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Ketvirtoji Montrealio Augštesniųjų Lituanistinių Kursų laida su mokytojais ir svečiais. ls dešines pirmoje eiieje — t>eim. 
Prezid. pirm. J. Malaiška, KLB kultūros Rondo Įgai. p. Rimkevičienė, šeštadieninės mok. Rosemounte ved. p. Navike 
nienė, Kursų Globėjas ir mokyt. T. J. Borevičius, S. J., Kursų Dir. Di. H. Nagys, Kursų Insp. B. Lukoševičienė, „Lito 
Dir. D. Jurkus, mok. Archit. V. Zubas. Čia trūksta dar Kursų rnoktyojų — L Lukoševičienės, B. Vaitkūnaitės-Nagienės, 
B. Malaiškienės ir J. Kardelio. Už šių — abiturientai. Pirmoj eilėj stovi — Sigitas Baršauskas, Nijolė Jungmeisterytė, Aša
ra Masevičiūtė, Dalia Sibitytė, Rūta Šemogaite, Regina Pėteraitytė, Dalia Barteškaitė, Danutė Zubaitė, Emilius Knystau 
tas, už jų stovi — Rimvidas Navikėnas, Raimundas Picšina, Raimundas Kličius, Rimas Laimikis, Algis Rudinskas, Nar 
vidas Baršauskas ir Antanas Keturka. Foto F. Safroncikas.

Politinių įvykių savaitė
ŽENEVOS KONFERENCIJOJE KATASTROFIŠKA 

BŪSENA
Chruščiovas su Grotevoliu Rygoje grasino Vakarams ir 

nurodinėjo Ženevos konferencijai kelius.. .

BALTŲ KULTŪROS DIENOS VOKIETIJOJE, 
Suruoštos Baltų Draugijos,

Naujienos iš pasaulio sostinės
N L bendradarbio pranešimas

NEW YORKO LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBE GYVAS
MINČIŲ PASIKEITIMAS

Brooklyne įvyko Lietuvių Adv. St. Briedis supažindi
Spaudos Klubo narių susirin 
kimas. Susirinkusius p. A. Tre 
čiokas plačiai supažindino

su Amerikos Lietuvių Tauti 
nes Sąjungos seimu, 

ir su bendrovės „Viltis“ narių 
suvažiavimu, įvykusiais gegu 
žės 30—31 d. Detroite, Mich. 
Tautininkų Seimas pozityviai 
nusistatęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos atžviligu, tik iškėlęs 
pageidavimų didesnės darbų 
kontrolės ir kitokio išlaidų pa 
skirstymo. „Vilties“ b-vės su 
važiavimas nutaręs rūpintis, 
kad nuo 1960 m. pradžios tau 
tininkų organas „Dirva“ būtų 
leidžiamas tris kartus per sa 
vaitę.

P. J. Audėnas susirinkimą 
supažindino

su Tarptautinės Valstiečių 
sąjungos (IPU) kongresu 

ir jo nutarimais. Vašingtone, 
D. C. Šiai tarptautinei organi 
zaicjai priklauso Lietuvos Vals 
tiečių Liaudininkų Sąjunga. Or 
ganizacija Europoje veike nuo 
1921 m. iki II-jo pasauline ka 
ro, o 1947 m. ji buvo atkurta 
J. V., iš Europos nuo bolše\ 
vikų pabėgusių egzilų.

Kongrese su svečiais buvo 
per 300 dalyvių. Kongiesas 
konstatavęs tarptautinę pade 
tį nepalankią pavergtųjų tau 
tų išlaisvinimui. Tačiau labai 
stipriai buvę pasisakyta už sa 
vos organizacijos stiprinimą ir 
tolimesnę kavą su sovietų im 
perializmu.

no susirinkusiuosius
su lietuvių darbininkų 

Draugijos narių suvažiavimo
Bostone, Mass, darbais.

Pagrindinis klausimas, kuris 
suvažiavime buvęs diskutuo 
tas, tai žurnalo „Darbas“ klau 
simas. LDD žurnalą leidžia 
jau daug metų. Pastaruoju me 
tu žurnalas buvęs pradėtas re 
daguoti taip, kad daugelis jo 
rėmėjų, pradėję nebeskaityti, 
nes jo nebsueprasdavę.

Esą, nusistatyta pertvarky 
ti redakciją ir žurnalo leidinio 
iš New Yorko perkelti i Bos 
toną, kur jis ir anksčiau buvęs 
leistas.

P-lė Grybaitė, „ Lojo, 
kad iš Amerikos per agentūras 
siunčiami
siuntiniai per Kėdainių puitą 

dažniausia esą išardyti ii 
išgraibstyti.

Siuntinių gavėjai negauną to, 
kas jiem buvę siunčiama.

Susirinkimas nutarė gausiai 
dalyvauti birželio 13— 14 d. d. 
Atlantik City.

Birželio 7 d. Brooklyno šeš 
tadieninė Maironio vardo litu 
anistinė mokykla

išleido naują abiturientų 
laidą.

Išleistuvių aktas ir atsisveiki 
nimas buvo įspūdingas.

— New Yorką pasiekė ži 
nios, kad prieš kelias dienas 
Vilniuje, eidamas 69 metus mi 
rė rašytojas Petras Vaičiūnas 
ir Dr. Rokas Šliupas. Kor.

Kai rašomos šios žinios, Že 
nevoje prieita prie derybų slen 
ksčio, jeigu nepasakyti katas 
trofiškos būsenos.

Sovietų Sąjunga, matyda 
ma, kad derybos Įklimpo ir ne 
juda iš vietos būtent ta krypti 
mi, kaip Rusija pareikalavo, 
sumanė

„ILGOS DISTANCIJOS 
ULTIMATUMĄ“.

Gromyka pareiškė, kad dery 
bas reikia atidėti metams, o 
per tuos metus reikia susitarti, 
kad Vakarų valstybės... iš Ber
lyno pasitrauktų. Maskvos ui 
timatumai veda į karą, bet ka 
dangi Maskva pradėti karą ven 
gia, tai, spausdama Vakarus, 
paskelbė ultimatumą, laukei?, 
ma, kad Vakarai išsigąs n pa 
tys pasitrauks iš Berlyno. Bet 
Vakarų užsienio reikalų minis 
teriai Gromykai pareiškė, kad 
jeigu to ultimatumo neatšau 
ks, tai derybos bus nutrakutos. 
Dabar jau su Vakarų ultimata 
mu Gromyka išskrido Į Mask 
vą aguti iš Chruščiovo nurody 
mų.

Bet nulydėjęs rytinės Vokie 
tijos marionetes — Uibrichtą 
ii Grotevolį į Rygą, ten 
CHRUŠČIOVAS PATVIRT1

NO GROMYKOS 
REIKALAVIMUS, 

todėl paskutinės žinios iš Žene 
vos pranešė, kad birželio 15 
dieną yra didžiosios krizes die 
na: arba Maskva atšauks uiti 
matumą, arbą derybos nutrū 
ks.

Ženevos deryboms, kaip ma 
tome, Chruščiovas suruošė vi 
są eilę demonstracijų ir sąly 
gų, kad jis turėtų didesnių pro 
gų kalbėti ir vis bauginti Že 
nevos derybose esančius minis 
terius, o taip gi tautas. Iš Al 
banijos Chruščiovas grasino 
Graikijai, Italijai, o iš Rygos 

CHRUŠČIOVAS PASIŪLĖ 
NUATOMINTI PABALTIJO

VALSTYBES,
Skandinaviją ir Suomiją, lyg 
tai ką padėtų karo atveju, kai 
iš Maskvos atominėmis bombo 
mis jie grasina visiems Vaka 
rams ir Amerikai. Čia jis pasi 
sakė ir už Gromykos ultimatu 
mą.

Bet ir Vakarai nesnaudžia. 
Kai Ženevoje vyksta derybos, 
o Chruščiovas važinėja pei pa 
vergtas tautas,
LONDONE BUVO SUSIRIN 

KUS NATO 
KONFERENCIJA.

Maskvos spauda ją įskone 
veikė, nes joje yra nusistatyta 
stiprintis, geriau apsiginkluo 
ti. Prancūzijos atstovai tiesiog 
pareikalavo, kad atominiai gin 
klai būtų Prancūzijos ir Vaka 
rų Vokietijos žinioje. Eisenho 
veris konferavo su Atlanto S- 
gos karinių jėgų vadu ir taip 
pat kalbėjo apie karinės galy 
bės pakėlimą, nes Maskva tik 
tai fizinei jėgai nusilenkia.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS 
ir kitų Pabaltijo valstybių ši 
karta idomios tuo, kad Chrus

buvo gegužės mėnesio paskuti 
nėmis dienomis. Šį kartą paren 
girnai Įvyko Miunsteryje, isto 
riniame Vestfalijos mieste, ku 
riame 1648 m. buvo pasirašy 
ta garsioji taikos šutai tis.

„Kultūros dienos“ prasidėjo 
gegužės 29 d., dviem pasKaito 
mis. Gegužės 30 d. buvo atida 
ryta

lietuvių grafikos paroda.
Atidarymo kalbą pasakė pa 
siuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis. Parodoje savo kuri 
nius išstatė šie grafikai; Pau 
liūs Augius, Alfonsas Dargis, 
Vytautas Jonynas, Viktoras 
Petravičius, Vaclovas Ratas, 
Telesforas Valius ii Komas 
Viesulas. Tos pat dienus vaka 
ras buvo pašvęstas Estijai, o 
kitą dieną orkestras pagrojo 
latvių muzikos veikalus.
Spaudos konferencijos metu 
V. Banaitis papasakojo vokie 
čių žurnalistams Maskvos pla 
nūs Įvesti Lietuvoje rusišką 
sias raides ir tuo būdu dar lah 
jau atskirti lietuvių tautą nuo 
Vakarų Europos kultuios.

Apie baltų kultūros dienas 
daug rašė Vestfalijos spauda, 
be to, buvo plačiai dėstoma 
per radio piorgamą.

Baltų Draugijos vadyvybę 
priėmė Miuntserio vyriausias 
burmistras ir pasakė atitinka 
mą kalbą. Priėmimas Įvyko is 
torinėje rotušės salėje, kurioje 
1648 m. buvo pasirašyta Vest

to
ku

Kolegos
PETRO LUKOŠEVIČIAUS 

tėvui Lietuvoje mirus, reiškiame užuojautą jam, 
jo šeimai ir giminėms.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.

Lietuvoje mirus tėveliui
J. LUKOŠEVIČIUI, 

reiškiame užuojautą P. Povilaičių, Kubilių ir 
Lukoševičių šeimoms.

M. V. V. Daniliauskai 
ir

V. L. Stankevičiai.

čiovas Į Rygą buvo nusivežęs 
Grotevolį ir Uibrichtą ii ten 
jiems parodė savo jėgą, nes į 
Rygą tam metui pašaukė ir Lie 
tuvos „pirmąjį sekretorių“ 
Sniečkų ir Estijos Kebiną. Vi 
si jie buvo įkinkyti Į „turavo 
jimą“ Chruščiovui, kuris dar 
pasisakė, kad Baltijos jūia turi 
būti sovietinė „taikos jūra".

Iš Vilniaus per Maskvos ra 
diją kalbėjo sugrįžęs iš Austrą 
lijos arch. V. Žemkalnis. Jis pa 
sidžiaugė, ir esąs sujaudintas 
atsidūręs tėvynėje. Kol kas, 
matyt, jam leido tiktai neutra 
liai pasisakyti, be propagan 
dos. Bet ar taip jį ir paliks ra 
mybėje, — tai klausimas.

KANADOS ŽINIOS
Įdomu, kad Kanados prem 

jeras Diefenbakaris kalbėjosi 
su JAV prezidentu Eisenhowe 
riti trumpom radio bangom, ku 
rios ėjo per Mėnulį. Girdėji 
mas buvęs labai geras.

Kanada su JAV susitarė dėl 
atominių ginklų, — Kanada 

įsas? '

falijos taikos sutartis. Fo 
burmistras iškėlė pietus, 
riuose iš lietuvių dar dalyva 
vo Vliko vykd. tarybos pirm. 
J. Glemža ii Lietuvių E nės 
Vokietijoje v-bos sekr. J. Staii 
kaitis.

Šios „kultūros dienos“ buvo 
ketvirtas iš eilės Baltų Drau 
gijos suorganizuotas 

pabaltiečių kultūrinis 
parengimas.

Pirmos „dienos“ Įvyko Stut 
tgarte, po to ėjo Bremenas ir 
Viurcburgas. Šiemet buvo ma 
nyta pademonstruoti lietuvių 
ir kitų pabaltiečių kultūrinius 
pasiekimus vakarų Berlyne, 
bet dėl politinio Įtempimo te 
ko šį sumanymą atidėti kitam 
kartui.

Baltų Draugijos lietuvių sky 
riui pirmininkauja pasiuntinys 
Dr. A. Widnecker, savo laiku 
dirbęs vokiečių pasiuntinybėje 
Kaune, ir pasiuntinybės patarė 
jas Dr. A. Gerutis. Aktingas 
lietuvių skyriaus veikėjas yra 
muzikas ir redaktorius V. Ba 
naitis, dirbąs „Free Europe” 
radio Miunchene. Kaipo cntu 
ziastingas pabaltiečių muzikos 
propagatorius pasireiškia Dr. 
H. J. Dahmen, karo metu bu 
ves Kaune, o dabar veikiąs 
Stuttgarto radio.

Baltų Dr-jai tenka didelis už y111 — Ramunė Kviklytė
davinys — supažindinti vokie 
čius su lietuvių ir kitų pabal 
tiečių kutūra ir, iš viso, su jų 
reikalais.

MŪSŲ MIELĄ TALKININKĘ

P. ONUTĘ S A L A L Y T Ę 

ir

P EDVARDĄ AUGŪNĄ, 

SUKŪRUSIUS ŠEIMOS ŽIDINĮ, NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINAME IR LINKIME LAIMINGO GYVENIMO

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redakcija ir Administracija.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

NAUJI INŽINIERIAI
Illinois Institute of Techno 

logy Chicagoje šiemet baigė 
374 nauji inžinieriai, kurių tar 
pe yra 9 lietuviai: sat. inž. Kos 
tas Motušis, elektr. inž. Vytas 
Valiukas, elektr. inž. Jonas 
Kleivys, elektr. inž. William 
Rapšys, chem. inž. Leonas Na 
vickis, mech. inž. Raimundas 
Samoška, mech. inž. Robertas 
Wensutonis, braiž. inž. Wal 
ter Cibulskis, fiz. inž. Alfred 
'Šaulys. Marilyn Kvetkas ir 
Vincas Viskanta gavo magist 
ro laipsnius.
• Čikagos Balfo apskrities ren 
giamas piknikas birž. 21 d. Bu 
čo darže.
• Alg. Kačanauskas, „Rūtos1 
ansamblio dirigentas, jau ku 
ris laikas vafrgoninkauja Si. 
John Concius lenkų parapijų 
je East New Yorke.

MOKINIŲ VARŽYBOS
32 geriausieji Čikagos ir Ci 

cero augšt. lituanistikos mo 
kyklų mokiniai birželio 7 d. 
dalyvavo lituanistikos dalykų 
žinojimo konkurse. Geriau 
siais pasirodė šie asmenys — 
V klasių — Algis Kuraitis ir 
Jūra Staniulytė I—II v., Zita 
Litvinaitė III v., Romualdas 
Misiūnas IV v.; VI kl. — Vy 
tenis Babrauskas I v., Jūratė 
Bigelytė II v., Teresė l’autie 
niūtė ir Danguolė Šukelytė — 
III—-IV v.; VII kl. — Janina 
Kanaukaitė I v., Dalia Indrei 
kaitė II v., Audronė Gaibeny 
tė ir Ina Povilčiūtė III—IV v.,

I v., Algis Norvilas II v. Lai 
mėtojai ir kiti konkurso daly 
viai gavo vertingas dovanas— 
L. Enciklopedijos komplektą, 
radio aparatų, laikrodžių ir kt.

gaus iš JAV A ginklų.
RINKIMAI ONTARIO PRO 
VINCUOS PARLAMENTO 

parodė konservatorių smuki 
mą, bet jie vis dar gavo daugu 
mą. Štai rinkimų vaisiai tpir 
mi skaičiai kiek kas turėjo ii 
antri kiek kas gavo) :
Konservatoriai .............83 71
Liberalai .........................11 22
Socialistai ..................... 3 5
Neprikl. konserv................. 1 0
Viso ............................... 98

Taigi, Ontario provincijos 
premjeras Frost atlaikė savo 
poziciją.

ŠV. LAURYNO JŪRŲ 
KELIĄS ' ,

veikia palyginti dideliu apkro 
vimu, nes kas 49 minutės pra 
eina naujas laivas.

Kanados premjeras pažymė 
jo, kad Kanadoje nedarbas ny 
ksta, nes įmonės intensyviau 
pradeda dirbti.

— Kubos diktatorius Castro 
pakeitė 5 ministerius.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus skyrė dešimkę. Tai yra labai 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu svarbu, nes NL susirūpinusi 
minime sekančius vajaus daly rgeičiau įsigyti naujas maši 
vius ir lietuviškosios spaudos nas ir jau daro ta kryptimi žy 
židinio rėmėjus: gių. Todėl labai svarbu, kad
Jonas Tumas, Mašinų Fondo vajuš augtų

Montreal, P. Q........... į> 10.00 skubiau. It tiems tautiečiam?.,
Montrealietis, rosemountie kurie tai paremia, NL yra la 

tis, Jonas Tumas, visada atsi bai dėkinga.
liepiantis į lietuviškus kultūri Visiems vajaus dalyviams 
nius reikalus, užsukęs į NL re nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
dakciją atsiimti Br. Jonušo me atsiliepti daugiau tautiečių, 
maršų plokštelės „Gaudžia ti i Spaudos Bendrovės „Neprik 
mitai”, NL Mašinų Fondui pa lausorna Lietuva" Valdyba.

— Macmillanas tikįs galimy 5,500 mylių. Jos galva ištrauk 
be Ženevoje susitarti, bet dėl ta iš pietinio Atlanto.
Berlyno esą Vakarams reikia — Honkonge liūtys sukėlė 
laikytis kietai. katastrofą. — yra žuvurių. su

— Amerikos parodai Mask griautų namų.
vos Sogolnikuose atrinkta 75 — Prancūzijos geležinkclie
aiškintojai, kurie į Rusiją vyks čiai skelbia streiką.
per Montreal). — Prancūzija tariasi su Al

— JAV Thor raketa nulėkė žyro sukilėliais. „
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Tamsią naktį žvaigždės
ĮSPŪDŽIAI Iš TARPTAUTI NĖS VALSTIEČIŲ SĄJUN 

GOS KONGRESO, JVYKU S1O JAV SOSTINĖJE,
VAŠINGTONE.

Patarlė sako: „Juo tamsesnė 
naktis, tuo šviesiau spindi 
žvaigždės”. Tokia prasme ten 
ka vertinti ir Tarptautinės 
Valstiečių .Sąjungos Kongre 
są, įvykusį Vašingtone geg. 
30—31 dienomis. Nes tikrai 
dabartinė politinė naktis yra 
labai tamsi, todėl Kongreso 
žvaigždė suspindėjo labai švie 
šiai. Tiesa, kad daug 
metė jos nematą, ją 
vo, „diplomatijos 
mais“, sumetimais 
žvėries, bet gi, kaip 
žvėris nuo to nepasViarė ne 
plėšresnė. Atvirkščiai, maty 
dama puolamųjų silpnybes, žvė 
ris tiktai rodė dar didesnį krau 
geriškumą. Tokiai tamsiai nak 
čiai esant , 
ypač suspindėjo gyva mintis. 
Atidarydamas Kongiesą, pir 
mininkas- St. Mikolaiczyk, au 
gštai įvertindamas šviesią Dul 
les atmintį, pareiškė Genevo 
ie susirinkusiems diplomata 
ms:

„Jei jūs negalite padėti, tai 
nors nesilpninkitę moralės 
mūsų tautų ir nekenkite pasi 
priešinimo dvasiai prieš bedie 
viską komunizmą“.

Iš kitos pusės, žymusis libe 
ralizmo minčių skleidėjas žy 
musis publicistas, paskaitinin 
kas ir kalbėtojas prof. S. Ma 
darjaga, kurio mintys žavi visą 

humaniškąją žmoniją, ypač 
puikiai

pabrėžė tautų laisvės 
svarbumą.

Kalbėdamas politine tema 
ir liesdamas aktualiuosius klau 
simus, atsidūrusius prie sun 
kiai išspręstos formos stalo 
nevoje, jis pasakė:

„Šaltąjį karą sugalvojo 
laisvasis pasaulis, ir ne jis 
jungė užgrobtąsias tautas Ry 
tų ir Vidurio Europoj. Tai pa 
darė Sovietų Sąjunga, sulau 
žydama visus tarptautinius su 
\sitarimusy anksičau ^pasirašy 
tus su Vakarų galybėmis. Va 
karų galybės privalo pasilikti 
tvirtos. Jos negali daryti jokių 
nuolaidų dėl Rytų-Vidurio Eu 
ropos pavergtųjų tautų teisių 
— gyventi laisvai ir nepnklau 
somai“.

