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Politinių įvykių savaitė
DĖL NEMALONIŲ ĮVYKIŲ JAPONIJOJE KALTI YRA 

PATYS VAKARIEČIAI
Mums Įdomus liberalų

Amerikonai, kuriems dabar 
tenka pirmauti tarptautinėje 
politikoje, yra dar perjauni po 
litikai, todėl daro nemažų klai 
du.
KLAIDA BUVO JAV PREZI tų Ontario

DENTUI VYKTI 
JAPONIJON.

Japonai dar neužgydė karo

kaltini mas konservatoriams.
reiškia didesnis nedarbas. Libe 
ralų lyderis Lasage dėl to atKir 
to, kad ne taip yra, kaip sako 
p. Barrette. Lesage teigia, kad 
daugiausia yra naujų imigran 

provincijoje, bet
ten kaip tiktai mažiausia bedar 
bių...

KITOS ŽINIOS

Lauk visoki okupantai ir
KANADOS SOSTINĖJE, OTTAWOJE, BIRŽELIO 18 
DIENA PABALTIEČIAI DEMONSTRAVO PRIEŠ RUSI 

JOS OKUPACIJĄ PABALTY
Opozicijos lyderis L. Pearson apgailestauja, kad jis neteisin 
gai buvęs suprastas ir jo iškreip tą pasisakymą kaikas naudoja 

t propagandai.
žiuoti ir per raudonas šviesas. 
Visos mašinos, privažiavusios 
Rusijos atstovybę, paleido gar 
sinius signalus, tat aidėjo mies 
tas plačiai.
SOVIETŲ ATSTOVYBĖ BU 
VO APSTATYTA POLICIJA 
— ir aplink USSR atstovybės 
namus, is iš abiejų gatvės pu 
siu, per visą kvartalą.

Po to pravažiuota pro fede 
rainį parlamentą. Iš ten visa de 
monstrantų motorkada sugrį 
žo Į Parodų aikštę, iš kur išsi 
skirstė pagal savo norą.

Lietuvius priėmė ir aiškini 
mus davė KLB Ottawos apylin 
kės pirmininkas inž. V. Danys, 
talkinamas Archit. V. Trečio 
ko, Inž. A. Paškevičiaus, Dr. 
V. Kubiliaus, J. Šimanskio, Dr. 
Rimšaitės ir kitų.

Pažymėtina ir Įsidėmėtina, 
kas seka.

Baltų Federacijos preziudiu 
mas su J. R. Simanavičium 
pryšakyje, prieš demonstraciją 
padarė vizitus ir bandė pasikal 
bėti su konservatorių lyderiu, 
min. pirm. J. Diefenbakeriu, 
bet jo nerado namie. Bet opozi 
cijos vadą, liberalų lyderį, bu 
vusį Kanados užsienių reikalų 
minister;, L,. Pearsoną, rado sa 
vo ofise ir su juo kalbėjosi. Pa 
brėžtina, kad
L. PEARSON APGAILESTA 
VO, KAD JO PAREIŠKIMAI 
SPAUDOS BUVO NETEI

SINGAI SUPRASTI IR 
IŠKREIPTI.

Buvo paskelbta, jog „geriau su 
Chruščiovu gyventi, negu ves 
ti atominį karą“, o jis ištiktųjų 
esąs pasakęs: geriau kovoti ne 
gu patekti Į vergiją.

Kita, kas reikia pabrėžti, tai 
tas, kad Kanados užsienių rei 
kalų ministeris
P. GREEN SUTIKO PRIIM 
TI BALTŲ FEDERACIJOS 

DELEGACIJĄ
ir su ja išsiaiškiti jos iškelia 
mus klausimus. Tai bus padary 
ta, kai tiktai p. Green gaus 
kiek laisvesnio laiko.

Tat summa summarum, Pa 
baltijo Federacijos suruoštoji 
protesto demonstracija prieš 
sovietinę Pabaltijo valstybių 
okupaciją, nors ir neįvykdyta 
pagal užsimotą programą, bet 
bus savo tikslą atsiekusi net su 
kaupu.

kolonialistai iš Lietuvos!

Kanados Baltų Federacija, 
apjungianti lietuvius, estus ir 
latvius, suprojektavo bendrą 
visų Pabaltijo tautų protesto 
demonstraciją Kanados sosti 
nėję — Ottawoje. Šį planą vyk 
dė organizacijos pirmininkas 
J. R. Simanavičius su kitais 
Baltų Komiteto nariais.

Birželio 18 dieną Kanados 
sostinėn suvažiavo iš įvairių 
Kanados pabaltiečių vietovių 
lietuviai, latviai ir estai. De 
monstracija vyko tiktai maši 
nų vilkstinės forma. Mašinų 
suvažiavo iš Montrealio, To 
ronto, Hamiltono, Pembruko, 

,t.-~Ga>tharines ir kitų vietovių.
VISO BUVO APIE 

300 MAŠINŲ, 
kurių kiekviena atvežė bent 
po 5—6 asmenis.

Protesto demonstracija pra 
sidėjo spaudos, radio ir televizi 
j’os konferencija Parodų aikš 
tėję, prie atviros estrados, kur 
susirinko visi pabaltiečiai ir 
juos užjaučia čekoslovakai, 
prancūzai ir anglai.

Penkių laikraščių, radio ir 
televizijos korespondentai bu 
vo painformuoti apie demons 
traciją, jos priežastį ir tikslus. 
TELEVIZIJA IR FOTOKO 
RESPONDENTAI VISKĄ 

UŽFIKSAVO VAIZDAIS, O 
MAGNETOFONAI — 

« GARSAIS.
Fotografuoti ir televizuoti 

buvo kas, nes tautiniais rūbais 
pasipuošusios pabaltietės nešė 
didžiulį plakatą su užrašu; 
Don't - Trust - Him. We is a 
tricky guns linger; mašinos bu 
vo apjuostos didžiuliais plaka 
tais su visokiais šūkiais ir rei 
kaltvimais; buvo ir ant mietų 
nešamų plakatų; buvo ir šaržų 
bei Chruščiovo karikatūrų.

Mitingas užbaigtas rezoliu 
vijų priėmimu. Jos 
REIKALAUJA RUSUS PASI 
TRAUKTI Iš PABALTIJO 

VALSTYBIŲ 
r laisvas tautas Įspėja saugo 
.is nuo sovietinės agresijos, ku 
ri neša pavergimą ir kolonia 
lizmą žiauriausiomis sąlygo 
mis.

Po to prasidėjo mašinų eise 
na. Jos riedėjo nustatytu marš 
rutu, kuriam pakeliui buvo už 
tvenktos šalutinės gatvės. To 
kiai vilkstinei, žinoma, teko va

20 METŲ OKUPACIJOS IR MASINIŲ IŠVEŽIMŲ 
SUKAKTIS.

Diefanbaker, Parlamento ats 
tovai Maloney, Hamilton, Kut 
cherepa, Morton, Michiner, 
Transporto min. Yaremko. 
burm. Phillips, Grossman Fly 
der ir kiti.. Dalyvavę minėji 
me žymesni svečiai (Pilietybės 
D-to atst. laikr. „Star“ leidė 
jas, čekų, ukrainiečių, belaru 
sų atstovai) buvo publikai pri 
statyti ir pagerbti.

Po oficialios dalies buvo ro 
domas įdomus filmas, primi 
nęs visus baisiuosius Įvykius: 
Stalino - Hitlerio pakto pasira 
šymas, Lenkijos užpuolimas, 
Raud. Armijos invazija į Lietu 
vą, bolševikų Įvykdyti žudv 
mai Petrašiūnuose ir Panevė 
žyje, žmonių areštai, deporta 
cijos ir tt. Tai yra brangus is 
torinis dokumentą0, parodąs 
ba'~ų Lietuvos likimą.

Po trumpos pertraukos bu

Naujienos iš pasaulio sostinės 
LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI PAREIŠKĖ DIDELI 

PROTESTĄ SOVIETŲ RUSIJAI, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupantui.

lo fone Lietuvą, Latviją ir Es 
tiją po sovietišku pjautuvu. 
Scenoje prie keturių vėliavų 
stovėjo trijų tautų uniformuoti 
skautai ir skautės.

Kalbėtojas kongresmanas 
John Lindsay išdėstė pabaltie 
čių tautų esamą ir Amerikai 
žinomą tragišką padėtį ir reiš 
kė viltį, kad visos tautos atgaus 
savo laisvę. M. Kižytė perskai 
tė Pabaltijo valstybių Laisvės 
Tarybos paruoštąjį manifestą, 
o vedėjas Stankevičius prezi 
dentui Eisenhoweriui atitinka 
mo turinio telegramą. Meninė
je dalyje pasirodė N. Auzin 
(latvė), S. Kalvei (estė) ir A. 
Mrozinskas (lietuvis).

Dar kartą ir plačiajam pa 
šauliui ir Maskvai ir patys sau 
pabaltiečiai, lasvieji žmonės, pa 
rodė tarpusavį susipratimą, sa 
vo tautų žiaurios okupacinės 
padėties supratimą ir tarė vie 
ningą laisvės šauksmo žodį.

Apie šiuos įvykius parašiusi 
ir didžioji New Yorko spauda.

Protestą rengė Pabaltijo 
valstybių Laisvės Komitetas.

Protestas buvo reiškiamas 
maldomis katalikų ir protes 
tantų bažnyčiose, eisena gat 
vėse ir dideliu susirinkimu 
Town Hall.

Visuose protesto žygiuose 
aktyviai prisidėjo JV politikai, 
nes buvo gauti pareiškimai iš 
buv. prezdento Heribert Hu 
wer, valstybės departamento 
vardu vicesekretoriaus Foy D. 
Kohler, Gubernatoriaus Nelson 
Rockfeller, senatorių ir kt.

Dvasiškiai leido pasinaudoti 
bažnyčiomis, laikė pamaldas ir 
sakė pritaikytus pamokslus, ku 
rių per abi bažnyčias klausėsi 
keletas tūkstančių žmonių.

Ėjo per miestą eisena su vė 
liavomis ir plakatais. Vieninte 
liu „priešu“ buvo Perkūnas, ki 
birais pyles vandenį ant eise 
nos. Bet ir jis įsitikino lietuvių 
atkaklumu ir patriotizmu, nes 
jie lietaus nepabūgo.

Protesto susirinkimą vedė 
Charles Stankevitz (latvis). 
Scena buvo papuošta didžiuliu 
paveikslu, vaizduojančiu gedu

žaizdų, o ypač jiems kraujuo 
ja JAV pirmąja atomine bom 
ba sutriuškintasis jų imperia 
lizmas. Amžiais jie to neuž 
mirs. Gal todėl ir Kiši valdžia 
nepanaudojo pakankamų prie 
monių raminti triukšmada 
riams.

Visai kitas reikalas lankyti 
kitus kraštus nes
FILIPINAI, FORMOZA 

KORĖJA YRA JAV 
PALAIKOMI,

Dėka JAV, tie kraštai gali gin 
tis nuo sovietinės agresijos; 
jie dėl to gali išlakyti savo lais 
vę ir nepriklausomybę. Todėl 
Eisenhoweris ten buvo priim 
tas triumfališkai. Japonai gi 
puoselėja Amerikai kerštą.

Mums gana įdomus mornen 
tas yra
QUEBECO PROVINCIJOS 

RINKIMUOSE, 
kuriuose didelės varžybos vy 
ksta tarp liberalų ir nacoinalis 
tų. Nacionalistų lyderis Bar 
rette apkaltino Federalinę vy 
riausybę, kad ji Įvedusi per 
daug naujų ateivių ir dėl to, 
esą, Quebeco provincijoje pasi

IR

— Argentinos prezidentas 
Frondizi lankosi Italijoje, Nas 
ser — Jugoslavijoje, Izraelio 
premjeras Ben-Gurion — Pran 
cūzijoje, NATO gen. sekr. Spa 
ak — Kanadoje. Fidel Castro 
vyks j Maskvą Chruščiovui po 
klono mušti.

— Britų Kolumbijos bedar 
biai daugybę atviručių pasiun 
tė Diefenbakeriui, kuriam pri 
mena, kad jis, agituodamas rin 
kimuose tvirtinęs, jog niekad, 
kol jis bus valdžioje, nedarbo 
nebus...

— Vakarų Berlynas paminė 
jo 7-rių metų sukaktuves nuo 
darbininkų sukilimo prieš rūsų 
okupaciją. Kaip žinoma, darbi 
ninku sukilimą sutrypė Rusi 
jos tankai, kaip ir Vengrijos 
liaudies sukilimą prieš soviet! 
nę okupaiją.

— JAV parliamentas pri 
ėmė 3 miliardų 584 mil. ir 500 
tūkstančių paskyrimą reikalin 
giems paramos kraštams.

— Japonijos premjeras Kiši 
atsiprašė Eisenhoweri, kad jis 
dėl komunistų keliamų riaušių 
negali apsilankyti Japonijoje.

Baltijos valstybių okupaci 
jos ir masinių išvežimų minėji 
mas suruoštas Baltų Federaci 
jos, Įvyko Prisikėlimo salėje 
birželio 14 d. Esant paprastai 
darbo dienai, žmonių susirin 
.o ’Spiė tūkstantis, tačiau salė 

buvo pilnai prikimšta.
Po trumpos invokacijos. ku 

rią perskaitė tėavs Paulius, mi 
nėjimą atidarė Baltų Federaci 
jos pirmininkas J. Simonavi 
čius, pakvietęs kalbėti žinomą 
radio komentatorių Collingwo 
od Reed. Jis kalbėjo laisvai ir 
ta jo kalba buvo daugiau tra 
gikomiška negu įdomi. Toliau 
kalbėję parlamento atstovai 
Rowntree (Ont. min. pirm. 
Frost vardu) ir Thompson 
(opoz. lyderio Pearson vardu) 
savo gražiais sveikinimais nuo 
taiką pataisė.

Raštais sveikino min. pirm.

DAILININKO 
JONO NORKAUS 

dailės darbų paroda šį pirma 
dienį atidaryta 4932 Sherbro 
oke West. Paroda truks kelioli 
ka dienų. Visi kviečiami atsi 
lankyti.
JONINĖS MONTREALYJE 
suorganizuotos KLKMD AV 
salėje, praėjo labai gražiai. Pir 
miausia Į salę Jonai, kurių bu 
vo apie 20, įvesti organizuotai, 
grojaųt maršą ir susodinti prie 
jiems skirto garbės stalo. Iškil 
mę ir vakarienę trumpu žodžiu 
pradėjo dr-jos pirm. p. Vilčins 
kienė, kuri vakaro vedėju pa 
kvietė Petrą Lukoševičių. Va 
karienės maldą sukalbėjo kun. 
dr. F. Jucevičius. P. Lukoševi 
čius labai sumaniai vedė visą 
vakarą. Buvo pareikšta daug 
Jonams ir Jonėms sveikinimų; 
gera buvo vakarienė ir loteri 
ja; šokiams grojo p. Jonelyno 
vedamas orkestras. Salė buvo 
papuošta ' kvapiais berželiais. 
Buvo jauku ir malonu.

vo meninė dalis, kurią išpildė 
kiekvienos tautybės daininin 
kai, sudainavę po 2—3 dainas. 
Lietuvių vyrų kvartetas, lat 
vių 2 vyrų ir 2 moterų duetas 
ir kvartetas, estų solistė.

Minėjimo užbaigimas buvo 
Įspūdingas. Scenoje išrikiuotos 
Kanados, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavos su skautų 
garbės sargybomis. Išeina tau 
tiniais rūbais apsirengusi kiek 
vienos tautybės graži atstovė, 
kuri perskaito savo kalbą, ko 
vos ir pasiryžimo žodžius ir ata 
tinkamos tautybės publika su 
gieda savo tautos himną. Iš lie 
tuvaičių tekstą perskaito p-lė 
Meilutė. Visą programą anglų 
kalboje gražiai pravedė Šernai 
tė-Meiklsohn. Prie pianino 
akomponavo estė K. Kersen.

Anksčiau birželio įvykių mi 
nėjimai būdavo ruošiami Mas 
sey Hali salėje kur tekdavo iš 
mokėti už salę keletą šimtu do 
lerių. Šis minėjimas paro 
dė, kad ir savo salėje galima su 
ruošti nemažiau įspūdingą mi 
nėjimą ir sutaupyti lėšas. P. L.

ir

MONTREALIS
HENRIKO ADOMONIO 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
šeštadienį buvo tikrai didelė
linksma, nes H. Adomonio šei 
ma susilaukė iš Lenkijos moti 
ną bei senelę, švogerį su sese 
ria ir jų vaikais, nematytus jau 
16 metų. Ta proga H. Adamo 
nio šeima, kuri Coolbrook gat 
vėje įsigijo gražius namus, tų 
dviejų įvykių proga suruošė 
gražų priėmimą, kuriame daly 
vavo daug giminių ir svečių, 
net iš Bostono pusbrolis Jonas 
Adomonis su p-le Aldona, iš 
Pembroke, Ont. p. Trautrimų 
šeima ir daug montrealiečių. 
Pirmiausia kun. J. Aranaus 
kas, SJ, namus pašventino. Po 
to puikios vaišės nusitęsė ligi 
vėlyvos nakties. J. Kardelis vi 
su svečių vardu pasveikino H. 
Adomonį ir jo šeimą sušilau 
kusius brangos motinėlės, se 
sutės su švogeriu, pp. Podobals 
kių ir atvykusiems linkėjo ge 
resnės sėkmės ir laimės Kana 
doje. Motinėlei, p. Adomonie 
nei, sugiedota ilgiausių metų. 
Po to buvo dar daug kalbų, 
sveikinimų ir tostų atvykusie 
ms ir vaišingiems šeiminin 
kams. Šeimos šventė buvo la 
bai graži 
© Dr. A. 
studentu 
J. Valst.

ir nuoširdi.
Matulionis su broliu 

Mindaugu, pakeliui 
į Clevelandą, buvo 

sustoję Montrealy ir lankėsi
NL redakcijoje. Savo mašina 
jie toliau vyksta pro Toronto 
ir Niagarą į Clevelandą.
•* AV klebonas Tėv. Borevi 
čius, S. J., išvyksta į Clevelan 
dą, į lietuvio jėzuito Gedimino 
Kijausko primicijas, pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias. Montre 
lin gris birželio 27 dieną. AV. 
® Mokslus vidurinėse mokyk 
lose šiemet baigė ponų Šerno 
gų, Burbų, Gerhardų, Morkų 
nų, Masovičiu duktervs, Bulo 
tu. Rupšių, Stankaičių sūnūs. 
Kas daugiau dar vra ’'ai&e N7. 
redakcija prašo jai dar duoti 
žinoti ir atsiųsti baigusiųjų f o 
tovrafijas.
® Popieriaus —'’-'•■b. 
ninkai, per 5.000. na°’r'''”,1a 
m; naują darbo sutartį, išsiko 
vojo 15 et. valandinio priedo.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S 
PLEVĖSUOJA LIETUVOS TRISPALVĖ

Judriausioje Čikagos miesto 
dalyje. State gatvėje tarp Jack 
son ir Randolph g-vių yra iška 
bintos Čikagos tarpt, parodoje 
dalyvaujančiųjų valstybių vė 
liavos, jų tarpe ir Lietuvos tri 
spalvė. Lietuvos vėliava kabo 
netoli Madison gatvės kampo, 
prie kurios vyksta pats di 
džiausiąs judėjimas Čikagoje. 
Čia yra pačios didžiosios kiau 
tuvės bei Įstaigos ir kasdien 
praeina dešimtys tūkstančių 
žmonių.

