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DAKTARĖ ILONA GRAŽYTĖ

Politinių įvykių savaitė
AR GREIT KILS TREČIASIS PASAULINIS KARAS?

PASAULYJE DAROSI LABAI NERAMU
Juo Chruščiovas daugiau kai 
bą apie koegzistenciją - sugv 

nimą, juo pasaulyje darosi 
.*6 neramiau. Pasaulyje dabar 
veik nė vienos vietos nėia, 
kur žmonės ramiau gyventų ir 
ramiai rūpintųsi savo gyveni 
mo reikalais. Visur ir perdėm 
vyksta dideli neramumai. Die 
nomis susidaro tokios nuotai 
kos, kad

GALI STAIGIAI KILTI 
TREČIAS PASAULINIS 

KARAS.
Tokių nuotaikų paskutiniais 

laikais nebuvo. Jos buvo apsira 
minusios. Bet kai Chruščiovas 
atvažiavo i Ameriką ir atvirai 
išsikalbėjo su Eisenhoweriu. 
-'asaulinio masto pobūdį turin 
,eji įvykiai prasidėjo, kaip iš 

gausybės rago.

MASKVOS KLASTINGU 
MAS VAKARAMS SUN

KIAI APSKAIČIUOJAMAS.
Chruščiovas kalba apie koegzis 
tenciją, o Kinijos komunistai 
tęsia karą ir agresiją. Tat vie 
nas ramina, o kiti tuo aprami 
nimu naudojasi. Paskutinę sa 
vaitę, esą Tibeto sukilimo mal 
šinimo tikslais,

KINIJOS KOMUNISTAI 
ĮSIVERŽĖ J NEPALĄ.

Nušovė vieną Napalo kariniu 
ką, o visą būrį karių pasigrobė. 
Nepalas mobilizuojasi gintis 
bet tai nykštuko pasipriešini 
mas milžinui. Indija dedasi Ne 
palo globėja, bet Indija nepajė
gi globoti, nes ji pati yra rei 
kalinga globos. Tokios būse 
uos akivaizdoje, sovietinis ag 
resorius siautėja.

RUSAI PABĖGO Is NUSI 
GINKLAVIMO DERYBŲ 

ir tuo nutraukė pastangas iš

EILĖ AFRIKOS TAUTŲ, BUVUSIŲ KOLONIJŲ BEI 
PROTEKTORATŲ, GAUNA LASVĘ IR NEPRIKLAUSO 

MYBĘ, KAI SOVIETIJA GROBIA KRAŠTUS IR 
DARO NAUJAS KOLONIJAS.

Šių metų birželio mėnesio 
pabaiga Afrikos tautoms liks 
istorine amžių amžiams.

Birželio 20 dieną susikūrė 
respublika Mali, susidariusi iš 
Senegalo ir Prancūzų Sudano.

Birželio 26 d. Madagaskaro 
sala (Afrikos rytuose) pasi 
skelbė kaiv Malgaš respubli 
ka, kuu visiškai atsiskyrė nuo 
ligšiol ją vadžiusios Prancūzi 
jos.

Birželio 26 d. Britų Somali 
ja pasiskelbė respublika. Pne 
jos liepos 1 d. prisijungė Ita 
lijos Somalija, ir abi Somalijos 
sudarė federaciją.

Birželio 30 d. Belgų Kongo 
■■aip pat paskelbta respublika.

Gana, ligšiol buvusi Britani 
jos karūnos dalimi, pasiskelbė 
respublika.

Tiktai Alžyrui vis dar nesi 
■seka, nes jis nesusitaria su 
Prancūzijos respublika. Dery 
bos, kurios buvo pradėtos de 
Gaulle pasiūlius, nedavė gerų 
-pasekmių. De Gaulle sutinka 
‘derėtis su sukilėliais, bet su 
sąlyga, kad jie nutrauktų ka 
ro veiksmus.

KITOS ŽINIOS
— Japonija griežtai atmete 

Rusijos natą ir pareiškė, kad 
ji nekištų nosies ne į savo rei 
kalus. Maskva iš Japonijos rei 
Jkalavo panaikinti JAV karo 

vengti karo. Tokia veidmainis 
ka sovietijos politika — kalba 
apie sugyvenimą, bet priešin 
gi nusiginklavimui.

Chruščiovas, besijankyda 
mas Austrijoje, Vienoje kalkė 
jo apie tą pat sugyvenimą, oet 
kartojo savo seną giesmelę, 
kaip Amerikoje, Prancūzijoje 
ir visur, kur jis tiktai lankosi. 
— kad sovietija visur laimė 
sianti ir per 10 metų pralenk 
lianti Ameriką. Tai buvo atsa 
kymas JAV kandidatui į pre 
zidentus — Nixonui, kuris pa 
sakė, kad Rusija Amerikos ne 
pasivys nei per 100 metų. Vi 
šokiu atveju Nixonas arčiau 
prie realybės, negu Chruščio 
vas.

NERAMUMŲ VISUR 
PILNA:

Venezueloje pasikėsinimas 
prieš prezidento gyvybę. Mek 
sika susirūpinusi infiltracija 
gaivalų, kurie ruošia pervers 
mą. Panamoje pagautas Ku 
bos komunistų transportas, 
skirtas pietinei Amerikai. Ku 
boję Fidel Castro priešai iš 
sprogdino ginkų sandėlį. Ku 
ba konfiskuoja Amerikos pri 
vačių bendrovių turtus, kurių 
suma siekia apie miliardą dole 
rių. Maskva notomis bombai 
duoja Japoniją ir didžiąsias 
Vakarų valstybes. Pakistanas, 
Maskvos spaudžiamas, jaučiasi 
nepakankamai saugus ir abejo 
ja, ar Amerika jį apgins nuo 
sovietijos agresijos. Bendrai, 
visu sovietijos pasieniu ypač 
neramu, o tas liečia veik visą 
žmoniją.

Tiktai Afrika gyvena laimin 
gas dienas, nes Afrikos tautos 
gauna laisvę ir nepriklausomy 
bę.

bazes, kuo ji norėjo paremti 
Japonijos komunistų riaušiian 
kus.

— Kinijos komunistai pasi 
sakė būtinai pagrobsią Formo 
zą ir reikalauja iš ten pasitrauk 
ti Ameriką.

— Liepos 27 d. pietinė Ko 
rėja rinks naują pailamentą, 
kuris pakeis konstituciją.

— Herteris JAV senato ko 
misijoje prašė papildyti apsi 
gynimo sąmatą, nes auga sovie 
tijos pavojus.

— Tailando karališkoji po 
ra lankosi Amerikoje. Karalius 
tarėsi su prezidentu dėl saugu 
mo priemonių, nes sovietinis 
agresorius tyko į jos laisvę.

— JAV prezidentas Eisen 
howeris iškėlė klausimą suda 
ryti specialią komisiją, kuri 
rūpintųsi mitybos produktų 
gamybos pakėlimu, nes žmo 
nių prieauglis yra dapug spar
tesnis, negu maisto gamybos 
prieauglis.

— Mikojanas buvo nuvykęs 
į Norvegiją atidaryti Rusijos 
pramonės parodos. Ligšiol Mi 
kojanas buvo nublokštas į ša 
lį ir apie jį veik nieko nebuvo 
girdėti.

— Maskvoje lankėsi Indium 
prezidentas Prasada ir Indoki 
nijos premjeras.

— JAV krašto apsaugos mi

SVEIKINAME ANTRĄJĮ KANADOS VAKARŲ LIE 
TUVIŲ SĄSKRYDĮ CALGA RYJE, ALBERTA.

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 9—10 dienomis, Calga 
ry, Altą, įvyksta antrasis Ka 
nados vakarų lietuvių sąskry 
dis, kuriame dalyvauja:

KLB Calgary apylinkė pry 
šakyje su pirm. Antanu Neva 
da;

KLB Edmontono apylinkė 
pryšakyje su pirm. J. Pilypavi 
čium;

KLB Lethbridge apylinkė 
pryšakyje su pirm. P. Areliu;

KLB Vancouverio apylinkė 
pryšakje su pirm. A. Kaulium, 
ir visi lietuviai, kurie kviečia 
mi skaitlingiausiai atsilankyti

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L A IT I S

DISKUTAVO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO
SU TĖVYNE GALIMYBES

Liet. Žurnalistų S-gos Čika 
gos skyrius birželio 25 d. bu 
vo suruošęs žurnalistu popietę, 
kurios metu diskutuotas vie 
nas iš aktualiausių šių dienų 
klausimų — kultūrinis bendra 
vimas su tėvyne. Tuo reikalu 
čia platesnį pranešimą padarė 
J. Kreivėnas — asmuo, kuris 
prieš kiek laiko savo pažiuro 
mis sukėlė nemažą audrą, dau 
giau politiškai galvojančios 
grupės tarpe

Pranešėjas pabrėžė, kad kul 
tūrinis bendravimas su tėvyne 
yra reikalingas, bei galimas, 
nes:

a) pilnas lietuvių tautos gy 
venimas ir klestėjimas gali vyk 
ti tik tėvynėje, o išeiviai nor 
maliose sąlygose teišsilaiko iš 
tėvynės einančia dvasia;

b) komunizmas siekia savo 
klestėjimo ir mūsų (išeivių) su 
naikinimo, komunizmo klėstė 
jimui ir mūsų sunaikinimui ko 
munistų partija numato kai 
kurių galimybių mums su tė 
vyne pasilikusia tauta bendrau 
ti kultūrinėje srityjeo

c) išeivių ir tėvynėje palikti 
šiųjų tautiečių tautiniame gy 
venime kultūrinis bendravimus 
yra būtinybė.

Baigdamas J. Kreivėnas pa 
žymėjo, kad „čia reikalo turi 
me su labai rimtomis proble 
momis, kurios spręstinos asme 
nų su tinkamomis kvalifikaci 
jomis. Labai dažnu atveju mil 
su politiniai bei visuomeniniai 
veiksniai yra per žemo kultu 
rinio lygio ir nepajėgia bendra 
vimo su tėvyne probemos, o 
taip pat ir išeivių misijos apim 
ti“.

Nors kai kurie bandė šias 
diskusijas bonkotuoti („Drau 
gas“ net netalpino skyriaus nu 
siųsto pranešimo apie šį įvy 
kį), vis tiek susirinko 15 asme 
nų, iš kurių tik 2 abejojo bend 
ravimo tinkama nauda. Kiti 
spaudos darbuotojai, visuome 
nininkai ir kultūrininkai pasi 
sakė už šio klausimo diskuta 

nisteris T. Gates pareiškė, kad 
JAV yra pasiruošusios sutikti 
bet kokį karą ir pasipriešinti 
jam.

— Kubos karo ministeris 
Raul Castro išvyko į Čekoslo 
vakiją pirkti lėktuvų.

— Gomulka pradėjo naują 
bažnyčios puolimą.

— Nusiginklavimo klausi 
mas bus perkeltas j Jungtinių 
Tautų pilnatį, kai sovietai nu 

traukė derybas. 

ir dalyvauti visoje sąskrydžio 
programoje.

Į sąskrydį iš Montrealio ar 
skrenda Kanados Lietuvių B- 
nės Krašto Vadybos pirminiu 
kas Steponas Kęsgailą, kuris 
dalyvaus sąskrydyje, padarys 
platų pranešimą ir tarsis su vi 
sais lietuviais.

Bus priimtos rezoliucijos ir 
padaryti svarbūs nutarimai.

Po svarbių posėdžių bus įvai 
ri ir įdomi meninė dalis, subu 
vimas, gegužinė, ir visam sąs 
krydžiui bus duota iškiminga 
užbaiga.

Visi dalyvaukime sąskrydy 
je. Rengėjai.

vimą, siūlė bendravimą tvarky
ti organizuotu keliu, išrinkti 
komitetą iš kompetentingų as 
menų ir pan. Buvo pasisakyta 
ir prieš tuos politikus, kurie sa 
vo „aklu politikavimu“ neduo 
da nieko konkretaus.

Diskusijas pravedė LŽS Či 
kagos skyriaus vadybos narys 
V. Zalatorius. Skyrius ateity 
je žada surengti daugiau dis 
kusijų aktualiomis temomis.

LIETUVIAI PARODOJE
Lietuvių taut, šokių grupė 

„Žilvytis“ (iš Cicero) pasirodė 
Čikagos tarptautinės preky 
bos parodos meninėje progra 
moję birželio 26 d. stebint dau 
giau kaip 2,000 žiūrovų, 8 pc 
ros šokėjų pašoko 4 šokius — 
Suktinį, Šustą, Kalvelį ir Ma 
lūną. Įvairiaspalvė publika vi 
sus šokius, o ypatingai gyvąjį 
malūną, šiltai priėmė ir nesi 
gailėjo plojimų šokėjams bei 
jų vadovui Bruno Šatui.

Po programos įvyko laivų 
paradas Mičigano ežeru į kurį 
parodos pastatas yra įsikišęs. 
Čia plaukiančioje salelėje bu 
vo pravesta kita meninės pro 
gramos dalis ir jos metu apie 
7,000 stebėtojų išgirdo prane 
Šimus apie lietuvių laivelius. 
Viename iš jų, kaip buvo pra 
nešta, plaukė Miss Lithuania 
su Miss India, o kituose tri juo 
se — jaunieji šokėjai. Taip pat 
čia praplaukė ir lietuvių jūrų 
skautų jachta su augštai iškel 
ta Lietuvos vėliava.

Kalbant apie parodą, kuri 
buvo uždaryta liepos 5 d., rei 
kia pažymėti džiugų faktą, kad 
Amerikos Dekoruotojų S-gos 
Čikagos skyriaus atstovai iš 
skyrė Lietuvos paviljone bu 
vusius B. Jameikienės ir A. 
Valeškos vitražus, kaip augs 
to meninio lygio eksponatus. 
Minėta s-ga per konsulą dr. 
P. Daužvardį atsiutė šio iver 
tinimo pažymėjimą, skirtą ne 
priklausomos Lietuvos vai 
džiai.

DAR ATVYKO IŠ 
LIETUVOS

Birželio 28 d. į Čikagos Mid 
way aerodromą atskrido dar 2 
žmonės iš okup. Lietuvos. Tai 
buvo Antanina Kaušienė su sa 
vo dukra, kurios atvyko pas 
vyra ir tėvą Petrą Kaušą, gy 
venantį Town of Lake koloni 
joje. Atvykėlės paskutiniu me 
tu gyveno Kaune.

Sekančia dieną čikagjetis 
Pr. šulas susilaukė žmonos ir 
sūnaus, atvažiavusių iš Lenki 
jca

Montrealio lietuvių visuome 
nės veikėjų pp. Antano Gražių 
duktė, Ilona Gražytė, Montrea 
lio universitete apgynė dakta 
ro laipsniui disertaciją ir gavo 
daktaro laipsnį.

Štai keli jos gyvenimo, veik 
los ir mokslo duomenys: gimė 
Kaune. Pradžios mokyklą bai 
gė Ukmergėje. Mokinosi Vis 
badeno, Kaselio ir Hanau gim 
nazijose Vokietijoje.

1951 m. baigė Luke Callag 
han Memorial High School 
Montrealyje.

1955 m. baigė Marianapolis 
College ir gavo „Bachelor of 
Arts“ laipsnį.

1956 m. Montrealio Univer 
sitete Anglų literatūros fakul 
tete gavo „Master of Arts“ 
laipsnį. Tezė „The Realistic 
Ballads of Robert Service“.

1960 m. tame pat universite 
te gavo Ph. D. laipsnį Anglų 
literatūroje. Tezė „Arthur 
Koestler as a novelist“ apgynė 
1960 m. balandžio 9 dieną.

Ilona Gražytė yra veikli ir 
visuomeniniuose baruose. Ji

MASINU FONDO VAJUS
„Neprikausomos Lietuvos“ 

Mašinų Fondo vajus, siekiant 
pertavrkyti spaustuvę, yra la 
bai svarbus, o kadangi spaus 
tuvės pertvarkymas projektuo 
jamas atlikti į metų galą, tai 
yra labai vertinamas šio vajaus 
parėmimas.

Paskutiniu laiku NL Maši 
nų fondo vajui įnašus padarė:

Juozas Skinkis,
Montreal, P. Q...........$ 10.00
P. J. Skinkis jau turi N L B 

vės šėrų, tačiau Mašinų fon 
dui jis dabar paskyrė vieno šė 
ro sumą.

Juozas Šiugždinis,
Montreal, P. Q.........$ 10.00
P. J. Šiugždinis daro naują 

įnašą.

Jonas Tonkūnas,
Scarborough, Ont.. .$ 10.00

KANADOJE VYKSTA 
ŽYMŪS POLITINIAI 

PAKITIMAI
Paskutiniu metu vykstą Ka 

nados provincijų parlamentų 
rinkimai rodo žymių kitimų 
Kanados žmonių nuotaikose. 
Konservatoriai eina į smuki 
mą ir iškyla vėl liberalai, kurie 
Kanadoje laikėsi ilgokai. 
KVEBEKO PROVINCIJOJE

LIBERALAI 
eina stipryn. Papildomi rinki 
mai liberalams davė dar vieną 
vietą, todėl Quebec’o seimely 
je dabar liberalų yra jau 51, o 
konservatorių 44.

Liberalų lyderis Lesage su 
kviestiesiems spaudos atsto 
varns pareiškė, kad liberalai 
darys pastangų provincijos 
žmonių gyvenimą gerinti. Be 
ko kita jis pasakė, kad Kvebe 
ko provincija, jis tikisi, rude 
nio sesijoje priims nutarimą

ĮSIJUNGTI į LIGONIŲ 
KASŲ SISTEMĄ, 

kuri jau veikia kitose provin 
cijose, bet kurią nacionalinė 
unija sabotavo. Taipgi jis su 
minėjo, kad ir transkanadinis 
didysis kelias laukia statybos. 
Buvo užsimintas ir Montrealio 
susisiekimo arterijų tvarky 
mas.

Jų pasisekimas matomas ir 
iš to, kad

LIBERALAI LAIMĖJO 
RINKIMUS IR

NEW BRUNSWICKE.
N. B. taip pat ligšiol, kaip ir 

Kvebeke, valdžią turėjo natio 
nainė unija. Dabar laimėjo Ii 
beralai.

Nacionalistai jausdami žmo 
nių nuotaikas, Kvebeko provin 
cijos rinkimų apskundimą, ku 
rį buvo padarę 8 apylinkėse, 
atšaukė. Tat Kvebeko provin 
cijoje gana tvirtai jau įsigali Ii 
beralai.

ŽALGIRIO MŪŠIO 
SUKAKTUVES 

minėsime sekančiame „Neprik 
lausomcjs Lietuvos“ ;ntmery 
je; po to, nuo liepos 17 iki 24 
d. turėsime savaitę atostogų.

yra KLB Kultūros Fondo sek 
retorė, paskautininkė Vyr. 
skaučių draugovės drauginiu 
kė, Akademinio sambūrio vai 
dybos narė ir įvairių lietuviš 
kūjų dorbų talkininkė.

Naujai Montrealio lietuvių 
daktarei linkime sėkmės savo 
specialybės srityse ir gyveni 
me.

P. J. Tonkūnas, siųsdamas 
metinę prenumeratą, ir NL Ma 
šinų fondo vajui pridėjo dešim 
ke, vieno šėro ekvivalentą.

Vincas Treigis,
R. R. 1, Simcoe, Ont. $ 10.06
Nuoširdus NL rėmėjas, taba 

ko farmeris, p. V. Treigis, siųs 
damas NL prenumeratą, pri ė 
jo NL Mašinų fondo vajui vie 
no šėro įnašą.

Pranas Mekšrūnas,
Montreal, P. Q.........$10.00
Siųsdamas metinę prenume 

ratą, p. P. Mekšrūnas pridėjo 
dešimkę NL Mašinų fondo va 
jui.

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

BALTU FEDERACIJOS
INICIATYVA PSIRODĖ

LABAI NAUDINGA, 
ruošiant pabaltiečių sąskrydį 
Kanados sostinėje O tawoje, 
kur buvo padaryta protesto de 
monstracija prieš Rusijos kaip 
Pabaltijo okupantą, atstovybę. 
Min. pirm. J. Diefenbakeris, 
kuris demonstracijos metu O t 
tawoje nebuvo, Baltų Federa 
cijos pirmininkui p. Simanavi 
čiui atsiuntė laišką, kuriame 
rašo, kad su jam paliktu me 
morandumu jis susipažinęs 
pats ir su jo turiniu supažindi 
nęs visus savo kabineto na 
rius. Jis už memorandumą dė 
koja.

Opozicijos vadas L. Pearson 
taip pat pareiškė kad jam bu 
vęs labai naudingas ir Baltų 
Federacijos memorandumas ir 
asmeniški pasikalbėjimai. Me 
morandumo mintims jis visiš 
kai pritariąs.

