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Tai yra M. K. Čiurlionio vardo ansamblis, su savo vadovuA. Mikulskiu pryšaky, plačiai išgasėjęs Europoje ii Ameri 
koje, kuris šio birželio 20 dieną koncertuos sukaktuvių Joninėse Merrittone, ties St. Catharines. Šios' Janinės drauge 
bus ir Jaunimo švente, kurioje pakviesti dalyvauti Kanados ir JAV lietuviai. Be Čiurlionio ansamblio, Joninių kon 
certinėje dalyje dar dalyvaus operos solistės p. Stempužienė (mecosopranas) ir p. Krištolaitytė (kolaratūrinis sop 
ranas). Plačiau skaitykite skyrių „Niagaros pusiasalis" ir sekančiame „Nepr. Lietuvos” n-ryje tikslų ir platų skelbimą, 
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Politinių įvykių savaitė Naujienos iš pasaulio sostinės
DVI SENSACIJOS PRAĖJU ŠIA SAVAITĘ SUDOMINO 

ŽMONIJĄ
Viena sensacija, kaip sensa O jos yra tokios, kad ligšiol 

nerandama gairių, kuriomis gacija, buvo Įdomi, bet nereikš 
minga: buvo paleisti gandai, 
]<ad Ženevos derybose daiyvau 
jąs Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Sevin Lloyd būsiąs 
atšauktas iš ministerio parei 
gu.

SELV1N LLOYD 
žinoma, negalėjo nesusijaudin 
ti, nes jis kaip tiktai dalyvau 
ja svarbiose Ženevos derybo 
se. Macmillanas dėl to turėjo 
irgi nemalonumų, nes skubiai 
•turėjo tuos gandus dcinentuo 
ti. O vis dėlto galimas dalykas, 
kad „dūmų nėra be ugnies“; 
gal vėliau paaiškės, kad jis tik 
rai keičiamas.

Daug svarbesnė ir jau tikrai 
rimta sensacija buvo, kai

KONRAD ADENAUER, 
sutikęs būti kandidatu Į Vaka 
tu Vokietijos prezidentus, st 
aiga atšaukė savo kandidatūrą 
ar nutarė pasilikti mimsteriu 
pirmininku.

Dr. K. Adenauerio šis posū 
’kis jau yra visai rimtas zings 
:nis, kuris parodo, kad Vakarų 
’Vokietija nepaprastai jautriai 
seka Ženevos derybas ir kad 
Adenaueris be kovos iš Vokie 
tijos fronto nepastrauks. Ir, be 
to, tas parodo, kad

DERYBOS ŽENEVOJE 
ĮEINA J PAVOJINGA 

BŪSENĄ,
su kuria Adenaueris nesutin 
ka. Jis ryžtasi laikytis ir ko 
voti. Adenaueris nenori pasi 
duoti Anglijos nuolaidų poli 
tikos siūlymams. Ir tas jau yra 
gerai. Tai ir mums tinka.
ŽENEVOJE TEBEVYKSTA 

SLAPTOS DERYBOS, 
bet ir jos neišlaiko paslapčių ii 
išeina viešumon jų pasekmės.

JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI
Lietuvoje mirus, velionio vaikams, broliui ir jų 

šeimoms reiškiame gilią užuojautą
Kęsgailos ir Juodviršiai.

Joną, Petrą, Juozą, Moniką, Liną ir Eugeniją 
LUKOŠEVIČIUS 

ir jų šeimas, 
jų mylimam tėveliui 

JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

J. J. Adomoniai.

LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

liga būtų prieiti prie susitari 
mo.

Maskva tebesilaiko kietai. 
Maskvos agentai daro visokių 
pasiūlymų, bet tie pasiūlymai 
turi vieną ir tą pati tikslą — iš 
Berlyno išvaryti vakariečius 
ir patiems jį pasigrobti. Ir jei 
gu manevruodami rusai tar 
tum parodo lyg ir nuolaidų, 
tai tos nuolaidos, jas išsiuiški 
nūs, aiškėja kaip dar didesnės 
Vakarams pinklės. Taip kol 
kas ir trypiama vietoje.

Akivaizdoje sovietinių ma 
nevravimų, JAV sekretorius

CHRISTIAN HERTER 
buvo priverstas pareikšti, kad 
Maskvos siūlymai rodo tiktai 
viena, kad ji nori Berlyną pa 
sigrotbi. Bet vakariečiai turi 
laikytis susitarimų, kurie pa 
daryti dar karo metu. Koki 
tie susitarimai, kaip toii jie šie 
kia, mums sunku tiksliai paša 
kyti, bet vienas punktas jų, ku 
ris rūpi ir mums, lietuviams, 
atrodo, yra tikras. Tai tas, kad

PAVERGTŲJŲ KLAUSI 
MAS NUTYLIMAS.

Buvęs Lenkijos Londone am 
basadorius Kott, ne be pagrin 
do rašo, kad Churchiilis su 
Stalinu sutarė nekelti Lietu 
vos okupacijos klausimo. Ang 
lija jo ne tiktai nekelia, bet, 
pagal tą susitarimą, yia pripa 
žinusi Lietuvos okupaciją. Jei 
tiktai de facto, tai todėl, kad 
JAV tam nepritaria. Bet ir J 
AV derina savo politiką su 
Anglija, todėl ir tyli. . .

Ypač tai skaudu, kati suėjo 
jau 15 metų, kai

LIETUVA RUSIJOS 
OKUPUOTA, 

okupanto plėšiama, eksploatuo

Niujorkiečiams buvo labai 
maloni naujiena, kai iš Water 
bury, Conn., buvo pakviestas 
Antanas Įgaunis ir jo šeima 
(žmona, sūnus su šeima ir dūk 
tė su šeima), kuris papasako 
jo savo išgyvenimus per 19 me 
tų be šeimos.

A. Įgaunis buvo Lietuvos 
geležinkelių tarnautojas. Bol 
ševikams okupavus Lietuvą, 
jis 1940 m. rugsėjo rnėn. bu 
vo Vilniuje areštuotas ir už 
akių nuteistas 8 metams ištrė 
mimui i Sibirą. Buvo Šiaurės 
Pečioros priverstinųjų darbų 
stovykloje. Šalčiai baisūs, ap 
daras, pastogė ir maistas ne 
paprastai blogi. Nedavę bolše 
vikai nė vandens pakankamai 
atsigerti. Tuo tarpu maistui 
dažnai duodavę labai sūrios žu 
vies. Kančios nežmomsKos. Iš 
silaikydavo nedaugiau, kaip 1 
—2 proc. ten nutremtų žmo 
nių. Kiti išmirdavo pirmai 
siais, antraisiais metais.

Atlikęs 8 metų baudą, buvęs 
paleistas i „laisvę“ — atgaben 
tas į baškirų kraštą prie Ura 
lo. Ten buvę liepta apsigyven 
ti. Ten jis visą laiką ir gyve 
nes. Tekę dirbti visokius dar 
bus.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

IŠVYKA Į P. AMERIKĄ
Š. Amerikos liet, krepšinio 

rinktinės išvykai i P. Ameri 
ką pasiruošiamieji darbai jau 

jama, naikinama ir niekinama, 
išnaudojama rusiškųjų šatra 
pu, kurie kaip erkės siurbiasi 
į Lietuvos kūną, lietuvius ter 
mdami ir kitais būdais išsiųs 
darni iš Lietuvos į kitas „pla 
čiosios tėvynės” sritis — Į ka 
torginius darbus, plėšinius, ir 
tt.

KITOS ŽINIOS
— Prancūzijos min. pirm, 

pareiškė, kad Prancūzija nega 
Ii atsisakyti Alžyro.

— Nikaraguot sukilimui, ku 
rin įleisti komunistiniai Kubos 
„sukilėlių“ nagai, likviduoti 
pradėjo veikti amerikinė ko 
misija.

— 13.500 šnipų Rtyinė Vo 
kieti ja siunčia i Vakarų Vo 
kietiją pakirsti jos tvaikai, ir 
gyvenimo gerbūviui.

— Atnaujinamos A dery 
bos Ženevoje.

— Cyrus Eaton nuvirko du 
didžiuosius Montrealio anglų
laikraščius.

Šiaurės Pečioros stovykloje 
buvę daug lietuvių, iš kurių 
atsiminė šias pavardes: Šiau 
lių mokytojas Orentas, buv. 
žemės ūkio ministeris J. Skaic 
giris, buv. V id. Reik, vicemi 
nisteris Štencelis, buv. Suis 
siekimo Minist. Jankevičius, 
buv. Jaunalietuvių vauas Grėb 
liūnas, žinomasis vilnietis žiž 
maras, kuris išėjęs i lenkų ar 
miją.

Lietuvoje Įgauniui teko vi 
sai trumpai pabūti. Tekę au 
tobusu vienui kitur nuvažiuo 
ti,

Kaip ir tolimame Sibile, taip 
ir Lietuvoje, po Stalino mirties 
buvę šiek tiek atsikvėpta. Sv 
rabiau, kad nebuvę tokių trė 
mimų, kaip anksčiau buvo da 
romą.

Paklaustas, ar Lietuvoje kol 
chozų centruose yra statomos 
grupinės sodybos, atsake, kad 
jam apie tai tekę girdėti, kad 
tokių projektų esą, bet nei nuo 
Rokiškio, nei nuo Kudirkos 
Naumiesčio keliais važiuojant 
i Kauną ar Vilnių, nieko pa 
našaus nematęs. Pobūvį suren 
gė New Yorko Lietuvių Pre 
kybos Rūmai. Kor.

yra baigiami atlikti. Pagal nu 
statytą tvarkaraštį, iš Čikagos 
išvykstama liepos 8 d., o pir 
mas sustojimas ir Rungtynės 
bus Medeliine, Kolumbijoje. 
Po to bus važiuojama į Bogotą 
(Kolumbija), Buenos Aires 
(Argentina), Montevideo (Ura 
gvajus), Sao Paulo (Brazili 
ja), Rio de Janeiro (Biazili 
ja), Caracas (Venecueia). či 
kagon numatoma grįžti rugpjū 
čio 11 —12 d. d.

Susidomėjimas lietuvių 
krepšininkų atvykimu Pietų 
Amerikoje kasdieną vis auga. 
Jau dabar Įvairūs laikraščiai 
talpina mūsų atvykstančiųjų 
krepšininkų.nuotraukas ir apie 
juos aprašymus. Kolumbijos 
Krepšinio S-ga, atsiųsdama 
savo pakvietimą rungtynėms, 
tarp kitko rašo: Mes propa 
guosime rungtynes plačiu tau 
tiniu mastu ir darysime viaką, 
ką galime, kad jūsų atsilanky 
mo tikslas būtų pilnai pasiek 
tas ir ir atneštų garbę jums ir 
jūsų tėvvn i Lietuvai1.

Paskelbtas krepšininkų išvy 
kai aul ų rinkimo vajus šiuo 
metu dar tebevyksta. Jeigu

NAUJAS BTJDAS „DEMAS
kuoti” užsienio lietu

V1Ų VEIKĖJUS
(E) Lietuvos komunistų 

partijos organo „Komunistas“ 
siūlymas kovoje su „buržuazi 
niais nacionalistais“ dar dau 
giau negu iki šiol panaudoti 
^demaskavimo?" gipklą, „ug 
dant neapykantą“, jau įgyven 
dinamas. Vilniaus „Tiesos“ 
107-me numeiyje (geg. 10 d.) 
bemaž keturios skiltys pripil 
dytos parodymais, kuriuos, 
kaip „Tiesa” teigia, buvęs „tau 
tininkų partijos generalinis 
sekretorius Vinacs Rastenis 
1940 m. lapkričio 13—28 d. 
parašęs „tarybiniams organa 
ms“ raštu (rusų kalba) apie 
savo ir tautininkų partijos veik 
lą. Laikraštis spausdina kai ku 
r i as ištraukas iš to rasto. Duo 
dama ir 13 eilučįų vakstmilė 
(rašto pavyzdys). Rašte mini 
mos t. k. pavardės: Smetona, 
Voldemaras, Iz. Tamošaitis, 
J. Statkus, A. Merkys, Dirmei 
kis, Blazas.

„Tiesos" 111 n-ryje įdėta 
Rastenio parodymų tąsa. Čia 
t. k. liečiami Liutermox.a, Šos 
takas, šulaitis, Raila.

Tasai komunistinis „demas 
kavimo” būdas turi aiškų tiks 
lą: diskredituoti užsienio lie 
tuvių veikėjus visuomenės aky 
se, skelbiant kuriuos nors se 
nu laikų pareiškimus ar juos 
iškreipiant ir sąyaip koinentuo 
jant, arba net falsifikuojant.

J E VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS 
MONTREALYJE

Dalyvavo ir mokyklų šventėje
J. E. Vysk. V. Brizgys. pa 

prašytas ir pakviestas AV Kle 
bono Tėvo J. Borevičiaus, SJ, 
praėjusį savaitgalį praleido 
Montrealyje. Šeštadienį po pie 
tų Vyskupas Aušros Vartų 
bažnyčioje suteikė Sutvirtini 
mo Sakramentą 20-čiai jaunų 
Montrealio lietuvių.

Sekmadienį, birželio 7 d. 
Montrealio šeštadieninės mo 
kyklos užbaigė mokslo metus 
ir ta pačia proga iškilmingai 
minėjo šeštadieninių mokyklų 
dešimtmetį nuo jų įsistcigimo 
Montrealyje. Tuo tikslu buvo 
suruošta išvyka už miesto į la 
bai gražią Šv. Lauryno upės 
pakrantę, už Dorion, į Nauja 
kanadiečių stovyklą.

Visi mokiniai, per 150, mo 
kytojų gražiai paruošti, visi 
gražiai uniformuoti, — todėl 
sudarė labai gražų vaizdą.

Iškilmės, į kurias suvažiavo 
daug tautiečių, kaip retai kad 
esti, buvo pradėtos iškilmingo 
mis pamaldomis, kurias laikė 
J. E. Vysk. V. Brizgys. Augs 
tame Šv. Lauryno upės kran 
te, žaliuojančioje ir žydinčioje 
gamtoje iškeltas tautiškų or 
namentų kryžium papuoštas 
(p. Ladygos rūpesčiu) alto 
rius. Atvežtos iš AV salės ir 
kėdės. Tat iškilmių vieta atro 
dė labai gražiai. J. E-ja mišių 
metu pasakė labai giažų pa 
mokslą, apibūdindamas tikrą 
žmogų, tikrą kultūrininką-ob 
jektyvų, atlaidų, mylintį arti 
mą ir kultūrinėse pakopose su 
gebantį pakilti ligi Dievo tie 
sų. Kalbėdamas mokiniams, 
kalbėjo daugiau į tėvus, kad 
jie būtų kultūringo žmogaus 
augštumoj ir neužmirštų, kad 
jie yra lietuviai, nes nutautęs 
žmogus dažnai netenka ir augš 

kas nors dar norėtų paremti 
šį vertingą tikslą, galisiųsti tu 
ką, adresuojant: Lithuanian 
Basketball Fund, Acc. No. 21 
921, Cihcago Savings and Lo 
an Assn., 6245 So. Western 
Ave, Chicago 36, Ill.

SVEČIAI ČIKAGOJE
VLIK’o pirmininkas dr. A. 

Trimakas birželio 13 d. viešės 
Čikagoje ir kalbės Čikagos Lie 
tuvių Taryobs ruošiamame 
Birželio baisiųjų įvykių minė 
jime. Šis minėjimas įvyks Lie 
tuvių Auditorijoj birželio 13 
d., 7.30 vai. vak. Čia bus ir me 
ninė dalis.
• „Naujienų” dienraščio pava 
sarinis. piknikas yra rengia 
mas birželio 14 d. Bučo darže, 
Willon Springs, III.
• Cicero lietuvių kolonijoje 
yra įrengtos krepšinio ir time 
linio aikštelės lauke. Visas lie 
tuvių jaunimas gali jom.s pasi 
naudoti.

Profesorius Daktaras
A. Paplauskas-Ramūnas

Lyginamųjų Pedagoginių Mo 
kslų Centro Ottawos universi 
tete Direktorius. Žiūrėkite 3- 
me puslapyje pasikalbėjimą.

• J. K. Karys atidavė spaus 
dinti „Senovės lietuvių pin’, 
gai“ (istorija ir numizmatika 
iliustruota šimtais paveikslų). 
Veikalas apima visus mūsų 
prosenolių ekonominio santy 
kiavimo įrankius, vartotus 
nuo giliausios senovės 

tųjų bendrų žmogiškųjų kultu 
ringo žmogaus savybių ir ver 
tybių.

Po pamaldų Rosemounto mo 
kyklos vedėja p. Navikėnienė 
pradėjo mokslo metų užbaigi 
mo iškilmes. Ji pirmiausia gai 
bes prezidiuman pakvietė J. 
E. Vyskupą V. Brizgj, Mo 
kyklų Globėją T. J. Borevičių, 
kun. J. Bobiną, Mokyklų Ko 
misijos atstovus, J. Malaičką, 
B. Lukoševičienę, Sės. Felici 
ją, p. Rimkevičienę, A. Ali 
šauską, p. Alinauską, kun. Kul 
bį, V. Zubą ir J. Kardeli Prieš 
išdalinant pažymėjimus, p. Na 
vikėnienė pakvietė dar kalbėti 
visą eilė asmenų. Vysk. V. 
Brizgys dar kartą pasakė mo 
kiniams prasmingą žodį, Mo 
kyklų Globėjas gražiai įverti 
no mokytojų darbą, tėvų pasi 
aukojimą jauną jai kartai bei 
lietuvybei ir nuoširdžiai dėko 
jo Mokyklų Komisijai, kuri la 
bai gražiai remia lietuviškas 
mokyklas. Kiti kalbėjo — J. 
Malaiška, p. Rimkevičienė, p. 
Alinauskas ir J. Kardelis — 
sveikino baigusius mokyklą mo 
kinius, mokytojus ir pareiškė 
linkėjimus. Pirmasis mokyto 
jas A. Ališauskas prisiminė 
mokyklų pradžią.

Po sveikinimų J. E. Vysku 
pas V. Brizgys baigusiems 
mokyklą įteikė pažymėjimus. 
Aušros Vartų mokyklą baigė 
4 mokiniai — Br. Snapkaus 
kas, Br. Bulota, K. Kuncevi 
čius ir A. Sibitis. Rosemounto 
mokyklą pabaigė — Regina 
Barysaitė, Ramunė Kudzmai 
tė, Vida ’Lietuvninkaitė, Ed 
mundas Petrulis, Regina Va 
siliauskaitė, Vidas Vapsva ir 
Reigna Zizaitė. Visi mokyk 
las baigusieji atminčiai gavo 
po Lietuvos albumą, visi bai 
grisieji kviečiami rudenį atei 
ti į Augštesniuosius Lituanisti 
kos Kursus.

Įteikus baigusiems pažymė 
jimus, buvo Išdalyti pažymė 
jimai perkeltiems į augšte; 
nius skyrius.

Po to Sporto aikštėje, muzi 
kai grojant, Buvo mokinių į: . 
radas ir plastiniai pratimai bei 
mankšta. Kadangi visi moki 
niai buvo uniformuoti, turėjo 
kelias pratimams priemones, 
tai vaizdas buvo gražus. Gįm 
nastikai vadovavo p. Baltuoni. 
nė ir p. Blauzdžiūnas.

Gaila, gimnastikos metu pra 
dėjo lynoti ir sugadino žmo.i ,i 
nuotaikas. O mokyklų tikrai 
gražiai buvo pasiruošta, ir tau 
tiečių susirinko daug. D ’ 
buvo privačių maišau n d • kė 
Ii autobusai atvežė neturi, i r, 
savo mašinų. Tat mokslo • :ų 
užbaigimo ir mokyklų d .'.imt 
mečio šventė buvo tiarai gra 
ži.

LLiivo.A

dab/ioteic
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI

Mes prisimename pilnas ne 
rimo, šiurpias, nespėtas ir ne 
sitikėtas dienas. Baisias die 
nas. Birželio 14—15 dienas ir 
po to permanentiškai besikar 
tojusias dienas. Dienas, kada 
tūkstančiai, destroys tūkstan 
čių ir, kaip dabar aiškėja, — ir 
šimtai tūkstančių lietuvių bu 
vo išgabenti j Sibirą ir kitas 
Rusijos ir jos kitų okupuotų 
tautų bei kraštų sritis.

Seniai jau pažįstamas rusiš 
kasis tautų pavergėjas. Vyk 
dydamas savo grobuonišką im 
periaiistinę ir koionialistinę 
politiką, kitų tautų taipe, jis 
iš Lietuvos susiverbavo
sau tūkstančių tūkstančius 
vergų, kuriuos išvežė j daibus 
nežmoniškose sąlygose.

