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Anglai jau eina į nuolaidas?
KAS NAUJA KANADOJE

NAUJASIS KANADOS BIU DŽETAS NUMUŠĖ DOLE 
RIO VERTĘ

Kanada šiais metais gaus 5,961,000,000 dolerių pajamų, turės 
6,415,000,000 dolerių išlaidų ir 650,000,000 dolerių 

nedatekliaus.

ANGLIJA EINA Į PAGALBĄ SOVIETŲ AGRESO 
RIAMS. — AMERIKOS VA LDŽIOS LAIKYSENA TVIR
TA, BET AR GALIMA PASITIKĖTI JOS NUSISTATY 

MO GRIEŽTUMU? —
Adenaueris priešinasi. — Len kai patenkinti. — Vakarų nuo 
laidumas išaugina sovietijos a gresingumui ragus. — Sovieti 
ja pasiryžusi Indokiniją užka riauti. — Kongo pamažu tvar

• kosi. —
Nespėjo Chruščiovas išdėstyti 

savo ultimatumo Vakarams, 
kai Anglija, nei nebandžiusi 
priešintis, tuojau paskubėjo į 
nuolaidas ir siūlo kompromi 
sus, žinoma, ne savo sąskai 
ton...

Spaudos žiniomis, Londone 
vyiaujanti nuomonė, kad Ang 
lija pasiūlys kompromisą, kurie 
faktinai patenkina beveik visus 
Chruščiovo reikalavimus.

Spaudos teigimu,

ANGLIJOS SIŪLYMAI
ESĄ ŠIE:

Siūloma pripažinti Lenkijos 
sienos Oderio - Neisės linija. 
1 uo pačiu, suprantama, siūlo 
ma pripažinti ir dvi Vokietijas, 
atsisakius jų sujungimo j vieną. 
ANGLAI tuo būdu maną, kad 
toks kompromisas iš Chruščio 
vo susilauktų kompromiso dėl 
Berlyno, kad dėl jo nereikėtų 
kovoti... Ir JAV atsirado sena 
torius, kuris tam pritaria...
AMERIKONAI gi yra kol kas 
priešingo nusistatymo.

AMERIKA KOL KAS 
LAIKOSI TVIRTAI.

Tą savo nusistatymą JAV 
kol kas tvirtai ir palaiko. JAV 
kariuomenės daliniai dabar 
Berlyne daro band} mus ir 
tam tikslui visą tvarką paėmė į 
savo rankas. Po Chruščiovo ui 
timatumo toks pasielgimas so 
vietų palaikytas kaip savotiš 
kas iššaukimas. Sovietai dėl to 
užtrotestavo. Bet JAV atsaky 
mas yra griežtas ir tvirtas: ma 
nevrai bus ir toliau tęsiami, ne 
žiūrint protestų.

Maža to, JAV vicepreziden 
tas Johnson pareiškė, kad

CHRUŠČIOVAS TRAGIŠ 
KAI APSIRIKS,

jeigu nedavertins JAV pareiš 
kimo, kad jos gins Berlyno 
laisvę ir savo teises.

Tai griejžti ir aiškūs teigi 
mai. Tiktai netolima praeitis 
žmoniją pamokino netikėti to 
kiais pareiškimais. Daug tokių 
pareiškimų yra padaręs Dulles; 
dar daugiau tokių pareiškimų 
yra padarės Eisenhoweris, 
bet... tie pareiškimai buvo lik 
tai tušti žodžiai. Todėl Indo 
kinijoje vyksta karas, kurį ve 
da Rusija, o

AMERIKA BIJO TEN 
KIŠTIS.

Net Castuo nesutvarkytai. 
Todėl yra didelis susirūpini 
mas, kad ir dabar bus tas pat. 
CHRUŠČIOVAS žino tą Va 
karų silpnybę ir elgiasi taip, 
kaip randa naudinga savo ag 
resijai.

Visiems gi aišku, kad

LAOSE KARĄ VEDA 
MASKVA

nes kitokiu atveju kokia pras 
me būtų tartis jai dėl paliaunu ’ 
KANADOS pasiūlymą, pada 
rytą užs. r. min. Green, tiks 
lu, kad kontrolinė komisija tu 
retų galimybių sekti įvykius, 
Rusija atmetė. Tas reiškia, 
kad Maskva Laose taikos nerta 

rys, nes jos tikslas Laosą už 
kariauti.

MASKVA RUOŠIASI 
DIDELIAM KARUI.

Tiktai Amerika vis ka«rtoja, 
kad ji į karą neis. Šiuose pa 
reiškimuose kažkodėl išimtį su 
daro Berlynąs. Gal JAV ma 
no, kad Berlyne galima bus 
taip pat kariauti, kaip ji kariau 
ja Laose?
VOKIETIJA dėl to labai susi 
lūpinusi, nes bijo JAV pasiti 
keti. Todėl jai belieka pasitikę 
ti savo jėgomis ir artimiausiais 
kaimynais — Prancūzija. Šių 
sąlygų akivaizdoje nenuosta 
bu, kad po 500 metų pirmą 
kartą

VOKIETIJOS VYRIAUSY 
BĖS GALVA LANKOSI 

PARYŽIUJE.
Prezidentas Dr. H. Luebke 

vizituoja Prancūzijos preziden 
tą De Gaulle. Luebke pareiš 
kė, kad šis vizitas šimtmetinių 
priešų draugystei uždeda ants 
paudą. O Adenaueris ta proga 
pareiškė, kad Vokietija ir Pra 
ncūzija — neišskiriami drau 
gal. Aišku — bendras pavojus 
ir priešus suartina. Tai yra

PASIRUOŠIMAS BENDRAI 
KOVAI,

ginti savo laisvę ir nepriklau 
somybę, kai Anglija siūlo im 
penalizmui nuolaidas.
LENKAI, žinoma, anglų pasiū 
lymu patenkinti, nes jie to ir 
siekia. Tokiam nesutarimui 
Vakaruose besitęsiant, agresi 
jai yra puikios sąlygos veikti.

SOVIETINIŲ SUKTYBIŲ 
VAKARAI VIS DAR 

NESUPRANTA.
Jie vis dar mano, kad sovie 
tija laikosi kokių nors dėsnių, 
kurie galiuoja Vakaruose.
VAKARAI mano, kad Mask 
va nedaro A bandymų. Tai per 
nayvu. Bet Maskva, pati da 
rydama bandymus, nori pri 
vesti prie- to, kad JAV prade 
tų bandymus, o tas jai duotų 
priežastis kaltinti Vakarus su 
laužius susitarimą. . .
NUSIGINKLAVIMO dery 
bos tęsiamos, bet visi- gerai ži 
no, kad to nebus. Maskva gi 
aiškiai pasisakė prieš nusigink 
lavimą.

MASKVA ATSISAKĖ NET 
TO, SU KUO ANKSČIAU 

BUVO SUTIKUSI.
Pav. Maskva jau buvo uiti 

kusi su kontrolinės komisijos 
sudarymu, o dabar ir to atsisa 
kė. Išgalvojo naują kliuvinį — 
veto teisę.

Tat sovietijos fronte abso 
liūčiai jokių vilčių nėia ir ne 
bus. Naktis be mažiausio spin 
duliėlio šviesos.

Kiek atvangiau yra

KONGO REIKALŲ 
TVARKYMESI,

nes Katangos pirmininkas Čom 
be su 19 šalininkų paleistas i 
laisvę ir su centrine valdžia pa 
sirašė sutartį, kurioje pasisako 
uz Kongo vienybę. Liepos 2 d.

Birželio 20 d. dideliu susido 
mėjimu lauktasis Kanados biu 
džetas tapo paskelbtas. Jis 
šiais metais numato 5 miliar 
dus ir 961 milioną dolerių pa 
jamų, 6 miliardus ir 415 mii. 
dol. išlaidų ir 650 mil. dol de 
ficito, kuris aiškinamas padidė 
jusiomis išlaidomis, kai toms 
išlaidoms padengti tiek paja 
mų nėra, nes mokesčiai palik 
ti seni, nepakelti. Netgi 7.5% 
specialaus mašinų mokesčio 
panaikinti.

Svarbiu biudžeto savumu 
laikoma tai, kad Federalinė 
Kanados valdžia, panaudoda 
ma moderuotą infliaciją, nuniu 
šė Kanados dolerio vertę ii no 
ri ją išlaikyti truputį žemesnę 
už JAV dolerio vertę. Tatai 
padaryta tikslu palengvinti 
prekybą su užsieniu, kurią var 
žė peraugstas Kanados dole 
rio kursas. Biudžetą paskelbus, 
tikrai Kanados doleris tapo 3 
centais pigesnis už. JAV dole 
rį. Bet dolerio numušimo pa 
sėkmėje tuojau pakilo impor 
tuojamosios prekės, nes preky 
bininkai turės atsiskaityti JAV 
dolerio kursu. Tačiau, pieky 
bininkai produktų kainų pake 
limą tuojau’ perkrovė pirk ė’ 
jams; jie ir 3 centų iš savo 
kišenės pelnų nenori duoti...

Finansų min. Fleming, aiš 
kindamas paskelbtąjį biudže 

tą, teigė, kad Federaline vy 
nausybė padidins Develop 
ment Bank kapitalus iš 160 
iki 400 mil. dol., kas sudarys 
galimybę kilti pramonei ir sta. 
tyboms. Iš to tikimasi darbų 
pagausėjimo ir pagyvėjimo. 
Tam tikslui turi patarnauti ir 
paskolų procento mažinimas, 
kas suteiks galimybę lengviau 
gauti paskolas.

Į naująjį biudžetą tuojau re 
agavo birža: tuojau Kanados 
akcijos pakilo, o dolerio kaina 
nukrito iki 97 JAV centų. Ta 
čiau, kokiu kursu bus bando 
ma išlaikyti doleris, Fleming 
nepasakė. Gi apie, Kanados 
banko gubernatorių Coyne pa 
sakė tiek, kad jis įsikišo į reiks 
lūs, kurie nepriklauso jo kom 
petencijai, todėl turi iš parei 
gų pasitraukti.

KANADOS GYDYTOJŲ 
SĄJUNGĄ ĮSPĖJA 

RŪKANČIUS
Po ilgų tyrinėjimų Kanados 

gydytojų sąjunga viešai prane 
šė, jog mokslo yra tikrai nu 
statyta, kad svarbiausioji plan 
čių vėžio priežastis yia rūky 
mas. Sąjungos vadyba įparei 
goja visus savo narius gydyto 

šaukiamame Kongo pailamcn 
te dalyvausią ir Combe ir Gi 
zenga.

KITOS ŽINIOS
— Green Kanados vaTdu 

pasiūlė rytų kontrolinei komisi 
jai (Kanada, Indija, Lenkija) 
helikopterius, Rusija atmetė.

— JAV lėktuvas X15 pada 
rė naują greičio persvarą — 
pci valanda nuskrido 5,700 ki 
lometrų arba 3,690 mylių ir 
pakilo į augštį 30 km.

— JAV satelito Discoverer 
25 kapsulė, po kelių apsisuki 
mų aplink Žemę, nuleista į 

jus įspėti savo pacientus, kad 
rūkymas pasitarnauja vėžio h 
gos plitimui, o pandqnys su mi 
neralų nuosėdini panašiai te> 
kia skrandį.

NEDARBAS KANADOJE 
MAŽTA

Statistika rodo, kad per pas 
kutinjį mėnesį bedarbių skai 
čius sumažėjo iš 622,000 iki 
45 7,000. Daugiausia darnų 
gauta žemės ūkyje.

TRANSKANADINĖ 
AUTOSTRADA

tarp Montrealio ir Queb^co 
miestų bus nutiesta per dve 
jus metus, o požeminio trauki 
nio Montrealyje rengimo dar 
bų pradžia būsianti pradeta 
greit.

DIEFENBAKER APIE 
LIGONIŲ KASAS?

Kanados min. pirm, pareiš 
kė, kad jis davęs nurodymų 
daryti žygių paruošti įstatymą, 
kuriuo Kanadoje būtų įvestas 
valstybinis gydymas, bei drau 
dimas ligos atveju.

DAUG VAIKŲ ŽŪSTA 
AUTO NELAIMĖSE

,Hamiltonov Ont.y policija 
pranešė, kad mokslo metų bč 
gyje buvo užmušta arba sužeis 
ta 259 vaikai, kurių 208 — au 
lomobilių aukos, 51 — moto 
ciklų.
@ Radaro linijos aptarnavimas, 
perėmus ją iš JAV už 66 sprau 
sminius lėktuvus, Kanadai kas 
met atsieis apie 25 mil. dol.
• „Vangurardia“ transkanadi 
nėję lėkuvų linijoje įvesta tre 
čias pilitas, nes dėl nepaprastai 
didelio lėktuvų judėjimo New 
Porko ir Čikagos aerodromų 
Srityse, jdu pilotai nepajėgia 
lėktuvo aptarnauti.
9 „Javelin“ raketoje, kurią pa 
leido JAV, yra 75 pėdų ilgio 
antena, kurią padarė Havil 
land dirbtuvės Kanadoje. Lei 
džiant satelitą, antena buvo su 
dėta ir išsitiesė tiktai pasiekusi 
tnkamą augštį.
* ,,Alouette“ — pirmasis Ka 
nados Žemės satelitas — bus 
iššautas Kalifornijoje ir iškils 
600 mylių augštin.
• Frost, dabartinis Ontario 
piov. premjeras pasitraukia iš 
pareigų, kurias jis tari nuo 
1949 metų ir dirbs savo radio 
srityje CKLY.
* Kviečių atsargos Kanadoje 
dabar yra 636,800,000 buše 
lių. ' Pernai šiuo metu buvo 
604,500,000. Kanada, JAV, 
Ausralija ir Argentina sūdai j 
kviečių keveriukę, bet Argen 
tina šiemet atsargų neturi.

vandenyną prie Havajų.
— Kastro, besityčiodamas 

iš nelaisvėn patekusių žmonių, 
pakėlė reikalavimus iki 28 mil. 
dol.

— Čekoslovakijos atstovas 
prie Jungtinių Tautų pagautas 
šnipinėjant ir pavarytas namo.

— Kennedy atidarė pirmąjį 
pasaulyje fabriką, kuris išvalo 
jūrų vandenį.

— Japonijos premjeras Ike 
da ir užs. r. min. Kasava, vie 
šėję ir taręsis JAV, vieši Ka 
nadoje. JAV su Japonija glau 
dina santykius. Sudaroma eko

jei nenorime susilaukti jų tiki 
mo ir saviesiems kraštams.

Minėjimą surengė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvinimo 
veiksniai New Yorke birželio 
18 d. Carnegie Endowment In 
ternational Center, visiems pn 
menant, jog šiemet birželio vi 
duryje suėjo 21 metai nuo Pa 
baltijo valstybių okupacijos ir 
20 metų nuo pirmosios masi 
nės lietuvių, latvių ir estų dc 
portacijos į Rusijos koncentra 
cijos stovyklas dideliam var 
gui ir sunaikinimui badu, ša! 
čiu, ligomis ir žmogui nepake 
liamu žiauriu darbu.

Trumpą įvykių apžvalgą pa 
darė lietuvių atstovas dr. A. 
Trimakas. Keliais vykusiais sa 
kiniais patiekęs 1941 m. birže 
lio 14—16 dd. šiurpius depor 
tacijų vaizdus, kalbėtojas tuo 
jau sugrįžo prie vėlesnių laikų 
ir priminė jog Maskvos impe 
riahzmo vykdytojai nepasiten 
kino tik tuo vienu keršto ir 
tarptautinio nusikaltimo veiks 
mu, bet kasdien nuo to laiko 
laužo Pabaltijo valstybėse pa 
grindinius žmogaus teisių ir 
tarptautinio įstatymo princi 
pus.

Maskva be atodairos laužo 
Atlanto Chartą, Jungt. Tautų 
Chartą ir Genocido konvenci 
ją, nors ant visų trijų doku 
mentų yra Maskvos atstovų 
parašai.

Okupuotose Pabaltijo vals
Oll^l »»»<< »l

nominio bendradarbiavimo ta 
ryba, kaip ir su Kanada.

— JAV dar tebeslreikuoja 
apie 80,000 jūrininkų.

— Prancūzijoje streikavo 
ūkininkai, reikalaudami gėrės 
nių sąlygų.

— Havajuose susirenka JA 
V gubernatoriai taitis.

— Genevoj tarptautinėje 
Darbo konferencijoje dalyvau 
ja 100 valdybių atstovai, ku 
rie tariasi dėl gerbūvio pažan 
g°s-

— 12 Vengrijos katalikų, 
kurių tarpe yra kunigu, „piisi 
pažino" veikę tikslu nuversti 
Vengrijos valdžią ir už tai nu 
teisti kalėti nuo 1% iki 12 me 
tų kalėjimo. Spauda pažymi, 
kad Vengrijoje atnaujinti Sta 
lino metodai, kurie nekaltus 
žmones verčia prisipažinti kai 
tais.

— Eichmanas teisinasi, kad 
jis buvęs eilinis nacis, kurio pa 
reiga buvusi rūpintis transpor 
tu, bet prokuroras pademons 
travo Eichmano įkalbėtą kas 
piną, kuriame jis pasisako, kas 
jis buvo. Ryšium su bylos pa 
baiga, kaikurie žydai pasisako 
prieš mirties bausmę, nes tai 
galį sukelti antisemitizmo ban 
g?-

— Australija atsisakė įsileis 
ti Maskvos agentus j koinparti 
jos suvažiavimą.

— Latvijoje sušaudyti 5 lat 
viai, apkaltinti ,,karo nusikal 
tėliais."

ŠEŠTOJI AUGŠTESNLŲJŲ LITUANISTIKOS KURSŲ,
MONTREALYJE LAIDA »

Pirmoje eilėje mokytojai, iš kairės: p. Geležiūnas, Seimelio 
Prezidiumo pirm. A. Norkeliūnas, T. Dr. J. Borevičius, SJ, M. 
Jonynenė, Dir. Dr. H. Nagys, Insp. B. Lukoševičienė, Kun. Dr. 
F. Jucevičius ir J. Kardelis; antroje eilėje baigusieji Kursus abi 
turientai: B. Bulota, R. Kudžmaitė, E. Petrulis, R. Barisaitė, 

A. Sibitis, V. Lietuvninkaitė, K. Kuncevičius ir R. Zizaitė.
Foto: Sibičio-Tekučio.

SVEIKINAME ANTROSIOS KANADOS IR JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŠKOSIOS DAINOS 
BEI GIESMĖS PUOSELĖTOJUS IR MUZIKUS VADO 
VUS IR LINKIME, KAD ŠI DAINŲ ŠVENTĖ PASITAR 
NAUTŲ LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS KILJMUI IR 
GEROVEI. Nepriklausoma Lietuva.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
BIRŽELINIUS ĮVYKIUS LAISVIEJI PABALTIE 

ČIAI MINĖJO NEW YORKE DEMASKUODA 
Ml MASKVOS IMPERIALIZMĄ

ir primindami visiems, kas gali suprasti, jog laikas grąžinti 
laisvę ir Rusijos pavergtiesiems,

lybėse vyksta žiauri ekploataci 
ja. Visj tų kraštų resursai, d va 
smiai ir medžiaginiai, yra nau 
dojami ne tų kraštų žmonių 
gerovei, bet iš jų grobiami ir 
naudojami Maskvos imperia 
lizmo plėtimo tikslams ir kitų 
tautų pavergimui Azijoje, Af 
r koje ir Lotynų Amerikoje.

Žmonių deportacijos iš Pa 
baltijo kraštų ir dabar vykdo 
mos, tik kitokia forma ir nuo 
lat. Tautinis elementas peise 
klojamas ir fiziškai naikina 
mas arba iš krašto nušalina 
mas, o rusiškasis planingai at 
keliamas, kad pamažu lietu 
viai, latviai ir estai savo žemė 
se liktų mažumoje.

Laikas kovotojams prieš 
Maskvos imperializmą sutelkti 
visas jėgas ir imtis planingos 
kovos. Pabaltiečiai toje kevo 
je jau yra netekę daug jėgų, ta 
čiau jie niekad laisva valia ne 
pritars vergijai. Kovos organi 
žavimas ypač aktualus dabar, 
kai Maskva, antrosios puses 
nuolaidumo paskatinta, paleido 
darban visas pikto jėgas, kad 
paruoštų dirvą naujiems g r o 
biams laimėti.

Kongresmanas Cornelius 
Gallagher teisingai įvertino Va 
karų politiką __  vietoje planuo
ti ir vykdyti savo ėjimus, vaka 
riečiai išgąsingai laukia sekan 
čio Maskvos ėjimo ir pasku’ 
skubėdami planuoja kur ir kiek 
nusilensti. Anot jo, laikas pra 
dėti statyti Maskvai reikalavi 
mus per Jungtines Tautas ir 
kitais diplomatiniais kanalais 
ir nesiliauti tuo keliu eiti tol, 
kol Maskva bus priversta ais< 
sakyti grobimo ir paklusti tarp 
tautinės teisės nuostatams. Kon 
gresmanas mano, kad nerei 
kia bijoti ir jėgą pavartoti.