Kadangi Baltų Federacijos 
delegacijai buvo pažadėta, jog 
ji bus priimta užsienių reikalu 
ministerio p. Green, tai delega 
cija žada pasinaudoti priėmi 
mu rugpjūčio 3 d.

DĖMESIO — DĖMESIO!
„Nepriklausoma Lietuva“ 

atostogų savaitę turės liepos 
17 — 24 dienomis. Apie tai pra 
nešame GG. Skaitytojams ir 
visokiu skelbimu davėjams.

NL.

AUKOS „N. L”
J. Girdžius, Mtre., P. Q- 5.— 
Povilas Bagužis, Mtl. 1.— 
Aug. Mylė, Mtl. 2.—
M. Kiaupa, Mtl. 2.—
V. Stankauskas,

Cleveland, Ohio 4.00
J. Bataitis,

Sudbury, Ont. 1.00
J. Kašubienė,

Brooklyn, N. Y. 3.00
Savosios spaudos rėmėjams 

nuoširdžiai dėkojame. NL.
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JŽEPKIKMlUSSAAA he
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ......... ,..........$6.00

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

Anapus geležinės uždangos
KALBA OKUPUOTOS LIETUVOS GYVENIMO FAKTAI 
Iš Lietuvos j Vakarų Vokietiją yra atvykusių lietuvių, kurie 
išvykdami gavo įgaliojimų ir prašymų painformuoti Vaka 
ruošė gyvenančius gimines, pažįstamus ir pasakyti teisybę, ku 
rios jie, rašydami laiškus, negali pasakyti. Seka laiškas iš 
Vokietijos. NL red.

Gerbiamieji,
Mano laiškas jus galbūt la 

bai nustebins. Esu jums nepa 
žįstama ir, be to, rašau iš sve 
timos šalies, kurion laimingu 
būdu esu patekusi. Nepasako 
siu, kaip ir kokiais keliais pa

$ 5.0C tekau. Iškart einu prie reikalo.
Esu įprašyta perduoti jūsų 

$ 6.00 tėvelių, broliukų ir sesučių ge
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.> 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Tiesa nugalės
ŠIRDIES

(Čia pateikiame ištraukas iš 
kalbos, kurią Pabaltijo tautų 
gedulo dienos minėjimo proga 
.— 1960. VI. 19 — Rie de Ja 
neiro pasakė Dr. Jan Reisser. 
Centro Brasileiro da Europa

KALBA
Livre vicepirmininkas. Dr. 
Jan Reisser, įžymus juristas 
ir filosofas, yra buvęs Čekoslo 
vakijos ambasadorium Brazdi 
joje ligi 1949 m., kada komu 
nistams užėmus jo tėvynę, iš 
tų pareigų atsisakė).

Brangūs lietuviai, latviai ir ; 
estai. į

Man keletą kartų teko kai 1 
bėti jums kitokiomis progomis > 
ir šiandien, bijodamas pasiaar 1 
toti, nutariau kalbėti iš širdies i 
j jūsų širdis. 1

Sklaidydamas jūsų šlovin 
gos istorijos puslapius, aš pa j 
stebėjau, kad ypatybė, kuri vi ; 
sada jus išskyrė ir tebeskiria < 
iš kitų tautų, yra jūsų širdis, - 
sklidina gėrio, jūsų svetingu i 
mas, mandagumas ir meilė ar ■ 
timui. Jūsų istorijoje galima i 
rasti dokumentų, įrodančių, : 
kad jūs dar toli prieš krikščio 
nių tikėjimo priėmimą, elgėtės ■. 
daug krikščioniškiau nei tie už 
kariautojai, kurie brovėsi į jū 
sų kraštą, skelbdami visiems ei 
ną jūsų krikštyti.

Didžiai susižavėjau užrašu 
apie Lietuvos legendinį vai 
dovą Vaidevutį, tvarkiusį kraš 
tą savo 10 įstatymų, kurių pa 
skutinis skambėjo taip: kiek 
vienas turi būti mandagus ir 
meilus su savo kaimynais, o 
sveikatai išlaikyti turi būti 
linksmas ir šokti.

Įsivaizduokit, tokios galvose 
nos tobulumą ir kultūros augs 
tumą, atėjusį mums iš amžių 
glūdumos, mums XX amžiaus 
gyventojams. Įsivaizduokit, ko 
būtų pasiekusi savo evoliucijo 
je žmonija, jei tokio pobūdžio 
galvosena būtų joje įsivyravu 
si.

Deja, tai tik svojonė. Šian 
die susirenkame minėti birže 
Jio tragiškus įvykius, genoci 
dą, trėmimus į Sibirą, kuriuos 
Rusijos valdžia vykdo, turėda 
ma tikslą išnaikinti pabaltie 
čius. Pabrėžiu: Rusija, o ne 
vien bolševikų vyriausybė. Pa 
brėžiu dėl to, kad pabaltiečių 
išnaikinimo programa, kurią 
.Maskvos komunistai dabar vyk 
do, nėra bolševikų išmislas ir 
nėra Markso doktrinos ar so 
cialinės revolucijos, kurios di 
džiai pažangios Pabaltijo vals 
tybės nėra reikalingos, reikalą 
vimas. Kaip ir daugybė kitų 
Rusijos pastarųjų metų eks 
pansijos politikos tikslų, ši 
programa yra tęsinys carų im 
perializmo, kurį jie pradėjo 
vykdyti tikslu įsivyrauti Balti 
jos jūrų erdvėj, vos patys išsi 
laisvinę iš totorių jungo. Tu 
riu galvoj faktą, kada Maskva 
aneksavo Didįjį Naugardą ru 
sų valstybės kūrimosi pradžio 
je.

Bet tai yra laikai, kada, 
pvz., Lietuva jau buvo pasie 
kusi savo aukso amžių, kuris 
didžiausio žvilgsnio įgavo Vy 
tauto Didžiojo valdymo lai 
kais, kai Lietuvos imperijos 
sienos siekė nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų, kada Lietuva bu 
vo didžiausia valstybė Europo 
je. Tuo noriu pabrėžti, kad 
Pabaltijo tautos savo etninį ir 
pilitinį susiorganizavimą buvo 
baigę žymiai anksčiau nei da 
partiniai laikini užkariautojai.

Dar daugiau: pabalticčiai yra 
patys seniausi Europos gyven 
tojai. Nei istorija nei proistorė 
nežino jokių kitų genčių, gyve 
nusių Baltijos erdvėj prieš Ug 
ro - Suomių ar Pro - Baltų ko
lonizaciją.

Atrodo neginčytina, kad vos 
paskutiniems ledams sutirpus 
Baltijos erdvėj, kas įvyko maž 
daug 10.000 metų prieš Kris 
taus gimimą, — čia apsigyve 
no šių dienų pabaltiečių prote 
viai, kurie jau daugelį šimtų 
metų prieš Kristų buvo sukū 
rę savitą civilizaciją, suorgani 
zavę tiems laikams labai pa 
žangų gyvenimą, paremtą žem 
•dįrbysite., gyvulininkyste ir, 
kas ypatingai pabrėžtina, iš 
plėtė žirgų auginimą, taip pat 
kaip ir bitininkystę.

Jūsų protėviai išvedė, prois 
torės saulėleidy, prekybos ke 
liūs ligi tolimiausių vietų, kaip 
antai: upėmis Elba ir Dunoju 
mi ligi Carnutum, prie dabartį 
nės Austrijos sostinės Sienos, 
kurio tęsinys siekė Romą ir 
Graikiją, ir kitą kelią Nerevu, 
Bugu ir Dniepru per Juodą 
sias jūras iigi Artimųjų Rytų. 
Keltai, atvykę į Pabaltijo erd 
vę, VI a. prieš Kristų, tuos ke 
liūs rado labai seniai naudojėi 
mus. Tai garsieji Gintaro ke 
liai, kuriais toji brangnybė pa 
plito tarp daugelio tautų. Jau 
Homeras pažinojo gintarą ir 
mini jį „Illiadėj“. Euripidas ir 
Sofoklis jungė gintai ė kilmę 
su graikų saulės dievo Faeto 
no mitu. Tačiau ne tik prkyba 
ir žemdirbystė liudija apie to 
meto pabaltiečių augštą civili 
zaciją. Turime daugybę liau 
dies augštos kultūros įrody 
mų. Seniausi estų padavimai, 
ilgainiui sudarę pagrindą estų 
tautiniam epui „Kalevipoeg“, 
dešimtys tūkstančių lietuviu ir 
latvių liaudies dainų, legendų 
ir patarlių, meniški gintaro dir 
biniai bei karoliai taip pat 
kaip sidabro, vario ir geležies 
puošmenos ir šiandien liudija 
apie jūsų provėvių kūrybinį ta 
lentą.

Lietuvių ir latvių dainos, 
jau nekalbant apie jų melodinį 
grožį yra viso pasaulio moks 
lininkų studijų objektas, turint 
galvoj kalbos, ypač lietuviu 
kalbos, senumą.

Jūsų keleto tūkstančių me 
i tų istorijos bėgy į jūsų kraštus 
1 ne kartą buvo įsibrovę priešai.

Iš vakarų plūdo Danijos ir 
Švedijos vikingai, vėliau — 

■ teutonai, o dar vėliau — hitle 
: rininkai. Iš rytų — totoriai, ca 

rai, o dabar bolševikai. Jūsų 
kraštų gyventojų skaičius, dėl 
karų ir deportacijų buvo ke 
liais atvejais labai sumažėjęs... 
Bet pabaltiečiai, — tokių pat 
liotų aš nesu pasaulyje matęs, 
— visada pasipriešindavo, ko 
vodavo ir atgimdavo dar stip 
resni. Priešai galėjo nukirsti 
tik medžių kamienus, tačiau 
šaknų neįstengdavo išrauti. Po

riausius jums linkėjimus ir 
sveikinimus, o svarbiausia — 
perduoti jums tai, ko jie jums 
laiškuose negali parašyti. Bet 
dėl aiškumo pirma jums pri 
minsiu apie save, kad jūs ne 
abejotumėt dėl mano asmens.

Aš su savo šeima iki gegu 
žės gyvenau Lietuvoje, visai 
vis-a-vis jūsų tėvelių namukų. 
Ten mes turėjome vieno sen 
bernio žemėje pasistatę namu 
ką. Jūs atsimenate tą senber 
nį, nes jis plačiai buvo žino 
mas kaip „Tadukas“. Jūs neži 
note gal, kad žemę valdžia ati 
ma iš savininkų, nors jie tetų 
retų tiktai vienam namukui 
sklypą, bet jeigu jis namuko ne 
stato (pasistatyti gi — didelė 
probema), tai tą žemę atima ir 
atiduoda tam, kas namuką sta 
tosi. Taip padarė ir su „Tadu 
ku“ i r su mumis — iš jo žemę 
atėmė, o mums atidavė, kad pa 
statytume namuką (paga „bur 
žuazinę“ patarlę: kas turi, tam 
ir Dievasduoda, šiuo atveju 
kompartija...). Mes taip ir pa 
darėme. O išvykdami pardavė 
me. Bet už žemę mes turėjome 
mokėti valdžiai didelius mokes 
čius. (Tiktai jums sako, kad 
mokesčių nėra...). Iš jūsų tė 
vų taip pat atėmė žemę, bet 
kiek, tiksliai nežinau. Buvo už 
simoję atimti dalį sodo ir pie 
vą, bet kol kas paliko. Neil 
gam. Yra gerai žinoma, kad su 
laiku atims viską — ir žemę ir 
namus. Dabar leidžia statyti na 
mus, 
bins, 
džiai 
savo 
dar šiemet, bet lengvas maši 
nas, kas turi, jau pradėjo tik 
rinti. Klausinėja, iš kur gavai, 
kaip įsigijai (matote, žino, kad 
iš algos mašinos nusipirkti nė 
ra jokios galimybės), ir jau 
kai kam mašinas konfiskavo. 
Žinoma, partiečiai — laisvi 
nuo konfiskavimų. Tai, kaip 
Lietuvoje sakoma, — privilegi 
juotoji klasė. Ji kontroliuoja, 
ne ją. Dabar mašinos parduo 
damos tiktai pagal vykdomojo 
komiteto leidimą. Taigi, jeigu 
ir pinigu turėsi, bet jeigu vai 
džia numatys, kad tu perdaug 
sutaupei, mašinos nusipirkti 
neleis. Ims tardyti, kaip, iš 
kur, kodėl, ir ko gero, vietoje 
mašinos gali atsidurti „kur pi 
pirai auga“... Čia gi viskas pa 
reina nuo nuožiūros ir... nuo 
kyšių.

Tie žmonės, kurie Lietuve 
je gerai gyvena ir gražiai rėdo

o vėliau juos suvalsty 
ir buvę jų savininkai vai 
turės mokėti nuomą už 
gi namus. Gal tas nebus

si, tai ne iš uždarbio. Kiekvie 
nas, kas dirba fabrike ar kur 
kitur, padaro pinigo, bet ne iš 
algos, o, kaip pas mus sakoma 
— „kombinuoja“. Iš darbovie 
tės išsineša tai, ką gamina, par 
duoda ir turi pinigo. Taip yra 
visose darbo srityse. Kiekvie 
nas žmogus kiekvieną dieną ri 
zikuoja patekti 5-7-10-čiai me 
tų kalėjiman, o sugrįžęs vėl 
taip pat daro — „kombinuo 
ja”, nes iš algos nė 
pragyvena.

Jūsų informacijai 
kainos ir uždarbiai: 
kas dirbančiojo 
600 — iki 700 rublių už mene ■ 
sinį darbą. Tuo tarpu pora vy ' 
riškų batukų 250—350, net 500 ‘ 
rublių; vilnonės medžiagos . 
metras (apie jardas) 450 rub 1 
lių (tat pagal kursą doleriais 
išeina 112 dol. ir 50 centų už 
jardą.), sviesto kilogramas 
(apie du svarai) — 28 rubliai ' 
(7 dol.), dešros kilo 33 rub 
liai (8.25 dol.), duonos — Ir. 
80 kapeikų (45 et.).

Jums galbūt keista, kam aš 
šita visa rašau, bet jūsų tėve 
liai, broliukai ir sesutės labai . 
mane prašė jums parašyti ir 
bent tikresnį vaizdą duoti apie 
gyvenimo sąlygas Lietuvoje. 
Jie tiesiog bijo, kad jūs nesu 
galvotumėte grįžti, o parašyti 
šito negali, nes, viena, jie dėl 
tokio parašymo nukentėtų, o, 
kita, tokio laiško cenzūra vis 
vien nepraleistų. Tat jie labai 
buvo susirūpinę jus painfor 
muoti, kad jūs nepadarytumėt 
klaidos, kurios jau niekaip ne 
galima būtų atitaisyti, nes kas 
patenka už geležinės užuolai 
dos, jau „piši-propalo“. Kelio 
atgal, nėra! Galima tik to 
liau — į Sibirą.

Mes tiktai Europos vakaruo 
se atsidūrę sužinojome, kad 
Vilniuje spausdinamas laikraš 
tėlis „Tėvynės Balsas“, yra 
siuntinėjamas iš Berlyno užsie 
nių lietuviams. Mes apie tą 
laikraštėlį nieko Lietuvoje ne 
girdėjome ir nežinojome, kad 
jis Vilniuje spausdinamas. Lie 
tuvoje jo niekas nemato. Jame 
„gerai“ rašoma, kad Lietuvoje 
nedrįstama parodyti.

Sugrįžusiems — karčios die 
nos. Mes girdėjome, kaip iš 
Australijos sugrįžo architektas 
Liandsbergis (Žemkalnis, 
Red.). Apie jį Kaune kalbama, 
kad jam „medaus mėnuo jau 
praėjęs"; nelabai ramų jis čia 
turi gyvenimą. Bijau, kad dėl 
šios mano pastabos jis turės 
bartis ir daryti „išpažintį“, aiš 
kintis, kad gyvena puikiausiai.

Bus daugiau.
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GIMNAZIJAI
Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

vienas ne

Lietuvos 
Vidutiniš 

uždarbis —
se

kiekvieno tokio smūgio kilda 
vo naujos atžalos: daug veš 
lesnės, daug gražesnės, daug 
stipresnės.

Tautos, kaip lietuviai, lat 
viai ir estai, kartą supratusios 
savo nacionalinį pašaukimą ir 
jį ilgų amžių bėgyje sustipti 
nusios, tautos, išlaikiusios gry 
ną savo gimtąją kalbą, sukūru 
sios savitą meną, tūkstančius 
poezijos žiedų ir liaudies dai 
nu, — žodžiu, turinčios savi 
tą kultūrą, — yra amžinos.

Kinta tik valdžių sistema ir 
politinė organizacija. Valdymo 
formos yra laikinos. Jos keičia 
si, o tauta išlieka.

Taip liko gyva graikų tauta 
Aleksandro Didžiojo imperijai 
žuvus, išliko tautos ir Romos 
bei Austro Vengrijos imperi 
joms išnykus.

Būkite tikri, kad taip įvyks 
ir su Sovietų imperija. Ji žus, 
o jos pagrobtos tautos išliks. 
Negali ilgai laikytis organiz

mas, kurio pagrindan yra pa 
dėtas melas ir žiaurumas. Me 
las yra laikinas. Amžina yra 
tik tiesa. Jūsų kova dėl lais 
vės, jūsų tėvynės meilė, jūsų 
kultūra, jūsų krikščioniška ir 
humanistiška galvosena yra 
viskas teisinga.

Mano tėvynės — Čekoslova 
kijos — herbe yra įrašytas šū 
kis: Veritas vincit (Teisybė nu 
galės). Tais žodžiais aš sveiki 
nu šiandien Pabaltijo valstybių 
tautas, nuoširdžiai linkėda 
mas, kad jų kančios greitai 
baigtųs ir kad ilgainiui mes vi 
si, susirinkę į laisvų ir nepri 
klausomų tautų aeropagą, gale 
tume pasirinkti savo ateities 
gyvenimui geriausią ir 
giausią kryptį.

Tegyvuoja Lietuva! 
Tegyvuoja Latvija! 
Tegyvuoja Estija!

(Iš portugalų kalbos išvertė 
Petras Babickas).

teisin

MŪS V ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVOS FUTBOLO PIRMENYBĖSE 
netikėtą pralaimėjimą savo 
aikštėje patyrė Plungės Linų 
Audiniai, kurie iki šiol pirma 
vo lentelėje. Jų susitikimas su 
Kauno Lmu baigėsi pastarųjų 
laimėjimu 1:4, lygiai kaip ir 
Panevėžyje Šiaulių Elnias, 
įveikęs vietos MSK komandą 
4:3. Kitos pasekmės: KKI — 
Kauno Statybininkas 1:2, Kla 
ipėdos Baltija — Kauno Inka 
ras 0:0, Vilniaus Raudonoji 
Žvaigždė — Mariampolės CF 
2:1.

Meisteriai
B. ZALAGAITYTĖ IR 

J. PIPYNĖ 
jokiu būdu negali atgauti
nos, geros, savo formos. Abu 
jie dalyvavo Varšuvoje didelė 
se lengvosios atletikos rungty 
nėse (žinomo bėgiko J. Kuso 
cinskio atminčiai), tačiau ne 
laimėjo pirmųjų vietų; J. Pipy 
nė 1500 m bėgime buvo tre 
čias (jo laikas 3 min. 46,9 se 
kundės), lygiai kaip ir B. Žala 
gaitytė, kurią pralenkė vokie 
tė Švalkė ir čekė Zatopkova 
vien tik centimetrų skirtumu. 
Sunku spręsti, ar abu meiste 
riai, pasieks savo augštą klasę 
dar prieš Romos olimpinius žai 
dimus. Jeigu jų pasekmės ir to 
liau paliks tokiame pačiame ly 
gyje, iš anksto reikia pasakyti, 
kad abu sportininkai nebema 
tys amžinojo miesto, nors yra 
žinių, kad J. Pipynės ir B. Za 
lagaitytės svajonės yra patekti 
į Romą.

Gražiai pasirodė mūsų irklą 
vimo atstovai Trakuose. Čia 
įvykusiose rungtynėse jie nuga 
Įėjo estus, latvius ir gudus ir 
surinko daugiausia taškų bei 
pirmųjų vietų. Nugalėtojai ta 
po pakviesti rungtynių į Mask 
vą, kur taip pat olimpiniai kan 
didatai Jukna ir Bagdanavi 
čius dalyvaus tarptautinėse 
rungtynėse.
S. S-GOS AUGŠTOSIOS FUT 

BOLO LYGOS
rungtynes Vilniaus Spartakas 
žaidė Minske prieš Gudijos 
meisterį. Pats susitikimas su 
traukė rekordinį žiūrovų skai 
čių, nes rungtynes stebėjo be 
veik 30 tūkst. sporto mėgėjų, 
tame tarpe labai daug ir iš Vii 
niaus. Nors Lietuvos sostinės 
atstovai rungtynes pralaimėjo 
1:2, tačiau parodė gan gražų 
žaidimą ir tikrumoje jie buvo 
verti nors lygiųjų. Tačiau pir 
mame puslaikyje vilniečiai ne 
išnaudojo kelių puikių progų, 
gal būt net nulėmusių pačias 
rungtynes.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Dviračių rungtynėse ap 
link Lietuvą individualiai pir 
mauja Lietuvos rusas Zlotni 
kov prieš Poškaitį ir Čelkį.