Visiškai Salvador Maūarja 
gos mintin ir nemažiau konk 
rečiai bei realistiškai, kam ypač 

jautrūs mažų tautų žmonės, 
pasisakė Olandijos parlamento 
narys F. Goedhart, pabrėžęs:

„Mes turime Vidurio ir Ry 
tų Europos tautų problemą pa 
daryti vienu iš pagrindinių 
laisvojo pasaulio politikos klau 
simų. Kol tos šalys turės neš 
ti Sovietų imperializmo prieš 
pauda, taikos pasaulyje ne 
bus”.

LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖS BALSAS NENUTILS 
NIEKADOS

Tai yra jos kovos šauksmas, 
kuris nenutils, kol bus atstaty 
ta Lietuvos valstybinė neprik 
lausomybė.

Šis šauksmas nėra n«acioiialis 
tinių-buržuazinių atplaišų re
akcija prieš pavergėją, kaip 
Maskvos tarnautojai okupuoto 
je Lietuvoje tą lietuvių tautos 
laisvės balsą norėtų vadinti. 
Ne. Tai yra vieningas visos tau 
tos, ne kokių nesamų atplaišų, 
pasiryžimas kovoti ir siekti ne 
priklausomybės. To siekimo 
nesulaikys jokie persekioji 
mai, priešo sukti mainų pasiū 
lymai ar klastingi tariamos tai 
kos pažadai, „graždankos“ nei 
pagaliau išprievartautų pareis 
kimų skelbimas. Subversyvūs 
okupanto tikslai yra gerai vi 
siems žinomi. Pavergtųjų žmo 
nių Maskva jais nesuvylios.

Lietuvių tautos laisvės bal 
sas nenutils niekados! Jis kas 
kart labjau reikalaus, kad su 
vietai pasitrauktų iš krašto, 
kad Lietuva galėtų pasinaudo 
ti savo teise Į nepriklausomą 
valstybini gyvenimą Ir kad 
Maskvos ištrėmimas lietuvių 
vaikams būtų leista grįžti į sa 
vo tėvų žemę ir kurti joje savo 
tautos šviesią ateitį.

D r. A. Trimakas
Vyriausio Lietuvos Išlaiovini 

mo Komiteto Pirmininkas.

Yra nusikaltimų, kuliuos is 
torija amžius smerks ir kurių 
jokie išsisukinėjimai nei laikas 
niekados nepateisins. Tai nu 
sikaltimai prieš tautų laisve ir 
žmonių teises tvarkytis, kaip 
tinkami, tikėti ir skelbti savo 
idėjas, burtis, kurti, dirbti ir 
naudotis savo darbo vaisiais be 
suvaržymų ir nusavinimų. To 
kius nusikaltimus yra padarę 
Kremliaus valdovai anomis 
baisiojo birželio dinenns. Savo 
nusikalstamą drabą jie tęsia 
toliau ir mindo pagiindinius 
tautų teisės dėsnius ir nuosta 
tus. Negana to, Maskva grąsi 
na laisvosioms tautoms atomo 
ir branduolinėmis bombomis,

$ 6.00 jei jos nesutiktų su Sovietų rei 
kalavimais leisti jiems nekliu 
domai plėsti savo vergų impe 
riją.

Vykdydama šiuos visa griau 
nančius ir naikinančius dar 
bus, Maskva turėtų atsiminti 
viena, kad, kaip rusų tauta ne 
užmiršo tų laikų, kai totouų or 
dos mindė jų žemę, niekino ir 
.žudė jų žmones, taip ir lietu 
vių tauta niekados nepamirš 
tų skriaudų, kančių, kraujo ir 
ašarų, kurias jai tenka lieti ir 
kentėti dėl sovietų vergijos. 
Nieko nepadės nervai, pyktis, 
nei grasinimai. Nuskriaustoji 
lietuvių tauta reikalavo ir rei 
kalaus ssavo teisių giązm-mo.

IR

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
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Kas mums žinotina
SANTYKIUOSE SU LENKAIS IR LENKIJOS 

POLITIKA
vadovautis. Todėl netenka tau ' 
tas kaltinti už gyvybingumą, 
bet ties šia svarbia paskirtimi 
tenka sustoti pačiu rimčiausiu 
būdu ir tai neįsisąmoninti.

Dabar eina kalba apie mūsų 
santykius su Lenkija, lemtais. 
Likimas mus suvedė artimon 
kaimynystėm Dabar, nenagri 
nėjant geram ar blogam, kons 
tatuokime faktus.

Su lenkais esame kaimynai 
ir, reikia manyti, dar ilga: bū 
sime, jeigu „broliški * kaimynai 
mūsų nesunaikins. Turėdami 
prieš akis faktą, kad visų mūsų 
kaimynų imperializmas nesnau 
džia, kaip kad snaudžia mū 
siškis, — santykiuose su len 
kais mūsų būsena nėra bloga. 
Ir čia mums reikia žinoti ypač 
šiuos faktus:

Amerikos u Anglijos opini 
ja ir valstybiniai nusistatymai 
yra už Lietuvą. Ir jeigu jos ga 
lės ką nors lemti, tai mūsų 
greičiausia nenuskriaus, žino 
ma, — patiems nesnaudžiant 
Amerika Lietuvai ir n/Iinską 
pripažįsta. Mes sakytume, tai 
gal federacijoje su Gudija, nes 
gi gudų atžvilgiu mes nesame 
imperialistai, kaip kad jie mti 
ms.

Mes turime žinoti nesenus 
faktus, kad dar karui vyksta 
nt, 1943 metų pradžioje, tuo 
metinis Anglijos premjeras W. 
Churchill per radiją kreipdama 
sis į lenkus, pasakė maždaug 
taip: Anglijos visų sričių žino 
vai ištyrė ir tvirtai nustatė, 
kad į rytus nuo Corzono lini 
jos lenkų nėra. Jų nėra nei Vii 
niuje, nei Lvove, nes kiekviena , 
me dideliame mieste atsiranda 
visokių tautų žmonių. Todėl 
Anglijos vyriausybė tvirtai 
įtaigoja lenkus nesikėsinti į 
sritis, esančias j rytus nuo Cor 
zono linijos. Tai rimtas ir są 
žiningas Anglijos valdžios tei 
girnas.

Po to sekė Jaltos konferenci 
i ja, kurioje 1945 m. vasario 11 
į d. Churchillis, Roosveltas ir 

Stalinas rytine Lenkijos riba 
i pripažino Corzono liniją.

Po to b. Lenkijos egzilinės 
vyriausybės ministerių pirmi 
ninkas St. Mikolaiczyk, susi 
tarus su Amerika ir Anglija, 
nuskrido į Maskvą n sutarė 
Lenkijos vyriausybę, kuri bu 
vo sudaryta iš komunistų ir ne 
Komunistų. Ši Lenkijos vyriau 
sybė pasirašė sutartį, kurioj'* 
taip pat pripažinta Corzono 
linija oficialiai rytine Lenkijos 
siena.

Dar vėliau sovietinės Lenki 
jos ir sovietinės Lietuvos vai 
džios pasirašė tarpusavio su 
tartį dėl ribų, kurios egzistuo 
ja ir dabar.

Tai vis yra faktai, kurie yra 
fiksuoti dokumentais — Mask 
voje, Jaltoje, Potsdame ir War 
szawoje. Ir jie ne mūsų nenau 
dai. Atvirkščiai, kiekvienu len 
kų imperializmo atveju mes 
jiems tai pasakysime.

Žinoma, imperializmo akys 
plačios — jeigu pagrobus ką 
išsiplėsta, tai apetitas auga dar 
didesnis. Jei dabartinė Lenki 
ja siekia Stteiną, tai kodėl ji ne 
gali siekti Vilniaus ir Lvovo, 
ir kodėl ji negali siekti ii Mins 
ko, kuri lenkai juk visą laiką 
vadina „Minsk Litewski”, ir

Visiškai natūralu, kad su ar 1 
taniausiais kaimynais tenka 1 
daugiausia turėti reikalų ir, no l 
ri nenori, artimiausiai santy 1 
kiauri. Tokioje būsenoje yra 1 
mūsų santykiai su lenkų tau 
ta ir jų valstybe — Lenkija. : 
Ši būsena, kuri yra neišvengia ' 
ma, verčia mus santykių klau 
simus svarstyti pačiu rimčiau 
siu būdu. Joks karščiavimasis 
čia nieko geio neduos ir reika 
lui gali tik pakenkti. Savaime 
aišku, kad to pat mes laukiame 
ir turime teisę reikalauti ir iš 
mūsų kaimynų.

Atrodytų, kad opiausi mūsų 
santykiai yra su lenkais. Bet 
toks įspūdis mūsuose susidarė 
dėl pačio skaudžiausio mums 
mūsų sostinės, Vilniaus okupa 
cijos fakto. Bet jeigu mes vi 
siškai šaltai apsidairysime vi 
sais savo pasieniais, tai turėsi 
ąne konstatuoti faktus, kad vi 
si Lietuvos kaimynai yra be 
veik panašūs. Juk ir šiaurinis 
mūsų kaimynas, latviai, kurie 
yra >tos pačios aisčių pader 
mės, ir tie Želiogvskio agresi 
jos metu mums „smogė durk 
lu į nugarą“, vietoje to, kad 
kaip tikrai brolių tauta, mus 
įspėjus ir parėmus.

Daug blogesnė būsena yra 
su rytiniu kaimynu — gudu ir 
Gudija. Gudijai atplėštos nuo 
Lietuvos visos rytinės Lietu 
vos lietuviškos žemės su Brėš 
Jauja, Vidžiais, Svyriais, Ly 
tla, Gardinu ir tt»Taip yra vyk 

doma Rusijos „broliška tautų 
politika“. Nenuostabu, kad pra 
ėjusiais sovietijos surašymo 
duomenimis Lietuvoje dabar 
tėra belikę tiktai apie pusę gy 
ventojų, (kurie (normalesniais 
laikas turėjo būti. O egulėje 
esą gudai yra dar agresevysni. 
Jie, visiškoje sutartinėje su so 
vietais, Lietuvai, kaip imperia 
listiniai lenkai, nepripažįsta 
nei Vilniaus, nei Augštaitijos. 
Veik visa Lietuva imperialist i 
niams gudams yra ne kas kita 
kaip tiktai „korennaja Bieloru 
sija”.

Jeigu ir lenkų imperialistai 
panašiai žiūri į Lietuvą, — o 
jų žvilgis siekia dar toliau, net 
ir Latviją su Gudija, lai ir te 
ks sutikti, kad tokių gerų kai 
mynų, kokių mes norėtume, 
taip ir neturime... Visų jų pilį 
tai su nagais ir visų jų į save 
lenkti. Todėl nėra ko mums 
pulti vien lenkus. Taip dar yda 
mi, mes būtume neobjektūvūs 
ir nerealūs.

Vokiečiai, kurie mums riebu 
vo geresni, kaip nutolę, 
teisingai, — kol kas neaptaria 
imi.

Pagaliau, turime skaitytis su 
•tikrove, turime skaitytis su 
prigimtimi. Žmogaus, — gy 
vo, gajaus, norinčio gyventi 
ir gyvenimą laimėti, — pnginr 
lis yra „imperialistiška“. Žmo 
gus, kaip it kiekvienas gyvis 
ir kiekvienas augalas, tmi no 
ra gyventi, augti ir plėstis. Tai 
gamtos bei Dievo duota jam sa 
vybė. Jeigu tokios savybės nu 
stoja individas arba tauta, ji 
turi užleisti vietą tiems, kas 
tokį norą turi. Tat yra kiekvie 
nai tautai, kaip ir kiekvienam 
gyviui, nerašytas, bet įgimtas, 
testamentas, kurį reikia supras 
ti ir kuriuo neišvengiama nesi

ir

WELLAND, Ont.
SVEIKINIMAS ČIURLIONIO ANSAMBLIUI

Sveikiname atvykstantį iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Čiurlionio Ansamblį į Canada, 
i mūsų kiamynystėje V. K. L. 
S. St. Catharines skyriaus ruo 
Siamas. Jonines Merrittone.

Jūs, sesės, broliai, esate di
Lietudžiausi mūsų tėvynės 

vos ambasadoriai.
Jūs esate tie žmones, 

poilsio valandas skiriate 
anksčiau dainuojančios, 
bar kenčiančios šalies kultūrai, 
papročiams bei būdui propa 
guoti pasaulyje.

Jūs esate tie, iš kurių lūpų, 
per skambią dainą, ne vienas, 
svetimtautis sužino pirmąkart 
apie mūsų tėvynę.

Jūs esate tie, kurie ne vieno 
lietuvio širdyje blėstančią tėvy 
nės meilę uždegate nauja ugni 
mi.

kur ie 
savo, 
o da

K. L. B. Wellando Apyl. 
Valdyba.

NAUJA KLB APYL. 
VALDYBA

Gegužės 17 d. įvykusiame 
K. L. B. Wellando apylinkės 
visuotiniame narių susirinki 
me buvo išrinkta nauja valdy 
ba ir pareigomis pasiskirstė se 
kančiai: B. Andriušis—kasin., 
A. Kalvaitis — šviet. ir kult, 
reikalams, J. Sinkus — sekr., 
P. Šidlauskas — parengimų ir 
šalpos reikalams ir K. Stanke

M.

Že

11

vičius — pirmininkas.
Reviz. k-ja: J. Blužas, 

Šidlauskienė ir M. Kuzavas.
Tautos Fondo atstovybė: V. 

Žinaitis, M. Šalčiūnas ir V. Vi 
tauskas.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Valdyba, birželio 21 d.,
vai. 30 min., buvusioje Colum 
bus salėje, kur vyksta lietuvia 
ms katalikams pamaldos, ruo 
šia liūdnųjų birželio 14 — 15 
dienų minėjimą.

Minėjimas prasidės pamal 
domis ir dienai pritaikintu pa 
mokslus.

Pamaldas laikys ir pamoks 
lą pasakys tėvas Barnabas — 
Mikalauskas OFM.

Po pamaldų, toj pačioj salė 
je, numatoma P. Balso paskai 
ta.

Susirinkime skaitlingai pa 
minėti šių liūdnųjų mūsų tėvy 
nei dienų. Susirinkime ne liū 
dėti, bet susikaupti, bei pasi 
žadėti dirbti, kad kas mums 
yra galima padarytume suma 
žinimui mūsų kenčiačios tėvy 
nės kančių ir priartinimui jos 
laisvės ryto. Apylinkės V-ba.
• Dail. J. Pautienius savo kū 
rinių parodą Omahoj, Ncbr., 
baigė gegužės 24 d. Viso paro 
da buvo atidaryta 3 dienas.

Lietuvoje mirus

ADOMUI JOCUI, 
jo sūnus Montrealyje

POVILĄ, JUOZĄ IR ADOMĄ JOCUS SU ŠEIMOMIS 
nuoširdžiai užjaučia E. ir J. Kardeliai.

Lietuvoje mirus
JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI,

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

kodėl nesiekti Latgalijos, nes 
ten 6 valsčiai „katalikiški“...

Bet, galų gale, ir siekimą 
ms yra ribos. Maskva siekia 
užvaldyti visą pasauli. Ne vie 
na Maskva. To siekė Hitleris 
su Musoliniu, to siekia ir Mao- 
Tse-tung. Ir šiandien dar dide 
lis klausimas, ar Maskvai dėl 
to nereiks po kiek laiko prašy 
ti Amerikos ir Anglijos pagal 
bos prieš „draugą” Mao- J'se- 
tungą? Nes gi kinų daug ir jie 
veisiasi nepalyginamai grei 
čiau, negu rusai, o Sibiras, pa 
lyginti su Kinija, yra dar tuŠ 
čia erdvė, kur kinai aičiau ga

Jurkai ir Ladygai.

Ii kurtis...
Kalbant apie lenkus, jiems 

reikia duoti didelį įvertinimą, 
kad jie gyvybinig ir gajūs, verž 
lūs ir nenusimeną, ryžtingi ir 
pasiaukoja. Je^u mes turėtu 
me šias savybes, nereiktų taip 
aimanuoti, kaip dažnai perde 
tai aimanuojame.

Šia prasme mes turime atsi 
minti V. Kudirkos žodžius: 
„Tautieti, jei pats negyvas, tai 
ir tėvynė negyva“. Tat, būki 
me givi ir Tėvynė bus gyva! 
Ir mažiau mums reikės skųstis 
kaimynų imperializmu.

J. Kardelis.

ne 
pa

Nors šių pasisakymų ir ne 
girdėjęs, bet visa tai isgyven 
damas, pats patyręs ir tai jaus 
damas, b. demokratų kandida 
tas į JAV preizdentus, A. Ste 
venson sveikinimo 
je kongresui parašė

didelę ir realę 
„Mes turime veikti 
ryžtingai, būdami įsitikinimo, 
jog amžinoj kovoj tarp laisvės 
ir tironijos turi neišvengiamai 
laimėti tiesa“.

Taip, tiesa turi laimėti. Ji ir 
laimės. Tai yra gyvenimo log: 
ka. Tiktai nuo tiesos nereikia 
nuslysti, tiktai nereikia pasi 
duoti apgaulingai propagan 
dai, tiktai reikia būti gjvaią ■ 
žmonėmis ir neatbukti tiesai.

Tai yra labai realiai dabar 
tinės politikos uždavinius su 
prantančio politiko pasisaky 
mas. Kam gi dar gali būti ne 
aišku, kad vietoje to, kati klau 
sytų ir nagi mėtų Rusijos dik 
tatūros keliamus reikalavi 
mus, kam dar neaišku, kad 
Vakarų politikai būtų padarę 
protingą ir sąžiningos politi 
kos žingsni, jeigu būtų parei 
kalavę pavergtiesiems laisvės!

Tokiu atveju ne sovietai pul 
tų ir Vakarai gintųsi, bet Va 
karai pultų, ir Rusija turėtų 
gintis nuo Vakarų puolimo, ku 
ris nieku negalima būtų atremti 
ti, nes Vakarų puolimas būtų W 
pagrįstas tų gi paičų rusų veid 
mainingai pučiamų reikalavi 
mų tautoms laisvės, kai jie tau 
tas pavergia!

Ir daug dar tokių minčių, 
kurios suspindėjo kaip žvaigž 
dės tamsią naktį Tarptautinia 
me 'Valstiečių Kongrese Va 
šingtone.

Atvirai sakant, tai buvo Kon 
greso tikslas, kai Ženevoje vy 
ksta Vakarų derybos su sovie 
tine diktatūra.

Ar Kongreso balsas buvo 
girdimas Ženevoje, 

paaiškės vėliau tiktai, bet jis 
buvo pasakytas. Pasakytas at 
virai, kaip tas yra galima tik 
tai demokratijoje, nors kapita 
listinio antspalvio. Bet laktas 
yra, kad jokioje diktatūroje 
taip atvirai ir taip tiesiai nega 
Įima pasakyti.

Čia verta pakartoti vieninte 
lės veiksmingos Kongreso mo 
teis, Alenos Devenienės, aky 
vaizdoje dabarties politinių vy 
ksmų, drąsiai ir atvirai pastaty 
tą ir Amerikai, joss sostinėje, 
klausimą:

„Quo vadis America?“
Ar gi Maskvoje, kuli apsiM 

putodama vis kartoja liaudies™ 
vardą, ar gi kas taip išdrįstų 

: pasakyti, taip atvirai paklausti 
Kremlių? (D. b.)

JUOKDARIAI
BONOSKIS PAKVIESTAS

V. Reimeris rašo, kad Ame 
rikos rašytoajs, Pilypas Bo 
noiskis, kuris buvo nusidangi 
nęs į Maskvą, į 3-jį sovietijos 
rašytojų suvažiavimą, esąs pa 
kviestas aplankyti savo tėvų 
tėvynę — Lietuvą. Jis kalbąs 
ir lietuviškai, nors ir negeriau 
šiai. O geg. 23 d. „Tiesa” N r. 
1 18 (4945) įdėjo ir jo kalbą 
Kremliuje, liaupsinančią sovie 
tijos diktatūrą ir daibo žmo 
nių‘ vergiją.

Iš jo kalbos matyti, kad jis, 
žmogelis, politikoje menkai 
tesiorientuoja. Jeigu jo norai 
ir geri, tai jų vykdymas nėra 
dar susitupėjęs, jeigu jis kai 
ba apie demokratiją, o garbi 
na diktatūrą.

Be ko kita, jis kaltina Ame 
,riką, kad „Amerikos imperia 
lizmas paisekė pikčiausią ir pa 
vojingiausią stadiją antrajame 
pasauliniame kare”, tai Bonos 
kis visiškas politinis analfabc 
tas. Juk jeigu ne tas aineriko 
niškas „imperializmas”, tai Bo 
noskiui nematyt ir Krerr. 
liaus, kaip savo ausų, nes be 
Amerikos „imperializmo” Hit 
leris ir dabar sėdėtų Kremlių 
je. Ne kas kitas, bet tas Ame 
rikos „imperializmas“ išgelbė 
jo Rusiją, o gal ir žmoniją, n 

fošizmo, bet už tai užkorė ki

telegramo

tiesą:
tvirtai ir

APLANKYTI LIETUVĄ
tą totalizmą — sovietiją, kuri 
yra tos pat rūšies ir tų pačių 
diktatūrinių metodų. Tat to 
kių, „rašytojų”, kaip Bonskis, 
prisiklauso durneliai ir kalba 
apie demokratiją ir perša Ru 
sijai Amerikos darbininkus, 
kurių Rusija bijo, kaip maro.

