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MASINU FONDO VAJUS

Su Chruščiovu
BERLYNO KLAUSIMAS — DIDYSIS KLIUVINYS. - 

IR DE GAULLE ŠIAUŠIASI, NORS PATS 
SUNKUMŲ NEPAJĖGIA PAKELTI. — 

SUNKI KENNEDY PADĖTIS. —
Rusija plečia karus Indokinijos pusiasalyje. — 

Derybos dėl Alžyro įeina į naujus sunkumus. — 
Nepagrįstos Kennedy viltys.

Pasauliniai įvykiai rutuliuoja nors Chruščiovas propagandos
si greičiau, negu stebėtojas juos 
gali sekti. Todėl šiais laikais rei 
kia nepaprasto budrumo, nepa 
prasto veržlumo ir nepaprastos 
energijos, kad galima būtų .,pa 
spėti eiti su gyvenimu“.

Tuo tarpu
VAKARU VALSTYBĖS 

GFVENA DAR PRAEITIES 
NORMOMIS,

kurios dabarčiai yra jau atsdiicu 
sios. Čia ir glūdi Vakarų pralai 
mėjimų šaknys.
KENNEDY, eidamas į rinki 
rus, paėmė gerą kursą — 
JAUNIMAS TURI ATNEŠ

TI NAUJAS SĄLYGAS,
Deja, jo šūkis kol kas tebe 

lieka tiktai šūkiu. Jaunatviško 
veikimo, kuris gyvenimą iš stag 
nacijos griežtai pasuktų verks 
mo, akcijos keliu, kol kas nėia. 
Blogiausia, kad kol kas ir žy 
mių nėra kad Vakarų veikimas 
būtų pasuktas nauja kryptimi. 
Todėl Vakarams, kaip tuo yra 
įsitikinęs Chruščiovas, kito ke 
jio nėra kaip tiktai eiti nuolaidų 
ir praradimų keliu.

NUOLAIDŲ POLITIKOS 
KELIU KLASIŠKAI 

EINA ANGLIJA.
Ta kryptimi ji stumia eiti ir 

Ameriką.
DE GAULLE būtų kitokios 
nuomonės. De Gaulle yra iin 
kęs į veiklumą. Bet jis turi per 
dėtų ambicijų. Nors tai jis daro 
Prancūzijos prestižo vardu, vis 
vien, bendrojo reikalo prasme, 
tai yra nepateisinama. Todėl iš 
trijų Vakarų didžiųjų išeina tik 
ra Krylovo pasakėčia apie gu4 
bę, vėžį ir lydeką...
CHRUŠČIOVUI tokių faktu 
akivaizdoje nesunku laikyti sa 
vo rankose iniciatyvą ir veikti 
su nieku nesiskaitant. Todėl 
Vienoje paaiškėjo, kad 
SOVIETŲ RUSIJA NEINTE

RESUOTA TAIKA,

8-ji Kanados Lietuvių Diena
AŠTUNTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

SPARČIAI ARTINASI
Metraščiui jau plaukia žinios. — Pirmieji atsiliepimai apie 
prieš 60 metų Kanadoje įsikū rusius. — Žinių daugiau 

laukiama. —
Visai laiku, pagal KLB Kr. 

Valdybos aplinkraštį, birželio 
3 dieną gautos žinios apie St. 
Catharines, Ont., Britų Kolum 
biją ir Rodney, Ont. apylinkes 
ir jų veiklą. Gauta ir atvaizdų. 
Laukiamos žinios iš kitų KLB 
apylinkių.

Maloniai atsiliepė tautiečiai 
ir į žinių pageidavimą apie se 
iriausiai Kanadoje apsigyvenu 
sius lietuvius. P. S. Zavackis 
(London, Ont.) davė visos ei 
lės seniausiai Kanadoje aps,gy 
venusių tautečių, t. y. — Sa 
skačevano provincijoje gyve 
nančius pp. Baltrušius, pp. 
Stankus, pp. Murinus, pp. An 
driukevičius ir pp. Babušius. 
Stasys Taurinskas iš Woods 
lur, Ont., pranešė apie Igną 
Skrinską, gyv. Torone, bet šio 
jo nežinomas adresas.

Viena ponia pranešė apie 
Montrealyje gyvenančius kelis 
tautiečius, kurių, seniai atvyku 
šių, čia yra gana daug. Met 
juščio redakcija tačiau malo

LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

susitarimo nėra

KAS NAUJA KANADOJE
SUDBURY ATIDARYTAS UNIVERSITETAS

sumetimais tą kartoja kiekviena 
me žingsnyje. Kennedy, bes:aiš 
kindarnas akis akin su Chruščio 
vu tarptautinius klausimus, įsiti 
kino, kad Rusijos diktatūrai vi 
sai neaktualūs nusiginklavimo, 
atominių bandymų sustabdymo 
ir L^oso paliaubų klausimai. 
Del propagandos Chruščiovas 
su Kennedy net Komunikate pa 
rašė, kad Laos turi būti laisvas 
kraštas, bet nepasakė, kaip tą 
supranta Amerika ir kaip Rusi 
ja supranta. Todėl
LAOSE KARAS TĘSIAMAS, 

VIETNAME PRADĖTAS
NAUJAS KARAS, O KOM 
BODžOJE IR TAILANDE 

RUOŠIAMAS...
Tokia yra būsena: Chruščiovas 
kalba apie taiką, bet vienus ka 
rus veda, o kitus ruošia. Ir fak 
tinai būsena yra tokia, kad

NAUJAS PASAULINIS 
KARAS DAROSI 

NEIŠVENGIAMAS,
jeigu Vakarai nori išlikti gyvi. 
VELTUI Kennedy deda viltis 
į komunistiniame bloke pasireiš 
kusias nesantaikas. ,,Varnas var 
nui akies neiškirs“. Kai tiktai 
reiks veikti rimtai, ten vienybė 
bus išlaikyta, neišskiriant ir Ju 
goslavijos, ne tiktai Albanijos, 
kurioje vyksta ,,dvaro rcvaliuci 
ja“. Tai tiktai menka komedrjė 
lė.
PASIUNTINIAI iš Vienos, po 
Kennedy derybų su Chruščio 
vu, skubiai išvyko į Paryžių ir 
Bonną, o pats Kennedy jai 
Londone. Su prastom žiniom. 
Pirmiausia

BERLYNO KLAUSIMU 
JOKIO SUSITARIMO.

O Berlynas — tai raktas j vi 
sus politinius klausimus. Jeigu 
Bei lyno klausimu jokio susitari 
mo, tai jokio susitarimo ir kitais 
klausimais.

Ne todėl, kad Berlynas yra 

mai prašo tautiečius, žinančius 
seniausiai apsigyvenusiųjų var 
dus, pavardes ir adresus, žinias 
Metraščio redakcijai siųsti gret 
čiau, nes laikas bėga labai greit* 
I iktai bendromis pastangomis 
daugiau sužinosime ir daugiaul 
padarysime.

Metraštis taip pat laukia i£ 
visų biznio žmonių bei biznio 
įstaigų metraščiui skelbimų. 
Reikia žinoti, kad šis MetraS 
tis turės visus KLB statutus* 
Kurie ilgai veiks, kad bus svat 
bių informacijų apie pensijas* 
draudimus, socialinę globą., 
medicinos pagalbą ir tt. Visa 
tai yra svarbu visiems tau tie 
čiams — seniems ir jauniems. 
Todėl Metraštis nueu į xisą 
plačiąją Kanadą ir užsienius. 
Jį gaus visi kontinentai.

Maolniai prašomis ir žinios, 
ir skelbimai, ir atvaizdai. V;sa 
siųsti adresu: L- D. .Metraštis, 
7722 George Street, LaSalle, 
Montreal 32.

g L. D. Informacija.

Sudbury atidarytas naujas 
Ontario provincijoje universile 
tas. Įdomu, kad šis universite 
tas, kuris pavadintas , ,Laure n 
tian University“, yra suorgani 
zuolas ir išlaikomas bendromis 
Romos katalikų, Suvienytosios 
Kanados bažnyčios ir Angtiko 
niškosios bažnyčių Kanadoje.

Provincijos min. pirmin.nkas 
Frost, kalbėdamas universiteto 
atidaryme, pažymėjo, kad labai 

MONTREALIS
PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJA,

grįždama iš Ottawos, kur bu 
vo primta Kanados min. pirm. 
J. Diefenbakeiio, kelių minis 
terių ir turėjo susitikimų su 
parlamento bei senato nariais, 
buvo sustojusi Montrealyje ir 
čia turėjo pasikalbėjimų.

PET seimo delegacijos na 
riai sakė, kad Ottawoje jie bu 
vo priimti su tikru sucidomėji 
mu ir PET seimo keliamųjų pro 
blemų rimtu vertinimu. Min. 
pirm. J. Diefenbaker žadėjo 
paramą.

Kaip jau buvo spaudos 
skelbta, PET seimo naiiai da 
bar lanko valstybių, priklau 
sančių Jungtinėms Tautoms, 
delegacijas. Jau yra aplankyta 
60 delegacijų, kurios yra prašo 
mos ir įtaigojamos Jungtinių 
Tautų pilnatyje iškelti paverg 

svarbiausis, bet kad taip yra, 
jog jeigu nesutariama šiuo klau 
simu, tai nėra susitarimo ir ki 
tais klausimais. Žinoma, kas no 
rėjo, tas ir be Kennedy susitiki 
mo su Chiuščiovu žinojo, kad 
taip yra ir kad
NIEKO NAUJA IR NIEKO 

GERA NEBUS KOL 
VAKARAI TAIP LAIKYSIS.

Ir ši būsena aiškiai veda į 
ntują Pasaulinį karą. 1 aip da 
bar aiškiai ir atvirai pasisaKo 
jau ir kaikurie JAV politiniai 
„komentatoriai“. Būsena daro 
si vis sunkesnė. Tai buvo aišku 
ir iš tiesiog akiplėšiškos Chruš 
čiovo laikysenos susitikus su Ke 
nnedy.
VAKARŲ reikalai blogesni dėl 
to, kad
VAKARAI TURI NESUTA 

RIMO PROBLEMĄ.
Ši yra daug didesnė, nega 

Kennedy mato sovietijoje. Va 
karams ateina dar suriKesnės 
dienos, nes sovietija lankydama 
iniciatyvą savo rankose, imasi 
fcaujų veiksmų prieš Vakarus, 

SOVIETIJA RIMTAI 
f ORGANIZUOJA

VAKARŲ ARDYMĄ, 
ilors čia darnos ir taip nėra. So 
Vietija sugalvojo organizuoti 
>,Neutraliųjų bloką“, kaip tie 
Čiąją jėgą. Ir Čia nuo Vakanj 
gali būti atplėštos gana rirrtaą 
jėgos.
ALŽYRO derybos susidūrė eu 
bau jais sunkumais. Pasirodė* 
kad Alžyro vadai nesitenkina 
Vien Alžyru, bet pareikalavo vi 
ros Sacharos... Tat derybos prie 
susitarimo neina.
KANADA viena atviro! ir nuo 
širdžiai palaikė Kennedy Vie 
nos derybose. Diefen bakei v .e 
šai pareiškė, kad
KENNEDY VIENOJE KAL 
BA IR KANADOS VARDU.

Tai yra labai gražu, kad Kana 
dos valdžia supianta, jog taika 

greit auga augštuosius mokslus 
studijuojančiųjų Ontario pro 
vincijoje asmenų skaičius; 104 5 
melais provincijos augšlosiose 
mokyklose buvo 13,000 studen 
tų, dabar, po penkenų metų, 
yra 31,000, o 1975 m. jau bus 
arti 100,000. Provincijos v.d 
džios parama augštosioms n.o 
kykloms nuo dviejų milionų do 
lerių 1945 metais pakilo iki 37 
milionų dolerių.

tųjų ir sovietų kolonizuojamų 
jų tautų klausimą, reikalau 
i'anl, kad būtų tvirtai pasisaky 
ta už visų tautų laisvą apsi 
sprendimą balsavimo, referen 
durno būdu, kurį kontroliuotų 
Jungtinių Tautų organizacija.

Labai įdomu, kad daugelis 
naujų Afrikos valstybių vyriau 
sybių labai gerai supranta Pa 
baltijo valstybių būseną ir jų 
okupacinę nelaimę. Konstatuo 
ta, kad nužudytasis Kongo 
min. pirm. Lumumba labai do 
mėjęsis sovietine Pabaltijo ok 
upacija ir prašęs plačiau oku 
paciją paaiškinti, nes jis sakęs, 
jog numatęs kovą su sovieti 
ja, kuri veda karus ir grobia 
kraštus.

Lietuvius PET priėmime at 
stovavo Dr. J. Žmuidzinas, Dr.

yra nedaloma. Tai yra teisingas 
supratimas ir nusistatymas.

KITOS ŽINIOS
— Geg. 31 d. Piet. Afrikos 

s-ga pasiskelbė respublika ir išė
jo iš Britų bendruomenės.

— Vietname vyksta žiaunos 
kovos su sovietais.

— Kasablankoje, Maroke, 
Afrikos darbininkai sudalė Afri 
kos darbo s-gą.

— Dominikos diktatorius 
Truillo nužudytas po 30 diktato 
riavimo metų. Krašte prasidėjo 
teroras, kurį vykdo jo sūnus

— Alžyro sukilimo vadas 
Challe ir jo padėjėjai nubausti 
po 15 metų kalėjimo.

— Kennedy nesutiko su De 
Gaulle pasiūlymu, kad Atlanto 
s-gos priešakyje būtų pastaty 
tas JAV, DB ir Prancūzijos 
triumviratas.

— Meksika atmetė kaltini 
mą, kad jos teritorijoje ruošia 
ma kariuomnė prieš Gvatema 
lą-

— JAV, Kanada, Japonija, 
DB, Prancūzija ir Vak. Vokie 
tija Indijai duoda du miliaidu1' 
dolerių krašto ūkio išvystyme 
reikalams. Ir Pakistanas gauna 
paskolą.

— Japonijos parlamentas pu 
ėmė įstatymą prieš terorizmą.

— Kennedy pareiškė, kad 
Amerikos likimas glaudžiai susi 
jęs su Europos vakarų likimą.

— JAV lėktuvas su 3 laku 
nais, perskridęs Atlantą per 3 
vai. ir 20 min., susprogo ties 
Paryžium, o ties Lisabona sudd 
žo lėktuvas su 60 keleivių.

.— A. Stevenson išvyko lan 
kyti Amerikos Pietų valstybių 
ir tartis dėl glaudesnio bendra 
darbiavimo .

— Zanzibaro salėje, ryt. Afr» 
koje, vyksta skerdynės po to, 
kai parlamento rinkimus laimė 
jo arabai, prieš negrus.

— Amerikos spauda įspėja, 
kad taikos negalima pirkti lais 
vės saakaiton.

Baigiamojo NL Mašinų 
fondo vajaus malonus talki 
ninkas Calgary, Alberta, p T. 
J. Anderson, atsiuntė pirmus 
Šerus šių asmenų:
D. Žekonis,

Calgary, Alta . . . .$ 10.00
Pr. Gluoksnys,

Calgary, Alta,
KLB Apylin. pirm. $ 10.00

T. J. Anderson,
Calgary, Alta . . . .$ 20.00

J. Šiaučiulis,
Montreal, P. Q. . .$20.00
Nuoširdžiai dėkojame NL 

Mašinų Fondo vajaus rėmė 
jams.
NL, Mašinų Fondas

turėįjol >................$ 4,783.00
Per sav. įplaukė $ 60.00
Dabar Mašinų Fonde

yra ...............  . .$ 4,843.00
NL Mašinų Fondui

užplanuota . . . .$ 15,000.00 
NL Mašinų Fondui

dar trūksta . . . .$ 10,157.00
Visus tautiečius maloniai 

Nuo kapitoliaus padangės
PAVERGTŲJŲ SEIMO LIETUVOS ATSTOVAS 

ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKAI JUOZAS
KENNEDY KAJECKAS,

Ryšium su Prezidento Ken 
nedy susitikimu su Chruščio 
vu. gegužės 26 Pavergtųjų Sei 
mas kreipėsi į Prezidentą, pra 
šydamas jį Chruščiovui nepa 
likti jokios iliuzijos dėl Ame 
tikos — Sovietų Sąjungos san 
tykių išsilyginimo to], kol So 
vielų Sąjunga nerespektuos ka 
ro metų ir pokarės politinių ir 
teisinių įsipareigojimų.

„Šiais istorinių posūkių me 
rašo Prezidentui Patais' 

vergtųjų Seimas, — paveigto 
sios tautos savo pasitikėjimą ir 
lūkesčius sudeda į Jus, Pone 
Prezidente, kaip į pasaulio ga 
Tingiausios valstybės ėvyriausy 
bės galvą ir laisvojo pasaulio 
lyderį, kuris jokiomis aplinky 
bemis nenusilenks sovietiniam 
kolonializmui Centro ir Rytų 
Europos kraštuose“. Kr.

V. Pavilanis ir red. J. Karde 
lis, latvius kons. p. Torasonas
PROF. DR. P. PAVILANIS 
buvo išvykęs į Europą ir Pran 
cūzijoje, Liono mieste, daly 
vavo Poliomielito kongrese, 
kuris šiemet buvo daugiau in 
formacinio pobūdžio. Polio 
qpecialistai mokslininkai pasi 
keitę žiniomis iš savo patirties. 
Kaip žinoma, dabar yra vyk 
domi ne tiktai skiepijimai, net 
ir bandymai dar su Saiko ir So 
bino skiepais. Po kongreso. 
Prof. Dr. V. Pavilanis lankėsi 
dar Anglijos sostinėje, Londo 
ne, kur aplankė kelias labora 
tori j as.

JAUNAS GYDYTOJAS 
LIETUVIS

Šiemet McGill universitetą 
Daktaro laipsniu pabaigė Auta 
nas Popieraitis. Plačiau apie 
naują Daktarą bus sekančia 
me NL nr.

JONIŲ BEI JONŲ 
PAGERBIMO VAKARIENĖ

Montrealio Liet. 
Moterų draugija, š. 
mėn. 24 d. Aušros 
je ruošia 
karienę -

Kitos 
mos šią 
šiamai Joninių vakarienei.
9 St. Morkūnas su šeima yra 
išvykęs atostogų į New Ymką 
ir kitas JAV sritis.
• Serga: Pp. Gabaliauskienė, 
Victoria ligoninėje, Br. StaŠke 
vičius, Verdun General hsp , 
P. Gurklys, King Edward ligo 
nineje; E. Zenienė operuota 
Viktorijos ligoninėje.
® Bučiuotis mašinos vairuoto 
jas, kada jis vairuoja mašiną, 
neturi teisės, nes tokiu melu 
gali atsitikti katastrofa. Bet 
montrealietis R. R., nežiūrint 
draudimo, bučiavo savo žino 
ną. Policija pastebėjo ir teis 
mas jį nubaudė 22 dol. ir 49 
centų už bučiavimąsi vauuo 

Katalikių 
m. birželio 
Vartų salė 
Joninių vatradicinė 

šokius.
organizacijos prašo
datą rezervuoti įuo

prašome paremti savąją, betų 
viškąją, spaudą pirkimu šėrų 
arba aukomis, kad rudenį jau 
galėtume pradėti darbą nauju 
būdu ir kad galėtume tapti lei 
dykia, kuri galėtų dirbti viso 
kius kitokius spaudos daibus 
modernišku būdu, o tas jau 
duotų uždarbio ir pelno, iš ku 
lio galėtume mokėti ii dividen 
dus.

N L Mašinų Fondo baigia 
mojo vajaus talkininkais suti 
Ko būti šie tautiečiai:
Dalmotas Jonas,

2375 Auverny, Douverny, 
telefonas MO 9-4815.

Skučas Juozas,
6966, 44-th Avenue, Rsmt., 
Montreal 36,
telefonas RA 2-6152.

Dzenkaitis Juozas,
233 York Street,
Sudburv, Ont.
Sveikiname naujus NL Ma 

šinų Fondo vajaus talkininkus, 
dėkojame už talką ir linkime 
gražios sėkmės.

kviečiamas mielai dalyvauja 
įvairiausiuose subuvimuose ir 
visada randa pasakyti visiems 
svarbių minčių, įpareigojančių 
imus budėti savo tautos ir 
valstybės reikalų sargyboje.