Į — Didelį tinklinio turnyrą 
Vilniuje laimėjo Universiteto 
komanda. Lenkijos atstovės 
užėmė paskutinę vietą.

— Kauno boksininkai 7 :3 pa 
sėkmė nugalėjo Karaliaučių. 
Mūsiškis R. Murauskas pir 
mas pasiekė rekordinį susitiki 

” mų skaičių, tą dieną sukovojes 
dešimtąjį kartą.

— R. Motiejūnaitė, nuplauk 
dama 400 m 1. st. per 5 min. 
45,6 sek., atsiekė naują Lietu 
vos rekordą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vikietis A. Hary 100 m 

bėgime atsiekė naują, tiesiog 
fantastinį, pasaulio rekordą, nu 
bėgdamas nuotolį per 10 sek. 
Atrodo, kad ši pasekmė atšilai 
kys bent dvidešimt metų, nes 
ir naujo rekordo reikėjo laukti 
net 25 metus.

— F. Pattersonas ne tik lai 
mėjo pasaulio sunkaus svorio 
bokso meisterio vardą, bet taip 
pat ir į savo kišenę „įdėjo" be 
veik 750 tūkst. dol.

— Latvių kilmės rutulio stū 
mikas V. Lipsnis atsiekė nau 
ją SS rekordą Prahoje. Jis ru 
tūli nustūmė 18,49 m. 

SPORTAS NR. 3
Jau išėjo iš spaudos' Spor 

tas Nr. 3, kuriame V. Grybaus 
kas rašo apie krepšinio dienas

New Yorke, J. Šoliūnas — sta 
lo tenisą, K. Merkis — šachma 
tus, Pr. Mickevičius, kaip ir vi 
suomet, įdomiai paliečia opiau 
sius tremties sportinius klausi 
mus. Be to, įdomūs yra straips 
niai A. Tamulyno, J. Jašinsko, 
N. Čerėko, Br. Keturakio ir kt. 
Negalima praleisti tylomis A. 
Daukšos pastabų apie įvyku 
sias žaidynes New Yorke, kur 
paliečiami yra ir Kanados klu 
bai. Autorius štai kaip sako, 
„pirmutinis užsiregistravo Ha 
miltono Kovas. Jo moterų krep 
šinio komanda, padirbėjusi, tik 
rai gera medžiaga ateičiai. N. 
Yorke kovietes viliojo didmies 
tis, tad ir krepšiniui jos mažiau 
vietos skyrė — nežaidė dėl tr<į 
čios vietos... (p. A. Daukša pra 
silenkia su tiesa — nei klubo 
vadovui, nei žaidėjoms, niekas 
nepranešė dėl trečios vietos 
žaidimo. — K. B.) Lietuviš 
kiausias — Toronto Vyčio klu 
bas. Lygiai aikštėje, lygiai kai 
boję ir elgsenoje. Gaila, prie 
auglio nedaug. Pas kaimyną. 
Aušros klubą, prieauglis pavy 
dėtinai geras ir didelis, tik reik 
tų gal kaikada kokią lietuvių 
kalbos pamoką įkišti — tada 
visai gražiai atrodytų“.

Bendrai, Sportas daro puikią 
išvaizdą. Aiškiai matosi redak 
toriaus, mūsų stipriausio spor 
to žurnalisto tremtyje, K. Če 
keliūno ranka. Kalbama, kaa 
nuo ateinančių metų, jis žada 
pasitraukti iš redaktoriaus pa 
reigų. Gaila būtų, tačiau kartu 
tikėkime, kad kalbos yra maži 
„gandeliai“.

Pabaltiečių artimiausios var 
žybos numatomos šia tvarka: 
plaukymo (vyrų ir moterų), 
lauko teniso (komandiniai ir 
vienetai) rengiamos rugpjūčio 
6—7 dd. Clevelande. Futbolas 
bus provestas Čikagoje lugpjū 
čio 20—21 d. d. K. B

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poil 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville Ma 
nor — Jūs rasite ramų malonų 
poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus išeikvo 
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 ši 
paplūdimį tegalima įeiti ti3 
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 atvyks 
nebeturėtumėte jokio rūpesčio 
ir galėtumėte visą atostogų 
metą skirti poilsiui ir malonu 
mams.

Laukiame Tamstų praneši 
mų ir prašome klausti, jei 
dar kiltų kokitj 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.
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Gyvenimas Urugvajuje
KUN. DR. J. VENCKUS J. S.

pirkti iš Čekoslovakijos ligoni 
nėms instrumentų, aparatų, la 
boratorijoms stiklinių indų, 
mikroskopų ir pan. Pirko to 
dėl, nes viskas buvo per pusę 
pigiau, ir, be to, visi turėjo pa 
sitikėjimą, nes čekai turėjo 
piieš karą labai gerą industri 
ją. Bet iš ligoninių pasigirdo 
nepasitenkinimų. Dabar jau 
importas iš ten jau susvyravo. 
O vokiečiai po karo labai paki 
lo: gamina dabar labai tobulą 
optiką, laboratorijos aparatus, 
taip kad mes savo biologijos ir 
medicinos laboratorijas labai 
patobulinome. Mokame ir per 
mokame, kad tik turėtume ge 
rus instrumentus.

Uruguajus yra gražus pa 
vyzdys, ką reiškia turėti tau 
tinę laisvę. Kraštas yra labui 
gražus. Turime pilną laisvę. 
Ir komunistai turi pilną veiki 
mo lasivę. kurią jie labai ge 
rai ir plačiai naudoja.

Viena politinė partija Bat 
tlistai arba eolorados (spalvuo 
tieji) valdė kraštą 93 melus. 
Partija yra labai liberali — la 
bai nukrikščionino tautą savo 
svietiškomis mokyklomis. Vai 
diškose mokykose mokytoja 
ms yra uždrausta per Ipamoką 
paminėti Dievo vardą. Kiti ma 
no, kad tai gal vienintelė pa 
šaulio respublika (išskyrus, ži 
noma, modernfškjas komunis 
tiškas valstybes), kur Valsty 
bės Konstitucijoje nė vieną kar 
tą nepamini žodį „Dievas“. 
Praėjusiais metais ta paitija 
pralošė rinkimus. Dabar vaido 
Baltieji (Blancos), šita par 
tija nėra tokia liberali, nes to 
je partijoje yra ir praktikuo 
jančių katalikų. Yra ir kataliku 
partija, bet parlamente turi tik 
4 atstovus (iš viso yra 99 ats 
tovai).

Dabar Urugvajus pergyve 
na didelę ekonominę depresi 
ją. Pinigas (pezas) labai kri 
to. Pirmiau už kanadišką do 
lerį gaudavai 3 pezus, o dabar 
gauni 13. Dabar yra ekonomi 
nė krizė ne todėl, kad daiktų 
trūktų, bet kad pergaug jų 
yra — tai yra superprodukci 
jos pasekmės. Yra didelis misi 
statymas prieš JAV, kuri ne 
perka Urugvajaus vilnos ir mė 
sos, nes pati turi pakankamai.

Kadangi Montrealio lietuvis 
koji visuomenė mane labai ma 
Joniai priėmė, aš jaučiu malo 
nią pareigą pasidalyti draugiš 
komis mintimis. Aš Lietuvos 
žmonėms jaučiuos tiek dirbęs 
žodžiu ir raštu, taip kad dabar 
jaučiuos labai prisirišęs prie 
lietuviško žmogatio ir ji pami 
lęs. Lietuvos žmogus tiek yra 
iškentėjęs šimtmečiais ir ypa 
tingai naujaisiais laikais, taip 
kad reikia branginti jį, jo širdį 
ir jo vargą.

Be abejo, su nostalgija ski 
riuosi nuo Šiaurės Amerikos 
lietuvių. Ir vienas Dievas teži 
no, kada beteks lankytis šitoje 
Grigo Rato žvaigždyno padan 
gėje. Mūsų dangų ten domi 
nuoja Pietų Kryžius (la Cruz 
del Sur). Ten pietų saulė 
mums šviečia ne iš pietų, kaip 
čia, bet iš Šiaurės. Ten menu 
lio delčius ir pilnatis yra at 
virkščiai. Ten lotynų posakis 
apie mėnulį — Luna es men 
dax — netinka. Kadangi Uru 
gvajuje žiemos sniego (ten 
šalčiausias mėnuo yra liepos 
mėnuo; o karščiausis gruodis) 
ten nėra, tai daug kas papras 
tėja; gyvuliai ganosi per visus 
metus laukuose, nereikia šie 
nauti, nereikia pašaro krauti, 
nereikia žieminių rūbų, nerei 
kia kuro šildymui. Visa tai gy 
venimą labai papigina.

Urugvajaus paviršius yr i 
tris kartus didesnis, negu Lie 
tuvos. Gyventojų yra tiek kiek 
ir Lietuvoje. Apie milioną gy 
ventojų yra pačiame Montevi 
deo mieste, sostinėje, žemdir 
byste gal tik 25% užsiima. 
Daugiausia pinigo įeina iš ki 
tur už gyvulininkystę. Daug 
avių ir vilnos ir visokios ru 
šies šaldytos mėsos išvežama 
kitur — į Šiaurės Ameriką, į 
Angliją, paskutiniu laiku taip 
pat ir į Vokietiją.

Bendrai kalbant, Vokietija 
pasidarė labai didelis ir svar 
bus ekonominis faktorius ne 
tik Urugvajuje, bet visoje Pie 
tų Amerikoje. Dabar vokie 
čiai daug perka iš kitur, ir 
daug parduoda svetur. Be Vo 
kietijos, labai konkuruoja Japo 
nija, Italija ir Čekoslovakija, 
kuri yra jau Rusijos atstovė 
Vakaruose. Buvo pradėję daug

Pilkoji monotonija, kaipo 
svarbiausia kritika Kanados 
namų statybos buvo iškelta tri 
jų asmenų komiteto, kuri suda 
rė Royal Architektūrai Kana 
dos Institutas, ir kurio nariai 
aplankė 15 Kanados miestų lai 
ke 9 mėnesių, pradedant perei 
tų metų vasario m. Komiteto 
pirmininkas yra Peter Dobush 
(dešinėj), 52 metų Montrealio 
architektas, kuris yra atsakin 
gas už namų braižinius ir mies 
to planavimą prie Deep upės,
Ontario prov. Vancouverio ar še. (CS).

chitektas C. E. Pratt, (vidų 
ry) projektavo B. C. Elektros 
namą ir buvo patarėju Britu 
Koulmbijos universiteto pasta 
tus projektuojant. Jauniausias 
komisijos narys John C. Par 
kin (kairėj) laimėjo Massey 
medali už braižinius Meno 
namai Toronto universitete, ir 
nauji namai Sun Life. Jo fir 
ma, Jom B. Parkin ir Associa 
tęs, dirba kartu su suomių ar 
chitektu, Viljo Revel, ruošiant 
Toronto miesto City Hali rotu

Yra daug problemų. Rusiš 
kas komunizmas sudaro dideli 
pavojų valstybės pusiausvyrai 
Pietų Amerikos respublikos ne 
išeina iš revoliucijų, streikų ir 
diktatonu. Kitas pavojus, — ir 
didelis pavojus yra — tai JA 
V protestantiška propaganda. 
Protestantai turi pinigų. jie 
moka prieiti prie žmonių. jie 
stato kolegijas, ligonines; 
„draugystės namus“ (Casas de 
Amistad, Friend ship Hou 
sės), kur išvysto socialini gy 
venimą, jaunuomenę sukvie 
čia, išmokina jaunus žmones 
plaukti, (turi savo plaukymo 
baseinus). O kas gi nenori 
maudytis ir plaukti, jeigu taip 
karšta? Protestantų misiome 
riai eina nuo durų prie durų, 
nuo namų prie namų, ypatin 
gai sekmadienių rytais, ten 
pradeda diskusijas. Žmonės vė 
liau pastebi, kad jau per vėlu 
eiti Mišių.

Be to, katalikų kunigų yra 
maža: vienas kunigas 25 tūks 
tančiams tikinčiųjų (JAV ir 
Kanadoje yra vienas kunigas 
vienam tūkstančiui tikinčių 
jų). Gal dabar žmonės supras, 
kodėl važiuoju ir grįžtu į Urug 
vajų. Šiaip jau, vyskupas nelei 
džia sekmadieniais daugiau 
kaip dvejas Mišias laikyti, o 
mes ten laikome po trejas. Ir

man pačiam tenka sekmadie 
niais labai anksti keltis ir auto 
busais vykti iš vienos vietos i 
kita. Automobilis pas mus ten 
yra didelis liuksusas, kas perka 
autamobilį, turi sumokėti kai 
ną ir dar 100% įvežimo mokes 
tį, muitą vadžiai.

Mano geri prieteliai, ypatin 
gai vienulės srinkdavo iš vai 
kų tėvų senus daiktus ir siųs 
davo man, kad išdalyčiau prie 
miesčiu biednuomenei. Mui 
tas yra toks didelis net už se 
nūs daiktus, todėl turėjau pra 
syti, kad nesiųstų daugiau.

Mes katalikai turime susirū 
pinti daugiau. Priežodis sako: 
„Kam yra vanagas? — Kad 
vištos nesnaustų“. O ką besą 
kyši apie komunistus? Jie nesi 
gaili nei pinigo nei darbo, nei 
gyvybės pavojų savo idėjoms 
skleisti. Jeigu jie turi pasiseki 
mo, tai ča nėra joks stebuklas, 
— tai yra jų darbo vaisiai.

Kiti kartais manęs klausia, 
ar yra kokia priemonė susisiek 
ti su manim. Jeigu kas man pa 
rašo ir prideda savo antrašą, 
aš mielu noru atsakau, ir man 
visados yra maloni davsiška pa 
rama. Aš manau, kad šito laik 
raščio Redakcija mielai šutei 
ks mano adresą, kas jo papra 
šys.

ALFONSAS NAKAS
KANADOS RADIJAS APIE PBALTIEČIŲ TRAGEDIJĄ

Prieš beveik dešimtį metų 
Windsor, Ont, CBE radio sto 
tyje gimusi „Tradicional echo 
es“ puses valandos programa, 
jau septynerius metus tarnau 
ja ir lietuvių atskirai, arba pa 
baltiečių bendrai, reikalui, Va 
sario 16-sios proga visada skir 
dama pusvalandį buvusiai Liet 
uvos didybei ir dabartinei tra 
gėdijai paminėti, o Baisiojo bir 
želio proga — Lietuvos vardą 
mini kartu su latvių ir estų tra 
gėdija. Iš Windsor, Ont., CBE 
stoties ši programa tą pačią 
dieną arba vėliau yra pertrans 
Jiuojama per visą CBC stočių 
tinklą, todė girdima ne tik Ka 
nadoje nuo Atlanto iki Ramio 
jo vandenyno, bet ir daugely 
je JAV, Kanados pasienyje 
esančių miestų. Trumpai: šią 
programą girdi dešimtys milio 
nų žmonių.

Minint 19-ją trėmimų sukak 
tį, „Taditional echos“ iš CBE 
Windsor ta^n tikslui programą, 
davė birželio 11 d., o per visą 
CBC stočių tinką ją pertrans 
liavo birželio 18 d. Gavęs iš C 
BE stoties programos tekstą, 
čia duodu jo vertimą, manyda 
mas, kad Kanados radio korės 
pondencijos pastangos tikrai 
yra vertos kiekvieno lietuvio 
dėmesio.

Pranešėjas:
„Tūkstančiai žmonių, kurie 

dabar gyvena Kanadoje ir J, 
Vastybėse, yra pabėgėliai (ex 
iles) iš Lietuvos, Latvijos ir 
Esjitos. Šis savaitgalis jiems 
yra susikaupimo metas, nes ai 
tėja jų gimtųjų kraštų bendros 
istorijos vienos baisiausių tra 
gėdiju — 1941 m. birželio 13 
ir 14 dienomis komunistų įvyk 
dytų baltų šeimų masinių de 
portacijų — sukaktis. Tų ne 
laimingųjų prisiminimui bus 
skirti susrinkimai ir koncer 
tai ir bus giedami Pabaltijo tau 
tiniai himnai. Mūsų pirmoji 
giesfė yra Lietuvos himnas, 
paskui Latvijos ir Estijos.

Be abejonės, joks paminklas 
Pabaltijo valstybėse neegzis 
tuoja, kuris primintų trėmi 
mus, tačiau negali nejausti, kad 
ten tebėra gyva nenugalima 
dvasinė jėga, per šimtmečius 
išsivysčiusi iš didvyriškų kan

mų) auka yra gyva ir nepa 
mirštama tos jėgos dalis.

Buvo rami birželio naktis, 
kai trėmimai prasidėjo. Bet ra 
mybė greit pasibaigė. Sunkve 
žirniai pasirodė Pabaltijo inies 
teliuose. Kareiviai beldėsi į du 
ris ir įsakinėjo šeimoms tuojau 
pasiruošti kelionei. Vos susi 
krovus (imti leistąbagažą, ne 
laimingieji žmonės buvo veža 
mi į geležinkelio stotis, kur jų 
laukė kelionė į nežinomas (ir 
spėamai tolimas) šalis. Pasie 
kus (geležinkelio) stotis, tu iš 
trėmimui pasmerktųjų didžiau 
šia baimė išsipildė: šeimų 
riai buvo atskirti kaikurie 
kad niekad nebesusitiktų.

Pasiryžimas, su kuriuo 
baltiečiai saugojo savo kultu 
ras, ir šiandien egzistuoja, nu 
galėjęs visus bandymus jį su 
naikinti.
Nežiūrint pranešėjo monolo 

ge deklamuotų kelių ištraukų 
iš plokštelėse duodamų himnų 
bei liaudies dainų, kurių reikš 
mė pabaltiečių propagandai 
yra tiktai antraeile, vis dėlto 
daug teisybės žodžių, ir labai 
taiklių, pasakyta apie pačius 
trėmimus. Pasakyta dešimtims 
milionų žmonių, 
išleidžiant nė vieno cento 
kiai programai sukurti. ! 
programai kanadiečiuose 
amerikiečiuose) jautrūs 
vės draugai ir priešai ir 
kiekvienų antibolševikinių 
dicijų radio stotyse gaunančios 
eibes už ir prieš laiškų. Perei 
tais metais prieš balsai buvę 
tokie stiprūs, kad jau buvę su 
abejota, ar iš Windsoro šią pro 
gramą per visą stočių tinklą 
beleisti. Tam tikslui programa 
šiemet ir buvusi su klaustuku 
savaitei atidėta po Windsor© 
CBE transliacijų ir tik ener 
gingas Windsoro lietuvių veikė 
jų reagavimas, jos perdavimą 
visoje Kanadoje nulėmė. Iš 
kiekvieno lietuvio — klausyti 
jo šiuo atveju reikalaujama la 
bai maža, bet reikalaujama vi 
su rimtumu, būtent: parašyti 
kelių eilučių raštelį ar kelių žo 
džių atvirlaiškį, padėkojant už 
„Traditional echoes“ programą 
ir padrąsinant programos davė 
jus ateičiai. Rašyti vienu ar 

čių, kurias pabaltiečiai perne abiems žemiau duodamais adre 
šė, kad jų kultūros išliktų. 1941 sais: 
m. birželio 13 ir 14 dd. (trėmi Nukelta į 6-tą psi.
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Dainava pasakoj ir tikrovėj
Kas Montrealy negirdėjęs 

Dainavos vardo? Jau keli me 
tai kai Laurynijos dauburėly 
kuriasi lietuviški vienkiemiai. 
Vos mokslo metams pasibai 
gus, pradeda ten gūžtis šeimy 
nėlės su vaikučiais. Pokši kir 
viai ir plaktukai, spengia už 
springdamas motorinis pjūk 
las, klapsi palapinių skvernai.

Nabagas viengungis, ar šiaip 
kietasprandis pilietis ligšiol ne 
įsigijęs nuosavos mašinos, net 
pykteli:

„Ir ko jie ten kuičia kiekvie 
ną savaitgalį lyg susvilę? Tar 
si Montrealy gyvenimo nebū 
tų. Didelio čia daikto toji Dai 
nava. Mašalėlių perykla, kim 
synė apie tvenkinį. Negi ežeru 
vadinsi tą jų balą, jei kitame 
krante girdisi kai atsiraugsi...

Dainava, lietuviškas kaime 
lis. Matėm tų kaimelių... Pasi 
suko apsukrus verslininkas. 
.Pardavė porą sklypų ir, ir še 
kit jums — „atsarginė Lietu 
va“!!!

