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MASINU FONDO VAJUS

Politinių įvykių savaitė POZITYVIAI PRAĖJO KA NADOS LIETUVIŲ MOKY 
TOJŲ STUDIJŲ DIENOS MONTREALYJE

EILINIS ŽMOGUS PRADEDA ATGAUTI SAVO TEISES
Laisvės sąjūdis plečiasi. —

Įvykiai Korėjoje, Turkijoj, Afrikoje. — 
56 milionai laisvu darbininku už Lietuvos laisvę. —

Indija Kinijos agresijos pavojuje. — 
De Gaulle susitarė su Eisenhovveriu. —

u Vienas reikšmingiausiu gyve 
namojo momento reiškiniu, ku 
ris naebejotinai turės dideliu 
pasekmių atečiai, tai yra 
PRASIDĖJĘS ŽMONIJOJE 
VEIKSMINGAS LAISVĖS

SĄJŪDIS.
Žinoma, tai ne naujas reiški 

nys. Rytinės Vokietijos Berly 
no darbo žmonių sukilimas,Len 
kijos Poznanės prasiveržimas, 
Vengrijos herojiškas žygis. 
Tai grandinė žmogaus kovų už 
.laisvę faktų. Rusijos diktatūra 
kraujo jūroje tąi paskandino. 
Bet

ŽMOGUS DĖL LAISVĖS 
NIEKAD NENURIMS.

Praėjusi, ir ankstyvesnės, sa 
vaitės žmonijai davė naujų iro 
dymų, bet laisvės nei tankais, 
kaip Berlyne ir Budapešte, nei 
kalėjimais, kaip Lietuvoje, nei 
Sibiru, nei baisiais žiaurumais, 
niekaip nesutryps.

Nepaprastai reikšmingi yra 
POLITINIAI ĮVYKIAI KO 

REJOJE IR TURKIJOJE.
Ir Korėjoje ir Turkijoje bu 

vo santvarka, kuri skelbėsi de 
mokratine. Bet vis dėlto buvo 
jaučiama, kad ten ta demokra 
tija „patempta“. Ir galų gale 
negalėjo toliau pakęsti to ne 
tikslumo ir išėjo kovoti už tik 
rają laisvę. Ne be to, žinoma, 
kad, kaip visada ir visur, ne 
bandytų prisiplakti bolševikai 
su savo „paslauga“. Bet esmė 
lieka ta, kad žmonės neapsiken 
čia netiesa ir išeina i kovą už 
tikrą laisvę ir tikrą tiesą.

LAISVĖS REIKALAUJA 
AFRIKA.

Ir ją gauna. Londone prasi 
dedanti Britų Bendruomenės 
konferencija šiemet bus labai 
gausi dalyviais, nes joje daly 
vans jau daugelio naujų laisvų 
valstybių atstovai. Už tai Ang 
lijos padėtis yra labai trapi.
BRITŲ BENDRUOMENĖJE 
DAUG PRIEŠTARAVIMŲ.

Mirus mylimam broliui

\ A. A.
JONUI JOKŪBAIČIUI, 

mokytoją
J. Adamonienę ir šeimą 

liūdesio valandoje užjaučia ir kartu liūdi

Kutūros Fondo Pirmininkas ir Valdyba 
ir Montrealio Šešt. mokyklų mokytojai.

A. t A.
JONUI JOKŪBAIČIUI, 

mirus, jo sesutei ir švogeriui

JULIJAI IR PETRUI ADAMONIAMS
nuoširdžia užuojautą reiškia

District Estate Brokers Bendradarbiai
D. Baltrukonis, P. Baltuonis, F. Yasutis.

S. Kuliavas, A. Markevičius ir P. Rudinskas.

A. f A.
JONUI JOKŪBAIČIUI 

mirus,
JULIJĄ IR PETRĄ ADAMONIUS

Daug šalių ir daug skirtigų 
interesų. Tat susidaro savotiš 
kos jungtinės tautos. Bus la 
bai įdomu stebėti tos bendruo 
menės interesų suderinimą.

Labai įdomu, kad
NEHRU PRABILO APIE 

KARĄ SU KINIJA
Su Kinijos komunistų pirmi 

ninku Ču jam nepasisekė susi 
tarti, nes Ču pasiryžęs gilyn 
veržtis į Indiją. Nepaini taip 
pat pavojus, nes Ču sako, kad 
Nepalas yra... Kinijos teritori 
ja. Tat Nehru skelbia nepap 
tastai sunkius Indijai laikus ir 
didelius pavojus.

Artinasi viršūnių susitiki 
mas. De Gaulle, baigdamas ke 
lionę po Ameriką, pareiškė, 
kad su Eisenhovveriu jis visiš 
kai susitaręs. Ir apie viršūnių 
konferenciją pasakė, kad 
PIRMASIS UŽDAVINYS — 
SUMAŽINTI TARPTAUTI

NĘ ĮTAMPĄ, 
kurią sukėlė Chruščiovas. Ne 
Berlynas ir ne Vokietija, kaip 
nori Chruščiovas, stovi viršų 
nių dienotvarkėje. Nubluko vi 
si Chruščiovo grasinimai.

Labai sunkiai, ir labai parna 
žu, bet lasvė ateina. Ateina per 
Korėją, per Turkiją, per Afri 
ką, jeigu ją sovietinė diktatu 
ra kartą dar įstengė sutrypti 
per Berlyną, Poznanę, Buda 
peštą. Ne! Laisvės niekas ne 
sutryps! Ir Briusely susirinkę 
tarptautinės org. 56 mil. lais 
vų darbininkų atstovai pareika 
lavo Lietuvai laisvės.

KITOS ŽINIOS
— Paleistas Quebeco sei 

mas, rinkimai birželio 22 d.
— Togo, Afrikoje, paskelb 

ta savarankiška valstybe. Ji tti 
ri 55,000 k. km ir 1 mil. gy 
ventojų.

— Gegužės 1 d. Popiežius 
kalbėjo apie laisvę ir prieš ate 
izmą.

.■stekas

Praėjęs savaitgalis Montre 
alyje buvo skirtas lietuvių mo 
kytojų suvažiavimui arbo mo 
kytojų studijų dienoms, kurias 
suorganizavo KLB Kultūros 
Fondas, talkinamas KF įgaliu 
tinės, Montrealio liet, mokyto 
jų ir mokykų Tėvų komiteto 
bei paskirą lietuviškąją veiklą 
remiančių tautiečių.

Dvi dienas trukęs ir inten 
šyviai dirbęs, suvažiavimas bu 
vo atidarytas Seselių vienuo 
yno salėje KF pirmininko kun. 
J. Borevičiaus, S J, sveikinimo 
žodžiu. Prezid. buvo pakviesti 
dr. H. Nagys, J. Gustainis, p. 
Keršienė ir p. Andriulis. T. Ra 
faeliui sukalbėjus maldą, šuva 
žiavimą pasveikino KLB Kr. 
v-bos pirm. St. Kęsgailą, KF 
įgal. p. Rimkevičienė, N L icd., 
pp. Mikšiai telegrama ir kt. 
roštu.

A. Rinkimas, dienotvarkės 
eigoje, šeštadieninės mokyklos 
klasėje pravedė pamoką, ku 
rioje, taikant savo paskaitai, 
parodė lieauviško ir kanadiš 
ko metodo derinimą. Po to 
sekusioje paskaitoje, A. Rin 
kūnas iškėlė tuos dėstymo as 
pektus, kurie, jo manymu, reik 
tų panaudoti lietuvių mokyk 
lai. Tai apėmė raidžių rašymą, 
dėstymo vaizdingumą, aiški 
nant žodžius, panaudojant ang 
liškus terminus ir kt. Šitie jo 
siūlymai sumažavimo priimti.

J. Gustainis kalbėjo apie šeš 
tadieninių mokyklų programas 
ir vadovėlius. Ir J. Gustainio 
pranešime ir po to sekusiose 
diskusijose iškilo susirūpini 
mą kelią faktai. Programų 
tvarkyme ir vadovėlių leidime 
paaiškėjo stoka elementarinės 
tvarkos: leidžiami tie vadove 
liai pakartotinai, kurie jau iš 
leisti, o neleidžiami tie, kurių 
trūksta. Šiuo klausimu šuva 
žiaviamas nutarė daryti žy 
gių — ir dėl bendros tvarkos 
ir dėl vadovėlių leidimo tvar 
kos.

KANADOS SPORTININKAI 
VYKSTA Į LIETUVĄ

Šią vasarą, SS goję viešės 
Kanados futbolo (socser) rink 
tinė ir sužais eilę rungtynių SS 
-gos miestuose. Ta pačia pro 
ga ji užsuks ir Į Lietuvos sos 
tinę Vilnių, kur rugpjūčio m. 
18 d. susitiks su Lietuvos meis 
teriu — Vilniaus Spartako ko 
manda. Tai bus antras šio kon 
tinento sportininkų atsilanky 
mas Lietuvoje po paskutiniojo 
karo, nes gegužės 5—6 d. d. 
Vilniuje žaidžia JAV stalo te 
nisininkai.

Reikia pažymėti, kad Kana 
dos rinktinėje paprastai būna 
du ukrainiečių kilmės žaidėjai, 
tad Įdomu, ar jie vyks Į SS-gą, 
ar juos pakeis kitais žaidėjais.

K. B.
— Nikaragua nutraukė ry 

sius su Kuba, kuri ten kela są 
mokslus.

— Rhee atsistatydino. Vai 
džia perėjo į Huh Cung ran 
kas.

— Į Paragvajų iš Argenti 
nos įsiveržė „sukilėliai“. Vyks 
ta kovos.

— Turkai reikalauja pasi 
traukti Mindares.

— Istambule susirinko NA 
TO.

— Irane didelis žemės drėbė 
jimas. Žuvo daug žmonių.
© Balandžio 29 d. apie 30 Či 
kagos lite, sportininkai išvyko 
į New Yorką į sporto žaidy 
nes.

H. Nagys toliau kalbėjo apie 
jaunimo skaitymą. Jo mintis 
buvo — įpratinti jaunimą skai 
tyti lietuviškai ar kita kalba, 
nes tie jaunuoliai, kurie pa 
mils knygą, skaitys ir lietuviš
ka knygą. Bet mokytojo uždą 
vinys sužadinti savo mokiniuo 
se meilę knygai yra nelengvas 
ir atsakingas. Po diskusijų H. 
Nagys pasižadėjo sudaryti 
skaitytinų knygų sąrašą, at
kreipiant dėmesį į jų jaunimui 
aktualumą, be ko knyga jam 
„neįdomi“.

V. Jonynas skaitė apie „mo 
dėmiosios vaikų literatūros pa 
naudojimą“. Čia diskusijų metu 
iškilo ir Lietuvoje leidžiamųjų 
raštų panaudojimo klausimas. 
Kadangi įvairiais keliais šiapus 
Atlanto esančius lietuvius kny 
gos iš Lietuvos pasiekia, tai iš 
keltas sumanymas tą kausimą 
rimtai apsvarstyti.

Aktualijų punkte kalbėta 
apie Toronto ir Montreaio mo 
kyklas, o taipgi iškeltas mažės 
niųjų kolonijų mokytojų pri 
traukimo galimybių į tokius su 
važiavimus klausimas, ir apgai 
lestauta, kad viena didžiųjų ko 
lonijų neatsiuntė nė vieno ats 
tovo, kai galimybių vis dėlto 
buvo.

Suvažiavimo tarimų svarbio 
ji santrauka pasižadėta pasiųs 
ti visoms Kanados lietuvių mo 
kykloms.

Suvažiavimo, kuriame daly 
vavo apie 50 asmenų, garbei 
buvo suruoštas subuvimas su 
kviestąja publika iš visuome 
nės tarpo, mokyklų vaikų tė 
vais ir kt. Vašės buvo gražiai 
paruoštos, patiekiant parinktą 
stalą. Norima pažymėti, kad 
skanių tortų yra padariusios 
ponios Petrulienė, Kerbelienė, 
Milienė ir Gurčinienė. Bet tai 
koje dalyvavo daugelis ponių, 
ir vaišes organizavo Tėvų ko 
mitetas pryšaky su pirmininku 
L. Barausku, kuris pobūvio me 
tu dar pats gražiai iškrėtė že 
maitiškų pokštų...

IŠ LIETUVOS ŽADA BŪTI 
EKSKURSIJŲ Į AMERIKĄ

Vilniuje įsteigtas Rusijos In 
turisto biuras, kurio žinioje 
yra viešbutis „Vilnius“, anks 
čiau buvęs Jurgio viešbutis.

Lietuvoje Inturisto yra pa 
skelbta, kad turistinė kelionė 
i Ameriką ir atgal, su buvimu 
Amerikoje 14 dienų, kaštuos 
8,000 rublių, arba 800 dolerių.

RYŠIUM SU PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO DE GAULLE 
atslankymu, egzilinės Lenkijos 
vyriausybės atstovas Kanado 
je min. O. Jastrzęmbski pasiun 
tė sveikinimą, pabrėždamas jo 
kaip tikros laisvės gynėjo ro 
lę. Primindamas jo pasisaky 
mą apie komunistinį pavergi 
mą ir prievaetą Albanijoje, Če 
kijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Slovakijoje, Ju 

goslavijoje, apie ką jis suminė 
jo savo 1959 m. lapkričio 10 d. 
deklaracijoje, p. Jastrzęmbski 
primena p-tui de Gaulle, kad 
„ta pati situacija yra ir Balti 
jos kraštuose — Estijoje, Lat 
vijoje ir Lietuvoje“. Mm. O. 
Jastrzęmbski primena, kad tai 
kos nebus ligtol, kol 100 mil. 
pavergtų tautų nebus sugrą 
žinta laisvė nuo pavergėjo — 
Sovietinės Rusijos.

— JAV paleido naujos rū 
šies Žemės satelitą

— Kosminis JAV satelitas 
siunčia žinias Į žemę iš 5 mi 
lionų kilometrų tolio.

Atsiliepdami į konkretų Sp. 
bendrovės „Neprikausoma Lie 
tuva“ planą iki rudens pertvai 
kyti Nepriklausomos Lietuvos 
spaustuvę į ofsetinę, atsiuntė 
N L Mašinų fondui šie tautie 
čiai:
Šukaitis Antanas,

Hamilton, Ont. . . . .$ 20.00
Pastovus NL prenumerato 

rius ir NL akcininkas p. Anta 
nas Šukaitis, gavės NP vajaus 
planą, tuojau Įteikė 20 dol. ir 
pareiškė: „Greičiau reikia įvyk 
dyti Mašinų fondo vajų, kad 
galėtume gauti aktualesnį, 
iliustruotesnį ir gražesnį laik 
raštį. Visi turime prisidėti, nes 
tai visų mūsų bendras lietuvis 
kas reikalas“.
Gasiūnas Stasys,

Chicago, Ill. USA . $20.00
Mielas čikagietis, Stasys Ga 

siūnas, sužinojęs apie NL Ma 
šinų fondo vajų iš brolio Adol 
fo, nieko nelaukdamas atsiun 
tė dviejų šėrų ekvivalentą, kaip 
plane prašoma. Tai ypatingai 
malonus faktas.
Abromonis Bronius,

LaSalle, P. Q............$20.00
Visų lietuviškųjų darbų ir 

sumanymų rėmėjas ir lietuvis 
kūjų reikalų entuziastas, Br. 
Abromonis, nieko nelaukda 
mas, pats atnešė NL redakei 
jon NL vajaus duoklę. „Nieko 
nepadarysi: jeigu reikia, tai 
reikia duoti, nors man šiuo me 
tu ir nelengva išsiversti. Be sa 
vosios spaudos mes mirtume. 
Savąja spaudą mes turime pa 
laikyti'. Visi, be išimčių, turi

Naujienos iš pasaulio sostinės
PROTESTAS DĖL EGZILŲ LAISVĖS SUVARŽYMO
Prancūzijos sekretoriatas at 

sakė i ACEN pirmininko pro 
testo telegramą prezidentui de 
Gaulle dėl egzilų laisvės suvar 
žymo ryšium su Chruščiovo vi 
zitu. Atsakymas apgaili tą 
Prancūzijos vyfi&ttsybės ži 
nį ir užtikrina, kadi šiuo atve 
ju prieš 700 egzilų pavaitoti 
suvaržymai jokiu būdu nereiš 
kia Prancūzijos bendros politi 
kos egzilų atžvilgiu pasikeiti 
mo.

JAV PREZIDENTO 
PATIKRINIMAI

Ryšium su ACEN pastangų 
mis gauti audienciją pas piezi 
dentą Eisenhower}, prezidento 
„deputy assistent“ D. G. Mor 
gan savo laiške ACEN prime 
na prezidento įvairiomis progo 
mis padarytus pareiškimus, 
kad JAV vyriausybė supran 

. tanti pasaulyje negalint būti 
tikros taikos, kol Rytų Euro 
pos tautos neturi galimybes 
laisvai sudaryti savo valstybi 
nes institucijas ir pasirinkti sa 
vo vyriausybes, ir kad ji dary 
sianti visas taikias pastangas, 
kad tas galimybes Rytų Euro 
pos tautos turėtų.

Ryšium su Prezidento de 
Gaulle vizitais Londone, Otta 
woj, Washingtone ACEN pir 
mininkas lašku prezidentui de 
Gaulle išdėstė ACEN proble 
mas ir pageidavimus.
ACEN ATSIŠAUKIMAS I 

J EUROPOS TARYBOS 
PATARIAMĄJĮ SEIMĄ 
Europos Tarybos pataria 

masis seimas renkasi 12 sesi 
jos. Ta proga ACEN Įteikė 
jam savo atsišaukimą, prašy 
lamas paramos, kad ateinan 
čioj Viršūnių konferencijoj bū 
tų iškeltas sovietų pavergtų 
Centro ir Rytų Europos vals 
tybių klausimas tautų apsi 
sprendimo teisės pagrindu. At 
sišaukimas iškelia, kokių liūd 
nų pasekmių galėtų turėti C. 
ir R. Europos tautoms ir pa 
čiam laisvajam pasauliui da 
baltinio status quo pripažini 
mas. Atsišaukimas dėkoja Eu 
ropos Tarybai už ligišolini pa 
lankumą sovietų pavergtųjų 
tautų reikalams ir, priminęs 
tos tarybos 1959. 9. 14. priim 
tą rekomendaciją, kad visose 
Vakarų derybose su Sov. Sąjun 
ga turi būti respektuojami C. 
ir R. Europos tautų interesai 

me palaikyti!“, pareiškė Br. 
Abromonis.
Rimkus Kazys,

Oakville, Ont............ $20.00
K. Rimkus tiktai š. m. sau 

šio mėnesį parėmė NL, Maši 
nų fondo vajų 10-čia dolerių, 
dabar, gavęs Spaudos bendro 
vės Nepr. Lietuva spaustuvės 
pertvarkymo planą, tuojau at 
siuntė 20 dol. NL Mašinų fon 
do vajui. Siųsdamas 20 dol., K. 
Rimkus pastebi: „NL Įstatų 
projektui pritariu, tiktai man 
yra kaikurių neaiškumų“. Siun 
čiant šėrus, K. Rimkui bus jo 
keliamieji neaiškumai paaiš 
kinti.
K. L. B. Delhi apylinkė,

Ont...................................$ 10.00
Delhi apylinkės bendruome 

mnės parama savajai spaudai 
yra gaižus savosios spaudos 
vertinimo faktas bei gražus 
bendruomeniškas faktas, lyg ir 
tam tikras spaudai atsidėkoji 
mas už patarnavimus kaip tik 
tai bendruomenei.
A. Urbonas,

Toronto, Ont. ... $ 2.00
A. Urbonas, siųsdamas NL 

prenumeratą, pridėjo NL Ma 
šinų fondui auką.
Vičiulis Pranas,

Bourlamaque, P. Q. $ 2.00
Siųsdamas NL prenumeratą 

už 1960 metus, P. Vičiulis pri 
dėjo 2 dol. aukų.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

ir kad europinių problemų 
sprendimas įmanomas tik Įga 
linus šias tautas savo likimą 
spręsti laisvais rinkimais, —- 
prašo Patariamąjį Seimą ši nu 
sistatymą patvirtinti ir įtaigo 
ti Viršūnių Konferencijai.

