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LIETUVA
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V akarai gavosovietųultimatumą
DUOTAS PUSĖS METŲ TERMINAS. — 

DIDŽIOJI BRITANIJA JSUUNGS | EUROPOS 
BENDRĄ PREKYBĄ. —

Amerika spaudžia Rusiją. — Laose einama prie derybų. — 
Alžyro derybos neaiškioje būsenoje. —

{lūžis Maskvos - Kairo ašy. — 
Sąmokslas Singapūre ir Konge?—Tibete badas ir sukilimas.—

KENNEDY pasimatymas su 
Chruščiovu Vienoje j tarptauti 
nį politinį gyvenimą įnešė nėr 
vingo sąmyšio. Lyg iš tikrųjų 
ligtol nebuvo žinomas sovieti 
jos nusistatymas ir lyg iš to su 
sitikimo, kaip ir iš anksčiau 
jvykusiųjų „viršūnių“ susitiki 
mų buvo galima laukti kažko 
kių stebuklų, kurie iš anksto 
negalima buvo numatyti, nesi 
norėtų tikėti, kad vakariečiai 
to nebūtų žinoję, nes tai būtų 
jau pernaivu, bet yra faktas, 
kad po Vienos pasimatymo lei 
kalai pradėjo kiek kitaip ne 
dėti.

DABAR PASIREIŠKIA 
DIDELIS SĄMYŠIS.

Dėl ko? Gal, kad tikrovė pa 
jausta gyviau ir kad atsistota 
prieš ją akis akin? Beveik tą 
rodo tolimesnė politinių įvykių 
raida.
CHRUŠČIOVAS aiškiai nori 
pasinaudoti tuo sąmyšiu ir iŠ 
naudoti ypač Amerikos suglu 
mimą. Chruščiovas, pastoviai 
eidamas prie užsibrėžto tikslo, 
n matydamas Vakarų nedar 
ną, pradėjo aiškiai spausti, to 
dėl
VAKARAMS DAVĖ PUSĖS 

METŲ TERMINĄ.
Dėl Berlyno ir dėl taikos su 
tarties su Vokietija.

Tai pusės metų ultimatu 
mas. Gal keista, kad tai jau ne 
pirmas ultimatumas ir, kas dar 
keisčiau, kad duodamas to 
kiam ilgam terminui, bet uiti 
matumas duotas. Tat pusę me 
tų dėl to turės Vakarai nemie 
goti ir galvoti ir rūpintis, kas 
daryti ir kaip daiyti. Ir nervai 
bus pakarti neatlaidžiai.
VAKARAI gi galėtų Chrušč:c 
vui tokį ultimatumą duoti ir 
pakarti jo nervus pusei metų 
ar metams, davę

ULTIMATUMĄ PASI 
TRAUKTI Iš OKUPUOTO 

PABALTIJO.
Ir tai būtų efektingesnis ui 

timatumas, kurj žmonija sutik 
tų kaip naujos eros pradžią. 
Deja, Vakarai to nesiryžta, gal 
todėl, kad tai būtų teisėčiausis 
ultimatumas, o Maskva duoda 
ultimatumą, kuris yra neteise 
tas, ir vis dėlto duoda. Tuo 
Maskva vietoje to, kad pati 
būtų kariama. Vakarus pp.ka 
ria ir laiko pusgyvius. O

TUO TARPU GROBIA 
INDOKINIJĄ...

Vis daugiau tenka suabej

8-ji Kanados Lietuvių Diena
SPORTAS 8-JE LIETUVIŲ DIENOJE

Pranešta sporto klubams: 
L. S. K. „Vytis“ Toronto, 
P. P. S. K. „Aušra“ Toronto, 
L. S. K. „Kovas“ Hamilton, 
L. S. K. „Sokalas“ Rochester, 
kad 8-je Kanados Lietuvių Die 
noje, rugsėjo men. 2—4 dd 
Montrealyje, susitarus su vie 
tos Sporto klubu „Tauras“, 
yia nutarta įvykdyti šias spor 
to varžybas.
1) Krepšinis. Vyrų, Moterų, 

Jaunių.
2) Stalo tenisas. Vyrų (pavie 

nis ir komandinis).
3) Šachmatai. Numatoma ko 

mandinis, (4—5 asmeny®
komandoje) nesudarius to 

Kennedy pajėgumu. Ypač, 
kad jis kreipiasi patarimo į Ei 
senhowerj, kuris juk faktinai 
viską pralaimėjo: Pralaimėjo 
A bombos monopolį, Pralai 
mėjo Europos centro sponta 
mŠkąjį sukilimą, Pralaimėjo 
Korėjos karą, ir Pralaimėjo lai 
ką, kuris išėjo Vakarų nenau 
dai.

Kažin, ar Amerika, kuriai 
atiteko pasaulinės politikos va 
dovybė, ar suspės atsigauti ir 
pereiti į ofenzyvą? Jeigu ji 
bijo imperialistinei Maskvai ir 
sovietijai skelbti ultimatumo 
dėl Pabaltijo, tai tenka abejo 
ti, kad ji suskubs susigriebti 
ir bendrai.
A BANDYMŲ klausimu jAV 
griežtesnis nusistatymas, tiesa, 
yra geresnis ženklas.
AMERIKA NEGALI TĘSTI 

DERYBŲ BE GALO, 
sakoma JAV notoje Maskvai. 
Tai jau rimtas žingsnis baigti 
mulkinamus dėl nusiglnkJaviį 

mo. Tą kvailą pasaką be galo. 
Juk Kennedy gi įsitikino, kad 
Maskvai nereikia taikos, tat 
aišku, kad nereikia ir nusigink 
lavimo. Todėl toks žygis, kad 
dėl nusiginklavimo derybos 
perkeltos į Vašingtoną ir kad 
dėl A bandymų Maskvai pa 
siųsta aiški nota, yra JAV po 
litikos pažangos ženklas. Bet 
to vieno maža. Be rimtesnių 
reikalų tvarkymo šitas reika 
ias klausimų neišspręs, kiek jų 
yra pribrendusių.

KITOS ŽINIOS
— Laoso srovės susitarė tar 

tis ir išsiaiškinti taikos ii sant 
varkos reikalus.

— Anglija greičiausia turės 
įsijungti į Europos valstybių 
ūkinę bendruomenę ir tuo Ka 
nada bus pastatyta į sunkesnę 
padėtį, nes jos ūkinė sistema 
žymiai skiriasi nuo Anglijos.

— Alžyro derybos su Pran 
cūzija atsidūrė sunkioje pade 
tyje, iš kurios sunku rasti iš 
eitis.

— Maskvos - Kairo ašies 
nesantaikos dėl radio praneši 
mų, kuriuose Egiptas buvo ap 
kaltintas komunistų persekio 
jiinu, tebesitęsia.

— Singapūro valstybės min. 
pu m. paskelbė susekės są 
mokslą prieš s^vo gyvybę, La 
sikėsinimas einąs iš malajiečių. 
Yra suimtų.

— Mobutu paskelbė, kad jis 
susekęs sąmokslą Jungtinių 

mandų, pavienis lošimas.
L. D. Informacija.

METRAŠTIS DAR LAUKIA 
ŽINIŲ

kurių dar neatsiuntė dvi apylin 
kės. Be to, laukia atvaizdų šie 
met baigusiųjų augštucv’us 
mokslus, » kaipgi ir žinių apie 
semausiaft į Kanadą at vyku 
sius.

P. M. Arlauskaitė davė šias 
pavardes: pp. Žemaičių, J. 
Vaškienės, p. Bindoko, p. Te 
lemo, J. Pakulio, M. JuŠkcvi 
čienės, bet laukiama dar dau 
giau vyresnės ateivijos tauūe 
čių pavardžių ir foto.

KAS NAUJA KANADOJE
SVARBUS KANADOS SUSITARIMAS SU JAV 

Kanada gauna iš JAV 66 lėktuvus ir lėktuvų užsakymą 
240 milionų dolerių.

Pirmininkas D'efenbaker pa giai kanadinė spauda negali
iiMormavo Federalinj parla 
mentą, kad jis pasirašė su aA 
V didelį susitarimą, pagal ku 
rį 1) Kanada perima radaro 
linijos Kanados šiaurėje prie 
žiūią, 2) Už tai JAV Kanadai 
duoda 66 FI-100 Voodoo tipo 
lėktuvus, 3) Kanada gauna iš 
JAV užsakymą 200 karo lėk 
tuvų, kurie bus atiduoti Atlan 
to sąjungai — NATO, kas 
įvertinama 200 mil. dol. Lėk 
tuvus statys Montrealio Cana 
dair, motorus jiems Orenda 
Miltone. Visas susitarimas jver 
tinamas 240 mil. dol.

ŽYGIS KANADOS 
SPAUDOS APSAUGAI 
Didieji JAV žurnalai iš Ka 

nados suima labai daug skelbi 
mų ir išsiveža didelius pinigus. 
Tuo yra skriaudžiama Kana 
dos spauda, kuri negali konku 
ruoti JAV spaudos. Baklinai, 
Kanados spaudos santykis su 
JAV spauda yra maždaug 
toks, koks yra lietuvių spaudos 
santykis palyginus su Kanados 
spauda, Mes negalime kon 
kuruoti Kanadinės spaudos, ly

Nuo kapitoliaus padangės
KONGRESO DAUGUMOS VADAS MINI LIETUVIŲ 

SIBIRO EILĖRAŠČIŲ PASIRODYMĄ
JAV atstovų Rūmų daugu 

mos vadas John W. McCor 
mack, gavęs iš VLIKo infor 
maciją apie eilėraščių iš Sibi 
ro pasirodymą, ir gavęs vien '

Jautų kariuomenėje prieš jo 
gyvybę.

— Kongo eina prie tvarkos. 
Katanga sutiko būti sudedada 
rnąja Kongo federacijos dali 
nu. Gizenga taip pat sutinkąs 
tartis su centrine Kongo Kasa 
vubu valdžia.

— Tibete esąs badas. Peipin 
go valdžia atėmė iš tibetiečių 
visą derlių.

— Ekspresas Srasbuigai - 
- Paryžius nuėjo nuo bėgių, žu 
vo 32 asmens.

— Vokietijoje Stuttgarto 
ekspresas susidūrė su kitu eks 
presu, — katastiofoje žuvo 
apie 20 žmonių.

— JAV diskoverei 25 tarė 
jo nuleisti kabiną, pagaunamą 
ore.

— Kanada taip pat daro Žc 
mes satelitų leidimo bandy 
mus.

— Vokiečiai paminėjo Ber 
lyno sukilimą, kurį numalšino 
raud. armija.

— Indonezija su Jugoslav! 
ja susitarė dėl ginklų, kurių 
gaus iš Jugoslavijos.

— Chruščiovas pasiūlė su 
daiyti sutartj dėl Vokietijos. 
Vakarai atmetė.

— Japonijos min. pirm. Ike 
da atvyksta į Kanadą ir JAV.
KOMUNISTAI PERSEKIO 
JA BAŽNYČIĄ LENKIJOJE

Dievo Kūno pracesija, kuri 
Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, 
yra tradicinė, Lenkijos valdžia 
uždraudė. Kardinolas Wys.-.y 
nski pamoksle prašė tikinčiuo 
sius melstis už persekiojamą 
bažnyčią; suminėjo, kad Lenki 
jos valdžia tuo sulaužė 1956 
metų susitarimą, bet valdžiai, 
kuri nėra savaranki, atleidžia 
jos blogą darbą. ___ 

konkuruoti JAV spaudos. Bet 
dabar kanadinė spauda gavo 
įstatymų apsaugą, o kas gi pa 
dės mūsų lietuviškajai spau 
dai?

KANADOS BIUDŽETAS 
SU DIDELIU DEFICITU
Federalinė Kanados valdžia 

išleido „baltąją knygą", kurio 
je aiškina federalinį biudžetą, 
suvestą su 345,500,000 dol, de 
ficilu. Dėl to spauda pašaipiai 
pažymi — „balta knyga apie 
juodą ateitį“.

Esą yra dar blogiau, nes Ka 
nados valdžia numato defici 
tą ir ateinančiais metais.

TRAGIŠKAS JVYKIS 
NIAGAROJE

Valtį su keturiais asmenimis 
pagavo Niagaros srovė netoli 
knoklio, išvertė iš jos plauku 
sius ir visus numetė apačion 
visi žuvo. Dabar svarstomas 
klausimas, kas daryti, kad to 
kių katastrofų neatsitiktų?

Numatoma, kad natūraliųjų 
dujų kaina bus numušta ir tai 
palies visus jo naudotojus.

tokio eilėraščio vertimą į ang 
lų kalbą, pasakė ta proga žo 
dį birželio 13 d. Atst. Rūmų 
posėdyje ir paprašė išspausam 
ti „Congresional Record“ VLf 
Ko raštą ir eilėraščio vertimą. 
Redakcijoms su šia informaci 
ja siunčiama „Congresional Re 
cord“ ištrauka.

VALSTIEČIŲ MANIFES 
TAS AFRIKOS 
VALSTIEČIAMS

Tarptautinė Valstiečių sąiun 
ga (International Peasant 
Union) šio vardo savo mene 
siniame žurnale paskelbė platų 
Manifestą, paskiitą specialiai 
Afrikos valstiečiams.

Manifeste, kurį pasirašė IP 
U prezidentas St. Mikolajczyk 
ir gen. sekret. Dr. G. Dimit 
rov, plačiai išdėstyti Kominter 
no bei Maskvos planai ir api 
budinti metodai pagrobti v sus 
kraštus ir iš jų atimti laisvę ir 
duoną, kaip tą sovietija yra pa 
dariusi su eile Europos ir Azi 
jos volstybių, kuriui valstiečiai 
yra likę beteisiais kumečiais, 
netekusiais net teisės kam nors 
pasiskųsti dėl sunkaus savo Ii 
kimo.

Manifeste ypač pabrėžiama, 
kodėl sovietija ypatingai per 
sekioja kaip tiktai valstiečius, 
nes jie yra giliai įleidę šaknis į 
savo žemę, brangina savo lais 
vę ir nepasiduoda prievarta vi 
mams.

Afrikos valstiečiai įspėjama 
atsdėjus budėti dėl gautosios 
savo laisvės, išsivadavus iš ko 
lonizmo, nes sovietinis koloniz 
mas yra tos rūšies, kuriuo nusi 
kratyti yra nepaprastai sunku, 
nes jis ne tiktai atima žmo 
nems laisvę, bet iš jų atima ir 
galimybes kovoti už tą laisvę

O valstiečiams, kurių sovie 
tija ypač nemėgsta, dar taikė 
speciales varžymo, naikinimo 
ir išnaudojimo priemones, tai 
komas specialiai tiktai valstie
čiams.

Adlai Stevenson.
JAV ambasadorius prie Jungti nių Tautų, kuris lanko Pietų 

Ameriką.

Naujienos iš pasaulio sostinės
KELIA INFORMACIJŲ PORTUGALŲ KALBA 

KLAUSIMĄ
Sao Paulo gyvenančių lietu 

vių tarpe keliama mintis leis 
ti Brazilijai skirtą Eltos infor 
macijų biuletenį portugalų kai 
ba. Tuo klausimu dabar vyks 
ta susirašinėjimas tarp VLIKo 
vadovybės ir Sao Paulo lietu 
vių.

— „Rūda ir Rauda“ kelia 
didelio susidomėjimo ir nelie 
tuvių tarpe. Pirmoji laida >au 
baigiama išplatinti.

VLIKo PREZIDIUMO 
posėdis įvyko birželio 3 d. 
VLIKo būstinėje New Yorke. 
Iš Philadelphia, Pa. buvo į po 
sėdį ątvykęs vice-pirm. Jonas 
A. Stiklorius. Pasitarta dėl tu 
limesnės veiklos

VLIKo PIRMININKAS, 
Dr. A. Trimakas, birželio 18

KANADOS LIETUVIŲ KA TAUKŲ VAIKŲ 
KONGRESAS

birželio 17 d. gražiai pasisekė.
Po pamaldų, kurias laikė J. 

E. Vysk. V. Brizgys, giedaht 
Šv. Jono parapijos vaikų cho 
rui, ved. kun. Pacevičiaus, įvy 
ko eisena su orkestru ir plaka 
tais prie paminklo kritusioms 
už laisvę. Eisenoje dalyvavo 
Delhi, Toronto, Hamiltono. 
Rodney, St. Catharines ir Lon 
dono apylinkių vaikai, gal arti 
400, bet ir daugelis suaugusių 
jų. Čia padėti du vainikai. Pa 
dejus vainiką Kanados kovoto 
jams, kalbėjo Delhi majoras 
J. Phyllips, padėjus vainiką 
Lietuvos kovotojų garbei, kai 
bėjo KLB Kr. v-bos atstovas 
agi. P. Lukoševičius. Po kailių 
sekė himnai. Čia viskas nufit 
muota ir nufotografuota n iau 
tą patį vakarą parodyta dviem 
atvejais per televiziją.

Nuo paminklo eisena pasu 
ko į belgų salę, kame visiems, 
vaikams ir suaugusiems, btfvo 
pietūs.

2 vai. po pietų toje pat bei 
gų salėje vyko kongreso pro 
grama toliau. Įžanginį žodį 
pasakė PLB V-bos pirm. J. 
Matulionis. Programą vedė P. 
Augaitis. Kun. Jurkšo veda 
mas vaikų choras išpildė mon 
tažą „Palangos jurininkus“. J. 
Čegis deklamavo Vaičiūnienės 
„Kas aš esu“. Hamiltono rna 
žųjų grupė vedama p. Breich 
manienės, pašoko „Žilvitį ir 
Kepurinę“. Ponių Miceikienės 
n Vytienės paruoštą montažą 
„Gedimino sapną“ išpildė Del 
hi vaikai. Du broliai newburis 
kiai Raimundas ir Edmundas 
Kudirkos pagrojo akordeo 
nais. Ir vėl Hamiltono maž.eji 
pašoko „Lenciūgėlį ir Sukti 
nį“. Kun. Pacevičiaus vedami, 
vaikai išpildė „Dainų spar 

d. vadovavo bendram PabaI 
tijo tautų posėdžiui, skiriam 
birželio įvykiams paminėti. 
Posėdis įvyko New Yorke.

Dr. A.. Trimakas dalyvei s 
II Dainų Šventėj Chicago ir 
po to taip pat dalyvaus Amen 
kos Lietuvių Tarybos su važia 
vinie Chicago mieste.

PASVEIKINO 
PREL. PR. JURĄ

Ryšium su 70 m. sukaktimi 
VLIKo pirm. dr. A. Irimą 
kas pasveikino Prel. Pr. Jurą 
VLIKo vardu.

— Mauritanija prašosi pri 
imama į JTO.
„MINIŠTERIŲ” TARYBOJE

Jonas Laurinaitis atleistas iš 
ministerių tarybos pirn., pavad. 
pareigų. Jo vieton paskirtas R. 
Songaila.

Programa buvo įdomi ir sek 
minga. Pasirodymui pasibai 
gus, padėkas pareiškė kun. dr. 
Gutauskas ir KLB Kr. v-bos 
atstovas P. Lukoševičius.

Iškilmių užbaigimas vyko 
sekmadienį. Letuvių bažnvčio 
je JE Vysk. V. Brizgys aliai 
kė pamaldas ii pasakė pamoks 
lą, o po pamaldų buvo bendri 
pusryčiai, kur ų melu kalbėjo 
Delhi apyl. pirm. St. J.ikubic 
kas, Ramovės atstovas p. Aio 
nderis, P. Lukoševičius, J. Ma 
tulionis. Vysk. V. Brizgys, ku 
mgas Gutauskas ir p. Noriais, 
vedęs pobūvį. Visi pasidž’au 
gė gražia švente, kuri sekmtn 
gai atkreipė kitataučių demesj. 

1 uo pačiu pasinaudota ir L;e 
tuvos garsinimui, o taip gi ir 
paminėtos Birželio baisiojo su 
kaktuvės, kurioms KI ,B Delhi 
apyl. pirm. Si. Jakubickas šeš 
tadienį buvo gavęs sped dų la 
dio pusvalandį, ir kalbėjo drau 
ge su Červenės sušaudymų 
dalyviu kapt. Žalvydu, iš i\.ali 
tornijos.

AUKOS „N. L”
Torrmtietė.........................$5.00
J. Paunksnis, Mil............$5 00
J. Tumosas, Toronto, Ont.$1.00 
Montrėalietis ...................$5.00
P. Vičiulis, Borlamaque $ 2.00 
Povilas Bagušis, Mtl. ..$1.00 
A. Lapinskas, LaSalle . .$ 2.00 
P.Meškinis, L,as............... $2.00
J. Kandižauskas,

LaSalle, Que.................. $4.00
A. Vazalinskas, LaSalle $1.00
S. Balsienė, Mtl..................$1.00
J. Klimavičius, Mtr............$1.00

Nuoširdžiai dėkojame visie 
jus rėmėjams. Nepr. L-va.
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Nepriklausoma Lietuva
1 INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as 
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscrip lion Rates:

Kanadoje .......................... $5.00 Canada ................................$ 5.CO
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. America .$ 5.50
Visur kitur ..................... $6.00 Other Countries............... $6.02

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

Vilniečiu Joninės

lietuviai veikia visur K. L BENDRUOMENES REIKALAI

Įvairiuose minėjimuose, savo 
propagandiniuose leidiniuose ar 
svetimtaučių ta^pe, dažniausiai 
Lietuvą kai kas vadina „smoll 
country“, pristatydami mūsų 
tėvų kraštą klausytojui kaip k< 
kį Europos nykštuką. Tie du žo 
džiai, labai nuvertina mūsų tė 
vynę tarpe svetimtaučių, kurie 
dažnai vien tik iš mandagumo 
pakalba apie laisvę Lietuvai, m 
sai ką kitą galvodami. . .

