
Nr. 23 (585) KAINA 15 ct.

LIETUVA
'INDEPENDENT LI

MONTREAL, 1958 rn. BIRŽELIO-JUNE 4 d. 

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

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as
second class mail, Post Office Department,Ottawa

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P Q CANADA

PRICE 15 et. XVIII METAI

Politinių įvykių savaitė
PRANCŪZIJOJE VYKSTA NEPAPRASTAI MASINU FONDO VAJUS

SUDĖTINGA KOVA

Pasaulio lietuvių sostinėje
Gen. de Gaulle sudaro naują 
derybas. — Tuniso ir Alžyro

Tą kovą, kuri vyksta Francu 
zijoje, negalima Įvertinti pap 
rastu posakiu -— kova už tvirtą 
valdžią, arba kova už de Gaul 
le diktatūrą, nes ši kova yra 
nepaprastai sudėtinga ir toil 
siekianti. Be to, joje yra supina 
mi keli siekių elementai. Pai 
niava daroma sąmoningai, kad 
pridengtų ir užtemdytų šie 
kius, kurių atvirai einant, ne 
galima būtų laimėti.

Pirmasis prancūzų, iškėlusių 
kovos obalsius uz de Gaulle, ti 
kslas yra

IŠLAIKYTI KOLONIJINĘ 
PRANCŪZIJOS IMPERIJĄ, 
kuri, tautoms susiprantant, o 
prancūzams nemokant rasti 
sau naudingo taikaus sprendi 
mo būdo, eina prie subyrėjimo, 
nes kolonialinės tautos reika 
lauja laisvės ir neprikiausomy 
bės.

Gal vienus kitus metus pran 
cūzai dar sugebės karine jėga 
išlaikyti savo valdžioje koloni 
jas, bet jie darys didelę ir nepa 
taisomą klaidą, jeigu jie ban 
dys tai išlaikyti jėga.

Painiava susidaro dar dėl to, 
kad
MASKVA SIEKIA SUNAI 

KINTI DIDŽIĄSIAS JĖGAS, 
sunaikinti didžiąsias valstybes 
ir per penktąsias sjvo kolonas 
-kompartijas varo forsuotą pro 
pagandą už tautų apsisprendi 
mą ir tuo pačiu traukia jas savo 
lagerin.

Prancūzijos „gelbėtojai' ma 
no, kad gen. de Goulle gali bū 
ti tuo vyru, kuris išlaikys Pran 
elizijos imperiją. Todėl jie maiš 
tauja ir reikalauja jo paskyri 
mo diktatorium. Bet is laiky 
senos matyti, kad

DE GAULLE NEPASITIKI 
ir tais, kurie jį stumia į pryša 
kj. Jis supranta, kad reikalai 
yra taip blogi, kad jų nepatai 
sys nei jo diktatūra, nei jo 
„sponsoriai’ . Nes yra įvykių 
raidos tvarka. Todėl kviesda 
mas žymius prancūzų politikus 
į savo kabinetą, generolas da 
ro protingai ir apdairiai. Jis,
matyt, supranta, kad ir geras 
karys, koks jis tikrumoje yra, 
bet „vienas lauke — ne karys’4.

Mielą
BIRUTĘ PŪKELEVIČIŪTĘ, 

mylimai motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia
B., K. Vilčinskai

ir
Z., V. Bilevičiai.

PAS TORONTO KŪRĖJUS-SAVANORIUS
Kūr. - savanorių skyrius tu 

ri sudaręs savišalpos londą, iš 
kurio gali būti šelpiami SKyr. 
nariai ir jų šeimos. Be to, re 
miami Vokietijoje esantys iais 
vės kovų invalidai n ligonys 
kūr. - savanoriai, kuriems per 
ten veikiantį skyrių kasmet pa 
siunčiama po 200 dol. Lėšos 
veiklai sukeliamos iš nario mo 
kesčio, aukų ir viešų pobūvių. 
Ateinantis pobūvis
Šv. Jono atnaujintoje salėje lap 
kričio 8 d.

Buv. miškininkas kūr.-sav. 
V. Streitas buvo staiga susir 
gęs ir porą savaičių išgulėjo 
šv. Juozapo ligoninėje. Pesvei 
kęs, vėl pradėjo dirbti vienoje 
vienuolių išlaikomoje vaikų 
prieglaudoje, kaip ūkio vedėjas 
-mechanikas, tose pareigose

numatytas lanko

kabinetą.—JAV pasiūlė SSSR 
skundas Jungtinėse Tautose. 
Yra pagrindo manyti, kad de 
Gaulle, kaip sąžiningas prancū 
zas, vakarietis vyras, gerai pa 
žjstąs ir tautos gyvenimą, 
GALIMŲ LAIMĖJIMŲ TIKI

SI NE Iš DIKTATŪROS, 
BET IŠ KOLEKTYVINIO 

DARBO.
Šeštadienį, geg. 31 d., parla 

mente jis gavo įgaliojimus to
ms mėnesiams 329 baisais 
prieš 224, kurių tarpe 150 ko 
munistų balsų.

De Gaulle parlamente kalbė 
jo tiktai 6 minutes. Viešpatau 
jant mirtinai tylai, de Gaulle 
tamsiomis spalvomis apibūdino 
Prancūzijos būseną ii pasakė, 
kad reikia skubių priemonių 
šiai būsenai gerinti. Per b mė 
nesiūs jis pamosiąs reformas ir 
jų projektą atiduosiąs tautos 
balsavimui — referendumui. O 
i kabinetą jis pakvietė žymius 
srovių lyderius, kaip Mollct, 
Couve de Murville, Pfhrnlin, 
Jacquinot, Afrikos negrų lydė 
rį Houphonat - Boigny ir kitus, 
kurių daugelis yra buvę vai 
džios galvomis ir tt. Tas rodo, 
kad

DE GAULLE NORI 
ATSIREMTI PRANCŪZŲ 

TAUTOS DAUGUMA.
Prancūzijos įvykiai, sudarę 

savaitės Įvykių centrą, nustel 
bė kitus svarbesnius įvykius.
JTO SAUGUMO TARYBA 
GAVO NAUJŲ SKUNDŲ:

Anksčiau Jungtinę Arabiją 
apskundė Libanas, o dabar Tu 
nisas apskundė Prancūziją, o 
ši savo ruožtu Tunisą, nes esą 
Tunisas remias Alžyro sukilę 
liūs, dėl ko įvykę susišaudymų.

Taip reiškiantis neramu 
mams,

JAV PASIŪLĖ RUSIJAI 
DERYBAS

dėl atominių bandymų sustab 
dymo ir dar pasiūlė miestų są 
rašą, kurie galėtų būti lankomi 
vienų ir kitų atstovybių narių. 
Tas duoda mintį, kad JAV no 
ri gerinti su Rusija santykius.

— Romoje mirė kardinolas 
Strich.

— Tito nustebimui, ChruŠ 
čiovas jį pasveikino 66 m. su 
kaktuvėmis ir paprašė užmiršti 
nesusipratimus. . .

jau dirbąs vienuolikti metai.
Kūr.-sav. V. Puodžiūnas, tu 

rėjęs širdies priepuolį ir dau 
giau kaip mėnesį išgulėjęs šv. 
Juozapo ligoninėje, sustiprėjo 
ir gydytojų priežiūroje dabar 
poilsauja Springhurst lietuvis 
koje vasarvietėje pasistatytoje 
puikioje viloje. V. Puodžiūnas 
yra viengungis ir jis turi visuo 
met didelį džiaugsmą, kai jį ap 

jo bičiuliai, o ypatingai 
laisvės kovų broliai — kūrėjai 
-savanoriai.

Prieš kiek laiko darant che 
mines analizes buvo susižeidęs 
ranką kūr.-savanorių skyr. pir 
mininkas prof. A. Zubrys. Bs.

• Šinkūnaitė Irena baigė fizi 
nės terapijos mokslus ir prade 
da dirbti Western ligoninėje.

„N. L.“ Mašinų Fondo vajus gražų restoraną, visada pasiruo
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Voroninkaitis Pranas,

St. Martin, P. .Q. . . .$ 10.00
Pp. Voroninkaičiai, kurie 

1997 Bulevard Labelle, St. Mar 
tin, ties pačiu Montreahu, turi

MONTE
LITUANISTINIAI KURSAI

Šį šeštadienį Augštesnieji lie 
tuviškieji kursai arba lietuvis 
koji gimnazija užbaigia mokslo 
metus iškilmingu aktu - subuzi 
mu-baliurn, kas įvyks AV sale 
je, dalyvaujant Kursams, visie 
ms šeštadieninių mokyklų mo 
kytojams ir kviestiems svečia 
ms. Išleidžiamieji egzaminai 
įvyko geg. 31 d., dalyvaujant 
KF Įgaliotinei p. Rimkevičie 
nti ir Seimelio Prezid. pirm. J. 
Malaiškai.

Šiemet Kursus baigė 14 abi 
turientų. Jiems bus įteikti lietu 
viški brandos atestatai, o pirmo 
jo kurso mokiniai bus keliami 
į anarąjį kursą.

Šioje iškilmėje pakviesti daly 
vauti ir busimieji Kursų moki 
niai.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
AV bažnyčioje bus mokslo me 
tų užbaigimo pamaldos, 11 vai., 
kuriose dalyvauja visi mokiniai 
su mokytojais.
ŠEŠTADIENINES MOKYK 

LOS PABAIGĖ MOKSLO 
METUS

Užbaigimo iškilmes vyko 
Aušros Vartų parapijoje. Sek 
madienį visi mokiniai organi 
zuotai atėjo į bažnyčią su tau 
tine vėliava. Pamaldų metu ku 
nigas S. Kulbis pasakė gražų, 
vaikams pritaikytą žodį. Po pa 
maldų salėje vyko iškilmingas 
aktas, kurį vedė mokytoja p. 
Blauzdžiūnienė. Garbės prezi 
diuman buvo pakviesti kleb. Tė 
vas J. Borevičius, Seimelio Pre 
zidiumo pirm. J. Malaiška, K. 
F. įgal. p. Rimkevičienė, Lt. 
Kursų dir. H. Nagys ir insp. 
B. Lukoševičienė, Mok. Kom. 
pirm. A. Ališauskas, mok. vedė 
jos K Sės. Felicija ir E. Navike 
nienė.

Mokyklų globėjas l'ėvas J. 
Borevičius įvertino ir pasveiki 
no mokinius atsiekus gražių me 
tiniu veisių, tėvus pagyrė uz jų 
rūpinimąsi, kad vaikams duoda 
ir lietuvi šką švietimą, ir pager 
bė mokytojus, kad jie dirba di 
delį lietuvišką darbą.

Mok. A. Blauzdžiūnas Įteikė 
baigusiems Aušros Vartų mo 
kyklą pažymėjimus, o kun. Bo 
revičius po Lietuvos vaizdų ai 
bumą: K. Ambrozaičiui, A. Bu 
lotai, R. Grybaitytei ir J. Šime 
laitytei; mok. A. Kavaliūnaitė 
Įteikė pažymėjimus, o kun. Bo 
revičius po albujną Rcsemoun 
to mokyklą baigusiems: V. Am 
brozaitytei, R. Lictuvninkaitei, 
N. Gudžiūnaitei ir J. Rudzęvi 
čiūtei-Sakalaitei. P. Rimkevičie 
nė visiems baigusiems prisegė 
po gėlę, o baigusieji savo moky 
tojas ir mokytojus apdovanojo 
gėlėmis.

Lt. Kursų vardu Br. LuKOŠe 
vičienė pasveikino ir palinkėjo, 
kad visi baiguseiji ateitų į Ąu 
gštesniuosius kuisus oaigti lie 
tuviškos gimnazijos mokslų 
kursą.

Po to sekė mokinių keh.no Į 
augštesnius skyrius čeremoni 
ja: A V reng. skyriaus mokyto 
Įa Sės. Loreta Įteikė pažymėji 
mus savo skyriaus mokiniams, 
S. Baršauskienė—pirmojo sky 

šusį patarnauti puikia savo vir 
tuve montrealiečiams, išvyksta 
nt iš miesto arba grįžtantiems, 
— NL Mašinų Fondui atsiuntė 
vieno šėro ekvivalentą čekiu.

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

E ALIS
BAIGIA MOKSLO METUS
riaus mokiniams, J. Jokūbaity 
tė—antrojo sk., Sės. Felicija— 
3 ir 4 skyrių ir Al. Blauzdžiū 
nas 5 ir 6 sk. mokiniams. Be su 
minėtų mokytojų, kun. S. Kul 
bis AV mokykloje moKo liky 
bos ir prancūzų kalbos. Rose 
mounto mokyklos: J. Baltuo 
nienė įteikė pažymėjimus ren 
giamojo sk. mokiniams, E. Na 
vikėnienė — 1 ir 2 sk., J. Blauz 
džiūnas — 3 ir 4 sk., A. Kava 
liūnaitė—5 ir 6 sk. mokiniams. 
Kun. Aranauskas čia mokina ti 
kybos ir prancūzų kalbos.

Visi mokiniai p. Navikėnie 
nei vedant, drauge pagiedojo 
kelias dainas, pabrėžtina, labai 
gražiai ir po to visi mokiniai su 
mokytojais buvo nufotografuo 
ti (atvaizdas bus įdėtas į Nep. 
Lietuvą).

Iškilmės užbaigai visi buvo 
pavaišinti motinų giaziai ir 
skaniai pagamintais užkan 
džiais ir skanėstais, už ką Mok. 
komitetas reiškia didelę pade 
ką tėvams ir patarnavusioms 
nonioms: Bujūnienei, Kazlaus 
kienei, Žukienei, Maliašauskie 
nei ir Makauskienei.

Baigiant šį trumpą aprašy 
mą, reikia suminėti mokytojų 
pageidavimai — kad tėvai pri 
žiūrėtų savo vaikučius, juos pa 
kontroliuotų, ar jie mokinasi ir 
vaikučius patvarkytų, kad jie 
mokytųsi ri nepialeidmetų pa 
mokų, nes mokytojai įsitikino, 
kad mokslo pasisekimas ten 
yra geresnis, kur tėvai savo 
vaikučius prižiūri ir patvarko. 
Bet Mokytojai labai pasidžiau 
gė, kad daugumas tėvų vaiku 
čius gražiai prižiūri, todėl mo 
kslo vaisiai yra našūs.

MONTREALIEČIŲ 
DĖMESIUI

DLK Vytauto klubo Paašlpi 
nės draugijos susirinkimas įvy 
ks šį penktadienį (ne sekma 
dienį), birželio 6 d., 7 vai. va 
karo. Tai bus paskutinis suisrin 
kimas, kurio metu paskutinįkar 
tą galima bus įstoti pašalpinėn 
organizacijos vajaus sąlygomis 
— nemokant įstojamojo mokes 
čio; be to, bus temokami divi 
dendai už 1957 m. ir bus par 
duodami klubo šėiai.
LABAI SĖKMINGAS MONT

REALIO LIETUVIŲ DR 
MOS TEATRO BALIUS

Jis sutraukė pilną A V salę sa 
vo rėmėjų ir vertintojų. Tai bu 
vo ne eilinis balius, nes turėjo 
originalią programą, kokių re 
ta. Tai vis buvo humoristiniai 
dalykai. Iškilmingai į balių at 
važiavo dievaitis Baihas (ir ro 
lėj vykęs K. Veselka) ir visie 
ms parodė kelią prie savo salti 
nių. Sumaniai B. Pūkelevičiū 
tos perfrazuota Maironio bala 
dė „Jūratė ir Kastytis“, kurią 
suvaidino L. Barauskas i: R. 
Simaniūkštis. Originali buvo 
madų paroda, kurioje mode 
liais išėjo tokios „gražuolės“ 
kaip K. Veselka, A. Urbonas, 
R. Simaniūkštis ir L. Baraus 
kas. B. Malaiškiene meistriškai 
pašoko brazilišką šoki, kuriam 
ji tikrai turi profesinį šokėjos
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EDVARDAS 
LANKĖSI WASHINGTONE

ALT vadovybė: L. Šimutis, 
dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla 
buvo nuvykę į Washingtona, 
kur turėjo pasitarimą su Lietu 
vos laisvinimo veiksmais, pa 
darė vizitą valstybės departa 
mentui ir JAV Informacinės 
tarnybos Įstaigai.

DAINININKIŲ 
PASIRODYMAI

Alice Stephens mergaičių an 
sambhs pakviestas birželio 10 
d. dalyvauti Chicagos konser 
vatorijos pavasariniame Kon 
uerte. Šis ansamblis taip pat da 
lyvaus Chicagos konservatori 
jos užbaigimo iškilmėse birže 
lio 15 d. Orchestra Hali patai 
pose.

pasiruošimą. Vyko gyvi šokiai, 
veikė vikriai aptarnaujamas bu 
fetas, pasisekimą turėjusi lote 
rija. Salė buvo papuošta ongi 
naliais piešiniais, kirpiniais ir 
skoningai dekoruota, žodžiu, 
balius bevo originalus, links 
mas ir turėjo geros publikos, to 
del Teatro tikslas atsiektas — 
B. Sruogos „Milžino paunks 
mei“ pastatyti pelno gauta.

P. S. Teatro baliaus loterijo 
je liko neatsiimti šie fantų nu 
meriai: 3, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 
27, 28, 33. Fantus prašoma atsi 
imti šią savaitę adresu: 5977 
Drake St., ties AV bažnyčia. 
„AUŠROS VARTAI“ RAsO:

Ketvirtadienį—Dievo Kūno 
šventė. Iškilmės ir procesija ke 
liama į sekantį sekmadienį. Ket 
virtadienj vakare mūsų bažny 
čioje bus mišios ir vakare 8 v.

Penktadienį — pirmasis mė 
nėšio penktadienis. Mišios bus 
ir vakare 8 vai.; po Mišių birže 
linės pamaldos Kristaus Šir 
dies garbei.

Sekantį sekmadienį sumos 
metu įvyks iškilminga Dievo 
Kūno procesija. Labai prašau 
visų organizacijų atsiųsti savo 
atstovus su vėliavomis dalyvau 
ti šioje procesijoje. Joje daly 
vaus in corpore ir A. V. para 
pijos komitetas.

Tėvas St. Kulbis, S. J., išvy 
ksta pastoraciniais reikalais. 
Montrealin grįš birželio 10 die 
ną.

Norintieji registruoti vaik* 
čius sekantiems mokslo meta 
ms į Holy Cross parap. mokyk 
lą, prašoma tai padaryti iki bir 
želio 6 dienos.

Mūsų seselės jau pradėjo sta 
tybą naujojo vaikų darželio ir 
vienuolyno. Statybai vadovai! 
ja inž. Vyt. Zubas. (AV).
• Vakarienė Jonų ir Jonių pa 
gerbimui yra ruošiama KLK 
Mot. Dr-jos birželio 21 d., šeš 
tadienį, Aušros vartų salėje. 
Veiks bufetas, loterija, bus mu 
zika ir šokiai, — visi kviečiami 
dalyvauti.
• Muz. A. Ambrozailis kelias 
dienas grojo Montrealio valdi 
nėję kino studijoje Vide St. 
Laurent.
• P. Karbūnas iš Toronto ian 
kėši Montrealyje biznio reika 
lais ir tarėsi su keliais toje sri 
tyje dirbančiais lietuviais.
• Kapočius Viktoras, buvęs N. 
L. „štabo“ narys, iš Sudburio 
buvo atvykęs į Montrealj pasi 
imti pas save uošves. V. Kapo 
čius Sudbury turi groserį, nusi 
pirko namus ir yra gražiai pi a 
sikūręs. V. Kapočius apsilankė 
ir buv. savo darbovietėje — N. 
L. ir jai palaikyti paaukavo 10 
dolerių. Ačiū.
• Poškus Simon Robertas gavo 
bakalauro laipsnį ir pradeda 
studijuoti mediemą.