Visaip žmonės kalba apie 
Dainavą ir dainaviškius. Nevi 
sada susigaudai, ar tai tiesa, ar 
pavydas ir nepakanta, kol pats 
nenubrauki į tas augštumėles 
ir į daubas, kur štai jau keli 
metai auga ir plečiasi lietuviš 
ka vasarvietė.

Kai įsuki į vingiuojantį miš 
,’ko .kelelį ir ima kutenti pa 
girdžius tas „o čia-čia, pa-pa“ 
ikylant ir leidžiantis nuo kalve 
’lės į kalvelę, beveik dingsta 
smalsumas, kada pi įvažiuosi 
tą Dainavą.

Gąmtovaizdis kaip Vilniuje.

Eglelės, miškeliai, morenų pase 
liai — akmenys. Jei ne kur-ne 
-kur vidury miško ant ąžuolo 
prismeigtas plakatėlis: „Vote 
for Mr. so and so“.

Kas domėsis, pasakykit 
man, tokios gražios gamtos 
prieglobsty, pono X politine 
karjera? Demokratinių rinki 
mų įkaršty tai nerūpi. Partie 
čių veidai spoksą į tave, eilinį 
pilietį, nuo miesto aprūkusių 
pašiūrių ir nuo beržo baltos 
krūtinės.

Taip bedūmojant, sučerška 
pakelės žvyras, dar spėji už 
mesti akį ant kažkokių stipenų 
karvių, persmarkiai, matyti, nu 
sideginusių saulėj ir nusipliki 
nusių šmotais, dar sykį stukte 
Ii mašina ir pajunti, kad sėdy 
nių spyruoklės nebe pirmos 
jaunystės, ir vairuotojas sako: 
„Va jau ir čia“.

Diena vėsoka, bet Dainavos 
paežerėj, užuovėja. Žiūri į van 
denį, kuris pasak pasakorių tu 
retų būti alyvuotas ir glitus. 
Bet matai vien nugrimzdusius 
akmenis (dar neiškeltus kran 
tų sutvirtinimui) ir smulkias 
smulkias žuvytes, šmėkščiojant 
aplinkui. Paviršium šiurena 
bangelės. Ežerėlio žąsies oda. 
Netoliese juoduoja suanglėjęs 
kelmas — buvusi laužavietė, 
kurių vėliau aptiksi kiekvie 
nam skypely.

Nejučiomis kilsteli augščiau 
apykaklę. Nuo busimųjų uodų 
ir juodųjų muselių. Dirsteli į 
žmonos kapšį; kad tik jinai bū 
tų neužmiršusi tepalų, darbo 
liaudies kraugeriams nuginti.

Et paskui išsitepsi tomis „Hex 
ensalbe”, vėliau, kai būsi išgė 
ręs kaušą kavos pas svetingus 
dainaviškius.

Tiek metų girdėjai juos pa 
sakojant apie savo kelmarau 
tęs, skynimus, paskui staty 
bas, stogų priežiūras, kad imi 
dairytis, kur gi jų kamino dū 
rnai. Jų nematyti. Nors jau bo 
luoja kraigas pro medžius. Vė 
liau būsią verdama ir kepama 
elektra. Ją žada įvesti kiekvie 
ną savaitę. Tuo tarpu kava už 
kaičiama ant tokio gremėzdo, 
priekaistuvio, primenančio is 
(orinius Lietuvos primusus.

Bet viduj jauku. Kvepia sa 
kais, svygiais dažais ir karšiu 
čiais baldais, kurie šiam kon 
tinente vasarvietėse randa am 
žino poilsio vietą. Gal būt dar 
kosmetika, be kurios moterys 
neapsieitų ir negyvenamoj sa 
loj. Ko nėra — musių. Vadina 
si vasarvietė nauja. Tose, ku 
rios išaugo į miestukus, musės 
įsipilietina — kaip penkis me 
tus išlaukę dypukai. Pro langą 
tyvuliuoja ežeriokas. Vaikai 
svaido akmenukus. Netrukus 
prašysis leidžiami valtin. Ne 
baisu, jei po vieną - du, ir jei 
pažadės būti geri.

Nepaovjingaz Dainava — 
mažųjų parkas. Nėra čia kan 
džiųjų „poison ivy“, gyvačių 
kių ir kitų Kanados gamtos 
prajovų.

Žinia, visi naujakuriai mėgs 
ta pasakoti būtų nebūtų daly 
kų — girdi naktim atšiaužią 
racoon'ai ir išvartą paliktas iš 
matas. Jų nematėm. Gal vaiz 
duotės trūko.

Dainaviškiam fantazijos ir 
idėjų nestinga kovoj su „gain 
tos stichija“. Nematę, patikim 
vieno tautiečio kietumu. Kiau

ra vasaraitę valinėjes sklypelį 
nuo akmenų ir uolų atplaišų. 
Ko neįveikdavęs dalba, pakai 
tindavęs po apačia, pakūręs ug 
nį ir pildamas vandenį. Dabar 
nepatikėsi, kad tų akmenų ten 
būta. Švaru, tvarkinga — že 
lia serbentų ir agrastų krūmai. 
Visai kaip mieste.

Pasiilgsta miestiečio širdis 
nenugrimuoto gamtos veido. 
Kai pirkosi sklypus, dairės dai 
naviečiai, kad tik būtų koks 
Puntukas. Didžiavosi, visiems 
rodė. Bet kai pamatė, jog jie 
jokia retenybė ar cūdas, vėl 
grįžo ilgesys šviežios vejelės.

Negana krantinių, kad turi 
mą apsaugotų. Vienas, žiūrėk, 
kaip koks olandas dar iš ežero 
žemelės atrungti užsigeidęs. Iš 
tolo — ne tai ryžių laukai, ne 
tai purvo vonios. Mat kėlė pi 
lietis krantinę ir pora pėdų ap 
siskaičiavo. Supluko jo zunder 
see, nors ir želmenuoja švie 
žios žolės laiškeliais. Na, ki 
tais metais bus geriau.

Kitais metais, vis kitais me 
tais.

Žinoma, kitaip būtų, jei to 
pinigo būtų, jei to pinigo būtų. 
Pasamdytum buldozerius, trak 
torius, ekskavatorius. Tėkštų 
architektas tokius brėžinius, 
kokių tik žmonelė pageidautų.

Bet dabar gi auga kolonija 
iš lėto, pavaliukais. Bet auga.

Apjuosė paežerę miško ke 
lias. Anksčiau dvi valandas 
draskydavaisi po brūzgynus, 
kol apeidavai aplikui. Dabar 
dvidešimt minučių.

Kalėdojam, ąpžiūrim, kas 
kaip statosi ir tvarkosi. Girdi 
si, kaip pykši netoli kelio šau 
tuvėlis. Du prancūzai (tikrai, 
made in France) šaudo į kon 
servų dėžutę ant kalnelio. Gra

kšti tauta. Ir šautuvėlį įsirėmę 
kažkaip grakščiai, kuone ant 
peties. Bet pataiko.

Toliau už medžių kažkokio 
dailininko šveicaro(?) vasarna 
mis. Buvo kadaise madnas. 
Kalbėjo žmonės, talentingo 
esama. Sunku patikėti iš dar 
bo, kurį pasistatęs šalę kelio. 
Lyg reklamų iškabą ant pašto 
lių. Tokius ledo rutuliukus, Ši 
monio manierai.

Kažin koks pilietis verčia 
dalba akmenis — „Heilo the 
re!“ Visi čia pažįstami. Ir tos 
merginos „Lollitiškai“ sumitu 
sios ir meškeriotojas valty krap 
nojant laukią savo laimės. Ir 
visi sutaria.

Kažkoks svetimšalis įduoda 
pakvietimą vietovės susirinki 
man. „Atsineškit savo kėdę ir 
savo alų“ neva tai skaito (im 
provizuoja bestija) mano prie 
telius. Bet jaučiu, kad daly 
vaus. Pusę vasarvietės gyven 
tojų sudaro lietuviai ir jos tvar 
kymo reikalai visiems prie šir 
dies. Čia nebesi pilka skaitline, 
kaip kad mieste, kur tave prisi 
mena rinkimų išvakarėse.

Lietuviai sutaria tarpusavy 
gražiuoju ir prisilaiko vasar 
vietės nuostatų. O jų kai kurie 
neblogi. Pavyzdžiui: draudžia 
mos motorinės valtys. Ne kažin 
kur motorlaiviu nulėksi, bet 
kas uždraus kokiam patogumu 
mėgėjui prisišriubuoti plerpalą 
motoriuką ir griausti aplinkui, 
bei teršti orą.

O jis gaivus. Visgi augštu 
mėlė, kitas spaudimas.

Štai ir apskriejam vasarvie 
tę. Dar reikia užsukti (mašina 
netoli) į „Alpino hodge“, kur 
kartais vasarotojai užsuka pa 
sišokti. Paskui dar pasižmonė 
ti pas kitus pažįstamus.

Visų panašios bėdos ir rū 
pestėliai, bet niekas nesiskun 
džia užsimanęs čia įsikurti. Ne 
bent, kad galėjo būti geriau.

Galėję daugiau tautiečių su 
siburti draugėn.

Žinoma, tai skamba lygiai 
taip pat neįvykdomai, kaip ka 
daise stovyklose kalba apie 
„kompaktiškąją emigraciją’’. 
Ir vis tik gera turėti nors ir 
menkutį lietuvišką prietiltį. Jo 
ninių naktį ir iš viso vasarą, ka 
da būrimasis mieste darosi 
kankynė, sueiti draugėn po at 
viru dangum

Begurkšnojant alutį ir kavą, 
suskamba akordeonas ir sava 
daina. Lauke krykštauja va, 
kai. Ar jie klausosi damos. Tik 
riausiai ne. Bet ją dargi, kaip 
kad gimtąja kalba ir melodija 
kažkur liks.

Prabėgs dar kiek laiko. Va 
sarvietė užsistatys naujais na 
mėliais, pakrantė pasipuoš mar 
ga gėlių skraiste. Bus panašu 
į kitus Laurynijos miesčiukus.

Panašu? Taip. Bet ir skirtin 
ga. Savitumo žymes jauti jau 
ir dabar. Ir pastangose įsireng 
ti vidų kiek sąlygos leidžia, 
skirtingiau nuo vietinių šablo 
no ir agrastynuose, aviety 
nuos, žemuogynuos užveistuo 
se vietoj „rock gardens“.

Kai tai išsipildys (o kodėl gi 
ne?), kas prisimins, kad kadai 
se čia būta snūduriuojančio 
tvenkinio.

Taip pasidalinant įspūdžiais 
sumirga ir priemiesčio žibu 
riai. Vėl pakvimpa autobusų dū 
mų tvaiku ir būtų kolonijų in 
cineratorių smalkėm.

Vėl prisimeni Dainavos pu 
šynėlį ir sakai „iki pasimaty 
mo”.
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J, ČIURLIONYTĖ

„Eglės žalčių karalienės”
BALETĄ IR JO AUTORIŲ

Vilaiaus operos ir baleto te 
atras pastatė kompozitoriaus 
Edvardo Balsio parašytą bale 
tą pagal žinomąją „Eglės žal 
čių karalienės“ pasaką, jo gi 
scenarijų, J. Čiurlionytė ši ba 
lėtą labai išgyrė, o Gaudrimas 
dar pridėjo savo pagyrų dvy 
leki autoriui, kaip „tarybi 
n,įam*’ kompozitoriui. (Gali 
mas daykas, kad be „tarybiš 
ko“ pagyrimo neįmanomas 
daubas...). Kas įdomiausia, 
kaip labai retas reiškinys, tai 
kad „Literatūra ir Menas“ da 
vė vietos šio baleto apibūdini 
mui, kai šiaip jau — tas laik 
raštis visus puslapius skiria 
politikai, partijos („vieninte 
lės tobuliausios“...) garbini 
mui ir šlovinimui. Tat ir mes 
galime pasinaudoti J. Čiurlio 
nytės aprašymu.

J. Čiurlionytė rašo: „Eglei 
žalčių karalienei” paties koni 
pozitoriaus sukurtas libretas 
patvirtina pozityvią šio kuri 
nio metodo reikšmę... Reikia 
pripažinti, kad šis pirmas ban 
dymas yra itin pavykęs, prade 
dant libreto koncepcija ir bai 
giant muzikiniu jo apipavida 
linimu.

Svarbiausi baleto „Eglė žal 
čių karalienė“ privalumai — 
ryškūs personažų portretai ir, 
svarbiausia, jų vidinės psicho 
loginės linijos vientisumas bei 
glaudus ryšys su bendra dra 
maturgijos linija. Balete, atro 
do, nėra jokio nereikalingo, ne 
pagrįsto, nesirišančio su bend 
ra kompozicija. Fantastinės 
pasakos rėmuose atskleidžiami 
gyvi, realūs žmonės su giliais 
žmoniškais jausmais. Kompo 
zitoriaus pasirinktas kontrasti 
nis siužeto vystymo principas 
padidina dramaturginę įtam 
pą, padeda sukoncentruoti žiū 
rovo dėmesį. „Eglės žalčių ka 
ralienės“ muzika didelio emo 
cingumo ir plačiai išnaudotų 
asociacinių galimybių dėka pa 
deda perteikti visą eilę kont 
raštingų paveikslų su dinamiš 
kai banguojančiomis kulmina 
cijomis, kurios paaipsniui au 
ga iki svarbiausios atomazgos 
— Žilvino nužudymo ir Eglės 
raudos, vainikuojančios visą 
kūrinį“, rašo J. Čiurlionytė.

Konstatavusi baleto vienti 
sumą, dramatinį nuoseklumą, 
J. Čiurlionytė pažymi: „Bale 
te naudojamos labai turtingos 
koloritinės orkestro priemo 
nės. Šiuo atžvilgiu kompozito 
riui būdinga ne tiktai laki fan

E. BALSĮ LABAI IŠGYRĖ 

tazija, sumanumas, subtilus or 
kestrinių spalvų pajautimas, 
bet ir augšto lygio meistrišku 
mas“. J. Čiurlionytė taip gi pa 
žymi, kad baletui gausiai pa 
naudotos liaudies dainų temos, 
šių tarpe — sutartinių gies 
mių (kurias, kaip žinima, kom 
pozitorius J. Nabažas panau 
dojo savo styginiam kvartetui, 
gaila, nei J. Čiurlionytės, nei 
kitų neaptartam taip, kaip ap 
tariamas šis baletas).

J. Čiurlionytė pagiria ir diri 
gentą Ch. Potašinską, ir pri 
mą baleriną G. Sabaliauskaitę 
bei dublerę G. žvikaitę, ii jų 
partnerį R. Minderį, bet kritiš 
kai vertina baleto statytoją V. 
Grivicką ir scenovaizdžio kū 
rėją dailininką J. Jankų.

Baletas, sako J. Čiurliinyte, 
turi didelį pasisekimą.

J. Čiurlionytė ilgą recenzija 
taip baigia: „Baletas „Eglė 
žalčių karalienė“ yra vertin 
gas įnašas j mūsų tarybinę na 
cionalinę kultūrą. Jame iškel 
tos mintys ir idėjos turi mūsų 
jaunimui auklėjančios reikš 
mės. Nežiūrint liūdnos paša 
kos pabaigos, ji išreiškia mūsų 
liaudies optimistinį gėrio ir 
grožio idealo siekimą bei verti 
nimą. Kompozitoriaus E. Bal 
šio monumentaliniame apipa 
vidalinime sena pasaka nusi 
metė archaizmo varžtus, nu 
švito nauja šviesa ir prabilo 
nauja kalba“, — baigia recen 
zentė.

Atmetus rusų įbruktą lietu 
viams „nacionalinę tarybinę“ 
kultūrą, J. Čiurionytės aprašy 
mu galima patikėti. Malonu, 
jeigu tikrai taip yra. Gaila tik 
tai, kad gabi muzikai lietuvių 
tauta sovietinės okupacijos me 
tu yra smarkiai žalojama; dau 
gelis talentų be naudos tautai 
žūna; tempimas ant okupanti 
nio kurpalio žlugdo ir muziki 
ne kūrybą, ne tiktai visą kitą 
tautos gyvenimą ir galimą 
progresą. Vienas šis E. Bal 
šio spindulėlis, jeigu taip yra, 
kaip rašo J. Čiurlionytė, nega 
Ii atsverti ir pridengti visų 
okupacinių negerovių.
• Kišeninių žibintuvėlių bate 
rijoms surinkti automatai pra 
dėjo dirbti Klaipėdos „Sy 
riaus” gamykloje. Jie sudarys 
iš elementų baterijas, juos su 
jungs, privirins kontaktus.

Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.
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KULT
PROFESORIUS DAKTATARAS VYTAUTAS

PAVILANIS

Montrealio universiteto 
(prancūziškojo) Profesorius 
Dr. V. Pavilanis yra ne tiktai 
vienintelis savo specialybėje, 
kaip virologas, visoje Kanado 
je, bet yra plačiai žinomas ir už 
Kanados ribų. Be ko kita, žino 
mas ir už geležinės uždangos.

Prof. Dr. V. Pavilanis, kaip 
virologijos katedros vedėjas 
Montrealio universitete ir kaip 
Poliomielito skiepų gamybos 
vedėjas Mikrobiologijos Insti 
tute Montrealy, drauge yra ir 
specialių mokslinių kursų vedė 
jas. Periodiškai jis ruošia Po 
lio skiepų gamybos specialistų 
grupes, į kurias suvažiuoja pa 
sižymėję gydytojai iš įvairių 
kraštų ir įvairių valstybių, o 
jų tarpe — ir iš Maskvos.

Prof. Dr. V. Pavilanis Mont 
realio universitete dabar veda 
grupę pediatrų, kurie yra ne 
tiktai gydytojai, bet jau ir žy 
mūs specialistai. Jie pas prof. 
Dr. V. Pavilanį tobulinasi, da 
ro naujus atradimus. Tai jam 
pavesta kaip vieninteliam sa 
vo srities specialistui virologui 
Kanadoje.

Prof. Dr. V. Pavilanis turi 
atsakingas pareigas visos Ka 
nados patariamajame sveikatos 
komitete, kuris yra sudarytas 
visai Kanadai prie Kanados 
Sveikatos Tarybos, kurią su 
daro visų Kanados provincijų 
vicepirmininkai. Komitete jis 
yra vienas iš 7-nių narių, o iš 
Montrealio vienintelis. Šiose 
pareigose jis kas mėnuo turi 
būtinų išvykų į sostinę Otta 
vą. Paskutiniu laiku prof. Pa 
vilanis dalyvavo Vancouvery 
Kanados ir JAV vakarinių sri 
čiu mikrobiologijos kongrese 
ir Halifaxe — viešosio higie 
nos kongrese. Dabar prof, yra 
išvykęs į Europą, kur Paryžių 
je lankysis Pastero Institute 
ir Kopenhagoje dalyvaus tarp 
tautiniame Poliomielito kong 
rese.

Malonu, kad lietuviai iškyla

•ft 
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tarptautiniu ir visos Kanados 
mastu.

TARPTAUTINIS KULTŪRI 
NĖS LAISVĖS 
KONGRESAS

Vak. Berlyne birželio vidų 
ryje prasidėjo tarptautinis kul 
tūrinės laisvės kongresas, ku 
ris truko visą savaitę ir kuria 
me dalyvavo apie 250 kelioli 
kos tautų ir kelių žemynų ats 
tov£|i. Žinomas raižytojas Įg 
nos Silone t. k. pabrėžė, kad 
kultūrininkai yra ypatingai už 
interesuoti laisvės probema. 
Tai yra kiekvieno žmogaus ir 
kiekvienos tautos pagrindinis 
dalykas. Bet kartu tai yra įpa 
reikgojimas laisvę išsaugoti, o 
kur jos nėra, už jos įgyvendini 
mą kovoti. Įvykiai rodo, kad 
laisvės obalsio negalima sulai 
kyti jokiomis geležinėmis už 
dangomis, pareiškė Silone. Ir 
Indijos bei Afrikos atstovai pa 
sisakė už laisvę netik pagal 
formą, bet iš esmės. E.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
SPARTINA DARBĄ

Nidos knygų klubas yra 
tarp tų kelių lietuviškų lerdyk 
lų, kurios dar tebesiverčia kny 
gų leidimo darbu. Tarpais jis 
tą darbą būna priverstas šulė 
tinti, tarpais ir vėl būna pajė 
gus paspartinti. 1960 metais 
jis yra pasiryžęs išleisti dar 
keletą dalykų, kurie tikrai yra 
verti skaitančiosios visuome 
nės dėmesio. Dabar baigtas 
spausdinti Juozo Kralikausko 
romanas „Šviesa lange“, iš 
auksakasių gyvenimo Kanado 
je. Spapsdinamas stambus pro 
fesoriaus Mykolo Biržiškos at 
siminimų tomas iš Vilniaus 
darbo ir kovų meto „Dėl mūsų 
sostinės“. Sutarta su Ale Rūta, 
kad dar šiais metais bus išleis 
ti du jos romanai — „Į saulėte 
kį” ir „Broliai/. Sutarta išleis 
ti P. Orintaitės „Daubiškės in 
teligentų romano naują laidą. 
Sutarta su prof. Iknu Končium 

ir naują tomą novelių.
Sutarta su J. švaistu dėl jo 

atsiminimų tomo ir su P. Gau 
čiu dėl anglų novelių tomo.