1 ad ir laikas mūsų pačių me 
lagystei padaryti galą, nes Lietu 
va, savo etnografinėse sienose, 
nepriskaitoma Europoje prie 
mažųjų valstybių; ji yra viduti 
nio dydžio, didesne už Belgiją, 
Olandiją, Daniją, Austriją, ne 
kalbant apie kitas dvi Pabaltijo 
valstybes, taigi, beveik lygi F oi 
tugalijai ar Vengrijai. O šių tau 
tų emigrantai Kanadoje ir JAV 
niekuomet neišsireiškia apie/sa 
vo valstybes, kaip „small count 
ry“. Kodėl mes turime skriaus 
ti gintaro kraštą, meluodami ir 
nurašydami tas žemes, kudus 
klastingu keliu užėmė stipresni 
ir gausesni kaimynai* Niekuo 
met.

Mažoji Lietuva ir Vilniaus 
kraštas tai ta pati lietuviškoji že 
mč, tai tie patys lietuvių tautos 
vaikai, atplėšti nuo savo kamie 
no, nuo savos tikros motinos, 
tačiau išlaikę gimtąją kalbą, gra 
žius mūsų papročius ir visą gy 
venimo būdą, letuvišką. Ir mes 
patys neteisingais tvirtinimais 
nurašome juos į svetimųjų aruo 
dą, įmetame juos į svetimo mf. 
lūno ratus, vis labjau traukda 
miesi, vis labjau susispausdam 
į mažą žemės gabaliuką—small 
country. Užtenka, kad nuo že 
mės paviršiaus dingo jvotvin 
giai ir prūsai; užtenka, kad da 
bartinis okupantas stengiasi iš 
naudoti mūsų tautą. Ar prie jo 
tikslų ir norų turime ir mes pri 
sidėti, išsižadėdami savo tikiu 
žemių, tikrų brolių? Niekuo 
met!

Niekuomet negalime patys 
būti mūsų tautos duobkasiais, 
dažnai pavadindami Mažosios 
Lietuvos tautietį — vokiečiu, ar 
Vilniaus krašto — lenku. Tai už 
gauliojimas šių Lietuvos žemių 
gyventojų, atsiradęs mūsų tarpe 
tik dėka bjaurios propagandos 
kaimynų, kurie įvairiom priemo 
nėm, stengėsi išrauti (vok. ausi 
rotten, lenk, wyrwac) viską, 
kas yra lietuviška, viską, kas riš 
tų su mūsų tautos papročiais, su 
kalba ir su mūsų krauju ir pra 
kaitų aplaistyta žeme.

Kam teko keliauti per prūsų 
žemę, turėjo progos pamatyti, 
kad beveik visuose kaimuose ga 
Įima buvo susikalbėti lietuviš 
kai. Tuo labjau Vilniaus krašte, 
kuris ištisai paliko lietuviškas, iš 
skinant gal kolonistų apgyven 
dintus kaikuriuos miestus. Kas 

. išlaikė gražiosios Žeimenos,

KIEK TOBULAS YRA KANADOS VISUOTINIS 
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS?

Per visuotinį surašymą 
Montrcaly nebuvau įrašytas 
bei įtrauktas į gyventojų sąra 
sus. Klausimas kodėl ne? Sura 
šinėtojas namų savininkei pa 
sakė, kad atvykę iš kitų provin 
cųų asmens gyventojų surasi 
nėjimui nėra įdomūs. Surašinė 

Meikinės ir Neries pakrančių 
gyventojus lietuviais, stipriai ,au 
tiškai susipratusiais, nežiūrint 
priespaudos, paniekos ar net trė 
mimų į kalėjimus ir koncentraci 
jos stovyklas? Priežasčių yra 
daug, tačiau pagrindiniai būtų 
— bendra kalba, tie patys pa 
pročiai. Juk dzūkas nuo Aly 
taus ar Merkinės niekuo nesi 
skyrė nuo pavergto brolio Varė 
noj, Valkininkuose ar Marcinko 
nyse. Jis kalbėjo dzūkų tarme; 
moterys dėvėjo tokio pat audi 
mo tautinius drabužius; j:e dai 
navo tas pačias, pilnas ilgesio, 
lietuviškas dainas, skriejančias 
per šiaudines gaires į kitapus, į 
laisvą Lietuvą. O Zarasų ir Ute 
nos augštaitis, ar daug kuo si%.y 
rėsi nuo Dūkšto, Ignalinos ar 
Švenčionių krašto lietuvio?

Ir vėl — ta pati kalba, tie pa 
tys papročiai, išsinešti iš savo 
padangės, į svetingą Kanados 
žemę.

Ir reikia džiaugtis, kad yra 
žmonių, yra organizacijų, ku 
nos stengiasi gražiems lietuviš 
kiems papročiams nežlūgti šia 
me kontinente, įžiūrėdami jese 
kaip vieną lietuvybės išlaikymo 
priemonių, skiepijimo gražiais 
lietuviškais papročiais, piiaugan 
čio šio krašto atžalyno.

Tad ir sveikintini yra Mažo 
sioS Lietuvos ir Vilniaus kraš’o 
lietuvių gražus bendradarbiavi 
mas (pav. Čikagoj) savo papr > 
čių palaikyme; sveikintinas yra 
VKLS St. Catharines sk. valdy 
bos žingsnis atgaivinant Joninių 
šventes. Kartais net sakoma, 
kad vilniečiams reiktų atsisakvti 
nuo liūdno spalio 9 d. minėj i 
mo, pereinant tik prie Joninių 
rengimo, nes tikrumoj, Vilniaus 
klausimas yra išspręstas mūsų 
tautos naudai. Klaidingai galvo 
jama. Vilniaus klausime. Vii 
niaus byloje, niekuomet neper 
tempsime stygų, jeigu visais gali 
mais būdais, propaguosime sos 
tinės vardą, kurio „lenkiškumą” 
į visas puses skelbia mūsų kai 
mynai, padedami Lietuvos prie 
glaudoj gyvenusių gudų.

Gal Kanados vilniečių Joni 
nės neviškai bus tokios pačios, 
kaip gražiuose jų krašto laukuo 
se, tačiau visai teisingai VKL 
S-gos Kanados Krašto Valdv 
bos pranešimuose buvo pažymė 
ta, kad pats sutraukimas tūks 
tanties lietuvių į vieną vietą ir 
tuo pačiu Vilniaus propaganda 
tų tautiečių tarpe, kurie gražio 
sies mūsų sostinė*- visiškai nėra 
matę, prisideda prie jos vardo 
populiarinimo ir statymo stip 
rios užtvankos, prieš slenkančią 
lenkišką lavą.

Tik dirbdami bendrom jė 
gom, matysime laisvą Lietuvą 
su didžiausiu mūsų Karaliau 
čiaus uostu ir gražia Vilniaus 
miesto sostine!

K. Baronas.

tojas ta proga pareiškė, kad at 
vykę iš kitur sąrašuosna bus 
įtraukti tose provincijose, iš 
kur atvyko. Kuomet triūLija 
ma, kad dabar vj kstą surašinė 
j imas yra gyventojų Kanadoje 
surašinėjimas, tai kuomet sura 
šinėtojas Montrealy nerado rei

Okup. Lietuva.
TIKTAI 44% DARBININKŲ 

GAUNA ATOSTOGAS, O
KOLŪKIEČIAI VISAI 

NEGAUNA
Profesinių sąjungų tarybos 

skyriaus vedėja Pranskailytė 
per Vilniaus radio pasakė jo, 
kiek Lietuvos darbo žmonių šie 
met galės atostogauti vesarvie 
tėse ir gydytis sanatorijose. Jei 
neskaityti kolchozininkų, kurie 
i socialinį draudimą ir aprūpini 
mą atostogomis visai neįjungti, 
Lietuvoje dirbančiųjų šiuo me 
tu yra per 600.000. Apmokamų 
atostogų vasarvietėse ir sanatori 
jose šiemet gaus tik 26.300 res 
publikos darbo žmonių, kas ne 
sudaro nei pusės dirbančiųjų.
JAUNIMUI NUMATYTAS 
NE ATOSTOGŲ POILSIS, 

BET DARBAS.
Vilniaus radijo pranešimu, 

Lietuvos studentams organizuo 
jamos vasaros atostogoms dar 
bo stovyklos. Motyvas paskelb 
tas žodis į žodį: „...nes dirbda 
mi jie geriau pailsi“. TQ0 I-'oli 
technikos instituto studentų šie 
met „poilsiaus“ Dzeržinskio var 
do kolchoze Augštadvaryje. 
Didelė grupė Kauno medicinos 
studentų vyks į Druskininkų 
apylinkes — darbams. Vilniaus 
valstybinio pedagoginio mstitu' 
to studentai kartu su Karaliau 
čiaus ped. inst. studentais dirbs 
„daugianacionalinėje studentų 
šeimoje netoli Kaliningrado. Di 
delis būrys kilų studentų taip 
pat bus įdarbinti kolchozuose ir 
sovehozuose ..“

KREMLIUI PAPUOŠTI
Kauno baldų kombinato dir 

biniai — riešuto medžio plokš 
tės — dideliais kiekiais pastaro 
siomis dienomis išsiųsti į Mask 
va, Kremliaus įvairioms sa 
lems papuošti. Plokštėms nion 
tuoti į Maskvą išvyksta ir kau 
niečių specialistų grupė.

Laiškai Redakcijai
ATVIRAS LAIŠKAS „NEP R. LIETUVOS“ 

REDAKCIJAI,
Malonu skaityti laikraštyje, 

kad vis pasitaiko mūsų tautie 
čių, įvažiuojant čia į šį k >nti 
nentą. Tačiau, taip pat, būtu 
malonu žinoti, kur ir kaip kreip 
tis šiuo reikalu, norint atsikvies 
ti savo artimuosius (teta nore 
tų atsikviesti savo sūnėną).

Mums, gyvenant nuošalyje 
nuo didžiųjų llietuviškųjų kolo 
nijų bei miestų, ounku visa tai 
žinoti. Bandžiau kreiptis pas 
vielinį advokatą, bet be pasek 
miu, nieko konkretaus nepasa 
ke.

Dėkui!
Suinteresuotoji.

NL red., kiek ji atsiKvietimo 
reikalą žino, mielai pasako.

1) Norimam atsikviesti as 
meniui reikia Imigracijos įstai 
goję (artimiausioje) , sudaryti 
kvietimo - įvažiavimo doku 
mentus.

2. Patartina sudaryti 
kvietimą per Kanados Raudo 

kalo mane į sąrašą įtraukti, o 
kita provincija manęs sąrašuos 
na neįtrauks, tuo labjau, jau 
vien dėlto, kad de facto manęs 
lenai nėra, tai susidaro keistas 
įspūdis.

Pagal Kanados papločius 
bei įstatymus skaitaisi bei esi 
rezidentu tos provincijos bei 
vietovės, kur ilgiausiai išgyve 
ni. Paimkime SaskaČevono 
provinciją kaipo pavyzdį. 
Žmogus išgyvenęs vienus n.e 
tus kaime R... automatiškai 
tampa šio kaimo rezidentu, 
reiškia — priklauso te kaimo 
communitee, naudojasi tos co 
mmunitee Walfare, jei suserga 
tai gydomas, jei miršta tai lai 
dojamas tos communitee sąs 
kaiton — tai yra pagal įstaty 
mą. Dabar daleiskime, tas žmo 
gus persikelia gyventi į miestą 
L., toj pat provincijoj. Jis nė 
ra rezidentu ir nebus rezidentu, 
to miesto tol, kol jame neišgy 
vens ilgiau už savo pirmykščią 
gyvenamą vietą kaime R. Žmo 
gus, nepaisant, kad gyvena

Venezuela.
VENEZUELOS LIETUVIAI 
ORGANIZUOJA SAVO 

NAMUS
Venezuelos Lietuvių Savišal 

pos Bendruomenės Tarybos ats 
tovų suvažiavimas įvykęs Mara 
Cay mieste, balandžio 9 d. posė 
dyje dalyvavo B-nės kapelio 
nas kun. A. Perkumas, Centro 
V-ba: Z. Domeika, J. Bieliū 
nas, L. Tamašauskas, H. Ga 
vorskas, M. Bundelis ir A. Šid 
iauskas, Caracas Apylinkę atsto 
vavo A. Vaisiūmenė ir A. Mats 
kis, Maracay — J. Stanevičius 
ir J. Kukanauza ir Valenciją P. 
Tumėnas, Z. Garšva. Visi 13 
atstovų vienbalsiai pritarė kun. 
A. Perkumo pasiūlymui prisidė 
ti prie savų namų bendrovės or 
ganizavimo ir tam įeikalui išrm 
ko kun. A. Parku'ną, Z. Domei 
ką ir A. MalskĮ, kuriems pave 
dė organizuoti savų namų akci 
nės b-vės steigimą.

CARACAS — LA VEGA, 
nors dar ir nesutvarkytose, bet 
nuosavose patalpose įvyko Ca 
racaš apyl. narių visuot. susinn 
kimas, kuriame dalyvavo pei 
40 asmenų.

Išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis taip pasiskirstė; pir. 
Z. Domeika, vicep. A .Vaisiu 
menė, sekr. A. Šapočkinas, ižd. 
J. Vaisiūnas, narys J. Kepalas,
S. Jankauskas ir A. Pavasaris.

VELYKĖLĖS
Balandžio 9 d., tuojau po lie 

tuviškų pamaldų Maracay mies 
to Carmen bažnyčios salėje įvy 
ko BLSB-nės Maracay apylin 
kės v-bos pastangomis suruošta 
lietuvių vaikučiams Šventė — 
Velykėlės. Devyni vaikučiai pa 
deklamavo lietuviškų eilėraščių. 
Iš jų gavo premijas: Gr. Stiti 
lyte, Elv. Valuzytė ir Jūr. Kuša 
nauzaitė. Po to išdalinta vaiku

Nukelta į 7-tą psl.

nąjj Kiyžių, kuris neseniai ga 
vo galimybę tuo reikalu rūpin 
tis.

3) Kai kam padeda kreipi 
masis į Lietuvos TSR Augs 
čiausiąją tarybą Vilniuje, arba, 
kas dar svariau — į patį Sovie 
tijos vadą Maskvoje.

Visokiu atveju ieik‘a prade 
ti nuo pirmojo, kuris yra bu 
tinas kiekvienu atveju. Antras 
irgi gali būti naudingas. Trečiu 
gi ne visi gali pasinaudoti dėl 
įsitikinimų. Ypatingų protekc 
jų kelias nors gal sėkmingiau 
sias, bet nedaugeliui yra pnei 
namas.

Bendrai, atsikvietimas asme 
nų iš už geležinės uždangos 
yra sunkus, ilgas ir dažniausiai 
nesėkmingas. Kas ryžtasi ką da 
ryti, turi turėti daug kantrybės, 
daug ištvermės, stiprius nėr 
vus ir, kaikuriuo atveju, ir n 
zikos. Be atkviečiamųjų asme 
nų sutikimo ir pasiryžimo nepa 
tarlina nei pradėti.

mieste L., vis tebesiskaitys re 
zidentu kaimo R. Tapti rezi 
dentu miesto L., jis turi tame 
mieste pastoviai išgyventi dau 
giau metų. Iš tokios krašte tva 
rkos, paėmus pavyz., Saskače 
vano provinciją, išeina taip, 
kad valdžios organai bei pagal 
oficiale kartoteką vis žmogus 
teuesiskailo rezidentu kaimo 
R., nors jame jau 5 ar 1C metų 
kai negyvena. Iš kitos pusės, 
vėl miestas L., nepaisant fak 
to, kad žmogus šitame mieste 
pastoviai yra išgyvenęs visą ei 
lę metų, neįtrauks žmogaus są 
rašuosna. Neįtrauks todėl, kad 
pagal oficialiai vedamą vai 
džios kartoteką bei krašto įsta 
tymą žmogus nebesiskaito rezi 
dentu miesto L., jis skaitomas 
tik po 5 ar 10 metų vis reziden 
tu pirmykščio kaimo R. Išva 
doje išeina, kad žmogus į są 
rašą gyvas nepatenka nei Mo 
ntiealy, nei Saskačevane ir 
yra stačiai išbrauktas iš gyvų 
jų sąrašo.

Kanados Rezidentas.

PROF. STEPONUI KAI 
RIUI - KAMINSKUI,

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Akto Signatarui 
remti pagal K. L. B. Kr. Valdy 
bos š. m. kovo 13 dienos aplink 
raštį No. 17 iki šiol atsiliepė šios
K. L. B. Apylinkės: $$

1. Oakville.................... 78.00
2. Calgary...................... 11.50
3. Edmonton ................ 37.00
4. Winnipeg................... 115.72
5. Hamilton.................. 84 25
6. St. Catharines .... 45.00

ŽODELIS SKAITYTOJAMS
Neabejotina, jog visi nori 

me, kad laikraštis būtų įd : 
mus — ir įdomios medžiagos 
turėtų, ir atsiliepti į visokias ak 
tualijas, ir gyvai reaguotų į gy 
venimo iškeliamus klausimus, 
ir žinias patiektų skubiai, nesu 
vėluotas ir tt, ir tt.

Redakcija, žinoma, tuo rū 
pinasi ir stengiasi būti augštu 
moję visų uždavinių. Tačiau, 
jos galimybės yra ribotos.

Žinių tiekimo skubotumu sa 
vaitraštis jokiu būdu negali 
konkuruoti dienraščių, kurie, 
be to, išleidžiami keliomis lai 
domis, taikantis prie dienos ir 
nakties sąlygų. Bet ir dienraš 
čiai, nors ir kelis kartus per pa 
rą išleidžiami, žinių teikimo 
greitumu negali prilygti nei ra 
dijo, nei televizijai, kuri, be to, 
lygiai greitai patiekia ir vaiz 
dus.

Lietuviško savaitraščio tat 
vaidmuo savaime turi būti nu 
kreiptas į lietuvių gyvenimo ap 
raiškas ir į visokių kitokių ap 
raiškų vertinimą lietuvišku po 
žiūriu.

Deja, lietuviškasis gyveni 
mas šiame kontinente, arba 
net ir plačiame pasaulyje, yra 
palyginamai ribotas. Lietuvių 
už Lietuvos ribų nėra daug. Be 
to jie gana plačiai išsisklaidę 
ne tiktai gyvenamojo ploto, 
bet ir veiklos susikoncentravi 
mo prasme. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pastangos ap 
vienyti viso pasaulio lietuvius, 
kad jie sudarytų vieningą jėgą, 
ir galėtų reikštis pajėgiau, nesi 
seka. Todėl mūsų lietuviškasis 
gyvenimas teduoda palyginti 
nežymias apraiškas. Laikui bč 
gant tos apraiškos eina mažyn, 
retyn, smulkyn. Tokių apraiš 
kų, kuriose lietuviai vaidintų 
svarbią ir didelę rolę, nedaug. 
Tokių reikšmingų faktų, kaip 
kad lietuvis (Prof. Dr. V. Pa 
vilanis) suorganizuoja ir veda 
laboratorijas Poliomielito skie 
pams gaminti ir apmoko šios 
rūšies specialistus kitoms vals 
tybėms, arba kad lietuvis 
inžinierius (Profes. J. Danys) 
reikšmingai dalyvauja Šv. Lau 
ryno Jūrų kelio statyboje, arba 
kaip lietuvis mokslininkas 
(Prof. A. Ramūnas) UNES 
CO siunčiamas aptirti kultūri 
mo kitų tautų stovio, — ne 
daug beturime. Todėl visokiai 
lietuviškai kronikai lieka smul 
kūs kasdieninio gyvenamo reiš 
kiniai. Džiaugiamės ir tuo. Vis 
dėlto tai lietuviško gyvenimo

JUOKDARIAI...
‘pakaruokliška logika

Tik patikrinkite „Pergalės“ 
ledakcijos narius ir rašytoju 
valdybos prezidiumo narius. 
Mieželaitis pasmerkė... Micze 
laitį, Mozūriūnas... Mozūriūną, 
A. Venclova... Venclovą, Kor 
sakas... Korsaką ir tt. ir tt.

Patys save pasmerkia, ap 
spiaudo ir — patys viešai gė 
risi. Štai komunizmo logika! 
„Smegenų praplovimas“. .

Ak, visas šios žinutes paka 
ruokliškumas slypi tame, kad 
rašytojai buvo priversti pa 
smerkti patys save. (JC).