J. Kajeckas JAV lietuvių 
I autinės sąjungos seime Čika 
goję, V. 27, be ko kita taip 
kalbėjo:

Aš džiaugiuosi turįs progos 
šio Seimo dalyvius gyvu žo 
džiu pasveikinti.

Amerikos lietuvio širdis vi 
sada buvo jautri lietuvių tau 
tos reikalams. Tokios širdies 
pavergta tauta dabartiniu me 
tu ypatingai pasigenda.

Laimė, kaip ir laisvė, neda 
loma. Mes negalime jaustis 
laimingi, kai kančia ir ašaros 
mūsų pavergtų tautiečių kas 
dieninis penas. Mes dar neuž 
miišome Kražiių skerdynių, tat 
kaip beužnurši šių dienų šiur 
pią realybę? Mes Lietuvos tiro 
nui nedovanotume, jei jis būtų 
vieną vienintelį Lietuvos sūnų 
nužudęs. Gi jis nužudė dešini 
tis tūkstančių visokio amžiaus 
ir lyties nekaltų lietuvių. Jau 
20-tas šimtmetis, o pasaulis te 
beprisimena nekaltuosius ber 
nelius, žuvusius Herodo įsaky 
mu. Ljetuvos nekaltos aukos 
skaitlingesnės, negu Judėjos., 
Reikia tat, kad ir mūsų atmin 
tis būtų ilgesnė ir kad ji įparei 
gotų daryti atitinkamus spren

Tautos skriaudos ženkle, 
tragiško birželio įvykių išvaka 
rėse, renkatės Seiman. Susirin 
kote apžvelgti nueitąjį kelią ir 
nutiesti gaires ateities veiklai. 
Aš neabejoju, kad tos numano 
mos veiklos gairės atitiks Lie 
tuvos gyvybinius interesus. J. 
Kajeckas, kalboje pasakytoje 
Leonaido Šimučio 50-ties me 
tų visuomenines veiklos sukak 
ties proga. Chicagoje, 1961 
m. gegužės 28 d. be ko kita pa 
sake: Aš džiaugiuosi galįs da 
lyvauti šiame minėjime.

Mes susirinkome pagerbti 
garbingą Sukaktuvininką, kad 
pagyventumėm jo dvasia. Mes 
susirinkome liudyti tautiečia 
ms ir jų ateities kartoms, kad 
auka ir pasišventimas pagar 
oos veiti, kad „gražu dėl Tė 
vynės pavaigt ir kentėt. Mes 
susirinkome ypatingai liudyt 
mūsų jaunimui, kokio masto ir 
ypatybių žmogumi mes žavi 
mės. Mes susirinkome pagvrb 
ti ir tas organizacijas bei re 
dakcijas, kurių jis buvo ar te 
bėra priešakyje, nes jos pirmos 
j| Įvertino ir pagerbė. Paga 
lios, mes susirinkome pagerbti 
patys save. Nes, jeigu sekant 
lotynų pasakymu, savos istori 
jos nežiną semper pueri sunt, 
tai nusipelnusio asmens nejver 
tinimas šiame atsitikime, pasta 
tytų mus, mažiausia, kaip ne 
dėkingus lietuvių tautos va: 
kus, kokiais mes būti nenori
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Dvidešimties metų sukaktis
Suėjo jau dvidešimt melų 

nuo tų baisių dienų, kai rusiš 
kas komunistinis okupantas 
pradėjo masiniu būdu vykdyti 
negailestingas deportacijas. V: 
si tie, kurie išgyvenome anas 
tamsias dienas, ir šiandien ne 
galime ramiai apie jas kalbėti. 
Dešimtys tūkstančių nekaltų 
lietuvių — vyrų, moterų, vai 
kų, senelių, sveikų ir ligonių— 
buvo kraunami į sunkvežimius, 
gabenami į prekinius vagonus 
ir nežmoniškose sąlygose ga 
benami baisiam likimui, daž 
niausiai lėtai mirčiai, toli nuo 
T evynės.

Kai antrojo pasaulftio karo 
pabaigoj mūsų tautai nebuvo 
grąžinta neginčijama teisė gy 
venti laisvai savoje nepnklau 
somoje valstybėje, vėl grįžo 
tie patys okupantai ir baisesniu 
būdu gabeno į vergų stovyk 
las šimtus tūkstančių mūsų bro 
lių ir seserų. Per tuos dvide 
Šimt metų didelė dalis tų iš 
tremtųjų mirė nuo bado, kan 
čių, nepakeliamo darbo. Da 
liai likusių gyvų buvo leista ne 
seniai išeiti iš vergų stovy kIu 
ar net grįžti į Lietuvą, tik pra 
radus sveikatą, praradus visa, 
ką žmonės turėjo prieš okupan 
tams įsiveržiant, ir net netekus 
teisės gauti žmoniškesnį dar 
bą, sunkus pasidarė grįžimas ir 
į savąjį kraštą.

Sovietinė santvarka yra me 
lo ir teroro pagimdyta ir tik 
tuo laikosi. Jeigu per pasta ruo 
sius keletą metų bent viešai bu 
vo vengta vykdyti deportaci 
jas, tai dabar štai išleista nau 
ji įstatymai, kurie įgalina ne 
tik naujas deportacijas, bet 

ir žudymą vietoje. Sovietų Są 
junga niekad nebuvo įstatymi 
nė valstybė. Ten vyko ir vyks

Užtat kai sovietinė propa 
ganda stengiasi užliūliuoti lais 
vojo pasaulio visuomenę, kai 
spaudoj nuolat skaitome apie 
nacinės Vokietijos dalytus nu 
sikaltimus, kurie buvo sustab 
<dyti prieš šešiolika metų, o re 
tai užtinkame žinių, vaizduo 
jančių šiandieninį komunistinį 
terorą, turime daryti visa, kas 
nuo mūsų pareina, kad laisvo 
jo pasaulio speuda, radijas, te 
Jevizija nuolat primintų, jog 
yra nemaža dalis pasaulio, kur 
negalioja jokia teisė, kur vy 
rau j a smurtas ir teroras, melas 
ir apgaulė, kur siaučia kolonia 
lizmas nepalyginamai aštresne 
forma, kaip jis kada yra buvęs 
Afrikoj ar Azijoj.

Minėdami dvidešimties me

tų sukaktį nuo komunistinio 
telroro masinio pasireiškimo 
pradžios, ryžkimės kelti to te 
toro apraiškas ir veikti laisvo 
jo pasaulio opiniją.

1. Tų baisių įvykiu minėji 
mus renkime, kur galime, sy 
kiu su estais ir latviais. Jų pro 
gramą skirkime ne vien sau, o 
pirmoj eilėj to krašto visuome 
nei, kur gyvename. Kalbėto 
jais būkime ne tik patys, bet 
kvieskime ir žymius tų kraštų 
žmones.

2. Kur įmanoma, vykdy ki 
me viešas eisenas - demonstra 
cųas miestų gatvėmis su atitin 
kamais plakatais. Rūpinkimės, 
kad tokios demonstracijos bū 
tų gausios ir tvarkingos.

3. Minėjimuose ir demons 
tracijose priimkime atitinka 
aras rezoliucijas, reikalaujan 
čias Lietuvai laisvės ir jas siųs 
kime savo kraštų valdžios 
žmonėms. Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių tarpe šiuo 
metu vykdoma plati akcija už 
pravedimą mums tikrai svar 
bios rezoliucijos Kongrese. To 
ji akcija vykdoma didžiojo 
laisvės krašto piliečių iniciaty 
va ir pastangomis. Neturime 
formalios gaiios tiesioginiai į tą 
akciją įsijungti, tačiau supran 
tama, kad visa širdžia linkime 
stiprinti tas pastangas ir kvie 
čiame to krašto lietuvius inasiš 
kai akcijoje dalyvauti, minėji 
mų proga priimant reikiamas 
rezoliucijas ir jas pasiunčiant 
teikiamais adresais.

4. Kviečiame stengtis ko pla 
čiausiai kelti per gyvenamų 
kraštų radiją, spaudą, televizi 
ją ir kitas informacijos priemo 
nes sovietinio teroro ir sovieti 
nio kolonializmo režimui pa 
smerkti, negailint tam ir sudėti 
lėšų, jei reikia. Soviet’nis tero 
ras ir kolonializmas tiesioginiai 
rištini, nes pati sovietų propa 
ganda kelia sau palankia pi as 
me kolonializmo klausimą. 
Mūsų pareiga išaiškinti, kozs 
ištikrųjų yra sovietinis kolonia 
lizmas ir atskleisti visą MasK 
vos klastą ir apgaulę.

5. Kviečiame visus laisva 
jame pasaulyje esančius lietu 
vius atnaujinti ta proga pasiry 
žimą kovai už Lietuvos išlais 
vinimą ir stiprinti paramą Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto vedamai laisvini 
mo akcijai, remiant jo išlaiko 
mas institucijas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto Prezidiumas.

Dideliai senose kronikose 
pnmųjų keliauninkų (gal būt 
dai vikingų) užrašyta esantis 
dalykai, kokius jie pamatę pir 
mą kartą atsibaladoję ir išlipę 
Baltijos jūros pakraštyje — 
ties Palanga. Jie čia pamatė 
žmones, kūne traškančiose gi 
riose vaikščioję žeme. Lik pa 
tys negabieji ilgesnes distanci 
jas dar perbėgdavę ropom ar 
ba keturpėsčiais... Tuos zmo 
nes keliauninkai pavadinę — 
Žemaičiais.

Tie keliauninkai patraukę 
toliau į krašto gilumą, ssinda 
miesi sau kelią per ginas pei 
liais ir šoblėmis. Rytų krašte 
jie radę vėl kitus žmones, ku 
ne dar nevaikščioję žeme, bet 
karstęsi girių medžių viršūnė 
mis. Šituos žmones keliaunin 
kai pavadinę — Augštaičiais.

Paskui pakeleivingieji grįžę 
vėl į pajūrį ii ten savo laivus 
prisikrovę medaus ir žvėrių kai 
hų, o mūsiškiams davę drus 
kos ir mažų, apvalių spindin 
čių pinigėlių, kurių žemaičiai 
nežinodami kur dėti — išmėtė 
po girias. Po to keleiviai V61 
savo laivais išbrazdėję j jūras. 
Mat, jie jau mokėję vaikčioti 
ne tik žeme, bet ir plaukioti 
vandenimis. . .

* * *
Nors dabar nei žemaičiai, 

nei augštaičiai nebevaikšto nei 
žemę, nei medžių viršūnėmis, 
o važinėja spindinčiais automo 
biliais, tačiau po tiekos šimtme 
čių susikibo į glėbius... Ir dėl 
viso šito kalta yra II Dainų 
šventė. Pradžią nesantaikai ir 
kovoms davė II Dainų Šventės 
repertuaran įtrauktoji K. V. 
Banaičio daina „Išėj’ merga“. 
Mat, ten žodžiai yra tokie: 
,,Išėj’ merga šbilan uogaut. (Jo 
gaudama užblūdijo, priblūdijo 
kraštan marių...”

Pirmiausiai šventės repertua 
ro komisijai „baisų karą“ pa 
skelbė chorų merginos. Kokia 
čia „merga“...? Būtinai turė 
tų būti mergužėlė lelijėlė... Bet 
svarbiausioji karo priežastis bu 
vo tie baisūs žodžiai: „...uo 
gaudama užblūdijo, priblūdijo 
k raštarj marių...” Tokie žo 
džiai, kaip „užblūdijo, nublū 
dijo kraštan marių“, žemaičių 
„kalboje“ reiškia — sudurniu 
vo, nudurniavo kraštan ma 
rių..., O augštaičiai astispirda 
mi tvirtina, jog tai yia neką1 
čiausias žodis — paklydo, nu 
klydo kraštan marių...

Daugis chorų, kur, pirmauja 
žemaitės, griežtai atsisakė šią 
dainą mokintis. Žinoma, joms 
pritarė ir vyrai žemaičiai... Ar 
tėjant „mūšiams“, užklausiau 
vyriausiųjų šventininkų:

— Tai ką dabar bedarysite, 
ponai vyrai...?

— Nu, kągi dabar daiysi 
me... Negi griebsime į rankas 
šobles ir stosime kovon su že 
maitėmis... Reikės jieškoti bū 
dų taikai išlaikyti.

— Tai ga! prisieis kreiptis į 
Jungt. Tautų Saugumo Ta.y 
bą, prašant sušaukti specials se 
siją, nes aiškiai gresia p.v o 
jai taikai...

Bet kreiptis į ten nereikėjo. 
Taika buvo atstatyta pakei 
čiant šią „nelaimingą“ damą 
kita to paties K. V. Banaičio

BALTŲ 
CENTRINĖ BIBLIOTEKA

daina — „Po augštus kalnus”, 
kuri šiomos dienomis jau iš 
siuntinėta chorams.

Matote ką reiškia pradėti 
ne kartu vienodai vaikčioti... 
Nė lietuviškai nebegalime susi 
kalbėti tarpusavyje...

įvyksta JAV ir Kanados lietu 
vių II Dainų Šventė. Ar jums 
protelis trumpas, ar ką jau...

— Nieko nesuprantame, 
mielas lietuviškos dainos myiė 
tojau. . .

— Nesuprantate... Tik'i 
užuomaršos ir daugiau nieko. . 
Juk Chicagoje įvyksta ne Ant 
roji Dainų Šventė, bet ;„u tre 
čioji iš eilės. Iš kur jūs ištraukė 
te tik antrąją...? Antroji jau 
įvyksta tik International Ainp 
hitheatre. O pirmoji įvyko Chi 
cago Coliseume. Taigi, ši jau 
yra trečioji...

— Negi II Dainų šventę bū 
tume pramiegoję, po šimts py 
pkių... Pone, gal galėtumėte 
užsukti į Dainų Šventės busti 
nę ir mes viską išsiaikintu 
mėm...

— Mielu noru, miegaliai... 
Tuojau ateinu ir jums klaidą 
įrodysiu.

— Bet gai tamistėlė Da nų 
švenlfl sumaišėte netyčia su 
Tautinių Šokių švente, kuri 
įvyko vėsioje International 
Amphitheatre paskutinė...

— Palaukite. . . Ištikrųjų... 
Tai ten įvyko ne dainų šven 
tė, bet šokių Kad jį kur gai 
džiai sulestų, susimiksinau...

— Tai užeisite pas mus?
— Ne, tai jau geriau neuž 

eisiu... Kad ją kur gaidžiai su 
lestų... — numykė į teleioną 
didis lietuviškos dainos mylė 
to jas...

* * *
Komp. Julius Gaidelis, II 

Dainų Šventės jungtinio vyrų 
choro dirigentas, iš Bostono 
jau atsiuntė pats pirmasis visus 
vyrų choro repertuaro dainas, 
įrekorduotas į juostą, išpildy 
tas jo vadovaujamo vyrų cho 
ro Bostone. Bostoniečiai vy 
rai, atrodo, patys pirmieji iš 
moko savo dainas. Kiekvienas 
norintis jas gali išgirsti II Dai 
nų Šventės būstinėje, 2501 W. 
69 St., Chicago 29, III.

Daugelyje Chicagos vidur 
miesčio didžiųjų krautuvių vit 
nnose jau kabo II Dainų Šven 
tės plakatai — atskirai lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Biletai gaunami Dainų Šven 
tės būstinėje — asmeniškai ir 
paštu, laiškais.

Pats pirmasis biletų užsaky 
tojas į II Dainų Šventę, kada 
jie dar tik buvo atiduoti spaus 
tuvei spausdinti, ouvo čikagie 
tis Juozas Petkus, 6817 So. 
Kackwell St. Jis tada užsisakė 
4 biletus po 5 dol. ir sumokėjo 
pinigus. Juozas Petkus yra bu 
vęs Žemaičių Teatro, T elšiuo 
se aktorius ir dabar lietuviškų 
jų darbų didelis entuziastas.

Dabar jau gerieji biletai y ta 
stačiai leste lesami pirkėjų. 
Yra daug užsakymų paštu iš 
tolimų Amerikos vielų, Kana 
dos ir net Meksikos....

Tat iki pasimatymo II Dai 
nu Šventėje!

Alb. V-as.
PABĖGĖLIAI IR 

EMIGRACIJA
1961. III. 24. Muenchene 

amerikiečių šalpos organizaci 
jų, USEP, ICEM, JAV-INS ir 
Jungtinių Tautų Augštojo Ko 
misaro pabėgėlių reikalams 
atstovai svarstė aktualius klau

Apmokėta visai Didžiosios 
Lentyna ir pusė

Paskutiniamę KLB Krašto 
Valdybos posėdyje pirm. St. 
Kęsgailą pranešė, kad iš 54 
Kr. Tarybos narių už Kr. V- 
bos pasiūlytus KLB statuto pa 
keitimus balsavo 37, iš kurių 
už pakeitimus pasisakė 36, — 
tai statutas pakeistas taip:

Paragrafas 15 buvo: Apylin 
kės v-ba renkama vieneriems 
metams ; daoar yra : Ap. v-bos 
kadencijos laiką nustato Ap. 
visuotinis narių susirinkimas, 
kiekvieną kartą prieš naujus 
Ap. v-bos rinkimus.

Par. 22 buvo: Ap. kontrol. 
kom. renkama vieneriems me 
tams iš trijų narių ir trijų kan 
didatų; dabar yra: Apylinkės 
komisija renkama iš trijų na 
rių tam pačiam kadencijos lai 
kui, kaip ir Apyl. Valdyba.

Įrašytas naujas 17 para.ra 
fas. Apylinkės visuotinio na 
rių susirinkimo nutarimu. Ap. 
V-ba ir Kontrol. K-sija gali oū 
ti renkamos tiesogiu slaptu bal 
savimu. Tuo atveju Apyl. V 
bos ir Kontrol. K-jos rinkimus 
vykdo Ap-kės visuotinio susi 
rinkimo išrinkta rinkimų komi 
sija, prisilaikydama KLB Kr. 
Tarybos linkimo taisyklių ala 
tinkamų paragrafų.

^Toronto apyl. v-bos praey 
mas paremti į Dainų Dieną vy 
kstantį „Varpo“ chorą šimtu 
dolerių patenkintas. Taipgi 
patenkintas „.Knygų Lemy 
nos“ redaktoriaus p. Ruzanco 
vo prašymas apmokėti urnų 
Imperijos mokslo įstaigoms vi 
sąme Žemės rutulyje siuntinė 
jamą „Knygų Lentynos“, į' er 
tinant didelį Redaktoriaus dar 
bą. Šia pačia proga nutarta, pa

Britaniios imperijai Knygų 
Eltos italų kalba laidos.

gal Kr. Tarybos nutarimą už 
antrąją pusę metų išsiųsti 300 
doi. „Eltos“ padvigubinimo ita 
lų kalba reikalui.

Svarstytas dabar pagyvėjęs 
fondų klausimas. KLB Kraš 
to Valdyba randa reikalo pa 
reikšti, kad ji labai pritaria vie 
no fondo steigimui visiems lie 
tuviams, tačiau yra nuomonės, 
kad toks fondas turėtų būti Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
lemiamoje vadovybėje, tač.aų 
turint balsą ir aukotojams. To 
kiu atveju labai tiktų ir šūkis— 
„Kapitalas Lietuvai, nuošim 
čiai lietuvybei“.

Pirm. St. Kęsgailą Valdybą 
painfoimavo apie KLB ir J 
A. V. Lietuvių Beendruome 
mų Valdybų bei Kultūros Fun 
dų atstovų bendrą posėdį, kori 
statuojant, kad jis buvo darbin 
gas, bendradarbiavimo dvasio 
je apsvarstė visą dienotvarkę 
ir, kas labai svarbu, kad šis 
abiejų kaimyninių kraštų Ben 
druomenės vadovybių susiūki 
mas pirmą kartą vyko Pašau 
iio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos vadovybėje. Kultu 
ros Fondo pirm. Dr. J. Bore 
vičiuss, SJ, pasidžiaugė, kad 
PLB Valdyba tuo būdu įgau 
na tinkamo respekto ir kad jos 
žinioje sudarytasis organas — 
Švietimo komisija — pradeda 
veiklą PLB mastu.

Dar buvo svarstyti pasakų 
plokštelės vaikams, katalikų 
vaikų kongreso ir kt. klausi 
mai. Į vaikų kongresą KLB 
Krašto V-ba paprašė vykti ats 
tovu Petrą Lukoševičių.

KLB KV I.