Kad F. Bonskis nieko neiš 
mano apie sovietiją, rodo toks* 
jo nesiorientavimas, kokį ji™ 
pareiškė „Tiesos“ 117 nr., kur 
įdėtame pasikalbėjime jis sa 
ko:

„Čia negalima nepamatyti, 
kad lemiamas žodis visuomet 
ir visur priklauso darbo žmo 
gui".

Pirmiausia reikia Bonskį pa 
klausti, kur ir kokiu atveju 
jis tai mate? Gal jis tą matė 
rašytojų suvažiavime? Kur jis 
daugiau tai galėjo matyti ir 
matė?

Tat, arba Bonskis visiškai 
aklas fanatikas, arba jis tiek 
aklas, kad nieko nematė to, 
kas yra tikrovėje. Taigi, kad 
sovietijoje darbo žmogui pri 
klausytų lemiamas žodis, tai 
būtų tikrai jau gerai.

• Leonas Bičkauskąs-Gentvi 
la paskelbė mograifją apie 18 
63 m. sukilimą. Tai didelis 
mokslinis darbas.
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Opiausia šių dienų klausimas
YRA PAPRASČIAUSIA IŠEITIS.

būtų išspręsta susidariusi prop 
lema jieškoti svetimos pašto 
gės, turint savo, į kurią tiek 
daug širdies dedama didelės 
masės žmonių. Tie visi žmonės 
nebus didžiai laimingi eiti į 
svetimą pastogę ir gali neiti, 
ar apie tai VI-sis L. Dienos 
Rengimo Komitetas pagalve 
jo?

Dabar Niagaros Pusiasaly 
je.

T. S-gos Wellando skyrius 
ruošdamas antras Jonines tą 
pačią dieną, kaip ir vilniečiai, 
išsišoko, kaip geriau išsišokti 
>argu begalima, ypač žinoda 
mi, kad vilniečiai kviečia Čiur 
lionio Ansambli. Taičau išsišo 
ko ir ką tu jiems padarys,!

Tačiau • ir čia padėtis nėra 
be išeities. Turime priimti 
dviejų parengimų faktą ra 
miai, šaltai ir elgtis taip, kad 
iš padėties išeitumėm visi kuo 
gražiausiai. Pradėta vienos 
pusės konkurencinė kompam 
ja prieš kitą turėtų, šaltai gal 
vojant, sustoti neatidėliojant. 
Galų gale visas šis veikimas 
yra Lietuvai, o ne kam kitam, 
todėl neužmirškime jo jokiu 
būdu, Juk jei neveiktumėm, ne 
dirbtumėm, nerūpėtų mums 
Lietuva — nebūtų čia jokių 
problemų, jokių kliūčių. Kaip 
matome, viskas ateina savai 
me, iš net perdidelio entuziaz 
mo padaryti Lietuvai daugiau 
vieni už kitus.

Kaip sykis, šis momentas 
mus visus turėtų padaryti la 
bai malonius vieni kitiems, nes 
tas mus be galo gražiai riša, 
bet jokiu būdu nedaro mus an 
tagonistais ir niekas mus nesi 
kėsina bent jau šiuo atveju sk 
aldyti.

Tegu būna dvejos Joninės, 
jei taip kas to nori! Neretas ap 
lankys abejas, nes vieno aafro 
dolerio išėjimas iš kišenės šiais 
laikais tikrai jau nebėra jokia 
problema, o pųrama lietuvybės 
darbui šiame krašte gali būti 
labai didelė. Būtų didžiai nege 
rai, kad rengėjai už savo dide 
liūs pasišventimus gautų tik 
nuostolius, kaip pav. Rigolleto 
rengėjai Toronte, kada mūsų 
sušvelnėjusi Toronto lietuvis 
koji visuomenė bevelijo sau ge 
riau išsidėstyti po savo kate 
džius tą dieną negu atvykti ir 
palaikyti mūsų kultūros rūpin 
tojėlius.

Tegu nebūna tai Niagaros

Niagaros Pusiasalyje vieną 
ir tą pačią dieną ruošiamos 
dvejos Joninės. Ir dar kokios 
Joninės! Į vienas su koncertu 
atvyksta Čiurlionio Ansamb 
lis. Kitos irgi kažką stpraus 
kombinuoja. Abi Joninės keliu 
mylių atstume.

Bet Hamiltone dar įdomiau: 
ruošiamai VI-jai Lietuvių Die 
nai permaža vietos Lietuvių 
Namuose, kurie kaštuoja 170. 
000 dolerių. Vis kas nors mu 
myse nepagal mastą, vis nepa 
gal laiką, vis kas nors krausto 
si kam nors ant nuospaudos.

Padėtis abiejose vietose la 
bai tinka prajukdinti mūsų 
priešus. Visi tą matome, bet 
kaip sunkiame sapne, nieko ne 
.vėlime padaryti. Lietuvių Na 
( Hamiltone graudžiai pra 
sosi būti panaudojami. Siūlosi 
pasitempti kiek tik reikės, ža 
da praerdvėti iki pačių krašte 
lių, bet Dienai rengti komite 
tas pareiškė spaudoje griežtai 
,,permaža“ ir uždėjo antspau 
dą.

Nelyginant Ženevos konfe 
rencijoje — nei iš vietos!

Niagaros Pusiasalyje rikiuo 
jasi dvejų Joninių frontai ir 
štai pirmasis oficialus bend 
ruomenės atstovų įspėjimas: 
„būkime tvirti lietuviai n ne 
siduokime suskaldomi“!

Kai mes lietuviai dažnai 
įvairiomis progomis prisimena 

, -^e apie Įvairius mūsų visuo 
< tiinio darbo vargus, lai abu 

šie Hamiltono ir mūsų Pusią 
salio pavyzdžiai yra geriausi 
pavyzdžiai, kaip dažnai tuos 
vargus sukuriame mes patys 
ir dar be jokio reikalo. Galėtu 
mėm šiuos mūsų paičų pasi 
gamintus vargus nupiešti dia 
gramomis ir pasikabinti mūsų 
salėse geriausiai matomose vie 
tose tam, kad žinotumėm u mū 
sų vaikai matytų, kur girgžda 
mūsų ratų ašys.

Pirkti namus už 170.000 ir 
nenumatyti, kad jie bus perma 
ži didesniam lietuviškam susi 
būrimui yra lygu pastatyti mil 
žinišką tiltą visai kitoje vieto 
je, kur jis būtų reikalingas. 
Taip išeitų pagal VI-sios Lie 
tuvių Dienos Rengimo Komi 
teto išvadas. Pagal L. Namų 
tvarkytojų išvadas — namai

gali gana gerai būti panaudoti 
Lietuvių Dienai.

Kas yra matęs ir buvęs L. 
Namų salėje, kad ir be didelio 
entuziazmo palaikys visados 
namų tvarkytojų nuomonę. 
Nėra abejonės, kad L. Namai 
VI-jai L. Dienai nesunkiai ga 
Ii būti panaudojami. Ir turėtų 
būti panaudojami, kitaip para 
doksui nebūtų galo.

Tiesa, salė, kiek per maža, 
bet užtat scena tetai puiki. Jei 
namo tvarkytojai imasi salę pa 
ruošti savo atsakomybe iki 
1000 vietų — tai jau gana ge 
r ai. Remiantis visom praeitom 
dienom -— maždaug tiek salė 
se ir tesusirinkdavo. Bet jei 
pasirodytų, kad Vl-ji L. Die 
na susilaukia didelės grūsties, 
nesunkiai būtų galima progra 
mą duoti du kartu. Dar ir to 
dėl, kad programa žada būti 
vietinė. Tas duotų kai kurių 
patogumų ir publikai. Retai 
didesnė mase žmonių yra pasi 
ruošusi tos pačios valandos pro 
gramai. Būtu laiko pasirinki 
mas.

Antras dalykas, tai pati pro 
grama. Visų praėjusių dienų 
programos tęsėsi iligau 4-rių 
Valandų, nors būdavo deda 

mos visos pastangos laiką bū 
tinai padaryti žymiai trumpes 
nj. Pačiame Hamiltone per I- 
ją L. Dieną programa užsitę 
sė arti 5-kių valandų ir buvo 
tos Dienos pats didžiausias mi 
nusas. Išsėdėti penkias valau 
das jau nebėra joks malonu 
mas, bet tortūra. Ypač svečia 
ms ne lietuviams. Ypač moti 
noms su vaikais. Ypač jauni 
mui, kuris nesijaudina peidaųg 
Įvairių kalbėtojų temomis. Ta 
čiau visi puikiai žinome, bad 
be tų kalbų negalime, kad jos 
turi būti. Taigi 4-rių valandų 
programa garantuota bus ir 
VI-jai Lietuvių Dienai. Tai čia 
štai ir kyla klausimas, ar nepa 
daryti programą du kartu, 

abi po kelias 2 — 3 valandas? 
Pav., politiškesnę ir populia 
,«;esnę? Pakalbėtu būtų visie 
ms tada laiko, programos ne 
nukamuotų nieko. Duotų pro 
gos parinkti laiką ir dar vieną: 
neretas ateitų ir į abi progra 
mas ir tuo padidintų pajamas.

Bet svarbiausia šiuo būdu 

Pusiasalyje, nes šis Pusiasalis 
yra puikus. Retas, kuris lietu 
viskas mostas čia nebuvo pa 
remtas. Kitas pyksta už ką no 
rs, bet eina, nes žino kam ei 
na. Ot šitokios nuotaikos pa 
gimdė štai tokias sąlygas, kad 
net drįstame Čiulionio Ansamb 
lį pasikviesti — mes maži Pu 
siasalio lietuviai!

Tik dėka visų iki šiolaikinio 
susipratimo...

Pamatysime ir šį sykį — at 
vyks marios žmonių iš visur ir 
jų bus pilna ir pas vilniečius 
ir pas sąjungiečius, nes bus lai 
ko ir vietos ir kas pamatyti ir 
vienur ir kitur.

Skleidžiamos priešiškos min 
tys tik gali pakenkti abiems 
rengėjams ir dar atimti grožį 
bendro veikimo Lietuvai mūsų 
tėvynei, kurios garbei ir šio 
vei mes čia visi dirbame ir nie 
kam kitam. Motiejus.

PROF. M. KAVECKIO 
70-MEČIUI

jungtinė Kauno Pohtechni 
kos instituto ir Vilniaus Vals 
tybinio universiteto moklinę 
taryba Kaune pažymėjo prof. 
Mykolo Kaveckio 7i)-ųjų gi 
mimo metinių sukaktį. Geolo 
gijos - mineralogijos mokslų 
daktaras prof. M. Kaveckis mo 
kslinį-pedagoginį darbą Lietu 
voje pradėjo 1920 melais Kau 
no Aukštuosiuose kursuose. 
Kursams persiorganizavus į 
universitetą, dirbo jame Kau 
ne, o vėliau — Vilniuje. Nuo 
1956 metų pagrindinėms pa 
reigoms pereina į Kauno Poli 
technikos institutą, ten vado 
vauja inžinierinės geologijos 
katedrai, kartu pasilikdamas ir 
universitete minerologijos ka 
tedros vedėju. Jo dėka šioje 
katedroje suorganizuota mine 
ralų kolekcija yra turtingiau 
šia iš visų Pabaltijo respubli 
kų.

Reikšmingas jubiliato nuo 
pelnas kurortų Organizacijos 
ir gerinimo srityje, tyrinėjant 
kurortų mineralinius vande 
nis. Jo paruoštų kvalifikuotų 
geologų šiandien daug tiek 
mokslo, tiek gamybinėse įstai 
gose.

Mokslininkas yra parašęs 
apie 30 mokslinių darbu bei 
monografijų. Už įžymius nuo 
pelnus M. Kaveckui suteik 
tas Lietuvos TSR nusipelnu 
šio mokslo veikėjo garbes var 
das.

Žiule Verno svajonės ir pra 
našystės, kad žmogus keliaus 
po vandeniu ir oro eidvėmis, 
arba Oskaro Valdo fantazija, 
kad žmogus kalbėsis ir matys 
kitus žmones už tūkstančių 
mylių, — jau išsipildė. Anuo 
met, kai jie rašė savo romą 
nūs, kurie buvo vadinami fan 
rastiniais, ir tikrai anuomet bu 
vo lyg ir fantazija, bet fanta 
zija tapo realybe — mes ir 
skraidome ore, ir keliaujame 
po vandeniu, ir kalbamės vie 
ni kitus matydami už tūkstan 
Čių mylių. Jeigu šiandien mes 
tą suprantame ir net nesiste 
bime, — tai vis dėlto dabartį 
nio žmogaus fantazija dar to 
liau siekia, bet nuostabiausia, 
kad ii ši fantazija jau pradeda 
ma realizuoti. Tai yra tarppla 
netinis susisiekimas.

Amerikoje jau oficialiai pa 
skebta kelionė į Marsą. Dr. 
WernFiO— von Braun, armijos 
raketų tyrinėjimų direktorius, 
pranešė kongresui, kad netoli 
moję ateityje bus sukurta to 
kia raketa, kuri žmogų nuneš 
į Marsą.

Toji raketa susidės, kaip jis 
sako, iš trijų atskirų raketų ir 
keliautojui i Maišą reikės per 
sėsti iš vienos į kitą. Kelionė 
užtruks 260 dienų.

Von Braun sako, kad pirmo 
ji raketos dalis žmogų nuneš į 
stotį erdvėse, kuri keliaus ap 
link Žemę; antroje stadijoje 
—žmogus persės į antiąją ra 
ketos dalį, kuri nuneš jį į Mar 
so orbitą; čia keleivis persės ’ 
sparnuotą raketą, kuri nusileis 
ant Marso paviršiaus.

Grįžimui į žemę bus vartoja 
mos tos pačios trys raketos da 
lys, tik priešinga tvarka. Di 
džiausią problema yra raketų 
varomojo kuro didelis kiekis. 
Taip pat reiks pasiimti nema 
žą kiekį maisto ir žmogui tinka 
mo oro atsargų toje kelionėje. 
Spėjama, kad Marse oro spau 
dimas ir jo sudėtis nėra tokia 
pat, kaip žemės planetoje. 
Sparnuotajai raketai tačiau bū 
tų įmanoma ten nusileisti.

Pasiruošimai tai ir po jos 
seksimoms kitoms panašioms 
kelionėms jau daromi. Pasiruo 
Šimai yra sėkmingi ir ypač vii

Mosklo - Tecimikos naujienos
RUOŠIAMA ŽMOGAUS KELIONĖ Į MARSĄ 

Tai kelionei reikės 26O-ties dienų.
tingi. Du bandymai yra labai 
sėkmingi: beždžionės, paleis 
tos į 300 mylių augštį, nusilei 
do gyvos ir sveikos; o šiomis 
dienomis iš labai didelio augš 
čio nusileido jau ir žmogus— 
vienas JAV inžinierius. Tai 
viena sunkiausiųjų problemų 
jau išspręsta.

Mokslininkai dirba ir jų dar 
bas be mažiausių abejojimų 
pasieks savo tikslą. Žmogus pa 
sieks Mėnulį ir Marsą.

SENIAUSIAS MEDIS
Augštų Siera - Nevados kai 

nu atšakose, Kalifornijos vals 
tijoje, yra Inajo tautinė giria 
— draustinis. Visiškai nese 
niai mokslininkai - dendrolo 
gai labai susidomėjo šiuo nuo 
šalių Baltųjų kalnų kampeliu. 
Čia buvo aptikti seniausi me 
džiai pasaulyje. Dar nuo 1920 
metų, kai čia dirbo profesoria 
us Du^laso vadovaujama eks 
pedicija, buvo žinoma, kad Ina 
jo tautinėje girioje auga labai 
seni medžiai. Vienas iš jų — 
Akuotoji pušis (Pinus arista 
ta), turinti 1500 m., amžiaus, 
buvo laikoma šios gilios pat 
riarchu. Akuotoji pušis — tai 
nedidelis, iki 30—40 pėdų (9 
—12 m) augščio medis. Ta 
čiau jo skersmuo yra net 5 m. 
Daugelis pušų buvo ištirtos — 
suskaičiuotos jų rievės specia 
liu grąžteliu. Gauti rezultatai 
buvo tiesiog stebėtini. Beveik 
visoje girioje augo labai seni, 
iki 2000 — 3000 m. amžiaus, 
medžiai. Vienas egzempliorius 
pasirodė besąs net 4600 m. am 
žiaus. Taigi akuotoji pušis sa 
vo amžiumi pralenkia net gar 
siąsias sekvojas — Šiaurės 
Amerikos milžinus, Libano ked 
rus ir pagaliau šventąjį indų 
medį, turintį apie 4000 m.

Akuotoji pušis labai lėtai au 
ga. Inajo girios įžymybių tar 
pe yra tos pačios pušies eg 
zempliorius — nykštukas, tu 
rintis vos 1 m augščio. Tačiau 
jo amžius — 700 m.

Inajo tautinė giria vieninte 
lė vieta visame pasaulyje, kur 
auga šie medžiai.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 
SEPTINTA DALIS — KELIONĖJE

20.
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\ Zivagų išvykimo iš Maskvos išvakarėse pakilo sniego aud 
ra. Vėjas blaškė į padanges srautu besisukančias snieguoles, 
kurios iš padangių grįžo ir dengė žemę balta skraiste.

Viskas namuose jau buvo sutvarkyta. Namų priežiūra 
palikta Jegorovnos giminaičių porai, per kuriuos vyno mai 
nai visokiais likučiais į maistą ir malkas. Markelu negalimo 
buvo pasitikėti, nes jis jau pradėjo kalbėti, kad Groniekos vi 
są laiką gėrė jo kraują ir laikė jį tąmsybėje, tyčia nuslėpdami, 
kad žmonės yra kilę iš beždžionės.

Artinosi paskutinės minutės. Nuo langų buvo nuimtos 
užuolaidos ir sniego pūga laisviau negu paprastai, žvalgėsi j 
patuštėjusius kambarius. Kiekvienam ji ką nors priminė: 
Jurijui AndrejeviČiui — vaikystę ir motinos mirtį, Antoni 
nai Aleksandrovnai ir Aleksandrui Aleksandrovičiui — mir 
tį ir laidotuves Annos Ivanovuos. Jiems rodėsi, kad tai pas 
kutinę naktis ir kad jie daugiau šių namų jau nebepamatys. 
Šia prasme jie klydo, bet bijodami kuo nors vienas kitą su 
iaudinti, savo minčių nesakė, bet minė gyvenimą, prabėgusį 

>o šiuo stogu ir kovojo su betrykštančiomis iš akių ašaio 
mis.

Antonina Aleksandrovna, nežiūrint išgyvenimų, pašto 
viai palaikė kalbą ir, norėdama kuo nors atsilyginti už pa 
tarnavimą, vis jieškojo ir vis ką nors nešė dovanų pasiiiekan 
tiems namų prižiūrėtojams.
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Į stotį vyko anksti rytą, švintant. Juos išlydėjo išbudin 

ti namų gyventojai. Neapsirengę, apsituloję skurdžiais dra 
bužiais, jie susibūrė prie užpakalinių durų (išeiginės durys 
jau visi metai kai buv oužkaltos). Markei, kuris jau bu 
vo nusigėręs, siūlėsi palydėti, nunešti daiktus, ir vos galima 
buvo jo atsikratyti.

Lauke buvo dar tamsu. Sniegas krio dtideliais pluoštais 
tingiai, tartum abejodamas nusileisti ant žemės, ar gal dar 
ne. Gatvėje buvo tuščia. Kai praėjo Arbatą, kiek daugiau 
prašvito. Snigimas buvo toks tirštas, kad uždengė visą gat 
vę ir pluoštais painiojosi pėstiems tarp kojų, kad rodėsi, jog 
jie nejuda ir tiktai trypia vietoje.