Ijriimtoje rezol’iucijoje pa 
brėžti šie reikalai:

Sovietai okupavo Pabaltijo 
valstybes ir įvykdė ten genoci 
dinius nusiklatimus;

Sovietų kolonijinės valdžios 
buvimas Pabaltijo valstybėse 
reiškia tautų apsisprendimo tei 
sės paneigimą toms tautoms ir 
sovietų genocidinės politikos 
tęsimą;

Sovietai tūkstančiais kas 
met deportuoja Pabaltijo jau 
mmą į Rusios dykumas neva 
„savanoriškam darbui”, daugy 
bė dar pirmųjų deportacijų į 
Rusiją nublokštų lietuvių, lat 
vių ir estų tebelaikomi SiDr.o 
koncentracijos stovyklų srity 
se, gi sugrjžusieji į savo tėvy 
nes kenčia įvairiausią diskrimi 
naciją;

Sovietai vėl stiprina spaudi 
mą prieš jų vadinamą „antiso 
cialinį elementą“, kuris gali 
reikšti pradžią naujų depot ta 
cijų.

Iš naujo protestuojama dėl 
Pabaltijo Valstybių pavertimo 
Rusijos kolonijomis, prašoma 
pritaikyti Pabaltijo valstybėse 
apsisprendimo principą, Pabal 
tijo klausimą perkelti į Jungti

Nukelta į 8-tą psl.
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Reikšmingos sukaktuvės

Mašinų Fondo vajui vykstant

1941-jų metų birželio 22-ji 
diena — istorinė diena. Istorine 
ne tiktai pasauline prasme, oet 
istorinė ir lietuvių tautai, iston 
nė Lietuvai, nes 1941-jų metų 
birželio 22-ją dieną prasidėjo 
draugų ir sąmokslininkų — n > 
cių ir bolševikų tarpusax io ka 
ras. Karas, kurio pasekmėje 
žmonija atsidūrė padėtyie be is 
eities; kurio pasekmėje dauge 
lis Europos valstybių neteko ne 
priklausomybės; kurio pasekme 
je imperialistinė Rusija ne tiktai 
atgavo pirmojo Pasaulinio karo 
metu prarastas prieš pusantro 
šimto metų pagrobtas ir kolo 
nizuojamas Pabaltijo valstybių 
sritis, bet kurio pasekmėje pra 
plėtė koloninę savo imperiją į 
vakarus ir pagrobė eilę kitų Eu 
ropos valstybių — Rumuniją, 
Vengriją, Bulgariją, pusę Vokie 
tijos, Albaniją ir atsigriebė prieš 
pirmąjį Pasaulinį karą valdytą 
ją ir kolonizuojamąją, kaip ir 
Pabaltijo valstybes, Lenkiją; 
kurio pasekmėje visa žmonija 
atsidūrė. . . naujo karo akivaiz 
doje. Keistai prasidėjo tas 
draugų ir sąmokslininkų karas. 
„Galingoji ir prnašiausieji“ rau 
donoji armija spruko iš užgrob 
tų sričių, kiek tiktai kojos neše. 
Gremėzdiškieji sovietiniai tan 
Kai pakeles apvertė savo nava 
iyvu kėpsojimu. Raudonosios 
armijos kareiviai, prakaituoti ir 
utėlėti voromis traukė „namo“ 
— į Rusiją, iš kur buvo atsi 
kraustę. Komisarai, polilrukai 
su „katiušomis“, kiek spėjo, 
tiek išdulkėjo.

Džiaugėsi visa Lietuva, kad 
okupantas jau nešdinasi. Ūžte 
ko to jungo ir per vienerius me 
tus. Užteko jo smurto; užteko 
jo tyčiojimosi iš laisvę myliu 
čios tautos; užteko jo sauvalės 
ir jo žiaurumų ; užteko kruvinos 
okupacijos!

Švintantis birželio 22 dienos 
rytas pažadino lietuvių tautą 
naujam ryžtui. Visa tauta, kaip 
vienas žmogus, sukilo prieš oku 
pantą. Jau iš pat ryto per Vii 
niaus ir Kauno radijo stotis pa 
sklido Lietuvos laisvės garsai— 
Tautos Himnas ir laikinosios 
Xietuvos vyriausybės žodis i tau 
tą. Tai buvo nepaprastas mo 
Tnentas. Tai buvo didelio susi 
jaudinimo ir didelio pasiryžimo 
momentas!

Nors raudonoji armija dar 
buvo užtvindžiusi visas miestų 
gatves ir visus kelius, bet įdėtu 
vos žmonės jau būriais skubė 
jo į laikinuosius štabus, ėmė gin 
klus ir skubėjo gelbėti tai, Kas 
dar galima išgelbėti, nuo viską 
naikinančio besitraukiančio oku 
panto.

Šis spontaniškasis tautos su 
kilimas įvyko dar rusams esant 
ir vokiečiams dar nepasiro 

LIETUVA - LIETUVIAI IR BALTIJOS KRAŠTAI 
PRANCŪZIJOS SPAUDOJ

Bulletin d’Inlormation du 
Centre aprašo, kuip Baltų kraš 
tai — Estija, Latvija ir Lietu 
va — prarado savo nepriklau 
sompbę Molotovo - Ribentro 
po pakto dėka.

La Provencal Marseille, ra 
šo, kad nuo 1939 m., kai Sta 
linas ir Hitleris pasirašė vokie 
čių __ rusų sutartį, Baltijos
kraštai, dalis Suomijos. Lenki

džius. Laikinoji Lietuvos vyriau 
sybė paskelbė savo atsišaukimą 
per radio. Ji kartojo visiems: 
Lietuva vėl laisva! Lietuva ske) 
bia atstatanti savo suverenines 
teises! Lietuva nepriklausomai

Tai įvyko 1941 metų birželio 
22 dieną, prieš 20 metų.

Deja, vokiečiai naciai buvo 
antrasis okupantas. Naciai, tikri 
Rusijos komunistų diaugai ir są 
mokslininkai, radę bendrą kai 
bą pradėti Antrą Pasaulinį ka 
rą, paneigė lietuvių tautos valią 
ir paneigė Lietuvos nepriklau 
somybę. Ir prasidėjo nauja oku 
pacija, nė kiek negeresnė, kaip 
bolševikų. Nacių, kaip ir ko 
munistų, okupacija buvo sunki 
ir žiauri. Kruvina okupacija, 
kaip ir bolševikinė. Lietuva pa 
tyrė, kas yra do valdžia, kurią 
uzurpuoja totalistinė partija. 
Jos abi tokios — ir nacių ir bol 
sevikų. Vienos vadas Hitleris, 
kitos Stalinas, abu vieno sukir 
pimo, abu vienos formos, abu 
vieno turinio — abu žiaurūs im 
perialistai ir žmogžudžiai; abu 
sąmokslininkai prieš tautų lais 
vę, kruvini okupantai.

Nieku nekaltas kraštas, kaip 
Lietuva; nieku nekalti žmonės, 
kaip lietuviai, šių dviejų totalis 
tinių valdžių okupacijoje nete 
ko ne liktai laisvės, bet neteko 
ir turtų ir gyvybės. Okupacijos 
lietuvių tautai atėmė apie treč 
dalį visų žmonių ir atėmė visa 
kita. Ir tauta kenčia nelaisvėje; 
tempia okupacinį jungą, badau 
dama ir kraujuodama; išnaudo 
jama ir murdoma; tauta vai 
toja kolonizmo replėse, kurios 
tolydžio vis daugiau suglaudžia 
mos, vis daugiau suspaudžia 
mos.

Taip, tai imperialistų, tai ko 
lonialistų darbas.

Bet mes negalime uždaryti 
akių ir prieš Vakarus. Negalime 
nepasipiktintinti jų savanauc.iš 
kurnu. Jeigu Vakarai nebūtų sa 
vanaudiški, Lietuva ir kitos pa 
vergtos tautos ir valstybės seniai 
jau būtų buvusios laisvos. O ir 
šiandien jie žiūri tiktai savęs. 
Vietoje to, kad visiems paverg 
tiesiems ir kolonizuojamiems pa 
reikalautų laisvės, Vakaiai savo 
nuolaidomis pataikauja imperia 
listui, okupantui ir kolonialistui. 
Vakarų savanaudiškumas duo 
da galimybę skęstis ir būti aki 
piėšiškam imperialistui. Ir to ne
galima nekaltinti ir negalima 
tuo nesipiktinti.

Bet, kai prisimename 1941 
melų birželio 22 dieną, negali 
me nepuoselėti vilčių, kad lais 
vė ateis ir Baltijos rytuosna. ir 
lietuvių tauta amžiais never 
gaus-.........Ne veltui ii tiek išken
tėjo“...

J. Kardelis.

ja ir tt. tebėra okupuotos.
Le Figaro konstatavęs, kad 

Eslijoje trūksta karvėms mel* 
ti mašinų, Chruščiovas, patarė 
Gosplano vadams pabandyti 
melžti rankomis. Tai salėje su 
kėlė plojimus. Tada Estijos 
pirmasis sekretorius Kebine su 
keiia didelj juoką pntąida 
mas: „Šitas pasiūlymas man 
labai patinka, Nikita Sergeje

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

R. TAMULIS EUROPOS MEISTERIS
Belgrade buvo pravestos Eu 

ropos bokso pirmenybės, kurio 
se lietuvis Ričardas Tamulis lai 
.nėjo Europos bokso meisteįio 
vardą. Kaunietis įveikęs pus 
vidutiniame svory lenką Kn” 
tą, vengrą Szebeką, pusiaubaig 
niėje prancūzą, puikiai sukov > 
jo baigmėje su Šveicarijos ats 
tovu Meyer, nugalėdamas js 
taškais. Kaunietis pademons 
travo puikią techniką, nors žiu 
rovai nelabai buvo patenkinti 
tokia kova, daugiau mėgdami 
dramatiškas situacijas. Tačiau 
lietuvis į ringą įėjo su skaudan 
Čia ranka, tad ir kovą vedė 
daugiau techniškai, kaip smū 
giuodamas.

Bendrai, pirmenybes laimė 
jo Sov. Sąjunga, surinkdama 
50 taškų, prie ko prisidėjo lietu 
vis ir latvis Tuminis, duodami 
rusams bendrai net 14 taškų, 
nes ir rygietis pasipuošė Eui<- 
pos meisterio vardu. Sveikina 
me lietuvį, tačiau kartu apgailės 
taujame, kad jo laimėjimas ten 
ka Lietuvos okupantui.

LATVIAI LAIMI
Pabaltijo dviračių lenktvnes 

koinandiškai laimėjo Rygos AS 
K’ prieš Estijos darbo rezervus 
ir Lietuvos Nemuną. Devintoje 
vietoje liko Žalgiris ir dvylikt 
je — Lietuvos darbo rezervai. 
Iindividualiai laimėjo iš Rygos
A. Pavlovas prieš estus Neu i« 
Viaravą. Ketvirtas buvo lietu 
vis Poškaitis, šeštas B. Kulikaus 
kas ir aštuntas Rudys. Lenkty 
nes pradėjo 86 dviratininkai, ta 
čiau jas baigė tik 62, įveikdami 
1382 km nuotolį Rygos stadio 
ne.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
K Valstybinė leidykla išleido 

antrą knygutę iš serijos „Įžy 
mieji Lietuvos sportininkai“. 
Tai L. Karpaičid „Bronė Balai 
šiene”. Knygutė turi 46 psl. ku 
rioje apžvelgiamas Br. Vitartai 
tės - Balaišienės nueitas sp >rci 
nis kelias, (pirmą kartą Lietu 
vos meisteriu ji buvo 1941 m.) 
iškovojant du kartus Sov. Są 
jungos pirmenybes. Šiuo metu
B. Balaišeniė eina trenerės pa 
reigas, užaugindama savo dūk 
rą Laimą, N. Ramanauskaitę ir 
kt. žaidėjus, Sov. Sąjungos .r 
Lietuvos meisteriais.

Knygutė iliustruota, pabaigo 
je paduodant Leluvos, Sov. S- 
gos ir pasaulio meisterių sąrašą. 
Jos kaina (nauja valiuta) 7 kp.

— Labai netvarkingai Kaune 
buvo pravestos dešimtkovinin 
kų pirmenybės, neparuošiant 
tam net stadiono. Kaip ir reike 
jo tikėlis, jas laimėjo vilnietis dos

Laiškai Redakcijai
Gerbiamoji Redakcija,
Prašau patalpinti Jūsų laik 

raščio puslapiuose mano pildė 
damą viešą laišką.

Kaip vilniečiui, labai skaudu 
yra skaityti ir matyti nuotiau 
kas, kurios yra 100 metų seru 
mo! Tokias skelbia „Draugas*.

Jūsų K. Baronas.
Daugiau pagarbos Vilniui!
Prieš Velykas, šio laikraščio 

puslapiuose, teko matyti Vii 
niaus Katedrą ir jos aikštės nuo 

vič, atsižvelgiant j ’karvių skai 
čių, darbo bus visiems“...

Le Monde, aprašydamas 
Komunistų Cenlr. komiteto po 
sėd}, mini Liet, kompartijos 
sekr. Sniečkų, kuris pranešęs, 
kad Lietuvoje Kolektivizacųos 
klausimas tebėra aštrus. Chruč 
Čiovks jį pertraukęs du kartus 
duodamas ūkiškų patarimų. 
Tarpe kitų respublikų Chiuš 
čiovas išbarė ir Latviją už blo 
gą derlių. Prancūzijos nuolati 
nis atstovas prie J. Tautų Mr. 
Berard pabrėžė, kad Rusija 19 
-me amžiuje dalyvavo ekspan 
sijoje industrializuotų tautų 
link atsitikusiųjų, tik D. Britą 
nija ū Prancūzija plėtėsi už jū 
rų, o Rusija į kaimyninių tau 
tų teritorijas. Ir dabai Sovietų

A. Černiauskas, surinkęs 6360 
t. ir tuo pačiu atsiekdamas nau 
ją Lietuvos rekordą. Moterų 
penkiakovę taip pat laimėjo vii 
metė Salomėja Sabeckienė. su 
rinkdama 4152 t.

— Pirmosios rugby rungi} 
nes su latviais baigėsi mūsiškių 
laimėjimu. Pirmą dieną Kauno 
Banga nugalėjo „Daugavą” 15 
:9 ir antrą dieną Kūno Kultu 
ros instituto studentai 12:5.

— Prasidėjo antras ratas So 
vietų S-gos augščiausios futbolo 
klasės. Vilniaus Spartakas sosti 
nej pralaimėjo Rostovo ASK 
1 :2.

— Pabaltijo profsąjungų bo 
kso varžybas Šiauliuose laimėjo 
Žalgiris, prieš estų Kalevą ir lai 
vių Daugavą.

— Sov. S-gos Spartako dr- 
-jos šachmatų pirmenybėse po 
12 metų V. Mikėnas turi 5,5 t. 
užimdamas 4-tą vietą. Po jo ei 
na Vistaneckis su 5 t. iš 11.

— Netoli Rygos, Dunių eže 
te, įvyko Pabaltijo spiningistų 
varžybos. Individualiai ir ko 
mandiniai laimėjo latviai, kurių 
7 žvejai sugavo 24 lydekas ben 
dro 12,4 kg svorio. Mūsiškiai 
po estų turėjo tenkintis trečia 
vieta, sugavę 8 lydekas 3,3 kg 
bendro svorio.

IŠ VISUR
— Lietuvis A. Vaupšas pa 

kviestas į Varšuvą dalyvauti 
lengvosiom atletikos varžybose, 
rengiamose a. a. Kusocinskio 
(1932 m. jis laimėjo 10 km bė 
girną Los Angeles Olimpiadoj 
— K. B.) atminčiai pagerbti.

— Pasaulio meisteris lenkas 
Piontkovski disko metime atsie 
kė geriausią pasekmę šiame se 
zone, numesdamas įrankį 59,4 3 
m.

— Austrijos futbolininkai 
dar kartą parodė augštą klasę, 
įveikdami vengrus 2:1, tuo tar 
pu pietinė Korėja nugalėjo Ta 
poniją 2 :0.

— Vokietijos FC Nuernbcr 
go futbolo komanda klasifika 
vosi į baigminį susitikimą meis 
terio vardui gauti, įveikdama 
FC Koelną 2:1.

— A. Moore vienbasliai tei 
sėjų pripažintas nugalėtoju 
prieš ital'ą Rinaldį. Veteranas 
boksininkas (jis turi apie 48 
m.) po kovos pareiškė, kao ta 
las reikalingas dar geros mo 
kyklos, kuri išmokytų jį techniš 
kos kovos.

— Guelpho ledo rutulininkai 
atstovaus Kanadą pasaulio pir 
menybėse. Juos sustiprins taip 
pat kiti žaidėjai iš vakarų Kana 

komandų.

trauką, greičiausiai „ištrauktą 
is Draugo aichyvo. Sakau „ar 
chyvo“, kadangi ji daryta prieš 
gerus penkiasdešimt melų. Joje 
malėsi Katedros aikštėje dar ca 
ro laikų „konkos“ bėgiai, nela 
šytų akmenų grindinys, XIX a. 
pabaigos gyventojų apsirengi 
mas. Š. Amerikos kontinente gi 
musiems lietuviams, arba Vii 
niaus visiškai nemačiusieins — 
sostinės vaizdas priminė vidur 
amžio laikotarpius. Jeigu Drau 
go redakcija to norėjo — reikė 

imperija nepasikeitė, nors ki 
tos imperijos jau dekolriniza 
vo; aš, sako, galvoju ne vien 
ajie satelitus, bet ir apie Bal 
tų kraštus, kurie buvo iaiici ir 
tapo aneksuoti p. Berard pami 
nėjo kitas Azijos tautas, ku 
rioms rusai nori primesti savo 
kalbą, kultūrą ir metodus. 
Straipsny duodama visų Rusi 
jos mažumų sudėtis ir statist! 
ka. — Žinoma, Chruščiovas 
negali paneigti, kad ir šiandien 
kolonijos priklausiusios ca 
rains tebepriklauso' sovietams. 
Aiškindamas, kad Maskvos 
koionialinė politika yra žmo 
nisKesnė už vakarų — tuom pa 
čiu Chruščiovas patvirtina so 
vietų kolonijų egzistencijos 
faktą.

Laikraščio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ leidėja, spaudos 
bendrovė „Nepriklausoma Lie 
tuva“, jau kuris laikas veda Ma 
šinų Fondo vajų su tikslu įsigyti 
naujas spausdinimo mašinas, of 
seto komplektą, kuriomis būtų 
galima ne tik laikraštį, knygas, 
bet ir kitus spaudos darbus at 
likti.

Senoms mašinoms dar vis pa 
jegiant laikraščio spausdinimą 
atlikti, skelbtasis Mašinų Fon 
do vajus iki šiolei ėjo palengva, 
be ypatingų paskatinimų, para 
ginimų, be didesnės tam reika 
iui akcijos, kad sukėlus reikalin 
gą $15,000 sumą.

Šiuo metu senoms mašinoms 
nuolatos vis gendant, yra atėju 
si laiko riba imtis skubių prie 
monių, suaktyvinti Mašinų Fon 
do vajų kad įgalinus, tolimesnį 
„Nepriklausomos Lietuvos“ lai 
kraščio leidimą.

Telkiamos visos jėgos, kad 
pasiekus reikalingą sumą, kaa 
įgalinus reikiamų mašinų užpir 
kimą. Fondo kasoje šiuo metu 
yra dar tik vienas reikalingas 
sumos trečdalis, didelės dalies 
dar trūksta.

Mieli šio laikraščio skaityto 
jai, mieli Mcntrealio lietuviai, 
leiskite Jums trumpai priminti, 
kad tai yra be galo rimtas, svar 
bus ir skubus reikalas, prie ku 
no yra neatidėliotina pareiga 
pi įsidėti visiems, o ypač mont 
reaiiečams kaip „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ laikraščio išlaiky 
tojams ir ugdytojams; prisidė 
ti galima auka, pirkti naujus šė 
rus, prisidėti į vedamo vajaus 
taikos talkininkais. Spaudos tai 
ka yra kiekvieno lietuvio gar 
bės pareiga, pareiga, kad išlai 
kylu brangų lietuvišką žodį, 
kad išlaikytų vienintelį ginklą 
kovoje dėl mūsų tėvynės Lietu 
vos suvereninių teisių atstaty 
mo; kad išlaikytų nepamaino

JUOKDARIAI...
„PAŽANGIAUSI”. . .

„Laisvė“ kariais dasikalba 
iki kurjozų. Štai, rašydama apie 
Tėvo Vaišnio invokaciją. „Lais 
vė“’ rašo, kad komunistai esą 
„pažangūs“ žmonės.

Taigi, „Laisvė“ arba visa- 
jau sąmonės neteko arba visus 
savo skaitytojus laiko bėga! 
viais. Iš kurios gi puses komu 
nislai - bolševikai yra pažan 
gūs? Jeigu iš pusės reacionieriš 
kūmo, tai galima sutikti. Taip. 

jo tai nuotraukoj ir užrašyti, ne 
klaidinant skaitytojų, nežemi 
nant mūsų sostinės garbės, nes 
Katedros aikštė, 1939 m. atga 
vus mūsų sostinę, buvo puikiai 
sutvarkyta N. Lietuvos vyriau 
sybės. Ir jos gražių nuotraukų, 
pakankamai randame Š. Amen 
koje.

Tačiau, atrodo, kad Draugo 
redakcijai Vilnius geriaus ai pa 
žįstamas caro laikų, nes štai xėi 
š. m. birželio mėn. 1 d. rašant 
vokiečio žurnalisto įspūdžius iš 
Vilniaus, pagrindinė jo gatvė žy 
mima buvo Jurgio prospektu 
(Jurskij prospekt!!). Taip. 
Toks gatvės pavadinimas egzis 
tavo caro laikais, lenkų okupan 
tų pakeičiant į A. Mickevičiaus, 
lygiai kaip ir kitas gatves, duo 
dant joms grynai lenkiškus var 
dus.