Mosklo - Technikos naujienos
DANTŲ GRĘŽIMAS BE 

SKAUSMO
Kuo greičiau sukasi dantų 

gręžimo mašinos grąžtas, tuo 
pacientas jaučia mažesnį skaus 
mą. Čekoslovikijoje pradėtos 
gaminti šios rūšies mašinDS, ku 
nų grąžtas sukasi tiesiog neįti 
ketinu greičiu — 300 000 aosi 
sukimų per minutę! Taip grę 
žiant. dantis nepaprastai greit 
įkaistų. Jį šaldo oro - vandens 
plonytė srovelė. Grąžto visiŠ 
kai nereikia spausti prie skuu 
damo danties, skylutė pragrę 
žiama nepaprastai greit, o pa 
cientas nejaučia net mažiausio 
skausmo.

Naujoji dantų gręžimo ma 
šina turi dar vieną privalumą 
— dantį aušinanti srovelė šąli 
na iš gręžiamos vietos „piuve 
neles“, trukdančias gydytojui 
stebėti patį gręžimo procesą.

— Latvių konsulas P. Apma 
nis neseniai buvo sukvietęs estų 
(inž. U. Mornu) ir lietuvių ben 
druomenės (kun. V. Šarka) als 
tovus pasitarti

V. Vokkietijoj bus galutinai pa 
naikintos. Tačiau dar labai dide 
lis skaičius pabėgėlių Vokietijo 
ję gyvena privačiai ir jų gyvena 
iriosios patalpos dažnai yia bk> 
gesnės, negu pabėgėlių oficia 
bose stovyklose.

RADIJO BANGOS 
NAFTAI PAŠILDYTI

Iš Žemės gelmių būtų gali 
ma išgauti žymiai daugiau naf 
tos, sumažinus jos klampumą. 
Bet tam reikia Žemės gelmėse 
esančią naftą pašildyti. Pasta 
ruoju metu viena JAV firma 
(Raytheon) konstruoja apara 
turą, veikiančią labai trumpo 
mis radijo bangomis — mikro 
bangomis. Ši aparatūra bus pa 
naudota naftai pašildyti naftin 
guose sluogsniuose.

Siauras mikrobangų energi 
jos spindulys, nukreiptas į grę 
žinį, sumažina naftos klampu 
mą ir leidžia ją išsiurbti į pa 
viršių. Geologai teigia, kad pa 
kanka apie gręžinį per tris 
ketvirčius metro padidinti naf 
tos temperatūrą bent 11 1. C. 
ir jau galima pakelti naftą.

Artimiausiu metu Montanu 
valstijoje į 1000 m gylio grę 
žinį bus nuleistas įrenginys mi 
krobangoms išspinduliuoti. Šio 
renginio ilgis — 6 m, skers 

niuo — 15 Cm. Įrenginio gene 
ratoriaus galingumas — 5-10 
kilovatų. .

Manoma, kad naujas būdas 
galės padidinti naftos gavybę 
bent 7 kartus.

POŽEMINIS RADIJO 
RYŠYS

Radijo bangis blogai sklin

Nuo 1951 metų rudens Miun 
chene veikia privačiais pagrin 
dais „Baltische Zentrale Bib'uo 
thek“ (Baltų centrinė bibliote 
ka), kuriai vadovauja Ctto 
Bong. Jis ir paruošė tos bibliote 
kos apyskaitą ..Arbeitsbericht 
1955-60". Leidinys turi 58 psl. 
ir 9 priedus, jų tarpe 4 Pabalti 
jo kraštų žemėlapius, kure dar 
niekur nebuvo skelbti. — Fa 
proga informuojama, kad biblio 
tekos knygų skaičius paaugęs 
iki 2.400, o žemėlapių skaičius 
iki 1.016. Biblioteka turi didžiu 
iį Pabaltijo kraštų nuotraukų ar

chyvą — viso daugiau kaip 40 
tūkst. nuotraukų. E.

IŠRASTAS NAUJAS 
PARAŠIUTAS

JAV išduotas patentas nau 
jos konstrukcijos parašiutui. Jį 
sudaro du panašūs į malūn 
sparnio rotoriai, esantieji vie 
nas ant kito. Leidžiantis para 
šiutui, rotoriai sukasi priešingo 
mis kryptimis. Dėl to pats įren 
ginys nesisuka. Be to, rotorius 
galima pakreipti ir tuo pačiu 
valdyti parašiutą.

* * *
Dainų Šventės būstinėje te 

lefonas jau skamba ir skamba. 
Visokiais reikalais, rimtais ir

simus.
Hong-Konge 6000 europie 

čių pabėgėlių laukia galimybes 
išvykti. Tunise ir Maroko 275; 
tūkst. pabėgėlių iš Alžyro gy 
vena palapinėse ir yra maitina 
mi Raudonojo Kryžiaus lygo^

D. Britanija priėmė 370 men 
kos sveikatos pabėgėlių, N. Ze 
landija 69, Kanada 205 sirgu 
sius džiova, taipgi po kiek džio 
Vininkų sutiko priimti Šveicarija 
ir Prancūzija. Svarbiausia 
mums lietuviams yra JAV da

da po žeme. Iki šiol požeminis 
radijo ryšys buvo gana ribojai 
taikomas praktikoje. Tačiau 
atominių bombų ir raketų am 
žiuje, kada įprastiniam radijo 
lyšiui gręsia įvairiausi dirbti 
mai ir gamtiniai trukdymai.

ir JTO lėšomis. Graikijoj pabė. bartinė emigracinė programa pa vis labjau pradedama domėtis 
geliai jau iškelti iš stovyklų ir gal specialų įsta ymą (Public požeminių radijo ryšių galimu 
pastarosios uždarytos. Italijoj Law 86-648). Iki šiol į JAV mais. Deja, iki šiol sunku su 
stovyklose gyvena 300, Jugo, vykti yra užregistruota apie kurti antenas, kurios įgalintų

taip jau... Telefonas vėl su 
skamba. PR 8-2283.

— Dainų Šventės būstinė 
klauso. . .

— Ponai, aš esu didelis iie 
tuviškos dainos mylėtojas. Bet 
ką Jūs ten dabar išdarinejate 
su dainų švente...?

— Pone mylėtojau, kame gi 
yra reikalas? Ką baisaus išaa 
rinėjame?

— Jūs skelbiate, kad šiais 
jnelais liepos 2 d. Chicagoje

siavijoje 600, Austrijoj 3000 in 
V. Vokietijoj daugiau 8000., 
Šiais metais Austrijos pabėgę, 
iiai bus apgyvendinti naujai pa 
statytuose butuose ir stovyklos 
bus panaikintos. Vokietijoje su 
JTO finansine parama šiais me 
tais bus pastatyta 900 butų į 
kunuos iš stovyklų bus perkelia 
apie 4000 pabėgėlių, ateinan 
čiais metais bus statoma tiek pat 
butų, tat, dar 4000 bus perkelti 
iš stovyklų ir 1963 m. stovy kIos

1200 įvairių tautybių pabėgėlių. 
Gavo leidimus vykti 286, tiria 
ma 500, ligonių 233 ir apie 60 
sunkiai įkurdinamųjų. Šiuo įsta 
tymu gali pasinaudoti ir menkes 
nės sveikatos asmenys ar sirgu 
šieji džiova. Patartina mėginti 
ir tiems, kurie anksčiau dėl svei 
kalos buvo atmesti Norintieji į 
JAV emigruoti, tegul kreipiasi 
šiuo adresu: I. Rugienius, (13 
b) Muenrhen 2, Augustenstr. 
46-m.

perdavinėti ir priiminėti prane 
Šimus radijo bangomis, sklin 
dančiomis po žeme. Tik paly 
ginti nenesiai vienos amerikie 
uių firmos darbuotojų grupė 
pradėjo bandyti specialią apa 
ratūrą radijo signalams po že 
me 300 m gylyje perduoti. 
Kaip parodė bandymai, radijo 
signalus pavyko priimti maž 
daug už 7 km. Siųstuvo galin 
gumas buvo 200 vatų, o daž 

numas 150 kilohercų.
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Tauta atsisako paklusti 
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS > H 

IV 
ATVIRAS PASIPRIEŠINIM AS IR GRIEŽTA 

REZISTENCIJA
La Resistance es t d’abord un combat de l’es 

prit.
Rezistencija yra visų pirma dvasios kova. 

Andre Hauriou.
„Vera une doctri 

lisme“, 1944 m., 1 psl.

Galima laikyti reikšmingu 
sutapimu, kad patį žodi „re 
zistencija“, dabartine jos pras 
me, pirmą kartą pavartojo ge 
nerolas De Gaulle 1940 m. bir 
želio 22 d. per britų radiją 
Prancūzijai pasakytoje kalbo 
je. Taigi beveik tuo pat metu, 
kai sovietams įsiveržus į Lietu 
vą prasidėjo lietuvių tautos 
priešinimasis okupantui ir lietu 
vjų laisvės kovos.

Rezistencija, kaip rašo veik 
lūs jos dalyvis ir vienas akty 
viausių LAF ir vėliau LRS stei 
gėjų Bronys Raila, tai visoms 
kalboms bendras žodis, reiš 
kiantis atsparą ir pasi 
priešinimą nelaisvei ir 
tam tikrą specialų, mūsų sąly
goms būtiną kovos už laisvę 
būdą, buvo iš karto gerai su 
prantamas vakariečiams, tiek 
anglosaksams, skandinavams, 
prancūzams ir visiems kitiems. 
„To žodžio nuskraidinimą T ė 
vynėn“, nurodo B. Raila, 
„mes patys apmokėjome labai 
brangiai. Bet tai buvo reikalin 
ga kaina. Užtat tas žodis prigi 
jo Tėvynės laisvės kovotojuo 
se, dar svarbiau — to žodžio 
prasmė! ten jau gyveno,, 
dabar rasdama tik naują ir pa 
togų pavadinimą, suprantamą 
Vakarų demokratiniam pašau 
liui' . (B. Raila, „Tautinė re 
zistencija šiapus uždangos’*. 
Tamsiausia Prieš Aušrą, 1960 
m. 154 ir kt. psl.).

Kaip prancūzams, taip ir lie 
tuviams,

rezistencija, 
priešinimasis okupantui, 

nereiškė vien tiesioginės kovos 
akcijos prieš pavergėją. Re 
zistencija, kaip vėliau nusakė 
vienas jos dalyvių Dr. A. J. 
Greimas, visų pirma reiškė lie 
tuvio — laisvo žmogaus ir vi 
sos lietuvių tautos apsisprendi 
mo aktą, „pasaulėžiūrą**, įgali 
nusi lietuvį įsiprasminti tauti 
nėję kovoje ir iškėlusi tautą į 
istorinio veiksnio vaidmenį 
(A. J. Greimas, „Rezistenci 
jos sąvoka”, Santarvė, 1953 
m., Nr. 2).

Rezistencija, kaip rašė vo 
kiečių okupacijos meto buvęs 
prancūzų pogrindžio tautinės 
tarybos pirmininkas Georges

ne de la Resistance Le sočia

Eidault, prancūzams reiškė 
tam tikrą dvasinę būseną, su 
stiprintą tikėjimu kai kuriomis 
amžinomis vertybėmis. Tai vi 
sų pirma, dvasinis atskiro as 
mens nusistatymas — atsisaky 
mas priimti negarbę, atsisesy 
mas bendradarbiauti su priešu, 
atsisakymas pasiduoti nevilčiai 
akivaizdoje visų Tėvynę ištiku 
šių nelaimių. Ir iš kitos puses, 
rezistencija reiškė naujai pa 
tvirtintą tikėjimą kai kuriomis 
keliomis tautos išsaugotomis 
vertybėmis: garbė, drąsa, aisi 
davimo bei pasiaukojimo dva 
šia, laisvės meilė. (Žr. Prefa 
ce de G. Bidault, „Espirit de 
la Resistance**. Les idees poli 
tiquest et sociales de la Resis 
tance, Paris, 1954).

Griežtas visos tautos NE, 
tasai daugiau gaivališkas, nei 
protiškai suvoktas dvasinis at 
sisakymas sutikti su pavergimu 
arba pripažinti okupaciją ir so 
vietų primestą priverstinę sant 
varką kaip galutinę, nenuslopi 
namas troškimas ir tikėjimas 
laisve bei didžiojo pasiaukoji 
mo lydimas atsidavimas tais 
vės kovai — atžymėjo :r visą 
lietuvių rezistencijos veiklą 
anais sunkaus sovietinio teroro 
1940-41 okupacijos metais. Pa 
baltijo tautos tada pirmosios 
praktiškai patyrė visą sovietų 
okupacijos metodų beatodai 

riškumą ir klastingumą, ką Va 
karai dar ilgai nepajėgė pilnai 
suvokti ir suprasti.

PRIBLOKŠTI, BET 
NESUŽLUGDYTI...

Staigų nepriklausomybės ne 
tekimą 1940 metais lietuviai iš 
gyveno labai sunkiai ir skau 
džiai.

Šiam netikėtam smūgiui lie 
tuvių tauta psichologilkai bu 
vo visai nepasiruošusi ir ja iŠ 
tikusia baisia nelaime iš pra 
dzios net nenorėjo tikėti. Lietu 
vių tauta staiga neteko visko, 
kas jai buvo brangiausia ir už 
ką ji kovopo ilgus dešimtme 
čius: jos laisvė ir valstybinė ne 
priklausomybė, jos tautinė kul 
tūra, jos sunkiomis pastango 
mis ir darbu pasiekta ūkinė pa 
žanga.

Staigus ir stačiai neįtikėti 
nas savo Nepriklausomybės ne

VISI DALYVAUKIME!
J. A. V. ir KANADOS LIETUVIŲ 

dainų šventė 
CHICAGOJE

1961 m. liepos 2 d., 3 vai. po pietų 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Hilsted Streets

BILETŲ KAINOS:

5, 4, 3, 2 ir 1 dol.

Visos vietos numeruotos

DALYVAUJA CHORAI iš J. A. V. ir KANADOS

tekimo smūgis lietuvius iš p*a 
džios tiesiog pribloškė, tačiau 
dvasiškai jų nesužlugdė. Pasi 
priešinimas okupantui kilo sa 
vaime, beveik tuoj pat, atski 
rų, pavienių asmenų iniciaty 
va, daugiausia iš jaunosios kar 
tos — kariuomenėje, eilinių ka 
rių tarpe, mokytojų, mokykit 
niame ir universitetiniame jau 
nime, kultūrininkuose. Tai ne 
buvo iš viršaus organizuotas 
ar diriguojamas pasipriešini 
mas, jei neskaityti pulk. K. 
Škirpos trumpo atsilankymo 
Kaune dar 1940 m. birželio m. 
sutartų pirmųjų ryšių ir netiu 
kus po to įkurtos pirmos slap 
los Lietuvių Tarybos užuomiz 
gos. kuri betgi plačiau ne6a 
vo pasireikšti, nors jos nariai 
aktyviai veikė pogrindyje. Vie 
nas jų, augšto laipsnio Lietu 
vos karys, netrukus turėjo sla 
pstytis ir buvo suimtas.

KATEGORIŠKAS NE
Pirmieji rezistencijos veiks 

mai prieš okupantą kilo gaiva 
liškai ir reiškėsi įvairiais bū 
dais. Jau vadinamo „liaudies 
seimo” rinkimų metu atsirado 
slapti patriotiniai atsišaukimai, 
platinami įvairių organizacijų 
vardu: Lietuvos Gynimo Rink 
tinės, Lietuvos Atstatymo 
Fronto, Kovos būrio ir pan. 
Ragindamas lietuvius boiko 
tuoti „liaudies seimo** rinki 
mus, Lietuvos Gynimo Rinkti 
nės atsišaukimas 1940. VIII. 
8 d. išreiškė tikrą to meto tau 
tos nusistatymą: „Pavergtos 
Tėvynės sūnau! Šiandien tau 
išmušė valanda pasirodyti, 
kad esi lietuvi s**. (Žr. 
„Lietuva Tironų Pančiuose“, 
Cleveland, 1946 m. Iu5 ir kt. 
psl. Plg. J. Vidzgiris. „Lietu 
vių pasipriešinimas okupan

BILETAI paštu užsakomi, kartu siunčiant piniginį 
čekį, šiuo adresu.

LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street, Chicago 29, Ill., U. S. A.

tams“, Į Laisvę, 1960, Nr. 22, 
2—3 psl.). Kaip žinoma, lietu 
viai tuos rinkimus suboikotavo 
ir okupantų paskelbti rinkimų 
duomenys buvo sufalsifikuoti.

Lietuvių pasipriešinimas 
okupantui pasireiškė pavyz 
džiui,

beveik masiniu balsavimu už 
Melchiorą Putelę,

populiarią, Lietuvos Aido pa 
garsintą seno pensininko kari 
katūrą.

Iš rankų į rankas tada taip 
ėjo poema, nukreipta piieš 
Kremliaus valdovo garbei gies 
mę užtraukusią Salomėją Ne 
rį:
„Tai kas, kad tu Salomėja

Nėris, 
Tėvynės laumė,
Jauties kūrėja lyrikos švelnios. 
Tu moki šliaužti kaip gyvatė, 
Tu prisitaikyti nori visados“.

O į priešreliginę okupantų 
propagandą lietuvių liaudis at 
sakė savo ironija, sukurdama 
net atskirus Stalino bolševiki 
nius „poterius“: „Sveika Ru 
sija, nelaimės pilnoji, Stalinas 
su tavimi...“, arba: „Tėve plė 
šikų, Staline, kursai tupi Krern 
liuje, teesie prakeiktas ta' o 
vardas...”

Bet tikrąjį, tiesiog didvyriš 
kai stoišką, nepalaužiamą lietu 
vių tautos neigiamą nusistaty 
mą okupantų atžvilgiu, tautos 
tvirtą, aiškų, kategorišką NE 
okupantui gal įspūdingiausiai 
bus išreiškęs 1940. Vii. 14 — 
15 d. Kaune, Vytauto stadio 
ne Sporto halėje įvykęs iš viso 
krašto susirinkusių Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas. Jam 
pasibaigus, iš Lietuvos moky 
tojų Širdžių išsiveržęs Tautos 
himnas nuskambėjo taip galin 
gai, jog jis buvo girdimas vi

K. PEČIULIONIENĘ. 
PALYDINT.

Konstaicija Pečiulionienė - 
Vaitiekūnaitė gimė 1887 m. 

vasario 1 d. Martinuonyse, 
Pandėlio vai., Rokiškio ap., 
ūkininkų šeimoje. Iš likusių 4 
brolių, vyriausias, senu papro 
čiu, perėmė ūkį, o likusieji vai 
kai buvo tėvų išleisti į moks 
lūs.

Pagal tėvų pageidavimą, du 
broliai tapo kunigais, o trečia 
sis advokatu, nors ir tąjį tėvui 
norėjo į kunigus leisti, tik dė 
dei kunigui užprotestavus, k«d 
būsią kunigų perdaug, tėvai su 
tiko jį advokatu mokyti.

Dar vaikas būdama, Kons 
tancija neteko motinos, o kiek 
vėliau ir tėvo. Tad brolių re 
imama mokėsi pradžioj kaimo 
mokykloj ir privačiai, o po to 
įstojo į Mintaujos gimnaziją, 
kurią vėliau sėkmingai baigė. 
Baigusi gimnaziją, 18 metų dir 
bo mokytojos darbą Augštaiti 
joj, Vilniaus krašte ir Gudijos 
pradžios mokyklose ir progim 
nazijoj. Mokinių ir kaimo žmo 
nių buvo labai mylima. Ypač 
jai sunkios dienos buvo ir 
daug vargo teko pakelti vo 
kiečių okupacijos metu ir Lie 
tuvos kūrimosi pradžioje. Už

same Vytauto Kalne ir net 
miesto apačioje, Trakų gatve 
je ir Laisvės alėjos pradžioje. 
Tai buvo be galo įspūdinga, 
per visą kraštą nuaidėjusi tau 
tinė lietuvių demonstracija  ̂
padariusi gilaus įspūdžio net 
patiems komunistams. Jie ge 
rai suprato,, kad Lietuvos mo 
kytojų vardu atsakymą jiems 
davė visa Lietuva.
(Tęsinys sekančiam straipsny: 
Vieningu kovos keliu).