ŠU LA I T I S
MOKINIŲ VAKARAS

Cicero lietuvių parapijos mo 
kyklos kasdieninė lituanistikos 
klasė mokslo metų užbigimui 
birželio 7 d. rengia vakarą, ku 
rio metu bus parodytas 4 vei 
ksmų vaidinimas „Saulenė“.
PAMINKLAS KUDIRKAI
Lietuvių tautinėse kapinėse 

norima pastatyti paminklą dr. 
Vincui Kudirkai. Sudarytas pa 
minklui statyti komitetas.
• Dr. J. Juozapavičius ir dr. J. 
Reinys vadovauja Chicagos ai 
koholikų gydymo centrui (30 
26 So. California Ave.).
• Antano Nako fortepiono mu 
zikos studijos metinis mokinių 
koncertas Įvyks birželio 15 d. 
Jaunimo centre.

• J. Vaitiekūnas, darbo metu 
nukrito nuo kopėčių, persilau 
žė nugarkaulį ir du šonkaulius, 
del to turėjo gydytis ligoninė 
je-
• V. Paznokui Victonjos ligo 
ninėje padaryta operacija.
• Vytauto klube M. Rimkuvie 
nei ir J. Matusevičiui suruoštas 
priešvedybinis pobūvis.
• Sidabrinės sukaktuvės buvo 
suruoštos F. ir A. Sakavičiams. 
Jiems įteiktos vertingos dova 
nos ir linkėta susilaukti auksi 
nio jubilejaus.
• Jacques Cartier tiltas už ma 
šinų pravažiavimą pernai sūriu 
ko 1 milioną 16 tūkstančių dol. 
ir vis dar renka.
• Skerdyklų darbininkai parei 
kalavo pakelti atlyginimus, 
įvesti senatvės pensijas ii ap 
drausti gyvybę. Kreiptasi t vai 
džios tarpininkavimo organus.
• Kas nurodys plėšikus, kurie 
gegužės 3 dienos nakt} išplė 
šė Brockville Trust and Savi 
ng Co, gaus 25.000 dol. prem: 
ją. Plėšikai išsinešė 3,350,000 
dolerių.
• Butų nuomininkai pareiškė 
protestą pries Dujų Kompani 
jos pasiryžimą pakelti dujų 
kainas.
• Pasirodė pinigų „fabrikan 
tai“, kurie platina lalsifikuo 
tus JAV banknotus po 10 do 
lerių. Du aferistai pagauti. Bu 
kite atsargūs su JAV 10 dole 
rių banknotais.
• General ligoninėje pernai gy 
dėsi 17 tūkstančių ligonių.
• Žmonių operacijoms Quobe 
co ligoninės skundžiasi štoko 
ją kraujo, reikalingo sustiprin 
ti operuotiems..
• M. Milienė susirgo ir išėjo 
į ligoninę.

F A R M A
čia pat prie Montrealio

miesto. Atiduodama ant pusės, 
ar kitokiu susitarimu. 4 melžia 
mos karvės ir ūkio įrankiai.

Labai tinka vyresnio amžiaus 
žmonėms bei pensininkams.

Teirautis: T. Subačius, 
3335 Rosemount Blvd., 

Montreal. Tel. RA 2-7081.

PIANINAS 
gerame stovyje parduodamas 

tuojau. Teirautis telefonu 
E L 2297.

PARDUODAMA ARBA 
IŠNUOMOJAMA

f a r m a,
38 mylios nuo Montrealio. 

Trobesiai ir visa farmai reika 
linga mašinerija, daug gyvu 

lių. Namas su baldais.
Teirautis CH 5-2646 

po 6 vai .vak. M. Wm^ky.
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Prenumerata metams:
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Sutvarkykime aukas
. , Quebeco provincijos ministerių

SU IDUI pirmininkas p. Duplesis, prieš
• kurj demonstruoja studentai.

Britų Kolumbijos provincijos 
ministerių pirmininkas 

p. Bennett.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
Aišku, kad garisaire CAPE COD OSTERVILLE Moss, 

kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje
AUDRONĖ

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

(Sav. Dr. Edv. ir M. Jansonas)
* Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios.
* Didelis salionas ir valgomas kambarys, 2 verandos.
* 2 akrų privatus parkas — pušynas.

šiitas atviros jūros Craigville — Long Beach
papludimis, tik 5 min. pėsčiom.

* Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma.
* Kainos tik $ 40—50 asm. per sav. Vaikams iki 10 m.

pusė kainos. Studentams nuolaida.
Pasiekiama traukiniu iki W. Barnstable
(arba Hyannis).
Auto Route 6 iki R. 149 ir tada į Osterville ir iš
Main St. j dešinę j 87 East Bay Rd. vilą „Audrone

Truputį prasivėrus geležinei 
uždangai, atsirado visa eilė nau 
jų reikalų, kurie visus mus, cs 
ančius laisvame pasaulyje, įpa 
reigoja naujiems uždaviniams, 
naujiems rūpesčiams.

Pirmiausia iš už uždangos at 
siliepė seserys ir broliai, esan 
tieji okupuotoje Lietuvoje.Įkan 
din sekė ištremtieji į Sibirą ir 
kitas „plačiosios tėvynes“ ka 
torgas ir „savanoriškus dar 
bus“. Jeigu pirmieji du etapai 
buvo atskirti maždaug metų lai 
kotarpio, tai po dviejų tiktai 
metų pasiektas trečiasis etapas 
— pasireiškė lietuviai Lenkijo 
je, kurie nors ir prasivėrus ge 
ležinei uždangai, — dar buvo 
stipriai prislėgti okupantmės 
letenos ir jiems nebuvo leista 
pasireikšti bent ilgesnį laiką. 
Tačiau dabar jau ir jie išdrįso 
išeiti iš „slėpimosi šarvų“ ir 
šiandienįjie jau atvirai i mus kr 
eipiasi. Ko? — Žinoma—pagal 
bos. Bendra taisyklė už geleži 
nės uždangos tvirtai laikosi jau 
per 40 metų: kas tiktai yra už 
geležinės uždangos, yra būti 
nas visokeriopos pagalbos ir 
paramos. Iš visur ir visų tie pa 
lys prašymai: pirmiausia vais 
tų, o po to — kitų reikmenų, Ii 
gi adatos imtinai.

Šis, Lenkijoje esančiųjų, šau 
ksmas yra mums naujas rūpės 
tis ir naujas uždavinys. Nema 
žiau svarbus, negu anie du ir 
trys, jeigu neužmiršime, kaip 
teigiama, Vokietijoje likusiųjų.

Konstatuokime tvirtą faktą: 
mums, esantiems šiapus geleži 
nės uždangos, reikia rūpintis:

1. Vokietijoje likusiais,
2. esančiais Lietuvoje,
3. ištremtais į Sibirą ir kitas 

Rusijos valdomas sritis,
4. pagalbos ašukianičais iš 

Lenkijos ir
5. pas save esančiais, pateku 

siais į įvairius sunkumus.

Didžiai Gerbiamai
RAŠYTOJAI IR AKTOREI

BIRUTEI PŪKELEVICIŪTEI, 
jos mylimai Motinai netikėtai mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
Br. ir J. Malaiškos.

ŽAIDYNĖS HAMILTONE...
Atkelta iš

liau. Išvargę nuo pirmų rungty
nių ročesteriečiai, pralaimi Auš 
rai 61 :47, nors pirmą kėlinį už 
baigia savo naudai 26.27. Čia, 
puikiais deriniais sužiba „vete 
ranas" V. Grybauskas ir jaunas 
Grėbliūnas. Tokiu būdu, vyrų 
krepšinio finalą pasiekia Tcron 
to Vytis ir Toronto Aušra. Ir 
Jeigu kiek didesne laime vytie 
čius lydėtų, čia vyktų didelė 
staigmena, nes Aušra laimėjo 
rungtynes tik trijų taškų skir 
tumu — 57 :54, Vytiečiai antrą 
kėlinį išsprendė savo naudai 
(31:19), tačiau jo neužteko,, 
pralaimėtų taškų padengimui 
pirmame kėlinyje. Moterų krep 
šinis, tai dar vienas laimėjimas 
Toronto Vyčio komandos 
prieš neblogai pasirodžiusias 
Hamiltono Kovo krepšininkes. 
Nors pirmas ketvirtis baigėsi 
lygiomis (6:6, tačiau antrame 
ketvirtyje, torontietes atsiplė 
šia iki 14:7 ir užbaigia įimgty 
nes 35:14 savo naudai. Bilda 
mos techniškai ir fiziškai stip 
resnės už jaunas, bet ambicin 
gas hamiltonietes, jos dar kai 
tą įrodė, kad šiame žemyne iš

Uždavinys didelis ir tiek 
svarbus, kad jo patenkinimas 
yra būtinas rimto vertinimo ir 
rimto sprendimo. Tai yra visų 
lietuvių uždavinys, ne kurios 
nors vienos organizacijos.

Ligšiol šios sritys buvo rūpi 
narnos susiskaldžiusių jėgų ir 
pastangų. Plačiau oepasireiš 
kiąs tiktai BALFas, plačiau iš 
šakojęs savo organizacinę veik 
lą. Kiti dirbo daugiau partiza 
niškai, besivaduodami gera va 
valia. Bet dabar to jau maža. 
Yra būtinas tvirtai organizuo 
tas veikimas. Be to — cenlrali 
zuotas. Centralizacijos reikalau 
ja planingumas. Todėl visų pir 
ma JAV ir Kanados lietuviams 
šiuo reikalu yra būtina suir.cgz 
ti artimesnius ryšius ir subend 
nnti veikimą. Jeigu šalpos oi 
ganizacijos turės ir atskirus 
vardus (geriau būtų ir bendrą 
vardą naudoti), tai veikimas tu 
retų būti bendras. Tiekimas gi 
gėrybių — eitų per vieną BAL 
Fo kanalą. Tuo būdu būtų at 
siektas tikslas, kad visur ir vi 
siems pagalbos reikalingiems 
būtų žinomas vienas adresas ir 
būtų išvengta labai nenaudingų 
lygiagrečių, šalintinų ir morali 
ne prasme. Žinoma, išimtis bus 
privatus pagalbos būdas. Vieša 
sis gi bus labai racionalu ir vi 
sapusiškai naudinga nukreipti 
per vieną kanalą, kuriuo begali 
būti BALFas.

Ir ne tiktai tiekimas, bet ir 
gėrybių rinkimas turėtų eiti 
bendra tvarka ir bendrais pot 
varkiais, kad ir aukotojai pri 
prastų prie tos tvarkos ir prie 
jos prisitaikytų.

Klausimas pribrendęs visiš 
kai ir jis atidėlioti toliau nega 
Įima. Jeigu, kaip patarlė sako: 
Vox populi — vox Dei, tai la 
bai būtų pageidautina, kad pla 
čioji visuomenė pasisakytų 
šiuo, tapusiu opiu, klausimu.

J. Kardelis.

7 puslapio, 
lietuvaičių tarpo konkurenčių 
neturi...

Stalo tenise torontielės Kas 
peravičiūtė ir Urbonaitė gan 
lengvai įveikia Hamiltono ats 
toves — Z. Rickienę ir L. Vii 
bickaitę (3:0), tuo tarpu vyrų 
susitikimas — Toronto Vytis 
ir Detroito Kovas jau kieta ko 
va, pasibaigusi torontiečių lai 
mėjimu 5 :3. Hamiltonas sveiki 
na laimėtojus — Toronto Vytį 
ir Toronto Aušrą, linkėdamas 
iškovotomis gražiomis taurėmis 
Hamiltone, siekti dar didesnių 
laimėjimų Kanados ir JAV kr 
aštuose.

Sekmadienį, Hamiltono VA 
V parapijos salėje, komandos 
šachmatų meisteris hamiltonie 
tis P. Vaitonis davė simultaną. 
Dalyvavo 15 dievaitės Kassos 
gerbėjų. Mūsų meisteris laimė 
jo 12 partijų, vieną pialaimėjo 
(prieš jauną hamiltometį E. 
Petrušaitį) ir dvi sužaidė lygio 
mis (Sirutis iš Toronto ir Bal 
sys iš Detroito). Lauko teniso 
rungtynėse, susitiko Rocheste 
ris ir Hamiltonas. Ypač graži 
kova vyko tarp V. Grybausko

Anapus geležinės uždangos
„SPAUDOS DIENA” LIETUVOJE

Paspausti žmones, kad dau 
giau dirbtų, nepakeliant atlygi 
nimo už darbą, Lietuvos oku 
pantas sugalvoja visokių išmis 
lų. Tuo tikslu sugalvota „spau 
dos diena". „Tiesa“ vedama 
me" rašo: „Tarybiniam laikraš 
čiui pirmaeilis reikalas visada 
yra kova už partijos planų įgy 
vendinimą“. Ir kaip pavyzdį 
nurodo: „Štai Tauragės rajone 
nematyti padėties gerėjimo že 
mės ūkio artelėse, o rajono 
laikraštis „Tarybinis žodis“ 
maža teparodo susirūpinimo 
esama padėtimi, laikraštyje per 
nelyg maža kovingos kritinės 
medžiagos“... Atseit, „Tarybi 
nis žodis“ turi eiti kolchozinio 
dvaro urėdo pareigas ir plakti 
žmones, kad jie nepakankamai 
dirba.

O tiems, kurie „akamonų“ 
pareigas eina atsidėję, „Augš 
čiausios tarybos preizdiumas“ 
įsaku apdovanojo „gaibės raš 
tais“ (tas, mat, nieko nekaino 
ja) 67 pavarovus, kulių tarpe 
visas trečdalis nelietuviškų pa 
vardžių. Mat, okupantas yra pa 
statęs lietuvių pavarovais savo 
žmones, ne lietuvius. Aišku!

taigos nepagamino siurblinės, 
kuri tą vandenį varinėtų... O 
tuo tarpu Antakalnyje statomi 
nauji namai, kurie neturės savo 
katilinių ir bus būtini to centra 
hzuoto šildymo. Tat sovietinė 
netvarka viešpatauja. Bet... yra 
įau pripažinta taisyklė, kaa „so 
vietija tiktai netvarka ii laiko 
si“. . .

DU ŠILUMINIAI 
ŠALTINIAI

Jau seniai kalbama, kad Vii 
nius turės dujų sistemą. Ji iak 
tinai Vilniuje veikė visą laiką. 
Dujų gamykla Vilniuje veikė 
nuo senų laikų, dar iš carinės 
okupacijos laikų. Bet dabai kai 
bama apie „pigias dujas", ku 
rios būsią atvestos į Vilnių. Tat 
Vilniuje susidarys „šiluminė 
lygiagretė“. Vėl susidaro pai 
niava, kuriai, svarbiausia, nėra 
ir sprendimo. Miesto savivaldy 
bės atstovai, kurie turi darbus 
planuoti ir vykdyti, dar nesu 
geba apskaičiuoti, kuri sistema 
bus praktiškesnė ir kuri piges 
nė... O įrengimus jau daro. 
Tai dar vienas sovietinės ne 
tvarkos faktas.

TERMOFIKAVIMAS 
VILNIAUS

Vilnius termofikuojamas — 
yra stotis, kuri gamina karštą 
vandenį ir išskirsto jį vamz 
džiais į atskirus gyvenamus na 
mus. Ši priemonė — centrali 
zuotas namų šildymas — turi 
pigiau kaštuoti, nes atkristų 
kiekviename name katilinių 
įrengimas ir jų aptarnavimas.

Bet, kaip sovietinėje betvar 
kėje yra įsigalėję, kur tiktai ru 
sai valdo, ir Vilniuje viešpatau 
ja netvarka. Įvairios įstaigos 
viena kitą kaltina, o „vežimas“ 
taip ir tūno įklimpęs. Nutiesti 
jau magistraliniai vamzdžiai, 
bet nėra sujungimų su namais, 
o nėra sujungimų, nes kitos įs

NAUJA LIETUVIŠKA VILA 
„AUDRONĖ-’ CAPE COD

Dr. Eduardas ir Marija Jan 
šonai iš New Yorko pirko ir 
naujai įrengė ir nuo šių metų 
birželio 1 dienos atidaro lietu 
višką vasarojimo vilą Audronė 
Osterville Cape Cod Mass.

Vila yra apsupta 2 akrų pri 
vataus parko-pušyno ir prie 
pat geriausio if šilto atviros jū 
ros Craigville-Long Beach pa 
pludimio, vos 5 min. kelio pės 
čiom. Duodamas geras lietuviš 
kas maistas. Kainos 40 —50 
dol. asm. į sav. Vaikams pusė 
kainos. Studentams nuolaida.

Kreiptis: Audronė Dr. E. 
Jansonas, 87 East Bay Rd., Os 
terville, Cape Cod, Mass., U. 
S. A.

ir G. Paltaroko, pasibaigusi pir 
mojo laimėjimu 3:1. Vienu žo 
džiu, žaidynės pavyko puikiai, 
nors žiūrovų salėje galėjo būti 
kiek daugiau, bent pusė tiek, 
kiek dalyvavo vakare paiengi 
me, kada net pritrūko staliukų.
Spėjama,kad dešimties metųgy 
vavimo sukaktį Hamiltono Ko 
vas atšvęs šiaurės Amerikos 
Lietuvių Žaidynėmis, kurios nu 
matomos pravesti kitų metų pa 
vasarį Hamiltone. O tam sąly
gos yra labai geros, nes beveik, 
vienoje vietoje yra šešios 
puikios salės. Lauksime! K. B.

PRADĖJO TURIZMĄ
Iš Vilniaus Kirtimų aeiosto 

ties lėktuvu išskrido į Odessą,
32 Lietuvos turistai, kurie iš 
ten laivu Gruzija keliauja ap 
link Europą. Jie aplankysią 
Stambulą, Atėnus, Neapolį, Ro 
mą, Sorento ir Kapri salas. Pa 
ryžių, Briuselį, Helsinkį ir po 
29 kelionės dienų atvyks į Le 
ningradą. Išvykusiųjų tarpe 
yra Vilniaus šiluminės elektros 
centrinės katilinės darbuotojas 
P. Vadopalas, Radvyliškio M T 
S vyr. inž. P. Miseika, Raseinių 
teisėjas A. Savickas, Kauno ry 
šių kontoros inž. A. Jastrems 
kienė ir kt.

MO^TfREAL
AUŠROS VARTAI“ RAŠO:

Montrealio šv. Jono dr-ja pa 
kvietė ir mūsų parapiją daly 
vauti didingame šv. Jono para 
de. Tuo reikalu visuomenės ats 
tovų posėdyje dalyvavo Tėv. 
St. Kulbis, red. J. Kardelis, 
dir. D. Jurkus ir kleb. Tėv. Bo 
revičius.

Nuoširdžiausiai dėkojame po 
niai Emilijai Motičienei už gia 
žią raudoną kapą, paaukotą 
mūsų bažnyčiai; ponams Jonui 
ir Onai Ūsams už menišką pas 
tovą amžinos ugnies lempai 
prie altoriaus; ponų Lukošių 
šeimai už gėles Marijos alto 
riui.