Išvežė nežiūrint to, ar tai bu 
vo ūkininkai, intelektualai, tar 
nautojai, ar paprasčiausi „juo 
dadarbiai“, darbininkai. Isve 
žė ir eilę bolševikų, kurie išsi 
žioję laukė „draugų“. Kadangi 
tokių Lietuvoje buvo tiktai 
pavieniai, tai bolševikuojančių 
jų išvežtųjų procentas yra tur 
būt pats didžiausis. Boiševikuo 
jančius išvežė todėl, kad jie 
yra lietuviai, nes okupantas ne 
pakenčia susipratusių žmonių, 
tokių, kurie žino, kad jie yra 
lietuviai.
lietuviai. Ištiėmė žmones iš tė 
vynės, kad visiems įvarytų bai 
mės — nesiprieišnti okupaci 
jai.

Karštosios birželio vidurio 
dienos 1941 metais Lietuvoje 
buvo ypač karštos. Žmonės -— 
suaugę, seniai, vaikai ir kūdi 
Iriai, sveiki ir ligonys — supo 
kuoti į prekinius vagonus, ku 
rių ir durys buvo užkaltos, — 
stigo oro, troško ir mirė vago 
nuošė. Tai buvo tikrai baisu, 
šiurpu ir tragiška.

Šiandien, kai artinasi birže 
lio vidurys, mes prisimename 
šias šiurpias dienas, kurias am 
žiais minės lietuvių tauta, kaip

mini Muravjovą Koriką, kaip 
mini Kražių skerdynes, kaip 
mini sukilimus atgauti laisvei 
iš to paties Lietuvos pavergė 
jo — ruso okupanto.

Mūsų prisiminimai juo tra 
giškesni, kad didelė žmonijos 
dalis tiems faktams yra kur 
čia, akla ir nebylė. Bet. ko gi 
norėti iš tamsos pasitenkinime 
gyvenančių žmonių, kur.e yra 
„švenljai .nežinantieji“. Daug 
tragingesnė yra padėtis, kai jo 
nenori nei girdėti, nei matyti, 
nei dėl to bent žodžiu pasaky 
ti vadovaujantieji politikai. Su 
prantama gi, kad okupantas 
šių klausimų neiškeis. Jis juos 
kaip imandyamas stengiasi už 
gniaužti, bet gi kaip gali būti 
rami Vakarų politikų sąžinė, 
kai ir jie tyli? Ar sąžiningą 
yra savo saugumą remti kitų 
tautų vergija?

Žmonės be jokios moralės, 
kaip Rusijos diktatorių klika, 
suprantama, kad tautų laisvės 
nepripažins, nes jų tiksiąs yra 
pavergti, bet gi kad Vakarai 
vergijos faktus apeina tylo 
mis, tai tas ir jiems neliks be 
pasekmių, tragiškų pasekmių. 
Šios pasekmes jau ir dabar aiš 
kios. Jeigu jų nemato Vakarų 
politikai, tai kalta jų vadina 
moji „strauso politika“. Bet ji 
gali baigtis tikrai tragiškai 
jiems patiems.

Tragiškojo birželio ir nema 
žiau tragiškų šių dienų tarp 
tautinės politikos faktų aki 
vaizdoje, mums tenka susi 
kaupti, apgailestauti mūsų tau 
tos ir kitų pavergtų tautų au 
kas smurtui, bet nenusiminti, 
nes galų gale tiesa ir teisybė 
turi laimėti! Tas laimės, kas 
tiki ir remiasi tiesa ir teisin 
gurnu ir kas yra pasiryžęs už 
tiesą ir teisingumą kovoti ne 
žiūrint pačių sunkiausių ir pa 
čių neviltingiausių sąlygų!

Tiesa laimės!

LD SALĖS
Atsakymas

Gal Ponia Rakštienė, didelė 
Lietuvių Namų entuziastė, su 
tiktų išstovėti 3—4 vai. Lie 
tuvių Dienos sekmadienio kon 
certe, tačiau nemanau, kad su 
tiktų išstovėti Jonaičiai, Pet 
raičiai ir kt. atvykę iš Montre 
alio, Toronto Niagaros pusią 
salio, matydami kitus, sumokė 
jusius tiek pat už bile tą, sedin 
čius kėdėse; nemanau, kad su 
tiktų su perpildyta sale ir Ha 
miltono priešgaisrinė apsauga, 
kuri gerai žino, kad nelaimės 
atveju daugiausia nukenčia 
vaikai ir moterys.

Nežiūrint viso to, St. Bak 
šys ir TŽ ir dabar NL siūlo sek 
madienio koncertui paimti 
Deltą kiną, esantį Lietuvių Na 
mų B-vės nuosavybėje. Jo mo 
tyvai yra labai jautrūs — lie 
tuviškumas, nežiūrint bet ko 
kių sąlygų ir nedateklių. Gra 
žu ir tiesiog per širdį kertan 
čiai veikia. Tačiau St. Bakšys 
užmiršta, kad Lietuvių Namų 
b-vės Delta kino patalpos sek
madienio L. Dienos koncertui 
yra per mažos, nors jis vėl sa 
ko, kad duok Dieve, kad ir jos 
būtų užpildytos. Atrodytų, 
kad tik vienas St. Bakšys tūri 
magišką lazdelę sutraukti žiū 
rovus, tik vien Lietuvių Na 
mai yra pajėgūs sužavėti sve 
čius. Visos kitos organizaci 
jos ir komitetai yra niekam ti 
kę. Ir kaip St. Bakšys man pa 
reiškė, reikės šiemet LD sek 
madienio koncerte džiaugtis, 
jeigu susilauksime 400— 500 
svečių, , tačiau rengiant Delta 
kine — tų patalpų galės būti 
per mažai.

Du kontrastai: daug ii ma 
žai. Tačiau praktika parodė ką 
kita: pirmoje LD dalyvavo 
(parduota leidinėlių 1200) ir 
paskutinėje — Niagara Falls 
•—1011. Į šį skaičių neįeina 
vaikai, programos dalyviai, 
garbės svečiai. Tokiu būdu, 
susidaro tarp 1400—1500 sve 
čių. Ar Lietuvių Namų Delta 
salė yra pajėgi priimti tokį 
skaičių ir ar tas nebus priešin 
ga priešgaisrinės apsaugos įs 
tatymams? Ar St. Bakšys Var 
po chorui, Hamiltono chorui, 
tautiniams šokiams. Aukurui 
ir kt. programos dalyviams 
(viso apie 150 asmenų) turi 
persirengimo patalpas? Kaip 
jie apsirengs ir kur persiren 
gs? Ar St. Bakšys ras vietą 
jiems atsisėsti, ar tain pat lie 
ps ramstyti sienas 3—4 vai.?

Iš anksto St. Bakšys Vl-tai 
LD paskyrė likimą: ji nesutrau 
ks daug svečių. Tačiau, kad

KLAUSIMU.
St. Bakšiui.
paskutinieji parengimai su 
traukdavo po 700 hamiltonit 
čių, St. Bakšys užmiršta. To 
kiu būdu, pridėjus piogramos 
dalyvius, sale jau pačiais ha 
miltoniečiais (Delta kinas, 
esąs L. Namų nuosavybėje, 
talpina 980 asmenų) yra už 
pildyta, nepaliekant visiškai 
vietos Montrealio, Toronto, 
Niagaros pusiasalio, JAV ir ki 
tų vietovių lietuviams. Taigi, 
ar negeriau yra paimti didės 
nę salę, gauti daugiau pajamų 
lietuviškiems reikalams, negu 
tenkintis savoje, kuri nelalpi 
ns visų norinčių į ją patekti 
(pav. 400 asmenų po 1 dol. ly 
gu 400 dol.) ir gal sumokant 
100 dol. tik pigiau. Paprastas 
gaspadoriškas galvojimas kai 
ba už didesnę salę, kad tėvą 
ms nereikėtų vaikų laikyti ant 
kelių, kad programos dalyviai 
turėtų kur persirengti, kad vi 
si atvykę iš toliau, neturėtų 
grįžti nuo durų, bet galėtų 
laisvai salėje tilpti.

Čia norėčiau viena dar pri 
minti, kad L. Dienos Organi 
zaciniame K-te yra berods pen 
ki L. Namų akcijų savininkai, 
tačiau ir jie balsavo už kitą sa 
lę, pati KLB B-nės Hamiltono 
ap. valdyba yra L. Namų šė 
rininkas, tačiau ir ji buvo kitos 
nuomonės, negu St. Bakšys, 
ir esu tikras, kad daugumas 
Hamiltono lietuvių stovi taip 
pat už didesnę salę. Nėra kai 
bos, kad rengiant pirmąją LD 
ir turint lietuviškose rankose 
Delta kiną, jis būtų paimtas. 
Tačiau, rengiant šeštąją, jau 
klaidų reikia vengti, todėl ir 
Vl-sios LD Org. K-tas vado 
vavosi ir lietuviška sąžine ir 
patriotiškumu ir praktiŠKąją 
puse paimdamas Palace kiną, 
o ne Deltą.

Žinau, kad mano visi iškelti 
faktai nepatenkins St. Bakšio, 
nes jis jokių kompromisų ne 
pripažįsta, tačiau tikrai nega 
Įėjau praeiti tylomis pi o jo 
straipsnį šio laikraščio pusią 
piuose, juo labau, kad ir TŽ 
buvo pasirodžiusių klaidingų 
„apsakymėlių“ LD salės klau 
simu, tiesiog vedaničų prie L 
D Komiteto sukompiomitavi 
mo, o mūsų visuomenę jvairio 
mis priemonėmis stabdant nuo 
vykimo rugsėjo 5—6 d. d. į Ha 
miltoną. Tačiau visi žinome, 
iš kokio darželio, LD Org. K 
tui tie akmenėliai krinta, nors 
viešai kalbame ir rašome apie 
lietuviškumą. . .

K. Baronas
VI LD Org. K-teto Vicepirm.

NEPAPRASTĄI DIDELIS MOKSLO LAIMĖJIMAS
Iššautos į erdves beždžionės sugrįžo gyvos ir sveikos

Ką rašo kiti
VIENYBĖ, BET

„Dirva“ vedamuoju įdėjo K. 
Žuko straipsnį „Geriau vienas, 
kad ir blogesnis, negu du gc 
ri“, kuriame įrodinėja, kad 
mums, lietuviams, išeivijoje 
reikia vienybės.

Girdi,
„Įrodinėti vienybės reikalin 

gumą yra sunku ir beprasmis 
ka. „Vienybė galybė" — tai 
aksioma, kuri jokių įrodymų 
nereikalinga. Užtenka primin 
ti, kad, tik vieningi būdami, 
mes 1919 — 1920 m. savo ne 
priklausomybe atgavome ir ją 
apsaugojome“.

Nors ir pasisakęs, kad vie 
nybės nereikia įrodinėti, nes 
:ii yra aksioma, vis dėlto K. 
Žukas duoda ir įrodymų. Irody 
mai geri, bet kas vienybės tik 
rai nori, tam ir be įrodymų tiš 
rai nori, tam ir be įrodymų aiš 
bė”. todėl ir reikalinga.

Čia tiktai vienas klausimas 
įdomus: kodėl „Dirva“ Šf str 
ainsnį įdėjo vedamuoju? Ai 
nasikeitė „Dirvos“ nuomonė? 
|tik ji visą laiką deda V. Rašte 
nio straipsnius, kad vicnvbė 
nereikalinga. 'J'-iRu dabar „Dir 
va“ keičia agires, tai gal ir 
apie vienvbę galima svajoti, 
kaip tai daro K. Žukas, tiesa,

KOKIU BODU? 
nenurodęs, — kaip vienybė 
galima padaryti?

— Tarp Vilniaus ir Rygos 
kelias sutrumpėsiąs 100 km., 
kai bus baigtas kai kurių plen 
tų ruožų asfaltavimas. Visas 
autotransporto sriautas tarp 
Vilniaus ir Rygos eis per Pa 
nevėžį. Kelionė autobusu iš 
Vilniaus į Rygą truks kiek 
daugiau kaip 5 valandas.

— 4360 Lietuvos jaunuolių 
pernai buvo nuvežti į Kazachs 
taną plėšinių derliui nuimti, 
kaip praneša Vilniaus radijas. 
1200 Lietuvos jaunuolių ten 
įsikūrę „nuolatiniam darbui".
• Kompozitoriai J. Juzeliūnas 
ir J. Indra rašo naujas stmtoni 
jas, J. Bašinskas — simfoninę 
poemą apie Žalgirio mūšį, o 
V. Paltanavičius — simfoninį 
kūrinį „Palangos Juzė“.
• Maskvoje išėjo rusų kalba 
Vyt. Sirijos Giros romanas 
„Buenos Aires“ ir Vikt. Miliū 
no pjesė „Vidurdienio debe 
sys“, taip pat Rojaus Mizaros 
romanas „Mortos Vilkienės di 
vorsas". Durnelius okupantas 
bovina.

(E) Marijonas Miceika bu 
vusioje Aukšč. tarybos sesijo 
je išrinktas „augščiaučiojo 
teismo“ nariu.

1959 m. gegužės 29 d. bus 
įrašyta į žmonijos minties lai 
mėjimų istariją, nes tą dieną 
pirmą karta žmonijos istorijo 
je į didelį augštj ir didelį tolį 
buvo paleisti gyvi padarai, ku 
rie į Žemę nusileido gyvi ir 
sveiki. Tai buvo dvi bezdžio 
nės, Able ir Baker, kurias iš 
Cap Canaveral vietos į padan 
ges išnešė J V raketa Jupiter.

Able ir Baker buvo įsodin 
tos į Jupiter raketos nosj. Ra 
keta, paleista 10 tūkstančių 
mylių greičiu per valandą, iš 
kilo 300 mylių į augštį, kaip 
buvo užplanuota, ir nuskrido 
apie 1,700 mylių į tolį. Rakė 
tos nosis nusileido į Karibų jū 
ros vandenis, kur jos lauke iš 
anksto jau pasiųsti laivai. No 
sis laimingai iškelta iš van 
dens ir abi beždžionės, gydy 
tojams ptaikriuus jų stovj, ras 
to sisiškai sevikos. Kai susirin 
ko 50 spaudos atstovų gauti 
apie šį įvykį žinių, bezdžoinės 
buvo či apat.

Dabar Amerikos mokslinio 
kai toliau tęsia pasiruošimus 
į erdves paleisti jau ne bez 
džiones, bet žmogų, parinktą 
iš 7, kurie dabar yra treniruo 
jami.
• Vilniaus įgulos viršininkas 
dabar yra rusas gvard. pulk. 
L. Položencevas, kuris it pri 
ėmė V.l. paradą.
• Vysk. Merkelio Giedraičio 
biografija, apimanti visą to 
laiko epochą, parašyta prof. Z. 
Ivinskio.

ks Kauno Dramos teatro vai
du. PAuzikinės trupės pagrin 
du kuriamas savarankiškas 
Kauno Muzikinis teatras.
• Nors pati Lenkija turi ilgą 
pajūrį ir savą didžiulį žvejy 
bos laivyną, ji įsiveža silkių ir 
kitos žuvies iš —- Klaipėdos.
• Durpių kraiko fabrikas Šilu 
tėję (kuris veikė jau prieš ka 
tą), dabar kasmet pagaminąs 
25.000 tonų kraiko. Šiais me 
tais įrengiama dujinė džio 
vykia.
• Lietuvos lengvosios atleti 
kos varžybose naują Lietuvos 
rekordą paisekė Jonas Pipynė, 
nubėgęs 3,000 metrų per 8 mi 
nutes 15,6 sek.
• Šiemet elektra bus įvesta į 
140 kolchozų, 30 sovehozų ir 
11 remonto technikos stočių.
• Sienos iŠ spalių, stogai iš 
šiaudų... Tokius pastatus sta 
tosi kai kurie kolchozai savo 
gyvuliams, kaip pranešama 
„Tiesos“ 98-me nr.

(E) Kas išvertė „Don Ki 
chotą“? Buvęs „Sakalo" lei 
dyklos direktorius Antanas 
Kniukšta „Tėvynės Balso“ 31 
-me nr. plačiai aiškina, kad ne 
Pulgis Andriušis, o A. Chur 
ginas laikytinas tikruoju „Don 
Kichoto" vertėju (Lietuviškas 
vertimas išėjo karo metu ir jo 
viršelyje Churginas buvo pa 
žymėtas tik redaktorium).
• Kauno Muzikinio dramos te 
atro dramos trukė sujungta su 
Jaunojo žiūrovo teatru, ir vei

Lietuvoje mirus
JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI,

jo broliui Mykolui Lukošiui, dukterims — Eugenijai, 
Karolinai ir Monikai ir sūnums — Jonui, Juozui ir 
Petrui ir visu šeimoms bei giminėms reiškia nuoširdžią 
užuojautą

E. ir J. Kardeliai.

Mirus Lietuvoje
A. t A.

JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI,
jo dukroms ir sūnums Monikai, Eugenijai, Karolinai, 
Juozui, Jonui ir Petrui su jų šeimomis ir broliui Myko

lui Lukošiui su šeima reiškiame gilią užuojautą
J. ir G. Rukšėnai.

BROLIUS JOCUS
su šeimomis, jų mylimam tėveliui

A. A. ADOMUI JOCU1
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

O. ir H. Adomoniai

EUGENIJUS MATUZEVIČ1US
Žmogaus svajonė e

Alsuoju aš pavasariu
Ir svajone — /
Apie žaliuojančią ir sodrią žeme, 
Kur nėr mirties. . .
Apie sodus, tį
Paskendusius žiedų tvane,
Apie girias,
Kur augštos eglės šlama,
Apie namus, 
Kur nėr mirties. . .

Vandens ir žemės kvapą
Godžiai aš geriu. . .
Mane svaigina ta viena svajonė, 
Kad nėr mirties. . .
Giedrioj padangėj virpa giesmės vitrinų.
Garuoja saulėje derlingi kloniai —--------
Pavasaris.
Nėra mirties. . .

Yra
Gyvybė, džiaugsmas, kūdikio šypsnys, 
Taikingų rankų valdomos mašinos. 
Nėra mirties. . .
Ir į pajūrį lekia žalias traukinys.
Ir paupy siūruoja kvepiantis pušynas — — — 
Nėra mirties. . .

Yra viltis,
Yra taikios širdies troškimas —
Tvirtesnis jis nei budelio ranka.
Nėra mirties. . .
Lai nugali nauja gyvybė gimus,
Lai žydi palaužta obels šaka, — 
Žaizda užgis.
Nėra mirties. . .

Tokia šviesi,
Gera pavasario diena. . .
Mane svaigina ta viena svajonė, 
Kad nėr mirties. . .
Kad niekados nebus jau žemė kruvina. .. ’
Ji kvepia man
Žiedais, statybų kalkėm, duona.
Nėra mirties. . .

Yra
Tiktai gyvybė, saulė ir žiedai.
Yra viltis,
Mūs rankų saugoma šventai.

WELLAND, Ont.
SUNKIAI SERGA

Sunkiai ir nuo seniai jau ser 
ga ponia Naiduškevičienė. Bu 
vo stipriai susirgęs ir pats p. 
NaiduškeviČius, bet dabar jau, 
ačiū Dievui, sugrįžo į namus.

P. Naiduškevičiai vietos žy 
mūs veikėjai ir dideli patrio 
tai lietuviai, be kurių vargiai

yra apsiėjęs, bet kuris lietuvis 
kas darbas Weilande. Ponas 
NaiduškeviČius — savanoris 
kūrėjas. |

Iš tikros širdies šio krašto’ 
lietuviai linki abiems p. Nai 
duškevičiams greito pasveiki 
mo.

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, at ba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.
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Mažos tautos 
žmonijai duoda daug

IŠ PASIKALBĖJIMO SU OTTAWOS UN1VERSITE 
TO PROFESORIUM DR. ANTANU RAMŪNU

Lyginamųjų pedagoginių valstybių, kontingentų, tarnau 
mokslų centro Ottawos univer ja pedagoginei, mokslinei, kul 
sitete profesorius Daktaras An tūrinei šių dienų žmogaus ir 
tanas Paplauskas - Ramūnas, žmonijos integracijai, 
kaip pasižymėjęs moksliniu Lyginamųjų pedagoginių 
kas, tarptautinės Jungtinių mokslų sąjūdis yra jgavęs nau
Tautų mokslo bei kultūros or
ganizacijos, sutrumpintai va 
dinamos UNESCO, ouvo pa 
kviestas padaryti mokslinius 
tyrimus įvairiose tautose bei 
valstybėse. Mokslininkas kelio 
nėję, kurią finansavo suminė 
toji UNESCO organizacija, iš 
buvo apie m. laiko. Kelio 
nėję aplankė daugelį valstybių 
bei tautų Europoje, Azijoje, 
į 'koje ir Amerikoje.
V profesoriui A. Ramūnui su 
grįžus į Kanadą, pasitaikė pro 
ga, kad jis užsuko į MontrealĮ, 
kur — laiminga proga — bu 
vo paprašytas Augštcsnrųjų 
Lituanistikos Kursų, (kas mė 
nesi ruošiančių paskaitas) pa 
skaityti paskaitą. Prof. Dr. A. 
Ramūnas davė nepaprastai įdo 
mią paskaitą kaip tiktai iš sa 
vo mokslinės kelionės. NL 
red. tada paprašė Profesorių 
plačiau pasisakyti apie kelio 
nę ir tuo tikslu patiekė eilę 
klausimų, į kuriuos gerbiamas 
mokslininkas atsiuntė atsaky
mus. Seka klausimai ir atsaky 
mai.

k r— Koks buvo Jūsų kelionės 
tikslas?