Kor.
Balandžio 23 d. arch. V. Švi 

po namuose įvyko New Yorko 
I-sios ALT Sndaros kuopos vi 
suotinis narių susirinkimas. Ap 
tarti New Yorko Alto organi 
zaciniai reikalai. 75 m. am 
žiaus, sukakusiam Jonui Ma 
kauskui, negalėjusiam susirin 
kime dalyvauti, pasiųsta pa 
sveikinimo telegrama.

Balandžio 24 d. SLA Cent 
ro patalpose New Yirke įvyko 

SLA PENKTOSIOS APS 
KRITIES KUOPU ATSTO 

VŲ SUVAŽIAVIMAS.
Dalyvavo 32 atstovai iš New 
Yorko, Brooklyno, Elizabetho, 
Newarko, Linden, Paterson. Iš 
klausyti valdybos veiklos pra 
nešimai, ir aptarti programi 
niai ir būsimo SI,A seimo rei 
kalai. Valdyba palikta praei 
tųjų metų: S. Briedis pirm., A. 
Trečiokas vicep., Šileikis sekr., 
Polbkis i'čdin. ir orgpinizato 
riai L Trečiokienė ir J. Petrė 
nas.

Rimtų diskusijų ir pasiūly 
mų sukėlė dr. M. Viniko pra 
nešimas apie būsimo SLA Sei 
mo numatomos darbus. Plačiau 
buvo aptarta Tėvynės, rinki 
mų, narių verbavimo, jaunimo 
ir kt. klausimai.

Iškeltiems pasiūlymams ir pa 
geidavimams formuluoti buvo 
išrinkta speciali komisija iš J. 
Audėno, J. Petrėno ir J. Valai 
čio. Komisijai duotas Įgalioji, 
mas suvažiavimo vardu formų 
luoti reikalingu spasiūlymus ir 
juos pasiųsti Seimo įstatu ir 
įnešimų komisijai.

Balandžio 25 d. Atletų Klu 
be, Brooklyne. Įvyko

NEW YORKO ALTO 
POSĖDIS.

Posėdyje buvo išklausytas 
pirm. A. Varno pranešimas dėl 
jo kelionės į Sovietų Sąjungą 
ir Vilnių, kur jis praleido apie 
savaitę laiko. Po pranešimo, 
kai kuriems nariams išsitarus, 
A. Varnas atsistatydino iš pir 
mininkų pasitraukė iš Aito. 
Nauju pirmininku iki kadenęi 
jos galo išrinktas adv. A. Ošia 
pas.
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JVEPPJKlrAUlSSlMA LIL'TWA
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

ropos stovyklose dešimtį ar dau 
giau metų.

Tarp kitų pareigų J. T. Vy 
riausias Įgaliotinis rūpinasi pa 
bėgėliais Europoje (32.000 sto 
vykiose, daugiau negu 100, 
000 už stovyklos ubų dar blo 
gesnėse sąlygose), Tunise ir 
Maroke (daugiau negu 180,

000, ciaugiausiai seni vyrai, 
moterys ir vaikai) ir Kinijoje 
(1 mil. pabėgėlių iš Kinijos 
yra dabar Hong-Konge).

Pasaulio Pabėgėlių Metai, 
jei pavyks, išspręs galutinai 
kai kurias pabėgėlių proble 
mas, o kitas padarys lengviau 
išsprendžiamas. I
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Dalyvaukime
pabėgėlių metų vajuje

MONTREALIO LIETUVIAI 
SAULIO PABĖGĖLIŲ

Gegužės 9-tą dieną Montre 
alio Miesto burmistras Sarto 
Fournier rengia arbatėlę, į ku 
rią yra pakvietęs apie 1.000 as 
menų. Jų tarpe 12 lietuvių. 
Šios arbatėlės dalyviai turės 
paaukoti pasaulio pabėgėlių 
šalpai bent po 1 dolerį ir prie 
do — pas save surengti kitą 
arbatėlę pakviečiant savo 4—6 
draugus. Šiose arbatėlėse da 
lyvauja irgi paaukos panašią 
auką ir vėliau patys surengs 
arbatėles.

Tokia,, nelyginant, graudi 
nės pavidalo reakcija, turėtų 
būti lengvai įgyvendinama.

Todėl mes prašome visus 
Montrealio lietuvius neatsisa 
kyti ir paaukoti šiek tiek lai

AKTYVIAI ĮSIJUNGĖ I PA 
METŲ ŠALPOS VAJŲ!
ko prisidedant prie šio kilnaus 
užsimojimo.

Aukas prašome Įteikti arba 
tėlės rengėjams, o šie savo ke 
liu arbatėlių pradininkams.

Tuo būdu visos Montrealio 
lietuvių surinktos aukos bus 
įteiktos Jungtinių Tautų Orga 
nizacijai per Montrealio sky 
rių.

Šis mūsų dosnumo gestas 
gali turėti didelės reikšmės mū 
sų ateities užsimojimuose, re 
miant lietuvius džiovininkus 
ir net Vasario 16-tos gimnazi 
ja.

Tad geriausios sėkmės va 
jaus rengėjams!

KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

Laiškai Redakcijai

Mūsų laikai istorijon Įeis ne 
tiktai kaip elektronikos, dirbti 
nių Žemės palydovų, kosmi 
nių raketų, atominių atsklei 
dimų ir kitų nepaprastai svar 
bių ir labai naudingų išradimų 
amžius, bet lygiagreta ir kaip 
baisios atžangos, žmogaus ir 
asmens teisių trypimo ir nieki 
nimo pasibaisėtini laikai. Ta 
rytum koks baisus likimas per 
sekioja žmoniją, kad kiekvie 
nas gražus, kilnus ir didžiai 
naudingas reiškinys būtų at 
svertas lygaus dydžio blogybe.

Viena tokių dabarties blo 
gybių yra žmonijos gyvenimo 
pastovumo ir užtikrinimo su 
griovimas, ir dar nesibaigiau 
tis griovimas. Pradėtas sovie 
tinės diktatūros, jis plečiasi, 
prasiverždamas į kitas santvar 
kines sritis. Vis dėlto sovieti 
ja, nesiskaitydama su dangų 
mos žmonių valia, tebesmur 
taudama ir tebeniekindama 
žmogų ir asmenį, yra pagrin 
dinė dabarties nelaimių prie 
žastis. Dėl sovietinės diktatu 
ros siautėjimo milionai žmo 
nių sunaikinti, kiti milionai te

benaikinami, o treti, priversti 
pasitraukti i laivesnį pasauli, 
kenčia vargą ir skurdą, kaip 
pabėgėliai, kaip tremtiniai, 
kaip žmonės, netekę normalaus 
gyvenimo sąlygų.

Jungtinių tautų organizaci 
ja, vedina humaniškų jausmų 
ir laikydamasi pricipti, kad vi 
si žmonės yra lygūs ir visi tu 
ri teisę gyventi ir džiaugtis vi 
somis gerbūvio sąlygomis, — 
šiuos metus paskelbė Pabėgę 
lių metais.

Pabėgėlių metų tikslas — pa 
dėti visiems pabėgėliams žmo 
niškiau įsikurti. Tam tikslui 
daromas šių metų vajus, kurio 
programos vykdymui vadovau 
ja iniciatoriaus — Jungtinių 
Tautų organizacijos — įgalio 
tiniai, kuriems talkina vietose 
sudaryti specialūs komitetai. 
Žemiau mes skelbiame vajaus 
tvarką ir kviečiame tautiečius 
prisidėti prie to vajaus, kurio 
prašymas yra nedidelis — pa 
skirti tiktai vieną doleri, bet 
jį įduoti per lietuvių organiza 
ciją. NL red.

SOVIETINĖS CITATOS IR MŪSŲ REAKCIJA 
AL. GIMANTAS

Gerb. p. Redaktoriau,
„Mūsų Pastogės“ redakto 

riaus patartas, drįstu kreiptis 
i Jus, prašydamas, įdėti jūsų 
redaguojamo laikiaščio skiltys 
na žemiau išdėstytas mintis.

1957 metų rugsėjo mėn. 22 
d. Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Kultūros Fondo raštu 
buvau nudžiugintas, kad esu 
laimėjęs dovaną sumoje 100 
dol. už savo prisiųstas vaikui 
Literatūros Konkursui ketu 
rias pasakas. Laiške, pasirašy 
tame Iz. Matusevičiūtės buvo 
paminėta, kad premija bus per 
vesta per kurį nors banką į 
Australiją.

Savo. 1957 m. spalio mėn. 8 
d. lai' ke prašiau, kad pinigai 
būtų pasiųsti mano seseriai į 
JAV, Stasei Kazlauskienei,

4409 So Fairfield, Chicago 32, 
Ill.

Nesulaukęs jokios žinios iš 
Kanados, taip pat informuo 
tas iš sesers, kad minėti pini 
gai nėra gauti, 1958 metais lap 
kričio mėn. 25 d. vėl parašiau 
laišką Kultūros Fondui ir nuo 
rašą Kanados Liet. Bendr. Kr. 
V-bai. Po ilgų klaidžiojimų, 
laiškas iš Kultūros Fondo grį 
žo atgal, o iš Krašto V-bos iki 
šiol jokios žinios nesu gavęs. 
Taip pat minėtoji dovana — 
premija 100 dol. kaž kur klai 
džioja.

Nežinau, ar tai tik apsileidi 
mas, kad per dvejus su virš me 
tų neįmanoma baigti reikalo, 
ar jau pikta valia.

Jūsų
St. Pilka.

PASAULIO PABĖGĖLIŲ METAI
Pasaulio Pabėgėlių Metai 

buvo paskelbti Jungtinių Tau 
tų su tikslu išspręsti pabėgę 
lių problemą ir padėti tiems., 
kurie su savo šeimomis dar vis 
tebegyvena pabėgėlių stovyk 
lose.

P. P. M. yra ypatingas, hu 
maniškas darbas, kuriame da 
lyvauja pasaulio valstybių vy 
riausybės, savanoriškos orga 
nizacijos ir paskiri asmenys.

P. P. M. Kanados komitetas 
yra sudarytas iš 40 savanoriš 
kų organizacijų, iš kurių viena 
yra Jungtinių Tautų Organi 
zacija.

Dauguma didžiųjų Kanados 
miestų yra pradėję P. P. M. 
vajų. Pagal planą kiekviena 
sritis turi surinkti nustatytas 
sumas: Montrealis $400,000, 
Torontas $ 325,000, Vancou

veris $ 200,000, mažesnės sri 
tys, mažesni miestai, mažės 
nes sumas.

Montrealio vajus Pasaulio 
Pabėgėlių Metams yra veda 
mas Jungtinių Tautų Organi 
zaijos Montrealio skyriaus.

Šis vajus yra reikalingas vi 
sų mūsų paramos.

Pasaulyje šiuo metu yra 
daug šimtų tūkstančių pabė 
gėlių. Vienas iš labjausiai su 
sirūpinusių šios problemos iš 
sprendimu yra p. August 
Lindt, Jungtinių Tautų vy 
riausias įgaliotinis pabėgėlia 
is rūpintis ir visos pajamos iš 
Montrealio vajaus bus atiduo 
tos jam.

Šitų pajamų panaudojimo 
pirmenybė bus duodama apgy 
vendinimui arba integracijai 
tų pabėgėlių, kurie gyvena Eu

Jau nekartą įvairūs autoriai 
mūsų spaudoje yra nurodę ivai 
rius atvejus, kada sovietina 
mos Lietuvos žurnalistai labai 
savaimingai savo straipsniuo 
se panaudoja įvairias citatas, 
pilnus pasisakymus, ištraukas 
iš rašinių, ir panašią medžiagą 
kurią tik gali panaudoti savo 
reikalams, žinoma, prieš tai 
viską atitinkamai pertvarkę, 
pritaikę saviesiems reikalams.

Ir taip, įvairios mintys, apra 
šymai, pasirodę išeivių spaudo 
je, Vilniuje pertvarkyti, „Tie 
sos“, „Tėvynės Balso“ ar kitų 
leidinių skiltyse, jau įgauna ki 
tą prasmę ir tik sovietams nau 
dingus tikslus. Čia vargiai ar 
mes galime ką pakeisti, nes 
kiekvienas mūsų žodis, kiekvie 
nas nusičiaudėjimas, palieka 
vieną ar kitą atgarsį anapus, 
jei tik jis gali būti naudingas 
ir panaudotinas probolševiki 
niams reikalams.

SOVIETINĖ MORALĖ IR 
JOS ATBALSIAI PAS MUS.

Taip pat tiesa, kad kiekvie 
nas, be mažiausios išimties, ivy 
kis ar žodis išeivijoje, gali bū 
ti bet kada pritaikytas ar iš 
verstas jiems pageidaujama 
prasme. Tas ypač lengva at 
likti vien tik sovietine morale 
vadovaujantis. Tad, ir stebėtis 
čia nebūtų kuo, nebent tik tek 
tų konstatuoti esamą faktą. To 
dėl, labai neseniai teko su nu 
stebimu skaityti mūsų spaudo 
je pasirodžiusius užsipuoli 
mus ir priekaištus A. Škėmai 
ir K. Ostrauskui, už jų „pati 
kiiną bolševikams“. A. Škėma 
iš mūsiškių gauna barti už pa 
siūlymą žodį tremtis pakeisti 
išeivija, o K. Ostrauskas bara 
mas už jo pasisakymą, kad 
„esame tik skeveldra (ir toji 
suskilusi), tad negalime ture 
ti liguistų iliuzijų ir leistis į 
puikybę“. Ir kažin ar tie abu 
asmenys savo tuose teigimuo 
se bent trupučiu yra nusidėję 
tiesai ar papildę kurios nors rū 
šies erezinį nusikaltimą. Kiek 
viena diena labai vaizdžiai ro 
do, kad tie jų teigimai yra la 
bai, labai arti tiesos ir mūsiš 
kio šios dienos supratimo. Ir 
barti juos už tai, kad bolševi 
kams patiko tie jų pasisaky 
mai, kažin ar yra labai prasmin 
ga ir tikslu. Nesekantiems so 
vietinamos Lietuvos spaudos, 
gai ir labai nuostabu išvydus 
ką nors, kas bolševikiniams 
žurnalistams taip patinka, bet 
nualatinai skaitą iš ten gauna 
mą spaudą pripažins, kad joje 
netaip jau retai cituojami įvai

mes, kad šiemet buvo žmonių 
kiek mažiau, kad aukų surink 
ta mažiau, kaip pernai, juk ir 
tai ras didelį atgarsį sovieti 
narnos Lietuvos periodikoje. 
Girdi, „buržuazinė ideologija“ 
neturi pasisekimo išeivių t.;r 
pe, arba, kad „veiksniai neran 
da pritarimo visuomenėje“ ir 
pan.

Jei kas padejuos, kad ma 
žiau ir mažiau beperkama lie 
tuviška knyga, kad permažai 
rūpinamasi lituanistiniu švie 
timu, be abejo, irgi „patar 
naus“ sovietiniams tikslams, 
nes tas jau tikrai bus paeit uo 
ta anos pusės spaudoje ir pik 
tai pasidžiaugta. Bet, ką gali 
padaryti? Ar vien dėl to, išei 
vių spaudoje neturi atsispindė 
ti tikrasis ir neiškreiptas mūsų 
gyvenimas? Visvien, turint blo 
gas intencijas, visada pasiseks 
iškreipti kilinausias mintis, ide 
ališkausius nusiteikimus, objek 
tyvausias korespondencijas, ir 
sovietiniai žurnalistai, pripa 
žinkime tai, yra toje srityje ne 
pralenkiami meistrai. Tuo jau 
nekartą turėjo progą Įsitikinti 
ir šis autorius, patsebėjęs sa 
vuosius teigimus žiauriai iš 
kreiptus ir pamautus ant sovie 
tinių reikalų kurpalio. Vienas

ŽURNALISTAS LIPPMANAS
Dažnai spaudoje užtinkame 

ir pokalbiuose1 girdime Wai 
ter Lippman pavardę, kuri ne 
kartą buvo minėta ir šiame 
laikraštyje. Kaip jau žinome, 
Lippmanas yra vienas iš itakin 
giausių JAV žurnalistų, daž 
niausią rašantis Amerikos bei 
tarptraufribės politikos klausi 
mais.

sakinys paimtas iš vieno teigi 
mo, kitas iš kito, du žodžiai iš 
traukti iš vienos pastraipos, 
trys iš kitos, na ir iš tokios 
mišrainės, kartu sudėjus, jau 
nesunku gauti ir kvapą ir sko 
nį, pagal savąjį pageidavimą 
ir norus.

Gaila ir laiko ir vietos bet 
kuriai reakcijai, pagaliau nebū 
tų jokios prasmės ir leistis į ko 
kią polemiką, nes, iš kitos pu 
sės, vis vien nesusilauksi jokio 
objektyvumo ar bent papras 
čiausio džentelmeniškumo. Gi 
kaltinti mūsiškius už tai, kad 
jų žodžiai yra cituojami sovie 
tinamos Lietuvos leidiniuose, 
tikrai nebūtų nė mažiausio pa 
grindo, nebent tikrai norėtume 

•auti raudonųjų kės 
lams.

Lippmano kasdieninė kolum 
na dabartiniu metu yra spaus 
dinama 200 laikraščių, jų tar 
pe ir užsienyje išeinančiųjų. 
Yra apskaičiuojama, jog jo 
straipsnius skaito apie 10 mil 
žmonių. Daugelis valdžios pa 
reigūnų, kartu su žmonėmis 
iš įvairių gyvenimo sričių, regu 
liariai seka jo šių dienų prob 
lemų interpretavimą.

Jis neseniai švente 70 rne 
tų amžiaus sukaktį. Jis gimė 
1889 m. rugsėjo 23 d. New 
Yorke. 1909 m. su augštu 
įvertinimu baigė Harvardo 
universitetą ir pradėjo žurna 
listinę karjerą.

Po įvairių turėtų pozicijų 
žurnalų bei laikraščių redak 
cijose, 1931 m. pradėjo rašy 
ti kolumną New York 
Herald - Tribune dienraštyje, 
kuri tuoj buvo perinrta sindi 
kato ir parduota daugeliui laik 
raščių. Šalia sovo žurnalisti 
nio darbo, Lippmanas parašė 
nemaža knygų politiniais, eko 
nominiais ir socialiniais klausi 
mais. Dabar jis jau rengia 22- 
ją savo knygą.

Lippmanas skaitytojų yra 
mėgstamas, kadangi, kaip vie 

Nukelta į 7-tą psl.

A. A.
JUOZUI VILKAIČIUI 

mirus, jo žmonai
ONAI VILKA1TIENEI
reiškiame gilią užuojautą

Julia, Pranas Mickus ir Barbora Ženigulytė.

rūs įvairių asmenų pareiški 
mai, pasisakymai, koresponden 
cijos, viską paruošus taip, kad 
jie tarnautų sovietiniams inte 
resams.

Visada panaudos saviesiems 
tikslams

Jei iš kurios nors vietovės ko 
respondentas, aprašydamas 
Vasario 16 minėjimą, pažy

LaSalle Ward 3 
SAVININKAI,

Mister Alphonse LeSage, kuris yra pramm 
tas „the sage Alphonse“, mielai sutiko kan 
didatuoti perrinkimui jo LaSalle Schoo! 
Commission atstovu, reprezentuojant Seat 
No 2 Ward No.

Šia proga jis pareiškė 40-čiai atstovų -• savi 
ninku, praėjusią savaitę atsilankiusių jo na 
.tiose prašyti jo sutikimo kandidatuoti, 
kad jis norėtų sėkmingai užbaigti savo pra 
dėtąjį darbą.

Mister Alphonse LeSage padėkojo atšilau 
kiusiųjų grupei už jų pasitikėjimą ir primi 
nė savo pasižadėjimą rūpintis mūsų vaikų 
švietimu ir tuo pačiu metu saugoti mokes 
cių mokėtojų interesus. Jo oponentai pri 
kiša jam griežtumą, tačiau mes tuo esame 
labai patenkinti, nes jis kovojo visu savo 
griežtumu, gindamas musu vaikų ir mūsų 
interesus, tuo laimėdamas visų pasitikę 
jimą.

