), Šiurna Domas,. 
Gurklys Feliksas, Rudokas Al 
fonsas, Račys Martynas, Ale 
liūnas Ant. ir Laureckas Justi 
nas; kandidatais liko: Izabelė 
Liutkuvienė ir Kazimieras Lu 
košius. Revizijos k-jon įėjo: 
Augaitis Petras, Dadurka Jo 
nas ir Janulaitis Petras; kan 
didatais liko: Albertas Augus 
tinavičius ir Petras Ožalas.

Šių metų balandžio 9 d. Do 
mo Šiurnos bute naujai išrink 
toji valdyba turėjo pirmąjį po 
sėdį ir pasiskirstė pareigomis: 
St. Augustinavičius (senj.), 
vicep. Feliksas Gurklys, sekr. 
Martynas Račys, iždn. Alf. 
Rudokas, Finansų sekr. Anta 
nas Aleliūnas, akcijų sekr. Do 
mas Šurna ir kultūros reikalą 
ms Just. Laureckas. Ilgai užsi 
tęsusiam posėdyje valdyba iš 
nagrinėjo visas galimybes na 
mų statymo reikalu. Prieita 
prie išvados — tuojau prade 
ti galimus biznius. Numatyta 
steigti draudimo agentūrą ir 
per save apsirūpinti visu kuo, 

Gutauskas. Be to dar vietos 
šeštadieninės mokyklos moki 
niai, mokslo metų baigimo pro 
ga atliks savo programą. Po 
meninės dalies bus bendra ka 
vutė.

Tad šioje mažoje lietuvių 
apylinkėje pirmas kartas bus 
įžymus pasirodymas, todėl 
kviečiami visi skaitlingai daly 
vauti. Rodniškiai.

ką iki šiol atiduodavom kitie 
ms.

Šiame posėdyje valdyba 
vienbalsiai nutarė dar kartą 
kreiptis į visų apyinkių lietu 
vius, kviesdama visus aktyviai 
prisidėti prie namų pastatymo. 
Mes pasišventėm dirbti ir įvyk 
dyti tą idėją, tačiau mes tą ga 
lime padaryti tik su Jūsų visų 
pritarimu ir pagalba. Brangūs 
Lietuviai! Jūs visi gerai žino 
te ir suprantate, kad kultūros, 
biznio ir mūsų garbės namai 
šiai kolonijai yra reikalingi ir 
jie reikalingi ne tik mums, bet 
ir mūsų kartų kartoms, o jeigu 
vieningai galvosime ir visi vie 
ningai įtempsime savo norus, 
kad namai būtų, tai jie ir bus!

Pažiūrėkime, kiek lietuvis 
yra padaręs jei jis pasišventė 
tai padaryti. Kai reikėjo, tėvy 
nę apginti nuo priešų, ūkiniu 
kas atidavė paskutinį arkį sa 
vanoriui, kad tik laisvę atgau 
tų ir kad priešai jo žemės nebe 
mindiotų. Jie per pasišventi 
mą viską atsiekė. Bet tai buvo 
ryžtas, kuris mums šiandien tu 
ri būti pavyzdžiu. Kaip Lėtu 
vai buvo iškovota laisvė, kaip 
greit ėjo visoks atsistatymas. 
Jie mokėjo tuojau kurti koope 
atyvus, bendroves, bankus, pie 
nines ir ūkis augo diena iš die 
nos. Elementas, kurio rankose 
anksčiau buvo viskas, turėjo 

Nukelta į 8-tą psl.
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO
RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

13.
M. SLEŽEVIČIAUS PAŽIŪRA Į JAV PREZIDENTĄ

Pavyzdžiui, būtų įdomu, 
kuo Sleževičius rėmė šį keisto 
ką teigimą apie JAV preziden 
to tikrąsias pareigas: „Ten 
prezidentui yra kas daryti. Vie 
nas tik atstovavimas, vienas 
tik dalyvavimas iškilmėse, sve 
čių priėmimas ir visokį kiti da 
lykai užima visą(?) laiką“. Ši 
taip klaidingai JAV preziden 
to vaidmenį sau vaizduoda 
mas, Sleževičius ir nenorėjo 
Lietuvai prezidento. Sakė, te 
gul seimo pirmininkas parei 
gas eina.

Amerikoje tikima, kad

demokratija stipri, jei vyk 
domoji galia atskirta nuo 
įstatymų leidimo ir, savo 
keliu, teismai, nepriklauso 

abiejų.
Sleževičius gi Čia manė: „Vai 
džios padalinimo į tris rūšis te 
orija, nors daug turi pritarė 
jų, vargu atitinka tikrovei ir 
demokratijos pažangai“.

Įdomus ir jo pareiškimas St. 
Seime (1921 m. geg. 28 d.), 
labjau tinkąs augštos pramo 
nės, ne žemės ūkio kraštui, 
(svarstyta žemės reforma). 
Sakė: „Mes ir šiandien sako 
me, kad reikia eiti prie panai 
kinimo įrankių nuosavybės i: 
mes prie to einame ir eisime vi 
suomet. Kokiais etapais, ko 
kiais būdais ir kokiomis kovo 
mis mes galėsime prie to pri 
eiti, tai jau kitas dalykas... 
Mes visuomet laikėmės to prin 
cipo, kad tokia nuosavybė tu 
ri būti panaikinta ir turi pri 
klausyti visuomenei — reiškia, 
turi būti pakeista kita forma, 
kuri duotų galimybės prisitai 
kyti prie tų aplinkybių’’, (ši 
St. Seimo stenogramos citata 
pavaizduoja ir Sleževičiaus 
kalbos stilių).

Bet — mūsų partijų susior 
ganizavimo, principų išauklėji 
mo, finansavimo, propagandos 
vedimo, vadų asmens kovų is 
torija dar tebelaukia istoriko 
rankos. Tos rankos tebelaukia 
ir Sleževičiaus politinės pa 
g^ulėžiūros susidarymas bei 
pažanga.

LENKAI APMELUOJA 
SLEŽEVIČIŲ.

VI ir kd koalicija suiro 1922 
m. vas. 2 d. Ir Lietuvos kons 
titucija, kaip istorikas Šapoka 
pasakoja, St. Seimas „priėmė

tik 1922 m. rugpj. 1 d. vienų 
kd balsais. Kitos partijos bal 
savo prieš“. Šiandien gi nėra 
partijos (išskyrus tautininkus 
ir bolševikus), kurie tos kons 
titucijos negerbtų ir negintų! 
Koalicija išsiskyrė, rodos, dėl 
„mažų žodžių“: kd norėjo, kad 
konstitucija sakytų: „valstybi 
nės tikybos nėra“, o opozicija 
norėjo įrašyti: „valstybė atskil
ta nuo bažnyčios“. Be abejoji 
mo, čia yra principinio skirtu 
mo, be tTerros leidinyje A. Va 
luikas sako, jam mintyse težiba 
šie ryškiausi vi politiniai prin 
cipai: „žemės ir laisvės“.

Koalicijai suirus, kraštą per 
dvejus metus (iki 1924 m. bir 
želio 24 d.) tvarkė E. Galva 
nausko „darbo“ kabinetas. Po 
to, kd prisiauklėjo tiek žino 
nių, kad juto galį vieni visas 
ministerijas apimti.

Lenkų grėsmė 1920 m. (želi 
govskis) privertė iš St. Seimo 
išskirti taip vadinamą Mažąjį 
Seimą iš septynių atstovų, ku 
rių tarpe buvo ir Sleževičius. 
Be to, suorganizuotas

Lietuvos Gynimo Komite 
tas, kurio pirmininku iš 

rinkta Sleževičius, 
pagelbininku M. Krupavičius. 
Šie darbai Terros leidinyje pra 
leidžiami tyla.

Lenkai tuo metu labai pyko, 
kad lietuviai atkakliai gina tei 
sę Vilnių skaityti savo valstv 
bės sostine. Prof. Senn savo 
veikale „The Emergence of 
Modern Lithuania“ išvardina 
visą eilę įdomių melų apie Sle 
ževičių, uriuos lenkų spauda 
nerausdama skelbė. „Monitor 
Polski“ (1920 m. vas. 27 d.) 
Sleževičių pripažino viso lietu 
vių „anti-lenkizmo“ simboliu. 
Galvanauskui Sleževičiaus vie 
tą užėmus, „Kurjer Polski“ 
Varšuvoje (1919 m. lapkr. 19 
d.) paskelbė, kad Sleževičius 
(kuris tuo metu gydėsi Vokie 
tijoje) „nuvertęs Galvanausko 
kabinetą“. Kitas lenkų laikraš 
tis „Monitor Polski“ (1919 m. 
gr. 27 d.) pasakojo, būk Sle 
ževičius ruošias sąmokslą nu 
versti Galvanauską. Lenkų 
spauda, atsiremdamas latvių 
Waldibas Westnieks Rygoje 
(1920 m. sausio 29 d.), paša 
kojo, būk Yčas paėmęs Galva 
nausko vietą. „Kurjer Polski” 
(1920 m, vas. 24 d.) paskelbė,
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ŽAIDYNĖS NEW YORKE.
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

sportuojančio jaunimo akys 
bus nukreiptos į New Yorką, 
kur vyks dešimtosios Š. Ame 
rikos Lietuvių Žaidynės. Iš 
šio krašto lietuviai sportiniu 
kai atstovaujami trijų klubų 
— Toronto Aušros, Toronto 
Vyčio ir Hamiltono Kovo — 
dalyvaus tame sportininkų są 
skrydyje, gindami Kanados lie 
tuvių garbę, kovodami krepšį

dieni 10 vai. ryto ir tęsiasi iki 
7 v. vak. Bendras sportininkų 
linksmavakaris tos pačios die 
nos vakarą Lenox Ball Room, 
Manhattan. Sekmadienį, 9 vai. 
ryto sportininkų pamaldos Ka 
ralienės Angelų bažnyčioje ir 
10 vai. 30 min. žaidynės tęsia 
mos toliau. Krepšinio, stalo te 
niso bei šachmatų varžybos — 
Franklin K. Lane High School 
(Jamaica ir Dexter g-vių kam

Naujai paskirtas Ontario Tyri 
mų Fondacijos Direktorius, 
Dr. A. D. Misener F. R. S. C. 
Tyrimų Institutas dirba ne pel 
no tikslais pramonės reika 
lams. Dr. Misener atėjo į nau 
ją vietą iš Londono Universi 
teto (Ontarno), kur jis buvo 
profesorium ir Fizikos sky
riaus vedėjas. (CS).

• Vasario mėnesį Vilniaus ki 
no teatrai pradėjo rengti Lie 
tuviškų Filmų Dienas. Jos ski 
riamos Tarybų Lietuvos dvi 
dešimtmečiui paminėti. Be do 
kumentinių filmų rodomi ir 
pilnameražiniai: „Ignotas grį 
žo namo“, „Aušra virš Nernu 
no“, „Julius Janonis”, „Tiltas“, 
„Adomas nori būti žmogumi“, 
„Kol nevėlu“, „Žydrasis hori 
zontas“ ir kiti.
• 1959 metais Lieutvoje sužie 
duota apie 20.000 paukščių. 
Tai padeda sužinoti apie paukš 
čių gyvenimo būdą ir kelio 
nes. Jau patirta, kad Lietuvos 
varnėnai žiemą praleidžia Ang 
lijoje ir Prancūzijoje, gandrai 
— Afrikoje. Iš Italijos prane 
šama. kad ten pagauta Veri 
tės rage žieduota žaliukė.
® Vilniuje su dideliu pasiseki 
mu praėjo Amerikiečių Muzi 
kos Koncertas. Atlikti žinomų 
JAV Geršvino, Mak-Dovelio, 
Kerno, Fosterio ir kitų kompo 
zitorių kūriniai. Koncertas pa 
įvairintas amerikečių poetų ei 
lėraščiais.

būk „prieš Galvanausko vy 
riausybę“ nusiteikę elementai 
galvas kelia ir būk Sleževičius 
agituająs prieš St. Seimą. Laik 
raštis „Narod“ (1920 m. bal. 
16 d.) gi skaityotjams tikrino, 
kad kd negausią balsų daugi, 
mos St. Seimą renkant, todėl 
Lietuvos kariuomenė rinki 
mus išardysianti.

Lenkų spaudos tikslas buvo 
aiškus: pasaulio akims, juodin 
ti lietuvius, kaip nemokančius 
save valdyti.

Pirmas kanadietis gauna For 
do Fondacijos stipendiją ruoš 
tis doktoratui iš teisės mokslų 
Kolumbijos Universitete New 
Yorke. Yra tai Douglas Cher 
baniuk iš Albertos Universte 
to. (Canadian Press Photo).

S Šiaulių rytiniame pakrašty 
je pradėta statyti dirbtinės 
odos fabrikas, kuris būsiąs pir 
mas toks visoje Sovietų Sąjun 
goję. Dirbtinę odą gamins iš 
visokių atliekų. Pirmieji odos 
pakaitalo gaminiai iš fabriko 
išeisią kitų metų pabaigoje.

nio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų varžybose. Apskai 
čiuojama, kad žaidynėse daly- 
vans apie 300 sportininkų, jų 
tarpe bent 75 iš Kanados.

Be abejo, laimėtojus iš anks 
to sunku nurodyti, tačiau mū 
siškiams linkime sėkmės, gi 
nant šio krašto lietuviu garbę 
sporto aikštėje.

FASK’o pavestas, šias žai 
dynes veda Brooklyn© Lietu 
vių Atletų Klubas, kurio pa 
talpose (1332 Halsey St. Bro 
oklyn 27) nuo penktadienio 8 
vai. v. iki 4 vai. ryto ir šešta 
dieni nuo 8 vai. ryto iki 10 v. 
bus sportininkų registracija.

Žaidynės pradedamos šešta

pas), tinklinio — YMCA pa 
talpose Jamaica ir Higland 
Blvd.

Į šias žaidynes vyksta ir šio 
sk. vedėjas, tad mūsų skaityto 
jams duosime platų reportažą.

KANADOS UNIVERSITE 
TŲ ŠIŲ METŲ KREPŠINIO 
čempionatą laimėjo Montrealio 
Sir George Williams Collegue.

Tai pirmas šios kolegijos 
čempionato laimėjimas. Šiam 
įvykiui atžymėti, kolegijos va 
dovybė ir klubo mecenatai ba 
landžio 21 d. laimėtojams su 
ruošė puikų priėmimą ir ta pro 
ka visi penkiolika krepšinio 

Nukelta į 6-tą psl.

Kanados gynybos jėgos laikomos pačioj galimoj augštumoj. Neseniai 79 instruktoriai ir 
mokiniai iš Kanados armijos štabo kolledžo, Kingston, Ontario, aplankė Jungtinių Arne 
rikos Valstybių kariškus įrengimus. Čia trys Kanados karininkai inspektuija Hawk ju 
dantį raketų pastovą prie Fort Bliss, Texas. (CP Wirephoto)

Lietuvos okupantas „turtina” 
lietuvių kalba

4.
ŽEMĖS ŪKIO

Žemės kolektyvizacija yra 
reikšmingiausias sovietų laimė 
jimas, kuriuo kiekvienas bolše 
vikas tikrai gali didžiuotis. M a 
tote, per 15 metų bemaž pasi 
vijo prieš karą buvusią kapita 
listinę gamybą, nors dar ir ne 
visai pasivijo. Nauji žodžių jun 
giniai beveik nesuskaitomi: ko 
lektivizacija (žemės atėmimas 
iš valstiečių), kolektivizuoti 
(plėšti ir terorizuoti vastie 
čius), kolūkis (kolchozas), 
kolūkinė santvarka (valstiečių 
pavergimas komunistų parti 
jai, žemės ūkio artelė (žemės 
ūkio darbininkų junginys), su 
stambintas ūkis (Chruščiovo 
genijaus pasireiškimas pritai 
kant sunkiosios pramonės me 
todus žemės ūkiui), kolūkio 
valdyba, kolūkio pirmininkas 
(skirtas, nerinktas pagal bolše
vikinę demokratiją), kolūkio 
brigadininkas (darbų prievaiz 
da, urėdas), kolūkio gyvenvie 
tė (objektas vertas pamatyti 
komunizmo simpatikams iš už 
sienio), mašinų - traktorių sto 
tis (MTS), įstaiga suvalanti 
kolūkio derlių ir pajamas sau, 
bet nenešant! atsakomybės ir 
rizikos už blogą derlių; MTS

VYSTYMASIS.
sodyba, MTS direktorius (dės 
potas, kolūkio viešpats, užsi 
pelnęs komunistas), MTS ag 
ronomas (pelningas postas), 
laukininkystės brigada (nemai 
šyk su kolūkio sąskaitininku 
brigada), gyvulininkystes fer 
ma (seniau karvių ar kiaulių 
tvartas), fermos vedėjas (juo 
gali būti vyresnioji karvių mei 
žėja), kolūkinis derlius, sėklų 
fondas (sėkliniai grūdai pagal 
stalinistinė frazeologiją), grū 
du paruošos (seniau duoklės, 
mokesčiai natūra), mėsos pa 
ruošos, pieno paruošos, darba 
dienis, darbadienių minimumas 
(be kurio negaunamas sklypas 
daržui).