— Mano kelionės tiksią ga 
Įima išreikšti keliais žodžiais: 
būti keliaujančiu vertėju (ma 
no profesiniai kolegos, juokda 
miesi, mano kelionės misiją 
apibūdino: būti sputniau!) ar 
ba, konkrečiau tariant, būti 
ĮvairiC! mokyklinių sistemų, pe 
dagoginių, mokslinių, kultūri 
nių sąjūdžių įvairiuose kraš 
tuose skraidančiu interpretato 
rium. Lyginamuosius pedago 
ginius mokslus galima aptarti 
kaip nagrinėjimą tų įvairių fak 
torių (geografinių, ekonomi 
nių, lingvistinių, psichologi 
nių, istorinių, kultūrinių, so 
cialinių, politinių, religinių, 
etc.), kurie apsprendžia mo 
kyklines teorijas bei prakti 
kas įvairiuose pasaulio kraštuo 
se. Ši žinijos šaka, tiesdama 
tiltus tarp įvairių pasaulėžiū 
rų, ideologijų, grupių, tautų,

ją jėgą, įtampą, skrydį, įstei 
gus The Comparative Educa 
tion Society. Šių eilučių auto 
rius yra vienas šios larplauti 
nės mokslinės draugijos stei 
gimo iniciatorių.

— Kokius kraštus Tamsta 
esi apkeliavęs?

— 16 mėnesių trukusiai ke 
lionei pasirinkau vieną ii tą 
pačią priemonę: lėktuvą. Esu 
aplankęs šiuos kraštus (alfa 
betiškai) : Airiją, Austriją, 
Belgiją, Daniją, Didžiąją Bri 
taniją, Egiptą, Graikiją, Indi 
ją, Iraką, Iraną, Ispaniją, Iz 
raelį, Italiją, Jungtines Ame 
rikos Valstybes, Libaną, Liuk 
senburgą, Norvegiją, Oandi 
ją, Pakistaną, Portugaliją, 
Prancūziją, Švediją, Šveicari 
ją, Turkiją, Vokietiją ir kt.

— Kokių susitikimų ir ko 
kių paskaitų per tą laiką Tams 
tai teko turėti?

— Keliaujant iš vieno xras
to į kitą, visą laiką teko turėti 
reikalo su pedagoginėm, mo 
kslinėm, kultūrinėm instituci 
jom bei jų atstovais. Imtų per 
daug vietos, laiko ir kantry 
bės visus juos ar dalį jų čia iš 
vardinti ir nors trumpai api 
budinti. Bene didžiausią įspū 
dį bus man padaręs „Onento 
Sokratas“, prof. Servapalli 
Radnakrisrnan, New Delhi 
universiteto kancleris, Indijos 
vice-prezidentas. Yra tai, sa 
kyčiau, paties Mahatma Gand 
hi gyvoji, nemirtingoji siela, 
iškalbingai bylojanti šių die 
nų pasauliui. Jo balso klauso 
ne tik Orientas, bet n Vaka 
rai. Jis yra surinkęs Gandhi ko 
respondenciją su L. Tolsto 
jum. Pasirodo, Gandhi buvo 
Tolstojaus įtakoj.

Teko skaityti paskaitas šiuo 
sc universitetuose (alfabetiš 
kai): Amsterdamo, Atėnų, 
Bonnos, Bordeaux, Koimbros, 
Koelno, Kopenhagos, Lisabo 
nos, Liuveno, Londono, Mad 
rido, Mainzo, Muensterio, New

Delhi, New Yorko, Oslo, Pa 
ryžiaus, Romos, Uppsalos, Vie 
nos, Ženevos ir kt.

Paskaitų temos — palygina 
moji analizė mokyklinių siste 
mų, pedagoginių, kultūrinių 
sąjūdžių; 1. Europoj ir Nauja 
jam Pasauly; 2. Europoj ir So 
vietų S-goj; 3. Anglijoj ir 
Prancūzijoj; 4. Skandinavų 
kraštuose ir anglosaksų kraš 
tuose; 5. Lotynų kraštuose ir 
germanų kraštuose; 7. Pabal 
tijo kratšuose ir Skandinavi 
jos kraštuose; 8. Šiaurės Ame 
rikoj ir Pietų Amerikoj; 9. Eu 
ropoj ir Artimuose Rytuose; 
10. Artimuose Rytuose ir To 
limuose Rytuose; 11. Rytuose 
ir Vakaruose, etc.

— Kokie Tamstos patyri 
mai ir Tamstos išvados, kiek 
jos galimos?

— Nenorėdamas Čia kartoti 
visų tų minčių, kurias kiek 
plačiau esu bandęs išdėstyti 
savo paskaitoj, skaitytoj sau 
niems Montrealio lietuviams, 
tik viena galiu pasakyti: iš sa 
vo mokslinės kelionės aplink 
pasaulį atsivežiau gilų, nebeuž 
gesinamą tikėjimą mažųjų tau 
tų likimu bei kultūrine ateiti 
mi. Tiesiog negalima atsistebė 
ti, kiek mažosios tautos, kaip 
tai, sakysime, Graikija, Izrae 
lis, Šveicarija, Belgija, — įne 
šė, įneša ir, be abejo, įneš gy 
vumo, gajumo, dinamizmo, po 
lėkių į žmonijos buitį! Gal at 
eis laikas, kada išsipiluys ir O.

MiW fW ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

LIETUVOS KREPŠININK AI LENKIJOJE
Lietuvos krepšinio rinktinė, 

kurią sudarė Kauno Žalgirio 
krepšininkai, viešėjo Lenkijo 
je. Čia jie sužaidė keturias 
rungtynes: Varšuvoje, Lodzė 
je, Liubline ir Poznanėje. Pir 
muose dviejuose miestuose lie 
tuviai žaidė prieš Lenkijos 
rinktinę, Liubline su Lenkijos 
jauniais ir Poznanėje su Le 
cho komanda. Visuose iniestuo 
se buvo labai didelis susidomė 
jimas ir pav. tokioje Poznanė 
je iš 6000, norinčių patekti į

Milašiaus pranašystė. Lietu 
vos vardas ir garbė aidės nuo 
saulėtekio iki saulėlydžio. 
Greičiausiai, kad šį kilnų uždą 
vinį pradės vykdyti ateinanti 
naujų kultūrininkų karta bei 
kartos, pasiryžusios heroiškai 
realizuoti mūsų tautos himno 
nuostabų idealą:

Dirbti Lietuvai ir žmonijai.
— Ar Tamstos misija baig 

ta, jei ne-kuo ji turės būti 
baigta?

— Pirmoji mokslinė kelionė 
aplink pasaulį — įžanga į se 
kančias mokslines keliones. Sk 
risiu skaityti paskaitų i Okea 
niją (Naująją Zelandiją, Aust 
taliją, Filipinus, Havajus), Ja 
poniją, Pietų Ameriką, etc., 
etc.

Nuo pat mažų dienų pavy 
dėjau vėjams, debesims ir pau 
kščiams: kam jie gali skraidy 
ti, o aš — ne! Nūn. aeronauti 
kos amžiuje, dalykai pasikei 
tė..., — baigė atsakymus Prof. 
Dr. A. Ramūnas.

rungtynes, galėjo jas stebėti 
tik šeštadalis, nes lenkai netu 
ri didesnės aikštelės. Be abe 
jo, nemažesnio susidomėjimo 
susilaukta Varšuvoje, kur lie 
tuviai susitiko su Lenkijos 
rinktine. Nors rungtynes lai 
mėjo (78:72) Lenkija, tačiau 
jau Lodzėje (abi tautos, žaidė 
tų pačių sudėčių, kaip ir Len 
kijos sostinėje) lietuviai pakei 
tė žaidimo taktiką ir šias iting 
tynęs laimėjo 80:65 (35:25). 
Jaunių rinktinę Liubline kau 
niečiai taip pat nuginklavo, 
laimėdami rungtynes 95:75 
,(50:27$ ir Poznanėje prieš 
vietos Lechą 69:58.

KAUNO MOTERŲ KREPŠĮ 
NIO KOMANDA KPI, GAS 

TROLIAVO ČEKIJOJE, 
kur sužaidė eilę rungtynių. Iš 
skirtinas yra susitikimas su 
Čekijos rinktine Podebiade 
mieste. Jį laimėjo šeimininkės, 
įveikdamos kaunietes 68:44 
(36:23).

Prie progos vertėtų atžymė 
ti ir Europos krepšinio pirme 
nybes, įvykusias Turkijoje. 
Jas laimėjo Sov. S-gos rinkti 
nė, antroji vieta atiteko Čeki 
jai, trečioji Prancūzijai ir ket 
virtoji Vengrijai. O lygiai 
prieš dvidešimt metų ir beveik 
tuo pačiu laiku (gegužės 21 
—27 d. d.). Kaune jvyko to 
kios pačios pirmenybės, kurios 
dar kartą užantspaudavo lietu 
vių pranašumą šioje sporto ša 
koje visoje Europoje. Šiandie 
na Lietuva yra pavergta, ir 
nuo 1939 m. ji pirmenybėse 
nedalyvavo, tad ir galime drą 
šiai tvirtinti, kad ji yra ir to 
liau Europos meisteris, nes 
krepšinio aikštėje Lietuva ne 
buvo nugalėta, o tik Tarptau

tinės Krepšinio Federacijos, 
išbraukta iš narių tarpo.

IŠ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS

reikėtų atžymėti pavasario 
varžybas Vilniuje, dalyvauja 
nt geriausiems Lietuvos leng 
vaatletams. Čia, jau praneš 
to anksčiau J. Pipynės rekor 
do 3000 m bėgime, tas pats 
sportininkas ir 1500 m nuoto 
lyje parodė šiame sezone ge 
riausią laiką visoje Sov. Sąj.,
sukoręs tą distanciją per 3 mi 
nutes 47,3 sek. Be jo, dar ke 
turi bėgikai nuotolį įveikė že 
miau keturių minučių. Neblo 
gos ir kitos pasekmės; J. Ma 
žeika (Klaipėda) iššoko į augš 
tį 1,90 m, Miliūnas šuolyje su 
kartimi pasiekė naują jaunių 
rekordą — 3,30 m, o jaunė 
Stančiūtė jietfes fnetime •— 
42,86 m.

Gan silpnai pasirodė pašau 
lio meisterė B. Zalagaitytė 
jieties metime, numetė jrankj 
tik 48,40 m, taigi 9 m arčiau 
nuo rekordinės pasekmės.

Negalime pamiršti ir bėgi 
mo Trakai — Vilnius (apie 30 
km), kuriame šalia lietuvių, 
dalyvavo rusai iš Maskvos, 
Leningrado ir Stalingrado. Jie 
ir laimėjo pirmas vietas, nors 
beveik iki Panerių jiems „ant 
kulnų lipo” klaipėdietis Tu 
menas. Įdomiausia, kad mūsų 
sportininkas veteranas G. Kai 
pokas, dabar esąs 49 m. am 
žiaus, taip pat dalyvavo bėgi 
me, nors iš pradmės jis buvo 
išleistas 20 min. anksčiau, kaip 
visa rgupė, tačiau jau 18-tame 
km beveik visų pasivytas... Jis 
ir atbėgo paskutiniuoju.

KAŽKAS YRA SU STALO 
TENISININKAIS?

Kaip jau anksčiau esu minė 
jęs, su mūsų geriausiais stalo 
tenisininkais turėjo kažkas 
įvykti nes jie nedalyvavo 
Pabaltijo pirmenybėse. Dabar 
gautu pranešimu, pasirodo, 
kad Lietuvos stalo teniso sek 
cijos prezidiumas (jį sudaro 
Vitartaitė-Balaišienė, Dzindzi 
liauskas, Variakojis ir kt.) nu 
sprendė diskvalifikuoti už ne 
sportišką elgseną, nesilaikymą

sportinio režimo šiuos žaidė 
jus: A. Saunorį ir R. Paškevi 
Čių iki 1959 m. pabaigos, R. 
Dudėną 3 mėn., o Grigą ir R. 
Žemelį įspėti.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Tarptautinis Olimpinis 

Komitetas, savo suvažiavime 
Miunchene, nusprendė 1964 
m. Olimpiadą suruošti Tokio 
mieste, o žiemos žaidynes Ins 
brucke — Austrijoje. Japoną 
ms labai rimtu konkurentu bu 
vo Detroito miestas, nes ame 
rikiečių delegacija turėjo dar 
ir prezidento Eiesnhoverio 
specialų laišką.

— Europos rekordą disko 
metime atsiekė lenkas Piont 
kovski, numetęs įrankį 57,55 
m.

— Rusas Fiedesiejevas tri 
šuolyje nušoko 16,70 m. Tai 
naujas pasaulio rekordas.

— Prancūzijos moterų krep 
šinio rinktine atsisakė vykti į 
Maskvą Eutopos pirmenybė 
ms.

— Visa lenkų sportinė spau 
da plačiai aprašė lietuvių krep 
šininkų viešnagę Lenkijoje, 
primindama skaitytojams ir ne 
priklausomybės laikų rungty 
nes su Lietuva Kaune ir Ry 
goję.

SPORTININKŲ KELIONEI 
J PIETŲ AMERIKĄ REMTI 

KOMITETAS .
Gegužė s27 d. Los Angeles, 

Calif, sudarytas Komitetas pa 
remti Šiaurės Amerikos lietu 
vių krepšinio rinktinės kelio 
nę į Pietų Ameriką.

Komitetan įeina: Lietuvos 
konsulas dr. J. J. Bielskis, pro 
fesorius M. Biržiška, Pr. Lubi 
nas. Pirm. — dr. Gr. Valan 
čius, vicepirm. — V. Biinkie 
nė, iždin. — V. Tamulaitis, 
iždo sekret. — E. Skirniantic 
nė, sekr. — E. Vodopaiienė, 
inform, vadovas — Al. Gustai 
tis. Nariai: M. Aftukienė, J. 
An^-ius, J. Ąžuolaitis, br. Ge 
diminas, V. Kazlas, A. Latvė 
nas, K. Liaudinskas, Al. Rauli 
naitis, E. Radvenis, A. F. Ski 
rius, L. Valiukas.

Tą pat dieną buvo pradėtos 
rinkti minėtam tikslui aukos 
Komiteto paiuoštais lapais.

Visuomenė prašoma būti 
dosni, nes tai tarptautinės rei 
kšmės jaunųjų lietuvių sporti 
ninku daromas žygis. Mes vi 
si juos privalome remti ne tik 
gražiu žodžiu, bet ir .tikru pi 
nigu.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

ŠEŠTASIS SKYRIUS — MASKVINĖ STOVYKLA
19.
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Ilgam laikotarpiui daugumos maistą sudarė pšeno vande 

ny, sriuba iš silkių galvų, o silkių liemenys buvo pakepami 
antram patiekalui. Maitinosi nemaltais rugių ir kivečių giū 
dais. Iš jų virdavo košę. Pažįstamoji profesorė mokė Anto 
niną Aleksandrovną kepti užplikytą duoną olandiškoje kros 
nyje. Sau ir dalinai pardavimui, kad priekepu galima būtų 
atsilyginti už pasinaudojimą krosnimi. Duoną Antonina Ale 
ksandrovna iškepdavo gerai, bet iš prekybos nieko neišėjo. 
Teko atsisakyti neįgyvendinamų planų ir vietoje olandiškos 
krosnies naudotis Arbate pirktąja krosnele. Živago skurdo.

Kartą rytą Jurij Andrejevič, kaip paprastai, išėjo reika 
lų tvarkyti. Malkų bebuvo likę tiktai du pagaliai. Antonina 
Aleksandrovna išėjo „pamedžioti“. Kadangi ūkininkus su 
ūkiškais daiktais sulaikydavo, tai reikėjo juos tiesiog gaudyti 

<J*ųr nors prasprukusius. Ji viename skersgatvyje vieną toki 
sirado ir atsivedė į Gromekų kiemą. Jo rogių dugne po 

uždangalu turėta beržinių malkų. Už jas Antonina Aleksand 
rovna atidavė savo veidrodinę spintą. Kalbėdamasis apie ga 
limą bulvių kiekį, jis derėjosi dėl pianino.

Sugrįžęs, Jurij Andrejevič nesvarstė pirkinio vertės. 
Praktiškiau buvo atiduotąją spintą sukapoti malkoms, bet jų 
ranka nekilo spintai naikinti.

— Tu matei raštelį ant stalo? — paklausė žmona.
— Ligoninės vedėjo? Man sakė apie tai, žinau. Kvieti 

mas pas ligonį. Eisiu. Truputį pailsėsiu ir eisiu. Bet gi tolis! 
Kažkur prie Triumaflinių vartų. Siūlo keistą honorarą — bu 
telį vokiško konjako arba moteriškas kojines. Kuo vilioja.

— Taip, tai pas tiekėją.
Tokiu vardu anuomet buvo vadinami, drauge su kon 

cesininkais ir įgaliotiniais, smulkūs privatūs verslininkai, ku 
riuos valdžia, panaikinusi privačią prekybą, ūkinių sunkumų 
metu toleruodavo ir su jais sudarydavo tiekimo sutartis. 
Stambieji verslininkai atkrto.i Šie buvo nauji žmonės, be šak 
nų. . "V .

Išgėręs užbalinto vandens su sacharinu, daktaras išėjo 
pas ligonį. Gatvės ir trotuarai buvo po giliu sniegu, kuns vie 
tomis siekdavo pirmųjų augštų langus. Visu jų pločiu judė
jo tylūs pusgyviai šešėliai, ką nors skurdaus nešę aroa vežę 
Rogutėmis. Važiuotų nebuvo. Ant namų kaikur dar kabėjo 

senos iškabos, neatsakančios savo vardui turiniu. Potrebilov 
kos ir koperatyvai buvo uždaryti, nes buvo tušti, užleistais 
arba ir užkaltais langais. Vyko pati pertvarkymų pradžia, 
kuri Šiųjų dar nepalietė.
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Namai, į kuriuos buvo pakviestas daktaras, pasiiodė esą 

prie Tverės užtvaros. Namas senovinės statybos, su kiemu 
vidury ir aplink jį galerijomis. Gyventojai tuo metu turėjo 
susirinkimą, dalyvaujant raisovieto atstovui. Bet tuo pat me 
tu atėjo karinė komisija, kuri tikrino leidimus laikyti ginklą 
ms ir ėmė visa neleista.

Daktarą pasitiko buto šeimininkas, kuris sakė, kad jo 
žmona serga greičiausia nerviniu priepuoliu.

— Reiktų ją tiksliau apžiūrėti, bet aš matau, kau tai yra 
dėmėtoji šiltinė, — pasakė daktaras. — Sunki forma. Ji na 
bagė kankinasi. Aš jums patariu ją tuojau vežti i ligonine. 
Tai būtina pastovi gydytojo priežiūra. Aš jums parašysiu lei 
dimą. Kokiu nors būdu gaukite vežiką, nors ir sunkų, su 
platforma, tiktai gerai šiltai apklokite.
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Pasibaigus kratai, gyventojai vėl rinkosi į buvusį kiauši 

nių seandėlį, dabar užimtą namų komiteto — domkomo. Di 
delio kambario gale buvo stalas, o vietoje kėdžių, kiaušinių dė 
žės, apverstos viršun dugnais. Kalnai šitokių dėžių siekė lu 
bas. Kampe buvo sušluotos drožlės nuo kiaušinių, pcimirku 
sios sumuštais kiaušiniais. Žiurkės jose triukšmaudamos 
knibždėjo, retkarčiais išbėgdamos į laisvą grindų vietą ir vėl 
dingdavo drožlėse. Prasidėjo susirinkimas. Pirmininke buvo 
išrinkta raisovieto atstovė. Aptarus buvusio namų komiteto 
neveiklumą, ji pasiūlė skirti kandidatus, o pabaigus su tuo, 
ji pasakė:

— Tai štai, tokiu būdu, draugai. Kalbėsime atvirai. Jū 
sų namas talpus, tinka bendrabučiui. Esti, atvyksta į pasi 
tarimus, nėra kur padėti žmonių. Yra nutarimas paimti na 
mus raisovieto žinion atvykstantiems ir jam duoti Tiverzino 
vardą, kuris čia gyveno ligi ištrėmimo. Per metus laiko jūs 
turėsite persikrautsyti. Dirbančiųjų šeimos gaus gyvenimui 
plotą, o nedirbantieji turi patys susirasti.