ĮSTATYMAI PRIEŠ 
„GERBŪVIO“ SKELBIMĄ

Po to, kai nesniai Sovietų 
S-os buvo išleistas griežtas pot 
varkis prieš įvairius „valstybes 
ir socialinės bendruomenės 
priešus“ (pav., visuomeninio 
turto pasisavintojus ir pan.), 
grasinant jiems net mirties 
bausme, Maskvos „Pravda”

7. London............... 30.CO
8. Ottawa................ 34 00
9. Welland.............. 21.00

10. Windsor.............. 25.00
11. Sault Ste. Marie. . . . 30.00

Viso. . $511.47
Betarpiai pasiuntė surinktas 

aukas šios K. L, B. Apylinkės.
1. Sudbury ...................... $10.00
2. Rodney ...................... $30.00

K. L. B. Krašto Valdyba.

reiškiniai: gimė — mirė, susir 
go — pagijo, išvyko — sugrį 
žo, susituokė, pakito darbo 
laiptais, įsigijo mokslo, mokslo 
laipsnį, parašė knygą, laimėjo 
meno premiją, paaukojo lietu 
viskam reikalui, pareiškė ko 
kią gerą iniciatyvą, ir panašiai. 
Visa tai reikia suminėti, lai ir 
yra lietuvių gyvenimo apraiš 
kos. Jas minėdami, minime lie 
tuvių vardus, lietuvių pavar 
dės. Tai rodo, kad lietuviai gy 
vi, kad jie juda, kad jie kuo 
nors geru reiškiasi. Kai pri 
stingsime lietuvišku vardų ir 
pavardžių, tai bus ženklas, kad 
lietuviai išmiršta. Ar laukdami 
didelių daiykų, turime nutylėti 
mažus? Juk dideli dalykai be 
mažų nesidaro.

Bet ir šitai bėgančiai kroni 
kai surinkti reikia žmonių ne 
vieno redaktoriaus, reikia ben 
dradarbių talkos. Beriausi vie 
no asmens norai atsimuš į ne 
galimybių tikrovę. Vienas žmo 
gus negali aprėpti ne tiktai vi 
so pasaulio, bet ir vieno mies 
to, tokio pavyzdžiui, kaip 
Montrealis. Geriausis talkinin 
kas ir nuoširdžiausis bendradar 
bis gali būti tiktai laikraščio 
skaitytojas, kuriam labai nesun 
ku, ką nors sužinojus, pakelti 
telefono ragelį ir paskambinti 
DO 6-6220. Arba, nors kiek ir 
sunkiau, iŠ kitos vietovės paia 
šyti trumpą laiškelį, pranešti ii 
nią.

Eg NL redakcija gali pasi 
džiaugti ir pasigirti net pašto 
viais bendradarbiais, kurie 
daug laiko, energijos ir išteklių 
skiria laikraščiui: K. Baronas, 
J. Skardis, E. Šulaitis, neskel 
biančių pavardžių Toronte, Ha 
millone ir kl. Retkarčiais pasi 
reiškia ir žymieji veikėjai. Bet 
visų pirma — kasdieninis gy 
venimas, kuriame dalyvauja 
kiekvienas skaitytojas. Kiek 
vienas skaitytojas gali prisidėti 
prie laikraščio turinio gerini 
mo, prie informacijos plėtime, 
prie žinių teikimo.

'Mjalonūs skaitytojai, Jūsų 
taika visada laukiama. Jei pa 
talkinsite, mažiau bus ir nepasi 
tenkinimo ir mažiau bus ir prie 
kaištų. Maloniau bus dirbti ir 
bendradarbiauti. NL reaakci 
jai visi lietuviai yra lygiai mie 
Ii ir brangūs. Kiekvieno talka 
laikraščio naudai yra drauge 
darbas savo naudai. Visi k vie 
čiami prisidėti, visi kviečiami 
padėti. Red.

geg. 26 d. (o geg. 25 d. ir Vii 
niaus laikraščiai) paskelbė nau 
ją potvarkį — prieš Ūkinių pla 
nų klastotojus, grasinant jiems 
bausme iki 3 metų. Čia turima 
galvoje tie rajonų ir respub. 
kų pareigūnai (bet ii kolcho 
zų, sovehozų darbuotojai), ku 
rie dirbtinai išpučia ūkinių pla 
nų įvykdymus ir tokiu būdu gi 
riasi „popieriniais“ laimėji 
mais. Chruščiovas savo kelio 
nese po Sovietų Sąjungą ir sa 
vo kalbose ne kartą tokius pla 
nų klastotojus pasmerkė ir rei 
kalavo juos nubausti. Dabar, 
kaip minėta, net sperialus pot 
varkis tuo klausimu išleistas. 
Čia'reikia pažymėti, kad tuš 
čiais pasigyrimais ir „popieri 
niais” laimėjimais ir Lietuvoje 
yra pasireiškęs net partijos va 
das A. Sniečkus, nekalbant 
apie mažesnius pareigūnas, 
kurie metai iš metų vertėsi ne 
tikrais duomenimis,
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Pasiruošimas
lemiamam momentui

RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS
Vis tik lietuviai tiki, kad vokiečiai savo politikos 

tikslų siekdami išlaievins Lietuvą, kaip maskoliai bul 
garus... Tegul liktai prasideda karas — visi pulsime tą 
barzdočių. „Varpas“, 1895 m. Nr. 6.

NEIŠVENGIAMO KARO AKIVAIZDOJE
1940 metų pabaigoje, po M o 

lotovo vizito Berlyne, mažai 
kas Lietuvoje beturėjo abejo 
nių, kad vokiečių - sovietų ka 
ras neišvengiamas. Tai buvo ga 
Įima spręsti iš pačių sovietinių 
okupantų laikysenos Lietuvoje 
ar jų pareigūnų atskirų užuoini 
nų.

Prieš lietuvių rezistenciją iš 
kilo aiškus tikslas: pasinaudoti 
būsimu vokiečių - sovietų karu, 
nusikratyti komunistiniu okupa 
ciniu režimu ir atstatę ti Lietu 
vos nepriklausomybę. Jokių di 
dėsnių iliuzijų dėl tikrųjų nacių 
kėslų ar tariamų vokiečių sim 
patijų Lietuvai rezistencijos va 
dovaujantieji sluogsniai krašte 
neturėjo.

Visa nacių politika neteikė 
vilčių, kad tuometinė Vokietija 
pripažintų Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymą. Vokiečių 
nacių ir lietuvių interesai atrodė 
priešingi ir nesuderinami.

Tačiau antra vertus, taip pat 
buvo aišku, kad iki karo pabai 
gos tarp vokiečių ir Vakarų są 
jungininkų dar užtruks nemaža 
laiko. Amerika tuo metu dar iš 
viso j karą nebuvo įsijungusi. 
Todėl

vienintelė reali galimybė 
išsivaduoti iš sovietų teroro 

ir okupanto jungo,
išvengti visiško tautos sunaikini 
mo — buvo vokiečių - sovietų 
karas. Į tą karą, ka>p pirmą 
tarpsnį į laisvės ir nepriklauso 
mybės atgavimą, lietuviai dėjo 
visas savo viltis. Platesnių lietu 
vių masių tuometines nuotaikas 
galima prilyginti carinės okupa 
cijos lietuvių nuotaikoms, ku 
rios, kaip rašė ,.Varpas“, 1894 
m., Nr. 3, Lietuvos išganymą 
matė kare, nesvarbu koks jis be 
būtų lietuviams.

Galutinis L»AF pasistatytas 
tikslas buvo tinkamam momen 
tui atėjus staigiu sukilimu nusi 
kratyti okupantais ir išvadavus 
nuo jų nors vieną Lietuvos mies 
telj, paskelbti nepriklausomy 
bės atstatymą, perimti krašto 
administraciją ir tuo būdu pa 
statyti vokiečius prieš įvykusį 
faktą. Tuo pačiu

visam pasauliui turėjo būti 
pademonstruota tikroji 

lietuvių tautos valia.
Vadovaujančių LAF sluogsnių 
Vilniuje, svarstant Lietuvos vy 
nausybės sudarymą, buvo ture 
ta galvoje, kad vokiečiai gali im 
tis griežtų priemonių tokiam lit 

tuvių siekimui nuslopinti, todėl 
vyriausybę turi sudaryti jauni, 
kieti, visam kam pasiryžę vyrai, 
tvirtai nusistatę nepasiduoti jo 
kiems vokiečių spaudimams ir 
pasiruošę, jei būtų reikalas, at 
sidurti nacių koncentracinėje 
stovykloje.

Iš tikro, kelias dienas prieš 
karą, birželio 14 d., vokiečių 
gestapo agentas įteikė pulk. K. 
Škirpai Berlyne reikalavimą ne 
sudaryti jokios vyriausyocs u su 
silaikyti nuo be kokio politinio 
akto — nepriklausomybės atsta 
tymo paskelbimo Lietuvoje. 
Taigi, lietuvių rezistencinių šiuo 
gsnių krašte turėtos abejonės pil 
nai pasitvirtino.

DIDYBĖS ŠEŠĖLYJE
Tuo tarpu, sovietiniam tero 

rui krašte stiprėjant, tolydžio 
vis labjau sunkėjo rezistencinio 
darbo sąlygos. Tankėjo balševi 
kų agentų tinklas, gausėjo areš 
tai, ir NKVD rūmų naktimis ap 
šviesti langai rodė, kad sovietų 
saugumas dirbo pilnu tempu.

1940 metų gale pasirodžiusio 
pogrindžio laikraščio „Laisvo 
ji Lietuva“ teišėjo keturi nume 
riai. 1941 m. sausio mėnesį d ra 
uge su keliais kitais bendradar 
biais buvo areštuotas jo redaic 
tonus, kankintas ir nuteistas 
mirti. Tai buvo vienas lietuvių 
rezistencijos pradininkų, dar 
1940 metų birželio mėnesį ėmę 
sis pirmų žygių organizuoti pa 
sipriešinimą okupantui.

Didelių pastangų ir skau 
džios aukos duoklė reikalavo 
ryšių palaikymas su LAF cent 
ru Berlyne. Ryšių su užsieniu 
tvarkymas ir pastovus jų palai 
kymas yra kiekvienos rezisten 
cijos vienas svarbiausių ir sun 
kiaušių uždavinių. Šis uždavi 
nio vykdymas, atskirų laisvės 
kovotojų parodytas ryžtas ir pa 
siaukojimas, atsiekimai ir nesek 
mės, sudaro, be abejo, vienus 
gražiausių ir skaudžiausių Lietu 
vos tautinės lezistencijos nerašy 
tos istorijos puslapių. Deja, pa 
vyzdžiui, net 1941 m. Kaune 
kankinio mirtimi žuvusio aviaci 
jos kapitono A. Švarplaičio žy 
gis į Lietuvą pirmaisiais sovietų 
okupacijos metais ir šio uždavi 
nio įvykdymas dramatiškomis 
aplinkybėmis, slaptai talkinant 
kitiems lietuviams patriotams, 
tebelaukia savo kionikininko.

Pirmos sovietų okupacijos 
metu,

lietuviai ne vien savo širdyse,

Viltis Vaičiūnaitė, B. A. Juškevičiūtė - Miller. McGill unversiete gavęs medici 
nos Daktaro laipsnį, metus praK 
tikos tuiės General ligoninėje ir 

sieks chirurgo specialybes.

McGill universitete gavęs civi 
lio inžinieriaus statybininko 

diplomą ir jau dirba savo 
specialybėje.

Montrealy baigusi augštuosius baigusi Marianopolio College 
mokslus. Čikagoje gavo biblio chemijos mokslus ir pasiryžusi 

tekininkės Master laipsnį siekti Master laipsnį.

bet ir išoriškai stengėsi iš.laikyti 
tautinę savigarbą ir venge oku 
pantams pataikūniškų kalbų be 
privalomo perdėto Stalino gar
binimo, nors tai kaskart darėsi 
vis sunkiau. Studentai tebeū 
šiuodavo profesorius pagal tai, 
kas iš jų savo paskaitose tebesi 
laikė garbingai tautiniu lietuviš 
ku atžvilgiu. O kaip tik tokius 
komunistuojantieji studentai, 
ypač kitataučiai, skųsdavo kom 
partijos ar saugumo organams, 
kaip nepatikimus. Antrai sovie 
tų okupacijai nžėjus jau neb^bu 
vo svarbu, kas ką ir kaip kalba, 
bet kaip kas elgiasi ir ką galvo 
ja, kas buvo savaime supranta 
ma, nenumatant jokios realios 
prošvaistės greitam išsilaisvini 
mui.

Tačiau jau ir pirmos sovietų 
okupacijos metu vis lap jau a»š 
kėjo, kad lietuvių patriotinių 
sluogsnių užimta linija okupan 
tų atžvilgiu — išlaikyti, kas ga 
Įima ir patiems garbingai išsilai 
kyti — ilgainiui buvo skirta pra 
laimėjimui. Patys okupantai ir 
komunistai į tokią padėtį žiū 
rėjo kaip į laikinę ir nedaug bu 
vo abejonių, kad platūs valy 
mai visuose lietuvių sluogsniuo 
se kategoriškam lietuvių NE 
palaužti, buvo tik laiko klausi 
mas. Vėliau, karui prasidėjus,

NKVD ir atskirų komisariatų 
kadrų skyrių seifuose rasti 

nepatikimų ar išvežimui 
numatytų lietuvių sąrašai

tokį rezistencinių sluogsnių bai 
minimąsi pilnai patvirtino. Pa 
vyzdžiui, Kaune buvo rastas su 
naikintinų voldemarininkų są 
rašas 1000 asmenų, į kurių tar 
pą buvo įrašytas ir pro . M. ivo 
meris, nors jis voldemarinin 
kams niekad nepriklausė ir, be 
rods, nei jokių simpatijų jiems 
nerodė, o tik dėstydamas Vii 
niaus Universitete sovietų kons 
titucinę teisė laikėsi labai gar 

bingai ir visai nesovietiškai ir už 
neva neteisingą SSSR konstitu 
Cijos supratimą ir jos aiškinimą 
susilaukęs aštrių komunistų piie
kaistų. (Žr. M. Biržiška, „Vii
niaus Universitetas 1940 - 41 
m.”, 1948, 41-42 ir kt. psl.).

Tačiau nepaisydami visų pa 
vojų ar apie juos dažniausia ne 
galvodami,

lietuviai kovotojai dirbo 
slaptą pogrindžio darbą,

konspiravo, veikė, aukojosi ir 
neretas jų žūdavo, kukliai ir ty 
liai, be garsinimo, be didelių 
mostų, tačiau didybės šešėlyje, 
kaip pastebėjo lenkų pogrindi 
ninkas Stefan Korbonski, lašy 
damas apie lenkų rezistenciją 
vokiečių okupacijos metais. (S. 
Korbonski, ,,W Imeniu Rzeszy 
pospolitej“, 1954, 429 psl.).

Šia prasme, tragiška' ss.au 
dus ir sunkus pirmos sovietų 
okupacijos laikotarpis atspindė 
jo retą lietuvių kovotojų ryžtą 
ir jų pasiaukojimą Lietuvos lais 
vės kovai.
(Tęsinys sekančiam stiaipsny: 
Atsiimsim žemę mūsų).

APIE SOVIETŲ SĄJUNGOS 
IR JAV uKINj 

LENKTYNIAVIMĄ
Lietuvoje išleidžiamas stotis 

tinis žinynas „Tarybų Sąjunga 
jungt. Amerikos Valstybės“.

Leidinyje duodama daug me 
džiagos apie Sov. Sąjungos ir 
Amerikos gamybą ir bendrai 
apie ūkinį lenktyniavimą, žino 
ma visa iš Maskvos taško ver 
tinant. Vilniaus radijas pastebi, 
girdi, Amerikos buržua?, ekono 
mistai, naudodamiesi „netiktais 
metodais“ mėgina sumenkinti 
Sovietų Sąjungos laimėjimus.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

- —   . ............ 1.

MVSuWp ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

MIRĖ J. .
Lietuvos krepšinio rinktinės, 

iškovojusios 1939 m. Europos 
meisterio vardą, narys J. Jurgė 
la, staiga mirė Čikagoje. Velio 
nis daug taškų pirmenybėse ne 
pasiekė, tačiau pasižymėjo geru 
kamuolio valdymu. Gyvenda 
mas Čikagoj, a. a. J. Jurgėla vi 
suomet domėdavosi Lietuvos 
sportiniu gyvenimu, svajoda 
mas dar kartą pamatyti savo tė 
vų žemę. Deja, po dviejų š>i 
dies priepuolių — atėjo trečias, 
lemtingas, pakirtęs dar jauną 
gyvybę. Lietuvos sportininkai 
niekuomet nepamirš pavyzdin 
go krepšinio rinktinės žaidėjo, 
kokiu ir buvo a. a. J. Jurgėla.

PASIŽYMI VENEZUELOS 
LIETUVAITĖ

Sportininkė Violeta Songa' 
laite, dalyvaudama pradedan 
čiųjų sportininkų grupėje, rutu 
lio stūmime laimėjo pirmą vie 
tą.

Venezuelos sporto vadovybė, 
Įvertinus laimėjimą, įeikė jai 
gražią taurę.

Įvykusiose sekančiose varžy 
bose, jaunių klasėje, Violeta 
taip pat laimėjo pirmą vietą. Už 
šį laimėjimą ta pati vadovybė 
ją apdovanojo specialiu diplo 
mu. Violetos lai.liejimus spor 
te paminėjo vietinė spauda.

Šiuo metu Violeta mokosi 
,,Fermin Toro“ licėjuje.

PRANCŪZAI ŽAIDŽIA 
KANADOJ

Prancūzijos futbolo koman 
da Stade Reims gastroliuoja Ka 
nadoje ir sužais eilę draugišku 
rungtynių su vietos komandom. 
Birželio 11 d. jie žaidė Hamil 
tone, laimėdami prieš vietos 

,,Steelers“ vienuolikę net 8:1. 
Svečiai parodė augštą žaidimo 
klasę, nugalėdami* hamiltonie 
čius be didesnio* vargo, tik „pa 
sivaikščiodami“ po futbolo aikš 
tę.

Jūsų korespondentui buvo su 
teikta proga pasikalbėti su tos 
komandos geriausiu žaidėju, at 
stovavusiu Prancūzijos rinktinę 
40 kartų jos tarpvalstybinėse 
rungtynėse R. Kopa. Tai lenkų 
emigrantų sūnus (tikra pavardė 
Kopaczinski, - vienu metu ge 
riausias Europos puolėjas, už 
kurį 1956—1959 .m. sezone Is 
panijos komanda Real Madrid 
mokėjo po 100 tūkst. dol. į me 
tus), gan gerai kalba lenkiškai, 
tad ir ta kalba vedėme pasikal 
bejimą, kurios dalį jis sutiko pa 
skelbti ir šio laikraščio pusią 
piuose, perduodamas kartu vi 
siems šio skyriaus skaitytojams 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus.

— Jums teko jau matyti Ka 
nados futbolą. Kokio lygio jis 
butų, palyginus su Europos Ko 
mandomis?

— Be abejo, Kanados futbo 
las yra dar jaunas, tad jis negali 
lygintis su geriausiom Euiopus 
valstybių komandomis. Tačiau 
Kanadą prilyginčiau prie Link 
semburgo klasės.

— 1962 m. Čilėje bus pašau 
lio futbolo pirmenybės. Kas lai 
mes meisterio vardą?

— Mario manymu, kandida 
tai yra Brazilija ir Argentina. 
Bendrai, pietų Amerikos futbo 
las yra augštos žaidimo klasės.

— Kas rimčiausias kandida 
tas iš Europos valstybių?

— Nėra kalbos, kad Isparii 
Nukelta į 7-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

29.
„Viešpatie, kokios aš priviriau košės! Argi tokiai m te 

riai, kaip aš, buvo galima tekėti? Ir bene aš žinojau, kad ma 
no būdas bus kaip tik toks?“ Jai šią akimirką pagailo ne tik 
vaikų, bet ir savęs. Netgi Barvainio. Kaip keista, žmogus Įsi 
karščiuoja ir padaro netinkamą žingsnį, o tas žingsnis iššau 
kia naujus ir naujus. . . Ir kuo gi visa tai baigsis? Jai net pasiro 
de, kad būtų užtekę, jei Barvaims būtų prasitaręs Nijolei: „Pa 
sakyk mamai, kad aš labai jūsų visų pasiilgau, ir paprašyk jos 
grįžti namo”. Ji grįžtų atgal... Dar juk nevėlu, dar juk nevėlu! 
Dar ji neįteikė tesmui pareiškimo dėl ištuokos!

Na, o vėliau? Vėliau bus vėlu. Ji matė, kaip jos ilgisi 
Adomėnas; ji buvo per silpna, kad galėtų jį atstumti, na ir kad 
pati su vaikais irtųsi per gyvenimą. Jai buvo reikalingas vyrus, 
draugas, patarėjas. Barvainis jos nekentė. Adomėnas ją my 
Įėjo.

Aritmetika buvo paprasta, o vis dėlto Barvainienė dar 
kažko laukė... Štai kodėl Barvainio pasikalbėjimas su Nijole 
išsklaidė visus slaptus jos lūkesčius. Štai kodėl tai, kas ją slė 
gė ir ką ji buvo nustūmusi gilyn į pasąmonė, iškilo vėl į viršų 
nenumaldomu aiškumu.

Tačiau aiškumas, tegu net grėsmingiausias, apramina įsi 
siūbavusius jausmus. Dažniausiai toji ramybė neteikia žmogui 
ypatingo džiaugsmo; dažniausiai toji ramybė yra gal tik tada 
ma; gal tai tėra viena rezignacijos atmainų. Bet žmogus nu 
stoja blaškęsis ir tarytum numoja į viską ranka — „trauk vėl 
mai", o tai jau nemažas poilsis iškankintai širdžiai.

O po kelių dienų, vieną šaltą vakarą. Viktorija parašė 
savo pareiškimą dėl ištuokos.