Visa eilė žodžių, kurie buvo 
nežinomi buožėms: gyvulinio 
kystėį; linini^ikyš^ė, vaistinin 
kystė, sėklininkystė, daržovi 
ninkystė. Suprantami, bet buo 
žiu nevartojami žodžiai: avi 
ninkystė, žolininkystė, augali 
ninkystė, veislininkystė — vis 
tai naujos žemės ūkio šakos so 
vietinėje sistemoje, turinčios 
savo specialistus. Jei dauguma 
buožių neišgalėjo nusipirkti 
traktorių, tai reikia sutikti, kad 
tai naujas žodis. Komunistui 

yra naujaš, kad ir toks žodis, 
kaip šutintuvas (daržovių), pa 
našiai, kaip mums nesupranta 
mi toki terminai: cheminis pa 
sėlių ravėjimo būdas, elekrri 
nis arimas, javarizacija, skari 
fikacija ir pan., kurie liudija, 
kad kai kuriais atžvigiais Ame 
rika jau atsilikusi. Per sovie 
tus į lietuvišką kaimą atplau 
kė kaikurie amerikoniški - ang 
liški mašinų pavadinimai: kom 
bainas, buldozeris, ekskavato 
rius, skreperis. Jei būtų mūsų 
valia, lietuvių kalba būtų dar 
daugiau praturtinta... Labai 
gražiai skamba žodžiai: trak 
torinis vežimas, trakterinis kul 
tivatorius, savaeigis kornbai 
nas. Kolchozininkai dabar tiek 
išlepinti, kad turi šieno krautu 
vus, šieno kimštuvus, šienaver 
tęs, o kukurūzams net gliaudy 
tuvus, lukštentuvą.

SVEIKATOS APSAUGA
Štai Lietuvos kaimo sveika 

tos įstaigos: rajoninė ligoninė 
(seniau apskrities), apylinkės 
ligoninė, kaimo ambulatorija, 
kolūkio ambuatorija, — neži 
nia, ar dabar Lietuvoje tiek 
daug biurokratinių postų, ar 
tiek daug ligonių, ar mūsų kai 
mo žmonės tiek daug lepina 
ini. Kad ir įmonės sve-katoš 
punktas. Sakysim, kad kiaulių 
ferma yra įmonė, tai kiuui„. 
kės turi sveikatos punktą. Ka 
pitalistinis pasaulis gali tik pa 
vydėti tokių gražių socialinio 

pobūdžio vardų: gimdymo na 
mai, naktinė sanatorija (ka>' 
dirbantis ligonis nakčiai grą 
žinamas į sanatoriją), poislio 
namai, sanitarinio švietimo na 
mai, mokykla — sanatorija. 
Pridėję žodį sanitarinė aviaci 
ja, turėsime pripažinti, ir ko 
munistui lakią fantaziją. Jų su 
sirūpinimą liudija: kelialapis 
į kurortą (reikšmingas doku 
mentais pakliūti į kurortą), 
profilaktinė apžiūra.

SOCIALINIS APRŪPINI 
MAS ŽMONIŲ GEROVE.
„Tarybinės santvarkos saly 

gomis Lietuvos darbo žmonės 
įgijo teisių, kurių anksčiau nie 
kuomet neturėjo. Ypačiai d; 
džiulių laimėjimų jie pasiekė 
socialinio aprūpinimo srityje. 
Kartu ir kalboje atsirado nau 
jų ir perprasmintų žodžių ir 
jų junginių, pvz.: teisė į darbą 
(kad ir Kazachstane), teisė j 
moksą (valdančiųjų klasės vai 
kams), teisė į poilsį (teisė ne 
ramiai miegoti nakties metu), 
teisė į materialinį aprūpinimą 
(palygink šią teisę su kolcho 
zo teise aprūpinti kolchozinin 
ką ir kolchozo biurokratą — 
AB), invalidumo pensija, se 
natvės pensija, ištarnauto laik° 
pensija, invalidų namai, pensi 
ninku namai, vaikų namai) vi 
šokių tokių namų Lietuvoje 
tiek daug pristatyta, kad dir 
bantieji džiaugiasi bent po sto 
gu gyvendami. O kiek drauui 

mų: socialinis draudimas, as 
mens draudimas, valstybinis 
draudimas (kad taip būtų par 
tijos malonės drauda, tikrai tu 
retų didelį pasisekimą). Arba: 
darbo garantija (tikrai ji būtų 
reikalinga ir čia netik ten — 
AB), darbo realusis užmokės 
tis mdidžiausio dėmesio vel
tas) terminas netik sovietijo 
je, bet ir kapitalistiniame pa 
šaulyje), įstatyminis globėjas 
(kas sovietų piliečio neglobo 
ja?), globotinis (pav. kolūki 
įlinkas yra visos sovietų biu 
rkratijos ir partijos globoti 
nis), išlaikytinis (rusas kolcho 
žinių tradicijų diegėjas lietu 
viskame kaime).

LITERATŪRA IR MENAS.
Literatūrai tikrai daug dė 

mesio skiriama. Ir čia kilo ypa 
tingai gražių junginių, nes Ii 
teratūra ten skiriama praktiš 
kiems uždaviniams, būtent pro 
pagandai, ir vargas tam kūrė 
jui, kuris tą mėgina užmiršti. 
„Draugiškų” partijos pamoky 
mų jis tada negali atsiklausy 
ti, o tų pamokymų prasmė net 
mums čia esantiems lengvai 
įskaitoma. Pačius pavyzdin 
giausius pamokymus duoda 
draugas Sniečkus. Iškeliame ir 
mes socialistini realizmą (so 
vietinis gyvenimas tai rojaus 
kampelis), kritinis realizmas 
(mėgstamiausia sovietų rašy 
tojų sritis buržuaziniam ir ka 
pitalistiniam pasauliui kritikuo 

ti. Mėgstama todėl, kad kalbė 
darni apie praeitį gali laisviau 
pasisakyti ir prašmugeliuoti 
minčių apie tikrą sovietišką gy 
venimą. Nėra dar sovietijoje 
pasirodžiusio veikalo, kuris 
kritikuotų komunistų partiją, 
nes nėra pasaulyje organizaci 
jos, kuri tiek bijotų kritikos, 
kiek komunistai). Toliau: lite 
ratūros partiškumas (ką-ne- 
-ką, bet nent šį faktą sovietai 
atvirai pripažįsta), tarybinės 
literatūros daugiaautiškumas 
(grūsti rusų kalbą ir literatu 
rą pirmon eilėn pavergtuose 
kraštuose), socialistinis idea 
las (komunistui išmokti pa 
klusniai vergauti partiniai lini 
jai ir atspėti, kas kyla į vai 
džios viršūnes), Socialistinės 
tikrovės vaizdavimas (piešti 
liaudies gyvenimą ružavomis 
spalvomis, augštinti partijos 
vadovybę ir komunistus veikė 
jus, neigiamybes sukrauti va 
dinamiems liaudies priešams), 
teigiamas veikėjas (komunis 
tas), revoliucinis komunizmas 
(pasakos priaugančiai kartai 
apie šaunius komunistinius 
didvyrius,, jų nepaprastą nar 
suma ir jų žygdarbius).

Nusipelniusiems atžymėji 
mai: nusipelnęs meno veikė 
jas, LTSR liaudies artistas 
Lenininės premijos laureatas 
(kur dingo stalinistinė premi 
ja?), Lietuvos TSR liaudies 
rašytojo garbės vardas ir pan.
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J. A. V. L.B. Kultu ros Fondas
1958 m. vasarą Įvykęs JAV 

Stasio Barzduko iniciatyva ivy 
ko JAV gyvenančiu lietuvių 
kutūrininkų sulvažiavimas 
įsteigti Kultūros Fondą. Pir 
muoju KF -vbos pirm-ku išrink 
tas mokytojas Juozas Kreive 
nas. 1957 m. gale Kreivėnas 
prisiprašė Joną Švedą, kuris 
ėmė tvarkyti KF finansinius 
reikalus. Iki to laiko KF jau 
buvo padaręs apie 2000 dol. 
apyvartos ir kasoje turėjo 842 
dol.

1958 m. vasaą rįvykęs JAV 
LB suvažiavimas KF pirminin 
ku išrinko Joną Švedą, kuriam 
buvo pavesta sudaryti KF vai 
dybą. KF jau turėjo 4273 dol. 
pajamų ir 2851 dol. išlaidų. Bu 
vo sudaryta ir patvirtinta, J. 
Švedui pirmininkaujant, KF v- 
ba: Juozas Arštikys, Aleks. 
Dundulis, Juozas Končius, 
Juozas Kreivėnas, Petras Mal 
deikis, Vikt. Naudžius, Stp. 
Paulauskas ir Dr. Kazys Sruo 
ga. Iš KF v-bos išėjo V. Nau 
džius, 1959 m. gale J. Aršti 
kys, o netrukus ir P. Maldei 
kis. Jų vieton pakviesti: Pov. 
Gaučys, Vikt. Linas ir Edv. Šu 
lačįtis. Per pirmuosius veiki 
mo metus KF valdyba turėjo 
5929 dol. pajamų ir 3005 dol. 
išlaidų.

Stambesnieji KF išmokėji 
mai buvo 1956 m. 500 dol. Ba 
brauskienei—Rašytojų Dr-jos 
skirtai premijai, 1957 m. 450 
dol. paremta leidykla „Terra", 
kuri leido jaunimui knygas, 
1958 m. buvo duota 200 dol. 
Pasaulio lietuvių archyvo ve 
dėjui ir 1000 dol. LE redakci 
niam kolektyvui premija. Stam 
besnės KF pajamos: po 100 
dol. yra aukavę prei. Ig. Alba 
vičius, St. Tamulaitis, A. Ma 
ceika, J. ir V. Stanaičiai. Ohio 
lietuvių gydytojų dr-ja 1000 
dol. (jie perduoti, kaip premi 
ja LE). Iš JAV LB CV 1957 
m. gauta 600 dol., 1958 m. 
1000 dol. ir .1959 m. 2000 dol. 
Besibaigiant 1959 m. iš Čika 
gos lietuvių gydytojų žmonų 
gauta 800 dol. (vieno parengi 
mo pelnas) V-to skyriaus va 
dovėlio „Lietuvos laukai“ lei 
dimui paremti. Per LB C V š. 
m. pradžioje gauta 1000 dol. 
Ohio lietuvių gydytojų dr-jos 
v-bos auka, taip pat vadovėlių 
leidimui paremti.

KF leido „Knygų lentyną“, 
bet įpusėjus 1959 m. bibliogra 
finės tarnybos tvarkytojai ne 
bepanorėjo, kad toliau KF „K 
L“ leistų. Visas KF darbas at 
liekamas laisvu laiku, o daugu 
ma KF valdybos narių yra įsi 

kinkę ir dirba keliose organza 
cijose.

„Gimtoji kalba“, kadangi re 
daktoriai ir administratorius 
jokio atlyginimo negauna, o 
dar iš savo kišenių apmoka 
smulkias išlaidas, tai, galima 
sakyti, išsiverčia be nuostolių. 
Iš prenumeratos pinigų apmo 
karna spaustuvė.

Prof. V. Biržiškos „Aleksan 
dryno“ I tomas baigtas spaus 
dinti. Iki šiol KF jis kaštavo 
1745 dol. Atsiimant dar teks 
apmokėti stamboka suma 
spaustuvei ir atskirai viršeliai 
ir įrišimas. Prenumeratos ir 
aukų jam dar tesurinkta apie 
300 dol.

V-to skyriaus vadovėlis „Lie 
tuvos laukai“ išėjo iš spaudos 
1959 m. gale, bet guli veik ne 
platinamas. Jeigu duoti platin 
tojams, ten tenka mažiausiai 
30% kelti knygos kainą ir pa 
sitaiko nesąžiningų platintojų, 
kurie neatsiskaito. Bendruome 
nės, kurios rūpinasi lietuviškų 
mokylų išlakymu, nelabai į 
KF kreipiasi ir vadovėlių pra 
šo. Iki šiol už šį vadovėlį išmo 
keta 1930 dol., bet dar yra ne 
apmokėtų sąskaitų.

Šiemet KF numatė pradžios 
mokykloms išleiseti 3 vadovė 
liūs (Augštesniosioms — Či 
kagos A. Lituanistinė Mokyk 
la taip pat 3) ir imti leisti ne 
periodinį laikraštuką, kuriame 
atsispindėtų mūsų jaunimo 
veikla.

Dabartinė KF valdyba savo 
kadenciją baigia 1961 m. Šie 
met, prie KF valdybos sudary 
ta KF taryba iš šių asmenų: 
B. Babrauskas, kun. Bagdoną 
vičius, kun. dr. Baltinis, Al. 
Baronas. Al. Dundulis, G. Gal 
va, kun. Garšva, P. Gaučys, 
A. Gintneris, VI. Jakubenas, 
J. Jasaitis, dr. P. Jonikas, J. 
Končius, J. Kreivėnas, M. Kri 
kščiūnas, kun. Krikštanavi 
čius, G. Lazauskas, V. Linas, 
V. Liulevičius, P. Maldeikis, 
S. Paulauskas, J. Pautienius, 
J. Pilipauskas. A. Skridulis, 
dr. K. Sruoga, E. Šulaitis, J. 
Švedas ir J. Tamulis.

KF statute parašyta: „KF 
tikslas — globoti lietuvių kul 
tūros vertybes ir remti jų kū 
rimą. Tikslo siekdamas, KF 
telkia lėšas ir rūpinasi: litua 
nistikos mokslo, dailiosios lite 
ratūros, vadovėlių ir kitokių 
kultūrinės paskirties leidinių 
leidimu, kultūrinės veiklos, 
kultūrinių organizacijų ir ats 
kirų kultūrininkų rėmimu pre 
mijomis ir kitokiomis priemo 
nėmis bei būdais, lietuvių kul

KU LTŪR KRONIKA
LIETUVOJE RUOŠIAMAS 20—25 TOMŲ LIETUVOS 

BIBLIOGRAFIJOS LEIDINYS
Knygų rūmai nuo pereitų 

metų pradėjo ruošti „lietuvių 
nacionalinę bibliografiją“. Kny
gų rūmų dir. T. Čižas bal. 2 
d. Vilniaus radijuje pareiškė, 
kad į ruošiamą bibliografiją tu 
rėš įeiti „visa lietuviškoji spau 
da, nebojant kur ji išleista, visi 
leidiniai ir kitomis kalbomis, iš 
ėję Lietuvoje ir visa lituanis 
tinė spauda arba leidiniai, ku 
riuose rašoma apie Lietuvą, 
taip pat nebojant, kur jie išleis 
ti. Reikėsią suregistruoti 4 am 
žiu leidinius. Apytikriais spe 
liejimais, per tą laikotarpį iš 
leista daugiau kaip 40,000 kny 
gų-

Lietuvos nacionalinei biblio 
grafijai ruošti Vilniuje sudary

55 METAI LAIKRAŠTINĖS TARNYBOS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI

Bostono „Keleivio“ sukakties proga
Amerikos lietuviai turi pa 

čius seniausius, šiandien tebe 
leidžiamus laikraščius. Brook 
lyno „Vienybė“ eina nuo 1886 
metų, taigi 74-sius metus, o 
Bostono „Keleiviui“ šiemet ne 
seniai suėjo 55 metai. Čikagos 
„Draugas“ įsteigtas 1909 me 
tais, tad jam jau pereitais me 
tais buvo 50 metų. Čikagos 
„Naujienos“ eina 46-sius me 
tus, „Garsas“ (Wilkes Barre) 
taip pat skaičiuoja 44-sius me 
tus. Tai vis stambūs laikotar 
piai laikraštinės tarnybos lietu 
vių visuomenei.