Gegužės 9 d.
balsuokite už

LESAGE Alphonse
A. LeSage Org. Komitetas.
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Kas būtinai žinotina - ---------------- —-----—.. —--------------------------------------------
LaSalle mokesčių mokėtojams

Gavus iš miesto savivaldy 
bės sąskaitą mokėti nekilnoja 
mo turto mokesčius, atrodo, 
kad visus tuos reikalus tvarko 
miesto vadovybė, tačiau, gerai 
Įsigilinus, pamatai, kad dau 
giau kaip vienas trečdalis tų 
mokesčiu priklauso mokyklų 
komisijai (School tax). Tų mo 
kesčių padidinimą ar sumažini 
mą nustato ne miesto savival 
dybė, bet mūsų visų išrinkti 
atstovai, kuriuos mes visi na 
mų savininkai renkame kas tre 
ji metai. Jų svarbiausias uždą 
vinys ir yra finansiškas mokyk 
lų tvarkymas. Jie perka mo 
kykloms statyti žemes, skiria 
ir pasirašo mokyklų statybos 
sutartis, perka visą inventorių 
ir viską, kas reikalinga mo 
'■vkoms. Jie taip pat apmoka 

visus mokytojus bei admi 
histravimo tarnautojus. LaSal 
le mokyklų metinė sąmata yra 
šiuo metu apie $ 1,500,000.—.

Taigi matome, kokį dideli 
dėmesį reikia atkreipti renkant 
šiuos penkis mokyklų atsto 
vus.

Mūsų miestas yra augimo 
stovyje. Milionus dolerių išlei 
ūžiama naujų mokyklų staty 
boms. Visus nutarimus spren 
džia mokyklų atstovai balsuo 
darni. Kada yra balsų daugu 
ma nuspręsta, niekas to nutari 
mo nebegali pakeisti. Pavyz 
džiui, jeigu yra du pasiūlymai 

ontraktorių naujai mokyklai 
statyti: vienas pusė miliono, ki 
tas keturi šimtai tūkstančių, 
jeigu trys prieš — du nubal 
suoja, kad atiduotų už pusę 
miliono, tai atiduodama tam, 
kuris pasiūlė vienu šimtu tūks 
tančių brangiau. Tos pačios 
išlaidos yra padidinamos ir

jau statybai beeinant, išsigal 
vejant nebūtinų pakeitimų. Ar 
iš tokių dalykų gali pašinai, 
doti trys nubalsavusieji mokyk 
lų atstovai, gali spręsti kiekvie 
nas mokesčių mokėtojas. Vie 
nam mokyklų atstovui metinė 
alga yra 800 dol., o kiekvie 
nas iš norinčių būti išrinktas 
vien tik rinkiminei kampanijai 
išleidžia nemažiau kelių tūks 
tančių dolerių. Ar kiekvienas 
iš jų turi tik gerus norus, taip 
pat turi spręsti kiekvienas mo 
kesčių mokėtojas.

Kiekvienas mokesčių mokė 
tojas turi teisę užeiti i LaSalle 
mokyklų komisijos sekretoria 
tą ir patikrinti nutarimų kny 
gas. Taip pat gali patikrinti 
visas išlaidas ir dalyvauti kiek 
viename jų posėdy.

Man teko dalyvauti daugu 
moję jų posėdžių ir matyti iš 
laidų nutarimus. Beveik 95% 
visų nutarimų yra nubalsuota 
3 prieš 2. Taip pat susidariau 
išvadas, kad didelės sumos pi 
nigų yra išleistos nereikalin 
gai. Taip pat mačiau, kaip vie 
ni atstovai energingai visa lai 
ką kovoja priek tas nereikalin 
gas išlaidas.

Rinkimai mūsų atstovo dis 
trikto Įvyksta gegužės mėn. 9 
d. Šitame distrikte esame dau 
giau kaip šimtas namų savi 
ninku. Jeigu visi balsuotume, 
mūsų laimėjimas būtų garan 
tuotas.

Siūlau nebūti pasyviais šiuo 
reikalu, nes tai gali, brangiai 
atsieiti kiekvienam mokesčių 
mokėtojui.

Jonas Lukoševičius.

Ward 2, Seat 1.

Mieli Tautiečiai,

turintieji nekilnojamą turtą pradedant 41 gatve iki 48 
gatvės LaSalle,

vietoje Z. David, 

išrinkime mokyklų atstovu 

FRANCOIS BELANGER,
nes tuo išvengsime bereikalingo mokesčių pakėlimo.

Jonas Lukoševičius.

PAGALIAU, 
kompetetingas 
žmogus!

LEVIS SAUVE
Paskutiniu metu daugelis LaSalle Ward 3 antrosios 

seniūnijos nejudomo turto savininkų pradėjo nerimauti 
dėl LaSalle Catholic School Commission veiklos. Dau 
gelis klausia, kur yra dabartinių problemų priežastis 
— ar dabartinių komisionierių nekompetentiškume ar 
pinigų klausime?

Ši situacija gali būti lengvai išspręsta išrenkant 
kompetentingus ir sąžiningus atstovus. Šiuo tikslu, kai 
barnu reikalu susirūpinusių Ward 3, Seat 2, rimtų pi 
liečiu grupė kreipeisi pas savo bendrapilietį Levis Sau 
ve, prašydami jį sutikti kandidatuoti į vakuojančią vie 
tą š. m. gegužės mėn. 9 d. rinkimuose.

Kodėl šie savininkai vieningai pripažįsta, kad Mr. 
Levis Sauve yra geriausiai kvalifikuotas šioms svar 
bioms pareigoms? Kad tinkamai atsakius į šį klausi 
mą, reikia susipažinti su jo praeitimi. Tai duos progos 
įsitikinti, kad jis tinkamai sugebės spręsti dabarties 
problemas. Gi šios problemos liečia mūsų vaikus ma 
terialiniu ir pedagoginiu atžvilgiu.

Pirmiausia, Levis Sauve 25 metus dirbo jaunimo 
interesui — mokslo ir kultūros srityje. Priedui prie to, 
per 20 metų jis administravo švietimo biudžetą, liečian 
tį jaunimą ir suaugusius Verduno mieste. Jo pasiseki 
m^s šioje srityje sukėlė didelį susidomėjimą visoje 
provincijoje. Žmonės atvykdavo iš toli jo konsultuoti. 
Mr. Levis Sauve, kuris yra laikomas vienu iš geriausių 
žinovų šioje srityje. To įrodymui, štai trumpa jo pra 
eities apžvalga:

1. — Jis yra kvalifikuotas mokytojas ir dirbo 22 me
tus Verdun School Commission žinioje kaipo mo 
kytojas, fizinis instruktorius ir kaipo mokyklos 
vedėjas.

2. — Jis yra baigęs higieną Montrealio Universitete.
Ten jis ir mokytojauja — School of Higiene, the 
School of Physical Education and Recreation. 
Šie kursai suteikia atatinkamą mokslo laipsnį šio 
je srityje.

3. — Jis yra steigėjas Verdun Playgrounds Associa
tion.

4. — Jis buvo Catholic Teachers' of Verdun pirmi
ninku.

5. — Jis buvo Federation of Catholic Teachers of the
Montreal Diocese pirmininku.

Balsuokite už pedagogą, o ne už politikierių!

6. — Jis buvo General Corporation of Catholic Tea
chers of the Pravince of Quebec patarėju.

7. — Jis buvo General Canadian Council of French-
-Language Teachers nariu.

8. — Jis yra Recreation Centre of the General Corpo
ration of Recreation of the Province of Quebec 
pirmininku.

9. — Jis yra Richelieu Club of Verdun pirmininku.
10. — Jis yra Knight of Columbus.
11. — Jis yra Canadian Association of Parks ant Rec

ration vice-pirmininku.
12. — Jis yra trustee Lasalle St. Telesphore parapijoje.
13. — Jis laisvai kalba abiem balborn — prancūziškai ir

angliškai.
Po to, kai Mr. Levis Sauve buvo įtikintas, kad jo 

pareiga yra sutikti skirti savo iškilius sugebėjimus mū 
sų ir mūsų vaikų labui, jis charakteringai atsakė: „Pir 
miausia reikia pasirūpinti vaiku”.

YRA VISIŠKAI AIŠKU, KAD PROVINCIJOS 
VYRIAUSYBĖ ATSISAKĖ SUTEIKTI MUMS SUE 
SIDIJAS DĖL VIDUJINĖS NESANTAIKOS MŪSŲ 
MOKYKLŲ ADMINISTRACIJOJE. TODĖL, NE 

JUDOMO TURTO SAVININKAMS TURĖTŲ BŪTI 
NEABEJOTINAI AIŠKU, KAD MOKYKLŲ MO 
KESČIA1 SUNKIAI GULA ANT JŲ PEcIŲ TO 
DĖL, KAD PASTARUOJU LAIKU PROVINCIJOS 
VYRIAUSYBĖ MUMS ATSAKĖ SAVO PARAMA. 
NĖRA ABEJONĖS, KAD ŠIS PROVINCIJOS VY 
riausybės nusistatymas išplaukia iš 
RYŠKIŲ NESUTARIMŲ, Iš STOKOS KOOPERA 
VIMO IR IŠ KAI KURIŲ KOMISIONIERIŲ ASME 
NINIŲ INTERESŲ. ŠIE KONFLIKTAI YRA VI 
SIŠKAI BEREIKALINGI IR DĖL JŲ NUKENČIA 
NEJUDOMO TURTO SAVININKAS' IR JO VAI 
KAS.

Taigi, Levis Sauve, jau kelis metus gyvenantis La 
Salle, sutiko pavesti savo dinamišką asmenybę ir suge 
bėjimus mūsų mokyklų reikalų administravimui*. Esą 
me įsitikinę, kad mūsų pasirinkimas yra tikras ir atneš 
daug naudos mūsų vaikams ir savininkams. Tam reikia 
jį išrinkti. Jis netroško šios vietos; jis sutiko siūlymą 
priimti ir tarnauti šiam kilniam uždaviniui pagal savo 
geriausius sugebėjimus.

Lenkų karo atstovo Kaune 
prisiminimai

5.
Ar galimas yra išvengimas įvedimo sovietų kariuomenės 

1 Pabaltijo teritorijas, koaliciniame veikime prieš Vokietiją? 
Atsakymas į tą klausimą atrodytų taip: lenkiškos jėgos žc 
meje, prieš beveik dvigubą vokišką persvarą, gali būti pakari 
karnos tik suorganizavimui silpno gynimo tarp Pamario ir Si 
'ezijos ir tai su sąlyga, kad iš rytų ir vakarų būsime paremti 
oro laivyno ir šarvuočių vienetais mūsų sąjungininkų. Tuo 
tarpu veiksmai Rytprūsiuose, tikslu juos likviduoti, jau šiose 
sąlygose peržengtų mūsų galimybes. Lietuvos jėgos yra silp 
nos, kad galėtų pačios susigundyti Rytprūsiams. Sujungtos 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos jėgos, gali skaityti 9—12 pėst. 
divizijų ir brigadą kavalerijos, arba (kaip tvirtino pik. Deg 
lavs) 15—20 pėst. divizijų po totalinės mobilizacijos, aprūpi 
nūs Pabaltijo armiją reikalingais ginklais ir reikmenimis. 
Tas išjungia, absoliučiai, greitą smūgį Rytprūsiams kas vėl 
yra būtina sąlyga Lenkijos — Vokietijos kare. Rytprūsiai, 
net ir atskirti nuo Vokietijos, yra baisus sparnas visai Lenki 
jai. Strateginiais sumetimais, kilus karui su Vokietija, smūgį 
Rytprūsiams reikia duoti kuo anksčiausiai, kad dar gemale 
sunaikinus vokišką grėsmę, apsupimui iš šiaurės lenkiško iron 
to. Šiai greitai akcijai Pabaltijo valstybių armijos nebus tin 
karnos.

Taigi, visi augščiau suminėti argumentai tik patvirtina 
ovietų generalinio štabi reikalavimų prasmę įvedimui į Pa 

baltįjį stiprios armijos grupės bendram, koaliciniam karui, je 
igu toks įvyktų prieš Vokietiją. Buvimas rimtų koalicinių jė 
gų šiauriniame sparne lenkų vyriausiai vadovybei būtų labai 
naudingas, nes atpalaiduotų lenkiškas jėgas nuo apsaugos u 
gynimo visų krypčių, vedančių iš Rytprūsių į sparną ir lenkiš 
ką užnugarį — Varšuvą, Baltstogę, Gardiną.

Kaunas, 1939 m. sausio 21 d.

Į visus mano raportus ir telegramas, pasiųstas Varšuvos 
generaliniam štabui po mano 1938 m. pasikalbėjimų, nesulau 
kiau atsakymo. Jokio atsakymo negavau ir į pasiųstą mano 
pagrindinį raportą generalinio štabo viršininkui, nors jame su 
jungiau visussiūlymus sovietų štabo, sugestijas Latvijos šta 
bo ir Lietuvos štabo pažiūrą. Ne tik kad negavau atsakymo, 
bet ir patvirtinimo, kad štabo viršininkas visą tą medžiagą 
gavo, kad įvertina tuos visus judinamus reikalus.

Generolas Vacį. Stachiewicz ir pulk. Tad. Pelčinski, — 
gal būt ne nuo jų prilkausomų priežasčių — tų reikalų judi 
nimą pripažino visiškai nereikalingu. įsitikinau būdamas 
1938 m. gruodžio mėn. Varšuvoje. Antro sk. viršininkas pik. 
T. Pelčinski, užklaustas apie paskutinius raportus, patvirtino 
juos gavęs. Į mano raportą apie vokiečių karo atstovą Kaune 
pik. Justą1), kuris mane tiesiog persekiodavo savo nuolanku 
mu, labai įtartinai atrodančiu ne tik prieš visą diplomatinį 
korpusą, bet taip pat ir prieš lietuvius — pik. Pelčinski atsa 
kė; To dran! Tai niekšas. Ką jis sau galvoja — juk mes 
greitai pradėsime muštis su vokiečiais!

Kas liečia mano raportus - pasikalbėjimus su pik. De 
glavs, maj. Korotkich ir pik. Dulksniu, gavau atsakymą, kad 
galimam mūsų kare su vokiečiais, nebuvo visiškai skaitomasi 
su sovietų dalyvavimu. Tuo tarpu, kas liečia Pabaltijo vaisty 
bes, pik. Pelčinski duos man atsakymą vėliau, kada bus pačia 
ryti atitinkami Lenkijos vyriausybės nutarimai.

Kaunas, 1939 m. sausio 30 d.
Paskutinėmis sausio mėn. dienomis staiga generalinio 

štabo telegrama buvau iššauktas į Vilnių. Nepaprastai apsi 
džiaugiau. Galvojau, kad bus atsakymas į mano raportus dėl 
Pabaltijo valstybių. Vykau traukiniu. Žiema tais metais bu 
vo šalta, daug sniego, tad kelionė lengva mašina, sudarytų 
per daug sunkumų. Vilniuje prisistačiau gen. Domb-Biernac 
kio armijos inspektoriate, pas jo štabo viršininką, seną mano 
pažįstamą iš 1919 — 20 m. karo laikų su bolševikais, pik. T. 
Obertynskį. Jis man pareiškė, kad iššauktas esu tam iš Kau 
no i Vilnių, kad telefoninį pasikabėjimą, užsakytą su manimi 
antro sk. viršininko iš Varšuvos, neperimtų Lietuva. Dideliu 
nekantrumu laukiau to pasikalbėjimo, tikėdamas svarbių nu 
tarimų.

’Pik. Pelčinski kalbėjo iš Varšuvos. Ne mažiau, ne dau 
giau pasakė man, kad kuo skubiausiai vykčiau į Rygą ir tuoj 
pat padaryčiau vizitą Estijos karo atstovui Lietuvai, pulk. Sa 

’) Prie pik. Justo autorius deda prierašą: pik. just, vokiečių 
karo attache Lietuvai, nuo pat savo atvykimo i Kauną vėlų 
19 38 m. rudenį, apibėrė mane didžiausiu nuolankumu ir man 
dagumu. Pradėjo nuo iškilmingo prisistatymo kartu su vo 
kiečių jūros laivyno attache, iškilmių uniformoje, pakėlimu 
rankos ir ,,Heil Hitler". Visa tai atliko mano darbo kambary
je (raštinėje) pareikšdamas: „Fiureris specialiai man įsakė, 
kad su jumis, pone pulkininke, užmegsčiau stiprų ir draugiš 
ką ryšį".

arsen. Jis skundėsi lenkų karo attache Rygoje, kad iki šiol 
nesu jo vizitavęs. Tai ir buvo visas pasikalbėjimas. Buvau ne 
paprastai pritrenktas! Neatsimenu, ką atsakiau pik. Pelčins 
kini. Dėl tokio menkniekio šaukti mane į Vilnių, darant iš to 
didžiausia reikalą, visiškai nebu tikslo. Išvengimui telefoni 
nio pasikalbėjimo per Lietuvą, užteko atsiųsti raštą iš Vaišu 
vos į Kauną. Nusivyliau. Tikėjausi, kad tas pasikalbėjimas 
turės visai kitą tikslą; atsakymo dėl mano pabaltietiškų siū 
lymų iki šiol negavau.

Išvažiavau į Rygą. Rygoje gavau įdomias ir vertingas ži 
nias. Jos lietė Lenkijos įtakos galimybes visame Pabaltyje. 
Tai ką išgirdau, buvo man nepaprastai karti piliulė, tačiau — 
atitiko tikrovei. Pareikšta, kad Lenkija yra gerbiama, pripa 
žįstarna už „cos“ (mano pabraukta — K. B.) visų Baltijos 
valstybių dėka rimtoms karo jėgoms (kaip yra sprendžiama 
pabaltiečių), tačiau mūsų įtaka ir visais atžvilgiais kitos gali 
mybės, yra lygios nuliui. Ekonomiškai, taigi iš praktiškos pu 
sės imam politinį klausimą, įtakomis Pabaltijo valstybėse da 
linasi D. Britanija, Prancūzija, Vokietija r Sov. Sąjunga. Sa 
vaime aišku, pasidalinimas įtakomis nėra lygus. Ekonominiu 
atžvilgiu, daugiausai kalba D. Britanija, tuo tarpu politiniu— 
Vokietija ir Sov. Sąjunga.

Pabaltijo valstybių užsienio politiką; stengiamasi išlai 
kyti kuo parankiausame laviravime tarp tų trijų galiūnų, ne 
norint užtikti povandeninės minos. Tos rūšies baimė daugiau 
šia liečia Voketiją ir Sov. S-gą. Svetimšalis, mano informato 
rius, baigdamas pasikalbėjimą, pareškė: „Lenkija neturi jo 
kios tikros įtakos Latvijoje nei Estijoje. Nesiskaito su jumis 
kaip galybe — mocarstwa, galinčia vesti savarankišką poli 
tiką. Pagarboje laikoma Jūsų kariuomenė, kurią konflikto at 
veju, norėtume turėti kaip pagelbininką. Prileidžiame, kad 
toks konfliktas yra galimas greičiau su Sov. Sąjunga, negu 
kad su Vokietija".

Bus daugiau.

i - iI SS J A |
Tautinės, demokiatines mimies mėnesinis lietuvių laik- C 
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Fridrikas Šileris
XVIII šimtmečio Vokieti 

ja. . . Šalis išvarginta karų, su 
siskaldžiusi j daugybę sričių ir 
hercogysčių. Miestų gyvento 
jai gyvena slogioje ir skurūžio 
je atmosferoje, kuri slopina 
kiekvieną laisvesnę, šviesesnę 
minti.

Tokia buvo ir Viurtembergo 
hercogystė, kurioje gyveno 
Fridrichas Šileris, kur herco 
go Karlo Eugenijaus karo aka 
demijoje jam teko mokytis, pa 
tirti nuožmų ir aklą muštrą, 
žmogaus pažeminimą. Bet tai 
nepalaužė taurios jauno poeto 
širdies. O tik grūdino ją, kėlė 
ir brandino galingą protestą 
prieš despotizmą, prieš visa, 
kas žema ir niekšinga... Šitą 
šviesų savo jaunystės tauru 
mą Šileris išsaugojo ligi pat 
mirties, šitas širdies ir proto 
kilnumas atsispindėjo visoje 
didžiojo poeto kūryboje.