— Puiku, — tarė Adomėnas, paskaitęs raštą. — Faga 
liau, Viktorija. Dabar jokia skyriaus vedėja negales tavęs įgel 
ti. — Adomėno balse Viktorija išgirdo netikrumo gaidelg.

— Kas atsitiko, Adomai? Turi kokių nemalonumų?
— Taip. Pasidarbavo mano bičiuliai O gal mudviejų. 

Žodžiu, ministerija gavo anoniminį laišką.
— Dėl mudviejų?
— Dėl mudviejų, Viktorija.
Tuo metu Adomėnas dar nežinojo kad ministerijoj jau 

yra ne tik anoniminis laiškas. . .
„Nejaugi Tomas būtų galėjęs taip pasielgti? — mastė 

Viktorija. — Ne, tai ne Tomas! Tačiau kam gi kitam rūpės? 
Ne, ne, Tomas negalėjo taip pasielgti!”

— Kaip nors išsisuksim, Adomai. Juk ne prievarta ma 
ne pagrobei.

— Žinai, aš ir pats pradedu tuo dabar abejoti, — Ado 
menas pabandė nusijuokti. — O gal tikrai aš, pasinaudodamas 
tarnybine padėtim, verčiau tave už savęs tekėti? Tokie daly 
kai baudžiami įstatymais.

— Ką gi, jei tave pasodins, Adomai, man teks pristatinė 
ti tau siuntinius, — šyptelėjo Viktorija.

Adomėnas pakilo nuo užstalės ir pabučiavo Vikorijai 
ranką.

— Labanakt, Viktorija. Ilgai šiandien užtrukom. Ryloj 
juk ne šeštadienis.

— Negalėčiau tvirtinti, kad tau labai gera su manim, 
Adomai. . .

— Viktorjia, bet juk mes dar. . .
Ji uždėjo jam pirštą ant lūpų ir neleido toliau kalbėti.
Pabudo Viktorija kiek nustebus, kokiame gi kambaryje ji 

atsidūrė. Iš priešais dunksančio namo tiesiai į lovą krito blyš 
kus šviesos ruožas. Viktorija pažvelgė į laikrodį, tiksintį ant 
spintelės: buvo šešios ryto.

„Žmonės jau ruošiasi eit į darbą, — mąstė ji, žiūrėdama i 
langą priešpriešiais. — Tuoj ir mums reikės keltis ’. Ji pažvel 
gė į Adomėną; jis ramiai dar miegojo, nenujausdamas, kad ša 
lia jo esanti moteris taip atidžiai į jį žiūri. „Jis nėra jau toks 
negražus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio“.

Kažkur, labai labai giliai, dar ruseno priekaišto kibirk.štė 
le, o gal, norėdama tą kibirkštėlę užgesinti, ji šią naktį čia ir 

atsidūrė?
Tačiau priekaišto kibirkštėlė, kad ir nekaitri, vis teberu 

seno. . .
„Taip, tada, Estijoj, tai buvo taip spontaniška, kad bū 

čiau galėjusi ramiai visą gyvenimą žiūrėti Tomui į akis“. Ir 
tuoj pat vėl ji nusprendė; „Neapgaudinėk savęs, tavo valia da 
lyvavo ir tada. Tik savo valią sąmoningai stingdei, nedavei jai 
pasireikšti. O dabar pasiryžai viskam apgalvotai“.

„Ne, ne, tai įvyko taip pat spontaniškai”, — vėl opona 
vo ji pati sau.

„Koks ten spontaniškumas, neapgaudinėk savęs. Nėrė 
jai, kad būtų viskas aišku; norėjai galutinai nutraukti ryšius su 
Barvainiu. Ne iš meilės Adomėnui, o iš neapykantos Tomui. 
Toji naktis įnešė į tavo protą aiškumo”.

Ji vėl pasižiūrėjo į miegantį Adomėną, ir jai pasidarė 
staiga jo gaila. „Nejaugi aš jo nemyliu? Ir niekada nepamil 
siu?” Jo glamonėjimai nebuvo jai nemalonūs. Bet tai nebuvo 
aistra, kuri įtraukia į save kaip sūkurys.

„Vadinasi, aš išteku už Adomėno ne iš meilės jam, o iš 
neapykantos Tomui. Ar nenusikalstu aš dvigubai?”

Ir vis dėlto tik nedidukė priekaišto kibirkštėlė gruzdėjo 
kažkur jos sielos gelmėse. „Kokios mes moterys, vis dėlto 
esam ešaltos ir viską apskaičiuojančios! O gal ne visos tokios, 
kaip aš? Gal aš tiesiog nenormali moteris?”

— Viktorija, — kreipėsi Adomėnas; jis pabudo ir pama 
tė, kad jinai žiūri į jį. Jos nuogas petys buvo apšviestas ži 
būrio; priešais dunksantis namas buvo jau sukilęs. — Viktori 
ja, nejaugi tu tikrai su manim?

— Adomai, jau beveik laikas keltis, — tarė ji. Ji iš tik»o 
norėjo jau keltis.

— Taip. Beveik.
Ir Viktorija, be aistros, galvodama apie Adomėną, apie 

Barvainį, apie keistai susiklosčusį gyivenimą, apie save, leidosi 
glamonėjama, o priekaišto kibirkštėlė ėmė liepsnoti vis labjau 
ir labjau, ir štai ji pajuto sąžinės graužimą, ir vis naujos kibirkŠ 
tys žiebėsi ir blėso, tačiau tai nebuvo meilės kibirkštys.
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Žodis lietuviams abiturientams
SVARBIAME GYVYBINIAME DARBE NEGALI BŪTI 

VIETOS JOKIOMS AMBICIJOMS, ASMENIŠKIEMS 
INTERESAMS ARBA SAVO KIEMO POLITIKAI

Šeštąją abiturientų laidą iš 
leidžiant,į Aukštesnieji Litua 
matiniai Kursai Montrealyje 
bus išdavę baigimo pažymėji 
raus beveik šimtui jaunų lietu 
vaičių ir lietuvių. Tai šimtas 
jaunų žmonių, laimėtų Lietu 
vai. Mes didžiuojamės tų jau 
nuolių tėvais, džiaugiamės tu 
tėję mokytojus, kurie kas šeš 
tadienis dirbo tyliai ir kantriai 
lietuviškąjį darbą, esame dė 
kingi, kad mūsų mokykla tebe 
gyvena. Laikas ir mūsų tautos 
istorija patvirtins, kad joks ki 
tas darbas nebuvo reikšminges 
ms už šių išeivijos mokyklų 
išlaikymą ir išsilaikymą. Lai 
kas ir istorija paliudys, kad 
lietuvybė tebus išlaikyta tol, 
kol turėsime naujų mokinių 
savo vargo mokyklose. Viso 
mūsų kultūrinio gyvenimo atei 
tis yra šiandien pagiįsta lietu 
viskųjų šeštadieninių mokyk 
lų egzistencija. Tai realybė, ku 
fios nematyti, būtų lygu sutik 
ti su mūsų laisvųjų išeivių dva 
sine mirtim. Neatlikta bus mū 
sų laisvės misija, jei po dešim 
ties ar dvidešimt metų (Jei 
tiek ilgai teks gyventi ištrė 
mime) nebebus žmonių, skai 
tančių lietuvių knygas ir spau 
'Ją, lankančių parengimus, mi 
nėjimus, veikiančių organizaci 
jose arba kalbančių lietuviškai. 
Lietuviškoji mokykla, iš tiesų, 
yra mūsų tautinės gyvasties pa 
ti pagrindinė arterija, kraujo 
pulsas.

Todėl taip be galo svarbu 
kad visame pasaulyje išsibars 
tę lietuviai tvarkytų savo švie 
timo reikalus koordinuotai ir 
protingai. Neseniai Toionte su 
darytoji švietimo koordinaci 
jos institucija, veikianti Pašau 
lio lietuvių Bendruomenės ži 
nioje (Švietimo kooidinacij rs 
komitetas, kurio pirmininku iš 
xinktas Tėv. J. Borevičius S J) 
kaip tiktai turi tokį apvienodi 
nimo ir bendravimo darbą at 
likti. Tikėkimės, kad didesnie 
ji lietuvių vienetai supras, jog 
tokiam svarbiam ir gyvybi 
mam darbe negali būti vielos 
jokioms smulkioms ambici 
jomą, asmeniškiems intere 
šonu arba savo kiemo politi 
kos. Šalia vadovėlių leidimo, 
kuris ligi šiol buvo apverktinoj 
padėtyje, nes nebuvo sekama 
jokių planų, reikia susirūpinti 
naujų mokytojų parengimu, 
naujų metodų jieškojimu, va 
saros atostogų planavimu ir tl.

Ilgą laiką skundėmės, kad 
neturime autoriteting ?s vado 
yybės savo kultūriniam gyveni 
mui. Tačiau autoiitetas sudaro 
xnas, tik jį visiems pripažinus. 
Šiandien švietimo komitetas 

jau sudarytas ir jo efektingu 
mas piiklausys nuo to, kiek 
mes patys paklusime jo nuro 
dymams bei sugestijoms, nes 
tik tokiu būdu galėsime atsiek 
ti vieningos lietuviškųjų rno 
kyklų sistemos. Kad reikėtų 
panašių centrinių organų ir ki 
toms kultūrinio gyvenimo ša 
korns čia tenorime paminėti. 
Sakysim, knygų leidimas, dai 
lės propagavimas, reprezenta 
cinio teatro suorganizavimas ir 
kt. būtų reikalingi labai sku 
bios ir neatidėliotinos koord 
navimo akcijos.

Mieli abiturientai, ka’p gir 
dile, šiandien kalbu apie mū 
sų švietimą visame laisvame 
pasaulyje. Ir mūsų mokykla 
yra dalis šio didžiulio tautinio 
darbo. O jūs esate dalis, nors 
maža, bet svarbi dalis, jaunųjų 
lietuvių, kuriuos mes stengė 
įnės laimėti pačiam didžiau 
šiam uždaviniui visame jūsų ir 
mūsų gyvenime- atiduoti savai 
tėviškei tai, ką ji mums ir jums 
davė — kraują ir vardą. Tai 
testamentinė skola Lietuvai, jū 
sų ir mūsų žemei, kuri šiandien 
dar tebesapnuoja laisvę po už 
rnerktom kankinių, bandžiau 
ninku, savanorių, miško br Iru 
ii Sibiro tremtinių akim. Akim 
užpiltom svetimu ir savu smė 
liu. Laisvė ir laimė yra magiš 
ki žodžiai, nes už jų išpildy 
mą miršta žmonės. Meilė yra 
dai magiškesnis žodis, nes už 
jį mirė vienas vienintelis Mo 
kytojas, kokį matė šį žemė, 
pats Dievas. Meilė savo arti 
mui ir savo lopšiui, mes mokė 
me jus. Prisiminkit tai Ir kalbė 
darni savo tėvų kalba maldą,, 
ir dainuodami savo tėvų kalba 
dainą, jūs būsite arti mūsų. Ir 
mes visi būsime arti savo na 
mų. Tada tereiks praverti dti 
ris ir peržengti tėvų slenkstį— 
ir visi būsime namuos. Ir nors 
jūs visi gimėte ne savo krašte-,, 
mums visiems tėra vieni tikri 
namai visam plačiam pasauly 
je, kaip viena motina ir vienas: 
tėvas. Prisiminkit ir tai.

Būti drauge nelaimės ir lai 
mės valandą tegali stiprūs žmo 
nės. Būkite stiprūs. Lietuva te 
bėgy va ir laukia jūsų.

PIRMOJI 
BALETMEISTERĖ

Lietuvoje buvo O. Dubeneckie 
ne - Kalpokienė, kuriai dabar 
suėjo 70 metų amžiaus. šia 
proga Lietuves baleto vetera 
nę pasveikino baleto artistai— 
Kelbauskas, Olekiėne, Juozą 
paitytė ir kt. Be baleto sul ak 
tuvininkė dirbo ir kaip teatro 
dekoratorė.

KAIP SIEKTI GRAŽAUS 
LIETUVIŠKO 
GIEDOJIMO?

Tam tikslui pirmiausia rei 
kia giesmių su gaidomis. T o 
kių giesmių yra naujume gies 
'myne i,,Giifedokim‘*, kurio iš 
leidinio naštą užsidėjo Lietu 
viai Saleziečiai. Jų adresas: 
Instituto Salesiano Lithuano, 
Castelnuovo Don Bosco (As 
ti), Italia.

Gjdgmyną , .Giedukim“ su 
daro 224 senos ir naujos rinkti 
nės giesmės visiems bažnytinių 
metų laikotarpiams ir įvairio 
ms šventėms. Giesmės yra la 
bai įvairios, populiaraus sti 
liaus, lengvai išpildomos. Dau 
gumas jų yra paruošta dviems 
lygiems balsams. Visos gies 
mės tinka bendruomeniškam 
ir privačiam giedojimui, mažės 
niems chorams bažnyčiose, mo 
kykiose ir už jų sienų. — Gies 
myno priede — reikalingiau 
sios maldos.

Giesmyną „Giedokim“ pa 
įuošė muzikos magistras kun. 
K. Senkus, kartu su pagelbi 
ninkais. Jis suharmonizavo me 
lodijas ir sustatė jų palydą, 
akomponimentą, tinkamą gro 
ti vargonais, fisharmonija ir 
pianinu. Keliolika giesmių pa 
lydė tinka ir mišriam chorui ar 
ba dūdų orkestrui. Giesmių pa 
lydąs yra nesunkus pagroti.

TAUTOSAKININKŲ 
EKSPEDICIJA

Lietuvos mokslų Akademi 
■jos Lietuvių kalbos ir liteiatū 
ros Instituto, Tautosakos ^ky 
liūs šią vasarą ruošia Kretin 
gos ir Skuodo rajonuose tau 
tosakai rinkti ekspediciją. Be 
Instituto dalyvių ekspedicijoje 
dalyvaus dar tautosakos rinki 
mo talkininkai.

AUSTRAI IŠSIVERTĖ 
MAJEKOVSK1O

i PJESES
Buvęs komunistams kurį lai 

ką palankus rašytojas Vladimi 
ras Majakovskis, pažinęs sovie 
tinčs diktatūros totalizing. ir ne 
žmoniškumą, atsimetė nuo so 
vietinio komunizme ir, dirbda 
mas drauge su garsiuoju rež- 
sienum Vachtangovu, aštria- 
pradėjo sovietinę santvarką 
kritikuoti. Tai kritikai Maja 
kovskis raše pjeses ,,Misterija 
buf“, ,,Blakė", „Pirtis" ir ki 
tas, kurias statė teatre Vacht 
angovas. Už šį opozicinį dar 
bą abu menininkai, ir Maja 
kovskis ir Vachtangovas, so 
vietinės diktatūros buvo likvi 
duoti.

Austrai, tur būt ne tiktai rne 
niniais sumetimais, bet ir tikslu 
parodyti tikrąją sovietiją, d.t 
bar išįvertė suminėtas Maja 
kovskio pjeses ir statys Au. tri 
jos scenose. Šios pjesės — yra 
aštri sovietuos kritika.

KULTŪRWwKRO^IKA ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vytautas Mačernis. POEZI

JA. Redagavo Kazys Bradū
nas. Iliustravo Paulius Augius. 
Įvadas Nykos Niliūno. Išleido 
į laisvę fondas lietuviškai kul 
turai ugdyti Dr. A. Šmulkščio 
lėšomis 1961 metais. Kaina 4 
dol. 50 et.

Šis leidinys yra tikrai memš 
kas ir puikus. Galima sakyti — 
šventiškas. Jis tinka kaip labai 
graži dovana bet kokia proga, 
ypač — kultūrine. Pati V. Ma 
černio poezija yra tikra dova 
na, bet ir jos išleidimas yra 
vertingas. Galima sakyti, tai 
yra pavyzdys, kaip galima gra 
žiai išleisti knygas.

Garbė Dievui giesmyno PA 
LY DAS. Paruošė kuo. Kazį 
mieras Senkus, muzikos magisl 
ras. Išleido Saleziečiai, Castel 
nuovo Don Bosco, Italia. 1961 
metais.

Leidinys buvo labjausiai 
laukiamas vargonininkų kaipo 
atbaigimas jau pirmiau pašilo 
džiusio „Garbė Dievui" gies 
myno. Palyde kaip tik yra vi 
sų 224 „Ga»bė Dievui" giesmy 
no esamų giesmių akompani 
mentas vargonais ir fisharm ni 
ja.

Palyda susideda iš XIV 
plius 193 psl.; formatas cm. 
21,5X31. Spauda aiškiai atlik 
ta gerame tvirtame popieriuje. 
Šen ten papuoštas skoningom 
vinjetėm bei užsklandom. Iri 
Šimas tvirtas; yra kietuose stip 
raus kalenkoro viršeliuose. La 
pų atsivertimas ir giesmių iš 
dėstymas patogus. Atspaudin 
ta 500 egz.

Palydo kaina: 8 dol. Kreip 
tis tiesioginiai į Instituto Litua 
no Castelnuovo Don Boscc 
(Asti) Italia.

Pranas Naujokaitis. Į LŪŽĘ 
TILTAI. Romanas. Viršelis ir 
aplankas V. Čižiūno. Leidykla 
Vaga. 1961 m. Kaina 2.50. 
Brooklynas, N. Y., USA.

RAUDONDVARIO PA 
DANGĖJE leidinys (Bendra 
bučio leidinys) Nr. 2(5) pia 
neša, kad Putnam Catholic 
Academy šiemet baigė 10 iie 
tuvaičių: Marilė Kolytė iš Či 
kagos, Laima Ragauskaitė iš 
Elizabeth, Eglė Gorytė iš 
Montrealio, Laima Žarskutė iš 
Bruklino, Regina Miiašcvičiū 
te iš Long Island, Nijole Ješ 
kulytė iš Detroito, Kristina Ne 
niškytė iš Venezuelos, Gražina 
Kuiikauskaitė iš Brooklyno ir 
Nijolė Kijauskailė iš Clevelan 
do.

LIETUVIŲ DIENOS geg. 
menesio skirtos daugiau mote
rų reikalams, bendre darbinvi 
mo su Lietuva klausimui ir 
daii. A. Galdiką kūrybai.

LITUANUS š. m. Nr. 1 tu 
ri Įdomius Dr. M. GimouHenės

APKALTINO MOKSLININ 
KA GEOGRAFĄ 

K. BIELIUKĄ
Jau seniai buvo pranešta ži 

nia, kad netrukus Vilniuje išei 
siąs prof. K. Bieliuko veikalas 
„Ežerotyra”. Bet veikalas vis 
dar neišėjo. Dabar paaiškėjo, 
kur užkliuvo. Vilniaus „Tie 
sos" 140 nr. dedamas Vaist. 
politinės ir mokslinės literatu 
ros laidyklos redaktores Tek 
lės Vengrytės laiškas, iš kurio 
štai kas paaiškėjo: Prof. Bie 
liukas savo veikalo rankrašč us 
įteikė leidyklai jau sausio įnė 
nesį. Ji turėjusi veikalą tikrinti. 
Pastebėjusi, kad „kai kur sto 
koja vadovėliui būtino ideolo 
ginio kryptingumo. . . Kai kui 
susidaro vaizdas, kad perdaug 
augštinami Vakarų moksliniu 
kai ir per mažai dėmesio skiria 
ma Tarybų S-gos limnologų 
darbams". Bet prof. Bieliukas 
nė su viena redaktorės Vengry 
tės pastaba nesutikęs. Po to ji 
lankraščius patiekusi specia 
liam mokslo komitetui. Už to 
kį sauvališkumą leidyklos va 
dovybė ją nubaudė griežtu pa 
peikimu. Nesutikdama su tuo, 
kreipėsi į viešumą. „Tiesos“ re 
dakcijos bendradarbė Repšie 
nė ėmė Vengrytę ginti. Girdi, 
ji teisingai pasielgusi. Kalta 
esanti leidyklos vadovybė (di 
rektorius T. Butkus). Jau ir 
taip apie šią leidyklą pastaruo 
ju metu pasigirdę skundų. — 
Reikia manyti, kad komunistų 
partija, panaudodama ir ši par 
tietės Vengrytės atsitikimą, pa 
darys leidykloje „valymą“. E.

„ROMOS VIRTUOZŲ*’ 
orkestras, vadovaujamas Rena 
to Fazano, lankydamasis Fu 
ropos valstybėse su koncertais, 
apsilankė ir Vilniuje, kur ture 
jo konertą. Buvo išpildyti dau 
gumoje senųjų kompozitorių 
kūriniai — Vivaldi, Pergolezi, 
Koreli ir kitų.

9 Dr. M. Gimbutienė išvyksta 
•š Bostono į Los Angeles, kur 
pakviesta dėstyti universitete. 
Yra įsipareigojusi ten dirbti vie 
nerius metus.

O Antano Tūlio novelių rinki 
nys „Tūzų klubas“ išėjo iš 
spaudos. Išleido Terra.
9 Antanas Juozapavičius, prie 
French River opės pasistatė 
gražų vasarnamį. Štame, liktai 
grožiu apdovanotame gamtos 
kampelyje, jau ketvirtas vasar 
namis priklausąs lietuviams.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNiMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

A. Stankevičius . Slankė,
pasižymėjęs prancūzų spaudoje 
žurnalistas, publicistas, kuris da 
bar yra paskirtas leidyklos „De 

l’Homme“ direktorium.

ir Dr. J. Baltrušaičio straips 
nius, dr. J. Balio apie lietuvių 
tautosaką ir kt.