Lietuvių skyrius parodoje 
jau yra paruoštas, nors pinigų 
jam dar vis trūksta ir laukia 
ma daugiau aukų. Parodos rei 
kalais rūpinasi LB Čikagos 
apyg. valdyba. Ji publikai bus 
atidaryta nuo birželio 25 d. ir 
tęsis 10 dienų. Atidarymo die 
ną meninėje programoje pasi 
rodys ir lietuviai — „Žilvičio” 
taut, šokių grupė iš Cicero. 
LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS

ČIKAGOS SKYRIUS 
po surengtų žurnalistikos kur 
sų ir jų užbaigtuvių, žvelgia Į

naujus darbus. Artimiausiu lai 
ku yra numatyta suruošti ke 
lias žurnalistines popietes ir 
ekskursijas į „Draugo", „Chi 
cago Tribūne“ ir „Chicago Sun 
-Times” spaustuves.

Taip pat yra užsakyta salė 
ir pradėtas organizuoti spaudos 
balius, kuris įvyks spalio 15 d. 
Čia iš naujesnių dalykų bus 
įvestas spaudos baliaus gražuo 
lės rinkimai.

Birželio 11 d. įvykusiame 
skyriaus valdybos posėdyje pir 
mininkas A. Ginntneris nusi 
skundė, jog neturima jokio ry 
šio su LŽS centru, kadangi 
centras nesiteikia atsakyti i na 
rašytus raštus. Neranda^’ Vj 
tos išeities, nutarta šį re'1 ~’a 
iškelti viešai spaudoje ir taip 
bandyti išprovokuoti jau eilė 
metų miegančius Centro valdy 
bos narius.

Buvo taip pat pasiūlymų, 
jog reikėtų persiorganizuoti ji 
paprastą žurnalistų klubą, nes 
praktiškai neegzistuojant cent 
rui, negali veikti ir skyrius. Bet 
vistiek dar nuspręsta šiek tiek 
palaukti ir pažiūrėti, kas atsi 
tiks po klausimo iškėlimo spau 
doje.

Iš tiesų, jau būtų pats lai 
kas pabusti LŽS centro valdv 
bai (tokia juk buvo ir neatsi 
statydino) ir tarti vienokį ar 
kitokį žodį.
® Bendras pabaltiečių protesto 
mitingas, minint 20 metų su 
kaktį nuo Pabaltijo pavergi 
mo, įvyko birželii 18 d. Čika 
gos Linkolno parke.
© Rašytojui J. Švaistui - Bal 
čiūnui persikeliant gyventi i 
Kaliforniją, birželio 11d. Čika 
gos rašytojai surengė šeimy 
nišką atsisveikinimo pobūvį.
® Naujienų piknikas.-Įvykęs bir 
želio 12 d. Bučo darže dėl blo 
go oro, yra skaitomas „atidė 
ta“, nois Į ji žmonių šiek tiek 
ir buvo suvažiavę.

• Ekspedicinė Lietuvos žvejy 
bos bazė, kurios laivai žvejo 
ja ties Kanados krantais, ture 
jo 14 su puse miliono rublių 
nuostolių, rašo geg. 28 Tiesa 
anie septynmečio pasisekimus. 
® Fechtavimo čempionais išė 
io: V. Kalmantas — rapyros ir 
T. Subačius — espadrono.
♦ P. Grubiys Pagėvių - Piktu

• Pabaltijo okupacijos dvide 
šimtmetį gražiai pažymėjo 
„The Montreal Star“ laikraš 
tis, įdėjęs apie tai vedamąjį, 
kuris labai simpatingai pareiš 
kia pabaltiečiams užuojautą. 
© Lietuvių parapijų bažnyčio 
se sekmadienį buvo iškilmių 
gos Dievo Kūno švesčių pama’ 
dos ir drauge baisiojo birželio 
Lietuvoje paminėjimas.
® Prancūzų kalbos vasaros 
(cjursas, organizuojamas Neo 
kanadiečių komiteto, praside 
da birželio 20 d. mokyklose: 
Olier, 310 ėst, rue Roy; Bour 
get, 1220 r. de la Montagne; 
St-Philippe, 6839, r. Drolet. 
Mokslas dovanai. Plačiau tele 
fonu LA 5-6311, lok. 325.
® Anglų kalbos pasikalbėjimų 
vasaros kursas prasidės YMC 
A patalpose 5550 Park Ave., 
liepos 5 d. ir vyks antradic 
niais ir ketvirtadieniais nuo 7 
iki 8.30. Kursas truks iki rug 
sėjo 1 d. Kursas taikomas tie 
ms, kas nors kiek jau kalba 
angliškai. Informacijos CR 1- 
4639.
® Už neblaivam^, vairuojant 
automobilį, nubaustas tūlas R 
Vincent savaite kalėjimo, ir
vairavimo teisė jam atimta vi pėnų kolūkyje melž’o 125 kar 
siems metams. ves V atstoja 12 melžėją
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For liberation of Lithuania!
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Simpatinga ir patraukli 
Nauja forma lietuviškam 
Savitas ir Įdomus trupės

Trisdešimt penki jų. Tikras 
jaunimėlis. Vyriausias trupėje 
21 m. amžiaus, gi visų kitų 
bendras vidurkis tebūtų vos 16 
—17. Dalis dar spėjo gimti Lie 
tuvoje, kiti net ir kūdikio aki 
mis nematė Tėvynės debesėlių, 
pasauli išvydę jau išeivijoje. 
Gražios merginos, gražūs ber 
niukai — liekni, žvalūs, jųjų

America & S. America. .$ 5.5C šypsenoje ir žvilgsnyje taip ir 
Other Countries ............ $ 6.00 regi lietuviškojo dangaus sk

programa, 
turiniui, 
veidas.

dar visa eilė mūsų grakščiųjų
šokių, žaidimu. Pagaliau, atei 
na „grand finale“, „Grandinė 
lė pasirodo pilnu sąstatu. Žiū 
rovai. ’ neiškentė, nepaliauja 
mai ploja, girdisi susižavėjimo 
šūkiai. Sparta, grakštumas, vis 
kas liejasi į vieną d lingą jt te 
si, tikslų ir hm: oningą. Trijų 
akordeonų muzika visiškai pa 
kankama ir Įspūdinga.

Ši grynai lietuviška progra

NESIJUOKITE!
CHRUŠČIOVAS SOV1ETIJOJE „PANAIKINA 

MOKESČIUS“...

Nikita Chruščiov, — pusiau 
kinis sovietijos diktatorius, ap 
sikabinėjęs, kaip tūli laukiniai 
negrai, blėkelėmis, — Maskvos 
Kremliuje, butaforiniame bolše 
vikijos „parlamente“, kaip kai 
kas vadina šį žmonių atstovy 
bės falsifikatą, — urbi et orbi 
paskelbė, kad sovietijoje (kurią 
reikia suprasti kaip Rusiją ir 
jos pavergtas tautas ir jų vals 
tybes), nuo šiol. . . panaikina 
mi mokesčiai. Kam ir koki mo 
kesčiai, Chruščiovas nepasakė. 
Tur būt — tiesioginiai mokes 
čiai, kuriuos sovietijos piliečiai 
mokėjo grynais pinigais.

Chruščiovas, apsimetęs dur 
neliu ir visus sovietijos „par 
lamento“ narius laikydamas 
durneliais, kurie jam nedrįs pa 
sakyti, kad jis gi akiplėšiškai 
meluoja, — plačiai „razglagol 
stvoval“... girdi — mokesčiai 
panaikinami. Ir jūs, sovieto na 
riai, sugrįžę į savo apylinkes, 
skelbkite, kad „pažangiausioje 
pasaulyje santvarkoj“ pasiekta 
nauja „socialistinės statybos 
pakopa”, kaip reikšminga 
„įžanga į komunizmą“... Kas 
gi galėjo drįsti Chruščiovui pa 
sakyti, kad jis meluoja? — Aiš 
ku, visi priėmė tai, kaip tikrą 
pinigą, naują džiaugsmingą 
laimėjimą, todėl — „narod Ii 
kuj“...

Ir štai, sugrįžęs iš Maskvos 
Justinas Paleckis, „augščiau 
sios tarybos prezidiumo pirmi 
ninkas“, susišaukęs savo „augs 
čiausios tarybos” posėdį, iš 
drožė „informacinį pranešimą“ 
apie „naują laimėjimą“. 133 
me „Tiesos“ n-ry jo praneši 
mas kalba: „...Buržuazinių 
kraštų žmogui net sunku įsi 
vaizduoti, kad galima gyventi 
be mokesčiu... Kai paaiškėjo, 
kad mūsų šalis gali išsiversti be 
mokesčių, ji tuos mokesčius pa 
naikina“...

Tai yra tragiškas savęs ir 
kitų kvailinimas. Argi Paleckis 
jau tiek neteko proto, kad ne 
supranta, jog jis kartoja Chruš 
čiovo melą? Kol kas nėra duo 
menų, kad jis tiek būtų netekęs 
sąmonės, kad nesuprastų šito 
kio visiems matomo melo. 
Bet... tokia jau santvarka ta 
sovietinė, kad diktatoriaus me 
Jus reikia ne tiktai kartoti, bet 
ir džiaugtis tais melais.

Paleckis „augščiausioje tary 
boję“ kartojo Chruščiovo me 
lą, ir visi, kaip durneliai, klau 
sėsi ir plojo...

Bet visi gi — ir Justinas Pa 
leckis ir visi sovieto nariai (iš 
okupanto malonės) gerai žino, 
kad tai yra melas. Kad mokes 
čius imti iš žmonių yra visokių 
būdų ir visokių galimybių. Mo 
kesčius galima imti apdėjus 
žmones — tarnautojų ir darbi 
ninku algas, kolūkiečių darba 
dienius ir jų turimus žemės 
sklypelius — piniginiais mokes 
čiais. Tai yra tikrai „buržuazi 
nė atgyvena“... Bet mokesčius 
iš tų pat žmonių galima paimti 
dar daugeliu būdų, ypač sovic 
tijoje, kur viskas yra valdžios 
rankose.

Churščiovas gali mokesčius 
paimti iš žmonių nustatyda 
mas augštas kainas už. maisto 
produktus, už apsirengimą —

medžiagas rūbams, batams, pa 
siuvimą ir tt. Mokesčius gali 
ma imti nustatant augštas bu 
tų nuomas, augštas kainas už 
elektrą, vandenį, kurą; nusta 
tant augštas kainas restoranuo 
se, vagyklose, kavinėse ir tt. 
Bet kas ypač yra žiauru, kas 
griauna darbininko gyvenimą 
ir verčia jį pusbadžiauti, — tai 
tas, kad sovietinė valdžia darbi 
ninko neatlygina pagal jo dar 
bo vertę. Sovietijos darbiniu 
kas dirba už pusdykį, jokiu bū 
du nedaugiau, kaip tiktai už 
penktadalį to, ką gauna Ameri 
kos ir Kanados darbininkas. 
Todėl sovietijos darbininkas 
skursta — nedavalgęs, tinka 
mai neapsirengęs, kaip tiktų 
jam, kaip visų gėrybių kūrė 
jui.

Yra dar blogiau. Chiuščiovas 
surenka iš visos Rusijos, o ta 
me tarpe ir iš Lietuvos, visus 
gamybos dalykus — iš kolūkie 
čių žemes ūkio produktus ū iš 
fabrikų gaminius — ir tą par 
duoda užsieniuose labai žema 
kaina. Chruščiovas tuo būdu 
varo dumpingą. Tos šalys, i 
kurias Maskva išveža sovieti 
jos prekes ir ten parduoda la 
bai žemomis kainomis, žemes 
nėmis, negu vietos gaminių kai 
nos, tuo numuša vietos gami 
nių kainas. Vietos pramonė, ne 
galėdama taip pigiai savo gami 
nių parduoti, yra verčiama ma 
žinti produkciją ir mažnti at 
lyginimus darbininkams už dar 
bą. Tas griauna kitų šalių pra 
monę ir žemės ūkį. Tas griau 
na kitų šalių darbininko ger 
būvį. Tatsovetija yra žiauri pro 
greso ir žmonių gerbūvio grio 
vėją.

Ir suprantama, kad jeigu 
Chruščiovas nepaims iš sovieti 
jos piliečių mokesčių pinigais, 
tai jis juos paims kitais būdais 
— daug žiauresniais — netie 
sioginių mokesčių pavidale. Ir 
tai bus daug žiauriau ir daug ne 
teisingiau, nes visiems reikia gi 
ir pavalgyti, ir apsirengti, ir 
butą turėti, ir jį apšviesti bei 
apšildyti. Iš čia Chruščiovas 
surinks tokius mokesčius, ko 
kius tiktai panorės, nes jis gi 
yra vyriausis kainų nustatinė 
tojas, ir niekas dėl tų kainu ne 
turi teisės prasitarti nė vienu, 
žodžiu.

Taigi: Chruščiovas meluoia, 
kad panaikina mokesčius. Nie 
kur nėra tokių dideliu ir tokių 
žiaurių mokesčru, kaip sovieti 
ioje. Iš kur gi tie miliardų mi 
liardai rublių ginklavimuisi, ra 
ketoms, balistikai, atominiams 
ginklams, armijoms karininkų, 
miliciios ir milžiniškai armijai 
veltėdžių — agitatorių, šnipų 
gaujoms laikyti, bolševikinei 
snaudai užsieniuose remti ir tt? 
Tai yra sovietijos pavergto 
žmogaus kraujas, prakaitas ir 
ašaros, tai yra darbininko ir 
kolūkiečio nedavalgymo, šąli 
mo, nepakankamo apsirengi 
mo, skurdo ir vargo išsunkti 
miliardai ir miliardai rubliu.

Ir Paleckis ta labai gerai ži 
no, bet ką gi jis, okupuotos 
Lietuvos pastumdėlis, turis tik 
tai „vado“ įsakymus pildvti. 
gali? Jis dabar priverstas kar 
toti „vado“ melus.

J. Kardelis.

liauto žydrumą. Tai Clevelan 
do jaunimas, jų „Grandinėlė“.

Jos naujai paruoštą progra 
mą jau stebėjo šimtai Čikago 
je, Detroite, Clevelande. Kaž 
kas naujo, šviesaus ir patrauk 
lauš. Tai lyg lietuviškojo bale 
to ansamblis, gal kiek miniatū 
rinėje skalėje. Vientisa progra 
ma, šokiai, žaidimai, liejasi vie 
nas po kito, be jokios perti au 
kos, be jokių pranešinėtojų. Nė 
ra žodžių, nėra dainų, bet yra 
turinys. Lietuviškasis šokis, ju 
dėsys, stilizuoti liaudies žaidi 
mai lengvai nusako saviškiui ir 
net svetimtaučiui visą turinį, 
visą tai, ką „Grandinėlė“ savo 
programoje ir nori mums pa 
sakyti.