Greit juos aplenkė tuščias vežikas. Jis už pasakiškai 
augštą, bet ir kapeikos tuo metu nevertą sumą, visus pasodi 
no į karietą su daiktais, išskyrus Jurijų Andrejevičių, kuris 

stotį nuėjo pėsčias, nuvežė į stotį.
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Stotyje Antonina Aleksandrovna su tėvu begalinėje ei 

Įėję, iš abiejų pusių suspaustoje turėklų, jau laikė eilės vietą. 
Į traukinius dabar sodino ne iš peronų, bet už gero pusvars 
čio, prie semaforo, nes nuvalyti priėjimus prie debaiKadeno 
neužteko rankų. Pusė stoties teritorijos buvo po ledu, snie 
gu ir nešvarumais, ir garvežiai negalėjo prieiti ligi pat sto 
ties. Niušos ir Šuročkos su motina ir seneliu eilėje nebuvo. 
Jie tiktai ateidavo pasižiūrėti, ar ne metas jau ir jiems stoti 

eilę. Nuo jų stipriai kvepėjo žibalu, nes, saugantis utelių, 
kurios išnešioja šiltinės bacilas, storai buvo aptepti kojų kul 
neliai, rankų riešai ir kaklas. Kai tiktai pasirodė pėsčia ate 
jęs Jurijus Andrejevičius, Antonina Aleksandrovna jį parno 
jo ranka ir paklausė:

— Parodyk, kokius antspaudus tau pridėjo. — Dakta 
ras jai ištiesė gniūžtę popierių. y

— Ši raidė delegating, — pasakė Antoninos Aleksan 
drovnos kaimynas, per jos petį įžiūrėjęs dokumentą. — Su 
tokiu antspaudu jūs turite teisę reikalauti vietos klasiniame 
vagone, jeigu toks bus traukinyje.

Kilo aplinkinių pasisakymai, būdingi tiems laikams. 
Vieni pasityčiojo, kad neįmanoma patekti Į klasinį vagoną, 
gal tiktai ant buferių ir tai bus gerai, kiti sakė, kad klasiniai 
užimti ginkluotų žmonių, matrosu su naganais ir jei ką, mat 
rosas tave „chlop“ ir dingęs, kaip musė. Nežinia, kur būtų 
nuvedusios kalbos, jeigu ne nauja aplinkybė.

Iš minios žvilgsniai veržėsi už plačių stoties langų. 
Ten judėjo kažkoki žmonės. Kai jie ėjo pavieniui, juos pa 
laikė geležinkeliečiais, bet kai jie pradėjo griūti būriais, pub 
likoje prasidėjo sąmyšys.

— Atidarykite duris, niekadėjai! — pradėjo rėkti eilėje 
stovį. Minia sujudėjo ir pasidavė prie durų..

— Matai, kas čia darosi! Čia užtvėrė, o ten lenda be ei 
lės apeidami aplink. Atidarykite, velniai, duris — išiauši 
me! Ei, vyručiai, paspauskite!

— Kam jūs, kvailiai, pavydite, — kalbėjo visa žinąs kai 
mynas. — Tai mobilizuotieji, pašauktieji į darbo tarnybą 
iš Petrogrado. Juos buvo į Vologda į šiaurinę stotį, o dabai 
varo į Rytinį frontą. Ne savo valia. Prievarta. Kasti ap 
kasų.
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Kelionėje praėjo jau trys dienos, bet nuo Maskvos ne 

toli tebuvo nuvykta. Kelionės vaizdas buvo žieminis. be 
giai, laukai, miškai, kaimų dangčiai — visa vo sniegu.

Živagų šeimai pasisekė patekti į kairįjį viršutinių narų 
kampą prie apsiblaususio pailgo langiuko palubėje, kur jie 
visi ir susitalpino. Antonina Alaksandrovna pirmą kartą va 
žiavo prekiniame vagone. Maskvoje sėdant į traukinį, Jurij 
Andrejevič moteris pakėlė į vagoną, o kelionėje jos prisita^ 
kė ir pačios įlipdavo į „teplušką“.

Traukinys buvo ilgas — iš dvidešimt trijų vagonų. Ži 
vago buvo keturioliktam. Pirmutiniuose buvo kariai, viduti 

niuose laisvi žmonės — ir gale mobilizuotieji darbo tarny 
bai. šių buvo apie penki šimtai, žmonių visokio amžiaus, vi 
šokio užsiėmimo ir profesijų. Greta turtingai apsirengusių 
Peterburgo birževikų ir advokatų, buvo eksploatatorių kla 
sei priskirtų greitųjų vežikų, grindų lygintojų, pirčių masa 
žįstų, totorių prekybininkų senienomis, smulkių prekybinin 
kų ir vienuolių.

Pirmosios rūšies žmonės sėdėjo ant trumpai supjausty 
tų medžių aplink raudonai prikūrentą krosnelę, kažką paša 
kojo ir kvatojosi. Tai buvo žmonės su ryšiais. Jie nenusi 
minė. Už juos namie rūpinosi įtakingi giminės. Blogiausiu 
atveju kelionėje jie galėjo išsipirkti. Antrieji, batuoti, atseg 
tais vatiniais, arba ilgais palaidais marškiniais virš Kelmų ir 
basi, barzdoti arba be barzdų, stovėjo atsirėmę į durų kraš 
tus arba į skersinę užtvarą, niūriai žiūrėjo į pravažiuojamas 
vietas ir žmones ir su nieku nesikalbėjo. Jie neturėjo reika 
lingu pažinčių. Jiems nebuvo kuo viltis. Visi šitie žmonės 
buvo jiems paskirtuose vagonuose. Dalį jų išskirstė į iais 
vųjų žmonių vagonus. Jų buvo ir keturioliktame.

9
Kai prisiartindavo kokia stotis, prasidėdavo mainų pre 

kybą. Už stoties kampo ūkininkės slėpdamosios laukė kolei 
vių, nes privati prekyba buvo uždrausta. Moterys ir mergi 
nos visaip slėpdavo savo prekes — agurkus, varškę ir kitokį 
ūkinį turtą, daugiausia maistą.

Antonina Aleksandrovna, persimetusi per petį puikiai 
išsiuvinėtą rankšluostį, susitarė su viena ūkininke: ŪKinink; 
jai už rankšluostį atidavė pusę kepto zuikio. Abi buvo paten 
kintos. Padariusi mainus, ūkininkė pramintu sniege takeliu 
nuskubėjo namo.

Tuo tarpu minioje įvyko sąmyšis. Senė pradėjo rėkti:
— Kur gi tu, kavalieriau? O pinigai? Stok, sakau, 

stok, pone drauge! Karaul! Apiplėšė. Laikykite jį!
— Kaip gi tu jį sulaikysi, kai jis apsijuosęs diižais ir 

apsikabinęs patronais. Jis tau parodys, kaip sulaikyti.

10
Keturioliktame buvo keli paimti Į darbo kuopas. Juos 

saugojo Voroniuk. Iš jų išsiskyrė trys: buvęs Petiogvado 
monopolio kasininkas Prochor Charitonovič Prituljev, še 
šiolikmetis Vasia Brykin — krautuvės mokinys berniukas i: 
žilas revoliucionierius kooperatininkas Kostojed-Amui skij, 
buvęs visose senųjų laikų katorgose ir atradęs visą jų eilę 
naujais laikais. Visi šie žmonės buvo vienas kitam svetimi, 
pripuolamai patekę į gaudynių pinkles ir susipažino tiktai 
kelionėje. Išsiaiškino, kad kasipinkas Prituljev ir krautuvės 
mokinys Vasia Brykin — kaimynai, abu iš Viatkos gu > rni 
jos ir, be to, iš vietovės, pro kurią turės praeiti šis traukinys.

Malmyžos miesto miesčionis Prituljev buvo kresnas, 
kregždėtas, nevalyvas vyras. Prakaitu- permirkęs jo švar 
kas buvo pažastėse išpuvęs. Jis tylėjo, kaip kaladė, u valau 
domis apie kažką galvojo, iki kraujo krapštydamas rudose
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L1TUANICA CANAD1ANA
SUDARĖ BIBLIOGRAFAS

A. RUŽAN1EC-
1949—1959

I. KNYGOS— 
LIVRES-BOOKS

O Bendrybės-Generalitės- 
-General works

059 Kalendoriai-Calendiiers-
-Calendars

Pirmtesis Kanados lietuviu 
kalendorius 1950 metams. Re 
dagavo Jonas K a r d e Ii s. 
Montreal, „Nepriklausoma Lie 
tuva“, spaustuvė nepažymėta. 
(1950). Viršelis, 80 pusi. 150 
X222 mm 4000 egz. Nemoka 
mas „Nepriklausomos Lietu 
vos“ priedas. Re ce n z ij o s : 
A. R. Naujienos 50-46,4, Š. 
Tėviškės Žiburiai 50-10,5 1

Tauta budi. Toronto, LSB 
Vadija, spaudė „Foto-Lith“. 
1954. Virš., 185,7 ncnumer. 
p., iliustr. 105X135 mm ($0. 
50). Pastabos: Virš. 2 p. — 
Redagavo V. S kr i n s k a s ir 
Br. Stundžia. Menine prie 
žiūra Vikt. Brička u s (19 
24—). R e c.: Gustaitis, A. 
Laisvoji Lietuva 54-2,2; Gu 
tas, K, J. Tėv. Žib. 54-8,5.

Tėviškės Žiburių Kišeninis 
Kalendorius 1951 metams. To 
rontas, Ont., sp. npž. (1951). 
Virš., 55,7 nnm., 26 balt. p. 
85X135 mm. 3

1952 (nuplėišamas sieninis 
kalendorius). Toronto, Ont., 
išleido „Skautų Aidas“, spau 
dė „Bangos“ sp. (1952). 24 la 
nai, sp. vien, pus., iliustr. 127 
X90 mm ant lentelės 180x239 
mm. 4

087.5 Vaikų knygos-Livres
poųrles enfants-Juvenile
Du gaideliai. Spaudai paruo 

šė ir išleido Toronto skautai 
vyčiai mūsų mažiesiems. To 
ronto, Ont., sp. Foto-Lith Oi 
fset Printing Co. (1955). 8 p., 
iliustr. 1200 egz. 15 et. Ąpra 
fset Printing Co. (1955). 8 p., 
šė Tėv. Žiburiai. 55-51,9 5

M a m i n-S i b i r i a k. Dm 
i4|rij (1858—1912): Mamin- 
Sibiriak Elenutei pasakos Su 
lietuvino P.E. (Rodney, Ont.). 
Rūta leidykla-spaustuvė. (19 
55). Virš., 38(?!) (36) p., 
iliustr. 13X305 mm 6
2 Tikėjimas-Religion-Religion 
282 Romos Katalikų Eklezija- 
Eglise Catholkjue Romaine-

-Roman Cathoilc Church.
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kongresas Toronto - Hamilton 
1954 Marijos metai liepos 
mėn. 3—4 d. Toronto, Sp. B-

RUŽANCOVAS
vė „Žiburiai“. 1954. 4 nnm. p., 
iliustr. 140X230 mm.

284-286 Evangelikų Bažny 
čios-Protestantisme-

-Protestantism
(Enskaitis, Pranas, sla 

pyvardė Mažasis Brolis): Ma 
žąsis Brolis Ramybės uostas 
Canada, išleistas autoriaus lė 
šomis, sp. „Rūtos“ spaustuvė. 
1950. Virš., 57,3 nnm. p., ilius 
tr. 135X207 mm 1000 egz. 8

„—“ Mažasis Brolis Vynine 
džio šakelės Laiškai Tau, mie 
las mano broli, kurs tiki į J ė 
zų Kristų, mūsų Viešpatį. Rod 
ney, Ont., Rūta leidykla-spaus 
tuvė. 1955 m. kovo mėn. Virš., 
64, 12 nnm. p„ iliustr. 115X 
169 mm 75 et. 9

Gudaitis, Kristųvas (18 
98 III 19-): Dr. K. Gudaitis 
Lietuviai evangelikai. Hamil 
ton, Ont., išleido Spaudos B- 
vė „Rūta“, finansuojama auto 
riaus ir Liet. Ev. Liut. „Zio 
no" Parapijos Čikagoje, teks 
tą rinko Sp. B-vė „Žiburiai" 
Toronte, spaudė ir įrišo ,,Rū 
tos“ sptustuvė. 1957. Kiet: 
virš., 10 nnm., 434 p. su au 
toriaus portretu. 145)<215 mm 
700 egz. Pastabos: Biblio 
g rafija 215—409 p. Spau 
da (evangelikų raštijos apžval 
ga), 426-429 p. Svarbesni šal 
tiniai (71 veikalas). R e c.:— 
Nepriklausoma Lietuva 57-32, 
4 10

Kavolis, Martynas (1897 
XI 14—) kun. dr.: Nenusi 
mink ligoje. Toronto, Onta 
rio, raš, mašin. ir sp. lotat. 
1955 m. 8 p. 10bX140 mm (300 
egz.) U

Kokia tavo duoklė Kristaus 
karalystei kurti. (Toronto, 
Ont., išleido šv. Andriejaus 
Evangelikų Liuteronų Bažny 
kios lietuvių parapija), raš. 
mašin. ir ap. rotat. 2 nnm. p 
215X280 mm 12

Bus daugiau.
ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„CICERO LIETUVIS“ Nr.

1, 1959 m. gegužes menesio. 
16-kos pusi, leidinėlis, atspaus 
tas ofsetu.

„DAUSUVA“ Nr. 1. Lietu 
vių Įsikūrimui Britų Hondūre 
remti dr-jos biuletenis. 6-šių 
pusi, leidinys, rotatorium at 
spaustas. Jame yra Prof. K. 
Pakšto pasisakymas del Hon 
duro ir kt.

Miss Lyn Seymour iš Vancouverio. B. C., vos sui’au 
kusi 20 metų amžiaus, pasiekė savo profesijos virsti 
nes. Ji debiutavo kaip pri ma-balerina Karaiškajame 
Operlos Teatre Londone, Angijoje, šokdama dvigu 
bą Odettos ir Odilės roles Čaikovskio balete „Gulbių

RUSŲ POETAS LEV OZEROV APIE LIETUVĄ
Ne čia, ne čia, aųgštuos kaiehuos Vilniaus, 
Gimtasis namas skendo žalumoj 
Ir liejos pirmąkart daina, lyg vilnys, 
Ne čia, griaustiniui dundant tolumoj.

Ir ne čionai aš, tylą nugalėjęs, 
Pirmuosius meilės ištariau žodžius. . . 
Bet tavo žodis, švelniai suskambėjęs, 
Man būna visad, Lietuva, gražus.

Ne čia aš pirmąkart žvelgiau Žydrynėm 
Į upę, saulėj mirgančią smagiai, 
Bet man brangi lietuvės motinos lopšinė, 
Kai kūdikį ji migdo atsargiai. . .

Patinka man drėgnieji tavo vėjai, 
Man jų kalba suprantama, sava.
Labjau nei okeanai tolimieji
Vilioja Nemuno banga melsva.

Vieni iš reikalo sudės gal odę
Ar, Pegasiuką niūkdami, meluos. . .
Pelnyti noriu tavo šiltą žodi,
Lig pat gelmių tave suprast viliuos.

O dėmesį nelengva užpelnyti,
Kai jis palydimas ne stikleliu.
Jei noriu „mano Lietuva” sakyti, 
Vadinas, noriu pasakyt „myliu". . .

Vertė E. Matuzevičius.

BAIGĖ MOKSLO METUS.
Čikagos Augšt. Lituanisti 

kos mokykla mokslo nietUo bai 
gė gegužės 31 d. Ta dieną Jau 
nimo centre įvyko išleidžiama 
sis aktas, kurio metu kalbėjo 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Čikagos LJJ apygardos pirm. 
J. Jasaitis, atskirų klasių auk 
lėtojai, mokyklos direktorė A. 
Rūgyte ir kt. Abiturientų var 
du žodį tarė Ramunė Kvikly
tė, VII klasės vardu Audrone 
Garbenytė. Po iškilmingos da 
lies buvo meninė programa, ku 
rią i špilde mokyklos mokiniai, 

Cicero Aukšt. Lituanitsikos 
mokykla taip pat turėjo iškil 
minga mokslo metų užbaigi 
mą. Jis įvyko biržlio 6 d. Šv. 
Antano parap salėje.

ANTANAS RINKŪNAS, 
žinomas pedagogas ir visuome 
nininkas, Kanadoje parašęs 
tris dalis „Kregžtutės’ vaika 
ms, ką tik gavo mokytojo tei 
sę Kanadoje ir paskirtas dėsty 
ti į Toronto Šv. Tomo Akvinie 
čio mokyklą.

Dėl gerų metinių pažymių 
A. Rinkūnas buvo visai atleis 
tas nuo baigiamųjų egzaminų. 
A. Rinkūno gausūs prieteliat 
įvykiu negali atsidžiaugti ir p. 
Rinkūną sveikina iš visos šir 
dies !

STUDIJOS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Muz. Antano Nako fortepio 
no muzikos studijos mokinių 
metinis pasirodymas įvyks bir 
želio 14 d. Jaunimo centro pa 
talpose. Šiame pasirodyme da 
lyvaus daugiau 40 mokinių.

Praėjusią savaitę Chicagoje 
praleido Lietuvių Rašytojų 
Dr-jos pirmininkas ir „Vieny' 
bės“ redaktorius Juozas Tys 
liava. Jis čia kalbėjo A. Vana 
gaičio mirties sukakties minė 
jime ir aplankė eilę savo pažįs 
tamųjų.
• Sol. St. Citvaras sugrįžo į 
JAV iš Europos, kur visus 
metus koncertavo, pasirašęs 
dvejų metų sutartį su žinomuo 
ju S. Žaravo vedamu Dono 
Kazokų choru. Teko dalyvau 
ti 150 koncertų, daugiausiai 
Vakarų Vokietijoje, bet taip 
pat ir Šveicarijoje, Olandijoje 
ir Prancūzijoje. St. Citrvaras 
dalyvavo ir kaip solistas prie 
choro.

• R. Viesulo litorgaiiją nu 
pirko New Yorko Modernaus 
Meno muzėjus. Almaus Meno 
galerija Great Necke buvo iš 
stačiusi Romo Viesulo kūrinį 
„Viena akim aklas vilkas". 
Amerikos Litografijos institu 
tas išrinko šį kūrinį reprezen 
tatyvei litografijos parodai aš 
tuoniuose svarbiausiuose Ame 
rikos muzėjuose. Netrukus Mo 
dernaus Meno muzėjus pranc 
šė galerijai, kad Romo Viešu 
lo kūrinys susilaukia visuoti 
no Įvertinimo. Muzėjaus vedė 
jai nusprendė Viesulo kūrini 
nupirkti pastoviai muzėjaus 
kolekcijai. Tokiu būdu lietu 
vio Viesulo kūriniai šiuo metu 
yra pačiuose svarbiausiuose j J 
A V muzėjuose, kaip: KongrS 
so bibliotekos, Metropolitan^* 
Philadelphijos, New Yorko bib 
liotekos, Cincinanti, Phiiadel 
phijos Litografijos, Riverside, 
M. Slaniker kolekcijos ir ki 
tuose.
• Dr. B. Matuloinis dalyvavo 
Amerikos Džiovos dr-jos (Na 
tional Tuberculosis Associa 
tion) konferencijoje, kuri vy 
ko Chicagoj ir kurioje dalyva 
vo daugiau kaip 3,000 delega 
tų. Dr. Matulionis yra žymus 
chirurgas ir plaučių ligų spe 
cialistas, vienas vadovaujančių 
daktarų Rhode Island (Wai 
him Lake) State Sanatorijoj. 
Apsistojęs pas agronomą Jon^- 
Bertašių, Dr. Matulionis afl 
lankė daktarus Šabanus, profT* 
Mečį Mackevičių ir Naujienų 
redaktorių Dr. P, Grigaitį.
• Literatūros istorikė E. Nar 
vydaitė išleido studiją „Hen 
rikas Ibsenas".
• Vilniaus universitetas išlei 
do „Mokslo darbų" „Kalboty 
rą" I tomą. Jame paskelbti šie 
filologijos mokslo darbai: A. 
Laigonaitės „Dėl lietuvių kai 
bos kirčio ir priegaidės supra 
tuno“, J. Kazlausko straipsnis 
lietuvių kalbos daiktavardžių 
klausimais, L. Drotvino apie 
M. Daukšos „Postilės" kalbą, 
apžvalginė medžiaga kalbos 
mokslo klausimais.
• Rašytojas Kazys Saja su 
grupe Lietuvos turistų buvo 
išvykęs Į Indiją.
• Bielinis, gyvenantis Ottawo 
je, išvyko Lietuvon kaip turis 
tas. Jis ten aplankys savuosius 
ir vėl sugrįš į Kanadą.

savo rankų dėmėse karpas, kurios nuo to pradėdavo pūiiuo 
ti. Prieš metus jis ėjo Petrogrado Nevskio prospektu ir 
prie Liteinos kampo pateko į gaudynes. Ji paklausė doku 
mentų, bet jis teturėjo ketvirtos kategorijos maisto korteles, 
išduodamas nedarbingam elementui, pagal kurias iš viso nie 
ko neduodavo. Tuo pagrindu jį sulaikė ir su kitais nuvarė į 
kazarmes. Iš ten buvo norėję visą partiją siųsti į Archan 
gelsko frontą, bet vėliau per Maskvą pasiuntė į Rytinį fron 
tą kasti apkasų. Prituljevo pati buvo Lugoje, kur jis anks 
<čiau dirbo. Sužinojusi apie vyro pagavimą, ji metėsi gelbėti 
į Vologdą, bet keliai išsiskyrė ir viskas susimaišė. Petrogra 

<de Prituljevas gyveno su Pelagija Nikolajevna Tiagunova. 
Ši gražių rankų ir storos kasos, kurią protarpiais permesda 
vo tai į deišnę, tai į kairę pusę ant kiūtinės, miesčiontra savo 
valia lydėjo Prituljevą ešelone. Nesuprantama buvo, ką mo 
■terys gera rado pas šį kelmą, koks buvo Prituljevas, kad taip 
prie jo lipo. Kitame vagone nežinia kokiu būdu atsiradusi 
•važiavo kita Prituljevo pažįstama, liesa mergina Ogrizkova, 
„nozdria“, „sprincovka“ ir kitaip įžeidžiamai Tiagunovos 
pravardžiuojama. Konkurentės viena prieš kitą stovėjo su 
peiliais ir stengėsi nesusitikti. Ogryzkova niekad nepasiro 
dydavo Prituljevo vagone ir buvo paslaptis, Kaip ji galėjo 
kur susitikti savo dievinimo objektą. Gal būt ji tenkinosi 
vien pamatymu, kai bendromis keleivių jėgomis tekdavo 
krauti malkas ir anglis į traukinį.