Tik tikras miesto šeimininkas 
— Lietuvos vyriausybė — grą 
žino sostinei tikrą jos veidą, 
pradėdama planuoti miesto iš 
dėstymą, (NL arch. Žemkalnio 
planai pamažu įgyvendinami 
dabartinio okupanto, skirstant 
Vilnių į pramonės kvartolą, re 
zidencinį ir tt.) pakeisdama ir 
gatvių vardus. Tad ir didžiau
sios — pagrindinės Vilniaus m. 
gatvės vardas yra ne Jurgi', pro 
spektas, bet garbingas sostinės 
įkūrėjo — Gedimino vardas.

Užtenka Vilniui gudų ir let. 
kų šovinistų. Nėra reikalo 
mums, lietuviams, eiti Muraxjo 
vo laikų'politikos keliais!

K. Baronas. ■ —
VKL S-gos Kanados Krašto 

Valdybos Pirmininkas

mą lietuvybės išlaikymo ryšį 
šiame krašte.

Didelė padėka tenka tiems, 
kūne įsijungė į talkininkų eiles. 
Mielai yra laukiamas kiekvie 
nas, norįs šiam kilniam tikslui 
padėti.

Mielas tautieti, neatsisakyk, 
kai tave talkininkas paprašys įsi 
gyli vieną kitą šėrą. Neateis* 
kyk ir neatidėk į šalį gautąjį 
laiškutį iš „Nepriklausomos Lie 
tuvos“, paremk konkrečiai, nes 
ne pažadai, ir ne atidėliojimai 
šiuo metu yra reikalingi. Pa 
lemk ir įgalink, kad laikraštis 
savo dvidešimtmečio proga pa 
sidarytų gražesnis ir įdomesnis. 
Įgalink, kad lietuviškas gimtas 
žodis neužgestų mūsų pastogė 
se, o suliepsnotų vieninga šir 
džių ugnimi, meile tam, kas yra 
mūsų protėvių ir tėvų krauju iš 
kovota.

Ypatingai atkreiptinas dėme 
sys yra į mūsų biznierius, profe 
sionalus, ir esančias lietuviškas 
organizacijas, kuriems šis Maši 
nų Fondo vajus turėtų būti su 
prantamas ir remtinas, sekant 
pavyzdžiu L K, Mindaugo 
šaulių kuopos, ir Lietuvių Susi 
vienijimo Amerikoje Molitrea 
lio skyliaus pavyzdžiu, iš savo 
kasose esančių atsargų paskirti 
didesnes sumas mašinų įsigiji 
mo reikalui.

Tikėdamas, kad šis trumpas, 
svarbaus reikalo priminimas 
„Nepriklausomos Lietuvos“, 
Mašinų Fondo vajaus reikalu 
Tamstų bus pilnai suprastas ir 
paremtas, vardan brangaus ra 
šyto mūsų gimtojo žodžio, var 
dan nepaprastai svarbaus ko 
vos ginklo kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą.

J. Šiaučiulis,
„Nepriklausomos Lietuvos “ 

Spaudos B-vės Mašinų Fondo 
vajaus Montrealio atstovas.

REAKCIONIERIAI
Jie yra pažangiausi reakcionie 
riai, nes jie persekioja viską, 
kas yra pažangu: jie draudžia 
laisvą spaudą, jie draudžia lais 
vus susirinkimus, jie draudžia 
laisvas organizacijas, jie perse 
kloja tikybas, jie draudžia ki 
tas partijas, jie neleidžia pasi 
reikšti kitokiai minčiai ir kito 
kiam įsitkinimui, negu bolševik: 
nis. Tai yra žiauriausi ir nuož 
rniausi reakcionieriai. Gal „Lais 
vė' pabandytų nurodyti, iš ku 
rios pusės bolševikai yra pa 
žangūs?

„LIAUDIES BALSAS” 
PAKLYDO „TARP DVIEJŲ 

PUŠŲ“
„Liaudies Balsas", remdama 

sis Chruščiovo patikėtinio Wal 
ter Lippmano straipsniu, sako, 
kad „Jungtinės Valstyoės turi 
eiti su liaudies revoliucijomis, 
remti kovas už nepnklausomy 
bę. už reformas“.

„Liaudies Balsas“, drauge su 
Chruščiovo patikėtiniu Lippma 
nu, paklydo tarp dviejų pušų, 
susipainiojo ir kalba abu, kaip 
kokie durneliai.

Kai Vengrijos, Lenkijos, ry 
tų Berlyno liaudis išėjo j revo 
liuciją prieš okupaciją, už laisvę 
ir nepriklausomybę, tai „I iau 
dies Balso“ garbinamieji komu 
nislai okupantai nenuėjo su liau 
dimi, bet žiauriai juos sutrypė 
tankais, šaudė ir korė. Ii dabar 
dar už laisvę ir revoliuciją ka 
na. ,

Beje, Eisenhoweris tada ne 
davė sukilėlių prieš nelaisvę pra 
šoruos paramos ir tuo prisidėjo 
prie revoliucijos malšinimo, bet 
čia „Liaudies Balsas“ bus nete 
kęs orientacijos ir ne apie šita 
jis kalba. . .

Pagaliau, kodėl „Liaudies 
Balsas“, drauge su Lippinanu, 
Pijo žmonių, kodėl bijo jų lais 
vo židžio, kodėl bijo laisvų bal 
savimų?

Mandrapypkis.

Aukodami šalpai padėsim* 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.
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Atsiimsim žemę mūsų enkaVedištiims ar raudonarnve

RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS
Mūsų kova vieningai plaka tuo pačiu lietuviško 

sios širdies ritmu ir miškuose, ir sodžiuose, ir mietluo 
se, bei miesteliuose.

M?

„Kovos Keliu“, 1946.

VISOS LIETUVOS SUKILI
Perversmas Jugoslavijoj ir 

vokiečių karinė intervencija 
Balkanuose, kuri uždelsė vo 
kiečių - sovietų karo pradžią 
vos nesužlugdė visus lietuvių 
rezistencijos pasiruošimus.

Vykdydami sistemingą lietu 
vių tautos pasipriešinimo nai 
kinimo planą, sovietiniai oku 
pantai 1941 m. birželio 14 d. 
klastingai įvykdė plačius areš 
tus lietuvių teritorinio korpo 
karininkų tarpe.

Buvo suimti ir išvežti 271 
karininkai, 33 puskarininkai, 

15 eilinių ir 4 civiliai 
tarnautojai, 

’r tuo suduotas didelis smūgis 
lietuvių rezistencijai. (Žr. K. 
Ališauskas, „Lietuvos kanuo 
menė”, Karys, 1958 m. 295 
psl.). Reikia atminti, kad LA 
F įgaliotiniui 1941 m. kovo 19 
d. slapta nuvykus Berlynan ir 
su pulk. K. Škirpa plačiai apta 
rus visus sukilimo planus, buvo 
numatyta, kad Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymas bus 
paskelbtas Vilniuje, kur turėjo 
atvykti ir pats pulk. K. Škir 
pa, nes buvo tikėtasi, kad Vii 
niuje ir arti jo stovint lietuvių 
teritorinio korpo daliniams, 
Vilnius galės būti išlaisvintas 
jau pirmą karo dieną.

Karininkų ir LAF vadovy 
bės areštai prieš pat karą (vie 
nas LAF vadovybės narys bu 
vo areštuotas šeštadienį, 1941 
m. birželio 21 d.) neišvengia 
mai turėjo paliesti visą sukili 
mo planą, kuris dėl to pradžių 
je neturėjo vieningos vadovy 
bės ir pasireiškė daugiau spon 
taniškai. LAF vadovavimas is 
Vilniaus buvo perkeltas į Kau 
ną. Tačiau nors areštų skau 
džiai paliesta, pati organizaci 
ja nepakriko, ir sukilimo inicia 
tyvos ir atsakomybės visvien 
ėmėsi LAF nariai. Jie davė 
jam ženklą, kiek leido sąlygos 
jam vadovavo ir vėliau stojo 
nepriklausomybinio organizaci 
nio darbo priekyje.

SUKILO VISA TAUTA
Kaune sukilimas prasidėjo 

jau pirmąją karo dieną, birže 
lio 22. Birželio 23 d. per Kau 
no radiją buvo paskelbtas Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta 
tymas ir

Pulk. K. Škirpos kaip minis 
terio pirmninko vadovaujama 
laikinoji Lietuvos vyriausybė.

Vokiečiai Kauną pasiekė jau 
lietuvių sukilėlių išlaisvintą.

Panašiai įvyko ir Vilniuje, 
kur sukilimas prasidėjo birže
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MAS PRIEŠ OKUPACIJĄ
lio 23 d. paskelbus LAF Vii 
niaus štabo atsišaukimą. Suki 
limui pasirinktas slaptažodis— 
Gedimino kalnas. Vokiečiai 
įžengė į Vilnių anksti rytą bir 
želio 24, taip pat pačių lietuviu 
išlaisvintą. Gedimino pily Lie 
tuvos trispalvę iškėlė Vilniaus 
Universiteto vyr. asistentas 
Aleksandras Plateris. Pirma 
me „Wilnaer Zeitung“ nume 
ryje patys vokiečiai pripažino, 
kad jiems dėl Vilniaus kautis 
nereikėjo, Vilnius jau buvo lie 
tuvių, ypač lietuviškojo jauni 
mo ir studentų išlaisvintas. L.A 
F sukilimas faktinai išgelbėjo 
Vilnių nuo sunaikinimo, nes vo 
kiečiai buvo pasiruošę Vilniaus 
bombardavimui lėktuvais ir ar 
tilerija, bet nuo jo susilaikė, 
kai naktį iš birželio 23 į 24 Vii 
nių pasiekę pirmieji vokiečių 
žvalgai motociklininkai prane 
šė, jog bolševikai iš Vilniaus 
jau pasitraukė. Tiesa, pasitrau 
kę sovietų kariuomenės dali 
niai ruošėsi Vilnių vėl atsiimti, 
bet dėl vokiečių kariuomenės 
greito veržimosi pirmyn to pa 
daryti jau nebesuskubo.

Per Kauno radiją paskelbta 
žinia apie Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymą 
žaibo greitumu pasklido visa 
me krašte. Prieš okupantą su 
kilo visa tauta. Lietuvių nuo 
taikos tada buvo maždaug to 
kios, kaip anuo 1863 metų su 
kilimo metu, kada dideli vals 
tiečių būriai Lietuvoje, priesin 
gai kaip Lenkijoje, stojo su 
ginklu rankose prieš rusų vai 
dzią ir, kaip rašo Vaclovas Bir 
žiška, su sena daina lūpose: 
Nebeskuskit brolei ūsų, 
Eisma tuojau mušti rusų, 
Nors jie miestuos užsidara, 
Duosme aniems, duosme garą. 
Bo pri mūsų gera norą 
Ginklu gal būt ir Barbora. 
Kožnu kąsni žemės mūsų, 
Nuog Austrijos ir nuog Prūsų 
Ataimsim brolei mieli, 
Pergalėję neprietelį.

(Žr. M. Biržiška, „Kaip Lie 
tuva po rusais vargo“, Praei 
ties Pabiros, 84 psl. Barbora 
čia vadinamas bizūnas).

Puldami sovietų karinius da 
linius, apšaudydami iš miško 
pakraščių plentus, nutraukda 
mi sovietų kariuomenės dali 
nių tarpusavio ryšius, lietuviai 
sukilėliai faktinai paralyžavo 
sovietų karinių dalinių judė'i 
mo laisvę ir vertė ją skubiai 
trauktis iš Lietuvos.

Birželio sukilimas 1941 me 
tai iš esmės buvo visuotinis. 
Skaitoma, kad jame su ginklu

čiarhs, kurie pasipainiojo jam 
po kojomis tomis beviltiškomis 
dienomis, rašo tą faktą užregis 
travęs K. Pelėkis. (Žr. „Geno 
cide. Lithuania’s threefold tra 

*|gedy“. 1949, 77 psl.).

. ’ Per tas kelias birželinių trė 
į mimų dienas iš Lietuvos buvo 

' išvežta 34,260 žmonių, vyrų, 
moterų, senių ir vaikų,

vykdant Serovo sudarytą 
planą, pagal kurį iš Lietuvos 

turėjo būti išgabenta 
apie 700.000 žmonių.

Į To paties Serovo, kuris pasi
■ vadinęs generolu Malinovu
■ 1947 m. birželio m. veikė Len 
Bkijoje, ir kuris siūlė deportupti
■ is Lenkijos Sibiran 300.000 len
■ kų, kaip geriausią priemonę ta 
Ida Lenkijoje kilusiai politinei
■ krizei pašalinti. (Žr. S. Kor 
I bonski, ,,W Imieniu Kremlia”,
H 1956 m. 112 psl.).

Lietuvos Laikinoji Vyriausybė, paskelbtoji 194ų m. birželio 23 d. Ją sudarė min. pirm. K. 
Škirpa, jo pavad. J. Ambrazevičius, komunalinio ūk-o min. V. Žemkalnis, k.ašto apsaug. 
min. St. Raštikis, darbo ir socialinės apsaugos min. J. Pajaujis, susisiekimo min. A. Novic 
kis, žemės ūkio min. B. Vitkus, sveikatos dr. Vencius, pramonės min. A. Damušis, vi 
daus reikalų min. J. Šlepetys, finansų min. J. Matulionis, teisingumo min. M. Mackevičius, 
prekybos min. P. Vainauskas, ir propagandos valdytojas J. Senkus. Čia matome kabineto 

posėdį.

rankoj aktyviai dalyvavo iki 
90,000 — 100,000 sukilėlių.

Lietuvių įtūžimas prieš 
okupantą

buvo tuo labjau suprantamas, 
prisiminus, kad dar nė savai 
tės nebuvo praėję nuo birželio 
14—20 dienomis įvykusių nia 
sinių lietuvių išvežimų Sibiran, 
kurie sukrėtė visą kraštą. Ko

kias reakcijas tautoje sukėlė 
okupantai šiuo savo žygiu, ro 
do toks pavyzdys. Vilniaus 
pirštinių fabriko darbinin,kas 
V-čius, grįžęs namo birželio 15 
rytą iš naktinės pamainos, ne 
berado savo žmonos ir penkių 
vaikų. Kaimynai pranešė, kad 
paryčiui, saulei tekant, jie bu 
vo išvežti NKVD sunkvežimiu 
už tai, kad jo žmona, taip pat

Užsisakykite Terroje
šitas knygas

(Rapolas Skipitis: Nepriklausomą Lietuvą statant, įspūdinga 
atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 
psl., kieti viršeliai, kaina — $ 5.00.

AntanaiTulys: Tūzų klubas* rinktinių novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ir gy
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 19? 
psl.. kieti viršeliai, kaina — $ 3.00.

Anglų kalbos gramatika, stambi apie 220 psl. knyga, rimtas 
ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglų kalbos 
ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus ir 
aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintaksė ir ang 
lų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina 
— $ 3.50.

Terra
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III., U. S. A.

Žinios apie besitraukiančių 
iš Lietuvos bolševikų žiaurius
kalinių ir nekaltų žmonių žudy 
mus lietuvių įtūžimą prieš oku 
pantus, dar labjau kurstė ir 
stiprino juos griebtis ginklo.

Vien Pravieniškėse bolševikai 
išžudė 412 kalinių,

tik 50 pavyko išgelbėti. Rainių

vieno fabriko darbininkė, atsi 
sakiusi išsiųti Vorošilovo po»t 
retą, kurį fabriko administraci 
ja norėjusi padovanoti augs 
tam NKVD pareigūnui Balta 
šiūnui jo gimtadienio proga. 
„Man pačiai neužtenka laiko 
lopyti mano vaikų skarmalus 
ir jiems bulves lupti“, pareišku 
si V-čiaus žmona. Kai po savai 
tės kilo karas, V-čius pasirūpi 
no gauti šautuvą ir kelias ran 
kines granatas. „Vargas tiems

miške prie Telšių bolševikai nu 
žudė 73 kalinius, prieš tai juos 
žiauriausiu būdu nukankinda 
mi. Visoje Lietuvoje komuhis 
tai nukankino ir nužudė 15 ku 
nigų. Tokia sovietinio teroio 
banga tada nusiaubė visą kraš 
tą ir ji būtų pareikalavusi žy 
miai didesnio aukų skaičiaus, 
jei ne staigus visuotinis lieti, 
vių sukjįlfmas.

(Tęsinys sekančiame straips 
ny: Pergalinga diena).

Gyvenimiški reikalai
EKONOMINIAIS 

KLAUSIMAIS
Bendrai Kanadoje paskuti 

niu metu biznis yra nežymiai, 
bet pagerėjęs. Yra pakilusi 
plieno gamyba, alyvos garny 
ba, daugiau pradėta statyti na 
mų. Pagrindinės problemos te 
bėra nedarbas ir prekybos ba 
lansas su Amerikos Jungtinė 
mis Valstybėmis.

Galima tikėtis, kad Valstybi 
nis biudžetas 1960-61 metams 
leis daugiau pinigų įvairems 
reikalams, nors tai ir būtų defi 
eitas. Yra norima pagyvinti, 
plėsti ekonominį gyvenimą. 
Galimas dalykas, kad bus lei 
džiama daugiau pinigų ir pro 
centai bus žemesni. Dalinai 
gal ir dėl to yra iškilę dideli 
ginčai tarp Kanados Banko 
valdytojo ir Finansų Ministe 
rio.

Nekilnojamo turto pardavi 
mas juda lėčiausiai iš visų pas 
kutinių laikų. Kainos nėra kri 
rusinos, bet norint parduoti,

tenka nusileisti. Bet jau yra 
ženklų, kad padėtis gali prade 
ii gerėti. Taigi norinčiam par 
duoti apsimoka gal ir palaukti 
ar bent nesistengti parduoti, .jei 
nėra bėdos. O norinčiam pirk 
ti, verta pasiderėti, bei ne 
laukti.

Paskolos namams daugumo 
je 63/4% ir 7%. Bendrovės tu 
ri pinigų pakankamai, duoda 
geras sumas. Bankuose santau 
pų daugiausiai palyginus su. an 
kstyvesniais laikais. Bankai 
pradeda duoti asmenines ,pa 
skolas iš 6%, bet skolindami 
pinigus labai apsižiūri, nes nori 
būti tikri.

Namų Draudime (Tas tai 
koma Quebec ir Ontario pro 
cincijoms) jau senokas reika 
las, bet ne visų panaudojau:jis 
— kelis draudimus imant — 
imti iš vienos vietos. Pav. 
Imant 3 draudimus, surištus

Nukelta į 6-tą psl.)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

Lauke buvo tamsu; žiburių šviesos krito iš langų į parų 
sniegą ir paskęsdavo jame. Tamsa tebegaubė miestą ir tada, 
kai Barvainis atvyko į ligoninę.

Rytmetinėje skyriaus gydytojų konferencijoje jis panoro 
miego; tačiau konferencija tęsėsi neilgai, ir darbas palatose 
vėl grąžino jam žvalumą. Jis matė, kaip žvilgčioja i jį Kastan 
cija Boreikaitė. Ji buvo graži ir moteriška, Barvainis net pa 
galvojo: „Ir kodėl gi aš ėmiau jos vengti?“ Tačiau tuoj jis pri 
siminė turįs kišenėje neišsiųstą laišką. Mintis apie Viktonją 
išstūmė Boreikaitę už jo sąmonės ribų. Dabar jis žiūrėjo į jos 
stiprias rankas, atraitytas iki alkūnių, į tvirtą ir kartu grakštų 
kaklą, į šviežią veidą, lokį nuostabiai jauną, o jo akys tuoj pa 
miršdavo ką regėjusios. Jo mintys buvo jau toli nuo šios pa 
trauklios moters.

Ir Barvainis suprato, kad jis tetrokšta vienos Viktorijos, 
kad šalia jos jis pasijustų vėl laimingas ir saugus, o k>tos mote 
rys pasaulyje gali jam visai neegzistuoti.

— Ką jūs ten prirašėt ministerijai apie Adomėną, kole 
ga? — suzirzė prie jo ausies. Barvainis piktai pažvelgė į kai 
bėjusį; tai buvo skyriaus vedėjas.

— O ką, daktare Timpeli?
— Ko jūs man šokat į akis? Aš taip tik, informacijos 

dėlei.
„Vadinasi, visi jau žino. Koks tas Vilnius mažas įmes 

tas!” Ir jis pagalvojo, kad laišką Viktorijai reikia rašyti iŠ 
naujo, kad reikia pridėti: „Gal tave pasiekė gandai apie vieną 
raštą ministerijoj. . .” Tačiau jei Viktorija dar nieko nežino? 
Ir argi ne savaime aišku, kad, jai grįžus namo, issispręetų ir 
visų skundų reikalas, kad jie taptų neaktualūs? __

„Jei Viktorija ką nors girdėjo, tačiau norės grįžt 
viską paaiškinsiu. Nėra ko daryti jokių prierašų ir painioti pa 
dėties“.

Ir po darbo jis išsiuntė laišką iš Centrinio pašto, painu’a 
mas kvitą, kad laiškas registruotas.