Yra pažadėję po knygą ir 
keletas kitų rašytojų.

Ant. Škėmos „Čelesta“ greit 
pasirodys kaip siūlomas, bet ne 
privalomas leidinys,

Nidos Knygų klubo nariais 
gali būti kiekvienas, kuris su 
tinka apmokėti už kiekvieną 
eilinę knygą po 1 dol. už minkš 
tai įrištą knygą ir po 1.50 dol. 
už kietai įrištą.

Jau dveji metai, kai tasai 
pats Nidos Knygų kubas yia 
atgaivinęs lietuvišką kalendo 
rių tradiciją — išleidžia sieni 
nius kasdien nuplėšiamus ka 
lendorius su šventųjų ir lietu 
viškais vardais ir, svarbiausia, 
su pasiskaitymais kiekvienai 
dienai.

Adresas: Nida Book Club 
(arba tiesiog lietuviškai: Nidos 
Knygų Klubas), 1 Ladbroke 
Gardens, London, W 11, Great 
Britain.

Nidos Knygų Klubas.

KAS NAUJA LIETUVOS 
TECHNIKOJE

• Mašinas durpėms smulkinti 
pradėjo gaminti Gelgaudiškio 
RTS. Jos panašios į šakniavai 
šių kapokles ir paruošia dur 
peš kraikui bei kompostui.
• Pneumatinė dujinė džiovyk 
l’a ^pradėjo dirbti Šilutės dur

pių kraiko gamykloje. Džio 
vykios našumas 10.000 tonų 
durpių kraiko per metus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Romualdas Kisielius, PIR 
MOJI SĖJA, eilėraščiai. Išlei 
do „Pašvaistė“. Jaunas poetas, 
šiomis dienomis išleido pirmąjį 
poezijos rinkini, pavadintą — 
„Pirmoji Sėja“. Knyga yra gra 
žiai išleista ir puikiai iliustruo 
ta dail. J. Totilaitės. Kaina $ 
1.50. Leidinys Gaunamas pas 
autorių, rašant šiuo adresu: 
Mr. R. Kisielius, 1722 Grove 
St., Brooklyn 3 7, N. Y„ USA.

Mykolas Vaitkus. KETURI 
GANYTOJAI. Atsiminimai. 
Išleido lietuviškos knygos klu
bąs. 4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, Illinois, USA. 280 
psl. Aplankas dail. J. Pilipaus 
ko. Kaina 2 dol. Knyga gražiai 
išleista ir lengvai skaitoma, 
nes M. Vaitkus atsiminimus 
moka gražiai ir įdomiai rašyti.

Knygų LENTYNA — lietu 
$ vių bibliografinės tarnybos biu 
$ letenis. Adresas: 1132 N. Wal 
£ nut St., Danville, Illinois, U.

LIETUVIŲ SKYRIUS 
PARODOJE

Birželio 19 d. kviestiems as 
menims buvo leista apžiūrėti 
1960 m. Čikagos tarpt, preky 
bos parodą, kuri sekančią die 
ną atvėrė duris pirkėjams, o 
birželio 25 d. ir plačiąjaį pub 
likai.

Kartu su pirmąja grupe pa 
rodą teko aplankyti ir šių eilu 
čiu autoriui, kiek didesnį dė 
mesį nukreipiant į reprezenta 
cinį Lietuvos paviljoną — vie 
ną iš 22 tautinių skyrių. Šis 
skyrius atstovauja laisvosios 
Lietuvos valstybę. Per Lietu 
vos konsulą Čikagoje buvo gau 
tas kvietimas dalyvauti šioje 
parodoje.

Šių metų Lietuvos skyriaus 
parodoje suruošimu rūpinosi L 
B Čikagos apygardos valdyba, 
kuri jo direktoriumi pakvietė 
dail. A. Valešką. šis be jokios 
rengėjų įtakos, rūpinosi ekspo 
natų atrinkimu bei sustatymu 
ir parodos katalogo išleidimu.

Šiemet išstatytuose ekspona 
tuose yra atstovaujamas lietu 
vių menas ir rankdarbiai. Savu 
trimis darbais Čia pasirodė to 
rontietis Juozas Bakis, išstatęs 
keraminį gaidį, vario skulptū 
lą „sekretorė” ir židinio rė 
mus iš vario. Dauviausia eks 
ponatų yra davusi Br. Jamei 
kienė, šiuo metu gyvenanti Ha 
vajuose. Pats A. Valeška yra 
davęs savo du darbu. Be io, 
čia matomi ir A. Korsakaitės, 
J. Daugvilos ir V. Petravi 
čiaus kūriniai.

Taip pat ant juodo pakilimo 
iš didesnių raidžių yra išdėlio 
tos svarbesnės lietuvių tautai 
datos, o viršuje — didelis už 
rasas „Lithuania“. Parodoje 
dalinamas 20 pusi. LB Čika 
gos apygardos išleistas leidi 
nys „Lithuania“, kuriame tel 
pa žinių iš Lietuvos geografi 
jos, istorijos, kultūros ir eko 
namijos.

Kitoje šios parodos dalyje 
su europietiškais maisto pro 
įdubtais paąirodo ir lietuvio 
Metrikio krautuvė, kuri šalia 
kitų gaminių čia perša ir And 
rulio „Skaniausią sūrį“ (var 
das lietuviškas). Taip pat ten 
užtinkamas liet, tautiniais rū 
bais aprengtas manekenas.
• Okupuotos Lietuvos dvide 
šimtmečio proga rajonuose yra 
sudarytos visuomeninės komi 
sijos, kurių pareiga tikrinti 
kolchozų atliktus darbus bei ra 
gisti kolchozininkus spartinti 
savo darbą.

Aukodami šalpai padėsimą 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
9. /

PASIUTUSIOS KARVĖS PIENUI VEIKIANT

O direktorius šaukė toliau:
— Kunigas, kunigas... Ir tu toks pats latras ir girtuoklis, 

o ne kunigas... Velnią tu broliui padedi! Ką tu padėsi, kad 
viską pralaki... Ka sukombinuoju savo galva, tą ir turiu, o 
iš tavęs...

Įsikarščiavęs jis plačiu mostu dūrė kažkur į dangų 
stambių sukumpusių pirštų špygą.

— Liaukis, Jurgi, liaukis, — vis teberamino kunigas 
Klemensas savo prislopintu ir išsigandusiu balsu, — iš kur 
aš tau duosiu, kad pats nieko neturiu. Iš parapijos malonės 
dabar kunigai gyvena...

— A, neturi!.. — nutęsė Jurgis, — neturi... Lupi, kaip 
ožius bielini savo parapijoje... Manai, man nepasakojo ūmo 
nės, kaip tu per pamokslą plūsti tuos, kurie po rublį teduo 
da?.. Sakai: „Neturi penkių rublių, — tai ir į bažnyčia 
neik...” Sakei, ar nesakei?..

— Nusiramink, Jurgi, — pradėjo šaukti ir kunigas Kle 
mensas, — žiūrėk, visi tik mūsų ir teklauso... Gėdą darai...

Jurgis apmetė visus paraudusiomis akimis, apsilaižė su 
kepusias lūpas, ištiesė ranką į stalą ir ramiau pareikalavo:

— Naminės! Pasiutusios karvės pieno duokit !
Išmetęs puse stiklinės naminės spirito, jis perbraukė 

per burną marškinių rankove, užvertė galva ir visa gerkle už 
riko:

— Vyrai gėrė, vyrai gers...
Dainuodamas ir nekreipdamas dėmesio į pasiliekančius 

prie stalo, jis nukrevezojo sodo taku.
Brolis Klemensas taip pat pašoko, kretėdamas apskritu 

pilviuku, pasivijo brolį, uždengė delnu jo burną.
— Nerėk, nerėk... Darbininkai išgus... Ir taip jau ka 

žin ką kalba...
Jaunasis inžinierius dabar priėjo prie Bildžiaus, primyg 

tinai pradėjo kviesti pas rašytoją. Kaip. Kitos išeities vir 
šininkui iš tikrųjų nebuvo. Negi nakvosi dabar po vienu 
stogu su kunigu. Velniai žino, kokios kalbos iš to gali 
kilti. _ . k .

— Važiuojam. Algij — sukomandavo jis šoferį, ir 
pats pašoko nuo suolo, stengdamasis kuo tvirčiausiai laiky 
tis ant nusėdėtų, nutirpusių kojų.

SOVIETINIŲ RAŠYTOJŲ BŪTIS

Niekados dar rašytojas nebuvo toks prieinamas žmo 
gus, kaip mūsų dienomis. Nežinia ar čia didelių rašytojų 
nebeliko, ar skaitytojas labai didelis pasidarė, bet dabar 
taip ir žvalgykis, iš kurios pusės tave pašauks. Susikūrė 
kur nors septynių žmonių literatų būreis — tuoj ir rašo pa 
reikalavimą į Rašytojų sąjungą: taip ir taip, esą, mes jau 
susikūrėme. Ir ne tik susikūrėme, bet ir literatūros vakarą 
rengiame. Atsiųskite mums devynis rašytojus. Rajono mo 
kytojai savo dieną sumanė atšvęsti — atsiųskite ir jiems 
bent penketą rašytojų, pageidautina laureatų arba šiaip ži 
nomesnių. Rašytojai, kaip mat, už rankraščių, už portfelių, 
skrybėlaites ant galvų ir.,. Vykstame, vykstame, vyksta 
me... O pamėgink nevykti! Tau iš kokios nors Akmenės 
atsiųs tokį laiškelį su nerūpestingai nupiešta kiaule, kad 
kitą kartą ir nepagalvosi nevykti. Tiesą sakant, kai kurie 
iš mūsų brolių dabar jau daugiau skaitytojais, negu rašy 
tojais pavirtome: važiuojam ir važiuojam, sakom ir sakom 
kalbas, o rašyti ir laiko, ir jėgų nebelieka.

Važinėjimas, atvirai prisipažinus, dalykas nesunkus, o 
tam tikra prasme netgi ir malonus. Nuvažiuoji, sakysime, 
kur nors į Šeduvą, į mokytojų dieną, visą sekmadienį pra 
slankioji be darbo, ping-pong rungtynes bestebėdamas ir iš 
kilmingų kalbų besiklausydamas, paskui penkiolika minu 
čių scenoje pakalbi arba kokį nors seną eilėraštį perskaitai 
ir. . .

Tai dabar kviečiame prie stalo draugas rašytojas...
Stalas didelis, platus, du šimtai rajono mokytojų prie 

jo susėdę, vienokių ar kitokių buteliukų ant jo pristatyta, 
mišrainių, šaltienų ir keptų žąsų prikrauta.

Ne, nesunkus darbas važinėjimas...
Taigi ir rašytojas Vaclovas Mėlynaitis buvo žmogus 

prieinamas. Beje, jis buvo ne tik rašytojas, bet ir dramatur 
gas. (Dabar atsiranda gudruolių, nebenorinčių dramatur 
gų pripažinti tikrais rašytojais. Sako, esą, visokias pjeses 
be paties autoriaus dabar kaip kolektynes dainas kurią rėži 
sieriaį ir aktoriai, ir šiaip teatro žinovai. Iš autoriaus teks 
to, esą, po tokios kūrybos nieko nelieką. Bet tai netiesa!
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Kiekvienu atveju autoriui lieka tai, kas visų svarbiausia, 
jo pavardė, autorinis nonoraras, o kai kada net ir pjesės pa 
vadinimas. To negalima pamiršti). Vaclovas Mėlynaitis 
buvo parašęs tikrą, didelę pjesę ir saviveiklinį kūrinį. Tie 
kūriniai, kaip geraširdės laumės, atnešė jam atitinkamą 
garbę (jos, beje, mes nesvėrėme) ir nuosavą „Volgą“ — tą 
slapčiausią ir augščiausią daugelio brolių svajonę.

PAS RAŠYTOJĄ MĖLYNAITĮ

Vaclovą Mėlynaitį svečiai rado bevaikščiojantį po erd 
vų kolūkiečio sodybos kiemą. Spalvinga pižama apsiren 
gęs, susinėręs ant užpakalio rankas, jis žingsniavo lėtai, su 
sikaupęs, matyti, stipriai ir atsargiai nešiodamas savo įkvė 
pimą. Bet, pamatęs svečius, jis tą Įkvėpimą sudraudė ir iš 
karto pradėjo maloniai šypsotis.

Jaunasis Bačiulis pristatė rašytojui valdybos viršinin 
ką, trumpai nupasakojo jo padėtį ir nuopelnus, o Jonas Bil 
džius be ilgų Įžangų prisipažino turįs tam tikrų literatūri 
nių ketinimų. Kontaktas buvo nustatytas. Beliko pasirū 
pinti tik apskritu stalu, reikalingu tokiems susitikimams.

Vaclovas Mėlynaitis jau buvo beiŠstumęs iš kolūkie 
čio klojimo savo „Volgą“, bet valdybos viršininkas griež 
tai pasipriešino. Jis iškilmingai įbruko savo šoferiui šimti 
nę ir paprašė jaunąjį inžinierių, kad pavažiuotų iki arti 
miausios krautuvės.

Likę vienu du, viršininkas ir Rašytojas įsikūrė atvira 
me priebutyje. Rimta kalba prasidėjo nuo puikaus šio va 
saros oro ir nuo gero derliaus. Abu pašnekovai stengėsi 
pralenkti vienas kitą žemės ūkio ekonomikos išmanymu, ir 
abu galų gale įsitikino, kad tiek vienas, tiek ir kitas yra ne 
pralenkiami.

Tada valdybos viršininkas kardinaliai pakeitė savo psi 
chinės atakos kryptį. Jis prisipažino kalbėsiąs atvirai ir 
tuoj pat pareiškė, begalinį apgailestavimą, kad štai šios 
nuostabios vasaros kvapo ir spalvų jis, deja, dar visai nepa 
jutęs mūsų literatūroje, kad rašytojai vis dar tebesą atitrū 
kę nuo gyvenimo ir nežiną, kas svarbiausio jame vyksta.

Bet Vaclovas Mėlynaitis ir šį neatremiamą priekaištą 
atrėmė visai nesunkiai. Faktų ir skaičių kalba jis paaiškino 
viršininkui, kiek rašytojų šią vasarą gavo kūrybines ko 
mandiruotes, kur kas sėdi ir ką rašąs. Naujos knygos esan 
čios ne blynai, — jų lengvai neiškepsi. Bus daugiau.
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Baltica Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000 »
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt. | 

Ižd. E. Gnganavičiūtė RA 7-4097. «
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. g

Mosklo - Technikos naujienos
ELEKTRONINIS ŠIRDIES 

IMPULSATORIUS
Elektrinika vis plačiau pritai 

koma ir medicinoje.
Pastaruoju mtau medicininė 

je praktikoje mėginama šit 
dies darbą stimuliuoti elektri 
niais impulsais, kai ji dėl ku 
rių nors priežasčių staiga nu 
traukia savo veiklą arba jos 
susitraukimai tampa katastro 
fiškai reti, netaisyklingi. Eida 
mi per širdį, ritmingi elektri 
niai impulsai verčia ją susi 
traukti ir tuo būdu organizme 

slaikoma kraujo apytaka tol, 
koI atsikuria sevaiminė taisyk 
linga širdies veikla.

Širdies darbui stimuliuoti ei 
lė firmų gamina įvairius apara 
tus. Nėra vienos nuomonės ir 
impulsų pločio bei stiprumo, o 
taip pat jų formos klausimu. 
Įvairių sistemų aparatų suku 
riamų impulsu plotis nevieno 
das: 1,5 — 60 milisekundžių. 
Kai elektrodai priglaudžiami 
tiesiog prie širdies, naudoja 
ma iki 4 V įtampa, o 25—150 
V, kai elektrodai dedami ant 
krūtinės, širdies plote. Impul 
so srovės dydį įvairūs autoriai 
nurodo gana skirtingą: 10— 
200 mA. Impulsų dažnumas ga 
ii būti keičiamas nuo 30 iki 
180 per minutę.

Minėti aparatai labai svar 
būs chirurgijoje, ypač širdies 
chirurgijoje, o taip pat stebint 
įvairius ligonių širdies ritmo 
sutrikimus vidaus ligų kliniko 
je. Širdies stimuliatorius gali 
būti perspektyvus įvairiais at 
vėjais ir kitose medicinos spe 
cialybėse.

TECHNOLOGIJA DIRBTI 
NIAM KAILIUI 

gaminti iš sintetinių pluoštų 
lavsano ir anido paruošė Cent 
rinės tekstilės laboratorijos 
darbuotojas H. Rešeliauskas 
ir Kauno pliušo - šilko kombi 
nato inžinieriai V. Gailiūnas ir 
V.- Narkevičius. Naujasis kai 
lis labai panašus į Sibiro vove 
rėš kailiuką.

BIČIŲ PIENAS PAILGINA 
GYVENIMĄ

Nuo neatmenamų laikų reiš 
kiasi nenumaldomas žmogaus 
troškimas amžinai gyventi. 
Tai atsispindi mituose, padavi 
muose, įvairių šalių tautosako 
se.

Gilinantis į organizmų am 
žiaus prailginimą, pirmiausia 
tenka jieškoti galimų tam pa 
vyzdžių pačioje gamtoje.

Žinoma, kad iš to paties pa 
dėto apvaisinto bitės - motinos 
kiaušinėlio gali išsivystyti bi 
tė darbininkė arba bitė - moti 
na. Gali išsivystyti dvi bitės, 
skirtingos tiek morfologiniu, 
tiek fiziologiniu atžvilgiu. Tos 
skirtingos bitės išsivysto tik 
dėl to, kad jų lervas bitės mai 
tina skirtingu maistu. Lemia 
mą reikšmę turi bičių pienas. 
Tai sekretas kurį i.šskiria bi 
čių - darbininkių galvoje esan 
čios liaukos. Bitei - motinai už 
auginti skirta lerva kaip tik ir 
maitinama šiuo pienu. Tokia 
lerva labai greitai auga. Ir bi 
tė - motina paprastai gyvena 
4—5 m., tuo tarpu bitė darbi 
ninkė tegyvena iki 8 mėn. ir 
tai tik žiemos metu. Vasarą 
jos amžius būna žymiai trum 
pesnis. Be to, bitė -motina kiau 
šinėlių dėjimo metu per parą 
gali sudėti tiek kiaušinėlių, ku 
rių svoris du kartu didesnis už 
jos pačios svorį. Tokia produk 
cija taip pat paaiškinama šiuo 
vertingu maistu.

Bandymais įrodyta, kad kar 
vėms, ožkoms, triušiams, pe 
lems tik vieną kartą pridėjus 
i maistą bičių pieno, jų krau 
juje žymiai pagausėji hemoglo 
bino, eritrocitų. Baltosios ne 
lės, gavusios su maistu bičių 
pieno, gyveno vienu trečdaliu 
ilgiau už kontrolines. Taip 
pat žymiai ilgiau gyveno ir i.: 
ti eksperimentams panaudoti 
gyvūnai. Vištoms įšvirkštus 
po oda minėtojo bičių pieno, 
jų dėslumas žymiai padidėjo, 
o įšvirkštus šio pieno vištoms, 
nebegalinčioms kiaušinių dėti 

i dėl senumo, dėslumas atsinau

darbas
REDAKCIJA:

J. Kiznis 84—-04 95th Avė., 
Ozone Park 16, NewYork.

Tel. MI 2-4872
ADMINISTRACIJA:

V. Gervickas, 475 Riverdale 
Ave, Brooklyn 7, New York. 

Tel. HY 5-0533.
VISUOMENĖS MOKSLŲ, 

MENO IR LITERATŪROS 
ŽURNALAS

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

pažinti vienas numeris 
dovanai.

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

mis temomis straipsniai.
Numerio kaina 1 dol. Metinė 

prenumerata 3 dol., 
studentams 2 dol.

jino.
Šitos išdavos tiesiog apstui 

binančios. Tai neginčijamas 
įrodymas, kad yra tikrai gali 
mas dirbtinis amžiaus prailgi 
nimas.

LABAI TIKSLIAS IR 
SPARČIAS 

frezavimo stakles pradėjo iš 
leisti Vilniaus Spalio keturias 
dešimtmečio vardo staklių ga 
mykla. Jomis galima gaminti 
vos akimi įžiūrimus krumplia 
ratukus laikrodžių, prietaisų 
ir radiotechnikos pramonei. 
Staklės sveria 400 kg. Jų našu 
mas 6000 detalių per pamainą.