1781 metai daug ką nulėmė 
F. Šilerio gyvenimo ir kury 
bos kelyje. Tais metais buvo 
parašyta tragedija „Plėšikai“, 
pradėjusi literatūroje naują 
epochą, atvėrusi dramaturgi 
jai naujus kelius. Kai Manhei 
mo teatras ryžosi statyti „Plė 
šikus", Šileris jau buvo baigęs 
karo akademiją ir dirbo pulko 
gydytoju Štutgarte, gaudamas 
skurdų aštuoniolikos guldenų 
mėnesinj atlyginimą. Šileris 
paprašė hercogą leisti jam nu 
važiuoti į Manheimą, Į „Plėši 
kų” repeticiją. Pulko gydyto 
jui buvo atsakyta neigiamai, 
ir čia pat pasiūlyta uoliau rū 
pintis savo tarnyba. Beje, her 
cogas „nedraudė* Šileriui rašy 
ti, bet, kad jaunasis poetas ne 
prarastų „gero skonio“, herco 
gas nutarė pats būti cenzorių 
mi. Už tai, kad Šileris slapčia 
nuvyko į Manheimą, kur pir
mą kartą buvo suvaidnti „Plė 
šikai“, ji pasodino i daboklę. O 
„Plėšikų“ maištingumas, skel 
biamos laisvės idėjos sukėlė di 
džiulį hercogo pasįpiktonimą. 
Jis negalėjo dovanoti savo „glo 
botiniui“ tokio „įžūlaus nepa 
klusnumo“, to maištingumo ir 
laisvės siekimo, kuris skmabė 
jo tragedijoje. Šileriui neliko 
nieko kito — jis turėjo bėgti 
nuo savo „globėjo“. Vieną 
1782 m. rugsėjo rytą, pasivadi 
nęs kita pavarde, kartu su sa 
vo draugu muzikantu Štreiche 
riu jis prasigavo pro sargybas 
ir perėjo hercogystės sieną... 
Šitaip prasidėjo didžiojo poeto 
sunkus klajonių, nepriteklių, 
atkaklaus darbo kelias.

jose ne kartą grįžta prie tėvy 
nės ir laisvės temos, kuri ypač 
ryškiai skamba „Viliuje Tely 
je“ ir „Orleano mergelėje“. 
Matyt, ryškus patrotinis šių 
dramų pobūdis savo metu nu 
lėmė, kad mūsų V. Kudirka 
jas išvertė į lietuvių kalbą ir pa 
teikė skaitytojams sunkios ko 
vos prieš carinę priespaudą 
laikais.

Kokį milžinišką poveikį Ši 
lerio kūryba turėjo ano meto 
Europos visuomeniniam ir po 
litiniam gyvenimui, labai ryš 
kiai parodo įdomus ir jaudi 
nantis faktas. 1792 m. Pary 
žiaus konventas suteikė Šile 
riui Prancūzijos respublikos 
garbės piliečio vardą. Laiškas 
apie šį garbingą išrinkimą ii 
gai jieškojo adresato. Tiktai 
po šešerių metų, kai jau buvo 
nužudyti Dantonas ir Rolanas, 
pasirašę tą laišką, jis rado Šile 
rį V eimare. . .

Vienu metu F. Šileris buvo 
patekęs Kanto filosofijos įta 
kon. Jis žavėjosi abstrakčiais 
ir idealistiniais filosofiniais 
samprotavimais.

1785 m. sukurta odė „Į 
džiaugsmą“ lyg ir simbolizuo 
ja visos Šilerio lyrikos optimis 
tinę gaidą, taurų augštų idea 
lų siekimmą. Šita odė ligi mūsų 
dienų liko nemirtingu ir nuos 
tabiai gyvu kūriniu, kuris pa 
deda telkti pažangiąsias žmo 
nijos jėgas kovoti dėl šviesės 
nės ateities, dėl tautų draugys 
tės:

Susiliekit milionai, 
Pabučiavime karštam!
Šitos odės optimizmas ir 

džiaugsmas įkvėpė genialųjį 
Beethoveną parašyti muziką. 
Tas pats šviesos ir džiaugsmo 
himnas skamba Devintosios 
simfonijos finale.

1794 m. Šileris į savo lei 
džiamą žurnalą pasitelkė Gėtę. 
Abudu poetai suartėjo. Nuo 
1799 m. Gėtė parsikvietė Ši 
lerį į Veimarą rūmų teatro dra 
maturgu. Gėtės ir Šilerio drau 
gystė suvaidino nepaprastai 
teigiamą vaidmenį abiejų di 
džiųjų vokiečių poetų kūrybi 
nėję veikloje. Šita draugystė 
tęsėsi dešimt metų, ligi pat Ši 
lerio mirties (1805 m.). Ir ši 
tas dešimtmetis Šilerio kūrybo 
je ypač turtingas. Gėtė kreipė 
Šilerio dėmesį daugiau į realų 
jį pasaulį, sulaikydavo jį nuo 
klaidžiojimų. Gėtės veikiamas, 
Šileris domisi klasikine seno 
ve, įieško ten meno ir asmeny 
bės harmonijos. Tai atsispindi 
daugelyje jo poezijos kūrinių, 
kuriuose iškeliamas antikos

Bet rūsti gyvenimo tikrovė 
nepalaužė poeto. Protestas 
prieš despotizmą, prieš netei 
sybę ir žmogaus pažeminimą 
tik dar labjau sustiprėjo. „Plė 
šiku“ antrojo leidimo titulinia 
me puslapyje Šileris įrašo res 
publikonišką šūkį: „Prieš tiro 
nūs!“

Ano meto sąlygomis tai bu 
vo revoliucinis, slogią Vokieti 
jos atmosferą sprogdinąs šū 
kis. Tai buvo „audros ir verži 
mosi“ (schturm und drang) 
laikotarpio visuomeninės min 
ties įtampos viršūnė.

Šileris, nors būdamas labai 
silpnos sveikatos ir netruėda 
mas palankesnių sąlygų, visą 
laiką atkakliai ir įtemptai dir 
bo. Šilerio kūrybinio darbo pro 
cesą ryškiai atvaizdavo vokie 
čių rašytojas Tomas Manas no 
velėje „Sunkioji valanda“. Po 
„Plėšikų“ tragedijos jis para 
šė dai- keletą dramų: „Fiesko 
sąmokslas“, „Klasta ir meilė“, 
„Don Karlos“, „Valenštei 
nas“, „Marija Stiuart“, „Orlea 
no mergelė”, „Mesinos nuota 
ka“, „Vilius Telis“.

Prievarta ir sauvalė viešpa 
tavusi vokiečių kunigaikščių 
rūmuose, ypač aistringai ir įti 
kinamai atskleista dramoje 
„Klasta ir meilė“. Jos tema — 
aristokrato ir miestelėnės mei 
lė. Įsimylėjusiojo tėvas, deši 
nioji hercogo ranka, deda vi 
sas pastangas, kad būtų sutruk 
dyta santuoka, kuri prieštarau 
ja jo pasaulėžiūrai, pagrįstai 
luominiais prietarais. Niekšiš 
kai panaudojamos visos prie 
monės: šmeižtas, administraci 
jos sauvalė, pinigai... Senojo 
muzikanto šeima lieka be iš 
teklių ir be garbės. Paprastų, 
eilinių gyventojų bejėgišku 
mas prieš „šio pasaulio prispau 
dejų ir galiūnų“ sauvalę išky 
la visa savo šiurpia nuogybe.

„Don Karlos“ — paskutinė 
iš jaunystės „audros ir verži 
mosi“ laikotarpio tragedijų. 
Tolimesniame kūrybos kelyje 
Šileris liko ištikimas savo hu 
manistinėms idėjoms. Bet 
daug kas pasikeitė. Jaunuolis 
ką maištingumą pakeičia giles 
nė įvykių analizė, dramaturgi 
nės formos brandumas. Tai 
liudija ir trilogija apie Valen 
štreiną, ir „Marija Stiuart“, ir 
visa tolimesnė kūryba, kupina 
gilių apmąstymų apie istorijos 
kelius.

Savo istorinėse dramose Ši 
leris pasiekia genialaus meist 
riškumo ir minties gilumo. Jis 

protas ir grožis, kuriuose ak 
centuojamas antikinių dievų 
žmogiškumas, jų mokėjimas 
žmogiškai džiaugtis ir mylėti...

Draugystės su Gėte metais 
Šileris sukūrė nemaža filoso 
finio turinio eilėraščių, ku 
riuose atsispindėjo poeto ap 
mąstymai apie meną, apie gro 
žio poveikį žmogui, apie kury 
bos ir darbo prasmę. Jų tarpe 
yra nuostabios poetinės jėgos 
eilėraščių, kurie pasižymi pla 
čiais apibendrinimais ir genia 
liu poetiniu meistriškumu 
(pvz., „Giesmė apie varpą,,).

Taip pat tuo laikotarpiu Ši 
leris parašė savo garsiąsias ba 
lades: „Naras“, Pirštinaitė“, 
„Polikrato žiedas“, „Ibiko ger 
vės“, „Riteris Togcnburgas“, 
„Įkaitas“ ir kt. Poetas kūpi 
nas naujų sumanymų, vidinio 
kūrybinio polėkio. Bet sveika 
ta visai nusilpsta.

Kai Šileris, pagaliau ligos pa 
kirstas, sunkiai susirgo ir bu 
vo aišku, kad jis netrukus ga 
Ii mirti, visa tai buvo slepiama 
nuo Gėtės, nes jis irgi tuo me 
tu sirgo. Namiškiai nenorėjo 
jo jaudinti. Bet Gėtė nujautė, 
kokia tikroji padėtis... Jis bijo 
jo paklausti savo namiškius 
apie Šilerio sveikatos stovį. Jis 
norėjo sau dar pasilikti kibirkš 
tėlę vilties, kad jo bičiulis pa 
sveiks.

Apie Šilerio mirtį jis sužino 
jo, išgirdęs savo senos tarnai 
tės raudojimą... Paskui Gėtė 
rašė : „Aš buvau įsitikinęs, kad 
pats numirsiu. Aš netekau pu 
sės savo gyvenimo...“

Šitokia buvo didžiųjų kūrėjų 
draugystė, kuri simboliškai 
įkūnyta bendrame abiejų poe 
tų paminkle Veimare prieš Na 
cionalinį teatrą.

Praėjo 200 metų nuo F. Šile 
rio gimimo ir 154 metai nuo jo 
mirties. Bet jo širdies ir proto 
šviesa pasiekia ir mūsų amžių. 
Ėjo metai, keitėsi literatūrinės 
srovės, kryptys, mokyklos... 
Daug kas neatlaike gyvenimo 
ir laiko bandymų. O Fridri 
chas Šileris tebelieka gyvas ir 
didelis poetas, dramaturgas, 
mąstytojas. Jo kūrybos šviesa 
ir šiandien šviečia visai pažan 
giąjai žmonijai, padeda jai gar
bingoje ir kilnioje kovoje prieš 
vergiją, prieš religinį ir nacio 
nalinį fanatizmą, prieš tamsią 
sias jėgas, prieš militarizmą, 
fašizmą ir komunizmą. (P.).

• Juozo Grušo pjesę „Vedybų 
sukaktis” pastatė Ugalos dra 
mos teatras Estijoje.

KULTUWWK&ON'IKA
IŠĖJO XX LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS

Šis tomas apima žodžių Na 
ras — Očapovskis; N raidę re 
dagavo Pr. Čepėnas, O raidę 
— J. Girnius.

Šiame tome eliė didesnių 
straipsnių: NATO, Naugar 
das, Naugardukas, Naujelis, 
naujasis įstatymas, Naujienos, 
negrai, Nemakščiai, Nemunai 
tis, Nemunas, neoklasicizmas, 
Neris, Neronas, Nevėžis, Nida, 
nikelis, normanai, Norvegija, 
Notanga, Obeliai ir kit.

Šiame tome daug lietuviškos 
medžiagos, daug atvaizdų.

XX tomo išleidimu jau pa 
siektas dviejų trečdalių Enci 
klopedijos leidimas.

Leidėjas, J. Kapočius, susi 
rūpinęs Enciklopedijos leidi 
mą dar pagerinti, pagražinti, 
todėl išvyko į Paryžių, kur vy 
ksta tarptuatinė spausdinimo 
priemonių paroda.

POETAS 
HENRIKAS RADAUSKAS

šiuo metu gyvenąs Washing 
tone, sulaukė 50 m. amžiaus. 
Yra gimęs 1910 m. bal. 23 d. 
Krokuvoje. 1929 m. baigė Pa 
nevėžio mokytojų seminariją, 
1935 m. — Vytauto D. Univer 
siteto humanitarinį fakultetą. 
1937 m. buvo Klaipėdos radio 
fono redaktorius, vėliau dirbo 
kvietimo Įministerijos knygų 

leidimo komisijoje, karo metu 
buvo Valstybinės leidyklos 
vyr. redaktorius. Nuo 1950 m. 
gyveno Čikagoje, o paskutiniu 
laikotarpiu persikėlė į Washin 
gtoną dirbti Kongreso bibliote 
koje.

Jo eilėraščiai pirmiausia pa 
sirodė periodinėje spaudoje 
(1929 m.). Iš spaudos išėjo jo 
poezijos rinkiniai „Fontanas“ 
(1935), „Strėlė danguje“ 
(1950), „Žiemos daina“, 1955 
susilaukusi Liet. Rašytojų Dr- 
jos premijos.

LIETUVIŲ DIENOS, 
leidžiamos Los Angeles mies 
te, turi savo dešimtmečio mi 
nėjimą. „Lietuvių Dienos“ tai 
mūsų tremties kultūros istori 
ja paveiksluose, ir jos savo 
vertę turės net ir ateity. Šio 
žurnalo redaktorius yra poetas 
Bern. Brazdžionis, parodas 
daug iniciatyvos ir sumanumo. 
Žurnalo leidėjas — Ant. Sky 
rius, kuris „Naujosios Romu 
vos“ tradicijas perkėlė į Nau 
jąjį Pasaulį. Lietuvių Dienos 
žodžiu ir vaizdu siekia įamžin 

ti šviesaus dėmesio vertus iš 
kilius lietuvių gyvenimo mc 
mentus. „Lietuvių Dienos” 
pralenkia tos rūšies amerikie 
čių žurnalus, nors savo dispo 
zicijoje turinčius miiionines su 
mas, nes jos vadovauja skaity 
tojams kildamos į kultūrines 
augštumas. „Lietuvių Dienos“ 
yra šviesus kultūros žibintas.

DR. J. JANUŠKEVIČIUS
Balandžio 21 d. Riversidėje 

mirė dr. mokytojas Juozas Ja 
nuškevičius. Jis gimė 1862 m. 
birželio 14 d. Raponių km., 
Linkuvos valse., Šiaulių apskr. 
Spaudos darbą jis pradėjo nuo 
1889 m., rašė Petrapilio vokie 
čių laikraščiuose, lenkų span 
doe. Tvarkė rusų ir lenkų sky 
rių Herderio enciklopedijoje 
(1894-18), įdėdamas ir lietu 
vių asmenų. Lietuvoje bendra 
darbiavo Vokietijoje, o nuo 
1949 m. JAV jis taipgi reiške 
si lietuvių spaudoje.

Dr. Januškevičius su A. Ma 
ciejausku iš vokiečių kalbos iš 
vertė Gramatyka litewska po 
czatkowa; pats 1924 m. išlei 
do Lotynų kalbos etimologiją, 
parašė vokiečių k. Lietuvos do 
mininkonų istoriją. Be to, iš 
vertė Šilerio dramos Maria 
Stuart ir Brant von Messina 
1937 m., o taip pat V. Beebes 
Vieną kilometrą į jūros gel 
mes 1940 m.

• Pianistas ir vargonininkas 
L. Digrys, su pagyrimu baigęs 
Maskvos Čaikovskio vardo 
konservatoriją, dabar baigia 
dvigubą (piano ir vargonų) as 
pirantūrą. L«. Digrio duoda 
mus vargonų koncertus publi 
ka šiltai sutinka. Muzikos vir 
tuozas, baigęs aspirantūrą, su 
grįš į Vilnių ir dar labjau pagy 
vins Lietuvos sostinės muziki 
nį gyvenimą.

• Vilniuje prie Lietuvos dai 
nų ir šokių liaudies ansamblio 
įsteigtas kanklininkų būrelis. 
Šio būrelio nariai jieškos būdų 
kankliavimo technikai pagerin 
ti, instrumentams tobulinti, po 
puliarins Lietuvoje kankliij 
muziką. Būrelio pirmininku iš 
rinktas P. Stepulis.

» Respublikinėje bibliotekoje 
Kaune Šopeno jubilėjui pami 
nėti atidaryta paroda, kur iš 
statyti kompozitoriaus kuri 
niai, laiškai, apybraižos iš jo 
gyvenimo ir kūrybos.

F. ŠILERIS

Eilėraščiai
IBIKO GERVĖS

Baladė
Ir šaukia jis dievus ir žmones,Korintan, į varžybas dainių, 

Kur šventėn graikų daug 
sueina, 

Širdy pagarbinęs dievus, 
Keliavo Ibikas taurus; 
Jis, Apolono numylėtas, 
Garsėjo visoje šaly. 
Ir ėjo dieviškas poetas, 
Palikęs Regijų toli.
Ant kalno tolumoj nušvinta 
Jau pastatai Akrokorinto. 
Ir dainiui sudreba širdis: 
Į Poseidono mišką jis 
Įeina; medžiai tamsą kloja. 
Tik gervės dangišku taku 
I saulėtus pietus plasnoja — 
Jos lydi Ibiką mišku.
„O gervės, kur padangėj 

skriejat, 
Mane lig jūros palydėjot!
Tai ženklas geras, palankus, 
Jis mus sujungia kaip draugus : 
Mes ligi šiol keliavom saugiai, 
Namus palikę ten,, kažkus; 
Tegul mūs kelią Dzeusas 

saugo 
Ir teikia prieglobstį svetur!” 
Ir žengia jis sparčiau per girią, 
Aplinkui tankios šakos svyra; 
O miško vidury gūdu.
Štai pasalom plėšikai du 
Užpuola jį; ir dainius ginas, 
Bet greit nuleidžia jis rankas : 
Jos nežinojo, kas grumtynės. 
Jos puikiai valdė tik stygas. 

Bet nesulaukia jų malonės. 
Aplinkui — vien tamsi giria, 
Gyvos ir dvasios čia nėra. 
„Taip žemėj svetimoj pražūsiu 
Nuo rankos žmogžudžio 

piktos, 
Neapraudotas čia supūsiu, 
Nieks neatkeršys niekados!“
Ir krinta sužeistas poetas... 
Bet gervių klyksmas netikėtas. 
Sparnų rūstusis šlamesys 
Pasiekia Ibiko ausis.
„Manęs, o gervės, nepalikot, 
Jūs viską matėte čionai. 
Jūs nenuslėpsite žudiko!.. 
Ir jis nutilo amžinai.
Lavoną randa nukankintą... 
Ir senas draugas iš Korinto 
Pažino: veidas jo gražus, 
Nors ir žaizdotas, panašus. 
„Kas gali sielvarte paguosti? 
Tave negyvą sutinku!
O aš tikėjausi papuošti 
Tau galvą dainiaus vainiku!“
Visus svečius žinia apskrieja, 
Veidai iš sielvarto rūstėja;
Ir dainiaus liūdi Graikija, 
Juoda kančia jos širdyje. 
Minia teisybės reikalauja, 
Ji ūžia, šaukia nerami, 
Kad už pralietą dainiaus

kraują 
Žudiką baustų mirtimi.
Bet kaip surasti, kur jis dingo

Žmonių srovėj šioj 
verpetingoj,

Beplūstančioj visais keliais? 
Kas juodus pėdsakus atskleis? 
Gal jis plėšikas? Kas atspėtų? 
Gal priešas, slaptas pavydus? 
Tai pasakyt, atskleist galėtų 
Tik vienas Helijas didus.