Dabar jis buvo laisvas, tačiau nežinojo, kur eiti. Jam net 
nebuvo dingtelėję, kad vertėtų užsukti į teatrą, į kiną. Bet 
tuojau jis atsikratė tų minčių. Jei aš nerasdavau laiko p r a 
mogauti su Viktorija, nėra ko man pradėti vienam”. Jis pri 
siminė dar, kaip ėjo į kiną su Kastancija; toji mintis dar labjau 
jį prislėgė. Tačiau laiškas buvo išsiųstas, pašto kvitelis šiame 
jo tarp Barvainio pirštų, kai tik jis įkišdavo ranką į kišenę. 
Mintis apie laišką spalvino jo nuotaiką Šviesiomis varsomis. 
Jam atrodė, kad klausimas jau išspręstas, tiltai atstatyti ir vis 
kas netrukus liks po senovei.

O po trijų dienų, grįžęs iš ligoninės į namus, jis rado laiš 
kų dėžutėje atviruką. Atvirukas buvo paprastas, neregistruo 
tas, be piešinių ir vaizdelių kitoje pusėje.

Taip pažįstamu, taip artimu braižu buvo parašytas tik vie 
nas žodis: „Pavėlavai“.

Tą vakarą Barvainis nenuėjo nei į restoraną, nei pas 
Kastanciją.

Jis užėjo pas Lilę.
— Be įspėjimo? — nustebo jinai. — Aš juk prašiau t a 

skambinti telefonu.
— Priekaištas?
— Ne. Rūpinimasis jūsų laiku. Juk gyvenu tolokai nuo 

jūsų.
— O, laiko aš turiu pakankamai! Jūs juk žimte, kad 

mane pametė žmona?
— Žinau.
— Na, o dabar ji mane galutinai pametė. Siūliau jai su 

grįžti, o štai koks atsakymas. — Jis padavė Lilei Viktorijos at 
viruką, tuo pat metu pagalvodamas: „Ir kam gi aš rodau ,n 
tymius laiškus beveik nepažįstamai merginai ”

Lilė pakreipė galvą; geltonų plaukų pluoštas suvilnijo 
ore.

— O jūs pasiūlėt grįžti žmonai po to, kai išsiuntėt tą gar 
sųjį laišką ministerijon?

Barvainis paraudo. Jis juto, kad raudonuoja.
— Jūs ir tai žinote? — paklausė jis pabrėžtai abejingu to 

nu, norėdamas paslėpti savo sumišimą.
— Žinau. Kostas papasakojo.
— Na ir ką jūs manote apie tą pareiškimą ministerijon? 

— Barvainio balse skambėjo karingos gaidos. — Ką jūs r na 
note?

Lilė atsakė visai ramiai, visai natūraliai:
— Laikau, kad tas pareiškimas niekšiškas.
— Jūs ne per daui skaitotės su žodžiais, — kandžiai ta 

rė Barvainis.
— O jūs skaitėtės? Ir dar su rašytais žodžiais? Ir dar 

versdamas pamazgas ant asmens, kurį pasirinko jums artimiau 
sias žmogus?

— Ir terminologija jūsų įdomi. Niekad dar negirdėjau, 
kad taip būtų vadinamas šeimos ardytojas. Vadinas, tai lik 
asmuo, kurį pasirinko man artimiausias žmogus? Na, o aš tai 
niekšas?

— Ne. Tiktai kvalys. O Kasperiūnas niekšas. 1 ■
— Kas toks?
— Kostas. Argi pamiršote savo bendražygio pavardę?
— Rodos, jis labjau jūsų ir Uršulės bendražygis negu >na 

no, — Barvainis valdėsi, kad nepakeltų balso. Jis mielai, da 
bar plaktų Lilę rimbu. Jis gailėjosi, kad nenuėjo pas Kastan 
ciją. Toji kalbėtų kitaip.

— Kaspariūną mes išvarėm. Aš ir Uršulė. Ir ne tik Jėl 
tos jūsų istorijos. Bet tai jūsų jau neliečia.

— Panelės nusprendė parodyti, kad jos kuklios, — murm 
telėjo Barvainis. — O jis nachalikai lindo. Ar ne taip?

— Klausykit, daktare, kraustykitės velniop, o jei kada
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Rapolo Skipičio
r ATSIMINIMAI APIE LIETUVOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS ATKŪRIMĄ
Labai augštai reik'a vertin 

ti tą reiškinį, kad vienai po ki 
to pasirodo lietuvių veikėjų ar 
ba buvusių veikėjų atsimini 
mai. Jau turime visą jų rinkini
— Petruičio, St. Raštikio, K. 
Žuko, St. Kairio, K. Bielink ir 
dabar — Rapolo Skipičio.

Visi šie atsiminimui daugu 
moj yra parašyti asmenų, ku 
rie šiokiu ar tokiu būdu daly
vavo Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrime, nepriklausomy 
bės statyboje. Beveik visi jie 
turėjo atsakingas pareigas, — 
todėl jų pasisakymai turi iston 
nę reikšmę.

Tiesa, rašymo sąlygos nepa 
lankios, nes daugeliui faktų pa 
tvirtinti ir patikslinti reiktų do 
kumetinės medžiagos, bet da 
baltinėmis sąlygomis ji nepriei 
narna, nes visa tai yra likę Lie 
tuvoje. Bet svarbu ir tai, kas 
yra atmintyje ir kam, rašant at 
siminimus, neduodama dingt’ 
be pėdsakų. Gal kai kas iš < >. 
kas parašoma, nebus visiškai 
dokumentine prasme tiksiu, 
bet istorikas, reikalui esant, su 
•iras ir dokumentus ir galimus 
netikslumus galės patikslinti.

Visokiu atveju, atsiminimai, 
surašyti pačių asmenų, dalyva 
vusių Lietuvos atkūrimo dar 
buose, yra vertingas įnašas į 
lietuvių tautos kultūrinį loby 
ną ir didelis pasitarnavimas 
Lietuvos istorijai.

Drauge, tai yra ir tiesiogis 
šaltinis mūsų jaunąja' kartai, 
kuri iš atsiminimų galės susi 
dalyti bent apytikrį vaizdą 
kaip Lietuvos valstybės nepri 
klausomybė buvo atkurta, ko 
kiomis sąlygomis ir kokiose ap 
linkybėse. Kadangi atsimini 
mai neišvengiamai yra nuspal 
vinti asmenų požiūriu, tai ir jų 
skaitymas sudaro gyvą vaizdą 
ir akivaizdžiai budina aptaria 
muosius laikus.

Rapolas Skipitis, buvęs ir mi 
nisleriu, ir teisėju, ir valstybės 
gynėju, ir parlamento nariu, ir 
artistu, ir advokatu, ir publi 
cistų, ir įvairių draugijų piimi 
ninku bei daugelio jų dalyviu.
— žinoma, turi begales atsimi 
nimų. Tie atsiminimai yra kon 
kretūs, nes atsiminimų auto 
nūs daugumoje atvejų pats tie 
siogiai ir gyvai, — kūnu ir šie 
la, — yra dalyvavęs. Šią R. 
Skipičio savybę reikia pabrėž 
ti, nes tai yra jo būdo savybė, 
ryškus jo būdo bruožas. Nes 
R. Skipitis niekad nebuvo biu 
rokratu, trafareto žmogum, 
žmogus formos, bet visada La 
vo gyvas, — kūnu ir siela — 
dalyvis, dalyvis savo nervais 
ir karštu krauju. Autorius yra 
visuomenininkas, kuriam tinka 
žodis — menininkas, kūrėjas. 
Tat, jeigu jo atsiminimuose kai 
kas gali pasirodyti lyg ir per 

dėta, tai seka iš geros jo valios 
ir iš gyvo tų dalykų jo išgyve 
nimo, ir visada gyvos reakci 
jos į gyvenimo apraiškas. Rapo 
las Skipitis ir Steponas Kolų 
paila buvo tie žmonės, kurie 
planavo ir vykdė „nekruvinas 
revoliucijas“, net nepalankiai 
siose sąlygose, kaip pav. „suki 
limą prieš elektros brangumą ’. 
Rimti vytai — profesorius ir 
advokatas — išėjo, kaip tuo 
metinis „pasyvaus pasipriešini 
rno kūrėjas’’ Mahatma Gandhi, 
į kovą, būtent pasyvaus pasi 
priešinimo (būdu ir „pervers 
mą“ laimėjo. Šia prasme i?ik 
tų žiūrėti dalinai įi į atsimini 
mus asmens, kuris savo darbu' 
atidavė visą nuoširdumą, visą 
savo sielą ir visas žinias, be re 
zervų.

Rapolo Skipičio atsimini 
mus, kai šis tomas budina vie 
ną rimčiausių ir sunkiausių Lie 
tuvos atkūrimo laikotarpių, 
1918 — 1926 metus, lengva 
skaityti. Atsiminimai skaitomi 
kaip romanas, nes autorius tun 
labai lengvą pasakojmoi būdą. 
Jo pasakojimas yra patrauklus, 
viliojąs.

R. Skipičio aprašomasis lai 
kotarpis (1918—1926) yra 

pats Lietuvos nepriklausomy 
bės atkuriamojo formavimo lai 
kotarpis, kai k’ekvienam Lie 
tuvos gyventojui kasdien, die 
ną ir naktį, kabojo mintyse 
klausimas: ar pasiseks Lietu 
vai atkurti nepriklausomybę? 
Vokiečiai tebebuvo dar Lietu 
voje; iš rytų slinko raudonoji 
armija; iš pietų tykojo lenkai 
iš vakarų bermontininkai. Dau 
giau priešų negalėjo būti. O 
draugų? — Nė vieno, kas gale 
tų Lietuvos atkūrimo reikalą 
paremti... Net broliai latviai, iš 
šiaurės, smogė Lietuvai durklą 
į nugarą, kai Želigovskis užpuo 
lo Lietuvos sostinę — Vilnių.

Tat buvo stebuklų laikai. 
Tauta pati tą stebuklą padarė, 
glaudžiai veikdama su savo ne 
gausia inteligentija. Ir R. Ski 
pitis šio stebuklo vyksmą ap 
rašo. Gyvai aprašo. Iš atsimi 
nimų taip ir matai, kaip kūrėsi 
laisva ir nepriklausoma Lietu 
va.

Viduje žmonių baimė ir ko 
va su banditais — „piienči 
kais”, išorėje — Lietuvą gula 
ginkluotieji banditai, pasiryžę 
Lietuvą okupuoti ir pavergti. 
Būsena nepaprastai sunki, kc 
va dar sunkesnė, nes Lietuva 
okupacijų (rusų, vokiečių) nu 
alinta, ginklų nėra ir nėra kaip 
jų įsigyti. Tiktai daugumos 
žmonių valia ir pasiryžimas vei 
ksminga. Ir tai laimi!

R. Skipitis, visa tai aprašinė 
damas, duoda daugybę faktų, 
kuriuos čia sunku suminėti. 
Įdomu, kad nors autorius ir 

nemini, bet jo atsiminimuose 
atsiliepiama ir į jau išleistas ai 
siminimus. Pav. R. Skipitis ga 
na kategoriška forma pateisi 
na komendantų Zaleskio ir Ple 
chavičiaus elgseną. Įdo nu, 
kad jis, nors ir pasiųstas jų 
veiklos tikrinti Krašto apsau 
gos ministerijos, vis dėlto jų 
veiklą teisina ne savo, bei ten 
rastų žmonių pasisakymais. Ži 
noma, tuomet buvo labai sun 
kios sąlygos ir viskame pagal 
vaĮstybiriius įstatymus sunk u 
buvo elgtis; gal ir reikėjo ko 
kių ekstra priemonių, ir tai bū 
tų pateisinama, bet kiti atsimini 
mų rašytojai kaltinimus daro 
dėl sauvaliavimo faktų Todėl 
labai gerai būtų, kad ir Plecha 
vioius ir Zaleskis parašytų atss 
minimus ir aprašytų 'atskrus 
faktus, iš ko ir susidarytų vaiz
das, ar tai buvo būtina, reika 
linga ir pateisinama, ar tai bu 
vo sauvaliavimo padarinys.

Sklaidant šiuos R. Skipičio 
nepaprastai įdomius atsimini 
nimus, be ko kita randamas ap 
rašymas jo kelionės į šiaurrytį 
nę Lietuvą — Zarasus, Apsą, 
Brėslauja, Vidžius. Tai labai 
įdomus atsiminimų kampelis, 
kuriame pasakojama, kaip tų 
sričių, kurios liko sovietų pusė 
je, už sutarties numatytų sienų, 
žmonės siuntė delegacijas ir 
prašė priimti į Lietuvos ribas. 
Tai yra tikra teisybė, kuri yra 
plačiai žinoma. Čia gi norime* 
patikslint, kad R. Skipitis, kai 
tą ten atsilankęs ir teatlankęs 
tiktai miestus bei miestelius,' 
daugiau vietos žmonių nema 
tęs ir plačiau negalėjęs vietos 
žmonių patirti, kiek nsatsar 
giai parašė dėl jų tautybės. O 
faktą, kad ir Apšė, ir Brėtlau 
joje, ir Vidžiuose dar caro lai 
kais buvo lietuviškos mokyk 
los, organizuotos pačių vietos 
gyventojų, kai caro valdžia 
tuo nesirūpino. Tai gi yra Lie 
tuvos žemės ir lietuvių gyvena 
mos. Gi iš R. Skipičio aprašy 
mo susidaro vaizdas, kad ta< 
ne Lietuvos sritys. Čia auto 
riaus pądaryti per skubūs 
sprendimai. Aplink ežerus Snu 
dą, Strustą ir Drivatą ir dabar 
yra kaimų, kuriuose vyrauja 
perdėm lietuvių kalba, nors 
tos sritys Maskvos yra priskir 
tos „broliškai Gudijai“, kurios 
agentai ir čia Gudijos ribas žy 
mi iki pat Telšių. . .

R. Skipičio atsiminimų kny 
ga, norint tiksliau išnagrinėti, 
reiktų nagrinėti atskiiais skv 
siais, kas yra Įmanoma... šią at 
siminimų knygą turint kiekvie 
nu atveju po ranka.

Visokiu atveju, šie atsimini 
mai, pirmieji tokios rūšies, yra 
vertingas leidinys. Galima jia 
sakyti, kad pertrumpai parašy 
ti. Daug kas galėjo būti pla 
čiau nušviesta. Bet autorius yra 
pasiryžęs išleisti dar kelis to 
mus, tat juose greičiausia, pa 
keliui, galės paliesti dar dauge 
lį dalykų. Palinkėsime jam sėk

IvULTURLVE^ROyVIKA
MŪSŲ MUZIKAI INSTRUMENTALISTAI

K. Smilgevičius, A. Ambrozaitis ir J. Malaiška.
Ambrozaitis ir Ma’.aiška, 

abudu dalyvauja Montreaiio 
simfoniniuose orkestruose. A. 
Ambrozaitis CBC simioninfa 
me orkestre yra pastovus klar 
netistas ir sekmadieniais vargs 
ninkauja A V bažnyčioje, J 
Malaiška dalyvauja kitame 
.Montreaiio simfoniniame or 
kestre ir, be to, dar kariškame 
pučiamųjų instrumentų orkest 
re, kuris vasaros metu dukart 
per savaitę duoda koncertus at 
virame ore, daugiausia Montre 
alio miesto parkuose.

K. Smilgevičius, solistas pia 
nistas, retkarčiais pasirodo kon 
certuose.

Dabar jau priauga jaunų ins 
trumentalistų, kurie tačiau dar 
bręsta, bet netrukus ir jie pasi 
rodys, kaip solistai.

MIRĖ DAILININKAS 
VYTAUTAS KAIRIŪKŠTIS

Birželio 13 d. Vilniuje mirė 
dailininkas Vytautas Kairiūkš 
lis, eidamas 71-mus metus am 
žiaus.

V. Kairiūkšis, žinomos lie 
tuvių Vilniaus veikėjų šeimos 
narys, besimokydamas I-mojc 
Vilniaus gimnazijoje, lankė ir 
piešimo mokyklą. Po to, studi 
juodamas Maskvos universite 
te teisę (1912—16), lankė K 
Juono dailės studiją ir dar ve 
liau Maskvos tapybos, skulptd 
ros ir architektūros mokykla 
o dar vėliau — dekoratyvinės 
dailės mokyklą, kurią Laigė 
1921 m.

V. Kairiūkštis tapė porlre 
tus, figurines kompozicijas, lie 
jo akvareles. Dalyvavo paro 
dose, ir pirmą kartą Vilniuje 
1923 m. Daug laiko paskyiė 
pedagoginiam darbui, ir bux o 
dailės mokytoju Vilniaus, Kau 
no, Panevėžio gimnazijose u 
nuo 1944 iki 1951 m dėste 
kompoziciją ir meno istoriją 
Meno Institute Kaune. Jis taip 
gi daug rašė kritikos straips 
nių, paruošė monoirafiją apie 
dailininką Kajetoną Šklėrių, 
Studijavo M. K. Čiurlionį ir 
visada buvo veiklus meno sri 
tyse.

Apie velionį „L. ir M.“ laik 
rašlyje parašė jo mokinys J. 
Umbrasas, savo vardu, net ne 
dailininkų sąjunga, kas reiškia, 
kad V. Kairiūkštis buvo. . . 
okupantams „trefnas“...

DEVYNIOLIKTOJO AM 
ŽIAUS DAILININKO DAR 

BŲ PARODA VILNIUJE
Kanutas Ruseckas, vadina 

mosios Vilniaus dailės mokyk 

mės, jo atsiminimus priimdami 
ir skaitydami dideliu susidomė 
jimu, kurį atsiminimai tikrai su 
kelia. J. K.

los atstovas studijavęs tapybą 
dar Romoje ir Paryžiuje, lai 
komas vienu būdingiausių 
XIX amžiaus lietuvių dailinir. 
kų. Jo darbų paroda įvyko Vii 
niuje Dailės muzėjaus patalpo 
se. Buvo išstatyta per 300 dar 
bų — tapybos, akvareles, ko 
pijų, piešinių ir tt.

ŽEMAITĖ RUSIŠKAI
Maskvoje 100,000 tiražu iš 

leistos Žemaitės apysakos, let 
ainiu. pavadintu „Sučiuptas 
velnias“. Įdėta „Marti“, ,,Pet
ras Kurmelis“ ir kitos apysa 
kos.

LIETUVOJ PAGERBTAS 
BITĖS ATMINIMAS

Kovo 18 d. suėjo 100 metų 
nuo Gabrielės Petkevičaitės - 
- Bitės gimimo. Ji, kaip vyriau 
šia amžium, atidarė Lietuvos 
Slegiamąjį seimą; ji dirbo re 
dakcijose; ji buvo rašytoja. 
Lietuvos rašytojų s-ga ir liet, 
kalbo? institutas suruošė jos pa 
minėjimą, kuriame apie rašy 
toją kalbėjo Korsakas, Dovei 
ka ir Butėnas. Bitė buvo mini 
ma kaip rašytoja demokratė 
(Bitė priklausė Liaudininkų 
srovei ir buvo jų laikraščių re 
daktorė).

TOMO MAN VARDO 
ARCHYVAS 

atidarytas Ciuriche, Šveicarijo 
je. Archyve sutelkta 331 rašy
tojo rankraštis, jo biblioteka ir 
jo darbo kabineto įrengimas. 
Įdomu, kad tuose namuose, 
kur įkurtas Tomo Mano archy 
vas, senais laikais gyveno ra 
šytojai Wylandas, Klopštokas 
ir Gėtė.

STASIO YLOS KNYGA 
APIE MUZIKOS 
INSTRUMENTUS

Vilniuje išleista Stasio Ylos 
knyga: „Pažinkime muzikos 
instrumentus*’. Knygelė ilius 
tiuota muzikinių instiumentų 
nuotrav|:Rfnis. Duodamas ži 
mos apie įvairių tautų muzikos 
instrumentus, jų atsiradimą ir 
vystymąsi. Ypač aprašomi 
simfoninio orkestro insrlumen 
tai. E.
VALSTYBINIS MUZĖJUS 

KAUNE,
atidarytas 1921 metais, šiemet 
mini 40 metų sukaktuves. 
Kaip karo muzėjus, jis gali mi 
nėti jau 50 metų sukaktuves, 
bet okupantas jį laiko vien is 
toriniu muzėjum, faktinai vis 
ką suniveliavęs į „revoliucinį” 
muzėjų, kas reikia suprasti, 
kaip Lietuvos okupacijos mu 
zėjus.

Kauno valstybiniame muzė 
juje dabar, kaip teigiama, yra 
67,830 eksponatų.

Aldona Pundziūtė
baigusi Toronto universitete 
Farmacijos fakultetą. Jaunoji 
farmaceute yra gimusi Montre 
alyje, bet dabar su tėveliais, 

„N. L-vos“ skaitytojais, 
gyvena Toronte.

KNYGA APIE LIETUVOS 
VALSTIEČIUS

Lietuvos Mokslų akadem. 
jos Istorijos institutas Vilniuje 
ką tik išleido veikalą „Lietu 
vos valstiečių ir miestelėnų gin 
Čai su dvarų valdytojais” (II 
dalis). Dokumentų rinkinį re 
dagavo akad. Jablonskis. Le: 
dinyje duodami 18-jo amžiaus 
„klasių kovos“ dokumentui,

G Aleksandras Plateris Chica 
gos universitete gavo filosofi 
jos daktaro laipsnį. Švėkšnos 
grafų Platerių šeimos narys, 
gimęs 1913 m. Kaune, baigės 
Teisių fakultetą, studiias d 
gilino Vienoje. 1955 m. Chica 
gos universitete gaVo magistro 
laipsnį, parašęs studiją apie lie 
tuvių tremtinius. 1949 m. atvy 
ko į JAV ir gavęs magistro 
laipsnį, buvo pakviestas asis 
tentu Chicagos universitete. 
Veiklus skautuose ir teisininkų 
tarpe. Bendradarbiauja spau 
doje. Atskiru leidiniu yra išė 
jęs jo veikalas „Teisiniai Livo 
nijos ir Kuršio santykiai su Lie 
luva XVI—XVIII a."