ATGARSIAI, leidžiami 
Dr. Domeikos, gerokai paaugę 
ir budina Venezuelos lietuvių 
gyv enimą.

UŽUOLANKA Nr. 12 13 
turi daug įdomios medžiagos.

Alksnis iParausvinis. ŽMO 
GUS IR PROTAS. Hamilto 
nas iš arti, pirmasis sąsiuvinys. 
30 pusi. 1961. Kaina ir gavimo 
adresas nenurodyta.

ANTON1ANUM, 1961. Edi 
ted by the Senior Class of 
Saint Anthony’s High School 
Kennebunkport, Mine. Gražia 
me laidinyje randame šiemet 
baigusius gimnazijos kursą. 
Antanas Bilitavičius iš Čika 
gos, Kontrimas Cibas iš Los 
Angeles, Juozas Ewalt iš Pi'ts 
burg, Jonas Lukoševičius iš 
Montrealio, Gediminas Margai 
tis iš Bostono, Giedrius Mitkus 
iš Kalifornijos, Manfredas Pnš 
mantas iš Los Angeles ir Algi 
mantas Stašaitis iš Brockton, 
Mass. Leidinyje daug atvaiz 
dų iš mokyklos gyvenimo.

KARYS, b:rželio rnėn. 6 
(1373) nr. Šiame nr.: P. Dir 
kii — Baisusis birželis, B. Augi 
no— Prie išpustytų pelenų, O. 
Urbono — Didžiojo Šiaurės 
karo frontas Lietuvoje, J. Bau 
blio — Geležinkelių būrys Vii 
niaus kryptimi, V. Joniko — 
Posmai žaibo raštuose, V. Ka 
reivos — Pakalnė, V. Sirvydo 
—Senovės Lietuva, K. S. Taut 
kaus — Azijos fronte, K. M. 
J. Šarūno — Nekiškit galvų 
po budelio kirviu, pik. L. Mit 
kievičiaus atsiminimai, K. T aut 
kaus ginklavimosi lenktynės 
skaičiais, Ed. Šulaičio — Lietu 
vių sportininkų varžybos To 
ronle, K. Uoginiaus — Aisčio 
Šuniškoji baladė, kronika ir k

— Myliu tave, Viktorija, — girdėjo ji šnibždant i au'iį, 
tačiau jai atrodė, kad tie žodžiai taikomi ne jai, kad iš viso ji 
yra toli nuo čia, kad ji tai ne ji, ir jei ne priešais apšviesti lan 
gai, ji jaustųsi taip pat, kaip kambarinė palmė, stovinti lovos 
kojūgaly, tokia pat gyva ir bejausmė, gaji ir viskam abejinga, 
ir ūmai Viktorijai pasidarė graudu ir pikta, ir per jėgą ji valdė 
si, kad nepravirktų, ir pora ašarų nuriedėjo per skruostus, ir jai 
pačiai buvo neaišku, ar ji pravirko iš nenuslopinos nuoskau 
dos, ar iš slopinamo įniršio.

XVII
O tą pačią naktį Barvainis pabudo, apsipylęs šaltu pra 

kaitų.
,,Ką aš priviriau, ką aš priviriau! — galvojo jis, versda 

masis nuo Šono ant šono ir vėl mėgindamas užmigti. — Juk 
prasidėjo viskas iš niekniekių. Iš nieko prasidėjo! Reikėjo 
tik man ramiai, vyriškai elgtis — ir nieko panašaus nebūtų 
įvykę".

Jis mėgino užmigti, tačiau juo labjau stengėsi, tuo labjau 
skladėsi miego likučiai. Jis gulėjo užmerkęs akis, ir jam rodėsi, 
kad štai girdi Nijolės ir Geduko kvėpavimą. Jam pasidarė 
taip graudu, kad pagalvojo, kaip būtų gera išsiverkti. I ačiau 
nė viena ašara nesuvilgė jo akių.

Jis stengėsi užmigti ir neialėjo, o kadangi negalėjo, jį pa 
gavo dėl to pyktis. Pagaliau net pats gulėjimas lavoje pavirto 
jam kančia; jis atsikėlė.

Kambary buvo šalta. Krosnis kurdavo jis retai tik tiek, 
kad galutinai neįsimestų drėgmė. Ir kam kūrenti? Nebuvo nei 
noro, nei laiko.

Viktorija neėmė jokių daiktų; tas faktas siutino Barvainį. 
Žinoma, galimas dalykas, jei ji būtų bandžiusi ką nors imti, jis 
protestuotų, darytų kliūčių; bet jinai nieko neėmė, o tai pyki 
no jį labjau, negu jos galimi ir nevykdomi pasikėsinimai. Ta 
Čiau šią naktį Viktorija atsidūrė kažkur toli toli. Priešais ji »to 
vėjo ir jam šypsojosi abu jo vaikai.

„Kaip lengvai aš sutikau su tuo, kad juos iš manęs pa.p o 
bė. — graužėsi jis. — Kodėl aš vakar nepasiėmiau su sa» -ni 

Nijolės! Aš net maniau kažką panašaus daryti, aš juk tyčia 
vaikščiojau prie mokyklos, norėdamas ją sutikti. Na, sutikau, 
pakalbėjau ir. . . ištižau”.

Už sienos, pas kaimynę Sabalienę, laikrodis išmušė valan 
das; dūžiai iškilmingai nuaidėjo visame name, tačiau Barva’iiis 
neįsidėmėjo net kuri valanda. L«auke buvo šviesu nuo sniego; 
nuo lango šaižė žvarbūs vėjo pūstelėjimai.

„Na, gerai; sakysim, pasiimsiu aš Nijolę, paslepiu ją, per 
sikeliu su ja į periferiją, net į plėšinines žemes. Vaikas juk su 
džiūtų be motinos, be broliuko. O apie Geduką ir iš viso kai 
bos nėra, jam reikalinga dar nuolatinė motinos gHba“.

Ir ūmai — kaip žaltvykslė nakties glūdumoj — ■ smilkte 
Įėjo mintis: juk visa tai, kas įvyko tarp jo ir Viktorijos, — nie 
kai; juk svarbu tik vaikų gerovė. Taip, tik vaikų. O jie, tėvai, 
tegu dar ir neseni, tegul ir trokštą gyventi, neturi teisės čia sa 
vo reikalų stumti pirmon eilėn.

„Sėsiu ir parašysiu laišką Viktorijai. Ramų, be itanijos, 
be priekaištų, be maldavimų. Dalykišką laišką. Taip ir pa 
sakysiu: dėl vaikų gerovės.“

Jis susijieskojo popieriaus ir plunksną, -tačiau bejieškoda 
mas prisiminė, kad ministerijoje yra raštas dėl Adomėno. Šiaip 
ar taip, tas raštas taikė ir į Viktoriją, apie ją ten kalbama gana 
plačiai. . . Ar sutiks Viktorija po to grįžti pas jį? Net jei jinai 
nebūtų įpinta į šito pareškimo rašmenis, jinai jam neatleistų, 
kam jis įpainiojo Adomėną.

Vadinasi, teks atsiimti tą raštą. . . Bet ten juk ne tik jo 
rašyta; ten įmaišytas ir tas nelemtasis Kostas.

„Na, su tuo Kostu kaip nors susitvarkysiu. Tačiau jo ras 
to ministerija man negrąžins. Jis turi pats atsiimti. O jei jis 
nenorės? Nieko, jį prikalbėsiu“.

Ir tuoj pat kilo jam mintis: gerai, štai jis atsiims raštą, o 
Viktorija atmes jo pasiūlymą. Nejaugi jis ir tada leis anam 
niekšui nenubaustam vaikščioti po Vilnių, net vadovauti ligo 
ninei ?

Ne, ne. Savo skundą jis atsiims tik tada, jei Viktorija su 
grįž pas jį. Tačiau to jis negali minėti rašte. Negali, nes Vikto 
rija palaikytų tai šantažu.

Gerai. O jeigu vis dėlto ministerija greičiau reaguos į jo 
raštą, negu Viktorija atsakys?

Betgi tai negali įvykti. Miniserija pirma viską nuodug 
niai ištiria, apsvarsto, o tik tada daro sprendimą. Tačiau V kt 
orija turi atsakyti jam greitai. Taip — arba ne.

Už sienos laikrodis mušė valandas vėl ir vėl. . . Pasigirdo 
šliurių šlepsėjimas; kažkur sugirgždėjo durys. „Tuojau man 
teks eiti į darbą“. Mintys bėgo greičiau, negu žodžiai klostėsi 
popieriuje. Reikia trumpiau, trumpiau... Juk tai ką jis parašė 
— ne laiškas, o kaltinamasis aktas. Barvainis suplėšė visa, ką 
buvo pritepliojęs, ir ant mažos popieriaus skiautelės išraižė: 
„Viktorija, sugrįžk į mudviejų butą. Dėl vaikų. Apgailestauju 
savo poelgį. Daugiau tai nepasikartos. Tomas“.

Pagalvojęs pridūrė dar žodį „Barvainis“. Be pavardės 
tas laiškelis (taip pasirodė Barvainiui) skambėtų pernelyg in 
tymiai.

Laišką užklijavęs, Barvainis nuostabiai greit nusiramin
Po to užadresavo Viktorijai į ligonnę ir nusprendė, kau 

laišką reiki asiųsti tik registruotą, kaipgi jis sužinos, ar laiškas 
pasiekė gavėją, ar nepateko į nepageidautinas rankas?
Šiaip ar taip, jis apsisprendė kažką padaryti; ir tas kažkas glos 
tė jo įsisiūbavusius jausmus. Jis yra matęs ligonių, kuriuos tek 
davę kelti į chirurginį skyrių. Jie nemiegodavo, verkdavo, 
kankindavo gydytojus ir seseris klausimais: „Ar pavyks? Ar 
tai skauda? Ar labai baisu?“ O paskui, galutinai pasiryžę ope 
ruotis, jie ūmai nusiramindavo.

Tas palyginimas įkyriai brovėsi į Barvainio sąmonę, nors 
analogijos čia jis nerado jokios; kas kita, žinoma, jei jis parei 
kalautų ištuokos. Tai būtų operacija. Bet ištuokos jis neparei 
kalaus.

Jis niekada ir nesutiks, kad juos ištuoktų.
Lai Viktorija, jei nesutiks grįžti, gyvena kaip sugulovė.
Lai. . .
Jis nuvijo imančias vėl brautis į sąmonę mintis. Ledinė 

vandentiekio srovė galutinai išblaivė jo protą. Jis suvalgė grei 
tomis paruoštus pusryčius ir išskubėjo į darbą.

Bus daugiau. _ _________
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MOWT|KEAL
DAKTARAI IŠVYKSTA Į NEW YORKĄ

NIAGAROS PUSIASALIS
SEPTINTOSIOS JONINĖS JAU ČIA PAT 
KANADOS VILNIEČIAI DAR PRAŠO

SUDBURY, Ont j
MINE MILL 598 UNIJOS SKYRIAUS VALDYBOS

RINKIMAI

Šiemet JAV ir Kanados iia 
tuvių gydytojų suvažiavimas 
vyksta New Yorke, birželio 24 
—25 d. d. Kiek girdėti į šuva 
žiavimą iš Montrealio vyks’a 
Prof. Dr. V. Pavilanis, Dr. J. 
Šemogas, Dr. J. Mališka, grei 
čiausia jie vyksta su žmono 
mis. Beje, šis JAV ir Kanado* 

lietuvių gydytojų suvažiavi 
mas taikomas ne tiktai medic.1 
nos gydytojams, bet ir dantų 
gydytojams. Suvažiavimu rū 
pinasi New Yorko gydytojų 
komitetas, pirmininkaujamas 
Dr. Paprocko.

KAPITONAS 
JUSTINAS KISIELIUS

jau eilę metų kai tarnauja Ka 
nados Armijoje. Mokslo me 
tu, jis Loycla ir George Wil 
hams kolegijose yra karinio pa 
ruošimo viršininkas — Resi 
dent Staff Officei. Fiziškai tin 
kamus studentus jis paruošia 
specialiam vasaros kursui regu 
lianoje kariuo-nėje, kur jiems 
suteikiamas jaunesnio leitenan 
piranto laipsnis). Kap. J. Ki 
sielius yra buvęs aktyvus leng 
vosios atletikos sportininkas, 
o dabar mėgsta jaunimų pa 
ruošti sportui; jis taip pat lo 
to mėgėjas ir nemažai tun fil 
mų iš lietuviškojo, ypač — 
skautų, gyvenimo bei veikios. 
Mums, montrealiečiams, rr.alo 
nu turėti savo tarpe tautiet], pa 
siekusį augštesnio gyvenimo 
lygį. P. Kisielius su žmona yra 
dažni svečiai visokiuose lietu 
viškuose parengimuose. Pp. 
Kisieliai augina gražią šeimą— 
tris sūnus. Pr. P.

Birželinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje vyks šią savaitę kas 
dien rytais po 7 vai. šv. mišių.

• SLA įstojo nariais Jonas Ma 
iaiška, Kazimiera ir Antanas 
Mikolojūnai.

PRASIDĖJO ATOSTOGOS
Šiemet vasara labai neno

St CATHARINES, Ont
PO PARENGIMO

Vietinės SLA 278 kuopos 
pastangomis gegužės 20 d. 
Port Waller’y buvo surengtas 
pirmas pavasario šokių vaka 
ras. Jau ne viena kolonija nu 
siskundžia, kad dabar lietuviai 
nuo subuvimų yra atšalę ir j 
parengimus lankosi labai ma 
žai. Neatsilieka ir mūsų padan 
ge, tačiau į SLA kuopos ren 
giamus parengimus, palyginti 
su kitais, atvyko nemažai, to 
dėl ir pelno gauta per 60 dol. 
O svarbiausia, šis parengimas 
davė progos sueiti lietuviams į 
glaudesnius ryšius su mums 
draugiška tauta ukrainiečiais, 
kurie savo žavinčiais tautiniais 
šokiais užpildė visą programą.

Tad už tokį malonų mums 
iš ukrainiečių pusės padarytą 

I
A. NORKELIŪNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

» ..VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
j 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) §

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

I SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS ; 

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

per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tL 
Užsakymai ii kitur primami paltu. I

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

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

riai ateina į Montreal), kaip ir 
j visą šiaurinę Ameriką. Žinios 
iš Lietuvos praneša, kad ir ten 
šiemet pavasaris labai šaltas. 
Rytais buvę šalnos.

Tačiau nors ir labai lėtai ir 
labai nenoiiai, vis dėlto vasara 
ateina. Praėjęs savaitgalis jau 
gerokai atšilo ir dienos tampa 
gražios ir šiltos. Todėl ir mont 
realiečiai, kas tiktai gali, kraus 
tosi į užmiesčius — į vasarna 
mius — „kempes”. ’’

Daugelis kas iš Montre 
alio ruošiasi į Cape Cod, j Put 
nam, į Atlantic City, taikyda 
miesi prie sūraus vandens.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ

Violeta Juras, Decarie buiva 
re atidarė moterų kirpyklą, mo 
derniškai įrengtą ir gerai aptar 
naujamą. Kreipiamas lietuvių 
dėmesys ir patariama lietuvėms 
eiti į lietuvišką įmonę. Savi pas 
savus! Žiūrėkite skelbimą.

INFORMACIJA
L. K. Mindaugo šaulių kuo 

pa mieliems Montrealio lietu 
viams primena, kad jų žinioje 
esanti šaudykla yra visuomet ir 
visiems, su p. P. Skruibio ži 
nia, galima pasinaudoti jūsų 
malonumui. J. Š.
* Psichiatrinėje Verduno ligo 
ninėje 1960 m. buvo 1,532 Ii 
goniai. Ligoninė turi 60 tūkst. 
dol. deficito. Valdžia v<enam 
ligoniui dienai duoda 2 dol. 
75 et.

• Palaidotas J. Kuraitis, 79 m.

J IEŠKOMOS KAND1DA 
TĖS Į GROŽIO 

KARALIENES
Bankas „Litas" yra gavęs 

kvietimą pasiūlyti kandidates 
į karalienes. Tautiečiai banko 
valdybai galėtų pasiūlyti mer 
gaites kandidatėmis į konkur 
są, kuriame bus renkama gro 
žio karalienė.

siurprizą šokių grupės CUM 
vadovui p. Hnatykiw su ponia 
reiškiame giliausią padegą. 
Nuoširdžią padėką reiškiame 
visiems nariams ir nenariams 
prisidėjusiems savu darbu prie 
šio parengimo pasisekimo.

Bufeto darbininkams J. Pan 
kščiui ir J. Grigui, valgių paruo 
sėjoms P. Polgrimienei ir P. 
Pauktienei, biletų pardavėjui 
A. Ališauskui, loterijos tvarky 
tojui K. Bogušiui, vertėjai V. 
Liaksienei ir mūsų mažytei gė 
lių įteikėjai Danutei Vilbikaity 
tei ir visiems neišvardintiems. 
Ypatingas ačiū visiems aukoto 
jams prisidėjusiems prie lute 
rijos, ypač poniai A. Šajaukie 
nei, kuri be kitų vertingų do 
vanų padovanojo savo piešinį.

Septintąjį kaitą vilniečiai 
rengia Niagaros pusiasalyje Jo 
nines - Jaunimo šventę ir sep 
tintąjį kartą birželio 24 d. iš 
Kanados ir Amerikos daug 
šimtų žmonių rinksis į Meriit 
ton Community Centre Hail, 
St. Catharines, Onl. prisimins 
iietuvikas tradicijas ir parodys 
prisirišimą bei meilę sav n sos 
tinei Vilniui.

Ją rengiama išpopuliarinti 
Vilniaus vardą nevien senyvo, 
bet ir mūsų jaunimo tarpe sten 
giantis įsąmoninti kas tos že 
mės yra lietuviams ir reikalui 
atėjus lietuviškos ateities prob 
lema būtų visiems žinoma.

Tai ne eilinis parengimėlis, 
o didelė lietuvių demonstraci 
ja parodanti ir užmačios ptie 
šui kiek lietuviui yra brangus 
Vilnius ir jo kraštas, jei kolc 
nijoje, kur yra tik apie 200 lie 
tuvių, tai reikia skaityti labai 
dideliu įvykiu ir nepaprasta 
švente, jei į ją suplaukia apie 
1000 svečių.

šventei įduoti platesnę pras 
mę ir patenkinti artimesnių ir 
tolimesnių vietų suplaukusius 
svečius stengiamės programą 
parūpinti geriausių meninių pa 
jėgų išeivijoje. Davėm, Čiur 
lionį, praėjusiais metais Gran 
dinėlę, o šioms Joninėms ma 
tysime Čikagos lietuviško jau 
nimo baletą vadovaujamą lie 
tuviams gerai pažįstamo Kau 
no V. Teatro baletmeisterio 
Simo Velbasio, kuris atlieka 
pilnumoje „Užburtąją Fleitą“ 
muzika R. Drigo ir kitus daly 
kėlius. Programoje be jauni 
mo dar dalyvauja prof. Vi. Ja 
kubėnas, balerina I. Sprindie 
nė, aktoriai A. Brinką, J. Učių 

kuriame yra įplėštas Maironio 
eilėraščio posakis „Mylėk lie 
tuvi, tą brangią žemę“. P. A. 
Šajaukienė, nors St. Catharine 
je visai trumpai tebegyvena, ta 
čiau jos ranką ir dosnumą SL 
A kuopos valdyba pajuto ir 
įvertindami jos kuopai nepap 
rastą paramą reiškiame dar 
kartą nuoširdžiausią ačiū.

Kaip matome vieninga kuo 
pos narių parama sutartinis 
darnumas atneša ir pinigini 
pelną ir duoda nepaprastai di 
delj moralinj mūsų kuopos stip 
įėjimą.
Valdybos vardu P. Polgrimas.

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. |

| ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

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

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR į 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ £

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS £ 
RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

79 ir 81 St. Zotique St. E. $ 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |
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kas, E. Radvila ir pats vado 
vas S- Velbasis.

Šventės meninė programa 
prasidės punktualiai 6 vai. v„ 
kad nesudarytumėt sau nuosto 
lio, netrukdytumėt žiūrovams 
ir programos vykdytojams, 
mūsų didžiausias prašymas, bū 
kite punktualūs. Praėjusiais 
metais į mūsų prašymą visuo 
menė atkreipė dėmesį ir buvo 
punktuali. Tikimės ir šiais nie 
tais to paties.

Vieta Merritton Community 
Centre Hali yra prie pat St. 
Catharines ir lik kelios mylios 
nuo Niagaros. Geriausiai .-.man 
dama važiuojant autostrada Ų 
EW keliu iki naujai statomo 
per Welland kanalą tilto (Ho 
mero bridge) ten reikia įva 
žiuoti į 8-tą West kelią ir per 
važiavus kapines prie pirmųjų 
šviesų suradus žalią lentą su pa 
rašų „Merritton“ sukti į kairę 
Elartzel Rd. Privažiavus gele 
žinkelio bėgius sukti taip pat į 
kairę College St. Ten jau ria 
tysis aikštė ir maudymosi ba 
seinas, dešinėje pusėje salė. 
Priešakyje salės bus iškabinta 
lietuvių tautinė vėliava.

Smulkesnes informacijas su 
rasite mūsų inlormaciniame lei 
dinėlyje, kurį jau dabar plati 
name. Visi gavę ir nepasinau 
doję šiuo leidinėliu, maloniai 
prašomi perduoti jį savo prie 
teliams bei pažįstamiems.

