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Politinių įvykių savaitė
KOMUNISTAI PROVOKUOJA TREČIĄJĮ 

PASAULINĮ KARĄ
Indijos pusiasalyje, Azijos ry tuose ir pietuose agresija, 

Kuboje provokacija, Tibete sukilimas.

Lietuviškos mokyklos

Kelis metus buvo aprimęs 
zo pavojus. Sovietija per tą 

laiką ruošėsi, kai pirmoji jų ag 
resija Korėjoje, Indokinijoje, 
Graikijoje ir Irane nebuvo sėk 
minga. Pasiruošimai buvo di 
deli. Dabar

SOVIETIJA PASIJUTO 
ŽYMIAI STIPRESNĖ, 

todėl ryžtasi j naują agresiją.
Po atsikvėpimo, pirmieji oan 

dymai buvo nukreipti i Formo 
zą, bet Amerika pastojo kelią. 
Nepatikus Maskvai Kinijos ko 
munistų iniciatyvai, įvyko ap 
rimimas Indokinijoje. Bet

KINIJOS KOMUNISTAI 
NORI PIRMAUTI,

dėl prasidėjo antras bandy 
mas — žygiai j Indiją, Nepalą, 
Butaną, kurie yra Kinijos kai 
mynai, kai Tibetas buvo pasi 
grobtas.

Tačiau čia nesutiko rimto 
pasipriešinimo, todėl įsibrovė 
ir nesitraukia. Nehru, kuris vi 
są laiką kalba apie neutralu 
mą ir taiką, dabar jau prakalbę 
jo apie karą, kurį ruošia komu 
nistai.

Šiaip ar taip vertintum pade 
tį, vis dėlto
ORAS PRADEDA PAKVIP 

TI ATOMINIAIS 
IZOTOPAIS.

Komunistu agresija stiprėja. 
Dėl to padėtis labjau įsitempia 
ties Formoza, Laosu, Vietna 
mu; neramu ir Korėjoje, Bur 
moję, Afganistane ir ypač — 
Indijoje ir Pakistane.

RUSIJOS KARO MINIST 
RAS MALINOVSKIS GRA

SINA ATVIRAI 
atominėmis raketomis Turki 
jai, Pakistanui, Iranui ir Ame

Anapus geležinės uždangos
PASIRUOŠIMAS DAINŲ ŠVENTEI

Kultūros „ministras“ J. Ba 
naitis „Švyturiui" pareiškė:

„Liepos dienomis į Vilnių 
suvažiuos apie 34.000 šventes 
dalyvių.

Dainų šventės dalyviams bus 
pateikta 30.000 nacionalinių 
liaudies rūbų komplektų, bū 

Tautinių šokių ir dainų ansamblio Duquesne University Ta 
mburitzans dalyvė. Žiūrėkite skebimą paskutiniame 

puslapyje.

rikai. Tat Chruščiovo kalbos 
apie nusiginklavimą yra tiki as 
blefas, melas ir apgaulė.
KUBON ATVYKS CHRUš 
ČIOVAS SU ČU-EN-LAJUM.
Juos abudu pasikvietė jų išti 
kimas tarnas Fidel Castro, no 
rėdamas padilginti, ansambly 
je su tais agresoriais, JAV pre 
zidentą, kuiį jie dabar atsidėję 
dergia. Komunistai tą daro ne 
taikos sumetimais.

KITOS ŽINIOS
— Kanados min. pirm. J. 

Diefenbaker lankėsi JAV ir ta 
rėsi su prezidentu Eisenhowe 
riu aktualiais klausimais. Pa 
brėžiamas reikalingumas vie 
nybės. JAV spauda sveikina 
Kanados premjero vizitą.

— Tibete vyksta visą kraš 
tą apimąs sukilimas.

— Pasternako laidotuvėse 
dalyvavo per 1000 asmenų; 
kalbėtojai apgailestavo negalį 
skaityti „Dr. Živago“. Vai 
džia ir rašytojų surogatas ne 
dalyvavo.

— Chruščiovas, susišaukęs 
žurnalistus, plūdo JAV prezi 
dentą ir kalbėjo neva apie nau 
ją nusiginklavimo kontrolę.

— JAV nuneigė Chruščiovo 
teigimą, kad nenori Vokietijos 
sujungimo, o Adenaueris pa 
reiškė pasitikįs JAV.

— Jugoslavijos atstovas Al 
banijoje demonstratyviai išėjo 
iš baliaus, nes buvo įžeista jo 
valstybė.

— Laužant tarptautinį pa 
dorumą, Chruščiovas atsiuntė 
memorandumus trim JAV po 
litikam ryšium su prezidento 
rinkimais Kilo pasipiktinimas 
Chruščiovo tiesiogiu kišimusi 
į JAV vidaus reikalus.

dingų įvairioms Lietuvos etno 
grafinėms sritims: žemaičiams, 
augštaičiams, klaipėdiečiams, 
Vilniaus kraštui, dzūkams, kap 
sams ir zanavykams. (4000 
liks neaprengti?) Joje bus nė 
tik dainuojama ir šokama. Jo 
je dalyvaus ir tarpusavyje var

PABAIGĖ MOKSLO METUS 
kursai išleido aš tuonius abiturientusAugštesnieji

Birželio 4 d. mokslo metus 
baigė Augštesnieji Lituanisti 
kos kursai. Aktas - subuvimas, 
kurį vedė Kursų Dir. Dr. H. 
Nagys, buvo AV salėje. Sumi 
nėjęs, kad šiemet Kursai iš 
leidžia 5-ją laidą. Direktorius į 
garbės prezidiumą pakvietė 
Kursų globėją ir Kult. F-do 
pirm. T. J. Borevičių, KLB 
Kr. V-bos pirm. St. Kęsgailą,
K. F. Įg. J. Rimkevičienė, Lito 
dir. D. Jurkų, Kursų mokinių 
tėvų atstove p. Kudžmienę ii 
kursų mokytojus: B. Lukoše 
vičienę, M. Jonynienę, L. Ba 
rauską, S. Geležiūną, V. Zubą 
ir J. Kardelį. Po to Dir. paša 
kė abiturientams atsisveikini 
mo kalbą (ji bus įdėta sek. N.
L. nr.). Po to kalbėjo veik vis; 
garbės prezid. nariai, pabrėš 
darni Kursų svarbumą ir įver 
tindami baigusiųjų kursus pa 
siryžimą, ištvermę.

Sekamai buvo įteikti atesta 
tai. Veronikai Ambrozaitytei, 
Alvydui Bulotai, Irenai Bur 
baitei, Litai Grybaitytei, Nijo 
lei Gudžiūnaitei, Romai Lietu

Šeštadienines pradžios mokyk las pabaigė 16 mokiniu
Birželio 5 d. iš ryto visi mo 

kiniai dayvavo AV bažnyčioje 
pamaldose organizuotai, su 
tautine vėliava. Pamaldos ir 
pamokslas buvo pritaikyta mo 
kslo metų užbaigimui. O po 
pamaldų — aktas.

P. Bijūnas Tėvų komiteto 
vardu atidarė mokso metų už 
baigtuves ir pakvietė garbės 
prezidiumą. Pirmasis į moki 
nius, kurių susirinko artipilnė 
salė, kalbėjo Klebonas T. J. 
BoreviČius, pasidžiaugdamas, 
kad į mokyklas vis daugiau 
ateina mokinių ir kreipėsi į tė 
vus, kad jie vaikučius leistų 
lankyti lietuviškas mokyklas.

Mokslo metų užbaigimo pa 
žymėjimų išdavimo tvarką ve 
dė Kult. F-do Įgal. J. Rimkevi 
čienė. Pirmiausia gavo pažy 
mėjimus baigusieji šeštad. pra 
džios mokyklas: Rosemounto 
— Donatas Baltuonis, Rita 
Gudžiūnaitė. Dalia Kudžmaitė, 
Violeta Vasiliauskaitė, Janina 

žysis dramos kolektyvai, liau 
dies teatrai, vaikų chorai, liau 
dies instrumentų orkestrai, me 
nines agitbrigados. Koncertuos 
jungtinis liaudies dainų ir šo 
kių ansamblis. Gros jungtinė 
400 žmonių kaimo kapela.

Dainū šventė prasidės hau 
dies meno savaite. Vyks kon 
kursai, parodos. Bus atidary 
ta liaudies meno meistrų dar 
bu paroda. Joje su savo dar 
bais dalyvaus apie 2.000 liau 
dies meno meistrų, o apie 400 
pačių geriausių meistrų ir pa 
tys atvyks į šventę.

Šventės iškilmes užbaigs 
linksmas karnavalas su kaukė 
mis ir deglais, liaudies sąmoju 
mi ir dainomis“.

Taip kalba „ministras“ J. 
Banaitis.

Žinoma,, gerai kad daug 
žmonių dalyvauja dainose, šo 
kiuose, orkestruose ir kad dir 
bamas lietuviškas darbas. Tik 
tai klausimas, kiek tas lietuvis 
kas darbas apteršiamas prie 
vartiniu okupanto brukimu lie 
tuviams brtidu? Kiek „didysis 
brolis“ prievartaują možąjį? s 

Nemaža lietuvių norėjo atsi 
lankyti šiemet vasarą Lietuvo 
je, žinoma, ir dainų šventėje, 
bet... Maskva „laisvai“ Lietu 
vai atėmė teisę priimti turis 
tus.

vninkaitei, Viktorui Lukošiui 
ir Jūratei Sakalaitei. Iš jų tik 
tai Alvydas Bulota yra gimęs 
Lietuvoje, Kaune ir Viktoras 
Lukošius Kanadoje, Montrea 
ly, visi gi-kiti — tremtyje, Vo 
kietijoje.

Visiems baigusiems Kursi; 
atminčiai buvo įteikta po liet, 
baletristikos antologijos kny 
gos. Privačia Dr. J. Mališkos, 
J. Adomaičio ir A. Mylės ini 
ciatyva po knygą įteikta 3-ms 
kursantams.

Dir. Dr. H. Nagys baigiant 
oficialiąją dali, dėkojo kieb. 
J. Borevičiui SJ už visokerio 
pa pagalba, tėvams, kurie pa 
ruošė vaišes ir visiems, kas kuo 
nors Kursams padėjo.

Beje, Direktorius pažymėjo, 
kad šiemet Kursus baigusie 
ms veikė Seminaras, kuriuo 
Kursai pratęsiami. Juose dirbo 
H. Nagys, I. Gražytė, Kun. Bo 
revičius' ir A. Ališauskas.

Užbaigus of. dalį Himnu, se 
kė vaišės, šokiai, rateliai, ku 
riuose vedė šokių mokyt. S. 
Geležiūnas.

Krujelsl^ytė, Irena Kalakaus 
kaitė ir Algis Buika; Aušros 
Vartų — Algirdas Baršauskas 
Irena Baršau.skaitė, Ladas Gi 
riūnas, Silvijja Kuncevičiūtė, 
Raminta Mališkaitė, Stasė Mi 
kalajūnaitė, Rimas Rudinskas, 
Dalia Šeidytė, Alvydas Mališ 
ka.

Po to pažymėjimai išduoti 
visiems perkeltiems į sekan 
čius skyrius.

Kursų Dir. Dr. H. Nagys 
kreipėsi į mokyklas baigusius 
ir pakvietė juos į Augštesniuo 
sius Lituanistikos kursus. Jis, 
be ko kita, suminėjo, kad gra 
žus jau būrys jaunimo lanko 
šeštadienines mokyklas, bet 
yra dar lietuvių, kurie abejin 
gi lietuviškai mokyklai. Ta 
čiau esamoji tėvų, mokytoju 
ir mokinių sąjunga eina tvir 
tyn, įgauna daugiau pasitikėji 
mo, mato aiškią naudą moki 
niams ir todėl didėja viltys, 
kad lietuviškosios mokyklos 
stiprės ir didės.

Himnu užbaigus aktą, vaikai 
buvo gražiai pavaišinti. Pažy 
mėtina, kad 35 vaikų mitinos 
iškepė įvairių kepsnių, kitos ki 
tokiii būdu prisidėjo prie vai 
šių paruošimo. AV mok. mo 
kytojai A. Blauzdžiūnas, kun. 
Kulbis, Sės. Felicija, sės. Celi 
na. E. Gedvilienė ir L. Stanke 
vičus; Rosem.: E. Navikėnie 
nė, kun. Aranauskas, p. Biauz 
džiūnienė, A. Kavaliūnaitė, p. 
Baltuonienė ir O. Gečienė.

Mokslo metai užbaigti gra 
žiai, įspūdingai. Reikia linkė 
ti vaikams gražaus vasarinio 
poilsio, jėgų sustiprėjimo, kad 
rudenį būtų geras ryžtas tęsti 
mokslus, neužmirštant lietuviš 
kos mokyklos.
• Vyt. Sirvydas, turėdamas 2 
sav. atostogų, lankėsi su Ponia 
Montrealy, kur rūpinasi jau 
nesniojo sūnaus vedybomis.
• Šv. Kazimiero parapijos kle 
bonas kun. J. Bobinas sekma 
dien; atlaikė iškimingas pamai 
das savo motinos, M. Bobinie 
nės, 60-ties vedybinių sukak 
tuvių titulu, ta proga prijung 
damas ir svečių pp. Sirvydų 27 
metų sukaktuves.
© Birželio 12 d., esant gražiam 
orui, Montrealio šauliai daro 
iškylą i Prišmanto ūkį. Infoi 
macijoms telef. PO 9-2568.
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NAUJI MONTREALIO LIETUVIŲ AKADEMIKAI

Vitalija Giriūnienė Silvija Pakulytė,
Dantų gydytoja. Antrąja baigusi chemiją.

Aleksandras Vičas Romas Knystautas
Komersantas - ekonomistas. Mechanikos inžinierius.

(Plačiau apie juos žiūrėkite 2 puslapyje).
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N L Mašinų Fondo vajus tę 

siamas. Labai nuoširdžiai pra 
šomi visi skaitytojai ji parern 
ti, nes yra gyvas reikalas spaus 
tuve pertvarkyti. Todėl esame 
labai dėkingi tautiečiams Skai 
tytojams, kurie siunčia tai au 
kų, tai nuperka šėrų (vienas 
šėras 10 dol.). Dabar gauta iš 
šių tautiečių:
Prof. Dr. V. Pavilanis,

Montrealio Universiteto
Profesorius, Montr. $10.00

Petras Adamonis,
District Estate Brokers,
Montreal . .................... $10.00

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJ1 
MAS PER RADIJA 

IŠ WINDSORO
iš CBE radio stoties (banga 
1550) bus šeštadienį, birželio 
11 d. nuo 1 vai. pp. iki 1 vai. 
30 min. Paminėjimas bus per 
transliuotas per daugelį Kana 
dos CBC radio stočių šeštadie 
nį iš ryto nuo 10,30 iki 11 vai. 
Eastern Dalight laiku. Pami 
nėjimas bus visų trijų Pabalti 
jo tautų vardu. Pradžiai lietu 
vių, latvių ir estų himnai, vė 
liau atitinkamos muzikos ir 
dainų, gretai gerai paruostos 
informacijos apie birželio įvy 
kius Pabaltijy 1940 metais.

P. J.

PAVYZDINGAS 
VERSLININKAS

Petras Adomonis,, vedąs 
Montrealyje District Estate 
Brokers tarpininkavimo biznį, 
savo įmonės pelną dalinasi il
su paramos reikalingais lietu 
viais. Iš 1959 metų pelno P. 
Adamonis po 10 dol. paauko 
jo: Montrealio šeštad. mok. ko 
mtetui, Augšt. Lituanistikos 
kursams, Krėvės vardo premi 
jai, KLB Kultūros F-dui, Spor 
to kl. Tauras. Montrealio skau 
tams, AV ir Šv. Kazimiero pa 
rapijoms, Tėv. žiburiams, N. 
Lietuvai; KLB šalpos Fondui, 
Varasio 16 gimnazijai ir Tau 
tos Fondui. Tai yra gražus pa 
vyzdys visiems verslininkams.

P. Voronikaitis,
St. Martin, P. Q.........$20.00
(Neužmirškit užsukti į pui 
kų jo restoraną, nes jis 
pakeliui).

Juozas Rimkus,
Verdun, P. Q............$10.00

Kostas Sagaitis,
Verdun, P. Q..............$10.00

Vladas Pociukonis,
Verdun, P. Q................$20.00
Visiems vajaus dalyviams 

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

AMERIKOS IR KANADOS 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA 

TŲ KONFERENCIJA
Gegužės 28 — 29 dienomis 

Prisikėlimo parapijos patalpo 
se įvyko Lietuvių K. Dem. Są 
jungos konferencija, kurioje 
dayvavo 74 delegatai iš JAV 
ir Kanados.

Paskaitas turėjo dr. K. Šid 
lauskas, Pr. Vainauskas. T. 
Gravrokas, Dr. A. Trimakas 
ir prel. M. Krupavičius, kuris 
aktingai dalyvavo ir disku = 
jose. Savo pranešimus padarė 
ir skyrių atstovai.

Į Centro Komitetą dv 
metams išrinkti: Dr. K. Šid 
iauskas, A'g. Žemaitis, kan. V. 
Zakarauskas, St. Rauckinas, 
Pr. Vainauskas, P. Maldeikis, 
VI. Litas, J. Paskųs, A. Renšvs 
ir K. Pabedinskas. Visi čika 
giečiai.

Į Revizijos komisija St. Al 
šėnas, P. Kliorys ir J. Si.miš 
kis — clevelandiečiai. Garbė*- 
Teisman St. Dzikas, A. Gra 
žiūnas ir St. Lūšys — newjor 
kiečiai.

Po konferencijos, sekmadio 
nį, Šv. Jono parapijos salėje 
ivyko pobūvis. dalyvauian* 
kviestiems svečiams ir organ’ 
zacijų atstovams. Čia ilgesnes 
kalbas nasakė nrel. M. Kruna 
’•’■-’us, Vilko pirm. dr. A. Tri 
makas, dr. K. Šidlauskas ir T. 
M Tujoms. Sol. V. Verikaitis, 
akomponuoiant D. Skrinskai 
tei. nadainavo keletą liaudies 
dainelių; _ __j
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J/EPKIKLAUSSIMA HEWVA’
INDEPENDENT LITHUANIA

f Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištiki.nybę Kai.adai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as /
second class mail, Post Office Department, Ottawa 

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

Redaktorius Jonas Kardelis. 
DOminic 6-6220 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

BIRUTĖ ZALAGAITYTė —KALĖDIENĖ

ŠIŲ METŲ MONTREALIO LIETUVIŲ DIPLOMANTAI
(Jų atvaizdas pirmame šio nr. puslapyje)

Malonu pasveikinti šių metų Montrealio lietuvių diplo 
mantus ne tiktai sėkmingai bai gusius augštąsias Montrealio 
mokyklas, gavusius augštojo mokslo specialybes, bet ir kaip 
veiklius lietuvius. Visiems baigusiems linkime sėkmės savo 
specialybės pašaukime ir taip gi būti veikliais ir savo tauty 
bės veiklos baruose.