Scena verda, keičiasi veidai, 
keičiasi rūbai, marga, spalvin 
ga ir gražu. Neperdėta, neištęs 
ta ir nieko dirbtina. Skonis ir 
nuoširdumas programos pa 
grindas. Perpinta humoru ir 
nuotaikingumu. Tai pagauna 
publiką ir savaime per visą pro 
gramą aiškus ir didėjantis ry 
šys tarp scenos ir auditorijos. 
Šioji sužavėta ir retai lietuviš 
kūjų parengimų salėse išgirsi 
tokius griausmingus aplodis 
mentus, tokias ovacijas, tokį 
pritarimą. O jau tas klumpako 
jis, ne bet kaip, bet klumpėsna 
įšokus šokamas. Juda scena, ju 
da salė, kai keliolika porų klurn 
pių sutartinai pyška-poška 
klumpakojį. Įdomus ir kadri 
liūs — grakštus, didingas ir 
iškilmingas. Senstelėjusios mo 
terėlės, negali susilyginti su 
subatvakary besisukančiu jau 
nimėliu — jos suka savo klos 
tytus sijonus pačios vienos Mi 
kitienės šoky. Puiki subtilioji 
„Sadutė“, kiek kitaip interpre 
tuota. Sukosi ir malūnėlis ir

ma, skelta į dvi dalis. Tarpan 
įterpta taipgi savotiškai sure 
dyta, bet pakankamai patrauk 
Ii ir įdomi programa. Muzikali 
Alkaičių šeima — Audronė 
skambina fortepionu, smuiku 
groja vienas, violenčele kitas 
brolis. Livija Kasperavičiūtė 
pasirodė su klasiniu baletu, Ja 
nina Eidukaitytė ir Gintautas 
Neimanas, pašoka valsą, šešių 
mergaičių trupė, labai šimpa 
tingai išraiška ir šokių insce 
nizuoja dainą „Tu giruže!“

Visos trupės vadovas ir siela 
— L. Sagys, išraiškos šokiai pa 
ruošti E. Vadopalienės, bąli 
niai šokiai — J. Eidukaitytės, 
grimu rūpinosi I. Gatautis, ad 
ministratorius—J. Garla, vald. 
pirmininkas — A. Šenbergas. 
Šių asmenų vadovybėje „Gran 
dinėlė” jau rodo savo charakte 
ringą veidą ir surastąjį kelią. 
Jis skirtingas nuo mums įpras 
tos taut, šokių interpetacijos. 
Surasta nauja forma, bet visiš 
kai išlaikytas lietuviškas turi 
nys. Kalbant apie tą formą, pa 
žymėsime, kad kaikas yra sko 
lintasi ar bent naudotasi vertin 
gesnėmis idėjomis iš ameriki 
nio teatro tradicijų, gal kai-ku 
rių televizijos programų, o taip 
pat ir šiame kontinente gastro 
liavusių įvairių liaudies ansamb 
lių. Ir tas nei kiek nežaloja pa 
čios programos, greičiau tik tai 
kiną jai. papildo ją, daro su 
prantamesne ir patrauklesne 
išeivijos žiūrovui, ypač išeivių 
jaunimui.

Ar šios kelios pastabos yra 
nutolusios nuo tiesos, ar dar Ii 
ko kas nepasakyta, tesprendžia 
patys skaitytojai, kurie turės 
progos matyti „Grandinėlę“ 
tradicinių Joninių metu Niaga 
ros pusiasalyje.

Ką rašo kiti
RYŠIUM SU LIETUVOS IR 

BIŲ OKUPACIJOS 

„Berner Tagblatt“, labjausiai 
skaitomas Šveicarijos sostinės 
dienraštis, paskelbė vedamąjį 
straipsnį. Straipsnis pradeda 
mas konstatavimu, kad sovie 
tams kelią i Europą atidarė hit 
lerinė Vokietija, 1939 metais 
susitardama su Kremliumi dėl 
dalybų Rytų Europoje. Po uiti 
matv.mo i Pabaltijo valstybes 
įžygiavo tarp 18 ir 20 raudono 
sios armjos divizijų. Šitoje tad 
„globoje“ vyko tolimesni įvy 
kiai: buvo paskirtos bolševikuo 
jančios vyriausybės, kurios ne 
trukus atsidūrė tikrų bolševi 
kų rankose. Bolševikams įpras 
to teroro sąlygose buvo suvai 
dinta „rinkimų“ komedija, po 
to sekė sovietinių respublikų 
paskelbimas. Pabaltijo valsty 
bių nepriklausomybė buvo pa 
laidota.

Sovietų viešpatavimas dar ir

KITŲ PABALTIJO VALSTY 
SUKAKTUVĖMIS

šiandien tebesilaiko ant trijų 
pagrindų: karinės okupacijos, 
menkos mažumos sudarytos 
valdžios ir politinio teroro. 
Paskutinį žodį visais atvejais 
taria rusai, kurie vadovaujasi 
paprastais kolonializmo meto 
dais, kuriuos Maskva kitur bet 
gi tariamai smerkia.

Straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais: „Tačiau vienas daly 
kas yra tautas valdyti, o kitas 
—■ užkariauti jų širdis. Po dvi 
dešimties sovietų okupacijos 
metų, nežiūrint visos priespau 
dos, nežiūrint susovitinimo, de 
portacijų ir rusifikacijos, Pa 
baltijo tautos nenustojo vilties 
atgauti nepriklausomybę. Jos 
nenustos reikalavusios, kad 
joms būtų leista laisvai apsi 
spręsti. Laisvo apsisprendimo 
taip nepaliaujamai jų prispau 
dėjai reikalauja aftikiečiams!”

KNYGA, KURI PURVAIS DRABSTO LIETUVĄ
20 Sovietų Sąjungos Lietu © Plytinių vagonėliai per pus 

vos užgrobimo metinių proga, antrų metų visai surūdiją, ra 
išleista knyga apie Lietuvą —šo Urbutis. Dėl to per metus 
jos dabartį ir ateitį. Knyga pa susidaro pusė miliono rublių 
sirodė anglų, prancūzų, švedų nuostolių.
ir kitomis kalbomis. Jos auto 6 Pevenčių cukraus fabrikas 
rius — M. Šumauskas, oku esąs užverstas rafinuotu cuk 
puotos Lietuvos ministerių (išrum, o žmonės prašo smulkaus 
Maskvos malonės) tarybos cukraus. Kodėl Lietuvos žmo 
pirmininkas. Šumauskas, žinonės nevartoja geresniojo, rafi 
ma, drabsto purvais visa, kas nuoto, cukraus?
buvo atsiekta nepriklausomos® Per Vilniaus radiją Statybos 
Lietuvos metais, ir į padangesministerijos gamybos v-bos vir 
kelia tariamai didelius komušininkas St. Bartušis nusiskun 
nistinės santvarkos laimėjidė dėl neįvykdyto nustatyto 
mus. E. statybos darbų plano.

Aš naudojuosi šia proga pranešti, kad esu Jūsų 
kanddiatas antru kartu. Per paskutniuosius ketveris 
metus aš stengiausi pagal geriausius savo sugebėji
mus padėti lietuviams.

Todėl dar kartą aš prašau Jūsų paramos — bal
suojant už mane birželio 22 dieną, nes 

balsas už mane yra balsas, už
Quebec'o Premjerą

Honorable Antonio Barrette.

OFICIALUS NATIONAL UNION KANDIDATAS 
MONTREAL — ST. MARY APYLINKĖJE.

tdgar Charbonneau
HAMILTON, Ont.

Atkelta iš 7 puslapio.
ton Spectator” redakcijai til 
po torontiečio Pr. Alšėno, ry 
šium su Pabaltijo okupacija ir 
trėmimais. Gaila, kad vietos 
pabaltiečiai, visiškai neatkrei 
pė dėmesio į šį svarbų įvykį, ne 
supažindami skaitytojus apie 
žiaurumus Lietuvoje, Latvijo 
je ir Estijoje, kadangi redakei 
ja visuomet talpina atvirus laiš 
kus, o šis skyrius yra taip pat 
atydžiai šio miesto gyventojų 
sekamas. K. B.

TAUTOS FONDO ATSTO 
VYBĖS HAMILTONO

skyriaus valdyba vykdo mūsų 
kolonijoje aukų rinkimo vajų. 
Valdybos nariai ir talkininkai 
atsilanko po namus prašydami 
aukos Tautos Fondo reika 
lams. Vajus vykdomas birželio 
mėnesyje ir tautiečiai prašomi 
neatsisakyti pagal išgales paau 
koti šiam tikslui.

VI KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS METRAŠTIS

buvo aprašytas „Canadiana“ 
1960 m. vasario mėn. numery 
je. Brošiūra „Soviet - German 
Pact of 1939 and Lithuania” 
parašyta Dr. D. Krivicko atžy 
mėta „Canadiana“ 1960 m. ba 
landžio mėn. numeryje. „Cana 
diana“ yra mėnesinis leidinys 
leidžiamas National Library Ot 
tawa bibliografijos reikalams 
Šis atžymėjimas yra naudingas 
lietuviškųjų reikalų propagavi 
mui, nes po to buvo gautas iš 
Britų Columbijos Universiteto 
bibliotekos Vancouver, Toron 
to Universiteto bibliotekos pra 
šymas prisiųsti metraštį jų rei 
kalams. O brošiūrą paprašė pri 
siųsti The Pan Canadiana Antį 
-Communist League, Labrievil 
le - South, Que. Minėtoms ins 
titucijoms tuojau buvo išsiųsta 
prašomas metraštis ir brošiū 
ros.

BIRŽELIO 30 D., 
KETVIRTADIENĮ,

Dominion Day išvakarėse, 
Tautos Fondo skyrius rengia 
šokių vakarą Brant Inn pa 
talpose, Burlingtone. Gražiam 
orui esant šokiai bus atviram 
ore ant ežero kranto, ką visi la 
bai mėgsta ir stengasi nors kai
tą į metus ten atsilankyti. Jei 
gu oro sąlygos būtų nepalan 
kios, šokiai dėl to nenukentė 
tų, nes yra angažuota salė. 
Tautos Fondo šokiai yra popu 
iarūs ir publikos mielai lanko 
mi, tad ir šį kartą ypač prieš 
Dominion Day, kai ant ryto 
jaus daugumas nedirba, bus ge 
ra proga pasižmonėti gražioje 
aplinkoje. Šokiams griež pa

didintas Benni Ferri orkest 
ras. Veiks graži loterija vado 
vaujama nepailstančio specia 
listo Kazio Mikšio. Taip pat 
bus paruošti turtingi stalai lo 
terijai, prie kurių laimingieji 
galės pasivaišinti. Tautos Fon 
do valdyba kviečia atsilanyti 
ir paremti skyriaus valdybos 
veiklą lėšų telkime. Pernai me 
tais tuose pačiuose šokiuose 
atsilankė virš 300 svečių, tiki 
masi ir šiemet gausaus svečių 
atsilankymo.

BANKELIO „TALKA“ 
VALDYBOS POSĖDIS 

įvykęs birželio 7 d„ priėmė ei 
lę svarbių nutarimų, kurie pa 
dės geriau narius aptarnauti. 
Birželio 1 d. yra pasamdytas 
pilną laiką dirbąs bankelio vedė 
jas - manager E. Lengnikas. E. 
Lengnikas nuo pat bankelio įsi 
steigimo dienos dirbo iždinin 
ko pareigose. Reikia tikėtis, 
kad dabar dirbant pilną laiką 
vien tik bankelio rekalams, tas 
darbas bus dar sėkmingesnis ir 
našesnis.

Kadangi dabar yra nuolati 
nis pastovus tarnautojas, tai 
bankelio valdyba nustatė nau 
jas darbo valandas, kad gali 
ma būtų greičiau ir patogiau 
savo narius aptarnauti. Dabą*" 
bus dirbama visas penkias <L 
nas savaitėje šiomis valando 
mis: pirmadieniais, trečiadie 
niais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdie 
nio antradieniais ir penktadie 
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. vidurdienio ir vakarais nuo 
5 vai. iki 8 vai. vakaro. Darbas 
bus atliekamas toje pačioje vie 
toje, kur iki šiol buvo atlieka 
mas: Minden Building, 20 
King St. E„ Room 13, notaro 
A. Liudžiaus įstaigos patalpo 
se. Sekmadieniais po pamaldų 
parapijos salėje tebus tik pini 
gų kolektavimas ir teikiama in 
formacija, bet nebebus atliek0 
ma pilnos operacijos, nes 
nai užteks visiems darbams at 
likti penkių dienų dienomis ar 
ba vakarais, kam patogiau. Ta 
čiau kas sekmadienį atneš pi 
nigus bus priimama, paliekant 
nario knygutę, kuri padarius 
reikiamus įrašus, bus grąžina 
ma vėliau darbo dienoje. Apie 
darbo naują laiką sekite skelbi 
mus Tėviškės Žiburiuose ir Ne 
priklausomoje Lietuvoje, ku 
rie talpinlami kiekvieną savai 
te Hamiltono kronikoje. Kas 
pamirštų naują darbo laiką 
lengvai galės pasitikrinti tuose 
laikraščiuose. J. D.

Bus daugiau.



įv60. Vi. M. —• Nr. 10 (091)
’ I

L I E T U V '-'A 3 rot.

LIETUVIAI KITUOSE 
KRAŠTUOSE

Australija.
LIETUVIAI RUOŠIA 

KULTŪROS DIENAS
Australijos Lietuviu Bend 

ruornenės krašto Kultūros tary 
ba ryžtasi šių metų pabaigoje 
surengti Lietuvių Meno Die 
nas. Skelbiama, kad:

1) gruodžio 28 d. Įvyks Aust 
ralijos lietuvių chorų koncer 
tas Sydney Town Hall. Daly 
vaus Sydney, Melbourne, Ade 
laide ir Newcastle lietuvių cho 
rai. Tai bus pirmoji tokio mas 
to dainų šventė Australijos lie 
tuvių gyvenime;

2) gruodžio 29 d. Latvių sa 
Įėję, Strathfield, Įvyks Adelai 
dės Lietuvių Teatro spektak 
lis ir

3) gruodžio 30 d. taip pat 
latvių salėje, Strathfield, Įvy 
ks literatūros ir dainos vaka
as - koncertas. Čia dalyvaus 

stipriausios mūsų tarpe turi 
mos literatūrinės pajėgos, o mu 
zikinę dalĮ išpildys Adelaidės 
solistės.

Be šių parengimų Kultūros 
Taryba organizuoja uždaro po 
būdžio lietuvių dailės parodą, 
Bankstown lietuvių namuose, 
ir taip pat projektuojama foto 
paroda.

šie visi Kultūros Tarybos pa 
rengimai yra tuo prasmingi ir 
reikšmingesni, kad tuo pačiu 
metu kaip tik šų metų pabai 
goję Įvyksta visa eilė mūsų 
bendruomenės gyvenime reikš 
mingų suvažiavimų.

Šiuo reikalu Krašto Valdy 
bos iniciatyva buvo sušauktas 
Sydnėjaus apylinkių organiza 
cijų posėdis, kuriame aptarti 
organizaciniai klausimai.

NATIONAL UNION ATSTOVAI
MONTREALIO SALOJE

BOURGET

OUTRE MONT

JEANNE-MANCE
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H WESTMOUNT 
ST. GEORGE

CKtMAZlI

ST LAWRENCE RIVER

AVB------- --

1 AAAISONNEUVE
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m

AOSEMOUnt ILVD 
X

ŠEŠIOLIKA „GERŲ IR IŠTIKIMŲ” NEŠA UNION NATIONAL VĖLIAVĄ MONTREALIO SA-

MELBURNO LIETUVIU 
AERO KLUBAS

yra mažas narių skaičiumi, bet 
jo nariai aktyviai reiškiasi sa 
vo srityje, t. y. skraidyme. Pa 
žymėtini:

Kęstutis Aglinskas, išskrai 
dęs apie 15 valandų, atostogau 
ja-

Aidas Gaidelis, išskraidęs 
150 vai., turi privataus piloto 
teises ir gaus komercinio pilo 
to teises;

Algirdas Jakštas, išskrai 
dęs apie 60 vai., laukia piiva 
taus piloto teisių;

Henrikas Kaladė, klubo ra 
dio specialistas.

Juozas Pelenauskas, pirmi 
ninkas, sklandytojas „C” pilo 
tas;

Vytautas Tamošaitis, klubo 
sekretorius, išskraidęs apie 80 
vai., turi privataus piloto tei 
sės;

Algis Uknevičius, išskrai 
dęs apie 95 vai., turi privataus 
piloto teises;

Romas Urbonas, išskraidęs 
apie 130 vai., turi privataus pi 
loto teises ir gaus komercinio 
piloto teises. Neseniai Melbur 
ne laimėjo pirmą vietą privers 
tino tūpimo konkurse.

Algis Vaitkūnas, išskraidęs 
apie 150 vai., turi privataus pi 
loto teises, netrukus gaus ko 
mercinio piloto teises. Melbur 
ne .neseniai jis laimėjo akroba 
tinio skraidymo pirmenybes:

Z. Korenkevičius, Šiaurinės 
Teritorijos linijoj skraido ka 
ptionu.
Kad galima būtų tarnauti oro 
linijoj arba verstis piloto ama 
tu yra reikalaujama išskraidyti 
nemažiau kaip 165 vai. (dali iš 
jų naktį). Deja, skraidančiųjų 
padėtis nėra labai gera finansi 
škai, nes dirbdamas žmogus te 
gali uždirbti tik 2—3 vaian 
Joms skraidymo Į savaitę, nes 
skraidymo mokomoji valanda 
kaštuoja apie £ 5. Todėl ir žen 
giama Į lakūnus pamažėle.

FILMŲ VAKARAS
„Dainavos“ namuose ateiti 

ninku ruoštoj filmų demonstra 
cijoj Kun. dr. Bačinskas paro 
dė Įdomių spalvotų vaizdų iŠ 
Australijos ir Naujosios Zelan 
dijos lietuvių gyvenimo.

SYDNĖJAUS JAUNŲJŲ 
ŽURNALISTŲ

būrelis gausėja. Dabar jų skai 
čius pasiekė 8. Renkamasi daž 
niausiai penktadieniais paski

ST-JACQUES
Hon. Paul Dozois

LOJĘ BIRŽELIO 22 IR VIENINGAI STOVI Už. 15-KOS METŲ LAIMĖJIMĄ PARTIJOS, KURI IŠ

KĖLĖ QUEBEC’A Į PIRMAUJANČIĄ VIETĄ... IR IŠLAIKĖ PIRMAUJANČIA VISOSE SRITYSE.

PASITIKRINKITE ŽEMĖLAPĮ, PATIKRINKITE SAVO APYLINKĖS KANDIDATĄ... PASI

DŽIAUKITE KANDIDATO SUGEBĖJIMAIS, PARTIJOS LAIMĖJIMAIS... DIRBKITE DĖL NATIONAL 

UNION... BALSUOKITE Uz NATIONAL UNION... UŽ NUOLATINĘ PAŽANGĄ IR GERBŪVĮ, KAS 

YRA TAIP BŪTINA KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ.

MERCIER
Hon.

Gerard Thibeault

JEANNE-MANCE
Hon.