Iki malonaus pasimatymo 
kaip kanadiečiai taip mūsų kai 
mynai amerikiečiai. Kiekvie 
nais metais nebuvome apvilti, 
tikimės ir šiemet neapvilsite 
mūsų ir svečius čikagiečms.
VKLS-gos St. Cath. skyriaus 

Valdyba.
AUKOJO TAUTOS 

FONDUI
Tautos Fondo vajaus metu 

Windsoro ir apylinkės lietu 
viai aukojo Tautos Fondui: po 
$10: Dr. V. Ablėnas ir Dr. D. 
Naikauskienė; po 8 dol.: Dr. 
V. Baltrušaitis; po 5 dol.: B. 
Balaišis, V. Čiuprinskas, P. Ja 
nuška, Pr. Kairys, L. Lepars 
kas, S. Naikauskas ir E. Zators 
kis; po 3 dol.: Kun. V. Ru 
dzinskas, A. Sasnauskas; po 2 
dol.: A. Juškauskas, A. Pau 
laitis ir V. Vakauzas; po 1 dol. 
P. Eidukas.

Iš viso suaukota 76 dol. 
Šios aukos yra lietuviškojo so 
lidarumo ženklas ir susiprati 
mo liudytojas. T. Fondo ats 
tovybė Kanadoje dėkoja vi 
stems Windsoro ir apylinkių 
lietuviams už aukas, Tautos 
Fondo Įgaliotiniui Windsore 
Petrui Januškai už sėkmingą 
T. F. vajaus vedimą.

TF Atstovybė Kanadoje. 

vjko birželio 7 d. Kandidatai: 
Don Gillis ir opozicijoje Ai 
bert Routliffe su kandidatais 
valdybos narių sąstatui.

Jau prieš keletą mėnesių 
priešrinkiminės 'propagandos 
mašina stipriai veikė; žodžiu, 
jrer unijos laikraščius, spausdin 
tus karikatūrinius lapelius ir kt.

Don Gills, kaltino opoziciją 
komunizmu, anoniminiais gra 
sinimais valdybos kandida 
tams, padėjimu sprogstamos 
medžiagos ir piniginės atskaito 
mybės sekretoriaus mašiną, ne 
rint jį nužudyti, bei kitomis 
provokacijomis. Unijos narių 
susirinkimas paskyrė 2500 dol. 
tam, kuris nurodys nusikal tė 
H.

Kaltininkams dar nepaaiškė 
jus, Albert Routliffe ir jo rė 
mejai gynėsi, tą įvykį priskir 
darni D. G. rėmėjų grupei, ai 
patiems kandidatams, kaip rin 
kūninės propagandos triuką. 
Taip pat kaltino dabartinę vai 
dybą pasikėsinimu 598 Mine 
Mill unijos Sudburio skyrių, 
perduoti United Steelworkers 
unijai, kurios visi nariai ne 
mėgsta ir bijosi. (Sudbury 
Star birželio 10 d. laidoje ra 
še, kad policija suėmė du as 
menis ir pas juos rado sprogsta 
mos medžiagos ir padegimui 
kapsulių, bet ar jie turi kokį ry 
šį su augščiau paminėtu įvy 
kiu, dar neaišku).

Rinkimines programas abi 
pusės patiekė beveik vieno 
das: algų pakėlimas, pensijos, 
sveikatos reikalai, vyresnišku 
mo teisė, darbo sąlygų pageri 
nimas ir kt. reikalavimai darb 
daviui.

Skirtumas buvo šis: A. R. 
pažadėjo atstatyti unijos narių 
vienybę, parinkdamas rinkimi 
ni šūkį —. „vieningumas“, lai 
kautis Mine Mill and Smelter 
Workers unijos konstitucijos.

D. G. siūlė 598 unijos sky 
rių išskyrus iš Mine Mill cent 
nnės priklausomybes įjungti į 
Canadian Labour Congress.

Rinkimuose dalyvavo apie 
12.000 unijos narių.

Don Gillis balsų gavo — 
6585, o Albert Routliffe — 
5,505.

D. Gillis ir visi buvusieji vai 
dybos nariai peirinkli sekan 
čiam terminui.

Opozicijos rinkiminis šūkis 
.vieningumas“, visų unijos na 

nu mielai sutiktas, nes ištikrų 
jų, šiuo laiku narių tarpe vieny 

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

I Baltica 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. J

1
BELLAZZ1- LAMY, INC

DO 6-6941 76/£• George St., Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, j.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

5 B Al T! C į
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms k bitai v 

ą ir kiti įvairūs medžio dirbiniai $
SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š 1 A U Č I l i IS I 

>' yra tos srities specialistai su 22 metų praeina 
v' Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
v Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
£ Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. į

bė yra apverktinoje padėtyje, 
del to tik džiaugiasi darbda 
viai.

Deja, už to „magiško ' šū 
;<io stovėjo Mine Mill and 
Smelter Workers unijos cent 
ras, kartą išmestas už komuniz 
mą iš Canadian Labour Cong 
ress, su specializuotais Lenino 
(universitete Maskvoje „lydė 
riais”, o tas ir privertė d-iigclį, 
daug vargo ir juodų dienų per 
gyvenusių dar 1930 — 1942 
m. laikotarpyje 198 Mine Mil! 
steigimo metais narių, apsigal 
voti, nors n nenoiomis, bet uai 
suoti už priešinga pusę, nckal 
bant apie tuos, kurie komunis 
tinę gerovę patyrė am savo 
kailio.

Aišku, kad darbininkai pa 
žinę kapitalizmo suktus veiks 
mus darbo masėms išnaudoti, 
pradeda pažinti ir jo kūdikio - 
- komunizmo, gražios propa 
gandos priedangoje, įuošia 
mas pinkles ir saugosi.

Rinkimus laimėjęs Don Gil 
les vietinės spaudos atstovui 
pareiškė-; — „Dabar laisvas ke 
has į Canadian Labour Cong 
ress ir be jokios Steelworkers 
unijos pagalbos“.

I. Kručas.
® St. Krivickas su žmona pra 
leidę ilgas atostogas Vokietijų 
je ir kitose valstybėse, paten 
kinti įspūdžiais, laimingai su 
grįžo ir pradėjo dirbti.
® Jonas Jakubonis išvyko į 
Ameriką, Rouhtster N. V. 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Liepos 1 d. išvyksta ir jo šei 
ma.
• „Draugas* gegužės 20 d. 
šeštadienio priede, kronikos 
skyriuje rašė: — A. Kusins 
kis 15 metų lietuviukas, muzi 
k oi festivalyje Windsor e, 
Ont., akordeonų klasėje laimė 
jo pirmą vietą, o — D. Remei 
kyte muzikos festivalyje Wmd 
sore, Ont laimėjo pirmą ir ant 
rą vietą piano trio ir duete. No 
risi pridėti, kad tie pasižymėję 
lietuviukai gyvena, Kanadoje, 
Sudbury, OnL mieste, nes ži 
nutėj jų gyvenamoji vieta ne 
buvo paskelbta.
9 Gintautui Kručui, Canadian 
Legion Centras Toronte, pa 
skyrė stipendiją į Sault Ste. 
Marie aviacijos mokyklą laKii 
nu - pilotu pasiruošti. 1b kr^io 
pštaus sveikatos patikrimmo 
gavo transporto ministerijos su 
tikimą lakūno laidimui gauti ir 
liepos 1 d. išvyksta į mokyklą.
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TOFL^NT Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKOS ERDVIŲ UŽ VALDYMO DEŠIMTMEČIO 

PLANAS

TAUTOS FONDO AUKOS
naudojamos lietuviškųjų radio 
valandėlių programų paruoši 
mui, Eltos biuletenio leidimui ir 
monitoringo- sistemos išlaiky 
mui.

Kiekvieną dieną Madrido, 
Romos ir Vatikano radio sto 
tys siunčia lietuvikas transliaci 
jas į pavergtą Lietuvą. Tai pla 
tus ir tikslus žinių perdavimas 
apie lietuvių gyvenimą Vaka 
ruošė ir supažindinimas su nū 
diene politine padėtimi; taip 
pat atitaisomos klaidinančios ir 
tendencingos bolševikines spau 
dos ir radio žinios. Ypač šiomis 
dienomis, kai politinė įtampa di 
dėja, visai suprantama, lietuvis 
kos transliacijos pavergtame 
krašte klausomos labjau negu 
bet kada.

Kitas svarbus darbas, kuris 
atliekamas TF lėšomis, tai EI 
los biuletenio leidimas lietu 
vių, italų, ispanų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Biuletenis tei 
kia naujausias žinias apie gyve 
nimą paveragtoje Lietuvoje ir 
lietuvišką veiklą laisvame pa 
šaulyje. Biuletenis siuntinėja 
mas lietuviškai ir svetimų kiaš 
tų spaudai, svetimų valstybių 
vyriausybėms, senatoriams, 
kongreso nariams, žinių agentu 
roms, šiaip suinteresuotoms įs 
taigoms ir aplamai Lietuvos

SPORTAS
Atkelta 

ja. Bet pirmenybėse ji neturi lai 
m ės.

— Jūsų nuomonė apie Sov. 
Sąjungos futbolą?

— Nieko ypatingo. Koman 
dos neturi vienodos mokyklos. 
Jos žaidžia skiitingu stilium ir 
technika.

— Ar Prancūzija pateks į 
Čilę?

— Į Čilę vyksta 16 valstybių, 
kurio sdabar žaidžia paskirose 
grupėse. Laimėtojai ir gaus ,,bi 
lėtus“ į Čilę. Mes esame kartu 
su Bulgarija ir Suomija. Jau iai 
mėjom prieš bulgarus, kurie yra 
stipresni už suomius. Tikėkime, 
kad Piancūzija vis tik vyks į 
pasaulio pirmenybes.

— Ką galėtumėte pažymėti 
apie šiemetinį Europos taurės 
laimėtoją Benficą Lisbon ko 
mandą?

— Barcelona turėjo laimėti 
tas rungtynes, nes žaidė žymiai 
geriau. Šias rungtynes pats ste 
bėjau Šveicarijoj ir mano many 
mu, ispanai buvo geresni, nors 
pralaimėjo 2:3.

— Kas bus šiemetinio 1 -ur 

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 atspausdintą 
vaistų katalogą Nr. 2. 

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir 4JI " J ličio L11 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 t

IOS Cannon St. E., Hamilton, Ont. TeL 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. KALOZA

pudeliams, kurie galėtų duoti 
tikslias žinias apie įvykius pa 
vergtame krašte ir lietuvius šia 
pus uždangos.

Trečias nemažiau svarbus 
darbas, remiamas TF aukų, yra 
monitoringo sistema — klauso 

ma Vilniaus radio, įrašoma į 
juostas ir perrašoma rašomo 
mis mašinėlėmis. Tokių pusi v 
pių kiekvieną dieną susidaro ik. 
poros tuzinų. Pagaminama 12 
nuorašų ir kasdien išsiunčiama 
lietuvių ir kitoms suinteresuo 
toms įstaigoms. Iš šių žinių ma 
tošį nuog atikrovė, kuria bolše 
vikai Lietuvoje sukūrė ir tebe 
kuria, matosi taip pat, ko bol 
ševikai siekia, kaip prievartauja 
mūsų žmones, kur jiems sekasi 
ir nesiseka.

Kada vyksta TF vajus, kiek 
vienas lietuvis turi pilną teisę 
žinoti, kuriam tikslui jo aukos 
naudojamos; o žinodamas ir įsi 
sąmoninęs, kaip svarbų ir reikš 
mingą lietuvišką darbą remia, 
visu lietuvišku pareigingumu ir 
dosnumu galės aukomis vajų 
paremti.

AUKOKIME
TAUTOS FONDUI, 
AUKOKIME VISI!

iš 6 psl.
de France laimėtojas?

— Iš anksto sunku pasakyti, 
tačiau man atrodo, kad indivi 
dualiai ir komandiškai turėtų 
laimėti prancūzai.

Kadangi komandos išbėgo į 
aikštę (R. Kopa dėl sužeistos 
kojos, Hamiltone negalėjo išeit' 
futbolo aikštę, o buvo tik žiūro 
ru), tad ir teko atsisveikinti su 
Prancūzijos rnktinės nariu, pa 
linkint jam sėkmės tolimesnia 
me sportiniame gyvenime.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Tarpmiestinės bokso rung 

tynės Varšuva — Vilnius baigė 
si lygiomis 5 :5.

— Vilniaus Spartakas praiai 
mėjo Maskvos Lokomotyvui 2: 
5. Vilniečiai savo grupėje yra 
paskutinėj vietoj, surinkę iš 9 
rungtynių tik 4 taškus ir įvarčių 
santykį 7:18 savo fltenaudai. Pa 
našioje padėtyje yra ir estai ant 
roję grupėje, teturėdami tiek 
pat taškų kaip ir mūsiškiai ir 
įvarčių santykį 8:17. Latviai su 
rinko 7 taškus.

— Lietuvos futbolo pirmeny

Erdvės užkariavimas yra šių 
laikų tikslas, kurio efektingu 
mas bandoma panaudoti kitam 
svarbiam tikslui — visrkiai kon 
kurencijai žemejė — politinei, 
ekonominei, ypač — pranašu 
mui, atseit — propagandai.

Rusija giriasi pralenkusi 
Ameriką bent erdvių užkariavi 
me. Tai dilgina amerikiečius, ku 
rie ir šioje, ne tiktai kitose ari 
lyse, tikrai gali būti pranašesni. 
Bet Amerika ligšiol nebuvo run 
tai susiiūpinusi erdvių įsisavini 
mu. Tai buvo greičiau palaidi 
bandymai, vykdomi partizaniš 
kai. Tačiau dabar, susirūpinus 
pačiam prezidentui, jau sudary 
tas dešimtmečio planas.

1961 m. pirmas amerikieč’o 
orbitinis lėkimas aplink Žemę. 
Paleidimas raketų Mėr.ulin. Ra 
ketos „Centaur“ išbandymas.

1962 m. raketos ,,Saturn” iš 
bandymas. Pasiuntimas raketų 
su instrumentais į Marsą ir Ve 
nerą.

1963 r. paleidimas astronomi 
nės observatorijos į žemės orbi 
tą. Erdvių laivo kelionė į Menu 
lį be žmogaus, su instrumentų 
kontrole iš žemės.

1964 m. erdvės laivas De 
žmonių apskris Mėnulį ir grįš į 
Žemę. Įvairūs instrumentai leis 
patirti beveik viską, kas dar 
apie Mėnulį nežinoma.

1965 — 1968 m. trys astro 
nautai „Appollo” erdvės laivu 
aplėks aplink Mėnulį ir grįš Že 
rnėn.

1970 — 1973 m. Apie tą lai 
ką bus jau galima žmogui nas> 
leisti į Mėnulį ir vėl savo pre 
monėmis grįžti į Žemę.

Tačiau, ar aišku, kas gi yra 
erdvė?—Tai milžiniški dangaus 
plotai, kurių ribos nežinomos. 
Joks mokslininkas ir joks kitoks 
raštas nenustatė, kur ji praside 
da ir kur ji baigiasi, arba ji iš 
viso be ribų, kas yra supranta 
ma moksliškai, budinant tą be 
galybę, bet kas žmogui yra sun 
kiai įsivaizduojama, nes ten, 
kui pasibaigia viena, turi prasi 
dėti kas nors kita, ir taip be 
galo.

bese, Mariampolė pralaimėjo 
Kretingai 4 :5, o Kauno Inkaras 
nugalėjo Šiaulių Statybininką 
5:0, Telšiai pas save turėjo „su 
pasuoti” Vilkaviškiui G :2.

SPORTAS LIETUVIŲ 
DIENOJ

Oficialiai pranešama, kad Lie 
tuvių Dienoj Montrealyje bus 
vyrų, moterų ir jaunių krepšį 
nis, vyrų stalo tenisas (vienetai 
ir dvejetai ir komandinės šach 
matų varžybos. Žaidynėse daly 
vauti pakviesti visi Kanados 
sporto klubai.

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

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

w——W* ns SM -M

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

Tel. EM 4 .394 EM 4 1J95. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Stieet,

Žemės erdve vadiname nuo 
tolius nuo Žemės į visas puses 
per milioną mylių, nes tokiame 
nuotolyje baigiasi Žemes trau 
ka. Bet augščiau kaip 400 my 
lių oro jau nėra, o 50 mylių 
augštyje lėktuvui skristi jau per 
retas oras ir lėktuvo negali išiai 
kyti.

Saulės trauka jaučiama nuo 
tolyje nuo Žemės apie 50 miliar 
rų mylių. Ir erdvė nuo vieno mi 
liono iki 50 miliardų mylių nuo 
Žemės vadinama Tarpplanetine 
erdve. Toliau nuo Žemes vra 
Tarpžvaigždinė erdvė. Ji neištir 
ta, nepasiekarha ir nežinoma.

RETOJO METALO 
ATEITIS

Skandis — labai retas meta 
Jas. Jo egzistavimą numatė dar 
D. Mendeljevas, Skandžio ran 
dama volframo, urano, alavo 
atliekose. Jis labai mažais kie 
kiais pradedamas gaminti JAV, 
VDR, Norvegijoje ii kai kur ki 
tur. Pavyzdžiui, viena JAV b- 
vė jo jau pagamino apie 0,1' kg, 
o Kanadoje 99 proc. grynumo 
naujojo metalo pagaminta apie 
1 kg. Retojo metalo gamybai 
sėkmingai ruošiamasi ir Čekoslo 
vakijoje.

Skandžio lyginamasis svoris 
beveik toks pat kaip aliuminio, 
bet jo lydymosi temperatūra be 
veik 2,5 kartus augštesne. Šį 
metalą numatoma panaudoti 
įvairių markių plieno, spaL'uo 
tųjų metalų, magnetinių me 
džiagų gamyboje, radiotechni 
koje, šviesos technikoje ir kt.

Jau dabar radioaktyvaus 
skandžio — 46 izotopo pagal 
ba Anglijoje ir Prancūzijoje ti 
riamas upių bei jūrų dumblo, 
smėlio ir klinčių judėjimas. Šis 
izotopas naudojamas naftos pra 
nronėje, medicinoje.

Nors skandis susektas dau 
giau kaip prieš 80 metų, bet jo 
pramoninei gamybai bei pritai 
kymui ateina eilė šiandieną.

100 TONŲ KRANAS
Anglijos firma ,,Baters bra 

zers ‘ sukonstravo du 100 t ja 
lingumo keliamuosius kranus 
su aliuminio strėlėmis. Abu j.e 
pastatyti- ant tų pačių bėgių. 
Juos panaudojus, galima pa 
kelti 200 t. krovinį. Kranų strė 
lės pagamintos iš aliuminio ir 
yra 53,3 m ilgio. Pagrindinį kė 
limo mechanizmą suka 115 A 
J galingumo elektros variklis. 
100 t krovinį jis kelia 3 m-miri 
greičiu.

KNYGUTĖ APIE KRETIN 
GOJĘ PALIKTUS RUSŲ

VAIKUS
Politinės ir mokslinės litera 

tūros leidykla Vilniuje išleido 
Stasio Arnašiaus parašytą 
knygutę „Motinos širdis”. To 
j e knygstėje pasakojama apie 
vokiečių paliktus Kretinioje ru 
sų vaikus, kurie buvo vežami 
iš Pskovo vaikų prieglaudos į 
Vakarus. Rusų vaikus priglau

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.

Filmų
BALLAD OF A SOLDIER

Tai yra rusų filmas. Filmas 
gerai paruoštas gabaus direkto 
riaus Grigori Chukhrai. Veika 
lo paprastumas ir filmo meniš 
kūmas stebėtinai neprisileidžia 
jokios sovietinės propagandos. 
Tačiau reikia pripažin i, kad ja 
me taip augštai iškelta jauno ru 
sų kareivio asmenybė ir kurna 
aiškumas, o taip pat ir visas be 
trykštąs pasigrožėjimo vertas 
romantiškumas tikrai nesiderina 
su šalta komunistine sistema.

Pasirinkta tema labai papras 
ta ir natūrali. Jaunas kareivi, 
fronto linijoje tankų apsuptas, 
iš baimės pradeda šaudyti ir ke 
lis tankus nušarvuoja. Genero 
las jį paskelbia herojum ii n ui 
apdovanoti garbės ženklu, ta 
čiau kareivis paprašo, kad jį 
verčiau leistų kelioms dienoms 
atostogų, nes jis norįs pamatyti 
savo motiną, našlė, ir užtaisyti 
prakiurusį namų stoią. Gene'-o 
las sutinka. Kareivis išvyksta ke 
lių dienų atostogų, lydimas į 
frontą traukiančių savo draugų 
žvilgsnių.

Įdomiausias jo kelionės įvy 
kis yra atsitiktinis susitikimas su 
paprasta, kuklia mergaite, kuri, 
kaip ir jis, mėgina visokiais bū 
dais keliauti karo suvaržytoje 
Rusijoje. Ypač gražiai ir idilis 
kai yra atvaizduotas jųdviejų 
susitikimas, trumpa draugystė ir 
neišvengiamas atsiskyrimas. Ne
kalta vienas kito meilė teatsi 
spindi tik ju akyse, tačiau jau 
čiama, kad ji gili ir nepamiršta 
ma. Kai po atsiskyrimo trauki 
nys kareivį neša per liekną bei 
žyną, jis pamato ją lyg gyvą. 
Tik dabar jis supranta, kiek gra 
žiu atsiminimų jam paliko toji 
neišreikšta ir neišvengiam.ai pra 
rasta meilė.