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Baisusis Birželis
ir 

MŪSŲ PAREIGOS
Baltijos aukso krantai pa 

sruvo krauju ir ašaromis. Dar 
nenudžiūvo ir nenudžius grei 
tai, nes Nemunėlis kasdien at 
neša vis naujų, graudesnių, 
skaudesnių. Va, tik vienos, va 
dinkime ją „Ąžuolo“ šeimos 
drama.

Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą buvo dešimt Ąžuolų vie 
noj vietoj. Tėvai ir vaikai. Sū 
nūs Vytautas tranavo Lietu 
vos kariuomenėje, mergaite pa 
sišvente Dievui, išvyko į vie 
nuolyną. Sodyboje šnereno šei 
mos Klevas, kuriame gandras 
augino vaikučius, kieme stove 
jo medinis kryžius, — šeimos 
pasididžiavimas, visą sodybą 
supo sodas, kurs pavasari puo 
šėsi žiedais, o rudenį — vai 
siais.

Vyriausiąjį sūnų suėmė pir 
mieji Lietuvos okupantai — ru 
sai dar 1940 metais, jį visaip 
kankino ir mušė, kol tik valdė 
Lietuvą. Padarė ji bepročiu 
dar kalėjime, o vokiečiai, kaip 
tokį, numarino pagreitintu tem 
pu.

1944 metais rudenį grįžta ru 
sai ir tuoj paima kariuomenėn 
Kęstutį. Ėlenutė ir Jonukas 
greitai areštuojami ir nuveža 
mi už Uralo, ržemės galo. Dve 
ji baisūs kankinimo metai pra 
bėga. Namie su tėvais lieka 
mirštanti Petrutė, o Vytauto 
žmona patenka kalėjimam Pet 
rutė dėl vargo ir rūpesčių mirs 
ta 1945 metais.

Po ilgų tardymų pagaliau le 
galiai grįžta prie Baltijos Jo 
nukas, o Elenutė, šiek tiek at 
gavus laisvę, parvyksta namo 
nelegaliai.

Po to, dar metams neprabė 
gus, ginkluoti ir svetimi žmo 
nės apsupa Ąžuolo sodybą ir 
įsako per dvi valandas laiko 
pasirengti tolimai kelionei. Lei 
džia pasiimti po 50 kg mantos. 
Tėvą Ąžuolą ištinka širdies 
smūgis. Nustatytam laikui pra 
bėgus, visi sumetami i sunkve 
žirnį ir išgabenami į stotį. Tai 
buvo 1948 metais. Šimtas vago 
nų, pakrautų tremtiniais, išdun 
da į rytus.

Sesute Jadvyga, gyvenusi 
kaiminystėje, tik rytą, visus 
išgabenus, sužinojo, kas atsiti 
ko. ji nuskubėjo į tėviškę, bet 
sargyba neleido jai peržengti 
gimtų namų slenksčio. Kad iš 
ten išgelbėtų bent šeimos re 
likvijas.

Šimtas vagonų su keliais 
tūkstančiais ramių žemaičių 
tris savaites dardėjo į Rytus. 
Nieko iš traukinio neišleido ir 
nieko prie tremiamųjų neprilei 
do. Tris savaites nedavė nei 
šilto vandens. Visa stipri Ąžuo 
lo šeima, apie kurią rašome, sir 
go, labjausiai tėvas, kurį ištiko 
Širdies ataka areštuojant, kol 
traukinys nuvyko į paskirsty 
mo vietą Azijos gilumoje.

Emilija, Vytauto žmona, 
grįžo iš kalėjimo, bet namų 
jau nerado. Vėl buvo suimta, 
kankinama, tardoma ir kanki 
nės mirtimi žuvo kalėjime, o 
jos vaikai našlaičiai buvo jau 
Sibire.

1953 m. Sibire buvo laoai

Yearly Subscription Rates:
Canada ..............................$ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ............$ 6.00

šalti ir sunkūs. Ąžuolų šeima 
dirbo plytinėje. Badas žiūrėjo 
visiems į akis. Nepakęsdama 
to bado žvilgsnio, Ąžuoliene 
mirė. Kiek vėliau dėl tų pačių 
priežasčių pamišo ir badu mirė 
ir tėvas Ąžuolas, Lietuvos že 
maitis, ūkininkas, išauginęs aš 
tuonis vaikus ir daugybę ąžuo 
lų savo sodyboje piie Baltijos. 
O vienintelė jo kaltė buvo ta, 
kad jis savo žemę mylėjo, ir 
laisvę mylėjo.

Keturi jo vaikai ir du našiai 
Čiai mažamečiai anūkai liko Si 
biro plytinėje. Vienas iš jų jau 
netiko niekam, išaugo visam 
amžiui nesveikas.

1958 m. Ąžuolams leido 
grįžti į Lietuvą, bet visi turėjo 
pasirašyti raštą, kad grįžę ne 
kels kojos į tėvų sodybą, ne 
reikš jokių pretenzijų, net pa 
liktų namų židinio reikvijų ne 
jieškos.

Tėvynė yra brangesnė už 
turtą. Jei nepasirašysi — ne 
leis grįžti. Pasirašė visi, ir grį 
žo.

„Grižę prie Baltijos pirmiau 
šiai nors iš tolo ėjom pažiūrėti 
i tėvų sodybą. Skausmo peiliai 
vėrė širdį. Pamatėme sodybos 
kryžių, kuris prieš pat mūsų iš 
vežimą buvo pastatytas ir nu 
dažytas. Ąžuolinis kryžius 
audras atlaikė ir tebestovėjo, 
nors Ąžuolo šeima pakriko. Ne 
toliese ir klevo medis su gan 
dralizdžiu tebestovėjo. Kaip 
tada mes pavydėjom tam gand 
rui. kuris galėjo ir toliau savo 
šeimą laikyti senam medyje, o 
mums neleido nei artyn priei 
ti.

Visas sodas buvo nurautas, 
jo vietoje — kolūkio karvidės 
keliai ir takeliai išdraskyti. Ne 
bėr namelių, kuriuose gimėme 
ir augome, nebėr takelių, ku 
riais kūdikiais lakstėme, nebėr 
tėvelių nei vyresnių brolelių, 
kurie mus globojo ir augino.

Niekas mūsų grįžtančių ne 
laukė, sugrįžusių niekas nepri 
glaudė, net čigonų gyvenimo 
negalėjome pradėti, nes nebu 
vo nei ratų, nei arkliuko“.

Šitaip apie savo sugrįžimą 
rašo Balfui Elenutė Ąžuolaitė.

Neišlaikė Jonuko nervai. Ne 
bepritapo tėviškėj, norėjo ding 
ti nežimon. Jis grįžo Sibiran. 
Viktorija baigia apakti ir dėlto 
negali gauti nei darbo, nei duo 
nos. Paėmė ją į elgetyną.

Elenutei pasisekė geriausia. 
Ji gavo darbą valyti įstaigos 
patalpas. Ji gauna ir algą — 
310 rublių mėnesiui, iš kurių 
už 120 rublių nusisamdę kam 
barį, kad jame sutilptų keturi, 
iš tos pat algos 10 rublių moka 
už elektrą. Šimtas ir aštuonias 
dešimt rublių yra mažoka nu 
pirkti duonytę ir druska ketu 
rioms burnoms, nei apie šilu 
mą, nei apierūbus netenka nei 
galvoti.

Viskas jau nusibodo šios gar 
bingos Ąžuolų šeimos vai 
kams. Jie nieko nebijo. Visi į 
juos žiūri kaip be jokio reikalo 
iš kapu sugrįžusius, iš numini 
siu prisikėlusius, tad ir jie į pa 
šaulį žiūri kaip į didelį kapiny 
ną, o laisvų dienų gyvneimą

nustojo pasaulio meisterės var 
do jieties metime, nes SS pie 
tuose lengvosios atetikos rung 
tynese, leningradietė E. Ozo 
liną, numetusi Įranki 57,92 m., 
pralenkė mūsiškę 33 cm. Tie 
sa, kol kas, oficialiai pasaulio 
meistere bus laikoma Birutė, 
nes naujo rekordo patvirtini 
mui mažiausiai reikia pusme 
čio. Mat tarptautinė sąjunga 
turės remtis visais rungtynių 
protokolais, kuriuose atžymi 
ma oro sąygos, (pav. vėjo grei 
lis) patikrinamas jieties svo 
ris ir tt.

Tačiau, kada prieš kelis me 
tus. šio laikraščio puslapiuose 
..išpranašavau" Birutei pašau
lio meisterės vardą vien tik iš 
sekimo pavergtos Lietuvos 
spaudos puslapių, iš nuotrau 
kų, taip ir šį kartą esu tikras, 
kad B. Zalagaitytė rekordą su 
sigrąžins atgal. Tam ji turi pil 
nūs duomenis: fiziškai stipriai 
sudėta, turi gerą išmetimo tech 
niką ir yra gero trenerio ran 
koše. Jau pereitais metais, jos 
pačios rekordas „kabojo" ant 
plauko. Ir visai teisingai Biru 
tės treneris, L. Puskunigis, sa 
ko: „E. Ozolinos pasekmė „įe 
lektrino" oficialiąją pasaulio 
meisterę. Birutė gali numesti 
dar toliau, apie 60 m. Jos fizi 
niai duomenys yra žymiai ge 
resni negu Ozolinos, o taip pat 
ir „sportinio pykčio” užtenka. 
Pernai atsinaujinusi nugaros 
traumą, beveik išnyko, na o šie 
metiniai Kalėdienės metimai, 
kurie yra geresni už pernykš 
čius analogiškus startus, lei 
džia tikėtis, kad mūsų planai 
(naujas pasaulio rekordas, sėk 
mingas startas Romoje) išsipil 
dys“.

NAUJAS 
REKORDININKAS?

Kalbant apie tą pačią sporto 
rungtį, reiktų atžymėti nelietu 
viška pavarde sportininką Za 
blovskį (ar Lietuvos lenkas, ar 
atvykėlis rusas? — K. B.), ku 
ris jietį numetė 76 m ir tuo at 
siekė naują Lietuvos rekordą. 
Nuo tolimesnių komentarų su 
silaikau, nes nežinau, kokios 
tautybės yra Zablovskis. Tie 
sa, jis mokosi Kauno Kūno 
Kultūros Institute, tačiau stu 
dentų tarpe yra Rusinovų, Zai 
kinų ir pan. Taigi, jeigu jis bū 
tų atvykėlis į Lietuvą, šį rekor 
dą reiktų išbraukti. Rekordai 
priklausys tik tikriems mūsų 
Tėvynės gyventojams, o ne 
Lietuvos kolonistams - paver 
gėjams.

SPORTŲ KARALIENĖ
— lengvoji atletika — vasaros 

Visuomenininkui ir NL Bendradarbiui

PETRUI ADAMONIUI, 
tragiškai žuvus Lietuvoje jo broliui,

A. f A.
JONU! ADAMONIUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Nepr. Liet, red, ir admin.

laiko kaip sapną.
Ąžuolų šeimos palikonims 

dar liko vilties kibirkštėlė. Jie 
turi sesutę užsieniuose, turtin 
gą, beveik milionierę, bet jie 
nežino, kad ta sesutė esanti 
V. Europoje yra prieglaudoje 
ir neturi jokios nuosavybės, 
turto. Nei draugų, nei ginūr-u 
Amerikoje Ąžuolai neturi. Ne 
turtingoji seselė, esanti lais 
vam pasaulyje, perdavė Balfui 
vardus ir adresus iškankintų 
Ąžuolo vaikų ir anūkų. Ameri 
kos lietuviai kaip tik tokiam 
atvejui jau buvo pasiruošę, su 
siorganizavę ir tuoj pat ištiesė 
pirmos pagalbos ranką. Gyve 
nimo viltis Ąžuolų gyslose su 
plezdeno, viltis kovoti ir išsi 
laikyti prie Nemuno, prie Bal 
tijos, atėio. Dar yra lietuvių, 
jei nebeliko giminių. Kovoj ar 
varge lietuvis visad padės sa 
vajam.

metu yra populiari jaunimo 
tarpe. Lietuvos studentai su 
ruošė lengvosios atletikos žai 
dynes, kurias taškais laimėjo 
KKI pieš Vilniaus Universi 
tetą. Šuolyje Į toli A. Vaupšas 
atsiekė naują Lietuvos rekor 
dą — 7,36 m, o J. Treigienė iš 
šoko Į augštĮ 1,61 m. Atžymėti 
reikia disko metiką A. Baltuš 
niką, numetusį šiame sezone 
visoje S. S-goje Įranki toliau 
šiai — 55,4 6 m ir jauną vilnie 
tj Jarą — 52,82 m.

LIETUVOS FUTBOLININ 
KAMS NELABAI SEKASI

VISOS SS PIRMENYBĖSE.
Jie savo grupėje atsidūrė

net paskutinėje vietoje, nese 
niai pralaimėję daugkartiniam 
SS meisteriui Maskvos Sparta 
kui 3 :0. Ir keista, kada vėl vii 
niečiai žaisdami kontrolines 
rungtynes prieš visos S. S-gos 
rinktinę (mano pabraukta — 
K. B.) pralaimi jai tik 1:2!! 
Atrodo, kad daugkartinis NL 
rinktinės žaidėjas S. Paberžis 
labai teisingai išsireiškė apie 
vilniečius: pirmenybėse trūks 
ta smūgių ir veržlumo. O be 
šių elementų niekuomet negali 
ma laimėti kad ir paprasčiau 
siu rungtynių.

KREPŠINIS,
kurio sezonas šiame kontinen 
te yra jau pasibaigęs, Europo 
je ir toliau yra plačiai vasaros 
metu kultivuojamas. Štai Bul 
garijos sostinėje nuo birželio 
3 d. pradėtos Europos pirme 
nybės. Su S. S-gos rinktine iš 
vyko mums jau pažįstama Jū 
rate Daktaraitė. Čia reiktų pa 
žymėti, kad lygiai prieš dvi 
dešimtmetį, Kaune buvo numa 
tytos pravesti moterų krepši 
nio pirmenybės, tik antras pa 
saulinis karas, visą pasiruoši 
mo darbą, pačias pirmenybes, 
pavertė niekais...

P. VAITONIS TREČIAS
Hamiltono įvykusiose Onta 

rio šachmatų atvirose pirmeny 
bėse hamiltonietis P. Vaitonis, 
buv. Lietuvos ir Kanados meis 
teris, užėmė trečią vietą. Pas 
mūsų meisterį jaučiama trenin 
gų stoka.

MIRĖ A. A. M. TUB1S.
Broctone supiltas sportinio 

ko kapas. Tai žinomo futboh 
ninko ir vėliau futbolo teisėjo, 
tik 49 m. amžiaus einančio a. 
a. Mečislovo Tubio, žaidžiu 
šio futbolą Kaune ir Vilniuje. 
Paliko žmona, žinoma sporti 
ninkė Tarvydaitė ir sūnus.

Tai tikri taktai, tik sukeisti 
vardai ir vietovės. Tai viena 
Ąžuolo šeima. Bet tokių Ąžuo 
lų Lietuvoj yra tūkstančiai ir 
vis dažniau ir stipriau jie bei 
džiasi į Bendrą Amerikos Lie 
tuvių Šalpos Fondą, Balfą, ku 
ris padėjo tūkstančiams trem 
tinių Europoje, kurio ausis ir 
duosnumas tui būti jautrūs ir 
baisiųjų trėmimų aukoms. Per 
metus Balfas su dovanomis ap 
lankė tūkstančius panašių šei 
mų. Balfas padėjo ir padės, 
jei tik bus lėšų, jei visi Amen 
kos lietuviai padės Balfui, at 
siųsdami auką tiesiai j Balfo 
Centrą, 105 Grand St., Brook 
lyn 11, N. Y., arba įteikdami 
ją Baisiojo Birželio minėjijmų 
proga, vietos Balfo skyriui.

Mokame gražiai kalbėti, Sa 
vo kalbas užantspauduokime 
savo auka kankiniams.

Balfo Reikalų Vedėjas.

Vitalija Giriūnienė
Visuomenininke Ponia V. 

Giriūnienė Lietuvoje buvo bai 
gusi Vytauto Didžiojo univer 
siteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos skyrių ir Lietu 
voje praktikavo kaip dantų gy 
dytoja.

Šį pavasarį jį pakartotinai 
pabaigė odontologijos mokslus 
Montrealio McGill, angliška 
me, universitete, Odontologi 
jos skyrių ir gavo visas dantų 
gydytojos teises Kanadoje, 
universitete pasižymėjusi kaip 
gabi praktikė.

Ponia V. Giriūnienė yra pa 
siryžusi savo kabinetą atidary 
ti Rosemounte. Ponia V. Gi 
riūnienė yra veikli visuomeni 
ninkė.

Silvija Pakulytė
S. Pakulytė šiemet yra Ma 

rianopolio kolegijoje, Montre 
aly, pabaigė chemijos mokslus 
ir gavo chemikės diplomą.

S. Pakulytė yra veikli vi 
suomenininkė. Augštesniąją 
mokyklą ji baigė Montrealy. Ji 
taipgi baigė ir Augštesniuosius 
Lituanistikos kursus.

S. Pakulytė taipgi yra išėju 
si 9 metų fortepiono kursą op 
sol. Kardelienės Muzikos stu 
dijoje ir yra gerai pasiruošusi 
pianistė, pasireiškusi ir kon 
certuose.

S. Pakuytė taip gi veikli 
skautė, buvo ir tautinių šokių 
grupės dalyvė.

Aleksandras Vičas
A. Vičas čia gimęs lietuvis, 

veiklus lietuviškoje veikloje.