Tradicinės birželinės pamal 
dos Aušros Vartų bažnyčioje 
šiokiadieniais bus rytais po 8 
vai. Mišių ir sekmadieniais tuo 
jau po sumos.

Archit. V. Zubas vadoavus 
Seselių naujo vaikų darželio 
statybai.

L. K. Moterys plačiai užsi 
mojo gražiam tradiciniam Jo 
ninių baliui, kuris įvyks birže 
lio 21 dieną vakare.

Maldos apaštalavimo inten 
nija birželii mėnesiui: melstis 
už teisingumą ir taiką arabų gy 
venamuose kraštuose (AV).
• Atšylant orui, daugelis mo

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
SEIMO IR PARENGIMŲ TVARKARAŠTIS

O. K. nustatė sekantį Seimo 
ir ta proga vykstančių parengi 
mų tvarkaraštį: Rugpjūčio 27 
d. 7.30 v. V. Org. Komiteto pri 
ėmimas Seimo atstovams.

Rugp. 28 d. 3 v. p. p. meno 
parodos atidarymas Riverside 
muzėjuje, 5 v. p. p. kamerinės 
muzikos koncertas ten pat.

Rugp. 30 d. 3 v. p. p. iškil 
mingas Seimo posėdis Statlerio 
viešbutyje, 9 v. v. linksmavaka 
ris ten pat.

Rugp. 31d. 10.30 v ryto iš 
kilmingos pamaldos Šv. Fatri 
ko katedroj, 2 vai. p. p. dainos- 
-muzikos koncertas Carnegie 
Hali salėje, 6 v. v. banketas St 
atlerio viešbutyje.

Seimo darbo posėdžiai vyks 
rugp. 28 ir 29 dienomis.

STUDIJINIAI PRANEŠIMAI 
PLB SEIME.

Seimui bus pateikta visa eilė 
išsamių pranešimų, nušviečian 
čių dabartinę mūsų tautos pade 
tį išeivijoj ir okupuotame kraš 
te.

Pranešimus ruošia: V. Mei 
lūs — PLB organizaciniai kiau 
simai, St. Barzdukas — Tauti 
nės bendruomenes išsilaikymo
galimybės ii priemonės, J. Ka 
jeckas — Laisvojo lietuvio pa

Lietuvos turistų ekskursija į 
Kanadą, pernai projektuota, ati 
dėta neribotam laikui, nes iš 
Kanados Lietuvos okupantas 
gavęs žinių, kad kanadiečiai, at 
silankę Lietuvoje, sugrįžę pa 
skleidę labai prastų apie Lietu 
vą žinių ir sugadinę turistinius 
reikalus. . .

Dėl tos pat priežasties ir pro 
jektuotoji nauja kanadiečių ek 
skursi ja į Lietuvą taip pat ati 
dėta. . .

ntrealiečių savaitgaliais jau is 
vyksta į vasarvietes. Pp. Lėk 
niekai, kurie pastoviai talkina 
Nepriklausomai Lietuvai kas 
pirmadienis, jau tiesia gaires 
į Vale David kur tun gražų 
xasarnamj prie Golden Lake.

Sūnų ir dukterų draugijai 
Montrealyje suėjo 30 gyvavi 
mo metų. Jos pirmininku da 
bar yra p. Jonušis.
• Kovai su alkoholizmu Mont 
realy veikia draugija. Jos pas 
tangomis 195 7 metais pagy 
dyta apie 500 asmenų, turėju 
siu palinkimą į alkoholizmą.
• Moterų talkos daromos ir 
universitetinėje Montrcaho Ii 
goninėje — Royal Viktorija. 
Jos kavinėse 500 motei ų uova 
nai dirbo 11,200 valandų ir h 
goninei davė 43 tūkstančius 
dol. pajamų.
• Pp. Lukoševičiai, neseniai į 
Kanadą atsikėlę iš Australi 
jos, dabar ruošiasi persikeli i 
JAV.
• Montreolio universiteto rėk 
torius L Lusier nusiskundė f i 
nansiniais sunkumais. Kaip 
žinoma, Quebeco premjeras ne 
nriima federalinės valdžios siū 
lomos paramos ir pats univer 
sitetų neparemia. 

reigos ir galimybės dalyvauti 
Lietuvos išsivadavime, Dr. St. 
Bačkis — Lietuvos valstybės 
tarptautinė teisinė ir politinė 
padėtis.

Be to pranešimus, kurie nu 
švies dabartinę okupuotos Lie 
tuvos ir pavergtosios tautus da 
lies padėtį, ruošia: A. Vaičių 
laitis, Pr. Skardžius, L. Damb 
riūnas, Tėv. V. Gidžiūnas, Pr. 
Vainauskas, J. Audėnas, ir Dr. 
A. Trimakas.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS- 
-DAINOS KONCER1AS 

SEIMO PROGA
Koncerto rengimo klausimas 

prieš kurį laiką buvo patfkęs į 
sunkumus. Dabar paaiškėjo, 
kad šis koncertas Carngie Hali 
salėje PLB Seimo metu tikrai 
įvyks. Jame dalyvaus šie žino 
mi savo pajėgumu chorai: Čiur 
lionio ansamblis, vad. A. Mi 
kulskio, Pirmyn choras, vad. 
Steponavičiaus, Varpo choras, 
vad. St. Gailevičiaus. Dainavos 
choras, vad. St. Sodeikos. Taip 
nat numatoma, kad dalyvaus so 
listai: Krištolaitytė, Stėnų užie 
nė, Baranauskas, Brazis u Žu 
kas — vargonai. Be to dalyva
us apie 50 asmenų simfoninis 
orkestras.

DR. ST. DAUKŠAI 
50 METŲ

Š. m. balandžio 30 d. advo 
katui Dr. St. Daukšai, kuris 
pastoviai gyvena Montrealy, 
sukako 50 metų amžiaus. Or. 
Daukša yra kilimu žemaitis, 
ten jis baigė ir gimnaziją. Ka 
une jis tarnavo valstybės kont 
rolėje ir vėliau užs. įeik. M- 
jos centre. Baigė VDU teisių 
fakultetą ir tėliau Paryžiuje 
Sorbonos universitete doktori 
zavosi. Tremties metu jis pade 
jo savo tautiečiams užtarda 
mas juos prieš Prancūzijos ka 
rinę valdžią, kuri veikė Austri 
joje ir Vokietijoje. Kl. G.

SKELBIAMOS LAUKO 
TENISO VARŽYBOS

Kanados sporto apygardos 
pavedimu komandines lauko te 
niso varžybas dėl Toronto Lie 
tuvių Namų taurės praveda T. 
L. SK. „Vytis“. Šios varžybos 
bus tiktai vyrų klasėje ir yra 
skaitomos liet. Žaidynių dalimi. 
Du žaidėjai gali sudaryti ko 
mandą. Pirmenybės įvyks birže 
lio 7—8 d., Toronte — Lake 
shore teniso aikštėse. (Lake 
shore Blvd. — Dowling Ave.). 
Pradžia 9 :30 ryto birželio 7 d. 
—šeštadienį. Burtai traukiami 
žaidimo vietoje 5:15 dalyvau 
jant komandų kapitonams. Re 
gistracijos mokestis — $ 6.00 
vienai komandai. Bus žaidžia 
ma Slazinger firmos sviedinu 
kais. Prašytume komandas re 
gistruoti iš anksto šiuo adresu : 
T. L. S. K. „Vytis“ — c. o. Pra 
nas V. Gvildys 25 D'Arcy St., 
Toronto 2B, Ontario. Vytis.

PAJIESKOJIMAl
— Pajieškau dėdę Kulboką 

Viktorą s. Juozo, kilusį iš Vii 
kaviškio ap„ Alvito vai., Kūme 
čių kaimo, dingusį per II pa 
saulinį karą. Gerbiamieji, jei 
gu kas žinot jo likimą arba, kur 
jis yra, malonėkite parašyti: J. 
Kulbokas, R. R. 2, Ruthven, 
Ont. Canada.
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Padėkime akliesiems praregėti
Šiais neramiais, visokiu jaudi 

nančių naujienų ir išradingai 
siais bauginančių naujenybių 
laikais, — tarpkontinentinių 
vairuojamųjų raketų ir Žemės 
satelitų eroje, mes prisiskaito 
me ir prisiklausome visokių fan 
tastiškų istorijų, visokių gan 
dų, spėliojimų ir nuomonių.

Daugelis iš mūsų, jau apie 
dešimtmeti Įsikūrę ir gyvenda 
mi Š. Amerikoje, neišvengiamai 
skaitome ir sekame vietinę ang 
liškąją spaudą, o taip pat susi 
tinkame — santykiaujame su 
vietiniais senais šio krašto gy 
ventojars. Čia ir prasideda mu 
ms, ypač tiems, kurie dar save 
skaitėme tremtiniais - komuniz 
mo aukomis ir savo rūšies buvu 
sios nepriklausomos Lietuvos 
„ambasadoriais“, vedąs Į misi 
vylimą nuomonių skii tingu 
mas.

Kadangi viešąją nuomonę ia 
bai padeda sutormuoti vietine 
spauda, tai pavartę vietinės, 
ypatingai probritiškos spaudos 
puslapius, mes atrasime tokių 
nuomonių ir teorijų, su Kurio 
mis negali sutikti ne tik rnes, 
tremtiniai—komunizmo aukos, 
bet ir kiekvienas objektyviai ir 
bešališkai galvojąs žmogus. Ne 
galima sakyti, kad vadinamoji 
„probritiškoji linija“ yra visur 
klaidinga ar visur nepriimtina. 
Atvirkščiai, kai kur mes atrasi 
me labai objektyvių ir giažių 
pasisakymų ir nuomonių, ypač 
kur atvirai ir teisingai pasisako 
ma prieš tą didžiąją pasaulio ne 
laimę - komunizmą, atidengia 
ma komunizmo žiaurumai ir 
tikslai ir t. t.

Tačiau kai kurios vietines sp 
audos teorijos ir įtikinėjimai 
yra ne tik visai nesuprantami, 
bet ir gryna neteisybė ar nesą 
monė.

Ar gali būti suprantamas vie 
tinės spaudos kapojimas ir vie 
šas neapykantos reiškimas J. 
A. Valst. sekretoriui J. F. Dul 
les. Juk visoje Š. Amerikoje ma 
ža tokių asmenybių, kurios, 
taip gerai kaip jisx pažintų ko 
munizmą, komunizmo tikslus 
ir strategiją.

Toliau, pavyzdžiui, paimki 
me probritiškąją spaudą komu 
nistinės Kinijos pripažinimo ir 
i Jungtines tautas įsileidimo 
klausimu, tai kai kurie akli ir 
„užrištomis akimis britų lini 
jos sekėjai“ dabai tinę J. A. V. 
politikos liniją ir raudonosios 
Kinijos nepripažinimą su pasi 
gardžiavimu vadina „paslėptos 
smėlyje galvos“ (bury head in 
sand) politika! Juk kas užrišto 
mis akimis seka britų politiką, 
tai negali ne tik pats savęs, o 
tuo labjau ir kitų matyti.

Žinoma, čia į viską žiūrima 
pro sau pritaikintus ir „praktiš 
kūmo akinius“. Juk mums yra 
ne tik keista, bet ir pikta Kiau 
sytis, kai amerikiečiams primi 
nūs Rytų Europos vals 
tybes, jie atkerta, kad tai yra 
Sovietų Sąjungos vidau., reika 
las ir kad patys Rytų Europos 
žmonės laisvu noru nubalsavę 
prisijungimą prie Sov. Sąjun

gos. Juk tai yra begėdiškas me 
las.

Štai, neseniai, Šaulį Ste, Ma 
rie, On t., mieste Prancūzijos 
ambasadorius Kanadai, Fran 
cois Lacoste, skaitė paskaitą 
apie Alžyrą, kur pabrėžė, kad 
dauguma musulmonų Aižiojoje 
nori, kad prancūzai ten pasilik 
tų, kad Prancūzijai pasitraukus 
iš Alžinjos, ten pasidarytų bai 
sus chaosas, kad tas pats žodis 
Alžirija niekuomet nebuvo nie 
ko daugiau, kaip geografiškas 
pavadinimas ar išsireiškimas ir 
t. t. Pakvieskjmt paskaitininku 
ar paklauskime Alžirijos nacio 
nalistų atstovo nuomonės, tai iš 
gilsime visai priešingą ir atvir 
kščią istoriją?!

Mes traukome pečiais, stebi 
mės ir nesuprantame tokių mū 
sų lietuvių žmonių, kuiie spau 
doje juokiasi iš mūsų, kurie sa 
ve vadiname tremtiniais ir „aša 
ras liejame“ dėl pavergtos Lie 
tuvos.

Panagrinėkime kitos rūšies, 
dar aklesmų mūsų tautiečių ka 
tegoriją. Tai bus mūsų paraudo 
navę tautiečiai, kurie nėra, 
kaip mes, komunizmo aukos, 
bet yra komunistinės propagan 
dos aukos. Daugelis iš jų Š. 
Amerikon atvykę jau prieš ke 
liasdešimt metų, gerai įsikūrę 
ir praturtėję. Šie žmonės komu 
nizmo nėra matę, nepažinę, bet 
komunistine propaganda labjau 
įtikėję negu mūsų tremties sp 
auda ar tais savo tautiečiais, ku 
rie dabar daug vėliau atvyko Š. 
Amerikon pabėgę nuo komuniz 
mo ir patys tą pasaulio nelai 
mę yra matę ir savo kailiu iŠmė 
ginę.

Jau apie dešimtmetis praėjo 
nuo to laiko, kada mūsų tremti 
niai pradėjo Š. Amerikoje didės 
niais skaičiais kurtis. Per tą de 
šimtmetį, atrodo, mūsų tremti 
nių remiamoje spaudoje buvo 
pakankamai medžiagos teisin 
gam ir objektyviam vaizdui 
apie Lietuvos okupaciją susida 
ryti, komunizmo baisumams, 
smurtui ir apgaulėms atidengi 
ir komunistinės propagandos 
skleidžiamiems melo dūmams 
išsklaidyti. Be to, daugelis tū 
mūsų paraudonavusių tautiečių 
susitinka su tremtiniais — ko 
munizmo aukomis ir buv. nepri 
klausomos Lietuvos savo rū 
sies „ambasadoriais“, iš kurių 
jie galėtų daug ką sužinoti ir 
praregėti.

Tačiau dideliam apgailestavi 
mui tenka pripažinti, kad tik 
dalis mūsų tautiečių, komunis 
tinės propagandos aukų, atsi 
verte, praregėjo ir pradėjo vis 
ką matyti tikroje šviesoje, o lak 
tus vadinti tikraisiais vardais. 
Būtų daugiau suprantama, jei 
gu šie mūsųparaudonavę tautie 
čiai būtų vargšai, gyvenimo ar 
likimo labai nuskriausti žmo 
nės, nes tokiuose žmonėse ir 
skurdžiame gyvenime komuniz 
mo propagandos sėklos grei 
čiausiai prigyja, tačiau čia yra 
visai priešingai.

Mes sutinkami gerai jsigyve 
nusius ir turtingus emigrantus, 
turinčius pelningas farmas, ho

St. Catharines šeštadieninė mokykla pabaigė mokslo metus ir 
atminčiai nusifotografavo. Paskutinėje eilėje tiečia iš kairės 

yra mokyklos vedėja Ponia J. Navasaitienė.

telius ar kitokius biznius. Ne 
šykštūs jie žmonės ir net paau 
koja lietuviškiems reikalams ar 
spaudai, nors daugelis skaito ir 
lietuviškąją komunistinę spau 
dą ir iš ten „išmintį“ semiasi. 
Tačiau tik pradėksu tokiais tau 
tiečiais kalbėtis apie Lietuvos 
okupaciją, apie komunizmą ar 
panašiomis temomis, tai pasi 
junti susidūręs su viasi aklu fa 
natiku — komunizmo propa 
gandos auka, su kuriuo ginčą 
vesti nėra prasmės, joki argu 
mentai, joki įrodinėjimai šios 
rūšies neregiams nereiškia.

Visai netolimoje praeityje, 
šias eilutes rašančiam teko susi 
durti su vienu tokiu iš viršpa 
minėtos kategorijos — turtin 
gu, bet visiškai aklu tauteičiu- 
-senu Kanados emigrantu.

Esti labai įdomu su seniau įsi 
kūrusiais pasikalbėti apie kuri 
mąsi, apie buvusią depresiją, 
apie senus laikus Lietuvoje ir 
einamaisiais politikos klausi 
mais jų nuomonę sužinoti.

Aš atsimenu kokį neišdildo 
mai puikų įspūdį paliko man pa 
sikalbėjimas su Š. Amerikoje ži 
nomu tautiečiu J .J. Bačiūnų. 
Bet neseniai teko kalbėtis su 
visai priešingos kategorijos tau 
tiečiu, su kuriuo pripuolamai te 
ko susipažinti ir kuris yra aiški 
komunistinės propagandos au 
ka.

Jau keletas metų stebiu šį 
tautietį, dažnai besilankantį 
mūsų mieste. Jis jau kelios de 
šimtys metų yra įsikūręs Kana 
doje ir jau eilė melų yra vieno 
Š. Ontario hotelio savininkas.