Bostono „Keleivis“, savait 
raštis, buvo pradėtas leist. 
1905 m. vasario 9 d. Steigėjas 
ir leidėjas buvo A. Žvingilas. 
Jo redaktoriais pirmame laiko 
tarpyje buvo M. Paltanavi 
čius, paskiau J. Smelstorius,

tūros paminklų apsauga..."
Pirmame KF posėdyje, 1960 

I 23 d. P. Maldeikis pranešė 
apie komisijų sudarymą KF 
darbui aktyvinti, G. Galva apie 
kultūrinio bendradarbiavimo 
galimybes su tėvyne ir P. Gau 
čys apie II Kultūros Kongre 
so rengimą.

Antrame KF Tarybos posė 
dyje, kovo 6 d. kun. Dr. Balti 
nis skaitė referatą apie lietu 
vių kultūros esmę.

Trečiame KF tarybos posė 
dyje kovo 27 d. kun. Bagdoną 
vičius skaitė apie lietuvių kul 
tūrinės veiklos gaires.

Stepas Paulauskas. 

ta redakcinė kolegija, kuriai 
pirmininkauja A. Venclova. 
Pirmiausia rengiama lietuvių 
kalba leidinių bibliografija. 
Šiuo metu rengiamas I-sis to 
mas, kuriame bibliografiškai 
bus aprašyti visi lietuviški teks 
tai iki 18-jo amžiaus. Tasai 
tomas spaudai būsiąs paruoš 
tas 1961 metais. Knygų lietu 
vių kalba bibliografijos būsią 
apie 6 tomai, periodinių leidi 
nių bibliografijos 1 tomas, žur 
nalų ir laikraščių straipsnių bi 
bliogratijos 10 tomų, Lietuve 
je išleistų knygų nelietuvių 
kalba bibliografijos 3 tomai, 
įvairios lituanikos nemažiau 5 
tomai. Visa Lietuvos nacionali 
nė bibliografija apimsianti 20 
—25 tomus. E.

P. Bukšnaitis, A. Montvydas, 
St. Michelkevičius - Michelso 
nas. Pastarasis kartu su J. Ge 
gužiu atpirko iš Žvingilo laik 
rasti, davė jam socialistinę 
krypti ir pakėlė jo tiražą prieš 
karą iki 23.000 egz., iš kurių 
apie 5.000 eidavo į Lietuvą. 
Nuo 1945 m. liepos 1 d. laik 
raštis (kuris jau prieš pirmąjį 
karą įsigijo nuosavus namus ir 
spaustuvę) perleistas Lietuvių 
socialistų sąjungai Amerikoje. 
Po karo „Keleivį“ redagavo j. 
Januškis, o nuo 1953 metų J. 
Sonda. Laikraštis turi didelį 
skaičių bendradarbių ir Ameri 
koje ir kituose kraštuose.

„Keleivio“ leidykloje jau 
nuo 1912 metų kasmet išeina 
kalendorius. Taip pat išleista 
eilė įvairaus turinio brašiūrų.

„Keleivis“, nors laikosi tam 
tikros socialistinės ir demokra 
tinės krypties, savo turiniu nė 
ra partinis siaura prasme. Ap 
rėpdamas visas lietuvių gyve 
nimo sritis vienoje ir kitoje At 
lanto pusėje, nevengia tarti at 
virą žodį, kai mato tai reikalin 
ga lietuvių tautai ir Lietuvos 
reikalui. 55 metai laikraštinės 
tarnybos lietuvių visuomenei 
— tai reikšmingas veiklos ke 
lias, į kurį su pagarba turi žiū 
rėti visų pakraipų tautiečiai. 
Linkime laikraščiui daug sėk 
mingų metų. E.

• Žiemos atostogų metu Vii 
niuje gastroliavo Maskvos uni 
versiteto studentų lengvosios 
muzikos orkestras

LIETUVOJE MIRĖ MUZIKĖ 
ELENA LAUMENSKIENĖ

Okupacijos organas — Vii sukurtą ir vedamą muzikos mo 
niaus „Tiesa" 1960 m. kovo kyklą.
25 d. Įdėjo E. Laumenskienės 1930 m. E. Laumenskienei
trumpą nekrologą, pasirašytą 
„grupės draugų“, kas reiškia, 
kad Laumenskienė nebuvo par 
tijos narė, kokioms nekrologus 
pasirašo visi tituluotieji ponai 
draugai.

Pirmoji nekrologo pastraipa 
skelbia:

„Š. m. kovo 24 d. po sun 
kios ligos mirė viena iš senes 
niosios kartos lietuvių muzi 
kų. Lietuvos TSR nusipelniu 
si meno veikėja, profesorė E. 
Laumenskienė“.

E. Laumenskienė buvo bene 
vienintelė Lietuvos moteris — 
kompozitorė, ne tiktai rimta 
muzikos mokytoja.

Elena Laumenskienė gimė 
1880 m. liepos 4 d. RadvyliŠky 
je. 1907 m. ji baigė K. Igum 
novo vedamą fortepiono klasę
Maskvos konservatorijoje. 
1908 — 1918 m. ji dėstė forte 
pioną rusų muzikos draugijos 
Vilniaus skyriaus muzikos mo 
kykloje. Šią mokyklą likvida 
vus, E. Laumenskienė dėstė 
įvairiose fortepioninėse studi 
jose Maskvoje. Privačiai mokė 
si kompozicijos teorijos pas 
prof. A. Iljinskį.

Grįžusi į Lietuvą, E. Lau 
menskienė 1921 m. buvo pa 
kviesta vesti fortepiono klasę 
Kauno muzikos mokykloje. 
Bet ji jautėsi pajėgi dirbti pla 
tesniu mastu muzikos dai oą, 
todėl galvojo apie jos pačios

LEIDINYS APIE LIETUVA 
ANGLIŠKAI IR PRANCŪ 

ZIŠKAI
G. Metelskio informacinė 

knyga apie Lietuvą „Lithua 
nia Land of Nieman“ — „Lie 
tuva — Nemuno kraštas“, ang 
lų kalba išleista Maskvoje. 
Iliustruata, 300 psl., su Lietu 
vos žemėlapiu. Knygoje daug 
ištraukų iš Lietuvos rašytojų 
kūrinių, aprašančių Lietuvos 
gamtą. Ta pati knyga išleista 
ir prancūzų kalba.

Įdomu, kodėl ne „Lietuva 
land of the Nemunas“? Ar 
Maskvai sunku ištarti Lietu 
vos vardas? Vis Lit va, Lithu 
ania, Lithuanie, bet ne Lietu 
va... Ir Nieman, Memmel, Ne 
man, bet ne Nemunas...
• Vokiečių profesinių sąjun 
gų centras balandžio mėn. se 
sijoje priėmė nutarimą, kad 
tautų apsisprendimo teisė turi 
būti taikoma visoms tautoms. 

pavyko įgyvendinti savo seną 
svajonę — įsteigti Kaune Liau 
dien konservotoriją, kurios di 
rektoriumi ir pedagogu ji iš 
buvo iki 1940 m., kada „liau 
dies valdžia“ liaudies konser 
vatoriją uždarė ir E. Laumens 
kienę iš darbo išmetė. Tiktai 
1945 m. jai pasisekė gauti dar 
bo valstybinėje konservatori 
joje Vilniuje, kur ji dirbo ligi 
pat mirties.

Mėgo komponuoti. Pradėjo 
si prieš 40 metų savo pirmuo 
sius kūrybinius bandymus, E. 
Laumenskienė jų nenutraukė 
iki paskutinių dienų. Mėgsta 
ma jos kūrybos forma buvo mi 
niatūra. Be romansų, ji parašė 
ir eilę instrumentinių pjesių, 
daugiausia fortepionui. Jos pa 
sižymi muzikinės kalbos pa
prastumu, nuoširdumu, nesu 
dėtinga melodija, aiškia forma.

Iš E. Laumenskienės sukur 
tų romansų, didesne forma ir 
platesniu muzikiniu užsimoji 
mu pasižymėjo jos sukurtoji 
S. Neries žodžiams „Dieme 
džu žydėsiu“ daina.

Atrodo, kad „tarybiniais“ 
laikais ji jau nieko nesukūrė.

E. Laumeskienė buvo senų 
tradicijų asmenybė, religinga 
ir jautri. Sunku jai buvo pri 
tapti prie „tarybinio“ gyveni 
mo, kuris ją gerokai paspaudė 
ir paterorizavo, kaip ir kiekvie 
na laisvę mylintį asmenį.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVAS LAIKINAI 

SUSITVARKĖ
Prieš tris mėnesius spaudo 

je buvo pranešta apie sunkią 
Pasaulio Lietuvių Archyvo būk 
lę. Tuo reikalu susirūpinu 
siems šios įstaigos direktoiius 
praneša, kad padėtis žymiai pa 
gerėjo.

Tinkamų PLA veiklai kitų 
patalpų greitu laiku nepavyko 
surasti, tad šv. Kazimiero Se 
serų vienuolyno generate virši 
ninkė Motina M. Adorata, atsi 
žvelgdama į tai Pasaulio Lietu 
vių Archyvui leido pasilikti 
esaamose patalpose iki 1961 
metų liepos mėnesio.

Taip pat išsiaišiknta, kad 
PLA finansinė parama rūpin 
sis JAV LB Kultūros Fondas, 

t Kaune per Nerį baigtas sta 
tyti naujas gelžbetoninis til 
tas.

Lenku karo atstovo Kaune 
prisiminimai

4.
Kaunas, 1938 m. gruodžio 16 d.
Šiandien rytą turėjau ilgą konferenciją su Lietuvos Ge 

neralinio štabo Il-ro sk. viršininku pik. Dulksniu. (Pik. lt. K. 
Dulksnys kartu su šių prisiminimų autorium pik. Mitkevič 
vėliau lydėjo gen. St. Raštikį į Varšuvą — vertėjas). Po pasi 
kalbėjimo padariau išvadą, kad mes, jeigu turėtume gahmy 
bę ateiti Lietuvai su pagalba Klaipėdos reikale, tai Lietuva, 
kurios pėdomis sektų ir kitos Baltijos valstybės, tuoj pat suda 
rytų politinę ir karinę sąjungą su Lenkija. Beje, tas peršoka 
mūsų karines jėgas. Jokios konkrečios karinės paramos Lietu 
vai duoti negalime, išskyrus medaus saldumo žodžius, nese 
niai tuo reikalu pasakytus užs. reikalų min. Becko. Neapgin 
sime prieš vokiečius savomis jėgomis lietuviškos Klaipėdos. 
Lenkija pati neturi tam pakankamai jėgų. Galima būtų tik su 
priešvokiška koailcija, plačiai apgalvojus, iš rytų ir vakarų.

Eidamas į pasikalbėjimą su pik. Dulksniu, norėjau pir 
miausiai ištirti, ar tikrai, kaip informavo latvių karo attache 
pik. Deglavs, galima pradėti pasikalbėjimus su lietuvių gene 
raliniu štabu dėl bendro apsigynimo prieš vokiečius ir susui 
Šimu sąjunga Baltijos valstybių su Lenkija. Antra — susi 
orientuoti, kaip žiūri Lietuvos stabas — tikriau sakant pik. 
Dulksnys — praplėtime priešvokiško susitarimo, dalyvaujam 
Sovietų Rusija. Trecia — ištirti kaip galvojama Lietuvos šta 
be apie eventualų panaudijimą Pabaltijo valstybių, o ypač Lie 
tuvos, kaip išeities bazes ir rusų kariuomenėms Rytpru 
siams.

Pasikalbėjimą su pik. Dulksniu, kaip ir ankstyvesnius, 
vedžiau savo atsakomybe ir tam tikram laipsnyje — savo ran 
ka. Negavau jokių instrukcijų nei nurodymų iš Varšuvos ge 
neralinio štabo ir net patvirtinimo apie sistematingai persiųs 
tus mano pranešimus, beveik stenogramas. Tačiau spren 
džiau, kad veikiu pagal numatytą liniją, nurodytą 1938 m. ba 
landžio mėn. Varšuvoje tų asmenų, kurie vairuoja Lenkijos 
respublikos gyvenimui ir jos užsienio politikai. Tiesa, tarp 
Baltijos, Lenkijos ir Sov. Sąjungos santvarkų yra didelis skii 
tumas. lygiai kaip ir pačiame piliečių gyvenime, tačiau tas turi 

antraeilę reikšmę, atsižvelgiant į augantį Pabaltijo valsty 
bems ir Lenkijai klausimą •— būti arba nebūti.

Prisiminiau tais metais pik. Dulksnio man pasakytus žo 
tižius. Jam turiu daug tikros simpatijos ir tikros pagarbos. 
Po metų bendradarbiavimo, dažnų pasikalbėjimų, atrodo pa 
žinau jo įsitikinimą. Skirtingai nuo daugelio lietuvių politikų, 
kurie davėsi nešami šovinistinės srovės, kraštutinio lietuviško 
nacionalizmo, pakeldami didžiosios vytautinės Lietuvos vėlia 
va, dėka ko, pamesdami visiškai realybės jausmą, žiūrėdami į 
tuometinius įvykius per nerealius stiklus — pik. Dulksnys 
puikiai jautė Lietuvos padėtį. Jis daug kartų man sakė, kad 
Lietuvos nepriklausomybė ir neliečiamybė kaip valstybės 
yra galima tik santykiuose su kitais, pirmoje eilėje su Lenki 
ja. Tačiau visuomet pridėdavo — stengdamasis neužgauti 
manęs, kaip lenko — kad Lietuvos nepriklausomybės garan 
tija vien tik iš Lenkijos pusės yra nepakankama.

Vieną kartą, analizuodamas Lietuvos įjungimą į Rusiją 
arba Vokietiją, pik. Dulksnys taip išsireiškė: „Jeigu vokie 
čiai užimtų Lietuvą, be jokių likučių jie išnaikintų mūsų 
visą tautą, kolonizuodartii Lietuvą, išblaškydami lietuvius vi 
soje užimtoje Europoje. Būtume išmesti iš mūsų amžinų so 
dybų, germanizuoti, žūtume kaipo lietuviai, be pėdsakų, ne 
kalbant jau apie Lietuvos valstybę. Jeigu Sov. Sąjunga už 
imtų mūsų kraštą, tikrai ji išnaikintų visą mūsų inteligenti 
ją, „pabaliavotų“ su mūsų kokią nors nuosavybę turinčia kla 
se, kurią išpjautų ir išžudytų. Tikriausiai, ji pakeistų ir vals 
tybinio gyvenimo sistemą, tačiau lietuvių tautos — greičiau 
šiai — Sov. Sąjunga nejudins. Galėtume netekti valstybin 
gurno, politinės neliečiamybės, tas mums labai brangiai kai 
nuotų, tačiau galėtume išlikti kaip lietuvių tauta.

Pagalvojau tuomet, kad tą patį galima taikyti ir Lenki 
jai, jeigu į ją įžygiuotų Sov. Sąjunga.

Grįžtu prie savo pasikalbėjimo su pik. Dulksniu. Įžan 
goję, nubrėžiau jam labai atsargiom priemonėm tas visas 
perspektyvas, kurios lauktų Lietuvą ir kitas Baltijos tautas, 
davus vokiečiame smūgį į Lenkiją, remdamas savo dėstymą, 
Vokietijos grėsme visai Europai. Tai dariau, norėdamas 
iškišti mintį, solidaraus susijungimo ir pasipriešinimo visu 
tautų, pastatytų į tą pavojų.

Pik. Dulksnys mielai paėmė tą temą: atrodo, tam jis bu 
vo pasiruošęs iš anksto (vide — mano pasikalbėjimas su 
pik. Deglavs), tačiau įspėjo, kad pasikalbėjimą aš galėsiu 
pravesti tik po Lietuvos vyriausybės nutarimo, o jis pats, 
dar šiandien viską praneš gen. Raštikiui, šiuo metu, pasak. 

pik. Dulksnys, aš turiu teisę pranešti, kad Lietuvos genera 
linis štabas prisitaikys pozityviai ir visu rimtumu, kas liečia 
susitarimą visų Pabaltijo valstybių su Lenkija ir jų bendrą 
apigynimą prieš eventualų užpuolėją. Sąlyga to susitarimo, 
arba bet kokios sąjungos, liečiančios Lietuvą su kitom vals 
tybėm yra: absoliuti garantija, kad Lietuva, kaip ir likusios 
Pabaltijo valstybės, išlaikys savo nepriklausomybę ir politi 
nę neliečiamybę dabartinėse jų sienose.