TRUMPAI IŠ VISUR
Reikia sveikinti Ispanijos 

Franco režimą už atšaukima 
tarpvalstybinių futbolo rung 
tynių prieš Sov. Sąjungą. Tarp 
tautinė Futbolo S-ga numato 
imtis prieš ispanus represijų, 
neleidžiant jai žaisti, bent ke 
lis metus, tarpvalstybines rung 
tynęs. Toks žingsnis būtų ne 
pateisinamas. Prisiminkime tik 
mūsų kaimyną Latviją, kuri po 
Europos krepšinio pirmeny 
bių, nutraukė su Lietuva visus 
sportinius santykius, tačiau 
tuo reikalu, jokia tarptautinė 
sąjunga, latviams spaudimo ne 
darė, vėl santykius užmegzti.

— Tarppvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: S. S-ga 
Lenkija 7:1, Anglija — Ispani 
ja 0:3, Vengrija — Anglija 2: 
0, Anglija — Jugoslavija 3:3.

— Tarptautinė futbolo ly 
ga yra sudaryta New Yorke, 
tačiau nežiūrint gerų europie 
tiškų komandų, ji nesusilaukia 
direlio susidomėjimo. Rungty 
nes stebi nedaugiau 10 tūkst. 
žiūrovų, o kartais tik trys tūks 
tančiai. Sakoma, kad vienas 
turtuolis davęs 500 tūkst. dol. 
užstatą, tikėdamasis, iš siu 
rungtynių padaryti gražaus 
pelno. Kol kas jis neša tik nuos 
^oIIusį nes ikomandomį turi 
apmokėti kelionę lėkuvu iš Eu 
ropos, stadioną, reklamą, spor 
tininkams duoti išlaikymą ir 
dienpinigius.

ŽUVO L. ALSEIKA
Lietuvos turizmo mėgėjai, 

dviračiais iš Klaipėdos išvyko 
į Vladivostoką. Tačiau netoli 
Goroihoveco miestelio, Vladi 
miro srityje, per nelaimingą at 
sitikimą žuvo seniausias Lietu 
vos turistas ir turismo prpopa 
guotojas a. a. L. Alseika. Ve 
lionis iš profesijos geodezinin 
kas, dirbo įvairiose Lietuvos 
vietovėse, tačiau jo šalutinė 
profesija buvo dar ir kelionės. 
Jis apkeliavo abi Amerikas, 
Prancūziją, Lenkiją, Egiptą, 
Čekiją ir kt. Atrodo, kad jo su 
manymas buvo ir kelionė dvi 
račiais į Vladivostoką, nes 
prieš pirmąjį karą, jis ten dės 
tė amatų mokykloje. Velionis 
buvo gimęs 1887 m. 

ypač kaip gabus akordeonis 
tas, talkinąs Tautinių šokių 
grupei.

A. Vičas yra baigęs D'Arcy 
McGee High School, kur yra 
gavęs gubernatoriaus medali 
ir sidabrinį Birk's medalį bei 
stipendiją studijuoti McGill 
universitete.

Dabar A. Vičas pabaigė Mc 
Gili universitete Komercijos 
fakultetą ir gavo pirmos klasės 
diplomą, o taipgi Gubernato 
riaus aukso medalį kaip komer 
santas ir Edward Beatty Me 
morialinį aukso medalį kaip 
ekonomistas. Besimokydamas 
universitete, kaip labai gabus, 
yra gavęs J. H. Jacobs, Prof. 
Thompson Memorialinį prizą 
ir stipendijas McGill universi 
teto, Waterhouse Co. ir Que 
bee Natural Gas Co.

Romas Knystautas
R. Knystautas šiemet Mc 

Gill universitete pabaigė Inži 
nerijos fakultetą ir gavo me 
chanikos inžinieriaus diplomą.

Dar prieš baigiant universi 
tetą, viena didelė JAV kompa 
nija jį pakvietė dirbti savo įmo 
nėse New Yorke, kur jis jau 
ir dirba. Firmoje jis yra gavęs 
augštą įvertinimą.

R. Knystautas augštesnįjį 
mokslą baigė Montrealy taip 
pat. Jis taipgi yra išėjęs 5 me 
tų fortepiono kursą op. sol. E. 
Kardelienės muzikos studijoje 
ir yra apsišvietęs muzikos sri 
tyje, taipgi jis gerai ir skambi 
na.

R. Knystautas veiklus daly 
vis skautijos veikloje ir lietu 
viškame gyvenime.

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poil 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville Ma 
nor — Jūs rasite ramų malonu 
poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus įseikvo 
tas, jėgas.

Osterville Manor yra gražia 
me pušynais apaugusiame Ca 
pe Codo pusiasalyje prie At 
lanto, kur šiltosios srovės van 
dens temperatūra 70—80 laips 
nių. Visi mūsų vasarvietės sve 
čiai naudojasi uždaru (priva 
tišku) paplūdimiu, kurio šva 
rus smėlis dar po kelis kartus 
valomas ir sijojamas, *odėl į šį 
paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos 
parūpiname visiems svečiams. 
Prie paplūdimio yra automobi 
liams saugoti vieta, už kurią 
atskirai mokėti nereikia. Mū 
su vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su Kito 
mis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsisprę 
site savo atostogas praleisti 
pas mus — Cape Code Oster 
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, 
jei apsisprendę atostogauti su 
sisieksite su mumis ir praneši 
te kuriuo metu žadate atvyk 
ti, kad galėtume Jums rezer 
vuoti kambarius, kad atvykę 
nebeturėtumėte jokio rūpesčio 
ir galėtumėte visą atostogų 
metą skirti poilsiui ir malonu 
maras.

Laukiame Tamstų praneši 
mų ir prašome klausti, jei 
dar kiltų kokių nors neaišku 
mų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc. 
Osterville — Cape Cod, Mass.

Telefonas: G Arden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730

Jūsų J. Kapočius.
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Ne vien tik tušti pažadai,
ŽEMĖS ŪKIS
Paskutinėje parlamento sesijoje buvo išleis 
ti nauji įstatymai, tikslu praplėsti žemės 
ūko kredito sistemą ir padėti ūkininkams 
pirktis komercines trąšas.

KELIAI
National Union valdymo metu 100 kartų 
daugiau kelių veikia per ištisus metus, nei ka 
da prieš tai buvusios vyriausybės laiku. 1,500 
miestelių ir kaimų keliai yra išgrįsti, provin 
cijos keliai sumoderninti ir cementuotų bei 
asfaltuotų kelių tinklas išplėstas per 10,000 
mylių. Šioje srityje mes pralenkiame bet ku 
rią provinciją.

Į
JĖGAINĖS
National Union valdymo metu hidro-elektn 
nė jėga buvo viena iš pagrindinių veiksnių 
Ouobec'o pramonės išsivystyme. Šiandien 
mūsų provincija turi augščiausį pasaulyje iš 
vystytos elektros jėgos koeficientą asme 
niui... kai tuo tarpu provincija turi milžiniš 
ką neišvystytos hidro-elektros jėgos poten 
cialą.

KASYKLOS
Kasyklų srityje skaitlinės nustebina net eks 
pertus... provincijos kasyklos laike 15 metų 
išsiplėtė iki stebėtinų 1,400 procentų.

SOCIALINĖ GLOBA
Pensijos akliesiems, pensijos neturtingoms 
motinoms, pensijos invalidams — šios ir dau 
gelis kitų socialinės pagalbos priemonių rodo 
provincinės įstatymdavystės pažangumą 
Quobec‘e, vadovaujant Union National.
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Skelbia National Union Organizacija.
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Sunkioji valanda
’ NOVELĖ, KURIOJE VAIZDUOJAMAS 

ŠILERIO GYVENIMAS
2.
Skausmas... Kaip nuo šio žodžio platėja krūtine! Jis 

išsitiesė, sukryžiavo rankas ir jo žvilgsni su rusvais, suaugu 
siais antakiais įdvasino gražus liūdesys. Jis dar nėra nelai 
mingas, dar ne visiškai nelaimingas, kol gali savo vargui su 
teikti išdidų ir taurų vardą. Reikia vieno dalyko. Stengtis 
pavadinti savo gyvenimą dideliais ir gražiais vardais! Ne 
aiškinti savo skausmų kambario oru ir suvaržymu! Būti pa 
kankamai sveikam, kad prisipildytum patoso, kad galėtum 
įžvelgti ir pajusti daugiau negu savo kūną! Nors šiuo atve 
ju apsimesti naiviu, jeigu visa kita gerai žinai! Tikėti, įsteng 
ti tikėti savo skausmu... Bet jis tiki skausmu taip giliai, taip 
nuoširdžiai, kad tai, kas, skausmui užėjus, kilo to tikėjimo 
dėka, negali būti nei nerealu, nei bloga. Jis žvilgterėjo į 
rankraštį, ir jo rankos kiečiau susikryžiavo ant krūtinės. O 
pats jo talentas — ar tai ne skausmas? Ir jei tas tenai gu 
lintis beširdis kūrinys jam teikia skausmą, — tai ir šitai nė 
ra įprastas reiškinys, ir šitai jau savaime nėra geras ženklas? 
Juk kūryba jam niekada nesruvo kaip versmė, ir jis pradėtų 
nepasitikėti savimi, jeigu taip atsitiktų. Vien tik rašeivoms 
ir diletantams kūryba muša kaip šaltinis, tik tiems, kurie pa 
sitenkipa menkais dalykais ir neapdovanoti išmintim, kurie 
gyvena, nejausdami, kaip slegia talento valdžia ir jungas. 
Juk talentas, mano ponai ir ponios, sėdintys parteryje, talen 
tas — tai ne kažkas lengva, žaisminga, tai dar nėra meistriš 
kūmas. Iš esmės — tai prievolė, kritiškas idealo pažinimas, 
nepasitenkinimas, kuris ne be skausmo sutelkia ir didina kū 
rybines jėgas. O visų didžiausiems, labjausiai nepatenkin 
tiems žmonėms talentas — tai skaudžiausias rimbas. Nerei 
kia skųstis! Nereikia didžiuotis! Reikia kukliai, kantriai 
galvoti apie tai, kas pergyvenama! Ir jei nei viena savaitės 
diena, nei viena dienos valanda nepraėjo be skausmo — tai 
kas čia tokio? Sunkumai ir darbas, poreikiai, kliūtys, nuo

bet 
efektyvus
veiksmas

National Union
Premjeras Antonio Barette, National Union 
vadas, yra veiklos žmogus; yra pilnateisis uni 
jos narys, turintis unijos nario kortelę (No. 
332,538) ir visada tvarkingai moka savo uni 
jos nario mokestį — pirmą kartą per 93 me 
tus nuo Konfederacijos paprastas žmogus iš 
kilo į augščiausį postą, kokį provincija tega 
Ii suteikti.

vargis — nepaisyti jų, nekreipi dėmesio — štai kas suteikia 
žmogui didybę!

Jis stabtelėjo, išsiėmė tabokinę ir godžiai pašniaukštė, 
paskui užmetė rankas už nugaros ir taip smarkiai ėmė žings 
niuoti po kambarį, kad, sujudėjus orui, suplastėjo žvakių 
liepsna. — Didybė! Nepaprastumas! Pasaulio užkariavi 
mas ir nemirtingas vardas! Ką reiškia amžinai nežinomų 
žmonių laimė palyginti su šituo tikslu ? Būti žinomam, ir 
visti žemės tautų mylimam! Kalbėkite apie savimeilę jūs, 
kurie nieko nežinote apie šios svajonės ir siekio saldumą. 
Savimeile pasižymi viskas, kas nepaprasta, kas iškentėta. 
„Man jūs nerūpite, — sako ji jiems, — jūs, kurie neturite 

pašaukimo, nors jums lengviau gyventi pasaulyje!“ O gar 
bės troškimas sako: „Nejau veltui buvo kentėta? Skausmas 
turi suteikti didybę!“

Jo didelės nosies šnervės išsiplėtė, žvilgsniu grasino ir 
blaškėsi. Dešinę ranką jis smarkiai ir giliai užkišo po chala 
to atlapu, tuo tarpu kairė, gniauždama kumštį, nusviro že 
myn. Trumpalaikis raudonis nudažė jo įdubusius skruostus 
— liepsna, sukelta jo, menininko, savimeilės, tos meilės sa 
vam Aš, kuri neužgesinamai dega jo širdyje. Jis gerai pa 
žįsta slaptingą šios meilės svaigulį. Kartais užtenka jam pa 
žvelgti į savo rankas, ir širdis prisipildo karšta meile sau 
pačiam, meile, kuriai jis pasiryžęs tarnauti visais savo talen 
to ir kūrybos ginklais. Jam to reikia, ir tai nėra negarbin 
ga, nes širdyje, dar giliau nei ši savimeilė, slypi suvokimas, 
kad jis vis tik dirba ne dėl nuopelnų, o tarnauja kažkokiam 
augšltseniam tikslui, būtinybės vedamas, nesavanaudiškai 
eikvoja jėgas ir aukojasi. Ir pavyduliauja, kad niekas netap 
tų didesnis už jį, jei nebus dėl to augšto tikslo dar daugiau 
iškentėjęs.

Niekas! Jis sustojo, užsidengė rankomis akis, truputį 
palinkęs į šoną, lyg norėdamas išvengti smūgio, pabėgti. Bet 
širdyje jis jau pajuto tos neišvengiamos minties geluonį, 
minties apie jį, apie kitą vyrą, sveiką, laimingą, aistringą, die 
viškai nesąmoningą, apie tą tenai, Veimare, kurį jis su ilge 
singu priešiškumu myli... Ir vėl, kaip visada giliai nerimda 
mas, jis pajuto, kad paskui tą mintį skubiai ir karštai pra 
sideda darbo procesas. Reikia savo esybę ir savo kūrybą 
įtvirtinti ir nuo to kito vyro atriboti. Ar tas yra didesnis? 
Iš kur? Kodėl? Bene jis kraujo kaina laimėjo pergalę? Ar

Dr. Ladas Nartus
ŽYMUSIS LIETUVOS KARYS IR DIPLOMATAS

Nuo L,ado Natkevičiaus, tei 
sininko ir diplomato, mirties 
gegužės 25 d. suėjo 15 metų. 
Mirė 194 5 m. Austrijoje, tu 
rėdamas 52 m. amžiaus. Kilęs 
iš Balsupių k., Mokolų vlsč., 
Mariampolės aps. Studijas ėjo 
Petrapilio universiteto Gam 
tos-Matematikos fakultete. Di 
džiojo kai o metu buvo paimtas 

kariuomenę. 1917 metais Ry 
goję buvo sušaukęs XII rusu 
armijos lietuvių karių suvažia 
vimą, kuris jį išrinko sudary 
tojo vykdomojo komiteto pir 
mininku. Vėliau buvo išrink 
tas į Lietuvių karių s-gos cent 
ro komitetą. Dalyvavo atstovu 
Petrapilio lietuvių seime.

Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. 
lapkr. mėn. stojo savanoriu ir 
buvo paskirtas artilerijos pul 
ko adjutantu. Sekančiais me 
tais buvo pakviestas į generaii 
m štabą. 1920 m. organizavo 
Geležinio Vilko pulką ir buvo 
paskirtas jo vienos šimtines 
vadu. Steigiamojo seimo na 
rys. 1923 metais išvyko į Pary 
žiu studijuoti teisę ir 1930 d. 
gavo teisių daktaro aipsnį, pa 
rašęs disertaciją apie lietuvių- 
-lenkų ginčo politinį ir juridi 
nį aspektą. Tais pačiais metais 
pakviestas Užsienio reikalų mi

nisterijos sekretoriumi, o se 
kančiais metais — referentu. 
Nuo 1934 m. — Lietuvos pa 
siuntinybės Paryžiuje patarė 
jas, o nuo 1939 m. bal. — Lie 
tuvos nepapr. pasiuntinys ir 
įgal. ministeris Maskvoje. So 
vietams okupavus Lietuvą, bu 
vo kalintas.

Bendradarbiavo įvairiuose 
laikraščiuose ir žurnaluose. 
Atskirais leidiniais yra išėję jo 
veildik'l  L Lietuvos karinome 
nė (1919), Lietuvių lenkų ad 
mini, -tracijos hnijįi tarpfauti 
nės teisės atžvilgiu (1933), 
Klaipėdos sąvokos evoliucija; 
jo disertacija buvo išspausdin 
ta 1935 m.

• Vilniaus valstybinis muzė 
jus paleido per Lietuvą kėliau 
jamąją parodą, kurioje išsta 
tyta 100-to lietuvių ir ri-.;ų dai 
lininkų darbai.
• Kavarsko rajono Repšėnų 
apylinkėje įsteigtas apylinkės 
muzėjus, kuriame yra surinkta 
apylinkėje rastos senienos ir 
liaudies meistrų darbeliai.
• Požeminio traukinio arba 
metro klausimas nenueina nuo 
laikraščių skilčių. Visi mato, 
kad toks miestas, taip plačiai 
išsiplėtęs, be požeminio netu 
rėš padoresnio susisiekimo.

gali jo pralaimėjimas tapti tragiška drama? Jis gali būti 
Dievas, bet ne didvyris. Tačiau lengviau būti Dievu negu 
didvyriu! Lengviau... Anam yra lengviau! Išmintinga ir 
laiminga ranka skaidyti pažinimą ir kūrybą — šitaip gali 
ma linksmai, be skausmo ir našiai dirbti. Bet jei kūryba 
dieviškas dalykas, tai pažinimas yra didvyriškumas, ir tas, 
kuris pažindamas kuria, yra kartu ir Dievas, ir didvyris!