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.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

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

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-486G 
Montreal 2, P. Q., Canada.

| DO 6-8080 |

| Quincaillerie Jacob Hardware I
H REG’D. §

Specialybė: DOVANOS
H 7610 Central St. LaSalle. H

Verdun PO 6-5641 Jį
įi HICKSON GROCERY |

|ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
$ Pristatymas nemokamai X
§ 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas g

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS 

12.
Mes visi turime vienokį ar 

kitokį turtą ir užtai neturėtų 
būti keista, jog mes privalome 
palikti nurodymus, kaip tas 
turtas turčių būti padalomas.

Neretai mes daug ko atsisa 
kome, bandydami susikrauti 
sau turtelį, o tačiau po savo 
mirties jo paskirstymą palieka 
me kieno nors kito nuožiūrai.

Gal tai ir nebūtų taip jau 
blogas daiktas, jei valdžia, ku 
riai šią pareigą mes taip laisva 
vališkai perleidžiame, neturė 
tų griežtų dėsnių, kurie beveik 
niekad nesutampa su mūsų no 
rais.

Ir žinoma, negalėdami na 
mo pjaustyti į gabaliukus, tu 
rėjo jį parduot, nes reikėjo at 
siskaityti su giminėmis.

Vargšė moteriškė liko su 
šiek tiek grynų dolerių. Per 
maža naujam namui. Nei dar 
žo, nei nuomuotinų kambarių 
— tik maža dalis to gražaus vy 
relio sapno.

Bet daleiskime, jie turėtų 
vaikų. Ir šiuo atveju, žmona 
būtų gavusi tik dalį, o visa ki 
ta atitektų vaikams.

Žinoma, kol vaikai puikiai 
sugyvena su mama ir neturi 
savų rūpesčių, gal ir būtų gali

Pirmiausia
turint, valdžios nuomone, gali 
būti patogiausia viską perves 
ti į pinigus ir pradėti dalinimą.

Ir nenuostabu. Nes dažnai

testamento ne ma su jais susitarti.
Bet tegu tik akiplėšiškesnis 

ir vėl problema.
Tačiau kam gi jai iš viso 

reiktų skaitytis su vaikų dali

G. Jones ii A. Allan svarsto CBC radio vasarinę programą.

yra sunku padalinti namą į 
tris ar daugiau dalių. (Juk ne 
duosi kam nors porą kamba 
rių, kitam virtuvę, o trečiam 
kokią kitą namo dalį).

Paimkime pavyzdžiu senyvą 
pensininką. Gyvena jis su žmu 
nele iš pensijos, turi viena ki 
tą doleri banke, Šiek tiek gyvy 
bės draudimo ir galop vieną 
dieną numušta. (Savaime su 
prantama, nepalikęs jokio les 
tamento).

„Testamentais tiktai turtuo 
liai tesirūpina“ — jis sakyda 
vo. Po mano mirties žmonelė 
turės namą, galės kapstytis po 
daržą ir bėdos atveju, nuomo 
ti vieną kitą kambariuką!“

Tiktai po jo mirties vargšė 
žmonelė įsitkino, kaip josios 
vytelis smarkiai klydo.

Nes po visų išlaidų padengi 
mo, valdžia paskyrė jai tik da 
lį, o skirtumą, (kadangi jie ne 
turėjo vaikų) atidavė jo gimi 
nėms.

mis, jei vyro noras buvo viską 
tik jai vienai palikti?

Dargi daleiskime, jog jų vai 
kai buvo nepilnamečiai. Čia 
net dar blogiau. Nes mes jau 
susiduriame su teismo priežiū 
ra, kuri apart kitų komplikaci 
jų sudaro ir naujų išlaidų, ku 
rias, be abejo, parengia ta& 
pats palikimas.

Tokie maždaug yra įstaty 
mai ir jie yra būtini.

Mums belieka tik sudaryti 
savo testamentą, jei norime 
nurodyti kas ir kaip turi būti 
padaloma. Nes mes visi turime 
pilną teisę palikti savo nurody 
mus.

Ir, žinoma, jei mes tos tei 
sės atsisakome, valdžia neturi 
kitos išeities. Ji turi duoti sa 
vo nurodymus.

Quebec'o provincijoje ši pa 
dėtis yra dar komplikuotesnė, 
nes turto atžvilgiu kai kurie iš 
mūsų esame bendrininkai, kiti 
neprikausomi. (Angliškai: Co
mmunity of Property ir Sepa 

ELEKTRINĖ RAUMENŲ rate as to Property).
GIMNASTIKA Bet apie tai sekantį kartą.

PROF. JONUI ŠOPAUSKUI 
60 METŲ

Fiziologui - higienistui prof. 
Jonui Šopauskui šiemet suka 
ko 60 metų. Medicinos moks 
lūs baigė 1929 metais Lietu 
vos unverstete. Pasižymėjo 
moksle, buvo pakviestas dirbti 
universitete. Žinias gilino Pa 
ryžiuje ir Stockholme. 1936 
m. Šopauskui pripažintas me 
dicinos mokslo doktaro laips 
nis, 1941 m. profesoriaus ti 
tūlas. Yra parašęs 54 savo spe 
cialybės mokslinius darbus.

® Šių metų pradžioje Kybar
tų skardos gaminių gamyba iš 
Čekoslovakijos firmos „Ško 
da“ gavo kilnojamą 125 kVA 
elektros stotį, kuri tinka dar 
bui lauko sąygomis. Stotis jau 
išbandyta ir eksplotuojama. To 
kią pat elektros stotį gavo ir 
Rokiškio žemės ūkio mašinų 
gamykla.

VITAMINAS APSAUGO 
NUO TRIUKŠMO

Japonų tyrinėtojai nustatė, 
kad avižų dribsniuose, lęšiuo 
se, apelsinuose, piene, morko 
se, kiaušinio trynyje esantis 
vitaminos BĮ, gerai veikiąs 
pervargimo atvejais, yra prieš 
nuodis nuo triukšmo.

Mokslininkai tvirtina, kad 
didžiųjų miestų gyventojų per 
didelis nervų įtempimas iš es 
mės paaiškinamas miesto triu 
kšmu, o tai susiję su dideliu 
trūkumu organizme vitamino 
BĮ. Mokslininkai nustatė, kad 
trūkstant šio vitamino, orga 
nizme atsiranda reiškiniai, bū 
dingi žmonėms, daug laiko pra 
leidžiantiems labai triukšmin 
goję aplinkoje. Tai irzlumas, 
širdies mušimas, nemiga, stigę 
bėjimo dirbti fizinį darbą, lais 
vai išreikšti mintis praradimas 
ir pan. Žmogui per parą rei 
kia 1—2 miligramų vitanfBl.

Kartais po ligų kai kurie 
žmogaus raumenys neveikia, 
tai yra, jie negali savistoviai su 
sitraukti. Medicininė praktika 
parodė, kad tai galima pašalin 
ti panaudojant elektros srovę. 
Stačiai keičiant srovės stipru 
mą, dirginama nervų sistema 
ir tuo pačiu verčiamas susi 
traukti atitinkamas raumuo.
Ritmiškas raumenų dirgini 
mas elektros srove vadinamas 
elektrine gimnastika. Pasta

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR I 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

siuvėjas! 
AUGŠTOS KOKYBĖS | 
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS į 
i 

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

ruoju metu ši gimnastika tai 
koma net vidaus organų rau 
menims mankštinti.

ĮDOMŪS DUOMENYS
Grupė Lovelio observatori 

jos astronomų atliko įdomius 
bandymus. Jie nustatė, kad 
Saulė dabar spinduliuoja 
dviem procentais ryškesnę 
šviesą, negu ją spinduliuoda 
vo prieš penkis metus. Tačiau 
temperatūra ir spinduliuojamos 
šilminės energijos kiekis nepa 
didėjo. Mokslininkai galvoja, 
kad toks Saulės ryškumo padi 
dėjimas yra periodinio pobū 
džio. Tam tikram laikui pra 
ėjus, jis gali sumažėti.

Amerikos mokslininkai ryš 
kumui nustatyti panaudojo 
Saulės spindulius, atspindėtus 
nuo Urano ir Neptūno plane 
tų.

® Gargžduose statoma silikati 
nių plytų gamykla.

— Gaitskell pasisakė už At 
lanto valstybių vienybę.

Na, o iki to laiko, gal susi 
sieksime su savo advokatais, 
notarais bei kitokiais teisiniais 
patarėjais ir sutvarkysime tą 
taip svarbų reikalą.

Tad iki sekančio karto!

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS 

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo čeena 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš Česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade 

ti. Jūs ištikrųjų būsite
patenkinti taip padarę.

t|DE IUXF DRY CLEANERS
117-—6th AVENUE, LACHINE I

M E 7- 6 72 7 Sav. P. RUTKAUSKAS
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KANADIŠKAS GYVENIMO BODAS? NE. AČIŪ...

Įvairūs siuntiniai
l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspr” 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš K a n ados:
Siunčiame zx.,n iviufii Jūsų sudarytus ir apdraus 
paprastu ir O ličio L U tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI;
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TA «DA 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. Ob 3-5315 

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

MAIRONIO VARDO LIETUVIŲ GIMNAZIJOS BUVU 
S1Ų MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo 3—5 d., Darbo 
Dienos savaitgalį, Čikogoje 
šaukiamas buvusių Braunšvei 
go - Watenstedto Maironio var 
do gimnazijos mokytojų ir mo 
kinių suvažiavimas tikslu pami 
nėti 15 m. nuo tos gimnazijos 
įsikūrimo ir 10 metų nuo jos 
užsidarymo sukaktį.

Gimnaziją per 6 mokslo me 
tus lankė apie 300 mokinių; jo 
je dirbo 18 nuolatinių moky 
tojų; ji išleido per 30 abiturien 
tų. Nemaža buvusių mokytojų 
ir mokinių dalis dabar gyvena 
Čikagoje. Kai kuriems palai 
įkius per 10 metų nenutrūksta 
mus ryšius, kilo mintis sušauk 
ti senų kolegų bei draugų šuva 
žiavimą. Kai šitam rastas gana 
gyvas pritarimas, buvo sudary 
tas suvažiavimui ruošti komi 
tetas Čikagoje. Komitetą suda 
ro: R. Apyrubytė-Vaitkevičic 
nė — pirm., inž. A. Rimas ir 
E. Kaminskas ■— vicep., L. Dru 
žiauskaitė - Jankūnienė—sek., 
A. Rupkalvis — ižd., pulk. J. 
Švedas ir Stankevičius — span 
dos ir propagandos reikalams.

Suvažiavimo programoje nu 
matyta: iškilmingos pamaldos, 
aktas ir vaišės - pasilinksmini 
mas. Jau gauta Dariaus - Girė 
no legionierių salė.

Kviečiame visus Kanadoje

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978
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Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras
62 Richmond St. West 

. (Kamp. Bay ir Richmond) 
Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585 

K -XX"— "-n

A. E. McKAGIIeI
Barrister and Solicitor s 
Advokatas ir Notaras $ 

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario, f

gyvenančius buvusius tos gim 
nazijos mokytojus ir mokinius 
registruotis suvažiaviman, ku 
ris turės būti tikrai įdomus ir 
reikšmingas.

Registracijos laikas iki lie 
pos 15 d. Mokestis $ 10,00 as 
menini. Registruotis adrisu: R. 
Vaitkevičienė, 2113 So. 49-th 
Court, Cicero 50, III. U. S. A. 
Smulkesnių apie suvažiavimą 
informacijų gali suteikti Č. S< 
kevičius, 40.Burrows Ave., Is 
linkton, Ont. Tel. BE 3-7321.

Ta pačia proga pranešama, 
kad suvažiavime dalyvaujan 
tiems buvusio Švyturio tunto 
skautams-tėms yra numatoma 
įdomi iškyla. Č. S.

REIK PAGALVOT
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.

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Tokiu pavadinimu buvo įdė 
tas ,,The Globe and Mail“ laiš 
kų skyriuje lenko S. Matuzyns 
ki straipsnis, kuris gali būti 
įdomus ir mums, lietuviams; to 
dėl aš čia jį ištisai atpasakosiu •

„Daug kartų aš skaičiau jū 
su laiškuose, kad naujieji atei 
viai turėtų „prrsitaikyti prie 
mūsų gyvenimo būdo“. Aš 
kaip naujas ateivis Kanadoje, 
norėčiau paklausti tų , kurie
vertina kanadišką gyvenimą,— 
koks gi jis yra? Aš jūsų gyve 
nime nerandu nieko gražaus, 
kad būtų verta jį sekti.

Ar galime mes, pav., kaip 
daugelis kanadiečių daro, au 
koti savo brangų laiką žicpsant
1 kvailus televizijos seansus, 
kur žudynės, erotika, brutualu 
mas ir pinigai vra vienintelis 
dvasios penas. Ar gaiime mes 
toleruoti mūsų vaikų auklėji 
mą tokiose sąlygose. Ar gali 
me jiems leisti savistoviai „gy 
venti“ esant 13 metų amžiaus. 
Ar turime eiti į „kultūros cent 
rus“, vad. burlesque, kur mer 
ginos mūsų džiaugsmui rodytų 
užpakalius, o mes šauktume: 
Puiku! Malonu!

Kur yra žaidimo aikštės ma 
žiesiems? Jie žaidžia purvinuo 
se kiemuose be priežiūros. Tie 
sa, Jūs esate sportiškai nusitei 
kę, bet jūsų sportas yra tik te 
levizijoj ir vieną syk į metus 
Maplė Leaf Gardens. Pašiūrė 
kite į jūsų spaudą. Tik vienas 
rimtesnis laikraštis „The Glo 
be and Mail“, bet kiek žmonių 
iš Kanados 17 mil. gyventojų 
jame reiškia savo nuomonę? 
Jeigu komikų ir sporto pusią 
pių jame nebūtų, aš esu tikras, 
kad jo būtų parduota tik 50%.

Aš dirbu fabrike su kitais 
80 žmonių ir bent pusė jų per 
ka tą laikraštį, bet jį skaito tik
2 lenkai, 1 lietuvis ir 1 vokie 
tis, o visi kiti tik pažiūri į kro 
nikos, sporto puslapius, ir vis 
kas.

Dėl jūsų socialinio gyveni 
mo, galiu pasakyti tiek. Aš šia 
me krašte gyvenu jau 5 metus, 
bet neturiu nei vieno kanadie 
čio draugo: Kai aš gyvenau 
Prancūzijoje, aš turėjau ten 
šimtus draugų. Ten draugus 
įgyjate per kelias minutes. Čia 
kanadiečiai naują žmogų verti 
na taip: „Ką aš iš jo galėčiau 
gauti“. Vokiečiai buvo mano 
tautos priešai, bet iš jų tarpo 
aš turiu gerų draugų.

Kai kas stebisi, kodėl italai 
taip sunkiai duodasi asimiliuo 
jami.

Ar jūs manote, kad tauta su 
tūkstančiu ir daugiau metų 
kultūros gali jungtis į bend 
ruomenę, kurios karalius yra 
doleris.

Aš neseniai skaičiau, kad iš 
tautinių mažumų lenkai grei 
čiausiai asimiliuojasi. Bet ko 
kie lenkai? Iš prieškarinės Ry 
tų Lenkijos atvykę, suvargę ir 
visko nustoję. Gal būt. Bet len 
kai, atvykę iš „komunistinės 
vergijos“ yra gerai išmokslin

PAJIESKOJIMAI
— Adomas Kazlauskas, apie 

60 metų amžiaus, išvykęs Ar 
gentinon, jieškomas sūnaus 
Lietuvoje.

Prašoma atsiliepti: Juzė Vaš 
kienė, 305 Westminster Ave,, 
Montreal West, P. Q.

* *
— Jonas Gustaitis įieško 

Prano Milkerio, 1948 metais iš 
Danijos išvykusio į Kanadą. 
Yra labai svarbus reikalas. Pr. 
Milkeris arba jį žinantieji, ma 
loniai prašomi atsiliepti adre 
su: Jonas Gustaitis, 12 Arthur 
Street, Gloucester, England.

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.

ti ir turi daug žmoniškos ver 
tybės. Daugelis jų nusivylę Ka 
nados gyvenimu. Tiesa, laši 
nių ir „pajų“ čia daug yra, bet 
to neužtenka kultūringo žmo 
gaus gyvenimui.

Jūsų literatūra? Kur yra jū 
su poetai ir rašytojai? Jie par 
davė savo talentą biznio reika 
lams. Kitaip jie mirtų iš bado, 
jūs visi esate „chemiškai išva 
lyti“ nuo žmoniškos koncepci
jos ir idėjų.

Jūsų spauda ir radio — TV. 
yra nelyginant kinietiška kan 
kine — „lašas po lašo ant gal 
vos: „Pirkite tą, pirkite tą“. 
Dėl to aš suku į Europos sto 
tis, kur aš randu geresnę mu 
ziką.

Pažiūrėkite į Jūsų tramva 
jus. Penkiasdešimt žmonių su 
lipa ir susėda, bet vienas ki 
tam nei žodžio neprataria. Jie 
sėdi, kaip mumijos, jų protai 
užmigę. Palygink juos su Eu 
ropos žmonėmis, kurie tuojau 
randą ir kalbą ir juoką. Jie 
draugiški ir nuoširdūs.

Bet iš jūsų nieko kito negir 
dėsit kalbant, kaip apie auto 
mašiną ir hockey žaidimą.

Aš esu tikras, kad 20% Ka 
nados jaunimo nežino kas yra 
jų Ministeris Pirmininkas. Tai 
gi, brangūs draugai kanadie 
čiai, ar jūs norite, kad mes 
primtume tokį „gyvenimo bū 
dą“. P. L.
„NAUJA TEORIJA” APIE 

GEDIMINO PILĮ.
„Vienybe“ ir „Nepriklauso 

ra Lietuva” paskelbė architek 
to Varno įspūdžius, kuriuose 
šalę kitų tvirtinama, kad „Lie 
tuvos architektai ir archeolo 
gai turi naują teoriją, būtent, 
kad dabartinis Gedimino pilies 
bokštas yra statytas Vytauto 
Didžiojo laikais...” Dėl šito rei 
kia pastebėti, kad dabartiniai 
Lietuvos mokslininkai ir rašy 
tojai kiekviena proga „linijos“ 
išlaikymui pažymi, koks buvo 
„buržuazinio mokslo“ atsiūki 
mas ir kokia „tarybinio moks
lo” pažanga: nauji atradimai, 
naujos teorijos.

Niekados joks specialistas 
nėra tvirtinęs, kad Gedimino 
kalno pilies bokštas buvo staty 
tas Gedimino! Jau 1929 m. 
prof. J. Kloso Vilniaus vadove 
aiškiai pasakyta, kad griuvę 
šiai matomi ant pilies kalno ir 
jos bokštas yra liekanos Vytau 
to po 1419 m. gaisro statytos 
pilies. 1930 m. Vilniaus vaiva 
dijos konservatorius prof. St. 
Lorentzas (dabar profesorius 
Varšuvoje) ir 1938 m. konser 
vatorius W. Bortnowskis iš 
spausdino du plačius komunika 
tus apie Vilniaus Gedimino 
Kalno pilies konservaciją, ku 
rios teisingam pavedimui buvo 
padaryti nuodugnūs pilies mū 
rų tyrinėjimoi. Jie įrodė, kad 
didžioji pilies mūro liekanų da 
lis, jų tarpe ii' bokštas, savo 
technika ir formomis yra Vy 
tauto epochos. Tos pačios nuo 
monės buvo žinomas lietuvių 
šitos srities specialistas prof.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

MES JUMS MOKAME 
8% arba 10% 

palūkanų už metus, 
apskaičiuojamų menesiais — už mūsų 

GARANTUOTUS INVESTACIJŲ PAŽYMĖJIMUS. 
Prašykite laišku arba telefonu nemokamos brošiūros, 

be jokių įsipareigojimų.
ROBSON - STEWART LTD.

Suite 918, 2 Carlton St., Toronto 2, Ont., EM 3-8271

KANADOS LIETUVIAI BOLŠEVIKAI MINI LIETU 
VOS OKUPACIJOS SUKAKTUVES

Anksčiau, prieš 20 metų Ka 
nadoje gyveną lietuviai bolševi 
kai minėdavo drauge su kitais 
lietuviais ir drauge su visa Lie 
tuva Vasario 16 dieną kaip Lie 
tuvos išsilaisvinimo iš Rusijos 
okupacijos ir Lietuvos neprik 
lausomybės dieną.

Bet po 1940 metų birželio 15 
dienos, kai Lietuva tos pat Ru 
sijos buvo okupuota, nustojo 
minėję Lietuvos nepriklauso 
mybės dieną ir dabar mini Lie 
tuvos okupacijos ir pavergimo 
dieną, pripažindami rusiškąją 
Lietuvos okupaciją.