11
Vasios istorija buvo kitokia. Jo tėvą užmušė kare. Mo 

tina sūnų pasiuntė į Piterą pas dėdę mokytis. Žiemą dėdė, 
krautuvės valdytojas, buvo pašauktas į sovietą pasiaiškinti. 
Jis nepataikė į duris sovieto, bet į gretimas, kur buvo darbo 
prievolės įstaiga. Joje buvo daug žmonių. Kai įšauktųjų bu 
-vo jau labai daug, pasirodė raudonarmiečiai, apsupo susirin 
kusius, nuvarė į Semionovskas kareivines, o rytą nuvarė į 
stotį išsiųsti į Vologdos traukinį. Žinia apie tai tuojau pa 
sklido po visą miestą. Daugybė žmonių susirinko stotyje at 
sisveikinti su giminėmis. Šių tarpe buvo ir Vasia su dėdiene. 
Pėdė pradėjo prašyti sargybinį paleisti ji minutei iš už gro 
tų atsisveikinti su žmona. Sargybinis, tas pat Voromuk, ku 
ris dabar juos lydėjo,'nesutiko. Kaip garantiją, kad jis su 
grįš, dėdė su dėdiene pasiūlė užstatu giminaitį Vašią. Vo 
roniuk sutiko. Bet jis nesugrįžo. Kai apgavystė paaiškėjo, 
Vasia pravirko. Jis prašėsi paleidžiamas, bet Voromuk nesu 
tiko, ne dėl būdo žiaurumo, bet dėl to, kad laikas ir tvarka 
buvo žiauri ir jis galva už suimtuosius turi atsakyti. Taip 
Vasia ir pateko į darbo stovyklą. Kooperatininkas Kosto 
jed-Amurskij caro ir dabartiniais laikais mokėjęs sugyven 
ti su visais žmonėmis, palydo viršininkui nurodinėjo pade 
ties nenormalumą, bet tas bylos nagrinėjimą atidėjo ligi kc 
liouės galo.

Vasia buvo geras ir malonus, taisyklingų veidu bi uožų 
berniukas, kaip piešiami carų pažai arba Dievo angelai. Jis 
buvo nepaprastai tyras ir nesugadinto būdo. Jiš^ mėgo klau 
sytis ką pasakoja vyresni. Tada jo veido raumenys rodė jo 
išgyvenimus, kurie jo veide atsispindėjo, kaip veidrodyje,

12
Kooperatininkas sėdėjo viršuje ant narų, svečiuose pas 

Živagus ir čiulpė kiškio kojelę, kuria jį pavaišino. Jis bijo 
jo skersvėjų ir peršalimų ir nuo to slėpėsi. Susiradęs vietą, 
kur netraukė, jis tęsė su daktaru pokalbį:

— Jūs neteisus, daktare. Keptas zuikis — dalykas pui 
kus. Bet iš to daryti išvadą, kad kaime gerbūvis, tai, atleis 
kite, mažiausia yra perdrąsu, tai perrizikingas šoksnis.

— Ach ką jūs, — ginčijo Jurij Andrejevič. — Pasižiū 
rėkite į šias stotis. Medžiai nenukirsti. Tvoros sveikos. O 
šitie turgai! šitos moterys! Pagalvokite, koks pasitenkini 
mas! Kažkur yra gyvenimas. Kažkas patenkintas. Ne visi 
vaitoja. Šita ir pateisina.

— Gerai, jeigu taipj būtų. Bet tai yra neteisybė. Iš kur 
jūs Šita paėmėt? Nuvažiuokite šimtą varstų toliau ; šal; nuo 
geležinkelio. Visur nesibaigia valstiečių sukilimai. Prieš 
ką, paklausite? Prieš baltuosius ir prieš raudonuosus, žiū 
rint to, kieno valdžia ten įsigalėjo. Jūs pasakysite, aha, prie
šas nepakenčia bet kokios tvarkos, jis pats nežino, ko jis no 
ri. Atleiskite, palaukite triumfuoti. Jis tai žino geriau už 
jus, bet jis nori visai ne to, ko mes su jumis. Kai revoliucija 
jį išbudino, jis manė, kad išsipildė amžinoji jo svajonė gy 
venti individualiai, anarchiškai vienkiemišku gyvenimu 
vien savo rankų darbu, be pašalinės priklausomybės ir jokių 
kitiems prievolių. O jis iš buvusio valstybingumo nuversto 
sios valdžios spąstų dabar pateko į dar siauresnius ir ankš 
tesnius viršvalstybės pakinktus. Ir štai kaimas blaškosi ir 
niekur neranda ramybės. O jūs sakote, kad valstiečiai - gei 
būvyje. Nieko jūs, vyreli, nežinote ir, kaip matau, ir žinoti 
nenorite.

— O ką gi, ir tikrai nenoriu. Teisingai. Ach, eikite 
jūs! Kam man viskas žinoti ir dėl visko kryžiuotis? Lai 
kas su manim nesiskaito ir man krauna, ką nori. Leiskite 
ir man ignoruoti faktus. Jūs sakote, kad mano žodžiai nesu 
tampa su tikrenybe. Bet ar dabar Rusijoje yra tikrenybė? 
Mano protu, ją taip įbaugino, kad ji slepiasi. Aš noriu tikė 
ti, kad kaimas išlošė ir žydi. Jeigu ir tas yia klaida, tat kas 
man tada daryti? Kuo man gyventi ir ko klausyti? O gy 
venti man reikia, aš turiu šeimą.

Jurij Andrejevič numojo ranka ir, palikęs ginčą su Kos 
tojedu tęsti Aleksandrui Aleksandrovičiui, pats nusikorė nuo 
narų ir žiūrėjo, kas ten apačioj dedasi. Ten kalbėjosi Pri 
tuljevas, Voroniuk, Tiagunova ir Vasia. Artinantis prie 
gimtųjų vietų, prisiminė susisiekimą su jomis, o Vasia, prisi 

minus žinomus jam kaimų vardus, susižavėjimu degančiomis 
akimis žiūrėjo ir kartojo tuos vardus, kurie jam skambėjo 
kaip nuostabi pasaka.

13
Kai traukinys nuėjo toliau į rytus nuo Vidurinės Riw 

jos srities, pasipylė netikėtumai. Traukinys ėjo pei n<^| 
mias vietas, ginkluotų bandų viešpatavimo vietas, vietas tie 
seniai nuramintų sukilimų. Padažnėjo traukinio sulaikymas 
laukuose, kratos ir dokumentų tikrinimas.

Kartą traukinys sustojo naktį. Niekas į vagonus nesi 
žvalgė. Daktaras, norėdamas patirti priežastį, išlipo iš vago 
no. Buvo tamsi naktis. Kaimynai, anksčiau išlipusieji, įti 
kinėjo, kad nieko neatsitiko, bet kad mašinistas, nepatikli 
nęs kelio, bijąs vesti traukinį. Kol taip buvo aiškinai/Uisi, 
daktaras traukinio pryšakyje pamatė judančias figūras. Pa 
sirodė, kad mašinistas įklimpęs sniege su matrosais, kurie 
jį vijosi. Mašinistas aiškinosi, kad jis keleivių naudai turįs 
saugotis katastrofos, nes yra žmonių, kurie atsukmėja bė 
gių surišimus. O matrosai vis dėlto Įtaigojo mašinistą ves 
ti traukinį pirmyn.

14
Kitą dieną traukinys privažiavo prie sudegusios stoties 

ir greta jo kaimo, Nižnij Kelmes, Ust-Nemdinsko vai. Sį 
ties viršininkas paaiškino, kad tai padarė artilerija. Dz* 
sipriešinimą.

— Be trupučio visos septynios mirtinosios nuodėmes,— 
jis sakė. — Išvaikė biednuomonės komitetą, — rai viena; 
pasipriešino dekretui atiduoti Raudonąja! armijai ai klius, o 
pastebėkite, visi totoriai arklių mėgėjai, — tai jau du; nepa 
klausė mobilizacijos įsakymo, — tai trys.

— Taip, taip. Tai viskas aišku. Ir del to gavo is aru 
lerijos?

— Taip ir yra.
— Iš šarvuočio?
— Taip,
— Apgailėtina. Verta pasigailėjimo. Bet tai ne mūsų 

proto reikalas.
— Be to tai jau praeitis. Nauju nieku jūsų negaliu pra 

džiuginti. Dieną — dvi pas mus pasėdėsite, -— kalbėjo sto 
ties viršininkas.

— Meskite juokus. Aš vežu frontui papildymus, — 
aiškino ešelono viršininkas.

— Koki čia jums juokai. Sniego-audra užneše kelius, 
o valyti nėra kam. Pusė kaimo išbėgiojo, o likusieji nespėja.

•— Tai, kas dabar daryti?
— Kaip nors nuvalysime bėgius.
— Aš ti pu kinį įstatysiu į kojas, tegul padeda.
— Xr aš taip galvoju. Visi drauge. D. b.
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Keli paaiškinimai prie 
E. Simonaičio pensijos bylos

2.
SPRENDIMO JVERTINIMAS.

Abu sprendimu, regierungs 
praesidento administracinis ir 
Detmoldo apygardos teismo 
juridinis, yra grynai politinio 
pobūdžio su tikslu pakenkti 
skundėjui, kuris juose traktuo 
jamas kaip vokieičų politinis 
priešas. Abiejuose sprendimuo 
se neeita pagal įstatymų nuos 
tatus, bet taikomieji nuostatai 
yra tiesiog išprievartauti pa 
siekti pageidaujamą politini 
sprendimą. Šitas faktas aiškiai 
parodo, kad vokiečių adminis 
tracija ir teismai šiandien vėl 
stovi arti nacionalsocialistinės 
iloktrinos ir kad jie pataikauja 
Hitlerio režimui, darydami nu 
kentėjusiems galimai daugiau 
sunkumų. Puikų pavyzdi mes 
jau anksčiau turėjome Jono 
Grigolaičio rentes reikalu.

Detmoldo regierungspraesi 
dentas savo administratyvinia 
me sprendime aiškina, kad sk 
lindėjas buvęs Gestapo areštuo 
tas dėl Hochverrat, reiškia yra 
padaręs veiksmų sugriauti tuo 
metinį Hitleiio režimą. Šitą 
versiją ijs paėmė, einant aiški 
nimu sprendime, iš buvusio 
Klaipėdos kratšo direktorijos 
pirmininko dr. Schreiberio raš 
to, kurį Suhmeiberis jam at 
siuntęs kaip liudininkas, skun 
dėjo rentes byloje. Šitame raš 
te Sihreiberis aiškina, kad Si 
monaitis nesąs Gestapo areš 
tuotas dėl jo politinės veiklos 
prieš Hitlerio režimą, bet dėl 
Hochverrat (valstybės išdavi 
mo).

Einant, vokiečių teisine sant 
varka dėl Hochverrat nusikals 
ta asmuo, jeigu jis daro žygių 
nuversti esamą vyriausybę 
krašte arba užsienyje. Skun 
dejas niekuomet negyveno Vo 
kietijoje, bet Klaipėdoje, reiš 
kia Lietuvos dalyje ir čia nie 
kuomet nėra daręs žygių nu 
versti Vokietijoje Hitlerio re 
žimą. Skundėjo veikimas apsi 
ribojo veikimu pačiame krašte 
sulaikyti į kraštą besiveržian 
čią nacionalsocialistinę ideolo 
«ija-

Regierungspraesidentas ma 
tyti nerado reikalinga tirti, ar 
p. Simonaičio reikale šitoks nu 
sikaltimas yra įmanomas, bet 
remiantis dr. Schreiberio raš 
tu atmetė skundėjo prašymą 
rentei mokėti.

Detmoldo apygardos teis 
mas toliau prasilenkė su vokie 
čių įstatymais ta prasme, jog 
jis šitoje byloje netaikė nau 
jai priimto Federalinės valsty 
mės įstatymo (Bundesgese
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tz), bet sprendime rėmėsi No 
rdrhein-Westfalijos valstybės 
teisėmis, viską nustatydamas 
ant vokiečių pilietybės ir tau 
tybės. Bundesgesetz’as skun 
dėjui būtų buvęs palankesnis, 
nes jis nepažįsta vokiečių pi 
lietybės ir tautybės klauzulės.

Einant vokiečių teise, pir 
moję eilėje turi būti taikomas 
Bundesgesetz (Federaline tei 
sė) ir tik po to atskirų kraštų 
teisė, sulig vokiečių teisėje ži 
nomu lpr’nc*Pu Reichrecht 
bricht Landesrecht (Reicho 
teisė laužo krašto teisę).

Detmoldo regierungpiaesi 
dento panaudotą Hochverrats 
klausulę, kuria remiantis jis bu 
vo atmetęs skundėjo prašymą 
mokėti rentę, Detmoldo apy 
gardos teismas nenagrinėjo, 
greičiausiai dėl to, jog šitą ta 
riamąjį nusikaltimą jis p. Simo 
naičiui nebūtų galėjęs įrodyti.

P. Simonaičio byloje yra ap 
klausinėti liudininkais netik 
aiškūs nacionalsocialistai, bet 
ir pasižymėję veikėjai už Klai 
pėdos krašto atplėišmą nuo 
Lietuvos ir prijungimą prie 
Hitlerio Vokietijos. Jų tarpe 
yra: buvęs Klaipėdos kiašto 
Direktorijos pirmininkas dr. 
Schreiber, vėliau pabėgėlių 
ministerijos referentas ir net 
direktorius, buvęs Klaipėdos 
krašto vokiečių vadas dr. Neu 
masn ir dvarininkas von Dres 
ser, visi trys jau mirę. Be ju 
dar apklausinėti: didysis lietu 
vių priešas Schulrat Meyer, 
policininkas Reichert, Butke 
reit, Le Coutre, Walgahn, tei 
sėjas Kork ir kiti. Visi suminė 
tieji liudininkai yra asmens, ku 
rie savo hitleriška politika pri 
vedė prie Klaipėdos krašto at 
plėšimo nuo Lietuvos ir aabar, 
III Reichui 1945 m. subyrėjus, 
nustoję kraštą ir savo turtų, 
nori bent vienam jų priešui at 
sikeršyti, reiškia Simonaičiui.

Gal jie ir mano, kad jo veik 
la tūkstančiai metams sukurta 
sis Hitlerio reichas subyrėjo. 
Tuomet pilna pagarba p. Simo 
naičiui ir jo veikimui.

Abiejuose sprendimuose pa 
vartoti motyvai yra tokie ab 
surdiški ir nejuridiniai, jog 
sunku Įsivaizduoti, kaip Dėt 
moldo apygardos teismas juos 
galėjo pavartoti juiidiniame 
sprendime. Ir šitas faktas įro 
do, kad teismas nenorėjo pada 
ryti objektyvų teisinį sprendi 
mą, bet politinį, kartu atsiker 
syti bent vienam buvusiam 
Hitlerio režimo prifešui.

Jeigu p. Simonaičiui būtų 
galima perkelti jo bylą į šiek 
tiek objektyvišką teismą, jis 
ją turėtų laimėti.

Bet tam yra keletas truk 
dančių motyvų:

1. Bylos vedimas kainoja 
daug pinigų, kurių skundėjas 
neturi,
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VISI J WELLAND’Ą! VISI Į W E L L A N D’Ą!
BIRŽELIO MĖN. 20 D., ŠEŠTADIENI, VISUS MALONIAI KVIEČIAME J

JONINES -- JAUNIMO FESTIVALĮ
KURIS JVYKS ST. STEPHENS’S HALL, E. MAIN ST. IR PORT ROBINSON RD. GATVIŲ KAMPAS, 

TEN PAT KUR KIEKVIENAIS METAIS, VISIEMS ŽINOMOJE SALĖJE.
Programą išpildys: Toronto Dramos Sambūris „Sietynas“, suvaidins K. Kaknevičiaus vieno v. komediją „Molis”. 

Buffalo Ukrainiečių Tautinių Šokių Grupė, kuri dažnai pasirodo TV ekrane, pašoks ukrainiečių taut, šokius. 
Wellando Vokiečių Jaunimo Klubas pasiiodys su savo tautiniais šokiais, dainomis ir muzika.
Toronto Lietuvių Tautinių Šokių Grupė, pašoks lietuvių tautinius šokius.
Loterija, bufetas, minkšti ir kieti gėrimai. Salė atdara ir veiks bufetai nuo 12 vai. dienos ir bus išduodami 
gėrimai. Šokiams muzika pradės groti nuo 4 vai. vak. Programos pradžia 6 v. v. J ėjimas $ 1.—.

KLT S-gos Welland skyrius.

WELLAND, Ont.
JONINĖS IR JAUNIMO FESTIVALIS
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Birželio mėn. 20 d., Wel 
land, St. Stephens Hall, E. 
Main St. ir Port Robinson 
Rd., gatvių kampe įvyks Jo 
nines — Jaunimo Festivalis. 
Vieta visiems gerai žinoma ir 
gali sutalpinti kelis tūkstan 
čius asmenų, be to, prie salės 
yra labai didelis „parking lot", 
kuris talpina 500 mašinų. Šioje 
vietoje rengia minėjimus ir ki 
tokius parengimus ne tik lietu 
viai, bet ir kitos tautybės. Per 
nai čia buvo surengę savo pa 
rengimą kroatai, kur buvo su 
sirinkę apie 6000 asmenų. Sa 
lė gražioje vietoje ir naujai at 
remontuota ir visiems vietos 
užteks.

Kaip jau žinoma iš spaudos, 
į šį Jaunimo Festivalį — Joni 
nes atvyksta organizuotai Buf 
falo Ukrainiečių Jaunimo šau 
nieji šokėjai su savo vadovais, 
taip pat Wellando Vokiečių 
Jaunimo klubas dalyvaus or 
ganizuotai ir išpildys dalį prog 
ramos. Čia taip pat bus Toron 
to Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė ir Toronto Dramos Sam 
būris „Sietynas”. Kaip maty 
ti iš programos, šis Jaunimo 
Festivalis - Joninės, bus tikra 
jaunimo šventė.

Iš Bufalo atvyksta Dr. Nes 
tor Procyk, President of the 
American Friends of the Anti 
-Bolshevik Bloc of Nations ir 
geras lietuvių prietelius ir bi

2. Neturto teisė jam gali bū 
ti neduodama aiškinant, jog 
po dviejų neigiamų sprendimų 
nesą vilties bylą laimėti ir

3. Gali iškilti skundėjo apsi 
gyvenimo leidimo klausimas. 
Skundėjas gyvena kaip be pi 
lietybės asmuo svetimšalių lei 
dymu, kurįs kiekvienu momen 
tu gali būti administraciniu bū 
du atšaukiamas. Tuomet atsi 
durtų skundėjas dar blogesnė 
je padėtyje.

Šitie visi klausimai turi bū 
ti pirmoje eilėje išnagrinėjami, 
kol gali būti daromi tolimesni 
žygiai..

Dabartiniu laiku reikia p. 
Simonaitį, kaip netik nuo Hit 
lerio režimo bet ir nuo dabar 
tinės vakar,ų Vokietijos vai 
džios įstaigų nukentėjusį asme 
nį, pinigiškai paremti, kad jis 
galėtų apmokėti jam neteisin 
gai uždėtas teismo išlaidas.

Dr. M. Anysas.

čiulis, geras kalbėtojas. Jis ta 
rs kelis žodžius prieš praside 
dant programai į susirinkusį 
jaunimą. Jis yra žinomas viso 
je merikoje ir turi geras pažin 
tis su valdančių sluogsniais 
ir spaudos darbuotojais.

GRĮŽTA I DARBĄ
The Electrical Metlurgical 

Ltd., Welland, prieš porą me 
tų buvo paleidęs iš darbo daug 
darbininkų, kurių tarpe buvo 
keletas lietuvių. Šis fabrikas 
jau pradėjo šaukti atgal darbi 
ninkus, ir jau dirba keli atleis 
tieji lietuviai. Manoma, kad ir 
kiti bus greit pašaukti.

— Serga ir vis dar gydosi 
Welland General Hospital N. 
Naiduškevičienė. Jau grįžo iš 
ligoninės B. Jackevičius ir po 
sunkios operacijos sveikta na 
muose J. Tamulėnienė.