Valia nugalėti sunkumą... Ar kas jaučia, kokios draus 
mės, kokio savęs nugalėjimo reikalauja kiekvienas sakinys, 
taikli mintis? Nes galų gale jis pats yra neapsišvietęs, ma 
žai mokytas, neramus, egzaltuotas svajotojas. Jam sun 
kiau parašyti Julijaus laišką negu sukurti geriausią sceną 
— o ar tai nėra jau kažkas augštesnio? Nuo pirmojo rit 
mo, vidinio kūrybinio polėkio jieškant siužeto, medžiagos, 
išraiškos priemonių — iki minties, paveikslo, žodžio, eilu 
tės: kokia kova! Koks kančių kelias! Ilgesio stebuklai bu 
vo jo kuriniai, — formos, vaizdo, išraiškos, daiktiškumo 
ilgesio, ilgesio patekti į šviesųjį pasauli to antrojo, kuris 
dieviškomis lūpomis vadina saulėtus daiktus jų vardais. 
O vis tik, nepaisant to antrojo: kur menininkas, kur poe 
tas, lygus jam, jam pačiam? Kas, kaip jis, kuria is nieko, 
iš savos krūtinės? Juk nieko nebūna, tik muzika, tik pli 
kas būsimo eilėraščio pirmavaizdis gimsta jo širdyje, dar 
kur kas anksčiau, negu jis reiškinių pasaulyje suranda ati 
tikmenį ir apvalkalą? Istorija, pasaulio išmintis, aistra — 
tai ne daugiau kaip priemonės ir prielaidos kažkam, kas 
mažai su jais siejasi, kas turi savo tėvynę orfinėse gelmė 
se. Žodžiai, sąvokos — tai tik klavišai, kuriuos užgauna 

’ jo menas, priversdamas skambėti slaptas stygas. Ar tai 
kam nors žinoma? Jie labai jį garbina, tie gerieji žmonės, 
už įtikinamą jėgą, kuria jis užgauna tą ar kitą klavišą. O 
jo mielas žodis, jo beribis patosas, didysis varpas, kuriuo 
jis į svarbiausią dvasios šventę šaukia, — daug ką vilioja. 
Laisvė... Iš tiesų ją jis ir labjau ir mažiau supranta negu 
tie, kurie džiūgauja. Laisvė — ką tai reiškia? Juk tai ne 
truputis pilietinės garbės stovėti prieš kunigaikščio sostą? 
Ar jūs įsivaizduojate, kaip poeto dvasia gali suprasti šį 
žodį? Laisvė — nuo ko? Nuo ko gi pagaliau? Ar ne nuo 
laimes, nuo žmoniškos laimės, tų šilkinių gijų, tos švel 
nios ir malonios pareigos?

Nuo laimės... Jo lūpos suvirpėjo; rodėsi, kad jis vėl 
nukreipė žvigsnį į savo vidinį pasaulį ir lėtai nuleido gal 
vą ant rankų. Jis žengė į gretimą kambarį. Žibintuvas 
skleidė melsvą šviesą, ir gėlėta užuolaida lengvomis klos 
temis uždengė langą. Jis sustojo prie lovos, pasilenkė 
prie mielos galvos, padėtos ant priegalvio... Juodos garba 
nos rangės ties išbalusiu kaip perlai veidu, o vaikiškos 
lūpos miegant buvo pražiotos.. „Mano žmona! Mylima! 
Ar tam tu pasekei paskui mano liūdesį ir atėjai pas mane, 
kad taptum mano laime? Tu, mano laime, būk rami! 
Ir miegok! Nepakelk šitų mielų šešėlyje paskendusių an 
takių, nežiūrėk į mane tomis plačiai atmerktomis tamsio 
mis akimis, kaip retkarčiais žvelgi, lyg klausdama, lyg 
jieškodama manęs. Dievaž, dievaž, aš tave labai myliu! 
Tik retkarčiais aš negaliu surasti savo jausmo, nes aš 
dažnai esu pavargęs nuo skausmo ir nuo kovos su tuo 
uždaviniu, kurį mano Aš man uždavė. Ir aš negaliu būti 
visiškai tavo, būti laimingas tik tavimi, negaliu, nes tu 
riu aukotis savo pašaukimui“. ,

Jis pabučiavo ją, atsitraukė nuo mielos jos miego ši 
lumos, apsidairė, grįžo į savo kambarį. Varpas pranešė 
jam, kaip toli jau nužengė naktis, bet kartu jam pasiro 
dė, kad tas garsas malioniai pranešė, jog baigėsi sunkio 
ji valanda. Jis atsikvėpė, jo lūpos kietai susičiaupė; jis 
nuėjo ir paėmė plunksną. Negudrauti! Per daug jis gilus, 
kad turėtų gudrauti! Nugrimzti į chaosą arba mažiausia 
jame nepasilikti! Priešingai, iš chaoso, kuris yra pilnatis, 
iškelti į šviesą tai, kas tinkama, kas subrendo ir turi įgy 
ti formą. Negudrauti! Dirbti! Apriboti, išjungti, forinuo 
ti, baigti!

Ir buvo baigtas tas kančių kūrinys. Gal būt, jis išė 
jo negeras, bet buvo baigtas. O kai jis buvo baigtas, pa 
sirodė, kad jis taip pat ir geras. Ir iš jo sielos, iš muzi 
kos ir idėjų kilo nauji kūriniai, skambūs ir spindintys pa 
veikslą'!, ku^ių šventcjje formoje aidėjo begalinės tėvy 

nės lūkesčiai, panašūs į jūros ūžesį, girdimą kriauklėje.
Išvertė Alb. Žukauskas.
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Boris Pasternak
NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS, PRASKLEIDĘS 

L GELEŽINĘ UŽDANGĄ Į DVASINĮ BOLŠEVIZMO
SUPUVIMĄ IR IDĖJINĘ KATASTROFĄ, MIRĖ

Radias, televizija ir spauda 
gegužės 30 dieną pranešė, kad 
Nobelio premijos laureatas už 
visame pasaulyje pagersėjusį 
romaną „Doktor Žovago“ — 
rašytojas poetas Boris Paster 
nak, mirė, vakare 11 vai. 30 
min., vasario 19 dieną ty 
minėjęs 70-ties metų sukaktu 
ves namely, gražaus miško 
pakrašty, apie 25 kilometrai 
nuo Maskvos.

B. Pasternakas sirgo, pasku 
tiniais laikais, daugeliu ligų— 
skrandžio opa, kuri kraujavo; 
širdies sutrikimais, ir, kas 
svarbiausia, — plaučių vėžiu, 
kuris jj ir pribaigė.

Būdinga, kad Rusijos dikta 
tūros murdomoji vadinamoji 
„rašytojų sąjunga“, jj pašali 
nusi iš rašytojų organizacijos, 
jam teisių negrąžino, nors vai 
džia bandė jj ištraukti į viešu 
mą. Matyti, maskvinė diktatu 
ra bandė iš jo išgauti „išpažin 
tį”, kuria jis pasmerktų savo 
darbus. Tačiau, tas faktas, kad 
po tų bandymų Pasternakas ne 
nuėjo j „kanosą“, kaip tą yra 
padarę silpnesnės valios ir silp 
nesnių principų kiti menin-kai, 
tiesa, gal ir stipriau paspausti. 
Gana to, kad Pasternakas išsi 
laikė vertoje žmogaus augštu 
moję ir nenusilenkė smurtinei 
diktatūrai.

Apie B. Pasternako romą 
na „Doktor Živago“, kuris yra 
išleistas dešimtimis kalbų, lei 
dėjams sukrovusių nemažą ka 
pitalą, yra visokių nuomonių, 
ligi fantastiškų imtinai. Už tą 
romaną autorius yra sušilau 
kęs ir didelių priekaištų. Yra 
Įtarimų net, kad šis romanas 
klastingai išleistas iš Rusijos 
tikslu paskleisti bolševikinę 
propagandą . Bet greičiausiai 
tai yra lakios fantazijos pada 
rinys.

B. Pasternakas „Daktarą Ži 
vago“ parašė sudaręs iš nove 
lių, anksčiau rašytų ir vaizduo 
jančių sovietinę realybę. Ka 
dangi tai daryta sovietinėse 
sąlygose ir bandyta išleisti so 
vietijoje, tai natūralu, kad rei 
kėjo bent dalinai taikytis prie 
sąlygų. Bet jo pavaizduotasis 
sovietinis gyvenimas, kuris ir 
šiandien gi nėra pasibaigęs, yra 
palyginti tikras. Bolševikinio 
pervesmo scenos ir popervers 
miniai laikai — ryškūs visu 
šiurpumu, kuris skaitytoją su 
krečia.

Kas pats pergyveno tą bol 
vikinj perversmą ir turėjo pro 
gos „paragauti“ to „naujo” — 
sovietinio gyvenimo, turi pri 
pažinti, kad paties Dr. Živago 
ir kitų romano gerojų gyveni 
mas pavaizduotas visai realiai, 
nenutolstant nuo sovietinės tik 
rovės. Pasternakas Dr. Živago 
asmeny pavaizdavo laiko ir są 
lygų palaužtą žmogų, būdingą 
anų laikų sovietinio gyvenimo, 
bolševikinės tikrovės subjektą, 
susipainiojusj tarp idėjų ir tik 
rovės, paveiktą sovietinės su 
irutės, nežmoniškų gyvenimo 
sąlygų, žmagaus asmenybės 
nuvertinimo, suniekinimo ir vi 
siško sunaikinimo.

Tiesa, kad sovietinis gyveni 
mas ir jo sąlygos, daugelyje 
atvejų, yra nepalyginamai 
žiauresnės, negu Pasternakas 
vaizduoja, bet toms, anų laikų 
sąlygoms pilnai pavaizduoti 
Pasternako, lyriko, talento ne 
užtenka. Tą galėtų padaryti 
Šolochovas, bet jis palaužtas ir 
diktatūros jau apžalotas. Tam 
tikslui reikalingas daug plates 
nis priėjimas ir daug išsames 
nis vaizdavimas. Bet Pasterna 
kas turėjo pilietiškos drąsos 
pasukti rašytojo vairus „prieš 
srovę“ — žiaurią, nežmonišką, 
žvėrišką, — ir už tai jam rei 
kia atiduoti pagarbą.

Paskutiniu metu spaudoje 
pasirodė citatų iš „Dr. Živa 
go“, tur būt imtų iš verstinių 
tekstų, kurių Pasternako ori 
ginale, rusiškame, nėra. Tat 
galima spėti, kad kažkuris ver 
tėjas bus pasitarnavęs gerokai 
jo tekstą iškraipyti. Tokiu at 
veju sunku net veikalą rimtai 
vertinti, kai tenka kalbėti apie 
skirtingus tekstus.

Kaip ir kas bevertintų B. 
Pasternaką, jis yra Vakarų kul 
tūros, krikščioniškos kultūros 
šalininkas, nors kilme jis yra 
žydas. Ir tai yra viena nuosta 
biųjų jo savybių, galimas daly 
kas, jį išlaikiusių savo prin 
cipų rėmuose ir nenusilenku 
sį diktatūriniam smurtininkui.

J. K.
• Tradiciniame filmų festivaly 
je, Kanuose, Prancūzijoje, kur 
parodyta 60 filmų, pirma pre 
fija paskirta italų „La dolce vi 
ta“, filmui, pastatytam F. Fe 
lini. Rusai gavo premiją už fil 
mą „Balade apie kareivį“ ir 
„Dama su šuniuku“.

PROF. ANTANUI MINKE 
VIČIUI 60 METŲ

Gegužės 18 d., sukanka 60 
metų profesoriui Lietuvos mo 
kslo akademijos nariui - korės 
"pondentifi Ąn'tanui Minkevi 
čiui.

1928 m. baigęs Kauno uni 
versitetą, pradeda dirbti uni 
versiteto botanikos sode. Čia 
jaunasis mokslininkas organi 
zuoja fitopolologijos laborato 
riją. Po 2 metų, žinioms pagi 
linti, jis siunčiamas į Zuricho 
augštąją technikos mokyklą, 
kurioje jis tiria narkozės įta 
ką augalų apsikrėtimui parazi 
tiniais grybais. Parašo diserta 
cinį darbą ir Įgyja gamtos mo 
kslo daktaro laipsnį. Nuo 1937 
m. dirba Kauno universitete, 
skaito fitopotologijos kursą 
biologams ir bendrosios bota 
nikos kursą medikams. 1940 
m. jis išrenkamas docentu, dir 
ba Vilniaus un-to botanikos ka 
tedros vedėju: 1945 m. jam su 
teikiamas profesoriaus vardas. 
Yra parašęs monografija „Gry 
binės medžių ir krūmų ligos“; 
kartu su Mazalaičiu parašė kny 
gą „Valgomieji ir nuodingi 
grybai.” E.

LIAUDIES MEISTRŲ DAR 
BŲ PARODA ROKIŠKYJE

Rokiškio kultūros namuose 
š. m. gegužės 20 d. atidaryta 
Pandėlio, Zarasų ir Rokiškio 
rajonų liaudies meistrų darbų 
paroda, kurią suorganizavo Ra 
kiškio muzėjus. Parodoje da 
lyvauja audėjai, medžio drožė 
jai, keramikai ir gintaro apdir 
bėjai. Išskirtini yra Elenos ir 
Juozo Kikilų kilimai, lovatie 
sės, R. Vaisiūno medžio inkrus 
tacijos ir P. Šimkūno medžio 
drožiniuose pavaizduotas liau 
dies praeities gyvenimas. E.

MUZIKOLOGO STASIO 
YLOS KNYGA APIE 

LIETUVIŠKĄJĄ OPERĄ
Lietuvoj iš spaudos išėjo mu 

zikologo Stasio Ylos knyga 
apie lietuviškąją operą. Joje 
skaitytojas trumpai supažindi 
namas su mūsų operos pirmai 
siais žingsniais bei jos visu iki 
šių dienų nueitu keliu. Yra K. 
Petrausko straipsnis. Ilgiau 
stabtelta ties pirmosios liet, 
operos Miko Petrausko „Biru 
tės“ pastatymu, Vilniuje, 1906 
m. lapkričio 6 d., dabartinėj 
Valstybinės filharmonijos salė 
je. Toliau rašoma apie Miko 
Petrausko antrąją tautinę ope 
rą „Eglę žačių karalienę“, ir 
baigiama paskutiniosiomis šių 
dienų operomis. E.

_ ANTIKOMUNISTINĖ

KULTURWwKJWIKA paroda
Gegužės 24 d. „Konigshal

„EGLĖ
ŽALČIŲ KARALIENĖ”
Tokiu vardu Lietuvoje jau 

nas kompozitorius Ed. Balsys 
žinomosios pasakos apie Eglę 
žalčių karalienę tema parašė 
baletą, kuris neseniai pastaty 
tas Operos ir baleto teatre Vii 
niuje. Baletą pastatė V. Gri 
viekas, dekoracijas piešė dail. 
J. Jankus.

Paskutiniu laiku tame bale 
te, Eglės rolėje, debiutavo jau 
na gabi balerina G. Žvikaitė, 
baigusi Leningrado choreogra 
fijos mokyklą.

Gaila, kad „Literatūra ir Me 
nas“ prikiša visokių balvonų, 
prirašo visokių niekų, bet ne 
duoda rimtų aptarimų nei, šiuo 
atveju, naujo baleto, nei ryškės 
nių muzikinių dalykų, nei nau 
jų operų. O didžiuojasi viso 
kiais „muzikologais“, meno ži 
novais...

MIRĖ KANKLININKAS 
ENTUZIASTAS

Iš Lietuvos gauta žinių, kad 
ten vasario 15 d. mirė Justinas 
Strimaitis, sulaukęss 65 metų 
amžiaus.

Justinas Strimaitis buvo pra 
džios mokyklos mokytojas, bet 
entuziastingas kanklininkas. 
Kuriant Lietuvos valstybinę 
Filharmoniją, J. Strimaitis bu 
vo pakviestas liaudies ansamb 
lio koncertmeisteriu. Bet oku 
pantas gabų ir entuziastingą 
kanklininką Baisiojo birželio 
dienomis užplanavo išvežti į 
Sibirą. Tačiau J. Strimaitis su 
žinojo apie išvežimą ir iš Vii 
niaus, kur buvo apsigyvenęs, 
pabėgo. Jam pasisekė išsislaps 
tyti visą pirmosios rusų oku 
pacijos laiką. Atėjus antrąjai 
okupacijai, jis pasiliko Lietu 
voje, ir vėliau jį jau matėme 
dirbant kankininku. Jis, rodos, 
buvo kanklių gamyklos ar pla 
navimo vedėju.

J. Strimaitis, patriotas, daug 
rūpinosi kanklių tobulinimu. 
Jis joms sugalvojo įtaisus, ku 
rių pagalba keitė jų tonaciją, 
panašiai, kaip tas daroma ar 
fojė. Jis, antrosios sovietų oku 
pacijos metu, apie kankles ra 
šė ir sovietinėje spaudoje, ži 
noma, nusiskųsdamas, kad nė 
ra tvarkos ir kad rimtas darbas 
negalimas.

• Vaikų zoologijos sodas La 
fontaine parke jau atidarytas. 
Kasmet jį aplanko 100,000 žmo 
nių, daugiausia vaikų.

TELESF. VALIAUS 
PARODA

Eegužės 22 d. Great Necke, 
Almus Galerijoje buvo atidary 
ta grafiko Telesforo Valiaus 
paroda. Išstatyta 18 darbų — 
spalvuotų tipografijų ir pieši 
nių. Šalia dviejų serijų vardu 
„Tinklai“ ir „Scena“, randa 
mos dar šios temos „Notre Da 
me“, paryžietiška kompozicija, 
„Autoportretas“, „Pabėgę 
liai“, „Gaidys”, „Pabaltijo mo 
tyvas“, „Golgota” ir „Boden 
see“.

LIETUVOJE 
IŠLEISTOS KNYGOS

Išleistas Antano Miškinio 
poezijos rinkinys „Eilėraš 
čiai“, įvairaus meto, trim sky 
riais suskirstyti, 218 puslapių 
knygoje. Mato Grigonio vai 
kams skirti eilėraščiai „Žemuo 
gėlės“. „Pažangaus“ sugrįžėlio 
iš Amerikos gyd. Kaškaičio 
„Atsiminimai“.

Išleistas didelis F. Dostoje 
vskio romanas „Broliai Karma 
zovai“; vokiečių mokslininko 
G. Švabo „Heraklo žygiai“, ru 
sės V. Turanskaja apysaka 
„Devintokai“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pulgis Andriušis. ROJAUS 

VARTAI. Apysaka. 198 pusi. 
Nidos knygų klubo leidinys 
Nr. 28. Leidyklos adresas: Ni 
da Book Club. Lithuanian hou 
se, %, Ladbroke Fardens, Lon 
don, W. 11, Gr. Britain. Klu 
bo nariams kaina 1 dol., nona 
riams — 1.50.

RINKTINĖ Nr. 5. Nidos 
'knygų klubo leidinys,. 1960 
m. Kaina klubo nariams .50 
et., nenariams — .75.

ALEC ketvirtas žiniaraštis 
— AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS BUTŲ VEIK 
LA. 32 pusi, ir AMERIKOS 
LIETUVIŲ EKONOMINIO 
CENTRO PROTOKOLAI IR 
RAPORTAI. 1950—1953. Iš 
leido Amerikos lietuvių ekono 
minis centras, Chicago, 111. 
Abi brošiūros iliustruotos. 
Abiejų kaina 1 dol. Galima 
gauti NL redakcijoje.