— O kas gi pas mus nedirbantis? Pas mus nėia nedir 
baničų! Visi dirbantieji, — atsiliepė iš visų kampų. — Tai 
patvaldiškas šovinizmas! Visos tautybės dabar lygios.

Kilo netvarkingos kalbos ir triukšmas. Tuo metu įėjo 
daktaras, kurio pažymėjimui pasiųsti į ligoninę reikėjo na 
mų komiteto parašo. Viena* iš susirinkimo dalyvių į vamzdį 
sudėjęs rankas, kad perrėktų triukšmą, sušuko:

— Ga-!i-ul-li-na! Ateik čia.
Daktaras nustebo ir savo ausimis netikėjo. Priėjo liesa, 

susikuprinusi moteris, kiemsargė. Daktarą nustebino moti 
nos ii sūnaus panašumas. Bet, jis dar neišsidavė. Jis pa 
sakė:

— Pas jus čia viena moteris susirgo šiltine. Reikia pa 
naudoti priemones, kad liga neišsiplatintų. Be to, ligonę rei 
kia išvežti j ligoninę. Aš jai parašysiu lydraštį, kurį namų 
komitetas turi paliudyti.

Kiemsargė suprato, kad reikalas yra ligonę nuvežti į Ii 
goninę, o ne parašyti lydraštį.

— Draugės Deminos parsivežti iš raitarybos atvažiuos 
vežikas, — pasakė Galiullina. — Draugė Demina — geras 
žmogus, aš paprašysiu ir ji vežiką duos jūsų ligonei nuvežti. 
Nesirūpink, daktare, tavo ligonę nuvešime.

— Gerai, jeigu bus vežimas, bet man reikia tiktai kam 
pelio, kur galėčiau parašyti lydraštį. . . Atleiskite, ar jūs ne 
Osipo Gimazetdinovičiaus Galiullino motina? Aš su juo drau 
ge buvau fronte.

Kiemsargė sudrebėjo visu kūnu ir išbalo. Nutverusi už 
rankos daktarą, ji pasakė:

— Išeikime laukan. Kieme pasikalbėsime.
Vos peržengusi slenktį, ji tuojau prakalbėjo.
— Tyliau, Dieve saugok, kad kas neišgirstų. Nežudyk 

manęs. Jusupka nuėjo blogu keliu. Jusupka darbininko vai 
kas, mokinys. Jis turi suprasti prastus žmones. Jo tėvas žu 
vo kare, jį užmušė. Rankos, kojos neliko. — Ji susijaudino 
ir nutilo. Atsigavusi, tęsė: — Eikime paprašysime Deminą, 
ji duos vežimą. Aš žinau, kas tu esi. Jusupka čia dvi dienas 
buvo ir pasakojo. Tu, sako, Larą Gišarovą žinai. Gera buvo 
mergaitė. O Jusupka negeras. O draugė Demina Žinai kas? 
Olia Demina, pas Laros Gišar motiną siuvykloje tarnavo. Ir 
taip pat iš šio kiemo. Eikime.
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Jau visai sutemo. Aplinkui buvo naktis. Tiktai apskri 

tas šviesos ratelis iš kišeninės Deminos lemputės šokinėjo pei 
sniego pusnis. Toli liko namai, kuriuose ją pažinojo dauge 
lis žmonių, kur ji buvo mergaite, kur pagal pasakojimą augo 
berniukas Antipovas, spėjamasis jos vyras.

— Taip. Aš kažkada buvau ją pamilusi, kai buvom ■ 
mergaitės. Jie turėjo siuvyklą. Aš pas juos gyvenau kaip 
mokinė. Šiemet, jai pravažiuojant, matėmės. Aš jai pala 
riau pasilikti. Drauge gyventume. Žadėjau darbą rasti. Kur 
tau! Nesutiko. Protu ji už Pašos ištekėjo, ne širdim. Nuo 
to laiko ji pasiutusi. Išvažiavo.

— Ką jūs apie ją galvojate?
— O ką čia galvosi? Nėr kada. Aš čia gyvenu. Aš "> 

jos nuslėpiau, jos brolį, karininką, atrodo, sušaudė. O >os 
motiną, buvusią mano- šeimininkę, aš turbūt išgelbėsiu. Bet 
aŠ čia suku, iki pasimatymo.

__ Kodėl taip vėlai, — paklausė Antonina Aleksandrov
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Būkite drąsūs, ištroškę mokslo, 
šviesos ir tiesos 

MONTREALIO AUGšTESNIŲJŲ LITUANISTIKOS
KURSŲ DIREKTORIAUS DR. H. NAGIO ATSISVEI 

KINAMOJ1 KALBA, PASAKYTA IŠLEIDŽIANT 
KETVIRTĄJĄ KURSŲ LAIDĄ

Ketvirtą kartą mūsų vargin 
ga lietuviška mokykla išles 
tižia savo mokinius, baigusius 
mokslą. Sakau, varginga mū 
sų mokykla, nes mes, iš tiesų, 
mokomės nuvogdami laiką iš 
fabrikų ir kitų mokyklų bei 
laisvalaikių, esame kampinin 
kai, kad ir svečioje, bet sveti 
moję žemėje.

Visa tai sakau ne todėl, kad 
norėčiau pabrėžti, kiek tolimi 
esame šiam kraštui, bei tiktai 
iškelti objektyvų faktą — nė 
ra normalaus gyvenimo nesą 
vo žemėje, nėra normalios s a 
vos mokyklos nesavam kraš 
te. Taigi, jus baigėte nelais 
vės ir priespaudos sąlygų mo 
kyklą, mažytę dalelytę to, ką 
būtumėte išmokę savo žemėj, 
Lietuvoj. Teisingiau pasakius, 
jums buvo parodyti keli pirmie 
ji puslapiai didelės ir gražios 
knygos. Tos knygos vardas— 
Lietuva. Ji parašyta jūsų tėvų 
ir tėvų tėvų krauju, piakaitu, 
svajonėmis ir giliu tikėjimu, 
kad pats Dievas parinko aisčia 
ms tą žemės kampą su tomis 
žvaigždėmis, tais vandenimis, 
tais vėjais ir joks budelis to 
dėl iš mūsų neturi teisės to že 
mės lopinio atimti.

Mes jums atvėiem pirmus 
puslapius, mieli jaunieji drau 
gai. Jūs aglite dabar pasirink 
ti — arba skaityti tą knygą to 
liau, arba pamiršti. Laisva yra 
kiekvieno žmogaus valia, bet 
nepamirškite, kad ir pati lais 
vė turi daugiau veidu. Mes 
jums norėjome parodyti tos 
laisvės veidą, kuris šiandien 
yra visų pasaulio žmonių kvė 
puojamasis oras. Be jos mirs 
visa, kas mums ir visiems bran 
gu. Nepamirškite todėl, kad jū 
sų tėvai yra šiam krašte dė 
lei to, kad jie mylėjo laisvę 
labjau už duoną ir patogumus. 
Nepamirškite, kad jūsų tėvai 
paliko savo žemę tikėdami ir 
prisiekę sugrįžti. Jums tasai 
tikėjimas tebūna testamentu. 
Jums, laikantiems rankose pa 
žymėjimų lapus, tebūna ji ašy 
ta juose tarpe eilučių amžia 
ms, jums ir jūsų vaikams, m y 
lėk laisvę kaip savo 
tėvą ir motiną.

Tėvai yra mūsų žemės sau 

goto jai ir tęsėjai. Jūsų tėvai 
yra Lietuvos vaikai. Ir jūs esą 
te. Mylėkite savo tėvus ir ly 
giai, kaip ir juos, savo žemę. 
Ateis valanda, kai jūs suprasi 
te, kad jūsų tėvai jums buvo 
visam plačiam ir svetimam pa 
šaulyje vienintelė užbėga, vie 
nintelis ramybės šaltinis, nes 
jų pėdo sbuvo lietusios šven 
tą savo žemės smėli ir arimą. 
Ir žmonės yra kaip medžiai— 
atplėšti nuo žemės maitinto 
jos, jie nyksta. Išplėšti su šak 
nimis, jie jieško prarastojo te 
reno. Mes visi esame prarasto 
ji generacija, tačiau ne pasime 
tusi ir skendinti neviltyje, bet 
turinti aiškų ir galutinį tikslą: 
sugrįžti. Sugrįžimo laivai yra 
mūsų sapnas ir svajone. Atsi 
skaitymo valanda su raudo 
nuoju maru — yra mūsų vii 
ties valanda. Jaunieji mano 
draugai, nepamirškite, kad 
jūs turite didesnį užavinj, ne 
gu mūsų kanadiečiai mokyk 
lų bičiuliai. Jūsų laukia namai. 
Jūsų rankų laukia namai. Kie 
tų rankų ir karštų širdžių lau 
kia jūsų namai. Namai anapus 
jūrų.

Būkite stiprūs žmonės. Pa 
žinkite savo tiesą. Krikščiony 
bė nėra vien tik žodinis išpa 
žinimas Kristaus mokslo, bet 
taip pat ir sąmoninga kova 
prieš betkokios rūšies mate 
rializmą. Materializmas yra 
netiktai komunizmo filosofija, 
— tačiau materializmas yra, 
didele dalim, ir šio turtingo 
kontinento filosofija. Tačiau 
ne viskas yra matuojama pini 
gu ir žmogaus pasisekimai nė 
ra vertinami banko sąskaitų 
didumu. Atsiminkite, kad idc 
alizmas nėra tik svajotojų sa 
vastis.

Nebūkite bevardžiai ir bešir 
džiai. Būti savo krašto žmo 
gum yra dorybė ir garbe. Ne 
šioti išdidžiai savo vaidą temo 
ka drąsūs ir šaunūs žmonės. 
Mylėti kiekvieną savo artimą 
yra daugiau verta, negu viską 
numoti garsiu posakiu „mina 
your own bussines“.

Nebūkite farizėjai ii nebū 
kite snobai. Atvirų ir tiesių 
žmonių niekad nėra buvę per 
daug pasaulyje. Ir žmonių, ku 

rie nenori huduoti daugiau, nei 
jie iš tiesų sugeba. Snobas yra 
tik save mylintis žmogus. My 
lėkite tiesą.

Nebūkite neprotaujantys pa 
darai. Mąstyti apie savo ii ki 
tų gyvenimą, nėra liuksusas, 
arba tik intelektualų darbas. 
Mąstyti apie savo žemiškąją 
dalią yra būtinybė, yra pagrin 
dinis bruožas, skiriąs gyvulį ir 
urvinį sutvėrimą nuo žmo 
gaus.

Nebūkite siauri ir nebūkite 
naudos gerbėjai. Šalia visų pa 
togių ir gerai apmokamų pro 
fesijų ir mokslų yra dar ir me 
nas, dailė, literatūra, kuriuos 
reikia pažinti žmogui, jei jis 
nori vadintis kultūringo pilie 
čio vardu.

Nebūkite žmonės be stubu 
ro, nes tokių laukia vargu da 
lia.

Nebūkite žmonės be svajo 
nių, nes tokių širdys suakme 
nėja. Nebūkite žmonės be troš 
kimų, nes tokie miršta dar ne 
mirę.

Būkite jieškotojai ir iš*roš 
kę mokslo ir šviesos. Jų yra 
mė. Būkite linksmi ir laimingi, 
nes jų yra žemė. Būkite drą 
sūs. Jų yra žemė.

Dveji metai, praleisti su ju 
mis, man ir visiems jūsų mo 
kytojams, bus mielas ir bran 
gus atsiminimas, jei jūs išeisi 
te į gyvenimą tokie, kokius 
mes jus norėtume matyti • Pui 
kūs mūsų žemės vaikai.. Jau 
ni ir pilni drąsos ir energijos 
Jūsų rankos tivrtos ir jūsų šil
dys ramios ii skaidrios. Kaip 
mūsų žemės vanduo ir dangus. 
Kaip mūsų legendos. Kaip mū 
sų savanorių daina kaip mū 
sų miško brolių heroizmas. 
Kaip mūsų motinų meilė. Kaip 
mūsų tikėjimas ir mūsų viltis.

Tada ši mokykla, užbaigta 
mokykla, bus atsiekusi savo 
tikslo. Tada mes gales,me ir 
pasakyti, iš tiesų, jums .Laimin 
gai, jaunieji. Geros kelionės! 
Ir — iki pasimatymo namuos. 
Nes ten mes vistiek susitiksi 
me.

Dr H.. Nagys.

• .Draugas“ paskelbė 9-tą ro 
mano konkursą, kurio termi 
nas 1959 m. gruodžio 31 die 
na. Rankraštis turi būti maši 
nėle parašytas ir nemažesnis 
kaip 200 knygos puslapių. Už 
ji skiriama 1000 dol. premija.

• M. Katiliškis paruošė nove 
lių knygą „Nuobodžių kran 
tu“. Rankraštis atiduotas leis 
ti Terrai.

KVLTURWWKW^IKA
„PASKUTINIS POSĖDIS“

Buvęs Lietuvos Žemės Ūkio 
ministeris, ekonoimstas Juo 
zas Audėnas jau visiškai pa 
ruošė spaudai labai įdomią at 
siminimų knygą, kurią jis pa 
vadino „Paskutinis posėdis“.

Knygoje, kuri turi kelis sky 
rius, daugiausia rašoma apie 
Rusijos agresiją — pradedant 
ankstyvesniais laikais ii bai 
giant paskutine Lietuvos oku 
pacija.

Knygos pavadinimas sako, 
kad joje, Rusijos agresijos 
eigoje, yra aptartas ir pasku 
tinis Lietuvos ministerių ka 
bineto posėdis su A. Smetona 
pryšakyje. Kadangi apie šį po 
sėdį jau gana daug prirašyta 
(Raštikio ir kt.) ir prisiginčy 
ta, tai J. Audėno knyga šia 
prasme bus viena iš Įdomiau 
siu, ypač, kad autorius viską 
remia dokumentais, kurie prie 
leidinio užima specialų skyrių.

Be ko kita, bus plačiai išryš 
kintas, — ir tai dokumentų 
šviesoje, — pirmosios okupaci 
jos, 1940 metų, laikotarpis ir 
nušviesti ginčų sferon Įpainio 
ti klausimai. Kadangi teigi 
mai paremtį dokumentais, tai 
leidinys patarnaus išsklaidy 
mui visokių nepagristų gandų 
ir prasimanymų.

Leidinys, tikimasi, skaityto 
jus pasieks apie rudeni.

APIE BIRUTĘ 
CIPLIJAUSKAITĘ,

kuri Montrealio universitete 
yra pasiekusi pirmąjį mokslinį 
laipsnį (mester), o dabar te 
šia studijas ir ruošiasi dokto 
ratui, plačiai parašė gegužės 
27 dienos Montrealio dienraš 
tis „The Gazette“, įdėjęs ir 
jos atvaizdą.

Birutėj Ciplijauskaite praė 
jusius metus ruošėsi doktora 
tui JAV, Bryn Mawr kolegi 
joje. Jos specializacija — ispa 
nų kalba ir literatūra, bet ji 
moka 7 kalbas. Kai moki lietu 
vių kalbą, tai kitas kalbas ne 
sunku išmokti, — ji tikino Ga 
zette korespondentą.

Dabar Birutė Ciplijauskaite 
ispanų kalbos ir literatūros stu 
dijas pagilinti išvyksta į Ispa 
niją.

IŠ LIETUVOS KILUSIO 
SKULPTORIUS

Jacques Lipchitz’o kūriniai iš 
statomi Toronto meno galerijo 

je (The Art Gallery oi Toion 
to) vasaros metu drauge su kū 
riniais H. Moore, G. Gladsto 
ne, S. Lipton ir kt.

Lipšicas visur pasisaKO, kad 
jis yra iš Lietuvos, iš kur vy 
ko meno studijuoti į Paryžių, 
o dabar gyvena New Yorke.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
MENO PARODA

pranciškonų vienuolyne Gre 
ene. Maine. Paroda skirta 
amerikiečiams, kurie j Maine 
valstybę vasaros mėnesiais su 
važiuoja iš visų vietų. Yra iš 
statyti šių dailininkų darbai: 
A. Galdiko, V. Janyno, V. A. 
Kašubų, V. Kasiulio, J. Pau 
tieniaus, J. Petravičiaus, A. Ta 
mošaitienės, T. Valiaus, R. 
Viesulo ir V. Vizgirdos.
• Lietuvių kalbos žodyno, 
prof. J. Balčikonio, pirmas to 
mas jau rišykloje, 536 pusi, ir 
apima raides A—P. Antras to 
mas pasirodys vasaros pabai 
goj, 512 pusi., apims raides P 
—Z. Leidžia Terra.
• Dail. Vikt. Vizgirdos ir Ali 
ie Acker kūrinių paroda gegu 
žės 14 d. atidaryta So. Bosto 
no bibliotekos parodose.
• Valstybinio Liaudies an 
samblio šokių vadovas J. Lin 
gys atkūrė ii užrašė daugiau 
kaip šimtą užmirštų lietuvis 
kų dainų, šokių ir žaidimų. Jis 
rašo knygą „Lietuvių liaudies 
šokių pagrindai“.
• Alg. Mackaus eilėraščių 
knyga „Jo yra žemė“, jau span 
doje.
• Br. Kviklys Tėvynės Mylė 
tojams dirba „Lietuvos žemių 
aprašymą“. Planuota išleisti 
knygą 1,000 puslapių, tačiau 
susidarė tiek medžiagos, kad 
galbūt išeis net trys tomai.
• Lietuvos kino studija ruošia 
naujus filmus: pagal P. Cvir 
kos apsakymą „Lakštingala“, 
pagal K. Borutos — „Baltara 
gio malūnas“, V. Putino - My 
kolaičio „Altorių šešėly“, I. 
Sirrlonaitytės „Pikčiuu menė“.
• Lietuvos kino studija kartu 
su Baltarusijos „Bieloiusfilm“ 
statys filmą „Kai susilieja 
upės“ pagal P. Brovkos to pa 
ties vardo romaną.
• Kapsuko dramos teatras pa 
statė Vinco Adomėno Komedi 
ja „Už vis sunkiauisa“. Rėži 
savo — St. Čaikauskas, deko 
racijos J. čeičytės.

BR. JONUŠO „GAUDŽIA 
TRIMITAI”

yra labai gerai padalyta plu 
kštelė, kurion įrašyta 10 mar 
šų.

.Muzikas', Bronius Jonušas 
yra vienas iš gabiųjų maršų 
kompozitorių ir pučiamųjų ins 
trūmentų orkestro speciahs 
tas.

„Gaudžia trimitai“ įgroti 
Vokietijoje, (Štutgarto pučia 
mųjų orkestro, bet plokštelės 
pagamintos Amerikoje.

Orkestras skamba puikiai ir 
plokštelės tą grojimą perduo 
da labai gerai, be jokių trūku 
mų. Todėl maršai klausomi ir 
jais gėrimasi. Kiekviename 
marše yra panaudotos lietuvis 
kos melodijos, ar jų motyvai. 
Plokštelėn įeina: 1. Gaudžia 
Trimitai (panaudota St. Šbn 
kaus melodija „Plaukia sai« 
velis“) ; 2. Įžengimas (pajĮĮL 
dota J. Naujclio „Užtrauksim 
naują giesmę, broliai“; 3. Ra 
movėnų maršas (panauciotos 
dvi liaudies melodijos) ; 4. Tai 
ne miškas (panaudotos dvi 
melodijos) ; 5. Šėriau žirgeli 
(panaudota „šėriau žirgelį“, 
„Ar aš ne pana“ ir „O jievu 
žė“); 6. Parado maršas (pa 
naudotas J. Karoso „Stikliuke 
lis“); Kur bakūžė (pagal ži 
nomos St. Šimkaus dainos mo 
tyvus; 8. Nedėlios rytelį (pa 
gal liaudies dainą) ; 9. Plaukia 
sau laivelis (pagal St. Šim 
kaus duetą), 10. Šaulių mai
šas (įtraukta 1 d. „Kaip ^ra 
žus, gražus ir „Ko nuūikj® ; 
11. Ei pasauli (pagal žirSBią 
A. Vanagaičio dainą) ir 12. 
Leiskit j tėvynę (pagal žino 
mą melodiją).

Viktoras plokšteles pagami 
no labai gerai.

RAŠYTOJO JUOZO 
PAUKŠTELIO 
(PTAŠINSKO)

60 metų sukaktis buvo atžy 
mėta „Literatūroje ir gyveni 
me", Vilniaus radio translia 
cijose ir specialiame paminėji 
me Kėdainiuose, į kur kovo 2 
d. buvo atvykę ir rašytojų są 
jungos valdybos nariai, kp ats 
tovai ir kt. Aukšč. taiybos 
prezidiumas Paukštelį „už nuo 
pelnus lietuvių tarybinei lite • 
ratūrai" apdovanojo garbės 
raštu.
• K. Ostrauskas ruošia lietu 
vių literatūros ir kritikos išei 
•vĮjoje bibliografiją, kuri ap 
ims 1945—1960 m.
• Saulis Elisonas ruošiasi isto 
rijos doktoratui.

na ir nesusilaukusi dar atsakymo, tęsė: — O be tavęs čia 
Įvyko keistenybė. Tėvas sugadino žadintuvą, vienintelį namų 
laikrodį. Norėjo pataisyti, bet laikrodžių taisytojas pareika 
Javo pasakiškos kainos — trijų svarų duonos. Kas daryti" 
Tėtė visai buvo panarinęs galvą. Tiktai staiga laikrodis pra 
dėjo skambėti.