Maurice Custeau
MAISONNEUVE
Lucien Tremblay

LAURIER
Arsene Gagnė WESTMOUNT 

ST-GEORGE 
Murray Hayes

N. D. G.
George Brown

JACQES 
CARTIER

Me Guy Pager

BALSUOKIT UŽ NATIONAL UNION

OUTREMONT ST-LOUISLAVAL
Leopold Pauliot

STE-MAR1E 
Edgar 

Charbonneau
Me

Maurice Mercure

VERDUN
Arthur Therrien

ST-HENRI
Raymond Mondor Me

Maurice Hebert

BOURGET
Romeo McDuff

STE-ANNE
Ernest H. Larkin

rų narių namuose, kur ir moko 
masi žurnalistikos meno. Būre 
liui vadovauja ,,M. P.” redak 
torius Veteikis.

„ŠVIESOS“ PASKAITA
Savo diskusinių paskaitų cik 

le Sydnėjaus „Šviesos“ sambų 
ris š. m. kovo 26 d. pateikė L 
Namuose Redierne skaitlinga1 
susirinkusiai visuomenei V. 
Kazoko paskaitą „Lietuvis ra 
šytojas išeivijoje“.

Argentina.

APTARTI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ REIKALAI 
Rašytojui ir veikėjui K. Či 

birui Lietuvos Atstovybės tar

nautojui iš Montevideo apsilan 
kius Buenos Aires, buvo sušauk 
tas J. Gilvydžio namuose lie 
tuvių visuomenės veikėjų sus 
rinkimas.

Susirinkime plačiai buvo pa 
sikalbėta su K. Čibiru apie lie 
tuvių kultūrini ir visuomeninį 
veikimą Pietų Amerikoj ir nu 
matyti artimiausieji bendri 
planai:

1. A. a. Gen. T. Daukantui 
paminklo pastatymo klausi 
mas.

2. Lietuvos 20 metų okupa 
cijos paminėjimas.

3. Žalgirio mūšio 550 metų 
sukakties paminėjimas.

4. Pasiųsti Argentinos lietu

vių atstovą i ruošiamą Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą 
Brazilijoje, kuris įvyks San 
Paulo ateinantį pavasari. Į 
kongresą, visų susirinkusiųjų 
nuomone, vykti buvo pasiūlyta 
J. Gilvydžiui su lietuvišku fil 
mu.

Jungtinės Amerikos V-bės.
LIETUVIŠKI GARSINTAI 

FILMAI
Waterbury Conn, parodyti 

Pov. Jasiukonio gaminti gar 
siniai lietuviški filmai.

Pirmasis — Tremties mo 
kykla — Vas. 16 gimnazija. 
Puikiai padarytas filmas, vaiz 
duojąs gimnaziją su visais vai

gaiš ir džiaugsmais, kurių, cle 
ja, permažai.

Antrasis — Lietuva — Eu 
ropes nugalėtoja. Šis filmas to 
gražaus ir didingo pavadinimo 
tikrai vertas. Puikiai parinktu© 
se vaizduose peržvelgiama Lie 
tuvos praeitis pradedant žila se 
nove, ilgiau stabtelint Vytau 
to gadynėje. Puikiai pavaizduo 
tas nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo laikotarpis.

Plačiai ir didingai vaizduaja 
ma 1938 m. Tautinė Olimpija 
da ir 1939 m. Europpso krep 
šinio pirmenybės Kaune, kur 
Lietuva garbingai pelnė Euro 
pos nugalėtojo vardą.

Filmas baigiamas Tautos

Himnu. Didingai jo garsams ai 
dint ekrane slenka gražūs Lie 
tuvos vaizdai.

Antram filmui panaudota 
sportininko P. Lubino ir JAV 
atstovo Lietuvai dr. Noremo 
turėta medžiaga.

P. Jasiukonio padarytas di 
delis darbas.

PERANKSTYVOS MIRTYS
Clevelande mirė visuomem 

ninkas advokatas J. Liudžius, 
paskutiniais laikais buvęs veik 
lūs spaudoje.

Pittstone, Pa. mirė SLA vice 
prezidentas Juozas Maceina, 
žymus visuomenės darbuoto 
jas, pasižymėjęs SLA veikime.
Šveicarija. ,
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Lietuvos ūkis ir enciklopedija KULTURWBj^KW^IKA
MOKINIŲ ŽINOJIMO VARŽYBOS

AR ŪKINIAM LIETUVOS GYVENIMUI LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA NESKIRS DAUGIAU DĖMESIO?

RAŠO J. AUDĖNAS

LENKAI IRGI MAŽĖJA
(šiek tiek statistinių žinių)

Rodos ne taip seniai J. Ka 
počius pasišovė leisti Lietuviu 
Enciklopediją, ir jau turime 20 
jos tomų.

Tiesa, dar neturime 15-jo to 
mo, kuriame bus sudėti visi Ii 
tuanistiniai turtai. Bent man 
kol kas dar neaišku, kuo 15-sis 
tomas ribosis? Ar jis apims tik 
lietuvių tautos dvasinės kultu 
ros vertybių aprašymą, ar ja 
me bus plačiau sustota ir ties 
kitomis mūsų tautos ir valsty 
bės sritimis: politika, ūkiu, ge 
ografija, technika, socialiniu 
gyvenimu ir kt.

Šitokia mintis man kilo, be 
vartant LE XIX-jį tomą. Ja 
me du autoriai platokai aprašo 
mokesčius. S. Stankus pate> 
kia teoretinių įvairių mokesčių 
apibūdinimus, o K. Avižonis 
supažindina su buvusiais Lie 
tuvos mokesčiais mūsų I-sios 
valstybės laikais. Pradedama 
XIII — IVX šimtmečiu ir bai 
giama — XVIII-ju šimtmečiu, 
kuomet Lietuvos valstybė bu 
vo svetimųjų sužlugdyta.

Man atrodo, būtų buvę nuo 
seklu, nors ir bendrais bruo 
žais, aprašyti mokesčius, ko 
kius Lietuvos gyventojai mo 
kėjo Rusijos imperijai, j kurią 
Lietuva buvo 120 m. inkorpo 
ruota. Bet jau nedovanotina, 
kad nei poros sakinių nepasa 
kyta apie buv. mokesčius II-jį 
Lietuvos valstybėje 1919 — 
1940 m., nepriklausomybės lai 
kotarpį. Man visai nesupranta 
ma, kodėl apie paskutiniosios 
nepriklausomos Lietuvos mo 
kesčius nieko neparašyta? Ta 
tai pastebėjęs, samprotavau, 
kad tur būt šio laikotarpio mo 
kesčių aprašymas tilps XV- 
me tome. Bet šis mano sampro 
tavimas vargu bau gali būti re 
alus, greitai pats įsitikinau to 
liau XIX-jį tomą žiūrinėda 
mas.

Tuojau po mokesčių eina mo 
kykla. Peržiūrėjęs šį str. M. 
Krikščiūno ir red. parašytą, su 
sidariau nuomonę, kad greičiau 
šia XV-me tome nemanoma 
grįžti prie Lietuvos mokesčių. 

Apie Lietuvos mokyklas tiek 
daug ir taip išsamai prirašyta 
ne tik tai, kas buvo laisvoje 
Lietuvoje, bet paliesta dar ir 
tai, kas yra dabar okupuotoje 
Lietuvoje. Todėl abejoju, ar 
XV-me tome bebus išnaujo ap 
rašomos mūsų mokyklos, o tuo 
pačiu ir mokesčiai.

Ryšium su tuo man kyla nau 
ja mintis, kurią gal LE leidė 
jas ir jos redaktoriai apsvarsty 
tų.

Norėčiau, kad, tarkim LE 
XXX tomas būtų išleistas spe 
cialiai nepriklausomosios Lie 
tuvos ūkio aprašymui. Čia tu 
retų būti išsamiai aprašytos vi 
sos Lietuvos ūkio šakos: že 
mės ūkis, žemės gelmių turtai, 
vandenys, pramonė, prekyba, 
susisiekimas, miškai, žvejyba, 
laivynas, uostai, finansai, biu 
džetas, mokesčiai, savivaldybių 
ūkis, darbo, kapitalo ir kiti 
klausimai, kaip ir mūsų politi 
nių partijų ūkio programos, 
valstybės ūkio politika, ūkinių 
organizacijų formos ir tt. Ja 
me turėtų būti plačiau apžvelg 
tas Lietuvos ūks vokiečių oku 
pacijos metu (1941 — 1944) 
ir dabartinės bolševikų okupa 
cijos metu.

Darbo būtų apstu. Bet dėl 
jo LE padidinti dar vienu to 
mu labai praverstų, šitaip sta 
tau klausimą todėl, kad jau pu 
sėtinai ilgai gyvendamas net 
tėvynėje, turiu progos susidur 
ti su kitataučiais ir studijuojan 
čiu jaunimu, kuris Lietuvą 
stengiasi atpažinti iš knygų ir 
pasakojimų.

Tiek kitataučiai, tiek mūsų 
jaunimas, jei tik pradeda su 
jais kalbėtis, daugiausia domi 
si buvusiais kultūriniais ir ūki 
niais Lietuvos laimėjimais. Bet 
nei A. Šapokos, nei V. Sruo 
gienės istorijos į Šiuos klausi 
mus neatsako. Tad jei kultūri 
niams aprašymams yra paskir 
tas XV-sis tomas, tai ūkiniams 
aprašymams geriausiai tiktų 
duoti specialų XXX-jį tomą.

J. Audėnas.

Birželio 5 d. Marijonų semi 
narijos sode prie Čikagos bu 
vo surengtos lituanistinių da 
lykų varžybos. Čia prmąsias 
vietas laimėjo Vytenis Babraus 
kas ir Teresė Pautieniūtė, abu 
Cicero Augštesniosios Lituanis 
tikos Mokyklos VII kasės mo 
kiniai. Jie iš visų dalykų gavo 
penketukus ir buvo apdovano 
ti vertingais rankiniais laikrodė 
liais. Antrąją vietą laimėjo Re 
gina Macnoriūtė, III — Vacius 
Saulius, IV — Mykolas Drun 
ga, V — Milda Pakalniškytė, 
VI — Uosis Juodvalkis ir Da 
lia Barmutė. Visi iš Čikagos 
Augštesniosios Lituanistikos 
Mokykos. Visi dalyviai, kurių 
buvo 23, gavo dovanas, kurias 
išdalino prel. Ignas Albavičius, 
Šv. Antano parap. Ciceroje kle 
bonas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DUOS LEIYKLA

šiuo metu renka kalbininko L. 
Dambriūno veikalą, laimėjusį 
Aidų premiją. Jau atspausdin 
tas V. Krėvės raštų I tomas ir 
siuntinėjamas prenumerato 
riams. Įpusėtas rinkti XXI en 
ciklopedijos tomas. Jame bus 
baigta raidė O ir prasidės P. 
Enciklopedijos galės būti apie 
29 tomus, bet nedaugiau kaip 
30. Dar užtruks 3—4 metai, 
kol enciklopedija bus baigta. 
Jau pradedama duoti spaustu 
vei medžiaga XV tomo (Lie 
tuva) tikimasi šiais metais jį 
išleisti.

RESTAURUOJAMAS 
K. BŪGOS NAMAS

Pažiegės vienkiemy, netoli 
Dusetų, gimė vienas iš žymiau 
šių Lietuvos kalbininkų K. Bū 
ga. Jo vardu dusetiškiai pava 
dino vietos vidurinę mokyklą 
ir vieną kolchozą. Šiemet pra 
dėta tvarkyti K. Būgos tėviš 
kė: restauruojamas gimtasis 
mokslininko namas, kuriame 
vėliau bus įrengtas jo memo 
rialinis muzėjus. E.

GRAFIKUI VYTAUTUI 
JURKŪNUI 50 METŲ

Grafikas Jurkūnas, kurio 50 
metinės pažymimos Lietuvoj, 
yra sukūręs eilę iliustracijų lie 

tuvių literatūros klasikų kuri 
niams. Daugelis jo darbų eks 
ponuojama parodoje, kuri š. m. 
gegužės 31 d. atidaryta Vii 
niaus dailės muzėjuje. jo jubi 
lėjaus proga. Parodoje patiek 
ta per 200 darbų, kuriuos daili 
ninkas sukūrė per savo 25 kū 
rybos metus. E.

BALDŲ PARODA
Birželio 2 d., Vilniaus dai 

lės muzėjuje atidaryta taiko 
mosios dailės meistro, dailiųjų 
medžio darbų dailininko Jono 
Prapuolenio meninių baldų pa 
rodą, 60-jų gimimo metinių pro 
ga. Eksponuojama 10 baldų 
komplektų, atskirų baldų ir 
taip pat papuošalų bei suveny 
rų. E.

• Vilniuje atidaryta Čekoslova 
kijos pramonės dirbinių paro 
da.

DU LIETUVIŠKI FILMAI
Lietuvos kino studijos grupė 

baigia filmuoti filmą, vardu 
„Kai susilieja upės“. Kita gru 
pė stato filmą „Mirties kai 
mas”, pagal Vytauto Rimkevi 
čiaus scenarijų. Filmo statyto 
jas Žebriūnas, režisierius Šab 
levičius, operatorius Jonas 
Grušas. E.

DVIDEŠIMTMEČIO PJESIŲ 
KONKURSAS NESISEKA
Kultūros ministerija ir oku 

puotos Lietuvos Rašytojų są 
junga, ryšium su sovietinės 
okupacijos dvidešimtmečio me 
tinėmis, buvo paskelbusi kon 
kursą daugiaveiksmėms pje 
sems parašyti. Konkurso tiks 
las — paskatinti Lietuvos ra 
šytojus liaupsinti komunistinę 
valdžią, girti jos nuveiktus ta 
riamai didžius darbus.

Nežiūrint, kad premijos yra 
stambios, pirmoji 20.000 rb., 
dvi antrosios po 15.000 rb. ir 
dvi trečiosios po 10.000 rb.s, 
iki tol matyti, niekas iš rašyto 
jų j®mis nesusigundė, nes oku 
puotos Lietuvos rašytojų drau 
gija „Literatūra ir Menas“, nr. 
23(709) skelbia, kad konkur 
so pjesių įteikimo terminas 
pratęsiamas iki 1960 m. rugsė 
jo 15 d. E.

Lenkų emigrantinė spauda 
giriasi, kad praėjusiais metais 
Lenkijoje buvo 29 su puse mi 
lionai gyventojų, 15,300,000 
moterų ir 14,200,000 vyrų. Kai 
muose gyvena 15,700,000 gi 
13,800,000 miestuose, vien tik 
sostinėje, Varšuvoje, 1,102, 
000, iš ko 507,000 vyrų ir 595, 
000 moterų. Lenkijo 
je prieauglis ne didėja, o ma 
žėja, nes 1958 m. buvo 17.9% 
prieauglio, o 1959 m. nupuolė 
iki 16.4%. Lenkai save dar ra 
mina, kad palyginus su prieš 
kariniu laikotarpiu šis prieaug 
lis yra gana didelis.

Be to „FEC“ skelbia, kad 
visame pasaulyje dar yra 9.8 
mil. lenkų, apie trečdalis Len

PABĖGĖLIŲ PARODA 
STOCKHOLME

Pranešta „Eltos Informaci 
jose“ pabėgėlių paroda Stock 
holme buvo atidaryta gegužės 
24 d. Parodos atidarymo metu 
pasakė kalbas prof. Bertil, Oh 
lin, direktorius Jarl Hjalmar 
son ir prof. Birger Nerman, 
Baltijos komiteto pirmininkas.

Paroda atsako į klausimą: 
Kodėl žmonės bėga iš savo 
krašto? „Svenska Dagbladet“ 
šia proga patalpino straipsnį: 
„Pabėgėlių paroda verčia pri 
siminti nusikatimą, kuris nie 
kad neturi būti užmirštas“. Ra 
šoma, kad tų klausimų, ku 
riuos ši paroda iškelia, mes ne 
privalome niekad užmiršti: pa 
bėgėlių klausimas savaime din 
gsta, kai išnyksta priespauda, 
jėga, neteisingumas ir nusikal 
timai prieš žmogaus teisę. To 
liau laikraštis pažymi, kad pa 
rodą turi ne vien tiktai tam 
sias perspektyvas, kurios supa 
Lietuvą, Latviją ir Estiją; joje 
yra šviesesnė pusė, kurioje pa 
sakojama apie pabėgėlių įsigy 
venimą švediškose sąlygose, 
apie jų darbo įnašą šiame kraš 
te ir apie tai, kad pabėgėlių tau 
tinė kultūra tebėra jų centri 
nis židinys. E.

• 200,000 ungurių iš Anglijos 
per Maskvą į Lietuvą. Atveži 
mas vyko iki Vilniaus lėktų 
vu; iš Vilniaus iki ežerų sunk
vežimiu. Į Alaušą suleista 120, 
000.

kijos gyventojų. Europoje yra 
2,621,000 (prof. K. Pakštas 
nurodo 1,397,000). Rusijos 
okupacijoje: Gudijoje 539,000, 
Ukrainoje 363,000, Lietuvoje 
230,000, pačioje Rusijoje 118, 
000, Latvijoje 60,000, Kazach 
stane 53,000 ir kituose kraštuo 
se 34,000. Pusė jų jau kalba ru 
siškai. Sovietų Rusijoje 1,380, 
000, Prancūzijoje 750,000, 
Anglijoje 140,000, Vakarų 
Vokietijoje 132,000, Čekoslo 
vakijoje 120,000, Belgijoje 
35,000, Danijoje ir Jugoslav! 
joje po 10,000, Olandijoje
7.500, Austrijoje 6,000, Rytų 
Vokietijoje 5,000, Švedijoje ir 
Italijoje po 4.000, Rumunijoje
2.500, Vengrijoje 2,000, Švei 
carijoje 1,600, Luksemburge
1.500, Bulgarijoje ir Norvegi 
joje po 1,000, Ispanijoje 500, 
Irlandijojje 150, Suomijoje ir 
Graikijoj po 100 ir mažiausiai 
Portugalijoje tik 50 asm.