„UŽUOLANKA” Nr. 3(31), 
kovo - balandžio 1960 metų. 
Gausiai iliustruotas aktualio 
mis iliustracijomis numeris. 
Nr. kaina .75 et. Adresas: 
Užuolanka, 6051 So. Ashland 
Ave., Chicago 36, Ill. USA. 

le“ Stockholme turėjo būti ati 
daryta antikomunistinė paro 
da „Todėl mes pabėgome”. 
Tos halės savininkas paskuti 
niu momentu pareiškė, paro 
dos medžiaga esanti „perdaug 
negatyve ii tendencinga prieš 
Sovietų Sąju<*gą“ ir reikalavo, 
kad kai kurie daiktai būtų pa 
šalinti. Baltijos Komiteto pir 
mininkas, prof. Birger Nėr 
man, spaudos atstovams betgi 
pasakė: „Mes nenusileisime 
cenzūrai vieno asmens, kuris 
neturi teisės spręsti, kas mūsų 
krašte gali būti rodoma ir kas 
ne. Šitoj parodoj mes norime 
parodyti, kodėl milionai pabė 
gėlių paliko savo tėviškę“. Pa 
rodos valdybos garbės narys, 
reichtago atstovas Jarl Hjalm 
arson, pareiškė: „Mūsų krašto 
piliečiai privalo sužinoti apie 
padėtį pavergtuose kraštuo 
se“. Toj pačioj halėj ir daugel 
kitų Rytų kraštų suruošė paro 
das. Rytų Vokietija yra numa 
čiusi, tuoj po pabėgėlių paro 
dos organizuoti Rytų - vokie 
čių parodą.

Mūsų Skandinavijos korės 
pondentas praneša, kad tarp 
„netinkančių” rodyti paveiks 
lų yra padidintas straipsnis 
vieno sovietiško laikraščio, ku 
riame kalbama, apie jauną ber 
niuką, kuris savo tėvus įskun 
dė saugumui. Už šį „patriotiš 
ką“ žygį jam pastatytas pa 
minklas parke Maskvoje. E.

• ALB Kult. Fondas organi 
zuoja Vlado Jakubėno solo dai 
nų išleidimą. Susidarė trys są 
siuviniai. Čia įeina ir viena ki 
ta žinomų dainų, bet bus ir lig 
šiol niekur nespausdintų.

• Arch. J. Muloko paruoštas 
Atsimainymo V. J. bažnyčios 
Maspethe, N. Y., projektas 
miesto statybos vadovybės jau 
patvirtintas. Parapijos klebo 
nas prel. J. Balkūnas rūpinasi 
greičiau statybą pradėti.

♦’ Lietuvos teatro draugija 
svarstė teatrinės kritikos klau 
simus ir rado ją gerintina. Tai 
yra teisybė. Bet ir „Lįteratūrą 
ir Meną“ reiktų daugiau pntai 
kyti tam reikalui, o ne balvonų 
įkyriam rodymui.

LATVIŲ AKVARĖLĖS 
PARODA VILNIUJE

Vilniaus dailės muzėjuje ati 
daryta Latvijos dailininkų ak 
varelistų meno paroda, kurioje 
išstatyta 121 akvarelė. Pavar 
džių tarpe yra ir lietuvių.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
5.

KOLCHOZO DIREKTORIENĖS NUOMONĖJ APIE 
KNYGAS IR DIREKTORIAUS APIE NUOSAVĄ NAMĄ

— Knygos dabar labai reikaingos, — įsiterpė ponia 
Liuliu, — labai reikalingos. Aš ir savo Poliui sakiau, kad 
dabar mums būtinai reikia įsigyti knygų spintą. Kokie na 
mai be knygų?! Štai vienas mūsų kaimynas profesorius, vi 
sus kambarius knygomis apstatęs. Visai kitaip atrodo sic 
nos...

Panelė Marytė dar labjau paraudo, o viršininkas mi 
nutėlę išsprogdino savo pagyvėjusias akis, įsistebeilijo į 
Pernykštienės veidą. Jam buvo sunku susiorientuoti, kaip 
gi čia dabar: juokauja ši moteris, juokiasi iš jo ar tik šiaip 
kalba. Ar tik ši moteris nepasakys, kad ir jo, Bildžiaus, 
knyga, reikalinga tik sienoms papuošti?..

Beit’ ponios .Liuliu veidas buvo toks nekaltas, toks 
rimtas, toks baltas baltutėlis... Ji dar buvo graži, ši mote 
ris, kuriai tikriausiai jau įpusėjo ketvirtoji dešimtis.

— Kad knygos baisiai sutraukia dulkes, — numykė 
Ipolitas Pernykštis,, r— Kai kambaryje daug knygų, iš 
karto atsiranda kažkoks popieriaus kvapas. Oro stinga.

— Na, dulkes galima nuvalyti, — numojo Bildžius, 
apsidžiaugęs, kad kalbama rimtai ir kad niekas iš jo nesi 
juokia.

— O ir be knygų yra daug reikalų, — tęsė direkto 
rius. — Jūs neįsivaizduojate, draugas viršininke, kiek 
vargo, kiek rūpesčių dabar atsiranda, bestatant namą... Į 
ožio ragą žmogus suvažiuoji, visus nervus prarandi... Tik 
ra nelaimė statytis namą...

— Gajima nesiecatytiį nusikvatojo Bildžius.
— Galima, — sutiko Pernykštis. — Bet be savo namo 

žmogus kaip ir nepilnavertis, kaip ir nesavarankiškas. Visi 
tave stumdo, visiems tu užkliūvi. Iš butų valdybos — eina, 
iš vykdomųjų komitetų — eina... Kas nori — tas landžioja. 
O jeigu dar apsigyveno tame pačiame name koks nors, atsi 
prašant, sutrius, tai prišiukšlins tau visur, ant laiptų, kieme 
ir nieko tu jam nepadarysi. Komunaliniame name, tai kaip ko 
kiose kareivinėse — nei ramybės, nei patogumo... Visi tave 
mato, visus tu matai. Gyveni kaip išrengtas viduryje aikš 

tės.., O štai savo name, aš kaip tvirtovėje. atidribau savo va 
landas, parvažia.vau namo, užsidariau vartus, ir pasiuskit 
ten visi už tų vartų... Aš nieko nežinau, man niekas nerū 
pi... Aš gyvenu sau, gyvenu savo gyvenimu ir esu nuo nieko 
nepriklausomas. Nekiškite nosies į mano gyvenimą. Nekiški 
te jūs — aš nekišiu į jūsų. Štai kuo patogus savas namas.

Bildžius jautė, kad neviskas tvarkoje Pernykščio žodžiuo 
se, bet negi kiši vaišinguose namuose savo mintis.

Pernykštis vėl pripylė konjako, pasiūlė tostą:
— Už patogų, savarankišką gyvenimą!
Užkandęs marinuotų grybų, skaniai čepsėdamas, jis tęsė.
— Jau praėjo tie laikai, kai mums reikėjo spaustis ir 

varžytis. Dabar mes žengiame į komunizmą, ir mūsų žmo 
nės pradeda gyventi vis laisviau, sočiau, patogiau. Pasiziū 
rėkite, kiek čia pas mus aplinkui prisistatė namų! Patogūs 
butai, sodeliai, mašinos. O! dabar tik duok mašinų — žmo 
nės viską išpirks. O kad ir aš: dirbu, uždirbu, tvarkingai gy 
venų ir turiu! Viską turiu, ko žmogui reikia!..

— Tai jau, tai jau, — susiraukė ponia Liuliu. — Girkis, 
girkis... Kai apsidairai po butą, tai ir matai, kiek dar trūks 
ta... Dieve mano, kaip kiti žmonės gyvena! Kaip kultūrin 
gai! Pasižiūrėk, ponia profesorienė... Ryte — ji vienu tua 
lėtu, pietums kitu, — vakar e dar kitu... Atsikelia iš ryto, pa 
sitvarko, pasipuošia ir važiuoja į „Tulpę” pasėdėt... Visai 
kaip prieš karą... Toks tai gyvenimas!

— Nesiskųsk, Liuliu, nesiskųsk, — aš nors ir ne profe 
sorius, ir ne akademikas, bet ir tau nieko netrūksta. Ir tik 
rai netrūksta!.. Gyvename dabar savo namuose kaip tvir 
tovėje: niekas mūsų nepajudins, niekas nepastums, niekas 
neužkliudys...

VIRŠININKAS, KAIP DIREKTORIUS...
Kažkur pasąmonėje Bildžius bodėjosi vaišingų šeimi 

ninku kalbomis, kažkur širdyje jautė jų gyvenimo menkys 
tę, bet išgertasis konjakas jį supo, liūliavo, traukė į dainą. 
Jis nenorėjo ginčytis, nenorėjo galvoti, nenorėjo nieko rim 
to kalbėti. Ar neprisigalvoji, ar neprisikalbi žmogus, rimtai 
bedirbdamas? Kodėl net ir už vaišių stalo jis turėtų ginčy 
tis, pyktis su žmonėmis. Kodėl jis negali atitrūkti vienam 
vakarui, pagyventi linksmai ir nerūpestingai?

Nelaukdamas šeimininkų raginimo, viršininkas pats pri 
pylė taureles, pakėlė tostą:

— Už jūsų tvirtovę, draugas Pernykšti! Už jūsų svei 
katą gerbiamoji!

Vaišės pasiekė tą laipsnį, kai rimtoms kalboms iš tik 
rųjų nebelieka vietos. Į stalą buvo patiektas puikus mė 
sos kepsnys. Pernykštis vėl išėmė iš bufeto porą bonkų 
konjako. Šeimininkės paraginta panelė Marytė įjungė ra 
diolą, ir kambaryje gundančiai, viliojančiai suburkavo 
„Balandėlės“ melodija.

Jonas Bildžius prapliko, bet jaunystės dar neprarado, 
ne. Muzika jį svieste išsviedė iš kėdės, stumte pastūmė
prie gražiosios ponios Liuliu. Žieduota, apyrankėmis ap
maustyta, minkšta ir švelniai kvepianti rankelė nusviro
ant viršininko paties, nebe visai plonas, bet vis dar jau
nas liemuo linko į jį. Kažkuriuo momentu Bildžius pasiju 
to iš tikrųjų šokąs senoje kunigaikščių ar grafų tvirtovėje 
su labai kilnia dama. Skerakiuodamas jis žvilgčiojo į sa 
vo ištysėlį šoferį, kuris nedarniai ir nerangiai stumdė po 
kambarį panelę Marytę. Ar tik tas velnias Algis nepasa 
koja tai merginai kokių nors istorijų apie jį, viišininką. 
Na, palauk, žalty. Rytoj pasikalbėsime...

Pakreipęs ant šono galvą, Bildžius saldžiomis aki 
mis glostė baltą, gal kiek perdaug papudruotą Liuliu veidą, 
lygų kaklą, pakilią krūtinę.

Sunaikinus mėsos kepsnį ir ištuštinus antrąsias konja 
ko bonkas, Pernykštis pasiūlė svečiams išeiti valandėlę į so 
delį, kol nurinks stalą ir patieks kavutę.

Naktis buvo šilta, netgi tvanki. Kvepėjo rezetomis ir 
naktinukais. Kažkur iš užmiesčio vėjas nešė nupjautos žo 
lės kvapą.

Viršininkas atsisėdo ant patogaus, dažyto suoliuko. Iš 
vienos pusės prisiglaudė Pernykštis, iš antrosios — ponia 
Liuliu. Bildžius atsargiai uždėjo ant moters pečių ranką, 
glostė švelnią, dekoltuotą nugarą. O Ipolitas Pernykštis 
kalbėjo. Kalbėjo, velnias, apie reikalus:

— Matote, draugas viršininke, mes tokius kapitalinius 
remontus vykdome! Milžiniški darbai!.. Mūsų ūkis prie 
pat miesto. Aš žinau, aš suprantu, kad jis turi būti pavyzdi 
nis. Jis turi būti toks, kad visiems turistams jį būtų galima 
rodyti. Reikia, draugas viršininke, dar labjau išplėsti remon 
to darbus, būtinai reikia. O, be to, reikia pastatyti bent vie 
ną pavyzdinę karvidę. Aš jau prašysiu jus, draugas virši 
ninke, tarpininkauti ministerijoje, kad mums dar šiais me 
tais išskirtų papildomai bent trejetą šimtų tūkstantėlių šiems 
svarbiems darbams.

Bildžius linkčiojo galvą ir vis glostė ponios Liuliu 
pečius. Bus daugiau.
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WILCOX ir LACHAINE VADOVAUJA
ARTHUR THERRIEN RINKIMINEI AKCIJAI VERDUNE

N EPRIKLA U SO MA LIETUVA 5 PSL.

„Archie“ Dr. Geo Harold
WILCOX LACHAINE MONTEITH

“ART” THERRIEN

ALDERMANAS „ARCHIE” WILCOX IR 
DR. GEO. LACHAINE, DU GERAI ŽINOMI 
VERDUNIEčI AI, BUVO PARINKTI UNION 
NATIONALE PARTIJOS VADOVAIS VERDU- 
NO MIESTE.

VERDUNO ATSTOVAS OTTAVOJE HA
ROLD MONTEITH AKTYVIAI DALYVAUJA 
RINKIMINĖJE VEIKLOJE IR VISU ŠIMTU 
PROCENTŲ REMIA OFICIALŲJĮ UNION NA-

TIONALE PARTIJOS KANDIDATĄ

ARTHUR THERRIEN

PONAI WILCOX IR MONTEITH PAŽA

DĖJO VISIŠKĄ PARAMĄ PONUI THERRIEN 

IŠ ANGLIŠKAI KALBANČIŲJŲ ORGANIZACI

JŲ PUSĖS IR DR. LACHAINE PRANCŪZIŠ

KAI KALBANČIŲJŲ GRUPIŲ VARDU UŽ

TIKRINO PILNĄ PARAMĄ PONUI „ART“ 

THERRIEN, TUO BŪDU UŽTIKRINDAMI JO 

LAIMĖJIMĄ BIRŽELIO 22 DIENOS RINKI

MUOSE.

Arti šimto profesionalų, pre 
kybininkų ir U. N. Centrinio 
Komiteto atstovų savo susinn 
kime entuziastingai prhaiė 
Therrien parinkimui partijos 
kandidatu.

Jau veikia stipri organizaci 

ja šio oficialaus Provincinės 
Vyriausybes parinktojo kandi 
dato rėmimui Verduno mieste.

Trumpame žodyje susirinku 
siems Mr. Therrien priminė, 
kad per $ 5,000,000 buvo pa
skirta Verdunui laike paskuti 

niųjų 10 metų, nežiūrint, kad 
Verduno atstovai buvo opozi 
cijoje per šį laikotarpį, išsky 
rus paskutiniuosius 2 metus, 
kuomet L.ionel Ross, dabarti 
nis Magistrate's Court of the 
District of Montreal teisėjas ir 

Provincial Rental Commission 
pirmininkas, buvo nepriklauso 
mu atstovu Provincijos Legis 
latūroje.

Mr. Therrien pareiškė, kad 
buvo skiriamos paramos Pro 
testantų ir Katalikų mokyk 

loms Verdune; žaidimo aikš 
čių apšvietimui ir senosios 
miesto rotušės pavertimui ben 
drudmenės centru.

Mr. Therrien teigė, kad 
„Union Nationale vyriausybė 
daugiau padarė Verdunui, nei 

bile kuri kita partija, net ir ta 
da, kai jo atstovas buvo opozi 
ei jos narys. Turint atstovu vy 
Gausybės partijos narį, šiai 
apylinkei galima tikėtis dar 
daugiau“.

Balsuokite už “Art” THERRIEN " VIENA TARNYBA

lietuviai veikia visur
Australija.

„ŠVIESOS”
Jau tretį kartą Sydnėjaus ir 

Canberos „Šviesos“ skyriai su 
sirenka draugėn pabendrauti, 
pasidalyti mintimis ir arčiau 
vieni kitus pažinti.

9 vai. susirinkome semina 
rui, kurį praveda kol. dr. V. 
Doniela, Tema: „Šviesos sam 
būrio savikritika ir sambūrio 
pareigos bendruomenei".

Gyvos ir kutūringos disku 
sijos. Sunku aprašyti kiek 
daug didelių ir naujų minčių 
buvo iškelta. Susumavus išrys 
kėjo dvi pagrindinės mintys; 
abiejų skyrių ligšiolinė veikla 
nėra peiktina ir yra daug nu 
/eikta, ateityje neatleisti va 
džių, o dar didesnį dėmesį 
kreipti lietuvybės išlaikymui ir 
ne tik savųjų tarpe, bet plates 
nėję lietuviškoje visuomenėje

ŽEMA KAINA 
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

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

veikia visus metus. 
Mažas Įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks 
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890. M. MACIUKAS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKU RŪBŲ

c

KOKYBES

A

ANGLIŠKOS

©

3

AUGŠTOS
RANKŲ D X R B A S

MEDŽIAGOS'

79 ir 81 Si. Zotique St. E.

lel. CR 7-0051. MONTREAL. Sav. P RUTKAUSKAS »

SĄSKRYDIS
skleisti tolerancijos idėjas. 
Daugumoje, esą, pastebėta, 
kad visos nesantaikos ir bar 
niai lietuviškos visuomenės 
tarpe kyla iš negerbimo ir ne 
toliaravimo kito asmens įsiti 
kinimų.

Pašnekesiui pasibaigus, bu 
vo pageidauta, kad toki susiti 
kimai būtų daromi nors kartą 
metuose, kurie tęstųsi ilgiau, 
gal ilguosiuose savaitgaliuose.

1960 M. FUKSAI 
AUSTRALIJOJE

Kasmet studentų šeima 
ga. Ją nuolat padidina fuksai. 
Tik labai gaila, kad ne visi fuk 
sai aktyviai įsijungia į lietuvių 
eiles. Daugumas jų būna nedrą 
sūs.

Šia proga sveikiname šiuos 
abiturientus, sėkmingai įgiju 
sius 1959 m. brandos atesta 
tus: D. S. Adamsą, G. V. Bal 

sytę, V. P. Dryžą,' D. M. Gro 
saitę, D. Katauską, E. A. Ky 
mantaitę, J. Kyzelytę, B.' Na 
gainį, B. T. Notarą, M. E
dagaitę, P. A. Palotą, A. Pro 
taitę, S. Skrinską, R. Slivins 
ką, M. R. Šidlauskaitę ir E. E. 
Vaičiurgį. Galimas dalykas, 
kad yra praleistų pavardžių, 
taigi sveikiname ir juos visus. 