Jis pasiekia namus, tetureda 
mas tik kelias minutes laiko ap 
glėbti savo išsiilgusią ir verkian 
čią motiną. Tuoj turi vėl atsi 
sveikinti ir dingti dulkėtame 
vieškelyje, skubant j frontą.

Tai yra rusų kareivio - hero 
jaus baladė.

dė Kretingos ir apylinkes šei 
mos, kurios našlaičius užaugi 
no ir auklėjo. — Knygutė iš 
leista serijoje leidinių kuriais 
stengiamasi propaguoti „tautų 
draugystę” ir pan. Kitame lei 
dinyje „Tavo bendrametis“ ap 
rašoma artima vieno ruso 
draugystė su lietuviais jaunuo 
l’iaip. (Sovietiniai propagandi
ninkai tikisi tokiomis brosiūro 
mis kaip nors įdiegti smpati 
jas „vyresniajam broLui“. E.

Austin Wilis kino autorius, dalyvavęs Europoje filmų pa 
statyme, sugrįžęs Kanadon kalba per CBC iadio.

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%.
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.

menas
THE GREAT IMPOSTOR

Filme atvaizduoti keli epizo 
dai iš Amerikoje pagarsėjusio 
apsimetėlio („impersonato 
riaus“) Fred Demara gyveni 
mo. Jis jau nuo pat savo vaikys 
tės pasireiškė nereaiumu ir vis 
laikėsi nuomonės, kad, jei žmo 
gus nori kuo nors būti ir tam 
tikslui deda užtenkamai pastari 
gų, jis gali tai pasiekti. Jis ne 
baigė gimnazijos, nes galvojo, 
kad, pats vienas besimokyda 
mas, padarys greitesnę pažan 
gą. Bet vėliau, įstojus į kariuo 
menę, neturėjimas gimnazijos 
atestato jam sukliudė patekti į 
karo mokyklą. Jam buvo sun 
ku suprasti, dėl ko jo nepriėmė 
į karo mokyklą, nes reikiamus 
egzaminus jis išlaikė pirmu,jju. 
Čia jis ir pradeda savo karjerą, 
apsimesdamas įvairiais asmeni 
mis. Filme jis parodomas trapis 
tų vienuoliu, kalėjimo prižiurę 
lojo asistentu, Kanados laivyno 
daktaru ir mokyklos mokytoju.

Demara ne tik pagal savo įsi 
tikinimus gyvena, bet juos ir įro 
do, nes viską, ką tik jis apsiėmė, 
su dideliu pasisekimu atliko, 
nors ir neturėdamas diplomų.

CIMARRON
Čia yra parodytas tų dienų 

Amerikos vaizdas, kai valdžia 
duodavo didžiulius žemės plo 
tus apsigyventi pionieriams. 
Filmas yra įdomus ypač dėl to, 
kad jame stengtasi pagauti pio 
nierių dvasia. Dėmesys yra nu 
kreipiamas į žmones, kurie, ne 
bodami pionieriško gyvenimo 
sunkumų, keliaudavo į neapgj 
ventas vietas, plėsdami civiliza 
ciją ir kultūrą.

Filme yra atvaizduota vieno 
pionieriaus, laikraščio leidėjo 
(Glenn Ford) ir jo žmonos 
(Maria Schell) pergyvenimai 
toje aplinkoje.

THE MILLIONAIRESS
Šis filmas yra paruotšas pa 

gal G. B. Shaw satyrą apie mi 
lionierių „dinastiją“ ir jų nelai 
mes. Viena didžiausių jų nelai 
mių yra ta, kad už pinigą ne vi 
sada galima viską nupirkti. Jau 
na milionierė (Sophia Loren) 
nepatenkinta savo pinigų pirki 
ino galia. Ji stengiasi pavilioti 
neturtingą indą, daktarą, kuris 
ją intriguoja, nes jo nevilioja 
jos turtai. Čia susitinka materia 
lizmas su idealizmu ir pagaliau 
laimi jauna milionierė. Filmas 
vietomis juokingas, vietomis sar 
kastiškas, tačiau taip sumaišy 
tas, kad sunku suprasti. (11).
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HAAAISsLTOy
VAIKŲ PASIRODYMAS

v WINDSOR, Ont.
MIRĖ JONAS STARKUS.

Be knygos nėra kultūros

—šiupinys, buvo surengtas para 
pijos salėje specialaus komiteto, 
įsteigto pastatymui dar sį'rudenį 
,.Sniego karalaitės“. Deja, jo 
gražios pastangos ir tikslai ha 
miitoniečių nebuvo įvertinti, 
nes salėje susirinko tik apie 70 
žiūiovų. O šiupinys tikrai buvo 
vertas dėmesio, nes pasirodę vai 
kai iki 12 m. amžiaus, gražiai 
deklamavo, šoko, skambino. 
Reik .tikėtis, kad rudenį šis ma 
žųjų pasirodymas bus pakarto 
tas, pastiprinus reklamą, sutiau 
kiant daugiau žiūrovų.

Programoje pasirodė N. Jū 
raitytė (pranešėja, užpildžiusi 
pertraukas vaikiškais anekdo 
tais“), M. Klevaitė, R. Klevas, 
Gimžauskaitė, Budnikaitė, A. 
'edrimas, P. Bulionis, Sig. But 
evičiūtė, J. Jurgaitytė, G. Brei 

chmanaitė, I. Stanaityte, D. Ku 
dabaitė, J. Panavaitė, N. Petru 
naitė, B. Aušrotaitė, S. Šopytė, 
V. Vaitonytė.

Atskirai rėkia paminėti ta pa 
čia proga suruoštą vaikų iki 12 
m. amž. piešinių parodą. Buvo 
išstatyti 36 piešiniai, kurių ge 
riausi buvo premijuoti. Ir taip, 
4—5 m. amž. grupėje, pirmoji 
premija teko I. Kudabaitei už 
piešinį „Gėlės prie mano lan 
go". Jonė Panavaitė buvo apdo 
vanota 6—8 m. amž. grupėje už 
piešinį „Klasės gėlė” ir 9—12 
m. grupėje pirmoji premija pa 
kirta M. Repšytei (9 m. amž.) 
1 „Elfų šokį“ ir antroji J. Kai 

mantavičiui (10 m.) už piešinį 
„Pilis ir karžygiai“. Komisijos 
naiio dail. K. Žilinsko tvirtini 
mu, parodoj kelių vaikų pavei 
kslai rodė jų talentą šiai meno 
sričiai.

ŠYKŠTUOLIS HAMILTONO 
SCENOJ.

Prieš dvidešimt penkis me 
tus, Vilniaus lenkų dramos te.it 
re teko matyti J. Molljero „Šy 
kštuolį“. Be abejo, negalima to 
pastatymo lyginti prie Hamilto 
no Aukuro (ten — profesiona 
lai, čia — tik mėgėjai!), tačiau 
birželio 4 d. hamiltoniečių piem 
jera jau prašoko mėgėjų ribas, 
ką pilnai pripažino beveik 3^0 
žiūrovų, garsiais katučiais paly 
deję po 5-kių veiksmų į sceną 
susirinkusius aktorius ir režisorė 
E. Dauguvietytę - Kudabienę, 
įteikdami gėlių ir pasveikinda 
mi: VAV parapijos vardu kun. 
dr. J. Tadarauskas, L. B-nės 
valdybos — A. Mikalauskas, 
Tautinių šokių — I. Grab<.saite, 
sporto klubo — N. Stanaityte.

Įdomu, kodėl Aukuio „spiri 
tus movens“ E. Dauguvietytė 
pasirinko prancūzų klasiškos ko 
medijos kūrėją J. Molljerą. 
''ik jo veikalai, rašyti scptynio 
ūktam amž., savo rėmais šian 
dieniniam gyvenimui yra ma 
žai suprantami. Taip, aplinkų 
ma pasikeitė, tačiau žmogus su 
savo ydom, ir silpnybėm, pair 
ko „ištikimas“ ir šių laikų gy

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.

j 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. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais į vai. — 8 vai. vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 j
?■...............      m........ .

venimui. Ir šiandien sutinka 
me Tartiufų, Don Žuanų, Mi 
zailtropų ir Šykštuolių. Be abe 
jo, J. Molljeras nebandė būti 
tų ydų „gydytoju”. Jis norėjo 
iš jų pasijuokti, iškelti viešu 
mon. Ir taip, šiame veikale 
Harpagon (A. Stasevičius) yra 
garsus apylinkėj savo šykštu 
mu, įžiūrėdamas ir įtardamas 
beveik kiekvieną jo namiškį, 
turto vogimą, saugodamas pi 
mgų dėžutę, kaip „savo akį”. 
Ir A. Stasevičius, po profesio 
nalės aktorės E. Dauguviety 
tės, yra stipriausia Aukuro pa 
jėga, išpildęs puikiai savo rolę, 
ypač dramatinėse vietose, su 
keldamas net „pasigailėjimą” 
pačių žiūrovų tarpe. Pirmą kar 
tą scenoj pamatėm B. Juodelę 
(C lean te, Harpagon sūnus), 
R. Kontenį (Valere) ir V. Sa 
likij (Anselmas). Pirmąjam 
gal daugiau reikėjo parodyti 
prancūziško grakštumo, pran 
cūziškų manierų, R. Konte 
niui ir V. Salikliui — stiprės 
nes ir aiškesnės kalbos. Tačiau 
„naujokai“ nė kiek savo vaidy 
ba neatsiliko nuo kitų aukuro 
kolektyvo narių: L. Virbickai 
tės (Eliza), S. Mariinkutės 
(Marijana), A. Ulbino (Ja 
cob), G. Vindašiaus (Lafla 
sche), A. Kaušpedos (Brinda 
voine), K. Bungardos (Si 
mon) E. Petrušaičio (komisą 
ras), A. Matulienės (Frozina). 
Pastaroji buvo šio veikalo de 
koratorė ir vertėja į lietuvių 
kalbą, parodydama, nežiūrint 
aiškiai matomo nuovargio .'de 
koracijų statymas nuo pat sek 
madienio ryto!) stiprų talentą.

Rež. E. Dauguvietytei vertė 
jo kai kurias frazes, kai kurias 
vietas iš veikalo išmesti, su 
trumpinant jį iš keturių valan 
dų bent iki trijų, lygia’ kaip ir 
siaurinant pačios scenos dydį.

Reikia tikėtis, kad numato 
moms gastrolėms į kitas kolo 
nijas, šios mažos klaidelės bus 
ištaisytos ir Hamiltono Auku 
ro pasirodymai visur šiltai pu 
imti, įvertinant aktorių - mėgė 
jų pastangas, sunkiame trem 
ties scenos darbe.

O kad hamiltoniečiai paje 
gia kiekvienais metais pasiro 
dyti keliom prempeiom—nuo 
pelnas yra režisorės E. Daugu 
vietytės, šiemet švenčiančios 
dvidešimtmetį gražaus scenoi 
darbo. Tai graži sukaktis, nu 
matoma atžymėti rudenį nauja 
piemjera, vaidinant jau pačiai 
jubiliatei.

Laukiame!
K. B.

BANKELIS „TALKA” 
GEGUŽĖS MĖN.

baigė pasiekdamas 366,245.98 
dol. balansą. Palyginus su pra 
eitais metais tuo pačiu laiku, 
balansas paaugo 108,700 dol. 
Narių skaičius 524, iš kurių 73 
depozitoriai ir 193 skolininkai. 
Augimas vyksta pastoviai ir na 
rių Šerai visą laiką dėdėja. 
Šiuo metu turima šėrų 330,788. 
57 dol., depozitų 21,813.05 
doi. Išskolinta nariams asmenį 
nių paskolų 207,515.99 dol. ir 
pnmųjų morgičių paskolų 89, 
596.17 dol., tai iš viso 297,112. 
16 dol. Kasoje pinigais, kurie 
laikomi banke, yra 30,597.59 
dol. ir deponuota Ontario Cre 
dit Union League Toronte 37, 
458.45 dol. Gautas pelnas už 
šių metų penkis mėn. 6,041.32 
dol.

Kredito Komitetas per gegu 
zes mėn. leido išduoti naujų 
paskolų 7 nariams 11,500 dol. 
sumai. Per gegužės mėn. įstojo

Birželio 1 d. mirė 73 metų 
amžiaus senosios imigracijos 
lietuvis Jonas Starkus. Velk, 
ms buvo kilęs nuo Virbalio, 
Vilkaviškio apskr. Anksčiau 
buvo emigravęs į Jungtines 
Amferikos Valstybes, gyveno 
Bostone. Vėliau grįžo Lietu 
von, pirko ūkį ir bandė ūkinin 
kauti. 1920 metais emigravo 
Kanadon, apsigyveno Windso 
re. Dirbo Ford Motor kompa 
nijoje. Paskutiniu laiku gyve 
no iš pensijos. Liko nuliūdime 
dukterys Adelė ir Dana (ište 
kėjusios) ir sūnus Tadas. Palai 
dotas birželio 5 d. Heavenly 
Rest kapinėse su visomis R. ka 
talikų apeigomis, iš Šv. Rožan 
čiaus bažnyčios. Velionies žmo 
na Elena yra miiusi 1958 me 
tais. Gyveno 1088 Hickory 
Rd. Windsore visus 32 metus.

RADIO KLUBO 
PUSVALANDIS, 

yra girdimas kiekvieną sek na 
dienį, banga 1440 iš WCHB

LIETUVIAI VEIKIA VIS...
Atkelta iš 2-ro psl.

čiams velykinės dovanėles. Šve 
ntei suruošti buvo išleista apie 
200 bolivarų, kuriuos suaukojo 
vaikučių tėveliai, 50-čiai vaikų.

VLNECUELOS APYLiNKĖS 
ŽINIOS

Visuot. metiniame sus-me iš 
rinkta nauja ap. v-ba, kuri pasi 
skirstė pareigomis: pirm. V. 
Venckus, vicep. V. Ramanaus 
kas, sekr. Z. Garšva, ižd J. Za 
vadzkas, narė R. Jablonskaitė.

Mirties Kasos ižd. L. Tama 
šauskas, pranešė, kad iki šiol 
Mirties kasai priklausė 77 na 
riai. Šiandieną narių yra jau 
100. L. Tamašauskas kvietė dar 
neįsirašiusius prisidėti prie šio 
tikrai gražaus savišalpos viene 
to.

• Dr. A. Delertas jau ilgesnį lai 
ką dirbo kaipo veterinarijos gy 
dytojas „Agricultūra y Cria“ mi 
materijos Maracaibo skyriuje.

• M. Delertienė tarnauja uni 
versiteto klinikoje kaipo grupės 
vyi. gailestngoji sesuo.

Australija.
NAUJOS VALDYBOS 

DEKLARACIJA
Naujai išrinktoji Adelaidės 

lietuvių bendruomenės apylin 
kės valdyba stato sau uždavi 
niu vykdyti A L. B. statuto 
numatytas r iš tradicijų kylan 
čias pareigas, kviečia visus tau 
tiečįus bendradarbiauti tikslu 
išląįkyti Vienybę, lietuvių ir 
Lietuvos vardo orumą mūsų ir 
ateinančiai kartai

Amerikos J. V.
KAS JAV AUKLĖJO 

LIETUVIUS
Minint 100 metų nuo Dr. Jo 

no Šliūpo gimimo, inž. Pijus 
Žiūrys „Dirvoje“ sako;

„Aš kaipo vienas iš tūkstan 
čių Amerikos lietuvių, kurie iš 
mokom savo tėvynę geibti, my 
lėti ir aukoti visą savo gyveni 
mą jos naudai, turiu liudyti, 
kad tai išmokom iš Kudiikos 
raštų ir kitų leidinių, išleistų 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos, su 
kurtos Dr. Jono Šliūpo ir kitų, 
išmokom veikti klausydami jo 
prakalbų ir skaitydami širstus 
jo straipsnių ir knygų apie ,ė 
vynę ir jos teises, jos praeities 
garbę ir nuopelnus. Dr. J. Šliū 
po, to didžiojo lietuvio nuo

14 naujų narių, iš kurių tarpo 
8 nariai vaikai ir jaunimas, 2 
nariai pasitraukė iš bankelio ir 
mirė gegužės 9 d. Antanas Šeš 
tokas.

Valdyba turėjo mėnesinį po 
sėdį birželio 8 d., kuriame pri 
imtas balansas, apsvarstyti ei 
liniai reikalai, paskirta šešta 
dienio mokyklai mokslo metų 
užbaigos proga 30 dol. Konsta 
tuotas operacijų padidėjimas, 
bet dar ne tiek, kiek galėtų įve 
dus čekių sistemą kaip ir vi 
suose bankuose.

Bus daugiau. 

stoties. Birželio ir liepos mėn. 
programos laikas yra nuo 7 v. 
45 min. iki 8 vai. 15 min. va 
karo. Puiki lietuviška progra 
ma, paruošta Jono Kriščiūno 
yra maloni pasiklausyti.

GEGUŽINĖ
ruošiama Detroito Šaulių kuo 
pos, š. m. mirželio 24 d. Beach 
nut Grove sode, žada būti ir 
maloni ir linksma. Loterijoje 
greta kitų vertingų fantų bus 
galima laimėti teisę praleisti sa 
vaitę laiko „Nidos" vasarvietė 
je, o jei ta laimė nusišypsos 
viengungiui, tai dar ir maistu 
vasarvietėje visą savaitę bus 
aprūpintas. Ruošiama aklo 
riaus Justo Pusdešrio progra 
iria, tradicinis Joninių -aužas ir 
kiti piknikiniai įvairumai. Bus 
bufetas. Šokiams gros Wind 
soriečių orkestras. Praūžia 12 
vai. dienos. Rengėjai kviečia 
Wir.dsoro ir apylinkių lietu 
vius atsilankyti. P. J.

pelnai lietuvių tautai ir valsty 
bei, slenkant metams į praeit}, 
vis labjau ir labjau kyla“.

Argentina.
„LAIKO” SPAUSTUVĖ

kuri laikinai yra patalpinta 
Aušros Vartų klebonijos patai 
pose, užima beveik visą žemu 
tinį augštą, nepaliekant vietos 
susirinkmams ir svečių reika 
lams. Buvo jau seniai galvoja 
ma pradėti statyti naują spaus 
tuvę, bet liko atidėta, vis atsi 
žvelgiant į kitus lietuviškus rei 
kalus, kurie buvo užimti, pav. 
Lietuvių Centro namų statyba. 
Dabar manoma, kad bus gali 
ma šį lietuvišką darbą pradėti 
pasitikint, jog Argentinos lie 
tuviai savo aukomis parems, 
kad šis darbas būtų galimas 
visų bendrom jėgom realizuo 
ti.

RUOŠIASI IŠLEISTI 1LIUS 
TRUOTĄ LEIDINĮ

Rosario Liet. B-nės Vaidy 
ba ruošia išleisti paveiksluotą 
leidinėlį, pavadintą: „Lietuvių 
Veikla Argentinoje“. Leidinė 
liui reikalinga įvairi medžiaga 
iŠ lietuvių draugijų ir pavienių 
lietuvių gyvenimo; fotografė 

jos iš sporto, meno sričių, iš su 
važiavimų, iš šeimų švenčių, 
iŠ lietuviškų įmonių. Kartu prie 
fotografijų pridėtini trumpesni 
ar ilgesni aprašymai, kad būtų 
galima paradyti, ką lietuviai 
Argentinoje yra nuveikę, ką 
veikia ir ko yra atsiekę savo 
darbštumu ir susiklausymu.

Vokietija.
PABĖGĖLIŲ RANKŲ 

DARBŲ PARODA
Nutarta surengti rugsėjo mė 

nesį Muenchene. Parodos tiks 
las yra supažindinti ir suįdo 
minti vokiečių ir amerikiečių 
publiką su pabėgėlių rankų 
darbų gaminiais — tautiniais 
mezginiais, juostomis (labjau 
šiai skirtomis knygoms perskir 
ti), medžio drožiniais, odos 
dirbiniais ir tt. ir rasti tiems dir 
biniam rinkų.

AUKOKIME 
TAUTOS FONDUI, 
AUKOKIME VISI!

PADĖKOS
PADĖKA Iš DELHI APYL. 
ST. CATHAR1NIEČIAMS.

Aš ir mano šeima reiškiame 
viešą padėką per šį laikraštį, 
tiem mano draugam ir bendra 
darbiam, kurie prisidėjo prie 
taip gražiai suruoštų išleistuvių, 
vaišių. Mums buvo labai didelė 
staigmena, kurios mes nebuvo 
me užsipelnę. Tą dieną mes pa 
jutome, kaip gaila yra palikti 
Niagaros pusiasalį, kuriame už 
augo mūsų vaikai ir praleidom 
keletą gražių metų.

Tik man tikrai yra nemalonu, 
bet turiu pasisakyti, kad negai 
la mums palikti tai tą Basarabą, 
kuris tik rūpinasi savo asmeni 
niais finansiniais reikalais ir 
griauna, kas buvo mūsų lietuvių 
padaryta per ilgą laiką.