_ . 3 ML.
.... ■■■-' .i---- —-----—

stojant vokiečių varginamus ir 
apiplėšiamus kaimo žmonei. 
Jai pačiai ne kartą vokiečiai 
grasino mirties bausme. Lietu 
vos valstybei besikuriant, jai 
ne karią teko susidurti su len 
kuojančiais kunigais, kurie vie 
šai šaipėsi iš būsimos Lietuvos 
valstybės ir jos, kaip litvoma 
nės.

Kan. J. Tumui - Vaižgantui 
redaguojant vieną iš pirmųjų 
laikraščių „Viltis“, Konstanci 
ja dirbo kurį laiką Vilniuje !o 
laikraščio leidykloje kaip ko 
rektorė. Jos darbštumą ir pa 
reigingumą kan. Tumas yra 
pats „Viltyje“ iškėlęs ir ki 
tiems pavyzdžių' paminėjęs. 
Vilniuje draugavo su G. Pelke 
vičiūte - Bite ir susirašinėjo 
su Žemaite - J. Žymantiene'). 
Lietuvai savo pasiuntinybes už 
sienyje besteigiant, dirbo kurį 
laiką ir mūsų atstovybėje Ber 
lyne.

1925 m. ištekėjo už tuomet 
Lietuvos kariuomenės pulki 
mnko, vėliau generolo, M. 
Pečiulionio, su kuriuo jau aaks 
čiau buvo pažįstama, dar jam 
bestudijuojant ir besilankant 
lietuvių šviesuolių rateliuose. 
Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais gyveno su šeima Kaune ir 
Vilniuje, o vyrui karo akade 
miją Prancūzijoj belankant, 
kurį laiką ir Paryžiuje. Rusų 
priespaudai antrą kartą užplūs 
tant mūsų kraštą ir vyrui likus 
gimtosios šalies ginti ir joje 
mirti, 1944 m. Konstancija su 
vaikais išėjo tremties keliu.

Daug vaigo teko pakelti 
Vokietijoj ir Šveicarijoj kaip 
pabėgėliams ir ne vieną kartu 
mo taurę teko išgerti iki dug 
no. Nešdama sunkią tremtinio 
naštą, ji vis troško grįžti į g>m 
tąją Lietuvą, bet deja, Augš 
čiausiojo jai buvo kitaip lem 
ta. 11. 5. 1961 po sunkios r ii 
gos ligos, gavus Bažnyčios pa 
guodą, ji amžinai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Palaidota Ciu 
rirho kapinėse. Paliko sūnų in 
žinierių ir dukterį med. dakta 
rę.

Tebūna jai lengva svetima 
žemelė. Gg.

>) Dalyvavo Palangos vaidin 
tojų grupėj.

9 R. Viesulas sukūrė dekoraci 
jas Kostro Ostrausko „Kana 
relės*’ spektakliui.
# K. Petraitis, Belgijoje bai 
gęs politinius, socialinius moks 
lūs licenciato laipsniu, Okofor 
do universitete ruošiasi arabų 
kalbos doktoratui.
• J. Biliūno kūiinį „Brisiaus 
galas“ Allyn Bacon, Inc., įdė 
jo į leidžiamą devinto skyriaus 
mokiniams skaitymų antologi 
ją, kurią redaguoja Miss Sul 
livan.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

u: 27.
►' — Moterys gėrė vyną.

Vyrai dar išlenkė po stikliuką.
— Na, pakaks, — tarė BarVainis. Jo nuotaika kiek page( 

rėjo, tačiau jis žinojo, kad išgaravus alkoholiui, jinai taip pat 
išgaruos. Dabar jis pajuto alkį ir prisiminė, kad dar neužsisakė 
vakarienės. — Aš noriu valgyti, — paskelbė jis prie staliuko.
— Jūs jau vakarieniavot? j

— Jau. Bet aš vėl išalkau, — prisipažino blondinė:
1 — O gal pakeistume aplinką Kaip jūs manote, mergai
tės? Ir jūs, daktare? j

„Tikrai tas Kostas' mane pažįsta. Mergaitės gi visai, 
visai gražios. . .” Į

— Važiuokime į aerodromą, — pasiūlė juodaplaukė. — 
Restoranas ten dar taip pat atdaras.

— Važiuojam, — sutiko Kostas, tačiau gana neryžtingai.
— Tai ką, daktare, keliaujam?

— Būtinai. Kaip ten sakoma apie čigoną? Ką jis padarė 
•dėl kompanijos?

— Senas anekdotas, daktare. Jūs nežinote naujesnių? 
Kodėl taip į mane žiūrite? — Blondinė šypsojosi gana įžūliai.
— Aš vadinuosi Lilė. Tik nevadinkit manęs mergaite, kaip 
vadina Kostas. Bet jis tiesiog nachalas, o jūs daktaras.

— Lilė pasigėrė nuo silpno vyno, — nusijuokė juodaplau 
kė. — O aš vadinuosi Uršulė. Baisus vardas, tiesa? Visos 
davatkos vadindavosi Uršulėmis.

— Iš kur jūs tai žinote Jūs gi dar viščiukas, — tarė Bar 
vainis. — O kaip mes nuvažiuosime į aerodromą?

— Kosto mašina! — sušuko blondinė ir juodaplaukė kar 
tu.

Mažas, elegantiškas „Moskvičius” plaukė vakarinio Vii 
niaus gatvėmis. Tačiau žmonių, nepaisant šalčio ir vėlyvo lai 
ko, dar buvo visur — aikštėse, gatvėse, skersgatviuose. . .

— Barvainis sėdėjo šalia Lilės. Juodplaukė sėdėjo prie 
Kosto. Lilė atrėmė galvą Barvainiui į petį, ir jis nežinojo, 

kaip jam dera elgtis. Jis neryžtingai apkabino Lilę per juosme 
nį ir laukė, kas iš to išeis; Lilė tylėjo. Tada Barvainiui pasi 
rodė, kad būtų nemandagu jos nepabučiuoti; tačiau Lilė jį at 
stūmė ir skaudžiai plekštelėjo per ranką.

— Tik ne taip greitai, — pasakė ji griežtai, pasislinko nuo 
jo toliau ir žiūrėjo pro langą.

Dabar jie važiavo jau užmiesčiu.
„Štai tuo pat keliu važiavome į aerodromą — Viktorija, 

Nijolė, Gedukas, aš. . . Tada buvo dar gražu ir šilta, taip, pati 
rudes pradžia. Kaip džiaugėsi vaikai!“ Ūmai jis pasiilgo '7ai 
kų. Pirmą kartą nuo tos dienos, kai Viktorija klastingai juos 
pasigrobė. Klastingai? O ką ji turėjo daryti? Palikti vaikus 
jam?

Visas įniršis, nuoskauda, pavydas, visa tai ištirpo kaip šio 
vakaro sniegas; liko tik ilgesio jausmas. „Ir kuriems velniams 
aš susinšau su nepažįstamais žmonėmis? Su jais trankytis tai 
aš surandu laiko. O ar rasdavau kada pavažiuoti kur nors su 
Viktorija? Žmonės juk ne tiktai dirba, jie ilsisi, pramogauja, 
linksminasi. Kada pramogavo ir linksminosi Viktorijai N*e 
kada. Darbas ir namai. Namai ir darbas. Ir viskas”.

Tuoj pat jis stengėsi save įtikinti, kad jų išsiskyrimo prie 
žastis buvo visai kita. Tačiau abejonė tebegraužė jį. Taip, jei 
jį ir žmoną būtų sieję tampresni saitai, tai tikrai nebūtų įvykę. 
Juk jie gyveno ne vienas su kilu, o vienas šalia kito. Tebuvo 
fizinis kontaktas; dvasinio — ne.

— Tu užmigdei daktarą, Lile, — pasakė Uršulė. — Dak 
taras nori liūlia, liūlia.

— Jau mes ir vietoje, — pranešė Kostas.
Aerodromo restoianas naktį nepatiko Barvainiui. Tai te 

buvo erdvus ir gražus restoranas, ir tiek. Ar stigo čia pašto 
vaus motorų gaudimo? Ar įdegusių pilotų? O gal pranešimų 
per garsintuvą: „Lėktuvas išskrenda. . . Maskva, Praga, Pa 
ryžius. . .”

Ne. Stigo čia Nijolės, Geduko ir Viktorijos. Jie tada sėdė 
jo prie ano stalo. Gedukas išpylė kompotą. „Nieko, jis vai 
kas”, — sako kelnerė. Paskui jie žiūri iš terasos į kylančius 
lėktuvus. Vėjas sklaido vaikų plaukus. Čia buvo jo šeima.

Barvainis valgė, gėrė, vėl valgė ir vėl gėrė. „Vilniaus“ 
restorane sąskaitą apmokėjo Kostas; čia apmokėjo Barvainis. 
Suma buvo nemaža. „Viktorijai aš šykštėdavau pramogų, o 

čia, linksmų merginų kompainjoje, švaistausi pinigais, lyg bū 
čiau koks spekuliantas“. Jis jau buvo gerokai girtas, bet sąži 
nės graužimą tebejautė.

Paskui jie važiavo atgal. Lilė vėl sėdėjo prie jo ir vėl pa 
dėjo galvą ant jo peties. Tačiau dabar jis nebandė jos ne tik 
pabučiuoti, bet ir apkabinti.

— Lile, tavo daktaras vėl miega, — pasakė Uršulė.
— Palik jį ramybėj, jis gedi savo žmonos, — atsikirto 

Lilė. — O kas jums įkando į ranką, daktare? Šuo ar mote.is?i
— Tsss, nepliaukšk niekų, — sudraudė ją Kostas.
Barvainis apsimetė snaudžiąs. Jei tai būtų mieste, jis su 

stabdytų mašiną ir iš jos išliptų. Bet miestas buvo dar pakanka 
mai toli.

— Nieko nuastabaus, kad žmona nuo jo pabėgo, — ty 
liai pasakė Uršulė.

— Ar jūs nenutilsite, šarkos! — Kostas supyko neiuo 
kais.

„Vadinasi, visi apie mane žino ir iš manęs juokiasi. Net 
jos tyčiojasi iš manęs“. Barvainis užsigeidė plūstis, išlipti iš ma 
šinos, bėgti. Bet miestas dar buvo tolokai. Kelias buvo slidus, 
ištirpęs sniegas pašalo. Kai kelias pasisukdavo, mašiną nešė į 
šoną. Kostas važiavo atsargiai ir iš lėto.

„Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Na, gerai, lai jos 
sau šaiposi“.

Jis ūmai pasiilgo Kastancijos. Toji niekada iš jo nesišai 
pydavo.

Vėl pasirodė Vilniaus žiburiai.
Mašina šliaužė tarp įmigusio miesto narnų. Tai šen, tai 

ten Švytėjo pavieniai langai. „Įdomu, kaip atrodo namas, ku 
name gyvena Viktorija?“ Nejaugi Viktonja iš tikrųjų n'be 
gyvena su juo, Barvaimu? Besikaitalioją jausmai vėl užleido 
vietą įniršiui, įniršis vis augo ir augo; jis perėjo į siutą. Tačiau 
tas siutas buvo bejėgis, desperatikas. „Reiktų ištiaukt ją iš lo 
vos ir šūktelt: Viktorija, eik namo! Nejaugi ji miega su tuo... 
O gal ji visai ne pas jį? Bet juk vaikus ji išvežė jo automobi 
hu. Žmonių net nesigėdijo...” Barvainis žinojo, kad jokia jė 
ga, joks smurtas nesugrąžins Viktorijos į Pušų gatvę. Ar grįš 
ji kada pati, be prievartos? Ir ar priims ją tada jis, Barvainis? 
Tur būt, ne. Jis daugiau, žinoma, nepakels prieš ją rankos. Ta
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Krėvė Baku mieste
7.

KULTŪRW£#KKOjVIKA Romualdas Bukauskas
* PIRMA JA SAVn TAPVIiHC JCiiDlMI11 P AOnn

* * *
Apie literatūrinė V. Krėvės- 

-Mckevičiaus veiklą Baku mies 
te, apie jo ryšius su Lietuva yra 
išlikę maža medžiagos. Yra ži 
noma, kad jis važiuodavęs į Lie 
tuvą, kad savo kūrinius, parašy 
tus Baku mieste, siųsdavęs „Vii 
ties*, „Vaivorykštės” redakci 
joms ir kitur. Prof. K. Korsakas 
savo įžanginiame straipsnyje V. 
Krėvės - Mickevičiaus „Apsą 
kymų ir padavimų“ rinkinyje, 
išleistame 1955 metais, teisin 
gai pabrėžia, kad V. Krėves - 
Mickevičiaus kūryba išlaikė or 
ganišką ryšį su lietuvišku kai 
mu, su liaudies kūryba, nežiū 
rint to, kad V. Krėvė-Mickevi 
čius tiek metų studijavo Rusijos 
bei užsienio universitetuose ii 
mokytojavo Baku mieste.

Apie savo literatūrinį darbą 
Baku mieste V. Krėvė - Micke 
vičius rašo: „Išskiriant ,,Kuni 
gaikštį Kunotą“ ir „Seną paša 
ką apie narsųjį kunigaikštį Mar 
girį”, kurie mano yra parašyti 
žymiai vėliau, jau gyvenant 
Kaune, kitus padavimus rašiau 
gyvendamas Kaukaze, Baku 
mieste... Turėdamas tada gana 
geras sąlygas, aš ėmiaus darbo 
laisvu nuo pareigų metu.

Reikia pastebėti, kad tiek otų 
dijuodamas Kijeve ir Lvove, 
tiek mokytojaudamas Baku 
mieste, lietuvių beveik nesutik 
davau, tačiau kiekvieną vasarą 
atostogų metu lankydavausVil 
niuje ir gimtajame Subartonių 
kaime, kur kiekviename žings 
nyje dar skambėjo senoji mūsų 
daina ir padavimai**2). Tokiu 
būdu rašytojas ir išlaikydavęs 
organišką ryšį su Lietuva, Lėtu 
vių kalba, tautosaka, o tai pade 
jo jam nuveikti didžiulį literatu 
rinį darbą, gyvenant Baku mies 
te.

Iš V. Krėvės - Mickevičiaus 
buvusių bendradarbių ir moki 
nių prisiminimų apie jį susidaro 
įspūdis, kad jis nuo visų kruopš 
čiai slėpęs savo literatūrinį dar 
bą. Rašytojas A. Talyb-Zade, 
labai artimai bendravęs su juo, 
rašo, kad deja, tik 1957 metais 
sužinojęs V. Krėvę-Mickevičių 
buvus lietuvių rašytoju. Dažnai 
lankęsis V. Krėvės namuose jo 
mokinys, o paskui — bendra 
daibis, vienas seniausiųjų Azer 
baidžano pedagogų Asanovas 
vjulam Ali Abas Kuli ogly, nuo 
latos skolindavęsis knygas iš V. 
Krėvės - Mickevičiaus nuosavos 
bibliotekos, pažymi, kad jo as 
meninėje bibliotekoje buvę ne 
mažai lietuviškų knygų.

*) A. Venclova, V. Krėvė pa 
sakoja apie „Dainavos šalies 3e 
nų žmonių padavimus“, „Lietu 
vos Žinios“, 1940 m., Nr. 106 
<6266).

Buvęs V. Krėvės - Micke vi 
čiaus mokinys T. Achumianas 
rašo, kad tik vieninteliame atvi 
rūke, rašytame iš Vilniaus, jis 
piasitaręs apie savo kūrybą:

„13. VII. 1913 m. Mielas, 
brangusis Achumianai!

Aš vos tik atvažiavau į Mer 
kmę ir čia radau jūsų laišką. Aš 
Jums pavydžiu, kad Jūs sėdite 
kaime (T. Achumianas tuo me 
tu gyveno nedidelėje Karakliso 
stotelėje — J. S.) arba beveik 
kaime ir dirbate. Aš gi visą lai 
ką keliauju kaip amžinas žydas. 
Pakeliui iš Baku, kur tik aš nesu 
buvęs, ko tik nematęs. Apie ko 
kj nors planingą darbą, žinoma, 
ir kalbos negali būti. Šį laišką 
rašau Jums iš Vilniaus. Žinote, 
mane čia bara kaip įmanydami. 
Rašykite, Achumianai, daugiau, 
ir aš Jums atsakysiu irgi kuo 
daugiausia".

Iš to atviruko T. Achumia 
nas dar nesupratęs, už ką V. 
Krėvė - Mickevičius buvo bara 
mas. Jis paklausęs ir jau kitame 
laiške (kuris žuvęs pirmojo im 
penalistinio karo metais) V. 
Krėvė - Mickevičius atsakęs — 
uz kūrybą. Daugiau jis niekad 
neužsiminęs Achumianui apie 
savo literatūrinį darbą, ir ūk po 
45 melų šis sužinojo, kad V. 
Krevė-Miikevičius — lietuvių Ii 
teratūros klasikas.

♦ * *
Būdamas pedagogas ir kultu 

ros veikėjas, V. Krėvė - Micke 
vičius Baku išsiskyrė kaip gana 
pažangus inteligentas, prijau 
čiąs azerbaidžaniečių liaudies 
kovai už savo nacionalines tei 
sės. Tačiau nors ir gyvendamas 
tokiame svaibiame Užkaukazės 
revoliucinio judėjimo centre, 
kaip Baku, V. Krėvė - Mickevi 
čius savo pasaulėžiūra liko „ri 
botas“, iš esmės stovįs buržuazi 
nėse pozicijose. Politiniu atžvil 
giu jis kurį laiką buvo suartėjus 
su eserais, dalyvavo šios parti 
jos veikloje. Antai, 1917 metų 
lapkričio 3 d. dienraščio „Kas 
pij“ skiltyse išspausdintame iŠ 
rinktųjų į Baku miesto dūmos 
tarėjų sąraše yra ir V. J. Micke 
viciaus pavardė. Tų pačių melų 
gruodžio 12 dienos posėdyje V 
Krėvė - Mickevičius, kaip esetų 
atstovas, išrenkamas Baku nues 
to savivaldybės sekretorium. 
Dūma, į kurią įėjo ir V. Krėve- 
-Mickevičius, gyvavo neilgai.

Susikūrus Lietuvos valstybei, 
V. K. Mickevičius buvo paskir 
tas jos atstovu Azerbeidžano re» 
publikai. Jis aktyviai dalyvavo 
tuo metu susikūrusios Baku 
miesto lietuvių draugijos veik 
loję. 1918 m. jis čia skaitė pa 
skaitų ciklą „Istorinė Lietuvos 
praeitis“. 1920 m. grįžo į Lietu 
vą.

Galas.

DAILININKAS
JUOZAS AKSTINAS, 

dirbąs Montrealyje kaip „Simp 
šono“ dekoratorius, paskutiniu 
laiku gavo daug augštesnį įver 
tinimą ir pereina dirbti į „Mor 
ganą“. Čia jis bus jau vyriausio 
jo dekoravimo šefo asistentu, 
pirmuoju dailininku dekoreto 
rium. Žinoma, naujos augštes 
nės pareigos yra ir augščiau įv er 
tinamos ne tiktai padėtimi bei 
moraline pozicija, bet ir augštes 
niu darbo atlyginimu. Sveikina 
me mūsų mielą menininką, pa 
stovų ir visų mylimą lietuviškuo 
se kultūros baruose ir linkime 
visokeriopos sėkmės.

NAUJI LIETUVOS 
KOMPOZITORIŲ 

KŪRINAI
Klova sukūrė ciklą roman 
„Žemėje jieškome tavo 

B. Gorbulskis para

V. 
su 
bruožų 
šė naują operetę „Žmonės ir 
šešėliai“. V. Laurušas rašo 
operą „Daina apie grūdą“. T. 
Makačinas — „Pirčiupio pele 
nai” chorui ir orkestrui, ir kt. 
Kompozitoriai verčiami rašyti 
„nuodiene tematika“...

SOLISTAS ST. LIEPAS 
REIŠKIASI

pas anglus, kai lietuviškoji nub 
lika jau į artistų pasirodymus 
apstoja lankytis. Keliais atve 
jais baritonas St. Liepa dalyva 
vo anglų parengimuose ir turėjo 
gerą pasisekimą ir pripažinimą; 
jį gerai įvertino ir anglų spauda.

LIAUDIES DAINŲ 
LEIDYBA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros fondo pirm. p. Šve 
dus pareiškė, kad dalis fon 
dan įplaukiančių pinigų yra ski 
riama lietuvių liaudies dainų, ku 
nas harmonizuoja kompozito 
nūs VI. Jakubėnas, leidimui. 
Kita dalis eina mokykloms va 
dovėlių leidybai.