! Iš paminėtų egzaminus geriau

au

Pa

šiai išlaikė kol. Johana Kyze likų grupės, kaip lenkai ar ita 
lyte. Ji rengsis mokytojs pro 
fesijai.

Naujoji Zelandija.

LIETUVAITĖS BALETE
Su Barovansky baletu iš 

Australijos į Zelandiją atvyko 
dvi lietuvaitės šokėjos Regina 
Plokštytė ir Ramona Rataitė. 
Aucklande abi šokėjos buvo 
apsistojusios vienoje lietuvių 
šeimoje ir turėjo progos susi 
tikti su šiame mieste gyvenan 
čiais lietuviais. Baletas po sek 
mingų pasirodymų Aucklande 
išvyko į kitus miestus. Baleto 
sezonas Zelandijoje tęsis de 
šimt savaičių ir per tą laiką 
bus aplankyti astuoni miestai.

MOTINOS DIENA IR 
GEGUŽINĖS

Motinos Dienos minėjimą 
Aucklande pirmą gegužės mė 
nėšio sekmadienį surengė Apy 
linkės valdyba.. Visą meninę 
programą atliko patys vaikai, 
vėliau sekė kavutė. Nors ir ne 
turėdami lietuvio kunigo, jau 
eilė metų kaip Aucklando lie 
tuviai kiekvieną gegužės mene 
šio sekmadienį renkasi į šv. 
Patriko katedrą gegužinių pa 
madų. Šiomis pamaldomis lie 
tuviai įgijo daug palankumo iš 
vietinės dvasiškijos, nes kitos, 
kad ir gausesnės tautinės kata

lai, jų neturi.

LIETUVIS DAILININKAS
Neseniai pasibaigusioje 

„Contemporary New Zeaiant 
Painting and Sculpture“ paro 
doje — Aucklando Meno Ga 
lerijoje tris aliejinius paveiks 
lūs išstatė lietuvis dailininkas 
Rudolfas Gopas. Reikia paste 
bėti, kad paroda buvo rinkti 
nė ir joje dalyvavo stipriausi 
menininkai. „New Zeaand He 
raid“ meno kritikas atžymėjo 
Gopą kaip vieną geriausių dai 
liniukų parodoje, atkreipda 
mas dėmesį į jo paveikslą — 
susilenkusi nuoga moteris. Ka 
taloge ir kritikoje pažymėta ta 
pytojo tautybė. Paroda buvo 
sėkminga ir tęsės isavaitę ii 
giau, prieš perkeliant į kitus 
N. Zelandijos miestus. Daili 
ninkas jau keli metai kai dės 
to Canterbury universiteto 
Meno mokykloje.

PRIEŠ OKUPACIJĄ
Metinėje Aucklando Univer 

siteto studentų procesijoje, ku 
ri sutraukia tūkstančius žiūro 
vų, lietuviai studentai 
kai pavaizdavo keletą 
sovietinėmis temomis, 
kolega pareiškė: „Kol 
čiai mūsų tėvynėje 
taus, tol mes jiems neduosime 
ramybės...”

Baltų klubas Aucklande bir 
želio mėnesio pradžioje rengia 
minėjimą paminėti prieš 20 
metų Sovietų sąjungos įvykdy 
tą Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos užpuolimą, bei padarytas 
ir daromas skriaudas tiems 
kraštams. Pagrindinis kalbėto 
jas bus Zelandijos parlamenta 
ras L. Gotz. G. P.
Argentina.
BERISSO „MINDAUGO“ 

DRAUGIJA
Sudaryti naujajai 1960 metų 

valdybai yra pavesta šiems dr- 
jos jaunuoliams: L. Gabriūnui, 
A. K. Voguliui ir V. B. Stun 
džiai.

Daug berisiečių, ypač jubila 
du vasaros atostogas praleido 
Carhue. (Argentinoje dabar 
žiema). Jų tarpe P. Žemaitis 
su ponia, A. Jenčis su Jančie 
ne, p. M. Jašesickienė, O. Stun 
džienė ir kiti.

Taip pat, važiuojąs į Beris 
są Vaidintojų Būrelis, vadovai! 
jamas p. K. Runimo suvaidins 
vieno veiksmo dramatinį vaiz 
delį „Grįžtantieji Tėviškėn“. 
Šis veikalėlis jau vieną kartą 
buvo vaidintas Buenos Aires 

Ir ne 
žiūrint į tai, kad yra trumpas, 
bet minėto būrelio vaidintojai, 
paties autoriaus vadovaujami, 
su didžiu įsijautimu visus žiū 
rovus parkelia į dabai tinės pa 
vergtosios Lietuvos žiaurią tik 
rovę — tragišką Sibiro tremti 

satyris 
vaizdų
Vienas .Gedulo Dienos proga, 
tie žal 
viešpa

nio šeimos kančias ir parodo 
klastingu melu grindžiamo ko 
munizmo sukurtą „laimę“ nu 
dieninėj Lietuvoj.

JONAS GAIDIMAUSKAS, 
INŽINIERIUS

Justino ir Julės Bernotaitės 
Gaidimauskų sūnus iš Boulog
ne Sur Mei, baigęs Buenos Ai 
res Universiteto inžinerijos fa 
kutetą, gavo inžinieriaus - me 
chaniko diplomą. Jo jaunesny 
sis brolis taipgi studijuoja tini 
versitete. Inž. Jonas Gaidi 
mauskas puikiai kalba lietu 
viškai, yra Lietuvių Jaunimo 
Teatro vaidintojas ir Dr. J. Ba 
sanavičiaus vardo Lietuvių 
Centro veikėjas. Daug pagal
bos pridera jauno inžinieriau■' 
tėvams, mokėjusiems Įkvėpti 
savo sūnams lietuvybės meile 
ir augštojo mokso svarbą. Kaip 
žinoma, Justinas Gaidimauskas 
yra savo svainio Juozo Zavic 
ko mozaikų fabriko darbo ve 
dejas.

MONTREALIS
® Mūsų statybininkai, su ak 
mens apmūrijimų specialybe, 
J. Lingaitis ir p. Snapkauskas 
LaSalėje stato dirbtuvei pas 
tatą.
® Darbininkai, Electric Reduc 
tion Co, išsikovojo 14 et. prie 
do už darbo valandą ir dabai 
gauna po 1.75 et. valandinio 
atlyginimo.

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 
Užsakvrnai iš kitur primanai paštu.

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

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

I’d E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Ri-il: ved. P. V. Zubas DO ‘t 0224

X v'
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WELLAND, Ont. St. CATHARINES, Ont. SAULT Ste. MARIE, Ont.

Birželio 18 dieną, šeštadieni, 
visi keliai veda j Wellande ruošiamas *

JONINES
Programoje: „SEKMINIŲ VAINIKAS“ 

išpildo Hamiltono Lietuviu Teatras „AUKURAS“, L 
rež. E. Dauguvietytės - Kudabienės. <

Vaidinime dalyvauja J
Hamiltono Lietuvių Tautinių Šokių grupė, 

vad. G. Breichmanienes.
Gros Hamiltono Lietuvių orkestras „Aidas“

Joninių vieta: St. S t e p h e n‘s salė, , 
East Main St. — Port Robinson Rd. kampe.

Bufetas veiks nuo 2 vai.
Turtinga loterija — „Laimės Stalas“ ir kt.

Rengėjai.

SEKMINIŲ VAINIKAS

MOTINOS DIENA IR MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Saulius Alkaitis su Audrone Alkaityte dalyvaus Vilniečių 
ruošiamose Joninėse St. Catharines, Ont. birželio 25 diena.

Mūsų kolonijoje tampa tra 
dicija, kad Motinos dienos mi 
nėjimas yra atidedamas į gegu 
žės mėn. galą ir įvykdomas kar 
tu su šeštadienio mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvėmis, o 
tai, vieno juokdario žodžiais, 
„du zuikiai vienu šūviu“. Taip 
ir šių metų paskutinį gegužės 
mėn. šeštadienį mūsų apyl. vai 
dyba, išnuomavusi ukrainiečių 
parapijos salę ir pasamdžiusi 
muzikantus, įvykdė šią dvigu 
bą šventę.

Programa prasidėjo trumpa 
v-bos pirmininko St. Grigelai 
čio kalba, po kurios buvo įteik 
ta gėlių puokštės garbingiausio 
je vietoje pasodintoms trims 
motinoms: p. Skaržinskienei
— seniausiai, p. Sližienei — 
jauniausiai ir p. Dabulskienei
— daugiausiai vaikų turinčiai.

Po to sekė gana įvairi prog 
raina, kurią išpildė šeštadienio 
mokyklos mokiniai. Padainavo 
3 jauniausieji mokiniai: Rūta

nas ir Regina Dabulskytė. Pa 
skambino pianinu: Judita Gri 
gelaitytė ir Danutė Poškutė. 
Pats paskutinis užbaigiamasis 
ir labai gražiai pavykęs prog 
ramos dalykas buvo R. Kaine 
naitės baletas. Labai gaila, kad 
mūsų kolonija greitai neteks 
šios puikios balerinos, nes, te 
ko girdėti, R. Karnėnaitė šį pa 
vasarį, užbaigusi gimnaziją, 
ruošiasi tolimesniam mokslui 
išvykti į Torontą.

Po baleto įvyko dovanų įtei 
kimas mokiniams, kurį įvykdė 
mokyklos vedėjas J. Skardis. 
Kiekvienam mokiniui buvo 
įteikta po gražią lietuvišką kny 
gą, atsižvelgiant į mokinio am 
žiu ir jo sugebėjimą skaityti. 
Mokyklos vedėjui, kuris savo 
neapmokamą ir nelengvą dar 
bą dirbo paskutinius trejus me 
tus, irgi buvo įteikta graži do 
vada — didelis globas.

Toliau programoje, jauni 
mui išvykus namo, vyko pati 
linksmiausioji ir ilgiausioji pro

ir pra 
besilin 
kaimo

pletkininkė — intrigantė, su 
drumsdama gerą jaunųjų nuo 
taiką. Visas veiksmas, tačiau 
baigiasi gerai — dviejų jaunuo 
lių susitarimu vestuvėms.

Vaidinimą atlieka Hamilto 
no Dramos Teatras 
ras”, režisuojamas E. 
vietytės - Kudabienės.
tono Tautinių šokių

vaidini
Wellande grą

Gražiausios pavasario šven 
tės — Sekminės yra surištos 
su lietuviškomis tradicijomis. 
Prieš keliolika metų tos gra 
žiosios tradicijos nuvesdavo 
mus į kvepiantį beržyną, leis 
davo pasiklausyti gegutės bal 
so seklyčios palangėje 
leisti Sekminių vakarą 
ksminančio lietuviško 
jaunimo būry.

Sekminių Vainikas 
mas Joninėse
žins mūsų svečius į praeitį ir 
leis pasigėrėti lietuviškomis tra 
dicijomis, kaimo jaunimo šo 
kiais ir dainomis.

Veikaliuko turinys paimtas 
iš lietuviško kaimo gyvenimo. 
Jo autorius, A. Gustaitis, savo 
lengvu stiliumi pavaizdavo kai 
mo jaunimo nuotaikas Sekmi 
nių išvakarėse, dramatiškąjį 
elementą stipindamas su švel 
niu humoru. Scena pilna jau 
natviško juoko, šokių ir dainų; 
jon įeina chrakteringa kaimo

bus

St.

„Atiku 
Daugu 
Hamil 
grupė,

vad. Genovaitės Brecihmanie 
nčs, dalyvauja vaidinime su šo 
kiais ir damomis.

Šis gražus vaidinimas 
suvaidintas birželio 18 d., šeš 
tadienį, Welland, Ont.,
Stephan’s saėje, kuri yra East 
Main St. — Port Robinson g- 
vių kampe.

Programos pradžia 6 vai. Sa 
lė bus atidarya nuo 2 vai. pp.

Šokiams gros Hamitono Lie 
tuvių orkestras „Aidas“.

Pelno dalis skiriama Hamil 
tono Lietuvių Namų Fondui ir 
lietuvių tautinei skautų stovyk 
lai. Žibuoklė.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
IR VĖL NAUJAS KAPAS...

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
senesnės išeivijos lietuvis, Pet 
ras Pranckevičius - Prankie, ei 
damas 73 metus.

A. a. Petras buvo gimęs Lie 
tuvoje, Liudvinavo vai. 14 me 
tų amž. išvyksta Skotijon. Ten 
dirba anglių kasykloje. Po 
kiek laiko šeimą sukuria su 
suvalkiete Marijona Žilinskai 
te.

1920 m. atvyksta Kanadon, 
Saskatchewan prov., nusiper 
ka ūkelį, o pats dirba anglių 
kasykloje. Užėjus sunkmečiui, 
palieka ūkį ir darbą ir visa šei 
ma persikelia į Hamiltoną.

Pirmieji trys vaikai sukuria 
grynai lietuviškas šeimas. 
Greit atsistoja ant stipraus eko 
nominio pagrindo. Jis pats dir 
ba žemės ūkio mašinų fabrike 
Int. Harvester Co. iki pensi 
jos — 70 m. amžiaus.

A. a. Petras su žmona Mari 
joną Delhi miestely nusiperka 
namelį ir pradeda poilsio gyve 
nimą. Tačiau, gegužės 21 d. 
miršta, palikdamas liūdesy 
žmoną, dvi dukras, du sūnų, 
penkis anūkus. Nuoširdi užuo

jauta visiems! Velionis buvo 
linksmas, kalbus ir su humoru. 
Labai mėgo su žmonėmis bend 
rauti. Kiekvienas atėjęs į jo 
namus buvo mielai laukiamas 
svečias ir vaišinamas.

Iš laidotuvių namų velionis 
buvo nulydėtas, ilga auto ma 
šinų virtine į Delhi bažnyčią, 
kur buvo gedulingos pamal 
dos. Po to palydėtas į to pat 
miestelio kapines.

Nuo kapinių svečiai buvo pa 
kviesti pietų į puikų restoraną, 
kame susirinko per šimtą as 
menų. Ir po to dar dalis svečių 
atsilankė velionio žento, p. Ma 
telio puikiuose namuose, aur 
taip pat buvo vaišinami.

Z. Pulinauskas.

PADĖKOS

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901, 
Toronto, Ont. 

Telefonas EM 2-2585

Netikėtai likimo buvau nu 
blokštas į ligoninę ilgesniam 
laikui. Neturėdamas galimy 
bių su žmonėmis dažniau ben-d 
rauti, nesitikėjau nė lankyto 
jų. Tačiau maloniai buvau nu 
stebintas, kada jau pirmąją sa 
vaitę susilaukiau svečių su gė 
lėmis, įvair. dovanomis ir skai 
tymui knygomis. Mano nuo 
širdi padėka priklauso šiems 
asmenims: Svečiui iš Argenti 
nos kun. tėvui J. Duobai, ang 
lų parap. kun. F. Englert, pp. 
Adomauskams, Bikinams, Bur 
dinavičiams, A. Balsiui, C. Cho 
romanskiui, A. Giriūnui, V.

M

A. E, McKAGl)E|
Barrister and Solicitor X
Advokatas ir Notaras $

Tel. EM 4-1394, EM 4
1008 North Ontario 1

330 Bay Street, į'.
TORONTO 1, Ontario. į

4-1395] J 
Bidg. ;l:

JAU ŠEŠTĄ KARTĄ 
VILNIEČIAI RUOŠIA JONINES

Muzika, šokiai, dainos ir links mybė be ribų
Jau šeštąjį kartą Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjungos St. 
Catharines skyrius ruošia tra 
dicinėmis tapusias Jonines. 
Tautiečių dėmesys ir palanku 
mas, kurį visados ir visur jau 
tėme, mus drąsina ir toliau pa 
laikyti šią lietuviškąją tradici 
ją. Kiekvienais metais stengė 
mės iš artimesnių ir tolimesnių 
vietų suplaukusiems svečiams 
pateikti ką nors naujo, ypatin 
gesnio, bet būtinai lietuviško.

Pernai visi gėrėjomės Čiur 
lionio ansambio viešnage, šiais 
metais mūsų žvilgsniai krypo 
ir vėl Clevelando link. Eilėje 
JAV lietuvių kolonijų labai sek 
mingai gastroliavo trupė jau 
nuolių — mergraičių ir beriliu 
kų, kurių amžiaus vidurkis vos 
siekia 16—18 m. — „Grandį 
nėlė”. Spaudos atsiliepimai bu 
vo labai palankūs, net entu 
ziastingi. Jų pasirodymai žavė 
jo jau eilę tūkstančių lietuviš 
ko senimo ir jaunimo. Ryžomės 
juos ir pakviesti Joninių prog 
ramai. Tai bus pirmoji „Gran 
dinėlės” išvyka kaimyninėn 
Kanadon.

Jie turi paruošę visiškai nau 
ją, ištisinę trijų dalių progra 
mą. Naujos formos pritaiky 
tos lietuviškąjam turiniui. Yra 
veiksmas, nuotaika, humoras, 
sparta, jaunatviškas grakštų 
mas. Šiais elementais perpinti 
mūsų tautiniai šokiai ir žaidi 
mai tikrai pagauna ir užimpo 
nuoja kiekvieną žiūrovą. Tai 
tikras išeivijos atžalynas. Jų 
dalis jau net ir gimę ne Lietu 
voje ir savo ar savo tėvų gim 
tąjį kraštą tepažįsta tik iš pa 
sakojimų. Lietuviškasis krau 
jas ir ryžtas patraukia juos

Galinytė, Eugenijus Motuzas 
ir Algis Vanagas. Deklamavo: 
Alytė, Marytė ir Vytautas 
Kantautai, Aldona ir Jūratė 
Kaminskaitės, Petras Umbra 
sas ir Virginija Galinytė. Akor 
deonu pagrojo Sigitas Okma

gramos dalis su šokiais ir vai 
šėmis, kuri pasibaigė vėlokai. 
Turime tautiečių, ypatingai iš 
viengungių, kurie tik šion mi 
nėjimų ar parengimų progra 
mos dalin teatvyksta, o tai nė 
ra sektinas pavyzdys. Krsp.

kuriuos nuolat 
kurie ir visuo

birželio 25 d.

papilde 
lietuviš 
muzika.

nuotai

Juškienei, Klevams, D. Ko 
chankai, P. Koveliui, S. Kara 
lenui, Mureikams. A. Mulio 
liui, Mačiukui, V. Narkevičiui, 
Pašiliams, Pilipavičiams, M. 
Ragauskui, V. Sakui, J. Steib 
liui, Šopiams, B. Šturmaičiui,
A. Šilgaliui, J. Tirkšlevičiui,
B. Venslovai, St. Žvirbliui, M. 
L. Kneeland,

Hug ir Prof. Sąjung. 
nr. 1005 per p. E.

dirbti ir aukotis bendriesiems 
reikalams. Mielai jie sutiko tai 
kinti ir mums ruošiant šių me 
tų Jonines.