A. Plateris 1941 m„ prasidė 
jus vokiečių karui su rusais, Vii 
niaus pilies bokšte iškėlė Lietu 
vos trispalvę vėliavą. Jis tada 
buvo Vilniaus universiteto asi 
stentu.

0 A. Tamošaitienė dalyvavo 
parodoje Queen’s Universite 
to galerijoje. Jos kūrinys „Lie 
ppnojantfs ruduo” atžymėtas 
geriausiu akvarelės darbu.

• Kun. V. Bagdanavičius, pu 
blicistas, redaktorius ir „Drau 
go“ knygų klubo vedėjas at 
šventė 25 kunigystės sukaktu 
ves.

G Dail. Č. Janusas susirgo ir 
paguldytas į ligoninę ištirti 
sveikatai.

norėsite ateiti, tai nepliaukšike niekų, — visai be pykčio paša 
kė Lilė. Barvainiui net pasirodė, kad ji iš lengvo šypsosi — 
Jei ne tai, kad jums ne visai lengva, aš kalbėčiau su jumis ener 
gingiau.

— Na, man rodosi, jus pakankamai energinga, — tarė 
Barvainis. — Gerai, eisiu velniop. Aną kartą jūs buxote kiek 
malonesnė.

— Kada būtent?
— Kai buvau užbėgęs pasiklausti, kur gyvena Kostas, 

gerbiamoji.
— Man ir į galvą nešovė, kad jis reikalingas jums tokiam 

tikslui. Tiesa, juk tai jis jus įkalbėjo, jis pats tuo gyrėsi. Bet 
tai jūsų nė kiek nepateisina. — Prie durų ji pridūrė: — Kai 
turėsit laiko, užsukit, daktare. Tik prieš tai susitarkim. Aš, 
tiesą sakant, dabar taip pat bėgu.

— Kur? — Barvainis paklausė ėr tuoj pat susigriebė: „Ji 
tave įžeidinėja, o tu su ja kalbiesi“. Tačiau jis negalėjo pykti 
ant Lilės. Kodėl? Nežinojo nė pats. Ji sakė viską taip ra 
miai, be pykčio ir ironijos, kad niršti ant jos jis nesugebėjo.

— Einu į laboratoriją. Sakiau juk, Izid mudvi su Uršule 
chemikės. Na, man j'au laikas.

— O man neskubu. Aš galiu jus palydėti. Nebent jūs į 
pasimatymą ?

— Aš būčiau taip ir sakius: „Skubu Į pasimatymą“. Tik 
žinokit, kad eisiu labai greit.

— Aš taip pat dar ne toks senas.
— Gal būt. Dabar gi nusisukit į sieną Aš tunu persi 

rengt.
Barvainis girdėjo atidaromos spintos girgždėjimą; pu to 

sušnarėjo moteriški drabužiai. Taip pat šnarėjo medžiagos, 
kai rengdavosi Viktorija; net spinta girgždėjo visai tuo pat 
garsu.

Viktorija. . . Jis apčiuopė kišenėje jos atsakymą ir norejo 
tučtuojau jį suplėšyti; tačiau paskutiniu momentu susilaikė: 
„Liūdnas dokumentas, bet dokumentas“. Jis dar kartą apČiuo 
pė atviruką ir įsisąmonino, kad štai jis, Barvainis, yra visiškai 

laisvas. Kodėl gi neduoti Viktorijai ištuokos, jei ji to panorės?
Jis lydėjo Lilę į laboratoriją. Buvo slidu, speigas žnaibė 

ausis ir nosį; ji bėgte bėgo; Barvainis iš pradžių norėjo paimti 
Lilė už parankės, bet ji nesutiko:

— Aš juk turiu skubėti, manęs laukia darbas.
— Prašau, kaip jums patogiau.
— Nekalbėk gi, daktare, tokiu tonu, kaip įsižeidęs vaikas.
Nedaug jam teko ją lydėti. Naugarduko gatvėj jiedu iš 

siskyrė.
— Daktare, atsiimk savo pareiškimą. Jus grauš gėda »ei 

neatsiimsit.
— Jau per vėlu, Lile.
— Ak dar ne per vėlu!
— Ir jei norit, kad būčiau atviras, žinokit: trokštu atker 

šyti.
— Vėluoju, daktare. Dėl keršto — pagalvokit. O be 

to. . . Jūs ne plepys? Ne boba? Išlaikysi! paslaptį?
— Kol kas išlaikydavau.
— Kasperiūno raštas jus taip pat kompromituoja. Na, 

Kosto šito. Jūs žinot, kur jis dirbo?
— Na taip. Prie statybų, kažkoks viršininkas.
— Darbų vykdytojas.
— Nesusigaudau apie tas jų pareigas, drauge chemike.
— Ir vogė cementą. Toną cemento pavagi — gauni tris 

simtus rublių. Cemento tona — tai dvidešimt maišelių. O vie 
tos tokie maišeliai daug neuž.ma, išsivežti juos nesunku. Pas 
kui vietoj cemento pila smėlį. Skiedinys toks, kad sienos plei 
Šėja, plytos nesilaiko. Na ir išdavė jis Kostą.

— Kas?
— Skiedinys. Analizės parodė. Oi, vėluoju! O jei norit, 

znokit: mes su Uršule jį pričiupom. Štai kodėl jį išvijoin. 
Žulikas. Daktare, pavėlavau per jus! — Ir ji smuko į rūmų 
vidų, liauna ir mergiška, o Barvainis taip ir liko ant šaligatuio, 
prie įeinamųjų durų. Staiga jį pastūmėjo kažkoks praeivis. 
Barvains norėjo padaryti pastabą, bet tasai skubiai įsmukę į 
rūmų vidų. Ir Barvainiui pasroidė, kad tai buvo Kostas.

XVIII
Visai nelauktai užklupo atšauri žiema.
Jai nebuvo toji žiema iš paveiksliukų: slidininkai Šypso 

damiesi sliuoga tarp apsnigtų beržų, jaunos figūrininkės šoka 
valsą ant žvilgančio čiuožyklos ledo, berniukai mėto sniego 
gniūžtes į klykiančias mergaites. 7 ai nebuvo žiema, atvykusi 
iŠ atvirukų, iš žurnalų viršelių, iš senučių atsiminimų Tai Du 
vo žiema, įkyriai žvarbi, vėjuota ir labai šalta. Čiuožyklose 
Ivas Montanas kartojo paryžietišką dainelę dešimtą, dvidešim 
tąjį, šimtąjį kartą, tačiau tik kelios poros, desperatiškai trin 
damos pirštinėtas rankas, raižė pačiūžomis ant ledo sudėtingus 
piešinius. Slidinnkiai, pasidėję slides ant krosnies, lošė tūs.s 
tantį. Mergaičių skruostai buvo rausvai mėlynos spalvos, her 
niukams nebuvo jokio malonumo laidyti į jas gniūžtes. Paga 
liau ir sniego beveik nebuvo, nes žemė buvo {šalusi sausai be 
sniego dangos; tokia žiema visada kelia susirūpinimo valstie 
čiams.

O termometras svyravo tarp dvidešimt penkių ir tris- 
šimt penkių laipsnių; kai šaltis kiek atlyždavo, imdavo siautė 
ti iki kaulų įsiskverbiąs šiaurės vakarų vėjas.

Tokios žiemos niekas nemėgsta Lietuvoje. Nei žmonės, 
nti paukščiai, nei ki.škiai, nei vilkai. Tokios žiemos nemėgo nei 
Viktorija. Ji jos nekentė stačiai fizine neapykanta. Jai rod' Si, 
kad jos laimei nereikia jau nieko kito, tik saulės spindulio. p<e 
tų vėjelio pūstelėjimo, menkos mažos žolelės, prasikalančios iš 
supleišėjusios žemės. Kartais dėl speigo ir mokykloj nebuvo 
pamokų. Nijolė tada likdavo mažame kambarėlyje, prisimin 
dama jaukų butą Pušų gatvėje, kuris mergaitės vaizduotėje 
pavirsdavo kone pasakų pilaite. Gi Gedukas ii tuo metu žy 
giuodavo į darželį. Kartais, kai Adomėnui pavykdavo laiku 
įjungti automobilio motorą, Gedukas su Nijole važiuodavo, ir 
tai buvo laimingiausios vaikų valandos.

Štai ir dabar automobilis, nuvežęs vaikus, tyliai zvimbė at 
gal. Viktorija sėdėjo šalia Adomėno. Iš automobilio apačios 
sklido maloni šilima, kojoms buvo jauku ir gera.

Bus daugiau.
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Jaunimo koncertas

Jonė Pauliutė
solistė dainininkė, šiemet baigų 
si op. sol. E. Kardelienės Muzi 

kos Studiją Montrealyje.

Mokslo metus baigiant vi 
soms mokykloms, ir op. sol. E. 
Kardelienės Muzikos Studija 
juos užbaigė, kaip kasmet, stu 
dijos ' lankytojų koncertu, lyg 
ir savotiškų egzaminu, kuris 
yra jspūdingesnis tuo, kad jis 
daromas viešai, dalyvaujant 
daugeliui publikos, kuri didele 
dalimi yra vertintoja ir spren 
deja.

Koncerte dalyvavo labai 
įvairaus amžiaus ir Įvairaus mu 
bikinio pasipuošimo bei įvai 
rios pažangos mokinių, todėl 
visai aišku, kad koncertantai, 
buvo įvairių distancijų, bet ka 
dangi jie buvo taip sutvarkyti, 
kad kas sekantis buvo jau nau 
joje, augštesnėje pasiruošimo 
pakopoje koncertas augo to 
bulėjimo kryptimi ir tolygio da 
rėsi vis Įdomesnis.

Tiesa, išimtį iš šios tvarkos 
sudarė lietuviškoji Įžanga, ku 
rioje dalyvavo geriausiai pasi 
puošusios jėgos. Studiją bai 
gianti Jonė Pauliutė prdaina 
vo A. Kačanauskc ,,Kad aš 
našlaitėlė“ ir S. ,,Gailevičiaus 
,,lreintinių lopšinę“. D. Barteš 
kaitė oaskambino V. Klovos 
„Svajonėlę“ ir padainavo, pa 
ti sau akomponuodama, liau 
dies dainą ,,Aš po lankelę vai 
kščiojau“. A. Paškevičienė pa 
dainavo B. Gorbulskio „Para 
syk tu man laišką“ ir J. Taliai- 
Kelpšos „Pana Ona“. Šios da 
lies užbaigai J. Pauliutė padai 
navo B. Budriūno „Mano pi o 
tevių žemė“, akomponuojant 
M. Siegrist. Šios lietuviškosios 
Įžangos dalyvės ne tiktai pildė 
lietuvišką muziką, bet ir buvo 
pasirėdžiusios lietuviškai.

Po to sekė antroji koncerto 
dalis, pradėta jauniausio moki 
nio — Algirdo Bijūno, kuris ta 
črau labai gerai ir pilnu įsitikini 
mu paskambino F. Haydno 
„Klasiškąjį šokį“ ir, pats sau 
akomponfcodamas, pagiedojo 
liaudies dainą „Oi, strazdeli“. 
(Reikia pastebėti, kad ši liau 
dies daina, kaip ir visų kitų nio 
kinių* dainuotos liaudies! 
dainos, jiems patiems 
akomponuojant, yra paimtos

iš prieš pusantro šimto rietu 
brolių Juškų surinktų ir Kara 
liaučiuje 1825 metais išleisto 
rinkinio, bet šiam koncertui pa 
Čios mokytojos, E. Kardelio 
nės, harmonizuotos ir pritaiky 
los vaikams individualiai skani 
binti ir dainuoti).

Po to Irena Baršauskaitė pa 
skambino F. Hunten „Rondi 
no“ ir padainavo liaudies da: 
ną „Kad aš keleliu“. Rytis Bu 
lota paskambino F. Spindler 
„Sonatiną op. 15“, ir pagiedo 
jo 1. d. „Eisim broliai“. Lilija 
Bijūnaitė tiksliai, ritmiškai ir 
tvirtai paskambino Be< thove 
no „Menuetą” ir aiškiai padai 
navo 1. d. „Sėjau rūtą“. Arū 
nas Ališauskas paskambino M 
Clembenti Sonatiną op. 36 ir 
gerai dainavo 1. d. „Abu mu 
du broliai“.

Sekusios sesutės Blauzdžiū 
naitės, Linda ir Dalia, individu 
aiios. Linda paskambino J. 
Haslingerio „Rondino“ ir pa 
dainavo 1. d. „Rūtą sėjau“, o 
Dalia paskambino, D. Stein 
belt „Rondo“ ir padainavo 1. 
d. „Atsikelk rytelį“. Gerai 
juos skambino, bet ypač 
įdomiai padainavo. Kai Linda 
yra švelniai lyriška, tai Dalia 
stipriai dramatiška. Jų duetas 
iŠ Verdi „Rigoletto“ keturiom 
rankom išpildytas ritmiškai ir 
tiksliai. Irena Petrulytė gerai 
paskambino S. Heller ,,Etiu 
dą op. 45” ir padainavo L d. 
„Nepūsk, vėjeli“. Vida Petro 
nytė gera interpretacija pa 
skambino technišką A. Elmen 
reicho „Verpimo dainą“ ir pa 
dainavo 1 d. „Žalioj lankelėj“. 
Junė Rasimavičiūlė, dideliu Įsi 
tikinimu skambinusi C. Czerny 
„Rondo op. 825“ ir gražiai pa 
dainavusi 1. dė „Ei, serbentą“, 
užbaigė antrąją koncerto dalį

Po pertraukos J. Pauliutė 
dainavo F. Flotovo iš op. 
„Marta“ ariją „Paskutinę re 
žę“ ir iš op. „Gianni Schicchi” 
„O, mio Babbino“. Abi arijus 
dainavo originalo kainomis 
Šiose arijose solistė davė nepa 
prastai gražaus išpildymo ir la 
bai subtiliai patiektų momcn 
tų. IŠ pianistų šioje trečioje da 
lyje pasirodė jau daugiau muzi 
kaliai subrendę mokiniai: Mi 
chele Gingoux, skambinusi A. 
Diabelli „Sonatiną Nr. 2“ ir pa 
dainavusi 1 d. „Močiutės dva 
rely“. M. Gingoux tvirtai išpil 
dė savo numerius. Silvija Kun 
cevičiūtė gerai paskambino F. 
Burgmullerio labai technišką 
„Etiudą“ ir padainavo I d. 
„Ko nuliūdai, sesele“.

/Bagteškaitė Dalia, lietuvis 
koje Įžangoje dainuodama liau 
dies dainą, parodė bręstam 
labai gražios medžiagos balsą, 
o antroje dalyje, paskambinda 
ma žymios technikos reikaan 
gą L. v. Beethoveno „Bagate 
lie Nr. 5“, įrodė ir žymų muzi 
kalumą bei subtilų prie m.rzi 
kos kūrinių priėjimą ir pažen 
gusią techniką.

Agnė Paškevičienė dainavo 
iš J. Massnet op. „Manon“ ari 
ją su rečititatyvu. Soliste, gra 
žiai padainavusi įžanginėm da 
lyje dvi lietuviškas dainas, šio

MOWT|REAL
KLB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO

STP. KĘSGA1LOS
žodis atidarant lietuvišką kryžių

Pašventintas lietuviškas kry 
žius - koplytėlė. Pašventinta: 
lietuvaičių seselių pastangomis 
ir rūpesčiu, suprojektuotas he 
tuvio architekto, padarytas g^a 
žiai lietuvio amatininko lanke 
mis.

Gražiai jis puošia lietuvai 
čių seselių vienuolyną, atkreip 
damas dėmesį praeinančio ko a 
taučio, nes jis kitoks, negu mes 
čia esame įpratę matyti. ois 
kryžius - koplytėlė padarytas 
lietuvišku stiliumi — savo lie 
tuviškais ornamentais byloja 
mums lietuviams daug dau

je ypatingai jautriai išpildė an 
ją, labai gerai skambėjusiu bai 
su ir glūdžių lyriškumu. Taip 
gi vokiškai Šuberto „Die Forci 
ie“.

J. Pauliutė koncertą užbai 
gė Mikaelos arija iš G. Bizet 
op. ,,Carmen“. Jeigu koncerto 
įžangoje ji padainavo kiek ly 
riskesnių dalykų, tai ši arija 
yra didelės muzikinės įtampos, 
labai sunkios struktūros ii nors 
ir laikoma būdinga lytine ari 
ja, tačiau ji yra ir labai didelės 
dramatinės įtampos ir yra vie 
na sunkiausių lyrinio soprano 
repertuare. J. Pauliutė šią ariją 
išpildė dideliu muzikiniu tikslu 
mu ir įspūdingu meniškumu. 
Dramatizmo prasme, koncerto 
įžangoje ji labai įtikinamai pa 
dainavo dramatinės struktūros 
Br. Budriūno „Mano protėvių 
žemė”.

Bendrai, Jonė Pauliutė, po 
šešerių Studijoje mokymosi 
metlį, turi teisingą, diatragmi 
mu kvėpavimu atremtą daina 
vimą, lyrinį, lygų visuose re 
gistruose, gražaus, šilto bei ma 
lonaus tembro, lengvomis augs 
tomis gaidomis balsą — našų 
ir pajėgų, kuris mokytojos Įver 
tinimu, yra operinio masto. 
Tat J. Pauliūtei tikrai būtu vie 
ta besikuriančiuose Kanados 
didmiesčiuose operos teatruo 
se. Koncertai! atsilankiusi pub 
lika solistę priėmė nuoširdžiu 
įvertinimu.

Šis jaunimo koncertas už 
baigtas sveikinimais, gėlėmis 
ir gausiai aplodismentais. J. K.

giau. Jei paprastai esame ma 
tę žvelgti į kryžių kaip j kan 
čjos simbolį, tai šis kryžius 
mums dar primena ir lietuvy 
bės kančią.

Jis nepateisintų savo būvi 
nio šioje vietoje, nei įdėtos šie 
los, daibo bei lėšų, jei jis neby 
įuotų nuo šiame darželyje kry 
kstaujančio lietuvio vaikučio iki 
praeinančios lietuvės senelės 
bei senelio apie mūsų brangios 
tėvų žemės—Lietuvos kančią...

jei jis neprimintų mums vi 
siems vyrų sunkius atdūsius, 
moterų ašaras ir aimanas, kū 
dikių klyksmo iš užkaltų gyvu 
linių vagonų, kai lygiai prieš 
20 metų jie riedėjo per Lietu 
vos sieną Į pražūtingą Sibiro 
tremtį. į

Už keletos dienų sukaks 
taip pat 20 metų nuo spnnta 
niško Lietuvos sukilimo pries 
bolevikinį okupantą II-jam pa 
sauliniam karui prasidėjus, d e 
gu ir is kryžius piirnena mums, 
jog ne vien lik kad Kristus ke 
les iš numirusių po prikalimo 
ant kryžiaus, bet kad ateis va 
landa, kada ir mūsų tėvynė 
Lietuva kelsis ir bus vėl laisva 
ir nepriklausoma.

Dailininkas Antanas Žmui 
dzinavičius viename savo pa 
veikslų vaizduoja Lietuvos pri 
sikėlimą. Tarp nuteriotų laukų 
išgriautų sodybų, krauju pasru 
vusios Žemės, išvartytų pake 
lės kryžių, su pirmaisiais ryt 
mečio saulės spinduliais, lyg iš 
po žemių, keliasi baltasis rai 
telis - vytis. Tikėkim tam ir bū 
kim šventai įsitikinę, kad ta die 
na ateis. Vėl puoš kryžiai at 
statytas lietuvių sodybas, vėl 
grįždami iš lauko darbų Lietu 
vos žmonės, kvepėdami švš: 
žiu prakaitu ir pirmuoju pava 
sario šienu, pagarbiai nukels 
kepurę Lietuvos pakelės kry 
žiui. . .

O kad tai įvyktų, mums 
svarbu visiems, kaip vienam, 
neužmiršti ir tvirtai laikytis gy 
venime tų prasmingųjų Sauer 
weino žodžių: 
„Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ii būt. . .“

Tad, Dieve, tai mums ir 
padėk!

INFORMACIJA

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textiles

Wholesale and Retail
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
CH. KAUFMANAS

Veda sktn. inž. J. Bulota.

HAMILTONO LIETUVIŲ SKAUTAMS REMTI D-JOS

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

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

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.

v-bos posėdyje, birželio 14 d., 
dalyvaujant skautų-čių tunti 
ninkams bei skiltininkams, dis 
kutuotos skautiškos veiklos 
kasdieninės problemos, vysto 
si palankia linkme. Svarbiau 
sias klausimas:

„Nemuno“ t-to tuntininko 
pareigų perėmimas, 

tapo išspręstas. Po didelio 
vargo, t-ko pareigas apsiėmė 
vieniems metams perimti v- 
bos narys, Nepr. Lietuvoje bu 
vęs paskautininku P. Breich 
manas. V-ba iš savo pusės su 
tiko jam talkininkauti ir kai 
kuliais atvejais jį pavaduoti, 
kadangi pamainų darbas jo 
darbovietėje, gali neigiamai su 
tapti su tuntininko pareigo 
mis. P. Breichmanui esame 
nuoširdžiai dėkingi ir tikime, 
kad dirbant bendromis jėgo 
mis, mūsų skautiška šeima tau 
tinį bei kultūrinį darbą tęs se 
na vaga.