• Juozas Audėnas, New Yor 
ko universitete skaitė paskaitą 
„Sovietų žemės ūkio politika“. 
Po paskaitos valandą laiko ai 
sakinėjo į studentų paklausi

fr DR. B. MARKAITIS, S. J„
nuo šio pavasario paskirtas Jė 
zuitų vyresniuoju visam Amen 
kos kontinentui, plačiai reiškia 
si muzikoje ir publicistikoje. Jis 
yra parašęs smuikui sonatą^ ku 
ii Įgrota ir į plokšteles. Dabar 
kompozitorius rašo keliems šo 
kiams muziką simfoniniam or 
kestrui. Kompozitorius yra dar 
bingas, energingas ir kūrybiškai 
veržlus, todėl, nors administraci 
nės pareigos ir atima laiko, bet 
kompozicija eina pirmyn. Be 
to, T. B. Markaitis plačiai reiš 
kiasi ir spaudoj, įvairiomis rch 
ginio dažniausia pobūdžio temo 
mis.

Atlikęs metinę vizitaciją 
Montrealyje T. B. Markaitis iš 
skrenda į Pietų Amenką, kur 
taip pat vizituos Jėzuiaų viene 
tus.

SUSIRGO DAILININKAS 
V. ANDRIUŠIS

Plačiai žinomas dekoratorius, 
Lietuvos Valstybinio teatro vy 
riausis dekoratorius, plačiai pa 
sireiškęs dekoravimo darbais ir 
Amerikoje, aną savaitę susiigo 
ir turėjo būti paguldytas į iigo 
ninę Bostone, Mass.

Spėjama, kad jam yra prie 
puolis tos pačios ligos, dėl ku 
rios prieš kelis metus turėjo ope 
raciją.

MUZIKAS L. ŠIMUTIS 
GAVO DOKTORATĄ

„Draugo“ redaktoriaus Leo 
nardo Šimučio sūnus Leonar 
das, muzikas - kompozitorius, 
ketverius metus studijavo pe 
dagogiką Ottawos universite 
te ir gegužes 28 d. ten gavo 
Daktaro laipsnį už disertaciją 
apie muzikos pedagogiką.

Muzikas L. Šimutis (1020 
metų gimimo) yra parašęs 
kompozicijų instrumentams, 
chorams, orkestrui, solo dainų 
ir tt. Atliekamu laiku jis veda 
chorą bažnyčioje, kurios var 
gonininke yra jo žmona.

LIETUVIAI 
KONCERTUOJA AZIJOJE

Lietuvos estradinis orkest 
ras išvyko koncertuoti j vaka 
linės Azijos sovietines „res 
publikas” — Kazachstaną, Ta 
džikiją, Uzbekiją, Turkmeni 
ją. Kazachijoje 
„f |iėšiniuose’*. Atseit 
vergti pas 
zuojamieji 
muosius.

• Dail. A.
paroda atidaryta birželio 2 d. 
Šv. Pranciškaus lietuviu para 
pijos salėje, 3903 Fii Št., E. 
Chicago, Ind.

t
• A. J. Jakštas paskirtas Chi 
cagos Meno instituto konservą

koncertuos
: — pa 

pavergtus, kolom 
pas kolonizuoja

Rakštelės kūrinių

mus. toriumi.

PIRMĄJĄ SAVO TAPYBOS KORINIŲ PARODĄ 
suruošė Agnesi Lefort galerijoje 
(1504 SherDrooke St. West) 
Montrealyje. Šioje galerijoje, 
matėme ir dail. Račkaus tapy 
bos parodą. Reikšmingas įvykis 
gana pilkame mūsų gyvenime. 
Ypač malonus, kai lankydamas 
matai, kad ir kitų tautų žmonės 
užeina ir domisi mūsų dailinin 
kų kūryba.

Romualdas Bukauskas, kaip 
įpiasta dabar sakyti, yra moder 
nūs kūrėjas. Tai nelabai aiški 
sąvoka, ypač — primityviškes 
nėję kalboje. Anuomet Malro 
nis užtraukė „naują giesmę“, 
atseit modernišką ir pasakė; 
„ne taip dainuosim, kaip ligšio 
lei, — kitas mąstysime dūmas“. 
Tat kiekvienas amžius turi savo 
novatorius. Menas ypač nemegs 
ta stagnacijos. •

Bet ir mene yra mados, ku 
rioms pasiduoda menininkai. 
Ne visi. Bet daugelis. Ar gerai, 
kad vieni pasiduoda madai? Ar 
gerai, kad kiti nepasiduoda? Ir 
taip ir ne. Žiūrint dailininko. 
Mada žmonių gyvenime va-.di 
na didelį vaidmenį, nors ji ro 
do savaraniškumo, individuals 
mo stoką. Bet yra žmonių, ku 
ne mados nesekimą laiko atsiii 
kimu.

R. Bukauskas yra modernus, 
atseit — savalaikis dailininkas, 
kuris šia pr; snre eina su mada. 
Pasižiūrėkite dabar kūrinius 
Viesulo. Valiaus, Jonyno, Kasiu 
lio, Račkaus ir daugelio kitų, ir 
jūs aiškiaį( matykite visiems 
jiems bendrųjų bruožų. Žaidi 
mas spalvomis ir linijomis, per 

spektyva ir šešėliais — tai pa 
grindiniai bendri bruožai. Jie 
tiek saavinringi, kiek išneša in 
dividualybė. Bet rasite ir bend 
rūmo, bendrų bruožų, atseit — 
mados įtakos. Bet savaimingu 
mas čia yra esminis faktas.

Kiekvienas dailininkas ir 
„mados“ padairose yra orig na 
lūs, jeigu jis yra savaimingas. 
R. Bukauskas modernizmo pa

KONCERTUOS IR 
MAŽOJOJE LIETUVOJE,

kuri yra okupuota to paties 
okupanto ruso, — neatpažįsta 
moj iš vardo srity — Kalium 
grado srity. Štai tie okupanto 
suiusintieji vardai: Kalinin 
grad, Sovietsk, Černiachovsk, 
Baltijsk; iš tikrųjų gi — Kara 
liaučius. Tilžė, Įsrutis, Labgu 
va. . . štai kaip nerusina oku 
pantas Lietuvos!

Čia koncertuos Filjiarmoni 
jos orkestras, diriguojami Dva 
rionaitės ir Klenicko.

• Dail K. Žoromskio kūrinių 
paroda Bostone, vyko visą sa 
vaitę. Parodoje išstatyta eilė 
Kristaus gyvenimo paveikslų, 
daug natiurmortų, taipgi—pei
zažų.

dairose yra labai individualus.
Naujausios dabarties mode, 

nizmui duotas intelektuališku 
mo vardas. Atseit, žiūrėdamas 
į meno kūrinį, būtinai turi gal 
votį — analizuoti ir suprasti Ir 
R. Bukausko kūrinius, nepaskai 
tęs vardo, aiškinančio kūrinį, 
ne visada gali suvokti jo turinį. 
Kūrinio spalvų, linijų, tonų ir 
šešėlių žaidimu gali grožėtis ir 
žavėtis, nes tai yra tikrai melst 
tiška ligi virtuoziškumo ir nuo 
stabumo, bet tai dar neduoda ld 
nnio aiškumo. Ir taip turi vis 
dėlto paskaityti: Early evning 
— ankstyvas vakaras, Reflec 
tions — atspindžiai, Dark si g 
nals — tamsūs ženklai, Pain 
ting in blue — tapyba mėlyna 
Dinamic light — veikli šviesa ir 
panašiai, tada daug kas paaišteč 
ja. Atseit, žiūrint kūrinio, reikia 
galvoti ir suprasti.

Ir vis dėlto, kai pereini visą 
galeriją, nors joje eksponatai iš 
dėstyti labai suglaustai, ir tau 
piai, išnaudojant kiekvieną šie 
nos ploto dalį, kiekvieną kam 
pą ir kiekvieną iškišulį, — vis 
dėlto galų gale išsineši R. Bu 
kausko meno darbų įspūdį, esi 
paveiktas ir nuteiktas savain in 
gu grožiu.

Atrodytų, žiūrint paviršuti 
niškai, kad visa tapyba lyg ir 
vienoda. Ypač vienoda domi 
nuojančiuojų statmeninių linijų 
kryžiavimusi su gulsčiomis, vi 
suose darbuose, — o vis dėlto 
bendras įspūdis poveikingas — 
stipriai įspūdingas. Todėl ir no 
risi pasidžiaugti, kad R. Bukaus 
kas sparčiai bręsta kaip meni 
ninkas ir pradeda labai rimtai 
reikštis.

Ir kai aplankai kelias nroder 
niojo meno parodas, negali ne 
sulikti, kad be moderniojo me 
no ir naujųjų jo posūkių, neįdo 
mus būtų gyvenimas. Pasveikin 
kime tat dailininką ir palinkėki 
me jam kūrybinės sėkmės.

Nemenininkas.

čiau pasakys sausai, abejingai: „Grįžk atgal, Viktorija. . . Ne 
jaugi manai, kad po viso šito mes dar gyvensim kartu?“

Na, o jis? Ar jis už ją geresnis? Ar negyveno jis su Kas 
ftancija? Ar neitų jis dabar su Lile, pirmą kartą sutikta mote 
l'ricn, jei tik toji norėtų su juo eiti?

Ir nors Barvainis stengėsi save įtikinti, kau jis ne gėrės 
nis, kažkas jo viduje kartojo, kad jam tai kažkodėl atleistina, 
jai gi.— ne. . .

Automobilis pasuko į kalną. „Ko gi mes važiuojam Ba 
sanavičiaus gatve? Tur būt, Kostas veža merginas namo. 
Trauk jas velniai. Įdomu, kur jis važiuos paskui? Kad tik kuo 
arčiau mano namų...” Ir vėl jo mintyse šmėstelėjo, kad namie 
tuščia ir šalta. Kastancija? O jeigu ji nepanorės jo priimti? 
Juk kuris lakas jis vėl jos vengdavo.

Mašina sustojo Čiurlionio gatvėje.
— Mane troškina. Mielai atsigerčiau. Turite ko nors, 

mergaitės? — Nelaukdamas atsakymo, Kostas ruošėsi lipti iš 
automobilio.

— Ko mes turime, Lile? — savo ruožtu paklausė Uršulė.
— Nieko. Vandens po kranu. O gal dar kefyro.
— Daktare, išgersim kefyro? — pasiūlė Kostas.
— Kodėl ne! Bet mūsų juk nekviečia.
— Jums laikas miegoti. Bet jei jau taip jus troškina, — 

žinokit mūsų gerą širdį, — gana nesimpatingai pasakė Lilė.
Jie užlipo laiptais į antrą augštą ir atsidūrė jaukiame kam 

barėlyje. Barvainis net apstulbo, kad kambary gali būti taip 
jauku. Tačiau kai jis ėmė nagrinėti, kas gi sudaro šios aplinkos 
šilimą, turėjo pripažinti, kad kambarys buvo apytuštis. Pora 
paveikslų ant sienos. Jokių pagalvėlių, jokių margų lėlių ant 
•ofos. Lempos gaubtą atstojo skarelė; šviesa minkštais pusto 
niais krito ant sienų.

— Tai Rodenas, — pasakė Lilė, Barvainiui atidžiai ste 
bint vieną paveikslų. Tai buvo faktiškai ne paveikslas, o skulp 
tūros fotografija. Rankos, žmogaus rankos ii daugiau nieko. 
Tačiau jos buvo tokios išraiškingos, kad rodės, — tuoj ims su 
krutės pirštai, tuojau rankos pasidarys gyvos.

— Rodenas? — pakartojo Barvainis Jis nežinojo, kas 
tasai Rodenas.

— Uršule, paaiškink jam, kas yra Rodenas. Pasakyk, 
kad garsus skulptorius. Klausyk, žmogau, ar esi kada buvęs 
meno parodoj? — Lilė tai sakė tokiu abejingu tonu, kad Bar 
vainis nemokėjo net įsižeisti. Jis tik stengėsi prisiminti, ar yra 
kada buvęs.

— Taip, — murmtelėjo Barvainis. — Dar gimnazijoj bu 
vo mus nuvedę.

— Tamsus žmogus, — rimtai ir gana švelniai konstatavo 
Lilė. — Kaip, tur būt, nuobodu gyventi su Šitokiu! Uršule, ar 
tu galėtum pamilti tokį tipą?

— Nekvailiok, Lile, — sudraudė ją Kostas. — Jūs, dak 
tarė, nekreipkite į ją dėmesio. Ji kiek kvanktelėjus.

— Už lai tu gausi tik vandens. O daktaras kefyro. Pri 
siminiau, kad turiu tik pusę butelio.

„Ji kalba nemaloniausius dalykus taip natūraliai, kad ant 
jos neįmanoma įsižeisti. Be to, ji perdaug graži“. Tačiau ati 
džiau įsižiūrėjęs, jis pastebėjo, jog ji ne tiek jau graži. „Bruo 
žai kaip ir kiekvienos jaunos moters. O vis dėlto. . .**

Ypač žavėjo Barvainį Lilės akys. Mėlynos, truputį s va 
jingos ir truputį pašaipios, gerokai naivios ir tiek pat įžūlios, 
jos smigo į pačią pašnekovo širdĮ; kartais Barvainis neadaiky 
davo jos žvilgsnio. Jaunas, lyg iš balto lygaus marmuro iškal 
tas kaklas laikė išdidžią galvą su šviesiais geltonais plaukais, 
kurie dideliu pluoštu užkrisdavo jai ant kaktos. Plaukus Lilė 
atmesdavo švelniu ir kartu energingu judesiu. Kartais galvą ji 
grakščiai pakreipdavo ir tada primindavo mažą žvirbliuką, vos 
išriedėjusį iš lizdo.

Ji atnešė vandens ir kefyro.
— O dabar keliaukit, draugai, namo. Rytoj mes turim 

anksti keltis. Per Kostą amžinai neišsimiegam. Tiesa, Uršule?
— Mes pačios kaltos, — atsakė Uršulė.
— Uršulė per daug savikritiška, — tarškėjo Lilė. — Vi 

sai natūralu, kai netekėjusios merginos jieško pramogų. Ii 
kartu medžioja vyrus. Juk ne vien ištekėjusioms moterims de 
ra pramogauti. Tiesa, Uršule?

Uršulė nusijuokė.
— Argi ištekėjusioms moterims reikalingos pramigos? — 

karčiai paklausė Barvainis.

Lilė pažiūrėjo į jį savo rugiagėlių spolvos akimis.
— Kiekvienam žmogui reikalingos pramogos. Pagaliau 

argi pramoga nėra poilsis? Bent mums, jauniems žmonėms?
— O jei jūs ištekėsit ir vyras neteiks jums pramogų? — 

Barvainis įsispoksojo į Lilę, tarytum nuo jos atsakymo plikiau 
sytų žmonijos ateitis. — Ar neužtenka to poilsio, kurį teikiu 
šeima, namai, židinys?

— Mielas daktare, šeima ir namai moteriai joks poilsis. 
Tai darbas. Jei vyras nenorėtų suteikti man pramogų, aš jų 
jieškočiau pati.

— Ir su kitu vyriškiu?
— Gal būt. Jei jis įžiūrėtų manyje kažką daugiau negu 

virėją ir skalbėją.
— Gal ir vyrą mestumėt?
— Gal ir vyrą mesčiau.
— Jei taip, tai verčiau netekėkit, drauge Lile. Vyrai, 

kai veda, visi vienodi.
— Jūs taip įsitikinęs?
— Taip.
— Nes sprendžiat pagal save. Su tokiu vyru, kaip jūs, 

aš negyvenčiau nė poros metų. Ką aš plepu, — ne vienos die 
nos! O dabar keliauk, daktare. Kai norėsit kartu papramogau 
ti, užsukit. Tik laisvalaikio mažai turime.

— Ką gi jūs veikiate?
Lilė susižvalgė su Uršule. Kostas norėjo kažką pasakyti, 

bet Lilė jį sustabdė.
— Tik be reklamos, Kostai. Mes tave tcleruojam, kol 

esi tylus ir mandagus. Daktare, tai įžūlus jaunuolis. Be to, už 
tikrinu, kad jis turės ir į jus kokį nors reikalą. Netikėkit juo, 
perspėju iš anksto. Beje užsirasykit mūsų telefoną. Pirm ne 
gu eisit, paskambinkit mums.

Lilė ištiesė Barvainiui ranką ir, žiūrėdama jam į akis, spus 
telėjo jo delną. Tai buvo paprastas, draugiškas rankos paspau 
dimas. Lilė buvo pradėjusi jam patikti, jo širdis buvo ištroš 
kusi moteriškos šilumos, ir toks paprastas atsisveeikinimas jį 
kiek apvylė. Lilė, gal būt, supratusi, ką jaučia dabar Barvai 
nis, nusijuokė ir parodė sveikus gražius dantis.

Bus daugiau. __ _
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PASIRODYMAS
buvoįdomus'ir vertaą platesnio 
tautiečių susidomėjimo, nes N 
MP vienuolių Seselių darbas 
yra vertingas įnašas lietuvybės 
išlaikymo tikslams.

Didelį ir gana įvauų spektak 
lį sudarė didelis mažų mergai 
čių tikrai gražus būrys.

Spektaklis pradėtas be įpra? 
tų tokiais atvejais kalbų ir svei 
kinimo įžangų. Pradėtas šokiu 
„Kaip gražu miške“, ku.iame 
dalyvavo: Blauzdžiūnaitės Da 
lia ir Linda, Lilija Bujūnane, 
Krist. Bendžiūtė, Virginija Gu 
dailė, Kristina Gudaitc, Milda 
Girdžiūtė, Audronė Joneiytė, 
Bernadeta Kuncevičiūtė, Daiva 
Ralavičiūtė, Regina Staskevičių 
tė, Danutė Snapkauskaitė ir J. 
Vizgirdaitė. Po to dainą „Nau 
jienos" atliko visos mergaitės. 
Eilėraštį „Mano skaičiai“ sakė 
Arvydas Blauzdžiūnas. Iš cho 
ro išsiskyrė grupė ir „Tu, žvirb 
leh“ dainavo Lilija Jonely tė ii 
Jacintą Gustainytė. Eilėraštį 
„Voveraitė" sakė Rasa Ratavi 
čiūtė, „Maldą” — Rima Styrai 
tė. Dainą „Graži tėvynė mano“ 
dainavo visos. Eilėraštį „Auš 
ros Vartų Marija“ sakė Kristi 
na Bendžiūtė. Duetą „Mamytė” 
dainavo Blauzdžiūnaitės Dana 
ir Linda. Jos abi pianistės, bet 
puikiai padainavo sudėtingos 
melodijos dainą. Eilėraštį 
„Tremties Lopšinė“ sakė Staš

kevičiūtė Alma ir Regina. Lai 
neles „Oi dū-dū“ ir „Grok, žio 
geli“ visos dainavo. Eilėraštį 
„Adomėlis našlaitėlis” sakė Joa 
na Vizgirdaitė. Po to „Nonų 
miego“ šoko: Blauzdžiūnaitės 
Daka ir Linda, L. Bijūnaitė, K. 
Bendžiūtė, V. Gudaitė, K. Gu 
daitė, M. Girdžiūtė, A. Jonely 
tė, B. Kuncevičiūtė, D. Ratavi 
čiūtė. R. Staskevičiūtė, D. Snap 
kauskaitė. Dainą „Lokys" dai 
navo visos.

Antroje dalyje eilėraštį „Sau 
lužėlė motinėlė“ deklamavo J 
Gustainytė.

Įscenizuota pasakėlė „Kiškis 
ir ežys“. Čia buvo: Kiškis L. 
Blauzdžiūnaitė, Ežys R. Zubai 
ite, Ežienė R. Montvilaitė. Gė 
lės buvo: J. Mockaitė, L. Gudai 
te, R. Styraitė, K. Baradinskai 
tė, A. Vasiliauskaitė; kiškis: A. 
Blauzdžiūnas; bitutės: V. Bulo 
taitė, D. Styraitė, L. Jonelyte, 
R. Ratavičiūtė; drugeliai: R. 
Staškevičiūtė ir V. Bulotaitė.

Įdomus spektaklis užbaigtas 
Himnu, kurį labai gražiai giedo 
jo visos mergaitės, o publika 
tiktai klausėsi ir gėrėjosi, kaip 
gražiai gieda jaunimas.