Šiemet, suėjus 20-čiai metu 
nuo Rusijos raudonosios armi 
jos įsiveržimo į Lietuvą ir tęsi 
mu Lietuvos okupacijos, — 
Kanadoje gyveną lietuviai boi 

dr. J. Puzinas plačiai Gedimi 
no Kalno pilį aprašęs jau „Lie 
tuviškojoje Encikopedijoje“ 
VIII tome išleistame Kaune 
1940 m. pavasarį. Ne paslaptis, 
kad „Gedimino Kalnas“ ar
„Gedimino Pilis“ tėra legendi 
niai ir populiarūs šio paminklo 
vardai, bet šie vardai turi seną 
tradiciją, tad nėra prasmės 
juos iš literatūros šalinti, ypač 
kai Gediminas ištikrųjų Vii 
niaus istorijoje turėjo lemia 
mos reikšmės. Bet kad mato 
mieji Vilniaus augštosios pilies 
mūrai ir bokštas yra statyti Vy 
tauto, ne Gedimino, yra jokia 
„nauja teorija“, o seniai žino 
mas faktas. C. C. 

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,
vaikams ir jaunimui. 

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) ............................................................... $ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ..............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 ..................................................................7.00
1960 metų KALENDORIUS ...............................................0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 1.00 
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................. 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ................................................................ 1.25
Dr. K. Gudaitis. LIETUVIAI EVANGELIKAI ............5.00
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi......................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ................... 3.
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................. 5.5u
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................. 6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom....................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .....................  1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................... $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ..... 2.50 
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................. 1
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................• •..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .............................0,7S
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................   $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................ $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALT J IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q„ Canada.

ševikai ypatingu atsidėjimu rū 
pinasi paminėti 20-ties metų 
Lietuvos okupacijos sukaktu 
ves. Tačiau, kažkaip nejauku 
jiems minėti okupaciją ir 
džiauktis lietuvių tautos paver 
girnų, niekinimu ir naikinimu. 
Todėl jie tą „minėjimą“ daro 
įvairiai pridengdami. Montrea 
lio bolševikai bei rusiškosios 
Lietuvos okupacijos šalininkp' 
buvo susimetę viename ūkyj 
už miesto, o Toronto bolševi 
kai — Lietuvos pavergimo su 
kaktuves mnėjo praeitą savai 
tę, pridengę „Liaudies Balso“ 
pikniku.

Šis laikraštis pranešė, kad 
vadinamoji „Kanados lietuvių 
literatūrinė draugija“ (sutium 
pintai KLLD) išsiuntinėjo sky
riams aplinkraštį, kuriuo reko 
menduoja į sukaktuves siųsti į 
Lietuvą po 3 „delegatus“.

PABALTIEČIŲ TRAGED...
Atkelta iš 3-čio psl.

1. CBE Radio Station, Se
eurity Bldg. Windsor, On' 
rio.

2. Director of Radio Net 
work Programing, CBC, 354 
Jarvis Street, Toronto, Onta 
rio.

Toki padėkos laiškai pagei 
daujami ne tik iš lietuvių - ka 
nadiečių, bet ir iš JAV gyve 
nančių. Ir juo geriau, jeigu su 
padėkos laiškais ateitų organi 
zacijos, nes jų balsas turėtų 
daug didesnę moralinę jėgą.
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HAMILTON
JAUNIMO MOKSLŲ LA! MĖJIMO DIENOS

WELLAND, Ont
JONINĖMS WELLA NDE PRAĖJUS

Toks dabar yra laikas, kad 
jaunimas tai vienur, tai kitur 
baigia mokslus — sau kuria 
ateitį ir tėvams padaro didelį 
malonumą bei pasitenkinimą. 
Ir visi tautiečiai džiaugiasi, nes 
jų tautos jaunimo gretos pra 
turtėja žiniomis ir specialybė 
mis.

Štai kaikurie jų:

Violeta Meškauskaitė, Ha 
miltono visuomenininkų dūk 
ra, pabaigė Loretos akademiją, 
kuri Hamiltone turi gerą var 
dą. Meškauskaitė susipratusi 
lietuvaitė ir veikli visuomeni 
škuose baruose. V. Meškaus 
kaitė ruošiasi studijuoti chemi 
ą.

Audronė Žemaitytė taip pat 
baigė tą pačią Loreto akademi

«

A. L J O D Ž I U S, B. L., | 

A Vienasis Notaras
(Notary Public)

v Advokatas iš Lietuvos.
v Namų, žemės ar bet kurio '' 
a biznio pirkimo-pardavimo '' 
X dokumentų sudarymas ir
X visi kiti notariniai reikalai. $ 
» Teisiniai patarnavimai.
© Morgičiai. X

įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928. £

g 20 King Street East, 
g Hamilton. $

: TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T ALK A” § 

: Išduodamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš l°'o :: 
: iki 50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe | 

apdrausta.
: Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais H 

9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. H 
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. «

LONDON. Ont.
PAMINĖTA LIŪD

Londono lietuviai, latviai ir 
estai VI. 14. įspūdingai pami 
nėjo 1941 m. masinių pabaltie 
čių trėmimų dienas. Victoria 
parke, prie karių - kai žygių 
paminklo buvo padėtas gėlių 
vainikas, kurį atnešė tautiniais 
rūbais pasirėdžiusį lietuvaitė, 
latvių ir estų atstovų lydima. 
Latvis, profesorius A. Dreima 
nis, jau kelinti metai sėkmin 
gai dėstąs geologiją Londono 
Universitete, pasakė reikšmių 
gą kalbą.

Iš Victoria parko visi susi 
rinkusieji nužygiavo į YMCA 
salę, kur buvo pademonstruo 
tas Vengrijos 1956 m. sukili 
mo fillmas.Tai labai vaizdingas,, 
dokumentalus, kruvinas ir 
daug nekaltų aukų pareikala 
vęs, bet istorinis faktas prieš 
pavergėjų — rusų komunizmą. 
Šio filmo vaizdai iš sukilusio 
Budapešto buvo suderinti ir 
paruošti demonstravimui Ang 
lijoj, Londone. Vieną filmo ko 
pijų gavo vengrų studentą’ 
New Yorke. Iš New Yorko fil 
mas atkeliavo į Kanadą, Londo 
na ir čia pirmą kartą visoje Ka 
nadoje buvo rodytas minėta 
me pabaltiečių susitelkime. Fd 
mas giliai visus paveikė. Rei 
kia manyti, kad dar didesnį 
įspūdį tai padarys kanadie 
čiams.

Visos pabaltiečių Iškilmės 
prie paminklo ir dalis Vengri 
jos sukilimo filmo buvo Londo 
no CFPL nufilmuotas ir kita 
dieną (VI. 15) perduotas per 
televizijos stoties 10 canalą. 

ją, kuri yra vidurinė mokykla, 
kaip gimnazija. A. Žemaitytė 
taip pat tęs mokslus augštojo 
je mokykloje.

Romas Mureika Kennebunk 
porte pabaigė pranciškonų ve 
damą gimnaziją. Absolventas 
R. Mureika toliau ruošiasi stu 
dijuoti matematiką. Jis gali pa 
sidžiaugti gimnazijos baigimu, 
nes lietuvių gimnazijoje mate 
matika žymiai augščiau pasta 
tyta, negu Amerikos High scho 
oi.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Hamiltono būreliai Vasario 
16 gimnazijai remti išsiuntė 
468 dolerius, būrelių narių su 
aukotus už pusę metų. Kažin, 
ar kitų kolonijų lietuviai pana 
šiai šią gimnaziją remia?

NAUJI LIETUVIŲ NAMŲ 
NARIAI:

Stasys Gudaitis iš Niagaros, 
pasižadėjęs pirkti šėrų už 500 
dol. Vladas Bagdonas iš Sel 
kirk, Ont. įnešė 100 dol.

Sukaktuvinis LN balius da 
vė 342.33 dol. gryno pelno. Se 
kantis LN balius bus lapkričio 
5 d. toje pačioje salėje.

Šeštadieninei mokyklai mo 
kslo metų užbaigimo proga L. 
N. paskyrė 50 dol.

Liet. Namai gavo pasiūlymą 
išnuomoti kino salę už 600 dol. 
mėnesiui.

NOJI SUKAKTIS

Taip pat susirinkusieji sūdė 
jo aukų šiuo metu jau besioai 
giantiems „Pabėgėlių Me 
tams“, t. y. tėvynių netekusie 
ms žmonėms.

TAUTIETĖS NELAIMĖ
VI. 16 vėlai vakare grįžda 

ma namo Antanina Žemaitie 
nė, gyv. 149 Brisbin St., Lon 
don, Ont., dideliu greičiu pra 
važiuojančio automobilio buvo 
sunkiai sužeista. Automobilio 
vairuotojas nesustojo — pabė 
go. Policija jo jieško.

Nuvežus A. Žemaitienę į 
Victoria ligininę paaiškėjo, 
kad jai įskeltas galvos kiaušas 
ir net dviejose vietose sulaužy 
ta dešinė koja. Ligonė pamažu 
taisosi, guli 8-tame augšte, 
832 kambaryje. Ją atlankiusio 
ms pareiškė: „Džiaugiuosiu, 
kad išlikau gyva, o ypač gerai, 
kad su manim iš paskos ėjęs 
sūnus buvo nepaliestas“.

Linkėtina sužeistąja! kuo 
greičiau pasveikti. ..L. E-tas.

VESTUVĖS 
TAUTIŠKAM FONE

Šiais metais Londone lietu 
viškos šeimos kuriasi viena po 
kitos. Šį kartą: Algimantas Ei 
mantas su Birute Kristna Rat 
kevičiūte V. 21. sumainė žie 
dus gražiojoj Šv. Petro Kated 
roję. Jungtuvių apeigas atliko 
kun. J. Danielius, jų metu solo 
giedojo Danutė Švilpaitė. Ves 
tuvės — nedažnos savo grožiu 
ir retos savo stiliumi: visos pa 
mergės, kaip jaunajai — taut.

ATSTOVAI!
Atsakykite j 3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:

1) AR JŪS DALYVAUJATE SIUNTINIŲ 
BIZNYJE?

2) AR JŪS ESATE PAJĖGŪS UŠDIRBTI 
DIDELIUS PINIGUS?

3) AR JŪS ESATE PATENKINTI 
DABARTINIU SAVO DARBU?

Jeigu jūsų atsakymai i pirmuosius du klausimus yra 
TAIP, o i trečiąjį NE, tai jūs kaip tik tiktumėte per mus 
uždirbti DIDELIUS PINIGUS.

Mes turime jau seną ir gerai tvarkomą SIUNTINIŲ 
BIZNĮ, ir mūsų kainos yra pačios pigiausios visame pašau 
lyje. Mes jieškome darbščių ir iniciatyvos turinčių žmonių.

Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTINIŲ BIZNY 
JE, bet turite gerų ryšių su PABALTIEČIŲ TAUTYBĖ 
MIS, UKRAINIEČIAIS, RUSAIS, ARMĖNAIS ir kt., 
tai mes jums atsakysime į

3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS
1) MES JUMS SUORGANIZUOSIME 

SIUNTINIŲ BIZNI
2) MES JUMS SUDARYSIME PROGA 

UŽDIRBTI DIDELIUS PINIGUS
3,-; MES JŪSŲ DARBĄ PADARYSIME VER 

‘ TINGU, TEIKDAMI VISOKERIOPĄ SAVO
PARAMĄ.

NEPRALEISKITE ŠITOKIOS PROGOS!
Tuojau parašykite mums, paprašydami smulkesnių žinių. 
Visas susirašinėjimas bus laikomas griežtai SLAPTAI.

Lietuvių Prekybos Bendrovė,
341, Ladbroke Grove, London, W. 10, England.

šokių administratorei ir tinka, 
buvo taut, šokių šokėjos ir 
jungtuvių eisenoje jos dalyva 
vo apsirengusios tautiniais rū 
bais, o vietoj Įprastų gėlių nešė 
si po puokštę, meniškai suda 
rytų iš rugiagėlių ir rugių var 
pų. Jų net keturios: Danutė Ju 
dickienė - Ratkevičiūtė, Vida 
Čegytė, Nijolė Mačytė ir Gra 
žiną Rušinskaitė. Tautiškas 
vestuvių stilius derinosi su jau 
nųjų lietuviškais užsimojimais. 
Kai lietuviškos tradicijos su 
kiekvienais praeinančiais me 
tais vis daugiau nyksta iš mū 
sų gyvenimo, užleisdamos sa 
vo vietą gyvenamojo krašto pa 
pročįams, tai matyti jungtu 
vių eisenoje tautinius rūbus ir 
rugiagėles su rugių varpomis 
buvo tikrai miela lietuviškai šir 
džiai. Pabroliai: Pranas Judic 
kas, Liudas Matukas, Antanas 
Matukas jr. ir Valdas Ordas.

Iškiminga puota įvyko Ad 
ministration Building salėje, 
Queen's prk., dalyvaujant 125 
svečiams. Jaunuosius sveikino; 
raštu kun. J. Danielius, o žo 
džiu — jų artimieji ir organi 
zacijų atstovai. Kartu buvo pa 
gerbti ir jaunosios tėveliai, šį 
pavasarį švenčia 25 metų vedy 
binę sukaktį. Ratkevičiai ture 
jo dvi dukras, jos abi ištekėjo 
šiais metais, abiem jie iškėlė 
šaunias vestuves ir patys at 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

A. NORKELIŪNAS
© , . ©Commissioner of the Superior Court of Montreal ©

MONTREAL ENTERPRISES REG*D. |

Š VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
$ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotiquc) x

b Montreal 36, Que. Tel. RAvmond 7-3120.

| BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale, t

I įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, f 
į Jnmliarija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. Į

| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM į
X Lietuviu Prekybos B-vė., Anglija. \
Y ‘ £
J, Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675
v 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.
X £
£ SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. |

šventė sidabrinį jubilėjų.
Jaunasis — Algimantas, Le 

onardo ir Jadvygos Eimantų 
vienturtis sūnus, studentas, tu 
ris dar vienus metus studijuo 
ti Vakarų Ontario Universite 
te. Jis beveik visų čia veikiar. 
čių organizacijų aktyvus na 
rys. Jo tėvelis — organizuotos 
veiklos Londone pionierius, 
šeštadieninės mokyklos vede 
jas ir ir jaunimo premijos sen 
jorų klasėje 1960 m. laimėto 
jas.

Jaunoji, Onos - Sofijos ir 
Andriaus Ratkevičių dukra, 
visų organizacijų darbščioji 
narė: Bendr. apyl. v-bos sek 
letorė, skaučių draugininke, 
taut, šokių administratorė, pa 
vyzdinga LL choro choristė ir 
tt. Ji laimėjo ir 1960 m. jauni 
mo premiją junjorų klasėje. 
Kanadoje baigusi gimnaziją ir 
Business Colege, 1959 m. ru 
denį pradėjo lankyti paskaitas 
Vakarų Ontario universitete. 
Kartu ji dirba kanadiškoje fir 
moję sekretore.

Jaunosios tėveliai — nuošir 
dūs lietuviškos veiklos talki 
ninkai.

Jaunieji Eimantai, tegul Jū 
sų ateities kelias būna tas 
pats, kaip ir ligi šiol: vedąs į 
Nepriklausomą Lietuvą, pa 
grįstas darbu ir meile savo tau 
tai! D. E.

Pirmiausia norime padėkoti 
Hamiltono lietuvių teatrui „Au 
kuras“ už pastatymą gražaus 
veikalo — Sekminių vainikas. 
Mieli Aukuriečiai, šis jūsų vai 
dinimas, suvaidintas birželio 18 
d. Wellande ruoštose Joninėse, 
grąžino mus į lietuvišką so 
džių, su jaunimo dainomis, šo 
kiais ir papročiais Sekminių iš 
vakarėse. Tas vaidinimas, Į ku 
rį sudėjote visas savo poilsio 
valandas, pasiliks lietuvių išei 
vijos istorijoje ir primins kar 
tų kartoms, kad jūs dirbote ir 
aukojotės, anksičau dainuojan 
čios, o dabar kenčiančios mū 
su Tėvynės vardo garsinimui. 
Iš jūsų lūpų sklindanti lietuviš 
ka daina, supinta su tautinių 
šokių ritmu, uždega lietuvio 
širdyje jau blėstančią Tėvy 
nės meilę ir priduoda jėgų nau 
jiems ateities darbams ir šie 
kiams įgyvendinti.

Užtai didelė padėka tenka 
„Aukuro“ režisorei p. E. D".: 
guvietytei - Kudabienei, p. G. 
Breichmanienei, Tautinių šo 
kių grupės vadovei, šio sudėti 
nio kolektyvo administracijai 
ir visiems artistams.

Šia proga tariame nuoširdų 

Ką rašo kiti
PLAČIAI MINIMAS SOVIETINIS SMURTAS 

LIETUVOJE
Berno spaudos agentūra kilmingas posėdis, į kurį atvy 

„Schwcizerische Politische ko ne tik lietuviai, latviai ir es 
Korrespondenz“ atspausdino tai, bet ir daug brazilų bei ven 
ilgą pranešimą apie Maskvos grų, lenkų, ukrainų, čekoslova 
agresiją prieš Lietuvą prieš 20 kų, bulgarų ir kitų tautų, esan 
metų. Straipsnyje išvedama čių už geležinės uždangos, ats 
kad sovietai, užimdami karinė tovų.
mis pajėgomis Lietuvą, sulau 
žė visą eilę sutarčių. Jie ligšioi 
tebevykdo okupaciją ir nusi 
žengia, tarp kita, tautų apsi 
sprendimo teisei, kuria netru 
kus galės pasinaudoti net men 
kiausia Afrikos ir Azijos gyven 
tojų tautelė. Pagaliau nurodo 
ma i pasibaisėtinas gyventojų 
deportacijas, kurios priklauso 
prie nuožmiausių maskvinio 
viešpatavimo reiškinių. Lietu 
vių tauta daug mažiau nustojo 
žmonių per karo veiksmus, ne 
kaip per bolševikinius ir naci 
nius siautėjimus. Daugeliui 
žmonių dar ir šiandien nelei 
džiama grįžti į tėvynę iš išsiun 
timo vietovių Sibire ir kitur.

„Cchweizerische Politische 
Korrespondenz” ypač aptar 
nauja provincijos spaudą, ku 
rios čia itin gausu, atsižvelgus 
į kantonai), kalbinį, tikybinį ir 
partinį susiskirstymą. Šios 
agentūros teikiamos žinios tik 
ra žodžio prasme nuaidi po vi 
są Šveicariją.

GEDULO DIENOS MINĖJI 
MAS RIO DE JANEIRO

1960. VI. 19 d. Rio de Janei 
ro lietuviai, latviai ir estai vie 
ningai minėjo bolševikų vyk 
domo teroro Pabaltijo valsty 
bėse dvidešimties metų sukak 
tį. Rosario bažnyčioje buvo at 
laikytos pamaldos už žuvusius 
kovoje dėl laisvės ir ištremtus 
į Sibirą pabaltiečius, o vakare 
šveicarų klubo salėje įvyko iš 
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ačiū už išlaikymą duoto žo 
džio, nežiūrint didžiausios pro 
pagandos. Nuoširdžiai dėkoja 
me visiems iš arti ir toli atsi 
ankiusiems ir parėmusiems 
mus materialai ir moraliai.

Dėkojame p. V. Mačikūnui 
už paruošimą meniškos Joni 
nių programos.

Dėkojame visiems dirbu 
siems prie baro, virtuvėje, bile 
tų pardavimo ir loterijos tar 
nyboj. Vienu žodžiu, visiems 
prisidėjusiems bet kokiu būdu 
prie šio Joninių parengimo di 
delis, didelis ačiū.

Šio parengimo proga su ki 
tų organizacijų atstovais bei 
su Joninėse dalyvavusiais vii 
niečiais prieita bendros nuo 
monės, kad ateinančiais metais 
ruošti Jonines sutelktinėmis ke 
lių organizacijų jėgomis, pa 
siekti geresnių rezultatų ii 
glaudesnio tarporganizacįnio 
bendradarbiavimo.

Tuo pačiu skelbiama kitų or 
ganizacijų žiniai, kad 1961 mi 
tų birželio mėn. 24 dienai yra 
išnuomota St. Stepren’s salė 
Wellande ruošiamoms bend 
roms Joninėms. Rengėjai.

Iškilmingą posėdį atidarė ir 
jam vadovavo Dr. Alfredo Ru 
sinš savo kalboje apibrėžęs, 
kad pabaltiečiai minėdami šią 
liūdną sukaktį, nesiekia kers 
to, bet kovoja dėl teisės ir tei 
sybės įsigalėjimo pasauiy, ko 
voja prieš Maskvos režimą, ku 
ris serga moraline atrofija.