JAV lenkiško 'kilimo yra 
6,400,000, Kanadoje 260,000, 
Braalligoje 300,000, Angenti 
noje 120,000, Urugvajuje
6.500, Paragvajuje 2,000, ir 
kituose lotynų kraštuose yra 
1,550 gyv„ kartu abiejuose 
Amerikos pusrutuliuose skai 
tomą 7,090,000 lenkų kilimo 
gyventojų.

Australijoje priskaitoma 
90,000, Naujoje Zelandijoje
1.500, Azijos kraštuose 4,500, 
daugiausiai Irane 1,200, Turki 
joje 1,000 ir Afrikoje 6,000.

Jei būtų kam suskaičiuoti, 
atrodo, nemažiau yra iŠsisklai 
džiusių ir lietuvių.

Labai liūdnai paduoda ži 
nias ukrainų „Šliach Peremo 
gi“ dėl Pabaltijo tautų. Lietu 
voje pagal statistinius duome 
nis gyventojų buvo 1939 m. 
2,880,000, o jau 1959 m. sau 
šio 15 d. surašyme yra 1,713, 
000 ir tame skaičiuje 231,000 
privežtų rusų. Latvijoje 1939 
m. buvo 1,885,000, o 1959. I. 
15. 2,094,000 tame skaičiuje 
privežtų rusų 556,000 skaitos 
latvių beliko tik 1,400,000. 
Tas pat ir Estijoje. 1939 m. 
1,052,000, o 1959. I. 15 d. ran 
dama 1,196,000, bet 260,000 
privežtų rusų ir estams belie 
ka tik 869,000 asm.

Tai penkiolikos metų rusų 
okupacijos vaisius. jd.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
7.

VAGYSTĖS OFICIALIAI TOLERUOJAMOS
—- Bet jau vagis, tai vagis, — nutęsė Algis, mirktelėda 

mas ir patrindamas pirštus. — Pila kišenėn užsimerkęs. . .
— O iš kur tu žinai? — paprieštaravo viršininkas ir tuoj 

pat garsiai užriko: — Na, o kurgi stiklinė? Ko neduodi stik 
linės! . .

Žinoma, Algis būtų kiaulė, o ne šoferis, jeigu nesivežio 
tų stiklinės. Už tokį apsileidimą kiekvieną žioplį šoferį gali 
ma be jokio įspėjimo išvyti.

Bet, ir traukdamas iš dėžutės stiklinę, Algis nenorėjo nu 
tilti.

— O ką, iš algos jis tą savo tvirtovę pasistatė ir šunų fer 
mą užsivedė, ir savo padaužai tinginiui namų mokytoją pasi 
samdė?

— Kokią mokytoją?
, — Na, tą, studentę. ..

— Skundėsi?
— Nesiskundė, o tik šiaip pasakojo.

1 Dabar viršininkas mirktelėjo akimi:
— Jau prisisukai?.. Oi tu, Algi, Algi... Pražūsi tu per 

tas mergas... Aš jau tau ne kartą sakiau, kad pražūsi. ..
Algis juokėsi labai patenkintas. Dabar jo akys prarado 

įprastinį gudrumą, pasidarė netgi kvailokos. Veide spindėjo 
naivus pagyrūniškumas. Ką beslėpsi, šaunusis Bildžiaus Šo 
feris taip pat turėjo savo silpnybių, ir viršininkas jau buvo 
suspėjęs jas pastebėti.

Besijuokdami jiedu ištuštino ir konjaką, ir „Esentuki“, 
sudorojo bemaž visą užkandą. Čia, pavėsyje, medžių prieglobs 
tyje, apetitas buvo puikiausias. Geresnių pietų keleiviui ir ne 
reikia. Šiek tiek pagulėję kaitrios rugpjūčio saulės nudegin 
toje žolėje, jiedu vėl susėdo į mašiną. Tik dabar Jonas Bil 
džius nusprendė grįžti prie nebaigtos kalbos:

— Tu, Algi, dar jaunas ir apie daug ką sprendi perdaug 
griežtai. Pagyvensi, vesi, vaikų susilauksi — suprasi. Čia ne 
svarbu, kad Pernykštis kokį tūkstantėlį pasiglemžia ar šiek 
tiek statybinės medžiagos namo parsiveža. Čia svarbu, kad 
jis dirba, stato, kombinuoja, iš visų galų dursto. Tokie žmonės 
brangūs ir reikalingi. O kai per daug pradės vogti — išvy 
sim ir dar į kalėjimą įgrūsim. Aš matau viską, nebijok..* Ne 
pirma diena su visokiais sukčiais turiu reikalų. . .

— Jums geriau matyti, — nusileido šoferis ne tiek Įtikin 
tas, kiek suminkštintas išgerto konjako ir kaitrios saulės. Ir 
nuo vieno, ir nuo kito jį dabar lenkė miegan, iš visu jėgų rei 
kėjo stengtis nepamesti kelio.

— Kaip važiuoji, kaip važiuoji! — suriko Bildžius taip 
išsigandęs, kad Trinkūnas net krūptelėjo. — Griovin įlėksi. 
Nemiegok! Ką naktį veikei... O ką matei — niekam nepasa 
kok. Nepliurpk. Čia ne tavo dalykas. Pletkų nenešiok. Ge 
ras šoferis turi tylėti kaip žemė.

— Mano dalykas — štai šita baranka, — sutiko Algis, 
delnu plekšnodamas per mašinos vairą. — Kur, ar čia sukti?

PAS NE VISAI AIŠKŲ TIPĄ
Taip, jie jau buvo privažiavę tretįjį savo didelės komandi 

ruotės punktą. Siauras lauko keliukas sukosi iš plento ir lindo 
į kažkokius krūmokšnius, kurių šakos braižė mašinos šonus, 
beldėsi į langus. Bet viršininko „Pobeda“ nebuvo išpaikinta. 
Ji mokėjo ir per griovius šokinėti, ir tarp medžių laviruoti.

Pamiškėje dunksėjo dideli, bet jau seni pastatai, kažkada, 
matyti, priklausę turtingam buožei, o dabar tapę ūkio centru. 
Aplinkui trobesius šlamėjo milžiniškas sodas, iš dalies pavel 
dėtas iš ankstyvesnio šeimininko, o iš dalies apsodintas jau 
nais medeliais. Tarp medžių matei baltutėlius avilius, atne 
Šančius ūkiui nemažą pelną. Dar prieš metus čia direktoria 
vo vienas agronomas — didelis sodininkas ir bitininkas. Bet 
praėjusį rudenį senas direktorius pasimirė ir valdybai į jo 
vietą teko jieškoti naujo žmogaus. Jieškojimai basiai nesise 
kė. Vieni — patys nėjo, kiti — valdybai nepatiko, treti po 
mėnesio arba pabėgdavo, arba būdavo išvaromi. Tik prieš po 
ja mėnesių Bildžiui pavyko čia įtaisyti kažkokį ne visai aiškų 
tipą. Reikėjo dabar būtinai patikrinti jo darbą.

Sodyba iš pirmo žvilgsnio atrodė tuščia. Ne vieno gyvo 
žmogaus nebuvo kontoroje, niekas nesisukinėjo po kiemą. Tik 
geriau įsiklausę, atvykėliai išgirdo žmonių kalbas, sklindan 
čias iš sodo gilumos. Bildžius žvilgterėjo j laikrodį. Pusė pen 
kių. Viršininkas patraukė pečiais ir pasuko į sodą.

Gražioje, vijokliais apaugusioje altanoje už stalo sėdėjo 
keletas vyrų. Visi jie buvo vienmarškiniai, įšilę ir įsilinks 
minę.

— Kas čia direktorius? — paklausė Bildžius garsiai ir 
griežtai.

— Aš, tamsta viršininke, — atsiliepė žemas, petingas vy 
ras, dideliais juodais ūsais ir ežiuku pakirptais plaukais. Jis pa 
lengva kėlėsi iš už stalo ir artinosi prie atvykusių. Likusieji 
staiga nutilo: susidomėję sekė įvykius.

— Kokia čia pas jus puota? — dar griežčiau paklausė vir 
šininkas, stengdamasis nepastebėti jam pratiestos direktoriaus 
rankos.

— Brolis pas mane atvažiavo, — menkai tesutrikdamas, 
dėstė šeimininkas. — Truputį užsipietavome. Prašome, tams 
ta viršininke, prisėsti pas mus. . .

— Darbo metu užsipietavot?.. Nieko sau!.. — oriai nu 
mykė Bildžius ir energingai papurtė galvą. — Ne, prieteliau, 
ne... Aš čia atvykau ne pietauti, o patikrinti paties darbą. Ma 

lonėk parodyti.
Dabar šeimininkui pasidarė nejauku. Jis kelis kartus per 

vedė žvilgsnį nuo viršininko prie stalo ir nuo stalo prie virši 
nnkio, paskui apsisprendęs pribėgo prie draugų, atsiprašė;

— Pasėdėkite tamstos čia be manęs... Reikia aprodyti 
vrišninkui ūkį. . .

Skubėdamas jis sugrįžo prie Bildžiaus.

GRIEŽTA, RUSIŠKA, KONTROLĖ
— Galime eiti, tamsta viršininke. . .
Jiedu žingsniavo greta vienas kito sodo takeliu. Algis 

Trinkūnas, kaip ir paprastai, slinko, atsilikęs kokius penkis 
žingsnius. Tylėjo.

Tik kieme viršininkas parodė į kontoros duris:
— Ir kontora pietauja?
— Ne, tamsta viršininke, ne... Tik vienas buhalteris su 

mumis, o visi kiti nuo .pietų pertraukos prie kviečių... Čia te 
kią labai neramią sąskaitininkę turime... Komjaunimo sekre 
tore išrinkta... Tai ji dabar kontorai tiesiog dirbti neduoda, 
vos ne kas antras popietis rugiapjūtės talkas organizuoja. 
Sako, esą, kontoros darbą ir iki pietų galima sutvarkyti...

— Teisingai sako, — nukirto Bildžius.
— Gal ir teisingai, — nesiginčijo šeimininkas. — bet kon 

tora po pietų lieka tuščia. Nėra kam nė prie telefono pasėdėti.
— Persikelk telefoną į altaną, — šiurkščiai atrėžė virši 

ninkas. — Du darbus galėsi dirbti iš karto: ir pietauti ir bu 
dėti. . .

Šeimininkas tylomis nurijo karčią pastabą. Jis sunerimo 
ir paniuro.

Ūkio apžiūra šį sykį vyko ilgai. Bildžius buvo labai prie 
kabus, iš panagių tyrinėjo padėtį tvartuose, tardė, barė ir mo 
kė šėrikus, šūkavo ant direktoriaus. Apžiūrėjo net ir kloji 
mus, į kuriuos jau buvo pradėti vežti javai. Pagaliau net į 
laukus išsiruošė. „Pobeda“ privažiavo prie tolimo sklypo, 
kuriame buvo kertami kviečiai. Sutartinis kirtėjų ir rišėjų dar 
bas pataisė Bildžiaus nuotaiką. Nepaisydamas vis didėjančio 
nuovargio ir troškulio gerkėje, gerą pusvalandį viršininkas 
kalbėjosi su jaunute sąskaitininke — komjaunimo organizaci 
jos sekretore, pagyrė ją už puikią inicatyvą. Įsismaginęs su 
manė apžiūrėti vasarojaus pasėlius kitame nemažo ūkio kraš 
te. Ir vasarojaus derlius žadėjo būti geras. Tai beveik nura 
mino Bildžių. Grįždamas atgal Į ūkį, jis nett prisiminė užmir 
šęs direktoriaus pavardę.

— Kimšaitis, Jurgis Kimšaitis, — paslaugiai priminė šei 
mininkas. jausdamas, kad didžioji perkūnija jau praeina pro 
šalį.

Į ūkį sugrįžo tik aštuntą, Jurgiui Kimšaičiui teko išsi 
nerti iš kailio, bekalbinant viršininką pavakarieniauti. Bil 
džius spyrėsi atkakliai, ir tik Algio Trinkūno atodūsiai paga 
liau suminkštino jo širdį. Šeimininko lydimi pasuko į altaną.

Bus daugiau.
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Prieteliai Lietuviai,
P. Prišmantas buvo pametęs 

piniginę su 70 dolerių ir neži 
nojo kur. Bet Mr. Smith, gyve 
nąs St. Lambert, 572 Green 
St., gatvėje rado piniginę su 
pinigais, bet dokumentų jokių 
ten nebuvo. Tačiau p. Smith pi 
niginėje rado kvitą, kuris buvo 
išduotas Povilo Joco groserio, 
esančio prie Wellington kam 
po — 241 Hickson Ave. P. 
Smith paskambino pagal kvitą 
į P. Joco groserį ir sužinojo, 
kieno pamestieji pinigai, ir juos 
grąžino p. Prišmantui. Garbė 
sąžiningam piliečiui!

IŠ LENKIJOS ATVYKO 
ADOMONIO MOTINA

a^suo, švogeris su semia — šj 
pirmadienį, birželio 13 d., ir ap 
sistojo pp. Adomonių namuo 
se,5493 Coolbrook Ave.

:• Kas turi vadovėlio ,,Aušre 
lė” antrąją dalį ir gali arba par 
duoti, arba paskolinti prašo 
mas atsiliepti NL red. tel. DO 
6-6220.
• KLK Moterų Dr-jos Mont

realio skyrius Aušros Vartų 
parapijos reikalams išviso jau 
paaukojo 2,500 dol.

• Netikri 100 dol. banknotai 
skleidžiami Montrealyje.

• Stovyklos berniukams, ruošia 
mos Montrealio Mokykų komi 
sijos, kapelionu yra paskirtas 
Tėv. St. Kulbis, S. J. Stovykla 
prasidės birželio 27 dieną. Šios 
stovyklos reikalais prašoma 
kreiptis į Tėv. Kulbį, telefonu 
PO 6-5755. (AV). ‘

MONTREALIO SKAUČIŲ 
IR SKAUTŲ TUNTŲ 

vasaros stovykla įvyks nuo lie 
pos mėnesio 16 iki 24 dienos 
Rowdon’e.

Tėvai prašomi registruoti sa 
vo vaikus pas draugininkus.

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME

visus balsingus vyrus ir mote 
ris įsijungti į A. V. chorą. A. 
Vartų choras savo lietuviška 
gražia giesme ir daina atlieka 
neabejotinai didžią lietuvišką 
misiją. (AV)

Ar pamiršote?

KAIP TEN BEBUVO, BET 
PRIKLAUSĖ

Vatikanui išleidus pašto 
ženklą su Šv. Kazimiero pavei 

siu, lenkai savo spaudoje ir 
b>i paminėjo patį faktą. Visai
kitaip jie rašė ir reklamavo 
anksčiau išleistą su Aušros 
Vartais. Čia patiekiu vertimą 
iš „Gwiazda Polarna” Nr. 1, 
š. m. I. 1 d.

„Naujas Vatikano ženklas. 
Roma, Italija. — Paskutiniuo 
ju laiku Vatikano paštas kara 
laičio Šv. Kazimiero garbei yra 
išleidęs pašto ženklą. Verta 
čia prisiminti, kad pagal Kle 
menso VIII kanonizacijos bu 
lią Šv. Kazimiero „Iškilmių die 
na“ turėjo būt apvaikščiota vi 
soje Lenkijos Karalystėje ir Di 
džiosic^ Lietuvos Kunigaiks 
tijoje“, o viešumon (oficium) 
Šv. Kazimierą kaipo „patroną 
Lenkijos Karalystės ir Didžio 
sios Lietuvos Kunigaikštijos“

ŠV. KAZIMIERAS 
LENKAMS
bažnyčiose išgarsino Povilas 
V-tasis“.

Kaip matome, kaž kas nori 
ma pasakyti, bet nepasako ii 
t. t.

Tačiau kartais ir lenkas len 
kui išdrožia teisybę į akis. Štai 
š. m. balandžio 16 d. „Gwiaz 
da Polarna“ Nr. 16 rašo: mu 
ms senas laikas jau buvo pasi 
rinkti tautos patroną, kaip kad 
dabar daro airiai. Ir jis siūlo 
pasirinkti sau Šv. Kazimierą, 
žinoma, pabrėžia, jei lietuviai 
pavelytų. Tad pataria geriau 
apsistoti prie Šv. Juozapo, ne 
svarbu, kad jis ir ne lenkas bu 
vo, juk ir airių Šv. Patrikas nė 
ra airis. Juozapo vardas visoje 
Lenkijoje yra stipriai išpopu 
liarėjęs ir be to dar tą vardą 
nešiojo Lenkijos didieji, kaip 
Pilsudskis, Halleris, Patykas, 
Wilmette ir kiti. jd.

WINNIPEG, Man.
ATSIŠAUKIMAS J MANIT OBOS LIETUVIUS

Mieli Manitobos lietuviai,
Kaip gražiai atgimsta pava 

sarį gamta. Nuostabiai gražūs 
gegužės — birželio vaizdai 
kiekvienam iš mūsų daug pri 
mena, maloniai nuteikia ir visi 
džiaugsmingai sutinkame pava 
sarį.

Kartu su pavasariu atgimsta 
me ir mes winnipegieciai lietu 
viai. Atgimstame ta prasme, 
n.ad iki šiol tarpe senųjų ir nau 
jųjų ateivių vis reiškėsi didelė 
spraga sugyvenime, kuri da 
bar pradėta užtverti.

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.

Aš dėkoju „Kanados lietuvių 
klubo Manitoboje“ nariams už 
pasitikėjimą, kad išrinkote ma 
ne pirmininku I960 metams. 
Pirmiausia aš stengsiuos, kad 
klubo nariai susipažintų ir tei 
singai suprastų klubo konstitu 
ciją, dėl ko mes dažnai ginei 
narnės pilnai jos nesuprasdami 
ir kiekvienas atskirai traukda 
mi ją ant savo kurpalio.

