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Rusai išsklaido po SSSR lietuvius
GEGUŽfcfi 24 DIENĄ AMERIKOS ASTRON AUTAS* --------------------------------------------------------------------------------------

MASINU FONDO VAJUS
^■F

CARPENTER SĖKMINGAI APSKRIDO 
TRIS KART APLINK ŽEMĘ 

Berlyne įvyko susišaudymas.
Indonezija puola N. Gvinėją, olandai ginasi.

IŠ LIETUVOS, kuri mums rū 
pi pirmiausia, žinios labai blo 
gos.

CHRUŠČIOVAS VYKDO 
STALINO PLANA SUNA1 

KINTI LIETUVĄ.
Kaip jau nekartą buvo skeib 

ta, Stalinas, kaip ir Hitleris, bu 
vo užplnavęs iš Pabaltų u vato 
tybių padaryti vietą, kuri būtų 
kolonizuota ir užpildyta lusais. 
Stalinas savo žygį, eidamas į 
Lietuvą ir ją 1940 metais oku 
puodamas, ir pradėjo nuo to, 
kad
IŠ LIETUVOS PRADĖJO 

VEŽTI LIETUVIUS J VISĄ 
RUSIJĄ.

Taip Lietuvos žmonėmis bu 
vo užpildytos įvairios Rusijos 
sritys. Lietuvių buvo pilna Si 
bire, Komi „autonominėje“ su 
tjje, Karagandoje, Lenos žio 
tyse, aplnk Baikalą, arki’kos 
srityse ir tt. Visų vietų, kui 
rusai lietuvius išvežė, neįmano 
ma išskaičiuoti, bet yra faktas, 
kad
RUSAI LIETUVIUS BARS 
TO PO VISUS RUSIJOS 

VALDOMUS PLOTUS.
ŠL politika vedama siste 

mingai pastoviai ir kietai, mo 
tyvuojant visokiais preteks 

tais, nevengiant lietuvių že 
minti ir niekinti: tai neva už 
kriminalus, tai „savanoriškai“, 
santvarkai ir lt. L taip tūkstan 
tis po tūkstrnčio lietuviai skIcu 
domi po „plačiąją tėvynę“. U 
tai už nepalankumą oKup.mto 
vieton išvežtų lietuvių

J LIETUVA VISA LAIKA 
GABENAMI RUSAI 

KOLONISTAI.
Į šiuos didžiojo lietu"i<>ms 

ir Lietuvai pavojaus faktus lig 
šiol nėra atkreipę rinkamo oė 
mesio nei lietuviškieji veiks 
niai. O šie faktai reikalingi di 
džiausio aliarmo!

RUSIJĄ, jau 1863 metai0 tie 
tuvių išbandytas Samaros sn 
tis, nekalbant apie Sibirą, ple 
šmius, ir tt„ išvežami pastoviai 
ir nuolat lietuviai. Paskutiniu 
metu vėl

PRADĖTI PASKUBINTI 
MASINIAI IŠVEŽIMAI.

Tai daroma dabar jau atvirai, 
skelbiant ir Prtivdoje. Gal tai 
be ko kita pasiruošimas karui? 
AMERIKA, JAV, gegužės 
24 dieną sėkmingai įvykdė «nl 
rojo astronauto lėkimą aplink 
Žemės rutulį.

CARPENTER SKRIDO 
APLINK ŽEMĘ

* vai. 50 min., 17,50d mylių 
eičiu per valandą, 100—160 

mylių augštyje. Astronauto ta.’ 
nyboje buvo 15,000 vyrų su 
20 laivų, 70 lėktuvų. Jo skridi 
mą sekė 17 stočių. Auiora 7 
kapsulė buvo 9 % pėdų augščir 
ir pagrinde turėjo 6 pėdas Jia 
metro. Ją į erdves išnešė At 
las raketa. Pakartotinis didelis 
mokslo ir technikos laimcji 
irias.
PRANCŪZIJOJE politine įta 
mpa dar auga, nes 
NACIONALISTAI NENU 
SILEIDŽIA DE GAULLE 

POLITIKAI.
Nacionalistai savo pusėn veiks 
mingai patraukė dalį studentų 
kvrie Salano bylai pasibaigus, 
šūkavo jo garbei.
ALŽYRE teroro veiksmai lai 
nesiliauja. BeprotiŠKas ir dės 
peratiškas darbas, bet tebetę 
maniu.

INDOK1NIJOS pusiasalyje p i 
dėtis negerėja.

TAILANDĄ PASIŠOVĖ 
GINTI VISI AZIJOS 

PIETRYČIŲ SĄJUNGOS 
NARIAI,

bet Vietnamas ir Kambodža 
palikti savo likimui, o tea Ki 
nijos komunistai vykdo savo 
programą - - jėga užgrobti vi 
są, kas tiktai galima.
KOMK1NIJOJE padėtis gies 
minga ta prasme, kad badas 
• erčia žmones bėgti, ir

KINAI MASĖMIS BĖGA J 
HONG-KONGĄ,

kasdien perbėga apie 4—5,000 
kinų. Hong-Kongas nepajėgia 
tiek žmonių primti, todėl jau 
grąžino atgal 50.000. Tačiau 
pabėgėlių srovė nemąžta Vaka 
rams lai atrodo grėsminga. 
Amerika pasižadėjo be eilės 
priimti dalį pabėgėlių, be to 
duoda maisto jiems maitinti.
N. GVINĖJOJE Indonezija 
tęsia agresiją, ir tuo verčia

OLANDIJA GINTIS NUO 
UŽPUOLIMO.

Šalių žinios prieštaringos. 
Bet yra tikra, kad kovos vyk-; 
ta. Indonezija į Vakarų Nauja 
ją Gvinėją meta kara.nutimn 
kus.

ANGLIJA KANADOJE 
PERKA URANO RŪDĄ
Dėl pirkimo jau susitarta 

Kanada duoda Anglijai 12 000 
tonų urano rūdos po 5 dole 
nūs už svarą. Užsakymas su. 
kia apie 130 milionų dolerių.

KITOS ŽINIOS
— De Gaulle paleido teis 

mą, kuris teisė Salaną. Ma m 
ma, kad bus naujas Salano 
teismas. Salanas pripažintas 
kaltu ir pasmerktas kaleli v se 
gyvenimą.

— Rusų laivai, trys, plauki > 
ja apie tas vietas, kuriose 
rika sprogdina atomines Dr m 
bas. Rusai, matyti bando iššni 
pinėti Amerikos bandymus.

— Chruščiovas būdamas 
Bulgarijoje gyrė Jugoslaviją, 
o apie Albaniją nepratarė nė 
žodžio. Chruščiovui oraktis 
kiau gerintis Jugoslavijai ii dra 
ilgui Titui, negu Albanijai...

— Nusiginklavimo konfe 
rencijoje Rusijos atstovas Ca 
rapkin pareiškė, kad Rusija su 
tinka su daline kontrole ta 
prasme, kad Rusija galėtų kont 
rolę leisti tada, kai ji pati pa 
kviestų kontrolierius ir paiody 
tų, ką ji nor..

— Montrealyje bus hitleri 
ninko Hofos byla. Jis kaltina 
mas Varšuvoje žudęs žydus.

— Arabų tarybos nar.ai nu 
tarė Nassarį skelbti amžinu pre 
zidentu.

— Peronas ar jo artimieji 
paskleidė žinią, kad esą sąmo 
kslas prieš jo gyvybę. Ispani 
jos policija sustiprino Perone 
saugojimą.

— De Gaulle pirmininkau 
jamas Prancūzijos mimste; ų 
kabinetas svarstė Salano bylos 
sprendimą ir prisibijo, kad šve; 
nūs sprendimas neprisidėtų prie 
naujos teroro bangos sukeli 
mo.

— Berlyne buvo susišaudy
mas tarp sektorių. Sovietai sau 
dė į berniuką, kuris bandė per 
plaukti kanalą. Į tai atsiliepė 
vakariečiai. Sužeistas vienas so 
vietų puiictninkM.

„Nepriklausomos Li- lutos” 
Mašinų Fondo vajus susilaukė 
retą staigmeną: iš Calgary, d 
berta, mūsų mielas skaity tojas 
ir bendradarbis, Juozas Dub 
auskas, Mašinų Fondo vajui 
atsiuntė įnašą, palydėdamas ji 
šiuo reikšmingu laišku:

„Su šiuo laišku siunčiu 80 
dolerių, ir nuo šiandien mūsų 
šeimoje nebus inė vieno žino 
gaus, kad nebūtų prisidėjęs 
prie N. L. Mašinų Fonde, sa 
vosios, lietuviškosios, spaudos 
židinio, palaikymo. Aš pats tu 
riu du šėrus, o dabar prašau iš 
rašyti šėrus šiems mano šei 
mos nariams, kurie taip pat 
perka šėrus:
Valerija Dubauskienė $ 40.00 
Rūtelė Dubauskaitė . . „ 20.00 
Vytautas Dubauskas .,,20.00

Viso ............................$ 80.09
Visi seimos nariai perkasi iš 

kuklių savo santaupų. Rūtelė 
ir Vytautas abu yra studentai 
n dirba tiktai retkarčiais savait 
galiais. Bet jie mano, kad kiek 

vieno lietuvio inteligento šv n 
ta pareiga paremti ir išlaikyti 
šį taip svarbų lįgtuvybės židi 
nį, ypač mums išeivijoje, kad 
neištirptume svetmųjų juroje. 
Vytautas sako „Tenepasilieka 
nė vieno lietuvio, kuris ncpri 
sidėtų prie lietuviškosios spau 
dos stiprinimo, ypatingai " ais 
— Naironio metais“. Rūtelė 
sako: „Būtų labai gaila, jei lie 
tuviai į tokius nuoširdžius pra 
šymus paremti spaudą, pažiū 
retų skersom akim”. V. Du 
bauskienė sako; „1 iklai mote 
rys, motonos, išlaikė lietuvių 
kalbą carinėje okupacijoje, o 
dabartinė, sovietinė okupacija 
yra žiauresnė, todėl moterys 
pagal prigimtį turi ypač rū 
pintis paremti lietuviškojo žo 
džio spaudą.“

Tokia pavyzdinga yra toli 
mųjų Kanados Vakarų, Calga 
ry, sąmoningų lietuvių tautie 
čių Dubauskų šeima, lietuvis 
ka, kaip krikštolas.

Nuoširdžiausia pp. Dubaus 
kams padėka.

„...tik komunistų atstovai 
neplojo.”

MiNISTERIO PIRMININKO 
JOHN DIEFENBAKER 

TVIRTA LAIKYSENA PRIEŠ KOMUNISTIŠKĄ 
KOLON1ZMĄ UŽPELNĖ JAM VISUOTINĮ 

PASIGĖRĖJIMĄ IR PAGARBĄ VISŲ, 
KURIE GERBIA LAISVĘ.

„JOKS KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS 
NIEKAD TAIP ATVIRAI NEPASISAKĖ 

ŠIUO SVARBIU KLAUSIMU, 
KAIP P. DIEFENBAKER,

KADA JIS SUNIEKINO CHRUŠČIOVĄ".
Toionto Telegram.

SPAUDOS KOMENTARAI APIE 
MINISTERIO PIRMININKO KALBĄ, 

ATSAKANT CHRUŠČIOVUI, 
JUNGTINĖSE TAUTOSE 

1960 M. RUGSĖJO MĖN. 20 D.

Žmogus visai 
Kanadai

KUN. DR. F.
FILOSOFIJOS

Šv. Kazimiero parapijos ad 
Imnistratorius, Kunigas Dakta 
ras Feliksas Jucevičius, R< rno 
je gavęs teologijos Daktaro 
laipsnį, susidomėjo f'losofija 
ir anglų galvojimo būdu, te 
dėl pasiryžo išstudijuoti augių 
kalbą, drauge ruošdamas moks 
linį filosofijos darbą. McGill 
universitete išmoko angių kai 
bą ir drauge padarė Mogistro 
laipsniui mokslinį darbą — ,,Fi 
losofija apie medžiaga", atseit 
— kaip dabartinis mokslas žiu 
rį į medžiagos esmę.

Dr. F. Jucevičius uitame 
universitete būtų tiesiai padaręs 
filqsofijos Daktaro laipsnį, bet 
jis patrinko McGill universite 
tą, būtent — anglų universite 
tą, kuris Filosofijos daktamtu 
neduoda.

Sveikiname naują Daktarą- 
-Magistrą ir linkime tolunes 
nės sėkmės mokslo daibų sr 
tyse.

KAS NAUJA KANADOJE
IĄNTI - KOMUNISTINĖ RE ZOLIUCIJA JUNGTINĖSE 

TAUTOSE.
Mašinų F-de buvo $ 9,051.75

Gegužės 22 d. Royal York 
viešbutyje Toronte, Min. Pir 
mininkas Diefenbaker priėmė 
spaudos atstovus.

Atsilankė nemažas skaičius 
etninės spaudos darbuotojų, 
kurie taip pat turėjo progos pa 
statyti Ministeriui Pirmininkui 
klausymus, lygiai kaip ir d”.n 
raščių atstovai.

Tikrumoje, pusė visų klau 
symų buvo statomi naujų ka

per savaitę gauta . $ 80.00
M. F-de dabar yru ,, 9,131./5 
M. F. užplanuota $15.000.00 
M. F-ui dar trūksta ,, 6,868.25

Maloniai prašome visų pa 
pildyti iki užplanuotos sumos.

NL B-vės V-ba.

JUCEVIČIUS
MAGISTRAS

nadiečių redaktorių.
Tai vėl vienas atvejis, ro 

dantis didį Premjero rūpestį 
diskriminacijos panaikinime.

Min. Pirmininkas kalbėjo 
apie konservatorių jgy.vendin 
tus pažadus; pagalba provinc- 
joms buvo padidinta beveik 
vienu bilionu dolerių, kad vi 
siškai padengtų valstybės bm 
džeto deficitą.

Jis taip pat kalbėjo api 
zohuciją, kurią žadąs patiekti 
J. Tautose — pasmerkiant So 
vietų S-gą ir jos kolonistinę po 
litiką, sakydamas kad Kana 
da užtikrins kitų tautų para 
mą tokios rezoliucijos priėmi 
mui.
—„todėl mes stengiamės užsi 
tikrinti paramą laisvę mylinčių 
tautų artpe ir mes žadame po
pasitarimų sekančioje sesijoje 
pristatyti Jungtinėms Tautoms 
rezoliuciją, tvirčiausiais žo 
džiais pasmerkiančią SoMctų 
Sąjungą dėl josios kolonistines 
politikos“.

Min. Pirmininkas kalbėjo, 
apie Bill of Rights, šaky da 
mas, jog šiame įstatyme esą 
ma pakankamai galios pagr.n 
dinėms laisvėms išsaugot., 
ypač kada reikalas yra Fede 
raiinio Parlament'> jurisdikcijo 
je.

Jis kalbėjo ir apie vengiu 
pabėgėlius, vadindamas juos 
puikiais piliečiais.

Jis išreiškė susirūpinimą dėl 
dabartinių problemų Hong 
Konge ir užtikrino, kad šis r< • 
kalas jau yra svarstomas J. i 
tų komiteto pabėgėlių reika 
lams.

Kanada ne tik kad tuoj Įsi 
leis kinietiškas pabėgėliu šei 
mas, bet taip apsvarstys mais 
to bei kitokios pagalbės tieki 
mą Hong Kongui.