Latvijos ministeris Dr. Pe 
terš Olinš savo kalboje nušvie 
tė Pabaltijo okupacijos eigą ir 
iškėlė vakariečių padarytas 
klaidas II Pasaulinio karo me 
tu, kuriu pasėkoje trečdalis pa 
šaulio atsidūrė Maskvos kont 
rolėje.

Lietuvos ministeris Dr. Fr. 
Mejeris, neseniai grįžęs iš tar 
nybinės kelionės į Europą, api 
budino europiečių nuotaikas pa 
vergtų tautų išlaisvinimo m 
žiūriu ir labai energingai ra 
brėžė, kad niekad pabaltiečiai 
nesutiks su Maskvos smurtu ii 
kovos ligi galutino laimėjimo.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Dr. Jan Reisser, buv. Čekoslo 
vakijos ambasadorius Brazdi 
joje, iškeldamas pabaltiečių šio 
vingą praeitį ir kultūros augs 
tuma.

Iškilmingą posėdį baigiant, 
tylos minute buvo pagerbti vi 
si žuvę kovoje dėl laisvės. Mi 
nėjimas praėjo labai įspūdin 
gai.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei variran 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

Y POntiac 8-3651 W. Theraux |
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MOKT|REAL
DAUGIAU BAIGUSIŲ
VIDURINĮ MOKSLĄ

LIETUVIŲ
paskelbė „The Montreal Star“ 
birželio 25 dienos laidoje, kur.

ST. CATHARINES APYLIN
KĖS LIETUVIŲ 

DĖMESIUI!

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 
dos arba išviso atleidžiama nuo 
mokesčio (prašoma kreiptis į 
tuntininkus).

Stovyklauti mielai yra pri 
imami ne skautės ir ne skautai.

Tiktai turi Įsigyti: žemiau 
11 metų mergaitės — mėly 
nūs marškinius ir sijonėlius, o 
berniukai — mėlynus marški 
nius ir mėlynas trumpas kel 
nes; viiš 11 metų: mergaitės— 
khaki marškinius ir mėlynus si 
jonelius, o berniukai khaki 
marškinius ir mėlynas trum 
pas kelnes.
Registruotis prašoma pas drau 

gininkus arba I. Gražytę — RA 
9-7091 ir J. Ramanauską — 
PO 9-0413 iki liepos 10 d.

Turintieji mašinas, kurie ga 
lėtų nuvežti stovyklautojus, 
prašomi pranšti S. Pakulytei 
— PO 9-1857 arba J. Piečai 
ičiui — RA 2-4449.

VILKIUKŲ DĖMESIUI!
Vilkiukai! Jei norite išaugti 

gerais skautais, jūs turite bent 
vienai savaitei išvažiuoti iš du! 
Lino miesto gatvių, atsisakyti 
Jums įprastų televizijos pro 
gramų bei minkštai mamytės 
paklotų lovų. Jūs turėtumėte 
išvažiuoti į gamtą, į mišką, 
prie ežero, pagyventi vieni. Iš 
mokti pasistatyti palapinę, pa 
įsikloti lovą, apsirengti, paval 
gyti. Jūs turite išmokti tylo 
mis, kaip indėnai, slankioti 
tarp krūmų ir kaip žuvys 
plaukti vandeny. Jūs turėtume 
te turėti progų kurti vakarais 
didelius laužus ir naktimis eiti 
sargybas, smagu ir įdomu jei 
už dviejų savaičių važiuotume 
te į stovyklą, kur jūs būtume 
te vadovaujami ir globojami 
jūsų vadovų.

IR SKAUTŲ STOVYKLOS
Dabar jau pats laikas prade 

ti pakuotis. Neužmirškite, kad 
stovykloj reikalinga pilna uni 
forma su trumpom kelnėm ir 
ilgom kojinėm, miegmaišis ir 
matrasas. (Smulkus pasiimti 
nu daiktų sąrašas bus paskelb 
tas vėliau).

Tad visų prašau kiek galint 
anksčiau man paskambinti 
šiuo telefonu — RA 5-3482.

Jūsų d-kas Juozas Piečaitis.

AUŠROS VARTŲ
Kleb. Tėvas J. Borevičius, SJ, 
sugrįžo iš Clevelando ir atlei 
do parapijos kunigus tai atos 
togų, tai vasarinių pareigų.

ŠVENTO KAZIMIERO
Klebonas kun. J. Bobinas atos 
togų išvyks apie liepos pabai 
gą-

Krikštai buvo: Berry (Ra 
manauskaitė) dukros D. Sand 
ros vardu ir G. J. Stulginskų 
dukros Susan - Katharine var 
dais.

Šeštadienį, liepos 9 d., 10 v. 
ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje 
tuokiasi Robert Bohemier ir J. 
Krasauskaitė

protestantų augštesniąsios mo 
kyklas (High school) baigų 
šiųjų tarpe yra ir lietuvių: Vic 
toras Vilionis, Jonas Lekas, 
Timoth Lekas, Regina Jurjo 
nas, Lydija Keršys, Bernarą 
Rokas.

Be to, labai lietuviškai skam 
ba sekančios pavardės: P. Vii 
tas, T. Volas, V. Juselius, I. 
Rutkis, Ch. Platis, M. Entis, 
P. Katsikas, B. Rūta, S. Dėsto 
nis, J. Šalvis, J. Markus ir Kt. 
bet nėra tikra, ar jie lietuviai.

SVEČIAI Iš BOSTONO
Ilgojo savaitgalio praleisti 

iš Bostono į Montreal}, pas p. 
p. Adomaičius buvo atvykęs 
inž. Krikščiukaitis su Ponia, 
Teresė Stankūnaitė ir p. Vemb 
rė.

St. Cathariniečiai užgirdą 
mi Gedimino Janušonio žęstą

TORONTO

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.

7—9 p. m.

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

ATEITININKŲ 
STOVYKLA

prieš mūsų okupantą įsteigė 
Lietuvių Šelpimo Fondą.

Visi pritariantieji šiam jo 
žygiui ir galintieji pinigais 
paremti, prašome aukoti šiuo 
adresu: Imperial Bank °f Ca 
nada, King & Queen St., St. 
Catharines, Ont. Lithuanian 
Relief Fund, account No C237.

Lai būna jam netik materia 
linis bet ir moralinis visų lietu 
vių pritarimas ir parama. Au 
kokite visi kiek kas tik gali.

Fondo valdybos vardu KLB 
St. Catharines

Apylinkės Valdyba.
HOTEL SANDY BEACH,

esantį Lake Maskinonge, St. 
Jovite, P. Q., kurio savininkais 
yra žinomieji montrealiečiai 
pp. Skinkiai, lietuviai gausiai 
lanko, nes užsukti ten sudaro 
didelį malonumą ir puikų pasi 
viešėjimą. Pasirodo, kad 
pas pp. Skinkius galima gauti 
kambarių ir be maisto, kas 
to pageidauja. Tai yra visi po 
ilsiautojams patogumai.

SPAUDOS B-VĖS „NEPRI 
KLAUSOMA LIETUVA“

paskutiniame valdybos posėdy 
je, veiklai pagyvinti, peržiūrė 
tas pasiskirstymas pareigomis 
ir nutarta: Prezidiumas palik 
ti tas pats: Pirm. J. Norvaiša- 
-Girinis, vicep. J. Leknickas, 
ižd. K. Leipus, sekr. J. Karde 
lis; taipgi palikta ta pati maši 
nų tyrimo komisija; 
gi išrinktas finansų ir 
Fondo vajaus vedėju 
rius Pr. Paukštaitis, 
vės reikalų Dir. J. 
turto Direktoriai H. 
nis ir M. Juodviršis, 
mų Dir. J. Leknickas.
ruišti nutarta rudenį, atkeliant 
jį iš žiemos laiko, bet ar bus 
gauta salė, dar nežinia.

Tuokiasi Juozas 
čius, Aušros Vartų 
su Rūta Sližaityte. 
AV klebonas.

• Pp. Kubilių, inž. Petro ir Ka 
rolinos, pakrikštijo dukrą Aud 
ros - Monikos-Pranės vardais. 
Krikšto tėvais buvo: Juozas 
Lukoševičius ir Morta Paknie 
nė.
• Padėką J. Kęsgailienei už la 
bai gražias gėles prie AV baž 
nyčios didžiųjų durų pasodin 
tas, Petrui Lukoševiičui už ma 
loniai suteiktą agronominę pa 
galbą ir gerosioms Seselėms 
už dvi varines vazas gėlėms di 
džiąjam altoriui, reiškia AV 
klebonas.
• Tėvas Jonas Borevičius, S. 
J. ir visi Jonės ir Jonai nuošir 
džiai dėkoja L, K. M. Draugi 
jai už taip puikiai suruoštas 
Jonines, ypatingai josios suma 
niai valdybai. Dėkojame vi 
jfiefcis už maloniais sveikini 
mus, linkėjimus.
• Tėvas St. Kulbis, S. J. šiuo 
metu kapelionauja Neokanadie 
čių stovykloje, kur lietuviai 
berniukai sudaro dalyvių dau 
gumą. Vėliau jis dalyvaus he 
tuvių skautų stovykloje Toron 
te ir šio mėnesio pabaigoje bus 
Montrealio skautų stovykloje.

„METINIS PAŽANGIŲ LIE 
TUVIŲ SUSITIKIMAS”
Taip pranešė „mūsų” komu 

nistų laikraštis „Liaudies Bal 
sas“ apie Lietuvos okupaciją 
pripažįstančius ir garbinančius 
lietuvių komunistus, kurie šie 
met drąsesni buvo ir net „Liau 
dies Balso“ karalienę rinko pik 
nike.

Šiemet lietuviai komunistai, 
kaip ir kiti komunistai, yra drą 
sesni, nes, kaip visi žinome, ko 
munistai visur pasidarė agre 
syvus. Po Chruščiovo kelionių 
ir tvirtinimų, kad komunistinė 
agresija visur laimės, ir lietu 
viai komunistai atsigauna. 
Prieš kelis metus daugelis jų 
jau suabejojo ir pradėjo nusi 
gręžti nuo komunistų, ypač po 
to, kai Chruščiovas išpasakojo 
apie Staliną ir jo darbus teisy 
bę.

Dabar, kai visi pamatė, jog 
Chruščiovas įsėdo į Stalino sos 
tą ir veda jo politiką, sugrjžta 
pas komunistus ir aukoja 
„Liaudies Balsui“. Komunistų 
vadai, apsilankę Lietuvoje, ga 
vo naujų instrukcijų ir nuro 
dymų, kaip veikti. Paskatinimą 
davė Kinijos komunistų agresi 
ja Tibete, Indijos ir Nepalo už 
puolimas, riaušės Japonijoje, 
Fidel Kastro aiškus perėjimas 
į agresorių lagerį. Tat gaiva 
las ir kelia galvas.

Piknike nesigailėta pinigų, 
kurie rinkti „paskubinti revo 
liucijai“, kad greičiau būtų 
įvesta visame pasaulyje daibo 
žmonių vergija, kur darbinin 
kas neturi balso. Kor.

LIETUVIŠKOS 
RADIO VALANDĖLĖS

vedėjo J. R. Simanavičiaus ad 
resas dabai jau pakeistas ir 
yra: 145 Rusholme Rd„ To 
ronto 4, Ont., bet telefonas yra 
tas pats: LE 4-1274.

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
TORONTE

Vykstantieji j ateitininkų 
stovyklą, kuri bus liepos mėn. 
9—24 d. d. Wasagoje, pasi 
ima šiuos daiktus: pagalvę, pa 
klodes, 2 ar 3 šiltas antklodes 
baltinių, naktinius, šiltą megz 
tuką, keletą porų kojinių, mau 
dymdsi kostiumą, sportinius 
batus, keletą rankšluosčių, inui 
lo, dantis valyti priemones, ne 
dūžtamą lėkštę ir puoduką, 
šaukštą, peili, šakutę, kišeni 
nę elektros lemputę, maldak 
nygę, rožančių, rašymo priemo 
sės. Kurie turi, tepasiima spor 
to bei žaidimo priemones, pav. 
ping-pong raketes, šachmatus, 
šaškes ir pan. Mokantieji gro 
ti instrumentais, kaip akordeo 
nu, smuiku, klarnetu ar kt., pa 
siima minėtus muzikos insi.ru 
mentus. Taipgi patartina pasi 
imti kokio nors tepalo prieš 
uodus, kurių būrelis atsilanko 
j vakaro laužo programas.

PROTESTANTŲ 
PASIŲLYMAI

Protestantų mokyklų ir 
mų savininkų susirinkimas 
skelbė nutarimus: 1) Neparda 
vinėti vaikams sprogmenų ir 
degalų, nuo kurių įvyksta daug 
nelaimių, 2) Įsteigti fondą, iš 
kurio būtų mokama nukentėju 
siems auto katastrofose, jeigu 
auto savininkai nėra apsidrau 
dę, 3) Neduoti vairavimo laidi 
mų, jei mašinos savininkas ne 
turi draudimų.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
priima kraujo aukotojus: 
pirmadienį — 25 C.O.D. Lon 
gue Poinste, 6500 Hocheiaga 
Street 12:00 p.m. to 2.00 p.m.; 
antradienį: Knights of Colum 
bus, Academie Daignault, Na 
pierville, 3 to 5 p.m., 7 to 9 ;30 
p.m.;
trečiadienį: Shell Oil Company 
of Canada Ltd., 10501 Sherbro 
oke Street East, 9 to 11 a.m., 
1.15 to 4.30 p.m.;
ketvirtadienį: 
Branch, Catholic Centre, 3 
6 p.m., 7 to 10 a.m. ir 
penktadienį: pastovus R. 
centras, 2180 Dorchester 
W. Montrealy, kuris kas dien 
gali priimti po 600 kraujo 
vėjų.

PAPILDYMAS IR 
PAAIŠKINIMAS

Praėjusiame NL nr. po Augs 
tesniųjų Lituanistikos kursų 
atvaizdu praleista mokytojo ir 
KLB Kultūros Fondo pirmi 
ninko Tėvo Jono Borevičiaus, 
SJ, pavadė. Už neąpsižiūrėji 
mą red. atsiprašo.

Al. Gimanto straipsnis apie 
Clevelando Grandinėlę, kuris 
yra kopija kitoje spaudoje bu 
vusio įdėto straipsnio, NL re 

4: dakcijai buvo atsiųstas ne p. 
5- Al. Gimanto, kuris yra priešin 

gas straipsnių nurašymui, bet 
Joninių rengėjų. Tat p. Al. Gi 
mantas, šiuo atveju, savo prin 

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

KAILIADIRBIAI,
i kurių yra apie 2,000, buvo 
g skelbę 24 valandų streiką. Po 
» to pasirašyta kolektyvinė dar 
S bo sutartis, pagal kurią dar 
K bininkai iš kompanijos gauna 
g 6 dolerius savaitinio priedo, 
g Be to, jų darbo savaitė nuo 
« rugsėjo mėn. 1 dienos bus 39 
, valandų, o nuo sekančių metų 
K — 37 valandų.

: • Lietuviai komunistai (jie sa 
; ve vadina „Liaudies balso pa 
j trijotais“), turėjo gegužinę 
j (nesako kur) ir „Liaudies Ba1 
; sui“ suaukojo 424.76 dol.

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 sekmadieni, išskyrus 
liepos 24 ir 31 dd.

JANUŠONIUI PAREMTI
Montrealyje yra norinčių skir 
ti aukų. Atrodo, kad kitų lie 
tuvių kolonijų pavyzdžiu, au 

. kas galėtų priimti Seimelio Pre 
zidiumas ir jo iždininkas.

DLK VYTAUTO KLUBAS 
pereina į vasaros laiką, kada 
Pašalpinės d-jos susirinkimai 
perkeliami į penktadienių va 
karus.

Klubo sekr. G. Alinauskas.

• Kiškis Valteris loterijoje 
(arklių lenktynių) išlošė 1,800 
dolerių, o V. Kačergius kiek 

u anksčiau, taipgi ir p. Kerbehc 
nė, nors ir po mažiau.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja

$ ADVOKATAS

I
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901

UN 1-8933

na 
pa

dabar 
Mašinų 
Direkto 
spaustu 
Girinis, 
Adomo 
parengi

Balių

Victoriaville
to

K.
St.

d a

pa

Lukoševi 
parapijos, 

Pranešė

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

' H U 4-5527
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHAR LAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

$5

ADVOKATAS j
JOSEPH P. MILLER, ■

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

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

Rea.: 40 Lafleur, 
; LaSalle, tel. DO 6-1570

įDr.E. Audru kaiti?
| 956 SHERBROOKE E.
| Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augštas.
AV 8-3115.

REIKALINGA 
MOTERIS

prie 5 metų berniuko 
lietuviškoje šeimoje.

PO 7-0106.

Tel.:
Namie 2654 Hogan 

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v

Neturintieji priemonių nuva 
žiuoti Į stovyklą, praneša T. 
Rafaeliui iki liepos 4 d. Galin 
čius savo automobiliais nuvež 
ti j stovyklavietę jaunimą ar jų 
bagažą, maloniai prašome pa 
skambinti Į kleboniją.

Važiuojantieji j stovyklavie 
tę tiesiai iš namų, prašomi pri 
sistatyti stovyklos komendan 
tui liepos mėn. 9 d. tarp 9 ir 
12 vai. ryto. Kiti — renkasi 
prie Prisikėlimo klebonijos lie 
pos 9 d. 8 vai. ryto, gi jų daik 
tai, gerai supakuoti, su užrašy 
ta savininko pavarde, turi bū 
ti pristatyti į kleboniją, 32 
Rushholme Park eres., ne vė 
liau ketvirtadienio, liepos 7 d.

Dar galima užsirašyti į s-kų 
stovyklą. Nedelskite!

IŠNUOMOJAMAS
šalia NL gražus 3% atskilų 
kambarių, sumažinta nuoma, 

butas. Teirautis telefonu .
DO 6-6220.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas Įmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

■I TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

nt.i i

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

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
ilVeikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kamharv

!

TORONTO LIETUVIŲ 
VAJUS JANUŠONIUI, 

kuris Maskvos burmistrui 
sprandą sumušo kiaušinį, bet
už tai buvo suimtas ir, žinoma, 
turės mokėti pabaudą, daromas 
aukų vajus. Aukas priima KL 
B Toronto apyl. valdyba.

• Prisikėlimo par. choras bu 
vo išvykęs į Cleveandą į kun. 
Kijausko primicijas.

• Pr. Rusenąs‘baigė Osgoode 
Hali teisės mokslus.

Antanavičiūtė, baleto šo 
Turner mokykloje pripa 
geriausia ir apdovanota

• B.
kėja, 
žinta 
premija.

• Šv Jono Kr. parapijos cho 
ras išsiskirstė atostogų.

• Tėv. Juozas Aranauskas, S.
J. išvyko vasaros poilsio. 
Montrealin grjš liepos mėnesio 
pabaigoje. (AV).
• Serga: T. Zavackienei Vic 
toria ligoninėje padaryta ope 
racija. Jonas Vilkelis operuo 
tas Jeanne Talon ligoninėje. 
Sterga J. Jurgickienė ir J. Bils 
kis jr. St. Agathe sanatorijoj.

• Pp. Čėsnai, nuolatiniam ap 
sigyvenimui, išvyko Į USA, 
Clevelandą.

'. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Tel. CL 5-5515

organizuojami Ontarioyra
Švietimo departamento nuo lie 
pos 11 d. iki rugpjūčio 19 d. 
kasdien po 2 vai., pirmadienį- 
-penktadier.į, 7.30—9.30 va. va 
karo, High School, Commerce, 
570 Shaw Street. Klasės veiks 
ir pradedantiems ir mokantie 
ms jau. Registracija liepos 4— 

dd. nurodytu laiku ir adresu.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

Šių metų rugsėjo 3—5 die 
nomis Toronte kartu su Lietu 
vių Diena įvyks tautinių 
kių šventė.

Šventei rengti komitetą 
daro: A. Šadeikienė ir V. 
rūta (abu iš Toronto) ir G 
Breichmanienė (iš Hamilto 
no).

Visos tautinių šokių gru 
pės, esančios Kanadoje ir ar 
timesnėse JAV vietovėse, pra 
šomos nedelsiant (iki kovo 31 
d.) atsiliepti, pranešant savo 
adresus tolimesniam ^susitari 
mui. Rašyti: V. Turuta, 147 
Quebec Ave., Toronto 9, Ont., 
Canada.

Toronto Apyl. V-ba.
• V. Klučinskas iš Bedfordo, 
kur buvo siuvykos vedėju, atsi 
kėlė prie Montrealio gyventi, 
nes dirbtuvė pakeitė vietą.
• Liepos ir rugpjūčio mene 
siais šiokiadieniais šv. Mišios 
AV bus rytais tik 8 vai., para 
pijos raštinė veiks 9—12 vai., 
vakarais 7—9 vai.

8

šo

SU
Tu

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

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

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

Star, La Press.

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas i 
su apdraudimu. : 

3365 Masson St.,
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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