PARTIJOS TARNAITĖ
Vacys Reimeris, rašydamas 

apie trečiąjį sovietijos rašyto 
jų suvažiavimą, (L. ir M.) sa 
ko, kad Kremliaus salė atvėru 
si duris „artimiausienis parti 
jos pagalbininkams — rašyto 
jams”...

Rašytojams esą duoti didie 
ji Kremliaus rūmai, todėl, gir 
di, „žinokite, tuo pačiu ir rei 
kalavimai jums bus didesni...” 

Tiktai iš tarnaitės, kokio ver 
giškumo moka Maskvos šatra 
pai turėti, ir galima reikalauti 
daugiau.

Įdomu, kad pagal kremlinį 
trafaretą V. Reimeris neria 
„meilės” kilpą liaudžiai ant 
kaklo. Kodėl Vacys Reimeris 
ir jo draugai nepagalvoja? ar 
jo ir jo draugų „meilė” liau 
džiai pageidaujama? Ar liau 
džiai nebūtų geriau ir malo 
niau, kad jie savo „meilės” kil 
pos ant liaudies kaklo nener 
tų? Juk Reimeris moka rusiš 
kai, tai turi žinoti, kad „nasilu 
mil nebudieš”! (prievarta mei 
lūs nebūsi).

• Kaune mirė senas Lietuvos 
hidrometrologinės tarnybos 
skyriaus vadovas S. Olšaus 
kas. Centrinėje Kauno metere 
ologijos stotyje S. Olšauskas 
išdirbo daugiau kaip 35 metus.

• Meno istoiikas Tadas Ado 
monis paruošė spaudai mono 
graifją apie įžymų lietuvių sk 
ulptorių Vincą Grybą.

Anapus geležinės uždangos
ALG. KALINAUSKAS APIE KARNAVIČIAUS OPERAS

Sukako 75 metai nuo J. Kar 
navičiaus gimimo ir ta proga 
A. Kalinauskas 20(651) „Lit. 
ir Menas” laikraštyje rašo apie 
dvi J. Karnavičiaus operas — 
Gražiną (A. Mickevičiaus te 
kstas) ir Radvila Perkūnas 
(B. Sruogos žodžiai). Ką gi, 
gerai jeigu prisimenamas mi 
ręs kompozitorius, kuiis para 
šė dvi lietuviškas operas. Jos 
abi ėjo Nepr. Lietuvoje, kurion 
J. Karnaviičus atsikėlė iš tary 
binio „rojaus”. Deja, Kalinaus 
kas, klastodamas faktus, užsi 
puola „buržuazinę Lietuvą”. 
Tiesa, kad joje nebuvo viskas 
tobula ir buvo netinkamų ir ne 
reikalingų dalykų, bet... tuo, 
kuo Kalinauskas kaltina N. 
Lietuvą, kalta „tarybinė". Ir 
kokiu tikslu Kalinauskui plus 
ti N. L-vą, jeigu Kalinauskas 
žino, kad dabar toje pačioje 
srityje yra daug blogiau.

O kad J. Karnavičiaus muzi 
ka nėra visai originali, kad ji 
ypač stipriai seka rusų kompo 
zitorius, tai ir pats Kalinaus 
kas pripažįsta. Tai ko jis šiau 
šiasi ir burnoja?

DAINŲ ŠVENTĖS BE 
ESTRADOS

Lietuvos okupantas giriasi 
ir pagyras pučia apie nepap 
rastus laimėjimus. Tuo tarpu 
pasirodo, kad net estrados dai 
nu dienoms nepastato, nors 
tas pastatymas tekainuoja tik 
tai kapeikas .

Visai suprantama, kad mu 
zikai dėl to negali nurimti. 
Štai kompozitoriai — B. Dva 
rionas, K. Kaveckas, j. Šve 
das ir St. Vainiūnas, kaip stam 
biausi ir tvirčiausiai sovietinė 
je jerarchijoje įleidę Šaknis, iš 
drįso paskelbti viešą laišką su 
antrašte — „Pastatykime Vin 
gyje estradą dainų šventei”, 
kuriame taip rašo:

„Iki šiol dainų šventės vy
ko „Spartako" stadione, kuris 
tokiefns didingiems poreikia 
ms yra per mažas ir jo laiki 
nas pritaikymas dainų šventei 
sudaro nemaža vargo ir išlai 
du. Be to, stadionas neturi tin 
karnų akustinių sąlygų ir dėl 
to labai nukenčia dainų šven 
tės didingojo choro skambe 
sys. Latviai ir estai šiam rei 
kalui yra pasistatę specialias 
estradas, kurias sėkmingai pa

naudoja ir kitiems masiniams 
fiarengjimams: parodoms, ap 
žiūroms, koncertams ir t. t. 
Tokią estradą buvo numatyta 
pastatyti ir Vilniaus mieste — 
Vingio parke. Ten yra tinka 
ma aikštė, kurią iš visų pusių 
gaubia gražus miškas.

Mes manome, kad nereikia 
pamiršti ir kultūrinių pastatų. 
Vilniaus miestui būtinai reikia 
dainų šventės estrados. Pra 
džiai Vingio parke paruošti vie 
tą užtektų tiktai dainininkams 
ir šokėjames. Pastačius dainų 
šventei estradą, galėsime ne 
tiktai ruošti pilnavertes dainų 
šventes, bet įkvėpsime gyvy 
bės ir Vingio parkui, nes ten 
bus paruošta vieta Įvairioms 
masinėms šventėms ir darbo 
žmonės galės gražiau praleis 
ti laisvalaikį.

Mes tikime, kad Vingio par 
ke bus dar šiais metais pradė 
ta statyti estrada dainų šven 
tems”.

Tikėkite, vyručiai, jei jūs 
dar esate naivūs, jūsų okupan 
tas neišmokė būti paklusniais. 
Jūs dar nepažįstate „socialist! 
nio realizmo’ , — kai pagyven 
site dar ilgiau, tada gal pama 
tysite, kad jūssų balsas „dan 
gaus” nesiekia... Tenkinkitės 
Spartako stadionu ir džiauki 
tės, kad dar tiek okupantas 
duoda... Ir tikėkite, kad estra 
da tikrai bus, kai Lietuva bus 
laitfva demokratinė respubli 
ka.

Gegužės 16 d. dainų ir šokių 
šventė įvyko. Kaip sovietinė 
spauda rašo, joje dalyvavo apie 
10.000 dainininkų, šokėjų ir 
orkestrantų, bet senoje vieto 
je ir senomis sąlygomis. Jokia 
estrada, kaip pageidavo kom 
pozitoriai, nei pradėta nebu 
vo...
• Šekspyro kūrybos trijų to 
mų rinkinys leidžiamas Lietu 
vos Grožinės literatūros lei 
dyklos bus pirmas tokio masto 
šio autoriaus raštų leidinys lie 
tuvių kalba. Jame bus; „Ham 
lėtas”, „Otelio”, „Romeo ir 
Džiuljeta”, „Karalius Lyias’ 
ir kt., taip pat dalis istorinių 
sonetų.
• Lietuvių kalba jau išleista 
daugiau kaip 900 rusų groži 
nės literatūros knygų. Lai vis 
pataikavimas Lietuvos okupan 
tui.
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RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

I
Vietoj rašymo - pasikalbėkite 

su savo artmaisiais!
Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. L 

Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias ji; 
jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.

Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūž tarną;;: 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.

Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 
namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $6.59. ■ ;

HI-HI RECORDING STUDIO

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. East, z:Montreal, P. Q. LA 6-7521.

M. MAČIUKAS I
VYRIŠKŲ IR I* 

MOTERIŠKŲ ROBŲ |

SIUVĖJAS |
AUGSTOS KOKYBĖS J 

RANKŲ DARBAS J
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

79 ir 81 St. Zotique St. E., I 

Tel. CR 7 0051. MONTREAL. *
%

| A. NORKELIŪNAS į
$ Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

| VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. J

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique^
| Montreal 36, Que. Tel. RAyxnond 7-3120.
$ 12 metu patyrimas.
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MŪSŲ W SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

J. P1PYNĖ BĖGIME LAIMĖ JO PIRMĄ VIETĄ
Atrodo, kad mūsiškis J. Pi 

pynė gerokai susiėmė (ueno 
rėdamas sulaukti diskvalifika 
cįjos, kurios „auka” tapo A. 
Saunoris ir R. Paškevičius) ir 
pradėjo stipriai treniruotis, 
gan aktyviai įsijungdamas ir j 
‘lengvosios atletikos varžybas. 
Gal tam akstinu yra tarpvals 
tybinės runtgynės JAV — So 
vietų S-ga ir kartu pamatymas 
.Dėdės Šamo žemės, gal lietu 
viškoji ambicija buvo užgau 
•ta rusų trenerio, kuris dai pa 
vasarį pareiškė, kad J. Pipy 
nė turi save stipriai į rankas su 
imti, daugiau drausmes įgy 
ti... Vienu žodžiu lietuvis paro 
dė rusams, kad jis šiuo metu 
yra stipriausias visoje Sov. S- 
goje vidutinių nuotolių bėgi 
Įkas, atsiekęs gerus laikus 1,5 
'km ir 3 km bėgimuose ir štai 
vėl Maskvoje 5 km krose ūžė 
mė pirmą vietą labai geru lai 
ku — 14 min. 38,6 sek. Šis, vi 
sos Sov. S-gos krosas, buvo 
Maskvoje, dalyvaujant geriau 
siems bėgikams. Iki ketvirto 

dar nebuvo 
tūkstan 
markiai

posverimu

JDfilUD'iROm'

km nugalėtojas 
aiškus, tačiau likus 
ciui metrų, mūsiškis 
atsiplėšė nuo esto Piarnakivi 
lir pirmas palietė baigmės juos 
telę, palikdamas rusą Ržyšči 
pa (jis 3 km kliūtiniame bėgi 
jne pasaulyje yra ketvirtoje 
vietoje) už savęs 8 sek.

Kiti lietuviai, dalyvavę šia 
jne krose, užėmė tokias vietas: 
500 m mergaičių A. Juknaitė 
buvo šeštoji (pirmame užbėgi 
Ine), o I. Patamsytė —- antro 
Ji. Jaunių grupėje 1000 m bė 
girną pirmas baigė Kauno 
XIII vid. mok. mokinys V. Jo 
mušas, o moterų grupėje, ne 
■dalyvaujant F. Karaliūnaitei, 
geriausiai pasirodė klaipėdietė 
A. Ringytė.

Po šio laimėjimo Maskvoje 
J. Pipynė beveik Užsitikrino 
sau laivakortę į JAV. Rungty 
pės numatomos Filadelfijoje.

APIE KREPŠINĮ
Prieš Europos krepšinio pir 

poenybes Turkijoje, (Jas laimė 
jo Sov. Sąj.) Vilniaus „Spor 
tas“ davė plačią apžvalgą iki 
šiol turėtų Europos pirmeny 
bių, nevengdamas paliepti ir 
.N. Lietuvos atsiekimų, įdėjo 
net dvi nuotraukas iš 1939 m. 
pirmenybių rungtynių tarp Lie 
ttivos ir Estijos rinktinių. Štai 
ką Sportas rašo: „Nors ši 
glausta apžvalga neturi tiks 
.10 komentuoti ir vertinti aiški 
aus pirmenybių momentus, vis 
tik pakeliui, kai kurias pasta 
bas reikia padaryti. Pribrendo 
jau reikalas aiškiai ir teisingai 
apibrėžti bei įvertinti Lietuvos 
krepšininkų pasirodymus Euro 
pos pirmenybėse 1937—1939 
m. m. Nenai ginėdami čia gi 
liau šio klausimo, bei palikda 
mi galimybę tai vėliau padarj 
ti plačiai ir įvairiapusiškai, re 
miantis gausia faktine, doku 
mentine medžiaga, dabar teap 
siriboejme keliomis pastabo 

mis. Šie klausimai labai svar 
bus Lietuvos sporto istorijai, 
kultūriniam palikimui pažinti 
ir todėl reikalingi atskiro prin 
cipinio ir dalykiško nagri-mo.

Tai, be kita ko, gurėtų ii auk 
lėjamosios reikšmes, nes dar 
daug kas 1937 m. ir 1939 m. 
pirmenybių laimėjimus linkęs 
idealizuoti (mano pabraukta 
—K. B.) arba priešingai — 
neigti, menkinti.

Nors krepšinis buržuazinėje 
Lietuvoje (sic! — K. B.) buvo 
pradėtas, kaip minėta, kelti 
dirbtinėmis priemonėmis, ne 
sant masinio, liaudinio sporto 
pagrindo, tačiau pergales Eu 
ropos pirmenybėse turėjo po 
veiki tolesniam Lietuvos krep 
šinio vystymuisi. Jos sukėlė 
krepšinio entuziazmą ir prade 
jo jam tapti Lietuvoje sportu 
Nr. 1“.

Toliau, autorius smerkia lai 
mėjimus, kaip atsiektus nesą 
žiningu keliu, smerkia pačius 
Amerikos lietuvius, dėl jų ta 
riamo patriotizmo ir t. t.

Be abejo, vilniškis Sportas 
nieko daugiau negali patašyti, 
nes rusiškoji cenzūra jam ne 
leistų. Tačiau mes galime drą 
šiai tvirtinti, kad tik dėka Lie 
tuvai, Latvijai ir Estijai šian 
dien rusai skina laimėjimus, 
nes šios tautos išmokino juos 
žaisti krepšini ir būdamos pa 
vergtos, turėjo prisidėti prie 
SS vardo išgarsinimo.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Šio kontinento angliškoji 

spauda, pasigavo AP telegra 
mų agentūros pranešimą iš 
Maskvos, kad į Wimbledono 
lauko teniso turnyrą (neoiicia 
lios pasaulio pirmenybės) bir 
želio 22 — liepos 4 d. d. SS 
siunčia tris žaidėjus, jų tarpt 
jauną, tik septyniolikos metų, 
rusą Tomą Lejų. Šis žaidėjas 
nėra joks rusas, bet estas, pa 
sižymįs stipriu servu ir jau ne 
kartą įveikęs Sov. Sąj. meiste 
rį. Į jį dedama daug vilčių. 
Reikia tikėtis, kad estų veiks 
niai Kanadoje ir JAV, atitai 
sys šią skriaudą tautai.

— Angliškoji viešoji opinija 
smarkiai puola Futbolo S-gą, 

ryšium su jų rinktinės pralai 
mėjimais Pietinėje Amerikoje. 
Sakoma, kad kandidatų rinkti 
nė sudaroma asmenų, kurie 
beveik nieko nenusimano apie 
futbolą.

— Švedijos radijas netrans 
liuos Johansono ir Pattersono 
bokso runtgynių iš New Yor 
ko, nežiūrint, kad prie vyliau 
sybės rūmų susilaukta tūkstan 
čio demonstrantų. Į tą visą 
reikalą įsikišo radio b-vė Pili 
lips, kurios atstovybė Švedijo 
je, numato šias rungtynes per 
duoti per Danijos ar Noivegi 
jos stotis.

Rungtynės įvyksta birželio 
25 d.

— Vokietijos futboio pirme 
nybėse, abiejose grupėse pir 
mauja pietinės lygos atstovai 
— Frankfurt ir Offenbach. 1.1 
ga šiaurės hagemonija tapo pa 
laužta.

— Kanadiškasis futbolas ne 
trukus pradės savo sezoną. 
Šiuo metu, klubai baigia už 
pirkti žaidėjus JAV, o žiūro 
vai — sezoninius biletus. Re 
kordinis biletų skaičius išpirk 
tas Toronte. Hamiltonas ne

Veda sktn. inž. J. Bulota.

SKAUTAMS SEKASI
Inž. architektas A. Tylius, 

kuris prie pat St. Catharines 
turi įsigijęs vieną gražiausių 
rezidencijų su virš 30 akrų la 
bai gražiai išsirangiusios že 
mės — maloniai leido šio kraš 
to skautams įsikurti sau toje 
žemėje stovyklavimų vietą. 
Nurodyta vieta žavinga visais 
atžvilgiais. Ideali net žiemos 
sidlinėjimams. Arti iiaiwei. 
Skautams belieka gerokai pa 
genėti šakas, parauti keliukus, 
pasidaryti tvenkinį ir stovykla 
bus, kaip papaišyta.

Kad mūsų skautų fizinės jė 
gos dar neperdidžiausios, tai 
pagrindinis darbas tenka šiuo 
atveju vadovams. Ir reikia pa 
sakyti, šie vadovai ir jų arti 
mieji darbo griebėsi su tokiu 
entuziazmu, kad stovyklos pa 
ruošimas eina jau net prie ga 
lo. Atrodo, nespės dar išsi 
skleisti visi čia gausių medžių 
lapai, kai skautai susiiinks į 
naują ir nepaprastai giažų bu 
tą. Anksčiau stovyklauti rinko 
si p. Bieliūno ūkyje prie Wel 
lando, dabar turės žymiai ai 
čiau — prie St. Catharines.

Reikalas yra dar ir tas, kad 
St. Catharines patampa skautų 
lyg ir centru, nes Wellando 
skautai kažkaip sušlubavo, pra 
retėjo. Skautų rėmėjai kadai 
se parodę daug ugnies, tary 
turn geso ir užgęso visai. Tuo 
tarpu skautų rėmėjai St. Cat 
barinėje dar niekad nebuvo 
tiek stiprūs, kaip dabar: susi 
organizavę į draugiją, marios 
narių, gausu stiprių garbės na 
rių. Ar Wellandas kartais ne 
gaėtų pasekti šiuo atveju, St. 
Catharines .pavyzdžiu? Juk 
matome, be galo svarbu jauni 
mo neišleidimą iš rankų, šiuo, 
galima sakyti, kritišku jų pei 
silaužimo laiku: į savus ar į 
svetimus. Wellando anxsciau 
puikiai veikę skautai išaugo ir 
išsiskirstė, bet auga marios ma 
žiukų — ar nevertėtų tad suau 
gusiems ateiti jiems į pagalbą 
konkrečiu ir organizuotu bū 
du? Organizuotas rėmimas pa 
rodė puikius rezultatus St. Cat 
barinėje ir Hamiltone, kodėl 
tad nepajudėti ir Weilandui 
šia kryptimi?

Ypač dabar turint net dvi 
vietas stovyklauti keiiolikoį 
mylių atstume!

Būtų begalo malonu matyti 
stovyklavimo metu lietuvybės 
kelyje šios padangės visų šei 
mų vaikus. Kor.

skelbia, tačiau savo stadioną 
jau baigė padidinti iki 23 tūks 
tančių žiūrovų, taigi beveik 6 
tūkst. daugiau, negu anksty 
vesniais metais.

v 
£

VASAROS STOVYKLOS 
JAUNIMUI

Montrealio skaučių-tų tun 
tų vasaros stovyklos įvyks nuo 
liepos 11 iki 19 d. stovyklos 
mokestis yra 2 dol. dienai: 
16 dol. vienam asmeniui visam 
stovyklavimo laikotarpiui. 
Esant šeimoje dviem vaikams, 
mokestis sumažinamas iki 28 
dol., o trims — iki 35 dol. Ne 
turintieji užtenkamai lesų yra 
dalinai arba visiškai atleidžia 
mi nuo mokesčio.

Tėvai prašomi registruoti 
savo vaikus pas stovyklų ko 
mendantus arba bet kur skau 
čių-tų vadovą iki liepos 1 d. 
įmokant 2 dol. registracijos 
mokestį.

Stovyklų komendantai yra: 
skaučių — Ilona Gražytė, skau 
tų — Vincas Piečaitis. Šeimi 
ninke sutiko būti p. Zubienė.

Visas jaunimas, skautai ir 
neskautai yra mielai kviečiami 
stovyklauti. Tėvai, nepraleiski 
me progos leisti savo vaiku 
čiams gražiai praleisti keletą 
dienų gražioje gamtoje.

TORONTO SKAUTŲ-Č1Ų 
STOVYKLA

Šatrijos ir Rambyno tuntai 
šiais metais stovyklaus nuo 
liepos m. 25 d. iki rugpjūčio 
3 d. La Salette, Ont., vietoj, 
pp. A. ir E. Augustinavičių 
ūkyje, apie 90 mylių nuo To 
ronto. Toje vietoje jau dvejus 
metus stovyklauta. Vieta la 
bai graži ir patogi stovyklai, 
nes gražus, sausas pušynėlis 
ir netoli miškas, kuriame bus 
pravesta iškylos ir žaidimai.

į Stovykla kviečiami visi 
skautai-tės nuo 7 metų am 
žiaus. Stovyklos mokestis: už 
10 dienų 15 dol., arba vienam 
asmeniui 1.50 dol. dienai, 
dviem asmenim iš tos pačios 
šeimos 25 dol., trims--30 dol. 
Stovyklaujantieji savaitgaliais 
moka 2 dol. dienai. Norintieji 
vykti stovyklon registruojasi 
pas savo vienetų vadovus, ar 
ba pas D. Keršienę, telef. LE 
6-2781, arba J. Karaziejų, te 
lef. LE 3-8733. Registruoda 
miesi įmoka 2 dol., kūne bus 
įskaityti į bendrą stovyklos 
mokestį. Registracija vykdo 
ma iki liepos 5 d.