Užklaustas apie Kanados 
radio balsą už geležines uždan 
gos, jis pareiškė, kad užsimo 
jimas ir tikslas yra, jog šis bal 
sas būtų girdimas kiekvienoje 
Europos dalyje jų gimtąja kai 
ba.
LIETUVOS PARTIZANAI

Neseniai Voyages Press iš 
leista „Guerilla Warfare an the 
Amber Coast“ knyga apie Lie 
tuvos partizanus amerikiečiuo 
se yra radusi plataus atgarsio. 
Jau lietuvių spaudoje cituotas 
E. A. Mowrer atsiliepimas ry
šium su ,,Guerilla Warfare..." 
pasirodymu buvo paskelbtas 
45 laikraščių vedamuoju. Kny 
ga buvo paminėta ne tik „NeW 
York Times“ naujų knygų pra 
nešime, bet ir „Publishers 
Weekly ir .The Libra y Jour 
nal“. Labai gausūs atsiliepi 
mai iš senatorių, kongresma 
nų, gubernatorių. Illinois gu 
bernatorius O. Kerner, dėko 
damas už knygą, rašo, kad 
knyga „yra įdofi ir ž-r.ima“

„TIESA“ APIE BUV.
STUDIJŲ BIURĄ

Tęsdama savo „demasKavt 
mų“ reriją, Vilniaus , Tiesa“ 
gegužės 19 d. n-ry (11 9) pa 
skelbė Ant. Bružo, bu v. „Mū 
sų Rytojaus“ redaktoriaus, ii 
gą straipsnį apie vokiečių oku 
pacijos metu Kaune veikusi 
Studijų biurą. Plačiau paliečia

Nukelta į 8-tą psl.
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Pasiruoškime rinkimams
IR

BŪTINAI JUOSE

Birželio 18 dieną visoje Ka 
nadoje vyks valstybinio, vadi 
namo Federalinio, parlamen 
to (lietuviai galėtų sakyti — 
Seimo) rinkimai. Tą dieną, ku 
ri bus pirmadienis, visi Kana 
dos piliečiai, turį teisę daly 
vauti rinkimuose, turi ne tik 
tai teisę, bet turi ir pareigą 
nueiti į jų rajono rinkiminės 
aplinkės būstinę ir paduoti sa 
vo balsą už kandidatą, kurį jis 
pats pasirinks, radęs jį geriau 
siu atstovauti jo interesus.

Tenka labai apgailestauti!, 
kad toutinės - etnines Kana 
dos grupės neorganizuotos <i 
nesudaro mažumų vieneto, ku 
ris galėtų statyti save kandi 
datus. Tokiu būdu į Kanados 
seimą bus daugiausia tiktai kan 
didatai anglai ir pr.ncūzai, 
gal tiktai vienas kitas bus uk 
rainiečiai, gal kur nors bus iš 
statyti pavieniai — lemtas, ita 
las.

Lietuvių kandidatą Šiuose 
rinkimuose tetari tiktai Hatnil 
tono lietuviai. Tai yra Balys 
Kronas. Labai malonu, kad 
nors vienas lietuvis yra kandi 
datas į Federalinį Kanados 
parlamentą. Neabejotina, kad 
visi, kas tiktai galės, paduos uz 
jį savo baisą. Mūsų, lietuvių 
šventa pareiga paduoti baisus 
už B. Kroną. Nesvarbu, nuo 
kokios partijos jis kandidatuo 
ja. Šiuo atveju jis yra liberalų 
partijos kandidatas. Už jį jde 
mu bus balsuoti, nes jo konku 
rentė yra pilietybės m.aislerė 
E. Fairclou. Ji mūsų tautiečiui 
— didelė konkurentė, bet dėl 
to ir B. Krono kova ypač rei 
kšminga ir garbinga.

Bet gi daugiau lietuvių kan 
didatų dabartiniuose federaii 
niuose rinkimuose neturime. 
Tat visose kitose vietoves? tu 
rime rinktis iš išstatytų kiti, 
tautų kandidatų.

Tokiai būsenai susidarius, 
galvojasi, k .d būtų getu, jeigu 
kurios mums artimesnės tau 
tos, kuri mus, lietuvius, geriau 
pažįsta, geriau supranta, kad 
tokios tautos kandidatai būtų 
išrenkami. Turėtume Kanados 
sostinėje mums artimesnį, mu 
ms palankesnį asmenį, prie kr 
rio lengviau galėtume kreipti; 
ir, reikalui esant, gauti iš jo 
pagalbos.

Suminėtieji faktai rodo, 
kad mums reikia visiems rinki 
muose dalyvauti.

O gal, kaip dažnais tokiais 
atvejais darome, numoti ,an 
ka ir pasakyti — „apseis ir be 
mūsų“? — Tai būtų piasčiau

^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BĮ LE
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

DALYVAUKIME
sis atsakymas.

Nesidomėjimo, nejautimo 
pilietiškos pareigos ir atsako 
mybės už daugybės žmonių gy 
venimą, gyvenimo sąlygas, už 
karus, už atomines bombas, už 
nusiginklavimą, o kas svarbiau 
šia — už valstybės santvaika, 
nuo kurios pareina kiekvieno 
žmogaus gerbūvis ir likimas, 
rimtis ir laimė, — pasekmės 
gali būti ne tiktai blogos bet 
ir tragiškos.

Gerai turime įsisąmoninti, 
kad vyksta didelė ir nepapras 
tai žiauri kova už būvj. Yra 
partijų, srovių, kurios žūt-būt 
kovoja už savo santvarką. Pra 
leisi vieną tiktai momentą — 
verksi ir raudosi visą gyveni 
mą. „Apseis ir be mūsų“ tik 
rai, kas paims valdžią eav- 
rankas. Kad ir norėtum ką pa 
keisti, jau bus vėlu. Taip Ri: 
sijoje masinio žmogaus nesido 
mėjimo politika, valstybine 
santvarka pasekmėje įsigalėję 
bolševizmas; taip Vokietijoje 
įsigalėjo nacizmas; taip Italijv 
je įsigalėjo fašizmas, ii dar daa 
giau galėtume suminėti kraštų 
ir faktų, kurie pirštu prikiša 
mai rodo, kad nesidoinėjiir.as 
savo valstybės, savo krašto gy 
venimu gali privesti prie labai 
liūdnų pasekmių, kurių negali 
ma nei pagerinti, nei pataisyti

Sąmoningas, sąmoningos, 
kultūringos tautos žmogus tu 
ri, privalo domėtis pohtin u Ša 
lies gyvenimu; privalo daly 
vauti, — per rinktus atstovus. 
— savo valstybės tvarkyme t 
kiekvienas privalo dalyvauti 
savo valstybės parlamente, ku 
ris yra šalies šeimininkas, lin 
kimuose.

Todėl, tautiečiai, visi rueski 
mės dalyvauti Kanados Fede 
ralinio parlamento rinkimuose, 
kurie paskirti birželio 18 die 
ną.

Įstatymai įpareigoja, kad 
visi darbo žmonės, kokius a ar 
bus bedirbtų, bet balsuoti tun 
būti palieisti. JoKia įstaiga 
joks fabrikas, jokia ..šapa * ne 
turi teisės neleisti darbininkui 
išeiti balsuoti.

Jau dabar nusistatykime -m 
kimuose dalyvauti ir taip pla 
nuokime savo reikalus, kad bir 
želio 18 dieną būtinai galėtu 
me nueiti į rinkiminę apyl'n 
kę ir paduoti balsus už Landi 
datus, kuriuos mes patys pasi 
rinksime. Visi pasiruoškime at 
likti pilietišką pareigą ir visi 
dalyvaukime savo likim > spren 
dimuose.

J. Kardelis.

J. Amerikos Valstybės.
MINERALOGŲ KONGRE 

SAS WASHINGTONE
Minrologė Dr. J. Rimšaitė 

buvo viena iš Kanados geolo 
ginės tarnybos (Geological 
Survty of Canada, Ottawa; 
delegatų Tarptautiniame Mine 
rologų Asociacijos kongrese, 
’įvykusiame Washington, -D. 
C.. JAV.

Daktarė padarė pranešimą, 
vaizdžiai iliustruotą spalvoto 
mis nuotraukomis iš savo ke 
lių metų tyrinėjimų apie „Uo 
lienas sudarančius žėručius“.

„International Minei aiogi 
cal Association“ yra 22 lauti 
nių mineraloginių draugijų jun 
ginys. Šiame trečiame bendra 
jame kongrese dalyvavo apie 
du šimtu mokslininkų iš įvai 
rių pasaulio kraštų.

(Pranešimus įvairiausiomis 
mineraloginėmis temomis skai 
tė minerologai iš daugelio kraš 
tų.

Suvažiavimas buno paįvai 
rintas ekskursijomis po įdomės 
nes minerologiškai New Yor 
ko, New Jersey, Pensylvani 
jos, Maryland ir Virginijos, vi 
zitai į Philadelphijos New 
Yorko miesto, New Haven, 
Conn., ir Cambridge, Mass, 
mineraloginius mu.<“jus, į Va 
šingtono, D. C., Carnegie Ins 
tituto Geofizikos laboratoriją, 
į National Bureau of Stan 
dards, ir į JAV Geologinę tar 
nybą.

Kongreso pranešimai vyko 
JAV Tautinio Muzėjaus, Smi 
thsonian Instituto patalpose.

Kongreso globėjas Ameri 
kos Minerologų draugija (Mi 
neralogical Soiiety of Ameri 
ca), finansuotojas — Tautinis 
Mokslų Fondas (National 
Science Fondation) Tikslas— 
pakelti tarptautinį susipratimą 
ir tarpusavį mokslininkų ben 
dradarbiavimą. B. S.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS ROMAI

Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis, pasveikinęs rūmų 
pagerbtuosius Dr. K. Drange 
lį, W. Kareivą ir A. Valonį, 
toliau kalbėjo:

Lietuvių Prekybos Rūmai 
yra ypatinga ir reikšminga o: 
ganizacija. Ji daug ką yra pa 
darius, bet dar daugiau galėtų 
ir turėtų padaryti. Ji pradėjo 
Lietuvos pavilijonų įruošnną 
Chicagos Tarptauainėje Pteky 
bos Parodoje.

Tie pavilijonai kartojasi kas 
met. Šiais metais bus ketvirtas 
Lietuvos pavilijonas iš eiles. 
Jo įrengimu ir finansavimu 
šiais metais rūpinas Lietuvių 
Bendruomenės Chikagos Apy 
garda.

Ištiktųjų, juo turėtų rūpintis 
Prekybos Rūmai, nes pati pa 
rodą yra sponsoruojama Chic i 
gos Association of Commerce 
and Industry. Jos bazė yra pre 
Kybą. Paėmę Lietuvos pavilijo 
ną atitinkami verslininkai ga 
lėtų jį sutvarkyti komerciniu 
pagrindu. Iš to būtų naudos 
Rūmams, prekybininkams ir 
Lietuvai. Pagalvokite apie at 
einančių metų pavilijoną.

Šiais metais yra minima Cb- 
cagos miesto 125 m. sukaktis 
Meras Daley yra atsikreipęs ; 
tautines grupes su prašymu 
prisidėti prie sukakties mmėji 
mo, parodant tautinį įnašą į 
miestą, bei jo augimą ii pro 
gi esą. Prekybos Rūmai, preky 
bininkai ir piofesionaiai Pire 
tų šia proga stipriomis raidė 
mis įsirašyti į Chicagos istoii

Kita tokia proga negreit a* 
eis. Lietuvos Konsulatas yra 
suteikęs nemažai medžiagos 
apie lieauvius Chicagos miesto 
istorijos rašytojams. Jos rei 
kėtų daugiau ir ją turėtų pa 
rūpinti ne Lietuvos Konsulą 
tas, o Chicagos lietuviai poli 
tikai, prekybininkai, profesio 

rialai, visuomenininkai bei kul 
tūrininkai ir visi kiti interesuo 
ti lietuvių vardu bei stiprumu 
ir Lietuvos ateitimi. Nepraleis 
kite progos.

Prancūzija.

PASAULINIO MOTINŲ 
SĄJŪDŽIO

Mouvement Mondial des Me
res — trumpai vadinamo M. 
M. M. vyriausieji organai: Ta 
rptautinė Taryba, Vuuotūua 

susirinkimas ir valdybi (B>Ū 
ras), gegužės 16—19 dd. po 
sėdžiavo Paryžiuje.

M. M. M. gyvuoja nuo 1947 
metų.

Lietuvos moteris M. M. M 
sąjūdyje atstovauja Lietuvių 
Moterų Komitetas Paiyžiuje, 

kuriam dabar pirmininkauja 
p. Jokubauskaitė - Pagnier.

Dabar įvykęs visuotinis sa 
jūdžio susirinkimas išrinko 
naują tarybą iš 15 narių, kurio 
je yra atstovaujamos šių tautu 
moterų organizacijos: Argen 
tinos, Italijos, Kanados, Lietu 
vos, Liuksemburgo, Peru, Pra 
ncūzijos, Turkijos, Vietnamo, 
Vokietijos, Volta (Aukštoji) 
ir Ukrainos.

Be to, Tarpt. Taryboje iy 
giomis teisėmis dalyvauja cl-.r 
9 gyvos narės - steigėjos, ku 
rių tarpe ir O. Bačkienė.

Naujoji Taryba sąjūdžio pit 
mininke perrinko Ireną Mane 
aux, kuri sąjūdžiui pirminiu 
kauja nuo 1953 metų. Į nauja 
valdybą išrinktos: 1 belgė, 1 
italė, 1 liuksemburgietė, 1 pe 
ruvietė, 1 prancūze, 1 vokie 
tė, 1 ispanė ir 1 ukrainietė.

Sąjūdžio tarptautine sekie 
tore (Secretaire Internationa 
le) išrinkta Elena Turauskie 
nė. *

Savo atsidėjusiu darbu bei 
pasiaukojimu lietuvės moterys 
tuo būdu laimėjo žymią pozici 
ją tarptautinėje plotmėje.

Tenka pastebėti, kad M. M. 
M. Sąjūdis dalyvauja UNES 
CO, Jungtinių Tautų ir įvai 
riuose kituose padaliniuose bei 
visoje eilėje kitų tarptautinu: 
organizacijų.

M. M. M. tikslas: veikti ta 
rptautinėje ir tautinėje plotmė 
je Motinų padėčiai pagerint- 
socialinėje, kultūrinėje bei lei 
sinėje plotmėje ir gauti iemia 
mą motinos vaidmenį auklėji 
m o srityje.

M. M. M. Visuotinis šuva 
žiavimo metu italas prof. En 
rico Medi, Euratomo vicepir 
pininkas, laikė labai turiningą 
ir reikšmingą paskaitą: „Moti 
na atominiame laikotarpyje“. 
Klausytojams iš pasajlinio 
masto, palyginti jauno, moks 
lininko lūpų teko išgirsti di 
džiai pranašių ir gilių minčių 
apie motinos vaidmenį mūsų 
gyvenamu laikotarpiu.
Australija.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS AUCKLANDE

Gražią pirmo gegužėm sek 
madienio popietę Aucklando 
lietuviai susirinko į naują Lis 
tono namo salę pagerbti ir pri 
siminti motiną. Jos meilę, pa 
siaukojimą ir kantrybę. Minėj! 
mą atidarė L. B. Aucklando 
apylinkės pirm. P. Liutikas, to 
liau programą išpildė vaikai 
Jų amžius buvo nuo 5 iki 19, 
visi jie pagerbė motinas įvai 
naspalvėje programoje.