Atsakymas į mano operacinius nagrinėjimus, dėl Pabal 
tijo valstybių reikšmės, vykdant puolimą prieš Vokietiją Į 
Rytprūsius ir mano sugestiją, kad operacinis smūgis Rytpru 
siams (jeigu prieitų iki karo su Vokietija) turi būti išdirbtas 
kuo greičiausiai ir galimai su didžiausiom jėgom, įjungiant 
eventualiai ir Sov. Sąjungos jėgas, — pik. Dulksnys „užsi 
dengė“ neturėjimu įgaliojimų, aptarimo visų operacinių pla 
nų. Į mano pasiūlymus, kas dėl eventualaus SS-gos įėjimo į 
koalicinį apsigynimą prieš Reichą, buvo tirkumoje negaty 
vūs, o patys atsakymai — dideliais „išsisukinėjimais“.

Galutinis mano pasikalbėjimo balansas buvo pozityvus. 
Karinio susitarimo reikalu Lietuvos generalinis štabas yra 
pasiruošęs kalbėtis su Lenkija. Gen. Raštikis supažindintas 
su kariniu sąjungos projektu, nukreiptu prieš Reichą. Reika 
las bus jo paties referuojamas Lietuvos vyriausybei. Tačiau 
daugiausia nemalonumų (klopoty) turima su sovietų reikalą 
vimais leisti jiems naudotis Vilniaus ir Lvovo mazgais, leisti 
jiems įžygiuoti į Pabaltijo valstybes. Tai jų neatšaukiama 
sąlyga, prisijungimui prie antivokiškos koalicijos.

Gan plačiai painformavau generalinio štabo viršininką. 
Varšuvoje apie pasikalbėjimą su pik. Dulksniu, galvodamas, 
kad pristačiau štabui pakankamai elementų, Įvertinimui bend 
ros padėties Pabaltyje. o ypatingai Lietuvoje ir taip pat so. 
vietų generalinio štabo siekimų Baltijo valstybių atžvilgiu.

Žiūrint iš mano taško — laikas vertė, kad mūsų genera 
linio štabo sprendimai, būtų padaryti kuo anksčiausiai ir dar 
kad prieš 1939 m. vasarą galėtų būti pradėti konkretūs pasi 
tarimai tarp Varšuvos, Maskvos ir Pabaltijo valstybių sostt 
nių. Man atrodo, kad visos Pabaltijo valstybės sutiks priim 
ti bendrą jų nepriklausomybės garantiją, suteiktą Prancūzi 
jos Anglijos, Sov. S-gos ir Lenkijos. Priėmę garantiją, gal 
būt spaudimu, jos sutiks už buvimą ir peržygiavimą per jų. 
teritorijas sovietų kariuomenės, esant grėsmei Lenkijai 
(Gdansks ir Lietuvai (Klaipėda) iš Vokietijos pusės.

Bus daugiau.
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LIETUVIŠKASIS ĮNAŠAS MONTREALIUI
Prieš kiek laiko kilo inicia 

tyva, kitų lietuviškųjų kolojų 
pavyzdžiu, Montrealio biblio 
tekoms padaryti lietuvišką do 
vaną — Lietuvių Enciklopedi 
ją. Suprojektuoti trys komp 
lektai: Montrealio miesto biblio 
tekai ir abiems universitetams 
po vieną. Buvo projektuojama 
išeinant iš skaičiavimo, kad L. 
Enciklopedijos išeis apie 20 to 
mų, todėl buvo suproječtuota 
rasti 100 asmenų, kurie įmokė 
tų po 5 dol. Dabar aiškėja, kad 
L* Enciklopedijos išeis apie 
30 tomų, — tat 3-ms komplek 
tams reikia apie 720 dol., arba 
144 asmenų, kurie įmokėtų tam 
*’Vslui po 5 dol.

ILigšiol yra Įmokėję šie as 
mens: 1. D. Norkeliūnas, 2. J. 
Skinkis, 3. Inž. J. Bulota, 4. 
Kun. J. Kubilius, 5. Dr. J. Ma 
liška, 6. Agr. M. Juodviršis, 7. 
St. Kęsgailą, 8. VI. Vaišvila. 9. 
Jonas Lukoševičius, 10. J. Kar 
delis, 11. F. Jurgutavičius, 12. 
Jonas Adomonis, 13.Inž. V. 
Dargis, 14. Agr. P. Lukoševi 
čius, 15. Agr. Pr. RudinsKas, 
16. A. Norkeliūnas, 17. D. Jur 
kus, 18. J. Adomaitis, 19. O. 
Stankūnaitė - Vileniškienė, 20. 
Juozas Lukoševičius, 21. Ado 
mas Jocas, 22. A. Žukas, 23. 
J. Malaiška, 24. P. Juodkojis, 
25. L. Balzaras, 26. Pov. Juo 
rps, 27. Dr. J. Žmuidzinas, 28.

, Gaurys, 29. J. Baltuonienė, 
Lo Kačergius, 31. J. Jurėnas, 
32. Petras Adomonis, 33. K. 
Ožalas, 34. J. Gražys, 35. Br. 
Abromonis, 36. Aug. Mylė, 37. 
Dr. J. Šemogas, 38. Dr. St. 
Daukša, 39. Inž. P. Narbutas, 
40. Archit. V. Zubas.

Kaip matome, trūksta dar 
daugelio asmenų. Maloniai pra 
šomi tautiečiai prisidėti prie 
šio reikalo. Po 5 dol. galima 
Įmokėti St. Kęsgailai, p. Rim 
kevičienei ar J. Kardeliui.

Iniciatoriai.

dės liepos pabaigoje. Visos kei 
ionės išlaidos ir pragyvenimas 
kaštuos $905.— kuriuos galima 
sumokėti dalimis per visus me 
tus. Platesnės informacijos 
kreiptis i Tėv. Borevičių, S. J. 
telef. PO 6-5755.

MOTINOS DIENA 
MONTREALYJE

minima gegužės 8 d. Auš

NEPAPRASTA 
EKSKURSIJA

j Europą kur aplankys Prancū 
ziją, Šveicariją, Italiją, Ispani 
ją, Portugaliją ir didžiausias 
šventoves Romoje, Liurde, Fa 
tima ir dalyvaus Tarptautinia 
me Eucharistijos kongrese 
Miunchene, Vokietijoje. Eks 
kursija tęsis visą mėnesį, prasi

bus
ros Vartų salėje, tuojau po pa 
maldų. Bus akademija. Paskai 
tą skaitys prof. A. Sužiedėlis. 
Meninę dalį išpidys Augštes 
niųjų Lituanistinkos kursų mo 
kiniai. Tautiečiai prašomi įsi 
dėmėti gegužės 8 datą, visi 
kviečiami Motinos dienos mi 
nėjime dalyvauti ir kitų paren 
girnų tą dieną neruošti.

Draugija Montrealyje.

ŠALPOS VAJUI UŽBAIGI! 
liko dvi savaitės. Šaipos vajus 
Montrealyje specialiai baigia 
mas gegužės 1 d. Aukų rinkė 
jai maloniai prašomi atsiskai 
tyli už aukų lapus į egužės m. 
pirmoje pusėje.

Dar nevėlu įsijungti į aukų 
rinkėjus. Talka labai reikalin 
ga. Aukų lapas nr. 24 teko dr. 
J. Mališkai ir nr. 25 — J. Jur 
gučiui.

Auka šalpos vajui — auka 
nepažįstamam broliui. Kas pri 
sides — atpildą ras savo šir 
dyje.
Montrealio A-bės Š. K. p-kas 

Dr. J. Mališka.

AUGŠTESNIEJ1 LITUAN1S 
TIKOS KURSAI 

mokslo metus užbaigs iškilmių 
gu aktu birželio 4 dieną, šešta 
dieni Aušros Vartų salėje. Lie 
tuvių jaunimas kviečiamas to 
se Kursų užbaigimo iškimėse 
dalyvauti. Baigusiems kursus 
bus įteikti baigimo atestatai ir 
po to ous bendros visiems vai 
šės ir pasilinksminimas su šo 
kiais. Kitos organizacijos pra 
somos 
vuoti

tą subatvakarį 
Kursams.

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME 

balsingus vyrus ir motevisus
ris įsijungti j A. V. chorą. A. 
Vartų choras savo lietuviška 
gražia giesme ir daina atlieka 
neabejotinai didžią lietuvišką 
misiją. (AV)

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

\ SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. 

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-1176. 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
£

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.

Ville LaSalle DO 6-9343259—3 Ave.,

SIUNTINIAI
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.

LONDON, Ont.
LIETUVIAI UŽKERTA KE LIĄ LENKAMS — 

IMPERIALISTAMS

Prieš savaitę Londono lenkų 
paskutinio pasaulinio karo ve 
teranų dalis,—apie 45 asmens, 
įsikūrė atskirą dalinį, Kana 
dos karo veteranų skyrių. Šio 
skyriaus steigiamajame susi 
rinkime dalyvavo keli Kanados 
veteranų legiono atstovai, bei 
augštesnio rango vadai, kurie 
džiaugdamiesi pažymėjo, kad 
tai pirmas etninių grupių sky 
rius Londone.

Visa tai būtų buvę labai gra 
žu, jei minėtas skyrius nebū 
tų pasirinkęs sau Vilniaus vai
do. Skyriaus steigėjai Londo 
no spaudai darė šio vardo pa 
sirinkimo tokius motyvus: 
„...Vilnius lenkams teikia tiek 

daug patriotinių prisiminimų. 
Miestas turėjęs tiek daug ko 
vų ir vis prieš Lenkiją pasikar 
tojančių invazijų. Pažymėtini 
1919 metai, kai lenkai nugalė 
ję Įsibrovusią rusų armiją. Len 
kų žmonės tiki, kad Vilnius 
vėl pagaliau sušvis jiems su 
demokratinės valdžios sugrįžt 
mu Lenkijon, nors dabar šis 
miestas yra dar Rusijos Įtako 
je...“

Londono lietuvių B-nės apy 
linkės v-ba seimelio posėdyje 
vienbalsiai buvo Įgaliota pa

reikšti griežtą protestą ir pa 
prašyti Kanados veteranų cent 
rinės vadovybės (Ottawa) ne 
leisti minėtam lenkų skyriui 
vadintis ir naudoti Vilniaus 
vardą, nes jie Į mūsų sostinę 
negali turėti jokių teisių, „pa 
triotinių“ prisiminimų, ar kai 
bu apie miesto „grįžimą“ Len 
kijai.

Londono „Free Press“ rašė, 
kad minėtam lenkų veteranų 
skyriui pripažinimas (charter) 
gali ateiti mėnesio laikotarpy 
je. Atrodo, kad lietuviai labai 
laiku pasipriešino lenkų užma 
čioms. Jų laiškas ir pridėta me 
džiaga Vilniaus klausimu la 
bai stipriai argumentuota. Me 
džiaga buvo gauta iš Krašto 
Valdybos Montrealyje. kui 
prieš kelis metus yra buvę pa 
našiu dalykų su tenykščių len 
ku išsišokimais. L. E-tas. 
® Miuncheno ir kai kurių kitų 
Vokietijos universitetų vado 
vybės svarsto, kaip suvaržyti 
nepaprastai didelį studentų 
antplūdį. Universitetuose nė 
ra tiek vietų, kiek kad yra kan 
didatų. Be kita ko, yra svars 
tomą nustatyti, koks svetimša 
lių nuošimtis galės patekti į 
universitetą.

KANADOS LENKAI

Turec. Victor: Polonica Ca 
nadiana. Toronto, Polish Rose 
arch Institute in Canada. 1958 
rn. Virš., 138, 2 nnm. psi. $ 
1,50.

Toronto Un-to bibliotekos 
direktorius ir Kanados Biblio 
tekiniukų Draugijos p-kas R. 
H. Blackburn savo Įvade pa 
žymėjo, kad autorius atliko ne
paprastai rūpestingai dideli 
darbą. Lenkų Kanadoje pagal 
1951 m. surašymą priskaitoma 
219,845: jų emigracija senes 
nė, negu lietuvių (B. J. Zub 
rieki knygoje „Polacy w Kana 
dzie“ laiko 1754 m. datą lenkų 
emigracijos pradžia). Tačiau 
Turėk pasitenkino tiktai 110 
metų laikotarpiu ir savo kny 
goję surašė polonicą canadia 
ną 1848—1957 m. Iš viso per 
tą laiką išleista 779 knygos ir 
knygelės (pamphlets). Bet 
bibliografijoje sužymėti veika 
lai ne tik Kanadoje išleisti, bet 
ir kanadiečių lenkų ir nelenkų 
autorių originalūs darba; ir 
vertimai, pasirodė Lenkijoje. 
Gal būt ateityje, kai lietuviu 
Kanadiečių tarpe atsiras savo 
bibliografas, šitokios apimties 
bibliografija gali būti pavyz 
džiu, ir pavyzdžiu sektinu... 
Pagrindines S. Baltramaičio ir 
Vacį. Biržiškos bibliografijas, 
„Knygų“ ir „Bibliografijos Ži 
nių" žurnalų turime JAV se 
arba originalus, arba bemaž 
pilnus mikrolilmius.
peržiūrėti spausdintą medžią 
gą ir atrinkti reikalingus leidi 
mus.

„Nepr. Lietuva" pr. m. 25 
36 numeriuose paskelbė pas 
kritinio dešimtmečio iltuanicą 
canadianą, iš viso 66 pavadini 
mai, t. y. 6,6 leidinio per me 
tus. Lenkams tenka per i 10 
m. po 7, reiškia tik truputi 
daugiau. LB T.

Belieka

KOMUNISTINIŲ TENDEN CIJŲ LITERATŪRA SUTIN 
KAMA TYLIU BOIKOTU

M. Sadkovičiaus istorinis romą 
nas apie Georgijų Skoriną, no 
rs tame veikale daug kalbama 
apie Vilnių. Tas pats atsitikę 
ir su M. Klimovičiaus trilogija, 
ta pačia tema.

Daug veikalų esą išversta iši 
latvių literatūros į lietuvių 
bą. tačiau lietuvių kritika 
žai tais veikalais tesidomi.

Estas H. Sirgo parases 
maną apie sovietinės asntvar 
kos Įvedimą 1940-41 metais. 
Knyga buvo išversta į rusų kai 
bą, bet Lietuvoje niekas ja ne 
sidomėjęs.

Latvio Upyčic/ „Socialist! 
nio realizmo klausimai litera 
tūroje“ (900 pusi, veikalas), 
bet Korsakas apgailestauja,, 
kad veikalas nei Lietuvoje, nei 
kitur nesulaukęs jokio atgar 
sio. E.

K. Korsakas „Pergalėje“ at 
skleidė, kad tendencingos lite 
ratūros bodisi, tiesiai ją boiko 
tuoja net redaktoriai ir kriti 
kai. Straipsnio antraštė: „Dau 
gianacionalinė literatūros kri 
tika“.

E. Mieželaitis parašęs „Bro 
lišką poemą“, kurioje atvaiz 
duotas Lietuvos, Latvijos ir 
Gudijos sienų susikryžiavime 
dromis jėgomis pastatyta 
hidroelektrinė. Mieželaičio po 
ema buvusi išversta į rusų ir 
gudų kalbas. Mieželaičio kny 
ga nesusilaukusi gudų spaudo 
je jokio platesnio Įvertinimo. 
Gudų poetas P. Brovka ta pa 
čia tema parašęs ištisą romą 
ną, kuris buvęs išverstas ir Į 
lietuvių kalbą. Nieko išsames 
nio apie tuos du kūrinius ne 
paskelbta. Maskvietis rašyto 
jas L. Slavinas parašęs apie 
Lietuvą apysaką „Anapus kai 
vos“. Joje atvaizduojąs Lietu 
vos pramonės darbininkų gy 
venimą, bet lietuvių spaudoje 
nebuvę atsiliepta apie ją nė ei 
lute.

Apie sovietinės santvarkos 
įkūrimą Lietuvoje romaną pa 
rašęs žymus rusų rašytojas F. 
Kuoras. Lietuvoje ir vėl nepa 
sirodę apie tą kūrinį jokios pla 
tesnės informacijos.

Tylomis Lietuvoje praeista 
ir Gudijoje išėjės rusų kalba

kai 
m a

r o

SLAVICA CANADIANA 
leidžiama kasmet Kanados Sla 
vistų Draugijos prie Ukrainie 
čių Laisvosios Mokslų Akade 
mijos, spausdinama Winnipe 
ge, Man. Dabar pasirodė 1958 
m. bibliografija.