Gal jis čionai, minioj, sustoja, 
Gal per Graikiją jis 

žingsniuoja;
Rami jo sąžinė juoda, 
Nors laukia keršto valanda.
O gal jis prieangy šventovės 
Meluoja, keikiasi grubiai, 
O gal, į minią įsibrovęs, 
Teatran veržiasi skubiai.

Ten suolas glaudžiasi prie 
suolo,

Net braška sijos ir pastoliai; 
Tuščios vietelės ten nėra — 
Helenai sėdi teatre.
Balsų gaudimas nenutyla, 
Lyg jūra veržtus iš krantų; 
Lenktom eilėm teatras kyla 
Ir dingsta po dangaus 

skliautu.

Kas suskaičiuos, kiek iš 
Fakidės,

Iš Spartos, nuo krantų
Aulidės,

Iš jūros tolimų salų
Ir net iš Azijos šalių 
Svečių teatran susirinko?
Kas juos šiandieną 

suskaičiuos?
Jie klausos choro slėpiningo, 
Ataidint jo giesmės rūsčios.

Štai choras, iškilnus ir lėtas— 
Prie silueto siluetas — 
Iš požemio pakyla jis, 
Kaip reikalauja paprotys.

Taip žemės dukros eit negali; 
Ir jos užaugo ne čionai!
Jos primena kitokią šalį, 
Kur viešpatauja vien dievai.

Juodi apsiaustai plevėsuoja; 
O rankose deglai liepsnoja. 
Ir virpa jų kraupi šviesa 
Baltuos, kaip drobė, veiduose. 
O ten, kur žemiškos mergaitės 
Išskleidžia garbinius lengvus, 
Vien angys ir gyvatės raitos 
Ir šnypščia, pūsdamos pilvus.

Ir choras ima suktis žiedu, 
Rūstybės himną gūdžiai 

gieda, —
Iš baimės sudreba širdis, 
Kaltės nuslėpt nieks neišdrįs... 
Erinijų giesmė galinga 
Apvaldo sielas ir protus, 
Net skambanti lyra sustingo; 
O plaukia balsas vien rūstus:

„Laimingi, pikto nepažinę, 
Kurie išsaugo sielą gryną! 
Mūs rankos nepalies tokių, 
Jiems neužstos būties takų. 
Bet vargas tam, kas

žmogžudystę 
Įvykdęs, slepias nuo žmonių! 
Pabėgt jisai tegul nedrįsta — 
Jį perversim savu žvilgsniu.

Ir jei pasprukti jis galvoja, 
Jo neaplenks lemtis baisioji: 
jam kojas kilpa apraizgys — 
Ir štai sugautas guli jis!
Taip vėjam, skubam vėl ir 

vėlei,
Užmiršę atgailą, skundus. 
Net karalystėje šešėlių 
Jam jokio gailesčio nebus!“

Giesmė jų aidi šiurpulinga;
O ties žmonių galvom

sustingo 
Mirties tyla, sunki, gili; 
Atrodo — Dievas netoli.
Ir choras, iškilnus ir lėtas — 
Prie silueto siluetas — 
Į požemį nueina jis, 
Kaip reikalauja paprotys.

Ar tai apgaulė, ar teisybė, — 
Dvejonė drumsčia vis ramybę, 
Ir sudreba širdis staiga, 
Ji tiki, kad yra jėga — 
Nematomas, rūstus teisėjas; 
Jo rankoje — lemties gija. 
Nors niekas jo nėra regėjęs, 
Bet jaučia sielos gelmėje.

Staiga kažkas nutraukęs tylą, 
Iš tolimos eilės prabyla: 
„O Timofejau, ten augštai 
Tu greves Ibiko matai!” 
Ir net padangė apsiniaukia, 
Lyg būt užėjęs debesis;
Ir virš teatro gervės traukia, 
Girdėt sparnų vien šlamesys...

„Kaip? Ibikas!“ Brangusis 
vardas

Vėl buvo čia lemtingai tartas; 
Vėl kyla sielvartas staiga, 
Ir žodžiai sklinda lyg banga: 
„Kaip? Ibikas! Jį apraudojom, 
Nužudė jį piktadarys!
Ką šaukdamas svetys galvojo? 
Ką reiškia gervių tas būrys?“

Ir žodžiai gausdami vis ritas; 
Staiga lyg žaibas būt

nušvitęs ■— 
Ir dega jis prasme gilia: 
„Tai eumenides, jų galia! 
Žudikas pats čionai atėjo, 
Ir laukia jo žiauri lemtis! 
Į teismą — tą, kuris kalbėjo, 
Ir tą, kuriam pasakė jis!“

Kas žodį tarė, nesulaikė,

Dabar jau gailis. Bet po laiko!
Ir veidas virpantis, blyškus
Tuojau išduoda žudikus.
Juos žmonės griebia, jiems 

grūmoja —
Kaltė įrodyta tikrai.
Ir štai teatro scenoj stoja
Prieš teismą du piktadariai.

Išvertė Eug. Matuzevičius.

VILTIS
Svajoja ir viliasi žmonės visi 
Palenkt sau likimą aikštingą. 
Jiems žėri viltis, kaip palaima 

šviesi —
Gyvenimo trokšta laimingo.
Ateina nauji vieton metų senų, 
O žmonės vis laukia dienų 

geresnių.

Viltis žmogų lydi šios žemės 
keliais:

Žiedais vaiko taką ji barsto,
Jaunuolis susižavi jos 

spinduliais,
Senelis ja guodžias lig 

karsto...
Nors žemės kelionę nutraukia 

mirtis,
Tačiau su kapu nesibaigia 

viltis.

O ne! Ne bepročių tuštybė — 
viltis,

Ji polėkiais dvasią nužymi.
Ne veltui mums kužda širdies 

išmintis,
Jog tikslui didingam mes 

gimę.
Klausyk, ką tau sako šis 

balsas širdies;
Viltis — nepakeičiamas 

dėsnis lemties! •

Išvertė J. Graičiūnas.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS IŠLAIKYMUI
Užbaigiant rinkti aukas pa 

gal man pasiųstą Vokietijos 
Kr. V-bos aukų lapą Nr. 27 Va 
sario 16 gimnazijos išlaiky 
mui, be anksčiau spaudoje su 
minėti! dar paaukoojo: Petras 
Adamonis 10 dol., J. Ladyga 
3 dol., P. Peleckas 1 dol. ir P. 
Kubilius 2 dol. Tokiu būdu iš 
20 aukotojų surinkta 71 dol., 
kurie pasiųsti Vok. Kr. V-bai 
gimnazijos reikalams.

Iš praktikos patyriau, kad 
žmones yra tokiems reikalams 
dosnūs ir iš mano pripuolamai 
paprašytų nė vienas neatsisa 
kė. Pora šimtų nuo 
latinių gimnazijos rėmėjų, mo 
kančių po 1 dol. i mėnesi, tik 
rai turėtų Montrealyje atsiras 
ti, kas jau metams susidarytų 
2400 dol., tai jau būtų konkre 
ti ir nuolatinė parama lietuvis 
ko aukėjimo darbui.

Spaudoje teko skaityti, kad 
Seimelio Prezidiumas buvo 
paskyręs ir asmenį Vasario lb 
gimnazijos aukų linkimui or 
ganizuoti, bet iki šio laiko dar 
neteko girdėti, kiek aukų jau 
įasisekė surinkti.

Mano manymu j tą darbą 
turėtų įsijungti visos jaunimo 
organizacijos, ypatingai moks 
leivija, jie tikrai turėtų supras 
ti savo brolius, kurie be pinigo 
ir silpnai pavalgę mokslo šie 
kia ir nori gauti lietuviško iš 
auklėjimo, nori kalbėti gerai 
lietuviškai — motinos kalba.

Juozas Lukoševičius.

BUVO PAKRIKŠTYTI 
VELYKŲ SEKMADIENĮ 
Bytautų sūnus Eugenijaus-

-Ignaco vardais; krikšto tėvais 
buvo Joana Bijūnienė ir Leo 
nas Balaišis. Rusinu dukra Ele 
nos - Patricijos vardais; krikš 
to tėvai — Gilbert ir Elena Oli 
ver. Liūdo ir Valerijos Stan 
kevičių dukra Rūtos - Bernade 
tos vardais; krikšto tėvai — • 
Cecilija ir Jonas L.adygai. In 
tų sūnus Antano ir Gerardo 
vardais; krikšto tėvai — Mari 
ja Vaupšas ir Julius Vaupšas. 
Laimingąsias šeimas nuošir 
džiai sveikiname. (AV).

JAU UŽSAKOMOS 
JONINĖS

Montrealio visuomenės ir 
organizacijų žiniai pranešama, 
kad birželio 18 d. Kanados Ka 
talikių Moterų Dr-jos Mont 
realio skyrius šiemet, kaip ir 
kiekvienais metais, ruošia šau 
nias Jonines, kuriose iš anksto 
kviečia visus dalyvauti ir Joni 
nėms rezervuoti numalytą da 
tą.
• P. Sibulis, dirbąs miškuose, 
baigęs metų darbus, padare 
platų ratą per JAV ir Kanadą 
— lankėsi New Yorke, Hart 
forde ir kt., o Kanadoje aplan 
kė Montrealį ir ta proga „Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak 
ciją. Iš Montrealio per Toron 
tą p. Sibu is grįžta į Fort Wil 
liam, Ont., kur yra jo pastovi 
gyvenimo vieta. P. Sibulis pa 
pasakojo apie darbus miškuo 
se ir iš Fort William bei Port 
Arthur lietuvių atvežė sveiki 
nimų.
S Į Kaliforniją atostogų išva 
žiavo J. Pauliūtė ir G. Šimaitie
nė.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. M a n f r e e d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-486G 
Montreal 2, P. Q., Canada.

NIAGAROS PUSIASALIS
SEPTINTOJI NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ 

PARAPIJOS ŠVENTĖ

Niagaros pusiasalio lietuvių 
parapijos šventė, pradėta 
1954 m., kasmet praėjo gra 
žiai ir sėkmingai. Šių mažų ko 
lonijų lietuviai greai supranta 
parapijos svarbą ir būtinumą 
ją išlaikyti.

Tėvai Pranciškonai iš savo 
pusės, kartais gana dideliu pa 
siaukojimu, stengiasi išlaikyti 
čia esantį vienuolyną, kuris

atstovauja lietuvių parapiją 
Niagaros pusiasalyje.

Ir šiais metais, Wellando ir 
Port Colborne lietuvių inicia 
tyva ruošiama metinė parapi 
jos šventė, kuri įvyks gegužės 
21 d., Wellande, gražioje salė 
je su gražia programa, kurią 
išpildys Prisikėlimo parapijos 
choras, vadovaujamas solisto 
Vaclovo Verikaičio. j.

LONDON, Ont.

Dr. Roman Pniewski l
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 8 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

PASKUTINIS ŠIO SEZONO VAKARAS GRAŽIOJOJ 
SALĖJ!

Liūdna antraštė — ne links 
ma naujiena visiems mūsų prie 
teliams, kurie buvo pamėgę 
šią salę. Ši salė birželio mė 
nesi bus nugriauta! Todėl vi 
sus kviečiame nepraleisti šią 
ypatingą progą ir atvykti ge 
gūžės 7 d., šešt., į paskutinį 
apyl. valdybos rengiamą šokių 
vakarą gražiojoj salėj, 555 Dun 
das St. (plento Nr. 2 tęs.), 
prie William St. ir benzino sto 
ties „Rent-a-Car“. Pradžia 7. 
30 v. v. vasaros laiku (6.30 
Ėst.). Geras orkestras. Loteri 
ja ir bufetas su visų rūšių gėri 
mais! Ar pavyks Apyl. Valdy 
bai kur nors gauti kitą salę, ku 
rioje galėtume rengti šokių va 
karus ateityje, dar nėra aišku. 
Tokią salę, kurioje leidžiami 
visų rūšių gėrimai ir kuri yra

ne tik erdvi, bet ir graži, Lon 
done turėjome tik vieną ir ja 
naudojomės, kai tik galėjome. 
Taigi ateities parengimai yra 
pakibę ore: gal jie galės vykti 
kuklesnėje salėje, o gal teks 
jų ir visai atsisakyti, jei tau 
teičių susidomjimas nebus di 
dėsnis, negu dabar. Tikime, 
kad šia ypatinga proga mus 
aplankys visi senieji mūsų 
prieteliai iš Sarnijos, Defro? 
Windsoro, Woodstocko, In 
gersollo, Aylmer'io, Rodney, 
Mount Brydges ir kt.

Taigi nepraleiskime šios ga 
limybės ir atvykime 
nį Apyl. Valdybos 
vakarą šioje salėje!

Lauksime!

į paskuti 
rengiamą

D. E.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

Į: DO 6-8080 F

| Quinccillerie Jacob Hardware |
H REG’D. |

:: Specialybė: DOVANOS g
t: 7610 Central St. LaSalle. ų

WELLAND, Ont
VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Gegužės 15 dieną, tuoj po 
pamaldų lietuviams, toj pačioj 
salėj, apie 12 vai. 30 min. KL 
B Wellando apylinkės valdyba 
šaukia visuotinį bendruomenės 
narių susirinkimą.

Dabartiniu metu kaž kodėl 
vis didėja, ne tik mūsų apylin 
kėje, bet ir visur, taip vadina 
mų gudriagalvių skaičius. Jie, 
sužinoję,, kad yra šaukiamas su 
sirinkimas, galvoja: Neisiu, 
nes nuėjus gali išrinkti Į vai 
dybą. Ten atsiras norinčių gar 
bės, o man ir taip daug dar 
bo šeimos reikalais.

Sese, brolau lietuvi, pasižiū 
rėkime arčiau, kurie taip gal 
vojame, ar jau mes tikrai tuo 
jau parodome savo išmintį. Ne, 
čia jau ne išmintis, bet gesi 
mas meilės ir šventos pareigos 
savo kraštui, sesėms bei bro 
liams, kurie velka sunkius ver 
gijos pančius, o jų lūpos už 
čiauptos.

Visų tie šeimos reikalai yra 
panašūs, ir į susirinkimus atei 
na ne garbės trokštą žmonės, 
bet žmonės, kurių širdyse dar 
neužgeso meilė savo kenčian 
čiai tėvynei bei savo artimie

pačioje lietuvių visuomenėje, 
bet ir vietos kanadiečiams 
„Club Lituanica“ yra gerai ži 
nomas.

Šalia eilinių parengimų, ku 
rie yra ruošiami kiekvieno mė 
nėšio antrą šeštadienį Crowlan 
do Hotelyje Wellande, klubas 
ruošia vieną kartą metuose tra 
dicinį kartūno balių.

Praėjusiais metais klubo su 
ruoštas kartūno balius turėjo 
didelį pasisekimą ir didelis po 
nių skaičius dėvėjo gražias 
kartūno sukneles, iš kurių trys 
gavo dovanas.

Šiais metais laukiama dar 
daugiau svečių ir tikimasi tu 
rėti dar didesnis pasisekimas, 
todėl klubas numatęs šių metų 
baliui skirti tris tikrai vertin 
gas dovanas, kurios atiteks 
trims gražiausias kartūno suk 
neles turinčioms ponioms ar 
panelėms.

Programą išpildys muz. Gai 
levičiaus vedamas vyrų kvar 
tetas su nauju repertuaru. Šo 
kiams gros Babecko orkestras, 
kuris tik vienas Niagaros pu 
siasalyje gali taip gražiai išpil 
dyti lietuvišką šokių muziką.

(
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 8

D. E. BELANGER a SONS |
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

I
I GARANTUOTAS DARBAS. |

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 |

I SIUNTINIAI
I LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

g per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
X Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 2',
« per Janiną ADOMONIENĘ.
S Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, x 
v medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, v 
® akordeonus, dviračius, maistą ir tt. $

Užsakymai iš kitur primami paštu. g
j? Siuntiniai pilnai apdrausti. g
g Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 
v Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

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

I
 Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. J

DE LUXE DRY CLE A NERS:. . . . . . . .
117—6th AVENUE, LACHINE I da Pro£os

_ . __ K praleisti dauME7-6727 C* T-o «»« M v ir.tr * \ 1/3C lakiai QV3Sav. P. RUTKAUSKASM. BAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

KOKYBĖS

DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

I © $

i©
g VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

g 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

sims.
Daleiskime, kad mes visi pa 

sidarytume tokie gudrūs, nebe 
lankytume nė vienas tų susirin 
kimų, kas atsitiktų? Atsaky 
mas aiškus — išnyktų bet ku 
ri lietuviška veikla ir Lietuvos 
vardas išnyktų visiems laika 
ms ne tik iš spaudos, bet ir iš 
valstybių departamentų bei po 
litikų konferencijų šalių ir mū 
sų kraštą bei artimieji būtų pa 
smerkti amžinai vergijai.

Manoma, kad taip nebus ir 
mes visi pajusime pareigą susi 
rinkimams bei lietuviškai veik 
lai ir į minėtą susirinkimą visi, 
kaip vienas atvyksime.

Susirinkimo darbotvarkėje 
be kitko: valdybos, revizijos 
komisijos ir tautos fondo atsto 
vybės pranešimai jų atsistaty 
dinimas bei naujų išrinkimas. 

Apylinkės Valdyba.

KLUBAS „LITUANICA“ 
RUOŠIASI 

KARTŪNO BALIUI
Lietuviai nuo senų laikų 

yra dideli sporto mėgėjai ir 
yra gražiai pasiridę įvairiose 
sporto šakose.

Mūsų medžiotojų ir meške 
riotojų klubas Lituanica yra ap 
siribojęs daugiausia medžioji 
mo ir meškeriojimo sportu. 
Ruošdamas prizinius ir šeimy 
.uiškus žuvavimus, klubas duo 

tėvams su vaikais 
įgiau laiko drauge, 

kas labai svarbu lietuviškai šei 
mai. Kartu duoda progos lietu 
viams dažniau susitikti ir dau 
giau pažinti bei suprasti vie 

*■ nas antrą. Gi grynas oras prie 
vandens geriausias vaistas po 
fabrikų dūmų ir plentų dul 
kių.

Priziniuose ir tarpklubiniuo 
se medžiojimuose lietuviai me 
džiotojai turi progos susitikti 
su vietinių klubų medžiotojais, 
kur gera proga šį tą pasimoky 
ti vieniems iš antrų, o tuo pa 
čiu dažniau yra minimas lietu 
vis ir klubas Lituanica, kaip su 
sirinkimuose, taip ir periodinė 
je vietos spaudoje. Tat ne tik
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$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.
i*
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Šalia programos ir kartūno 
prizų paskirstymo bus dvi lo 
terijos, viena fantų (laimės šu 
linys) ir antra piniginė, su tri 
mis laimėjimais.

Kartūno balius Įvyks birže 
lio 4 d., šeštadienį, visiems ge 
rai žinomoje St. Stephen's sa 
Įėję Wellande, Ont. (kampas 
Main East ir Port Robinson 
Rd.).

Ponios ir panelės pasisku 
binkite pasirūpinti kartūno 
suknelėmis, kas Įgalins jus lai 
mėti tas puikias dovanas.

Tad iki pasimatymo Wellan 
de. Klubo Valdyba.

PAVASARINIO SEZONO 
PARENGIMAS

Kiekvienas metų laikotarpis 
turi žmogui tam tikros įtakos. 
Žiemos sezono veikla daugu 
moję reiškiasi tarp keturių šie 
nų, nes speigai ir pusnynai kar 
tais ilgesniam laikui suparali 
žuoja bet kokį judėjimą. Pava 
sario sezonas yra malonus kiek 
vienam, nes duoda progos iš 
trūkti iš miesto dulkių, fabri 
kų triukšmo ir bent dienai ki 
tai pakliūti į sužaliavusią gam 
tą. Ruošiami parengimai, pik 
nikai ir iškilos įneša įvairumo 
į mūsų pilką kasdienybę ir tuo 
pačiu duoda mums progos pa 
sigrožėti sužaliavusiais laukais 
ir miškais.