Sutikus ne ir mažai pažįsta 
mus tautiečius, o dažnai ir visai 
nepažįstamus žmones, jis gera 
širdiškai vaišina. Labai jis mė 
gsta kalbėti apie š. Amerikoje 
buvusius depresijos laikus ir įsi 
tikinęs, kad toki lakai tuojau 
vėl sugrįšią, o iš jo kalbos dar 
susidaro įspūdis, kad šis tautie 
tis lyg ir pavydi matydamas ge 
rai įsikūrusius neseniai atvyku 
sius tremtinius, kurie jau dau 
gelis spėjo įsigyti nuosavus na 
mus, farmas, automobilius ar 
susitaupyti apvalias sumas pi 
nigų.Pasirodo, kad šis tautietis 
kūrėsi Kanadoje tais sunkiais 
laikais ir yra bandęs įvairių dar 
bų, bei biznių, bet vis nesėkmin 
gai tol, kol nusipirkęs hotelį. 
Pavadink šį tautiet} ponu, labai 
užsigauna. Bandžiau aš jam aiš

kinti, kad draugais Lietuvoje 
vadindavo tik draugai. Jis ne 
nori to suprasti. Gerai, kad su 
radome išeitį nesivadinti nei po 
nais, nei draugais, bet tautie 
čiais. Viskas būtų gerai, jokių 
didesnių ginčų ar nuomonių 
skrirtumo nėra tol kol pasikai 
bėjimuose su juo neliečiama bu 
vusi nepriklausomoji Lietuva. 
Jis puola Smetonos diktatūrą. 
Pasakiau, kad Staliną, Ciiruš 
čiovą ir Hitlerį mes galime va 
dinti kraugeriais, o ne buvusį 
Lietuvos prezidentą. Nenoriai 
klausėsi mano kalbos šis tautie 
tis ir tuojau iššoko su klausiniu 
— kodėl A. Smetona laikęs 60. 
000 kariuomenės, ar ne Lietu 
vos žmonių skerdimui?!... Atsa 
kiau, kad neprikl. Lietuvoje te 
būdavę apie 20.000 karinome 
nės, apie kurios reikalingumą, 
atliktus darbus ir reikšmę jau 
net perdaug buvo kalbėta, gin 
čytasi ir spaudoje rašyta. Aš pa 
brėžiau, kad Lietuvos kariuo 
menė žmonių neskerdusi, o bu 
vusi mūsų tautos mokykla Čia. 
raudonasis tautietis nutraukė 
mano kalbą ir pasakė, kad nuo 
to „kraugerio Smetonos“ jis pa 
ts iš Lietuvos pabėgęs. Aš atsa 
kiau, kad nepriklausomos Lie 
tuvos laikais, visi kurie norėda 
vo išvykti užsienin, tai ir išvyk 
davo, ko negali padaryti dabar 
komunistų vergijoje esantieji 
Lietuvos žmonės. Toliau mūsų 
ginčas pasidarė visai neįmano 
mas. Patarčiau aš jam pirmiau 
paskaityti dvi Š. Amerikoje ru 
sų — pabėgėlių nuo komuniz 
mo — parašytas knygas. Tai 
Victor Kravchenko knyga „I 
chose freedom“ u atominių šni 
pų tinklą Kanadoje sutriuškinu 
šio Igor Gouzenko knygą „The 
Fall of a Titan“ (laimėjusi 1954- 
m. Kanados general gubernato 
riaus literatūros premiją). Pa 
skaitę šias knygas, neregiai, te 
gul palygina gyvenimą su vi 
sais baisumais komunistinėje 
santvarkoje su gyvenimu N. L- 
tuvoje ir laisvame pasaulyje. 
Gerai su komunizmu supazindi 
na JAV F. B. I. departamento 
direktoriaus J. Edgar Hoover 
knyga „Masters of Deceit“, 
Tie tautiečiai, tremtiniai — ko 
munizmo aukos, kurie panašių 
„neregių“ ar komunistinės pro 
pagandos aukų susitinkate ir 
nenorite ar nesugebate vesti 
ginčų, tai nupirkite ar tekomen

........ - -to-———.....—

Naujų kelių šalpai bejieškant
Išemigravę į įvairius kraštus 

ir jau stipriau įsikūrę, mūsų 
tautiečiai, atrodo, vis mažiau 
beprisimena kitus savo tautie 
čius, palikusius skurde. Pavyz 
džiui, V. Vokietijoje pasilikę 
lietuviai, kurie daugumoje dėl 
silpnos sveikatos negalėjo iš 
emigruoti į materialiniam gyve 
nimui patogesnius kiastus, tvir 
tina, kad juos pažįstamieji is už 
jūrio jau beveik visai užmiršę. 
Pradžioje esą atsiųsdavę ir siun 
tinių ir kokį dolerį į laišką kart 
kartėmis įdedavę, o dabar jau 
ir per didžiąsias šventes, netik 
materialinės paramos nesutei 
kia, bet net ir laiškų neparašo... 
Kaip paradoksaliai visa tai sk 
amba: kai emigravusieji į užjū 
rius vis stipriau įsikuria, tai var 
ge palikusius, lyg susitarę, vis 
labjau užmiršta. Kai kam gal 
atrodo, kad V. Vokietijoje liku 
siems jau nebloga, nes ten gy 
venimas labai pagerėjęs; V. Vo 
kietija savo gerove pralenkiau 
ti visas Europos valstybes. 
Taip, V. Vokietijoje gyveni 
mas labai pagerėjęs ir dar ge 
rėja, tačiau tik tiems, kurie dir 
ba, kurie yra pajėgūs. Per ke 
lėtą paskutiniųjų melų dauge 
lio kasdieninio vartojimo pre 
kių ir maisto kainos V. Vokie 
tijoje žymiai pakilo. Tai nesuda 
ro didelio rūpesčio dirbantiesie 
ms, nes jiems atlyginimai per 
tą patį laiką proporcingai dar 
labjau pakilo. Tačiau priešingai 
yra su bedarbiais — besveika 
čiais, nes jiems taikoma valsty 
bės pašalpa daugumoje liko ta 
pati — labai mažytė. O lai reiš 
kia, kad skurstantiems skurdas, 
prekėms ir maistui pabrangus, 
dar labjau padidėjo — tai lie 
čia ir daugumą likusių lietuvių. 
Jei ir pažįstamieji užjūriuose 
juos jau užmiršo, tai jų būkle 
tikrai nepavydėtina. Vienintelę 
paramą ir drauge paguodą jie 
ms vis dar teteikia BALFas.

Galima dalinai suprasti ir šel 
pėjus: per eilę metų pabodo jie 
ms Vokietijoje likusieji. Juo 
lengviau jiems dabar paisteisin 
ti, kai atisrado galimybė siųsti 
siuntinius į Lietuvą. Siunčia į 
ten siuntinius giminės, siunčia 
ir pažįstamieji. Visas kraštas 
begaliniam varge, žmones be 
veik visi ligoti. Oi, kiek uaug 
ten reikia įvairiausios paramos! 
Tačiau ne visi likuseji krašte 
turi užjūriuose — laisvuose Va 
karuose giminių ir pažįstamų, 
iš kurių gauna paramos; daugu 
ma negauna... Ir čia BALFas 
pirmoj eilėj jieško kaip ik to 
kių, kurių niekas nesušelpia; ir 
jiems BALFas lieka galbūt vie 
nintele paguoda.

BALFo siuntos pasiekia ir 
Sibiro taigose išblaškytuosius 
mūsų kankinius; ir ten nevie 
nam nušluostyta ašara, sustip 
rinta sveikata, gal gyvybė iš 
gelbėta.

O štai, dar visai neseniai pra 
sivėrė ir Lenkija, ypač joje 
•esąs Suvalkų trikampis. Kiek

daug ten taurių lietuvių! Net 
nuostabu: materialinį skurdą 
neša jie didžiausį, o pirmoj ei 
lėj kreipiasi į mus prašydami 
dvasios peno: lietuviškų vado 
vėlių, knygų, maldaknygių, lie 
tuviškos spaudos. Tiesiog grau 
du... Argi galima jai nesusirū 
pinti? Juk būtų tiesiog nusikal 
timas jiems nepagelbėti. Juo 
blogiau, kad Lenkijos plotuose 
pasklidę lietuviai mažai kuris 
beturi giminių ar pažįstamų Va 
karuose; jiems vienintele viltis 
belieka BALFas.

Truputį prasivėrus geležinei 
uždangai, šelpiamųjų skaičius 
labai augštai pašoko. iŠ suminė 
tų atvejų matyti, koks be galo 
platus yra šiuo laiku darbo lau 
kas BALFui, kiek daug isties 
tų rankų laukia BALFo para 
mos, kaip dar niekad iki šiol! 
O nežiūrint viso to, BALFo iš 
tekliai nei kiek nepadidėjo. Sk 
audu yra tai konstatuoti. Rei 
kia kas nors daryti, reikia jieš 
koti naujų kelių, kad B ALBui 
aukotojų skaičius didėtų ir kad 
auoktų didesnėmis sumomis. 
Nevalia pavargti šalpos srityje, 
nevalia šaim reikalui apmann 
ti sąžinę!

Naujų kelių bejieškant, prisi 
mena Tautos Fondo nuisstovė 
jusi tradicija — linkti aukas 
Vasario 16 minėjimų metu. No 
rs, atrodo, labai neskanu su 
jungti aukų rinkimą su mums 
taip brangia švente ir daugelio 
dėl to reiškiamas nepasitenkini 
mas galima suprasti. Tačiau 
visgi toks aukų rinkimas yra 
pilnai pateisinamas, nes Lietu 
vos nepriklausomybes dieną au 
kos renkamos siekti pačios Lie 
tuvos nepriklausomybei atgau 
ti ar lietuvybei išlaikyti. Ati 
tinkamos dienos nemažiau rei 
kalinga ir BALFui. BALFo va 
jui skirtųjų dienų JA Valsty 
bėse permaža. Tuo būdu B AL 
Fo surinktos aukos, šalpos plo 
tams padidėjus, vargiai bepa 
tenkina ir minimumą. Yra būi 
na, ktad BALFui aukotų ne tik 
JAV gyveną lietuviai, bet ir vi 
same pasaulyje išsisklaidę mū 
sų pajėgesnieji tautiečiai, nes 
toks įsipareigoijmas visus vie 
nodai liečia.

Nukelta į 7-tą psl.

•duokite šiems savo draugams 
virš paminėtas knygas — pade 
kite akliesiems praregėti! J. S.

NE KOKIA PROPAGANDA
Vienas anglų žurnalistas ga 

vo teisę padaryti Rusijoje tele 
nuotraukų. Jis parodė vaizdų 
iš Maskvos, Charkovo, Kauka 
zo, Krymo ir Sibiro. Įdomu, 
kad jam leista nutraukti Mask 
vos priemiesčio skurdas, tūli 
Kaukazo vaizdai, iš kurių skver 
biasi vargas, Sibire mergaitė, 
besikamuojanti su pjuklu prie 
storo medžio. Arba—Maskvos 
sniegą iš gatvių valo apsitūlo 
jusios moterys. Tai reiškia, 
kad sovietijoje moterys turi 
„lygias teises“... Žinoma, tam 
anglui neleista fotografuoti vi 
sa sovietinė tikrovė, stengtasi 
parodyti tiktai šviesiosios pu 
sės, bet ir per tas „šviesybes“ 
kyšo sovietinės tikrovės žiau 
rūmas.

KONGO UPE
(IŠ KELIONIŲ UŽRAŠŲ)

Šiandien pasieksime Belgijos 
itongą. Teks plaukti bO jūrmy 
lių (apie 150 km) Kongo upe į 
krašto gilumą, Ango - Ango 
miestelin, kuris esąs lyg ir tąsa 
didelio uostamiesčio, vadinamo 
Matadi. Dar tebesame toli jū 
roj, dar nematyti nė žemės 
krantų, o Pietų Atlanto skaid 
riai mėlyna vandans spalva pa 
sikeičia į geltonai rudą, ir jau 
čiama jau Kongo upėc ištekėji 
mo į jūrą sukeliamoji srovė. 
Juo arčiau žemės, juo ši srovė 
vis stipresnė ir vandens spalva 
vis purvinesnė. Galop akiratyje 
pasirodo žemės krantai su švel 
niame vejelyje siūbuojančiais 
palmių miškeliais ir su smelin 
gomis jūros pakrantėmis. Paga 
liau pasiekiame pačios upės žio 
tis, uostelį, vadinamą Banana, 
čia laivan paimame locą, ir at 
siduriame Kongo upėje.

Didelė, galinga tai upė, ir jos 
žiotys yra net kelių mylių plo 
čio. Plaukiant ja augštyn į kraš

to gilumą, civilizacijos pažy 
miai vis rečiau ir rečiau berną 
tomi, kol upės krantai tampa iš 
tisomis, kiek tik akys aprėpia, 
neperžengiamomis džiuuglė 
mis. Kadangi upė gana vingmo 
ta ir pilna didesnių ir mažesnių 
salelių, tai jos vaga staigiuose 
posūkiuose prisišlieja prie pa 
čių krantų, ir tada net ir nuoga 
akimi galima stebėt džiungles 
ir jū gyvenimą. Ii kokių čia tik 
nėra augmenų bei medžių. vie 
ni už kitus didesni, vieni už ki 
tus spalvingesni, vieni uz kitus 
fantastiškesnių formų. Milžimš 
ki medžiai, augštai pasisupę į 
saulę, plačiai išsiskleidusiomis 
šakomis sudaro lyg ir skėtį, po 
kuriuo susipynę mažesni me 
džiai, o po jais kuokšterms ke 
rojasi dar kiti plačiais, dideliais 
lapais apsikaišę krūmai, tarpu 
savęs dar supinti vijokliais, len 
dromis ir kitokiais žalumynais. 
Ir tokia čia tų žalumynų tanku 
ma, jog pi o jų neprasiskverbia

nė dienos šviesa; tik tų kerynų 
tarpais spalvingais audmais pa 
sipuošę žydi laukinės gėlės, gel 
tona, raudona ar mėlyna žolė 
ir samanos. Vietomis milžiniš 
kų medžių kamienai, amžiaus 
ar audrų palaužti, išgriuvę ir sa 
vo svoriu prispaudę prie žemės 
mažesnius augalus, leidžia gy 
vybę teikiantiems saulės spin 
dūliams prasiskverbti pro šią 
tankynę ir suteikia erdvės bujo 
ti naujiems, jų vietą užemusie 
ms, gaiviomis spalvomis pasi 
puošusiems augmenims.

Praplaukiąs laivas išbaido bū 
rius įvairiaspalvių paukščių ir 
beždžionių, keliančių nepapras 
tą triukšmą, besisklaidančių } 
visas puses ir besislapstančių 
šakų tankumyne. Neretai tarp 
krūmų šmėkšteli ir išbaidyto di 
dėsnio žvėries šešėlis; tik kro 
kodilai, kurių tenka matyti iš 
džiunglių gilumos išplaukian 
čių upeliūkščių žiotyse, tingiai 
išsitiesę upelių krantuose ir su 
gulę saulės apšviestuose dumb 
lynų pi ūduose, atrodė lyg ap 
kerpėję ir sutriūniję išgriuvusiu 
medžių kamienai ir visiškai ne 
kreipia dėmesio į praplaukiantį

laivą.
Net ir oras persisunkęs kaž 

kokiu laukiniu kvapu. Nors da 
bar yra vėsusis lietų laikotar
pis, tačiau čia viešpatauja sun 
ki drėgmės persisunkusi ir du 
mblu atsiduodanti kaitra, kuri 
slegia krūtinę ir sunkina kvėpa 
vimą.

Į pavakarę oras kiek atvėsta, 
ir tvankumą pakeičia miglota 
drėgmė, kurios nuodingi garai 
yra moskitų ir kitų maliariją ir 
geltonąjį drugį skleidžiančių va 
bzdžių tikras gyvybės ehksy 
ras. Vietovaizdžiai irgi prade 
da keistis. Džiunglės vis labjau 
ir labjau retėja, o augštumose 
vis dažniau matyti laukinių neg 
rų kaimelių; pusnuogiai vyrai, 
moterys ir išpampusiais pilvais 
vaikai garsiais šūkavimais ir 
rankų mojavimu sveikina laivo 
pasirodymą. Galop džiugles vi 
siškai baigiasi. Toliau jau tur 
tingos bananų plantacijos, tvar 
kingi baltųjų ūkiai.

Ilgai dar sėdžiu laivo denyje,, 
sekdamas prabėgančius vaiz 
dus, kol naktis paslepia savo 
tamsia skraiste šį spalvų ir gy 
vybės pilną pasaulį ir negailės

tingi moskitai priverčia jieško 
ti prieglaudos dirbtinai vedina 
mame laivo viduje.

Ankstyvas sauletėkis vėl už 
tinka mane laivo denyje. Esą 
me toli krašto gilumoje ir pir 
moji rytmečio šviesa atveria 
naujus vaizdus, kurie verčia di 
džiai nustebti. Džiunglės, lau 
kinių kaimeliai ir tvarkingos 
plantacijos pasikeitė į pušynais 
apaugusius kalnus, žalius slė 
nius, javais banguojančius lau 
kus. Išvydus tokį netikėtą regi 
nį, esi priverstas nustebti. Ar 
čia tikrai laukinės Afrikos šir 
dis — Kongas? Savo akimis ne 
tikiu. . . Gal aš dar tebesapnuo 
ju? Toks mielas ir pažįstamas 
šis vaizdas, jog net širdis pra 
■deda smarkiau plakti. Net upės 
vandens spalva iš purvinai rų 
dos pasikeitusi į skaidriai žalią, 
ir vėjelis kažkaip gaivinamai 
dvelkia. Stebėdamas šiuos vaiz 
dus, skęstu mielose svajonėse, 
brangiuosna prisiminimuosna 
grimstu... Štai, kairėje lyg ir 
Veliuonos pušynais apaugęs 
kalnynas, štai lyg ir Rambyno 
kalnas. Ten toli, dešinėje, ryt 
anečio ūkanose paskendę ly g ir

Gelgaudiškio pilies bokštai. Ii 
vėl slėniai, ir vėl aplink siūbuo 
ja javų laukai. Tikrai šie vaiz 
dai yra tokie, jog nenoromis 
įtempiu žvilgsnį, akimis jieško 
damas upės krantuose, ar nepa 
matysiu kur ant lieptelio gel 
tonkasės, mėlynakės inci gėlės 
su kibirėliu rankoje, ar neišgir 
siu kur graudžiai maloniai dai 
nos atgarsių, pakalnėmis ir sle 
niais aidinčių. Ir net upės bau 
gų šnerėjimas, tartum paslap 
tmgą garbingos praeities paša 
ką šnibždėtų...

Op, op, Nemunėli, 
Ar tu mane šauki, 
Ar tik tylų vandenei}, 
Pliuškindams sau plauki...* ♦ *

Laivo sirenos nutraukia ma 
no svajas, ir aš vėl grįžtu į ne 
gailestingą realybę, į laukinės 
Afrikos širdį, Belgijos Kongą. 
Akiratyje išryškėja iaorikų rū 
kstą kaminai, uosto klanai, mo 
dernūs miesto pastatai ir masės 
dirbančiu, juodų, kaip anglis, 
negrų. Atvykome į Matadi, vie 
ną svarbiausių ir gyviausių 
Kongo upės pramonės ir preky 
bos centrų. Romas Runča.
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KAS JIE BUVO IR

A<{ i.s Jų padarė 
totalistinis okupantas ?
SOFIJA KYMANTAITĖ- ČIURLIONIENĖ

KULTORWE#KWĄ/IKA

„Tarybiniu Lietuvos rašyto 
jų' knygoje malonu paskaity 
ti Sofijos Kymantaitės-Ciūrlio 
nienės pasipasakojimas, beveik 
visiškai objektyvus, be reve 
ransų okupantui, be reveransų 
„šlovingąjai“, be reveransų 
„tobuliausiai pasaulyje sant 
varkai“. Kas be ko, eg lyg ir 
norima vietomis pasakyti. Kad 
okupacija tai lyg ir „išlaisvini 
mas", bet ir tai nepasakoma. 
Tiktai suminima, kad ir savo 
gyvenime, ir savo kūryboje 
rašytoja turėjusi nepasitenki 
nimo — dėl netiesos, del dii b 
tinumo, del apgaulingumo. 
Bet kas gi su tuo gali nesutik 
ti. Rašytojas turi būti tiesos 
jieškotojas ir ne tiktai meniš 
kos tiesos, bet ir gyveninnš 
kos.

Čiurlionienės pasipasakojr 
mas yra vertas dėmesio. Gaila, 
kad jis pertrumpas, — taip ir 
norisi, jj skaitant, kad jis bū 
tų ilgesnis, nes jis pasako dau 
gelį faktų, įdomių ne tiktai ra 
šytojams, bet ir kiekvienam 
lietuviui, kuris domisi savąja 
kultūra.

Čiurlionienės autobiografinė 
įe apybraižoje suminėta daug 
faktų kurie jai vienai težino 
mi„ — tat jos pasipasakoji 
mas yra drauge ir vertinga lie 
tuvių kultūros istorijai medžią 
ga.