Tuntininkai.
• Aukštuolis, jaunas vyras, su 
sidūrus vlatims ties Kaliforni 
ja, nuskendo. Visi jo nelaimę 
nuoširdžiai apgailestauja, nes 
buvo puikus vyras.
• Dail. A. Valeškos 
nio Meno studijoj ir 
tais Čikagos Meno
kompozicinio projektavimo sk 
yriaus studentai studijuos vit 
ražų ir mozaikos meną ir tech 
niką.

Bažnyti 
šiais me 
instituto

LENKAI APIE VILNIŲ
Šiemet suėjo keturiosdešimt 

metų nuo pirmo Pilsudskio 
kariuomenės įžengimo į Vii 
nių. Šią datą — 1919 m. ba 
landžio 19 d. Įvairios lenkų ko 
Jonijos Kanadoje ir JAV atžy 
mėjo minėjimais, lygiai Kaip 
ir spauda, kuri nepašykštėjo 
skaudžių žodžių lietuvių adre 
su.

Mums, lietuviams, nėra r ei 
kalo kreipti daug dėmesio į 
mažų lairkaštelių rašomas įvai 
rias nesąmones, tačiau negali 
ma tylomis praeiti per JAV 
Lenkų Kongreso (mūsiškis A 
LT) oficiozą ,,Gwiazda Polar 
na”, kuris juk ir formuoja gau 
singiausios lenkų emigracijos 
nuotaikas Vilniaus ir lietuvių 
atžvilgiu ne tik JAV, bet ir 
Kanadoje, Pietinėje Ameriko 
je, kadangi ‘šis laikraštis yra 
gan plačiai visur lenkų skaito 
mas. Taigi gegužės 15 d. jame 
ir tilpo (greičiausiai pačios re 
dakcijos) straipsnis, pavadin 
tas „Vilniaus išlaisvinimo ke 
turiasdešimtmetis“. Įdomės 
nes to straipsnio vietas, per 
duodame mūsų skaitytojams 
ištisai, nes labai teisingai sa 
koma, norint su priešu kovoti, 
tenka pažinti ir jo ginklus.

Autoriai savo straipsnį taip 
pradeda: „Vilniaus išlaisvini 
mo 40-mečio minėjimai tapo 
suorganizuoti įvairiuose mies 
tuose, dėka 1-os legionierių di 
vizijos karių, gyvenančių ma 
žaime skaičiuje emigracijoje. 

Tarpe jų išskirtinas gen. St. 
Kopanski, tuo laiku buvęs arti 
lerijos leitenantu. Nėra tai ve 
teranų masės, atsižveligant į 
tai, kad mus jau skiria 40 me 
tų nuo šių istorinių dienų, bet 
dar ir todėl, kad prie Vilniaus 
’išlaisvinimo, atgimstančioji 
Rzeczpospolita, panaudojo ne 
dideles jėgas. Kada Didįjį šeš 
tadienį, 1919 m. balandžio 19 
d. švintant prasidėjo kova, iš 
lenkų pusės į mūšį stojo ulo 
nai, vad. Belinos - Pražmows 
kio, skaitančio. . . 700 karių. 
Išsiuntimas tokio dalinio, di 
delio miesto užėmimui su ke 
liais tūkstančiais sovietų karių, 
nebuvo tačiau lengvabūdiška. 
Pilsudskis žinojo, kad {jojus 
į lenkišką miestą ulonams,, did 
vyriškieji gyventojai tuoj pat 
juos parems. Taip ir buvo. Ka 
riams, padėjo geležinkeliečiai, 
darbininkai iki sekančios 
nos, kada kovą išsprendė 
tininkų batalionai, atvykę 
Lydos pusės. Pirmą kartą 
Kosciuškos laikų, mielas mies 
tas, vėl buvo lenkų rankose”.

Toliau, jau autoriai kalba 
apie Lenkijos žlugimo laiko 
tarpi, čia ašaios liejamos šiais 
tbdžiaiS': „ketvjriču amžiaus 
vėliau, kovos dėl Vilniaus bai 
gėsi kitaip. Visą antrojo karo 
laikmetį, patriotinis miestas 
kentėjo, gindamas Lenkijos 
garbę, su didžiausiu susidomė 
jimu sekdamas lenkiškos ka 
(riuomenės kovas vakaruose. 
Lenkams lakūnams Anglijoje, 
Vilniaus lenkės persiuntė vė 
liavą su daug sakančiu įrašu. 
meilė reikalauja aukos. Hitle 
rinė okupacija ėjo prie pabai 
gos. 1944 m. liepos 7 d. Kraš

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

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

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

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

Montreal — LA 6-7521.
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die 
pės 
nuo 
nuo

to Armijos (Armja Krajowa) 
daliniai, vadovaujami pulk. 
Vilko-Krzyžanowskio, pradėjo 
kovas dėl Vilniaus. Kova tru 
ko visą savaitę, nes vokiečiai 
atkakliai gynėsi. Be lenkų, A
miestą puolė stiprūs Raudono .1
sios Armijos daliniai, kuiic vė 
liau pradėjo lenkų karių nu 
ginklavimą. Stalino įsakymu, 
jie buvo išsiųsti į Sibirą ir vien 
tik todėl, kad išdrįso kovoti po 
lenkiška vėliava. Tačiau liepos 
14 d. Krašto Armijos vadas 
dar buvo getų minčių u galvo 
senos, nes per radiją i Varsų 
vą pranešė: Miesto lenkišku 
mas muša į akis. Pilna mūsų 
karių. Priešlėktuvinės apsau 
gos tarnyba — lenkiška. Ligo 
ninės perpildytos, visos lenkiš 
koše rankose. Fabrikuose ir 
įmonėse kuriasi komitetai i 
lenkiškoji savivalda. Adminis 
tracinė valdžia netrukus pasi A 
rodys. Lietuvių nėra”.

Laikraštis, priminęs dabar 
tinę okupaciją, sako, kad Vii 
niaus byla nebus niekuomet 
pralaimėta, jeigu lenkų tauta 
nepamirš, kad Vilniaus kraš 
tas, tai dalis jos tėvynės. Savo • 
straipsnį laikraštis baigia šiais 
sakiniais: „žmones galima api 
plėtši, išvežti gyvuliniuose va 
gonuose į Sibirą, tačiau gimti 
nės negalima. Negalima per 
transportuoti Aušros Vartų, 
Katedros, Rasų kapinių, pi 
lies kalno, nei Vytauto pilies 
Trakuose. Tėvynė nestovi 
ant ratelių. L.enkų tauta turi 
visomis išgalėmis siekti tos die 
nos, kada okupantas vėl turėtų 
grįžti prie Volgos krantų, o 
prie Nemuno ir Neries ir to 
liau, kaip ir šimtmečiais, vėl 
gyventų lenkai, lietuviai ir, gu 
dai”.

Kaip matome, Lenkų Kong 
r esąs JAV yra taip pat užsi 
krėtęs imperializmo dvasia ir 
skiepija ją plačiose lenkų emi 
rgantų masėse, siekdamas bū 
simą Lenkiją įkurti nuo jūros 
iki jūros ir po savo „švelniu 
sparnu” paimti įvairias tauty 
bes. Dalinai, tai yra vien tik 
svaojnės, tačiau kad mums rei X 
kia budėti ne tik Vilniaus rei > ? 
kalu, bet ir visos Lietuvos iš 
mūsų pietų kaimyno — lenkų 
pusės, tai yra faktas. Jie yra 
labai įtakingi šio kontinento 
valdžios sluogsniuose ir savo 
atsišaukime Čikagoje, jų kara 
liaus Zigmanto Augusto var 
do S-ga viešai pareiškė, kad 

Nukelta j 7-tą psl.

'«

BELLAZZI- LA M Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., V iiie Lašale.

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

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. MYLĖ
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

II v£

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

&

ME7-6727

DE LUXE DRY CLEANERS)
117—6th AVENUE, LACH1NE J I

Sav. P. RUTKAUSKAS

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

r

:i:

BAI TIC
Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č 1 U L I S 

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

Lietuviams nuolaida. *
Adresas: 547 Lafieur Str., Ville LaSalle,

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

-
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HAAALftLTOM
HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS 

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame visus N 

L narius Į pirmąjį visuotinį me 
tinį nariu — akcininkų susirin 
kimą, kuris įvyks 1959 m. bir 
želio 21 d., sekmadienį, Lietu 
vių Namų Delta kino salėje, 4 
vai. po pietų šiomis dienotvar 
kėmis:

H ai ml tono LN Fondo susi 
rinkimo dienotvarkė

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimas.
3. Fondo V-bos iždininko pra 

nešimas.
t' " \etuviu Namų Fondo orga
X 4cijos likvidavimai.
5. LN Fondo lėšų paskirsty 

mas.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Hamiltono Liteuvių Namų Ak 
cinės Bendrovės susirinkimo 

dienotvarkė.
1. Susirinkimo atidai ymas.
2. Susirinkimo p-ko ir sekreto 

riaus rinkimas.
3. Praėjusio visuotinio narių 

susirinkimo protokolo pri 
ėmimas.

4. Mandatų komisijos praneši 
mas ir naujos rinkimas.

5. LN Akc. B-vės V-oos pra 
nešimai: a) Pirminimto, b)

A. L I O D 2 I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton.

f 't
I

i

g
i

C 
t

Reikalų vedėjo, c) Iždinin 
ko.

6. Kontrolės K-jos praneši 
mas.

7. Apyskaitų priėmimas ir 
sąmatų ateinantiems fiska 
liniams metams tvirtini 
mas.

8. Akcijų vertės jas parduo 
dant nustatymas.

9. įstatų §§ 29 ir 64 pakeiti 
mas.

10. Valdžios pripažinto kontro 
lieriaus samdymas.

11. LN Akc. B-vės V-rios rin 
kimas.

12. Kontrolės K-jos rinkimas.
13. Klausymai ir sumanymai.

Labai prašome visus narius 
būtinai susirinkime dalyvauti. 
Taip pat maloniai kviečiame 
ir visus kitus lietuvius į ši su 
sirinkimą atsilankyti.

Valdyba.
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

visi vykstame į vilniečių Joni 
nes Merritton miestelyje, kur 
programą išpildo Čiurlionio 
ansamblis. Salė yra lapai dide 
lė, nes laukiama daug svečių, 
kadangi Čiurlionio ansamblis 
Kanadoje jau seniai yra gastro 
liavęs. Po konceito bus Šokiai 
prie geros Vyt. Babecko muzi 
kos.

Kartu, rengiamoje sporto 
šventėje, vietos Kovo jaunių 
krepšinio, moterų krepšinio ir 
vyrų lauko teniso komandos iš 
vyksta rungtyniauti su 1 oron 
to ir Ročesterio sportininkais. 
Sporto rungtynių pradžia 11 
vai. ryto, o koncerto 6 vai. pp.

KATALIKŲ VYSKUPIJOS 
vajuje Hamiltono lietuviai ka 
talikai laike dvejų metų past 
žadėjimais pasirašė įnešti 13. 
000 dol., nors vyskupija pagei 
davo 20 tūkst.

VIETOS DIENRAŠTIS 
atžymėjo P. Tautvaišos laimė

NIAGAROS PUSIASALYJE, MERRITTON E, 
šiais 1959 metais birželio 20 dieną šeštadienį,

Penkmečio Sukaktuvinėse JONINĖSE —
— Pavasario JAUNIMO Šventėje 

matysime ir girdėsime žilą Lietuvos senovę: Krivių Krivaičių kanklių garsus, vaidilutes ir jų maldą ir visą garbės ir didy 
bės skraiste pridengtą Lietuvos praeitį. ,Tas viskas įsikūnys

LTM ansamblyje ”Č I U R L I O N1 S"
Programoje: 11—3 vai. sporto varžybos.

6 vai. vakaro koncertas. Atliks Čiurlionio ansamblis ir solistės Al. Stempužienė ir J. Krištolaitytė.
Po to šokiai su įspūdingais paįvairinimais.

Muzika Vyt. Babecko. Vieta: MERRITTON COMMUNITY CENTRE HALL.
Park Ave., Merritton, Ont. (prie St. Catharines).

TAUTIEČIAI, — PAVASARĮ - VISI KELIAI VEDA MU3 Į JlAS IŠKILMINGAS JONINES !

VKLS St. Catharines Skyrius.

I TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
i Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš S; 
« 7% iki 50% turto vertės. «•
| Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa. |; 
» Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. «;

vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus £ 
| įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 |;

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. & 
« Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ?!

St CATHARINES, Ont.

BRANGŪS ČIURLIONIEČIAI, 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME JUS BIRŽELIO 20 D. 

ATVYKSTANČIUS Į ST. CATCHARINES.

B-NĖS VALDYBA.

Įvairūs siuntiniai
Į 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.

10 kg cukraus . . . .$13.22
10 kg taukų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto ..........$31.94

20 kg cukraus . .$21.85
20 kg taukų ..........$39.60
20 kg ryžių ...........$24.45
20 kg sviesto .........$53 45

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

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

į Europą ....$175.00 j 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 ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

549 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. J A 3-6686 
ponia V. Juraitis.

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais ,kt£° ® v* 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALOZA

tą pirmą vietą Čikagos šacinna 
tu pirmenybėse. K. B.

SOCIALDEMOKRATŲ 
(SUSIRINKIMAS

Gegužės 24 d. Juozo Stori 
kaus namuose, 70 Garside Av. 
N., įvyko Hamiltono liet. soc. 
demokr. skyriaus susirinki 
mas. Susirinkime buvo aptarti 
visi skyriaus einamieji reika 
lai ir kitkas. Kadangi Hamil 
tono soc-dtm. dalyvauja Ka 
nados lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, tai nariai buvo pa 
prašyti aktyviai dalyvauti KL 
B Kr. T-bos rinkimuose. Ha 
miltono soc. dem. tikisi, kad 
naujai išrinkta KLB Kr. T-ba 
eis tikru keliu ir bus demokra 
tinių principų saugotoja.

Dalyvavęs susirinkime.

PADĖKOS
Mūsų dvidešimt penkerių 

metų vedybinės sukakties ne 
tikėtai mums suruošto pobūvio 
proga, mes nuoširdžiai deKoja 
me A V par. Kleb. Tėvui J. Bo 
revičiui, SJ, Tėv. J. Aranaus 
kui, SJ, Tėv. St. Kulbiui, SJ, 
Pp. E. ir J. Kardeliams, Pp. I. 
ir K. Rimkevičiams, Pp. A. ir 
V. Zubams, Pp. B. ir J. Luko 
ševičiams, P-lei A. Kavaliūnai 
tei ir Pp. L. ir J. Bulotams 
— už nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Pp. A. B. Jungmeistenams 
ir A. J. Burbams — už šio po 
būvio suruošimą.

P-lei T. Stankūnaitei, p-lei 
J. Rimkevičiūtei, p. E. Marti

I. _ IT A III? $ naitienei, p. L. Leipienei—už 
A.. it/. lVi.Clx.7Y vfU lt/ v malonų svečių vaišinimą.

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras J? 

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

330 Bay Street, X 
TORONTO 1, Ontario. §

K XK

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Nolaras
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K w— ■ u

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Mus savo atvykimu pradžių 
ginusius: broliui ir švogeriui 
F. Mackevičiui iš Chicagos, V. 
Slidžiauskienei iš Bostono; p. 
I^. Bieliauskaitei iš Toronto, 
p. Z. Slidžiauskaitei ir p. C. 
Schriber iš New Yorko.

Ir visiems mieliems tautie 
čiams (gaila, dėl jų gausumo, 
neįmanoma čia visų išvardin 
ti), kurie savo atsilankymu ar 
kitokiu būdu yra prisidėję prie 
šio pobūvio malonaus praleidi 
mo.

Jūsų visų nuoširdumas ir do 
vanos, mūsų taip reikšmingos 
sukakties proga, mums yra ne 
paprastai malonus ir su dėkin 
gurnu bus pi įsimintinas įvykis 
likusiame mūsų bendro gyveni 
mo kelyje. Jūsų V. ir K. Ottai.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4 3608
l'RALO BARAI

DHAIIDIMO
4 G E N T 0 U A 

83 We»lnw>reh*d Ar*.
Toronto, Ont. 2

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ST. CAT 
KARINES SKYRIAUS

Inofrrnacija apie Jonines ir kelionę 
ti žemėlapius programų leidi 
nėlyje ir laikraščiuose.

Šventė tęsis visą dieną, 11 
vai. prieš piet sporto varžy 
bos, vakare 6 vai. LTM Č1UR 
LIONIO Ansamblio koncer 
tas. Liaudies dainos, solistės 
Al. Stempužienė ir J. Krišto 
laitytė ir kanklių muzika. Ati 
daromąjį žodį taria Pasaulio 
Lietuvių B-nes pirm. J. Matu 
lionis. Po koncerto pasilinks 
minimas „Aido“ garsuose, vad. 
Vyt. Babecko. „Laimes šuli 
nys“ ir valgių bufetas veiks 
nuo 12 vai.

Tik primename, kad koncer 
to pradžia punktualiai 6 vai. 
vakaro, todėl mielus svečius 
maloniai kviečiame atvykti 
punktualiai, norint pilnai iš 
klausyti koncertą. Lietuviai 
paprastai mėgėjai vėliau pradė 
ti ir vėliau užbaigti. Šį kartą 
nuoširdžiai kviečiame ir prašo 
me: pradėkime laiku ir skirtą 
laiką pilnai išnaudokime. 
VKLS St. Catharines Skyrius.

Kaip jau buvo skelbta spau 
doj, birželio 20 d. vilniečiai 
penkmečio sukaktuvines Joni 
nes rengia visai naujoje vieto 
je, Merrittone, nes čia yra salė 
daug didesnė ir tinkamesnė 
sportui ir koncertams. Juk 
kviečiantis ansamblį, kaip 
ČIURLIONIS, turėjome pasi 
rūpinti tinkamas patalpas. Vie 
na iš geresnių ir tinkančių pa 
talpų suradome prie St. Cat 
barines, 9 milios nuo Niaga 
ros, MERRITTON COMMU 
NITY CENTRE 
Ave., Meritton,

Nors ir nauja 
surandama gan 
grindinis kelias Merritloną pa 
siekti yra Q. E. HWY (Eliza 
beth autostrada).

Važiuojant iš Toronto bei 
Hamiltono prieš pat Wellando 
kanalo pakeliamąjį tiltą, kur 
žalioje lentoje yra užrašas „H 
WY West St. Catharines' , 
sukti į dešinę į 8 kelią*) ii pra 
važiavus kapines prie pirmu 
šviesų, kur žalioje lentoje yra 
užrašas „MERRITTON“, suk 
ti į kairę į Harzel Rd. Pa važia 
vus apie mlyią Harzel Rd., 
prie geležinkelio sukti į kairę t 
College St. ir ten tuoj matysis 
aikštė su maudymosi basei 
nais, teniso aikštėmis ir saiė. 
Prišakyje salės plevėsuos Ka 
nados ir lietuvių tautinės vė 
liavos.

Važiuojant nuo Niagara 
Falls, tik pravažiavus kanalo 
pakeliamąjį tiltą, kur žalioje 
lentoje užrašas „HWY 8 Wc 
st St. Catharines“, sukti į de 
šinę ir apačia highwes tilto 
įvažiuojama į tą patį 8 kelią, 
toliau vaduotis kaip anksčiau 
buvo nurodyta, nuo ženklo*).

Važiuojant iš HWY 20 pri 
mename, kad pačiam Merrit 
tone geležinkelio tiltas uždary 
tas, todėl patogiausia bet ku 
rioj vietoj įvažiuot į Q. E. H 
WY ir važiuot anksčiau nuro 
dytu keliu. Prie to prašom sek

HALL, Park 
Ontario, 
vieta, bet ji 

lengvai. Pa

• Dr. Česlovas Masaitis dės ..y 
Delaware universitete ir dirba 
Baliskitos Tyrimų laboratori .- 
jose Aberdeen Prooving Gi o 
und, Md.

LENKAI APIE VILNIŲ...
Atkelta iš 6 psl.

lenkų tauta, lygiai kaip ir ame 
rikiečiai lenkiškos kilmes, nie 
kuomet ir niekada nepnp:i;*i 
ns rytinį Lenkijos žemių u/.gro 
bimo, o pati Lenkija, vakaruo 
se atsirėmusi į Oderio n Nei 
sės upę, bus tvirta užtvara 
prieš rusiškąjį ir vokiškąjį bu 
perializma. Be abejo, tokios 
atsikūrusios Lenkijos riboje, 
busimieji imperialistai, 1 >’ai 
numato vietą ir lietuvių t£u 
tai, paimant ją taip pat j h. vo 
globą... Teisingai sakoma, kad 
lenkas poezijoje yra politikas, 
o politikoje romantika-.