D. Pečiulaitytė skaitė apie 
Motinos dienos sumanytoją 
Anna Jarvis ir šios šventes gi 
lesnė prasmę. E. Mitkevičiū 
tė ir S. Paplauskas paskambi 
no pianinu. D. Žiginskaile deK 
įamavo eilėraštį: Ar vėl pa.na 
tysime prie Nemuno Vytį, ar 
liksime čia amžinai? Elena In 
taitė, kurios mamytė yra skolė, 
gražiai padeklamavo lietuviš«ą 
eileraštĮ Motulę sengalvėlę. G. 
Kaminskas smuikavo, o R. Sta 
cevičiūtė grojo akordeonu. R. 
Čepulytė ir du jauniausieji V 
Varkalis ir V. Kaminskas de 
klamavo eilėraščius Ž. Mals 
kaitis paskaitė laišką m--tinai— 
Nors ir nubyrės gegužės žiedai, 
bet mano meilė tau pasiliks 
amžinai. V. Petraška paskam 
bino — Vienuolyno sode. B. 
Pinkutė deklamavo Tulauskai 
tės eilėraštį, Mamytei — kad 
tau pasakytų nors vėjas, kad 
mūsų sulaukti gali, kad greit 
vėl audra bus praėjus saulėtoj 
gintaro šaly...

Po programos sekė kavutė 
ir žaidimai. Vėliau susirinkimo 
dalyviai nuėjo į šalimais esan 
čią katedrą, kur lietuviai tęsia 
savo gegužinių pamaldų Iradi 
ciją, atiduodami pagarbą dan 
gš,kąjai Motinai. Toli nuo sa 
vo krašto, erdvioje ir ištuštėja 
šioje katedroje, vkaro prįebian 
doje skambėjo... laukus pala; 
mink jnūsų šalyje... G. i*.
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Prieš 10 metų Elena Vilimaity 
tė ir Pranai Gudinskas sukūrė 
lietuvišką seimą. Tai Luvo kie 
kvienam lietuviui brangi diena 
—Vasario 16 d. Todėl 10 me 
tų sukako kiek anksč «u. Bet 
dėl brolio a. a. Stasio Gudins 
ko sunkios ligos, o vėjau jo

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PAREMK KOVĄ UŽ

Dešimt JAV Kongieso na 
rių - senatorių ir kongresma 
nų — savo rezoliucijomis rei 
kalauja Pabaltijo valstybių by 
lą perduoti į Jungtines Paulas

Dabar yra atėjęs kiekvienam 
sąmoningam ir geros valios lie 
tuviui pats tikrasis laikas asme 
niniu įnašu Lietuvos išlaisvini 
mo pastangas paremai.

American for Congressional 
Action to Free the Baltic Sta 
tęs vykdomasis komitetas išlei 
do ir visoje Amerikoje pasklei 
dė 30,000 informacinių lape 
lių. Taipgi 140-čiai pačių di 
džiųjų Amerikos dienraščių iš 
siuntinėjo laiškus ir aprūpino 
atitinkama literatūra, pi ašy d a 
mas kovą paremti už Pabalti 
jo valstybių laisvę. Birželio 21 
—22 dd. rezoliucijų pravedi

JUOKDARIAI...
„BURŽUAZNYJE

( Buržuaziniai

„Tėvynės Balse“ skaitome: 
„Moterys nori būti gražios. 
Kas gi mūsų nenori būti gra 
žus? Visi“. Atseit: labai nori 
būti gražus Nikita (bet kodėl 
jis ant nosies karpą nešioja?); 
gražus nori būti Antanas 
Sniečkus (ypač po to, kai Len 
kijon išvažiavo mylimoji?); 
gražus nori būti. . . atsiprašau 
— ir kolchozininkas ir darb. 
ninkas?

Pirmieji du, kaip sovietinio 
elito viršūnės, kaip sovietiniai 
buržujai, gali vaikščiot' į gro 
žio saliomis, ir kosmetikes gali 
jiems daryti vitaminines kai: 
kės. Bet ar gali tai padaryti 
kolūkoečiai ir darbininkai?

Ir, bendrai, ar seniai boiše 
vikai skelbė, kad tai yia ,,bur 
žuaznyje predrazsudki" — bin 
žujų prasimanymai? Kaip čia 
daoar taip sovietija virsta vir 
šun kojomis?

Draugai, „ir dėl ko mes ko 
vojaine?“... Ar dėl vitamininių 
kaukių sovietiniams buržu 
jams, ar dėl geresnio darbo 
žmogaus gyvenimo, ar dėl uik 
tatorių ir jų pataikūnų male 
numų?

ŠĖRŪNAS ŽVENGIA
Labai gerai pritaiky.a paskir 

čiai pavarde — Stasys šerūnas 
(nuo žodžio šerti, šeriamas, šė 
runas) toliau pila paplavas ant 
Klaipėdos kunigų Povilonio 
ir Burneikio, kaltindamas juo-., 
kaltinimais, dėl kurių okupuo 
toje Lietuvoje nėra nė mažiau 
šių galimybių ne liktai apsigin 
ti, bet nėra galimybių 'r gm 
tis, nes kunigai sovietijoje yra 
už įstatymo ribų. Apie kani

mirties, sukaktuvių m’nėjimas 
buvo atidėtas. Bet ir dabar jis 

buvo irgi paminėtas laoai kuk 
liai tik savo šeimoje. Ponai E. 
ir !Pr. Gudinskai augina peną 
gražių vaikučių, dukterį n sū 
nų. Linkime jiems daug iaimin 
gų metų ! Kl. P.

LIETUVOS LAISVĘ 
mo reikalu Vašingtone lanky 
sis Jungtinė Baltų delegacija. 
Planuojami tolimesni infonna 
cinės literatūros leidimai.

Visi tie darbai, kad :r labai 
taupant, reikalauja daug pini 
ginių išteklių.

Mielas lietuvi, pareimt šit; 
konkrečiais veiksmais ženkli 
nančią kovą už Lietuvos lais 
vę. Neatidėk rytojui — šian 
dien pat siųsk didesnę ar ma 
žesnę auką komiteto iždinin 
kui šiuo adresu; C. A. Petraus 
kas, 3442 Madera Avė., Los 
Angeles 39, California.

Finansų Komitetas: 
Dr. P. Pamataitis — pirmin. 
J. Ąžuolaitis, V. Kazlauskas, 

L. Lašas, K. Liaudanskas, 
J. Motiejūnas — nariai.

PREDRAZSUDKI“ 

prasimanymai)
gus gali burnoti, ką tiktai no 
ri; gali juos kaltinti kuo tiktai 
nori, kokia tiktai gali šauti gal 
von fantazija. Sovietijos šerū 
nams sąžinė nieko nesaKO. 
Jiems vienintelis imperatyvas 
— atlikti okupanto skirtą pa 
reigą. Ir šėrūnai žvengia. . .

SKAITYTI JIE JAU 
IŠMOKYTI...

Sovietinis Lietuvos okupan 
tas vis šaipėsi iš Lietuvos, kad 
joje dar esą nemokančių skai 
tyti... (Rusijoje jų daug dau 
giau. Apie tai rašo Pravda). 
Bet dabar jau yra faktas, kad 
sovietai išmokino skaityti... ga 
unamus iš užsienių laiškus.

Stasys Šėrūnas netyčiomis 
prasitarė. Jis kaltina Klaipėdos 
kunigus, bet iš to kaltinimo vi 
sai aišku, kad sovietinis Lietu 
vos okupantas lietuvių laiškus, 
gaunamus iš užsienių ne tiktai 
skaito, bet ir nufotografuoja 
ir sandėliuoja. Šėrūnas kunigų 
laiškus cituoja ištisai.

Na, mums tai ne naujiena. 
Mes gi puikiai žinome, kad vi 
si iš užsienių gaunami iaišnai 
Lietuvos okupanto yra Skaito 
mi, kontroliuojami ir nurašo 
mi bei nufotografuojami. Šiam 
tikslui veikia didele užsienio 
laiškų kontroles įstaiga, kuri 
turi laboratorijas, turi sande 
liūs ir kiekvieną laišką įtrau 
kia į įeinamųjų raštų knyga:, 
ir sandėliuoja. Tai seniai ži 
noma. Dabar gi įdomu tik.ai 
tas, kad pats Lietuvos okupan 
tas Stasio Šėrūno pasisakymu 
išduoda šią „paslaptį". Mat 
ylos maiše nepaslėpsi. . .

M andr apy pkis.
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Monologai ir dialogai
HENRIKO BLAZO DIALOGAS PERDAUG AIŠKUS
Veiksniams jis negalėjo patik ti, nes pastatė taškus ant i.
Mūsuose vis dėlto yra švie 

šių svarstymų, supratimo oend 
ros padėties ir drąsos jai tie 
šiai /^žiūrėti j akis.

Toks yra Henriko Blazo pla 
tus ir išsamus pasisakymas 
apie 'lietuviškuosius veiksnius 
ir jųjų santykius.

H. Blazas visas negeroves, 
‘ nesutarimus, prieštaravimus, 

es|derijiimus veiksnių išdės 
te, kaip žirnius delne, Kur jie 
matomai kiekvienas skyrium 
ir visi drauge.

Taktiškai ir švelniai apibū 
dino visų veiksnių stipriąsias 
ir silpnąsias puses, bet viską 
taip vaizdžiai, kad taip ir ma 
tai visa su visomis detalėmis. 
Nuo tokio nušvietimo ne a 
kaip pabėgti ir nėra kur past

slėpti. Nebent galima tikta 
akis užmerkti ir manyti, kad 
visuomenė tavęs nemato, kaip 
strausas, kuris paslėpęs smėly 
je galvą, mano, kad jo niekas 
nemato. . .

Henriko Blazo duotasis vei 
ksnių vaizdas yra aiškus, rys 
kus ir įtikinamas. Komenta 
rais ne ką gali papildu ti.

Perdėm aišku, kad negerai; 
kad taip būsena palikti toliau 
nebūtų protinga ir, sakyčiau, 
nebūtų ir sąžininga, jeigu mes 
kalbame apie lietuvybės išlai 
kymą ir Lietuvos išlaisvinimą. 
Šie du pagrndiniai tikslai ir už 
daviniai mus visus įpareigoja.

Šių laktų akivaizdoje, H. 
Blazas priėjo prie konkrečių 
sprendimų ir konkrečių pasiū 
lymų.

POZITYVIŲJŲ SPRENDI MŲ BEJIEŠKANT 

turi vieną silpną vielą, kuri palikta neaiški.
Nuostabiai puikiai aptaręs 

ir išanalizavęs esamą veiksnių 
ir jų santykių padėlį, H. Bla 
2as daro pasiūlymus. Jo pasiū 

mai geri ir tikrai pozityvūs, 
iš tikrųjų, reikia gi visiems su 
eiti po vienu stogu, prie vieno 
bendro stalo, jeigu esame vy 
rai ir dar vyrai, kurie bando 
mi įtaigoti esą kovotojais už 
.aiškią ‘tiesą.

Tur būt niekas dėl to neabe 
joja. Nebent kaikas iš veiks 
nių. Bet plačioji visuomenė ta 
supranta labai gerai. Jai jokių 
abejojimų nėra. Jeigu no.imc 
atsiekti maksimum, — o lietu 
vybės išlaikymas ii Lietuvai

laisvės atkovojimas ir yra tas 
maksimum, nors tai yra drau 
ge ir minimum. Maksimum, 
nes tai yra labai didelis uždą 
vinys, o minimum, nes mažiau 
uždavinių jau negalim turėti, 
nes tai būtų jau visiskas nuo 
smukia.

Gal kas pasakys, kad mes 
ir einame į nuosmukį. Tame 
gali būti ir tiesos. Kur gi ma 
tyta, kad turint tokius tikslas, 
subyrėtume, „kaip žydo bi 
tės“?

Plačiąjai visuomenei yra aiš 
ku, kad taip, kaip dabar yra, 
negefai. Aišku, kad. padėtis 

Nukelta į 6-tą ps..

JUNKITĖS Į LIBERALŲ EILES
STATYDAMI GERESNĘ KANADĄ IR 

GRAŽESNĘ ATEITĮ SAU IR SAVO ŠEIMAI

Ko JUS norite?
1. Prie dabartinės vyriausybės vidutiniškai 415,000 

kanadiečių nuo 1957 metų liepos mėnesio kiek 
vieną dieną buvo be darbo. Ar jūs norite, kad vi 
si turėtų darbus, kad būtų lygybė darbus gaunant, 
kad būtų teisingai atlyginama ir tinkamos darbo 
sąlygos? □

2. Šiuo metu nėra visą kraštą apimančio sveikatos 
draudimo. Ar jūs norite sveikatos draudimo pla 
no, pagal kurį daktarų patarnavimas vaikams ligi 
26 metų, daugumai pensininkų ir bedarbiams bū 
tų nemokamas? iRlano, kuris suteiktų sveikatos 
priežiūrą be baimės, jus galinčiu sužlugdyti, sąs 
kaitų? Ar norite sveikatos draudimo, kai jūs esą 
te be darbo? □

3. Senatvė šiandien reiškia piniginius rūpesčius per 
dideliam skaičiui kanadiečių. Ar norite mėnesinės 
$ 140.00 senatvės pensijos dabar į pensiją įseju 

7. Pasaulyje nebus tikros laisvės tol, kol visos pavergtos tautos nebus išlais 
vintos. Ar sutinkate, kad sekančioji Kanados vyriausybė turėtų pa 
naudoti daugiau iniciatyvos žodžiais ir darbais, ginant bei plečiant laisvę 
pasaulyje? □
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sioms poroms? Ir ligi $ 295.00 mėnesiui, kai jūs 
išeisite į pensiją? □

4. Šiuo metu daug gabių studentų negali tęsti savo 
studijų dėl lėšų stokos. Ar norite, kad vyriausybė 
padėtų jūsų vaikams ir kitiems pasiekti pilno išsi 
mokslinimo per stipendijas ir beprocentines pa 
skolas? Q

5. 1961 metais iš Kanados daugiau žmonių emigra 
vo, nei atvyko emigrantų iš kilų kraštų. Ar nori 
te protingos imigracijos procedūros, kuri padėtų 
sujungti dabar atskirtas šeimas? Ar norite pašto 
vios imigracijos, kuri palaikytų bei pagreitintų mū 
sų ekonominį augimą ir valstybinį vystymąsi? £ ]

6. Šis kraštas šiandien, jau beveik po 100 metų egzis 
tencijos, vis dar neturi savo nuosavos Kanadiskos 
vėliavos bei valstybinio himno. Ar tikite, kad 
yra būtina tautinės asmenybės išvystymui turėti 
savo atskirą vėliavą ir savo himną? Q

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
16.
Po dienos darbų Barvainis buvo pasiryžęs užeia j vai 

gyklą, kurios bufetininkė kartą jam šelmiškai šypsojosi, bet 
kurios jis daugiau taip ir negalėjo pamatyti. Dabar jis pasiry 
žo būtinai užeiti į valgyklą, ypač, kad ir jautė alkį.