Labai gražu, kad rašytoja pa 
sakoja paprastai, nuoširdžiai, 
atvirai, nevengdama suminėti 
buvusius įvykius, savo dalyva 
vimo organizacijas, savo dar 
bus, kurie Lietuvos okupantui, 
žinoma, ne prie širdies, bet vis 
dėlto neišbraukti iš autorės au 
tobiografijos. Tiktai, kalbant 
apie laikraščio „Vilties“ darbą 
redakcijoje, išbrauktas Anta 
no Smetonos vardas, kai iš tik 
rujų A. Smetona buvo to laik

raščio lyderis. A. Smetona S. 
Čiurlionienės minimais, 1907, 
metais pasitraukė iš Demokra 
tų partijos, išėjo iš „Lietuvos 
Ūkininko“ redakcijos ir prade 
jęs steigti Pažangos partiją, 
įsteigė su Tumu-Vaižagntu 
„Viltį“. Kalbant apie Vilniaus 
„Rūtos“ teatrą, S. Čiurlionic 
nė nesuminėjo Mykolo Slezevi 
čiaus, kuris buvo Slovackio 
„Mindaugo" režisierius ir vai 
dila. Nesuminėjo, ai cenzoriai 
išbraukė, nes šių dviejų vardų, 
ypač kai minimi kiti, mažesnę 
rolę vaidinę, yra aiški duoklė 
okupantui. Greičiausia, cenzo 
riai „pasitarnavo" rašytojai ir 
nemielus vardus išbraukė. Tai 
ir bus turbūt vienintelė duok 
lė okupantui.

Šiaip gi autobiografija para 
šyta kultūringai, korektiškai, 
kaip dera kultūringai asmeny 
bei. O S. Kymantaitė - Čiurlio 
nienė buvo kultūrininkė. Ma 
lonu konstatuoti, kad tokia ir 
liko.

S. Čiurlionienės asmenybė 
stovi ne tiktai rašytojos pozi 
cijoje, bet ir visuomenininkės 
plačia žodžio prasme. Jos de 
rinys su garsiuoju (visame pa 
šaulyje) dailininku ir kompozi 
torium K. M. Čiurlioniu, buvo 
puikus. Jame jie vienas kitą 
papildė. Labai gaila, kad daili 
ninkas be laiko mirė. Bet Čiur 
lionienė ir asmeniniame gyve 
nime išlaikė asmens ištikimy 
bes taurumą. Tat rašytojos au 
toritetas yra didelis. Gal todėl 
ir okupantas nelabai ūiįso ra 
šytojos koneveikti savo žiau 
riąja cenzūra ir pnevartavi 
mu.

S. Kymantaite Čiui lionienė 
yra gimusi 1886 metais, tai da 
bar jau turi 72 metus amžiaus. 
Gimė Joniškyje, gimnaziją bai 
gė Rygoje, universitetą lankė

PLB SEIMO VADOVAS.
Seimo Rengimo Komi.etas 

išleis Seimo Vadovą, kuriame 
tilps Seimo darbotvarke, kou 
certų programos, žinios apie sp 
atidos bei filatelijos parodas ir

KELIAUJA PO MEKSIKĄ
B. Petrulytė, V. Petrulis ir 

B. Vaškelis, šiemet užbaigę 
universitetą, trim savaitėm bu 
vo išvykę į Meksiką, prieš tai 
užsukę j Urbanoje įvykusį Ak
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informacija apie PLB Seimą ir 
Bendruomenę. Leidinį reda 
guos P. Jurkus.

• J. Ignatonio romanas „Ir ne 
vesk į pagundą“ leidžiamas ats 
kirą knyga.

Krokuvoje. Trylika metų lietu 
vių kalbą dėstė V. D. universi 
tete Kaune. Lygiagreta dirbo 
literatūros kūrybos darbą. Jos 
yra išleista. 1910 m. Kritikos 
žvilgsnis į lietuvių visuomenę, 
1911 m. Pasipasakojimai ir 
monologai žemaičių laime, 19 
12 m. Straipsnių rinkinys Iš 
mūsų literatūros, 1916 m. Lie 
tuvių literatūros istorijos Kons 
pekto chrestomatija, 1918 m. 
Vaidinimėliai vaikams, 1920 
m. Komedijos — Pinigėliai, 
Kuprotas oželis, Gegužis, Ka 
ralaitė tikroji teisybė, 1920 m. 
Monologai, laiškai, 1922 m. 
Drama „Aušros sunūs“, 1932 
m. Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių, 1937 m, Apysaka 
Šventmarė, 1945 m. pakartota 
Dvylika brolių, 1955 m. lenkiš 
kai „Pinigėliai“, 1956 m. — 
rinktiniai raštai I, II, III kny 
gos.

Rašytojai reikia palinkėti 
sveikatos ir kūrybinių galių.

Bus daugiau.

ademinio Skautų Sąjūdžio su 
važiavimą.

DIPLOMATŲ 
SUVAŽIAVIMAS

New Yorke įvyks š. m. rug 
pjūčio mėn. pabaigoje, bet tik 
ra data ir valanda bus paskelb 
tos vėliau. Diplomatines ir 
konsularinės tarnybos buvu 
šieji atstovai susirinks pasitar 
ti pirmą kartą nuo Lietuvos 
okupanto užsienių reikalų mi 
msterijos uždarymo, t. y. nuo 
1940 m. rugsėjo mėn. 15 d., 
kada faktinai kalbama minis 
terija buvo visai likviduota.

Kalbamo suvažiavimo inicia 
torium yra buv. augštas parei 
gūnas Dr. Petras Vileišis, da 
bartiniu metu gyvenantis tokiu 
adresu: Dr. Petras Vileišis, 
Allerton Road, Middelbury, 
Conn., USA. Pas jį galima gari 
ti tuo reikalu atitinkamų mfor 
macijų. y d
• Lietuvių rašytojų draugija 
naują valdybą renka iš New 
Yorke gyvenančių nauų. Kan 
didatais išstatyti: K. Grigaity 
tė, P. Jurkus, A. Landsbergis, 
P. Naujokaitis, J. Tysliava, S. 
Zobarskas ir L. Žitkevičius.
• Žurnalistas Jeronimas Cicė 
nas buvo susižeidęs darbo įmo 
nėję ir gydėsi ligoninėje.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄ JŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

į SČJA į
e Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik-
3 raštis. ♦ Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,
y Eina penkti metai. v

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ū kitur 3 dol. metams.

Gegužės 9—11 d. d. Urbana, 
Ill. tapo visuoinio metinio aka 
deminioskautų sąjūdžio suvažia 
vimo šeimininkė. 185 nariai iš 
New Yorko, Čikagos, DcroiKn 
Clevelando, Hartfordo, Omą 
chos, Urbanos ir Toronto šuva 
žiavo tikslu pažvelgti j lietuvių 
tautos kultūrines vertybes, jas 
palyginant su mumis supančią 
ja Amerikos kultūra ir aptarti 
opius organizacinius klausimus.

Nuo pat suvažiavimo pra 
džios jautėsi darbinga suvažia 
vimo nuotaika, šeštadienį teko 
išklausyti dvi įdomias paskai 
tas : pirmoji Dr. J. Kaupo „Lie 
tuvių kultūros ideologiniai pa 
grindai“ ir antroji kun. dr. J. 
Kubiliaus „Istorinis žvilgsnis į 
lietuvių tautos filosofus“.

Toliau sekė organizaciniai A. 
S. S., A. S. D. ir Korp Vytis! 
posėdžiai. Po posėdžių, laike iš 
kilmingos sueigos, keturios kan 
didatės ir aštuoni Junjorai bu 
vo pakelti į tikrąsias nares ir į 
senjorus.

Vakare įvykęs banketas ir 
šokiai sudarė progą artimes 
niam susipažinimui.

Sekmadienis pradėtas pamal 
domis ir bendrais pusryčiais. 
Po pietų buvo skaitoma V. Čer 
niaus paskaita: „Žvilgsnis į 
Amerikos civilizacijos ideologi 
nius pagrindus“ ir R. Šilbajo 
rio paskaita: „Jaunieji kūrėjai 
pavergtoje Lietuvoje“.

Suvažiavimo metu veike A. 
S. S. narių meno paroda, kuri 
iššaukė nemažą susidomėjimą.

Lietuvių literatūros stuoijavi 
mui paskatinti A. S. S. Dr. Vy 
dūno Šalpos Fondas paskyrė 
200dol. negražinamą stipendiją

ASS nariui, norinčiam studijuo 
ti lituanistiką Fordham univer 
sitete.

Be to paskelbtas Akademi 
nio Skautų Sąjūdžio Jaunimo 
Literatūros Konkursas. Premi 
jos paskirtos po 150 dol. pi ozai 
ir poezijai.

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
PERKA STOVYKLAVIETĘ

Sydnejaus lietuvių skautų 
„Aušros“ tuntas ruošiasi pirkti 
sau stovyklavietę — 7% akro 
žemės Ingleburne.

Šiam tikslui tunto posėdyje 
buvo nutarta kviesti šios nuosa 
vybės patikėtiniais, o taip pat 
ir lėšų organizatoriais Skautų 
Tėvų Komiteto pirmininką skt. 
A. Mauragį, senosios kartos 
Australijos lietuvį skautų bičių 
lį p. Kelertą ir „Aušros“ tunto 
tunininką v. skt. Kišoną.

MELBOURNO SKAUTAI 
JUDA

Melbourne skautai jau dabar 
ruošiamasi ateinančiai Tautinei 
Stovyklai: ūkio skyrius peržiū 
ri palapines ir, reikalihgas pa 
taisymo, taiso. Buvo nupirkta 
dar viena didelė palapinė, nes 
tikimasi, kad bus dar daugiau 
stovyklautojų, nei paskutinėje 
stovykloje buvo, kuri vienu me 
tu siekė šimto jaunuolių.

Tėvų komietas, norėdamas 
padėti skautams, telkia stovyk 
lai lėšas. Tam tikslui ruošia ba 
lių. Visas pelnas bus paskatas 
Melbourne skautams.

• Dr. A. Margeris parašė kny 
gą „Amerikos lietuviai ir ang 
liškųjų skolinių žodynas".

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
33.
— Tai jūs žadėjote mus apšviesti sostinės naujienomis. 

Iš tiesų, ponas Viktoras, kokį atgarsį sukėlė Varšuvos įvy 
kiai Peterburge?

Šituo garsiai ištartu klausimu susidomėjo visi susirin 
kusieji. Kalbos ūmai aptilo, ir visų žvilgsniai nukrypo } jau 
nąjį Survilą. Jis nuleido akis, tarsi susikaupdamas, bei po 
valandėlės prabilo ramiu balsu:

— Ponai, prašau nelaukti iš manęs kokio ilgo, apgaltoto 
pranešimo. Aš norėčiau supažindinti jus su Peterburgo ir 
kai kurių kitų vietų įvykiais laisvo pasikalbėjimo forma. Del 
to prašyčiau, kilus norui, mane nutraukti, klausti, daryti pa 
stabas, reikalauti patikslinimų.

Niekas nieko į tai neatsakė, tik senasis ponas Survila juo 
kaudamas atsiliepe.

— Tik nemeluok, mielasai.
Tada Viktoras pradėjo pasakoti apie Lenkijos ir Lietuvos 

mokslus einančio jaunimo koloniją Peterburge. Nustebo klau 
sytojai, išgirdę, kad tas jaunimas sudaro trečdalį visų sosti 
nės studentų ir kad jis visas, su labai maža išimtimi, yra pasi 
rengęs su ginklu rankoje stoti į kovą dėl tėvynės laisvės, kai 
ateis lemiamoji diena.

— Ar daug ten yra lietuvių? — paklausė Šilingas.
— Yra nemaža, bet kiek — tikslai nepasakysiu. Pažįstu 

Valerijoną Vrubliauską, kuris pernai baigė miškų institutą. 
Pažįstu švenčioniški poetą Antaną Šovą, vilnietį Bromų Žales 
kį, žemaitį Joną Stanevičių, poeto Simono Stanevičiaus gimi 
naitį, baltaiusį Kostą Kalinauską, pernai baigusį teisę, ir dar 
ne vieną puikų vyrą.

— Yra dar jų Maskvos, Kijevo ir Dorpato universitetuo 
se, — pridėjo Mackevičius. — Į Kijevo universitetą patenka 
ir valstiečių vaikai. Aš pats ten esu buvęs. O dabar ten mo 
kosi kaimiečio ūkininko sūnus Mykolas Balsys. Be aoejo,, 
yra tokių ir daugiau. Bet atsiprašau, ponas Survila, mes nu 
krypome į šalį.

— Lietuvių studentų yra visur, — sutiko Viktoras. — 
Džiugu, kad jų atsiranda ir iŠ valstiečių tarpo. Jiems, ponai, 
ateityje lemta suvaidinti didelis, isotrinis vaidmuo šio kraš 
to istorijoj. Bet dabar leiskite man tęsti apie Peterburgo jau 
nuosius patriotus.

—Prašom, ponas Viktorai, — atsiliepė keli balsai.
— Taigi iš tos jaunuomenės patriotiškiausiai ir, taip sa 

kant, maištingiausiai nusiteikę yra jauneji oficieriai Genera 
liniame štabe, Inžinierių ir Artilerijos akademijose. Revoliu 
cine šių oficierių grupė susidarė jau 1858 m. Jai vadovauja 
Zigmantas Sierakauskas ir Jaroslavas Dambrauskas. Tik

prieš man išvažiuojant iš Peterburgo grupėje susikūrė Kari 
nis komitetas. Jo vienas atstovas kartu su manim atvažiavo 
į Vilnių, kitas nuvyko į Varšuvą. Turiu jums pasakyti, poną;, 
kad, be sitos, yra dar viena revoliucinių veikėjų grupė. Abi 
tos grupės palaiko santykius ne tik tarpusavy, bet ir su rusų 
opoziciniais inteligentais, kaip pačioje Rusijoje, taip ir užsie 
niuose. Reikia jums žinoti, ponai, kad Sierakauskas, Genera 
linio štabo karininkas, turi įsigijęs didelį karo ministro Milių 
tino pasitikėjimą. Nuo pereitų metų jis jau du kartus buvo 
komandiruotas į užsienius kariuomenės perorganizavimo 
klausimų tirti. Tai nepaprastų gabumų žmogus. Net Napole 
onas III juo susidomėjo. Tai štai, šių kelionių metu Siera 
kauškas užmezgė santykius ne tik su Gercenu ir Mieroslavs 
kiu, bet ir su Garibaldžiu ir Madziniu. O Peterburge jis ar 
timas Černyševskio draugas.

Čia jaunas Survila ėmėsi ryškiomis spalvomis vaizduoti 
Rusijos baudžiauninkų būklę prieš ir po manifesto paskelbi 
mo ir Černyševskio bei jo draugų veiklą ruošiant revoliucinį 
perversmą visoje imperijoje. Tą vasarą jau plačiai buvo pa 
sklidusios žinios apie valstiečių maištus prieš dvarininkus 
Penzos, Tambovo ir Kazanės gubernijose. Viktoras pasakojo 
apie Kandejevkos valstiečių maištą, kuriame dalyvavo, jis 
tikrai nežinąs, bet kažkas apie 10.000 žmonių, ir Čeinogalų, 
kur buvo susitelkę apie 4.000 baudžiauninkų ir šaukė, kad 
visa žemė priklauso jiems ir kad dvarininkams daugiau nebe 
dirbs. Jie priešinosi ir kariuomenės būriams, šaukdami, kad 
geriau mirs, bet dvarininkams nenusileis. Buvo ne tik sužeis 
tų, bet ir užmuštų. Tačiau tragiškiausiai baigėsi Kazanės gu 
bernijoj Bezdnos kaimo maištas. Maištininkams atsisakius 
atiduoti valdžiai savo vadą Antaną Petrovą, kariuomene pa 
leido šūvius. Užmuštų ir sužeistų buvo apie 350 žmonių, o 
Petrovą pakorė gegužės 1 dieną.

Su dideliu įkarščiu Viktoras kalbėpo apie Černyševskio 
proklamaciją, šaukiančią valstiečius ginkluotis n būti pasiruo 
šusiems sukilti, kai bus duot asženklas iš revoliucinio ceiitio.

— Tai matote, ponai, — baigdamas kalbėjo Viktoras, — 
kad revoliucinis mūsų judėjimas turi stiprius pagrindus. Jis 
randa paramos užsienuose ir eina lygiagrečiai su revoliuciniu 
judėjimu visoje Rusijos imperijoje. Mūsų viltys atgauti tevy 
nei laisvę nėra tuščios!

Didelį įspūdį padorė klausytojams jaunojo Survilos žo 
džiai. Vadinasi, sukilimas — ne kažkokia miglota neaiškios 
ateities galimybė, bet vsai konkretus, netolimas žygis, jau 
besircalizuojanti idėja! Jadvygos akyse spindėjo džiaugsmo 
ir atkaklaus pasiryžimo liepsnelės. Mackevičius susikaupęs 
rūsčiu žvilgsniu žiūrėjo į tolį, pasitenkinimas švietė ii iš Dim 
šos veido. Bet senieji Survilai, Šilingas ir Kudrevičius veltui 
stengėsi nuslėpti susirūpinimą ir baimę, kilusią jų širdyse. 
Jie buvo žmonės ramūs ir apdairūs, pelningų dvarų savinin 
kai, jie galėjo laukti griežtų socialinių reformų, bet sukilimas, 
revoliucija, pakeltas ginklas prieš caro imperijos galybę — 
ne! I tokį žygį jie nebuvo pasiryžę.

Po jaunojo Survilos žodžių kurį laiką visi tylėjo. Paga

liau Jadvyga kreipėsi į Viktorą klausimu, kuris ją ypač do 
mino:

— Tamsta dar ketinai mums papasakoti, kaip Peterbur 
ge nuskambėjo patriotinių Varšuvos manifestacijų atgaisiai.

—Mielai, — sutiko Viktoras. — Varšuvos aukų minėji 
mas beveik sutapo su ukrainiečių poeto kovotojo 1 araso Šev 
čenkos laidotuvėmis. Jos įvyko kovo 12 dieną. Taigi laidotu 
vių metu vienas studentas pranešė, kad rytojaus dieną katali 
kų bažnyčioje bus gedulingos pamaldos už vasario 26 ir 28 
dienomis Varšuvoje kritusias aukas. Į pamaldas atsilankė 
daug lenkų, lietuvių ir rusų studentų. Atėjo taip pat prof. Ko 
stomarovas, Utinas ir keli kiti. Po pamaldų giedojom Lenki 
jos himną. Mums pritarė ir rusų studentai. Tai buvo graži 
ir įspūdinga tų tautų revoliucinės vienybes demonstracija. 
Tiesa, neapsiėjo ir be incidento. Kadetų korpuso komendan 
tas, pulkininkas Rosciševskis, bandė užsirašyti bažnyčioje bu 
vusių kadetų pavardes. Studentai išmėtė jį į gatvę u apšvil 
pė.

— Na, jam geriau pasibaigė negu Varšuvoj Trepovui, 
— nusijuokė Jadvyga. — O kaip kitur?

— Mes turime žinių, kad panaši lenkų ir rusų studentų 
demonstracija įvyko Maskvoje prancūzų bažnyčioje kovo 29 
dieną. Be abejo, ir kituose miestuose buvo paminėtos Vaišu 
vos aukos.

Mackevičius su didžiausiu dėmesiu klausęs jaunojo Sur 
vilos žodžių, dabar atsiliepė ir pats:

— Taip. Žuvusieji Varšuvoje patriotinių manifestacijų 
metu yra nusipelnę visuotine pagarbą. Tomis manifestacijo 
mis sukilimas iš tiesų jau ir prasidėjo. Jos — pirmosios gaiš 
ro kibirkštys. Dėl to Varšuvos aukas tinkamai paminėjome 
ir mes Lietuvoje. Panevėžyje, pradedant balandžio menesiu, 
jau kelis kartus buvo laikomos gedulingos pamaldos.