Kviečiame mūsų nuolatinius 
ir naujus svečius į šiemetinę 
vasaros pradžios šventę — Jo 
nines.

Kviečiame mūsų nuolatinius 
ir naujus svečius į šiemetinę 
sąvaros pradžios didžiąją šven 
tę — Jonines. Ypač prašome 
paraginti jaunimą, kad nepra 
leistų šios retos progos nema 
tę ir nesusipažinę su grakščiuo 
ju Clevelando jaunimu ir jų lie 
tuviškuoju menu. Teužsimez 
ga tarp JAV ir Kanados tamp 
resni lietuviško jaunimo ryšiai! 
Jūsų dalyvavimas padeda mu 
ms vykdyti tuos didžios svar 
bos uždavinius, 
turi VKLS-ga, 
menei žinomi.

Joninių data
prie St. Catharines, Ont., Mer 
ritton Community 
Hall, Merritton, Ontario, 
grama pradedama pagal 
bimą sekundės tikslumu.

Maloniai laukiame.
VKLS St. Catharines Skyrius.

ŠEIMOS DEŠIMTMETIS
Lygiai prieš dešmt metų gra 

žiame gegužės mėnsey šios 
kolonijos tautiečiai, Erika Ben 
dikaitė ir Antanas Kuraitis, su 
kūrė pavyzdingą šeimos židinį. 
Šiam reikšmingam šeimos įvy 
kiui atžymėti š. m. gegužės 22 
d. E. ir A. Kuraičiai suruošė 
pobūvį - balių. Sukvietė daug 
svečių: giminių, draugų ir pa 
žįstamų. Vaišės vyko gražiuo 
se sukaktuvininkų namuose, 
erdviose patalpose. Stalai linko 
nuo skanių valgių ir puikių gė 
rimų. Mieliems sukaktuvinin 
kams buvo pareikšta daug gra 
žiu linkėjimų bei sveikinimų, 
pagiedota ilgiausių metų, pa 
kelta šampano ir konjako tostų 
ir įteikta vertingų dovanų. Po

Centre
Pro 
skel

J. L. Keenon,
Ch. Mc. 
lokalui 
Sims.

Dalis 
asmenų 
laiko sugaišti ir aplankyti ma 
ne net po kelis kartus. Tad dar 
kartą nuoširdus ačiū visiems 
ir už viską.

Z. Pulinauskas.

iš augščiau paminėtų 
rado gaimybę daug

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

| Taupyk ir skolinkis kredito kooperat •
„PARAMA” f

? Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ] ]
i Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus-^. ] ]
L Darbo valandos: ] ]
i Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%-—9 v. vak. ] Į 
’ Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ] ] 
i Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. < >

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

būvio harmoniją dar 
gražios ir melodingos 
kos dainos ir skambi 
Visi buvo pakilusioj 
koj ir linksmi. Dėkingi svečiai 
šeimininkams už 
nias vaišes.

Su malonumu 
bėti, kad šis E. ir 
povedybinio gyvenimo laikotar 
pis buvo jiems laimingas. Per 
šį laiką susilaukta gražaus prie 
auglio: sūnaus Viktoro ir dvie 
jų dukrelių — Rūtos ir Kristi 
nos. Atsistota ant tvirtų ekono 
minių pagrindų: treji namai ir 
du automobiliai.

Šia proga dar norisi keletą 
žodžių tartį ąpie sukaktuvinin 
kus ir atskirai, kaipo apie as 
menis.

P. E. Kuraitienė yra kilusi 
iš Klaipėdos krašto susipratu 
sios lietuvių šeimos, kurios ka 
mienas ištisus šimtmečius, dau 
giau kaip per dešimt generaci 
jų, būdamos kietoj svetimųjų 
priespaudoj, išliko lietuviškoj 
dvasioj, nepamiršo tėvų kalbos 
ir visą laiką buvo rezistencijoj 
už tautos laisvę ir jos intere 
sus. Ši giminė yra davusi mū 
sų tautai žymių asmenų ir ge 
lų patriotų. Jeigu musų vaka 
rinės teritorijos dalys būtų pa 
sekusios tokių susipratusių lie 
tuvių pavyzdžiu, mums istori 
ja nebūtų buvusi tokia žiauri ir 
nebūtų nurašiusi tokį didelį 
procentą mūsų tautiečių į tau 
tos nuostolius. Ir, be abejo, 
šiandieną pats klausimas Ma 
žosios Lietuvos kur kas leng 
viau duotųsi sprendžiamas mū 
sų naudai.

Gi kalbant apie A. Kuraitį, 
tenka pažymėti, kad jis dar gy 
vendamas Lietuvoj, II-jo karo 
metu užėjus mūsų tėvynei tra 
giškoms dienoms, nepasiliko 

I abejingas ir pasyvus, bet, kaip 
ir daugelis to meto patriotų 
jaunuolių, padarė jai atitinka 
mą įnašą. Čia neatitrūko nuo 
visuomeninio lietuviško gyve 
nimo. Jau keletą kartų daly 
vavo apylinkės valdyboje. Daž 
nai talkininkauja lietuviškuo 
se parengimuose. Yra vienas 
iš tų, kurie kartu su tėvais 
Pranciškonais suorganizavo ir 
įsteigė čia lietuvių parapiją.

Džiugu, kad mūsų tautie 
, čiai, nors ir labai sunkiai dirb 
■ darni ir turėdami dideles šei 
. mas, suranda valandžiukę lie 
E tuviškam darbui.
L Baigdamas noriu palinkėti 
r p. p. E. ir A. Kuraičiams dar 
’ daug daug laimingų dešimtme 
• čių ir juos visus jau švęsti mū 
> sų laisvoj Tėvynėj.
] Dalyvis.
; SLA 278 KUOPOS 
; SUSIRINKIMAS
] įvyko gegužės 14 d. Harding 
! Hotelio patalpose, kuriame

tokias šau

tenka paste 
A. Kuraičių

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yongc)
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-097S .... „........  . __ _______ .

KIU»K»»H»»»»mM«unn»nnn«m svarbiausiu punktu buvo įvez

dinimas naujai išrinktos kuo 
pos valdybos. Dabratinę valdy 
bą sudaro pirmininkas Z. Pili 
ponis, vicepirmininkas K. Jo 
nušas. sekr. J. Girevičius, fin. 
sekr. P. Polgrimas, ižd.: J. Ka 
volelis. Revizijos komisija pa 
siliko ta pati — J. Dilys, J. 
Vyšniauskas, K. Jasevičius. 
Priimant praeito susirinkimo 
protokolą, buvo pasisakyta 
prieš kai kuriuos nukrypimus. 
Sąryšyje su tuo revizijos ko 
misija pasiūlė atsistatydinimą, 
bet susirinkimas nepriėmė ir 
nubasavo pasitikėjimą esamai 
komisijai.

Pagal centro v-bos patvarky 
mą kuopa turi teisę į Pitsbur 
go seimą siųsti du atstovus, ta 
čiau apsispręsta siųsti vieną. 
Pasiūlyti du kandidatia. Pagal 
balsų daugumą į Seimą atsto 
vu išrinktas I. Šajauka.

Susirinkimas visų balsais pri 
ėmė naujai įstojusią kuopos 
narę Adelę Ališauskienę.

Pirmininkas priminė, kad su 
sirinkime turime sukaktuvinin 
ką J. Dilį ir paduodamas jam 
ranką kuopos vardu pasveiki 
no.

Sumanymuose susirnikimas 
pritarė iki vasaros karščių 
šaukti dar vieną susirinkimą. 
Valdybos noras kuo daugiau 
šiai bendradarbiauti su nariais. 
Gaila tik, kad kartais kai ku 
rie asmeniškus reikalus supina 
su organizacine veikla ir prida 
ro bereikalingų ginčų. Tikė 
kim, naujai v-bai pasiseks to 
išvengti ir susirinkimai dary 
sis įdomesni. Juzkė.

MEDŽIOKLINIS ŠAUTU 
VAS IŠ NYLONO

Viena Amerikos firma paga 
mino medžioklinį šautuvą, ku 
riame dauguma pagrindinių de 
talių pagamintos... iš tos pa 
čios dervos, kaip ir nylonas.

Kaip žinoma, 'nylonas ne 
praranda blizgesio, nesidefor 
muoja, nepūva, nesilupa, jo ne 
veikia saulė, vanduo, jam ne 
gali pakenkti graužikai ir v? 
bzdžiai. Šios puikios nylon 
savybės sėkmingai panaudo 
tos, konstruojant šautuvą. Ban 
dant laboraftorjjoje, šaiutuvĄs 
buvo panardintas į vandenį ir 
į purvą, padengas dulkėmis ir 
laikomas nepaprastai didelio 
karščio ar šalčio sąlygomis, 
bet vis dėlto jis nepriekaištin 
gai iššovė 5 tūkstančius kar 
tų. Bandant tvirtumą jis iššo 
vė 75 tūkstančius šūvių. Toks 
apkrovimas žymiai viršija pa 
prasto šautuvo rodiklius. Ta 
čiau ir po to nylono šautuvas 
veikė be sutrikimo.

• Prekybos centrą (šopingą) 
stato prie dešimtos avenue La 
Sallėje.
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ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 11 D.
RENGIAMAS

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS,
šiais metais ruošiamas Baltų 
Federacijos, įvyks šį sekmadie 
nį, birželio 12 d.

Pradžioje buvo apsispręsta 
jį pravesti estų tautiniame ūky 
je, bet dėl nuolatinio lietaus į 
jį įvažiavimas sunkus, todėl 
šios liūdnos šventės programa 
pakeista, kaip žemiau nurody 
ta.

Visi lietuviai, turį mašinas, 
kviečiami birželio 12 d. 2 vai. 
30 min. po pietų rinktis į Shop 
ping Centro aikštę. Čia prašo 
mi pasiimti tautines mašinoms 
vėlevėles ir transparantus. Ei 
sena mašinomis prasidės 3 vai. 
"\ųnktualiai, šiuo maršrutu: 

-jjnnilworth — Main — King 
— Dundurn — Main iki Lie

Povestuvinėn kelionėn jaunieji 
išvyko į pietinę Kanadą. Ha 
miltonas, netekęs dviejų akty 
vių savo narių (Č. R. Žilioniai 
apsigyvens Čikagoje) linki 
jiems saulėto gyvenimo pašau 
lio lietuvių sostinėje!

ŠEIMOS PRIEAUGLIO
susilaukė pp. B. V. Antanai 
čių šeima, o Nijolė ir Šauliu 
kas — naujo broliuko. Motina 
ir kūdikis jaučiasi sveiki.

KIEKVIENAIS METALS
Hamiltono katalikų vyskupija, 
paskutinį sekmadienį skiria 
Marijos garbei. Tą dieną būna 
eisena į miesto stadioną, kur 
bendrai kalbamas rąžančius.

Didysis Hamiltono 
Lietuvių Namų Balius 

4-RIŲ METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI.
BALIUS — ŠOKIAI ĮVYKS

H I L C R E S T SALĖJE, 510 CONCESSION ST. 
(kampas Concession ir Wentworth, ant kalno).

VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ IR TURTINGIAUSIŲ LOTERIJŲ, 
KURIAI STAMBIUOSIUS LAIMĖJIMUS SUAUKOJO LIETUVIAI PREKYBININKAI!

Įvairių gėrimų bufetą veda ir aptarnauja
LN nariai iš St. Catharines, Ont. — J. Š a r a p n i c k a s ir P. Dauginas.

tuvių Namų. Oficiali dalis pra 
dedama 5 vai. po pietų Lietu 
vių Namuose.

Meninę dalį išpildys estų 
mišrus ir latvių vyrų chorai, o 
lietuvius atstovaus tautinių šo 
kių grupė.

Visi lietuviai kviečiami šia 
me minėjime skaitlingai daly 
vauti. Prie įėjimo laisvos au 
kos.

Eisenoje dalyvauja ir gyvieji 
paveikslai, parapijų atstovai. Ir 
mūsų parapija dalyvavo eiseno 
je su tautine vėliava, o piima 
dienio vietos dienrašty tilpo ei 
lė nuotraukų, kur kunigų tar 
pe matomas aiškiai VA V para 
pijos klebonas kun. dr. J. Ta 
darauskas.

PARAPIJOS KLEBONIJOS

Užkandžių bufetą ruošia 
ponios Račienė iš Hamiltono ir D. D a u g i n i e n ė iš St. Catharines.

ŠOKIAMS GROS PADIDINTAS VYT. BABECKO VEDAMAS ORKESTRAS „AIDAS” 

Visus maloniai kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti!
Pradžia 7 v. v. Įėjimas $ 1.50. Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.

Petrušaitis ir G. Lataus 
J. Mickevičius iš Čika 
L. Virbickaitė, Z. Me 
iš Čikagos ir A. Mes

LIETUVIŲ NAMŲ 
4-rių metų sukaktuvinis balius 
įvyks- ši šeštadienį, birželio 11 
d. Visi dalyvaukime kuo skait 
Ogiausiai. LN V-bos nariai ir 

Kiti tautiečiai pasirūpinkime 
fantais loterijai, pristatydami 
juos K. Mikšiui, 18 Barton St. 
W., tel. JA 9-8593 arba, kas ne 
spėsime, atsineškime tiesiai į 
salę. Jau 2 metai kai Liet. Na 
mai neturėjo parengimo, tad šį 
sukaktuvini paremkime visi.

SK. ST.
GRAŽIOS VESTUVĖS

buvo Česlovo Žilionio iš Čika 
gos su Renata Petrušaityte. 
Prie altoriaus jaunuosius lydė 
jo: E.
kaitė, 
gos ir 
reckis
kauskaitė, J. Giedraitis ir Lj. 
Šukytė. Moterystės sakramen 
tą suteikė vietos parapijos kle 
bonas kun. dr. J. Tadarauskas.

Vakare, Knights of Colum 
bus salėje, įvyko vaišės. Ka 
dangi jaunieji buvo aktyvūs 
sporto klubo, skautų ir tauti 
nių šokių grupės nariai (Č. Ži 
lionis yra anksčau gyvenęs Ha 
miltone), tai ir vaišėse daly va 
vo apie 200 asmenų, įteikusių 
daug dovanų, palinkėjusių lai 
mės naujame gyvenimo kelyje. 
Sveikinimo kalbas pasakė pa 
rapijos klebonas kun. Dr. J. 
Tadarauskas, sporto klubo Ko 
vas vardu K. Baronas, tauti 
nių šokių G. Breiahmanienė, 

jautų A. Pylipaitis, Kl. Priel 
bauskas. Gauta daug sveikini 
mil telegramomis. Vaišiu metu 
griežė V. Babecko vedamas 
Continental orkestras, prida 
vęs dar daugiau linksmumo 
bendrai vestuvinei nuotaikai.

statybos darbai smarkiais 
žingsniais eina pirmyn. Rango 
vas tvirtina, kad dvieju augštų 
pastatas bus rugsėjo mėn. už 
baigtas.

Į VILNIEČIŲ JONINES 
visus hamiltoniečius kviečia 
St. Catharines VKLS sk. šie 
met meninę programą atliks 
Grandinėlė iš Cevelando. Joni 
nių vieta ta pati kaip ir praei 
tais metais — Merriton m. di 
džioji salė. Biletus iš anksto 
galima įsigyti pas K. Barona.

K. B.
PRANCIŠKONŲ 

STOVYKLAVIETĖJE
N. Wasagoje ir šiais metais pra 
matomos dvi didelės jaunimo 
ir vaikučių stovyklos. Pirmoji, 
kuriai ^vadovaus ateitininkai, 
bus nuo liepos 9 iki liepos 24 
d. Jon bus priimamas jauni 
uas nuo 13 iki 18 metų; antro 
ji, kuriai vadovaus „Aušra” ir 
jos prieteliai, prasidės liepos 
30 d. ir baigsis rugpjūčio 14 d. 
Į ją bus priimami vaikučiai 
tarp 7 ir 14 metų. Registraci 
ja jau pradėta. Neužilgo bus 
pradėti pavasariniai darbai 
stovyklos rajone. Ir šiais me 
tais planuojama padaryti eile 
pagerinimų

VKLS pareiškimas
Tradicinės vilniečių Joninės 

yra rengiamos VKLS St. Cat 
harines sk. valdybos birželio 
25 m. Meiiiton m. Communi 
ty salėje. Meninę programos 
dalį išpildys Clevelando Gran 
dinėlės ansamblis, koncertavęs 
eilėje JAV lietuviškų kolonijų.

Ši švente rengiama šeštą kar 
tą iš eilės. Tai mūsų vilnietiškų 
tradicijų tęsinys. Tad ir reikia 
džiaugtis, kad šventė sušilau 
kia plataus atgarsio mūsų visuo 
menėje, sutraukdama tūkstan 
čius tautiečių iš Kanados ir 
JAV apylinkių. Deja, jau pe 
reitais metais gražų VKLS St. 
Catharines sk. valdybos dai bą 
mėginta trukdyti įvairiais ke 
liais ir priemonėmis. Darbas ar 
domas ir šiemet. Mes apgailės 
taujame, kad lietuvių tarpe at 
siranda asmenų, kurie vilnie 
čių veiklą mėgina nuslopinti, 
arba jų darbą sugriauti, už

miršdami per devyniolika 
tų su ilgesiu dainuotus 
džius „Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim. . .”

Iškentėję 19 metų lenkų 
priespaudą, atlaikysime ir 
šiuos smūgius, juo labjau, kad 
ir plačioii mūsų visuomenė 
stipriai remia mūsų žingsnius.

VKLS Kanados Krašto Vai 
dyba kviečia visus ir šiemet į 
vilnietiškas Jonines, kuriose 
mūsų mintys tenuskrieja į Ge 
dimino miestą — Lietuvos kul 
tūrinio ir politinio gyvenimo 
lopšį, mūsų mintys tepasiekia 
gražiuosius Vilnijos laukus, su 
tūkstančiu ežerų ir gražiąja Ne 
ries upe!

Nuoširdus sveikinimas Gran 
dinėlės ansambliui, atsilankius 
pirmą kartą 
dos žemėje!

VKLS

ŠYPSENOS

me

svetingoje Kana

Kanados Krašto 
Valdyba.