Eidamas valgyklos kryptimi, jis jautė kažkokį nerimą ir 
galvojo apie jo priežastis. Ir jis save analizavo: jis suozendęs 
vyras jau ilgokas laikas gyvenąs be žmonos. Kaip medikas, 
ji sžinojo, kad normaliame organizme normaliai veikia endo 
kūninės1) liaukos, tvarkančios gyvybinius organizmo reikalns-

]) Liaukos, kurių sekretas neturi išvedamųjų latakų.
- funkcijas. Barvainis ypač buvo susidomėjčs endokrinolcgi 
ja, kai jo žmona Viktorija, Vilniaus ligoninėje buvo paskirta 
endokrinologės pareigoms. Barvainis naudojosi žmonos spe 
Cialia endokrinologijos tikslams įsigyta literatūra ir su žmona 
pasidalindavo mintimis, kai jie sugyveno dar geruoju ir nema 
nė skirtis. Jam naudinga buvo ta literatūra, ir jis žymiai pra 
plėtė toje srityje savo žinias. Jis ypač susidomėjo, kai kuriu 
endikrininių liaukų veikimas tiek yra stiprus ir galingas, kad 
individas dažnai dėl to netenka savikontrolės. Tūli s-rimino 
logai kaikuriuos nusikaltimus aiškina kaip tiktai endokrini 
nių liaukų veikimo pasekme, nes individas dažnai esti nepa 
jegus susivaldyti dėl tūlų endokrininių liaukų veikimo. Lyti 
nių liaukų veikimas ypač yra galingas, dažniausia neįmano 
nas kontroliuoti. Lytiniai hormonai pajėgūs yra asmeniui 
daryti nepaprastų dalykų, ligi visiško nesusivaldymo imti 
nai. Mūsų laikų medicina dar nepajėgi efektyviai tokiems 
individams padėti save laikyti kontrolėje, o teisdaryste — ne 
pajėgi šių procesų suprasti ir daro fatališkų klaidų.

Taip klausimus svarstydamas, Barvainis prisiminė, kad 
kai kada jam patinka visos moterys—visos gražios, visos pa 
trauklios. Kitą kartą — viskas atvirkščiai. Kokios šio reiš 
kinio priežastys?

Staiga Barvainis už varsnų pamatė naująją savo ligoni 
nės seserį. Ji ėjo savim besigrėdama: tai iš šono apsižiūrėda 
ma, tai apžvelgdama savo kojas, tai augštai iškeldama galvą.

„Moteriai yra kuo pasigrožėti, pasimudruoti“, — pagal 
vojo Barvainis: — liekna, nei stora, nei plona, minkštai ap 
valios figūros moteriškumo linijos, — moteris pačiame gro 
žio subrendime, pačiame žydėjime. Tiktai akelės truputj krei 
vokos ir skruostai truputį prasikišę... Tikra aziatė, bet gra 
ži ir patraukli“... Prisiartinęs, Barvainis neišsilaikė neprakal 
binęs:

— Miestą apžiūrinėjate, Vassa Nikiforovna?
— Taip, daktare. Man Čia viskas nauja, nematyta — 

ir miestas, ir žmonės, ir visas šis gyvenimas. . .
— Kuo jūs randate tai skirtinga palyginus su ,usų tė 

vyne?
— Aš kalnų, slėnių ir miškų vaikas. Čia gi lygumos ir 

Čia žmonės visai kitoki ir visai kitaip gyvena.
— Kaip tą galėčiau suprasti?
— Ir aš anksčiau nesuprasdavau, kai mūsų krašto žino 

nės veržėsi į Lietuvą. Juk taip brangus kiekvienam savo 
kraštas! Ir aš myliu savo tėvynę. Gražūs Altajai ir dar 
gražesni jų slėniai, jų pašlaičių miškai. Kaip šiaurė traukia 
magneto polių, taip ir mano žvilgsnį tilimas ir dabar nepasie 
kiamas Buriatuos kraštas, mano tėvynė. Bet... — ir Vassa 
susimąstė, — bet mano tėvynė nelaiminga. . .

— Kuo nelaiminga?
— Čia, man atrodo, labai malonu gyventi, o mano tė 

vynėje baisus vargas, badas ir prievarta. Geriau, daktare, 
apie tai nekalbėkime. . .

— Kodėl? Juk mes galime atvirai kalbėti, nes ir pas 
mus nėra taip gerai, kaip jums iŠ pirmo žvilgsnio atrodo. 
Jūs ir mes esame to paties likimo vaikai. . . Ko gi jūsų žmo 
nės, buriatai, pasiilgę, ko jie trokšta?

— Visų pirma — žmonšikumo.
—- Ar to ir jums trūksta?

/
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— Ne, daktare, ne trūksta, bet mes visai to neturime. 
Mes neturime jokių žmogaus teisių. . .

— Kaip tai?
— Mūsų tautos gyvenimas sunkus ir baisus. Nemokė 

siu aš jums to pasakyti ir to apibūdinti. Pas mus, ties mano 
tėviške saugumo policija įtaisė koncentracijos stovyklą. Kuri 
vadinama Predgornyj. Ten stovyklon privežė sugaudytų Ko 
relijoje, Estijoje, Besarabijoje, na ir jūsų Lietuvoje, žmonių. 
Stovyklos tikslas — laužti granitą. Ir žmonės, nevalgę, ne 
apsirengę, be darbo įrankių kažkokiu būdu turi laužti akine 
nis, krauti vežimus ir patys savim vežti j geležinkelio stotį ir 
ten pakrauti į vagonus. Ir tą turi daryti moterys ir vaikai ir 
seniai. . . 'Pas jus tokių katorgų nėra, daktare, ir todėl jūs 
laimingesni už mus.

— Iš kur žinai? Ar nepergreit sprendi, vos čia apsižval 
giusi. . .

— Gal aš ir klystu. Bet čia visai kitoks gyvenimas. Ma 
no tėviškės gamta turtinga. Tėvai pasakojo, kad anksčiau 
žmonės gyveno labai gerai. Bet dabar — badas, skuruas, 
ir baisi neviltis. . . Todėl ir aš laiminga, kad mane čia aekė 
lė.

— Bet gi atrodai gražiai. . .
— Jau spėjau atsigauti, nes čia pavalgau, kaip jau se 

niai savo tėviškėje, o gal ir niekad taip. . .
— Jums reikėjo net badauti?
— Taip. Pas mus skurdas. . . Mes valdžios apgrobti.
— Čia to taip pat nestinga. . .
— Tiesa, mačiau ir Čia labai išvargusių žmonių. Rodos 

tai daugiausia ne vietiniai žmonės, tur būt iš tolimų. Jūsų dar 
nespėjo nualinti sovietinė santvarka. O mus per 35 metus nu 
alino iki paskutinio laipsnio. . .

— Jūs nebijote taip kalbėti?
— O ko aš turiu bijoti?! Už tokias kalbas mane ir nu 

baudė, kad atsiuntė į Lietuvą. . . Ačiū jiems už tokią baus 
mę“. . .

— Vassa Nikiforovna, jus smarki moteris. . .
— Daktare, ir jūs išmoktumėt būti smarkus, jeigu pa 

gyventumėt taip, kaip aš ir mano tėvynės žmonės gyvena. 
Mums nėra ko prarasti. Beliko tiktai mirtis, o mirti anksčiau 
ar vėliau reiks, — tai nedidelis skirtumas — dieną anksčiau 
ar dieną vėliau. . . kai gyvenimas baisus.

— Jūs narsiai kalbate! Narsi jūs moteris!
— Tokia ir narsi, daktare, kad jau atsibodo toks gyve 

nimas. . .
— Ką gi mes čia vaikščiojame gatve. Jau temsta. Gal 

užeikime į valgyklą, — pasiūlė Barvainis, šovus minčiai, kad 
galės pamatyti bufetininkę.

— Nedaug laiko beturiu, reik eiti į ligoninę* nes šiąnakt 

turiu budėti.
— Na, trumpam. Gal ką nors užvalgysime, gal ką iš 

gersime, gal ir jums bus smagiau leisti tremties laikus. . .
— Gerai. Bet ši tremtis man — vieni juokai.
Jie užėjo į valgyklą. Bufetininkė, pamačiusi Barvainį 

su gražia miterim, susiraukė. Barvainis pastebėjo jos nepa 
sitenkinimą ir tiktai dabar pagalvojo, kad ar nebus paken 
kęs savo tikslui. Bet jau nebuvo kas daryti.

Padavėjos jis paprašė geriausia, ką jie turi. Tai esą ga 
Įima gauti vištos kulšį ir arbatos.

— Turime Kaukazo arbatos, — kažkodėl pabrėžė pa 
davėja.

— Duokite Kaukazo, jeigu giriate, — sutiko Barvainis.
— Kiniškos tur būt neturite?

— Kiniškos niekas į valgykla* neduoda, — atsakė pa 
davėja.

Sesuo Vassa greit suvalgė patiekalą, išgėrė stiklinę ar 
batos ir išskubėjo į ligoninę. Barvainis pasišovė palydėti, 
bet sesuo sulaikė, pareiškusi, kad ji labai skuba ir tūlės bėg 
te bėgti, todėl daktarui neprasminga su ja paskubomis bė 
gioti. . .

Barvainis pasiliko valgykloje ir, bandydamas už 
megzti pokalbį su bufetininke, pasiteiravo, ar negalima čia 
kaikada gauti šašliko ir kaukaziško vyno šamehoro. Pa 
davėja atsakė nežinanti, tai Barvainis kreipėsi į bufetinin 
kę. Ji, priešingai Barvainio manymui, jam vėl nusišypso 
j°-

— Ne, daktare, — atsakė bufetininkė. — Pas mus to 
negausite. Tai privilegija specialiai atsiustųjų iš broliškų 
jų respublikų. Jie čia turi savo sandėlius. Jų karininkų 
namuose veikia bufetai, kuriuose tikie dalykai gaunami... 
laimingesnių, negu mes. . .

— Bet iš kur Tamsta žinai, kad aš daktaras? — nu 
stebintas paklausė Barvainis.

— Ne tiek daug čia daktarų, kad nebūčiau apie jus 
girdėjusi kai ko. . .

— Kaip tai kai ko?
— Na gi čia plačiai kalbama, kad jūs gyvanašlis. . .
„Matai, kokia akiplėša“, — pagalvojo Barvainis ir 

pasakė taip pat akiplėšiškai:
— Jums dėl to juk skriaudos nėra. . .
— Cha-cha-cha, — nusijuokė bufetininkė. — Kokia 

gi man gali būti skriauda... Gal priešingai. . .
— Matai tu kokia. . ., — užsimojo sakiniu Barvainis, 

bet pastebėjęs bufetininkės suklusimą, pridūrė: — graži 
moteris. . . *

Bufetininkė dar skambiau prajuko. . .
Bus daugiau.
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Filmų menas
CHOVANŠČINA

Rusų muzikalinis filmas, 
vaizduoja 17-to šimtmečio ba 
j orų ir jų karių gyvenimą. Ko 
munistai, žinoma, ir čia piave 
da savo gudrią propagandą, 
akcentuodami liaudies prie 
spaudą ir pajuokdami tekėjimą 
bei dvasiškius. Minimas ir lie 
tuvis bajoras iš Kauno apylin 
kės, kuriame „tekąs Gedimino 
kraujas“, minima Lietuva. Ce 
ntrinė filmo figūra yra Galici 
jos kunigaikštis, kurio nuety 
kiai ir meilės pilna intdygą. Fil 
mas nuobodus ir sunkiai su 
prantamals, nors dainavimas* 
ir muzika — be priekaištų.

SATAN NEVER SLEEPS
Filmo žiūrovai gėrisi filmu 

maną, vaizduojantį dviejų nu 
sšonierių gyvenimą Kinijoje, 
komunistams ją užėmus. Fi 
mas atvirai rodo raudonųjų 
žiaurumą ir pašiepia jų ideo 
logiją. Ypatingai įdomus šio 
filmo aspektas — tai komuniz 
mo tiesioginis susitikimas su 
krikščionybe ir jų atsistejimas 
į dvikovą už pasaulio valdy 
mą.

Clifton Webb ir Millian 
Holden vaidina katalikų kum 
gus, kurie, komunistams už 
ėmus jų misiją, nesutinka past 
rašyti „pripažinimo“, jog kii 
kščionybė, kurią jie skelbė 
yra melas. Senajam kunigui 
(Webb) ypač skaudu matyti, 
kaip jo vienas mėgiamas mo 
kinys tampa pačiu aršiausiu re 
žimo vedėju, kuris su dideliu 
molonumu iš koplyčios išplė 
šia altorių ir vietoj jo pakabi 
na didžiulį Stalino paveikslą.

Labai daug gyvumo filmui 
priduoda France Nuyen, valdi 
nanti kinietę mergaitę, failai 
įsimylėjusią jauną kunigą (Ho 
iden). Jai yra visai nesupranta 
ma, kodėl katalikų kunigai ne 
gali vesti, ir ji su užsidegimu 
jį persekioja. Toks jos naivu 
mas labai dažnai pastato jau 
nąjį kunigą į juokingą, o ka. 
tais ir nemalonią padėlį, ypač 
prieš senąjį jo kolegą. Šios 
scenos labai jautriai ir gražiai 
įmaišytos į šiaip jau žiaurų 
filmo turinį, švelnina bendrą 
jo vaizdą.

Filmas būtų vertingas pa 
matyti tiems, kurie dai gerai 
nepa9į#a komunistinio ,,ro- 
jaus“.

A MAJORITY OF ONE
Žydės ir japono romansas, i 

pabrėžiant rasių bei cautyoių i 
lygybę, kaimyniškumą r drau 
giškumą virš visko. Paprasta, i 
bet gražiai pinama intiyga, hu i 
manistiniai jausmai. Filmas < 
malonus žiūrėti ir tinkamas vi 
siems, pradedant jaunuolio am i 
žrumi. I

ROME ADVENTURE
Filmas, kuriame neblogai 

i vaidmenis atlieka Trov Dina 
1 hue ir dvi gabios jaunuolės — 
: Angie Diskinson ir Suzanne 

Plecheate, parodo įvairiais ke 
: liais meilės jieškančius jaunus 

žmones. Viena materialiai pa 
siturinti mergaitė (ameLkietė) 
išvažiuoja į Romą, Italiją — 
tarytum kokiam elksperimen 
tui: surasti ir pažinti, kas yra 
meilė. Iš pradžių tasai jos su 
manymas — eksperimentas 
skammba nerimtai ir pavojin 
gai, bet mergaitė besanti tik 
naivoka, tačiau dora, ii meilę 
ji suranda, gražią ir pastovią, 
nors per didelius vargus ir kan 
čias. Filmas nėra iš pirmaei 
lių, bet nenuobodus ir nevul 
garus. Yra gražių Italijos 
dų.

A SUMMER TO 
REMEMBER

Rusiškas filmas. Filmo 
rojum yra penkerių metų 
niukas, kurio akimis ir mato 
me kelis rusiško kaimo vaiz 
dus, be abejo, nepamitštamus 
ir svarbius mažo vaiko gyve 
nime. Yra malonu stebcli, 
kaip puikiai filmo veikalo ra 
šytojai sugebėjo suprast* ir iš 
reikšti ne tik ryškesnius vaiko 
pergyvenimus^ beit ir kasdie 
ninius nuotykius.