Neteisingas konstitucijos su 
pratimas bei jos sąmoningas ar 
nesąmoningas iškraipymas, ar 
do tarpusavį sugyvenimą ir iš 
šaukia bereikalingas tarpusa 
vio rietenas. O klubo konstitu 
cija yra mūsų klubo veikimo 
pagrindas. Ši konstitucija yra 
surašoma pačių klubo narių, to 
dėl ji gali būti keičiama, papil 
doma ir taisoma, jei gyvenimas 
parodo tokį reikalą.

Aš manau, kad šiandien rak 
tiškai mes turime daugiau tin 
kančių vadovauti, nes šiandien 
beveik visi mūsų klubo nariai 
galėtų būti mūsų lietuvių klu 
bo priešakyje. Todėl mūsų lie 
tuvių klubas turėtų būti ne pi

SIUNTINIAI į
1 IETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis J [

per Janiną ADOMONIENĘ. «>
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, į' 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g 
akordeonus, dviračius, maistą ir lt. $

Užsakymai iš kitur primami paštu. ž
Siuntiniai pilnai apdrausti. g

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, X 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. i

1. — KAD NATIONAL UNION DARBO ĮSTATYMAI VERČIA JUS 
DIRBTI Uz ŽEMIAUSIUS ATLYGINIMUS KANADOJE?
2. — KAD MR. DUPPLESSIS PARINKO MR. BARRETTE ŠIŲ įSTA 
TYMŲ VYKDYMUI?
3. — KAD NATŪRALINIŲ DUJŲ SKANDALAS DAVĖ MR. BAR
RETTE IR JO DRAUGAMS STAMBIUS TURTUS.
4. — KAIP JŪS ESATE TRAKTUOJAMI, KAI KREIPIATĖS Į REN 
TAL BOARD PAGALBOS AR PATARIMO?
5. — KAD PROVINCIJOS VYRIAUSYBĖ NUOLATOS ATSISAKINĖ
JO PRISIDĖTI PRIE METROPOLITAN BOULEVARD IŠVEDIMO?

Verduno Balsuotojai,
MES ESAME LAIMINGI, KAD MŪSŲ BURMISTRAS SUTINKA MUS 
ATSTOVAUTI QUEBEC’E. KAS KITAS GERIAU ŽINO MŪSŲ MIES 
TO REIKALUS? KAS KITAS YRA TAIP GERAI KVALIFIKUOTAS 
GINTI MŪSŲ REIKALUS PROVINCIJOS PARLAMENTE?
VERDUNO BALSUOTOJAI, NELEISKIME, KAD DVIGUBAS MAN 
DATAS NUSLĖPTŲ TIKRĄJĄ PADĖTI... JAU LAIKAS NUSIKRA 
TYTl KORUPCIJA PAREMTOS PROVINCIJOS VYRIAUSYBĖS.

Nepamirškite birželio 22 dieną
Verdune balsuoti už liberalą, Burmistrą

GEORGE O’REILLY
ramidės formos, bet „apvalio 
jo stalo“ lietuvių bendruome 
nė, kurioje kiekvienas gali tu 
rėti savo balsą, kiekvienas pri 
valo nešti atsakomybę, nes 
kiekvienas yra savarankiškas 
asmuo.

Čia minimas klubas nėra ko 
kios partijos padalinys, bet at 
virkščiai, jis yra mūsų lietuvių 
bendruomenės tam tikra bend 
ro darbo organizacija. Todėl, 
sulig mano nuomonės, mūsų 
tarpe neturėtų būti statistų ir 
žiūrovų, bet atvirkščiai -— visi 
turėtų suaktyvėti, visi bendrai 
veikti klubo naudai.

Ne paslaptis, kad pas mus, 
Manitoboje, jau kuris laikas 
tarp senųjų ir naujųjų lietuvių 
ateivių vyko tam tikras tryni 
masis. Vis dar aiškinamės ir 
dalinamės tuo pačiu „duonos 
kąsniu“, kuris mums šiandie 
na yra vienodai brangus ir su 
prantamas.

Vienas iš senesniųjų ateivių 
VI. Steponavičius teisingai yra 
pasakęs. „Nemanykte, naūjie 
ji ateiviai, lietuviai, kad ir pas 
mus vyko viskas sklandžiai. 
Dar pačioje pradžioje ir pas 
mus reiškėsi įvairūs nesugyve 
nimai, barniai ir vieni kitiems

Mūsų tikslas turėtų būti 
šios lietuvių bendruomenės 
įjungimas į kultūrinius reika 
us. Mes turime vienas kitam pa 
dėti likti sąmoningais, savaran 
kiais žmonėmis, o kartu patys 
save sukultūrinti ir tuo būdu 
mes pasidarytumėme vienas 
kultūrinis vienetas — vienas 
lygių žmonių vienetas. Todėl 
kiekvienu nustatytu laiku sa 
vo bendruose susirinkimuose 
mes ir renkame savo vadovą, 
kuris yra tvirčiausia pajėga, o 
ta pajėga gai būti iš mūsų kiek 
vienas dalyvis, kuris gali vado 
vauti tam tikrą nustatytą lai 
ko tarpą mūsų klubui.

neapykanta. Viena lietuvių gru 
pelė gyvenome viename gat 
vės gale, kiti kitame. Vieni tu 
rėjome vienokius įsitikinimus, 
kiti kitokius, bet bendras reika 
las suvedė visus vienon krū 
von ir privalėjime ką nors da 
ryti“...

Ir tikrai visų vienas reika 
las suvede vienon krūvon se 
nuosius, tas pats reikalas suve 
dė vienon krūvon naujuosius 
ir tas pats bendras reikalas 
greitai suves ton pačion bend 
ron krūvon, naujuosius ir se 
nuosius, ir liksime viena bend 
ra lietuviška krūva iš tų pačių 
naujųjų ir senųjų lietuvių atei

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

nis gaivalas. Todėl mes turime 
atgauti prarastą pasitikėjimą, 
dėl ko klubas per keleto asme 
nų kaltę, yra praradęs. Klubo 
valdomieji organai turi būti pa: 
tikimų ir atsakingų asmenų 
rankose, todėl klubas per savo 
metinius visuotinus susirinki 
mus turi tą žinoti ir suprasti.

Senieji ateiviai, pasiekę šį 
kraštą, pradėjo steigti patrioti 
nes lietuviškas organizacijas, 
Vytauto Didžjojo ir kitais var 
dais. Bet laikui bėgant, į šias 
organizacijas pradėjo veržtis 
asmens, kuriems šių lietuvis 
kų organizacijų vardai nepati 
ko ir ėmė juos keisti kitais. Jau 
nekalbant apie „Literatūros 
Draugiją“, kuri valdžios yra 
skaitoma komunistinė, bet ir 
„Pašalpinė“ valdžios laikoma 
nepatikima.

Didžiausia klubui dėmė bu 
vo užtraukta 1946 metais. Tuo 
met buvo surengtos klubo ati 
darymo iškilmės. į kurias buvo 
pakviestas ir valdžios atstovas, 
parlamento narys Mr. Georg 
Stubb, kuris klubo atidarymo 
metu buvo sutikęs pasakyti 
kalbą. Keli asmens į iškilmes 
pakvietė kaž kokį rusų komu 
nistinį klubą, kuris, propagan 
dos tikslu, atvyko sunkvežimiu 
su grupele žmonių ir orkestru. 
Žinoma, kaip įprasta komunis 
tų propagandoje, jie ima šeimi 
ninkauti ir net iškilmių metu 
sugroja Internacionalą. Vai 
džios atstovas labai nustemba
ir užklausia lietuvių klubo va 
dovus, ką jie tokiu savo elgesiu 
čia, Kanadoje, nori padaryti? 
Valdžios saugumo pareigūnai 
viską stebi. Parlamento narys 
išvyksta namo, o lietuvių klu 
bas nuo tos dienos įgauna ko 
munistinį antspalvį ir valdžios 
įstaigose lieka kaipo priešvals 
tybinis gaivalas.

Mes, naujesnieji ateiviai, to 
kių savo brolių veksmų negalė 
jome pateisinti. Be to, paremti 
jome pateisinti. Be to, mes jau 
tėme pareigą paremti ir tuos 
patriotiškai nusiteikusius lietu
vius, kurie statydami šį klubą, 
tiek daug yra įdėję savo darbo 
ir triūso.

Laikas eina savo keliu, o 
pats gyvenimas palengvėle gy

vių.
Tiesa, naujieji ateiviai jau 

seniai mėgino jungtis į bendra 
veikimo darbą su senaisiais. Da 
lis mėgino stoti į kubą dar pa 
čioje pradžioje, tačiau iš kai 
kurių senesniųjų ateivių buvo 
padaryta klaidų, kas naujuo 
sius ateivius ir atbaidė nuo 
bendro veikimo.

Senesnieji ateiviai užtrenkė 
duris į klubą naujiesiems, kas 
padarė didelę žaizdą tolimes 
niam sugyvenimui. Naujieji 
ateiviai buvo apšaukti, kad no 
rį pagrobti senųjų ateivių sta 
tytą klubą ir išvyti iš jo senuo
sius. Šiandien visos tos barika 
dos sudužo. Nepasitvirtino 
įvairūs neteisingi bei iš piršto 
išlaužti užmetinėjimai. Noro 
mis nenoromis teko atidaryti 
klubo duris ir įsileisti, bendran 
darban, naujesniuosius. Taip 
liko išblaškytos visos mintys 
apie klubo bet kokį pasisavini 
mą ir panašiai.

Nepaslaptis, kad mes visi 
klubo nariai nešame tam tikrą 
atsakomybę prieš tautą, kurio 
je mes esame prisiglaudę ir esą 
me sujungti su jos įstatymais, 
kuriuos mes privalome vykdy 
ti. Mes turime saugoti, kad šis 
lietuvių klubas būtų pastaty 
tas visoje augštumoje ir nepa

J sidarytų bet koks priešvalstybi

do padarytas žaizdas. Mes ma 
tome, kas ko nori ir ko siekia. 
Susiprasdami pradedame atras 
ti bendrą kalbą, daugiau vie 
nas kitą pažinti ir susigyventi.

Mes galime džiaugtis ir kar 
tu paimti sau už pavyzdį Ha 
miltono lietuvius, kurie staty 
darni Lietuvių Namus jau turi 
narių virš 50 ir iš senesniųjų 
ateivių, o vienas iš jų net pats 
žymiausias Stasys Ūikys, kilęs 
iš Mažeikių apskrities, Laižu 
vos vai., Auksodės km., jau įne 
šęs Lietuvių Namams per 7,000 
dol. Tegu jis būna pavyzdžiu 
ne tik hamiltoniečiams ir mu 
ms, bet kartu ir visiems Kana 
dos lietuviams.

Dabar mes, vinnipegiečiai, 
to lietuviško židinio garbę pri 
valome atitaisyti. Mes nepuri 
me leisti, kad lietuvių vardas, 
dėl vieno kito nesusipratėlio, 
būtų niekinamas.

Todėl, tiek senieji, tiek nau 
jieji — privalome pasidaryti 
veržlesni ir prisiimti postus, ku 
riems mes labjausiai galime bū 
ti reikalingi. Tad stokime na 
riais į Kanados Lietuvių Klubą 
Manitoboje. Nėra pagrindo bi 
joti. Kurie esame padarę klai 
dų, privalome atitaisyti. Bus ir 
sugyvenimas ir tvarka, bus ir 
visiems nauda.

K. Strikaitis
Kanados Lietuvių Klubo
pirmininkas Manitoboje.
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KAIP ĮKURTOS LIETU
Lietuviškų kapinių įkūrimas 

susilaukė visų lietuvių iš visų 
vietovių visuotinio pritarimo. 
Šventinimo iškilmėse virš dvie 
jų tūkstančių dalyvių dalyvavi 
mas geriausiai kalba pats už 
save. Ir dabar sekmadieniais 
nemaža iš Toronto ir apylin 
kių, žinodami vietovę, apsilan 
ko kapinėse.

Kapinių įsigijimas buvo ne 
lengvas dalykas. Reikėjo nu 
galėti daug kliūčių tiek civili 
nėse įstaigose, ir nemažiau ir 
bažnyčios vyresnybėje. Ture 
ta nemaža ir išlaidų užperkant 
žemę, o taip pat paruošiant ją 
liadojimui. Už visą žemę sumo 
keta $55,000, o kelių pravedi 
mas, išrovimas medžių, paruo 
Šimas žemės atsiėjo nemažiau 
$5,000. Valdžios įstaigose tu 
rėjo būti patvirtinti detalūs ka 
pinių planai, išsamios kapinių 
administravimo taisyklės, gau 
ti kapinių naudojimui čarteris 
ir patvirtintos kapų sklypų kai 
nos. Kapinės bus tvarkomos ga 
limai lietuviškoje dvasioje, ži 
noma, kiek neprasįlenks ir su 
kanadiška tvarka, kuri numa 
to daug reikalavimų. Lietuviš 
koše kapinėse bus statomi pa 
minklai, kurie prieš tai bus rei 
kalaujant patvirtinti specialios 
komisijos, kad paminklai bū 
tų estetiški, o taip pat užrašai 
tikslūs. Komisija paminkslams

VIŠKOSIOS KAPINĖS
tvarkyti bus sudaroma tik iš 
lietuvių. Sklypų pasirinkimas 
yra trejopas: pavieni, dvigubi 
arba šeimos ir trigubi-keturgu 
bi. Pagal sklypų dydi bus lei 
džiama atatinkamai statyti ir 
paminklai. Didesniuose skly 
puošė — didesni paminklai ir 
atvirkščiai. Kapinės paskirsty 
tos sekcijomis, sekcijos eilė 
mis, eilės pavieniais sklypais.

Pageidaujant lietuviams 
evangelikams, jųjų laidotuvė 
ms rezervuota speciali kapinių 
sekcija.

Kapinėse leidžiama sodinti 
gėlės ir dekoratyviniai mede 
liai. Dideli medžiai sodinami 
pagal kapinių administracijos 
planą. Jau dabar atskiri kapi 
nių keliukai nusodinti eglai 
čių alėjomis.

Kapinės yra už 10 mylių nuo 
Toronto į Hamiltono pusę, prie 
pat didžiojo Queen Elisabet 
kelio.Savo lokacija ir vietos gra 
žumu kapines mačuisiųjų tar

pe tėra tik viena nuomonė. lie 
tuvių kapinės yra labai gra 
žios“. Nebūtų apsirikta paša 
kius, kad greitu laiku, kada pa 
augs alėjos, bus pastatyta pa 
minklų, šios kapinės bus vie 
nos gražiausių ir artimiausių 
Toronto nuo miesto iš visų esą 
mų kapinių. Tuo būdu, naujai 
įgytosios kapinės Kanados lie 
tuvių istorijoje pradės vaidinti 
nemažą rolę: įvairios šventės, 
kaip Vėlinės, kapinių puošimo 
dieną gegužės mėnesį, su 
trauks didelius būrius lietuvių 
iš Toronto, Hamiltono ir kitų 
vietuvių. Tikimasi, kad daug 
išblaškytų lietuvių bus perga 
benta į šį mirusiųjų centrą. 
Tuo būdu lietuviškosios kapi 
nės ateityje liks tampria jungti 
mi tarp gyvųjų ir mirusiųjų. 
Jos liks gyvąja Lietuvos isto 
rija ir neišdildomu prisiminimu 
iš Kanados lietuvių gyvenimo, 
kada sunkiais tėvynės pavergi 
mo ir tremties laikais Kanados 
lietuviai mokėjo ne tik bend 
rai dirbti ir aukotis, bet taip 
pat, pavargus gyvatos kovos 
fronte, bendrai ilsėtis teisiojo 
miegu, belaukiant savo tautos 
ir savo asmeninio prisikėlimo.

A. P.
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Taip Calgario lietuviai dalyvauja kaubojų šventėje. Bet šiemet ši 
demonstracija bus didesnė, svarbesnė ir įspūdingesnė, nes joje daly 
vaus Kanados Vakari; provincijų lietuviai, kurie mines Žalgirio mūšio 

550 m. sukaktuves ir protestuos prieš Lietuvos okupaciją.
Skaitykite apačioje pranešimą.

GERIAUSIOS ATOSTOGOS
— NIDOJ

Jei Tamsta jieškai tikro po 
ilsio ir malonių atostogų — vi 
sa tai rasi Dr. Valerijos Nor 
vaišienės vasarvietėj „NI 
DOJ", Cape Cod West Hyan 
nisport, Centerville Ave.

Ten Tamstos laukia atviras 
Atlantas su visuomet šiltu Gol 
fo srovės vandeniu ir su čia 
pat (3 minutės peščiom) ge 
riausiu Amerikoj paplūdimiu 
Craigville Beach, sausam gra 
žiam pušyne naujos vilos su 
patogiai įrengtais kambariais, 
malonus patarnavimas ir pui 
kus maistas, o už dviejų mylių 
Hyannis miestas su visais mo 
dernaus kurorto įrenginiais ir 
pramogomis.

Vasarvietė atidaryta nuo bir 
želio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Važiuoti į Hyannis trauki 
niu, autobusu ar skristi lėktų 
vu, iš ten 2 mylios taxi.

Nepavėluotai užsakyti kam 
bariai tikrai bus rezervuoti.
Adresas: „NIDA“, P. O. Box 
367, West Hyannisport, Cape 
Cod, Mass. Telefonas: SPring 

5-3987.

AAŪ.S'U^.S’POPvTAS-
VEDA KAZYS BARONAS

NAUJĄ LIETUVOS RUTU LIO STŪMIMO REKORDĄ 
ATSIEKĖ A. VARANAUSKAS

žybas Estijos Puise įlankoje. 
Šešias valandas runktyniavo 
sportinės žūklės mėgėjai. Ko 
mandiškai nugalėjo Kaunas, 
pagavęs 18 lydekų, svėrusių 21 
kg, o to paties meisto atstovas 
Jonas Virakas išėjo laimėtoju 
individualiai. Jis pagavo 9 ly 
dėkas bendro 13 kg svorio. 
Varžybos surengtos truputį 
ankstokai, tad ir laikytinos ne 
pavykusiom, nes bendrai pagau 
ta tik 32 lydekos, bendro 32 
kg svorio. Tuo tarpu Puise 
įlanka yra laikoma žvejų „auk 
so kasyklom“.