LONDON, Ont.
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

V. Apgailestaujama, kad dar 
negalima nurodyti tikslaus lai 
ko.

Tragiškąsias birželio dienas 
prisiminsime birželio 14 d. 
(antradienį), 7.30 vai. v. prie 
Žuvusiems paminklo, Viktori 
jos Parke, Dufferin ir Welling 
ton g-vių kampas. Prašoma ne 
vėluoti, nes dalyvaus visos 
trys pabaltiečių tautybės ir ka 
nadiečiai . Programoje: prot. 
A. Dreimanio žodis ir vainiko 
uždėjimas. Prašoma sekti tų 
dienų London Free Press ir te 
leviziją — CFPL — TV 10 ka 
nalą, ypač žinias 14 d. vėlai va 
kare ir 15 d. Trumpas praneši 
mas ir čia minimų iškilmių iš 
trauka bus perduota ir per T.

Taip pat po iškilmių (prie 
paminklo), numatoma rodyti 
nepaprastas dokument alinis 
filmas apie Vengrijos įvykius. 
Kurioje salėje, bus pranešta 
tik per patį minėjimą. Reikia 
pastebėti, kad anksčiau biblio 
tekos salėje rodyti panašaus pa 
vadinimo fimai savo turiniu ne 
turi jokio panašumo į šį ver 
tingą filmą. Kviečiami visi lie 
tuviai gausiai dayvauti.

ELL.
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ŽURNALAS
atstovauja žmogų, laisvą nuo 
prietarų ir baimės, gina kultu 
rą, pagrįstą humanistinėmis 
vertybėmis. Išeina keturis kar 
tus metuose. Norintiems susi 

pažinti vienas numeris 
dovanai.

Jau išėjo iš spaudos 1960 metų 
1 numeris, kuriame įdėti įdo 
mūs įvairių autorių aktualio 

mis temomis straipsniai.
Numerio kaina 1 dol. Metinė 

prenumerata 3 dol., 
studentams 2 dol.

LU1 PASTERO DVIKOVA
Prancūzų bakteriologas Lui 

Pasteras tyrinėjo savo labora 
torijoje raupų bakterijų kultu 
rą. Netikėtai pas jį užėjo nepa 
žįstamas žmogus ir prisistatė 
sekundantu vieno didiko, ku 
riam pasirodė, esą moksliniu 
kas jį įžeidęs. Didikas reikalą 
vo satisfakcijos. Pasteras, ra 
miai išklausęs tarpininką, ta 
rė:

„Jei jau mane iššaukia, aš tu 
riu teisę pasirinkti ginklą. Štai 
dvi kolbos; vienoje — raupų 
bakterijos, kitoje — tyras van

duo. Jei žmogus, atsiuntęs jus, 
sutiks išgerti vieną jų pasirink 
tinai, aš išgersiu kitą”. Dviko 
va, žinoma, neįvyko.

PIEŠIMO PAMOKA
Prancūzų dailininkas Oras 

Verne (Horace Vernet) piešė 
prie Ženevos ežero. Per porą 
žingsnių nuo jo piešė dvi jau 
nos svetimšalės. Viena jų pri 
ėjo pasižiūrėti jo darbo ir pata 
rė jam, kaip piešti. Senasis me 
nininkas išklausė ją atidžiai ir 
mandagiai padėkojo už pata

rimus.
Rytojaus dieną jis tą jauną 

svetimšale sutiko garlaivyje. 
Ji jo paklausė:

-— Pone, jūs esate iš Pran 
cūzijos, jūs turite pažinoti di 
dįjį dailininką Orą Verne. Kai 
bama, kad jis yra laive. Pra 
sau, parodykite jį man.

— Jūs norite 
tyti?

— O, taip!
— Gerai, panele, 

pažįstate, nes vakar
te jam piešimo pamoką.

VILTIS
Žinomas matematikas Poja, 

norėdamas paskatinti savo stu 
dentus teisingai ir gerai studi 
juoti tikimybės teoriją, papa

jį pama

jūs jį jau 
davėrytą

šakojo jiems apie gydytoją, ku 
ris neteisingai orientavosi toje 
teorijoje.

Tirdamas vieną ligonį, šis gy 
dytojas pareiškė savo pacien 
tui:

— Jūs rimtai sergate! Iš de 
vynių žmonių, susergančių šia 
Jiga, devyni miršta!

Lgonis, išgirdęs tuos žo 
džius, labai susijaudino.

— Tačiau Jums pasisekė — 
pridūrė gydytojas. — Devyni 
mano pacientai, kurie buvo su 
sirgę šia liga, jau mirė. Džiau 
kitės! Jūs esate dešimtasis... 
Būtinai pasveiksite!

® A V bažnyčios reikalams 
gūžės 15 suaukojote 145 
dol.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

©

©

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

X VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS
$ 6695—3 5-ta Ave.. Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

i

3

BELLAZZI" LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. H
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
nxsm'xnxinnxttwmnijnitttmu::

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 ■>
i

I Dr. Roman Pniewski
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Ii Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJI’ MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgiČių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. 
vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

vak., Minden Building, z. d King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si 2—-2

I
i* —
| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM

Lietuvių Prekybos B-vė., Anglį vi.
0

:: ©

Montrealy: Aug. Mylė. Tei. UN 1-8675
991 St. Elizabeth St., Montreal IS. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

BALTIC
l'- 'omos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

č
v 
s?

į Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
Montreal P. Q.< Tel.: DO 6-3884.
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ŠĮ KETVIRTADIENI, BIR ŽELIO 16 DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARO, UKRAINIEČIŲ SALĖJE,

6185, 10-TA AVENUE, ROSEMOUNT (KAMPAS BELLECHASSE)

šaukiamas masinis 8-nių tautų susirinkimas
oficialiam UNION NATIONAL kandidatui Jeanne Mance rajone [Rosemounte]

Gerbiamam Ministeriui Maurice T. CUSTEAU
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI ŠIAME MITIN GEį

BUS MENINĖ DALIS, KURIĄ IŠPILDYS LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI, VOKIEČIAI IR KT. ŠOKIAIS, DAI NOMIS IR KITAIS PASIRO DYMAIS.

Mašinos Jus paims iš namu ir nuveš Į susirinkimą, jeigu iš anksto užsiregistruosite telef onais: RA 7-3120 arba LA 3-1084.

de

MONTREALI O
VISUOMENĖS ŽINIAI
Birželio trėmimų ir 20 metų 

Lietuvos okupacijos sukakčiai 
paminėti, birželio 18 d. (šeš 
tadienį) Baltų Federacija 
(Toronte) organizuoja 
monstracijas Ottawoje.

Kas mano važiuoti ir paim 
ti keleivių, taip pat kas norėtų 
vykti, bet neturi priemonių, 
prašomi iki birželio 15 
gistruotis pas: 
J. Adomaitį, tel. 
DO 6-7639.
A. Norkeliūną tel. 
RA 7-3120.
A. Mylę tel. 
UN 1-8675. 
H. V. Žižį tel. 
LA 3-1084.

Seimelio Prezidiumas.
KUN. DR. F. JUCEVIČIUS 

GAVO NAUJĄ PASKYRIMĄ
Montrealio Kardinolas J. E 

J. P. L^ger Kun. dr. F. Jucevi 
įČių paskyrė naujoms savaran 
ūkiškoms pareigoms — Lietu 
yių reikalams Rosemounto sri 
tyje gyvenantiems. Nuo atei 
nančios savaitės Kun. Dr. F. 
Jucevičius persikelia gyventi 
j 2851 Masson, Montreal 36. 

f® Žinomam District Estate 
Brokers savininkui p. Petrui 
Adamoniui už auką $10.00 šeš 
tadieninei lietuvių mokyklai 
Širdingai dėkoja.
3. Mokyklos Tėvų Komitetas.

d. re

SPAUDOS B-VĖS „NEPRI 
KLAUSOMA LIETUVA“ 

paskutiniame valdybos posėdy 
je, veiklai pagyvinti, peržiūrė 
tas pasiskirstymas pareigomis 
ir nutarta: Prezidiumas palik 
ti tas pats: Pirm. J. Norvaiša- 
-Girinis, vicep. J. Leknickas, 
ižd. K. Leipus, sekr. J. Karde 
lis; taipgi palikta ta pati masi 
nų tyrimo komisija; 
gi išrinktas finansų ir 
Fondo vajaus vedėju 
rius Pr. Paukštaitis, 
vės reikalų Dir. J. 
turto Direktoriai H. 
nis ir M. Juodviršis, 
mų Dir. J. Leknickas. 
ruišti nutarta rudenį, atkeliant 
jį iš žiemos laiko, bet ar 
gauta salė, dar nežinia.
• Berniukai 10—17 metų
Čiami į naujakąnadiečių 
vykią birželio 27 d. Informuos 
kun. St. Kulbis, tel.: PO 6- 
5755. \
• R. Pauliukonis, JAV jurinin 
kas, viešėjo su seserimis Mont 
realy pas pp. Jaunius. P. Pau 
liukonis netrukus išvyksta tai 
nybon j Europą, Neapolį.
• Lenkaitis Edvardas, pirmos 
nuovados seržantas, pakeltas į 
leitenantus. Sveikiname ir lin 
kime sėkmės.

dabar 
Mašinų 
Direkto 
spaustu 
Girinis, 
Adomo 
parengi

Balių

bus

kvie
sto

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

HU 1-8437
Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir

7—9 p. m.

antradienį ir 
penktadienį 2—4 p. m.

m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. UN 6-8235 ir 
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

E. Andru kailis
I 956 SHERBROOKE E.
I Tel.: LA 2-7236

Pirmą kartą Montrealyje. ..
POPULIARIOMIS KAINOMIS

FANTASTIŠKA!! PUIKU! ŽAVINGA!
Tik 3 dienas

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ, SEKMADIENĮ, 
birželio 10—11—12 d. d. 8.30 p. m.

MATINE: ŠEŠT., SEKM., 2.30 P. M.

Her Majesty’s Theatre
1421 Guy St., prie St. Catherine. Tel. WE 5-2488.

Specialiai moksleiviams 
(tik matinee) 

25% nuolaida.
Geriausi pasaulyje slavų 
liaudies muzikai, daininin 
kai ir šokėjai dviejų valan 

dų koncertiniame 
festivalyje.

Pasaulinio masto 
kostiumai!

Tai neprilygstamo masto 
muzikinis pasirodymas!

Priimami užsakymai 
paštu.

BILETAI DABAR PARDUODAMI TEATRE
Kasa atidaryta kasdien 10 a. m. iki 6 p. m.

Kainos vakarais: $2.00, $2.50, $3.00, $3.50
su mokesčiais matinee: $1.50, $2.00, $2.50, $3.00.
Taip pat ir Peppe's Restaurant 1212 Peel St. Tel. UN 6-0937 

Prašoma pridėti užadresuotą voką su pašto ženklais 
jūsų biletų pasiuntimui.

TRADICINĖ JONINIŲ 
VAKARIENĖ - BALIUS
Jau artėja birželio 18 d. — 

K. L. K. Mot. Dr-jos ruošia 
ma tradicinė Joninių šventė. 
Aušros Vartų išpuoštoje saiėje 
prie skanios vakarienės, įdo 
mios programos ir šaunaus 
orkestro, visi švęsime drauge 
Jonų ir Jonių varduves, kurių 
tarpe yra ir mūsų geib. klebo 
nas Tėvas Borevičius, S. J.
• Serga: Arlauskaitė Ona,

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

Navickas, Martynas Teresevi 
č’us *r P- Grimailienė.
• Mirė: Juozas Ramanauskas. 

Laidotuvės per Šv. Kazimie
ro parap. antradienį, birž. 7 d. 
Marijonos Jankauskienės lai 
dotuvės trečiadienį, birž. 8 d. 
Abu mirusieji rozmuntiškiai.
• Šv. Onos dr-jos narių ir no 
rinčių tapti narėmis, susirinki 
mas prieš vasaros atostogas 
šaukiamas penkt., birž. 10 d.,
vai. vak. AV posėdžių salėje.
• Ražanaitę, Rūtos - Margari 
tos vardais sekmadienį pakri 
kštijo T. S. Kulbis, SJ. '

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, i

B. A., B. C. L.
Saite 205

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

215 St. James West, 
7 augŠtas.

A V 8-3115.Tel. :
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

ir
ti

BAISIOJO BIRŽELIO PROGA VISI KVIEČIAMI 
kiekvieno pareiga atsilanky 
į Baltų Federacijos rengia 

mą iškilmingą akademiją bai
siesiems bnželio trėmimams ir 
rusų okupacijos dvidešimtme 
čiui paminėti. Tuomi pagerbsi 
me savo nukentėjusius arti 
muosius ir pareikšime protestą 
prieš Lietuvos okupaciją. Oku 
pantas Lietuvoje ruošia dide 
les iškilmes paminėti tą patį 
dvidešimtmeti. Mūsų pareiga 
solidariai pareikšti prieš tai 
protestą. Nemažai žymių kana 
diečių ir parlamentarų jau pa 
sižadėjo atsilankyti minėjime. 
Pagrindinę kalbą pasakys žino 
mas radio komentatorius ir 
„Canadians Ali“ programos ve 
dejas John Collingwood Rea 
de. Muzikinę programą atliks 
pabaltiečiai artistai. Be to, bus 
rodomas apie Pabaltijo okupa 
ciją ir trėmimus filmas, kuris 
torontiečiams dar neteko ma

tyti.
Trėmimai ir okupacijos dvi 

dešimtmetis bus paminėti ir se 
k^nqioses radio programos^: 
sekmadienį, birželio 12-tą die 
ną, 1 vai. pp. per J. R. Simą 
navičiaus „Tėvynės Prisikėli 
mų“ programoj; tą pačią dieną 
3 vai. po pietų bus speciali „Ca 
nadians Ali“ programa iš CFR 
B, Toronto, kuri bus išpildo 
ma pabaltiečių dainininkų, ir 
antradieni, birželio 14-tą dieną 
9 vai. 45 min. vakaro iš Hamil 
tono CHML stoties per p-lės 
Edith Hyder programą.

Visi, kas tik gali, taip pat pra 
šomi dalyvauti ir registruotis 
demonstracinei kelionei į Otta 
wą. Po nesenų įvykių Pary 
žiaus viršūnių konferencijoje, 
ši kelionė turės ypatingą pas! 
sekimą. Registruotis galima 
pas Lietuvių Namų administra 
torių.

SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

sekmadienį, birželio 12 d. po 11 
vai. pamaldų AV patalpose. 
Susirinkimas bus trumpas, bet 
svarbus, nes reikia rinkti ats 
tovus į deimantinį SLA suv«. 
žiavimą ir nariai norima pain 
formuoti apie deimantinių su 
kaktuvių lengvatas ir naują 
apsidraudimą. Dalyvaukime vi 
si. V-ba.
• Staigmena, priešvestuvinė. 
buvo suruošta Robertui Boh 
mier, iniciatyvą turint Kaži 
mierui Ambrasui. Dalyvavo 
gražus būrys vyrų, jaunevedj 
apdovanojusių vertingomis do 
vanomis.

PARDUODAMAS

su 3 akrais žemės. 
Puiki vieta moteliams, 

Maupas Rd., Vai Morin.
Cattage 4 kambarių, 
labai gražioje vietoje. 

Teirautis tel. LA 5-3043

Parduodame lotus
St. Leonarde, 

prie Rosemounto.
J. Skučas, RA 2-6152.

mokyklos ir 
kur buriasi

MARIJOS MERGAIČIŲ SAMBŪRIS 
apjungia mokyklinio amžiaus 
lietuvaites ir formuoja religinį, 
-tautinį auklėjimą. Įsteigtas A. 
V. Parapijos kleb. Tėv. J. Bo 
revičiaus SJ iniciatyva ir vado 
vaujamas N. P. M. Marijos vie 
nuolijos Montrealyje seserų, 
Sambūris jau turi 25 mergai 
tęs. Sesuo Celina rūpinasi vi 
sais organizaciniais reikalais ir 
Sambūris skirstosi į jaunesnių 
sias — pradžios 
vyresniąsias —
laugštesntųjų mokyklų moki 
nės. Šios dvi grupės mokslo me 
tų mokyklose laiku daro kas 2 
savaitės susirinkimus, dažniau 
šiai tuojau po mokinių Mišių 
A. V. parapijos bažnyčioje. Su

REIKALINGI
SKLYPŲ PARDAVĖJAI 

Štai yra puiki proga uždirbti 
augštą komisą dirbant sklypų 
pąrfavėju t rimtoje^ gerai įsi 
karusioje bendrovėje. Mūsų 
sklypai yra Montrealio srityje. 
Dėl tolimesnių informacijų 
prašoma skambinti telefonu 

MElrose 1-5212.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštog palūkanos.
R Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
? Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
» Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČI N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

sirlnkimai .Įpčį-^atrinami lietų 
viškom dainom ir giesmėm, 
rankdarbiais tautiniais moty 
vais, pokalbiais apie gražų ei 
gesį, tvarkingumą ir apsiren 
girną.

Mokyklų vasaros atostogų 
laiku, savo veikimą pertraukia 
ir Sambūris. Ta proga, ateinan 
tį sekmadienį birželio 12 d. 
tuojau po Sumos, Seselių na 
muose sambūrietės rengia vie 
ša pismąjį pasirodymą. Graži 
programa, jaukios pačių mer 
gaičių parengtos vaišės laukia 
visų atsilankančių. Savo skait 
lingu atsilankymu parodyki 
me, kad esame jautrūs savr 
jam jaunimui, savosios tautos 
ateičiai, savo pačių išlikimo 
reikalui, (z).
• Pakrikštijo Šv. Kazimiero 
klebonas J. Bobinas A. ir J. Ge 
čių sūnų Povilo - Stepono - Ka 
zimiero ir M. ir J. Smetonų 
dukterį Zuzanos - Marijos var 
dais.
• Ponia Bakanavičienė šį sa 
vaitgalį persikėlė gyventi vasa 
ros laikui į savo ūkį prie Brome 
Lake, kur savaitgaliais išvyks 
ta į p. Bakanavičius.
• Policijos tarnautojai, lietu 
viai Jonas Astrauskas ir Alfon 
sas Ruzgaitis pakelti augšt<*c 
nėms pareigoms (gavo proi 
tion). J. Astrauskas gavęs 
augštesnį laipsnį.

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

F. Jasutis.................LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
P. Adamonis .........RA 2-2472
P. Baltuonis..............LA 6-2084
Pr Rudinskas . . HU 1-2957
S. Kuliavas, sekr. RA 5-4247

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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