Dimša turėjo žinių ir iš kitų Lietuvos vietų — iš Kauno, 
Telšių. Raseinių, Ukmergės, kad ir ten buvo laikomos pamal 
dos ir giedamos patriotinės giesmės. Ponios visoje Lietuvo 
je užsivilko gedulo drabužius.

Besikalbant apie tai, vėl ryžtu ir narsa spindėjo Vikto 
ro, Jadvygos, Mackevičiaus, Dimšos ir Akelaičio akys ir vėl 
niaukėsi senųjų Survilų ir svečių dvarininkų veidai. Gera bu 
vo patriotiškai kalbėti apie Žečpospolitos atstatymą ir tėvy 
nės laisvę dar prieš metus, kuomet sukilimo šmėkla vaidenosi 
kažkur, neribotame tolyje. Bet dabar štai ji čia t at, tarp 
mūsų. Valstiečiai štai jau ir dabar bruzda. Ir, deja, ne tiek 
prieš vyriausybę, kiek prieš juos, dvarininkus. Sukilimo idė 
ja plečiasi pasibaisėtinai. Štai iš čia esančių daugiau kaip pu 
sė už sukilimą! Ir ne tik jaunuoliai Viktoras su Jadvyga, bet 
ir kunigas ir senyvas šlėkta Dymša,. ir tas landusis „chlopic 
kis“ Akclevičius!

Nuo įdėmaus Mackevičiaus žvilgsnio nepasprūdo susirū 
pinimo šešėliai senųjų Survilų, Kudrevičiaus ir Šilingu vei 
duose. Kunigas panūdo sužinoti, ką jie galvoja gyvenamojo 
meto klausimais, ir jis jau jieškojo progos, kaip čia pradėjus 
tą temą, bet ponia .Survilienė davė ženklą pakilti ir paprašė 
svečius j salioną baigti arbatos arba išgerti likerio tauteles.
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Veda K. Baronas.
1940 m. birželio 15 dieną So 

vietų S-gos kariuomene okupuo 
ja Lietuvą. Didžiausias raudo 
nosios armijos judėjimas Vii 
niaus gatvėse. Tuo tarpu, Vii 
niaus m. stadione Juozapavičia 
us agtvėje vyksta lengvosios 
atletikos rungtynes. Virs stadio 
no skraido dideli rusiški trans 

etiniai lėktuvai, žiūrovų akys 
neramios, dažnai pakyla i Jan 
gų, tai atsisuka į gatvę. Bet ru 
ngtynės vyksta toliau. Prieinu 
prie Vilniaus Sporto Apygąr 
dos pirm. Pr. žižmaro ir klau 
siu: „Kas bus, pirmininke, ar 
tęsite rungtynes toliau?" Stip 
rios Pr. žižmaro akys pažiūri 
j mane ir greit išgirstu atsaky 
mą: „Rungtynes tęsime toliau 

. . ar matai, kiek daug gražaus 
Lietuvos jaunimo stadione esa 
ma?! Juk tai mūsų ateitis! Ar 
atsimeni, kai lenkai tame pat 
stadione nedavė leidimo Vilnia 
us krašto lietuviams pasirodyti 
sporto varžybose? O kodėl? 
Stipri fiziškai ir dvasiškai tau 
ta, negali niekuomet žlugti. O 
per sportą, Šie žmogaus elemen 
tai ir atsiekiami".

Šiandien, stovėdami prieš 
šią liūdną sukaktį, mes lenkia 
me galvas prieš visus Lietuvos 
sportininkus, žuvusius kovoje 
už Lietuvos laisvę, nes jų pra

£
$ TAISAU

....televizijos ir radio aparatus.I

$ Skambinti po 5 vai. vak.
H. Valiulis.

HU 1-4313.

lietas kraujas Lietuvos žemėje, 
užaugino jauną kartą, kuri ne 
bus menkesnė už buvusiąją.

Ir šiandieną, mes didžiuoja 
mės Lieuvos jaunimu. Nors esa 
me prislėgti rusiško šautuvo 
buožės, tačiau savo pranešimą 
prieš pavergėją parodome ir sp 
orto srityje.

Po stalo teniso laimėjimų, 
štai dar vienas naujai laimėji 
mas lengvojoje atletikoje, at 
siektas Algimanto Baltušniko 
disko metime rungynėse Viimu 
je. Jo pasekmė yią 56,58 m, tai 
gi naujas Lietuvos ir Sov. Sąj. 
rekordas, šiame sezone, atsisto 
jęs antroje vietoje pasaulyje.

Sveikiname jauną Aig), Inke 
darni jam atsiekti pasaulio re 
kordą, nuo kurio Baltušniką ski 
ria 2,70 m ir nuo Europos (ita 
Ip Consolini) tik 40 cm.

Didelį laimėjimą iškovojo mo 
terų rankinio Kūno kultūros in 
stituto komanda, įveikdama 
Vengrijos meisterį Kaune pa 
sėkmė 5:3. Vengrės savo ko 
mandos sudėtyje turi net sep 
tynęs rinktinės žaidėjas, o Ven 
grija yra pasaulio vice meiste 
ris. Taigi, lietuvės, kaip pa. eis 
kė jų vadovas Tootu, gali žais 
ti su kiekviena komanda pašau 
lyje. Lietuvaičių sudėtis — Kr 
umholcaitė, Klumbyte, Lapei 
kaitė, Bimbienė, Miliukstytė, 
Kirvelaitytė, Gilytė. Kiek silp 
niau pasirodė Lietuvos krepšį 
nmkai rungtynėse su Varšuvos 
klubu Legiją. Kaune, Lietuvos 

w meisteris „Žalgiris" Įveikė len 
& kus tik vieno taško skiitumu-— 
a 76:75, o Vilniuje, Lenkijos 
v meisteris laimėjo prieš „Švieti 
£ mo“ komandą 72:64. Tuo tar 
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pu Rygoje, Europos taurės pir 
menybėse, ta pati lenkų koman 
da pralaimėjo Sov. Sąjungos 
meisteriui Rygos ASK klubui 
net 93:59. Mažą revanšą už 
kauniečių ir vilniečių pralaimė 
įima atsiekė Panevėžyje Spar 
takas, įveikdamas Ukiainos Sp 
artako rinktinę — vyrai 72:62 
ir moterys 45 :39.

Kaip okupantas „tvarko" Lie 
tuvos sportinį gyvenimą, esu 
jau ne kartą šio laikraščio pus 
lapiuose pažymėjęs. Nemokė 
damas lietuvių kalbos, šis iš vy 
ro „padaro“ moterį n atvirks 
čiai. Štai dar vienas pavyzdys, 
išduoto diplomo Lietuvos meis 
teriui Antanui Vaupšai: „Vii 
niaus m. vykdomojo komiteto 
kūno kultūros ir sporto komite 
tas apdovanoja drg. Vaupšas 
A. stipriausiųjų lengvaatlečių 
varžybose, laimėjusią pirmą 
vietą šuolyje į tolį rezultatu 6„ 
79 m*- (kokia kalba! K.B.). Al
ba, antras pavyzdys, kada rung 
tynių protokole Povilenas įrašy 
tas bėgęs su merginomis 80 
m ir.. . laimėjęs paskutinę vie 
tą ! Nesistebekime, nes procoko 
lūs ir diplomus pasirašo įvąi 
rios Kmčinos.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Vilniaus Spartakas, Sov. 

Sąjungos B. klasės futbolo ly 
gos pirmenybėse, po trijų su 
žaistų rungtynių atsistojo sep 
tintoje vietoje. Talino Dinamo 
randasi 9 ir Rygos Daugava — 
paskutinėje, šešioliktoje vieto 
je.

— Fechtavimo rungtynėse 
kaunietės pralaimėjo Taiinui, o 
vyrai laimėjo pasekme 6:2.

— Lauko teniso žaidynės ta 
rp Kauno, Vilniaus, Uzgorodo 
ir Lvovo, baigėsi kauniečių pei 
gale. Kaunas netikėtai įveikė 
Vilnių, pasekme 6:4. Vilnius at 
sidūrė antroje vietoje. Graži ko 
va vyko arp Liubarto (K) ir 
Paltaroko (V) ir moterų Sližy 
tės (K) prieš Naujelytę (V.)
• Lietuviško radio pranešimu, 
operos gastrolių pasėkoje din 
gentą A. Kučiūną vienam kon 
certui diriguoti pakvietė To 
ronto simfoninis orkestras.
• I. Budrys iš Cornwall, Ont., 
lankėsi Montrealy, atvykęs spe 
cialiai dalyvauti skautų vaka 
re, deja skautų jame nesutiko.
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XX amžius būsiąs žmonijos 
istorijoje įrašytas, kaip didin 
go progreso arba baisių neti 
kėtumų laikotarpis. Visas pas 
kutinysis šimtmetis esąs pil 
nas naujų, mokslinių išradi 
mų, kurių išvadoje žmonija ga 
Ii prieiti iki katastrofos ir sa 
vęs susinaikinimo, arba įžengti 
į „Aukso amžių ', kuriame iš 
nyks mūsų protėvį Adomą slė 
gęs prakeikimas — ... „ir savo 
prakaite pelnysi duoną". „Auk 
so amžiuje" nei fizinės, nei pro 
tinės jėgos žmogui nereikės 
naudoti, nes visą sunkų ir ko 
mplikuotą darbą atliks maši 
nos-robotai. Jau ir šiandien, va 
din. elektroniniai smegenps ne 
įtikėtinu tikslumu ir greitumu 
atlieka įvairius ąpskaičiavi 
mus, p „mechaniniai raume 
nys’* padaro taip greit ir tiek 
daug, jog galima drąsiai tvir 
tinti, kad tuos išradimus profin 
gai naudojant, žmonių rasei 
nebeilgai teks laukti, iki ji ga 
lės nardyti turte ir poilsyje.

Tačiau ta pati automatizaci 
įa naudojama neprotiigai arba 
be plano gali žmonijai atnešti 
daug socialinio ir ekonominio 
vargo.

Kaip pavyzdys galėtų qū.V 
čia USA, kuri pirmoj* panku 
tiniųjų dvįęjų metų bėgyje 10 
% visos savo pramonės paver 
tė automatinėm įmonėm, ku 
rių aptarnavimui tepaliko 11% 
buvusio personalo. Dėl tos 
priežasties daug vyrų ir mote 
rų nustojo darbo.

Planingai įvedamą automa 
tizacija turį duoti žmonijai pa 
sitenkinimu ir laimės, bet ne 
dorbo stoką ir vargą. Juk zmo 
gus, ne kas kitas, sugalvojo 
tas mašinas, kurios gali sukul
ti pasauliui perteklių, žmogui 
jas tevaldant tik dieną, o ne 
savaitę... Dabar jau pribrendo 
laikas unijoms, darbdaviams ir 
vyriausybėms, užplanuoti dar 
bo proceso kitimą, kad aekil 
tų visuotinis chaosas.

Jau ir šiandieną robotai, kai 
jie tėra dar tik kūdikio amžių 
je, daro tikrą perversmą pra 
monės srityje. Štai keli pavyz 
dziai: 90% visų elęktrmių icm 
pučių, sunaudojamų Ameriko 

je, pagaminamos tik 14-os ma 
šinų! Vienas naftos rafmeri 
jos fabrikas, 18 mil. dolerių 
vertės, yra kontroliuojamas ir 
aptarnaujamas tik 12 vyrų. 
Anglijos naftos pramonėje yra 
viena mašina, kuri išvalo 5% 
mil. galionų naftos pei dieną. 
— Ją aptarnauja 4 žmonės. 
Detroite, USA viename iabri 
ke yra mašina gaminanti au 
tomabiliams motorus ir šiame 
procese atliekanti 500 įvairių 
kombinuotų veiksmų. Kitame 
fabrike yra elektronais varo 
ma dažymo masyna. ji „vaikš 
tinėja“ pati viena po visus sky 
rius, žmogaus rankos nepade 
dama apžiūrinėja masinas, ku 
rias reikia naujai padažyti, ir 
nudažo kur reikia be žmogaus 
pagelbos. Fordo fabriKas, ku 
rį aptarnavo 2.500 darbininkų 
prieš dešimtį metų, šiandieną 
apsieina tik su 250 darbininkų. 
Pitsburge yra statoma eiekt 
ros jėgainė, kun tieks šviesą 
visam miestui ir bus aptainau 
jama 6 vyrų. Vienas malūnas 
Anglijoje, kuris sumaldavo 150 
tonų per 8 val„ šiandieną ap 
tarnaujamas i vyrų išmala 4. 
00Q tonų per tą patį laiką.

„Elektroniniai smegenys” 
daro stebuklus Įstaigų darbe. 
New Yorke viena mašina ap 
skaičiuoja algas, valstybinius 
mokesčius ir pensijas 200.000 
tarnautojų; automatinis slępi 
tytuvas Anglijos vaisi, mokes 
č,ių ęentv. įstaigoj padaro per 
3 valandas tiek, kiek pirmiau 
reikėdavo 3 savaičių. Papras 
čiausia elektroninė skaiciavi 
mo mašina gali apskaičiuoti 
per vieną dieną tokius kiekius, 
kuriuos raštininkas turėtų sk 
aičiuoti 9 metus.

Anglai mano, kad 10 metų 
laikotarpyje 80% raštinės dar
bų, dabar atliekamų stenogra 
fu ir raštininkų, atliks loootai.

Šios skaičiavimo mašinos 
ypatingai pfalerųįvina moksli, 
ninku ir išradėjų darbą, nes 
jos greit ir tiksliai atlieka vi 
sus komplikuotus matemati 
kos uždavinius.

Išvadoje galima tik pritarti 
vienam vokiečių žurnalistui, 
kuris pasakė, kad jau ne už
kalnų ta diena, kai kiekvienam 
fabrike, nežiūrint ar jis gami 
ns biskvitus ar automobilius, 
robotai pradės ir baigs darbo 
dieną, jie aptarnaus visas ma 
šinas, išrūšiuos gerus gami 
nius ir atmes tuos, kurie su 
defektais, supakuos ir patieks 
vartotojams. . .

Ateinanti robotų gadyne jau 
nėra fantazija, taigi ir utopija 
labai greit gali virsti gyveni 
mo realybe!

DIRBTINIAI ŽEMĖS SATE 
LITAI PROGRESUOJA
Trečiasis rusų satelitas 

didesnis.
Pirmieji du rusų dirbtiniai 

Žemės satelitai jau sunyko — 
gal sudegė Žemės atmosfcioje, 
gal nukrito, bet jų jau nėra. Ge 
gūžės 15 dieną rusai paleido 
naują, trečią dirbtinį Žemės sa

with the

"Beat/

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

Trečiasis rusų satelitas yra 
žymiai didesnis ir augščiau pa 
kilo, negu jų pirmieji du sate 
litai.

Trečiasis rusvi satelitas sve 
ria 1,327 kilogramus, arba 2, 
925 svarus. Didžiausis jo paki 
limo augštis yra 1,168 mylios. 
Šis satelitas aprūpintas tiktai 
instrumentais ir jokių laikų ne 
turi. Sovietų mokslininkų spė 
jimu, satelitas aplink Žemę 
suksis apie 5 mėnesius.
Amerika jau išrado satelitą, 

kuris sugrįžta sveikas.
Didelė mokslininkams prob 

lema buvo, kaip padaryti, kad 
paleistas į dideles augšlumas 
satelitas sugrįžtų sveikas, ne 
sugedęs ir nesudegęs. Tas įga 
Imtų satelite paleisti žmogų; 
tas įgalintų ir siųsti į Mėnulį 
raketą.

Tuo uždaviniu rūpinosi Ame 
rikos mokslininkai. Dabai jau 
padarytas sėkmingas bandy 
mas: paleistas į augštybes, sa 
telitas sugrįžo sveikas.

JAV armija gegužes 8 die 
ną Jupiterio raketa pasiuntė 
satelitą 1600 mylių kelionėn į 
augštį. Ir satelitas nusileido 
nei sudegęs, nei sugedęs. Tai 
yra didelis mokslo laimėjimas, 
kuris sudaro naują žingsnį pir 
myn, duodantį vilčių, kad tik 
rai galima bus į erdves pasiųs 
ti žmones, kurie į Žemę galės 
sugrįžti gyvi ir sveiki.

• Dr. V. Gidžiūnas paraše kny 
gą „Šv. Kazimieras“.
• Dailininkė V. Stančikaitė-Ab 
raitienė su šeima persikėle gy 
venti iš Brazilijos į JAV.
• Čikagos mokytojai išsirinko 
naują valdybą ir pasisakė dėl 
ateities mokyklos — prieš vai 
kų literatūros premijas, už va 
dovėlių mokyklai leidimą, už 
ansamblių kūrimą ir kt.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.

RA ymond 1 6005.
Kreiptis bet kada.

į LAIKRODININKAS - A ŪKS AK ALIS
■i; A. ŽUKAS
;Į1 Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.;!:
^ Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. 
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

įi A. NORK E LIŪNAS =!
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

$ MONTREAL ENTERPRISES REG D. $

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. >
c • **6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
A Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

J Verdun PO 6-5641 £
HICKSON GROCERY |

|ALUS ir MAIŠO PRODUKTAI^
Pristatymas nemokamai £

X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas J*

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. $SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS c 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. A
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, AMontreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. į
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|vairūs siuntiniai
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbus, avalynės, 
vaistu ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime parda 

vimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, 
priedų ir įvairių kitokių prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo masinas, 
laikrodžius, stiklui pjauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti mašinėles, įvair. tekstilės medžiagas ir t. t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medz. 7 yrd.

1 paltui viln. medz. 3 yrd.
1 suknelei viln. m. 3 yrd.

pamušalo.............. 7 yrd.
šerinės(kliĮonkes)3 yrd.

Iš viso už $ 79,90
2. 2 košt. viln. medz. 7 yrd.

2 paltams viln.mdž. 6 yrd.
1 sukn. viln. medž. 3 yrd.
2 suknel. rayono m. 8 yrd.

pamušalo............ 10 yrd.
šerinės (klijonk.) 4 yrd.

stiklui pjauti peil. su deim.
Iš viso už $ 124,60

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyrišką ar mot.)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siu nei apie įv. maistą, dviračius ir 1.1

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

$21.70
$12.30
$14.45
$30.90

$17.60

$21.50

$18.90

Viengubi:
1. Taukų ... 10 kg
2. Cukraus . 10 kg
3. Ryžių .... 10 kg
8. Sviesto ... 10 kg

12. Taukai ... 5 kg 
Cukrus ... 5 kg

13. Sviestas . . 5 kg 
Cukrus ... 5 kg

14. Taukai ... 5 kg 
Cukrus .2*4 kg 
Ryžiai . . . 2%kg

21. Cukrus ... 8 kg 
Kakao .... 1 kg 
Sviestas . . 1 kg

23. Cukrus ... 3 kg 
Lašinukai . 3 kg 
Taukai ... 3 kg 
Arbaos . . . %kg- 
Kavos .... Vzkg $24.60

25. Cukraus . . 4 kg 
Sviesto . 
Ryžių . . 
Kakao 
Kavos . .

32. Cukraus 
Svšiesto
Pieno milt. 
Kakao .... 
Lašinuku .

$ 17.65

. . .2 kg

. . .2 kg

. . . 1 kg

. . 1 kg $22.40
. . 3 kg

. . 3 kg

1 kg
2 k ft’

,i/2kg $25.20
36. Šokol. plyt. 1 kg

Kakao ....^2kg
Kavos . ... 54kg 
Pieno milt. ^2 kg 
Nescafe, dž.%kg 
Sviesto .... 1 kg 
Cukraus ... 3 kg
Taukų . . . . 3 kg $28.77 

38. Sviesto .... 2 kg
Taukų .... 2 kg 
Kavos .... 1 kg 
Šokolado . . 1 kg 
Kakao .... 1 kg 
Amer. cig. 2 kart. (400)
Tabako ... 1 kg

40. Cigarečių 5 kart. 
( 1000 cig) . . • •

41. Tab. 5 dž. 560 gr 
Vyr. ar mot. dviratis

$40.25

$16.80
$12.95
$78.00

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki i'/ sv®r9 
gryno svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums pastų 

ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ įstaiga

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

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

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

Sav. A. KALOZA

3. 2 košt, arba lengv. mot. 
palt. viln. medž. . . 6 yrd.
4 kst. vyr. viln. m. 14 yrd.