Svarstytas ir vasaros laiko 
išnaudojimas

gamtoje: stovykla, iškylos, bei 
piknikai. Ypatingai kreipia 
mas dėmesys Į skautų tė\us,

prašant juos, kam yra galimy 
bė, pagelbėti skautams susis.e 
kimo priemonėmis. Iškyloms 
bei stovyklai, reikalingo sus. 
siekimo priemonės, kurių pa 
lys skautai ne visada gali pasi 
rūpinti. Tikimės, kad šis skau 
tų prašymas bus palankiai su 
tiktas, už ką iš anksto esame 
dėkingi.

Didžioji vasaros stovykla 
rugp. 13—27 dd. New Wasa 
ga, Ont. įvyks kartu su Toron 
tu. Kaina: vienam 20 dol. Iš 
šeimos vykstant daugiau, už 
kiekvieną sekantį po 10 dol. 
Registracijos mok. 2 dol. ne 
bus imama, bus bandoma apsi 
eiti be to. Vykstantieji siovyk 
lauti užsiregistruoja ne vėliau 
iki rugp. 1 d. Vėliau nebus pri 
imama. Visos smulkmenos ga 
Įima išsiaiškinti pas skautų va 
dus.

Pasį traukusiam „Nemuno“ 
t-to t-kui p. Pilypaičiui, L. S. 
R. Dr-jos v*-ba reiškia nuošir 
džiausią padėką už paaukotą 
laiką mūsų tunto labui ir laukia 
me greit sugrįžtant toms pa 
čioms pareigoms.

I
Dr. Roman Pniewski

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

I
A. NOKKELIŪNAS \

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

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) X
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. o

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

8 1 Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097. ;

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

!
 SIUNTINIAI į

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 marinas, J* 

akordeonus, dviračius, maistą ir lt. J>

Užsakymai iš kitui primami pastų. Ji

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. J*

M. MACIUKAS |
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBES <
RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
I79 ir 81 St. Zotique St. E. >J

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

I
BELLAZZI-LAMY, INC

DO 6-6941 76/S George St., Ville Lašate. Į

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
:r kiti įvairūs medžio dirbiniai

SAV K KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
1 jetuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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PUIKIAUSIA PROGA PASIDARYTI
ATSTOVAIS

Mes esame viena DIDŽIAUSIŲJŲ ĮSTAIGŲ pasaulyje, 
ir mūsų kainos yra žemiausios.

Kadangi mūsų veikla kas metai plečiasi, tai mums reikalinga 
daugiau atstovų ir vedėjų savo skyriams.

TAI JUMS SUDARO GERIAUSIĄ PROGĄ 
PASIREIKŠTI!

Jei jau dirbate atstovu DOVANŲ SIUNTINIŲ SRITYJE 
ir jei jūsų noras būtų išplėsti savo veiklą, tai mes jums 

suteiksime visokeriopą paramą ir pagalbą, kad labai trumpu 
laiku pajėgtumėte bent padvigubinti savo pajamas.

Mes taip pat nuoširdžiai priimsime energingus, į bizn; lenku
sius asmenis, turinčius ryšių su užsieniečiais — LIET U
VIAIS, ESTAIS, LATVIAIS, UKRAINIEČIAIS, RU

SAIS ir kt., ir paruošime juos būti savo atstovais.
Kapitalas čia nereikalingas.
Tinkamiausienis kandidatams garantuoja
mos didelės pajamos.

Visas susirašinėjimas laikomas visiškai privatus.

Rašykite: „SIUNTINIAI“, 
„Nepriklausoma Lietuva“, 

7722 George St., 
LaSalle, Que., Canada.

ŠV. JONO LIETUVIŲ KA PINIŲ TORONTE 
KONKURSAS

Šv. Jono Lietuvių Kapinių 
Taryba Toronte šiuo skelbia 
konkursą kapinių įvažiavimo 
ir reprezentacinės skulptūios 
kompozicijai suprojektuoti.

1. Konkurso tikslas yra su 
kurti naujoms lietuvių kap
inėms maždaug $3,000.09 ribo 
se galimai įspūdingesnį įvažia 
vimą ir pastatyti skulptūrinį ak 
centą, kuris būtų pakankamai 
didelis, kad atkreiptų j save 
dėmesį jau maždaug iš 150 jar 
dų atstumo besiartinant Diek 
son keliu prie kapinių.

2. Minima kompozicija ture 
tų turėti lietuvių tautinę išraiš 
ką. Lietuviškas Rūpintojėlis tu 
rėtų būti dėmesio centre. Ge 
rai matomoje vietoje, gražiu ir 
lengvai išskaitomu šriftu turi 
būti patalpinti dviem kalbom 
užrašai:

,,St. John’s Lithuanian Ce 
rnetery“ ir „Šv. jono Lietuvių 
Kapinės“.

3. Konkurse kviečiami daly 
vauti visi lietuviai.

4. Brėžiniai bei piešinių tech 
nika, medžiaga, priemones bei 
mastelį autorius pasirenka ne 
varržomai. Skulptūrinė kompu 
zicija turi būti atvaizduota pa 
rodant pagrindines ortogonali 
nes projekcijas (kaip planas, 
Šonai) ir konstrukcijai nušvies 
ti reikalingus pjūvius. Situuci 
nis planas turi parodyti, kaip 
skulptūra turėtų būti pastatyta 
trikampinėje saloje tarp įva 
žiavimo kelių ir kokių reikahn 
ga pataisų netarpinei aplinkų

i Lietuviai advokatai
| NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
1 Barristers, Selicitors, 

■ A Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ohce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

IT"1" MW ■- MK -------- —M

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

02 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)' 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2 2585 

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

Tel. EM 4-1394. EM 4-1395.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
iMeeeMoeMeMMMMCMi

mai, jei autorius statytų, kad 
tokios būtų reikalingos. Oit > 
gonalinės projekcijos turi būti 
nubraižytos nuosekliai prisilai 
kant autoriaus pasirinkto mas 
teiio. Visos konstrukcijai var 
tojamos medžiagos turi būti 
išvardintos brėžiniuose. Auto 
rius prašomas nurodyti kons 
trukcijai reikalingų medžiagų 
ir darbo kiekius. Autoriui pa 
liekama laisvė nušviesti savo 
idėją perspektyviniais pieši 
niais, modeliais, aprašymais ii 
kitomis jo nuomone reikalingo 
mis priemonėmis.

5. Konkursiniai projektai pn 
statomi Kapinių Tarybai tokiu 
adresu. Kun. P. Ažubalis, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont., Canada, iki š. m. gruc 
džio mėn. 1 d. 24 valandos. 
Paštu sunčiami projektai turi 
turėti pašto štampą ,rgi ne vė 
lesnės datos.

6. Projekto brėžiniai bei pie 
Šimai turi būti pažymėti slapy 
vardėmis ir užrašu — „Šv. 
Jono Lietuvių Kapinių Įvažia 
vimo Konkursinis Projektas“. 
Kiekvienas projekas turi būt: 
lydimas uždaro voko su tr kia 
pat slapyvarde ir užrašu. Voke 
turi tilpti autoriaus vardas, pa 
varde ir adresas bei telefono 
numeris. Tas vokas atidaromas 
Jury komisios tik tuo atveju, 
jei Jury komisija nutaria mnu 
mą projektą premijuoti. Visi 
kiti vokai neatidaromi ir aulo 
nai lieka anoniminiai.

7. Už geriausį projektą, ne 
priklausomai ar pagal jį bus 
vykdomi darbai ar ne, skiria 
rna $400.00 premija. Tikimasi, 
kad kukli premija moraliai bus 
papildyta visų konkurso daly 
vių, o labjausiai laimėjusio au 
loriaus, kilniu idealizmu ir lie 
tuviško visuomeniškumo dva 
šia. Trečioje savaitėje po Jury 
Komisijos sprendimo pinigai 
išmokami laimėjusiam konkur 
są, o anoniminiai projeKtai grą 
žinami, jen atvyktų kas juos at 
siimti. Praslinkus 3 savaitėms 
po Jury Komisijos sprendimo 
likę neatsiimti projektai perei 
na Kapinių Tarybos nuosavy 
bėn ir niekam negrąžinami.

8. Kadangi apsodinimas ga 
lės pagelbėti tampriau susiriš 
ti su gamta, pabrėžti bendrą 
įvažiavimo kompoziciją, suda 
ryti pageidaujamą foną, k'taip 
sakant apsodinimas yra reikš 
minga kompozicinė priemonė, 
tai iš konkurso dalyvių laukta 
mas konkretus pasisakymas 
tuo reikalu grafiškas, o jei bū 
tų reikalo, tai ir raštu.

9. Jury Komisiją sudaro; 
Kapinių Tarybos p-kas kun. 
P. Ažubalis, skulptorius J. Da 
gis, architektas V. Kvedaras ir 
architektas A. Šalkauskis.

jury Komisija turi padaryti 
savo sprendimą iki š. m. gruo 
džio mėn. 15 dienai.

Smulkesnės informacijis kun 
kurso reikalu kariu su kapiniu

„Atsarginė Lietuva”
RAŠO WALTERIS VIRKUTIS

Įdomu ir patrauklu skaitant 
straipsnius apie jieškomą vietą 
mūsų rimtu žmonių atsarginei 
Lietuvai. Bet man asrodo keis 
tokai, kodėl tokios vietos jieš 
koma po pusiau tropinius kraš 
tus, mūsų šiauriečių pngimčiai 
per skirtingus klimato atžvū 
giu? Jeigu mes ten suvažiuotu 
me tik vasaroti, tai gal ir malo 
nu būtų laikas praleisti, bet jei 
mes norime įsikurti ir nuolat! 
nai apsigyventi bei išauginti 
naujas kartas, tai aš mariau 
mes padarytume klaidų. P avy z 
džiui:

1) Darbo atveju žmogus vi 
sada suprakaitavęs, troškulio 
kankinamas, įkyriai saulės de 
ginamas, jausis visiškai išsieik 
vojęs; jokios permainos metų 
laike, nuobodus, vienodas tvan 
kus oras žmogų daro tingų, irz 
lų, j ieškantį poilsio, ypač senes 
nio amžiaus.

2) Jaunimo atžvilgiu; išau 
ginti žmonės šiltame klimate 
labai nenoriai aklimatizuojasi 
Skirtingame klimate, ir jei ka 
da sugrįžtų mūsų jaunoji karta 
į tėvų kraštą, jiems reikėtų tą 
pačią kankinę pergyventi, ką 
mes čia turėjome, kol apsipra 
tome ir ne visiškai.

3) Nebus įmanoma palaiky 
ti senų tradicijų, surištų su m' 
tų laikais, vasaros su Joninių 
laužais, rudens su medžiojimo 
sezonais, žiemos su Kalėdų eg
lutėmis, pavasario su Velykų 
kiaušinių ritinėjimais ir daugel 
kitų. Ypač jauną jai kartai tas 
primintų, kad jie yia iš tokio 
krašto, kur tos tradicijos yra 
prigijusios tarp visų ten gyve 
nančių žmonių, ir tu ten sugrį 
žęs nebūsi svetimas su savo pa 
pročiais.

4) Neapsiribokime mažame 
žemės plote, nes žmonės dau 
gėja, o žemė mažėja, jokio vai 
zdo. Atsargines Lietuvos ir 
tradicijų neišlaikysime susi 
spaudę kelių tūkstančių akrų 
plote.

5) Nesimaišykime tarp spal 
volų žmonių, nes matome da 
Dar, kas darosi šiltuose kraštuo 
se, nes tai yra jų tėvynės. Per 
šasi mintis, ko mums sudaryti 
tą neapykantą ant savęs ir ant 
savo vaikų iš spalvotųjų pu 
sės? Nors didelio pavojaus dar 
nesimato, bet ugnis yra kursto 
ma.

Žinoma, čia savo sanprotavi 
mo santrauką apbūdinau tik 
keletą ryškiau prasikišančių 
neigiamybių bet jų yra ir atsi 
ras beabejo daugiau mums ne 
įprastame klimate.

Sutinku, kad šiltame krašte 
gražu ir pigiau apsirengimo at 
žvilgiu bei žiemos ilgumo atve 
ju. Bet abejoju, kad šiltas kraš 
tas tiktų „Atsarigei Lietuvai”, 
galvojant, kad tas žodis turi 
gilesnę prasmę, kurią mes turi 
me suprasti ne vien iš ekono 
miškos pusės, bet ir iš taut.š 
kos.

Įdomu būtų žinoti ne tik 
man, bet ir daugeliui, kodėl 
„Atsarginės Lietuvos“ steigė 
jai nesidomi Kanadoje esą 
mais žemės plotais. Trys pre 
rijų provincijos turi pakanka 
mai žemių ir įdomių apylinkių. 
Ypatingai įdomi yra Manito 
bos provincija, kurioje jau 

kaip ir yra „Atsarginė Lietu 
va”, net prieš 40 metų įsikūru 
si, turėjusi net prezidentą, ku 
ris dar tebegyvena, čia rasi iš 
visų Lietuvos kraštų ūkininkai' 
jančių: žemaičių, augštaičių, 

planu gaunama šiuo adresu. 
Kun. P. Ažubalis, 941 Dundas 
St. W. Toronto 3, Ont., Cana 
da.

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. 

dzūkų, suvalkiečių, klaipėdie 
čių ir pora Anglijoje gimusių. 
Neveltui žurnalistas Pronsku.. 
po apsilankymo pas minimus 
ūkininkus savo reportaže davė 
ir vardą tai apylinkei „Mažo 
ji Lietuva“. Minima apylinkė 
vra kalnuotoje ir įdomioje vie 
toje. Kadaise buvusi didelės 
upės vaga. Išdžiūvus upei, Ii 
kęg smėlis supūstas į kalniu 
kus, apaugusius ąžuolais ir kito 
kiais medžiais, daro Įdomų 
vaizdą. Šita skalnynas tęsiasi 
iš šiaurės ir nueina į Ameriką. 
Apie septynių mylių platumo 
su 30 pėdų augščio kalniukais, 
kurie pilni visokių laukinių žvė 
relių — stirnų, kajotų (vilkų), 
triušių, vištų ir lekiančių vištų, 
arčiau prie vandens — muskra 
tų, minkų, bebrų. Be to vai 
džios padarytas antims rezer 
vatas. Medžiojimo sezone pys 
ka, kaip po Stalingradu.

Laikantis tos taisyklės, kad 
žmonės ilgiau gyvena kalnuo 
se ir prie didelių vandenų, nes 
bangos judina orą, kuris skal 
dosi į atomus, į smulkesnes da 
lėlės, kurios įkvėptos į žmo 
gaus plaučius, greičiau skirsto 
si kūne ir palaiko sveikatą sėp 
tynius kartus daugiau, negu 
įkvėptas oras iš pastovių pade 
čių. Tas pats veiksmas vyksta 
ir kalnuose, kur visada oras ju 
da, nes žemutinės srovės šal 
tesnės, o virš kalniukų susida 
ro šiltesnės vasaros laike, žie 
mą atvirkščiai. Tą pats žmogus 
gali jausti be jokių specialių 
prietaisų, — todėl kalnuota ir 
sausa apylinkė sveikatos alžvil 
giu yra pati tinkamiausia, nes 
neturi bereikalingos drėgmės. 
Ypatingai Manitobos klimatas 
yra sveikiausias silpnaplau 
čiams ir čia niekas neserga reu 
matu. Imant dėmesin, kad 
prerijos yra neužmatomos ly 
gumos, tai šitas septynių mylių 
kalnynas yra tikra Dievo dova 
na, nors vietinių nelabai mėgs 
tarnas. Ne vienam bus įdomu, 
kokį ūkininkavimo būdą pasi 
rinkti, geriausiai gyvulių, bičių, 
avių ir paukščių, ar minkų. Be 
to, — daržovių, nes apylinkė 
je 30 mylių nuotolyje Portage 
la Prairie yra prieš porą metų 
pastatytas daržovių apdiibnno 
„Cambel soup” kompanijos di 
džiulis fabrikas ir šiomis dieno 
mis per radiją ir Winnipego 
didlapiai paskelbė, kad viena 
didžiulė Amerikos firma sta 
tys bulvių apdirbimo fabriką 
Carberry (valsčiaus miestelis), 
kur mano investuoti 300 milio 
nu dolerių, ir turės darbo apie 
300 darbininkų. Statyba pra 
sidės 1962 metais. Kontrakto 
riams proga prisipirkti sklypų 
namų statyboms. Mlininias 
miestelis 7 mylių atstume nuo 
Mažosios Lietuvos,, ar atsargi 
nes Lietuvos. Kiti miesteliai 
į visas keturias puses nuo 4—9 
mylių atstume su geležinkelio 
šakomis pietuose ir šiaurėje. 
Be to, trans - Kanada plentas 
kerta tą kalnyną.

Nepatarčiau suinteresuo 
tiems kreiptis į valdžios žmo 
nes ir jiems aiškinti apie stei 
girną kokios Atsarginės Lietu 
vos, nes Manitoba turi tokių 
kolonijų, kaip menonitų ir Uu 
teritų, kurie yra valdžiai ne 
draugiški, nes nenori mokėti 
pajamų mokesčių (incom tax), 
jie gyvena proletariškai, visi 
valgo iš bendro katilo, vyiai 
nešioja barzdas, moterys turi 
savotiškus drabužius, ne su kuo 
mi nebendtauja ir prakalbinti 
nenoriai šneka. Jiems čia per 
ankšta, tai mėgino užpirkti 20 
tūkst. akrų Albertoje, bet pro 
vmcijos valdžia nedavė leidi 
mo. Bet kuriantis pavieniams, 
niekas netrukdo, net ir mokyk 
jai yra žemės palikta viena sek 
cija — 640 akrų. Kainos, 
kiek man žinoma, apie 1000 
dolerių 160 akrų ganyklom. 
Bet jau išdirbta kviečių žemė 
kainuoja iki 60 dol. akrui. Tai 
pogi yra venas žemės plotas 
apie 10 sekcijų, 30 mylių nuo 
Winnipego, bet jau spekulian 
tų rankose; jie prašo po 10 do 
lerių už akrą prie Nd. 6 Hig 
way.

Palyginus Bahamų ar Hon

RODNEY, Ont
MAŠINA SUSIDŪRĖ SU TRAUKINIU

Birželio mėn. 17 d. prie ge 
ležinkelio pervažos susidūrė 
traukinys su automobiliu. Per 
pervažą palengva važiavo My 
kolas Kereševičius. Tai buvo 
apie 7 vai. ryto. Važiavo susi 
mąstęs ir nepastebėjo, kad tuo 
momentu atlekia greitasis trau 
kinys. Kereševičiaus mašina 
jau buvo beveik pervažiavusi 

LONDON, Ont
ŽUVO JAUNA LIETUVAITĖ

Birželio 15 d. tragiškai žuvo 
jauna lietuvaitė, Nijolė Mačy 
tė, kuri per neatsargumą pa 
lietė elektros blogai izoliuotą 
vielą, kuri ją nutrenkė. Velio 
ne buvo Londone baigusi gim 
naziją ir jau antri metai mokė 
si gailestingųjų seserų mokyk 
loję. Žuvusioji buvo vienintelė

WELLAND, Ont /
KLT S-GOS WELLANDO SKYRIAUS RUOŠTOS 

JONINĖS WELLANDE
birželio mėn. 17 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Ypatingai 
gražios publikos prisirinko gau 
šiai. Skaitlingai savo atsilanky
mu parengimą parėmė Wellan 
do lietuviai. Nemažai buvo 
svečių iš St. Catharines, Bui 
falo, Niagara Falls, Ont. ir 
New York State. Atsilankė 
daug į hamiltoniečių, torontie) 
čių, buvo net iš tolimesnio Lon 
don, Ont. Pavienių svečių bu 
vo iš gana toli: Čikagos, Pen 
silvanijos, Ročesterio, o viena 
jauna dama net iš tolimosios 
Australijos.

Joninių rengėjai — KLT S- 
gos Wellando skyriaus valdy 
ba — dėkoja visiems svečiams 
savo atsilankymu parėmusiems 
mūsų parengimą. Padėka ten 
ka ir gražią programą atliku 
siems menininkams: sol. V. 
Verikaičiui, Jonei Kvietylei ir 
Mr. G. Donnell, taipgi Birutei 
Bogušytei.

Širdingas ačiū visiems tiems 
asmenims, kurie savo darbu 
prisidėjo prie šių Joninių orge 
nizavimo bei jų pravedimo, at 
liekant vienokią ar kitokią tar 
nybą parengimo metu. Dėkoja 
ir visiems tautiečiams davu 
siems loterijai fantus ar pinigų 
fantams pirkti.

KLT S-gos Wellando sk.

duro žemių kainas, tai pas mus 
nepaprastai pigu.

Kanada, kraštas dar neišeik 
volas. Visi pasaulyje randami 
mineralai randasi ir čia. Ameri 
ka jau baigia išsemti savo tur 
tus. Kanadoje dar nepradėti. 
Pats geriausias laikas ūkiams 
Įsigyti, dabar. Senieji pavargo, 
jaunieji bėga į miestus, įdomu 
mų vedini, bet kai kurie grįžta. 

ViduUinilko pajėgumo lietu 
viams dar yra gražių progų 
nerimti ūkius iš senesnių, nors 
čia dar nei vienas nėra miręs iš 
prieš keturiasdešimt me'ų apsi 
gyvenusių, su išimtimi, kurie 
bėgo į miestus.