Man ir mano žmonai Idai 
(kuri yra Kanados lietuvaitė) 
labai malonu buvo matyti kad 
yra St. Catharines lietuviškai su 
sipratusių tautiečių, kurie nepra 
leidžia jokios šventės, arba tau 
tinio minėjimo, ar pagerbti k.tą 
savo tautietį, o labai dažnai pa 
miršta apie savo nuopelnus 1 at 
mes turime prisipažinta, kad 
mes tokios mažos tautos kultu 
rmgos, kaip lietuvių, išblaškyti 
taip toli nuo savo pavergtos tė 
vynės, atsivežėm savo papro 
čius ir prisiminimus, į tą platu ir 
garbingą klastą — Kanadą.

Už tai mes širdingiausia ačiū 
siunčiame Vilniaus krašto Lietu 
vių Sąjungos p-ui S. U. ir Sąjui. 
gos sekr. Diliui, Susivienijimo 
Lietuvių Amer. 278 St. Cathari 
nes kuop. fin. sekr. p-ui Polgri 
mui ir sekr. Girevičiui, Lietuvos 
karių Sąjungos „Ramovė ‘ p- 
kui Jonui Grigui, kuris taip pu' 
kiai pravedė visas vaisęs, užde

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

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

Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
STATANT. Atsiminimai....................................................$5.00

A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės...................................$3.00
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 Į 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. SILIJA. Romanas........... .......................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES..............................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS.....................■........... 3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Dr. V. Pieteris. ALGIMANTAS I ir II tomai po •............ 2.’>0
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS......................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA..............1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po .......................... $3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . . • $6.00
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 ............................$ L00
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI........................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................... $3.75
Kazys JaLubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas................................... $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas...................... $ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $ 3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $2.00
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gandrimas. 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, ANGLIAKASIŲ 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 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................••............. 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 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.

damas mums bausmes kai tik bu 
vome atsilikę nuo maisto ar gė 
rimo, tas turėjo padainuoti ar 
kaip kitaip savo bausmę atlikai.

Negalim pamiršti nepadėkoję 
ir šeimininkėm, kurios taip pu, 
kiai pasirūpino maistu, ir patai 
navo visą vakarą, tat ačiū labai 
p-ai Marytei Grigienei, p-ai Že 
maitienei, p-ai *Langienci, Sesti 
tei Rytai ir niekuomet nepails 
tančiai Mamytei.

Dėkojam taip 1 ai ir p-ms Ša 
jaukams už prisidėjimą ir už 
gražią prakalbą, p-am batkam. 
Polgriinam, Langam, S vežam 
Žemaičiam, Brownell, Vaitkui, 
Stundžiai, Kalainui, Grigam, (JI 
binam ir tiem, kurių pavardžių 
nesuminėjome dėl tam tikrų 
priežasčių, bet aš žinau, kad esą 
te prisidėję prie tokios puikios 
dovanos, kuri mums jus, mieli 
bičiuliai, visuomet primins. 
L.iucius, Ida, Ritutė ir Liuciukas

Ulbinai.
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PRELATAS PRANCIŠKUS JURAS PAŠVENTINO 

LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ, 
pastatytą vienuolyno aikštėje.

Žymusis JAV lietuv:ų veikė 
jas, lietuviškosios spaudos me 
cenatas, mecenatas ir kitų lieta 
viškųjų darbų ir sumanymų, sį 
savaitgalį viešėjęs Montrealy 
je, AV parapijoje, sekmadienį 
atlaikė AV bažnyčioje sumą, 
pasakė montrealiečiams gražų 
pamokslą ir po sumos NPM se
selių vienuolyno aikštėje pa 
šventino, pagal architekto V. 
Zubo projektą, Jono Dalmon 
lo padarytą lietuvišką kryžių- 
-koplytėlę.

Iškilminga eisena iš AV baž 
jiyčios nuėjus prie kryžiaus, 
prelatas Pr. Juras, prieš pa 
Šventindamas, kryžių apibūdi 
no, suminėdamas laikus, kada 
ir kokia forma jis bu. o daro 
mas, kokiam tikslui naudoja 
mas ir tt. Kai dabar Lietuvoje 
kryžiai, esą pakelėmis ir bend 
iai visur yra naikinami, prela 
tas sakė, kad šis kryžius lieUi 
•vuims visada primins rūpinto 
jėlių Lietuvą. Iškilmės rengėjų 
vardu, Pr. Rudinskas dėkoda 
mas Prelatui už atvykimą, už 
pašventinimą kryžiaus ir už 
gražius linkėjimus Montrealio 
lietuvių kolonijai, priminė sese 
lių darbo svarbumą ir visus pa 
kvietė vaišių.

Į vaišes susirinko pilna sale 
montrealiečių. Vaišes vedė P». 
Rudinskas. Jis priminė, kad 
,Prel. Pranciškui Jurui yra su 
ėję 70 metų amžiaus ir tokiu 
būdu Montrealis, tur būt, pir 
masis mini garbingojo Prelato 
sukaktuves. Pr. Rudinskas tru 

mpat suminėjo Prelato dai* 
bus: 36 jo kaštais išleistas kny 
gas, vaikų laikraščio „Eglutė“ 
leidimą, seselių globą ir ktius jo 
patriotinius, krikščioniškus ir 
labdaros darbus ir pakvietė vi 
sus Jubiliatui 
šių metų.

Po to dar 
Kulbis, KLB 
Št. Kęsgailą, 
delis. Prelatas kalbėjo dviem 
atvejais ir plačiai pasisakė apie 
save, NPM seseles vienuoles, 
tarnybą Dievui, artimu; ir lietu 
vybei. Prelatas kvietė montrea 
liečius padėti NPM seselėms, 
nes jų darbas yra didžiai nau 
dingas.

Į visas kalbas, apie vienuo 
lijos darbą ir dienos iškilmę

sugiedoti Ilgiau

kalbėjo kun. S. 
Kr. v-bos pirm. 
NL red. J. Kar

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

plačiai pasisakė Vyresnioji se 
selė Augusta, drauge padėko 
jusi parengimo šeimininkėms. 
Iškilmė, esant gražiai dienai, 
buvo tikrai graži.

NEUŽMIRŠKIME JONINIŲ, 
kurios, kaip ir kasmet, vyksta 
Aušros Vartų salėje. Šiemet 
Joninės paįvairinamos parapi 
jos choro duodama programa. 
Visi Jonai, priešakyje su kle 
bonu Jonu Boievičium, bus pa 
sveikinti. Visi tautiečiai kvie 
čiami dalyvauta Pelnas eina A 
V bažnyčiai.

© Povilo Rutkausko šeima tie 
tjjį sūnų pakrikštijo praeitą sa 
vailgalį Ričardo, Stanislovo ir 
Jono vardais. Krikšto tėvais 
buvo Giedre Masevičiūtė ir 
Antanas Vaupšas.

© F. čečkus su Ponia iš Dėt 
ronto lankėsi Montrealyje, vie 
šėjo pas pp. Bulotus :r lankėti 
NL redakcijoje.
© Antanas Laučius viešėje 
Montrealyje, lankydamasis 
Sudbury, Ont.

STALINO DARBAI 
MONTREALYJE

Sovietijos sąmokslininkai, 
Vokietijos naciai su savo vadu 
Hitleriu Montrealyje rodomi 
„Mein Kampf“ filme. Kaip ži 
noma. Sovietų Rusijai susita 
rus su nacių Vokietija ir Hitle 
riui su Stalinu pasirašius diau 
gingumo ir savitarpinės pagal 
bos sutartį, buvo pradėtas Ant 
rasis Pasaulinis karas, kurio 
pasekmėje, Vakarams visiškai 
nesioiientuojant šių abiejų to 
falinių valstybių kėsluose ir už 
mačiose, buvo karo laimėtojų 
pralaimėtas karas, o šio pasek 
mėje neteko nepriklausomybes 
ir Lietuva. Filmas ypač pabre 
žia Stalino draugo — Hitlerio 
asmenį. Kadangi bolševikų su 
sitarimo su naciais pasekmėje 
prasidėjo karas, kurio metu iš 
kilo ir Eichmanas, kaip viena 
dalis piktadarybių, kurias pa 
gimdė Rusijos sąmokslas su 
Vokietija, tai žydų išžudymo 
priežastis didele dalimi vra ki 
lusi iš Rusijos ir nacių draugų 
ir sąmokslininkų — bolševikų 
komunistų bendradarbiavimo 
ir jų draugystės.

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

HU 1-8437

iŠ

Visi maloniai kviečiami atsilankyti š. m. birželio 24 <1. 
į Montrealio Katalikių Moterų rengiamą

Joninių Vakarienę
Bus gera programa, kurią išpildys 

Aušros Vartų Parapijos choras, 
ved. muz. Ambrozaičio, 

puiki vakarienė, loterija, gausus bufetas ir šokiai, 
grojant geram orkestrui.

Savo atsilankymu pagerbsite gerbiamą parapijos Kleboną 
ir visus Jonus.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos bažnyčios dažymo 
remonto reikalams jau at

Pradžia 7 vai. v.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Kelionė į šventvietę St. Anne 
de Beaupre buvo labai sekmin

TORONTO ŠAULIŲ 
JONINĖS

paskirtos liepos 1 d. Spring 
huist vasarvietėje Šv. Jono pa 
rapijos patalpose. Bus, be Ko 
kita, šaudymo konkuisas.
ANGŠTUOS1US MOKSLUS 

TORONTO 
UNIVERSITETE

šiemet baigė šie lietuviai: Aldo 
na Pundžiūtė — farmacijos fa 
kukėtą, Vida Jurgulytė — bi 
bliotekos specialybę, V asars 
Bersenas — inžineriją ir Julius 
Jankauskas 
kukėtą.

fa

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

7—9 p. m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

; DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAL1SKA 

1396 St. Catherine St. W.
(prie Bishop).

Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel. DO 6-0682

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
I Suite 901 

UN 1-8933

ir
siuntė savo auką: J. ir O. Dau ga. Dalyvavo 4 j asmuo. Kelio 
deriai — 10 dol.; C. Constan 
tin __ 10 dol.; Di. J. ir D. Ma
liškai — 50 dol.; E. ir K. Vai 
čekauskai — 25 dol.; Elena Ži 
baite — 20 dil. J Petronėlė Čer 
nienė — 10 dol.; Dr. Jadvyga 
Rimšaitė, Ottawa, 30 dol.; K. 
okubauskienė — 15 dol.; Dai 
gienė — 5 dol.; J. ir M. Lėk 
niekai — 20 dol. ir V. Bužo 
šeima 10 dol.

Stovykla berniukams, kaip 
ir kiekvienais metais, Montre 
alio mokyklų komisija ruošia 
berniukams 
čiams. Stovyklos kapelionu pa 
kviestas T ev. St. Kulbis, S. J. 
Stovykla prasidės birželio 26 
dieną ir baigsis liepos 10 eile 
ną. Stovyklon priimami berniu 
kai 11—17 metų amžiaus. Kai 
na — 1 dol. dienai. Šios sto 
vykios reikalais prašome kreip 
tis į Tėvą Kulbį.

Klebonas Tėv. J. Borevi 
čius, S. J. išvyko jaunojo lietu 
vio jėzuito, Algimanto Kezio. 
S. J., primicijon, į Brooklyn. 
Montrealin griš birželio 21 
ną. (AV).

PASIŽYMĖJĘ 
MOKSLEIVIAI

Visų Montrealio high i 
oi metiniai duomenys dar nepa 
skelbti, bet jau yra žinoma, 
kad Emilius Knystautas high 
school prie Loyola College pa 
baigė pirmuoju ir gavo sidabro 
medalį. Taipgi ir Eimutis Teku 
tis pirmuoju pabaigė Leroux 
High School. Ši mokykla 
►praktikuoja medalių, bet 
jam priklausytų medalis.

Labai gerai high school 
baigė ir A. Rudinskas. 
© Gerulis Simas, kelis metus 
sirgęs ir ilgai gydęsis, pasvei 
ko ir apsilankė NL redakcijo 
j e.

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

2415 Park Row East N. D. G. 
Reikalingas 5-kių kambarių 
dupleksas vakarfinėje Verdu 
no dalyje.

Ville Lasalle, 4 apšildomi bu 
tai, po 4 ir 5 kamb., garažas, 
3 įrengti kambariai rūsyje. Pa 
jamos $4,740. Įmok. $15.000.

nė atlikta autobusu. ŠventMe 
tėję buvo atlaikytos pamaldos 
Grįžtant aplankytas Quebec ir 
kilos vietos. Diena buvo graži, 
todėl kelionė buvo maloni. Jai 
vadovavo kun. dr. F. Jucev; 
čius.
Rinkliava sekmadienį davė 
112

neokanadi e
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Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

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

VI 2-9958 NOTARAS

Miniuniuii»tnu»»i»nnt:ntt»»:n

Dr.E.Andr ukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

215 St. James West,
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

dol.
MONTREALIEČIAI 

DALYVAVO 
CLEVELANDE

Ohio, kur įvyko Dr. A. Matu 
lionio sutuoktuvės su p. Mulio 
lyte — S. Pakulytė (pamergė) 
ir 
vės

pp? Ramanauskai. Vestu 
buvo šaunios.

DAILININKUI
R. BUKAUSKUI 

nuoširdžiai dėkoja šeštosios 
laidos Augštesniųjų Lituanisti 
nių kursų abiturientai už me 
nišką adresą, kuris buvo įteik 
tas kursų mokytojams, atsisvei 
Įeinant su šia mokykla.

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

Visos kitos valandos pasilie 
ka tos pačios, kaip nurodyta 
nuolatiniame skelbime (8 psi. >

KULINARIJOS KURSŲ 
užbaigimo nuotraukas 

galima užsisakyti pas M. N. 
Pr. Seseles ateinantį sekma 

dienį (po pamaldų;.
9 Aldona Pundžiūtė, šiemet 
baigusi Toionlo universiteto 
farmacijos fakultetą, lankosi 
Montrealyje, vieši pas pp. 
rius ir kitus bičiulius. P. 
džiūtė dalyvavo ir NPM 
lių kryžiaus pašventinimo 
mėje. (Jos atvaizdas bus 
NL nr.).
<9 P. Pranckevičius iš Sudbu 
ry, atostogaudamas, lankėsi 
Montrealyje.
© Adakauskas Juozas tiria svei 
kalą General ligoninėje.
• F. Kušleika susituokė su ang 
lų tautybės mergina.
© Pp. Krausų šeima šeštadienį 
iškilmingai atšventė vedybi 
nių sukaktuvių dešimtmetį. Da 
lyvavo būrys artimųjų, soieai 
zantams linkėjusių ilgiausiu 
metų.

Gau 
Pun 
Sese 
iškil 
sek.

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 „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas 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

JAUNIMO KONCERTAS
Šeštadienį AV salėje įvyko 

jaunimo koncertas, nes jo da 
lyviai buvo mūsų muzikia.s at 
žalynas.

Mokytoja, op. sol. E. Kar 
delienė, kaip paprastai, piima 
pasveikino susirinkusius i kon 
certą ir padėkojo už atsilanky 
mą bei dėmesį jaunimui. Po to 
papasakojo apie besibaigian 

čius mokslo metus ir apibūdi 
no naujus, šiais mokslo metais 
pradėjusius mokytis bei jau 
tęsiančius kelis metus mokslą. 
Koncerte dalyvavo solistės dai 
nininkės ir pianistės bei pinais 
tai. Mokytoja apgailestavo, 
kad viena daugiausia pažengu 
šiųjų mokinių, Nijolė Jauniūtė, 
yra susirgusi ir negali dalyvau

Po to sekė koncertas, užtru 
kęs apie pustrečios valandos. 
Apie koncertą žada būti para 
šyla sekančiame NL nr. Bet jis 
praėjo labai gražiai ir sekmin 
gai.

Studijos vedėja plačiau api 
budino baigiančią Jonę Pau

Vokietijoje 
bet buv. > 

mokytis dainavimo, 
kad gyve

GAISRAS LENKTYNINIŲ 
ARKLIŲ ARKLIDĖSE 
Prie Bayview staigiai sude 

gė lenktyninių arklių tvartai ir 
juose 30 geriausių arklių, kurių 
tarpe ir olimpinių lenktinių 
pirmūnas „Jorrocks“. Pasisekė 
išgelbėti tiktai 20 arkli.ų kurių 
tarpe ir kino žvaigždės Loilo 
brygidos arklys „Roma".
GRĄŽINAMI TF SĄRAŠAI

1 aulos Fondo vajus vyk 
domas plačiu mastu po visą 
Metropolitain Torontą. Aplan 
komi visi mūsų tautiečiai, ir 
tie, kurie gyvena šiaurinėje ir 
rytinėje miesto dalyje. Pas 
kuriuos lietuvius tenka net 
lioliką mylių keliauti.

Jau pradeda grįžti 1F va 
jaus duomenys. Pirmieji sąra 
šai grąžinti pp. Ramanausku 
nes ir Urbonavičiaus, aukų su 
rinkta 65 dol. Taip pat sąra 
šus grąžino ir p. Vaidotas su 
112 dol. aukomis. Tai labai 
džiugios žinios, tenka laukti n 
daugiau panašių naujienų iš 
TF bičiulių. Pasibaigus vajui, 
spaudoje tilps platus praneši 
mas. V-ba.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI 

dešimtmečio

kai 
ke

mineji
dieną, 
specia

nutarė 
suruošti spalio 21 
datai bus išleistas 
leidinys, kuriame Lūs na
čarteris ir dailininkų sąra

mą
Tai 
lūs 
mų 
šas.
• Lietuvių Namų šėrus naujr
Įsigijo M. Šenferienė. Br. Č. 
paltis ir H. Šatkus.
© Susituokė Saulius Macijaus 
kas su Julija Galinytė.

liūtę, kuri dar 
esant į ją kieipėsi, 
perjauna 
Dabar, pasitaikius, 
nam drauge Montiealy, J. 
Pauliūtė Įvykdė savo norą ir i 
šešerius metus mokėsi. Įver 
tindama J. Pauliūtės pasiryžt 
mą ir mokslą nelengvomis sąly 
gomis, E. Kardelienė ją įver 
tino, kaip gražaus tembro, pit 
no diapozono lyrinį sopraną, 
kuris yra operinio masto ir pa 
reiškė nuomonę, kad tai yra 
Dievo duota dovana, kuri ne 
visiems yra duodama ir todėl 
yra labai vertinga. Šio turinio 
jaunai solistei išduotas ir pažy 
mejimas.

Pasibaigus koncertui, moky 
toją gražiai pasveikino KLB 
Montrealio Seimelio prezidiu 
mo vicepirm. Juozas Lukošcvi 
čius su Kultūros Fondo Įgal. 
J. Rimkevičiene ir mokinių tė 
vų vardu A V mokyklos vedė 
jas A. Blauzdžiūnas su Ponia 
Gingoux. Ir vieni ir kiti stndi 
jos vedėjai įteikė puikius gė 
lių buketus ir pasakė gražias 
įvertinimo kalbas bei pareis 
kė padėką ir sveikinimus. J. 
Pauliūtė ir A. Paškevičienė gn 
vo daug gėlių ir visi mokiniai 
daug dovanų, gėlių. Pabaigoje 
buvo nusifotografuota.

Verta pastebėti, kad vis dau 
giau mūsų kultūrininku ir jau 
nimo palaikytojų susirenka į 
jaunimo koncertus, ir šį kartą 
susirinko gražus būrys , gal ar 
ti pusantro šimto, kurie labai 
atydžiai sekė koncertą ir labai 
nuoširdžiai įvertino kiekvieną 
jauno muziko pasirodymą. Į 
koncertą, kaip kasmet, atsilan 
kė ir didysis mūs kolonijos mu 
zikas pianistas Kazimieras 
Smilgevičius, kuris visada do 
mingai jaunimo prieauglį stebi 
ir įvertina.

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

BIRŽELIO 13—14 D. D. 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

MONTREALYJE
įvyko Y. W. C. A. salėje, birže 
lio 14 d. 8 vai. vakaro. Šiaic 
melais bendram pabaltiečių mi 
nėjimui vadovavo estai.

Minėjimą atidarė Montrea 
ho Estų Draugijos pirm. F. 
Kanger ir pagrindiniu minėji 
mo kalbėtoju pristatė kunigą 
C. Raudsepp. Kalbėtojas, pri 
minęs baisiuosius įvykius Pa 
baltyje, vaizdžiai iškėlė klas 
tingąjį sovietų dabar varomą 
vadinamą taikos ofensyvą va 
karų pasaulyje ir larptautimuo 
se forumuose. Ragino visus bū 
ti liudininkais mūsų tautoms 
padarytos skriaudos ir nepra 
randant vilties, kovoti už mū 
sų tautų nepriklausomybes ai 
gavimą.

L,atvius atstovavo ir kalbą 
pasakė Montrealio Latvių Or 
ganizacijų Pirmininkas E. Ma 
žūtis. Lietuvių vardu kalbėjo 
K. L. B. Montrealio Seime 
lio atstovas inž. M. Pusarau" 
kas. Po visų trijų kalbų se. 
tautų himnai. Minėjimo užbai 
gai kalbėjo Montrealio Estų 
Dr-jos vicepirm. J. Kohler.

Meninę dalį išpildė estų so 
listas braitonas Bruno Huhn 
ir lavių vyrų choras „Junda“, 
kuiį vedė dirigentas D. Vitcls.

Skambinkite telef. DU 9-0571.
V. SuŠinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI NAS 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882.

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

F. Yasutis ............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
M. Roth.................... RE 7-93
E. Kandt ............... WE 5-5b

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL» Tž, 

Star, LaPress. * - - - -

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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