Fortepionu labai tiksliai ir 
getai prisitaikydamas prie cho 
risčių talkino konservatorijos 
studentas Raimundas Kiičius.

Po spektaklio dąr buvo žaidi 
mai salėje.

KAREIVIO NUOTYKIAI

WINDSOR, Ont
ŽIAURIOJO BIRŽELIO PAMINĖJIMAS PER 

WINDSORO CBC RADIO STOTĮ.
galimybės, paraginti ir kana 
diečius bei kitas tautybes irgi 
pasiklausyti.

Apylinkės valdybai taip pat 
teko patirti, kad ypač šiuo me 
tu esant neaiškiai politinei pa 
dėčiai, yra labai didelis spau 
dimas iš mūsų priešų* pusės, 
kad ši programa būtų nutrauk 
ta ir yra rimto pavojaus, kad 
taip gali įvykti. Kad šią mums 
naudingą programą išlaikytu 
me, būtinai reikalinga mūsų la 
bai gausi ir stipri moralinė pa 
rama. Todėl mes kreipiamės į 
visas lietuviškas organizacijas 
ir pavienius asmenis ir prašome 
rašyti CBC radio stotims pa 
dėkos laiškus. Prašykime, kad 
ši programa būtų tęsiama ir to 
liau. Tik parodę didžiausį su 
sidomėjimą galime ir toliau ti 
kėtis šios rūšies transliacijų 
Laiškus rašyti šiais adresais: 
Canadian Broadvasling Corpo 
ration, Box 806. Ottawa, On 
tario; Mr. E. Hellman, CBC 
Network Director, 354 Jarvis 
Street, Toronto, Ontario ir C 
BE Radio Station, Security 
Building, Windsor, Ontario.

Kadangi šiuo metu įvairiose 
vietovėse yra nevienodas i<»i 
kas, tai tolimesnėse k. y. va 
karinėse ir rytinėse Kanados 
dalyse prašome dėl laiko dar 
pasitikrinti radijo programas.

Taigi dar kartą prašome 
įvertinti CBC mums dovanai 
daromą tokį didelį pasitarnavi 
mą ir išklausius šios ptogra 
mos rašyti augščiau nurodytais 
adresais padėkos laiškus.

K. L. B. Windsoro 
Apylinkės Valdyba.

Besiartinant 20-jai Žiaurio 
jo Birželio sukakčiai, viso pa 
šaulio lietuviai vėl su giliu liū 
dėsiu paminės tas žiaurias 
1941 m. birželio dienas, kada 
tūkstančiai lietuvių buvo žiau 
nausiomis bolševikų priemo 
nėmis išplėšti iš savo gimtų na 
mų ir išvežti į tolimiausias Si 
biro vietoves. Šia proga viso 
laisvojo pasaulio lietuviams 
tenka pareiga dar kartą pri 
minti pasauliui apie bolševiKų 
žiaurumus ir jų vykdomą tau 
tų naikinimą.

Windsoro lietuviams čia jau 
eilę metų labai nuoširdžiai ir 
gal būt efektingiausiu būdu j 
talką ateina Windsoro CBE ra 
dio stotis. Šiais metais si sloU.- 
irgi visą „Traditional Echos" 
programos pusvalandį pasky 
rė Žiauriojo Birželio paminėji 
mui. ši programa, paruošia ir 
vedama gero lietuvių oičiulio 
Mr. John Jeannette, bus trans 
liuojama per visą CBC radijo 
tinklą (trans Canada net 
work) birželio 10 d., 10.30 v. 
ryto. Radio stotis, neturėdama 
galimybės atskirai skirti po pu 
sę v-a L. lydos lietuviams, lat 
viams ir estams, šį minėjimą 
praves kartu visam Pabaltijui. 
Šios programos būna labai ge 
rai paruoštos ir daug pasitar 
nauja mūsų vedamai kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, todėl 
manome, kad yra kiekvieno 
lietuvio pareiga ne tik pačiam 
ją išklausyti, bet taip pat dar 
bovietėse ir kitur, kur tik yra

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens & Textiles;

; Wholesale and Retail ;■
i 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 '!

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

: SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos

■ didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų
■ vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
! Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. ;i

Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.
• Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių j; 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi) e. :Į 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. i!

NIAGAROS PUSIASALIS

Skaitydami augštų Šulų, bei 
karo vadų atsiminimus, dažnai 
pasigendame paprasto žmo 
gaus, eilinio kareivio, ar sava 
norio užiašų. Ypatingai įdo 
mu sužinoti Ką nors iš mūsų ne 
priklausomybės kovų. Tai pri 
simenant, dažnai kyia klausi 
inas; kaip atsirado savonoris. 
Kas paskatino eilinį žmogų eiti 
kariauti, kuo motyvuodamas 
aitojas paliko žagrę, o moks 
leivis mokyklos suolą? Kaip 
galėjo ano meto lietuvis, nieko 
nepaisydamas, eiti ginti taip 
neaiškiose aplinkybėse kylan 
čio krašto {dėjos?

Dalinai į tą klausimą atsakė 
Rūtos leidyklos išleisti Petro 
Pieskevičaus atsiminimai: 
,Mes nešėme lasvę’.

Paprastai, bet įdomiai kai 
mo bernaitis pasakoja apie ne 
puklausomybės kovas, tų laikų 
nuotaikas ir energingą pasiry 
žimą prisideti prie spontaniš 
kai kylančio sąjūdžio. Jaunas 
autorius, prieš tėvų norą, pa 
bėga iš namų į besikuiiančią 
kariuomenę, kovoja su priešu 
ir patenka į nelaisvę.

Lenkų kankintas, pasmerk 
tas sušaudyti, savanoris pabė 
ga ir vėl prisijungia prie savo 
dalinio.

Nežiūrint tėvų maldavimo 
pasitraukti iš pavojingo kario 
gyvenimo ir grįžti į namus, jau 
nuolis lieka kariuomenėje.

Skaitant kadei^io atsimini 
mus apie anų laikų nuotaikas 
kautynes ir žvalgybos uždavi 
nius, įvykiai bėga prieš akis, 
kaip nuotykių romane.

Gaila, kad knyga išėjo tokia 
trumpa ir kiek mažoku. O au 
torius galėjo išplėsti savo at 
sakymus su Kovų pabaiga ir jo 
tarnyba Karo Muzėjuje. Ir 
pats aprašymas būtų daugiau 
įsiprasminęs, patrauklesnės iš 
vaizdos sukirpime. . . S. P.

PROF. STP. KAIRIO 
ATSIMINIMŲ

ANTRASIS TOMAS
Prof. S. Kairys po sunkios 

operacijos sveiksta ir šiuo metu 
papildo savo atsiminimų antro 
jo tomo tekstą, kuris netrukus 
Dus atiduotas spaustuvei. Antrą 
jį tomą sudarys dvi dalys: 350 
psl. atsiminimų ir 150 pusi, do 
kumentų ir kitų priedų.

KETURIOMIS KALBOMIS 
APIE LIETUVIŲ 

LITERATŪRĄ
Sovietų leidžiamas anglų, vo 

kiečių, ispanų ir lenkų kalbomis 
žurnalas „Tarybinė literatūra“ 
šių metų pirmąjį numerį pasky 
re Latvijos ir Estijos literatūrai. 
Dabar ruošiamas specialus nu 
mens apie lietuvių literatūra. 
Į ame būsią atspausdinti rašyto 
jų grožinės kūrybos pavyzdžiai, 
straipsniai apie atskirus lietuvių

rašytojus, recenzijos ir šiaip lile 
ratūrinės informacijos. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
JAUNIMO ŽYGIAI 1 — 2

(24 — 25) numeriai 1961 me 
tų. Leidžia lietuvių Krikščionių 
Demokratų s-gos Jaunimo sek 
cija. Adresas: 1224 E. 84, Cle 
veland, Ohio, USA. Metine ka: 
na 2 doleriai.

RŪDA IR RAUDA. Poezi 
ja iš Lietuvos ir Sibiro. Išleido 
už žmogaus laisvę. Tėvynės kū 
nnių serijos pirmasis leidinys. 
Kaina 25 centai. Tai yra oku 
pacijos laikų poezijos antoln 
gija, kūrinių, kurie galėjo pa 
siekti laisvąjį pasaulį. Leidinys 
gaunamas adresu: 1677 Broad 
way, Room 1106, New Yo.k, 
N. Y., USA.

V. Beauty Parlor
(moterų ikrpykla)
452 Decarie Blvd.

St. Laurent. Tel. RI 7-2574
Sav. Violeta Juras.

VILNIEČIŲ JONINĖS
Jau septintus metus iš eilės 

VKL S-gos St. Catharines ok. 
vaidyba rengia Jonines — tra 
dicinę Vilniaus krašto lietuvių 
šventę. Tiesa, nematysime joje 
laužo ir plaukiančių vainikų Žci 
menos ai Neries upėmis. Tačiau 
graži vilniečių tradicija, atsivež 
ta is Vilniaus krašto, pils su 
tiaukimas tūkslanties lietuvių į 
vieną vietą — jau didelis įvy 
kis išeivijos gyvenime, palai 
kant mūs tėvų kiašto tradicijas, 
svetingoje Kanados žemėje. 
Tai atliekame ypač priaugan 
čios kartos atžvilgiu, suteikdami

LIETUVOS GENERALINIO jai progos pamatyti augsto me 
KONSULATO NEW YORKE ainio lygio programą, išpildomą

PAJ1EŠKOMI ASMENYS: dažniausiai paties jaunimo: po

Čiurlionio ansamblio ir Cleve 
iando Grandinėlės, šiemet V K 
LS-gos St. Catharines sk. v-ba 
pakvietė Joninėms iš tolimos 
Čikagos S. Velbasio baleto stu 
diją, kuri duos ištrauką iš bale 
to „Užburtoji fleita“.

Mes tikime, kad kaip ir auks 
ty vesniais metais, taip ir šiemet, 
vilniečių Joninės Merritton sa 
Įėję prie St. Catharines,1 bus di 
dėlė šventė visų Ontario ir ar 
limųjų JAV apylinkių lietuvių, 
įrodant mūsų prisirišimą prie 
Vilniaus — Lietuvos valstybės 
ir tautos gyvybės lopšio.

VKL S-gos Kanados Krašto 
Valdyba.

Bagdonaitė Valerija, En 
dnuškevičius Vincas, Jansonie 
nė - Galinaitytė Ona, Kuzmic 
naitė Anelė, Mikolaitlenė Ma 
kas Jonas, Meseškienė Urči 
rijona, Šeikis Aibei tas, Šeške 
vičius Kazys ir Zigmas. Vasai 
lienė - Šeškevičiūtė Emilija, 
Žemaitienė - Petkevičiūtė Jie 
va, Židonis Kazys ii Pranas. 
Žvinys Alfonsas.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y„ USA.

• Afrika nori susipažinti su 
Pabaltijo tautų himnais. Stock 
holme gautas užsakymas iš 
Elisabethville (Katangos pro 
vincija, Kongo valstybe), pa 
rūpinti Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos himnus plokštelėse.

FABIJONAS GUDAS,
Louisianos valstybinio univeisi 
teto dėstytojas, redagavo mo 
kslinę antologiją anglų kalba. 
„Extrasensory Perception”, kur 
dėstomos įvairios šių dienu psi 
chologinės ir parapsichologinės 
temos. Tarp kitko, atvaizduoja 
mi telepatijos eksperimentai, 
žieškant jiems natūralaus iša>ški 
nimo,
mis jėgomis. (Išleido Ch. Scrib 
ner’s Sons Comp. New Yorke. 
141 pusi.). E.

nesiremiant antgamtinė darbo.

SIŪLO STEIGTI 
PRAMONĖS BANKĄ

Kvebeko Pramonės Rūmai 
pasiūlė provincijos valdžiai 
{steigti Pramonės banką, kuris 
gulėtų duoti ilgametes pasko 
las pramonės vystymo rei'ka 
lams. Rūmų žiniomis, yra eilė 
įmonių, kurios galėtų piadėti 
produkciją ir suteiktų žmonėms 

bet stokoja kapitalų.
Provincijos pramonės minisle 
ris dėl to Rūmų delegacijai at 
sakė, kad reikalas komplikuoja 
mas tuo, jog bankų steigimas 
yra Federalinės valdžios žinioLIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI je.

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.

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSUOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

j A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

A 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St Zotique) , '
9 Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. <

SIUNTINIAI |
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

y 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. H
Užsakymai ii kitur primami paltu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, LACHINE.

0000

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS £

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

I
 Baltics Investment Corp.

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

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

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

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

A 
A

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos jva.nos durys, langai, virtuvėms kabitai 
:T kiti įvairūs medžio dirbiniai

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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Tai Montrealio lietuvių Au 
gštesnilųjų 'Lituanistikos Kur 

sų praėjusiųjų metų laida su 
savo mokytojais ir gaibės sve 
čiais. Šiemet Kursai išleidžia 
naują laidą, kuriai blandos 
alestai bus išduoti iškilmėje bir 
želio 10 dieną, šeštadienį, Auš

mūsų Sportas
VEDA KAZYS BARONAS I

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS
New Yorke įvykusias Š. 

Amerikos pabaltiečių žaidynes 
laimėjo latviai, iškovoję ketu 
rias pergales. Lietuviai ir estai 
laimėjo tik po vieną pirmą vie 
tą. Tai buvo silpniausias mūsiš 
kių pasirodymas šio pobūdžio 
žaidynėse, nes paprastai lietu 
viai išeidavo laimėtojais, ypač 
vyrų krepšiny ir stalo tenise. Šį 
kaitą, mūsų krepšininkai (Wa 
tciburio Gintaras) nugalėję es 
tus 79:49, turėjo nusileisti lietu 
viams, kurie mus įveikė 93:91, 
lygiai kaip ir jaunių krepšiny 
net 78:22! Vyrų tinkliny lietu 
viai mažai turėjo „kalbos“, nes 
įveikti latvių ir estų vienodom 
pasekmėm 2:1, tuo tarpu mote 
rys pralaimėjo latvėms 0.2. Ti 
kėtasi lietuvių laimėjimo vyrų 
atalo tenise, tačiau čia didžiau 
šią staigmeną padarė estai, lai 
mėję pirmą vietą, prieš latvius 
(St. Meilus, N. Y., J. Nasvytis, 
Clevel. ir St. Navickas, Hamil 
tonas) ir latvius. Lietuvių garbę 
apgynė mūsų stalo tenisininkės, 
(Rutelinienė, Wašingt. ir Z. 
Kasperavičiūtė, Toronto) iško 
vojusios vienintelę pergalę lie 
tuviams.

Kur tenka jieškoti kaltininko 
tiesiog tokio „žiauraus“ pralai 
mčjimo pabaltiečių žaidynėse. 
„Juodos dienos kaltininkais yra 
lietuviai rengėjai ir kai kurie mū 
■'ų klubai, per piršcus pažrūiėję į 
tas žaidynes. Nors ir labai skau 
di, tačiau gera pamoka ateičiai.

P. TAUTVAIŠAS LAIMI.
Atviras Illinois valstybės 

šachmatų pirmenybes laimėjo 
mūsiškis P. Tautvaišas, iškovo 
damas šią giažią pergalę 52 da 
lyvių tarpe.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

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

Įvairūs siuntiniai 
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ar USSR. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atspai^^mtą 
vaistų katalogą Nr. 2. 

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame cf ■ ■ •!**’¥ sudarytus ir apdraus
paprastu ir Ui’* 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^
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tu*. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALUZA

ros Vartų salėje, 7 valandą va 
karo. Šios išleistuvės tai yra 
Montrealio lietuvių jaunimo iš 
kilmių diena. Į išleistuvių iškil 
mę visų pirma kviečiami kursų 
klausytojai, juos baigusieji ir vi 
si busimieji Kursų klaus-jai ir 
Kursų tęsinio — Seminaro visi

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos ir Latvijos futbo 

(minkai susiliko Sov. S-gos tut 
bolo pirmenybių rungtynėse Vi! 
niuje. Kova tarp sostinės Spar 
tako ir Rygos „Daugava“ ko 
mandos yra tikrumoje neoficia 
lios abiejų tautų rungtynės tu 
rinčios dar nepriklausomybės 
laikų palikimą. Susitikimas oai 
gesi lygiomis — 0 :0.

— Lietuvos klubų stalo teni 
so rinktinė įveikė Pragos Slavi 
ją 5:4, o lietuvaitės čekėms „at 
skaitė sausą" pasekmę — 3 :0.

— Vilniaus Dinamo tinklinio 
kai (komandą sudaro daugiau 
šiai rusai kolonistai) pateko į 
Sov. S-gos augščiausią klasę, o 
Žalgirio lietuvaites, laimėjusios 
prieš Turkmėniją, taip pat Šie 
met dalyvaus A klasėje.

— Sov. S-gos kiepšinio pii 
menybių baigmė bus pradėta bir 
želio 24 d. Baigminiuose susili 
kimuose dalyvauja aštuoni kiti 
bai, kurių tarpe iš Pabaltijo yra 
Rygos ASK ir Kauno Žalgiris. 
Pirmąjį susitikimą mūsiškiai žai 
tižia prieš buv. meisterį Rygos 
ASK birželio 24 d. Rygoje.

— Lietuvos futbolo pirmeny 
bėse gauta didelė staigmena: 
Dirmoje grupėje pirmaujanti Pa 
nevėžio MSK komanda buvo 
nugalėta Plungės 1:3. Rungty 
ries Žemaitijos mieste stebėjo 
1200 žiūrovų. Kilos pasekmės: 
Kauno Lima — Vilkaviškis 5:1, 
Telšiai — Akmenė 2:0, Krelin 
ga — Klaipėda 1:2, Tauragė— 
Vilnius Žalgiris 1:0.

—Kauno, Rygos ir Tartu m'.es 
tų plaukimo varžybos baigėsi 
estų pergale. Antri liko lietu 
viai. Kauniečiai rungtynėse at 
siekė keletą naujų Lietuvos re 
kordų: A. Lasytė lOOm 1. st. 

dalyviai ir būsimi dalyviai. Ir 
bendrai — visas Montrealio 
jaunimas. Kviečiami studen 
tai, akademikai. Žinoma, ir tė 
vai bus malonūs svečiai. Bus 
muzika, pasilinksminimas, vai 
šės. Tai įvyks šį šeštadieni, 7 
valandą vakaro.

per 1 min. 11,6 sek., 1X100 m 
moterų 5 :03,3.

— Vilniaus krepšinio meiste 
riu tapo moterų „Švietimo“ ko 
manda, ir vyrų grupėje EĮSG 
(elektros suvirinimo įrengimų 
gamykla) penketukas.

— Šiaulių m. krepšinio pirme 
nybėse pirmoje vietoje yra 
Pedagoginio Instituto krepšį 
ninkai.

— Vilniaus Katedros aikštė 
je Įvyko automobilių figūrinio 
vairavimo varžybos. Dalyviai 
buvo iš ryšių ministerijos, mi 
nistrų tarybos ir kt. „Moskvi 
cių“ klasėje nugalėjo N. Juode 
lis, o „Pobiedų“ — Chačatu 
rian’as, Vizgardijskis, Riabčins 
ki’s. „Volgų” klasėje — Simo 
man.

IŠ VISUR
— Tarpvalstybinėse futbolo 

rungt-se Varšuvoje Lenkijos 
rinktinė nugalėjo SS-gą 1:0. 
Rungtynės buvo transliuojamos 
per televiziją ir matomos Lietu 
voj.

— Naują pasaulio rekoidą 
šuoly su kartim atsiekė J. Da 
vis, įveikdamas 4,83 m augštj.

— Montrealio ledo rutulio 
žaidėjas D. Harvty yra kviečia 
mas į New Yorką trenerio pa 
i eigoms. Jo metinis atlyginimas 
būtų 27 tūkst. dol.

— Tokio olimpiniai žaidimai 
greičiausiai bus pravesti spalio 
11—25 d. d. Vasaros data yra 
labai nepalanki, kadangi Japoni 
joj tuo laiku būna lietų laiko 
tarpis.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Portugaii 
ja — Anglija 1:1, Šveicaiija — 
Belgija 2:1, Ispanija — Valija 
1:1.

— Birželio 10 d. A. Moore 
susitinka su italu. Bokso rungty 
nės bus del pasaulio meisterio 
vardo, rodomos televizijoj.