K. Baronas.
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BAISIOJO BIRŽELIO MI 

N ĖJIMAS MONTREALYJE
AV bažnyčioje, pamaldų me 

tu Tėvas Kulbis, SJ, pasakė 
dienai pritaikytą pamokslą, o 
pamaldos baigtos Ttutos Him 
nu.
praėjusi sekmadienį, vadovau 
jant latviams, šiemet buvo kuk 
lūs, nes apsiribojo vien susibū 
rimu Dominijos skvere, prie 
nežinomojo kario kapo. Latvių 
kalbėtojas angliškai padarė 
įvykių apžvalgą ir aiškinimą. 
Po to trijų Pabaltijo tautų— 
estų, latvių ir lietuvių -— mer 
gaitės, pasirėdžiusios tautiš 
kai, padėjo gyvų gėlių vaini 
ką prie nežinomojo kario pa 
minklo. Tada iš eilės kalbėjo 
visų tautų atstovai kiekvienas 
savo kalba. Lietuvių vardu kai 
bėjo Seimelio Prezidiumo pir 
mininkas J. Malaiška. Po kiek 
vienos kalbos sugiedoti tauta 
niai himnai.

Prieš minėjimo dieną „Sta 
re” buvo įdėtas Latvijos kon 
šulo p. Tomsono straipsnis 
apie 1941 metų Rusijos smur 
tą prieš Pabaltijo tautas ir tu 
kstančių jų prievartini išveži 
mą ir Sibiro katorgas, kur jų 
daugumas buvo numarinta kan 
kinimais, badu ir šalčiu, nežmo 
niškose sąlygose. O sekmadie 
nio minėjimas buvo nufilmuo 
tas televizijai 
tas spaudai.

JONINIŲ 
ruošiama pp. 
prie La Plaine, kur vyko ir 
praėjusią vasarą. Gražus miš 
kas, platūs pievynai, upė ir tt. 
sudaro geras gamtines sąlygas 
papiknykauti. Bus Joninių lau 
žas, muzika, šokiai ir bufetas. 
Visi kviečiami atsilankyti Se 
kančiarne NL nr. bus plačiau 
parašyta.
• Pp. Leknickai išsikėlė atosto 
gauti Į savo vasarnamį prie 
Golden Lake.
• Tuokiasi Elena Sabatavičiū 
tė ir Povilo Gurklio sūnus. Jie 
ms buvo surengta priešvestu 
vinė staigmena.
• Aldona Morkūnienė, po dide 
lės nelaimės, yra liogninėje ir 
tiria sveikatą Dr. E. Andru 
kaičio žinioje.
• Pp. V. Vilimai, kurie ruošia 
si į JAV, jau išsikėlė iš Verdu 
no ir paskutines dienas laukia 
vizos.

ir nufotografuo

GEGUŽINĖ
Girinių iannoje,

SP B-VĖS „NEPRIKLAUSO 
MA LIETUVA” 

valdyba šeštadienį posėdžiai! 
dama svarstė spaustuvės plėti 
mo ir mašinų užpirikmo klau 
simus. Tuo tikslu yra nustaty 
tas ryšis su New Yorku, kur ti 
kimasi nupirkti naujų mašinų. 
Dabar vyksta pasitarimai.

Papildomai pranešama, kad 
B-vės valdyba šiems metams 
palikta ta pati.

Nusistatyta multiplikuoti ir 
visiems nariams išsiuntinėti 
B-vės įstatai, kurie pi įimti vi 
suotiniame susirinkime.

Nutarta kviesti tautiečius dc 
tis Į B-vę ir paremti Mašinų 
Fondo vajų, nes spaustuvės plė 
timui reikalingos naujos maši 
nos.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienj, birželio 13 d. A. 

V bažnyčioje susituokė Onute 
Salalytė ir Edvardas Augūnas. 
Šliūbą davė ir pamaldas laikė 
Klebonas T. J. Borevičius, S 
J. Kadangi abu jaunavedžiai 
yra A V parapijos choio daly 
viai, tai choras, pagerbda 
mas savo narius, jų sutuoktu 
vių iškilmėse gražiai giedojo. 
Vestuvės buvo ribotos kuklu 
mu, nes p. Salala dar nėra tvir 
tai pasitaisęs po jį ištikusios 
ligos. Pp. Salalų namuose po 
[šfliutbo buvo gražus subuvi 
mas, kuriame jaunavedžiams 
linkėta laimingo Šeimos gyve 
nimo. Ir NL redakcija nuošir 
džiai jaunavedžius sveikina, 
nes p. Onutė Salalytė yra ilga 
metė NL talikninkė.

Anksičau savaite Barzdeny 
tė Berta ištekėjo už p. Daug 
las. Vestuvės buvo turtingos 
ir gausios svečiais, kmių bu 
vo per 200. Jaunavedžiai gavo 
daug sveikinimų ir vertingų do 
vanų su geriausiais linkėji 
mais.
• Priešvestuvinės staigmenos 
buvo suruoštos skautų ir skau 
Čių Jnai ŠipeTytei ir Algiui 
Kličiui, kurie abu yra skau 
tai; be to, jiems ir skyrium dai 
buvo priešvestuvių staigmenų 
su gražiausiais linkėjimais.

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį 

2 —4 p. m.
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 

šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augŠtas, 11 kamb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

Suite 25—26 &
152 Notre Dame St. E. X

UN 1-8933 S

DANTŲ GYDYTOJAS < 
D r. J. MA LĮSK A ! 
Pacientai priimami iš ' 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

| Dr. R. CMARTiARD 
78 St. Joseph Blvd. W.

I Tel. PL 9958

e0O4&96^9QOeOO06<

i Dr.E. Andrukaitisj
J 956 SHERBROOKE E. S 
ė Tel.: LA 2-7236

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

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

mokinių koncertas, kuriuo bu 
vo pažymėtas ir Studijos dar 
bo dešimtmetis, praėjo darniai 
ir gražiai. Pradedant koncer 
tą, E. Kardeliene kalbėjo apie 
praėjusį dešimtmetį ir piaėju 
sius metus. Ji nesitikėjusi, kad 
tiek ilgai jai teks čia dirbti. Su 
minėjo, kaip ji pradėjo moky 
tojos darbą Montrealy ir pir 
mąsias savo mokines pianistes
I. Šipelytę ir S. Pakulytę pa 
puošė gėlėmis, o pirmoji moki 
nė dainininkė p. Kavaliauskai 
tė, ištekėjusi už p. Sriubiskio, 
išsikėlė į Torontą. Suminėjo, 
kiek kasmet studijoj mokosi 
mokinių. Dalis mokinių yia nu 
ėję į Konservatorijas (V. Že 
melytė, I. Šipelytė ir kt.). Po 
to pristatė naujus savo moki 
nius — Dalią Blauzdžiūnaitę, 
Remigijų Blauzdžiūną, Michel 
le Gingoux, Dalią Šeidytę ir 
Agnę Paškevičienę. Sumine 
jus, kad koncertas įvyksta bir 
želio 13 d., kuri paminėta spe 
cialia lietuvių kompozitorių ku 
rinių programa,pradėtas kon 
certas, trukęs apie dvi su puse 
valandos.

Baigus 
vedėją E. 
įvertinimo 
Seimelio Prezidiumo pirm. J, 
Malaiška, mokinių tėvų vardu
J. Knystautas su p. Barteškie 
ne, KLK Mot. Dr-jos Montre 
alio sk. pirm. p. Zubienė, Iš 
raiškinio Šokio Studijos vedė 
ja B. Vaitkūnaitė' - Nagienė, 
Aušra Lukoševičiūtė, buv. 
mok. Mokytoja ir mokiniai ga 
vo daugybę gėlių, dovanų. E. 
Kardelienė, išėjusi į sceną su 
visais koncerto dalyviais, nuo 
širdžiai padėkojo sveikinusie 
ms, dovanų ir gėlių atnešu 
siemse ir visuomenei už ma 
lonų dėmesį muzikaliam jauni 
mui ir Studijai, kuri kasmet su 
silaukia šilto įvertinimo ir gau 
saus koncerto lankymo; kleho 
nui T. J. Borevičiui už salę ir 
palankumą ir T. J. Aranaus 
kui už koncerto Įrašymą i juos 
telę.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ, 
kuri yra ruošiama š. m. liepos 
mėn. 5 d. pp. Skruibių ūkyje, 
Ponte Fortune vietovėje yra 
tikrai gražioje vietoje. Gražus 

« pušynas Ottawos upės pakran 
tėję suteik atvykusioms šven 
tiška nuotaiką, pavėsi, ramy 
bą ir primins mums Palangą, 
Birštoną, Kulautuvą ir Likė 
nūs.

Įvairi programa, kuri numa 
tomą jaunimui ir senimui, 
sportas ir žaidimai, duos pro 
gos nugalėti ir laimėti vertin 
gų dovanų.

Vietovė yra prie pat Otta 
wos kelio, lengvai pasiekiamo 
nuolat kursuojančiais Montre 
alis-Ottawa autobusais, kas su 
teikia galimybę vietovę pasiek 
ti ir neturintiems masinu.

Šaulių kuopos v-ba jau iš 
anksto primena ir nuoširdžiai 
kviečia aplankyti pirmąją šau 
lių tradicinę gegužinę.
• Tubis Jonas, perkėlus fabri 
kus į Quebeca, ten dirba ir pa 
pildo labai negausią Quobeco 
lietuvių koloniją, kurią tesuda 
ro tiktai keli lietuviai.
• Pp. Kuzaičiai, Aldona n Sta 
sys, pakrikštijo dukrelę Rūtą- 
Virginija-Marija. Ta proga 
svečiams buvo gražios vaišės.

koncertą, Studijos 
Kardelienę sveikino 
it padėkos" žodžiu

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Palaipinės susirinkimai vasa 
ros metu vyks ne sekmadie 
niais, bet kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį vakarais 
Klubo patalpose.

Salė organizacijų susii inki 
mams, posėdžiams, susitarus 
su klubo pirmininku dėl laiko, 
yra duodama nemokamai.

Šokiai klube penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
grojant orkestrui. Papiginti gė 
rimai. Veikia restoranas-užkan 
dinė.
• DLK Vytauto Klube po vi 
suotinių susirinkimų sekreto 
nūs Pr. Šimelaitis priima visų 
laikraščių užsakymus, pienu 
meratą.
• Progres Co., kuri ties 'i erra 
bonne kuria naują koloniją ir 
kurioje daugelis lietuvių nusi 
pirko sklypų, jau sparčiai sta 
tosi. Priešingai „žinovų" nuo 
monei, žemės kainos ten yra pa 
kilusios trigubai ir dabar jau 
sunku jų ten ir gauti.
• LDD Kuopa Montrealyje 
pirmąją gegužinę ruošia liepos 
12 d. ties Barringtonu, pp. Viz 
barų ūkyje, kuris yra kaimy 
nystėje su pp. Lukų kalakutų 
ūkiu.

„N. L.”
NAUJAS TELEFONO

DOminic 6-6220
NR.,

• P. Adomonis A V bažnyčios 
fondui paaukojo 50 dol.
• Sutuoktuvės. Šį šeštadienį, 
birželio 20 d., tuokiasi Ina ši 
pelytė ir Algimantas Kličius.
• Piečaičiai, Zina ir Juozas, su 
silaukė sūnaus pirmagimio.
• Svečiai iš Elisabeth, N. J., 
Ponų Kaminskų šeima, laimin 
ga, kad duktė ir sūnus baigė 
universitetą (sūnus Daktaras 
ir duktė kalbininkė), lankėsi 
Montrealyje, viešėjo pas pp. 
Kęsgailas ir lankė giminaitį A. 
V. kleboną kun. J. Borevičių.
• Graži idėja: V. Mizgaitis Jo 
no Ivanausko gimtadienio pro 
ga jam padarė staigmeną — 
užsakė „Nepriklausomą Lietu 
vą”. Gražus ir sektinas kultu 
rinis pavyzdys.
• Panelė Judzentavičiūtė, po 
puliari montrealietė, pianistė, 
persikėlė Į Toronto, kur yra 
paskirta į valstybinę tarnybą.
• Ponai Kaestii, Šveicarijos 
Gen. konsulas Dr. F. J. Kaest 
Ii su Ponia, pastovūs lietuvių 
kolonijos Montrealyje drau 
gai ir rėmėjai, išvyksta, nes p. 
Konsulas išeina į pensiją.
• Dr. J. Meškauskas u dr. 
Vyt. Vardys 
tas tradicinės 
čiulių išvykos 
Jonyno ūkyje 
d. d.
• Dail. Ada Korsakaitė iš New 
Yorko persikėlė gyventi į Či 
kagą ir dail. A. Valeškos Baž 
nytinio meno studijos pakvies 
ta, pradėjo dirbti prie dekorą 
vimo darbų.

SUTVIRTINIMO
— birželio 21 d. Teiks J. E. 
Vysk. V. Brizgys per 9 vai. 
Mišias. Tą sekmadienį nei baž 
nyčioje 10 vai. Mišių, nei salė 
je 11,30 vai. nebus, kadangi po 
apeigų bažnyčioje salėj ruošia 
mi bendri užkandžiai konfir 
mandams ir jų artimiesiems. 
Parengiamųjų pamokos antra tybos fondui sukelti vajus jau 
dieniais ir ketvirtadieniais 7:15 
vakare. Vaikučių uniformų nu 
statymas saisto visus. Mergai 
čių, jau turinčių sukneles, ne 
didelis spalvos nukrypimas, iš 
anksto susitarus su seselėm, 
leistinas. Suaugusieji, dar šio 
Sakramento nepriėmę, pi ašo 
mi skubiausiai registruotis kle 
bonijoj. Bus susitarta dėl ins 
trukcijų. Konfirmandai patys 
arba padedami jų teveliu, te 
gul raštiškai įteikia seselėm su 
vo pilną krikšto vardą, pavar 
dę, krikšto datą, bažnyčios vai
dą ir. jei Įmanoma, adicsą. Tai 
reikalinga, kad Sakramento 
nriėmimas būtų atžymėtas Kri 
::što registracijos knygoje.

(PPŽ).
PRIS. PAR. VYRŲ DR-JA 

visuotiniame 
ėmė statutą, nustatė nario me 
tini mokestį 2 dol., išsirinko 
metam valdybą: VI. Sonda — 
pirm., A. Dilkus — vicepirm., 
V. Bireta — sekr., J. Žadeikis
— iždin., Vac. Verikaitis — na 
rys; reviz. kom.: P. Regina — 
pirm., M. Bušinskas — sekr., 
J. Krikščiūnas — narys.

(PPŽ).
• Birželinės pamaldos per vi 
są mėnesį Pnsik. bažnyčioj at 
liekamos rytais po 8 vai. Mišių, 
išskyrus sekmadieniais — tuoj 
po sumos, o penktadieniais 7.

SAKRAMENTAS
30 vakarais 8 vai. Mišios pet 
visą mėnesį laikomos už Mišių 
novenoj pavestus tėvus.
• Moterystėn ruošiasi Myko
las Slapšys su Rita Juknevičiti 
te. (PPŽ)
• Padėkime seselėm Įrengti 
Lietuvių Vaikams Namus. Sta

susirinkime pri

vyksta. Jūsų patogumui aukų 
rinkėjai jus aplankys namuose. 
Nesisrnulkykime paty.>. Nenu 
vilkime rinkėjų nei seselių. Pa 
gal išgales duokime su kaupu!
• Jaunimo stovyklavietėj dar 
bu talkino. P. Regina, B. Put 
na, V. Bendorius, J. Baltadue 
nis, V. Balsevičius, A. Čepo 
uis, A. Daukša, P. Grigas, V. ■ 
Gvalda, R. Juozaitis, J. Jar^ 
kas, A. Klimas, L. KrisČiūriŠ^C 
R. Juksevičius, S. Naibutas,
• Aušros jaunučių siovykla 
bus rugpjūčio 1 —16 d. Infor 
muotis klebonijoj. (PPŽ).
• Mirė Vincas Rakštelis, bir 
želio 2 d., sulaukęs 52 metų am 
žiaus. Po gedulingų pamaldų 
Prisikėlimo .bažnyčioje, palai 
dotas birželio 6 d. Park Lawn 
kapinėse. Žmona liko Lietuvo 
je, brolis Bronius Toronte.

v

I
Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

i t 
f 
g V*

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P A R A M A”

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

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

skaitys paskai 
Čikagos LF Bi 
Į gamtą metu 
birželio 20—21

IŠNUOMOJAMAS 
gražus ir patogus kambarys 

Rosemounte.
Teirautis telef. RA 9-6680.

NOTARAS ? PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
JUOZAS BERNOTAS | siuntimus siunčia A. Kavahū

V naite. Siunčia per Angliją ir
B. A., B. C. L. v §ve(jiją į Lietuvą ir kitus So

215 St. James West, § vietų kraštus: medžiagas, odą,
7 augštas. b avalynę, siuv. mašinas, vaistus,

AV 8-3115. y odą, ‘r Siuntiniai garan
tuotai apdrausti.

Teirautis: HU 6-1479.
4599 Montclair Ave., Mtl. 28,

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Parduodama krautuvė, Toys, 
Stationary, Gifts Shop. Metinė 
prekių apyvarta $ 50.000, su 
50% brutto pelnu. Kaina $ 
10.000, nedidelis Įmokėjimas, 
į tą sumą įeina prekės, inven 
torius, remonto dirbtuvėlė ir 
kitkas. Reikalinga 
prancūziškai. Puiki 
gyti gerą prekybą. Skambinti

P. Rudinskui VI
Vakarais HU 1-2957. 

* * *
Praneškite Jūsų problemas, su 
rištas su nekilnojamu turtu — 
tai mūsų specialybė ir įstaiga 
jau pajėgi daugumą jų spręsti.

♦ * ♦
Parūpiname paskolas namams 
be atskiro atlyginimo. Drau 
džiame namus ir visus kitus ob 
jektus nuo nelaimingų atsitiki 
mų, išmokėjimui 6 menesiams.

District Estate Brokels, 
P. Adamonis VI 2-8501.

suprasti 
proga įsi

2-8501.

BALFO CENTRO 
VALDYBA 

savo gegužės 27 d. posėdyje 
svarstė šiuos klausimus:

1. 1959 m. balandžio 19 d. 
buvo nutarta maisto ir medžią 
gų siuntinių tarpininkavimą 
nutraukti dėl visuomenės ne 
pasitenkinimo jų turiniu ir dėl 
komplikuotos jų persiuntimo 
priežiūros. Visuomenei pagei 
daujant, nutarė ištirti naujus 
kelius ir priemones veitingės 
niems siuntiniams sudaryti ir 
tarpininkauti juos pasiunčia 
nt. Apie tai visuomenė bus pa 
informuota. Siuntiniai hetuvia 
ms Į Lenkiją nebuvo sustab

1 dyti.
2. Nutarė ir toliau sena tvar 

ka tarpininkauti dėl vaistų 
siuntimo iš Balfo Centro. Vais 
tų siuntiniai per Miuncheno Įs 
taigą nebuvo sustabdyti.

3. Pirmininkui pasiūlius, nu 
tarta rugpjūčio pradžioje šauk 
ti Balfo direktorių posėdi.

4. Posėdyje dalyvavęs tęvi 
zijos komisijos pirmininkas pa 
reiškė, kad yra gavęs atskaito 
mybės dokumentus ir jų patik 
rinimas vykdomas revizijos ko 
misijoje.

5. Sudarė naują sutartį su 
reikalų vedėju kun. L. Jankum 
tomis pačiomis sąlygomis, tik 
ryškiau nusakant jo, Kaip rei 
kalų vedėjo, teises ir pareigas. 
Sutartis galioja vieneriems me 
tams.

Akivaizdoje šių pozityvių 
Balfo Centro nutarimų ir to 
Didžiojo Tikslo, kviečiame vi 
sus Balfo rėmėjus, skyrių ir

apskričių vadovybes ir Balfo 
direktorius jungtis prie Balfo 
veiklos stiprinimo ir šalpos lė 
šų telkimo. Tik darnus mūsų 
visų jėgų ir minčių teikimas, 
be asmeninių priekaištų, gali 
išplėsti Balfo veiklą.
Pasirašo: Kan. Dr. J. B. Kon 
čius, Abraitis, V. Alksninis, 
A. Devenienė, kun. J. Pakai 
niškis, A. Trečiokas, S, Bre

dės, Jr., S. Lūšys, kun. L./ 
Jankus. »

KITOS ŽINIOS
— Komunistų valdomoje Ke 

ralos provincijoje, Indijoje, ko 
munistų policija atidengė ug 
nį, Į prieš ją protestavusius 
žmones, — yra užmuštų ir su 
žeistų.

— JAV sumažino Lenkijai 
paramą, nes Gomulka Mask 
vos paragintas, burnojo prieš 
Ameriką.

— JAV pianerius nusileido 
iš 20,000 pėdų augščio. Jį vai 
ravo inžinierius.

— Korėjos resp. nutraukė 
prekybinius santykius su Ja 
ponija, kad ji atiduoda Ky 
jos žmones Šiaurinei Koiel

— Venezuela nutraukė dip" 
lomatinius santyikus su San 
Domingo.

i — JAV nuleido pirmąjį ato 
minį raketinį povandeninį lai 
vą.

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augšto* palūkanos. y 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. C L 5-5515

kontraktorius
GURČINAS
Curattenu

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
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

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