— Tai išmušė mano tifinė valanda, — pajuokavo Jurij 
Andrejevič.
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Bet šiltine jis susirgo vėliau. Živagų nelaimės pasiekė 

įkulminuotę. Jie skurdo ir skendo nedatekhuose. Daktaras 
susirado jo išgelbėtąjį partietį. Bet prasidėjo pilietinis karas. 
Jo globėjas visą laiką buvo kelionėse. Be to, jis pats, kaip pa 
sirodė, badavo. Daktaras bandė kreiptis į verslininką, kurio 
žmoną išgydė, bet jo jau ten nerado. Demina buvo fronte.

Kartą daktarui pasisekė valdine kaina gauti pagal orde 
rį malkų Vindavos geležinkelių stoty. Daktaras jas vežėsi na 
mo, bet staiga pastebėjo, kad kojos jo nustojo klausyti. Jis 
suprato, kad tai — šiltinė. Vežėjas jį pakėlė suklupusį ir šiaip 
taip ant vežimo malkų atvežė į namus.

15
Jis kliedėjo dvi savaites. Jam vaidinosi, kad Toma jam 

ant rašomojo stalo padėjo dvi Sodo gatves. Gatvėse pasidarė 
šviesu. Galima dirbti. Ir štai jis rašo. Jis rašo karštai ir tas 
jam sekasi, kas anksčiau nesisekdavo. Ir tiktai kaikada jam 
trukdydavo berniukas su kreivom akim, kurį jis matė, kai 
skaitė telegramą.

Jis rašo poemą ne apie prisikėlimą ir ne apie mirtį, bet 
apie prabėgusias dienas. Jis rašo poemą „Sąmyšis”.

Jis vis norėjo parašyti, kaip per tris dienas juodos kii 
smėlėtos žemės audra puola nemirtingąjį meilės įsikūnijimą, 
puldama jį gruptais ir gniužulais, visai taip, kaip užlieja isibė 
gėjusios bangos jūros krantą. Kaip tris dienas ūžauja, puola 
ir traukiasi juoda žemės audra. Ir jį persekiojo dvi rimuotos 
eilutės:

Reikia paklusti
ir

Metas pabusti.
Reikia paklusti pragarui, iširimui, irimui ir mirčiai, ir vis 

dėto metas pabusti ir atsikelti. Reikia prisikelti.

16
Daktaras pradėjo sveikti. Pradžioje, kaip palaimintasis, 

jis nejieškojo tarp daiktų ryšio, su viskuo sutiko, nieku nesi 
stebėjo Žmona jį maitino balta duona su sviestu ir girdė ar 
bata su cukrum, davė jam kavos. Jis užmiršo, kad dabar ši 
to negali būti ir džiaugėsi skaniu maistu, kaip poezija ir pa 

saka, teisėtu ir reikalingu gyjančiam. Bet pirmą kartą, kai 
tiktai pradėjo susivokti, jis paklausė žmoną:

-— Iš kur gi išta pas tave?
— Tai vis tavo Grania.
—- Koks Grania?
— Grania Živago.
— Grania Živago?
— Na taip, tavo brolis iš Omsko, Jevgraf. Tu guiejai be 

sąmones kai jis mus lankė.
— Elnių kailiais apsivilkęs?
— Taip, taip. Reiškia, tu per savo nesąmonę visdėlto jį 

pastebėdavai? Jis kažkur su tavim buvo susitikęs. Jis suža 
vėtąs tavo raštais. Jis iš po žemės gauna visokius dalykus! 
Ryžiai, iziumas, cukrus. Jis sugrįžo namo ir mus kvieiča. Jis 
kažkoks nuostabus. Man atrodo, kad jis su valdžia turi kaž 
kokį romaną. Jis paslaptingas. Jis sako, kad mums reikia iš 
vykti vieniems ar dvejiems metams iš miestų ir „pasėdėti ant 
žemės“. Aš su juo kalbėjausi apie Kriugeriu vietas. Jis labai 
pataria. Kad galima būtų daržą turėti ir kad arti būtų miš 
kas. O tai gi ištikrųjų negi galima žūti nuolankiai, kaip avi 
ms.

Balandžio mėnesį visa Živagų šeima išvažiavo į tolimą 
jį Uralą, į buvusį Varykino dvarą, ties Juriatino miestu.

SEPTINTOJI DALIS — KELIONĖJE
1

Prasidėjo paskutinės kovo dienos, pirmosios metą at 
šilimo dienos, apgaulingi pavasario ženklai, po kurių kasmet 
sugrįžta atšalimas.

Gromekų namuose vyko skubūs pasiruošimai kelionei. 
Jurijus Andrejevičius buvo prieš išsikėlimą. Jis nekliudė 
ruoštis, nes manė, kad tai neįvykdoma. Bet reikalas ėjo pir 
myn. Atėjo laikas pasikalbėti rimtai. Jis dar kartą savo sam 
protavimus išdėstė uošviui ir žmonai.

— Ir taip, jūs manote, kad aš neteisus, ir, todėl, mes 
važiuojame? — jis užbaigė savo argumentus.

— Tu sakai, kad reikia išsilaikyti metus - dvejus, o to 
liau susitvarkys reikalai. Bet kaip gi tuos metus išsilaikyti? 
— klausė žmona.

— Gerai, aš pasiduodu, — sutiko Jurij Andrejevič. — 
Mane tiktai kankina visiškas nežinojimas, nes mes leidžiamės 

Kelionę užmerkę akis, neturėdami supratimo kur vykstame. 
Iš trijų žmonių, gyvenusių Varykine, motinos ir senelės, nė 
ra gyvų, o trečias, senelis Kriuger, jeigu jis dar gyvas, tai 
jis kaip įkaitas už grotų. Kas žino, kas ir kaip ten dabar yra? 
Bet jeigu jūs nutarėte, aš prisijungsiu.

2
Pasiteirauti, kaip išvykti, Jurij Andrejevič nuėjo į Jaro 

slavskio geležinkelių stotį." Išvykstančiųjų srovę palaike užtva 
ros. Stoties grindys buvo apgultos žmonių, pilkomis karių 
milinėmis. Daugumoje tai buvo ligoniai, persirgę dėmėtąja 
šiltine. Dėl epidemijos ir ligonių perpildymo, juos iš^Jįfcom 
nių išrašydavo tuojau po krizės. Ir Jurij Andrejevič® ėjo 
taip elgtis ligoninėje, tiktai jis nežinojo, kad šių nelaimingų 
jų yra tiek daug ir kad jų prieglauda yra stotys.

— Gaukite komandiruotę, sakė jam nešikas. — Kasdien 
reikia pasiteirauti, nes dabar traukiniai — retenybė, reikia at 
sitikimo. Ir, žinoma. . . (jis patrynė didįjį pirštą į du kitus)... 
Miltukų ten kiek nors. Netepsi — nevažiuosi. Na, ir... (jis | 
trinktelėjo į gerklę bigzą)... visai šventas dalykas.

3
Apie tą laiką Aleksandrą Aleksandrovičių Gromeko pa 

kvietė kelioms konsultacijoms į Liaudies Ūkio Tarybą, o Juri 
jų Andrejevičių — pas sunkiai susirgusį vyriausyoes narį. 
Abiems už tai atlygino pačiu geriausiu būdu — orderiais į pir 
mąjį tada ne viešai atidarytą sandėlį. Kai jie ten nuvyko, pro 
dūktų gavėjų buvo nedaug.

Profesoriui ir daktarui akys apraibo, kai į jų atsineštus 
užvalkalus ir užvalkalelius sandėlininkas privertė miltų, kruo 
pų, makaronų, cukraus, lašinių, muilo, degtukų ir poMTabalą 
kažko įvynioto į popierą, kas namie pasirodė Kaukai® iriu. 
Iš rūsio jie išlipo igrti ne nuo džiaugsmo, bet nuo sąmonės, 
kad ir jie ne veltui pasaulyje gyvena, ir nerūkydami veltui 
dangaus, namie, iš jaunos šeimininkės Tonios, jie užsitannaus 
pagyrimą ir pripažinimą.

4
Tuo metu, kai vyrai rūpinosi dokumentais ir buto paliki 

mo reikalais, Antonina Aleksandrovna kraustė kelionei daik 
tus. Vienus daiktus ji skyrė tolimesniam gyvenimui, kitus 
mainams, trečius kelionei.

Pro atvirą langiuką veržėsi pavasariškas oras, svygios 
prancūziškos bandelės kvapo. Kieme giedojo gaidžiai ir sKam 
bėjo žaidžiančių vaikų balsai. Ir juo daugiau buvo vėdinamas 
oras, juo daugiau jame vyravo naftalino kvapas nuo iš dėžių 
išimtų daiktų.

Kai dėl to, kokius reikia pasiimti daiktus, tai buvo anks 
ciau išvykusiųjų sukurta teorija, kuri ėjo iš lūpų į lūpas. Ji 
buvo taip įsikalusi Antoninai Aleksandrovnai į galvą, kad ji 
ją tartum girdėjo vaikų klegesyje ir žvirblių čirškime. Tary 
turn koks balsas įtaigoja. „Audinių, medžiagų geriausia. Ge 
riau gabaluose, nors ir pavojinga. Gerai viršutiniai nelabai 
sunešioti drabužiai. Kuo mažiau diaktų. Jokių dėžių, pinfi 
nių. Viskas surišti į ryšulius, pajėgius moteriai ir vaikui. 
Naudinga druska ir taboka, nors ir ne be rizikos. Pinigai —■ 
kerenkos. Svarbiausia — dokumentai. Ir taip toliau“. D. b.
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Latviu istorikas K. Stalša 
ns parašė „Latvių ir lietuvių 
rytinių sričių likimas“. K. St. 
alšans įsijungia į mūsų taipą 
kaip objektyvus mūsų praei 
ties vertintojas ir mūsų teisių 
gynėjas prieš bendrą istorinį 
priešą — slaviškąjį pavergėją.

Veikalas apima latvių ir lie 
tuvių likimą pradedant 6 šm. 
po Kristaus ir baigiant vokie 
čių okupacijos žlugimu po ant 
rojo Pasaulinio karo. Pradžių 
je autorius kalba apie aisčių 
arba baltų tautų kilmę. Nuro 
'do jų pirmykštę gyvenimo 
vietą, jų gyvenamosios erdves 
plitimą, baltų tautos suskili 
mą į atskiras tautas ir jų likimą 
amžių bėgyje.

Šį likimą apsprendžia slavų 
įsiveržimas į baltų teritoiiją, 
prasidėjęs jau 6 ir 7 srn. po 
Kristaus ir ^besitęsiantis iki 
mūsų dienų, šio veržimosi įta 
koje aprašoma galindų gyveni 
mo vieta ir jų likimas, jotvin 
giai ir jų laisvės kotos, prū 
sų kovos su lenkais ir vokie 
črais ir jų padėtis Rytpiūsiuo 
se. Plačiai nagrinėjama baltų 
tautinė padėtis Rytuose ir 
Mindaugo laikų ir lietuvių ko 
vos su vokiečiais po 13 štn. Po 
to seka lietuvių tautos pade 
ties nagrinėjimas nuo Mindau
go laikų iki Liublino unijos.

Paskui pereinama prie lat 
vių ir lietuvių padėties 17 ir 
18 šm., aprašomas rusų senti 
kių atvykimas į Latganjos ir 
rytų Lietuvos sritis ir lietu 
vių kovos su rusais ir lenkais. 
Plačiai aprašoma rytinės Lietu 
vos padėtis iki 1861 m. ir stip 
riai pabrėžiamas Vilniaus kraš 
to lietuviškumas, nežiūrint ru 
sų ir lenkų pastangų tas sri 
tis nutautinti. Nagrinėjama 
Vilniaus krašto lietuvių kultu 
ra ir iškeliama Vilniaus uni 
versiteto reikšmė šiai kultu 
rai kurti ir saugoti.

Palyginus Vilniaus krašto 
padėtį su rytniės Latvijos sri 
timis, pereinama prie rytinės 
Lietuvos sričių vertinimo po 
1863 m. sukilimo, kur iškelia 
ma baudžiavos panaikinimas, 
Muravjovo laikai, spaudos 
draudimas ir lietuvių kovos 
dėl savo teisių. Lygiagiečiai ap 
žvelgiama Latgaliuos padėtis 
ir jos likimas 19 šm.

K. Stalšans rašo bendrą lie 
tuvių ir latvių tautos istoriją 
ir žiūri į abi tautas kaip į vie 
ningą jėgą kovoje su slavų 
puolimais ir nutautinimo pas 
tangomis. Šiaip klausimą pa 
statydamas, autorius lieka ob 
jektyvus faktų ir įvykių nagri 
riejime ir jų vertinime: didžią 
ją savo knygos dalį jis paski 
ria lietuvių likimui nušviesti,

I TAISAU 

wtelevizijos ir radio aparatus.^
® Albinas Pranevičius. 
| PO 8-5566 

& Darbas garantuotas.

ypač plačiai sustodamas prie 
Vilniaus krašto ir tvirtais is 
toriniais šaltiniais įrodydamas 
to krašto lietuviškumą ir lietu 
vių tautos neabejotiną teisę į 
savo sostinę ir į lietuviškąsias 
žemes į Rytus nuo Vilniaus. 
Į šį lietuvių tautos likimą jis 
organiškai Įjungia latvių ry 
tinių sričių likimą ir latvių ke 
vos su slavais organiškai de 
rinasi su lietuvių kovomis ir 
sudaro vertingą jėgą ir bend 
ra abieju tautu istorini likimą.

(D).
PAVOJINGA KANADOS 

SALA
Tiktai visiškai giedrią die 

ną nuo laivo, išplaukiančio iš 
Halifakso uosto, denio nori 
zonte galima pastebėti siaurą 
smėlio ruoželį. Tai Seiblio sa 
la, esanti už 150 mylių nuo 
Naujosios Škotijos krantų, At 
lanto vandenyne. Sala plikiau 
so Kanadai. Seiblio salą jūrei 
viai vadina šiaurės Atlanto ka 
pinėmis. Šimtai laivų sudužo 
į jos pakrančių rifus ir nu 
grimzdo į smėlį. Per pastaruo 
sius šimtmečius prie šios salos 
įvykusių laivų katastrofų metu 
žuvo apie 10.000 žmonių.

Seni jūrininkai, kuriems pa 
vyko išsigelbėti iš skęstančių

JONINĖMS RUOŠIAMASI DIDŽIOJI NIAGAROS 
VISOMIS GALIOMIS PUSIASALIO .ŠVENTĖ

laivų Seiblio salos pakrantėse, 
pasakoja, kad šios salos smė 
liai primeną chameleoną. Jie 
greitai priderina savo spalvą 
prie vandenyno vandens spal 
vos. Tokiu būdu suklaidinti 
kapitonai valiuoja savo laivus 
į neišvengiamą pražūtį.

Seiblio sala — keliaujanti 
sala. Vandenyno bangos ska 
lauja jos vakarinę neriją, kuri 
pdmažu nyksta. Tačiau, antra 
vertus, vėjo ir jūros bangų 
veikiamos naujos smėlio krū 
vos telkiasi rytinėje salos ne 
rijoje. Todėl sala 230 m grel 
čiu per metus stumiasi f rytus. 
Nuo 1 766 m. ši sala nukelia 
vo“ 44 km. Kanados valdžios 
organai buvo privertsi net pen 
kis kartus perkeldinėti švytu 
rį. Kinta ir Seiblio salos dydis.

Artėjant prie salos iš Hali 
fakso pusės, galima matyti iš 
vandens ir smėlio kyšant savu 
reisą ties Seiblio pakrantėmis 
baigusių laivų stiebus ir kor 
pusus. Nustatyta, kad prie 
Seiblio salos yra sudužę 505 
laivai. Dar kiek nežinomų au 
kų slepia vanduo ir smėlys!

Nuo praėjusio šimtmečio vi 
dūrio Seiblio saloje, kuri iki 
tol nebuvo gyvenamą, veikia 
sĮpeciali gelbėjimo komanda. 
Dabar čia gyvena 20 žmonių, 
kurie aptarnauja sargybinę sto 
tj, 2 švyturius ir radijo stotį. 
Kova su stichija ir pagalbos 
teikimas žmonėms, praiaimėju 
siems grumtynes su vandeny 
nu, — sunkus ir pavojingas 
darbas.

Iš tolo jūroje matoma švy 
tūrio šviesos juosta. Ji siunčia 
rūstų perspėjimą : „Jūs plaukia 
te šalia Seiblio salos — Šiau 
rėš Atlanto kapinių“.

ČIURLIONIO atvykimas i 
Niagaros pusiasalį ir dalyvavi 
mas Jaunimo Šventės - Joni 
nėse programoje išaukė dide 
lį susidomėjimą apylinkės lie 
tuvių tarpe. Daugelis asmenų 
teiraujasi ir telefonu skambi 
na klausdami ar bus iš anksto 
platinami biletai ir jei taip tai 
kur? Rengėjai pritardami sve 
čių pageidavimui praneša, kad 
biletai platinami ir jau galima 
įsigyti šiose vietose: St. Cat 
barines mst. pas K. Bogušj, 
55 Queenston St., tel. MU 4- 
1810 ir P. Poigrimą, 172 Boy 
le Rd., tel. MU 2-9994,; Hamil 
tone — K. Baronas, 131 Ken 
sington Ave. N., tel. LI 5-09 
79; Toronte — J. Cicėnas, 21 
Alhambra Ave., tel. LE 7-17 
81.

Nakvynių reikalais kreiptis 
pas 1. Šajauką, 63 Rodman St., 
St. Catharines, Ont., tel. MU 
4-0630, o visais kitais su šia 
švente susijusiais reikalais 
kreiptis anksčiau nurodytu K. 
Bogušio adresu.

Pasirodo, kad visuomenė 
gan palankiai tą įvei tindama 
stipriai remia, ypatingai pre 
kybininkai aukodami brangias 
dovanas loterijai. Loterija dė 
ka šių geradarių bus labai di

Jau dešimt metų kaip Tėvai 
Pranciškonai darbuojasi šia 

me Niagaros pusiasalyje, ku 
ris savo garsiuoju kriokliu jun 
gia Kanadą su Amerika. Kas 
met yra ruošiama didesnė 
šventė, kad sutraukus kaip ga 
Įima daugiau žmonių, kurių 
parama taip labai yra reikalin 
ga vienuolyno ir parapijos iš 
laikymui šiose mažose lietuvių 
kolonijose.

Šių metų šventė yra nepap 
rasta, ji Įeina Į dešimtmečio 
minėjimo rėmus. Parapijos ko 
mitetas jau yra atlikęs daug 
parengiamųjų darbų, nes šven 
tė artėja visu spartumu. Ta 
šventė įvyks St. Stephen salė 
je, Wellande, rugpjūčio 1 d., 
pačioje vasai os širdyje. Čia 
kaip tik ir pajusime tą lietu 
višką širdį atvežtą iš Ameri 
kos ir Kanados.

Programą išpildys Roches 
terio lietuvių choras, vadovau 
jamas kompozitoriaus J. Stro 
lios, Lietuvių orkestras iš Ha 
miltono, o iš Toronto yra pa 
kviestas dail. T. Valius su me 
no paroda. Dar yra numatyta 
ir kitų staigmenų.

Laukiama svečių iš Pittsbur 
gho, Clevelando ir tolimesnių 
Kanados .'kolonijų. Koiesp.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 

pas Montrealia atstovą
Mr. M a n f r e e d Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D- E< BELANGER 8c SONS

1
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE g

GARANTUOTAS DARBAS. J;
į 259-—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI G ESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

dėlė, turės šimtus »ei tingų 
fantų. Mėgintojai to „laimės 
šulinio“ tikrai bus patenkinti.

Inf.

• Penktajame „Literatūra ir 
kalba” tome skelbiama gausi 
medžiaga apie poetą Julių Ja 
nonį.

VILNIETIS RAŠYTOJAS 
IR MOKYTOJAS

Marcelinas šikšnys gegužės 2 
d. sukako 85 amžiaus metus.

Baigęs Maskvos universite 
to fizikos matematikos lakui 
fetą, šikšnys mokytojavo Ry 
goję, bet drauge ir rašė see 
nos veikalus, kuriuos vaidino 
Rygos lietuviai. Rašė pasivadi 
nęs Šaulėniškiu. Žymiausis jo 
veikalas — 5 veiksmų istorinė 
tragedija „Pilėnų kunigaikš 
tis“, kurios libretu komp. Klo 
vas parašė operą „Pilėnai“.