— Amerikoniškojo futbolo 
sezonas Hamiltone atidaromas 
liepos 12 d. Rugpjūčio 8 d. Ti 
ger - Cats žaidžia prieš Buffalo.

m:::::,::::::::::
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

m----- w------- mm--------- mm -m

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

02 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2 2585 
-- MM------------MM------ MM 1 '1!

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1J95. 
1008 Northern Ontario Bldg. 

330 Bay Street,

lietuviai veikia visur
Australija.

NAUJA MELBURNO 
APYLINKĖS VALDYBA
Susirinkimas buvo skaitliu 

gas. Į v-bą išrinkta: Baltokas 
K., Krausas A., Petrušaitis 

J. ir Tamošaitis F. į Konti. k- 
ją — Lazauskas V., Rekešius 
V. ir Vanagas Br.

NAUJA SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA

Sydnėjaus lietuviai visuoti 
niame metiniame susirinkime 
išsirinko naują apylinkės vai 
dybą. Pagal balsų daugumą 
buvo išrinkti ir jau pirmame 
posėdyje pasiskirstė pareigo 
mis: pirm. H. Stošius, vicep. 
J. Kapočius, sekr. K. Želvy,, 
ižd. J. Šuopys ir kultūros reik, 
narys Stp. ŠiŠka.

Tenka pažymėti, kad ir Syd 
nėjuje kiekvienais metais vis 
didėja tautiečių skaičius bend 
ruomenės organų rinkimuose 
ir į valdomuosius organus iš 
renkama daugiau jaunosios 
kaitos atstovų.

TRIJŲ ORGANIZACIJŲ 
PASITARIMAS

Naujoji Adelaidės apylin 
kės valdyba buvo pasikvietusi 
į Lietuvių Namus bendram pa 
sitariįmui , Adelaidės Lietui Įs i 
S-gos v-bą ir ALB Moterų sek 
cijos v-bą.

Šios trys organizacijos, vyk 
dydamos bendruomenines mū 
sų gyvenimo funkcijas, turi 
daug bendrų reikalų, kurie šia 
me draugiškame pasitarime ir 
buvo plačiau apžvelgti. Tuos 
reikalus apžvelgiant buvo pa 
sikeista ir tarpusaviais pagei 
davimais, kurie galėtų sustip 
rinti ir pagyvinti bendradarbia 
vimą.

Tų pasitarimų rezultate iš 
ryškėjo apylinkės valdybos, 
kaip vadovaujančios instituci 
jos, gyvas domėjimasis bend 
ruomeniniu turtu — Lietuvių 
Namais.

DAILININKAI DALYVAU 
JA PARODOSE

Praėjusį savaitgalį dailinin 
kai Eva Kubbos ir Henrikas 
Šalkauskas išsiuntė kiekvienas 
po tris darbus į 2-ją Tarptau 
tinę Spalvotosios Grafikos 
Trienalę Grenrhene, Šveicari 
joje.

Paroda truks nuo š. m. bir 
želio mėn. 16 d. iki liepos mė 
nėšio 22 d.

Be to, H. Šalkauskas yra pa 
kviestas dalyvauti Svdnėjans 
Avangardo parodoje Barine 
rio Blaxlando meno galerijoje, 
kuri buvo atidaryta š. m. gegu 
žės mėn. 19 d.

MELBURNO LIET. 
CHORAS

vedamas A. Čelnos, pagausė 
jo ir pagyvino veiklą. Ruošia 
si dideliam koncertui.

SIUVIMO IR RANKDAR 
BIŲ VAJUS

Moterų sekcija ryžosi pasirū

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. 

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

pinti Lietuvių Namų vidaus 
pagražinimu. Tam reikalui lė 
šų tikisi surinkti rengdamos 
vienkartinį siuvimo ir rankdar 
bių vajų. Vajus numatomas 
pravesti šitokiu būdu:

Adelaidiškės lietuvės ar lie 
tuvaitės pasiuva arba numezga 
ir paukoja kokį nors rūbą, ku 
ris paskui bus parduotas, o 
gauti pinigai sunaudoti Lietu 
vių Namų vidaus pagražini 
mui.

Madnesni ir įdomesni dar 
bai bus modeliuojami per taip 
vadinamą ,,madų parodą“, ku 
ri bus paįvairinta arbatėle ar 
mažu koncertėliu. Visi ekspo 
natai bus parduodami pei tuo 
laiku ruošiamą „bazarą”.

Siuviniai bus premijuojami. 
Skiriant premijas bus atsižvelg 
ta į skonį, elegantiškumą, iš 
pildymą ir taupumą. Taigi čia 
yra proga ponioms ir pane 
lems parodyti savo iniciatyvą, 
sugebėjimus šioje srityje.

SUŽEISTAS INŽINIERIUS 
darbovietėje. K. Katauskas 
prieš dvejus metus baigė Syd 
nejaus univ. inžinerijos fakul 
tetą pagal ,valstybinę st'pendi 
ją, šiuo metu dirba Depart 
ment of Works Uper Cotter 
užtvankos statyboje kaip inži 
nerijos darbų prižiūrėtojas. Bū 
damas studentu, R. Katauskas 
gyvai reiškėsi lietuvių studen 
tų s-goje Canberroje.

Lietuva. *
LEIDINYS APIE ŠIAULIUS

Ką tik iš spaudos išėjęs kelių 
autorių paruoštas leidinys apie 
Šiaulius. Atvaizduojama Šiaulių 
miesto istorija nuo pat įsikūri 
mo iki šių dienų. Skyrius apie 
pokario Šiaulius yra propagan 
ainis, nušviečiami „laimėjimai“ 
sovietiniu laiku. Esą pateikiama 
ir miesto informacija bei svar 
besni adresai. E.

9. Vilniuje vyksta ukrainiečių 
meno paroda, kurios 1000 eks 
ponatų užėmė visą Dailės mu 
zejų.

O Metinė dainų diena Vilnių 
ie įvyko gegužės 20 d. Dalyva 
vo chorai, orkestrai, šokėjai. 
Vokietija.
Vokietija.

RENTELIENEI SUĖJO 
109 METAI

Kilusi iš Kidulių ūkininko 
Ema Rentelienė pasidarė Vo 
kietijos rekordiste amžiumi. 
Jai suėjo 109 metai! Senesnio 
žmogaus Vokietijoje nėra. 
1957 m. gruodžio mėn. Rente 
lienė su savo dukra, kuriai ir 
gi jau 72 metai, atvyko iš Lie 
tuvos į Vokietiją, ir dabar gy 
vena Wanne - Eickel. Tvs vie 
tovės burmistras atvyko į jos 
butą sveikinti, dovanodamas 
už kiekvienus sulauktus metus 
po vieną naują sidabrinę mar 
kę. Pažymėtina, kad ir Rente 
lienė ir jos dukra, kaip pastebi 
spaudos atstovai, kalba tik I e 
tuviškai. Klausinėjama, kaip ji 
gyvena, kad tokio amžiaus su
dirbusi žemės ūkio darbus ir 
silaukė, atsakė, kad visą amžių 
maitinosi paprastais kaimietis 
kais valgiais. Pirmą kartą savo 
amžiuje pas gjdytoją patekusi 
1957 metais Friedlando sto 
vykioje, kur visi atvykusieji iš 
Rytų gydytojo apžiūrimi. E.

— Chruščiovas po susitikimo 
su Amerikos prezidentu Kenne 
dy Vienoje būk numatąs netru 
kus vykti į Londoną. Maskvoje

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA"
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%. į
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

Ekranas.
GIDGET GOES 

HAWAIIAN
Menka meilės istorijėlė jau 

nos mergaitės ir jauno jos drau 
go. Intriga paprasta. Myli, pa 
vydi, ilgisi, patinka ir kiti, my 
Ii pirmąjį giliau, ano neužmirš 
ta, dėl jo dėmesio vaikiškai 
kovoja, Įsipina mažos nroble 
mos ir mažos intrygos tarp tė 
vų ir vaikų. Draugių pavydas, 
pletkai. Tai Jerry Bresier; jo 
naujas filmas — „Gidgct goes 
Hawaiian".

Kas toji Gidget? Tai Fie 
derick Kohner sukurtas mer 
gaitės tipas. Prieš kelerius me 
tus buvo sukurtas filmas irgi 
apie Gidget. Apie tą pačią. 
Tai naivi pusmergiotė, padau 
ža, gera sportininkė, drąsi ir 
užsispyrusi, pasiginčijanti, mė 
gstanti berniukus, bet padori 
mergaitė, teisinga ir nuoširdi, 
įsimylinti pastoviai vieną, jam 
ištikima, nors moka paerzr 
ir pakoketuoti. Tai gyva 
lengva mergaitė išorėj, bet am 
ta, pastovi ir tvirta viduje. 
Kaip ir aname filme apie Gid 
get (tai jos „niekname“), taip 
ir šiame dėmesys kreipiamas 
netik į tos mergaitės gyvenimo 
problemas ar turinį, kiek į jos 
charakterį, išryškėjantį įvairio 
se smulkiose jos dienų situaci 
jose. Pagaliau, nemėginama 
nei jos pilną charakterį paro 
dyti, bet daugiau duodama žiū 
rovui pasidžiaugti jaunų žmo 
nių nuotykiais, nekaltais dau 
giausia komiškais, kartais ir, 
bebeik be išimties, gražiais ir 
patraukliais.

Kadangi filmas yra k< 
dijos tipo, spalvotas ir duoua 
porą gražių dainų, tai bus įdo 
mus pamatyti ir jaunuoliui, ir 
'stiaugusįam. Gražūs Havajų 
vaizdai. Užtrunka ilgiau pus 
antros valandos. (AR).

SUSIRŪPINIMAS IMPOR 
TU IŠ JAPONIJOS

Importas ši kitų kraštų įvai 
rių prekių visada yra opus rei 
kalas. Iš vienos pusės stovi pia 
monininkai ir už jų darbininkai, 
kuriems pramonė duoda darbo, 
o iš kitos pusės stovi prek> ūimn 
kai, kurie interesuoti gauti pie 
kių kuo pigiausiomis kainomis. 
Kaip žinoma, Japonijoje darbi 
ninku atlyginimai yra labai n.a 
ži, todėl Japonija prekes gali 
parduoti žemomis kainomis. 
Kai prekybininkai gauna pigių 
prekių, sunku yra parduoti vie 
tines prekes, kurių kaina yra 
augšta, nes čia darbininkai atly 
ginami augštais tarifais. Gi kai 
vietinės prekės eneperkamos, 
sustoja jų gamyba ir daibinin 
kai netenka darbo. Todėl preky 
bininko ir pramonininko reika 
lai kertasi. Kai Kanados vai 
džia dabar paskelbė importo 
kvotas iš Japonijos, nepatenkin 
ti pramonininkai, nes jų nuomo 
ne importo kvotos yra per ’ *e 
les, o prekybininkai teigia, .d! 
kvotos permažos...

KANADA DAUGIAU 
GALI, NEGU PADARO 
Calgary (Alberta) 25 Kana 

dos firmos tarėsi dėl Kanados 
pramonės. Ten konstatuota,
kad Kanada pati gali pagamin 
H visus reikalingus prietaisus 
naftos ir natūraliųjų dujų gavi 
mui, bet apie 60% tų reikme 
nų importuoja iš JAV

buvo britų paroda. Netikėtai į 
ją atvyko ir Chrušiččiovas ir da 
v ė suprasti, kad jis galįs birželio 
menesį atvykti į „Sovietų Są 
jungos buities parodos" e*’ ’nry 
mą Londone.
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Šeštadienį 1961 m. birželio 10 d.

Hamiltno Parapijos Salėje 

įvyks

VAIKŲ KONCERTAS - ŠIUPINYS 
ir

Vaikų paveikslų parodėlė (skyr. 3 premijos)

Pelnas skiriamas pasakos pastatymui.
Vaikų džiaugsmui veiks laimės šulinys.

Pradžia 6 vai. vak.
Įėjimas suaug. 1 dol., moksl. 25 et., vaik. — nemok.

Vaikų Spektakliui Remti K-tas.

Birželio mėn. 17 d., šeštadienį, 

visi vykscame į Wellande ruošiamas

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,

APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS

JONINES
Programą išpildo: 

solistas Vaclovas Verikaitis, 

išraiškos šokio šokėja Jonė Kvietytė su G. Donnell 

ir akordeonistė B. Bogušytė.

JONINIŲ VIETA: St. Stephen’s Salė, East Main St. — 
Port Robinson Rd. kampe.

Bufetas veiks nuo 2 vai. p. p. Turtinga loterija 
ir kitos įvairenybės.

KLTS.

Gegužės » d. suėjo trylika 
metų nuo organizuoto Hamil 
tono lietuvių gyvenimo: ta die 
ną buvo įsteigtas Kanados L ie 
tuvių Tarybos sk., kuris 1949 
m. gegužės 22 d. po nesėkmin 
go Kanados lietuvių seimo 
Montrealy, persiorganizavo į 
Hamiltono Lietuvių draugijų 
ir 1950 m. sausio 15 d. — į K 
L* B-nės Hamiltono apylinkę. 
Pirmąją KLT sk. valdybą su 
darė: pirm. P. Vilnonis (atvy 
kęs į Kanadą prieš 50 metų), 
vicep. P. Juodelė, sekret, P. 
Kungytė - Žymantienė (dabar 
JAV), ižd. N. Pundzienė ir 
vald. narys O. Tamošaus 
’as.

apie CBC darbą, tačiau neturi 
„autrority“ dėl jos programos, 
nes „it would be unwise for 
politician, to have such autho 
rity over its programming“. 
Tokiu būdu, jis persiuntė tą 
raštą CBC vicepirm. (apt. W. 
E. S. Briggs tikėdamas, kad 
minimas asmuo, tuo reikalu su 
siriš su Hamiltono Pabaltiečių 
Federacija.

Kviečiame hamiltoniečius
nuvykti į VKL S-gos St. Cai 
harines sk. rengiamas vilmečų 
Jonines birželio mėn. 24 d. 
Merritton salėje, kur progra 
mą išpildys S. Velbasio bale 
to studija iš Čikagos. Gausiu 
dalyvavimu, parodysime mei

VANCOUVER, B.C.
VANKUVERIO LIETUVI A I GRAŽIAI SUSITVARKĖ 

IR GERAI VEIKIA

Praeitų metų rudenį išrin 
kus K. L. B-nes Vancouveiio 
Apylinkės naują ir veiklią vai 
dybą, šios kolonijos lietuvių 
veikla pagyvėjo. Turėjome Ka 
ledų eglutę, 16 Vasaiio Nepri 
klausomybės šventes ir Moli 
nos Dienos minėjimua, neskai 
tani jau eilinių šokių salėje ir 
šaunių Naujųjų metų sutiki 
mų.

Daug iniciatyvos ii naujų 
įdėjų rodo darbštusis Apylin

pelį lietuvių piknikams — ge 
gužinėms. Apyl. v-ba jau pra 
džią padarė praeitą sekmad’e 
nį. Ateityje numatoma dau 
giau. Vancouverio visuomenė 
šią apylinkės v-bos veikla la 
bai patenkinta ir linki ir toliau 
nenuleisti rankų, vis šį tą čia 
ryti, o visuomenė tikrai pa 
rems.

Jaunimas žengia pirmyn. 
Irena Macijauskaitė, iš Port 
Coquitlam, šiais metais Daige

vaikams ir jaunimui. 
Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms.

Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.
Sužymėti kaimai ir vienkiemiai...................................... 25.00

Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ........................ 6.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI................................................ 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS................................ 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.......................5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS............................ 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS........................ 1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas.......................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT STORIES................................ 5.00
F. Abramavičius ir L. Sausas. MIRTIES NUOSPRENDIS-4.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS..................................... 3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................... 2.00
Dr. V. Pieleris. ALGIMANTAS I ir II tomai po............ 2.‘i0
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS...............................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA............... 1.50
Skaitymai. SAUJA DERL.IAUS................................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po..................................4.C0
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS.............8.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI.............3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ...............................4.00 
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS...................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
Michaldos PRANAŠYSTĖS, invalido leidinys................0.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .............................. $ T00
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI..........................$ 5.ŪG
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................... $ 3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ..................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po....$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas.......................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas......................... $5.00

Į HAMILTONO PABAL 
TIEČIŲ FEDERACIJOS

pasiusią Min. Pirm. Hon. J. 
Diefenbakenui protesto raštą 
dėl rodytų CBC televizijos pro 
gramo j e komunistinę pre pa 
gandą turinčius fimus, jau gau 
tas atsakymas iš Min. Pirmmin 
ko sekretoriaus Cllaude Gaut 
hier. Jame rašoma: Your re 
presentations on behalf of the 
persons whose signatures you 
included with your letter, we 
carefuly noted and, at Mr. Die 
fenbakers direction, they have 
been brought to lhe attentian 
of his colleague, the Honoura 
ble George Nowlan, who re 
ports to Parliament for the 
Canadian Broadcasting Corpo 
ration. Gegužės mėn. 20 d su 
šliaukta atsakymo iš mimsterio 
Gerb. George C. Nowlan, ku 
name pranešama, kad Hamil 
tono Pabaltiečių protestas ir 
parašai yra persiųsti ir gauti jo 
įstaigoj. Toliau min. G. C. No 
wlan rašo: I have read your 
comments with great interest 
and certainly underslcnd y» ur 
anti - communist beliefs. I ha 
ve just as firm convictions as 
your Federation to uphold 
our democratic form of gover 
iment and am very glad to 

have yaur views.

.Pabaigoje savo atsakymo 
min. G. C. Nowlan praneša, 
kad jis, kaip ministeįis. Kana 
dos parlamentą tik infoimuoja

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 

. biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas n 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

lę mūsų sostinei ir Vilniaus 
krašto papročiams.

Ap. inform.

PADĖKIME KITIEMS IR 
KARTU PATYS SAU.

Organizuotinos draugijos 
reikalu.

Mūsų kolonijose ar bend 
ruomenėse turime įvairių orga 
nizacijų ar draugijų. Kiekvie 
na iš jų turi skirtingą charakte 
rį. Jų skaičius per mažas ar 
per didelis — ne šio rašinio 
tikslas nagrinėti ir šio klausimo 
nesiimu spręsti. Tačiau atrody 
tų, kad dar vieną organizaciją 
turėtume organizuoti. Jos pa 
vadinimas galėtų būti kad ir 
toks: Pomiitinės šalpos drau 
gija. Pavadinimą galima rasti 
ir kitokį. Bet ir čia ne pavadi 
nimo esmė, o jos tikslas ir pa 
skirtis svarbu. Pagrindinis ir 
vienintelis tikslas būtų toks: su 
teikti finansinę paramą, šalpos 
formoje, mirusiojo šeimos ir 
šios draugijos nario, laidojimo 
išlaidoms padengti. Aiškiau 
pasakius, nepriklausantiems 
šiai draugijai jokia šalpa nemo 
karna.

Laidojimo išlaidos, imant vi 
durkį, sukasi apie 1000 dol. 
suaugusiam asmeniui. Tokią su 
mą draugija ir išmokėtų mini 
siojo šeimai. Suprantama, kad 
išmokėtinos sumos dydį nusi 
statytų galutinai pati draugi 
ja. Ir, žinoma, visiems vieno 
dą, standartinę, be jokių išim 
čių. Kas norėtų išleisti daugiau 
negu 1000, tai aišku, šeimos 
reikalas. Galėtų būti ir dvi šal 
pos išmokėjimo pozicijos, pav. 
500 (mirus vaikui) ir 1000 do 
lerių.

Tūkstantis dolerių tai yra su 
ma, kuri ne kiekvienam taip 
lengvai duodasi surandama. 
Todėl nelaimės ištiktąja! šei 
mai būtų didelė parama, ga 
vus tokią sumą iš savo draugi 
jos.

Priklausant tokiai draugijai 
visiems bendruomenės naria 
ms, metinis draugijos nario įna 
šas susidarytų gal tik vienas ki 
tas doleris (įnašą moka tik šei

kės pirmininkas Balys Vilciia. 
Jis dekoratorius ir mintažų 

statytojas. Jo padėjėjos — sek 
letorė Aldona Baronienė u pa 
rengimų vadovė Adelė Smitie 
ne. Pirmoji įspūdingai dalyva 
vo 16 Vasario minėjimo rnon 
taže, antroji surežisavo ir pra 
vedė „Snieguolės“ montažą 
Motinos Dienos minėjime.