2 vyr. palt. viln. m. 6 yrd. 
pamušalo .... 18 yrd. 
šerinės (klijonk.) 8 yrd. 

stikl. pjauti peil. su deimant.

Įr viso už $ 173,90
4. 4 košt. viln. mdž. 14 yrd.

pamušalas ... 8 yrd.
šerinės (klij.) . ■ .4 yrd.

Iš viso už $ 81,90

$38.80
$20.95
$24.65
$52.45

$31.05

$35.80

$31.90

2 kg
2 kg
6 kg
6 kg
6 kg
1 kg
1 kg
8 kg
4 kg
4 kg
2 kg
2 kg
6 kg
6 kg
1 kg
2 kg
4 kg

. . . 1 kg $45.90

$30.76

$44.95

$40.90

Dvigubi:
42. Taukų ... 20 kg
43. Cukraus . . 20 kg
44. Ryžių .... 20 kg
49. Svietso ... 20 kg
53. Taukai .... 5 kg

Cukrus. . . . 5 kg
54. Sviesto ... 10 kg 

Cukraus ..10 kg
55. Taukų .... 10 kg 

Cukraus . 5 kg 
Ryžių .... 5 kg

62. Cukraus 16 kg 
Kakao . . . 
Sviesto . . .

64. Cukraus . .
Lašinukų .
Taukų . . .
Arbatos . .
Kavos ...

66. Cukraus . . 
Sviesto .. . 
Ryžių .... 
Kakao . . . 
Kavos ....

73. Cukraus . . 
Sviesto . . 
Pieno milt. 
Kakao . . . 
Lašinukų. . 
Pipirų

77. Šokolad. pi. 2 kg
Kakao ....
Kavos .... 
Pieno milt.. 
Nescafe, dž. 
Sviesto .. . 
Cukraus . .
Taukų . ..

79. Sviesto . . .
Taukų ...
Kavos . . .
Šokolado
Kakao . . .

Amer. cig. 4 kart. (800 c.) 
Tabako . . 2 kg $76.25

81. Cigarečių 10 krt.
(2000 cigaiečių) $29.90

82. Tabako 10 dėž.
1120 giamų . • • • $22.10

kg1
1
1
1

kg 
kg

2 kg
6 kg
6 kg $54.60
4 kg
4 kg

.2 kg

.2 kg
2 kg

LIETUVANKFRIĖ. GAUSOM A

SPRINGHURST VASARVIETĖ NAUJOS ATEITIES 
ANGOJE

Toronto Telegram rasyda 
mas apie Wasaga Beach (kur 
gretimoje Springhurst yra įsi 
kūrusi lietuviška vasaros kolo 
nija) praneša, kad Ontario vy 
riausybei yra patiektas projek 
tas sutvarkyti garsiąją vasar 
vietę ir šalia nusitęsiančius pa 
pludimius. Vietovės papuoši 
mui, kelių praplėtimui, naujų 
aravedimui ir viešų parkų įre 
ngimui, numatoma išleisti iki 
vieno miliono dolerių.

Laikraštis toljau akcentuo 
ja, jog šią vietą nebegalima 
taip palikti, kur savaitgaliams 
suvažiuoja per 50.000 žmonių. 
Vasaros sezonui suplaukia du 
milionai turistų pasinaudoti 
per 9 mylias nusitęsusiu saule 
tu paplūdimiu ir todėl jj reika 
linga atatinkamai sutvarkyti.

Šalia straipsnio yra projek 
to nuotrauka, kur papludimis 
paliktas visiškam vasarotojų 
naudojimui, toliau visa pakran 
te nusitęsę kurhauzai, o jų tar 
puošė aikštelės mašinoms. To 
iau, už kurhauzų, pi avestas 

platus kelias paežerio susisie 
rimui. S. Pranckunas.
• Vytiečiai futbolininkai jau niką. Kuopa turi 200 narių.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
INITIUM SEMESTR1 SYDNĖJUJ

Kovo 22 jau įvyko septinta 
sis lietuvių studentų Initium 
Semestri Sydnėjuje. Jaukioje 
svečių pilnoje salėje, pobūvis 
praėjo linksmoj nuotaikoj, pa 
įvairintas įdomia programa, iii 
mu iš studentų suvažiavimo 
Melbourne, fuksų krikštu, ragu 
čių polka ir dainomis.

Vakarą atidarė Sydnejaus 
studentų skyriaus pirmininkas 
R. Daukus, pakvietęs visus su 
giedoti Gaudeamus ir tarda 
mas trumpą žodį. Savo kalboje 
jis sveikino fuksus u kvietė 
juos aktyviai dalyvauti studen 
tų eilėse. R. Daukus pažymėjo, 
jog universitete gresia didės 
nis pavojus nutautėti, negu dir 
bant 
tis į vieną grupę, kur galima 
būtų išlaikyti lieuvybę, nežiū 
rint, ar tatai būtų daroma rim 
tai diskutuojant, ar linksminan
KĮ—XK :XK

fabrike. Dėlto reikia bur

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503 
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
y------------- vv ■ ■ ■ XX--------------- XX...... ; \ -M

I
 A. E. McKAGUe!

Barrister and Solicitor $ 
Advokatas ir Notaras £ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 $ 
201 Northern Ontario Bldg.£ 

330 Bay Street, \ 
TORONTO 1, Ontario. £

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.—
. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5*/2—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro.
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Įpusėjo sezoną. Pirmoji koman 
da pirmas dvi rungtynes sužai 
dė lygiomis, trečias pralaimė 
jo. Šiemet suorganizuota ant 
roji komanda, vad. O. Pėterai 
čio, laikosi panašiai.

ROTUŠĖS KONKURSAS
Pasibaigė Toronto miesto 

rotušės projekto konkurso pir 
moji dalis. Konkursas sukėlė 
nepaprastą susidomėjimą ir 
jame dalyvavo per 500 archi 
tektų iš viso pasaulio. Jury 
komisija iš žymių JAV, Itali 
jos, Anglijos ir Kanados ar 
chitektų tolimesnėms varžybo 
ms atrinto aštuonis dalyvius. 
Iš jų tik vienas kanadietis, gi 
keturi yra amerikiečiai ir po 
vieną danas, suomis ir austra 
lietis. Galutinis ir kili projek 
tai bus atidengti apie rugsėjo 
mėnesį.
• J SLA 50-ji seimą išrinkti 
keturi atstovai: O. Indreiienė, 
J. Strazdas, St. Jokūbaitis ir 
J. Preikšaitis. Narių didesniam 
savitarpiniam susiartinimui, 
nutarta artimiausiu laiku, kai 
oras sušils, padaryti iškylą-pik 

tis. Studentų sąjunga duoda 
progos savo nariams išplėsti 
mokslo akiratį, nes yra galimy 
bės susitikti ir arčiau pažinti 
kolegas ir iš kitų fakultetų.

Kreipdamasis į svečius, pir 
mininkas apgailestavo, kad pe 
reitais metais tik nedidelis jų 
skaičius dalyvavo „studijų va 
karuose“ ir išreiškė viltį, Kad 
šiais metais studentai sušilau 
ks daugiau paramos ir iš visuo 
menės.

AI.B Krašto V-bos vardu sve 
ikino ir pasisekimo studijose 
linkėjo inž. B. Daukus.

Po rimtosios dalies sekė Ini 
tium‘o prgorama, kuri šiais me 
tais vėl pasižymėjo savo šamo 
jum ir originalumu. Buvo pa 
liestos tarptautinės, vietinės— 
lietuviškos ir sydnėjiškės aktu 
alijos.

Dvyliktą valandą buvo pakri 
kštyti penki fuksai: R. Minio 
tas, K. Moras, J. Kovalskis, R. 
Ramanauskas ir R. Stankevi 
Čius. Krikštą atliko filisteriai.

Baigiant norisi pažymėti, 
kad Initium garsus ne tik Syd 
nėjuj: keturi kolegos — R. Ja 
kutytė, K. Briedikytė, A. Bula 
kas ir A. Krausas — atvyko 
net iš Melbourno.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

O
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JUS KVIEČIA
j savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri drau
džia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpda
ma Jus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendiam kul
tūriniam darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S.L.A.) 
TORONTO 236 KUOPA

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų: 
St. Jokūbaitis — LE 4-0773 

Centrinis Atstovas

L. Riekevičienė— RO 9-7668
H. Chvedukas —LE 4-1528
Al. Dūda —RO 9-4612

WELLAND, Ont.
RUOŠIAMAS BAISIOJO Bi RŽELIO MINĖJIMAS

Gegužes mėn. 18 d. įvyku 
šiame bendruomenės narių vi 
suotiniarn susirinkime išrink 
ta valdybon: K. Stankevičius, 
A. Naikus, M. Kuzavas, P. Šid 
lauskas ir A. Kalvaitis; Kont 
rolės kornisijon: J. Sinkus, J. 
Butkus, A. Račkauskas. Tau 
tos Fondo atstovais: S. Gudai 
tis, M. Salčiūnas, V. Žinaitis.

Bendruomenės valdyba pra 

WINNIPEG, Man.
K. L. B-NĖS WINNIPEG© APYLINKĖS NARIAI

sumokėjo solidarumo mokestį: 
po 2 dolerius — Augustas Klei 
nis, Vladas Armanavičius, Va 
cys Stankevičius, Bronius Vai
čaitis, Jurgis Vidžiūnas, Fovi 
las Liaukevičius, Jonas Činga, 
Elius Nolius, Jonas Mališaus 
kas, Mykolas Bukauskas (senų 
jų ateivių), Juozas Vaitiekų 
nas, Liudvikas Bartininkas, Al 
fonsas Jančiukas, Antanas Tus 
kėnis, Leonas Radzevičius, Juo 
zas Sabaliauskas, Vilius Moc 
kus, Petras Bagdonas, Henri 
kas Kavaliauskas, Adomas Mi 
niota ir po 1 dolerį: Zigm. Bra 
zauskas, Boleslovas Strikaitis 
(Sioux Lookout, Ont.), Anta 
nas Rakauskas ir Jonas Kveda 
ras. Viso 44 dol.

Sumokėjusiems nuoširdus

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

SIUNTINIAI LIETUVON
Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas prekes.

Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
* Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 

3% y. ir daugiau.
* Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašina su iš 

laidomis $ 160.00.
* Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
* Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainaraštį.

Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainas:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENE)

$ 8.00
$ 2.15
$ 3.00 
$ 7.50 
$ 2.60 

1000 tab. 50 mgm $ 4.60 
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

OR B I S

100 tab. 1 mg 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm 
Largactil 
Multavitammai 
Streptomycin 
Isoniazid (rimifon) 
PAS

Reikalaukite kainaraščių:

298 Bathurst St. 
TARONTO, Ont. 
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St.
Chicago 32, Ill.
Tel. YA 7-2445

A. Paulauskas— LE 6-3545
O. Indreiienė — LE 1-8522
V. S. Mastis —LE 2-6513

H

neša tautiečių dėmesiui, kad 
birželio 15 dieną i engiamas 
1941 m. liūdnųjų birželio 14- 
15 d. d. minėjimas. Kviečiame 
visus tautiečius skaitlingai da 
lyvauti, prisimenant anas juo 
džiausiąs mūsų Tautos iston 
joj dienas. Minėjimas įvyks 
Wellande, St. Columbus salėje 
tuoj po lietuvių katalikų pa 
maldų. K.

ačiū.
Solidarumo mokestį galima 

sumokėti kiekvienu laiku: 170 
Isabel str. Tel. SP 4-2 762.

Demereckas
KLB Winnipeg© V-bos iždinin.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

835 QUEEN ST W.-TORONTO 3-EM 4 4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

100 tab.
1000 tab.

10 gr

Lietuviški kainaraščiai:

578 Wyandotte St. E.
WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783
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The Centre of Real Estate1

L KRONAS 
: VALEVIČIUS

LIMITED

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

sų reprezentacini.^ vienetas dar 
's kartą įrodė, kad jam lygių šia 

me kontinente nėra: puikus bal 
sų suderinimas, drausmingu 
mas — vienu žodžiu—deiman 
cinkas nušlifuotas tikro specia 
listo, kokis yra muz. St. Gaile 
vičius. Choras išpildė su solis 
tais St. Šimkaus kantatą „Atsi 
sveikinimas su Tėvyne“ ištrau 
kas iš Fausto, Parduotosios 
nuotakos, Martos ir kt. Po pro 
gramos, laimėtojams buvo įteik 
tos puikios taurės. Baliuje da 
lyvavo ir parlamentarai su Po 
niomis B. Elliott ir Quinto Mar 
tini.
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Cannon Rexall Dru<rs

DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė į»t.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas
Mikelėnas tel. JA 8-8491. ,,’fhe Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiunas tel. LI 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telef. LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.

kiekvie 
yra ski 
Tą die

Kampas Cannon ir James
Siunčia vaistu

Lietuvon, Rusijon bei Lenkijon.
Turi padėkos laiškų iš Sibiro. Vaistinę veda labai pa 
tyręs provizorius latvis, turintis virš 20 metų patyri 

mą. Išpildo rusiškus ir Europos daktarų receptus.

Sąžiningas patarnavimas.
Lietuviams teikia privilegijų. Kalba daugeliu Euro 

pos kalbų, tame skaičiuje ir slavų kalbas moka.
Lietuviai maloniai kviečiami!

Sav. G. E i k e r t s

Street
s

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

SKELBIMAS.
Hamiltono Lietuvių Namams 

skubiai reikalingas prižiūrėtojas,
sutinkąs juose gyventi. Pageidaujama vyresnio am 
žiaus ir su šeima. Pirmenybė Lietuvių Namų nariams. 
Pareiškimus siųsti Administracijos Komisijos pirnnnin 
kui Alfonsui Patamsiui, 9l/2 Procter Blvd., Hamilton, 
Ont., telef. LI 5-5316, iki š. m. birželio 11 d. Atlygini 
mas pagal susitarimą.

Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.

HAMILTON
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

Gegužės 30 d. Montrealio 
bankui atmokėta $2000,— pa 
grindinės skolos. Kaip žinome, 
gegužės 1 d. iš šio banko buvo 
pasiskolinta $15.000.— dviejų 
metų terminu (iš šešto metinio 
nuošimčio.

Hamiltone skleidžiamos kai 
bos, kad Liet. Namai minėtą 
paskolą esą gavę iš 12%, bet 
tik viešai skelbią 6%. Šia pro 
ga patiksliname, kad Montrea 
lio bankui mokamas tik 6% me 
tams ir apskaičiuojamas dienos 
tikslumu. Kas tuo abejotų, pra 
šome pasitikrinti Bank of Mont 
real Ging ir Holton skyriuje ar 
ba pas ižd. K. Žukauską, 310 
Queen St. S.

Namų pirkimo išlaidos
Lietuvių Namų nuosavybės 

dokumentų sudarymas atsiėjo 
$1067.90: adv. Agro atlygini 
mas $700.—, žemės mokesčiai 
valdžiai, pirkimo atveju, $346.- 
ir įvairios smulkios išlaidos $ 
21.90.

Išnuomota gėlių krautuve
Gegužes 28 d. su genų krau 

tuvės, esančios L. Namuose, 
naujuoju savininku pasirašytas 
susitarimas dėl jos patalpų iš 
nuomavimo. Dabartinė savinin 
kė mokėjo po $75.— menesiui. 
Savo prekybą ji pardavė. Nuo 
birželio 10 d. su naujuoju savi 
ninku sudaryta sutartis 2-vie 
ms metams, pagal kurią jis mo
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WON L‘HEUREUX LTD. ENTERPRISES

Skelbia g 
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ir Ranch tipo namus
s'

>' puikioje vietoje — Beloeil, netoliese St. Hillaire kalno ir 
Js Richelieu upės, 15 mylių į pietus nuo Jacques Cartier ar 

Victoria tiltų. Pilna kaina $ 13,000 ir $ 13,500 su 3 mic 
£ ganiaisiais ir išbaigtu kambariu rūsyje.
v* Šie namai jau pastatyti ir galima juos apžiūrėti. Finansuo 
$ ti CMHC ir statytojo su tik $ 500 įmokejimu.

Statome namus ir pagal Jūsų planą.
^Aplankykite mūsų projektą 595 Brousseau St., Beloeil 
s' Station. Skambinti (reverse charges) FOrest 7-5220, 
v* po 6 vai. vak. FOrest 7-2392, klausiant Mr. Harold.x

c

v*

M. MACIUKAS |

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

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

kės $100.— mėnesiui. I'uo bū 
: du šis pirmas Liet. Namų nuo 
: mos pakėlimas duos per metus 
: pajamų $300.— daugiau.

Vedamos derybos
! su kino nuomotojais del jo su 
; tarties pratęsimo vieniems me 
■ tams. Dabartinė sutartis, pagal 
! kurią gaunama nuomos $050.- 
• mėnesiui, baigiasi birželio 30 d. 
į LN Adm. K-ja nuo liepos 1 d. 
- paprašė nuomos $900,— mėne

siui. Nuomininkai sutiko pa 
kelti iki $750.—. Derybos veda 
mos toliau.

Ged. Skaistys, sužinojęs To 
ronto atatinkamose įstaigose vi 
sus davinius apie šio kino paja 
mas ir išlaidas, teigia, kad jei 
L. Namai kiną operuotų patys, 
jis mažiausiai duotų $12.000.— 
gryno metinio pelno ir dai bū 
tų visi sekmadieniai musų orga 
nizacijų susirinkimams ar kon 
certams nemokamai.

L. N. nariai maloniai piašo 
mi tuo reikalu pareikšti savo 
nuomones Alf. Patamsiui, 
5-5316 arba Ged. Skaisčiui 
9-0163.

Nauji L N nariai
Nuo gegužės 1 d., kada buvo 

nupirkti Liet. Namai, iki geg. 
28 d. į LN naujais nariais įsto 
jo 13 tautiečių ir 4 įnešė papil 
domai, kurių tarpe Viktorija ir 
St. Burdinavičiai net $500.—. 
Iš viso per šį laiką gauta $2100. 
—. Visiems geriesiems tautie 
čiams, kurių tikslų vardinj są 
rašą Nr. 17 paskelbsime, kada 
naujų narių susidarys 20, nuo 
širdžiausiai dėkojame! Sk. St.