Vienas iš tokių didesnių pa 
rengimų yra ruošiamas Wei 
landė birželio 18 dieną gra 
žioje ir erdvioje St. Stephens 
saėje. Kiek teko girdėti šio pa 
rengimo iniciatoriai ir rengė 
jai deda pastangas, kad šis pa 
rengimas būtų įdomus ir jau 
kus ir linksmai nuteiktų atsi 
lankančius svečius. Rengėjai ti 
kiši, kad jų pastangos nebus 
veltui. Pavasario sezonui pri 
taikyta programa, linksma mu 
zika bei pusdienis praleistas 
gražioje užmiesčio gamtoje pa 
liks kiekvnenam atsilankiu 
šiam gražiausių įspūdžių ir nie 
kas nesigailės čia atsilankęs.

Žibuoklė.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

vra fos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje. Vokietijoje. Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal. P. Q.. Teh: DO 6-3884.
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Vilnių atskridau Verbų sekmadieniov v C

RAŠO ARCHITEKTAS ANTANAS VARNAS
gę pakenčiamai, o kai kurie 
net gerai, palyginti su mūsų 
drabužių standartu. Visi kalba 
lietuviškai. Nei lenkiškai, nei 
rusiškai neteko girdėti. Dau 
guma svečių gėrė vyną a»-ba ka 
vą su pyragaičiais. Jaunimas 
juokavo ir atrodė patenkintas.

Grįžęs atgal į viešbutį, uže 
jau į restoraną, kur netikėtai 
radau sėdint savo seną draugą 
iš jaunystės laikų. Kartu su 
juo Klaipėdoje organizavome 
KSS ir lakstėme paskui svie 
dinį. Buvo malonu prisiminti 
senus laikus ir senus draugus, 
su kuriais teko spardyti futbto 
las. Deja, daugelio jau nebera 
gyvųjų tarpe. Taip besikal 
bant, nė nepajutome, kaip atė 
jo uždarymo laikas — pirma 
valanda ryto.

Kitą dieną tuojau po pusry 
čių, vietos architektai pasiūlė 
parodyti miestą. Jie buvo man 
tikrai nuoširdūs ir draugiški. 
Tik jų, šių mano kolegų, dė 
ka, aš sužinojau ir pamačiau 
tai, ko vienas būdamas tikrai 
nebūčiau pamatęs ir sužinojęs.

Vilniuje visi užrašai dviem 
kalbom — lietuviškai ir rusiš 
kai. Tiek gatvių vardai, tiek 
krautuvių iškabos, tiek įstaigų 
pavadinimai. Net ambulansai 
ir gaisrininkų mašinos. Krautu 
vių languose pilna prekių, bet 
viduje dažniausiai jų nėra, nes 
išparduota... Gatvės gana šva 
rios, tik vietomis, kur dar yra 
sniego, teka nešvarus vanduo.

Beveik 50 nuošimčių Vii 
niaus miesto centro karo metu 
buvo išdeginta arba išsprog 
dinta. Dabar viskas atstatyta. 
Tuo pačiu stilium, ta pačia dva 
šia. Vilniuje yra septynios vei 
ikančios bažnyčios. Visos jos 
išlaikomos ir remontuojamos 
parapijų lėšomis. Tik viena 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 
kaipo architektūrinis pamink 
las, remontuojama valdžios lė 
šomis. Aušros Vartuose, kaip 
ir prieš karą, žmonės meldžia 
si atsiklaupę gatvėje. Dauge 
lis einančių pro vartus nusiima 
skrybėles.

Verbų sekmadienio rytą, 
kaip man pasakojo, visas jode 
jimas ties Aušros Vartais bu 
vo sustabdytas, nes abiejose 
gatvės pusėse buvo susirinku 
si didelė maldininkų minia.

Teko aplankyti ir Rasų ka 
pus. Netoli Basanavičiaus ka 
po palaidotas Balys 
Šalia jo — Cvirkos, 
Tallat-Kelpšos, Liūdo 
kitų kopai.

Šiuo metu Vilniaus 
tete yra daugiau kaip septyni 
tūkstančiai studentų. Kitose 
akademijose ir konservatorija

Pakeliui iš Leningrado į Vii 
nių lėktuv. trumpam laikui nu 
sileido Rygos aerodrome. Man 
sakė, kad kaip tik šiuo metu 
pradėjo eiti ledai Dauguvoje. 
Oras buvo drėgnas ir tirštas 
rūkas dengė žemę. Žmogus 
jautiesi, lyg būtum pavožtas 
po katilu. Tarytum, simboliza 
vo gyvenimą šioje Europos da 
lyje — be 
spektyvų.

Užeinu į 
nes sovietų 
ma gauti nei valgyti, nei ger 
ti. Restorano vaizdas kupinas 
idilijos. Prie staliukų svečiai 
džiaugiasi gėrimais ir valgiais. 
Prie bufeto padavėjas skaito 
laikraštį ir visai nesidomi ap 
linka. Kreipiuosi į jį rusiškai, 
aiškindamas, kad turiu skobė 
ti ir ar negalėčiau būti grei 
čiau aptarnautas. Nepakelda 
mas akių, jis automatiškai at 
sako: „Žinoma, tuojau“. Bet ir 
vėl skaito laikraštį, lyg nieko 
nebūtų. Palūkėjęs aš vėl krei 
piuosi į jį, šį kartą jau lietu 
viškai. Tik dabar jis pakelia 
akis ir atsako, kad nemokąs lie 
tuviškai. Bet kai padavėjui iš 
lėto lankstančiam laikraštį, pa 
sakiau, 
nuotaika 
laikraštį ir tekinas 
virtuvę. . .

Tai smulkus įvykis, bet jis 
būdingas rusų atžvilgiu. Rusai 
nemėgstami ir tai jaučiama 
tiek Rygoje, tiek Vilniuje.

Į Vilnių atskridau Verbų 
sekmadienio pavakarėje. Buvo 
ūkanota ir lietus. Vilniaus ae 
rodrome mane pasitiko Lietu 
vos Architektų Sąjungos ats 
tovai. Jie mane nuvežė į buvu 
sj Jurgio viešbutį, kuris dabar 
vadinamas Vilniaus vardu. Šis 
viešbutis per karą buvo su 
griautas, bet dabar atstatytas. 
Kambariai neblogi. Baldai ža 
lio pliušo. Plati lova. Kambary 
je televizija ir didelis radijas. 
Tuojau atsuku Amerikos Bal 
są, kuris gana gerai girdimas. 
Vonia didelė, bet muilo nėra 
— reikia savo turėti. Laimei, 
turėjau gabalėlį, bet besimau 
dant nuslydo ir nukrito po vo 
nia. Tik po didelių pastangų, 
jį suradau. Džiaugiuosi sura 
dęs, nes bejieškodamas, abi 
rankas sukišau į juodas dul 
kės, kurių buvo gana storas 
sluogsnis po vonia.

Susitvarkęs, nuėjau į Nerin 
gos kavinę, dėl kurios puošnu 
mo neseniai priekaištavo 
Maskvos spauda. Kavinė tik 
tai moderniška ir graži. Pilna 
žmonių ir buvo sunku gauti 
vietos atsisėsti. Kavinės publi 
ha—daugiausia jaunimas tarp 
16 ir 28 metų amžiaus. Mer 
ginos ir vaikinai. Visi apsiren

horizonto, be per

restoraną užkąsti, 
lėktuvuose negali

kad esu amerikietis, 
pasikeitė: numėto 

nubėgo Į

Sruoga. 
Bukšos, 
Giros ir

universi

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspn— 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame tk'jefii Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir vJL " IJctoLli 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 IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Ti. J A 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

bo
Di

Ne

se dar apie pora tūkstančių.
Aplankiau visas bažnyčias. 

Visus skersgatvius ir senus 
kiemus. Gedimino pilies kalne 
ir jo papėdėje dabar vyksta ka 
sinėjimai. Atrasta naujos šie 
nos, nauji pamatai, atlikta 
daug naujų tyrinėjimų. Lietu 
vos architektai ir archeologai 
turi naują teoriją, būtent, kad 
dabartinis Gedimino pilies 
kštas yra statytas Vytauto 
džiojo laikais...

Vakare vėl teko užeiti į
ringos kavinę. Šį kartą čia susi 
rinko apie 20 asmenų. Tai vis 
seniai matyti draugai dar iš 
Kauno Konrado kavinės 
kų... Dauguma jų, žinoma, ar 
chitektal, menininkai, sporti 
ninkai. Buvo labai įdomūs po 
kalbiai. Teko ir pasiginčyti. 
Bet vengėme vienas kitą įžeis 
ti ir pastatyti į nemalonią pa 
dėtį.

Grįžęs į viešbutį, aš negalė 
jau užmigti. Nežinojau, kas ma 
ne jaudino — kava ar tos kai 
bos. Todėl nusprendžiau eiti 
pasivaikščioti. Gatvės buvo 
tuščios. Dangumi, iš vakarų į 
rytus, plaukė debesys, pro ku 
riuos tik retkarčiais savo gal 
va kyštelėdavo mėnulis. Gedi 
mino miestas buvo giliai imi 
gęs, ir man prisiminė seniai 
girdėti Maironio žodžiai: 
„Negreit su saule išauš dar 

rytas. 
Miega aplinkui naktis. 
Tik kartais mėnuo,

bailiai išvytas, 
Iš debesų tenušvis...“

Kitą dieną, vėl anksti rytą, 
su kolegomis architektais išvy 
kau į Verkius ir kitas Vilniaus 
miesto apylinkes. Keliai geri, 
asfaltuoti, tik, deja, visas kraš 
tas dar uždengtas storu sniego 
sluogsniu. Iš dalies gailiuosi, 
per anksti atvykęs. Dar savai 
tė kita ir jau būtų žaliavusios 
girios, žydėjusios pievos ir šuo 
kusios lakštingalos Dabar...

Nė nepajutau, kaip jau ląi

lai

kas buvo grįžti į lėktuvą ku 
ris skrido į Maskvą, o iš ten na 
mo, į New Yorką. Kai lėktų 
vas pakilo, tai ir tas nešvarus 
sniegas atrodė baltesnis.

Ką gi aš per tas dvi naktis 
ir pusantros dienos Vilniuje 
mačiau ir girdėjau? Kas labjau 
šiai man krito į akį?

Kaip jau sakiau, Vilniuje vi 
si kalba lietuviškai ir niekas iš 
lietuvių savo kasdieninėje kai 
ooje nevartoja rusiškų žodžių. 
Rusai nemėgiami ir tai aiškiai 
pastebima tiek jaunimo, tiek 
senimo tarpe. Maisto yra, bet 
brangus. Mėsos svaras — 15 
rublių. Šokolado plytelė — 20 
rublių, kai tuo tarpu tokia pat 
plytelė Amerikoje — 60 centų. 
Viena citrina — 4 rubliai. Vi 
dutiniška darbininko alga — 
nuo 600 iki 1000 rublių. Bet 
vieno žmogaus pragyvenimas 
mėnesiui irgi 1000 rublių. Ne 
nuostabu, kad žmonės su šei 
momis vargsta. Butai, palygin 
ti, pigūs: 60—70 rublių mene 
siui. bet butų trūkumas tebėra 
gana didelis. Namai, kurie da 
bar 
mis 
riai 
jos 
da menka. Bloga statybinė me 
džiaga, dar blogesnis jų darbo 
išbaigimas.

Tai tokie, trumpai suglau 
dus, mano įspūdžiai iš Vii 
niaus, kur, deja, nebuvo lemta 
ilgiau pabūti. Politiką šį kartą 
paliksiu politikams. Beja, kai 
bant apie politiką ir politikus... 
Iš Maskvos į Leningradą teko 
skristi kartu su Baltųjų Rūmų 
sekretorium. Tuo pačiu spraus 
miniu lėktuvu. Jis skrido besi 
artinančios prezidento Eisen 
howerio kelionės po Sovietų 
Sąjungą reikalais. Mes skrido 
me kartu, bet mūsų keliai ir ke 
lionės tikslai buvo skirtingi. 
Bet aš džiaugiuosi bent tiek pa 
matęs. Ypač, kad būdamas Vii 
niuje aš bent telefonu galėjau 
pasikalbėti su savo senais te 
vais Palangoje. („Vienybė“).

Vilniuje statomi, mūsų aki 
žiūrint, yra blogi, kamba 
maži, be garsinės izoliaci 
ir tt. Išorinė namų išvaiz

SAU LT Ste
DVEJOS

Pirmąją Velykų dieną mūsų 
kolonijoje įvyko net dvejos 
’krikštynos. Farmeris Vytau 
tas Skaržinskas krikštijo savo 
dukrą, o tautietis Jonas Duo 
ba — sūnų. Kai kurie tautie 
čiai buvo kviesti Į abejas kri 
kštynas, tai net nežinojo kur 
vykti. Šias eilutes rašančiam 
teko dalyvauti krikštynose 
Skaržinskų farmoje, kur susi 
rinko pora dešimčių svečių. 
Krikšto tėvu buvo tautietis' 
Zigmas Girdvainis, o krikšto 
motina iš. Jūngt. Amerikos V-
bių, Kenošos, atvykusi studen
tė Daina Skirmuntaitė. Farme 
riai tikrai nepašykštėjo savo 
svečius pavaišinti: kepti par 
šiukai, antys ir kitoki puikūs 
valgiai, o išgėrimų, tai ištisos 
baterijos...

Nors Velykos čia, kaip ir 
jLi^tuvoĮje, skaitomos pavaįsa 
rio švente, bet pirmos Velykų 
dienos vakarą gerokai prisni 
go ir pakilo tokia pūga, kad 
kai kurie svečiai iš krikštynų 
namo parsikapstė tik paryčiu.

Velykų išvakarėse naujo vai

Ia.E. McKAGOE
i Barrister and Solicitor

Advokatas ir Notaras 
zTel. EM 4-1394, EM 4-1395 
\ 1008 North Ontario Bldg. 
į 330 Bay Street, 
į TORONTO 1, Ontario.

MVWWPORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KREPŠINIO PIRMENYBES 
tas iš stovyklos, jis tarnavo 
raudonojoj armijoj. Baigęs 
Kauno kūno kultūros institu 
tą, jis dėsto įvairiose augštose 
mokykose — dailės institute, 
žemės ūkio, KKI. Kaip trene 
ris, užaugino eilę gerų sporti 
ninku, tačiau didžiausios jų— 
pasaulio meisterė B. Zalagaity 
tė-Kalėdienė, kurios treneriu 
L. Puskunigis ir dabar yra. 
Šiuo metu jis rašo Lietuvos 
lengvosios atletikos istoriją. 
Mūsų linkėjimai L. Puskuni 
giui — sveikaros ir nesuklasto 
jimo Lieauvos istorijos.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Vilniaus krepšininkas Z. 

Sabulis, mėtydamas baudas vi 
sos SS konkursui, iš eilės patai 
kė 122 kartus. Šiuo metu, lie 
tuvis yra antroje vietoje. Pir 
mauja moldavas, įmetęs iš ei 
lės 133 baudas.

— Kauno krepšinio meiste 
rio vardą vyrų grupėje iškovo 
jo Banga, o moterų — Žalgi 
ris.

— Paskutinės žinios prane 
ša, kad Vilniaus Universiteto 
žaidėja I. Talkevičiūtė, iš eilės 
įmetė 52 baudas. Tai geriausia 
pasekmė visoje S. S-goje.

— Vilnietė F. Karaliūnaitė 
greičiausiai atstovaus SS-gą 
Prancūzijos komunistų laikraš 
čio „La Humanite“ tradicinia 
me bėgime Paryžiuje. Kontro 
linėse rungtynėse Lietuvaitė 
1500 m prabėgo geru laiku — 
4 min. 45 ske.( !!)

— Jaunių plaukimo varžy 
Leningrade, keturiolika 
R. Motiejūnaitė užėmė 
vietą 400 m 1. st., paro

MARIE, Ont.
KRIKŠTYNOS
dybos iždininko Kazio Sližio 
šeimoje gimė dukrelė. Šioji pa 
ti jauniausioji kolonijos tautie 
tė ir jos mamytė jaučiasi labai 
gerai. Palinkėsime visų šių 
naujų kanadiečių tėveliams iš 
auginti savo atžalas gerais ir 
sąmoningais Kanados lietu 
viais.

KITOS NAUJIENOS.
Paprastai su pavasariu kar 

tu ateina ir pagerėjimai darbų 
fronte — atsiranda 
darbų ir sumažėja 
Tačiau šį pavasarį 
kaip ir daugelyje kitų Kana 
dos vietovių, to pagerėjimo nė 
ra, o, atvirai kalbant, darbu 
reikalai pablogėjo, bedarbių 
skaičius padidėjo. Tikimės, 
kad tai tik laikinas blogas reiš 
kinys, o kaip toliau bus, tai 
ateitis parodys.

Naujoji valdyba numato 
ruošti

daugiau 
bedarbiu.
pas mus.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ, 

kuris įvysk kartu su šeštadie 
nio mokyklos mokslo metų 
užbaigimu. Minėjimo progra 
mą išpildys šeštadienio mokyk 
los mokiniai, o po programos 
bus pobūvis suaugusiems su 
šokiais ir bufetu, 
įvyks gegužės 28 
karo, ukrainiečių

Minėjimas 
d., 6 vai. 
salėje. 
Korės p.

va

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

N

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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LIETUVAITĖS LAIMĖJO
Lietuvos jaunosios krepši 

ninkės, laimėjusios Pabaltijo 
pirmenybes, gavo teisę daly 
vauti visos SS baigminiuose su 
sitikimuose Stalino mieste. 
Jau pirmose rungtynėse jos lai 
mėjo prieš Bakų Neftianaką 
73:30 ir vėliau, nugalėjo Mask 
vą 58:42. Po šių rungtynių lie 
tuvaitės tapo „pabaisa“ vi 
soms komandoms! Savaime aiš 
ku, Kauno Žalgirio jaunosios 
krepšininkės, pasiryžo tvirtai 
atgauti pereitais metais praras 
tą meisterio vardą (jį laimėjo 
Ryga) ir kartu apginti Lietu 
vos krepšinio vardą. Tas jam 
pilnai pavyko. Jos, eidamos 
žaisti prieš Odesos komandą, 
žinojo, kad tas laimėjimas 
duos kartu ir meisterio vardą, 
neatsižvelgiant į pasekme 
rungtynių su Bureviestniku iš 
Leningrado.
Kauno krepšininkės su Odesa 

sužaidė labai puikiai: 
paėmusios aikštės gynybą, lie 
tuvaitės kartu puikiai mėtė, 
tad ir rungtynes laimėjo net 
septyniolikos taškų skirtumu 
— 45:28 (23:14 ). Turėdamos 
meisterio vardą jau „kišenė 
je“, mūsiškės žaidė labai lais 
vai prieš Leningradą, įveikda 
mos jį 69:50 (31:26). Reikia 
pasakyti, kad visos komandos 
buvo labai gerai pasiruošusios 
pirmenybėms, tačiau turėjo 
pripažinti augštesnę žaidimo 
klasę lietuvaitėms, kurios ne 
pralaimėjo nė vienų rungty 
nių, kai tuo tarpu Maskvos 
„Sierp i molot“ — būdama ant 
roję vietoje turėjo ir du pralai 
mėjimus. Pereitų metų meiste 
rėš lietuvaitės atsidūrė net sep 
tintoje vietoje.

Malonu, kad ir estų berniu 
kai iškovojo savo grupėje pir 
mą vietą. Taigi, jaunų krepši 
ninku pasirodymas SS pirme 
nybėse pasibaigė pabaltiečių 
laimėjimu: mergaičių grupėje 
meisteriu liko lietuvaitės ir nėr 
niukai estai.

STALO TENISININKAI, 
rytinėje Vokietijoje, sužaidė 
dar vienas rungtynes. Jų var 
žovu buvo rytinės Vokietijos 
antroji rinktinė. Tik vyrų dve 
jotuose vokiečius atstovavo pir 
mosios raketės. Deja, Satino 
ris — Paškevičius pralaimėjo 
šeimininkams 0:2, o vienetuo 
se Paškevičius taip pat pralai 
mėjo Reimanui — 15 — 18 
Bendra rungtynių pasekmė 7 : 
2 SS naudai. (Rašau „SS“, 
nes ją dar be lietuvių, atstovą 
vo rusai Novikov, Averin, Iz 
vekov).