Per 1958 m. išleista: bettdir 
uju slavistinių veikalų 5 (19'55 
tiktai 2), ukrainiškų veikalų 82’ 
(82), lenkiškų 83’ (1955' m- 
tiktai 8, gal būt dėl to, kad lei 
dinių registravimas dar nebu 
vo pilnas), rusiškų 2(—), ser

biškų 2(—) ir kroatiškų 1(1). 
Slavistikos serijoje akademijo 
je iki šiol išleido jau 36 veika 
lūs, daugiausia nedidelių kny 
gelių pavidale. Tokius veikalus 
lengviau ir pigiau leisti, negu 
storas knygas. Akademija kei 
čiasi savo leidiniais su kitų 
kraštu ir tautų mokslo įstaigo 
mis, jų tarpe yra ir Lietuvių 
Bibliograifnė Tarnyba. Gauna 
mas knygas ji perduoda į Pa 
.šaulio Lietuvių Archyvą Chi 
c.agoje, 1949 m. rudens perduo 
davo į Lietuvių Bibliografinį 
Archyvą Berno mieste, Švei 
carijoje. L. B. T.

9 Pabaltijo valstybių diploma 
tų pasitarimas Londone įvyko 
kovo 31 d. Estijos pasiuntiny 
bės patalpose, dalyvaujant Es 
tijos pasiuntiniui min. A. Tor 
ma, Latvijos pasiuntiniui min. 
Zarinšui ir Lietuvos pasiunti 
niui min. B. K. Balučiui. Ap 
svarstyta aktualūs politiniai 
klausimai.

VILNIUS KANADOJE

Ukrainietis prof. dr. Jar. 
Rudnyckyj (Manitobos un-te) 
savo onosmatikos studijose 
1956 m., išleistose Ukrainiečių 
Laisvosios Mokslų Akademi 
jos Amerikoje, mini Ontario 
provincijos vietovardį „Wil 
no“. Tos gyvenvietės steigėjų 
įpėdiniai pasakoja, kad prieš 
80 m. jų protėvei pavadino 
Vilniaus vardu savo kaimeli, 
norėdami pagerbti savo dva 
sios tėvą kun. V. Dembskį, „ro 
dem z Wilna, proboszza tej 
polskiej osady w Kanadzie“. 
Pasirodė, jog V. Dembskio bio 
grafija (Liet. Enc. IV t.) pa 
tvirtina, kad jisai tikrai klebo 
navo Hagarty, Out. 1883 — 
1892 metais. Prieš tai Milwau 
kee lenkų parapijoj būdamas 
įsteigė Zwiazek Narodu Pols 
kiego (Lenkų Tautos Sąjun 
ga) ir laikrašti vardu „Zgo 
da“, kuriame ir pats rašė.

Savo studijose J. R. įdomiai 
aiškina gyvenviečių vardų pa 
keitimus pas vietinius ateivius 
-ukrainiečius Kanadoje. Štai 
Dalmeny, Sask. pavirto „Dav 
meni" (Davė man), Crucked. 
Lake, Sask. — „Kurkulyk“ 
(ukr. — turtingas valstietis) 
ir pan.

Kaikurių vietovardžių tiktai 
galūnės pakeistos, štai iš Win 
nipeg pasidarė „Vinnipok“, iš 
Cooks Greek — „kustrik“, 
Saltcoats — „Solkivci“ su 
įprasta ukr. galūne „ivei".

Yra įdomiu duomenų dėl vie 
tovardžių „tabu”. Ukrainiečiai 
kaimiečiai vengia vadinti sa 
vo vardais mešką, vilką, gyva 
te ir kit. Suradus pakaitalų — 
„tot staryj — tas senas", „zvir 
— žvėris", „dovha — ilga“...

Ir nepatiko jiems Kanadoje 
Peacedae, Sask., negražiai uk 
rainiškai skamba... Kai klaus 
davo ūkininkų žmonas „kur 

3 vyras“, moterys atsakydavo 
,,vin poichav do toho pohano 
ho mista“... Kanadiečiai atsi 
žvelgė į tai ir 1930 m. vietovę 
pavadino Keatley vardu. Buvo 
ir vardai „Galicia“. Iš senų 
laikų, kai Ukrainos vakarinę 
dali taip vadindavo Austro- 
Vengrijoje. Kai ukrainiečiai 
daugiau prasilavino Kanadoje 
ir pradėjo gerbti savo kilmę, 
jiems pareikalavus,, Galicia, Ga 
lician buvo pakeisti Ukrainian 
terminu. LBT.
• Kauno miesto lietuvių kai 
bos ir literatūros mokytojų da 
lykinė komisija, norėdama pa 
skatinti moksleivius dar lab 
jau domėtis literatūra, nutarė 
organizuoti moksleivių litera 
tų Olimpiadą. Joje dalyvaus 
septynmečių, vidurinių ir dar 
bininkų jaunimo vidurinių mo 
kykų augštesniųjų klasių mo 
kiniai.

Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

DE LUXE DRY CLEANERS]
117—6th AVENUE, LACHINE |

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

j 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.

J LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 BALTIC

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1UL1S į 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika > 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. į 

Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884

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

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REGI*

IMAS.VISŲ RŪŠIŲ D R A U D

6695—35 ta Ave., Rosemount < kamp
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. a

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ R Ū B Ų

AUGŠTOS
RANKŲ.

KOKYBES
DARBAS

2 f
I Y

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS į

79 ir 81 Si. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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St. CATHARINES, Ont AR KELTINI TOKIE KLAUSIMAI?

PAGERBTAS DIDELIS VISUOMENININKAS (Tebus ir atsakymas i klausima).

Kovo 15 d. Juozui Diliui su 
ėjo 50 metu. Jo gimtadienio 
iki paskutinės dienos niekas ne 
žinojo. Net jo artimieji bend 
radarbiai asmeniniais reikalais 
su juo pasišnekėti neturi pro 
gos, nes yra perdaug lietuvis 
kūjų visuomeninių reikalų, ku 
riems atlikti nevisuomet užten 
ka laiko.

Tik išvakarėse sužinojus jo 
50-ji gimtadienį, rytojaus die 
ną keletas St. Catharinėje vei 
kiančių organizacijų nusiuntė 
jam gėlių ir gyvu žodžiu pa 
sveikino.

KLB St. Catharines apyl. 
valdyba, įvertindama J. Dilio 
didelius nuopelnus ir nepails 
tarną darbą, jo pagerbimui ba 
landžio 3 d. pp. Polgrimų bu 
te suruošė pietus, kuriuose da 
lyvavo tiek, kiek leido patai 
pos. Pagerbimas praėjo labai 
nuotaikingai. Vaišių stalą la 
bai skoningai paruošė viena iš 
St. Catharines geriausių šeimi 
ninkių p. Polgrimienė.

Pirmieji jautriais žodžiais 
sukaktuvininką pasveikino na 
mų šeimininkas p. Polgrimas 
ir b-nės v-bos pirmininkas J. 
Grigas. Grigaitė skautės uni 
formoje įteikė dovaną — lietu 
visiškais ornamentais albumą 
su tokiu įrašu: — Mūsų dar
bas, mūsų meilė Lietuvai Tėvy 
nei! Vilniečiui Juozui Diliui.

Penkiasdešimto gimtadienio 
sukaktuvių proga skiriame 
Tau šią kuklią dovanėlę, kuri 
primintų, kad lietuviai Tavo 
pasišventimo ir ilgų metų tau 
tinio darbo nepamiršo ir nepa 
mirš. Linkime Tau ir toliau 
dar ilgus metus darbuotis 
skleidžiant lietuvių tarpe tauti 
nę meilę, kaip iki šiol skleidei. 
Pasirašė KLB St. Catharines 
Apylinkės Valdyba.

Sugiedojus ilgiausių metų, 
vaišių metu sveikinimo kalbas 
pasakė KLB Wellando apyl. 
pirm. K. Stankevičius, Wellan 
do medžiotojų klubo „Lituam 
ca“ pirm. Sinkus, SLA St. 
Catharines kuopos vardu K. 
Jonušas ir dar keletas organi 
zacijų atstovų ir pavienių as 
menų.

Laiškais ir telegramomis 
gauti sveikinimai ir dalis vai 
Šių metu paskaityta iš Dor 
chesterio, Bostono, Clevelan 
do, Detroito, Hamiltono, To 
Tonto ir Niagara Falls.

Pagerbimo vaišėse garbės 
svečiais dalyvavo J. Dilio bu 
vusio bendradarbio ir 1937 m. 
grudožio mėn. lenkų nukankin 
to Vlado Jurkuvėno sesuo ir 
brolis.

Sukaktuvininkas J. Dilys dė 
kodamas už jam suruoštą pa 

(vairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspm*-J:"*a 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nocfll Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir UI O tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E.,- Hamilton, Ont. TJL JA 8-6686 

ponia V. Juraitia.
94 Douglas St., 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.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

gerbimą, sveikinimus ir iškel 
tus jo darbus priminė, kad pa 
minėti darbai nėra jo vieno, 
bet daugelio lietuvių bendrai 
dirbti.

Tuo pačiu metu Niagara 
Falls

GIMTADIENJ ŠVENTĖ 
VKL ST. CATHARINES

sk. pirm. Stepas Ulbinas. St. 
Ulbinas į J. Dilio pagerbimo 
puotą per savo sūnų Liucijų 
visiems valdybos nariams susi 
pažinti atsiuntė tik ką gautą 
iš Clevelando tokio turinio laiš 
ką:

— Jūsų Vilniaus Krašto Lie 
tuvių Sąjungos skyriaus kvie 
timą, atlikti programą birželio 
mėn. 25 d., šeštadienį, malo 
niai priimame. Tikimės, kad 
vargo ir šilumos turėsime, bet 
su jumis neprapulsime.

Duositne nuotaikingą, jau 
na, nedaugiau dviejų valandų 
programą, kurios pagrindinis 
elementas bus lietuviškas see 
ninis šokis. Paįvairinimui tu 
rėsime klasinį, išraiškinį, bąli 
nį šokį ir muzikos. Programa 
universali. Gali žiūrėti ir lietu 
viai ir kitataučiai.

Savo pasirodymus visada 
pradedame punktualiai. Mėgin 
kime ir pas jus pradėti punktu 
aliai. Pasirašė L. Sagys, Gran 
dinėlės vedėjas.

Kaip matos šie vyrai joninė 
ms yra iškvietę iš Clevelando 
Grandinėlę, kuri į Kanadą at 
vyksta pirmą kartą. Grandinė 
lė Amerikoje turi didelį pasi 
sekimą ir didžiosiose kolonijo 
se koncertavę po keletą kartų.

Didiesiems veikėjams ir su 
kaktuvininkams sėkmės ir ii 
giausių metų!

Ignas Katriūnietis.
IR I KANADA ATVYKSTA 

CLEVELANDO 
„GRANDINĖLĖ”

Dėl susidariusių mums nepa 
keliamų medžiaginių sąlygų 
iš Čikagos „Dainavos“ ansamb 
lis su „Vestuvėmis“, kai buvo 
anksčiau pasirodžiusi spaudo 
je žinutė, į Niagaris pusiasa 
lio vilniečių rengiamą birželio 
25 d. Jaunimo šventę - jonines 
neatvyks.

Šiais metais joninių progra 
mai išpildyti atvyksta iš Cle 
velando lietuvių jaunimo tauti 
nių šokių ir lietuviškos muzi 
kos ansamblis „Grandinėlė”, 
kuri Amerikoje bemaž visas di 
desnes lietuvių kolonijas ap 
lankiusi pirmą syk atvyksta i 
Kanada.

VKLS -gos St. Catharines 
Skyriaus Valdyba.

Maždaug prieš tris mene 
sius laiko mūsų kolonijos vie 
nas tautietis buvo sunkiai su 
sirgęs ir išgulėjo keletą savai 
čių ligoninėj. Dar ir dabar nė 
ra pilnai pasveikęs ir negali 
dirbti. Gydymuisi padaryta 
daug išlaidų, o ligonis randasi 
sunkioj medžiaginėj būklėj.

Skautų iniciatyva buvo pa 
daryta rinkliava ir įteikta ne 
laimingajam šiek tiek pašai 
pos.

Balandžio 6 d. „Neprikl. Lie 
tuvoj", Nr. 14, buvo įdėta St. 
Cathariniečio straipsnelis 
„Gal kas paaiškintų mažą ne 
aiškumą“, kuriame kalbama, 
kad buvęs susirinkimas bėdon 
patekusio reikalu, kad buvę 
diskutuota kraujo apmokėjimo 
kausimu ir, pagaliau, metamas 
priekaištas pačiam nelaimingą 
jam, kad jis nepadėkojęs už pa 
šalpą.

Į šiuos teigimus, iškeltus 
klausimus ir daromus priekaiš 
tus noriu tarti keletą žodžių.

Susirinkimas aukų rinkimo 
reikalu visai nebuvo sušauk 
tas. Aukų rinkimo inciatyva 
išplaukė iš Niagaros pusiasa 
lio skautų organizacijos vado 
vaujančių asmenų, pritariant 
skautų rėmėjams. Surinktos 
aukos buvo įteiktos nelaimin 
gąjam pilnai jo dispozicijai, ne 
nurodant, kaip jis tuos pinigus 
turįs sunaudoti. Straipsnelio 
rašytojas, atrodo, aukojo gry 
nai kraujo apmokėjimui.

Mielas tautieti, nenusimink 
— surinktų pinigų, aš jus šim 
tu procentų tikinu, nelaiminga 
sis tikrai nepragėrė. Jeigu jis 
jų už kraują nesumokėjo, tai 
nusipirko duonos. Tamstos au 
ka, būk ramus, tiesiogiu ar ne 
tiesiogiu keliu visvien pateko 
už kraują. Juk ir už duoną jam 
apmokėdamas netiesiogiai su 
stipriani jam kraują.

SPORTAS.. .
Atkelta iš 3-čio psl. 

žaidėjų, tam įvykiui atminti, 
buvo apdovanoti vertingais 
šveicariškais rankiniais laikro 
džiais. Komandos sudėtyje žai 
džia ir du lietuviai studentai, 
Romas Otto ir Jonas Vilimas.

MONTREALIS LAIMI
Montrealio Canadians laimė 

jo neoficialias pasaulio ledo ri 
tūlio pirmenybes, pusiau baig 
mėje „sausai“ įveikdami čika 
gą ir baigmėje gan lengvai su 
doroję Toronto 4:0. Jie gavo 
ii- Stanley taurę.

DIDELĖS LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS 
dabartinės Gudijos mieste 
Breste. Kaip ir pereitais me
tais, lietuviai dėjo visas pastan 
gas išlaikyti tarpe lietuvių tau 
tų (gudų, latvių ir estų) antrą 
vietą, kas jiems pilnai ir pavy 
ko. Atsiekta labai gerų pasek 
mių. Pirmiausiai reikia pami 
nėti A. Vaupšą, kuris šuolyje 
į tolį, viršijo uždarų patalpų re 
kordą. Jis nušoko 7,29 m, ko ir 
pakako pirmai vietai. Toje pa 
čioje rungtyje A. Maskaliūnai 
tė parodė 6,60 m tik 3 cm atsi 
likdama nuo garasiosios Itki
nos.

I
A. E. McKAG(JE| 

Barrister and Solicitor r 
Advokatas ir Notaras V

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

330 Bay Street, L 
TORONTO 1, Ontario.

k-------", xx---- 'mkt-'.—-tf
Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

Dabar dėl padėkos. Prikiša 
ma. kad jis nė puse lūpų ne 
padėkojęs, už aukas. Turiu pa 
reikšti, kad ligonio vardu dė 
kojo aukų rinkėjai kiekvienam 
aukotojui. Be jų dar jo vardu 
dėkojo tautiečiams pamokslo 
metu kunigas. Ar dar nepakan 
ka padėkos? Jeigu dar nepa 
kanka, tai malonėkit pranešt 
savo pavardę aukų rinkėjams, 
ir jie specialiai pareikš padėką 
spaudoje.

Kaip, sakykite, mielas tau 
tieti, jaustumėtės, jei būtumėt 
nelaimingojo vietoje ir skaity 
tumėt laikraštyje panašius už 
metimus ir priekaištus?

Nekartinkime nelamingojo 
ir taip kartaus gyvenimo. Dau 
giau lietuviškos širdies ir ge 
ro takto. Sk.
MOTINOS DIENOS PROGA 
gegužės 8 d., apie 11 vai. (tuo 
jau pat po pamaldų) vienuoly 
no salėje yra rengiamas iškil 
mingas motinos minėjimas.

Paskaitai minėjime yra spe 
cialiai iš Toronto pakviesta 
„Moteries“ redaktorė Iz. Ma 
tusevičiūtė. Meninę progra 
mos dalį išpildys, jau ne pirmą 
kartą gražiai pasirodę, mūsų 
jaunieji. Be to, bus iškilmin 
gai pagerbtos skaitlingiausių 
šeimų motinos.