Baigdamas, linkėčiau ir siū 
iau, kurie suinteresuoti steigi 
mu „Atsarginės Lietuvos“, ai 
važiuoti ir patiems vieloje su 
sipažinti ir tada padaryti aiškų 
sprendimą, kad tokia vieta bū 
tų pati patogiausia mums, šiau 
res vaikams. Tegu šiaurė ir 
lieka mūsų susibūrimo užuovė 
ja.

Siūlau šį straipsnį perspaus 
dinti visiems laikraščiams.

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. 
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bėgius. Bet traukinys ją kliu 
dė per kamputį ir nusviedė į 
griovį. Mašina yra sudaužyta, 
o p. Kereševičius tik lengvai 
sužeistas. Jis kol kas yra na 
muose, bet vis tik reikės jį 
peršviesti ir nustatyti ar nėra 
kaulų lūžių. Traukiniui susto 
jus, visi nustebo, kad mašinos 
savininkas gyvas.

ponų Mačių duktė. Mačys yra 
kilęs iš Suvalkijos ir ten dau 
gelyje vietų buvo teisėju. N. 
Mačytė birželio 17 d. buvo pa 
laidota Londono kapinėse. Gi 
Ii užuojauta tėvams ir jaunam 
bioliukui, kuris dar lanko gim 
naziją.

valdyba nutarė 1962 m. birže 
lio mėn. 23 d. vėl ruošti Joni 
nes toje pačioje St. Stephen's 
salėje Wellande. Ši data įsi 
demėtina kitoms Niagaros Pu 
siasalio organizacijoms, kad 
keli parengimai nesutaptų ta 
pačia data.

KLT S-gos Wellando sk. 
Valdyba.

40-TIES PASIGAILĖJO, 
11 PAKORĖ

Nuo 1957 metų, kai konser 
vatoriai atėjo į valdžią. Kana 
dos teismai yra padarę 51 mir 
ties sprendimą, tačiau 40 pari 
gailėta, bet 11 pakarta. Pas 
kurinis pakartas Owen Feener, 
23 metų už dviejų moterų nu 
žudymą. Tikrai baisus toks 
žmogžudys, bet ir tokiam, ku 
ris greičiausiai yra psichiškai 
nesveikas’ nereiktų naudoti 
mirties bausmės. Ir bendrai rei 
kėlų mirties bausmės iš viso at 
sisakyti. Gerai Kanada daro, 
kad mirties bausmę varžo.

GELEŽINKELIAMS 
REIKIA SUBSIDOJŲ?

Federalinė valdžia buvo su 
dariusi specialę komisiją, kuri 
tyrė Kanados geležinkelių sto 
vį. Komisija dabar feder ■ s . 
valdžiai patiekė savo tyrimų 
pranešimą, kuriame sakoma, 
kad Kanados geležinkeliai rei 
kalingi 40 mil. dol. metinės 
subsidijos, kad galima būtų pa 
dengti išlaidos už labai pigų že 
mės ūkio produktų pervežimą.

GYVENIMIŠKI REIKAL. ..
Atkelta iš 3-čio psl. 

su namais, baldais yra duoau 
ma 10% nuolaida.

Taip pat sukelia daug abejo 
nių taip vadinama „80% Co 
Insurance Clause“. Jeigu na 
mas yra tikrai apdraudžiamas 
80% jo vertės, arba atstatymo, 
tuo galima pasinaudoti. Duo 
dama 20^4 nuolaida. Nelaimes 
atveju išmokama pilna draudi 
mo suma, ar pilna nuostolio su 
ma.

Dar yra 10^4 nuolaida sta 
tybos eigoje, o namas vienos 
šeimos, su centraliniu šildymu, 
ir kada ten pat gyvena savinin 
kas.

P. Adamonis 
Nekilnojamojo Turto Pardavi 

mo ir Draudimo Agentas.
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BANKELIS „TALKA” GEGUŽĖS MĖN.

Atkelta iš praeito n-rio.

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS

KŪNO SVORIS IR JO KONTROLĖ

Kol bankelis neturėjo čekių, 
daugelis atsikalbinėjo, kad ne 
gerai, nes negalima čekių išra 
šincti ir tenka naudotis banko 
patarnavimais. Valdyba, gir 
dedama skundus ir nepasiten 
kinimą, dėjo pastangas, išsnū 
pino reikalingus leidimus ir įve 
de narių patogumui ir patarna 
vimui čekių sistemą. Tačiau iš 
524 narių čekių patarnavimu 
naudojasi tik 73 nariai, kiti dar 
lieka nuošaliai, arba kaip nau 
dojosi bankų patarnavimais 
taip ir toliau atlieka čekių iš 
rašinėjimą per bankus, nors ly 
giai tok} pat patai navinią šutei 
kia ir bankelis. Valdyba turi 
irgi nuolatinę problemą, kaip 
kuo daugiau išskolinti pinigų, 
les mūsų bankelyje visą laiką 

jaučiama tendencija daugiau 
taupyti, bet mažiau skolintis ir 
todėl yra laisvų pinigų, kūne 
galėtų *būti išskolinti.

Todėl visi kuriems reikia 
hngi pinigai namų bei mašinų 
pirkimui, baldų įsigijimu beii 
kitiems reikalams, prašomi 
kreiptis, kur lengvomis sąlygų 
mis skolinama ir veikia pilnas 
paskolų draudimas mirties ar 
ba visiško invalidumo atvejais. 
Asmeninės paskolos išduoda 
mos iki 3,000 dol. dydžio iš 10 
% trejų metų laikotarpiui.

Terminui pasibaigus, lenj 
vai duodamas piatęsimas te ii 
nesniam laikui. Mažoms pa 

skoloms, iki 200 dol. dydžio, 
nereikalingi žirantai, užtenka 
vieno skolintojo parašo. Pa 
skolos pirmiesiems moigičiams 
duodamos iki pusės turto ver 
tės penkių metų terminui iš 7 
%. Visos paskolos yra atvi 
ros ir kiekvienu laiku galima 
skolą nelaukiant termino galo 
padengti.

Dauguma žmonių iki šiol 
nesupranta ir nežino, kokį nuo 
šimtį jie moka kai skolinasi Fi 
nance Company arba kai pci 
ka į kreditą (skolon), nors 
dauguma kalba tik apie procen 
tų dydį. Dažnai girdime kai 
bant, kad 1% per mėnesį su 
daro 12% metams. Tas yia 
tiesa. Tada kalbantieji sako, 
kad banke galima gauti pasko 
lą žymiai pigiau. Tas irgi gali 
būti teisybė. Tačiau piaklika 
rodo, kad nekiekvienas leng 
vai pajėgia gauti banke pasko 
lą norimu procentu. Tą kai 
bantieji paprastai nežino tikrų 
faktų. Jie skaičiuoja 1% mėnu 
siui nuo likusios balanso sumos 
(kas yra 12% metams) su 6%, 
kuriuos pasiūlo bankas. Tat at 
rodo, kad pasiūloma dvigubai 
pigiau, negu per Kredite Uni 
ją. Tai nėra pilna teisybė, čia 
unme paskaičiuoti, kiek faktiš 
..ai kainoja paskola doleriais 
ir centais pagal skolinimo ter 
miną ir -pamatysime, kai nuo 
šimtis už paskolą bus žymiai d> 
dėsnis, negu skelbiamas. Iš to

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 pataliniai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-557'5; 
Namų. FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.
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TAUPYK IR SKOLINKIS į

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. t
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos: t

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — vai. p. p. Į
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai vakaro. *

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 |
[f............. min^imMiiiiimwmtmiHmmimmttitmnniiKiiyifiinmimi

matysime, kad bankui už pa 
skolą mokėsime 12%, Depart 
mentinėje krautuvėje 10—18 
%, naudotų automobilių dyie 
ris skaitys 24%, Finance Com 
panija 12—13%, o bankelyje 
išeis 6,5%.

Taigi prieš skolindamiesi pi 
nigus, pirmiausia paskaičiuoki 
me, kiek ta paskola kainos do 
leriais ir nesiduokime pagauna 
nu ant mažesnių procentų įneš 
kerės. Geriausia išeitis; prieš 
skolinantis bet iš kur pinigus, 
ateiti pasiteirauti į bankelį, kiek 
už tokią pat paskolą čia r ei 
kės sumokėti ir apsispręsti,^ iš 
kur patogiau ir pigiau skotin 
tis. J. D.

PRIEŠ DIDŽIĄJĄ VASA 
ROS STOVYKLĄ,

Hamiltono skautams y a numa 
tytos dvi išvykos. Viena liepos 
8—9 dd., greičiausia p. Asels 
kio Ūkyje prie Erie ežeio. Mais 
tui nuo kiekvieno važiuojančia 
skaitoma 2,50 dol. Norintieji 
vykti užsiregistruoja ne vėliau 
liepos 1 d. pas vadovus. Antra 
išvyka, tai skautų, skautų tėvų 
bei prijaučiančių piknikas, nu 
matytas pas didelius skautų oi 
čiulius, Preston, Ont., kur yra 
gražus baseinas maudytis ir pui 
ki vieta žaidimams. Išvykstama 
iš ryto, o vakare po laužo skirs 
tomasi į namus. Abi šios išvy 
kos, nėra galutinai nustatytos 
datos bei vietovė. Priklausys 
nuo vietovių savininkų. Į pik 
niką kviečiame visus tautiečiuo 
prisidėti prie mūsų organizuoja 
mo pikniko ir palaikymo mūsų 
skautiškos šeimos savųjų tarpe. 
Laukiame visų, didelių ir mažu

V. P.
PAGARBOS VERTAS 

„SENAS VILKAS”
„Nemuno” tuntui jieškant as 

mens, galinčio tą darbą dirbti, 
buvo kreiptasi į vilkiukų vado 
vą, prašant jo bent laikinai per 
imti t-ko pareigas. Deja, „sena 
sis vilkas“ mielai nukreipė visų 
demesį pareikšdamas, kad jo 
dabartinis darbas yra daug svar 
besnis, negu t-ko pareigos. Mū 
sų mažieji — mūsų ateitis, kur 
ir turime daugiausia dėmesio 
kreipti. Tai nuoširdus ir garbin 
gas tautiečio pareiškimas, kokių 
norėtume turėti savo kolonijoj 
žymiai daugiau. T-ko reikalu bu 
vo kreiptasi į daugelį laisvų ir 
galinčių-tą darbą dirbti taut'e 
čių, bet mūsų prašymas nebuvo 
išgirsta. P. Virbickas, turi savo 
grupėje 30 vilkiukų, kurie yra 
gražiai paruošti ir yra drausmių 
giausi skautai. P. Virbiakui esą 
me dėkingi už jo aukojamą lai 
ką mūsų tautos reikalams.

V. P.
® Nijolė Latauskaitė baigė 3 
metų seserų mokyklą ir gavo re 
gistruotos nursės teises.
W Lietuvių Namų vajus pei pa 
skutines 2 savaites buvo labai 
sėkmingas, nes įstojo vėl daug 
nauju narių su stambiu kaoitr. 
lu.

NAUJAS LIETUVIS 
PRAMONININKAS

Albertas Skrebutėnas nusipir 
ko metalo apdirbimo dirbtuvę 
„Modern Metai Products“, ku 
rioje atliekami įvairūs metalo 
darbai; gelež. laiptų gamyba vi 
daus ar iš lauko pusės pasta 
tams, ornamentuotų tvorelių 
sklypams ar verandoms aptver 
ti, virinimo (welding) ir kt.

A. Skrebutėnas turi ir prakti 
kos šiame darbe, nes kurį lai

Tiek perdidelis kūno svoris, 
tiek permažas sudaro keblumų 
darbui, o moterim nutukimas 
yra didesnė kliūtis negu mažas 
svoris. Gyvybės draudimo ben 
diovės yra suinteresuotos svo 
rio reguliavimu, nes yra nusta 
tylas aiškus ryšys tarp svorio 
ir mirtingumo. Jauni žmonės, 
kuiie turi permažą svorį ii as 
menys, per 35 metus, kurie sve 
na perdaug, turi mirtingumą 
augštesnį negu vidutinis. To 
dėl gyvybės draudimo bendro 
ves, jų skaičiuje ir SLA, pata 
na apdraustiems sekti jų svei 
katą ir svorį. Tai yia geras pa 
tarimas, nes dėl to draud mo 
bendrovės gali sutaupyti dau 
giau lėšų, o apdraustieji gali 
ilgiau gyventi ir džiaugtis svei 
kata.

NORMALUS SVORIS
Pagal? apskaičiavimus yra 

nustatytos lentelės, „koks svo 
ns turi būti” ir koks yra nor 
malus svoris žmogui kiekvieno 
amžiaus, ūgio ir lyties. Gyvy 
bės draudimo bendrovių paty 
rimai rodo, kad asmenys su vi 
dutiniu svoriu”, paprastai vadi 
namu noimaliu svoriu, pasižy 
mi nedideliu mirtingumu. Bet 
žemiausias mirtingumas asme 
nų su normaliu svoriu pastebi 
mas grupėje nuo 30 iki 45 me 
tų amžiaus. Grupėje žmonių 
nuo 20 iki 29 metų amžiaus že 
miausią mirtingumą rodo asme 
nys, kurių svoris 10—20 sva 
rų didesnis už vidutinį. Tuo 
tarpu grupėje nuo 45 iki 49 me 
tų amžiaus mažiausias mirtin 
gumas esti tarp asmenų, kurių 
svoris 10—15 svarų mažesnis 
už vidutinį. Po 55 metų am 
žiaus ilgiausia gali tikėtis gy 
vent tie asmenys, kurių svo 
ris 20 ar daugiau svarų žemes 
nis už vidutinį.
PERDIDELIS SVORIS IR 

MIRTINGUMAS.
Kaip buvo minėta, svorio 

įtaka gyvenimo ilgimui buvo 
nustatyta gyvybės draudimo 
bendrovių. Mirtingumas asme 
nų su svoriu ddesniu ar mažės 
niu už normalų yra augstesnis. 
Iki 45 metų amžiaus pavojus 
nuo perdidelio svorio yra žy 
miai mažesnis negu vėlesniam 
amžiuje. Apskaičiuojant vidii 
liniškai išeina, kad nutukimas 
ar perdidelis svoris yra priežas 
timi apie 40% augtesnio mir 
tingumo, negu asmenų su nor 
maliu svoriu. Svoris nuosaikiai 
žemesnis už vidutinį yra aiš 
kiai palankus vyresnio amžiaus 
žmonėms, nes palengvina pi a 
ilgint jų gyvenimą. Pas jau 
nūs asmenis su žemesniu svoriu 
negu vidutinis pastebimas di 

LONDON, Ont. ' »
MASINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS '

Baisiųjų birželio 13—14 die 
nų 20-tąją sukakti Londono lie 
tuviai pažymėjo kartu su lai 
viais ir estais birželio 14 dieną.

Pradžioje, prie Lond >no 
miesto Viktorijos parke esančio 
paminklo, skirto pasaulinių ka 
rų karžygiams pagerbti, bu v >
padėtas gražus gyvų gėlių vai 
nikas. Jį atnešė trys pabaltiečių 
poros (mergaitės — tautiniais 
rūbais). Estų atstovas L. Kah 
ro susirinkusiems pasakė alatin 
karną žodį. Iškilmės prie pa 
minklo buvo nufilmuotos. 3e 
kančią dieną per Londono tele 
vizijos stotį su atatinkamais pa 
aiškinimais jos buvo pavaizdu< 
tos plačiąjai Londono micslo 
visuomenei.

Po iškilnių visi dalyviai bu 
vo pakviesti į Imigracijos salę, 
kui buvo paskaita ir pademons 
truota pora filmų.

ką dirbo Dornin. Bridge- Co • 
Montrealyje ir paskutiniu laiku 
šioje dirbtuvėje, kurios savinin 
ku dabar tapo pats. Pasinaudo 
kime savo tautiečio patarnavi 
mu. Dirbtuvės adresas: Hami! 
ton, King Sti. East 2373 Nr. Te 
lefonai: dirbtuves — Liberty 
4.6935; namų — LI 9-3380. 
Sėkmės naujam pramonininkui.

Z. P. j 

dėsnis mirtingumas, ypatingai 
nuo džiovos (tuberkuliozės). 
Prie nutukimo ar perdidelio 
svorio augštesnis mirtingumas 
pareina nuo šių ligų: nuo di? 
beto (cukrinės ligos), širdies 
smūgio, kraujo indų ligų — ar 
teriosklerozės, inkstų uždegi 
mo, kraujo išsipylimo į smege 
nis — apopleksijos, jeknų ligų 
— cirozės, ir mažesniam laips 
ny nuo vėžio, apendicito, vidų 
rių šiltinės ii paralyžių. Čia rci 
kia išvardinti keletą veiksnių, 
kurie turi įtakos ūgiui ir svoriui 
Čia minėtinos rasinės ypatybės, 
kūno konstrukcija ar struktū 
ra, dieta, ligos, paveldėjimas, 
taipogi socialinės ir ekonorm 
nės sąlygos.

ŽMONIŲ TIPAI
Pagal kūno struktūrą žmo 

nės skirstomi į 3 pagrindinius 
tipus: 1. laibi, bet silpno arba 
asketiško sudėjmo, 2. žemo 
ūgio ir kresno sudėjimo — pik 
niškas tipas ir 3. sunkaus sūdė 
jimo atletiškas tipas su stam 
biais kaulais ir raumenim. To 
kio tipo asmenys gali turėti 10 
ar 15 procentų skirtumą nuo 
vidutinio 'svorio, kurs skaito 
mas normaliu. Kaikurios rasi 
nės ar tautinės gi upės, kaip an 
tai žydai, italai, japonai, kinai 
pasižymi mažu ūgiu, bet daz 
nai kresnu sudėjimu Yra nusta 
tytą, kad maistas ir pavcidėji 
mas turi įtakos šitų bruožų atsi 
radimui. Nors nebuvo daryta 
specialių tyrimų, bet nėra abe 
Jonės, kad daugelio lietuvių 
enugrantų vaikai, užaugę J. A 
V., yra sunkesnio svorio ir au 
gštesnio ūgio negu to paties 
amžiaus vaikai Lietuvoje.

NUTUKIMO PRIEŽASTYS 
atrodo daugumoj aiškios. Nors 
yra įvairios teorijos, bet jos 
nėra tvirtos. Svarbus veiksnys 
nutukimo atsiradime yra per 
gausus kalorijų vartojimas kas 
dien, kurs pralenkia kūno ener 
gijos eikvojimą arba trumpai 
tariant, nutukęs asmuo valgo 
perdaug gausų maistą. Yra tik 
mažos išimtys iš šios taisyklės 
svarbios žinoti gydytojam, kur 
nutukimas pareina nuo liaukų 
su vidine sekracija: skydinės ir 
smegenų priedelio. Kai kurie 
žmovai tiki, kad yra įgimtas pa 
linkimas prie nutukimo. Kar 
tais riebus vaikai esti šeimose, 
kur vienas arba abu tėvai yra 
nutukę, bet šitas palinkimas ga 
Ii būt ir nuo įpročio perdaug 
valgyt. Šeimų dietiniai papre 
čiai čia irgi turi reikšmėj. Kai 
kurių tautų žmonės yra linkę 
valgyt perdaug riebaus ir krak 
molinio maisto.

Daugiau bus.

Paskaitą angliškai skaitė iŠ 
Toronto atvykęs žymus visuo 
menininkas ir Bendruomenės 
veikėjas Vyt. Meilus. Pradžioje 
jis pažymėjo, kad savo paskai 
tą buvo skyręs angliškai visuo 
menei, kaip dokumentuotą in 
formaciją. Bet kadangi anglų v r
suomenės nebuvo, tai paskaitą 
teko apkarpyti.

Latviai patiekė porą filmų. 
Pradžioje rodyta „My Latvia”, 
vykusiai parodant Latvijos oku 
pacijos ir trėrnim ųvaizdus. Ten 
ka latvių pastangas labai užgir 
ti. Tai ryškus ir dokumentalus 
pavaizdavimas jų tėvynės ir tau 
tos tragedijas. Labai pravartu 
būtų ir lietuviams turėti pana 
Šios rūšies filmą. Antrasis fit 
mas vaizdavo komunizmo išpii 
tuną ir jų teroro veiksmus. Fii 
mą pagamino sąjūdis, kuriam 
Amerikoj vadovauja dr. Swaiz.

DIDELĖ NELAIMĖ (
Londono ir apylinkių lietu 

vius giliai sukrėtė staigi ir tra 
giška Nijolės Marytės mirtis.

Ji žinomo ir ilgamečio Rasei 
nių apylinkės teįisėjo Andrio' 
Mačio duktė. Tai tauri, pavyz 
dingą lietuvaitė, gabi ir veikli 
vyresnioji skautė, maloni ir visų 
mėgiama mergaitė ir svarbiau t 
šia — didelė viltis ir paguoda.!

Be knygos nėra kultūros
■ii

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 įsigykirne 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, rom. 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 i GRIES..............................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS.................................. 3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Ur. V. Pieteris. ALGIMANTAS I ir II tomai po........... 2.‘»0
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS............................................... .. • • .2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA. ... . i 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 . . .5.50 
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................... 1.00
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........................$ 5.0G
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.................... $3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po....$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas................................... $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas....................... $5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota......................................... . .$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka........................ .. .$ 1 40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................. $2.0 j
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.................................. k..................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ................... . 2.00
Levinskas - Banisauskas, / NGLIAKASIŲ ATSIMI

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

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ...........     0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
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,POSAK1A13.50
„VARPAS” (dvigubas) .... ...............................    , . . 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................$ 4.00
J. Simenaitytė. 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. Čižiūnai. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............I................ •............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

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

senųjų tėvelių.
Jos tragiška mirtis tiesiog ne 

Įtikėtina : laisvalaikiu — namuo 
se bedžiaudama skalbinius buvo 
elektros nutrenkta. Mat, pasiro 
do, kad metalinė — neįzoliuola 
viela skalbiniams kabinti palie 
tė elektros laidus.