Tūlas V. Volkas, vilniškia 
me „Sporte“ nr. 37 rašo apie 
L. Puskunigį, jo penkiasde 
šimt metų sukakties proga. 
Straipsnio autorius nebijo pa 
žymėti ir „buržuazinius“ lai 
kus. Jis rašo, kad

L. Puskunigis pirmas Lietu 
voje Įveikė 13 m ribą rutu 

lio stūmime,
pirmas peržengė 1935 m. jie 
ties metime 60 m ribą ir 193 7 
m. L. Puskunigis viršijo 40 m. 
ribą disko metime. Kaip kūno 
kultūros mokytojas, jis dirbo 
įvairiuose miestuose, o „fašisti 
nė“ okupacija jį užklupo Ma 
riampolėje. 1943 m. jis išgabe 
Inamas į koncentracijos sto 

vykią netoli Drezdeno, kurios 
baisumus, aprašė B. Sruoga sa 
vo knygoje „Dievų miškas“ 
(autorius aiškiai sumaišo mies 
tų vardus, nes Stutthofas bu 
vo netoli Dancigo). Išlaisvin

bose 
metė 
antrą 
dydama gerą laiką — 5; 48,7 
min. — Lietuvos jauniai iško 
vojo visos SS stalo teniso meis 
terio vardą, o dvylikametė Lai 
mutė Balaišytė tapo meisterė 
vienetuose.

— Uždarose patalpose Įvy 
ko teniso rungtynės tarp ant 
ros Estijos ir Lietuvos pirmos 
rinktinės. Laimėjo estai 8:7.

— Lenkijos futbolininkai 
Varšuvoje laimėjo prieš vaka 
rų Vokietijos mėgėjus 3:1 ir 
tuo pačiu kvalifikavosi į olim 
pini turnyrą.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS 

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių ji ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės padė 

ti. Jūs ištikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat

1
 „P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— 
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus 

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak.

$ Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

vt Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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hamiAltom
vykę iš Toronto, dalyvauti sa 
vo bičiulių namiltoniečių šven 
tėję. Tai buvo tikrai gražus 
skautiškas gestas iš torontie 
čių pusės.

HAMILTONE ĮSISTEIGĘS 
(World Reffugee Cornmitee), 
kuris sau uždaviniu pasistatė 
vienos stovyklos Austrijoje vi 
su pabėgėlių perkėlimą į užjū 
rius, gegužės 7 d. (šeštadieni) 
Hamiltono kareivinių salėje 
(kur buvo Lietuvių Diena) 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 30 
min. vak. rengia dideli daiktų 
išpardavimą. Šio komiteto sek 
retorė. per Jūsų laikraščio Ha 
miltone bendradarbį, prašė vi 
sus lietuvius atsilankyti į tą 
išpardavimą ir 22 vai. p. p. Įvy 
kstančias įdomių ir gerų daik 
tų varžytines. Visas pelnas ski 
riamas tik pabėgėliams, tad ir 
prisiminus taip neseniai pra 
leistas ir daugumos mūsų var 

■Lgas dienas stovyklose, tiks 
.uS yra labai gražus ir visų mū 
su remtinas. Kalbama, kad 
daiktai bus išpardavinėjami la 
bai pigiomis kainomis. Atšilau 
kykim kareivinėse ir kiekvie 
nas įsitikinsime!
SPORTININKŲ METINĖS 

ir ta proga rengiamas pasilinks 
minimas — jau ne už kalnų! 
Jis įvyksta gegužės 21 d. Hill 
Crest restorano patalpose (ant 
kalno) su įdomia Toronto vy
rų kvarteto menine programa, 
loterija, gera Benni Ferri mu 
zika ir aišku svečiai — sporti 
ninkai iš JAV ir Kanados. Mu 
zikas St. Gailevičius žada duo 

puikų repertuaią savo vado 
vaujamam vyrų kvartetui, tad 
visiems bus įdomu praleisti 
keletą valandų sportininkų 
pasilinksminime — ir jauni 
mui ir senimui. Tą dieną, gale 
sime užmiršti ilgesniam laikui 
savo kasdieninį užsiėmimą, nes 
j darbą eiti reikės tik antradie 
nį. Mat pirmadienis yra Vik 
torijos Diena, įstatyminė Ka 
nados šventė. K. B.

MOTINOS MINĖJIMAS
Hamiltone Įvyks balandžio 8 
d., 4 vai. 30 min. Hamiltono 
Lietuviu namuose. Programą 
išpildys šeštadienio mokykla 
ir mažieji skautai.

Rašytoja p. Kralikauskienė 
iš Toronto skaitys savo nove 
lę, pritaikytą motinos dienai.

Bus sudarytas garbės prezi 
dilimas iš daugiavaikių moti 
nų ir joms Įteiktos dovanos.

Prašoma kaip galima skait 
lingiau dalyvauti ir su savimi 
atsivesti mūsų grožųjį prieaug 
Ii, — tegul jie pabūna gražioj 
lietuviškoj aplinkumoj.

Apyl. Valdyba.
NAUJA PREMJERA 

HAMILTONE
Dramos mėgėjų teatras „Au

$ A. L J O D 2 I U S, B. L., $
8 ... X
0 Viešasis Notaras
į* (Notary Public)

. V YAdvokatas iš Lietuvos. X
Namų, žemės ar bet kurio y 

$ biznio pirkimo-pardavimo $ 
$ dokumentų sudarymas ir $ 
$ visi kiti notariniai reikalai, sj 
$ Teisiniai patarnavimai.
X Morgičiai.

Įstaiga: JA 7 5575;
Namu: FU 3-8928.

& 20 King Street East, X
V 0

Hamilton. y

PABĖGĖLIŲ KOMITETAS 
kuras“, kuris Hamiltone vei 
kia jau per 10 metų, balandžio 
24 d. Lietuvių Namų salėje pa 
sirodė su nauja premjera „Žmo 
gus, kurį užmušiau“. Tai gra 
žus prancūzų rašytojo Mauri 
ce Rustand dramos 3 veikmų 
veikalas (su prologu) iš Pir 
mojo Pasaulinio karo laikų.

Trumpas dramos turinys yra 
toks: — prancūzų kareivis, ku 
ris nužudė vokietį karį, pasiry 
žo nuvykti pas nužudytojo tė 
vus ir jiems viską išpasakoti. 
Dramos autorius yra didelis liti 
manistas. Autorius didelis pa 
cifistas, bet kartu nemažesnis 
moralistas.

Rež. E. Dauguvietytė Kuda 
bienė Į šį veikalą įdėjo labai 
daug sielos ir meilės scenai. 
Veikalas praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Ypatingai be pačios 
rež. E. D., kuri vaidino svar 
bią pagrindinę rolę, verta pa 
minėti A. Stasevičių Marc< 
Laurain rolėje. Iš jaunųjų bu 
vo puikūs S. Martinkutė, V. 
Kalmantavičius ir G. Bakaity 
tė. Tai vis Kanadoje išaugę 
talentai, kuriems dar reikia su 
bręsti. Savo roles gerai atliko: 
K. Bungarda, A. Ulbinas, St. 
Verbickas.

Spektakliu susidomėjimas 
buvo gana didelis; jaunimo ne 
mažai, bet galėjo būti ir dau 
giau. Publikos nors buvo daug, 
bet kur kas jos galėjo būti dau 
giau. Jau būtų pats laikas mes 
ti į šalį amerikonišką paprotį, 
ruošti privačius pasilinksmini 
mus savo butuose, kada vyks 
ta didelis viešas parengimas, 
kuris yra pareikalavęs daug po 
ilsio valandų iš veikalą atliekan 
čių vaidintojų. Mūsų pareigos 
jausmas visuomenei, savai kul 
turai ir scenai pradeda gero 
kai blukti... Tačiau rež. E. Dau 
guvietytė ir visas mūsų mielas 
,, Aukuro“ kolektyvas tikrai 
yra vertas pagarbos ir visoke 
riopos paramos. Vaidinimas bu 
vo atliktas savoje Lietuvių na 
mų (1292 King st. E.) salėje, 
kuri vis pradeda labjau popu 
liarėti.

SKAUTŲ ŠVENTĖ
Hamiltono skautai vra gana 

veiklūs. Balandžio 24 d. buvo 
didelės Širvintos ir Nemuno 
tuntų 10 metų įsikūrimo ir Šv. 
Jurgio minėjimų iškilmės. Bu 
vo pašventinta nauja skautų 
vėliava bažnyčioje. Ta proga 
kun. dr. J. Tadarauskas paša 
kė gražų patriotinį pamokslą, 
pabrėždamas skautų idealus ir 
jų atliktus darbus skautybei 
ir Lietuvai. Jis taipgi padėko 
jo skautų vadams p. Bagdonie 
nei ir p. Pilypaičiui už jų di 
delį ir nuoišrdų darbą skauty 
bei. Vėliau sekė trumpos pa 
maldos už žuvusius skautus.

Po pietų parapijos salėje įvy 
ko viešas minėjimas. Niagaros 
pusiasalio skautai-tės suvaidi 
no Simonaičio veikalą „Našiai 
tė“.

Visą programą labai suma 
niai ir tvarkingai vedė p. Bag 
donienė. Minėjimas praėjo ne 
paprastai sklandžiai, gražioje 
skautiškoje nuotaikoje. Čia 
dar verta prisiminti, kad dau 
gelis jūrų skautų-čių buvo at

KITOS SMULKIOS ŽINIOS
® Jonas Mikšys, žinomas pėda 
gogas, ilgametis lietuvių šeš 
tadieninės mokykos vedėjas, 
sukūrė naują šeimos židinį su 
p-le Antanina Grajauskaite, 
taip gi mokytoja. Linkime jie 
ms daug saulėtų dienų!
• Balandžio 30 d. Toronte įvy 
ks hamiltoniečio Lišausko ves 
tuvės su p-le Venckute, kuri 
yra gimusi Mažeikiuose ir ma 
ža mergaitė atvežta Kanadon. 
Bet puiki ir susipratusi lietu 
vaite. Gražios ateities jiems!
• Apie sekmines yra numato 
mos žinomo visuomenės veikė 
jo Kazio Mikšio vestuvės. Ant 
roji pusė dar nėra viešai žino 
ma. Malonu, kad visi kuria lie 
tuviškas šeimas.
• Gegužės 14 d. Hamiltone
yra numatytos šaunios Ateiti 
ninku Kuopos pirm. Jeronimo 
Pleinio vestuvės su p-le R. Vyš 
niauskaite, iš Toronto. J. Plei 
nys jau per 10 m. kaip aktin 
gai darbuojasi Ateitininkų ei 
lėse ir kuopai vadovauja. P. J. 
Pleinys pasižymi savo būdo ge 
romis ypatybėmis: moka sugy 
venti su kitomis organizacijo 
mis. Kadangi J. P. yra bent ko 
kį 100 kartų dalyvavęs kitose 
vestuvėse, tai laukiama, kad 
jo vestuvės bus skaitlingos da 
lyviais. Kl. G-nis.

MALONŪS HAMILTONO 
LIETUVIŲ NAMŲ NARIAI!

Pranešame Tamstoms, kad 
1960 m. gegužės 15 d. 2 vai. 
30 min. po pietų Hamiltono 
Lietuvių Namuose, 1292 King 
St. East, šaukiamas visuotinis 
Lietuvių Namų narių - akci 
ninku susirinkimas šia dienot 
varke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos pirmininko prane 

Šimas.

vauja jų tėvai arba globėjai. 
Akcininkas ar kitas asmuo ne 
gali turėti daugiau įgaliojimų, 
kaip 4% parduotų b-vės akci 
jų (Įstatų § 28). Šiuo metu jų 
yra parduota apie 780, todėl 
narys negali turėti daugiau 
įgaliojimų kaip 30-čiai akcijų 
(šėrų).

Valdyba labai prašo į šį su 
sirinkimą pasikviesti draugus, 
gimines ir pažįstamus, kurie 
šia proga įstotų nariais.

Tikėdamiesi Tamstų skaitlio 
go dalyvavimo, mes iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame!
Hamiltono L. Namų Valdyba 
St. Bakšys, V-bos Pirminink. 
Alf. Pilipavičius, Sekretorius.

ŽURNALISTAS. . .

Atkelta iš 2-ro psl.
nas jo gerbėjų išsitarė, jis „ra 
šo apie komlpikuotas proble 
mas paprastu, aiškiu stiliumi“. 
Jis ne tik užfiksuoja didelius 
šių dienų įvykius, bet paaiški 
na ir interpretuoja jų reikš 
mę. Lippmanas yra gilus ir ne 
priklausomas galvotojas. Jis 
visuomet yra daugiau susirūpi 
nes visos Amerikos gerove ne 
gu specialių politinių ar ekono 
minių grupių interesais“, — 
sako jo palaikytojai.

Būtų klaidinga galvoti, jog 
Lippmanas neturėtų kritiku. 
Jo karjeros pradžioje buvo ne 
maža tokių, kurie galvojo, kad 
jis yra „perdaug liberalus“ ir 
„prieš biznieriškas“. Vėliau jis 
buvo pakaltintas „konservaty 
vumu“ ir „prieš darbininkišku 
mu“. Taip pat buvo sakoma, 
jog jo mintys skamba gerai, 
bet dažnai yra nepraktiškos. 
Tie, kuriuos Lippmanas ata 
kuoja, sako, kad lengviau yra 
kritikuoti visuomenės veikė
jus, negu eiti jų pareigas.

Tačiau nežiūrint, ar žmonės 
sutinka su jo mintimis ar ne, 
daugumas jaučia, kad Lippma 
nas yra mintijimą iššaukiantis 
žurnalistas ir sako, jog jis 
daug pasitarnavo padėdamas 
skaitytojams galvoti ir veikti 
svarbiuose viešuosiuose klausi

Mintys, liečiančios LaSalle
MOKYKLŲ KOMISIJOS 

rinkinius

Mums reikia kumpelei ingo
žmogaus, o ne pedanto

Dėka mūsų atstovo Alphonse LeSage, visi rimti Ward 3 
žmonės žino, kad mūsų Mokyklų Komisijoje yra kažkas ne 
tvarkoje. Mes tai žinome, nes Mr. Alphonse LaSage per 3 
metus nebijojo kelti švieson visų negerovių, kas Įrodo jo 
kompetentingumą ir mums netenka sakyti „pagaliau“.

Tamsta, Mr. Sauve, klausiate, ar kas galtėų primesti ne 
kompetentiškumą kai kuriems komisijos nariams? Mes gali 
me patvirtinti, kad TAIP. Tačiau mes PABRĖŽIAME, kad 
LESAGE neprilkauso tai grupei. Tamsta būtumei tikrai tai 
matęs, jei būtumei lankęs nors kelis posėdžius. Kiek kartų 
Jūs lankėtės? Tamstos žiniai mes pabrėžiame, kad Mr. 
LESAGE, mūsų dabartinis atstovas, yra kompetentingas ir 
sąžiningas, todėl ir mums yra reikalingas. Todėl, mielas 
pone, galite sau keliauti kitur.

Is 75 paprastų ir nepaprastų posėdžių, Mr. LeSage, lai 
ke savo kadenijos, nepraleido nė vieno, kas rodo, kad jis gei
bia savo užiemtą postą. Mūsų dabartinis atstovas gyvena 
šioje apylinkėje jau 30 metų. Jis yra Įrodęs visiems savo di 
delį pasišventimą, todėl nėra reikalo spausdinti ilgo jo nuveik 
tų darbų sąrašo.

Todėl mums reikia pasilakyti ALPHONSE LESAGE, 

kad jis galėtų tęsti ir užbaigti jo taip puikiai pradėtai darbą.

LASALLE PILIEČIŲ GRUPĖ.

WINDSOR, Ont.

1
° TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. H 

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš H 
7% iki 50% turto vertės.

it Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. H

i
 Darbo dienos; antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. H 
vak., Minden Building, zJ King St. E., notaro A. Liudžiaus :: 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-55 75. Sekmadieniai si2—2 ::

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

Perrinkime komisionierium
LESAGE Alphonse X

Gegužės 9 d. Jonas Lukoševičius.

4. Lietuvių namams sklypo pir 
kimo svarstymas ir Liet. Na 
mų Valdybai veikimo kryp 
čių nustatymas.

5. Klausimai ir sumanymai.
6. Susirinkimo uždarymas.

Labai prašome visus LN na 
rius šiame susirinkime daly 
vauti. Negalėdami asmeniškai 
atvykti, malonėkite įgalioti ki 
tą asmenį. Nepilnamečius LN 
narius iki 18 m. amžiaus atsto

muose. Pats Lippmanas sako 
si, jog jo tikslas „yra“ nuošir
dus tiesos jieškojimas“ ir sieki 
mas kaip Amerika galėtų susi 
tvarkyti su savo problemo 
mis.“

Šiuo metu Lippmanas kal
tais dar pakeliauja, norėda 
mas gauti informacijų iš pir 
mųjų rankų. Tačiau daugumo 
je savo kolumną jis paruošia 
savo namuose Washingtone.
Pramogai, jis dar šiek tiek pa 
žaidžia golfą ir tenisą.

SERIJA SAVAITINIŲ PARODŲ,

Approved

PATENTUOTOS

Megztos 
iš dviejų 
atskirų 
sluogsnių. 
Viduinis 
sluogsnis 
išverstas, ir 
koja liečia 
minkštąją 
medžiagos 
pusę. 
Tikras 
malonu
mas !

2-JŲ PADŲ KOJINĖS

S-13-0

E. Šulaitis.

SPORTAS.

IŠ VISUR
— Frankfurto Eintracht, Eu 

ropos taurės pirmenybėse, au 
gšta pasekme įveikė Glasgovo 
Rangers — 6:1.

— Pasirašyta sutartis tarp 
sunkiasvorių I. Johansono ir 
F. Petersono. Rungtynės įvy 
ks New Yorke birželio 20 d. 
Jau pradėtas biletų išpardavi 
mas. Brangiausia vieta kaino 
ja 100 dol. ir pigiausia — 10 
dol.

— Gegužės 12 d. Toronte 
žaidžia Anglijos futbolo ko 
manda. Sporto mėgėjai kvie 
čiami po ilgesnės pertraukos, 
vėl pamatyti augštą Europos 
žaidimo kasę.

PADĖKOS
Dėl mums suruoštų 20-ties 

metų vedybinio gyvenimo su 
kaktuvių esame dėgingi už 
malonią staigmeną, kurią neti 
retai apturėjome balandžio 23 
dieną. Y’patingai didelis ačiū 
priklauso pp. Majauskams ir 
pp. Ratavičiams. Taipgi didelis 
ačiū priklauso mūsų prietelia 
ms, kurie dalyvavo asmeniškai 
baliaus metu.

P. Ratavičiui dėkojame už 
malonius sveikinimus, o p. V. 
Kiškiui už pasakytą kalbą ir lin 
kėjimus. Širdingas ačiū už jū

kurios kiekvieną savaitę atvaiz 
duoja vis kitą kraštą, yra ren 
giama Windsoro, Ontar., viešo 
sios bibliotekos. Tokio pobti 
džio programos būtų Įdomu 
kaip pačioms etninėms grupė 
ms, taip ir kanadiečiams, jei 
jos būtų globojamos kiekvie 
noj bendruomenėj skersai vi 
są Kanadą.

Windsoro parodos Įtrauks 
muzikos ir filmų demonstravi 
mą, paveikslų, žemėlapių, pi

nigų - monetų, pašto ženklų, 
muzikos plokštelių, knygų, laik 
raščių ir rankraščių, rankdar 
bių parodas, kiek tai liestų 
tam tikrą kraštą. (CS)

• Vyt. Beliajus, sveikatai pa 
gerėjus, pabaigoj balandžio 
mėnesio apleis sanatoriją ir su 
tautinių šokių pamokomis lan 
kys Reno, Brigham Young 
Universitetą, Portlandą, Ore 
gone. Rudenį atvyks į Čikagą.