Filme ramus berniuko pa 
saulis subyra, kai našlė motina 
išteka už kolchozo direkto 
riaus. Reikalavimas dalintis 
motinos meile su nepažįstamu 
vyru, vaikui sukelia neapykan 
tą ir pavydą svetimąjam. Pa 
tėvio dovanotas dviratis jsten 
gia pralaužti berniuko pirmus 
nepasitikėjimo ledus. Vėliau 
bendrai praleista diena, tėvui 
betvarkant kolchoze reikalus, 
tiek sužavi vaiką, kad jis nut-. 
ria užaugęs tapti kolchozo di 
rektorium „Kaip ir jo tėvas“. 
Čia išlenda sovietinė propagan 
da, kurios nesupranta ir kaiku 
rie filmo vertintojai.

Berniukui grįžus iš miesto 
su nauju dviračiu, kaimo vai 
kai prievarta 
pasivažinėti, 
pavyduoliu 
kiais būdais, 
rai žinomais, 
rom akyse seka draugus, važi 
nėjančius jo dviračiu. Didės 
nio berniuko pastebėtos jo aša 
ros išgelbsti dviratį ir besi 
džiaugiančių draugų, takiau ne 
ilgam laikui. Pats didysis ber 
niukas, pasiūlius jam dviratį 
už išgelbėjimą, sėda ant jo ir 
drąsiai pasileidžia tiesiai i sker 
sai kelio pririštą ožką. Sulanks 
tytos dviračio dalys sumeta 
mos į namų prieangį pirma 
linksmo ir žaismingo, o dabai

vai1!

he 
bei

išsiprašo leidimo 
bevadindarni j-.

ii visokiais kilo 
vaikams taip ge

Berniukas su aša
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Tėvai, mokytojai ir daili 

ninkai susidūrė prie „Genio“, 
okupuotoje Lietuvoje leidžia 
mo jaunimui bolševizmą skie 
pyti ir pagarbą „didžiąjam bro 
liui“ okupantui įtaigoti.

Pasirodė, kad mokytojai ir 
tėvai nesupranta dailininkų. 
Dailininkai eina su gyvenimu, 
pamažu atsipalaidodami nuo 
„socialistinio realizmo“, o mo 
kytojai ir tėvai jų nesupranta 
ir reikalauja gyvenimą kopi 
juoti, ne kurti.

„Genio“ iliustravimą ir šiaip 
ir taip aptarinėjo, bet nendros 
kalbos nerado. . .

Galima vesti lygiagietė. Ir 
išeivijoje modernieji dailinin 
kai daugelio nesuprantami. . .

JURGINIS ATIDENGĖ 
ISTORINI PLAGIATĄ 
Istorijos prof. Vilniaus uni 

versitete, okupanto muštas 
per galvą kuolu už objektyvu 
mą „buržua zinei Lietuvai“, 
Juozas Jurginis, „Literatūros 
ir Meno" savaitraštyje p'ačiai 
aprašė istorinio turinio veikalų 
— V. Merkio, J. Komodaitės 
ir Z. Žemaitytės — plagiatą, 
kurį padarė tūlas „mokslinin 
kas“ A. Liaukonis. J. Jurginio 
citatos rodo, kad A. Liauko 
nis nuplagiavo minėtus tris au 
torius ir nesuminėjo jų pavar 
džių. J. Jurginis aiškina, kad 
tai vis dar yra Stalino asmeny 
bės kulto padarinys. Stalinas 
diskriminavęs ir istoriką N. Po 
krovskį, kad šis nepadirbinėjo 
istorijos pagal Stalino asmens 
garbinimo kultą. . .

MIRĖ ROTOMSKIS
Okupacinė Lietuvos spauda 

praneša, kad mirė Povilas Ro 
tomskis, buvęs Lietuves sovie 
tinis atstovas prie Rusijos ko 
misarų tarybos, vėliau neva uz 
sienių reikalų ministeris ir kul 
tūrinių ryšių su užsieniu drau 
gijos pirmininkas, diroęs kurį 
laiką New Yorke Sov. konsu 
late.

Rotomskis rašytojams yra 
artimas, nes jis jais rūpinosi 
karo metu. Jis yra išvertęs į 
lietuvių kalbą E. Sinklerio ir 
M. Gorkio raštų.

Bendrai, P. Rotomskis 
vo bolševikas, bet vis dėlto 
buvo humaniškas žmogus 
žmoguje matė žmogų, ne
vietinio mechanizmo okupan 
tinį krumplį.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kuiną 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų kn>gu 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento kašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo, adresu L. B. S. A. 212 R. 3rd, Str. 

Spring Valley, Ill., USA.

BRONIAUS RAILOS Iš PASKENDUSIO 
PASAULIO

Šiomis dienomis „Srovės” 
leidykla Chicagoje išleido ži 
n omo lietuvių laikraštininko 
ir literato Bronio Railos strai 
psnių, essay, kritikos ir kro 
nikų rinkinį, vardu „Iš pasKen 
dusio pasaulio“. Tai yra ant 
roji dalis jo prieš porą metų 
pasirodžiusios knygos „Tam 
šiaušia prieš aušrą“.

Knyga susideda iš keturių 
pagrindinių skyrių, nors drau 
ge liečia dešimtis įvairių kitų 
mūsų politinių, visuomeninių 
ir kultūrinių temų.
Pirmoje dalyje plačiai aptartas 

„klumpakojis su diplomatais“. 
Tai nuotykiai, diskusijos ir dės 
niai, kiek jie yra lietę Lietu 
vos diplomatinės tarnybos san 
tykius ir problemas su Lietu 
vos laisvinimo veiksniai* ii ki 
tomis visuomeninėmis oi gani 
zacijomis.

Antroje dalyje „Kudirka ir 
liberalai“ nagrinėjama lietuvių 
liberalų santarvės klausimai, 
visuomeninis ir idėjinis V. Ku 
dirkos palikimas, įvairūs požiū 
riai į lietuvišką klierikalizmą 
ir liberalizmą, jaunųjų intelek 
tualų aptarimas, skautų said 
muo mūsų ideologinėst pynė. 
se, feljetonas apie Kudirkoj 
prakalbą šiais laikais ir tt.

Trečioje dalyje pateikiama 
ligi šiol išsamiausia gcn. S.

SIJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

apsidraskiusio ir nulūdusio dia 
ugų būrio.

Taip eina veiksmas po vei 
ksmo, pergyvenimas po peigy 
venimo, vienas už kitą jauties 
m.

Filmi žiūrovai gėrisi filmu 
nepastebėdami, kad sovietuose 
dviratis yia toks stebuklas, 
kad ant jo visas filmas pasta 
tomas.

THROUGH A GLASS 
DARKLY

Švedų gamybos filmas. Di 
rektorius — Ingmar P Sigman, 
laimėjęs už filmus nemažai pr 
emijų. Vadina tik ketui i žmc 
nės: Harriet Anderson — psi 
chiškai sergančią mergaitę, 
Gunnar Bjornstrand — jos tė 
vą, kiti du aktoriai — mergai 
tės brolis ir jis vyras daktaras. 
Filmo turinys — 24 valandos 
jų gyvenimo vasarvietėje, v it 
noje izoliuotoje Baltijos jū 
ros saloje. Šios paros eigoje 
sergančiosios sąmonė lai švie 
sėja beveik iki normalumo, tai 
vėl atkrinta į nenormalias vizi 
jas arba į visišką realybės nuo 
vokos praradimą. Pilna keis 
tų simbolių Dievybei, laimei ir 
meilei suvokti. Pabrėžiama 
meilė, kuri turėtų būti absoliu 
tus kito asmens supratimas ir 
jam atsidavimas bei pasiauko 
jimas, be jokių savanaudiškų 
išskaičiavimų. Kartais meilė 
vadinama pačia Dievybe. Tu 
rinys ir vienišos salos vaizdai 
melancholiški, bet labai gera 
vaidyba išlaiko žiūrovą ištisa 
me susidomėjimo įtempime ir 
sukelia daugybę minčių. Fil 
mas meniškas ir tinkamas suau 
gusiems.

Raštikio karinių atsiminimų 
abiejų tomų kritika. Joje pi 
liečiami ir aptariami keli skau 
džiausi Lietuvos nepriklauso 
mybės žlugimo momentai, an 
tinacinės rezistencijos akimir 
ksniai ir trumpa, bet spalvin 
ga, vietomis ironiška bei saly 
riška Lietuvos vadislinio lu 
kotarpio charakteristika.

Ketvirtąją dalį sūdai o auto 
riui būdingos 22 „akimirksnių 
kronikos“, kuriose lengva ir Ii 
teratūrine forma piešiami lie 
tuvių bendrieji ar asmeniški 
pokario išgyvenimai.

Ši knyga yra įdomi, gyva ir 
spalvinga dovana skaityto 
jams, kurie mėgsta daugiau 
politines ir visuomenines mū 
sų gyvenimo temas ir gyvena 
tautiniais reikalais. Tokio turi 
nio lietuviškų knygų dabar vis 
rečiau bepasirodo.

Knyga „Iš paskendusio pa 
šaulio“ (432 pusi.) sukrauta 
pas Joną Karvelį, 3322 bo. 
Halsted St., Chicago 8, Ill. 
Kaina 5 dol.

MONTREALIO TEATRAS 
NEVEIKIA

ne dėl nesantaikų, bet dėl to, 
kad jame neliko aktonų: vieni 
išvažiavo į Čikagą, kiti aisisa 
kė jame dirbti dėl kitų priežas 
čių, o be žmonių teatras ntga 
Ii gyvuoti, — aiškina mums 
Montrealio teatrą gerai pažptą 
žmonės.

BALTŲ KULTŪROS 
DIENOS LUEBECKE

Gegužės 17—20 dii. Luc 
becko mieste Baltų Kultūros 
Dienas rengia Baltų di-ja Vo 
kietijoje, globoja Luebecko 
burmistras Max Wartemann.

įPirmąją dieną buvo alidary 
tos parodos 4 Šimtmečių Pa 
baltijo žemėlapiai, Fabaltij, 
tautiniai rūbai ir menas, Silvt 
jos Leitu (iš Stockho'mo) ak 
valelės ir piešiniai. Geg. 18 d. 
Pabaltijo ,muzikos koncertas, 
o gegužės 19 d. iškilmingoje 
akademijoje numatyta prof, 
dr. G. von Rauch (is Kiel) 
paskaita apie Pabaltijo valst. 
užsienio politikos padėti 2 pas 
karo išvakarėse ir menine da 
lis. Gegužės 20 d. evangelikų 
h katalikų pamaldos. Parodos 
muzėjuje Konigstr. 77, o kon 
certas ir akademija Katharine 
um patalpose, Konigstr. 27-31.

GRICIŲ PERDIRBU. . .
Žurnalistas - rašytojas Au 

gustinas Gricius paskutiniu lai 
ku Kauno teatro sezonui už 
baigti buvo atvykęs pi įžiūrėti 
savo veikalo „Sėja ir pjūtis“ 
pastatymo. Bet..., kaip rašo 
L. ir M., „teatro ir dramatur 
go bendradarbiavimo išvado 
je, iš pagrindų perdiibus ko 
mediją „Sėja ir pjūtis“, gimė 
naujas spektaklis „Ir ūsai ne 
padėjo* 
pjūties* 
vieta“ 
jo“. Ir Sibiro katorgas vyras 
praėjo ir taikosi, bet niekaip 
neprisitaiko. . . Okupantui vis 
negerai. . .

VASAROS PRIEGLAUDA 
IR DIRBTUVĖS KŪRYB1N 

GIEMS MENININKAMS
Dovana padaryta Kanados 

Taiybai ankščiau buvusio Ka 
nados General - Gubernato 
riaus Kanados menininkams, 
rašytojams, skulptoriams, kom 
pozitoriams.

Nuosavybė 
kambario, pra 
pe pusiasalio

Richmond,
Žinoma, kaip Stamey 
kinio vardas paeina

Lordu

susideda iš 21 
pietiniame Gas 
krante, netoli

QueLeco

bu 
jis

H

... Atseit is „Sėjos n 
beliko tiktai „šiapia 

arba „Ir ūsai nepadė

New 
prov. 
House, 
nuo pirmo savininko, 
Stanley, Kanados Gener. Gu
bernatoriaus (1888 — 189 J) 
stovi ant 5 akerių ploto nuva 
lytos žemės, prie Baie dės Cha 
leurs ir Shick - Shock kalnų. 
Kiti 65 akeriai yra misk.is, ugi 
priklausantis prie nar«.o atstu 
nuo vandens 450 pėdų.

INŽINIERIUS VYT. 
ŠLIŪPAS AFRIKOJE 
Liberijis respublikoje inž.

Vyt. Šliūpas, pasiųstas Stan 
ley Engineering Co., vykdo 
preliminarinius hidroelektrinės 
stoties statybos darbus prie 
St. Pail upės: vadovauja ma 
tavimams, gręžimams ir kį 
tiems darbams. Atlikęs tuos 
darbus, inžinierius Vyt. Šliv. 
pas grįš į Čikagą, kur turi pa 
stovų darbą įstaigoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kotryna Grigaitytė- VEIDU 

PRIE ŽEMĖS. Noveles. P. 
Jurkaus aplankas. Išleido Lie 
tuviškos knygos klubas, 4o45 
W. 63 Street, Chicago 29, Ill., 
USA. Kaina 2 dol.

Dr. J. Prunskis. VYRAI 
KLYSTKELIUOS. Svarsty 
mai. Išleido lietuviškos kny 
gos klubas. 1961 m. Kaina 3 
dol.

■Pulgis Andriušis. DAINA 
IŠ KITO GALO. Humonsti 
nės novelės, „su Antano Gus 
taičio absoliučiai tob dai sue> 
liuota kritika”. Išleido Nidos 
knygų klubas, 1—2 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, En 
gland. Kaina 1 dol. imnkš,ais 
ir 1.50 kietais viršeliais.

RINKTINĖ. Nr. 10. Nidos 
knygų klubo leidinys, 1962 m. 
75 et.
Remk „Nepriklausomos L>etu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
28

MARTOS SODAS
Margarita ir Faustas.

MARGARITA
Tu prižadėk man, Henrikai!

FAUSTAS
Mielai

Aš viską padarysiu tau.
MARGARITA

Sakyk, kaip tavo dvasios reikalai.-“ 
Tu, — geras, doras vyras, aš matau, 
Tiktai kažin ar pamaldus esi.

FAUSTAS
Ne, tu, vaikeli mano, neteisi.
Tave aš myliu; mylimų draugų 
Pasaulyje į nieką nemainyčiau. 
Aš nedraudžiu kitam eiti į bažnyčių.

MARGARITA
To maža. Reik pačiam tikėt.

FAUSTAS
Vargu. . .

MARGARITA
Kaip nebijai patekti pragaran tu
Už tai, kad negerbi šventųjų sakramentų?

FAUSTAS
Aš juos gerbiu. 
MARGARITA

Bet jų bodies 
Seniai tu bebuvai išnažinties. . 
O Dievą ar tiki?

FAUSTAS
Melą širdele,

Kas drąsiai tvirtint geli, 
Jog Dievą tiki jis tikrai? 
Klebonai, mokslų daktarai 
Paruošę turi mums atsakymus gud -ausius, 
Bet nuo visų jų leipsta ausys. 

MARGARITA 
Vadinas, netiki?