Birželio 16 d. Mačytė buvo 
labai iškilmingai palaidota šv. 
Petro katalikų kapinėse. Teoū 
me tau, miela Nijole, lengva, 
nors ir svetima, bet svetinga, 
Kanados žemelė.

Mirtis nuskynė vos pražydu 
šią — jauną tautietę. Londono 
mažąjai lietuvių kolonijai tai la 
bai didelis nuostolis.

Apylinkės B-nės valdyba ren 
ka pinigines aukas velionės šei 
rmai sušelpti. Šeima pavyzdin 
■gai lietuviška, bet nestipri mate 
riialiai: senas nedarbingas tėve 
Es£r net arti 90 metų tetulė.

ištieskime duosniąsias ran 
kas! L. E-tas.

PAKEISTAS LIET. PAMAL 
DŲ LAIKAS

Klebonas - kapelionas kun. 
J. Danielius prašo pranešti, kad 
pradedant birželio 25 d. lietu 
vių pamaldos sekmadieniais va 
saros metu bus 10 vai. ryto tos 
pačios Šv. Juozapo bažnyčios 
parapijos salėje (rūsyje). Ligi 
šiol buvusių mišių 1 vai. 30 m. 
pp. nebebus. D. E.
BANKAS „LITAS” AUGA

Paskolas „Litas” duoda bet 
kuriam rimtam reikalui, tačiau 
jų norintieji neturėtų laukti pa 
skatinės dienos. Paskolų skyri 
mą sprendžia kreditų komisi 
ja, todėl bent žodiškas pareiš 
kimas turėtų būti įteiktas prieš 
porą dienų. Didesnėms asmenį 
nems paskoloms, o ypatingai 
mortgage paskolpms, geriau 
užsirašyti į eilę iš anksto, ka 
dangi nevisada „Litas” turi pa 
kankamai pinigų visus pareiš 
kimus patenkinti.
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mokt^real
SUSIRINKIMAS LIETU 
VIŲ DIENOS REIKALU

Liepos 6 d., ketvirtadienį, 
6 vai. vakaro Šv. Kazimieio 
salėje yra kviečiamas susirin 
kimas artėjančios Lietuvių 
Dienos reikalams aptarti. Kvi-1 
Čiami dalyvauti visi Dienos 
ruošimo komiteto nariai ir Sei 
mėlio Prezidiumas. Kaip žino 
ma, komitetant yra pakviesti 
visų Montrealyje veikiančių oi 
ganizacijų pirmininkai. Dai} 
vaukime visi. Ta pačia proga 
bus padaryta ir Dienos ruoši
mo komiteto nuotrauka, kuri 
bus įdėtą į Metraštį.

DAUG BAIGUSIŲ AUGŠ 
TENPI MOKSLĄ

šiemet gana didelis skai 
čius lietuvių baigė augštesnįjį 
mokslą (high school arba giin 
nazija). Montrealio Stare, VI. 
21, paskelbtos šios lietuviškos 
pavardės: Eimutis Tckutis, iš 
1600 baigusiųjų yra baigęs 19- 
tuoju; I. Dubas, R. Išganaitis, 
J. Gačionis, Leonas Kesons, 
M. Venskus, V. Lukošius, F. 
Balandis, V. Janusas, Gedas 
Stankaitis, Sigitas BaiŠausKas, 
A. Lignugaris, J. Mačionis, S. 
Sakaitytė. Birželio 22 d. Staic 
pastebėtos šios lietuviškos pa 
vardės: E. Kalakauskas, A. 
Petrauskas, Elvira Mikalajū 
nas, J. Šimkus, R. Smilgis 
(Smilgevičius), gal lietuvis ir 
G. Linus.

Galimas dalykas, kėd tai ne 
visi lietuviai čia sui ašyti, nes 
kitų iš pavardžių negalima at 
pažinti.

Be to, kaip tai žinoma, yia 
baigę augštesniuosius mokslus 
Emilis Knystautas (su sidabro 
medaliu), Algis Rudinskas ir 
JAV-se E. Gorytė ir J. V. Lu 
koševičius.

Tai labai gražus jaunimo bū 
rys, kurio daugumas sieks augs 
tojo mokslo bei specialybių. 
Visus malonu pasveikinti ir 
palinkėti, kad visiems pasisek 
tų .tęsti studijas augštesniose 
mokyklose ir įsigyti augštojo 
mokslo specialybes.

• Vyr. Leitenantas, Andrius 
Dvarionas, karininkas ir inži 
nierius, kurio darbovietė yra 
Trenton, Ont., kelis mėnesius 
praleidęs Europoje, kur buvo 
komandiruotas savo special}’ 
bės reikalais, grįždamas iš Eu 
ropos, vieši Montrealyje.

VISI J ŠIŲ METŲ 
VASAROS STOVYKLAS!

Visas jaunimas (skautai ir ne 
skautai) yra kviečiamas daly 
vauti Montrealio skautų-čių va 
saros stovyklose, kurios prasi 
dės liepos 15 d. p. Juodkojo 
,,Palangos“ vasarvietėje.

Mergaičių (visų) ir iki 11 me 
tų amžiaus berniukų stovyklos 
tęsis iki liepos 23 d., o vyresnių 
jų berniukų iki liepos 30 d.

Stoyyklos mokestis — tik 1 
doi. į dieną. Nepasiturinčios šei 
mos prašomos iš anksto kieip 
tis į stovyklos vadovybes dėl 
mokesčių sumažinimo ar Vsiš 
ko atleidimo.

Užsiregistruoti galima iki lie 
pos 8 d. pas skautų - čių viene 
tų vadovus-es bei stovyklų ko 
mendantus S. Pakulytę, PO 9- 
1857 ir V. Piečaitį, RA 2-4449.

JONINĖS MONTREALYJE
šiemet atšvęstos Joninių dieną 
AV salėje, dalyvaujant neina 
žam būriui montrealiečių. Joni 
nes paruošė, turtingai ir skonin 
gai, KLM dr-ja, vadovaujama 
p. Kerbelienės, kuri pasveikinu 
si kleboną Tėvą J. Boievičių ir 
visas Jones bei Jonus, vakarie 
nei vesti pakvietė Petrą Lukoše 
vičių. P. L., pažymėjęs, kad 
Montrealyje Jonų labai daug ir 
kad pav. KLB Krašto v-bos 
narių yra pusė Jonų, jis kvie 
tė kalbėtojus bei Jonų sveikin 
tojus. > Sveikinimus pareiškė 
KLB Seimelio Prezidiumo vi 
cepirm. Juozas Lukoševičius, 
šeštadieninių mokyklų vardu 
E. Navikėnienė, Lituanistinių 
Kursų Inspektorė Br. Lukoše 
vičienė, Šv. Onos dr-jos vardu 
p. Ūsienė, ML Dramos teatro 
vardu L. Barauskas, Parapi 
jos choro vardu A. Urbonas 
ir KLKM dr-jos vardu p. Ker 
belienė. Jonų ir Jonių garbei 
nuskambėjo galingas Ilgiausiu 
metų. Labai gražiai subuvime 
koncertavo AV choras, veda 
mas A. Ambrozaičio, padaina 
vęs kelias savo repertuaro dai 
nas ir vyrų choras, su sol. A. 
Kebliu. Publika koncertantus 
labai šiltai priėmė ir prašė dai 
nas kartoti. Po to vyko šokiai, 
loterija. Vakarienė buvo pir 
mos rūšies, gražiai patiekta ir 
puikiai aptarnauta.

T. J. Borevičius už viską dė 
kojo.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tėv. Jonas Borevičius, S- J. 
ir visi Jonės ir Jonai nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių Katalikių Mo 
terų Dr-jai už puikiai suruoštas 
Jonines. Dėkojame ypatingai jo 
sios sumaniai vaidybai už pui 
kią organizaciją, muz. A. Amb 
rozaičiui, sol. A. Kebliui ir Auš 
ros Vartų parap. chorui už pui 
kią dainų programą, patiektą 
vakarienės metu. Dėkojame 
taip pat visiems už malonias 
sveikinimus, linkėjimus bei ao 
vanas ir agronomui Petrui Lu 
koševičiui už jaukų vadovavi 
mą vakaro programai.

Praeitą savaitę Detroito lie 
(tuvių eksk-ja, keliaudama per 
Kanadą ir J. A. Valstybes, ap 
lankė Montrealio istornes vie 
tas ir Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią. Ekskursijai vadovavo 
Detroito žymūs visuomenin'n 
kai ir lietuviškosios radio va 
landėlės vadovai ponai Valad 
kai. Ekskursiją lydėjo kun. Kn 
kščiunevičius iš Detroito.

Bažnyčios dažymo bei remon 
reikalams aukojo Pov. ir Elena 
Kaulakiai — 20 dol.; Petro 
Kubiliaus šeima 10 dol.; Juozas 
Motuzą 5 dol.; Jonas Motuzą 
— 10 dol.; Laurinaitienė 5 dol.

Birželinės pamaldos vyks 
kiekvieną dieną rytais po 8 va 
landos šv. Mišių.

Choristai ir choristės su šei 
momis buvo išvykę ekskursijon 
lydimi klebono T. J. Borevi 
čiaus, į Palangos vasarvietę spe 
cialiu autobusu. Ekskursijai va 
dovavo energingasis choro se 
niūnas Alb. Urbonas.

Parapijos raštinė, pradedant 
birželio 26 diena ir visą liepos 
bei rugpjūčio mėnesį, veiks ry 
tais 9—11 v. ir vakarais 7—7 v.

Tėv. St. Kulbis, S. J., birže 
lio 26 d., išvyko į Neokanadic 
čių stovyklą kapeliono parei 
goms. Ir šiais metais lietuvių 
berniukų grupė sudarys skaitliu 
giausią grupę iš visų stovykiau 
jančių tautinių grupių. Stovyklą 
galima aplankyti kiekvienu me 
tu. Stovyklavietė yi aprie To 
ronto kelio nr. 2, lygiai 2 rny 
lios už Dorion miestelio. (AV).

MONTREALY VIEŠĖJO 
PROF. A. RAMŪNAS

Strėlienės seimo 
Prof. A. Ramūnas, kaip

DIDELĖ „ŠOPING CENT 
RO” STATYBA

LaSall enetoli zoologijos 
Ten pat netoli yra pasta 
ir išmatų deginimo fab 
Tas fabrikas yra perėjęs

vyks 
sodo, 
t} tas 
rikas. 
miesto savivaldybės žinion ir 
greitu laiku pradės veikti.

Pradėjus statyti didįjį „šo 
ping centrą“, mažasis darbus 
sustabdė.

KVEBEKO LIBERALAI 
labai iškilmingai atšventė meti 
nes savo laimėjimų sukaktu 
ves. Pirmininkas J. Lesage tei 
gė, kad jis savo planus vykdąs 
sėkmingai.

TYRINĖJA BUVUSIOS 
QUEBECO VALDŽIOS 

SUKTYBES
Speciali Lesage valdžios 

darytoji komisija toliau tyrinę 
ja buvusios Dupiessie valdžios 
suktybes. Pasirodo, kad tokių 
suktybių rasta Jean Talon ligo 
nmėje. Ši, kad gautų Kvebeko 
valdžios piniginę paramą, krei 
peši į advokatą H. Courtem 
anche, kurio žentas, dr. Paquet 
te, buvo sveikatos ministeris 
Dupiessie valdžioje. Ligoninės 
dir. R. Belhumeur parodė, kad 
1956-60 m. tarpe už šį patar 
navimą gavęs 3 7,000 dolerių 
„dovanų“. Šių gavėjas yra gar 
bingas senatorius. . .

DIDŽIOJI KANADOS IR 
J. A. V. DAINOS ŠVENTĖ 
įvyksta sekmadienį, liepos 2 die 
ną, Čikagoje, kurioje laukiama 
labai daug lietuvių iš viso Š. 
Amerikos kontinento ir iš kitur. 
Kanados Lietuvių B-nts valdy 
bą atstovaus pirmininkas Stp. 
Kęsgailą.

SĖKMINGAS TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS Raštinė: LE 4-4451

su

šiemet vyko Toronte. Išvaka 
rėse gerai pasisekė spaudos 
konferencija, kuiios pasekmė 
je ir didžioji Toronto spauda 
gerai trėmimus paminėjo ir vi 
sai pakenčiamai savo skaityto 
jus supažindino su genocidu 
Pabaltijo valstybėse.

Birž. 14 d. Federacijos salcj 
vyko masinis susirinkimas, k J 
riame po įžanginės esto H. Kui 
laio kalbos gerai pakalbėjo b. 
min. Pickersgill. Jis konstata 
vo, kad Pabaltiečiai daug pri 
sidė jo prie imperialistinio ko 
munizmo - bolševizmo supra 
timo Kanadoje.

Sveikinimus pareiškė Onla 
no pirm. Frost, J. Yarernko, 
A. Maloney ir kt. pabaltiečių 
draugai.

Minėjimas, po koncertines 
dalies, užbaigtas iškilmingu pa 
reiškimu, kuriuo apeliuojama 
už laisvę ir tautų apsisprendi 
mą.

* Iš Lenkijos atvyko V. Bane 
lių šeima, 4 asmens.

* Tremtinius, išbuvusius 18 
metų Sibire, pp. Taišerskius, 
trėmimų proga, paminėjo 
džioji Toronto spauda.

* Miestas skolinasi 60 mif. 
lerių metro statybai, kuri 
liau tęsiama.

S Dr. P. MORRIS
8 DANTŲ GYDYTOJAS
X Vakarais 

pagal
ir šeštadieniais 
susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4 j ’ 
v (į rytus nuo Dufferin St.) 1 '

di

do
to

Dr. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

■aiiiiiiiiiitmniiiiiiiiiinniittiitintna
Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir Į 
ketvirtadieni | 
antradienį ir I 
penktadienį Į 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
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Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

su šeima, p. 
je.
Ottawos universiteto Pedago 
gikos katedros vedėjas ir De 
kanas, Montrealyje dalyvavo 
McGill universitete vykusiame 
profesūros pasitarime dėl moks 
lo planų. Pp. Ramūnų duktė 
Ramūna šiemet Ottawoje bai 
gė kolegiją ir įsigijo chemikės 
diplomą.

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 
D r. J. MALISKA 

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

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

ADVOKATAS 
iSTASYS DAUKŠA, LL. D. 
; 4 Notre Dame St. E. 
! Suite 901 

UN 1-8933

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

2415 Paik Row East N. D. G.
Reikalingi 4 butų namai po 4 
ar 5 kambarius.

NDG, priešais Treuholme 
Park, nepaprastai geras, nau 
jas 6 kamb. dupleksas. Užbaig 

tas rūsys, garažas.
Kaina $36.000. —

Nuo kapitoliaus padangės
TAUTINIŲ ŠOKIŲ VAKARAS

„International Gala“ birže „World Economic Progress 
lio 13 d. 
naujųjų 
pudingai 
Lietuvių tautinių šokių sambū 
ris, vadovaujamas O. Ivaskie 
nės. Muzikos programai vado 
vavo Komp. J. Gaidelis. Pub 
lika labai šiltai lietuvių šokius 
įvertino ir jais žavėjosi.

Šokių vakare dalyvavo Že 
mės Ūkio min. Orvil. Freeman 
su žmona, 5 Brazilijos senato 
riai ir daug augštų JAV parei 
gūnų.

šokių vakarą aprašė „The 
Washington Post“ ir „The 

Evenning Star“. Po šokių Lie 
tuvos Atstovas ir Ponia O. Ka 
jeckienė suiengė pasiuntinybė 
je priėmimą Valst. Dep-to pa 
reigūnams ir Inernational 
ia“ rengėjams pagerbti.

Birželio 15 d. Lietuvos 
tovas dalyvavo pobūvyje 
Diplomatinio Korpuso Dėka 
ną susipažinti su naujai akie 
dituotais Dipl. misijų šefais. 
Jame dalyvavo Valst. Sekr. D. 
Rusk.

Birželio 19 d. Lietuvos Ats 
tovas dalyvavo pasitarime, ku 
rį organizavo „The Center For 
.International Economic Gro 
wth“ pirm. E. Johnston. Jame 
buvo aptarti klausimai, susiję 
su 1962 m. lapkričio 10 — 25 
dd. įvykstančia Chicagoje

Valstybės Dep-to 
rūmų auditorijoje įs 

pasirodė Bostono

Ga

A ts 
pas

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

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

NOTARAS

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

Dr.E. Andr ūkai t i s
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
MamiMttmutninHtimtmiiiiinniM

215 St. James West,
7 augštas.

Tel.: A V 8-3115.

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

Assembly and Exposition“.
Birželio 14—20 dd. Congres 

sional Record yra sužymėtos 
kalbos, kuriomis Lietuvių ir 
Pabaltiečių depot tacijas pami 
nėjo senatoriai — Douglas, 
Peil, A. Wiley, Dood, Kea 
ting, Lausche ir Proxmire bei 
kongresmanai.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
Rezoliucijos paskelbimo reika 
lu Congressional Record bii 
želio 14—19 dd. numeriuose 
atspausdinta kongresmenų kai 
bos ir pateikta rezoliucija.

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Savaitraščio „The Catholic 
Reporter“, Kansas City, Mo. 
numeryje tilpo ištisame pusią 
pyje iliustruatas straipsnis 
„The Persistent Lithuanians: 
A Government Without A 
Country“; straipsnį rase Ponia 
Norma Krausė Herzfeld.

Minint tragiškąsias 1941 m. 
birželio mėn. deportarijas, J. 
Kajeckas, Lietuvos atstovas, 
pasakė kalbą birželio 11d. per 
Baltimore? lietuvių radio va 
landėlę.

To pat miesto angliškoje 
radio programoje, jis taip pat 
kalbėjo angliškai apie deporta 
cijas birželio 18 d. per radio 
stotį WWIN. Šioji Lietuvos 
atstovo kalba, su senatoriaus 
Pell iš Rhode Island žodžiu, 
yra atspausdinta Congressio 
nal Record.

NAUJIENOS IŠ PASAULIO 
SOSTINĖS...

Atkelta iš 1-mo psl. 
nes Tautas ir sustabdyti ten 
Rpsijos vykdomus genocido 
veiksmus.

Salėje vietų publikai pritrū I KO.

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

KĄ PASIIMTI VYKSTANT 
Į STOVYKLĄ

Vykstantieji į a-kų stovyk 
lą, kuri bus liepos 8—23 dd. 
Tėvų pranciškonų vasarvietė 
je, New Wasaga, pasiima šiuos 
daiktus: pagalvę su užvaiką 
lu, paklodes, 3 šiltas antklod
ėles, baltinių, naktinius, šiltą 
gemztuką, keletą porų koji 
nių„ maudymosi kostiumą, 
sportinius batus, keletą rankš 
luosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, nedūžtamą lėkštę 
ir puoduką, šaukštą, peilį, ša 
kūtę, kišeninę elektros lempu 
tę, maldaknygę, rožančių, ra 
šymo priemones. Kurie turi, 
tepasiima sporto ir žaidimų 
priemones, pav., ping-pong 
raketes, sviedinius, baisbolo 
pirštines, šaškes, šachmatus ir 
pan. Taipgi muzikos instru 
mentus: akordeoną, klarnetą, 
smuiką ar pan. Galima atsi 
vežti ir savo plokšteles pasi 
‘linksminimams. Patartina įsi 
dėti kokio nors tepalo prieš 
uodus, nes vakarais jų atsiian 
da.

Kurie dar nespėjo, šiomis 
dienomis dar gali užsirašyti į 
šią stovyklą Prisikėlimo p jos 
klebonijoje, 32 Rushholme 
Paik eres., Toronto 3, telef. 
LE 3-0621. Ten pat teikiamos 
ir visos informacijos apie sto 
vykią.

NELAIMĖ DĖL TRIUŠIO
Viena Toronto šeimininkė 

gaudė pabėgusį triušį, bet jis 
įlindo į krautuvę, 'J41 Stra 
ciian Avė. Triušį padėjo gau 
dyti vaikai. Jie įsiveržė į krau 
luvę, kur rado alavines dėžu 
tęs, o jose buvo ampulės su 
baltais milteliais. Jie tas ampu 
les daužė, vienas kitą milte 
liais barstė ir, be to, tais milte 
liais apibarstė šaligatvius. Fa 
sirodė, kad tie milteliai likę 
nuo karo laikų ii yra radioak 
tyvūs. Jais karo metu, kai ne 
galima buvo žibinti lempų, bu 
vo išrašomi keliuose, gatvėse 
ir namuose įvairūs švitintieji 
ženklai. Tai yra pavojingi gy 
bybei milteliai. Policija turėjo 
rūpesčio vaikus surasti, išbars 
lytus miltelius neutralizuoti. 
Rezultate, ligoninėse atsidūrė 
keliolika vaikų ir susidarė dide 
lis rūpestis.

• Dėl alyvos krosnims Lietu 
vių Namai susitarė su „Queen 
City Fuel Oil“.
t--------- M M M
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

F. Yasutis .............LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
M. Roth................................. RE 7-9353
E. Kandt ...............WE 5-581.

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL TZ, 

Star, LaPress.
M

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

ttnntniiiininnnnnnnntnnitinntm
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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