RYGOJE PRASIDĖJO PA 
BALTIJO BOKSO 

PIRMENYBĖS
Sunkiuose svoriuose

viai nugalėjo latvius 2:3. Pir 
menybės tęsiamos toliau ir jų 
galutines pasekmes pranešime 
ateinančiam Nr.

Jo pasekmė — 18,13 m yra vi 
same pasaulyje dvyliktoje vie 
toje.

— Panevėžio stalo teniso 
meisterio vardą iškovojo dar iš 
N. Lietuvos laikų žinomas 
sportininkas V. Variakojis ir 
moterų grupėje — A. Kond 
rotaitė.

— Tarptautines dviračių 
rungtynes, dalyvaujant lenkų 
Košalino vaivadijos rinktinei, 
laimėjo Nemuno organizacija, 
įveikdama 100 km per 2 vai. 35 
min. 38 sek. Nugalėtojų koman 
doje važiavo: B. Krulaikaus 
kas, R. Rudys, J. Bačiulis, 
kai užėmė ketvirtą vietą.

— Vilniaus, Kauno ir 
no meškeriotojai surengė

Rungtynės nebus matomos te 
levizijos aparatuose, tačiau 
šios šakos mėgėjai, galės jas 
stebėti beveik kiekviename di 
desniame Kanados mieste uždą 
rose patalpose, tam tikslui biz 
nierių įrengtame ekrane, sujun 
gus New Yorką pav. su Mont 
realiu, Torontu, Hamiltonu ir 
t. t. tiesioginiais laidais. Biletų 
kainos tokiame „kine" svyruo 
ja nuo penkių dol. Hamiltone 
numatoma rodyti Forum sale 
je, Toronte — Varsity ir tt.

— Pussunkaus svorio Euro 
pos meisteris vokietis E. Scho 
epner pasirašė sutartį kovai su 
A. Moore. Jų susitikimas nu 
matomas Toronte liepos 20 d. 
Amerikiečių garantuojamas 
100 tūkst. dol. atlyginimas, vo 
kiečiui — 35 tūkst.

— Italas Berruti išlygino 
100 m bėgimo Europos rekor

KLB VAKARŲ APYGAR 
SĄSKRYDIS PRIEŠ

Liepos 9 dieną Calgary, Al 
berta, įvyks KLB Vakarų Apy 
gardos (Britų Kolumbijos, Al 
bertos ir Saskatchevano) lietu

Len

Tali
var

lietu

REIK PAGALVOT

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

1 Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-097S 
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Lietuvio Advokato Įstaiga 
f Victor D. ALKSNIS

Advokatas — Notaras 
62 Richmond St. West 

. (Kamp. Bay ir Richmond)
Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585
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MONTREALIO IR VISOS 
CANADOS LIETUVIAMS, 
kur praleisti vasaros atostogas, 

kur sustiprinti metų bėgyje 
prarastas jėgas, kur jų pasi 

semti visiems ateinantiems 
metams?

Atlantic City 
yra ta poilsio vieta, kurion su 
važiuoja vasaroti iš visur lietu 

viai, net iš tolimų miestų. 
Violetos Raktis 
Camp Pleasant

yra maloniausia vieta poilsiui 
ir, kas svarbu, prieinama 
daugumui, nes nebrangu.

Čia galima ne tiktai taisyti 
sveikatą, gražiai ir maloniai 
praleisti atostogas, bet su dau 

geliu lietuvių pasimatyti, 
susipažinti.

Patogiai viskas įrengta..
Čia pat patogios jūros maudy 
nės. Galima gauti apartmentą 
ir atskirus kambarius. Kas ne 

' nori eiti valgyti į restoraną, 
gali maistą gaminti namie.

Užsisakykte adresu: 
Violeta Raktis

125 Atlantic Avenue 
Atlantic City, N. J. 
Telefonas 5-2338.

LIETUVOS FUTBOLO PIR 
MENYBĖSE

pirmoje vietoje yra Šiaulių EI 
nias prieš Plungės Linų audi 
nius, Vilniaus R. žvaigždę ir 
Spartaką. Paskutinės vietos 
tenka Kauno Urnai ir Šiaulių 
Statybininkui.

— Dviračių lenktynės ap 
link Lietuvą pradėtos birželio 
17 d. Nors skelbiama, kad tai 
grynai lenktynės aplink mūsų 
kraštą, tačiau kelias „nenoro 
mis“ liečia ir Rytprūsius. Lenk 
tynių pradmė ir pabaiga Vii 
niuje, Spartako stadione. Bend 
ras ilgis yra 1080 km., kuris 
su poilsiais numatoma užbaig 
ti birželio 22 d. K. B.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Europos moterų krepši 

nio pirmenybėse Bulgarijoje be 
pačių šeimininkių dar dalyvau 
ja Čekija, Lenkija, Olandija, 
Italija, SS, Jugoslavija, Veng 
rija, Belgija ir Rumunija. Pir 
mose rungtynėse rumunės įvei 
ko vengres 55:46.

— Birželio 20 d. New Yor 
ke susitinka sunkiasvoriai I. 
Johanson ir F. Patterson. Tai 
bus antį a jų kova, nes prieš 
metus laiko, švedas „paguldė” 

i Pattersoną ant ringo, kartu lai 
mėdamas meisterio vardą.

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poi! 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville Ma 
nor — Jūs rasite ramų malonu 
poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus iseikvo 
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 
sų 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 
mams.

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: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730 
Jūsų J. Kapočius.

dą, nubėgdamas tą nuotolį per 
10,2 sek. Tokį patį laiką anks 
čiau italo yra pasiekę trys vo 
kiečiai.

— Vokietijos meisterio var 
do išaiškinimui,, atrodo, susi 
tiks Hamburgo HSV ir Koel 
no FC komandos. Pirmenybė 
se šiemet stipriau pasirodė ir 
v. Berlyno Tasmania koman 
da.

— Lenkų kilmės italų žai 
dejas R. Kopa, anksčiau žaidęs 
pranęūzij komandoje, tačiau 
nupirktas ispanų, vėl numato 
keisti klubo spalvas, šį kartą 
pereinant į Barcelonos koman 
dą. Už jį siūloma beveik 110 
tūkst. dol. K, B.

CALGARY, Alta.
DOS ANTRASIS LIETUVIŲ 
LIETUVOS OKUPACIJĄ
vių antrasis sąskrydis. Pirma 
sis toks sąskrydis yra įvykęs 
1941 metais vasario mėnesv 
Brooks (Alta) tikslu pasmerk 
ti Rusijos smurtu įvykdytą 
Lietuvos okupaciją.

Šio Antrojo Kanados vaka 
rų apygrados lietuvių sąskry 
džio tikslas: — paminėti žū
ties metų IJetuvos okupacijos 
sukaktuves ir Žalgirio mūšio 
550 metų sukaktį. Į šį sąskrydi 
yra kviečiamas KLB Krašto 
Valdybos atstovas.

Kaip pirmojo, taip ir šio ant 
rojo sąskrydžio organizatorium 
yra KLB Calgario apylinkės 
pirmininkas A. Nevada, 256 
Crosfield, Alberta.

Platesnė informacija seks vė 
ban. KLB KV Inf.

PASIRINKITE PATYS, 
KAS GERIAUSIAI PATINKA
Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrove yra pasiry 
žūsi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori 

pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.
Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems 

vieną ar kelis iš šių siuntinių:
Siuntinys 3VK:

trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos ang 
liškos medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
kiekviena po 3% jardų, Boston serge, worsted arba barathea, 
pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais įrašais 

arba su antspaudais „Ali Woll Made in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 7b 

Siuntinys 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster me 
džiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa 
kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkar 
pos, arba dvi atkarpos kostium. ir viena paltui pasirinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 76.
Siuntinys 3K: trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3%. 
jardų, tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar mo 
teriškos pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemai 

ša), su antspaudais „Made m England* .
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 40.

Siuntinys 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3*4 jardų tokios 
pat kaip siuntinyje 3K medžiagos, — $ 50.

Siuntinys 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos — $ 60. 
Siuntinys 10K: 10 tokių pat atkarpų — $ 115.

Prie šių siuntinių galima už papildomą makestį pridėti dar 
pamušalų, moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų 

ar kitų daiktų.
Garantuotas pristatymas per 3—5 savaites.

Ypač skubiai vykdomi vaistų ir kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 
o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama. 
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA. 
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave.. Rockford, Ill., USA.

Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., USA. 
Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C„ Canada. 
Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, 

Ill., USA.
Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont. Canada.

A. Mylė, 991 St. Eljzabe;iih St., Montreal 18, P.Q. Canada. 
J. Petrulionis, Gaiva-Refreshmcnts & Gifts, 3570 W.

Vernor, Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., 

Canada.
A. Steikūnasj, 3824 Hemlock Sl„ East Chicago^ Ind,, USA. 

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hamburg Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisko 10, Calif., USA. 
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 
St., Chicago 29, Ill., arba: 4839W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane,

Australia.
STANKŪNAS&MASIULIS LITHUANIAN TRADING CO. 

108A, Whitechapel Rd. London, E. 1, Great Britain.

J.

D.

K.

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

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

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

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

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
> savo 

aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

<1 voavo laimei ir tautos ge'į A. E. McKAGIlEfKas neranda lietuvaitės

I
 Barrister and Solicitor r 

Advokatas ir Notaras v 
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 r 

1008 North Ontario Bldg, r 
330 Bay Street, 

TORONTO 1, Ontario. g
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minėjimą vietos lietuviai prade 
jo pamaldomis VA V parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant pilnai 
bažnyčiai tikinčiųjų, organi 
zuotai šeštadieninės mokyklos 
mokiniams ir vėliavoms — per 
rištoms juodu kaspinu: Lietu 
vos, skautų ir ateitininkų. Pa 
maldas laikė ir pritaikytą tai 
dienai pamokslą pasakė klebo 
nas. Po Libera, už visus žuvu 
sius ir nukankintus mūsų 
tautiečius, sugiedotas tautos 
himnas.

Po pietų, Hamiltono Pabal 
tiečių Federacija surengė vie 
šą demonstraciją. Ji skyrėsi 
nuo ankstyvesnių tuomi, kad 
pagrindinėmis gatvėmis šie 
ęet važiavo lengvos mašinos, 

papuoštos tautinėmis vėliavė 
lėmis, Įvairiais šūkiais. Visos 
motorkados priekyje važiavo 
policija, po to, atidarytoje ma 
šinoje, prie Kanados vėliavos, 
sėdėjo trijų Pabaltijo tautybių 
moterys tautiniais rūbais ir vėl 
kitoje mašinoje — Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos vėliavis su 
moterų asista. Masinu buvo 
apie 200, kurių pusę sudarė lie 
tuviai.

Įdomu, kaip iš šaligatvio re 
agavo miesto gyventojai? Sa 
vaime aišku, vieni nosinaitė 
mis mojavo demonstrantams, 
kėlė rankas patenkinti, kad pa 
•odoma kanadiečiams komu 
nizmo grėsmė, tačiau buvo, ne 
daug, tokių, kurie numodavo 
ranka, paleisdavo priešingą de 
monstracijai žodį...

Motorkaclai apvažiavus pa 
grindines gatves, oficialus mi 
nėjimas buvo tęsiamas Delta te 
atre (taip Įrašyta buvo progra 
moję). Gaila, tačiau rengėjai 
neapskaičiavo gerai laiko. De 
monstracija miesto gatvėmis 
baigėsi apie 3 vai. 45 min. kai 
tuo tarpu oficialus minėjimas 
salėje, buvo numatytas penktą 
vai. Daugelis demonstrantų ne

§ A. L I O D Ž I U S, B. L., | 
I Viešasis Notaras $

(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos. £ 

Namų, žemės ar bet kurio $ 
biznio pirkimo-pardavimo $ 
dokumentų sudarymas ir v 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. X 
Morgičiai. g

Įstaiga: JA 7-5575; £
| Namų: FU 3-8928. |
a 20 King Street East,

Hamilton.

laukė, išsiskirstė, tad salėje su 
sirinko apie 500 pbaaltiečių. 
Nieko nepadarysi, nes dirbant 
Įvairių klaidų pasitaiko.

Minėjimą atidarė Pabaltijo 
Federacijos pirmininkas latvis 
V. Tukler. Sugiedojus God sa 
ve the Queen, pakviečiamas pa 
grindinis kalbėtojas R. Gos 
tiek. Prelegentas apžvelgė poli 
tinę padėtį, nurodydamas, kad 
pabaltiečiai pergyvenę komu 
nizmą, turi jo žiaurumus skelb 
ti Kanadoje, aiškinti darbovie 
tėse, kaimynams jo pasekmes. 
Kanadoje kalbama: Eisenho 
wer liepos mėn. paskelbė pa 
vergtųjų tautų savaitę, o po ke 
lių mėnesių, Vašingtone lankė 
si pavergtųjų tautų grobikas 
Chruščiovas. Kanada — demo 
kratinis kraštas, tačiau jo dide 
lę laisvę išnaudoja priešingas 
valstybei elementas.

Po R. Gostick žodžio, sekė 
trijų Pabaltijo tautybių kalbos 
(iš lietuvių L. B-nės pirm. G. 
Skripkutė) ir tautiniai himnai. 
Dar kalbėjo radio komentatorė 
E. Hyder, kuri suminėjo, kad 
tokie minėjimai tik pačių pabal 
tiečių tarpe, didelės naudos ne 
atneš. Lietuviai, latviai ir es 
tai komunistų žiaurumus žino, 
tad reikia stengtis, kad i minė 
jimus būtų kuo daugiausiai 
kviečiami šio krašto senieji gy 
ventojai.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė lietuvių tautiniai šo 
kiai (nežinia, ar tiko šokti tre 
mimų minėjime kad ir tauti 
nius šokius?) ir latvių choras.

KLEBONIJOS KERTINI 
AKMENĮ 

pašventino kun. dr. J. Tada 
rauskas. Jame angliškai (gali 
ma buvo pridėti ir lietuvišką 
įrašą) užrašyta: Our Lady of 
Mercy, Lithuanian Rectory, 
1960.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
visas Hamiltonas vyksta Į Mer 
ritton m., kur didžiulėje salėje, 
VKLS St. Catharines sk. vai 
dyba rengia tradicines vilnie 
čių Jonines. Mennię progra 
mos dalį išpildys Grandinėlės 
ansamblis iš Clevelando, o po 
to bus šokiai, Jonų pagerbi 
mas, loterija, turtingas bure 
tas ir kt. Dar yra hamiltonie 
čiams biletų. Įsigyti iki penkta 
dienio vakaro pas K. Baroną, 
telef. LI 5-0979.

ATVIRAS LAIŠKAS
vietos dienraščio ,,The Hamil 

Nukelta į 2-rą psl.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A” | 

ž Išduodamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% ĮĮ 
: iki 50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe ♦♦ 

apdrausta. g
Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais tt 
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. g 

: ryto ir 5—8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E., H 
Room 13, notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, 

tel. JA 7-5575. ||

St. CATHARINES, Ont.
KREIPIMASIS DIDŽIOSIOS

JONINIŲ REIKALU
PASKUTINIS VILNIEČIŲ 

ŠVENTĖS —

Šiais metais į šeštąsias vii 
niečių rengiamas Niagaros pu 
siasalyje Jonines atvyksta mū 
su tautos jaunieji talentai 
„Grandinėlė“. Ji atvyksta pri 
minti mūsų dvasiai savojo kraš 
to pavasario skambančias dai 
nas, linksmai žaidžiantį jauni 
mą, muziką ir visa kuo pavasa 
rį trokšta lietuvių siela. Tą ga 
lAs kiekvienas išgyventi bir 
želio 25 dieną. Merritton Com 
munity Centre Hali, Joninėse 
pamatęs „Grandinėlę“ — stu 
dentišką jaunimą duodant py 
nę muzikos, baleto šokių ir 
žaidimų. Dienraštis — Clėve 
land Pain Dealar sako: „Stebė 
tinu savo tobulumu prilygsta 
profesionaliniam lygiui”.

Tad tolimiausių apylinkių 
visi lietuviai nuoširdžiai kvie 
čiami nepraleisti progos pama

tyti, Įvertinti ir paremti mūsų 
darbą, o ypač neapvilti tų, ku 
rie pašvenčia savo laisvą laiką 
lietuviškam tautiniam menui 
klestėti.

Dideliuose susibūrimuose ma 
lonumas didesnis, kada yra 
tvarkingumas, punktualumas. 
Šiuo reikalu i gerbiamą visuo 
menę ir kreipiamės.

Koncertas prasidės punktua 
liai 6 vai. vakaro, todėl tuo lai 
ku publika turi būt jau užėmu 
si savas vietas.

Kad vykstantieji nepaklys 
tų, primename: Merrittoji 
miestelis yra tik 9 mylios nuo 
Niagara Falls prie St. Cathari 
nes, Ont. palei Welland kana 
lą. Geriausiai pasiekiamas vyks 
tant vadinamu: Q. E. W. (Qe 
en Elizabeth Way).

Važiuojant Q. E. W. nup.

7 PSL.

Joninės - Jaunimo Šventė
Matysime Amerikoje 92 kartus pasirodžiusius 

ir pirmą kartą Kanadoje 40 asmenų iš Clevelando

JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ,

BALETO IR KLASIKINĖS MUZIKOS ANSAMBLĮ

„G r a n <l i n ė I ę”
Vieta: MERRITTON COMMUNITY CENTRE HALL,

Park Ave., Meritton, Ont. (prie St. Catharines).

TAUTIEČIAI VISI KELIAI VEDA MUS ( ŠIA S IŠKILMINGAS

VKLS -gos St. Catharines Skyrius.