Visi gerai žinome, kad moti 
na yra už viską brangiausia, 
tad netingėkime jos pagarbai 
atleisti nors porai valandų sa 
vo laisvalaikio.
• Sąryšyje su Vasario 16-ios 
minėjimu atsiradusioms išlai 
doms sumažinti yra aukavę iš 
St. Catharines Lynas Markelis 
10 dol. ir iš Toronto Vladas Pi 
ragius 1 dol. Už tą visuomeni 
nį supratimą — mūsų darbą 
parėmusiems nuo širdies dėko 
ja KLB St. Catharines Ap.

Valdyba.

Disko metime
A. Baltušnikas įrankį numetė 
52,01 m (antras buvo lietuvis 
Jaras 51,82 m), kai tuo tarpu 
moterų jieties metime, pašau 
lio meisterė B. Zalagaitytė tu 
rėjo „pasiduoti“ jaunai Rimke 
vičiūtei, numetusiai 48,83. Di 
dėsnio pasipriešinimo iš varžo 
vų tarpo nesusilaukė J.Pipynė, 
Jis gan lengvai laimėjo 1000 rn 
(2:34,9 min.) ir 3.008 m bėgi 
mus (8:45,8), nors daugiau 
šiai gudas Kucanovas mėgino 
lietuvį nugalėti abiejuose bėgi 
muose. Susumavus visus taš 
kus, komandiškai nugalėjo Gu 
dija — 043,5 t prieš Lietuvą 
— 302,5 t., Latviją ir Estiją.

SS STALO TENISO 
RINKTINĖ,

besiruošdama Europos pirme 
nybėms išvyko draugiškų su 
sitikimų į rytinę Vokietiją. Be 
abejo, jos pagrindą sudarė lie 
tuviai. Tačiau mūsiškiams ne 
pavyko, nes jie pralaimėjo vo 
kiečiams 2:5. Pralaimėjimas 
aiškinamas ilga kelione. Čia no 
rėčiau pažymėti, kad gautomis 
iš labai patikimų šaltinių žinio 
mis, Lietuvos stalo tenisas pa 
lyginus jį su

Nepriklausomybės laikais,
yra labai smukęs. Ir ne tik 
krepšinis, stalo tenisas, bet 
taip pat ir futbolas. Daugelis 
žiūrovų, Nepriklausomybės lai 
kų fitbolininkai, su pagarba 
rrįini austro trenerio Hahno 
pavardę, su „atsidūsėjimais“ 
apleidžia po rungtynių aikštę, 
sakydami: ach... tuomet buvo 
žaidžiama taip... o ar atsimeni 
rungtynes, tą puikų susitiki

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978
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CBC radio simfoninis orkestras Toronte

mą su Vienos Rapid koman 
da... Taip, tas buvo nepriklau 
somybės laikais, nes okupan 
tas, tautos pavergėjas, rūpina 
si tik kuo daugiausiai iščiulpti 
syvų iš pavergtos tautos, rūpi 
naši geriausius pavergtos tau 
tos sportininkus, panaudoti sa 
vo propagandai. Ir tas darbas 
yra pradedamas nuo jaunimo. 
Štai, SS moksleivių krepšinio 
ir

stalo teniso 
rinktinės, vyks į Belgiją į Eu 
ropos pirmenybes. Atrodo, kad 
į jas numatoma įtraukti ir mū 
su tautos atžalyną, nes į Stali 
no miestą išvyko Kauno jauno 
sios krepšininkės, o į Taliną1— 
mūsų stalo tenisininkai.

Atominiame ledlaužyje „Le 
nin“ tarnauja ir du lietuviai: 
T. Burokas ir J. Miniauskas. 
Pastarasis parašė vilniškiam 
„Sportui“ trumpą korespon 
denciją. Pasirodo, kad abudu 
lietuviai žaidžia laivo koman 
doje krepšinį, o laivo kapito 
nas P. Ponomariov, matęs bok 
sininką A. Šociką, palinkėjo 
mūsiškiams pasiekti tokio 
meistriškumo, kokį yra pasie 
kęs lietuvis sunkiasvoris.

Lietuvos moterų

šachmatų pirmenybes 
laimėjo Špikienė (sulietuvin 
tai pavardę rašo pavergtos Lie 
tuvos spauda) tačiau atrodo, 
kad ji nėra lietuvaitė, nes jos 
tautybę galima spręsti iš „Ni 
nočkos” vardo.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Krepšinio pirmenybėse 

gautos tokios pasekmės: Tel 
šiai — Mariampolė 59 :57 (mo 
terys), Šiauliai — Telšiai 108 
:87 (vyrai) — Boksininkas R. 
Tamulis jau grįžo iš Varšuvos 
ligoninės į Lietuvą.

— Iš Plungės V. Andriušai 
tis skundžiasi, kad vietos pio 
nierių namai, įsigijo didesnio 
formato turnyrinių figūrų, ta 
čiau jokiu būdu, niekur negali 
gauti didesnio formato... kar 
toninių šachmatams lentų. Tie 
sa, jis kreipėsi į Kauną ir Vii 
nių, tačiau pažadas taip ir liko 
neišpildytas.

CHIKAGOS SPORTO 
ŽINIOS

— Neries vyrų krepšinio ko 
manda, kuri 

susitikti su nauju apygardos 
krepšinio meisteriu ASK Litu 
anica apygardinėse pirmenybė 
se, su ja rungtyniavo draugiš 
koše rungtynėse Chicagoje. 
Čia laimėjimą pasiekė Neries 
komanda, kuri savo varžovus 
sudorojo nepersunkiausiai — 
78:72. Neries taškai: Varna.- 
29, Žvinakis 17, Valaitis 1‘ 
Benevich 8, Dauskurdas 4: 
Lituanicos: Bosnovskis 25, 
Kaunas 21, Kanapackis 9, Ka 
marauskas 5, Gaška 5, Bhū 
džius 6, Stukas 1.

— Lituanicos futbolininkai 
turėjo nusileisti trečią kartą 
mėginant laime „Major“ divi 
zijos pirmenybėse. Jų prieši 
ninku šį kartą buvo stiproka 
lenkų „Eagles,* vienuolikė, ku 
riai teko supasuoti 1 :4. „Eag 
les“ futbolininkai šiuo metu 
stovi lentelės I vietoje, tuo 
tarpu Lituanica paskutinė — 
VIII vieta. Rezervinių Koinan 
du susitikimą laimėjo Lituan 
čia 2:0.

— lllnois ir Chicagos šach 
matei meisteris Povilas Taut 
vaišas balandžio 1 d. davė si 
multaną „Western Electric“ 
kompanijos žaidėjams. Jo prie 
šininkais buvo 32 šachmatinin 
kai, kurių tarpe buvo ir visai 
neblogų žaidėjų. P. Tautvai 
šas laimėjo 26 partijos, 2 su 
žaidė lygiomis ir 4 pralaimėjo.

— Į Chicagą atvyksta TSV 
1860 Muencheno futbolo ko 
manda, kuri čia žais prieš vie 
tos rinktinę. Rungtynės bus 
gegužės 8 d. Hanson parko sta 
dione.

— Chicagos lietuviai netru 
kus turės progą stebėti įd 
mias kovas krepšinio, tinki, 
nio ir stalo teniso. Gegužės 14 
—15 d. d. čia įvyksta 1960 m. 
pabaltiečių pirmenybės šiose 
sporto šakose. Pirmenybes ves 
latviai. E. Š.
• Kaune buvo surengta visų 
miesto skudutininkų ansamb 
lių dainų šventės repertuaro 
perklausa. Mieste yra dešim 
tys skudučių muzikos ansamb 
lių. Visi jie uoliai ruošiasi res 
publikinei dainų šventei.

• Lietuvos radio ir televizijos 
fonetikos fonde yra daugiau 
kaip 30,000 muzikos ir įkalbę 
jimo įrašų. Vien praeitais 195r 
metais fonetika papidyta apk

neturėjo progos 3000 naujų muzikos įrašų.

| Taupyk ir skolinkis kredito kooperat "•* 1 •

g „PARAMA” i !
X Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ] Į
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. j [
X Darbo valandos: L
X Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. j J 
X Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. Į [ 
g Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. <> 
g Būstinė*. Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. ■1
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HAMILTON
„TALKA“ GERAI TALKINA

Dėmesio!!! Visi i Hamiltoną! Dėmesio!!!

1 9 6 0 M. G E G U Ž Ė S 1 D., S E K M A D I E N J, 5 V A L. P. P.

Hamiltono Lietuvių Choras, vad. muz. Kun. B r. Jurkšo
Pirmąjį metų ketvirtį koope 

ratinis bankelis „Talka“, baig 
damas pasiekė 240,n00 dol. 
gražiai aukdamas ir numatytos 
sąmatos ribose gerokai pra 
žengdamas. Tai jau stambus 
kapitalas lietuvių valdomas ir 
lietuviams tarnaująs ekonomiš 
kai tvirčiau įsikurti. Balandžio 
9 d. įvykęs eilinis bankelio v- 
bos posėdis patvirtino pirmojo 
metų ketvirčio balansą bei at 
liko kitus darbus. Balanso po 
zicijoje narių įnašai — Šerai 
dabar turi 228,729.51 dol., de 
pozitai 4,414.50 dol. Išduota 
paskolų asmeninių 167,017.94 
dol. ir pirmųjų morgičių pas 
kolų 47,563.87 dol., tad viso 

a išskolinta nariams 214, 
j81.81 dol. Kasa — banke 17, 
823.79 dol. Gautas pelnas už 
tris mėn. 2,577.48 dol. Balan 
sas suvestas 240.075.7 1 dol. su 
mai.

Per kovo mėn. įstojo 10 nau 
jų narių, tai dabar turima 424 
narius ir 160 skolininkų. Kre 
dito Komitetas per kovo mėn. 
apsvarstė 11 paduotų prašy 
mų paskoloms gauti ir leido iš 
duoti naujų paskolų 23.746.50 
dol. sumai. Dabar yra žymiai 
padidėjęs paskolų pareikalavi 
mas, nes pirmąjį šių metų ket 
virtį yra leista išduoti 80,568. 
’0 dol. sumai naujų paskolų 

ad praeitų metų pabaigoje su 
si kaupęs laisvų pinigų pertek 
liūs yra visas išskolintas ir dir 
ba narių naudai. O paskolų pa 
reikalavimas dar turi tendenci 
jos didėti, ir todėl norintieji 
gauti paskolą prašomi iš anks 
to tvarkyti gavimą, neatide 
dant paskutiniai dienai kada 
jau reikalingi pinigai. Per pir 
muosius šių metų tris mene 
sius į bankelį įstojo 37 naiiai 
įnešdami 5 7.021.19 dol. šėrų 
kapitalo, išstojo 2 naiiai. Lau 
kiama dar daugiau naujų narių 
įsijungiant i Šią kooperatinę 
šeimą, nes augant paskolų pa 
reikalavimui, reikia daugiau 
narių - indėlininkų, kurie tau 
pytų bankelyje. Tad padėki 
me patys sau finansinius rei 
kalus tvarkyti. Norintieji į na 
rius įstoti įnešdami santaupas, 
dabar visi turi labai patogų lai 
ka, nes balandžio rnėn. bankai 
prirašo procentus už laikytus 
pinigus ir todėl be nuostolio 
galima pervesti į bankeli. To 
dėl kviečiami tie, kurie laukė 
procentų prirašymo, stojo i 
bankelio narių eiles, kur moka 
mas didesnis procentas ir yra 
nemokamas gyvybės draudi 

mas iki 2,000 dol.

Šiame posėdyje taip pat bu 
vo apsvarstytas Sporto Klubo 
Kovas prašymas paremti spor 

įlinkus jų išvykon į žaidynes 
Amerikon. Valdyba, suprasda 
ma ir įvertindama sportuojan 
čio jaunimo pastangas, pasky 
rė tam tikslui 25 dol. Taip pat

VA L J O D 2 I U S, B L., $

Ji Vieiasi* Notaras
(Notary Public)

V , Ji
V Advokatai iš Lietuvos. ą

Namų, žemės ar bet kurio J'
V biznio pirkimo-pardavimo $
Js dokumentų sudarymas ir įj 
Ji visi kiti notariniai reikalai. vj
*J Teisiniai patarnavimai, c
V Morgičiai.

>• įstaiga: JA 7-5575; Ji
V Namų: FU 3-6928. ą
V 20 King Street East, N V"
jJ Hamilton.

'z ■V'-', f» 

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. | 

s: Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš n 
7% iki 50% turto vertės. jj

Indėliai, paskolos ir nario gyvybe apdiau.ta.
i Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. H 
: vak., Minden Building, z.0 King St. E., notaro A. Liudžiaus ;• 
i įstaigoje 11 aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 :| 

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

mill j 11H

paskirta ir Motinos Dienos mi 
nėjimui dovanėlei 10 dol.

PRISIKĖLIMO ŠVENTE
Didžiąją savaitę buvo vaka 

rais laikomos mišios, šventina 
mas vanduo ir ugnis. Prisikėli 
mo pamaldose, sekmadienio ry 
tą dalyvavo pilna bažnyčia ti 
kinčiųjų, o prie Velykų stalo, 
ne vienas nusikėlė mintimis i 
savo tėviškės padengę. Pasi 
taikė labai šiltas oras, tad dau 
gelis po pietų, „patraukė" 
lengvomis mašinomis į užmies 
tį, tuo tarpu mūsų miesto mo 
terys, pagrindinėje King gat 
vėje demonstravo rnoderniš 
kas sukneles. pavasariškas 
skrybėles.

UŽSAKAI PASKELBTI
Jono Mikšio su Antanina 

Grajauskaite ir Valentino Liš 
kausko su Irena Venckute (iš 
Toronto).

MŪSŲ SPORTININKAI
Šį penktadienį vakarą iš 

vyksta į New Yorką, kur bus 
pravestos dešimtosios Š. Ame 
rikos Lietuvių Žaidynės. I.in 
kimc mūsiškiams sėkmės, gi 
nant Hamiltono kolonijos gar 
bę moterų krepšinyje ir vytų 
stalo tenise, nes pastaroje spot 
to šakoje, Kovo vyrai užima 
antrą vietą Š. Amerikoje.

ILGAS SAVAITGALIS 
išpuola kovo vienuolikos metų 
gyvavimo sukakties minėji 
mui, nes pirmadienis yra Vik 
torijos diena. Klubo valdyba 
kviečia visus ruoštis, nes be 
sportinių žaidynių, vakare bus 
didelis pasilinksminimas su 
mėsinė programa. Šios iškil 
mės bus gegužės 21 d.

PAJAMŲ MOKESČIO 
blankai (iniome tax) užpildo 
mi iki balandžio 30 d. Užpildy 
ti privalo kiekvienas ir naujai 
atvykęs 1959 m., nežiūrint ku 
riuo mmetu jis pasiekė ši kraš 
tą. K. B.

IŠ SUVALKŲ TRIKAMPIO 
lietuvaitės nori susirašinėti su 
viengungiais vyrais. Kreiptis 
prašoma į VKLS pirm. K. Ba 
roną 131 Kensington Av. N. 
Hamilton, teief. LI 5-0979. 
Kaikurios mergaitės atsiimtu 
sios ir nuotraukas.

VYKSTANTIEMS 
SPORTININKAMS

į New Yorką balandžio 29 d. 
reikia kelių lengvų mašinų. Sa 
vininkams už kelionę bus atly 
ginta. Išvykstama penktadie 
nį, balandžio 29 d. 5 v. pp. ir 
iš New Yorko grįžtama sekma 
dieni, gegužės 1 d. po pietų. 
Skambinti K. Baronui telet. 
LI 5-09 79.

GERIAUSIAS AMERIKOS 
pardavėjas E. Wheeler lankė 
si Hamiltone, kur Royal Con 
naught perpildytoje salėje kai 
bėjo įvairiais biznio reikalais, 
taip pat turėjo ir spaudos kon 
ferenciją. Joje, Amerikos Nr. 
1 pardavėjas pareiškė, kad juo 
toliau į šiaurę važiuojama, tuo 
daugiau ir kalba darosi šaltes 
nė. Jis davė tokį pavyzdį: ka 
nadietis, parduodamas skrybė 
lę, nurodys jos augštą koky 
bę ir pažymėdamas, kad firma 
yra įsteigta 1880 m. Tuo tar 
pu pietinėje Amerikoje, parda 
vėjas, uždėjęs skrybėlę ant gal 
vos pasakys — senor, su šia

Maloniai kviečia visus į W. R. Herberto 2 ilgų veiksmų

operetės „SILVIJA“ premjerą
Žavinga muzika: solo, duetai, šienautojo dainos, baletas. . . Linksmas, nuotaikingas vaidinimas.