FAUSTAS
Kam angelyt,

Iš sykio tokias išvadas daryt?
Kas teigti drįstų,
Kad jis neklysta,
Sakydamas: „Aš jį tikiu“?
Kas nedvejodamas
Ir nesvyruodamas
Galėtų tart: „Ne, netikiu aš jo“?
Jisai, visų, maitintojas 
Ir viso ko gaivintojas, 
Ar nemaitina, negaivina 
Manęs, tavęs ir pats savęs? 
Padangių skliautas ar netvyro 
Virš mūs galvų.

Kietoji žemė — ne po mūsų kojų?
Ar amžinų žvaigždžių pulkai 
Nežvelgia draugiškai į mudu? 
Ar viens kitam dabar 
Mes į akis nežiūrim?
Ar tai ką tu regi ir ką girdi, 
Kas nuolatos aplink tave 
Ore plevena paslaptingai, — 
Ar visa tat nejučiomis 
Į tavo širdį nesismelkia?
Tad jausmo ją pripildyk sklidinai 
Ir, kai visai laiminga bus jinai, — 
Vadink tatai kaip nori — meile, laime, 
Vadink Dievu!
Nėr vardo tinkamo, yra tik jausmas, 
Vien jis tiktai!
O vardas — tuščias garsas, 
Dūmelis, į žydrynę pasikėlęs 
Ir temdantis vaiskumą jos.

MARGARITA
Gražu klausyt kalbos tokios!
Tą patį skelbia mums ir kunigėlis. 
Gal būt, kitais tik žodžiais.

FAUSTAS
Apie tai 

Kiekvienas kalba kaip išmano. 
Kodėl gi atvirai ir paprastai 
Nepasakyt man to, ką sako siela mano?

MARGARITA
Iš pirmo žvilgsnio tu lyg ir teisus.

Bet vis tiek pat man lieka abejone. . . 
Nepanašus nė kiek tu i krikščionį.

FAUSTAS
Brangioji!

MARGARITA
O, koksai baisus 

Tas tavo sėbras!
FAUSTAS

Kaip? Dėl ko, vaikeli?

MARGARITA
Mana širdis tiesiog pakęst negali 
To atšiauraus, nelabo sutvėrimo. 
Jo veidą regint, siaubas ima. . . 
Lig šiolei tokio padaro matyt 
Man dar neteko.

FAUSTAS
Nebijok, mažyt!

MARGARITA
Aš jo bijau, bijau it maro.
Esu aš būdo žmoniško ir gero;
Bet lygiai taip, kaip širdimi visa 
Tavęs ilgiuos, taip toji pabaisa 
Mane kiekvienąsyk šiurpu nukrato: 
Tokių, kaip šitas perėjūnas, — retai! 
Atleisk man, Viešpatie, jei tai nėra liesa!

FAUSTAS
Visokių tipų yr, visokių reikia.

Bus daugiau.
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Mirtis sovietiniame pragare RINKIMAMS J

Iš H. Tautvaišienės Tautų ką pinynas Sibiro
5.
Ir taip iš Altajaus Liašto 

mes. tikrai nežinodami, kur 
vykstame, pakeliui palikdami 
mūsų mirusius, 

tris mėnesius 
įvairiomis priemonėmis kelia 
vome Sibiro plotais vis j Šiau 
rę 2000 tremtinių.

Keletą savaičių vilkikai vii 
ko ilgiausią žmonių prikrautų 
1 okų ir sielių karavaną. Pa 
ganau pravažiavome paskuti 
nę apgyventą vietovę kaimą 
Bulun; čia buvo to paties pava 
dinimo administracinis rajo 
nas, o rugpjūčio pabaigoj arte 
jome prie Lenos upes deltos 
(žiočių). Lena čia keleto kilo 
metrų pločio su viduty upes 
riogsančia augšta uola, vadina 
ma Stolby. Toli, kairiajame 
krante pamatėme vos įžiūri 
mus namukus. Baidoko virtu 
vės viena darbininkė pasako 
jo, kad ten esanti vergų sto 
vykia Stolby. Antras arlimes 
nis upės krantas buvo niūriai 
kalnuotas ir plikas.

Už Stolby uolos upė išsi 
'eidžia į akimis neaprėpia 

4 plotį, kuriame matyti van 
duo, plikos salos ir saliukes 
Mes buvome

Lenos deltoje.
Beplaukiant toliau i šiaurę, vie 
noje saloje buvo matomi maži 
pastatėliai, o kitoje — į dan 
gų pasistiebę kryžiai. Negalė 
jome suvokti, kaip čia atsiradę 
žmonės mirė ir buvo palaido 
ti plikų salų ir vandens plotuo 
se. Karavanas greit prisiartino 
prie vienos iš vandens kyšan 
čios, smėlėtos salos. Čia buvo 
atkabinti keli baidokai su lietu 
viais ir palikti keli sieliai. Li 
kusioji karavano dalis vti trati 
kė toliau. Vėliau sužinojome, 
kad Čia buvo steigiamas žvejj 
bos įmonės centras Bykovas.

Po keleto valandų kelioms 
vilkikas priplaukė prie seican 
Čios 
keli 
kitu 
rėjo 
bos

Tundroje.

nauja, gyventi 
Sunkiai įsivaiz 
čia galėtų ęy 
su vaikais, mū 
liguisti žmonės 

čia, km

salos: ir vėl buvo pal.kti 
baidokai su žmonėmis ir 
kroviniu. Šitie žmonės tu 

statyti 
įmonę.

Buvome 
kai, ir dar 
kitą, ar ir

Tit - Ary žvej'y

naivios, kaip vai 
klausinėjome kita 
mums, likusioms,

bus tokia pat 
skiria vietovė, 
davome, kad 
venti moterys 
sų seneliai ir
be tinkamos aprangos; 
nėra nei gyvenamų namų.

Ypatingai sunku buvo moti 
noms, kad jos be maži v šio pa 
siplriešinimo atvežė savo vai 
kus į šią žiaurią šiaurės dyku 
mą.

Dar keletą valandų, aeskubė 
darni, pro salas plaukė tolyn i 
šiaurę likusieji baidokai. Pro 
mus, taip pat neskubtGami 
plaukė šiaurės jūron pavėlavo 
šieji ledo gabalai.

Pagaliau, ilgokai manevrą 
vę, vilkikai ir vėl prišuejo šie 
iius ir baidokus prie salos su 
augštais krantais. Čia juos pa 
likę, patys nuskubėjo toliau. 
Čekistai išlipo ir nuėjo į salą. 
Šios vietovės vaizdas prašoko 
visus mūsų net blogiausius įsi 
vaizdavimus Tarp musų bu 
vo žmonių, kurie niekados ne 
buvo išvykę iš savo gimtojo 
krašto apskrities ribų ir nieku 
būdu neįsivaizdavo ir nepagal 
vojo apie tolimosios šiaurės 
gamtą. Čia

tai ir buvo Trofimovskas, 
kur ir mes turėjome išlipti.

Buvo rugpjūčio antroji pu 
sė, bet jau pūtė šalti, žvarbūs 
vėjai. Salų smėlėtose pakran 
tėse matėme ledo sluogsnius. 
Ar buvo rylas, ar vakaias, 
sunku buvo atskirti. Buvo švie 
si diena, o visur aplinkui — 
pilkos salos, pablyškusi saulė 
ir beribiai vandenys.

Pradedant kelionę, kaip nu 
nėjau, iš mūsų tarpo šisirinko 
seniūnus, per kuriuos gaudavo 
me visus įsakymus. Dabar ga 
vome įsakymą kuo skubiausia- 
išeiti iš baidokų. Kaip visur ir 
tuomet: „Bystro, bystro“, — 
„greit, greit“ — garsėju Įsaky 
mas. Nebuvo ko paklausti, ko 
dėl mus čia atvežė. Ar čia gali 
ma bus gyventi?!...

Blogai įtisytais perėjimais 
ir tiltukais iš baidoko į baido 
ką su vaikais prie rankų ir ant 
rankų, tempdami ryšulius su 
apverktinai skurdžiu turteliu, 
susikūprinę žmonės skubėjo į 
statų krantą — naują „gyveni

Kovo mėn. 13 
„Naujienos* rašo, 
klaidina lietuvišką visuomenę, 
pristatydami B. Kroną lietuvių 
kandidatuojančiu į 
Feder. parlamentą 
part, sąraše.

Pagal „Naujienų“ 
ją Tarnybą“, tai 
yra vakiško kraujo 
Reichą repatrijavo tik pakl.ut 
sęs A. Hitlerio balso.

KANADOS FEDERAL1NĮ PARLAMEN
TĄ ARTĖJANT 

d. Clucagos 
kad „T. 2.“

SUDBURY, Ont >

Kanados 
liberalu

kanadišką 
B. Kronas 
ir J Treti j’

mo" vietą. Po ilgiausios kelio 
nės, blogo maitinimo ir po tiek 
dvasinių ir fizinių kančių linko 
kojos, bet reikėjo skubėti. Be 
jėgius ir ligonius išnešę Į Kran 
tą suguldėme ant smėlio. Salo 
je buvo keletas trobesių s.i 
naujai pastatytu sandėb'u ir ju 
dą žmonės, bet jie visa kuo 
jau buvo tiek abejingi, kad ne 
kreipė dėmesio į tik ką atplau 
kusį karavaną. Klausėm juos, 
kas jie ir kaip Čia pateko 
sakojom jiems apie sunk.ą 
sų kelionę. Tai buvo

Leningrado apylinkių 
kolchozų suomiai

miestiečiai iš tų pačių vietų 
Juos žiemos metu neupšildo 
muose vagonuose atvežė į Silz 
rą, o pavasarį išskirstė pagal 
Lenos krantus, kur jie kirto 
miškus, ruošdami sielius. Ant 
tų jų pačių paruoštų plikų šie 
lių jie su moterimis ir alkais 
čia keliavo apie 1500 km.

Pasakojo, kad jie dalį <>av ? 
artimųjų palaidojo ta.goje ir 
Lenos pakrantėse, kad daoar 
jų tarpe daug paliegusių.

Besiklausant suomių pasako 
jimų ir esant šioje be jokios iš 
eities padėtyje, daugeliui mū 
sų moterų pairo nervai: jos 
garsiai verkė, vaitojo isteriš 
kai reikšdamos apmaudą ir 
kerštą prievartautojams. Bet 
niekas jų žodžių neklausė ir į 
juos nereagavo, tik žuvėdrų bū 
riai, sukdamiesi apie mūsų gal 
vas, atrodė, kažinką mums 
šakojo, bet jų šnekos mes 
supratome.

Bus daugiau.
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PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

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

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

=::7#

Vitų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

T rumpai tariant, tai v ra žino 
gaus kliedėjimas. Tai y -a išda 
va politinio bankroto ir nesek 
mės ilgų intrigų su vielos vo 
kiečių tautine grupe.

Bet bent prabėgomic žvilg 
terkime į tą reikalą šiek, tiek 
plačiau.

Kaip daug vokiško kiaujc 
turinčių žmonių gyveno Lietu 
voje prieš antrąjį pasaui. karą 
r kuomi jie išsiskyrė iš kitų vie 
tos žmonių? Tokių buvo ne 
daug. Ypač maža buvo tokių, 
kurie viešai būtų demonstravę 
savo vokiškumą.

Neskaitant Klaipėdos kraš 
to, vokiškos kilmės žmonių 
kiek didesnis skaičius gyveno 
Kauno priemiesčiuose, Su vaiki 
joje ir pavienės šeimos apie 
Kėdainius.

Kompaktinės gi masės, kaip 
kad Pavolgio vokiečiai, arba 
Menomtai Ukrainoje, Lietuvo 
je niekur nesudarė, bet gyve 
no išsiskirstę šeimomis ir pavie 
niai tarp lietuvių ir kilų tauty 
bių.

Jaunoji gi karta, su kuria te 
ko kartu jaunystę leisti, augo 
ir brendo lietuviškoje atmosfe 
roję. Niekad neteko turėti ko 
kių nors nesusipratimų tauti 
niais klausimais, nors su dau 
guma kartu mokėmės, sviedi 
nį spardėm, žaidėm ir pan.

Kaune, Vytauto prosp. 
vo vok. gimnazija ir prie 
pradinė mokykla.

Mokinių, pa’yginli, buvo
daug toje gimnazijoje. Joje 
mokėsi vokiečių ir kelių kitu 
užsienio atstovybių vaikai, ke 
leias pasiturinčių Suvalkijos 
ūkininkų vaikų ir kiek didesnė 
grupė kauniškių.

Tiesa, pasitaikydavo vienas 
-kitas mokinys ir iš tarpo taip 
vad. tikrųjų augšlos klasės lie 
tuvių. Dėlko, kartais, net ir 
spauda pabiėdavo.

Kronų prieauglis mokėsi lie 
tuviškose mokyklose ir umvei 
sitete.

Gyvenant eilę metų kaimi 
nystėje, neteko ne tik girdėti, 
Kionų šeimą kalbant vokiš 
kai, bet nebuvo progos nei pa

KAIP VEIKS VAIKŲ STOVYKLA

bu 
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 SIUNTINIAI LIETUVON 

per 

Kaufman’s Woollens &Textiles

3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
: kostiumams ir suknelėms.

I
' 'Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. 
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS 
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI - LA M Y, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

L. B. Sudburio Apylinkės 
Valdyba naudodama savus iš 
teklius, padedant nuoširdiems 
aukotojams (pavardės pasKelb 
tos ,,T2” ir „NL“ laikraščiuo 
se), š. m. liepos mėn i—14 
dd. visiems lietuvių varnams— 
tik „Tumo - Vaižganto“ šešta 
dieninės mokyklos ribose, ren 
gia neapmokamą dviejų savai 
čių vasaros stovyklą. Vaikų re 
gistraciją veda tos mokyklos 
vedėja mok. Marija V enskevi 
čienė. Vaikus į stovyklą turi 
suvežti patys tėvai liepia men. 
1 d.' popietyje.

Stovykla įvyks French R‘ 
ver upės ribose gražiame pušy 
ne, lietuvių vasarietėje. Va 
sarnamius stovyklos laikotai 
piui mielai leido naud- lis. S. 
A. Krivickai, P. M. Vcnskevi 
čiai, P. J. Gab’ėnai, A. M. juo 
zapavičiai ir J. N. Paulaičiai.

galvoti, ar tai įtarti, kad vienas 
iš senių Kronų yra vokiškos 
kilmes.

Kronas buvo Lietuvoje, rs.ro 
nas liko ir repatriavus į I relĮ j i 
Reichą ir kai šiandien vaikyta’ 
po Hamiltono miestą tai be 
veik kiekvienoje gatvėje gali 
pastebėti biznio skelbimus, Kro 
nas - Valevičius.

Kronas niekad neužsigynė sa 
vo lietuviškumo ir nekeitė pa 
vardės, kaip kad darė ir dari 
lietuviai dezertyrai pabėgdami 
pas Lietuvos priešą.

Kronų šeima repatiiavo į 
Vokietiją dėl motyvų, kuriu 
tik aklas negali įžvelgti ir neiš 
manėlį vaizduojąs, suprasti. 
Kaip emigracija, taip ir repai 
rijacija vyksta laisva žmonių 
valia, kitaip pasakius — noriu 
vykstu, nenoriu nebc'ykstu.

Bet vis tik emigruoja!.t, gali 
ma pasirinkti iš kelių, viena 
kraštą.

Repatrijuoti gi, kartais, ten 
ka ten, kur visai neturėtum 
nei mažiausio noro keliauti, t. 
y. vyksti žmogus ten, kur nie 
kas tavęs nelaukia; vyksti tik 
todėl, jog kitos išeities nėra.