SPORTO KLUBO
devynerių metų sukaktis buvo 
atžymėta gegužės 24—25 d. d. 
dalyvaujant sportininkams iš J 
AV ir Kanados. Krepšinio ru 
ngtynėse pirmą vietą laimėjo 
Toronto Aušra, moterų krepšį 
nį, stalo tenisą ir vyrų stalo te 
nišą laimėjo Toronto Vytis. Va 
kare, Royal Connaught viešbu 
tyje, įvyko didelis sportininkų 
ir visuomenės susiartinimo ba 
liūs, kuriame dalyvavo apie pe 
nki šimtai svečių. Meninę pro 
gramą išpildė Toronto '/arpo 
choras ved. muz. St. Gaiievi 
čiaus ir sol. V. Verikaitis, Stf. 
Mašalaitė ir V. Žemelytė. Mū
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PASKUTINIS
gegužės sekmadienis 
nais metais Hamiltone 
riamas Marijos garbei,
ną, vyksta katalikų eisena nuo 
airių šv. Onos bažnyčios į mies 
to stadioną, kur yra kalbamas 
rožančius. Ir šiemet, Hamilto 
no VAV parapijos tikintieji ei 
senoje dalyvavo su mūsų tauti 
ne vėliava, nešdami taip pat 
Marijos statulą. Stadione tikin 
čiųjų buvo apie 30 tūkst. Rei 
kia pažymėti, kad katalikai Ha 
miltone sudaro 40% visų gyve 
ntojų ir beveik kiekviena tauty 
bė turi savo bažnyčią - parapi 
ją-

J
:?The Royal Connaught Hotel
J c s'
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Į JONINES
Wellande rengiamas vilniečių 
birželio 21 d., vyksta gausiai ir 
hamiltoniečiai, nes šios joninės 
Wellande yra tradicinės.

ŽAIDYNĖS HAMILTONE
Hamiltono LSK Kovas devy 
niu metų gyvavimo pioga įvy 
ko didelis krepšinio ir stalo te 
niso žaidynes, dalyvaujant Dėt 
roito Kovo, Ročesterio Sakalo, 
Toronto Aušros, Toronto Vy 
čio ir Hamiltono Kovo sporti 
ninkams. Toronto Vy tis, dar 
kartą parodė savo pranašumą 
ŠA kontinente, laimėdama tris 
varžybas ir kartu tris gtažias 
taures.

Vyrų krepšinio susitikime, 
pirmose rungtynėse žaidžiąs su 
silpnintame sąstate (be Žilio 
nio ir Jankausko) H. Kovas 
pralaimi Toronto Vyčiui pasek 
me 51:21 (32:11). Graži ir kie 
ta kova vyksta tarp Ročesterio 
Sakalo ir Detroito Kovo. Nor 
maliu laiku, jos baigiasi lygio 
mis — 40:40. Seka penkių mi 
nučių pratęsimas, kuris ir išsp 
rendžia laimėtoją — tai Ročes 
terio Sakalas, užbaigdamas ru 
ngtynes 47 :44 savo naudai. Ki 
toje salėje stalo teniso susitiki 
me hamiltoniečiai pralaimi ŠA 
žaidynių meisteriui Toronto Vy 
čiui 2—5, o Sakalas — Detroi 
to Kovui net 1:5. Po šių rung 
tynių, sportininktai išsirikiuoja 
paradui, kurį veda Kanados ša 
chmatų meisteris P. Vaitonis, 
nešamos trys vėliavos — Kana 
dos, JAV ir Lietuvos ir po jų— 
gražus sportininkų būrys. Į iš 
sirikiavusius sportininkus, žo 
dį taria Hamiltono LSK Kovas 
pirm. K. Stanaitis, sveikinda 
mas visus sportininkus ir kar 
tu kviesdamas minutės tyla pa

C

G e n. Manage r’io telefonas JAckson 7-5071 
HAMILTON, Ontario.

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ
SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

VpRtllVPS PARUOŠIAME PAGAL
▼ uaiuvuo V1SUS jūsų pageidavimus.

Geriausi linkėjimai lietuviams!

gerbti Lietuvoje žuvusius spor ar pažįstamus. Tačiau per au 
tininkus. Oficialiai žaidynes ati kas BALFui susilauks paramos 
daro Kanados Sporto Apygar ir tas vargstąs tautietis, kurs jo 
dos pirm. J. Gustainis. Griežia 
mi visų trijų valstybių himnai, 
po kurių dar sveikina KLB Ha 
miltono ap. pirm. R. Bagdonas 
ir kleb. kun. Dr. J. Tadaraus 
kas, įteikdamas valdybos naria 
ms gražių rožių puokštes. Po 
parado žaidynės tęsiamos to

Nukelta į 2-rą psl.

ŠALPAI NAUJŲ KELIŲ 
BEJIEŠKANT

Atkelta iš 3-&io pusi.
Tragiškųjų birželio įvykių 

sukaktis jau čia pat. Ji yra mi 
nima vienu laiku viso laisvo pa 
šaulio lietuvių. Birželio įvykių 
sukakties minėjimo diena kaip 
tik ir tiktų rinkliavoms BALiui 
visame pasaulyje, nes tą dieną 
prasidėjo baisieji sovietiški trė 
mimai, baisiosios mūsų tautie 
čių kančios ir vargai; juk BAL 
Fas kaip tik ir stengiasi pagel 
bėti dėl sovietų režimo į vargą 
patekusiems tautiečiams. Todėl 
skelbkime birželio įvykių mine 
ūmo dieną drauge ir BALFo au 
kų dieną visame pasaulyje! Ir 
aukokime uoliai! Tas žygis lab 
jau įprasmintų ir pačią birželio 
įvykių sukaktį, ir rodytų mūsų 
bent auka dalyvavimą kitų mū 
sų tautiečių varge. Aišku, dau 
guma mūsų, gyvenančių Vaka 
ruošė, remia savo artimuosius

kios paramos iš kitur nesusilau 
kia. Kas žino, gal ir tas užmirš 
tasis yra mūsų artimesnis ar to 
limesnis giminė, o kiekvienu at 
veju jis yra mūsų bendros šei 
mos — mūsų tautos naiys! Kai 
bame apie didelę grėsmę lietu 
vybei išlaikyti ir jieškome bū 
dų, kaip tai grėsmei pasipriešin 
ti. O BALFo šalpa juk labai 
daug prisideda ir lietuvybei iš 
laikyti. Toji šalpa ne tik nu 
šluosto vargstančiojo ašarą, ne 
tik jį guodžia, stiprina jo kūniš 
kas jėgas ir sveikatą, bet drau 
ge sustiprina ir kaip lietuvį, ne 
leisdama jam įpulti į ncviltj. Sa 
vųjų tautiečių šalpa primena į 
vargą patekusiems, kad jie nė 
ra savųjų užmiršti ir drauge 
skatina ištverti iki ateis laisvės 
diena. Ateityje patirsime, kad 
BALFo šalpa buvusi, gal būt, 
net pats savrbiausias veiKsnys 
lietuvybei išlaikyti. . .

Iš to viso išvada aiški: Kiek 
vienas pasiturintis lietuvis ture 
tų aukoti BALFui (kas gali— 
kuo daugiau) ! O birželio tragiš 
kųjų įvykių minėjimo diena te 
būna drauge ir BALFui aukoti 
diena! Komitetai, ruošiantieji 
birželio įvykių minėjimus, ture 
tų jau šiais metais minėjimo die 
ną pravesti drauge ir rinkliavas 
BALFui. ELI
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SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

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

PO 74)211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

f

3

c

v ** g v e

i;
I 

s* . *

s

BELLAZZ1-LAMY, INC | 
PO S-S151 7679Georg.se, Vili. L...II.. j 

Jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. j| 
Insuliacija, Ten - Test, Maionite, statybinis popieris. jį

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

A. M. D I K I N 1 S
Gyvybės Draudimo Atstovas 

The Royal Guardians 
Mutual Life Assurance Company 
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

3 
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C. Halpin Funeral Home Reg’dJ
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave.. Verdun.------- Tel. PO 9-1193 |I J

7679Georg.se
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ELZBIETOS KARI)EL1ENĖS

Muzikos Studijos 
ui o k i n i ų 

k o n c e r t a s
Įvyks birželio 8 dieną, sekmadieni, 5 valandą po pietų

Aušros Vartų parapijos salėje. 

Visi maloniai kviečiami atsilankyti j koncertą.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS MONTREALVJE
Kaip ir kitais metais, baisųjį 

birželį minėsime drauge su ne 
laimės draugais estais ir lat 
viais drauge. Minėjimo rengi 
mo vadovybė šiemet yra estų 
bendruomenės. Minėjimas šie 
met Įvyks birželio 14 dieną, šeš 
tadienį, 3 vai. po pietų Domi 
nion skvere, prie paminklo neži 
nomam kariui, kur vyksta ir 
^kasmet. Minėjimo salėje nebus, 
bus tiktai prie paminklo sodely 
je.

Minint baisųjį birželi, bus pa 
dėti vainikai, trumpos kalbos ii 
po jų bus giedami Pabaltijo tau 
tų himnai ir himnai Kanados ir 
Did. Britanijos. Visi tautiečiai 
kviečiami atsilankyti skaitliu 
gai, solidariai ir visi dalyvauti 
himnų giedojime. Moterys pra

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

(kamp. Woodland)
Verdun. TeL PO 7-3175.

Priėmimo valandos: C pirmadienį ir ketvirtadienį £
7 — 9 p. m. ę 

antradienį ir penktadienį
2 —4 p. m. §

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

j 
$ ft

somos atvykti tautiniais arabu 
žiais. Visi jauskime pareigą j 
minėjimą atvykti ir padarykime 
jj Įspūdingą.

Seimelio Prezidiumas.
® Joninių iškyla birželio 22 d., 
sekmadienį, ruošiama pp. Giri 
nių ūkyje, turinčiame upę ir 
gražų mišką. Plačiau kituose 
NL numeriuose.
• Iš Venezuelos pas pp. Dar 
gius yra atvykusi p. Dargia se 
šutė, kurios garbei pp. Daigiai 
šeštadienį suruošė šaunų pri 
ėmimą.
• E. Kardelienės Muzikos stu 
dijos mokinių metinis koncer 
tas įvyks si sekmadieny birže 
lio 8 d., 5 vai. po pietų Aušros 
Vartų salėje. Visi kviečiasi da 
lyvauti.
• Sprogo dujos Bannantyne ir 
Allard kampe nemuose, kurių 
išnešė visą sieną. Teigiama, 
kad dujų į namus prileidęs as

** muo norėjęs nusižudyti.
• Į MLD Teatro balių iš Que 
beco miesto buvo atvykę p. Va 
bolis ir p. Rubinas ir dar su jų 
pakviestomis prancūzų tauty 
bės poniomis.

į c

ft

y* 
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DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys 

Ville LaSalle 
Po b vai. vak. HU 9-6906

ADVOKATAS 
£ STASYS DAUKŠA, LL. D. 

25—26 
Dame St. E. 
6-8969

Res. 5657—12 Avė., Rsm. 
RA 2-5229

Suite
152 Notre 

UN

a

Šį sekmadieni, birželio 8 d., 3 vai. p. p. 
buvusiame p. V. Narušio ūkyje, Lake Medad, 

Hamiltono ateitininkai rengia šiais metais

Pirmųjų Gegužinę |
Veiks turtingas bufetas, gros Benine Ferrie orkestras. n 

Prizinis šaudymas. Vaikams įvairūs žaidimai.
Rengėjai kviečia Hamiltono, Toronto ir kitų apylinkių g

lietuvius skaitlingai dalyvauti šioje gegužinėje, 
kur kiekvienas linksmai praleis laiką. g

\ H
Kuopos Valdyba. g

::::::::::
PIRMOJI GEGUŽINĖ

Hamiltono ateitininkai ren 
gia pirmąją šiais metais gegu 
žinę buvusiame V. Naiušio ūky 
je, Lake Medad. Ši gražioji ga 
mtos vietovė lietuviams gėrai 
pažįstama savo grožiu. Todėl 
rengėjai kviečia visus—jaunus 
ir senus — atvykti Į šią pirmą 
ją gegužinę. Čia kiekvienas at 
vykęs galės smagiai praleisti 
laiką: pajodinėti arkliais, pasi 
maudyti ežere ir šiaip gražioje

pavasario gamtoje praleisti sek 
madienio popietę draugų bei pa 
žįstamų draugystėje. Be to, 
veiks turtingas bufetas, prizi 
nis šaudymas ir kitokios staig 
menos. Vaikams bus Įvairių 
žaidimų: bėgimas maišuose, 
kiaušinio nešimas šaukšte ir 
daug kitokių žaidimų. Laimė jų 
šieji bus apdovanoti Įvairiomis 
dovanėlėmis. Gegužinėje gros 
visiems gerai žinomas Bennie

ST. NICHOLAS ISLAND MOTORBOAT SERVICE

MOTORLAIVIU Į ST. NICHOLAS SALĄ,

J PAPLUD1MJ IR GEGUŽINIŲ AIKŠTES

Valtys išplaukia visą dieną šeštadieniais ir sekmadie 

niais iš tos pat vietos, kur buvo MALO MOTOR

BOAT SERVICE, tai yra nuo valstybinio pylimo

I
 NOSIES, GERKLĖS IR Į 

AUSŲ SPECIALISTAS
IR CHIRURGASDr. R CHARLAMD

78 St. Joseph Blvd. W. «Tel. PL 9958

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, ;

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

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

Lashine, prie 32 Ave.

Dr.E.Andrukaitisj
: 956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 |

Raštinė vakoais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—-8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

A
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NOTARAS
MILTON W. WINSTON

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

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

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURCINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Konsultacijos: išanksto susitarus.
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. 

Chiropodistas — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 

6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal..

TORONTO ŠEŠTADIENI NĖS LIET. MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Mokslo metai užbaigiami šį 
šeštadienį, birželio 7 d. Moki 
niai renkasi 9 vai. ryto mokyk 
loję. Po pirmos pamokos 10 v. 
organizuotai eina į šv. jono Kri 
kštytojo parapijos bažnyčią.

10.15 vai. ryto pamaldos su 
pritaikintu mokiniams pamoks 
lu. Po pamaldų 11 vai. mokiniai . . . . ! skirstosi namo.

Sekmadienį birželio 8 d., 4 
vai. p. p. Prisikėlimo parapijos 
salėje įvyks mokslo metų užbai ‘ 
girnas. A. Rinkūnas mokinių tė • 
vus supažindins trumpai su pro į 
jektuojama mokyklos reforma. . 
Meninę dalį atliks mokyklos J 
mokiniai. Skyrių mokytojai iš 1 
dalins mokslo metų pazymėji 
mus.Po oficialios da-lięs bus yąį 1 
kams lietuviški žaidimai, o 
kyklos tėvų komitetas jai,nuo 4 
sius pavaišins.

IŠGANYTOJO LIUTERO 
NIŲ BAŽNYČIOJE,

1691 Bloor Street West ir In 
dian Road kampe, birželio 8 d., 
1 vai. po pietų, įvyks lietuvių 
evangelikų pamaldos, laikomos 
kunigo A. Trakio, atvykstan 
čio iš Čikagos. Prašome visus 
lietuvius evangelikus kuo skait 
lingiausiai atsilankyti. Kviečia 
Evangelikų Literonių Pavapi 
jos Taryba, Toronte.

VYTIS LAIMĖJO
Trečiadienį sporto klubo Vy 

tis futbolininkai, sužaidė gra 
žiausias šio sezono rungtynes, 
laimėjo prieš stiprią Hellas vie 
nuolikę 2:1(1 :1). Abu Įvarčius 
padarė P. Rozaitis, pirmą iš 
baudinio. Ši Vyčio pu moji ko 
manda šiuo metu Continental 
lygoje turi dvi lygiąsias ir po 
vieną laimėtas ir pralaimėtas 
rungtynes.
• Vaičiulis Alfredas Toronto 
universitete pabaigė odontolo 
giją ir ruošiasi atidaryti savo 

: ofisą.
: • Tuokiasi F. Lukoševičius ir

'ift
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JEI NORITE PARDUOTI ar P IR KTI:
Gyvenamus namus, apartmentus,

Žemę, statybai, investavimui,
Užsakyti pastatyti namui.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūšių)

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —
ADAMONlSir B U D R I Ū N A S

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga
Nariai Montreal Real Estate Board

177 Sherbrooke St. W. PL 8501
Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.

Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Yasutis
A. Markevičius

LA 2-7879 J. Skučas
OR 1-8951

V. Liesunaitis PO 7-6719
RA 2-6152

E. Yaffe — Sekretore.

I

Kuliešiutė. Jiems suruošta 
priešvedybinė partija.

MOKYKLOS IŠKYLA
Gegužės 25 d., sekmadienį, 

lituanistinių kursų ir mokyklos 
vadovybės iniciatyva n pastan 
gomis kursų studentams bei 
mokyklos 5-to ir 6-to skyriaus 
mokiniams buvo numatyta ek. 
kursija į Niagaros pusiasalį. 
Ekskursija vyko autobusu, da 
lyvavo joje 40 mokinių ir 4 su 
augusieji. Pusę ekskursijos iš 
laidų padengė patys ekskursan 
tai, likusią gi pusę apmokėjo 
barines ir vietinėje lietuvių baž 
mokyklos Ievų komitetas.

Pirmiausia nuvykta į St. Cat 
nyčioje dalyvauta pamaldose, o 
po pamaldų klebonijos sodely 

•jū? papusryčiauta. Vėliau eks 
rathsija aplankė Fort Niagara 
on the Lake, Fort George, Que 
enston Heights ir galiausiai 
Niagaros kriokiu

Gražus ir šiltas oras, graži 
gamta, uolėtos upių pašlaitės, 
istorinės fortų vietovės, Niaga 
ros upės kilpos verpetai ir ke 
lionė oro keltuvu virš tų verpė 
tų, generolo Biock paminklas 
ir kopimas 200 pėdų siaurais ir 
vingiuotais laiptais Į to pamink 
lo viršūnę, priėjimas tuneliais 
prie pat Niagaros krioklio krin 
tančio vandens, gražūs parkai 
ir gėlynai paliko neišdildomai 
gražų prisiminimą vaikams.

Giedri ir linksma vaikų nuo 
taika, dainos ir išdaigos, jaunat 
viškas klyksmas ir juokas lydė 
jo šią iškylą nuo pat kelionės 
pradžios iki jos pabaigos.

Džiugu, kad turima žmoni 
kurie surengia tokią iškylą vai 
kams. Padėka jiems ir p. S. Šet 
kui, St. Catharines lietuvių be 
ndruomenės pirmininkui, kuris 
vadovavo ekskursijai po Niaga 
ros pusiasalį, parodydamas Ida 
mesnes vietoves ir suteikdamas 
apie jas įvairių žinių ir paaiški 
nimų.

IŠVYKSTA Į JAV
Uolus bendruomeninių reik: 

lų rėmėjas ir Prisikėlimo par 
choro dalyvis Alg. Pauhonis 
po 8 metų laukimo, jau gavi 
reikiamus dokumentus ir išvi 
ksta j JAV apsigyventi.

Ferrie orkestras. Pradžia 3 vai. 
p. p. Laukiame visų atvykstant 
į šią pirmąją gegužinę.

Vaidyba.

V c
į DR. V. SADAUSKIENĖ < 

Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd., 
namas nuo Roncesvalles);

TORONTO ;

TeL LE 1-4250 <

’(2

ft ft

T A U P Y K, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

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

ž

A. L I Ū D Ž 1 U S, B. L., $

Viešasis Notaras i
(Notary Public) !

Advokatas iš Lietuvos. '
Namų, žemės ar bet kurio ' 
biznio pirkimo-pardavimo 1 
dokumentų sudarymas ir ■ 
visi kiti notariniai reikalai. Į

Teisiniai patarnavimai. ; 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario. '

Telefonas: LE 6-5613. j

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.)

TORONTO

Tel. LE 2-4108

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
Naujas kabinėta*


	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1958-06-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