Hamiltono L. Namų salėje. Delta Theatre, Į Biletus platina visi choristai; paštu: P. Mikalauskas, 86 East 12 St.
King & Main gatvių kampas. j Hamilton, Ont. Toronte: Kun. B. Pacevičius, 941 Dundas W.

Port Arthur ir Fort William, Ont. PADĖKOS
KAIP PAJĖGIAME — MES KRUTAME GILI PADĖKA.

Port Arthur ir Fort William 
ruošta vasario 16 šventė įvyko 
vasario 20 d. Prosvita Hali. 
Programa prasidėjo dr. E. Ja 
cevičiūtės kalba, kurioje prima 
nė mūsų tautos kelią, skaus 
mus ir kančias siekiant laisvės 
ir nepriklausomybės. Juk ištik 
rujų vasario 16 d. yra ta die 
na, kada visos tos mintys kon 
centruojąs! apie mūsų mylimą 
žemelę, kuri tiek kraujo ir pra 
kaito išliejo atgaudama savo 
nepriklausomybę.

P. Erslovas tarė žodį apie 
Tautos Fondą. Jis priminė kiek 
vieno lietuvio pareigą aukoti 
Tautos Fondui.

Meninę dalį išpidė. Kęstu 
tis Erlsovas pagrodamas akor 
deonu Lietuva brangi ir Leis 
kit į Tėvynę: pianinu skambi 
no Jūratė Mitalaitė, Kur tas 
šatinėlis ir Sonatiną.

Po programos sekė linksmo 

WINDSOR, Ont
VISUOMENĖS VEIKĖJA KURIA NAUJĄ GYVENIMĄ

Sužiedotuvės Čiuprinskaitės 
Eleonoros su Kilikevičiu Vac 
lovų įvvko Velykų sekmadie 
nį, giminių ir artimųjų tarpe. 
A. ir V. Čiuprinskų namuose. 
Vestuvės numatomos liepos 2 
dieną Cleveiande, Ohio kur gy 
vena jaunasis Vaclovas.

E. Čiuprinskaitė yra baigų 
si St. Mary‘s akademiją, o da 
bar dar sėkmingai baigė Wind 
soro augštesniąją Prekybos 
mokyklą. Šiuo metu dirba Pre 
kybos Rūmuose (Chambed of 
Commerce), kaip sekretorė. 
Eleonorai geriausios sėkmės, 
nors kartu tenka apgailestau 
ti, kad neužilgo apleis Wind 
sorą, kur taip daug reiškėsi vi 
suomeninėje veikloje, daugelį
kartų atstovavo lietuvius tarp 
tautiniuose pasirodymuose gra 
žiais tautiniais drabužiais, da 
lyvavo chore, uoliai talkininką 
vo, kur tik buvo reikalinga jos 
pagalba. Eleonoros tėvai, Ade
lė ir Vytautas Čiuprinskai, yra 
gražiai įsikūrę Windsore, 110 
lūs lietuviškos veiklos daly
viai. V. Čiuprinskas dabar yra 

skrybėle, jūs turėsite didžiau 
šia pasisekimą tarp moterų!

K. B.

PATIKSLINIMAS
„N. L." Nr. 13 IV. 13 d. 

Koresp. K. Baronas, aprašyda 
mas apie naujos b-nės v-bos ir 
visų organizacijų atstovų bend 
ra posėdį, sako, kad A. Jankų 
nas tame posėdyje atstovavęs 
Lietuvių kiną. B-nės valdyba 
patikslina, kad p. Baronas iš 
b-nės patiekto sąrašo matė, jog 
A. Jankūnas atstovavo Hamil 
tono Lietuvių Namus.

• Serga ir gydosi Nora Fran 
cis Henderson Hospital Z. Pu 
linauskas jau aštunta savaitė 
ir V. Narkevičius ketvirta sa 
vaite. Abudu vra sužeisti dirb 
darni savo darbovietėse. Linki 
me greit pasveikti.

• L. Enciklopedijos prennmc 
raforiai, kurie n^ri sumę’-Ati 
nrenumerata. prašomi paskam 
binti LE a’stovui Hamiltone 
St. Daliui, kuris priima n;«i 
gus. Ypač prašomi tie. ’-.i”;e 
vra atsilikę mokėjimuose, pa 
skubinti atsilyginti, nes leidė 
ias vra nuolatos slegiamas sko 
lų naštos. J. D. 

ji dalis ir vaišės. Minėjimas 
praėjo pakilusia nuotaika. Prie 
parengimo prisidėjo ir dirbo 
P. Jonaitiene, Druktenienė, 
Stukoniene, Giedraitienė, Ra 
dzevičienė, Danėnas, Kalibu 
tas, Jokubauskas, Kajutis. Lo 
terijos biletus pardavinėjo jau 
nosios kartos atstovės — Rū 
ta Giedraitytė ir Jurat. Mita 
laite, o pačią loteriją j avedė 
Jonaitytė ir Kajutis. Buvo ren 
karnos aukos Tautos Fondui. 
Kadangi aukų rinkimą • dar ne 
sibaigė, tai ir rezultatų neskel 
biam.

Visiems prie parengimo dir 
busiems, didelis ačiū.
• L. Radzevičienė Port Ar 
thur, 180 N. Cumberland St., 
atidarė siuntinių persiuntimo 
įstaigą. Siuntiniai iunčiami 
per Angiją ir Winnipeg^. Ten 
pat galima nusipirkti ir suda 
ryti siuntinį, nes krautuvėj yra 
visokių medžiagų. G. M.

Bendruomenės apylinkės vai 
dybos iždininkas. Kilikevičius 
Vaclovas Clevelando universi 
tete studijuoja inžineriją.

Koncertas, ruošiamas Tauti 
nių šokiu grupės, įvyks gegu 
žės 7 d. Detroite, Dom Polski 
salėje, 3426 Junction Ave. Pra 
gramą išpildys solistė Lione 
Juodytė ir tautinių šokių gru 
pė „Šilainė“. Pradžia 7,30 vai. 
vakaro. J. K.

® Lietuvoje pradedama staty
ti stambi šiluminė elektros jė 
gainė. Vilniaus radijas pranc 
ša, kad statybą vykdys Sovie 
tų S-gos elektrinių statybos 
ministerija.

Miško pramonė — svarbi 
Niagaros št ka. Is seno garsi 
vaisių prekyba ir jų auginimu, 
Niagara turi stiprią pramonė 
bendrai, kuri yra palaikoma 
hyčiro-elektros jėgos, dabar 
yra garsėjanti ir saw mft - - ’

Mane penkiasdešimt metų 
sukakties proga bal. 3 d. K LB 
St. Catharines apylinkės vai 
dybos pastangomis buvo su 
rengta iškilminga vakarienė. 
Negalėdamas rengėjams kito 
kiu būdu atsidėkoti, reiškiu 
nors šią viešą padėką.

Pirimausiai tariu nuošir 
džiausią padėką St. Catharines 
apyinkės valdybai ir iniciato 
riui I. Šajaukai už įdėtą rūpės 
t į ir darbą šioms iškilmėms su 
rengti, P. Polgrimui už taip 
sklandžiai jų pravedimą ir kle 
bonui tėvui Barnabui Miką 
lauskui, OFM. už pagal lietu 
viską paprotį sukalbėtą maldą 
ir sveikinimą.

Nepaprastai didelę padėką 
reiškiu P. Polgrimienei ir A. 
Alšauskienei už taip žaviai gė 
lėmis papuoštą kėdę ir stalą, 
o ypatingai už taip skoningai 
paruoštą pačia vakarienę ir E. 
Rutkūnienei už puikiai paruoš 
tą didžiulį tortą. Toki pasinio 
Šimai pareikalavo ne valandų, 
bet dienų laiko.

Širdingai dėkoju už sveikini 
mus prisiųstus raštu bei asine 
niškai sveikinant: Pirminin 
kui J. Grigui sveikinus K L,B 
St. Catharines Apyl. V-bos vai
du, pirmininkui K. Stankevi 
čiui — KLB Welland Apyl. 
Vadybos vardu, pirmininkui 
A. Juknevičiui — Vilniaus K. 
I-GOS Centro Valdybos var 
du, pirmininkui K. Baronui— 
VKLS-kos Kanados Krašto V - 
bos vardu, VKLS-gos Toronto 
Skyriaus Valdybai, VKLS- 
gos Detroito Skyriaus valdy 
bai, pirmininkui St. Ulbinui— 
VKLS-gos St. Catharines Sky 
riaus Valdybos vardu, pirmi 
ninkui Jonui Sinkui — 
Medžiotojų ir Meškeriotojų 

„Lituanica“ klubo valdybos 

pramone, kuri gauna žaliava^ 
iš čia pat augančios medienos. 
Federaliniai įstatymai griežtai 
tvarką medžių kirtimą, sudarė 
geras sąlygas medžiu augimui. 
Kictmedis — guoba, ąžuolas, 

vardu, Z. Ulbinienei — „Gin 
taro“ Valdybos vardu, iš Dėt 
roito Algimantui Astakaiėiui, 
J. Lekui, K. Veikučiui, J. Rut 
kūnui. J. Kavolėliui ir visiems 
kitiems neišvardintiems.

Taip ki širdingai dėkoju or 
ganizacijoms ir pavieniems as 
menims už tą progą atsiųstas 
gėles ir VKLS-gos St. Cathari 
nes Skyriaus Valdybai už svei 
kinimus spaudoje.

Nuoširdžiausią padėką reiš 
kiu visiems atsilankiusiems ir 
už bendrą visų dovaną, kuri 
iteikta man buvo vakarienės 
metu, o ypatingai dėkoju tai 
i kantiškai pasipuošusiai dova 
nos įteikėjai jaunai lietuvaitei 
Grigaitei. Ji savo pasirodymu 
kaip ir priminė mums visiems, 
kad ir mes jaunosios lietuvai 
tės kartu su jumis džiaugia 
mės atsiektais vaisiais.

Tie, Jūsų sveikinimai ir lin 
kėjimai žengiant man į antrą 
pusšimtį, yra mano gyvenime 
nepaprastai didelis įvykis pri 
duodąs didesnį pasitikėjimą 
tolimesniam darbui, ypatingai 
kaip jauti, kad ne vienas esi.

Tad visiems dar kartą iš 
širdies tariu vilnietišką ačiū.

Juozas Dilys,
St. Catharines, Ont. 60.IV.5.

• Irena Stankūnaitė, Brazdi 
jos lietuvaitė muzikė Š. Ame 
rikoje. Jos tėvas J. Stankūnas, 
Kauni. Konservatorijos auklėti 
nis, 1931 m. Lietuvos valdžios 
buvo pasiųstas dirbti lietuvių 
kolonijoj Sao Paulo mieste. 
Ten jis išbuvo 18 metų kaipo 

muzikos mokytojas, chorve 
dvs ir parapijos vargoninin 
kas. Motinos pastangomis, 
1949 m. visa šeima persikėlė 
į JAV. Duktė Irena dabarti 
niu metu yra Juliard School 
of Music gabi studentė.

riešutas, bukas yra svarbiau 
sias medis vietinei pramonei, 
tuo tarpu kaip šiaurė aprūpi 
na minkštu medžiu — pušis ir 
eglė __  laikraštinės popieros
gamybai. (CS).
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MOWT|REAL
PASKELBTA PAGALBOS PABĖGĖLIAMS SAVAITĖ 

KANADOJE

WELLAND, Ont
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Visai užtarnautai su atbun 
dančia gamta, su pirmaisiais gė 
liti gležnučiais žiedais, gegu 
žės mėnesi, ateina kas metai

kslą pasakys Tėvas Barnabas- 
-Mikalauskas.

Tuoj po pamaldų, toj pačioj 
salėje, bus B. Simonaitienės

LIETUVIAI PABALTIEČIŲ 
ŽAIDYNĖSE

Į DEŠIMTĄSIAS ŠIAURĖS 
AMERIKOS ŽAIDYNES

Remiantis Jungtinių Tautų 
nutarimu šiuos metus laikyti 
pabėgėlių metais, jie paskeib 
ti Kanadoje. Užsienio reik, mi 
nisteris II. Green Fedcralinia 
me parlamente pareškė, kad 
Kanada yra viena iš valstybių, 
kuri visada rūpinasi pabėgę 
liais, todėl jis kreipėsi į visus 
Kanados gyventojus ii pakvie 
tė juos savo auka prisidėti prie 
pabėgėliu vargo suma/mimo.

Šioje plotmėje Montrealio 
meras senatorius Sarto Four 
nier penktadieni savivaldybės 
rūmuose, savo kabinete, su 
kvietęs spaudą, radio ir televi 
ziją, bei visų tautybių pabėgę 
lių atstovus, paskelbė pabėgę 
lių pagalbos savaitę, balandžio 
24—30 dd. Ši savaitė vadina 
rna susivaldymo savaite (ang 
liškai — austerity, prancūziš 
kai — Sernaine de l'Austreti 
te).

Šią savaitę, balandžio 24— 
30 dienomis, kviečiami visi vy 
rai, visos moterys ir visi vai 
kai susilaikyti nuo kokios pra 
mogos ir iš to sutaupytus pi 
nigus pasiųsti savaitės komite 
tui adresu: Montreal, Campai 
gn for World Refugee Year, 
2130 Mountain St., Montreal. 
P. Q.

ši savaitė paskelbta visoje 
Kanadoje, visose jos vietovėse, 
tat kiekvienoje vietoje yra sa 
vo komitetas, kuriam reikia 
siųsti aukas, susidariusias su 
taupant tuos pinigus, kurie bū 
tų panaudoti kokiam nors ma 
lonumui.

ŠALPOS VAJUS
MONTREALYJE

Sibiro, Lietuvos, Lenkijos ir 
stovyklų Vokietijoje.

Aukų rinkėjai dirba gerą 
darbą, aukos davėjas pelno gc 
rą darbą — kartą metuose lai 
ke šalpos vajaus.

Šalpos Fondo Komitetas. 
MIRĖ BUVĘS VYTAUTO 

KLUBO PIRMININKAS 
Balandžio 21 d. mirė Juozas 

Vilkaitis, kun. Vilkaičio bro 
keliat kadencijas buvęs 

Montrealio lietuvių DLK Vy 
tauto kulbo prezidentas. Mir 
tis velioni užtiko staigiai, dėl 
širdies smūgio. I brolio laido 
tuvęs yra atvykęs kun. Vilkai 
tis. Laidotuvės Įvyko balau 
džo 25 d. per Šv. Kazimiero 
bažnyčią.

MARGUČIŲ PARODA
Aušros Vartų mokyklos mo 

kinių margučių parodoje pir 
mą vietą laimėjo L. Giriūnas, 
6 skyriaus, antrą vietą A. Ali 
šauskas, 4 sk., trečią vietą R. 
Blauzdžiūnas, 5 sk. ir pagyri 
mus J. Vizgirdaitė ir B. Kun 
cevičiūtė. Dovanas paskyrė: 
pirmą Jonas Lukoševičius, 2- 
rą Seimelio prezid. pirm. J. 
Adomaitis ir 3 mokykos vedė 
jas. Komisiją sudarė Seimelio 
pirm. J. Adomaitis, p. Niedva 
rienė ir p. Kunapu.

Dėkoju skyrusiems dovanas 
ir šios parodos komisijai. Pa 
rodoje buvo išstatyta 18 mat 
gučių. Mok. Vedėjas,
a Meilučių šeima, Birutė ir Jo 
nas, susilaukė pirmgimio sū 
naus.
& P. Milašius sirgo, bet dabar 
jau taisosi. ,

motinos pagarbos - paminėji 
mo diena.

Motinos dieną K. L. B. Wel 
lando apylinkės valdyba ruo 
šia gegužės 1 dieną.

Minėjimas prasidės parnal 
domis buvusioj Kolumbo vy 
čių salėje (kur paprastai vy 
ksta lietuviams katalikams pa 
maldos) 11 vai. 30 min.

Pamaldas atlaikys ir pamo

paskaita.
Meninę dalį išpildys mūsų 

šeštadieninės mokyklos vaiku 
čiai vadovaujami šeštadieninės 
mokyklos vedėjos ponios E. 
Bersenienės.

Valdyba tiki, kad visi iš mū 
sų turime ar turėjome moti 
nas, todėl jas pagerbti bei pri 
siminti visi susirinksime.

KLB Wellando Apyl. V-ba.