Repatrijacija Lietuvos pilie 
čių Vokietijon buvo nebepir 
mas toks įvykis žmonijos gyve 
nime. Žinome ir daugiau pana 
šių įvykių, pav. Karelijos, 
Triesto srities ir kitur.

Ar gi visi iš Lietuv .s repą 
trijavę tikrai turėjo vien tik 
vokišką kraują, kaip kad „Nau 
jienų Kanadiška Tarnyba“ ra 
šo?

Teko tuo laiku atsisveikinti 
daug išvykstančių pažįstamų 

’Įvairaus laipsnio karių, mokyto 
ių, įv. įstaigų tarnautojų šiaip 
inteligentų žmonių, bei darbi 
ninku. Teko matyti, kai ašaio 
darni ūkininkai bučiavo žemę 
namų sasparas, kur jie gimė ii 
augo.

Dauguma išvykstančiu buvo 
iš įvairių Lietuvos užkampių 
>r nemokėjo visai vokiškai. 
Daugumos tėvai ir protėviai

Nukelia j 6-ta psl.

I
 Įvairūs i 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys f

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

L. B. Apylinkės v-ba yra 
šios stovyklos organizatonus 
ir rūpinasi techniškais, sanitari 
niais ir maitinimo reikalais.

Vidaus tvarka, pagal nusta 
tytą dienotvarkę, ūpinasi 
„Tumo Vaižganto“ šeštadieni 
nės mokyklos vadovybė: Ve 
deja mok. M. Venskevičiene, 
mok. J. Gabrėniene, mok. ir 
kapel. kun. A. Sabas, meno ir 
parengimų vedėja L. Rernei 
kienė. Reikalui esant stovyk 
los vadovybė kvies ir daugiau 
įvairioms sritims kvahhkuitų 
asmenų.

Religiniais klausimais ir pa 
tarnavimu, taip pat stovyklai! 
tojams pamaldų liepos 8 d. 
atlaikymu rūpinasi kun. A. Sa 
bas.

Stovyklos dienotvarkė:
8 vai. ryto keltis. Suivarky 

ti lovas, nusiprausti.
8.30 v. vėliavos pakėlimas, 

giesmė „Marija Marija“,
9—9.30 y. malda, pusry 

čiai.
9.30— 10.30 v. lietuvių kai 

bos pamokos.
10.30— 12.30 v. žaidimu ir 

maudymasis,
12.30— 2 v. pp. pietūs ir po 

ilsis.
2— 3 v. dainavimas.
3— 4 v. maudymasis.
4— 4.30 v. pavakariai.
4.30— 5.30 v. pasikalbę)- 

mai iš Lietuvos geografijos, s 
torijos ir kt.

5.30— 6.30 v. pasiruošimai 
ir vakarienė.

6.30— 7 v. laisvalaikis.
7—7.30 vėliavos nuleidim.
7.30— 9 v. maudymasis, žve 

jojimas ir žaidimai.
9—9.30 v. pasiruoš’mas ir 

nakties poilsis.
Bendros pastabos:
1. Į stovyklą priimami risi 

vaikai, bet tik lankantieji šeš 
tadieninę mokyklą.

2. Stovyklautojai laikosi nu 
statytos tvarkos, tam priešia 
gi, neklusnūs bus grąžinami į 
namus.

3. Stovykloje kalbama tik 
lietuviškai.

4. Vaikams pinigų neduoti, 
nes stovykloje gaus gerą ap 
rūpinimą.

5. Dovanos bus duodamos 
už gražiausiai vartojamą lietu 
vių kalbą, už gerą elgesp kius 
numą, sportą ir kt.

Tad iki pasimatyme pirmo 
je vasaros stovykloje.
L. B. Sudburio Apyl. Valdyba. 
<1 Mokytoja Marija Venskevi 
čienė išrinkta į K. L. Krašto 
Tarybą. Sudburio lietuv.ai svei 
kiną ir linki seKmės Krašto T a 
ryboje aktualius lietuvių reika 
lūs sprendžiant.
• J. B. Dženkaičiams išvyks 
tan į U. S. A., draugai, pažįs 
tami ruošia išleistuves, kurios 
jvyks birželio 2 d., gražioje 
Manitoulin Islans - L?ūdos • 
- Gurklio - Augustino vasarvie 
tėję. Blogam orui esant, išleis 
tuves žada daryti Suuburyje 
Dūdos - Gurklio namuose. 
Tenka pastebėti, kad J. B. 
Dženkaičiai buvo malonūs, lie 
tuviškus reikalus remią ir visų 
lietuvių gerbiami asmenys. J. 
Dženkaitis 7 metus di'bo L. 
B. Apylinkės V-boje. Sėkmės 
naujoje vietoje.
• Tumo-Vaižganto šeštadieni 
nė mokykla gegužės mėn. 26 
d. užbaigė mokslo metus. Tė 
vų komitetas suruošė mokinia 
ms kuklias užbaigtuves. Visi 
mokiniai vėl greit susitiks va 
sa-os stovykloje.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, J'

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

;į: ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

I
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS ; 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q- Tel.: DO 6-3884. |
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Devintosios Kanados L. D. 
proga Windsore, numatoma 
taip pat įvykdyti dalį Š. Ame 
rikos Lietuvių Žaidynių — gre 
ičiausiai futbolą ir lauko teni 
są. Jeigu sąlygos leis (bus gau 
tos tinkamos aikštės) } sporti 
nių žaidynių programą bua 
įaraukta ir lengvoji atletika.

FC KOELN MEISTERIS.
Vokietijos futbolo meiste 

rio vardą laimėjo F. C. Koeln 
komanda, baigmėje nugalėjusi 
F. C. Nuernbergą 4:1. Rung 
tynės bu v o numatytos Stut 
tgarto stadione, tačiau beveik 
prieš mėnesĮ laiko, jos nuspręs 
ta perkelti į Berlyną, tuo pačiu 
įrodant, kad šis miestą*: yra ne 
dalomoji dalis visos Vokieti 
jos. Olimpiniam stadione, ru 
ngtynes stebėjo 85 tūkst. žiū 
rovų.

KANADA NEDALYVAUS?
Kanados ledo rutulio mtgė 

jų s-gos pirmininkas pereitą sa 
vaitę pareiškė, kad šio krašto 
mėgėjai greičiausia nedaly 
vaus 1964 m. žiemos olimpia 
doje Innsbrucko mieste. Šis 
sprendimas greičiausia daro 
mas dėl silpno kanadiečių pa 
sirodymo tarptautiniuose ledo 
rutulio susitikimuose paskutinių 
jų dviejų metų laikotarpyje, 
kada kanadiečiai nepajėgė lai 
mėti pirmų vietų, ir atidavė 
jas amerikiečiams arba šve; 
dams. Bendrai, numatoma sni 
arkiai perreferuoti Kanados 
mėgėjų sportą, kuris paskuti 
piu metu, pergyvena smarkią

rinkti

VEDA KAZYS BARONAS

SPORTAS LIETUVIŲ DIENOJ 

tos į SS-gos krepšinio 
nę. Jos jau žaidė kontrolines
rungtynes prieš vengres. Vy 
rų pagrindinį penketuką suda 
ro trys Maskvos CASK, žaidė 
jai ir latviai Gulbis ir Kalninis.

— Vilniaus Žalgirio futbo 
lo komanda vėl pralaimėjo S 
S-gos augštosios futbolo Jy 
gos pirmenybių rungtynes Ma 
skvos CASK klubui net 1:0. 
Rusų komandos vartus gina 
lietuvis Bauža, kuris Maskv 
atlieka karinę tarnybą.

— Lietuvis futbolo pirmeny 
bėse gautos šios pasekmes 
Panevėžio Maistas — Kauno 
Lima 7:1 (žiūrovų 7 lūkst.) 
Klaipėdos Granitas—Vilniaus 
R. Žvaigždė 7:0 (žiūrovų 7, 
5 tūkst. Klaipėdoj!), Telšių 
Mąstis — Klaipdos Audra 0: 
1, Šiaulių Sakalas — Vilka 
viškis 0:2, Mariampolės šesu 
pė — Kretingos Minija 4 .5 (3 
tūkst. žiūrovų Mariampolėje).

— K. Keturakytė lutulj nu 
stūmė 14,85

IŠ
— Buv.

SAULT Ste. MARIE, Ont
PAVASARIS
tingai popietinėje pamainoje... 
Karštas raudonas plienas, jKui 
tusios fabriki pastatų sienos ir 
tvankus oras... Tai tikras p’n 
garas, kurį mažai padeda pa 
keisti ir patys moderniausi vė 
dmimo išradimai. Laimė, kad 
toji karštoji vasara yia trum 
pa, o ir dabartinį trumpą karš 
to oro laikotarpį pas mus vėl 
pakeitė vėsus, gaivinantis pa 
vasario oras. Maudymosi sf > o 
nas dėl šalto vandens mūsų 
mieste dar neprasidėjo, tačiau 
gausiose apylinkės paežerėse 
galima sutikti ir matyti daug 
mūsų tautiečių pradėjusių mes 
keriojimo sezoną. Visa eilė tau 
tiečių turi meškeriojimui nuo 
savus laivelius net su prideda 
mais motorėliais, o daug kur 
paežerėse ‘Ijaivelius visai ne- 
brangiai galima išsinuomoti. 
Šiuo laiku pas mus stintų (sm 
elts) sezonas jau pasibaigęs, ta 
čiau gausiai pagaunama eŠe 
rių, lydekų ir upėtakių. Band 
roję išvadoje mūsų miesto me 
skeriotojai negali perdaug sk 
ųstis esamomis sąlygomis, 
apylinkėje turime žuvingų 
rų. Reikia tik žinoti kada, 
ir

IŠ LIETUVOS
— Varšuvos „Legijos“ vy 

rai ir AZS moterys atvyksta 
birželio 2 d. į Vilnių draugiš 
kų krepšinio rungtynių su lie 
tuviais.

— SS-gos lengvosios atmeti 
kos rinktinės kontrolinėse rung 
tyėnse A. Vaupšas užėmė ant 
rą vietą šuolyje i tolį (pasek 
mė 7,66 m), o V. Jaras disko 
metime buvo trečias — 53,32 
m.

— Dvi lietuvaitės — L. Ged 
minienė ir J. Daktaraitė įtrauk

m.

VISUR
Lietuvos kolenis 

tas Rusinovas (kaip dažnai
skelbė Tėvynės Balsas, net Lie 
tuvos rekordininkas!) yra ,,ap 
sigyvenęs“ šiuo metu Latvijoj. 
100 m Rygoj jis nubėgo per 
10,7 sek.

— Europos krepšinio taurės 
pusiaubaigminėse runglync.se, 
Jįugoslavijoa Olimpija įveikė 
Madridą 105:91.

— SS-gos rankininkės pra 
laimėjo čekėms 8:13. Už pa 
vergėją žaidė lietuvaitė Jukne 
viČiūtė.

— Po laimėjimo prieš Olan 
diją, SS-gos lauko teniso rink 
tinė turi mažai vilties laimėti 
Daviso taurės rungtynes prieS 
Italiją. SS-gos rinktines pirbą 
ja rakete yra laikomas estas 
Lėjus. Vakarų spauda savo 
puslapiuose (kaip ir lietuvius, 
dalyvaujančius už SS-gą) at 
žymi jį rusų tautybės.

— Naują Kanados rutulio 
stūmimo rekordą atsiekė Sti 
nas, pasiekęs 27,85 m. Tenka 
pažymėti, kad Lietuvos rekoi 
d?s yra 1 j,13 m ir priklauso A. 
Varanauskui.

MONOLOGAI IR DIALO...
Atkelta iš 3-čio psl.

taisyti reikia.
Henrikas Blazas nurodė, 

kaip reikia taisyti būseną. Ii 
dėl to tur būt mažiausia būtų 
kliuvinių, bet „tragedija" ta 
me,

KAS PASIIMS INICIATY 
VOS ORGANIZUOTI 

ir siekti geresnės padet'.c-s?
Čia ir H. Blazas suabejojo. 

Suabejojo ir paliko klausima 
atvirą, kaip jis pasakė — lai

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Hoyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

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

Tel. EM 4-13*4. EM 4 1305.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
soeooooooooooocooeeeooo*

Tiesa, laikas vienas geriau 
siu žaizdų gydytojų. Bei ne vi 
sada. Esti ir atvirkščiai. Lai 
kas gali reikalą visiškai paga 
dinti, kad neteks nei galvob 
apie taisymą. Šiuo atveju, ai 
rodo, kad laikas dirba mi.su ne 
naudai. Šiuo atveju įsisenėji 
mas reikalą, nelyginant pikta 
sis vėžys, naikina ir visai gadi 
na.

Pagal Henriką Blazą, mes 
dabar esame Archimedo pade 
tyje. Archimedas sakė: Duoki 
te man atramos tašką, aš vis? 
pasaulį pasuksiu. Taip a mūsų 
padėtis. Duokite veiksnį, kuris 
sugebėtų sušaukti visų veiks 
nių susirinkimą, ir reikalas tik 
riausiai bus išspręstas teigia 
mai. Bet kur gauti tokį veiks 
nį? H. Blazas to nenurodė.

Kaip prisimename. Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba bandė sušaukti tokį 
susirinkimą, asamblėją, bet tai 
nepavyko. Kas kitas gaiėtų t . 
kio uždavinio imtis?

Taigi, Henrikas Blazas ve: 
ksnių ir jų santykių vaizdą 
davė labai objektyvų, pilną ir 
ryškų. Henrikas Blazas pnejo 
prie gerų ir teisingų išvadų,

KEISTAS i

Mūsų užkampis yra tuo lai 
mingas. kad mes gyvename ne 
kliudomi jokiu ypatingų gam 
tos prajovų, kaip viesulų, že 
mės drebėjimų ir tt. Tačiau pa 
vasaris šiemet yra kitoks, kai 
kitais metais. Kai pradeda ly 
ti, tai net varlės čiaudo. Taip 
staigiai ir tiek prilyja, kad mie 
sto kanalizacijos vamzdžiai ne 
sugeba prilyto vandens prary 
ti, o to rezultate, mieste tikras 
tvanas: apsemtos vandens gat 
vės, apsemti namų rūoiai, už 
tvindyti tiltai ir tt.

Po lietaus paprastai tuojau 
išsigiedrina ir kad pradeda 
saulutė svilinti, tai be jokio pa 
sigailėjimo. Š. m. gegužės m. 
18 d. temperatūra buvo paki 
lusi net ligi 88 1. F., o tokiu me 
tų laiku niekada taip nėra bu 
vę per paskutinius 60 metų 
Tik įsivaizduokite plieno fab 
nką karštą vasaros dieną, ypa

RINKIMAMS PRAS1DED...

Atkelta iš 5-to puslapio.
bet Henrikas Blazas nedavė 
ne tik kad neturėjo jokio vo 
kiško kraujo, bet neturėjo net 
supratimo, kur ta Vokietija 
yra ir kaip ji atrodo. ____

Daugumoj išvykstančių vj 
kiškumas buvo fiktyvus. Kiti 
gi laikinomis vedybomis susi 
darė sau repatrijavimo galimv 
bę.

Išskyrus mažus vaikus, c i 
siems buvo aišku, kokia netik 
ra ateitis jų laukia kar.lojančio 
je Vokietijoje. Bet kas tik ga 
Įėjo, visi stengėsi bėgt’ iš gim 
tojo krašto, nes iš dviejų blo 
gybių reikėjo pasirinkti vena.