Niagara Falls, pervažiavus 
Welland kanalo pakeliamąjį 
tiltą, tuč tuojau sukti Į dešinę 
ir apačia higwes tilto Į 8 kelią, 
o važiuojant iš Toronto bei Ha 
miltono prieš pat kanalo pa 
keliamąjį tiltą sukti irgi į dešii 
nę į 8 kelią. Įvažiavimuose abie 
jose pusėse yra žalios lentos su 
(8) West. '

8 keliu pravažiavus kapines 
prie pirmųjų šviesų ir suradus 
dešinėje pusėje žalią lentą su 
užrašu ,,Merritton“, sukti į 
kairę į Harzel Rd. ir pavažia 
vus Harzel Rd. apie mylią prie 
geležinkelio bėgių ir prieš Col 
lege mokyklą sukti į kairę į Col 
lege St. Ten jau matysis aikš 
tė su maudymosi baseinu, te

I A. NORKELIUNAS |
v Commissioner of the Superior Court of Montreal 
\ x
8 MONTREAL ENTERPRISES REG’D. S

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. $
X . XX 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. &
X v

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

ų Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
.J Insuliacija, Ten-Test. Masonite, statybini?, popietis.

| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM I 
ė • • ...Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. Ji
$ Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675

jj 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.
'j SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. $
X < 

Baletą atlieka L. Kasperavtčiūtė, 

klasinę muziką du broliai ir sesu:) Alkaičiai.

tautiniai šokiai — montažas, 
vaizduojantis piršlybas ir vestuves — vi as ansambis.

Po koncerto šokiai, Jonų pagerbimas, 
paparčio žiedas ir kiti Įvairumai.

Padidintame sąstate Vyt. Babecko orkestras.

Laikas: 4 vai. p. p.; koncerto pradžia 
punktualiai 6 vai. p. p.

niso aikšte ir sale. Priešaky sa 
lės plevėsuos Kanados ir lietu 
vių tuatinės vėliavos.

Primename, kad prie Wel 
land kanalo pakeliamojo tilto 
yra statomas kitas tiltas ir jau 
matosi pradiniai statybos dar

bai, bet važiuojant iš abiejų pu 
siu reikalinga įvažiuoti į „Un 
der Construction area“.

Tad iki malonaus pasimaty 
mo 1

VKL S-gos St. Catharines 
Skyrius.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS ft 

D. E. BELANGER a SONS I 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE ft

GARANTUOTAS DARBAS. |

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343

Dr. Roman Pniewski 
ft Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
ft Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, 
ft 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
ft Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

B ALT! C j
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai R 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. į J
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS t 

yra tos ’rities specialistai si» 22 metų praktika L 
| Lietuve ><•. Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. x 
į L i e t <> v j a nts n u o I a i d a. a
J Adresas: 547 Lafieur Str., Ville LaSalle, X

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti į tradicines

šaulių Jonines
kurios įvyks š. m. birželio mėn. 25 d., 
Clarlyn Lodge, 405 Lake Shore Dr.,

Orchard Beach — Keswick, Ont.
Smulkiau žiūrėk korespondencijoj.

Toronto Putvio Šaulių Kuopa.
Šį šeštadienį, birželio 25 dieną, lygiai 5 valandą po pietų, Aušros Vartų salėje įvyks E. Kardelienės mokinių koncertas, ku 
rio pildytojais bus dainininkėssolistės ir pianistai-tės. Visi maloniai kviečiami atsilankyti į muzikinio mūsų jaunimo prie 

auglio koncertą.

VISI DALYVAUKIME KVEBEKO PROVINCIJOS PAR 
LAMENTO RINKIMUOSE

Kiekvienas būtinai pasinaudokime šia pilietine teise!
Šį trečiadienį, birželio 22 

dieną, visoje Quebec-Kvebeko 
^rovincįjoje (vyksta plovinei 
jos parlamento — seimelio rin 
kimai. Visi šia teise pasinaudo 
kite būtinai! Nenumokite ran 
ka, kad, girdi, „ir be mūsų apsi 
eis“, kad „mes nieko nenulem 
sime“. Taip galvoti ir taip kai 
bėti yra didelė klaida ir labai 
didelė žala sau.

Mes visi, ir anksčiau Kana 
don atvykę ir vėliau, — visi tu 
rime tas pačias teises. Bet į 
balsavimą nežiūrėkime tiktai 
kaip į teisę, bet žiūrėkime — 
kaip į pareigą. Mūsų pareiga 
dalyvauti parlamento rinkimuo 
se, nes išrinktieji žmonės tvar 
kys mūsų reikalus. Nuo to pa 
reis ir mūsų gyvenimo saly 
gos. Nuo to, kokius žmones iš 
rinksime, priklausys darbo, mo 
kesčių, socialinio draudimo ir 
kiti gyvai mus liečią klausimai.

Padejavimų, kad tas ir tas 
negerai, mes girdime kasdien, 
bet nieko nedarome, kad reika 
lai taip būtų tvarkomi, jok ma 
žiausia mums reiktų skųstis ir 
dejuoti. Rinkimai yra ta pro 
ga, kuri mums duoda galimy 
bę įsikišti į tų reikalų tvarky 
mą, kad jie taptų geresni, mu 
ms palankiau tvarkomi. Tai ga 
lime atsiekti rinkimais.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

Negalvokime, kad aš esu vie 
nas arba du tiktai. Taip yra su 
kiekvienu balsuotoju, bet iš tų 
pavienių ir tų dviejų susidaro 
tūkstančiai. Tat kiekvienas pa 
duotas balsas turi savo pilną 
svorį ir vertę.

Lietuvis yra sąmoningas bal 
suotojas, todėl ypač svarbu, 
kad jis dalyvautų rinkimuose.

Už ką balsuoti? — Kiekvie 
nas tusi teisę pasirinkti, ką no 
ri. Balsavimai yra slapti, — to 
dėl dėl jų -niekas negali nuken 
tėti. Visi prie urnų!
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
Rosemounto ir jo apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams, pra 
dedamos š. m. birželio mėn. 26 
d., 10 vai. šv. Filomenos apa 
tinėje bažnyčioje (Masson St. 
ir 6 Ave kampas). Išpažinčių 
bus klausoma nuo 9.30 v. iki 10 
vai. Vasaros metu tuo pat lai 
ku, pamaldos bus laikomos 
kiekvieną sekmadienį, išskyrus 
liepos 24 ir 31 dd.

MUZIKOS STUDIJOS
vedamos op. sol. E. Kardelie 
nės, metinis mokinių koncer 
tas įvyks birželio 25 dieną, 
šeštadienį, 5 vai. po pietų, Auš 
ros Vartų salėje. Maloniai pra 
soma atsilankyti jaunimo kon 
certe, kuriame dalyvaus daini 
ninkės ir pianistai.
® Ponia Bulotienė išvyksta į 
Paryžių.

i' 
£ 
y

„Dominion Day“ išvakarėse, ♦
birželio 30 d., ketvirtadienį, •

rengiamas didelis g

šokių vakaras I
kuris įvyks g

B r a nt In n“, „S k y C 1 u b“ •
gražioje aikštėje, lauke, X
Burlington, On t. g

Lihksma muzika, turtinga loterija, 
įėjimo dovanos, įvairus bufetas. g
Gera nuotaika mėnesienoje ir tt.

Pradžia 7 v. v. g
Esant blogam orui — viskas vyks ten pat salėje. g
Maloniai kviečiame visų kolonijų lietuvius kuo g

skaitlingiausiai atsilankyti. k

T. F. Hamiltono skyr. vadyba. g

OTTAWA, Ont.
OTTAWOS LIETUVIAI ŠĮ SEKMADIENĮ TURI 

IŠVYKĄ.
Labai paskutiniu metu gau 

sėjantis Kanados sostinės, Ot 
tawos, lietuvių bendruomenės 
skyrius (nes daugelis lietuvių 
čia gauna darbų valdžios jstai 
gose), kasmet ruošiąs tradici 
nę išvyką gegužinę, šiemet to

X Y

7—9 p. m. Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I S K A 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

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

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

MONTREALIO SKAUČIŲ
„Neringos“ skaučių ir „Ge 

ležinio vilko“ skautų tuntų va 
saros stovyklos įvyks nuo lie 
pos mėn. 16 d. iki 24 d. prie 
Rawdon‘o miestuko (ten pat, 
kur pernai buvo). Stovykloms 
vadovaus: sesių — I. Gražytė, 
brolių — J. Ramanauskas.

Stovyklos mokestis už visas 
devynias dienas: vienam sto 
vykslautojui iš šeimos 16 dol., 
dviems — 28 dol., trims — 35. 
Negalintiems sumokėti viso 
mokesčio yra daromos nuolai

Puikiausioms atostogoms 
tai

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

jDr.E.Andrukaitist
| 956 SHERBROOKE E. 1
$ Te!.: LA 2-7236 |

Dr. C. BEDARD, B.A., D.C. 
Chiropractor 

HU 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

■į.

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

I
 ADVOKATAS |

JOSEPH P. MILLER. |
B. A., B. C. L 

Suite 205 !;

168 Notre Dame St. E. S;

Montreal. UNiveraity 6-7026LRes.: 40 Lafleur, » 
« LaSalle, tel. DO 6-1570 8

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augštas.
A V 8-3115.Tel.;

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

APLANKYTAS MIN. 
GYLIO KAPAS

■» Gen. konsulo Vytauto Gylio 
mirties metinių proga, būrelis 
kolonijos lietuvių, dalyvaujant 

' velionies našlei, aplankė jo ka 
pą Park Lawn kapinėse. Po K. 
Kalendros tarto trumpo žo 
džio, buvo padėtas visų daly

- vių bendras vainikas. Taip pat 
keletą puokščių gėlių padėta 
nuo atskirų asmenų.

Jau metai praėjo nuo V. Gy 
lio mirties, ant jo kapo dar nė 
ra jokio paminkslo, nors tam 
tikslui buvo sudarytas komite 
tas iš plačių visuomenės slue 
gsnių. Bs.

kią išvyką už miesto ruošia šį 
sekmadienį, bnželio 26 dieną, 
į dr. Šidlauskaitės mokslavie 
tę. Visi lietuviai kviečiami da 
lyvauti. Informacijos pas KLB 
Ap. v-bos pirminniką V. Danį.

HOTEL SANDY BEACH
Lake Maskinonge, 

St. Jovite, Que.
Kainos pradedant $ 40 savaitei 

su maistu.
Visi namų, irstymosi, žūklės, 
teniso, orkestro, šokių ir kiti 

patogumai.
Rašykite dėl daugiau 

informacijų.
Savininkas J. Skinkis.

IR SKAUTŲ STOVYKLOS 
dos arba išviso atleidžiama nuo 
mokesčio (prašoma kreiptis į 
tųntininkus).

Stovyklauti mielai yra pri 
imami ne skautės ir ne skautai. 
Registruotis prašoma pas drau 
gininkus arba I. Gražytę — RA 
9-7091 ir J. Ramanauską — 

PO 9-0413.
Turintieji mašinas, kurie ga 

lėtų nuvežti stovyklautojus, 
prašomi pranšti S. Pakulytei 
— PO 9-1857 arba J. Piečai 
čiui — RA 2-4449.
• Pieno paskirstytojų kompa 

: nija, besirūpindama plėtimusi, 
paskelbė, kad nepakankamai 
pieno naudoją mokiniai, vaikai 
ir net darbininkai. Tai vykstą 
todėl, kad ppermaža esanti pro 
paganda už pieno naudojimą 
maistui.

IŠNUOMOJAMAS dvigubinis 
kambarys, saulėtas, gerai įruoš 
tame pusrūsyje, atskiras įėji 

mas ir tualetinis kambarys.
Oru apšildymas. Su ar be bal 
dų, LaSalle. Tel. DO 6-8685.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖJE 
kuri įvyks liepos 3 d. p. p. 
Skruibių ūkyje, Ponte Fortu 
ne, yra numatyta ši programa:

Oficialus gegužinės atidary 
mas 12 vai. Tačiau svečiai gali 
rinktis ir anksčiau.

Prizinio šaudymo varžybos 
nuo 1 vai. pp. iki 3 vai. Prieš 
tai yra laisvas prisišaudymas. 
Pirmosios trys vietos bus pre 
mijuojamos vertingomis dova 
nomis. Priziniame šaudyme ga 
Urna bus šaudyti ir savais 

šautuvais, jei jais bus leidžia 
ma naudotis ir kitiems varžo 
vams.

Žvejų meškeriojimo varžy 
bos prasidės 10 vai. ir vyks iki 
2 vai. pp. Visi varžybų daly 
viai prieš tai turės užsiregis 
truoti ir įmokėti 25 et. mokes 
čio. Bus premijuojamos: I už 
didžiausią sugautą žuvį, II už 
daugiausiai bendru svoriu ir 
III už daugiausiai skaičiumi.

Sporte ir žaidimuose numaty 
ta virvės traukimas, bėgimas 
maišuose ir kiaušinio nešimas. 
Atskirose suaugusiems ir jau 
nuolių grupėse. Virvės trauki 
mo komandinis sąstatas iš še 
šių vyrų. Visi pirmųjų vietų lai 
mėtojai bus premijuojami.

Veiks bufetas — gaiviną gė 
rimai ir lengvi užkandžiai. 
Gros įvairi plokštelių muzika.

Įžangos mokestis tik 50 cen 
tų suaugusiems.

Vietovė iš Montrealio pasie 
kiama vykstant 2-ju keliu Ot 
tawos link pro Dorion ir Ri 
gaud miestelius, visą laiką lai 
kytis dešinės Ottawos upės ar 
tumoje. Prie pp. Skruibių sody 
bos pasitiks lietuviška vėliava.

Visi Montrealio tautiečiai ir 
mieli svečiai, maloniai kviečia 
mi nepraleisti progos ir atvyk 
ti į pirmąją šio sezono tradici 

s nę Montrealio šaulių gegužinę.
• Suaukota paskutinį sekma 
dieni bažnyčios kolektoje AV 
bažnyčios reikalams 148.30 
dol. ir šv. Tėvo reikalams 125. 
56 dol. (AV).

JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLA,

kurią ruošia Toronto ateitinin 
kai TT. Pranciškonų vasarvie 
tėję, New Wasaga, Ont., pra 
sides liepos mėn. 9 d. ir baig 
sis liepos 24 d. Į stovyklą pri 
imami lietuviai jaunuoliai, bei 
niukai ir mergaitės, nuo 13 iki 
18 m. amžiaus. Stovyklavimo 
mokestis: vienam asmeniui už 
2 savaites — $28 (už vieną s„ 
vaitę — $15). Jei iš tos pačios 
šeimos vyksta 2 vaikai, mokes 
tis už 2 sav. yra $48, o už 1 
sav. — $25. Jei atsirastų iš tos 
pačios Šeimos 3 stovyklautojai, 
jiems daroma dar didesnė nuo 
laida. Neturtingi bus dalinai 
ar visiškai nuo mokesčio at 
leisti. Jau pats laikas legistruo 
tis į stovyklą. Užsirašyti pas 
T. Rafaelį, 32 Rushholme Park 
eres., Toronto 3, Ont., tel. LE 
3-0621. Hamiltone ir apylinkė 
se gyveną gali registruotis 
pas Stasį Verbicką, 57 Carrick 
Ave.

T. P. ŠAULIŲ KUOPA
ruošia įspūdingas Jonines bir 
žeio 25 d. Clarlyn Lodge, Kes 
wick, Ont., gražioje, ant pat 
ežero kranto esančioje, salėje.

Programoje numatyta: prizi 
nis šaudymas ir motorlaivių 
lenktynės. Laimėtojams bus 
įteiktos dovanos — prizai.

Varžybų pradžia 4 vai. p. p. 
Meninėje dalyje: įscenizuota 
J. Gudauskio poema ,.Skaid 
rys“. Režisuoja S. Ramanaus 
kas. Meninė dalis prasidės 7 
vai. vakaro.

Šaunūs šokiai „Cubana“ or 
kestrui grojant nuo 6 vai. Vie 
tovė iŠ Toronto lengvai paste 
kiama važiuojant 401 keliu iki 
Woodbine Ave. Privažiavus 
Woodbine Ave., sukti dešinėn 
ir važiuoti šiaurės kryptimi 8 
keliu apie 40 mylių iki Kės 
wick miestelio. Dėl geresnės 
orientacijos bus prie kelio pa 
dėti ženklai.

T. P. Šaulių kuopa.
ANGLŲ KALBOS KURSAI 

TORONTE
yra organizuojami Ontario 
Švietimo departamento nuo lie 
pos 11 d. iki rugpjūčio 19 d. 
kasdien po 2 vai., pirmadienį- 
-penktadienį, 7.30—9.30 va. va 
karo, High School, Commerce, 
570 Shaw Street. Klasės veiks 
ir pradedantiems ir mokantie 
ms jau. Registracija liepos 4— 
8 dd. nurodytu laiku ir adresu.

8

3 VASARNAMIAI 
Vai David.

Mažas įmokėjimas.
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai. 
RA 7-3120.

PARDUODAMAS 
COTTAGE 

su 3 akrais žemės. 
Puiki vieta moteliams, 

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

Teirautis tel. LA 5-3043

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Tel. CL 5-5515

• Penktadienį yra didžioji Die 
viškosios Širdies šventė. Tą die 
na mūsų bažnyčioje bus šv. nii 
šios ir palaiminimas Švenč. 
Sakramentu 8 vai. vak. Tą die 
są Kristus laukia mūsų ypa 
tingo meilės pareiškimo: kas 
gali, dalyvaukime šv. mišiose 
ir priimkime šv. komuniją. Po 
šių vakarinių pamaldų bus tei 
kiama Generalinė Absoliucija 
Trečiojo ordeno nariams. AV.

itt»H»t»»iiiH»»n»»Hi»inu»nw

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

« **
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
| Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūna#. RA 7-3120
>• Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^

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

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

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

Star, La Press.

MASSON FURS I
J. GRAŽYS

I
 Parduoda gatavus, siuva S 
naujus, remodeliuoja ir tai® 

so senuskailinius paltus. g

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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