Apylinkės kasininkas ir T. 
Fondo atstovas, Kazimieras 
Skrinska, kruopščiai renka do 
lerius, kurių nemažą pluoštą 
yra pasiuntęs Tautos Fondui.

Nuolotiniai lietuvių veikios 
rėmėjai, Jonas ir Ona Macį 
jauskai, savo gražioje paukš 
čių, Port Coquitlam, farmoje, 
yra paskyrę gražų gamtos kam

B. C. universitete 2-jų melų 
pedagoginį kursą ir sudarė su 
tartį su Vancouverio Mokyk 
lų valdyba nuo rudens moky 
tojauti Vancouveryje.

Eugenijus Kaulius jau antri 
metai B. C. universitete stu 
dijuoja chartered acauntaūt.

Arėjas Smilgis išvyko į Re 
giną, Sask., į R. C. M. Poli 
ce mokyklą.

Linkime visiems pasisekimo.

Numatomos šaunios lietuvis 
kos vestuvės. Prieš porą savai 
čių iš Lenkijos atvyko lieluvai 
tė Elena Sakalauskaitė, kilimo 
iŠ Šakių, kuri išteka už namų 
statybos rangovo Edvardo 
Gumbelevičiaus. E. S.

Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $ 3.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.........................$ 2.'0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................. $ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.....................................................$ 2.00
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...................................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............... 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI............................................  $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ............. 2.00
Levinskas - Banišauskas, /.NGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas .....................................................................1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .....................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ................................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. 
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

mos galva). Aišku, jo dydis 
priklausys nuo draugijos narių 
skaičiaus.

Mirus vyrui, šeimos maitin 
tojui, likusioji šeima, dažnais 
atvejais, patenka į materiali 
mus bei finansinius sunkumus. 
Tuo labjau našlė, likusi su ma 
žamečiais vaikais. Juk reikia 
šeima prižiūrėti ir maitinti. 
Mokėti nuoma už butą. Gal 
dar liko glėbelis ir sąskaitų už 
gydymą buv. ligonio, o svar 
blausia skola už užpirktą na 
rnuką.

Populiaresnei šeimai bend 
ruomenėje atsiranda ir aukų 
rinkėjų ir aukų šiek liek dar 
surenkama, bet mažiau žino 
mai — nei aukų, nei jos rinkė 
jų veik nėra, nors ištrikrųjų, 
šioji daug reikalingesnė para 
mos.

Kalbėdamas apie šeimas, 
turėjau galvoje taip pat ir vien 
gungius. Jei jie šeimų ir netu 
ri, tai dažniausiai turi savo ar 
tiinuosius — seseris, brolius ar 
tolimesnės eilės gimines, kurie 
rūpinsis jo laidotuvėmis. Tad 
ir numatoma šalpos suma ture 
tų atitekti jiems, jei mirusiojo 
kitaip nebūtų susitvarkyta tęs 
tamento keliu, išskyrus Cana 
dos vald. įstaigas.

Būtų labai gražu ir naudin 
ga tokią draugiją tuiėti kiekvie 
noje bendruomenėje, kad išti
kus nelaimei galėtume pasinau 
doti jos teikiama parama.

Sakoma, kad senas turi, o 
jaunas gali mirti. Bet niekas 
nežinome, kada ir kur mus ap 
lankys neprašytas svečias — 
mirtis. Skaitau, kad čia iškel 
tas reikalas yra pakankamai 
rimtas, todėl turėtų rasti mū 
suose pritarimą. Tuo labjau, 
kad nuo kalbamos nelaimės 
niekas ir niekur nepabėgsime. 
Juk nelaikąs tada svarstyti, kai

jau nelaimės esame užklupti.
Tik reiktų rastis inicialo 

riams ir be ilgesnio atidėlioji 
mo tokias draugijos pradėti or 
ganizuoti. Tad padėkime ki 
tiems kartu ir patys sau.

Z. Pulinauskas.
NL red. pastebi, kad tokios or 
ganizacijos jau yia, tiktai rei 
kia jomis susidomėti ir į jas slo 
ti. Visų pirma yra Susivieniji 
mo Lietuvių Amerikoje, trum 
pai — SLA, organizacija, kuii 
draudžia ir nuo ligos, ir nuo ne 
laimingų atsitikimų ir nuo akci 
dentų. Draudžia pigiai. Ii tai 
yra brolišku savišalpinė orga 
nizacija, ypač naudinga jauni 
mui. Be to, pav. Montrealy 
yra DLK Vytauto klubas, ku 
ris turi pašalpinę dr-ją ligos ir 
mirties atvejams. Be to yra. sa 
višalpinės moterų dr-jos, tik 
tai šios yra lokalinio pobūdžio, 
bet SLA Yra visai Amerncai ir 
jos kuopų yra Montrealy, 1 o 
ronte, St. Catharines. Buvo 
įsteigta ir Hamiltone, bet ma 
zai susilaukė dėmesio. Bet nie 
kad nevėlu tuo susirūpinti. At 
naujinkite Hamiltono SLA 
kuopą arba stokite j St. Calha 
lines kuopą.

PRANEŠIMAS 
H. L. N. KNYGYNO 

REIKALU
Man einant Hamiltono Lie 

tuvių namų knygyno steigėjo 
pareigas, iki š. m. sausio m. 12 
d. surinkau 151 knygą, kurias 
vasario m. 12 d. perdaviau H. 
L. N. valdybos nariui K. Mik 
šiui.

Knygas aukavo šie asmens; 
P. Enskaitis 42, P. Plėške:'’! 
čius 33, M. Kazlauskienė 15, 
S. Burdinavičius 14, S. Luko 
ševičiūtė 10, A. Mingėla 8, 
A. Žadeikis 7, A. Liaukus 3, 
S. Bakšys 3, J. Romikaitis 3, 
K. JLukoševičius 3, S. ŠeŠel

P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ....................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE.......................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .........................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ..........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................. 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................... 1,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...................................  L00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................ 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............................$ 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
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.

gis 3, Z. Bolskis 2, G. Geruls 
kicnė 2, S. Senkus 1, V. Ge 
rulskis 1 ir Uikis 1. k

Aukavusiems širdingai dė 
kojų.

Su pagarba
K. Lukoševičius.

HAMILTONO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ 
„GYVATARAS”

Didžiai Gerb. p. Tamošaitie 
ne,

Nors jau pora savaičių pra 
ėjo, mes dar gyvename įvyku 
šio koncerto ir parodos nuotai 
komis. Visa tai paliko hamil 
(toniečiams ^neišdildomą įspū 
dį.

Esame dėkingi Jums, kad 
nepaisant tolimo kelio ir nuo 
valgio, atvykite į Hamiltoną ir 
davėte progos mūsų kolonijos 
lietuviams, o taip pat ir kana 
diečiams, pasigėrėti Jūsij me 
niškais kūriniais Tokio pobū

džio paroda Hamiltone įvyko 
pirmą kartą. Jūsų puikiais pa 
veikslais, kilimais, audiniais ir 
puošniais kostiumais scenoje 
žavėjosi visi. Po koncerto mes 
girdėjome gražių atsdiepimų 

ir iš svečių kanadiečių.
Dar kartą dėkojame Jums, 

kad aplankydama Hamiltoną 
su savo dailės darbų paroda, 
daug padėjote mums, sklei 
dziant ir populiarinant mūsų 
gražųjį liaudies meną savųjų 
ir svetimųjų tarpe.

G. Breichmanienė, 
Tamiltono Tautinių Šokių 

Grupės Vadovė.
B. Blekys,

Hamiltono Tautinių Šokiu 
Grupės Seniūnas.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPA!

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.
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Visas Montrealio jaunimas kviečiamas
birželio 10 dieną, 7 valandą vakaro j AUGŠTESNIŲJŲ LITUANISTIKOS KURSŲ BAIGIMO AKTĄ IR PASILINKSMINIMĄ AUŠROS VARTŲ SALĖJE. Įėjimas nemokamas.

Š. m. birželio 11d. sekmadienį, 11 vai. lietuviškoje Palangos vasarvietėje įvyksta didelė musu mokyklų mokslo metų užbaigimo

išvyka - šventė - gegužinė
Programoje:

11 vai. iškilmingos pamados,

12 vai. mokslo melų užbaigimo aktas,

2 vai. paradas, sportas, planuoti žaidimai.

4 vai. bendras pasilinksminimas, muzika, šokiai, įvairus bufetas 
ir kitos staigmenos!

Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti ir tuo paremti musų 

lietuvišką mokyklą.

Esant blogam orui, visos iškilmės įvyks Aušros Vartų u 
parapijos patalpose.

Mont|r.eAl
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ — TĖVŲ ŽINIAI

Pranešame, kad šį štštadie 
nį, birjelio 10 d., visi A. Var 
tų mokiniai renkami prie Auš 
ros Vartų bažnyčios 8 vai. 30 
min. Ir čia mašinomis važiuo 
Sime šv. Kazimiero parapiją 
bendrai pamokai.

Tėvai, kurie galėtų nuvežti 
vaikus savo mašinomis, prašo 
mi paskambinti A. Blauzdžiū 
nui PO 7-4374, arba sės. M. 
Celinai PO 6-9397.
min. Iš čia mašinomis važiuo 

Visi V. Kudirkos mok. moki 
niai renkasi Šv. Kazimiero salėj 
9 v. 30 min. ryto.

Berniukų ir mergaičių 
apranga

Mokslo metų užbaigai Pa 
iangoje yra ši apranga:

Berniukams: tamsiai mėly 
nos kelnės balti marškniai ir 
balti sportiniai batai.

Mergaitėms: tamsiai mėlyni 
sijonėliai, baltos bluskutės, bal 
tos kojinės (iki kelių) ir balti 
sportiniai batai.

kreiptų j šį dėmesį ir suvieno 
dintų, kas padarytų mūsų

Butų gera, kad tėveliai at 

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
i DANTŲ GYDYTOJA 

3938 Rosemont Bird.
RA 7-5552; namų RA 1-0656. 
/£$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$$$$$&
Mqiwiininm»»ini»:»ntn»nnimw

Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir Į 2—4 p. m. 
ketvirtadienį | 7—9 p. m. 
antradienį ir I 
penktadienį | P-m- 
leStadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
wunnnn»»nn»u»»»»nun»n«Hmi

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

į 1396 St. Catherine St. W. 
į (prie Bishop).
! Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

t Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958 

uummmmmmmmmunmnmmn

. IDr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

šventę daug gražesnę.
Mokytojai.

KVIETIMAS VISIEMS
Seniai numatyta, gerai pa 

įuosta tradicinė mūsų mokinių 
ir suaugusiųjų išvyka birželio 

^mėnesio 11 d., sekmadienį. Vi 
si važiuojame į lietuvišką p. 
įuodkojo Palangos vasarvietę, 
(ne į Dainavą, kaip per klaidą 
paskelbta A. Vartų biuleteny), 
kurioje bus mūsų mokyklų didy 
sis pasirodymas, o suaugusiems 
pirmasis didelis piknikas. 
Neturintiems savo mašinų bus 
du autobusai — vienas nuo Šv. 
Kazimiero, kitas nuo Aušros 
Vartų bažnyčios.
Tautiečiai, kurie neturi susisic 
kimo priemonių, bus vežami au 
tobusais, jei tuo tikslu užsi 
registruos pas p. Navikėnieiię 
(CL 9-4498 )arba pas p. Blauz 
džiūną (PO 7-4374).

Į Palangą kas gali tegul atsi 
veža savo kėdžių.

Tautiečiai prašomi patalkinti 
sutvarkyti Palangos aikštę šį 
šeštadienį. Galį, prašomi pa 
skambinti L. Giriniui tel. CL 4- 
1438.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

; ; ADVOKATAS
< STASYS DAUKŠA, LL. D. !
; ; 4 Notre Dame St. E. ; ;
< : Suite 901

UN 1-8933 :

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

«^X^M^X^K0X0X^X^X^X^M^X^

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Elzbietos dr-ja birželio 18 
d. ruošia kelionę į St. Anne de 
Beaupre. Kelionė į abu galus 7
dol. Užsirašyti pas kun. Jucevi 
čių, LA 1-9930, p Astrauskie 
nę, RA 2-2136 ir p. Kreivienę, 
ME 7-6020-

F enktadienį Švenčiausios 
Širdies Jėzaus šventė ir specia 
lios mišios 8. vai. vakare.

Sekmadienio rinkliava baž 
nyčioje davė 322.93 dol.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

metinis mokinių koncertas
skirtas birželio 17 dieną, šeš 
tadienį, 6 vai. po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Konceite pa 
siijodys dainininkės ir pianis 
tai. Visi tautiečiai kviečiami į 
koncertą atsilankyti.

Į Palangą važiuoti arba Auto 
Route ir išsukti Exit Nr. 19 ir 
važiuoti keliu Mille Ules ligi Ki 
viere Gagnon, kur sukti Kairėn 
link St. Colomban; arba važiuo 
ti 11 keliu link St. Jerome ir 3 
mylios prieš tai sukti kairėn t<da 
yra rodyklė St. Colomban > už 
3 mylių įvažiuoti į Auto Route 
ir įvažiuoti į Auto Route ir va 
žiuoti kaip augščiau nurodyta.

Tėvų komitetas ir mokytojai.

ARCH Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
Cole St. Paul, naujas 5 kamb. 
dupleksas. Morgičiai $12.000, 
kaina $21.000.
Ville LaSalle, Riverside Park, 
naujas tripleksas 7—4—4 kam 
barių. Namas 37%X50, lotas 
44 X 95. Viršus išnuomotas 
uz $95.00 ir $85.00; centrali 
ms šildymas apačioje. Garažas, 
spalvotos vonios ir daug kitų 
vei tingių įrengimų. Morgičiai 
$21.000, Kaina $38.000.

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Penktadienį yra didžioj’ 
Dieviškosios Kristaus Šrioies 
šventė. Šia didžiąja proga inū 
su bažnyčioje bus. šv. Mišios 
ir Birželinės pamaldos 8 vai.

Mūsų bažnyčioje vyksta di 
deli remontai, dažomas visas 
bažnyčios vidus, nes jau buvo 
Nepaprastai apdulkėjęs. >aprū 
kęs, daugelyje vietų seni dažai 
lupasi. Šis būtinas darbas pa 
rqikalaus daug išlaidų. Šia 

prasme krepsimės į visus para 
pijiečius pagalbos. Tai bus p:i 
mas esamojo klebono prašy 
mas pagalbos. Prašau, kadan 
gi reikalas yra labai svarbus, 
tikrai būtinas. Šiomis dienomis 
visi parapijiečiai gaus laiškus. 
Malonėkit visi į juos atsakyti 
nuoširdžiai ir dosniai. Neški 
nie visi bendromis jėgomis sa 
vo parapijos reikalų naštą, ta 
da ji bus lengva, maloni ir at 
neš mums visiems tikrą Dan 
gaus palaimą. (AV).

L. AKADEMINIS 
SAMBŪRIS 

šį penktadienį birželio 9 dieną, 
8.30 vai. vakaro Berri mokyk 
los salėje šaukia visuotinį Sam 
būrio susirinkimą, kurio pro 
gramoje bus literatūrinės pre 
mijos įteikimo vakaro apžval 
ga, einamieji reikalai ;r filmai. 
Visi nariai ir visuomenė nuo 
širdžiai prašoma dalyvauti

SLA 123 KUOPA 
praneša narių žiniai, kad pa 
skutinis prieš vasaros atosto 
gas susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, birželio 11 dieną, 
A V salėje toujau po pamaldų. 
Yra narių, kurie būtinai turi 
apsimokėti nario mokesčius, 
— jie visi kviečiami būtinai at 
vykti ir apsimokėti.
@ Vaškienp Juzė yra išvykusi 
į JAV pas savo vaikus.
• Pripuolamai parduodama 
graži farma prie puikaus eže 
ro už nebrangią kainą. Kas do 
metusi, tegul skambina lelefo 
nu: HU 9-6527.

ro i-uf5 \"ro
Į DEPORTACIJŲ MINĖJI 

MĄ VISI KVIEČIAMI 
ir kiekvieno pareiga atsilankyti 
į Baltų Federacijos rengiamą 
akademiją Baisiųjų Birželio 
Trėmimų Dvidešimtmcčiui pa 
minėti. Tuomi pagerbsime savo 
nukentėjusius artimuosius ir pa 
reikšime protestą prieš neteisr 
tą Pabaltijo okupaciją. Daug žy 
mių kanadiečių ir parlamentarų 
jau pasižadėjo minėjime da.y 
vauti. Pagrindinę kalbą paša 
kys buvęs pilietybės ir migraci 
jos ministeris ir žymus liberalų 
partijos veikėjas, federalir’o 
parlamento narys J. W. FiC 
kersgill. Bus trumpa muzikinė 
programa, išpildoma visų trijų 
tautybių menininkų. Minėjimas 
įvyks International Institute of 
Metropolitan Toronto auditori 
joje, 709 College St., trečiadie 
nį, birželio 14-tą d., 8 vai. vak.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai atsilankyti.

Kanados Baltų Federacija. 
SKULPTORIUS 

JOKŪBAS DAGYS 
dalyvauja skulptūros parod >je 
Art Gallery būryje kilų skulp 
tonų. Paroda truks iki birže 
lio 18 dienos.

DR. J. ŠEMOGAS 
prašo pranešti, kad nuo šiol ne 
priminės ligonių trečiadieniais, 
(išskyrus skubius atvejus), bet 
pridedamos valandos piimadie 
niais ir ketvirtadieniais nuo 2— 
4 p. m.

Visos kitos valandos pasilie 
ka tos pačios, kaip nuroaytu 
nuolatiniame skelbime (8 psl. >

BANKO „LITO“ 
VALDYBOS POSĖDIS 

įvyks ateinantį sekmadienį, bir 
želio 11d. 8.30 v. ryto banko 
patalpose.

Paskolas „Litas“ duoda bei 
kuriam rimtam reikalui, tačiau 
jų norintieji neturėtų laukti pa 
skutinės dienos. Paskolų skyri 
mą sprendžia kreditų komisi 
ja, todėl bent žodiškas pareiš 
kimas turėtų būti įteiktas prieš 
porą dienų. Didesnėms asmeni 
nėms paskoloms, o ypatingai 
mortgage paskolpms, geii.au 
užsirašyti į eilę iš anksto, ka 
dangi nevisada „Litas“ turi pa 
kankamai pinigų visus paieiš 
kimus patenkinti.

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

JAUNIMO STOVYKLA.
kurią ruošia Toronto ateitinin 
kai, bus nuo liepos mėn. 8 iki 
23 d. IT. Pranciškonų va-ar 
vietėje, New Wasaga. Į šią 
stovyklą priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 9 iki 18 metų 
amžiaus. Stovyklavimo niobes 
lis už 8 savaites — $25. Jei iš 
vienos šeimos vyksta 2 ar 3 
vaikai, mokestis proporcingai 
mažinamas. Neturtingi bet ge 
ro elgesio, vaikai nuo mokės 
čio bus dalinai ar visiškai at 
leisti. Registracja į at-kų sto 
vykią jau pradėta. Užprašyti 
galima: Toronte — Prisikėli 
mo p-jos klebonijoje, 32 Rus 
holme Park Cres., tel. LE 3- 
0021, Hamiltone—pas J. Plei 
nį, 118 Fairleigh Ave., tel. LI 
7-3028, Ottawoje — pas S. 
Balsevičienę, 178 Russell Ave., 
tel. CE 5-7462, Niagaros ra 
jone — pas T. Barnabą Miką 
lauską, 75 Rolls Avė. Kuur 
gyvenantieji gali rašyti T. Ra 
faeliui, Box. 10, Toronti 3, 
Ont.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

VAS „PARAMA“
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo nariais. 
Morgičiai išduodami atvin ligi 
$10.000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iŠ 7% met. palūkanų. Asmenį 
nės paskolos išduodamos iigi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūk? 
nų. Asmeninėms paskolom, 
leikalingi žirantai turį turtą. 
Morgičinėms paskoloms žiran 
tai nereikalingi. Paskolų reisą 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W-, Toronto, tel. LE 
2-8723.
t------- H H M '
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis...........RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ...............LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793 
M. Roth.................... RE 7-935
E. Kandt ...............WE 5-5849

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus Nl* TZ, 

Star, LaPrcss.
< M M H1S

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St. 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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