Būdamas Vilniuje Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direkto 
rium, parašė matematikos va 
dovėlių ■— geometriją, algeb 
rą.

Būdamas mokytoju ir <li 
rektorium, visada rūpinosi au 
gštu mokinių išlavinimu, to 
dėl jo vadovaujamoje gimnazi 
joje veikė lavinimosi mokinių 
būreliai, ypač literatui os. Tau 
riam sukaktuvininkui linkime 
geros sveikatos, darbingų ii 
giausių metų.
• Jaunas poeas Eduardas Se 
lelionis parašė sambią poemą 
„Sąžinė“. Poema spausdinama 
„Pergalėje“.
• Mykolo Sluckio romanas 
„Geri namai“ išėjo latvių kai 
ba.
• Kazimiera Kymantaite ir Al 
dona Liobytė rašo pjesę pagal 
Petro Cvirkos romaną „Meis 
teris ir sūnūs*'.
• Irena Kaledinskaitė Verdi 
operoje „Kaukiu balius“ su 
pasisekimu dainavo Ameliją.

PASIŽYMĖJUSIEJI 
MUZIKOJE

.Maugįrdas Motekaiiis, stu 
dijuojantis De Paul universi 
teto prof. Čerepnino piano kla 
sėje, muzikos klasių varžybose 
laimėjo 150 dol. Ši buvo vieniu 
telė piniginė dovana, muzikos 
mecenatų paskiria geriausiam 
De Paul un-to 1959 mokslo 
mestų muzikos studentui.

Danguolė Prišmantaitė lai 
mėjo piano muzikos konkursą, 
surengtą Chicago Conseivato 
ry of Music ir gavo aukso me 
dalį. Ji šiuo metu lanko Mari 
jos augšt. mokyklą, o vakarais 
mokosi augšČiau minėtoje kon 
servatorijoje.

• Rasa Jakutytė yra baigusi 
Melburno universitetą. Gimė 
Kaune. Gimnaziją pradėjo 
Vokietijoje. 1949 m. atvyko į 
Australiją. Baigusi Windsor 
Presentation Concent gimnazi 
ją, 1956 m. įstojo į Melburno 
universitetą, į socioloigjos mo 
kslų fakultetą. Čia studijavo 
psichologiją, biologiją, socib 
lagijos istoriją, socialinį orga 
nizavimą ir prancūzų kalbą. 
Sociologinę praktiką baigė su 
atžymėjimu. Rasa gražiai reiš 
kiasi skautiškoj ir lietuviškoj 
studentiškoj veikloj. 1956 m. 
ji baigė Melburno Lituanisti 
nius kursus. Jau nuo 1952 m. 
aktyviai dalyvavo skautuose 
ir „Atžalyno“ tautinių šokių 
grupėje. Profesinį darbą ji 
pradėjo Raudonajam Kryžiuj 
— Welfare Service skynuje.

SAULT Ste.
LIETUVIŠKO GYVE

Paprastą ir gan monotoniš 
ką mūsų kolonijos lietuvių gy 
venimą vėl nutraukė pora pa 
įvairinimų, kurie įvyko gegu 
žės 23 d., kada apylinkės vai 
dyba lenkų salėje Bayview su 
ruošė motinos dienos minė ji 
mą ir, ta pačia proga, šeštadie 
nio mokyklos užbaigimą šiais 
metais.

Programą atidarė valdybos 
pirmininkas A. Vanagas. Po 
įžanginio žodžio jis pakvietė j 
specialiai prie scenos pareng 
tas vietas dvi motinas: seniau 
siąją kolonijoje motiną M. 
Skaržinskienę ir daugiausiai 
vaikų turinčią motiną E. Da 
bulskienę, kurioms ta proga 
buvo Įteiktos kuklios dovanė 
lės.

Po to sekė motinos dienai 
pritaikyta paskaita, kurią pa 
skaitė valdybos p-kas, nes pas 
kaitą parengęs tautietis j. Sk 
ardis negalėjo dalyvauti. To 
liau sekė meninė minėjimo da 
lis, kurią sėkmingai išpildė 
šeštadienio mokyklos moki 
niai.

Po meninės dalies užbaigi 
mo buvo įvykdytas mokyklos 
užbaigimas. Čia kolonijos kul 
tūros reikalams atstovas R. 
Galinis įteikė kiekivenąm 'mo 
kiniui po dovaną — knygelę. 
Mažesnieji mokiniai gavo B. 
Sruogos knygelę „Giesmė apie

MARIE, Ont.
NIMO PROŠVAISTĖS
Gediminą”, o vyresnieji moki 
niai po dr. J. Balio knygelę 
„Lietuviškas pasakas“. Graži 
ir labai vertinga dovana A. 
Lėlio abipusiškas ir turintis 
per 800 puslapių žodynus bu 
vo paskirta šeštadienio mokyk 
los vedėjui.

Šią 'programos dalį užbai 
gus ir jaunimui išsiskirsčius, 
prasidėjo linksmoji dalis, kuri 
praėjo labai geroje nuotaiko 
je, o tam daug padėjo gera 
muzika ir bufetas. Laike šokių 
buvo įvykdyta loterija, kurios 
visą pelną 47 dol. valdyba pa 
skyrė šeštadienio mokyklai.

Negalima (praleisti nepami 
nėjus, kad loterijos biletai bu 
vo lengvai išparduoti, o fan 
tus loterijai suaukojo gerašir 
džiai ir mokyklos rėmimo rei 
kšmę suprantą tautiečiai. Jdo 
mius ir vertingus fantus davė 
V. Karnėnas (net 2 iantus, no 
rs pats negalėjo dalyvauti), A. 
Motiejūnas, J. Puteikis, Z. 
Girdvainis, St. Druskas, Vin 
cas Skaržinskas ir kiti.

Tiek programos oficialioje 
ir meninėje dalyje, tiek sokiuo 
se dalyvavo didelis tautiečių 
(buvo ir svetimšalių svečių) 
skaičius, o bendroje išvadoje 
šia kasdieninio gyvenimo pro 
Švaiste, atrodo, pasiliko paten 
kinti ir dalyviai ir rengėjai.

Korespondentas.

LONDON, Ont.
REKORDINIS SKAIČIUS.

Pirmą kaitą Western Onta 
rio Universitetas, Londone, 
šiemet davė rekordinį gradu 
antų skaičių — net 90ū baigų 
siu augštąjį mokslą šviesuo 
lių, 41 iš jų gavo ypatingus 
atžymėjimus ar mokslo laips 
nius.

SAVIŠKIAMS I TALKĄ
Savo kaimynams — Rodney 

Apylinkės lietuviams, ruošti

siems Motinos Dienos minėj: 
mą, londoniŽkių tautinių šo 
kių grupė susilaukė labai šil 
tų katučių.
• Dr. Alf. šešplaukio paruoš 
ta antologija „Marijos Žemė“, 
jau išleidžiama.
• Kazimieras Jakštas Chicago 
je pateko į sąrašą šešiasdešim 
ties labjausiai pasižymėjusių 
Illinois universitetą baigančiu 
studentų.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas PO 6-5421.

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

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

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

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

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų baisus mūsų studijoje ar jūsų ; 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už ■

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) i

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. LA 6-7521. |

M. MACIUKAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS

RANKŲ

K s '*V 79 ir 81 St. Zotique St. E.,
foirelteOž Tel. CR 7-0051. MONTREAL

I
A. NORKELIŪNAS j 

■p 
Commissioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D. J

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. j

6695—3.5-ta Ave., Rosemount fkamp, St, Zotique) £ 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120

v 12 metų patyrimas.
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Keli paaiškinimai prie
E. Simonaičio pensijos bylos
Kaip skaitytojams jau žino 

ma, klaipėdiškis veikėjas Erd 
monas Simonaitis po Klaipė 
dos Krašto nuo Lietuvos atplė 
Šimo 1939 m. kovo m. 22 d. tuo 
jau buvo areštuotas ir su ki 
tais klaipėdiškiais kalinamas, 
kol Lietuvos vyriausybes 
kalavimu jis su kitais buvo 
liuosuotas. Negalėdamas 
liau Klaipėdoje gyventi, p. 
monaitis persikėlė Lietuvon 
apsigyveno Kaune.

Hitlerio armijai 1941 
okupavus Lietuvą, dar t. p. 
tais rugpjūčio m. 25 d. jis 
buvo gestapininkų areštuotas, ' 
kalinamas Tilžėje ii vėliau 1 
Klaipėdoje. 1942 m. sausio me 
nesi jis buvo kalinamas Mau 
thausen ir vėliau Dachau kon 
centracijos stovyklose, iš ku 
rios paskutinės 1945 m. balan 
džio mėnesį jis buvo ameriko 
nų armijos išlaisvintas.

1948 m. rugsėjo m. 22 d. 
Detmoldo Kreissonderinltsaus 
schus p. Simonaitį pripažino 
politiškai nukentėjusiu ir rem 
tiniu asmeniu. Remiantis ši 
tuo sprendimu, Nordrhein — 
Westfalijos valstybės darbo 
ministeris 1949 m. spalio m. 
31 d. jam paskyrė mėnesine 
rentę DM 93,30 sumoje, mo 
ketiną nuo t. p. metų gruodžio 
m. 1 d. ir už praėjusi laika dar 
DM 1,642.10.

Minėtoji Detmoldo apskii 
ties Įstaiga po trejų metų mo 
kėjimo, 1952 m. spalio 10 d. 
p. Simonaičiui nutraukė ren 
tės mokėjimą. Prieš šitą spre.i 
dimą p. Simonaitis įteikė ape 
liaciją, kuri betgi nebebuvo sp 
t-endžiama Įsigaliojus naujam 
Bundesergaenzungsgesetzui.

Tuom tarpu, 1957 iri. gegu 
žės 15 d. Detmoldo regierungs 
praesidentaą,matyti, remiantis

Klaipėdos krašto vokiečių sk
undais, išsprendė, jog p. Si 
monaitis neturįs jokios teisės 
sulig jo gyvenamo krašto ista 
tymais rentę gauti kaip nuo 
Hitlerio režimo nukentėjęs as 
muo. Regi<nrungsp*aesidentas 
pamatavo savo sprendimą tuo, 
jog jis nenukentėjo del savo 
politinės veiklos prieš nacio 
nalsocialistinį režimą, net dėl 
valstybinio išdavimo (Hoch 
verrat) ir dėl daugiametinio 
priešvokiško veikimo Klaipė 
(los krašte.

Po šito sprendimo p. Simo 
naitis iškėlė Detmoldo apygar 
(los teisme skundą prieš Nord 
rhein - Westfalijos valstybę 
panaikinti regierttngspresiden 
to sprendimą ir jam priteisti 
priklausančią rentę.

DETMOLDO APYGARDOS 
TEISMO SPRENDIMAS
Detmoldo apygardos teis 

tas savo 1958 m. rugpjūčio 29 
d. sprendimu palaikė viršuj mi 
neto regierungspraesidento sp 
rrendimą ir atmetė skundėjo pa 
siteisinimus ir paaiškinimus.

Teismas pirmutiniai paaiš 
kino, jog skundėjo reikalavi 
mai negalį būti sprendžiami 
pagal Bundesrecht (federali 
nę teisę), bet turi būti spren 
džiami pagal vietinę, Nord 
hein-Westfalijos teisę ir nuken 
tėjusių aprūpinimo 1952 m. ko

Į BELLAZZI-LAMY, INC
H PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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vo m. 4 dienos parėdymu. Ei 
nant šito Įstatymo 10 paragra 
fu aprūpinimas esąs apribotas 
tam tikroms asmenų grupėms.

Skundėjas nesąs vokietis ei 
nant Konstitucijos įstatymo 
116 straipsniu. Einant skundė 
jo aiškinimais, jis nesąs vokie ’ 
čių pilietis. Tą patvirtinusi ir ' 
Mannheimo apskrities viršinin ! 
ko Įstaiga savo 1958 m. liepos • 
m. 5 d. raštu, sulig kuriuo 1 
skundėjas esąs registruotas ' 
„Lietuvos pilietybės“ kaip Į 
„heimatloser Auslender“,

Skundėjas toliau nesąs ii 1 
nei vokiečių tautybės asmuo, j 
einant viršuj minėto Įstatymo ' 
116 straipsniu. Skundėjas pats 
esąs pakartotinai pareiškęs, . 
ypatingai šioje pensijos bylo 
je, jog jis priklausąs lietuvių 1 
tautybei. Už tai liudija ir jo pa 
reiškimai, jog jis jau prieš 19 
14 metų veikęs lietuviškose 
draugijose.

Po 1918 m.’ skundėjas pa I 
keitęs ir savo vardą ir pavarde 
pridėdamas lietuviškas galu 
nes ir tuo pareiškęs savo pri 
klausomybę lietuvių tautai. li
jo ilgametė „didlietuviška po 1 
litinė veikla*’ negali likti nepa ' 
bota.

Skundėjo politinė laikysena ’ 
ir veikla, taip pat jo bėgimas 1 
1939 m. pavasarį Į Kauną (Lie 1 
tuvą) vienprasmiškai parodo, 
jog jis nepriklausąs vokiečių ' 
tautai (nicht deutscher Volks 
zugehoerigkeit ist).

Tokiu būdu skundėjas ne ' 
priklausąs tai grupei asmenų, 
kuri turi teises sulig 1952 m. 
kovo m. 4 d. Įstatymo 10 pa 
ragrafu, skaičius 1.

Skundėjas neturįs teises ir 
sulig minėto Įstatymo skaičius 
2, nes jis negyveno nei perse 
kiojimo pradžioje ir nei vėliau 
Vokieitijos teritorijos ribose, 
kaip jos egzistavo 193 7 m. 
gruodžio 31 d. Sulig jo paties 
pareiškimu, jis gyvenęs 1941 
m. Kaune, reiškia Lietuvoje. 
Jis ir ligi jo paleidimo iš kon 
centracijos stovyklos 1945 m. 
nebuvo įgijęs gyvenamos vie 
tos Vokietijoje 193 7 m. ribo 
se. . Jo areštavimas įvykęs 
prieš jo norą, nes buvimą ka 
Įėjime arba koncentracijos 
stovykloje nesudaro jokios gy 
venamos vietos tame krašte.

Ir faktas, kad skundėjas bu 
vo areštuotas vokiečių armi 
jos okupuotuose kratšuose, bū 
tent Kaune, neduoda jokios 
galimybės, sulig viršuj minėto 
Įstatymo raide 2, įgyti preten 
zijų, kadangi skundėjas nėra 
vokietis. Ir to paties įstaty 
mo paragrafas 10, skaičius 3, 
negali būti pabota, nes šitas 
nuostatas galiojąs tik pavilk 
tiems (Verschleppten) arba 
pabėgusiems žydams iš Rytų 
Europos.

Tokiu būdu skundėjas ne 
priklauso tai kategorijai as 
menų, kurie, einant Nordrheii.

i -Westfalijos krašto teise, turi 
į būti traktuojami nacionaisocia 
i listinio režimo persekiotais ar 
i ba nuo jo nukentėjusiais asme 
i nimis.
I Skundas todėl turi būti at 
i metamas.

Einant šitomis apystovornis
imiiuiiuiiMWg

JONINĖS __ TRADICINĖ
X Verdun PO 6-5641 g LIETUVIŲ TAUTINĖ

HICKSON GROCERY g ŠVENTĖ

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI
Pristatymas nemokamai

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jotas

St. CATHARINES, Ont
ST. CATHARINES LIETUVIŲ SKAUTŲ RĖMĖJŲ 

jektavo ir pats jį pagamino S 
Šetkus.

Dalyvavę posėdyje trys Ko 
miteto nariai pirmieji Įsirašė į 
albumą paaukodami du — po 
50 ir vienas 25 dol.

ATVYKSTA KOMPOZITO 
RIUS STROLIA

priekyje Rochesterio lietuvių 
choro. Muzikas ir kompozito 
rius Strolia, kuris neseniai at 
sikėlė gyventi į Rocnesterį, 
perėmė vadovauti chorą iš p. 
Armono. Tuo būdu Ročesterio 
lietuvių choras pirmą karta 
pasirodys Niagaros Pusiasaly 
je stipriose muziko Strolios 
rankose per mūsų parapijos 
šventę Šv. Stepono saleje prie 
pat Wellando 1-mo rugpjūčio.

1-mo rugpjūčio išpuola ilgas 
savaitgalis — Civic Day Links 
mą dalį šiemet užpildys — Ha 
milto lietuvių orkestras.

PARAPIJOS ŠVENTĖS 
KALBĖTOJAS

Komitetas vienbalsiai nuta 
rė dienos pagrindiniu Kalbėto 
ju pakviesti tėvą Juvenalį Liau 
bą, kuris dabar dėsto macema 
tiką Kennebunk Port, Maine 
lietuvių gimnazijoje, o anks 
čiau buvo Niagaro spusiasalio 
klebonu ir būdamas pasižymė 
jo. 
kas

būrelis, šiuo metu daro ener 
gingų žygių, kad efektingiau 
galėtų parengti skautų-čių va 
saros stovyklas. Skautų rėmė 
jų būrelio valdyba susideda iš 
pirmininko K. Jasevičiaus, 
sekr. F. Janušonienės ir ižd. 
A. Visockio. Šiuo metu būre 
lis turi per 40 aktyvių nariu, 
iš kurių yra 18 garbės narių, 
paaukojusių skautų labui po 5 
dol. ir daugiau.

Liepos 4 d., 4 vai. po pietų 
Port Weller’yje, prie St. 
barines, skautų rėmėjai 
gia šaunu šokių vakarą su 
mia programa.

Salė yra prie pat Ontario 
ežero krantų ir prie geros 
maudyklos. Tikimasi sulauk
ti daug svečių iš Hamiltono, 
Toronto, Rochesterio ir kitų 
vietovių.

Toje pačioje vietoje liepos 
4—5 dienomis „Žalgirio” Vie 
tininkijos skautai-ės rengia 
dviejų dienų skautų-ciii išky 
lą su Įdomiomis skautiškomis 
varžybomis. Amžius: 12 metų 
ir daugiau. Į šią iškylą kviečia 
mi broliai n sesės skautai iš 
Toronto, Hamiltono, Roches 
terio ir kitų artimesnių vieto 
vių. Varžybos yra numatytos 
iš šių dalykų: signalizavimo, 
mazgų rišimo, greitosios pa 
gelbos teikimo, palapinių sta 
tymo, vandens užvirinimo ir 
tt. Smulki programa bus išsiun 
tinėta tuntams kiek vėliau. At 
vykę skautai galės pasistatyti 
palapines, pernakvoti ir gauti 
pigiai maistą. Palapines ir ki 
tus stovyklavimo reikmenis 
reikia atsivežti patiems.

Žalgirietis.
VARGONAI IR ALBUMAS.

Mums reikia vargonų.
Aną dieną parapijos komite 

tas savo posėdyje priėmė albu 
mą, kuriame bus sudėtos šei 
mų ir pavienių nuotraukos, bei 
biografijos, visų tų, kurie pa 
aukos vargonų Įsigijimui nema 
žiau 10 dolerių.

Albumas raudonos odos, or
namentuotas. Gintarinių karo 
lių kryžius, po juo Įrašas auk 
sinėm raidėm: „Dievui ir tėvy 
nei Lietuvai". Albumą supro

Cat 
ren 
jdo

nėra sprendžiamas klausimas, 
ar regierungspresidenlo aiški 
nimas, jog skundėjas yra nusi 
kaltęs priešvokiška ir išdavi 
kiška veikla yra pakankamai 
Įrodytas.

Teismo išlaidos tenka 
dėjui.

Apeliacijos terminas 
mėnesiai po sprendimo 
mo skundėjui.

Parašai ir teismo antspau 
das. (D. b.).

skun

trys 
Įteiki

kaipo geras pamokslinin 
ir kalbėtojas.

PRIE PIRMOS 
KOMUNIJOS

Buvo labai gražu u 
bažnyčioje. Devyni mūsų vai 
kučiai gražiai papuošti priėmė 
pirmąją komuniją. Šitaip gra 
žiai vaikučiai pastatyti savoje 
vargo bažnytėlėje aut tvirto 
žmogaus ir lietuvio kelio!

Retas kuris tą sekmadienį 
neatėjo Į bažnyčią. Gražiai 
tą dieną skambėjo giesmės, o 
už lango nušviestas saulės 
kaip sniegas žydėjo vyšnių so 
das, primindamas pavasario so 
dus sekmadienio rytą paverg 
toje tėvynėje.

Gera buvo jausti, kad yra jė 
gos, kurių niekas pavergti ne 
gali.

GRĮŽTA STUDENIAI.
Atostogų sugrįžo pas tėvus 

Kęstutis Dainora. Kęstutis 
studijuoja Toronto Universite 
te inžineriją ir sako piimieji 
metai praėjo puikiai.