SLAT NO. i — WARD NO. 2 KANDIDATAS

School Commission rinkimai

FRANCOIS BELANGER
PLAČIAI ŽINOMAS, VEIKLUS

su bendras ir asmeniškas dova
nas, kurios mums primins jūsų 
nuoširdumą. Visiems ačiū, kas
kuo prisidėjo, bet negalėjo da 
lyvauti. Didelis ačiū visiems.

O. V. Glaveskai.

Ward 2, Seat 1.

Mieli Tautiečiai, 

turintieji nekilnojamą turtą pradedant 41 gatve iki 48 
gatvės LaSalle,

vietoje Z. David, 

išrinkime mokyklų atstovu

FRANCOIS BELANGER, 
nes tuo išvengsime bereikalingo mokesčių pakėlimo.

Jonas Lukoševičius.
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MOKT1REAL
Pasaulio lietuvių sostinėje

IŠKILMINGAS MOTINŲ PAGERBIMAS — MOTINOS 
DIENA MONTREALY

• Banko „Litas“ mėnesinis po 
sėdis įvyks gegužės mėn. 28 
d. 8 vai. 30 min. Banko patai 
pose prie Aušros Vartų parapi 
jos salės.

GEGUŽĖS MĖNUO — 
MARIJAI

Gegužinės pamaldos visad 
būdavo šios lietuvio meilės Ma 
rijai tikrasis triumfas. Ir mū 
sų, Aušros Vartų Marijos, pa 
lapijoje tęsime šią kilnią tra 
dicijaą visą gegužės mėnesį ge 
gūžinės pamaldos vyks kiek 
vieną dieną vakarais 8 vai. Tik 
šeštadieniais jos vyks 7 vai. va 
karo ir sekmadieniais tuojau 
po sumos. Dalyvaukime gegu 
žinėse pamaldose skaitlingai. 
Priminkime šią kilnią lietuviš 
ką tradiciją mūsų jaunimui.
AV PARAPIJOS METINĖ 

IR IŠKILMINGA 
VAKARIENĖ

įvyks gegužės 14 dieną, Auš 
ros Vartų salėje. Mūsų para 
pijos komiteto nariai su savo 
poniomis jau smarkiai dirba. 
Parapijiečiai ir parapijos Ei 
čiuliai labai prašomi prisidėti 
savo dovanomis — piniginė 
mis ir daiktinėmis — prie lote 
rijos. Dovanos priimamos kas 
dien A. V. parapijos klebeni 
joje. Nuoširdžiai prašome vi 
sus jau tą vakarą, gegužės 14, 
paskirti šiam mūsų parapijos 
gražiam įvykiui. (AV).

PP. GRAŽIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Bal. 23 d. Antano Gražio
muose buvo švenčiamas dūk 
terš Ilonos daktarato gavimas. 
Atsilankė nemažas būrys tė 
vų ir dukters draugų. Tą subu 
vimą savo atsilankymu pager
bė J. E. Vysk. V. Brizgys, ly 
dimas kleb. T. J. Eorevičiaus.. 
J. E. teikėsi tarti žodį sveikin 
damas jaunąją daktarę. Tarp 
svečių, atvykusiųjų iš toliau, bu 
vo teta Ada Rudytė ir dail. 
R. Viesulas.

IŠLYDIMI PP. VILIMAI
Verduniečiai pp. Vilimai iš 

sikelia į Kaliforniją, šeštadie 
nį jiems pp. Leknickų namu.) 
se bičiuliai, draugai suruošė 
gražias išleistuves, kuriose da 
lyvavo būrys artimųjų. Vinco 
Vilimo šeimai linkėta gražios 
sėkmės naujoje gyvenimo vie 
toje.

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

HU 1-8437

Šį sekmadienį, gegužės 8 die 
na, bus iškilmingai minima Mo 
tinos diena.

11 vai. Aušros Vartų bažny 
čioje Motinos garbei bus iškil 
mingos pamaldos, kurias lai 
kys kleb. kun. J. Borevičius 
SJ. Mišių metu giedos parapi 
jos choras, vedamas muz. A. 
Ambrozaičio ir op. sol. E. Kar 
delienė.

Tuojau po pamaldų A V sa 
Įėję įvyks Motinos garbei Aka 
demija, kurią ves Augštesnių 
jų Lituanistikos kursų direkto 
rius Dr. H. Nagys.

Paskaitą apie motiną skai 
tys iš Brooklyno atvykęs prof. 
Simas Sužiedėlis. Meninę dalį 
išpildys Augštesniųjų L.ituanis 
tikos kursų klausytojai.

Akademijai pasibaigus, bus 
visiems kavutė. Kursų kiaušy 
tojai visus atsilankiusius pa 
vaidins savo? keptais skanė's 
tais ir skania kava. Visi kvie 
čiami Motinos dienos minėji 
me dalyvauti.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Sekmadienį, geg. 8 d., 1
po pietų, tuojau po pamaldų, 
Šv. Elzbietos dr-jos moterys 
Motinos dienos proga ruošia 
arbatėlę, kurios metu bus pa 
gerbta lietuvė motina.

Jadvygos ir Juozo Mališaus 
kų 20-ties metų vedybinės su 
kaktuvės labai gražiai atšvęs 
tos šeštadienį, bal. 30 d. šv. 
Kazimiero parap. salėje, daly 
vaujant gražiam būriui bičių 
lių ir artimųjų. Sukaktuvinin 
kams linkėta ilgiausių metų ir 
jie gražiai aptovanoti.

Elena (Plioplytė) ir Juozo 
Rutkovsky susilaukė sūnaus, 
kuris pakrikštytas Juozo-Sta 
nislovo vardais.

vai.

na

RAŠO EDVARDAS ŠULA1TIS
ATVAŽIAVO IŠ BRAZILIJOS

Brazilijos Čikagon atvy 
lietuviai studentai: Nijo

Vinkšnai tytė,

želio 19 d. Bučo darže. Rudenį 
vėl numatyta surengti didelės 
apimties koncertą.
@ Pov. Dargis, SLA organiza 
cijos pirmininkas, praėjusi sa 
vaitgali lankėsi Čikagoje ir čia 
tarėsi su vietiniais šos organi 
zacijos veikėjais.
® Edvardas Šulaitis New Yor 
ke stebėjo X Šiaurės Ameri 
kos liet, sporto žaidynes. Ta 
proga jis turėjo pasikalbėjimą 
su Vilniuje ir Kaune viešėju 
siu Jokūbu Stuku.
® Čikagos Neries krepšininkai 
laimėjo 1960 m. Marquette par 
ko krepšinio meisterio vardą.
• Povilo Tautvaišos pagerbi 
mo vakarienė gegužės 8 d. Jau 
nimo centre.
• Vilniaus karininkų namuose 
įvyko „karinės šlovės bei pa 
sižymėjimo ženklų paroda“. 
Vienu pirmųjų raudonosios vė 
liavos ordeno kavalieriumi bu 
vęs Vytautas Putna. Kad Sta 
linas gen. Putną davė sušau 
kyti — nė žodeliu neprisimin 
ta. „Sovietų Sąjungos didvy 
rio” vardas buvęs suteiktas dai 
Melnikaitei.
• Bal. 1 d. iš Kauno Į Jurbar

Iš 
ko 3 
lė Vinkšnaitytė, Robertas 
Lunskis ir Juozas Vaikšnoras, 
kurie dalyvaus čia rengiama 
me ateitininkų organizacijos 
kongrese. Taip pat Čikagoje 
vieši ir San Paulo lietuvių pa 
rapijos vikaras kun. J. šeškevi 
čius.

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
SUKAKTIS

Tarp daugumos Čikagos klu 
bų, draugijų, organizacijų, vei 
kia ir Zarasiškių kubas. Jis ba 
landžio 24 d. Hollywoodo sve 
tainėje šauniai paminėjo savo 
25 metų gyvavimo sukaktį.

Pažymėtina, kad neseniai 
įvykusiame Zarasiškių klubo 
susirinkime lietuvių paviljonui 
Tarpt. Prekybos parodoje pa 
remti buvo suaukota 45 dole 
riai.
• „Dainavos“ meno ansamb 
lis po antrojo „Vestuvių“ mu 
zikinio veikalo spektaklio Či 
kagoje vyksta Clevelandan, 
kur pasirodys gegužės 7 d.
• Lietuvių Žurnalistų S-gos Či 
kagos sk. žurnalistikos kursų 
priešpaskutinę paskaitą Jauni 
mo centre skaitė kįin. dr. V. ką išplaukė pirmasis garlaivis, 
Bagdanavičius, kalbėjęs apie 
spaudos etiką. Paskutinė pūsf 
kaita, skaitė Albinas Va 
lentinas (apie feljetoną).
• Kun. B. Sugintas sveiksta 
Del ligos jis negali lankyti Va 
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū 
relių narių, todėl prašo, kad na 
riai patys pinigus jam atsiųs 
tų.
• Balfo Čikagos apskrities 
rengiama gegužinė įvyks bir

TO O
MOTINOS DIENA 

TORONTE
RIMTAI RUOŠIAMASI

LIETUVIU DIENAI

ŠALPOS VAJUS 
MONTREALYJE

pratęstas iki š. m. gegužės 
mėn. 15 d. Aukų rinkėjai labai 
prašomi atsiskaityti su Šalpos 
Komitetu ne vėliau š. m. gegu 
žės mėn. 15 d.

Aukų lapus galima grąžinti 
kiekvieną sekmadienį pamaldų 
metu Aušros Vartų parapijos 
knygyne knygyne arba tiesio 
giniai per asmenis, iš kurių au 
kų lapai buvo gauti. 
Montrealio A-bės Šalpos K-as.

• Jakubka Petras švenčių me 
tu lankėsi Bridgeporte, Conn., 
JAV ir viešėjo pas pp. Tarno 
šiunus.
isttm t»»

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.

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.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHAR LAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

'„Taškentas“, vairuojamas ka 
pitono Kučinsko. Tą pačią die 
na garlaivis , ,/Tarybų Lietu 
va“ nutempė baidokus su miš 
ko medžiaga į Kriukų laivų sta 
tykią.

— Brazilija oficialiai paskel 
bė naują sostinę — Brazilijos 
miestą, už 1000 km nuo Atlan 
to.

— Laoso komunistai vėl puo 
la laisvąjį Laosą.

“ F

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Td.: LA 2-7236

• P. Valentas, ne p. Salionči 
kas yra praėjusio NL nr. 1 pus 
lapio tilpusios nuotraukos au 
torius.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. |

Suite 901 g
152 Notre Dame St. E. a

UN 1-8933 t

• Persikėlė į naujus namus p. 
p. Petronių ir pp. H. Adomo 
nių šeimos.

• Hamiltonietis Jonas Jokūbai 
tis, atvykęs į Montrealį gydy 
tis. mirė, 35 metų. Laidoti iš 
vežtas į Hamiltoną.

• Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
įvyks gegužės 15 d., tuojau po 
sumos posėdžių kambaryje kle 
bonijoje.

• Pabėgėlių metų pagalbai ge 
kužės 4 d., 12 vai. dienos, 2025 
Peel Street, atidarema tautinių 
rankdarbių paroda, kurioje da 
lyvauja čekai, esti, latviai, lie 
tuviai, lenkai, ukrainiečiai ir 
vengrai. Paroda atidaryta nuo 
12 vai. iki 9 vai. vakaro. Visi 
kviečiami atsilankyti. Parodos 
pajamos skiriamos Pabėgėlių 
metų pagalbai.

• Anglų kalbos pradedantie 
siems mokytis kursai atidaro 
mi gegužės 4 d. 7 vai. vakaro 
5550 Park Ave, YMCA patai 
pose. Pamokos bus antradie 
niais ir ketvirtadieniais 7 vai. 
vakaro. Kursai tesis iki birže 
lio 18 dienos.

BRANGŪS TORONTO 
LIETUVIAI!

Vasario 16 d. minėjimo pro 
ga vajus Tautos Fondui Toron 
te nesuteikė tikėtosios sumos. 
Todėl mes pakartotinai krei 
piamės į Jus prašydami aukos. 
Tautos Fondo aukų rinkėjai 
aplankyn jus namuose,..-Būki 
me dosnūs, paaukokime .kiek 
kas galime, gi Tautos zFondaš 
ir aukų rinkėjai iš anksto-Tiuo 
širdžiai dėkoja jums už dūkas.

Tautos Fondo Atstovybė. 
® Architektas Kulpavičius, ap 
lankęs tėvus ir brolius Brook 
lyne, su žmona Nora išvyko ii 
gesnei kelionei po Europą. 
Lankysis Anglijoje, Prancūzi 
joje, Vokietijoje, Italijoje ir 
kitur.
® Gėlių paroda dabar vyksta 
Montrealio botanikos sode, 
kampas Pie IX ir Sherbrooke. 
Visi gali lankytis. Paroda la 
bai graži.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 

. su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 

. Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.
į • Inž. Paulius, mokslo reika 
į lais buvo atskridęs iš New Jer 
Į. sy, ir čia sutvarkė reikalus su 
► McGill universitetu. P. Pau 

liūs ruošiasi moksliniam laips 
nįuj

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošai, kartą savaitėje.

HU 9-6152

Apylinkės Bendruomenės 
Valdyba, talkininkaujant Mo 
terų organizacijoms, gegužės 
8 d., 4 vai. 30 min. Prisikėlimo 
parap. salėje ruošiamas iškil 
mingas Motino sDienos minė 
jimas. Šį minėjimą ves ir meni 
nę programą atliks jaunuome 
nė, pradedant vaikų darželio 
vaikučiais ir baigiant studen 
tais. Paskaitininku tap pat nu 
matytas vienas iš jaunuomenės 
atstovų.

Senutėms - motinoms salėje 
vietos bus rezervuotos ir jas 
globos Moterų organizacijų ats 
tovės. Kiekvienai senutei moti 
nai bus prisegta rožė.

ŠAUKIAMAS LABAI SVAR 
BUS SLA 236 KUOPOS NA 

RIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gegužės 8 d., 2 

vai. pp. Lietuvių Namų patai 
pose šaukiamas labai svarbus 
visuotinas 236 SLA kuopas 
narių susirinkimas.

Svarbus todėl, kad tai bus 
paskutinis susirinkimas prieš 
vasaros atostogas. Sekantis su 
sirinkimas bus jau tiktai rude 
nį. Svarbus ir tuo, kad šiame 
susirinkime bus renkami kuo 
pos atstovai į visuotinį SLA 
suvažiavimą. Pagal mūsų kuo 
pos narių skaičių rinksime 7 
atstovus.

Svarbus susirinkimas dar ir 
tuo, kad jis įvyks Motinos die 
na, todėl susirinkime bus pažy 
mėta ir Motinos diena.

Ryšium su susinrikmo svar 
bumu: atstovų rinkimais, moti 
nos deinos mnėjimu ir išsiskirs 
tymu vasarinei pertraukai, vi 
si susirinkiman atsilankiusieji 
bus pavaišinti kavute.

Narių dalyvavimas yra būti 
nas. Bet kviečiami ir svečiai, 
besidomi šia organizacija.

236 kuopos valdyba.
LIETUVIŲ EVANG. LIUT. 

MOTINOS DIENOS
pamaldos įvyks gegužės 8 d., 
1 vai. po pietų Lint. Išganyt. 
bažnyčioje, Bloor St. West— 
kampas Indian Rd. Pamaldų 
metu giedos parap. choras ir 
gros parap. trubininkai. Po pa 
maldų Parap. moterų dr-ja ren 
gia Motinoms pagerbti kavutę 
Alhatnbros Unietd Church sa 
Įėję, Bloor str. W. Maloniai 
kviečiame Toronte ir apylin 
kėje gyvenančius kuo skaitliu 
giausiai pamaldose ir kavutėje 
dalyvauti.

Parapijos Taryba.
PP. ŠADEIKIAI IŠSIKELIA

Didėja išsikėlimai į Jungti 
nes Valstybes. Dabar išsikelia 
ir jau gegužės 14 d. išvyksta 
Čikagon pp. Šadeikių šeima. 
Jų išlydėti ir su jais atsisveikin 
ti praėjusį savaitgalį įvyko gra 
žus parengimas, kurin atsilan 
kė didelis pp. šadeikų bičiulių 
ir bendradarbių būrys. Kaip ž; 
nia, p. Šadeikienė buvo ilgalai 
kė tautinių šokių vadovė, 
daug dirbusi su jaunimu. Ap 
gailestaujant pp. Šadeikių iš 
vykimą, jiems linkėta naujoje 
vietoje geriau įsikurti.

Apylinkės Valdyba posė 
džiauja ir kruopščiai ruošiasi 
Lietuvių Dienos ruošimu To 
ronte, kuri numatoma laike Ka 
nados Žemės Ūkio ir Pramo 
nės parodos rugsėjo 3—5 die 
nomis. Ši diena bus jungiama 
su 50 metų Žalgirio sukaktimi.

Dienos programoje numaty 
tos sportininkų varžybos, tau 
tiniai šokiai ir Kanados lietu 
viškų chorų pasirodymas. Vi 
soms sritims sudaryti sekcijų 
vadovai, o chorais ir jų reper 
tuaru rūpintis pakviesti muzi 
kai St. Gailevičius is V. Veri 
kaitis.

Daroma pastangų su tauti 
niais šokiais pasirodyti Žemės 
Ūkio ir Pramonės parodoje, 
kur ta proga trumpai galink, 
būtų didžiulei parodos audito 
rijai apibūdinti ir Žalgirio mū 
šio nuopelnus Vytautui ir tuo 
pačiu Lietuvai, išsklaidant leo 
kų skleidžiamus klaidingus to 
mūšio faktus.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

ADVOKATAS !
JOSEPH P. MILLER, ;

B. A„ B. C. L.
Suite 205

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

B. A„ B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
A V 8-3115.

ADV. S. DAUKŠA 
perkėlė nuo gegužės 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

ŽEMA KAINA
Laurentidėje, 

prie Vai-David, 
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu; 
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus. 
Mažas Įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks
. Morkūnas, tel. PO 8-0890.

i. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

St

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Santaupos pilnai apdraustos. Augšto» palūkanos. ' »
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. 3 

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

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

F. Jasutis..................LA 2-7879
A. 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 

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

B .... IRaštinė: LE 4-4451 v 
r F

Dr. P. MORRIS | 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

w Vakarais ir šeštadieniais x
X pagal susitarimą. &

x 1082 Bloor W., Toronto 4. X 
a (į rytus nuo Duffenn St.) |

PRIEŠGAISRINĖS APSAU 
GOS INSPEKCIJAI 

ir Building Department reika 
laujant, Lietuvių Namų rūsyje 
atliktas stambus remontas ir 
padaryti kai kurie pertvarky 
mai. Dabar ši buvusi niūri pa 
talpa daro jaukų ir patrauklų 
įspūdį ir, kaip priedas prie di 
džiosios salės, turi didelį parei 
kalavimą išnuomavimui vestu 
vėms, pokyliams ir kitiems su 
buvimams.

Reikia pažymėti, kad šeri 
ninkams, nuomojant patalpas, 
daroma 25% nuolaidos. Ta 
čiau su apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad mūsų tautif 
čiams ir kaikurioms mūsų or 
ganizaiijoms savoji pastogė pa 
sidarė lyg ir perprasta. Ar ne 
perdaug greit išponėjom ir dva 
šioje sumenkėjom, kad iš lietu 
vi,škų kišenių sunkiai uždirb 
tas stambias sumas išmetam 
svetimiems už puošnius viešbu? 
čius ar prašmatnius restora 
nūs benuomojant lietuviškie 
ms parengimams, kai savosios 
patalpos yra visai geros ir tin 
karnos.
• Balsytei Vidai, ištekančiai į 
Čikagą, buvo suruošta priešves 
tuvinė staigmena, kurioje daly 
vavo gražus būrys mergaičių 
ir moterų. P. Balsytės vesti 
vės bus gegužės 28 d.

MASSON FURS Į
: J. Gražys ir K. Gudžiūnas :

: ; .1 ':'
: Parduoda gatavus, siuvai 
: naujus, rernodeliuoja ir tai J

so senus :
: kailinius paltus.

: Vasarai saugus išlaikymas; ; 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

i Tel. RA 1-6005. g 
own.'
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