TILLSONBURG, ONT.
Atkelta iš 2-ro psl.

prieš lietuvį kapituliuoti.
Šiandien mes turime pasista 

tyti tik savo namus, savo šven 
tovę ir daugelis mūsų galvoja 
me, kad tai yra sunku. Mas 
kim apie tai galvoję. Sakykim 
visi, kad namai turi būti ir jie 
bus!

Atidavėm, kas priklauso 
Dievui, atiduokim, kas pri 
klauso ciesoriui. Sustabdymas 
šio gražiai užsibrėžto tikslo bū 
tų mums visiems didelė nuode 
mė, kad jau tiek daug yta 
įdėta darbo ir kada mes jau tu 
rime tam sklypą, čarterį, įsta 
tus, paruoštą namų planą ir 
apie 10,000 dol. pinigais.

Mes tikimės artimiausiu lai 
ku pradėti namų statybą, ta 
čiau turimos sumos nepakan 
ka, reikia sukelti pradžiai 
bent 20 tūkst., su kuria suma 
galima būtų jau iki pabaigos iš 
siversti (žinoma, gavus iš ban 
ko paskolą).

Tad mieli lietuviai, atideki 
me į šalį vsius atgyvenusius su 
buvimus (kaip showers, viso 
kias iškilmingas vakarienes ir 
kitą) atsisakykime nuo visokių 
liuksusų, o pašvęskim už tuos 
pinigus nupirkti dar po 1 (vie 
na) namų šėrą. Tu žinai, kad 
tavo šėras nežus, kad jis gali 
atnešti tau dar daugiau pini 
go-

Tik nenuleiskim rankų, su 
sikibkim vienybėn, duokim kas 
kiek išgalimi kas turtingesnis, 
duokim daugiau. Namai mums 
reikalingi; jie bus mūsų šven 
tovė, mūsų siela, mūsų garbė!

Tad mielieji nuo A iki Z vi 
si urmu turėkim tik vieną gal 
vojimą, vieną mintį, užsibrėž 
tą tikslą įvykdyti. Tenelieka 
iš mūsų nė vieno atvirkščiai 
galvojančio, tesijungia mumy 
se visuose vienas noras turėti 
savo namus •

Valdyba in corpore.

Dešimtoji pabaltiečių sporto 
šventė sutraukė daug sportuo 
jančio jaunimo, nors žiūrovų 
galėjo būti daugiau. Žaidynes 
oficialiai atidarė Baltų Federa 
cijos pirmininkas J. Simonavi 
čius trumpame žodyje nurody 
damas reikalą lietuviams, lat 
viams ir estams jungtis ir bend 
radarbiauti. Lietuvius atstovą 
vo Toronto „Vyčio” ir Prisik. 
par. „Aušra“ sportininkai. Mo 
terų tinklinyje latvės neturėjo 
sau lygių ir lengvai sudorojo 
lietuves 2 :0, tačiau krepšinyje 
mūsiškės atsigriebė 55:24. Vy 
rų krepšinis — lietuviai 82: 
latviai 78.

Gaila, kad šiose žaidynėse 
nesimatė Montrealio „Tauro" 
ir Hamitono „Kovo“ atstovų, 
kurių Kanados Sporto Apygar 
da nepakvietė teisindamasi lė 
šų stoka, nors atsiklausus klu 
bų galbūt jie atvyktų ir savo 
lėšomis.

1 d.oficialiai baigiasi gegužės 
Aukų rinkėjai, kuriem : vajaus 
laikas dėl tam tikrų priežasčių 
buvo per trumpas, gali vajų 
tęsti gegužės mėn. pirmoje pu 
sėje. Aukų lapus prašome grą 
žinti iki gegužės 15 d.

S. Rentas pirmasis grąžino 
aukų apą Nr. 20, surinkęs šal 
pai 24 dol. Širdingai ačiū už 
gražų darbą S. Rcutui ir visie 
ms per jį aukojusiems.

Aukų lapą Nr. 26 įsigijo I. 
Lukoševičienė.

Vajaus rezultatai, aukų rin 
kėjai ir aukotojai bus skelbia 
mi spaudoje.

Šalpos vajus — kartą metuo 
se. Nesakykime, kad pavargo 
me nuo rinkliavų. Visais lai 
kais vargo lietuviui krypo 
akys ir viltis pagalbos į šį kon 
tinentą — nesakykime, kad ne 
girdime, dabar jo šauksmo iš

& šeštadieninėse mokyklose ši 
šeštadienį, balandžio 30 d., pa 
mokų nebus, nes vykstant Ka 
nados lietuvių mokytojų šuva 
žiavimui, mokytojai bus užim 
ti suvažiavime. Bet Augštes 
nieji kursai veiks.

ADV. S. DAUKŠA 
perkelia nuo geg. 1 d. 

savo įstaigą 
į Metropole Bldg.

Suite 901
4 Notre Dame St. E.

(kampas St. Lawrence Blvd.) 
Telefonas lieka tas pats: 

UN 1-8933

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS ŠĖRININKŲ SUSIRIN 
KIMAS

įvyko balandžio 24 d. A V po tuoja. kad b-vės valdyba pada

inžinieriai, todėl NL spaustu 
. vėje galėtų praktikuotis ir 
jauni lietuviai, siekdami įsigyti 
šią specialybę, — todėl spaus 
tuvės pertvarkymas yra ne tik 
tai reikalingas, bet būtų nau 
dingas daug platesne prasme.

Daugumas susirinkimo daly 
vių pasisako už veiksmingą še 
rų platinimą, o to platinimo 
pradžiai patys susirinkimo da 
lyviai sudeda per 500 dol. šė 
rų kapitalo. Valdybai pavesta 
energingai imtis darbo ir iki 
metų galo užpirkti mašinas.

Priėmus b-vės įstatus, išren 
karna nauja Rev. k-ja, nes p. 
Kęsgailą, jau 7 metus išbuvęs

Niujerke Toronto „Vytis" 
siunčia moterų krepšinio, tink 
linio ir stalo teniso komandas 
ir vyrų tinklinio ir stalo teniso 
komandas. Po žaidynių bus įs 
pūdžiais pasidalinta vytiečių ir 
vilniečių bendruose šokiuose, 
kurie įvyks gegužės 7 d. šv. 
Jono parap. salėje.

METINĖ PARODA
menininkų grupės „Colour & 
Farmsė (kuriai priklauso dau 
giausia ateiviai iš Europos, jų 
tarpe ir keletas lietuvių), bus 
atidaroma Toronto Univensite 
to Haet House parodų salėje 
sekmadienį, gegužės 1 d. 2 
vai. p. p.

Parodos atidarymo proga 
bus trumpas koncertas (apie 3 
vai.), kuriame maloniai suti 
ko padainuoti keletą dainų jau 
plačiai žinoma jauna solistė 
^Java Žiemelytė ir kel 
tautų muzikos meno reprezen 
tuotojai.

Paroda bus atidaryta iki ge 
gūžės 15 d. (imt.). Jos lanky 
mo laikas kasdieną nuo 12—10 
v. v. šešt. ir sekmadieniais 
nuo 2—5 v. v.

Kor. sekr. dail. Dagys.

pirm. J. 
pasiūlė 

išsirinkti prezi 
Pirmininkavo Domini

sėdžių salėje.
Susirinkimą atidarė 

Norvaiša-Girinis. Jis 
susirinkimui 
diumą.
kas Norkeliūnas, sekretoriavo 
inž. J. Bulota.

Vykdant dienotvarkę, Man 
datų komisijon išrinkti: P. Nai 
butas, A. Jonelis ir Jonas Ado 
monis. Šios komisijos praneši 
mu, susirinkime buvo atstovai! 
jami 259 šėrai, kurių 198 savi 
įlinkai pritarė Bendrovės įsta 
tams, o 61 susilaikė. Gal šis 
pačių šėrininkų pasisakymas 
ir nulėmė, kad vėliau, svars 
tant Bendrovės įstatų priėmi 
mą, jie ir buvo priimti visų bal 
sais, Įnešus tiktai vieną patai 
są: būtent: II skyrių užbaigti 
tokiu sakiniu : „žadinant meilę 
ir ištikimybę savo tautai ir tam 
kraštui, kuriame -gyvename“.

Be to, aiškumo dėliai, pa

Dr. J. ŠEMOGAS ' 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

7—9 p. m.

2—4 p. m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

m.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547 ; namų : PO 8-0496
Išskyrus ketvirtadienių 

priešpiečius iki 1 vai. p. p

S

ADVOKATAS |
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

Suite 25—26 $
152 Notre Dame St. E. $

UN 1-8933 |

vės reikalas, taikomas pagal 
tą, kaip geriau susitvarkyti ir 
todėl įstatai yra keičiamas čia 
lykas. Jeigu pasirodytų, kad 
šie taisytini, sekantis šusirin 
kimas juos gali pakeisti.

Pereito susirinkimo protoko 
lą perskaitė J. Kardelis. Proto 
kolas priimtas be pataisų.

J.. Norvaiša - Girinis, kaip 
b-vės pirmininkas praneša apie 
b-vės metų darbus. Jis konsta

Nosies, gerklės ir ausy 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND

ADVOKATAS !
JOSEPH P. MILLER, i

B. A„ B. C. L.
Suite 205

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

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

NEBRANGIAI 
PARDUODAMA

pianinas, spinta su veidrodžiu 
ir dviguba medinė 'ova su mat 

racu, gerame stovyje.
Kreiptis į „NL“ redakciją.

rė turto įvertinimą prieš pat 
šį susirinkimą ir konstatuoja, 
kad b-vės turtas siekia per 30, 
000 dol., tat vieno šėro kaina 
išeina apie 30 dol., bet jie par 
duodami sena, 10 dol. kaina.

Pirmininkas sako, kad yra 
būtina pertvarkyti spaustuvę. 
Pasiryžta pereiti į modernišką 
spaudos būdą — grafikos arba 
ofsetą, kuris dabar labai plc 
čiasi. Tam tikslui mobilizuoja 
mas kapitalas.

K. Leipus praneša kasos sto 
vi. Pinigai laikomi „Lėto“ ban 
ke ir nedidelė suma kitame ban 
ke einamiems reikalams.

J. Kardelis' praneša šėrus, 
duodamas vaizdą, kiek jų ku 
riais metais buvo išpirkta.

St. Kęsgailą Revizijos komi 
sijos vardu perskaito du pro 
tokolus, kuriuose pasakyta, 
kad Revizijos komisija darė re 
viziją už praėjusius metus ir 
B-vės ir „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ laikraščio ir konstatuo 
ja, kad atskaitomybė vedama 
gerai, tvarkingai ir jokių ne 
tikslumų nerasta.

Ryšium su Rev. k-jos pasi 
sakymu, konstatuota, kad NL 
B-vės kasa yra viena, tiktai 
NL laikraščio administiatoria 
us vedamoji atskaitomybė yra 
pagalbinė.

Mašinų pirkimo ir spaustu 
vės pertvarkymo klausimu pla 
čiau pasisako J. Girinis, J. Kar 
delis, ir išsivysto ilgesnės dis 
kusijos. J. Girinis sako, kad 
grafinis spaudos būdas sudaro 
gerą profesiją, kurios specia 
listai uždirba nemažiau kaip ir

joje, pareiškė pasitraukimą. 
Rev. k-jon išrinkti A. Tunelis, 
Jonas Adomonis ir J. šiaučiu 
lis. Direktorių valdyba palikta 
ta pati, jos nebalsavus, visų 
pritarimu.

Susirinkimas truko apie 
landas.

3 va

la

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

margučių vakarienė buvo 
bai sėkminga: labai gražių mai
gučių buvo sunešta nemažai. 
Pirma ir trečia premija atite 
ko M. Bendžiūnienei ir antra 
premija p. Dereškevičienei.

78 St. Joseph Blvd. W. $
VI 2-9958 i

£
| D r, E. A ndr u k ait h
I 956 SHERBROOKE E
? Tel.: LA 2-7236

§

IŠNUOMOJAMAS 
BUTAS

3 kambariai, ir parduodami 
visi buto baldai.

Nuoma $ 45.00 mėnesiui.
Teirautis po 6 vai. vakarais: 

312 Argyle Ave., Verdun, 
arba tel. PO 7-9452

PARDUODAMAS 
česterfildas 3 gabalų ir pianas. 

Teirautis telef. PO 8-4994.

PARDUODAMAS
Austin, 1957 metų, 

16 tūkstančių mylių.
Skambinti vakarais po 6 vai.

PO 7-7319.

Bus statoma,
2 dupleksai Brome St. — prie 
LaSalle Blvd. Orchard ir 90 
Ave pusiau atskiri, po 5 atski 
rus kambarius su cenrtaiiniu 
šildymu, 2-jų mašinų garažu. 
Kaina 23,500.— dol. (vienas 
užparduotas). 1 dupleksas Hol 
ly Cross St. — prie Aušros 
Vartų Bažnyčios, po 5 kamba 
rius I-as augštas šildomas, ga 
ražas. Kaina 21,000.— dol. No 
rintieji pamatyti jau pastaty 
tus, žemę ar planus, prašome 
kreiptis — P. Adamonis Dis 

triet Estate Brokers.
VI 2-8501, RA 2-2472.

*
District Estate Brokers atida 
rė: Skyrių — namų raštinė 
390 7 Rosemount Blvd., Rose 
mount. (Netoli Pie IX Blvd.) 
kampas 20th Ave. Pasiekiama 
tuo pačiu telefonu VI 2-8501 
arba RA 2-2472. Čia mūsų vi 
sus agentus galima pasiekti 
ar sutikti: ryte, dieną ar vaka 
ro metu. Apylinkėje gyvenan 
tiems lietuviams bus arčiau, o 
asmeniškai pasikalbėti daug 
naudingiau. District Estate 

Brokers P. Adamonis.
VI 2-8501, RA 2-2472.

GRAŽUS PRIEŠVESTUVI 
NIS SUBUVIMAS 

balandžio 22 d. pp. Rasimavi 
čių namuose buvo suruoštas 
Povilui Kaulakiui, kuris netru 
kus tuokiasi.

Susirinko per 40 vyrų, kaip 
vžuolų, p. Kaulakio gerų bičių 
lių, artimų jo amžiui. Subuvi 
mą atidaręs ir visų vardu ver 
tingą dovaną Įteikęs, Jonas 
Leknickas vakaro vesti pakvie 
tė W. Kiškį, kuris ir rimtai, ir 
su humoru vakarą vedė. Kai 
bėjo visa eilė vyrų: pp. Andre 
jauskas, Milaknis, Mačionis, 
Jaseckas, Petronis, Šipelis, ir 
kt. J. Kardeis Neprlikausomos 
Lietuvos rėmėjui ir talkinin 
kui, kokiu p. Kaulakis yra, pa 
reiškė ne tiktai sveiknimus, 
bet ir nuoširdžią padėką. Su 
buvimo dalyviai gražiai jauna 
vedžiui sugiedojo Ilgiausių 
metų.

Jaunimas p. Kaulakiui, kana 
dišku papročiu, iškirto pokštų 
ir padarė juokų. Subuvimas bu 
vo grynai vyriškas, nors subu 
vimo dalyvius gražiai vaišino 
ponios Rasimavičienė ir An 
driejauskienė, vienintelės subu 
vimo moterys.

• Joninės ruošiamos AV birže 
lio 18 d.

t P. Januškevičienė išvyko Į 
Filadelfiją, kur mirė dėdė se 
niausis gydytojas J. Januškt 
vičius, 104 metų. Jo atsimini 
mai ėjo Vienybėje.

® Rankdarbių paroda atidaro 
rna gegužės 4 d., 12 va. dieną, 
2025 Peel St. Dalyvauja Mont 
realyje gyvenančios tautos su 
savo tautiniais dirbiniais. Daly 
vauja ir lietuviai.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515 
...............................MII I II ■)

S

1 MASSON FURS
ii J. Gražys ir K. Gudžiūnas
i; Parduoda gatavus, siuva
iii naujus, remodeliuoja ir tai

so senus
kailinius paltus.

ii Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St.,
į i Montreal.
,|Tel. RA 1-6005. Į

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis.................LA 2-7879

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve g Markevičius . . . . CR 9-9793 
$ P. Adamonis ..... RA 2-2472 

P. Baltuonis............. LA 6-2084
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957 
S. Kuliavas, sekr. CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas-..^' $ g H1“ 1 1 n
Tel.: A V 8-3115. § 4 Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

Namie 26 54 Hoean § » Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. _____  ___ ____________ „
m 1 - i a 7097 7 o Š D Jurltus, 7-4280.. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž„

’ V' į i-Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambary, g Star, La Press.
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