Dabar laukiama iš Vašing 
tono universiteto sugrįžtanti 
panelė Kristina Tyliūtė, kuri 
studijuoja lingvistiką. P-lė 
Tyliūtė kalba visą eile svetimų 
kalbų.
• Stepo Zobarsko paruoštų 
liaudies pasakų rinkinio „Lit 
huanian Folk Tales’* antroji 
laida jau išspausdinta.

jauk

,,NL” Nr. 21 (635) gegužės 
20 d., vedamajame J. Karde 
lis pareiškė savo mintis „Jo 
ninių klausimu". Paaiškinęs, 
kad Joninės turi gilią praeiti 
ir senovę ir kad jos glūdi lie 
tuvių tautos, o ypač liaudies 
tradicijose ir susiję su savai 
minga mistika, iškelia klausi 
mą:

— Ar nebūtų prasminga ir 
gražu, kad visi Kanados lietu 
viai Jonines paskirtų Vilniaus 
ir skriaudžiamųjų lietuvių nau 
dai? Parengimai, gegužines ir 
visaip kitaip surinktos Joninė 
se lėšos galėtų eiti VKLS.

Kadangi yra iškeltas klausi 
mas, tai galima jį nagrinėti ir 
gvildenti, kaip padaryti Joni 
nes iškilmingesnes ir prasmin 
gesnes.

Jonines mini ir švenčia viso 
pasaulio lietuviai, kaip paverg 
toje tėvynėje, kaip laisvajame 
pasaulyje. Ta „paparčio žie 
do*’ mistika, tai yra mūsų tau 
tos gyvenimas, viltis ir tikėji 
mas. Nėra gyvenimo be tikėji 
mo ir vilties. Tikėjimas žmogų 
stiprina, priduoda jėgų kente 
ti ir kovoti dėl idealų ir dėl 
tautos ateities.

Mes tikime, kad Lietuva 
bus laisva ir tuomet liepsnos 
Joninių liepsnos Rambyno ka' 
ne, Nemuno, Dubysos, Šešu 
pės ir Šventosios krantuose ir 
išeis „paparčio žiedo" jieškoti 
visa Lietuva, o senoje sostinė 
je, Vilniuje, ant Gedimino kai 
no sustaugs Geležinis Vilkas 
visai Lietuvai, visam pašau 
liui, kad Lietuva laisva. Skani 
bės dainos vilniečių, kaunie 
čių, augštaicių, žemaičiu ir 
dzūkų, ir tas dainas girdės mū 
sų kaimynai lenkai, rusai, vo 
kiečiai ir latviai ir per Baltijos 
jūrą išgirs visas pasaulis, kad 
Lietuva daug per amžius iš 
kentėjus, švenčia savo tradici 
nes šventes — Jonines.

Ir kaip dabar atiduoti tą 
„žiedą" vienai dalelei, kada 
jis priklauso mums visiems, 
visai mūsų tautai, o ypatingai 
liaudžiai. Be to, argi atsiras to 
kia dalis tautos, kad ir vilnie 
čiai, kurie išdrįstų imti tai, kas 
yra mūsų ivsų, visos Lietuvos?

Vilnius, kaipo Lietuvos sos 
tinė, yra susijęs su mūsų poli 
tiniu bei kultūriniu gyvenimu 
ir atrodo, kad jis toks liks. 
Apie jį dabar rikiuojasi „Tary 
binės Lietuvos" gyvenimas, ja 
me mokslo ir kitos kultūrinės 
įstaigos, ten vyksta sportinis 
gyvenimas it apie jį spiečiasi 
visa „Tarybų Lietuva'* ir jis 
toks liks, kai Lietuva bus lais 
va.

Joninės yra jaunimo ir džiau 
gsmo šventė. Jaunimas dainuo 
ja, šoka ir linksminas, degina 
deguto bačkas, jieško „pupa; 
čio žiedo“, tai lyg užsimirš! 
mo, o ne politinė šventė.

Be to, Joninės turi ir kitą 
prasmę — religinę. Jaunimas 
prisišokęs ir žaidęs visą naktį, 
kitą rytą būriais pėsti ii va 
žiuoti traukia. Į Šv. Jono atiei 
dus. Kiek vėl ten po maldos 
juoko ir klyksmo apie švento

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

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

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

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

Montreal — LA 6-7521.

rių ir mieste: Įvairūs karabel 
ninkai ir barankos, marguoja 
tūkstantinė minia, traukia ke 
liais ir vieškeliais Į namus, nes 
po džiaugsmo ir maldos laukia / 
vasaros darbai. į

Be to, ši graži Joninių tra 
dicija yra labai giliai prigiju 
si ir mūsų broliškose tautose 
—Latvijoje ir Estijoje, ir čia 
Kanadoje, kai kurios mūsų ko 
lonijos, rengia bendras jonines 
su latviais ir estais.. Ruošia Jo 
nines beveik visos mūsų kolo 
nijos čia Kanadoje, be to jas 
rengia ir pavienės organizaci 
jos ir klubai. Jos turi savo tiks 
lūs ir reikalus ir visi išleidžia 
pinigus mūsų visų bendram 
reikalui. Koks gi tikslas da 
bar siųsti gautas pelnas VKL 
S, ar jie geresniam tikslui tą 
pinigą išleis, kaip kitos orga 
nizacijos?

Šalpos reikalams turime 
Kraštų Tarybas ir PLB sei 
mą, — lai jie šį reikalą tvarko 
ir juo rūpinas, o kitos organi 
zacijos bei kiubai, jiems šita 
me darbe turėtų padėti, o ne 
imti pirmaujantį vaidmenį. Pa 
šalpa privalo būti teikiama vi 
siems lygiai, kas tos pašalpos 
yra 'reikalingi, nesvarbu kur 
jie gyventų; kaip Trikampyje, 
Sibire ar kitose žemės dalyse.

Kaip minėjau, Vilnius yra, 
buvo ir bus mūsų politinio gy 
venimo centras, o politika yra 
nepastovus reiškinys. Miršta 
politikai, keičiasi politika ii 
politinis gyvenimas. Be to, po 
litika keičiasi pagal Įvairius 
tautų reikalus, ją keičia karai 
ir kitos žemiškos valdžios per 
mainos.

Ta graži Joninių tradicija, 
neprivalėtų susimaišyti su po 
litika ir Joninės turėtų likti to 
kios, kokios jos buvo nuo se 
nų laikų.

Garsinti Vilniui ir Lietuvai, 
iškelti padarytas skriaudas, 
mes turime Kanados Lietu 
vių dienas, kurios rengiamos 
beveik kiekvienais metais. 
Kaip žinome VI Kanados Lie 
tuvių Diena Įvyks šiais metais 
Hamiltone. Į šias dienas kvie j? 
čiami miestų galvos - burmisr f 
rai, bažnytinės vyriausybės ir 
kiti visuomenės veikėjai, kaip 
kanadiečiai, taip ir lietuviai. 
Juk šių dienų tikslas ir yra pa 
laikyti mūsų sostinę Vilnių, 
Lietuvą ir ten pasilikusius mū 
sų brolius lietuvius.

Vilniaus reikalas yra visos 
Nukelta Į 7-tą psl.

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. M Y L Ė
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

4 
» £

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

t: 
r

DE LUXE DRY CLEANERS;
117—6th AVENUE, LACHINE

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

LIŪDESIO VALANDOJE

0
3

LIETUVON IR j KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame Įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

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

KREIPKITĖS PAS LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

b ai ne
Daromos jvairios durys, langai, virtuvėms kabi tai 

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

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

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

Montreal, P. Q., < Tel.: DO 6-3884.
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HAMILTON
BAISIOJO BIRŽELIO DE PORTACIJŲ MINĖJIMAS
Baltai Federacija^ Hainilto 

ne, kuriai šiais metais vadovau 
ja Hamiltono lietuviu bendruc 
menės valdybos nariai, rengia 
Baisiojo Birželio Deportacijų 
minėjimą birželio 14 d. (sek 
madienj) sekančia tvaika:

1) 11 vai. Vilniaus Aušros 
parapijos bažnyčioje iškilmių 
gos pamaldos.

2) 6 vai. vakare Lietuviu 
Namuose (Delta kino teatro sa 
Įėję) Įvyks lietuviu, latviu ir 
estu bendras gedulingas aktas 
ir koncertas. Kalbės PLB Ka 
nados Kr. Valdybos pirm. V. 
Meilus, tautybių atstovai ir ki 
ttf Koncerte dalyvaus žymios 
mL -jžs jėgos. Lietuviu kon 
c e iro programą išpildys musu 
žymioji solistė J. Liustikaitė, 
kun. A. Jurkšo vadovaujamas 
vyru ir mišrus choras ir G. 
Breichmanienės vadovaujama 
tautinių šakiu rgupė.

Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai 
f Morgičiai.

{staiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

i&
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Snmny; r m u-ozjao.
20 King Street East, $

X Hamilton.

Į šj minėjimą pakviesti žy 
mūs Kanados parlamento na 
riai ir visuomenės atstovai. Įė 
jimas nemodamas. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti j 
šį svarbų minėjimą ir pagerb 
ti tuos, kurie kentėjo u žuvo 
už mūsų krašto laisvę.
Baltų Federacijos, Hamiltone, 

Valdyba.
KOVO ŽINIOS

— Didelius laimėjimus iško 
voįo stalo teniso komanda 
Dundas mietso turnyre. G 
Paltarokas laimėjo vienetuose 
pirmą vietą, kartu su A. Gra 
jausku ir dvejetą, mišriame 
dvejete A. Giajauskas, žaisda 
mas su kanadiete, tik baigmė 
je pasidavė kitai porai. Ši tur 
nyrą plačiai aprašė Hamiltono 
angliškoji spauda, pažymėda 
ma, kad Lietuvių Sporto Klu 
bo Kovas žaidėjai šiame tur 
nyre aiškiai dominavo.

— Klubo valdyba nuspren 
dė nupirkti po vieną TŽ ir N 
L B-vių akciją.

— Kovo sportininkai daly 
vaus vilniečių rengiamose Jo 
ninių proga sporto šventeje su 
moterų ir jaunių krepšinio ko 
mandom ir lauko teniso.

— Hamiltono gimnazijų pir 
menybėse, tris pirmas vietas 
užėmė lietuviai. Jaunių grupė 
je R. Kronas rutulį nustūmė 
41 pėdą ir b% inč. o nuaugu 
šiųjų rgupėje G. Pike laimėjo 
100 ir 220 jardų bėgimus ati 
tinkamais laikais — 10,3 ir 
22,9 sek.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ AKCIN. BENDROVĖS 
(Įregistruotos Ontario Provincijos Įstatymų Ribose) 

Metinis balansas 1959 m. balandžio 30 d.
Aktyvas:

Pinigai kasoje ir einamose sąskaitose $ 2,530.24
Gaunamosios sumos (skolininkai) ....„ 243.49
Kino krautuvės prekės (pirkimo kaina) „ 267.86
Iš anksto sumokėtos išlaidos .................„ 830.71 $ 3,872.36

Turtas:
Žemė, pastatai ir įrengimai

(pirkimo kaina) ..........................$ 177,295.57
Amortizacija ........................................ $ 4,922.94 $ 172,372.63

Balansas. . . .$ 176,244.93 
Pasyvas:

Neapmokėtos sąskaitos ...............................$ 2,705.37
Iš anksto gautos nuomos ..........................$ 275.83
Numatyti mokesčiai valdžiai ...................$ 290.28
Skola LN Fondui ........................................ $2,159.17
Morgičių mokėjimai atein. metams . . . .$ 4,000.00 $ 9,430.65 

Rezervai:
Mokesčių rezervas ateičiai..................................................$ 815.7b

Ilgalaikės skolos:
Paskola iš 6% baigiasi 1968 m. sausio 31 d.
Mokama $1,000.00 kas 3 mėn...........$ 102,000.00
Perkelta suma į trumpalaikių paskolų

poziciją ................................................. $ 4,000.00 $ 98,000.00
Akcinis kapitalas.

Autorizuotas kapitalas: 500 paskolos akcijų po $Į100.00 
kiekviena iš 5%: 1,000 pagrindinių akcijų po 
100.00 kiekviena.
Parduota akcijų :

20 — paskolos .........................................$ 2,000.00
622 — pagrindinių .................................... $ 62,200.00 $ 64,200.00

Pelnas:
Metinis pelnas 1959. IV. 30. $ 3,846.43
Išmokėti % už pask. akcijas $ 47.91 $ 3,798.52 $ 67,998.52

Balansas. . . .$17b,244.93
Stasys Bakšys, Valdybos P-kas. Pranas Sakalas, Iždininkas.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS
1959 m. bal. 30 dienai

Pajamų ir išlaidų apyskaita.
(1958 tn. geg. 1 d. — 1959 m. bal. 30 d.)

g TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. |
« Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės. ;!■
» Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai.
;į; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus
■į: Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 :i;
!į: vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. jį!

įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

1. Pajamos :
Pajamos iš namų:

Kinas ...........................................................$ 10,575.00
Butai, krautuvės ir raštinės ...............$ 21,709.97
Įvairios pajamos ................................. $ 294.98 $ 32,579.95
2. Išlaidos:
Algos ............................................................... $ 1,392.40
Apšildymas ................... ..................... $3,151.83
Remontai ir medžiagos (1) ....................... $ 2,465.66
Mokesčiai .............................................$ 5,707.25
Elektra ...........................................................$ 104.62
Draudimas .............................................$ 795.76
Vanduo ...........................................................$ 409.73
Įvairios medžiagos (valymui ir kt.) . . $ 470.27
Tarnautojų draudimas .................................$ 20.80
Reklama  ........................................ $ 135.93
Palikta amortizacijos rezerve

(pastatai ir įrengimai) ..................... $ 4,817.52 $ 19,471.77
Pelnas Brutto ..................................................................$ 13,108.18

Administracinės išlaidos:
Raštinės reikmenys ir spausdiniai........... $ 464.60
Pašto išlaidos ................................................. $ 73.62
Telefonas ir Telegrafas ...............................$ 46.35
Vai. organams atlyginimas..........................$ 271.00
Advokatų išlaidos ........................................ $ 350.00
Aukos ............................................................... $ 25.00
Įvairios smulkios išlaidos ..........................$ 333.20
Palikta amortizacijos rezerve

(raštinės įrengimai) ..........................$ 105.42 $ 1,669.19
Pelnas netto..........................................................................$ 11,438.99

Finansinės išlaidos:
Bankiniai patarnavimai ir % ................. $ 492.35
% už ilgalaikę paskolą (morgičiai) ..$ 6,330.00 $ 6,822.35 
Pelnas už visus metus iš nuosavybių skyriaus

(grynas vienų metų pelnas) ................................$ 4,616.64
Pastaba: 1)1 remontų poziciją įeina sumokėta suma $1,110.20 
už 7 naujus šaldytuvus j butus ir $200.00 atsarginis motoras 
prie pastatų apšildymo Įrengimų.
Hamiltonas, 1959 m. geg. 27 d.

Hamiltono Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės Valdyba.

AKCIJOS (ŠĖRŲ) 
VERTĖ

Jūsų p. Skaistys paprašė 
mus, kad mes apskaičiuotu 
mėm vienos akcijos vertę ima 
nt pagrindu šiuo metu jūsų 
nuosavybės įkainavimą 180, 
000.00 dol. Jeigu mes paima 
me šią kainą, tikroji kiekvie 
nos akcijos vertė 1959 m. ba 
landžio 30 dienai buvo 143.70 
dol. Prileisdami, kad šie skai 
čiai teisingi, — yra aiškiai ne 
teisu prieš jūsų dabartinius ak 
cininkus, kada ir toliau parda 
vinėjate akcijas po 100.00 dol. 
Hamilton, Ont., 1959 m. gegu 
žės 27 d.

Tesky, Petrie & Burnside 
Chartered Accountants & 

Auditors.

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS
Visuotinis LN narių medinis 

susirinkimas šaukiamas birže 
lio 21 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. LN kino Delta salėje. Jis 
yra labai svaibus, todėl malo 
niai kviečiame visus narius ja 
me dalyvauti. Prašome į jį at 
vykti ir visus tautiečius -• ne 
narius, nes jame turėsime pro 
gos susidaryti Lietuvių Namų 
tikrą ir pilną vaizą ir tuo pa 
čiu (sustabdysime blogos va 
lios skleidžiamas neigiamas 
apie juos kalbas.

Šiame nr. skelbiamas pirmų 
jų gyvavimo metų balansas ir 
pajamų bei išlaidų apyskaita. 
Prašome juos atydžiai peržiū 
rėti ir įsitikinti, kad stojimu į 
LN nariais ne tik paremsime 
didelį lietuvišką darbą, bet ir 
už investuotus pinigus gausi 
me tikrai didelį nuošimtį.

Valstybės pripažintas kont 
rolierius Teskey iš Toronto 
patikrino LN B-vės ir kino ats 
kaitomybę, sustatė balandžio 
30 d. balansą ir apyskaitas ir 
konstatavo, kad LN akcijos mi 
nėtai datai vertė buvo 143.70 
dol.

LN kinas per balandžio mė 
nesį davė 1,668.98 dol. gryno 
pelno. Tai yra rekoruinis pel 
nas iš 10 mėnesių jo opera vi 
mo. Per visus 10 mėn. iš Kino 
gauta 9,585.83 gryno pelno, 
kas sudaro mėnesinį vidurkį, 
958,58 dol. arba 308.58 dol. Į 
mėnesį daugiau, negu buvo an 
ksčiau už jį gaunama nuomos 
(650 dol.).

LN valdyba sudarė sutartį 
su Komercijos banko Delta 
skyriumi, kurį Liet. Namai ap 
šildo, duoti jam šilumą dar 10 
-tį metų. Iki šiol bankas mo 
kėjo 350 dol. Į metus, o nuo 
ateinančio rudens LN gaus 
400 dol.

Paskutinių LN dabartines 
V-bos posėdis įvyko gegužės

JONINĖS — TRADICIN...
Atkelta iš 6 psl. 

mūsų tautos reikalas ir jam is 
toriją rašo visa mūsų tauta, ir 
aš nė kiek neabejoju, kad atė 
jus momentui už jį paguldys 
galvas visa Lietuva, o ypatin 
gai tėvynėje gyveną lietuviai.

Be to, VKLS-gos St. Catha 
rines skyrius, V. Kanados Lie 
tuvių Dienos Metraštyje 101 
puslapyje rašo:

— Aktyviai prisideda ir re 
mia visas kitas organizacijas, 
kur yra ginamos lietuvybės 
teisės siekiant laisvos Tėvy 
nės - Lietuvos Valstybes su 
sostine Vilniumi.

Kaip matosi vilniečiai taip 
pat supranta metinių Kana 
dos lietuvių dienų reikšmę, 
kaip ir aš ir šios dienos, Kaip 
tik geriausiai tinka gaišinti 
Vilniui ir Lietuvai.

Pirmąsias Jonines Niagaros 
Pusiasalyje surengė Kanados 
Lietuvių Tarybos Wellando 
skyrius, po to, jas rengė LO 
K’as ir kitos organizacijos, tik 
jau vėliau vilinečiai, nes VKL 
S-gos St. Catharines skyrius 
įsisteigė tiktai 1954 metais ge 
gūžės mėn. 16 d. ir ne vilnie 
čiai iškėlė šią Joninių tradici 
ją Kanadoje. Apuokas.

27 d. Jo metu v-ba nutarė vi 
suotiniame narių susirinkime 
atsistatydinti, nes kontrolie 
rius Teskey patarė v-bos rin 
kimus pravesti pasibaigus biu 
džetiniems metams. Plačiau 
apie šį klausimą sužinosime na 
rių susirinkime.

Be abejo nariai gali pratęsti 
dabartinei v-bai jos kadenciją 
iki kito metinio sus-mo. Tuo 
atveju valdyba nutarė prašyti 
sus-mo jos narių skaičių padi 
dinti iki 15 asmenų, įtiaukiant 
praeitą rudenį susirinkime iš 
rinktus kandidatus. Šiame pa 
čiame posėdyje nutarta nuo 
gegužės 1 d. v-bos nariams už 
posėdžius po 3 dol. kiekvienam 
nemokėti. Atlyginimas palik 
tas po 20 dol. į mėnesj tik v- 
bos sekretoriui. Sk. St.

VILNIEČIŲ JONINĖS
Įvyksta birželio '20 d. prie St. 
Catharines miestelio, Merrit 
ton salėje. Meninę programą 
išpildys Čiurlionio ansamblis, 
po to bus bendras pasilinksrni 
nimas. Į šį koncertą biletus iš 
anksto galima bus gauti šį sek 
madienį, birželio 14 d. po pa 
maldų parapijos salėje pas K. 
Baroną. Patariama hamiltonie 
čiams biletus įsigyti iš anksto, 
nes prie įėjimo galės jų pri 
trūkti. K. B.

LONDON. Ont.

10 kg cukraus . . . .$13.22 20 kg cukraus . . . .$21.85
10 kg taukų ...........$22.60 20 kg taukų ......... $39.60
10 kg ryžių ...........$14.80 20 kg ryžių ........... $24.45
10 kg sviesto .........$31.94 20 kg sviesto ......... $53 45

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)

(Ištrauka)
Hamiltono Lietuvių Namų 

Akcinės Bendrovės Akcinin 
kams.

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ {STAIGA:

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v.
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS
IA. E. McKAGUE

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir NotarasTel. EM 4-1394, EM 4-1395

1008 North Ontario Bldg. < & Mes patikrinome Lietuvių 
330 Bay Street a Namų Akcines B-vės Baiansa 

TORONTO 1, Ontario, f 1959 m bal. 30-tai dienai, pel 
no» nuostolių ir rezervų sąskai 

tas pabaigai B-vės fiskalinių 
metų augščiau pažymėtai da 
tai. Mūsų patikrinimą sudarė 
bendras peržiūrėjimas visų ats 
kaitomybės knygų ir kitų doku 

mentų, kiek mūsų nuomone bu 
vo reikalinga.Mūsų nuomone pridėtas ba 
lansas, pelno ir nuostolių apy 
skaitos ir rezervų sąskaitos 
duoda finansinį stovį ir opera 
vimo rezultatus fiskalinių me 
tų pabaigai.

Lietuvio Advokato {staiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
If-1" MM VU , M

IŠVENGĖ
Mažasis londoniškių pp. Go 

centų 4 metų sūnelis, suma 
naus laiškanešio dėka, išvei 
gė mirties ir išgelbėtas be žy 
mesnių sužeidimų.

Berniukas, nubė.gęs už ke 
lių namų ir į kitos gatvės pu 
sę žaisti, įkrito į siaurą, vos 10 
colių, bet 15 pėdų gylio duo 
bę. Įkrito žemyn galva ir tik 
tai silpnai verkė - cypė. Eida 
mas pro šalį, į tai atkreipė dė 
mesj laiškanešys, kuris, sura 
dęs duobę, pamatė vaiką. Sa 
vo pastangomis išgelbeti vai 
ko negalėjęs; neįmanoma bu 
vo jį pasiekti. Tik iššaukti ug 
niagesiai įkritusį vaiką ištrau 
kė. Po 15 minučių jis būtų už 
troškęs.

Policija susidomėjo, kas tą 
duobę iškasė ir neužverstą pa 
liko. Miesto inžinierius davė 
patvarkymą ištirti, kas čia bū 
siąs kaltininkas. Manoma, kad 
statybininkai, darę kanaliza 
cijos tyrinėjimus, bus tą duo 
bę užmiršę užkasti.

MIRTIES.
Patirta, kad ši duobė jau ten 

buvusi nuo praeitų metų gruo 
džio mėnesio. Ugniagesiai tuo 
jau šią pavojingą kiauiimę už 
vertė.

Duobė ir tiesiog atsitiktinis 
vaiko išgelbėjimas buvo tikra 
('Londone) dienos sensacija. 
„Free Press” vakarinėje laido 
je parašė ilgą staipsnį, kurio 
antraštė buvo didžiausia visa 
me pirmame puslapyje. Taigi 
mažasis Gocentukas buvo „gar 
sinamas“ ir per radiją ir rodo 
mas televizijoje. L. E-tas.

PAJIESKOJIMAI
I

— Jieškomas Albertas - Al 
fonsas Atkočiūnas, buvęs I.'e 
tuvos gusarų sanitaras, prieš 
metus išvykęs į tabako faimą. 
Ontario prov., Prašomas atsi 
liepti B. Blažiui, 4298 St. Lau 
rent, Blvrd., Montreal, F. Q.

Sav. A. KALOZA

ttttttKtttnttnntttttttttttiutittntnitntt
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-3501

Res. BE 3-0978 
nttmntuuumnmtnnntmn:::::::::::

i

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
Telef. L. E. - 4 3608
I K AbO BARAI b.H)

» U A D I) I M n 
AGENTŪRA

h.J r!*« J A»a.
Toronto, Out.

b

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P ARAMA”

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

j įtį Darbo valandos:

I
Pirmttd. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-872L

I
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ELZBIETOS KARDELIENES

Muzikos Studijos dešimtmečio 

m o k i n i ų 

koncertas
ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 13 DIENĄ, 7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ VAKARO

punktuaLiai.
VISI TAUT1EČIĄI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

MONTfREAL
BAISIOJO BIRŽELIO MI 

NĖJIMAS MONTREALYJE 
šiemet yra paskirtas šutam 
pančioję dienoje, birželio 14 d. 
sekmadienį, 4 vai. po pietų Do 
minion skvere — prie Kated 
ros ir Windsoro stoties. Minė 
jimo programa šiemet rūpinsis 
latvių grupė.

Visi Montrealio lietuviai 
kviečiami tame paminėjime da 
lyvauti. Seimelio Prezidiumas.

ADVOKATAS DR. ST.
DAUKŠA, 

anksčiau gyvenęs Rosemoun 
te, įsigijo naujus labai gražius 
namus Ville St. Laurent, šeš 
tadieni, birželio 6 d., Dr. St. 
Daukša su Ponia suruošė šau 
nias įkurtuves, į kurias atsl 
lankė didelis būrys Ponų Dauk 
šų giminių, bičiulių, kolegų ir 
gerų pažįstamų. Vaišės buvo 
turtingos ir svečiams buvo su 
darytos malonios aplinkumos 
sąlygos. Visi svečiai Ponų 
Daukšų šeimai linkėjo laimin 
,go naujuose namuose gyveni 
mo.
♦ Jonines, kiekvienų metų pa 
pročiu, Aušios Vartų salėje 
ruošia KLK Moterų Montri 
lio skyrius birželio 27 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vakaio. Joni 
nės paprastai esti iškilmingos 
ir visada turi pasisekimą, to 
dėl kas norėtų jose dalyvauti, 
tą vakarą rezervuoja Joninė 
ms.
• G. Bakanavičienė jau išsikė 
lė vasaros metui į savo tarmą 
prie Brome ežero.

I DR. J. š E M O G A 5 | 

$ Office 5441 Bannantyne $ 
(kamp. Woodland) x 

į Verdun. Tel. PO 7-3175. 1
X Priėmimo valandom:
X pirmadienį ir ketvirtadienį g 
x 7 — 9 p. m.
X antradienį ir penktadienį 3

šiDIDELIS KONCERTAS 
ŠEŠTADIENĮ

Op. sol. E. Kardelienės 
zikos studijos dešimtmečio 
kinių koncertas, kuriame daly 
vaus apie 20 mokinių — pia 
nistų ir dainininkių, — Įvyks 
šį šeštadienį, birželio 13 die 
na, 7 vai. 30 min. vakaro (pu 
nktualiai) Aušros Vartų salė 
įe. Visi tautiečiai, jaunimas 
ypač, maloniai kviečiami į kon 
certą atsilankyti.

Pastebima: čia suminėta va 
landa yra tiksli, jeįgu kas nors 
bus žinojęs kitą valandą.

GRAŽIOS AUKSINĖS 
SUKAKTUVĖS

Marija ir Jonas Vizgirdai 
silaukė auksinio vedybinio 
bilėjaus. Ta proga buvo ypa 
tingos iškilmės. Aušros Vartų 
bažnyčioje buvo iški-lmingos 
pamaldos su ypatingomis ce 
remoniįomis, kurais atliko Kle 
bonas kun. J. Borevičius. Mi 
šių metu giedojo op. sol. E. 
Kardelienė. Po to buvo gra 
žios vaišės. Į pp. Vizgirdų šei 
mos švente susirinko iš visur 
vaikai ir vaikaičiai — sūnus iš 
Čikagos, pp. Butkus, iŠ Hamil 
tono pp. Riekus ir kiti. Visi 
svečiai jubiliatams linkėjo ge 
ros sveikatos ir ilgiausių me 
tų. Ir mums malonu prisidėti 
prie šių gražių linkėjimų.
• Salalytei Onutei aną šešta 
dienį pas pp. Jaseckus buvo 
suruošta priešvestuvine 
mena. Jaunajai įteiktos 
gos dovanos ir linkėta gražaus 
šeimos gyvenimo.

M u 
mo

SU 
ju

staig 
vertin

„N. L.”
NAUJAS TELEFONO

DOminic 6-6220
NR.,

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

| DANTŲ GYDYTOJAS S 
| D r. J. MALIŠKaI 

Pacientai priimami iš X
$ anksto susitarus $ 
x 9 a. m. — 10 p. m. $ 
gišsky. antrad.: iki 6 v. p. m. g

5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547 |
Namų : PO 8-0496 $

g gi

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

Dr.E.Andrukaitisa
956 SHERBROOKE E. S 

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS 
\ STASYS DAUKŠA, LL. D. į 

Suite 25—26 
\ 152 Notre Dame St. 

UN 1-8933
E.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, •

B. A„ B. C. L.
Suite 205

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

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

SLA 123 KUOPOS 
NARIAMS PRANEŠAMA, 

kad šį sekmadienį, birželio 14 
dieną. Aušros Vartų salėje po 
pamaldų bus paskutinis prieš 
vasaros ; togas susirinki 
mas, kurin kviečiami visi na 
riai, o ypač tie, kurie turi ap 
simokėti nario mokesčius. Ne 
apsimokėjusiųjų yra ir uždel 
sus dar daugiau, jie gali būti 
išbraukti iš narių tarpo. Visi 
neapsimokėjusieji 
būtinai atvykti.
• Banko „Litas“ Valdybos po 
sėdis įvyks sekmadienį, birže 
lio mėn. 14 d., 8 vai. >0 min. 
ryto, banko patalpoje.
® Pr. Rudinskas pradėjo dirb 
ti District Estate Broxers, ne 
kilnojamo turto pirkimo - pąr 
davimo agentu.
• Pradedantiems anglų kalbos 
kursai, nemokamai dabar vyks 
ta YMCA patalpose 555C Pa 
i k Avė. pirmad. ir trečiad. 8.30 
vai. vak.
• Birželio menesį, kinis yra 
skirtas ypatingai Kristaus gar 
bei. berželinės pamaldos vyks 
kiekvieną dieną rytais po 8 v 
šv. Mišių. (AV).
• Moterystes luoman ruošiasi 
Algimantas Kličius su Jina Si 
pelyte, abu Aušros Vartų pa 
rapijos ir Leonardas Austin, 
šv. Teofilės parap., su Denise 
Levinskas, Aušros Vaitų pa 
rapijos. (AV).
® Tradicinis Joninių balius 
gražus, jaukus ir įvaitus, yra 
ruošiamas biiželio 27 dieną, 7 
va., vak. Baltieji berželiai ir Jo 
niniu nuotaika laukia čia visu.

(AV)
• Meškauskas Motiejus sek 
madienį buvo atvykęs į Mont 
reali ir viešėjo pas seserį p. 
Piešinienę.
• P. Budrys sekmadienį iš Co 
rnvall buvo atvykęs į Montre 
alį, į lietuviškas iškilmes.
• Pp. Skripkų šeima sušilau 
kė dukrelės.
• Gaisrų sumetimais Quebeco 
provincijoje į miškus negali 
ma nei eiti, nei važiuoti be spe 
cialaus leidimo.
• Quebeco provincijoje rnažė 
ja bedarbių skaičius. Per me

$ nesį bedarbių skaičius suma 
£ žėjo apie 20,000.
$ • Pieno pramones darbininkai 
g pareikalavo pakelti atlyginimą 

už darbo valandą 10 centų.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 
tuotai apdrausti. Teirautis: 
HU 6-1479, arba HU 6-1455. 
4599 Montclair Ave., Mtl. 28,

kviečiami
V-ba.

J. E. VYSK. V. BRIZGIU1 
PAGERBTI 

šeštadienį po dirmavojimo 
apeigų AV salėje buvo iškil 
minga vakarienė.

Parapijos Klebonas Tėvas 
J. Borevičius, SJ, trumpame 
žodyje nuoširdžiausiai padėko 
jo Vyskupui až atvykimą, po 
didelių kelionių į Australiją, 
į Montrealį ir Sutivrtmimo 
Sakramento suteikimą jaunie 
ms Montrealio lietuviams. Sei 
mėlio Prezid. pirm. J. Malaiš 
ka, sevikindamas vyskupą, pa 
šymėjo, kad dabartinėmis są 
lygomis jungimas tautiečių po 
bažnytine vėliava yra gal pati 
efektingiausią priemonė palai 
kyti vienybę. J. Kardelis pa 
žymėjo, kad dabartinėmis są 
rūpinasi ir tautiniais reikalais 
ir bendruomenės. Jonas Luko 
ševičius, kalbėjęs kaip pirmo 
jo parap. komiteto narys, pri 
minė labai nemalonų faktą, kad 
žmonės lyg ir netenka parei 
gingumo ir tam jautrumo, kai 
Tyskupas /mums rodo didelį 
nuoširdumą. Baigiant, Klebu 
nas dėkojo komiteto nariams 
ir vaišių, kurios buvo paruoš 
tos karališkai, ruošėjoms — 
p. Dauderienei, M. Lekmckie 
nei, p. Jukonienei, p. Vabalius 
kienei, p. Žemaitienei, p. Po 
ciuvienei, p. Žibaitei ir p. Va 
siliauskaitei už nuošiidų dar 
bą.

Vyskupas atsiliepdamas į vi. 
sus pasisakymus, papasakojo 
apie savo kelionę į Australiją 
ir joje gautus įspūdžius. Vys 
kūpąs sako, kad šiame konfi 
nent« atsidūię tautiečiai dau 
geliu atžvilgių yra laiminges 
ni — ir religiniu, ir kultūriniu 
ir ekonominiu, ir moraliniu. 
Tiesa, kad dabar ten sąlygos 
jau žymiai pagerėjusios, bet 
pradžioje buvę ypač sunku.

Vakarienė buvo tiki ai gra 
ži, tiktai tautiečiai, ypač tie, 
kurie bažnyčioje dalyvavo iš 
kilmėse, kažkodėl nejautė pa 
reigos atsilankyti, kai jų net 
ir vaikams buvo parouštas 
specialus stalas..
Vyskupas sugrįžo į Čikagą pir 
madienį.
• Šunų parodon, kuri buvo 
Montrealyje, iš įvairių Ameri 
kos vietų buvo suvežta apie 
400 šunų.

JIEŠKAU DRAUGO 
praleisti 1% savaitės atostogų 

su gera žūkle šiaurėje. 
Skambinti RA 2-3324.

REIKALINGA 
moteris prie paaugusių vaikų, 

kuriuos ji pridabotų.
Skambinti VI 5-6305.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ Ml 
NĖJIMAS PER RADIJĄ 
Sekmadienį, birželio 14 <1.,

3 vai. p. p., bus duodama pri 
taikyta programa iš radio sto 
ties CFRB, 1010 kHc. „Cana Geoffrey Str., tel. LE 3-5869. 
dians All" programos vedėjas 
John Collingwood Reid turės 
pasikalbėjimą su Baltų Fede 
racijos pirmininku p. Lcjinš. 
Dainuos Slava Žemelytė, R. 
Tralla ir latvių oktetas „Kai 
vis“. Šeštadienį P. Sirnonavi 
čius paminės 1941 metų depor 
tacijas savo programoje 5 vai. 
p. p. iš CKFH stoties, 1400 
kHc.“

TORONTO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Pranešama, kad K1.B To 
ronto aply. valdybos iždiniu 
kas yra St .Dapkus, gyv. 112

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

REIKALINGAS AGENTAS 
atliekamu laiku 
pardavinėti paežerės 

Laurynijoje, 50 mylių
sklypus
nuo Montrealio.

Reikia turėti automobilį, 
kad aptarnavus klijentus vietoje.

Geras komisas. Skambinti MU 1-5651.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
MONTREALYJE BAIGĖ 

šie lietuviai:
Jaugelienė Aldona — odon 

tologiją MacGill universitete. 
P. Jaugelienė odontologiją pra 
dėjo studijuoti Lietuvos uni 
versitete, pabaigė Vokietijoje 
ir dabar antrą kartą pabaigė 
Daktarės laipsniu, Kanadoje. 
A .Jaugelienė pradeda prakti 
ką Montrealyje. Jos dantų gy 
dyrno ofisas yra St. Catherine 
ir Guy g-vių kampe, įėjimas iš 
Guy, Nr. 1410, telef. WE 2-66 
62. Ofisas pradės veikti nuo 
birželio 15 dienos.

A.neliūnas Algis — inžineri 
ją, labai gerai pabaigė Mac 
Gili universitete. Tęs mokslus 
toliau.

Jurkus Rimantas — geolo 
giją Montrealio universitete.

Bilevičiūtė Milda — chemiją 
MacGill universitete.

Lapinas Kęstutis
matiką ir inžineriją MacGill 
universitete.

Ziėnius Raimundas — che 
mijos inžineriją 
daktaro laipsniu.

Siniūtė Regina 
tarinius moksus 
Williams College 
pažymėjimais —
bernatoriaus auksinį medalį už 
anglų kalbą ir literatūrą.
• Sustreikavo Dominion Buil 
ding Material Co. darbininkai, 
pareikalavę pakelti atlyginimą 
10 centų už darbo valandą.
• Namų tarnautojai gaus po 5 
et. už valandą daugiau.

mate

ir filosofiją

— humani 
Sir George 
su augštais 
Kanados gu

Solidarumo mokesčių rinkėjai 
ir šiaip turį reikalų dėl solida 
rūmo mokesčio, prašomi palai 
kyti ryšį su iždin. St. Dap 
kum.

Apyl. Valdybos adresas yra 
Liet. Namai, 1129 Dundas 
Str., Toronto 3, Ont.

Apyl. Valdyba.
LIETUVIŲ EVANGELIW 

LIUTERIONIŲ PAMAL* 
DOS TORONTE

Išganytojo 'liuteronių Baž 
nyčioje, 1691 Bloor Street W. 
ir Indian Road kampe, birželio 
14 d„ 1 vai. po pietų, jvyks 
lietuvių evangelikų liutronių 
pamaldos. Kartu bus paminė 
jimas 14 birželio išvežtųjų. Pa 
maldas atlaikys kunigas cand. 
A. Dumpys iš Detroito.

Tuojau po pamaldų ten pat 
įvyks parapijos visuotinis su 
sirinkimas, kur bus parapijos 
tarybos ir revizijos komisijos 
perrinkimai.

Po visuotinio susiiinkimo 
Alhambra United Church, baž 
nyčios salėje, įvyks moterų dr- 
jos ruošiama kavutė.

Maloniai kviečiame visus To 
ronte ir apylinkėj gyvenančius 
evangelikus kuo skaitlinigau 
šiai asilankyti.
Lietuvių Evangelikų Liuterio 

nių Parapijos Taryba.
• Sutvirtinimo Sakramentas 
Prisikėlimo parap. bažnyčioje. 
Jį suteiks J. E. Vysk. V. Brin 
Pris. par. bus birželio 21 d. 
gys. Parengiamųjų pamokos 
antradieniais ir ketvirtadie 
niais 7.15 vakare. Suaugtume 
ji, Sutv. Sakramento n<f 
ėmę, prašomi skubiai reg»a 
truotis klebonijoj. Jiem atski 
rai bus duodama viena kita 
instrukcija. (Pr. p.)

DUVERNY
Bungalows 6 kambariai; 4 mie 
gamieji, moderniškai suplanuo 
ti, gerai pastatyti žinomo kon 
traktoriaus R. Belanger, prie 
anksčihu įsikūrusioj .lietuvių 
kolonijos. Įmokėti reikia tik $ 
1,500.00 mokėjimai tik $7 7.00 
į mėnesį. Paskola $12,150— 6 
%. Kaina $14,700.00. Važiūo 
ti per Pie IX tiltą ir sukti kai 
rėn ant Levesque 
žinoti iki No. 2305, 
Auriol St. įvažiuoti 
Crescent. Atidaryta 
šeštadienį ir sekmadienį 2—7 
vai. po pietų. District Estate 
Brokers. A. Markevičius. VI 
2-8501. RA 7-4097.

Blvd. Va 
pasukti j 
i Cassino 
kiekvieną

• Quobeco ligoninių slaugių 
organizacija pareikalavo pakol 
ti atlyginimą už darbo valan 
dą ligi 1.44.
• Balsytė Birutė ištekėjo už 
J. E. McKee.
• Literatūrinis A. Vienuolio- 
-Žukausko ir A. Baranausko 
vardo muzėjus Anykščiuose 
gavo naujų eksponatų, asme 
ninių Antano Baranausko daik 
tų, nuotraukų ir rankrašjf 
kuriuos iki šiol laikė poete* 
minės kaip šeimos brangeny 
bes.
• Išėjo iš spaudos pirmasis jau 
nos poetės Janinos Degutytės 
poezijos rinkinys „Ugnies la 
šai“.

| | TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Į! „LITAS”
i į Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.
t į Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
1 < Ved. D.Jųrjkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
j g V eikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje. Banko kambary.'

1. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius ... RA 7-4097
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ..... RA 2-2472 
P. Baltuonis............LA 6-2084
Sekite mūsų skelbimus apie 

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