Kitados, dar Europoje, vie 
nas iš žymiųjų mūsų poetų pa 
sakė: „jei iš rytų artėtų sėto 
nas, tai aš nuo jo atsiginčiau 
kryžiumi, bet kai ateina žmo 
gus žvėris, tai turiu trauKtis“.

Tik todėl dauguma tikrų lie 
tuvių, o jų tarpe ir Kronų sei 
ma, pasitraukė į Vakarus.

Užkliuvo „Naujienų Kana 
diškoji Tarnyba" už Krono dar 
Kipinkystėse Lietuvoje ir 
biznio Hamilto, Ont.

Jeigu Lietuvoje, bent dau 
guma būtų taip stropiai ir su 
maniai dirbę kaip kad dirbo 
Kronų šeima, tai būtume ture 
ię greitu laiku ne tik daug dar 
žovių ir gražių gėlių, bet daug 
taug ir kitokių gerybių.

Tuo tarpu gi ne tik Kaune, 
bet ir plačioje apylinkėje tik 
vieni Kronai vertėsi Luo taip 
vadinamu bizniu. Pradžioje 
Kronai augino tik gėles ir tik 
pritampę rankiniu vežimėliu 
mėšlo iš apleistų kariškų arkli 
džių ir pakėlę derlingumą pa 
nemunes smiltyno, pradėjo au 
ginti pamidorus ir kitas daržo 
ves.

Kaip sena yra žmonijos is 
lonja, tai taip senas yra ir biz 
nio amžius. Bėgo amžiai, keitė 
si biznio formos - būdai, bet 
principas visuomet liko toks 
pat.

Pakol bizniui vadovaus su 
manūs žmonės, kaip kad B. 
Kronas ir panašūs, tai biznio 
galo „Naujienų Kanadiškoji 
Tainyba" tikrai nesulauks.

Prieš keldtą savaičių Indi 
jos jogai pranašavo pasaulio 
pabaigą, bet nrko panašaus ne 
įvyko. Taip pat tuščios yra pra 
našystės šiuo atveju ir dėl biz 
nio galo. H-»

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIS, LAUKIA GIEDRESNIŲ 

NUOTAIKŲ

bui. Mūsų jaukesniam, kaiiny 
niškesniam sugyvenimui.

Ar mums duonos trūksta? 
Ar kuris, kuriam darbą atima? 
Ne! 
tos 
kas. 
ryti 
visados savo brolio akyje yra 
pasiruošę krislą pamatyti, o sa 
vo akyse - rąstų nema.o.

Šiose ned'delėse bendru .me 
nėse jei mes esame kaip bro 
liai ir seserys lietuviai, tai vis 
tiek esame bendro likimo slip 
riai susieti žmonės.

Šalinkim piktus žodžius apie 
kitus. Raukim piktžoles prieš 
joms išsiplečiant. Tarkim gr.» 
žius žodžius, arba nieko. Dau 
giau šypsokimės — šiai ko 
mums čia reikia! Senas anglu 
posakis, kad „šypsokis tu, t:<? 
tau ims šypsotis visas pašau 
lis“ — mums čia labai pravers 
tų jei jau nevisiškai, tai bent, 
dalinai.

Šis pusiasalis lietuvybės dar 
be Kanadoje yra užėmęs labai 
gerą vietą. Tai dėka tikrai di 
delio visų lietuvybės sąmonin 
gurno ir supratimo, kad tik 
dirbant vieningai, galima pa 
siekti gerų vaisių. Nepakn 
kus, išsiskirsčius ir kliūvant vie 
nas kitam. Deja, jau kuris lai 
kas atsiranda vienas kitas mū 
sų žmonių, kurie ima »nanyli 
priešingai. To taisyklė visad 
pasilieka ta pati: pikta sėkla 
auga ir kerojasi greičiau negu 
gera sėkla. Ypač, kai los bl«» 
gos sėklos nebando niekas už 
gniaužti.

Ta pikta sėkla yra niekas ki 
tas, kaip piadėti kurią akciją 
prieš tą ar kitą žmigų. Pra 
džioj žiūrėk, nie(o. Pasakė — 
praėjo ir nieko. Bet laikui bė 
gant ta pikta sėkla ima tikrai 
augti. Žiūrėk jau ir kili prie 
tos akcijos prisijungė.

Kaip ten bebūtų — tik yra 
žala niekam kitam, kaip tik 
mums patiems. Lietuvybės dar

Mažos, kieno nors paleis 
piktos mintys. Tai ir vis 
Ar nelaikąs mums apsidai 
ir pažiūrėti j tuos, kurie

Ratas.

|UŽ

konkrečios išeities iš šitos kvai 
los ir žalingos padėties. O kas 
kitas galėtų duoti pasiūlyn.ų?

Z. Sekmokas, Chicago.

nes

kur

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis ir patriotims. ___

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Nšonai
1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskola* ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdrausm*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kaso* valandos:
dieno* metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
* ii * u i ii i p f t i 1111 c t u.

kaip žuvauti!..

MOTINOS DIENOS

MINĖJIMAS
Gegužės 12 d. vakaie ukrai 

niečių salėje mūsų apyl. vai 
dyba suruošė Motnos dienos 
minėjimą, kurio programoje 
buvo kukli paskaitėlė ir links 
moji dalis. Dalyvavo neperdi 
delis tautiečių skaičius

Penkerius metus iš elės Mo 
tnos dienos piogramoje daly 
vaudavo šeštadienio mokyklos 
mokiniai. Tai būdavo šioks 
toks paįvairinimas. Tačiau šie 
met neturime šeštadienio mo 
kyklos, tai nėia kam ir Mot. 
nos dienos programą paįvairin 
Ii. Niekas už tai nekiltina da 
baltinę valdybą, tačiau tėve 
liams, nuo kurių priklauso mo 
kyklos buvimas, reikia primin 
ti seną patarlę — kaip pasiklo , 
si. taip išsimiegosi! Susilauks 
tėvas ar močia tikro atpildo, kai 
su savo vaikais nesusikalbės ir 
pasiliks visam gyvenimui vie 
ni kitiems svetimi... Šia proga l 
reikia vėl priminti juokingą is i 
toriją apie vištą, kuri išperėjo 
ančiukų būrelį... Nesupyk už i 
tiesą, tautieti, tačiau ‘ei n<_ra < 
šeštadienio mokyklos, tai vie < 
nintelė tam išeitis yra mokinti i 
vaikus namuose lietuviškai.

KITOS NAUJIENOS
9 Tautietis Zigmas Girdvainis 
išvyko atostogų į Torontą, iš 1 
kur žada grįžti nauju šutomo 1 
biliu.

S Pavasario gandrai ižsuko i 
V. Skaržinskų farmą ir ten pa ' 
liko farmenams dar vieną dūk , 
relę. Kiek teko sužinoti, tai . 
jauniausioji mūsų kolonijos , 
tautietė ir jos motina jaučiasi 
gerai. (
S Tautiečiai K. Slyžiai parda 
vė savo namus, buvusius vaka 
rinėje miesto dalyje, prie plie 
no fabriko ir nusipirko namus 
miesto centre, bet tik laikinai, 
ko! pasistatys naujus namus ry 
tinėje miesto dalyje, o tai įvyl 
si? dar šiais metais.
• Artėjančių federating rink? 
mų proga mūsų tautiečių tar 
pe galima išgirsti net tokių juo 
kų. Sako, jei esi už įgyvendini 
mą idealų, tai balsuok už kan 
didatą liberalų. (Kokį — ai ge 
riau raudonas negu lavonai?!) 
Jei mes neturime tautietį Ba 
lį Kroną, tai balsuokime už 
Difenbakerį Džoną!

Korespondentas.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonė* gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaite*.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

St CATHARINES, Ont
MOTINAS

ta santūriai ir vilnai atitiko sa 
vo paskrtį, priduodant ką nors 
naujesnio ir patrauklesnio žiū 
rovo akiai, o reikia pripažinti, 
kad būtų dai įdomiau pasigrož 
ti, jei mes atsikratytunrem sa 
vo įsigalėjusios bėdos: po vie 
no pasirodymo iširti. Reikia 
priminti, kad meninės dalies 
pranešėja buvo iš Welland j 
Lekavičiūtė, yra tai viena iš 
mūsų jaunesniųjų. Ar ne gra 
žu, kad jaunimas j tuntmui pa 
si tarnauja.

Pertraukos metu motinų 
garbei visi susirinkusieji buvo 
apdalyti po gėlytę. Po meni 
nės dalies ir tautos himno dar 
buvo parodytas filmas iš Uu 
vusios skautų 'rengiamos ka 
ziuko muges, tas pats.

PAGERBĖ

Apylinkės b-nės valdyba ge 
gūžės 6 d. slovakų salėje suren 
gė viešą motinos garbei mine 
jimą, kuriame be st. cathari 
mečių matomi buvo iš Nia^a 
ra Fails, Ont. ir Wellaado. Pa 
skaitą minėjime skailė skaitė 
K. Šukienė. Ji keliolikos minu 
čių laikotarpyje sutrauktai nu 
pasakojo moteis kovas dėl sa 
vo teisių ir motinos jaunimo 
auklėjime reikšmę. „Gera mo 
tina — geri vaikai, geri vai 
kai — gera tauta',.

Meninę programą atliko 
vien jaunimas: šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, paruošti 
M. Gverzdienės ir skautų šo 
kūjų grupė paruošta Z. Ulbi 
nienės. Visa programa sudary

BUVĘS BRAZILIJOS PRE 
ZIDENTAS JANKI QUAD 
ROS GRJŽO BRAZILIJON

Quadros prezidento parei 
gas buvo perėmęs 1961 m. va 
sario mėn., bet teišbuvęs jose 
tik 7 mėnesius, pasitraukė ir 
išvyko į užsienius Dabar, pra 
ėjus penketai mėnesių, kovo 7 
d. jis grįžo Brazilijon neva pa 
aiškinti savo pasitraukimo prie 
žastis. Nežiūrint į visą to reika 
lo aplinkumą, vis gi jam buvo 
duota tam galimybė, bet iš to 
viso nieko neišėjo, nes jo pasi 
tesinimai — pasiaiškinimai per 
silpni buvo. Greičiausia, kad 
jo grįžimas, kai dauguma spė 
ja, tai ne pasiteisinimo tikslas 
jo buvo, bet su pagalba pasekė 
jų, jei jau ne iš naujo sėsti į 
senąją vietą, tai bent įsibrauti 
į vadovaujančių šalies ir tau 
tos reikalais pirmąsias eiles bei 
tapti ,.persona gratia“. Bet 
dėl stokos pasekėjų jėgos, kol 
kas tai jam nepavyko. Jis, at 
rodo, nemano apsiraminti.

GRĄŽTAS MILŽINAS

Anglijoje Sukonstruotas mil 
žiniškas grąžtas. Juo galima iš 
gręžti iki 4 5 m skersmens i» 
60 m gylio šulinį.

• Lietuvoje spauda paminėjo 
aktoriaus, režisieriaus ir dra 
maturgo Juozo Gustaičio 50 
m. sukaktį. „Tiesoje“ rašyda 
mas Vyt. Mažeika pripažino, 
kad J. Gustaitis profesiniai su 
brendo A. Olekos - Žilinsko 
vadovautoje Kauno dramos 
studijoje. Režisūra J. Gustai 
tis susidomėjo 1940 m., dirb 
damas Kauno radiofone. Jis 
režisavo operas ir GutaiČios sta 
mbiausias pasiekimas laiko 
mas operos „Pilėnai“ pastaty 
mas. 1948 m. kartu su J. Chli 
vieku Gustaitis parašė pjesę 
„Obelys žydės“ ir 1950 m. „Į 
naują aleitį". Dabar rašo lib 
retą naujai Klovos operai. 
Gustaičiui suteiktas „liaudies 
artisto“ garbės vardas ir pa 
skirta valt. premija.

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Jūsų sudarytu* ir apdraus- 
"■<> tus įvairius siuntiniu*,

pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Siunčiame 
paprastu ir

Turime

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI: •
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6666, V. Juraiti*. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniai* ■ penktadieniai* nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniai*—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

runglync.se
mi.su
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HAMILTON
PLYTŲ VAJUS LIETUVIŲ KODĖL TAIP MAŽAI 

NAMAMS BALSAVO?

KUR KANADOS PINIGAI YRA DIRBAMI

Prieš pusantrų maždaug n.e 
tų LN nariai savo visuotina 
me susirinkime nutarė pavesti 
v-bai išleisti LN Rėmėjų pasus 
bei plytų ženkliukus ir praves 
ti jų platinimo vajų. V-ba ši 
darbą atidėjo iki išaiškės galu 
tinai naujų Liet. Narvų slaty 
ba. Kaip matome iš spaudės 
šiuo metu visi parucš'amreji 

bai eina prie pabaigos ir ti 
Mmės, kad šią vasarą jų sta 
tybą pradėsime.

Be abejo, pagrndinės lėšos 
mūsų projektui sukeliamos par 
duodant Šerus. Betgi šalia to, 
LN v-ba jau savo darbų pn* 
džioje įsteigė LN Kultūros F- 
ndą, kuris yra ne pelno pagini 
du, ir jam sukeltos lėšos skirs 
tomos lietuviškiems reikalams. 
Iki LN sustiprės, Kultūros F- 
das laikinai skolina b-vei pini 
gus be procentų, arba atperku 
pasitraukiančių narių šėrus. Ve 
liau šio fondo lėšos numato 
mos panaudoti įrengimui p.< 
talpų, kurios pelno neduos, bet 
Lietuvių Namams yra būtinos, 
’ai būtų skaitykla, biblioteka, 

,..unimo klubas, jaunimo liet, 
auklėjimas ir panašūs reika'ai 
Lėšos už išolatintas LN plytas 
kaip tik ir yra numatytos skir 
ti į Kultūros Fondą, kurio pa 
grindinė paskirtis, pirmoje ei 
lėje padėti mūsų pačių kolom 
jos liet, reikalams, kitaip sa 
kant — mums patiems. Todėl 
į šį vajų turėtumėm reaguoti 
ypatingu ir išskirtinu palanku 
mu.

Nuo birželio 1 d. keliolika 
J.N plytų platintojų pradėu 
lankyli mus namuose. Neišleis 
kime jų su doleriu ar dviem, 
nes tai nėra auka, jeigu jos pa 
siaukojęs tautietis ateina pasi 
imti į namus. Taj jo laiku ir 
kantrybe uždirbti pinigai. Po 
ra dolerių yra tada auka, jei 
mes patys juos pasiunčiamr ar 
atnešame.

Reaguajant gi į LN plytn 
vajų, mums yra būtinas reiaa 
las paukoti dešimtį ar Uaugiau 
dolerių. Šia proga pravartu pri 
siminti, kad busimieji Liet. 
Namai mūsų tautiniam Elaiky 
mui bus pagrndinė bazė. Juo»e 
mūsų jaunimas, pagal savo am 
žiu, ras sau pritaikytų pramo 
gų, artimiau tarp savęs susipa 
žins, o didžiųjų jaunimo sąskiy 
džių metu turės progų ir pla 
tesniems ryšiams sudaryti. lai 
yra vienintelis ir natūralus bū 
das liet, šeimų sukūrimui.

Tad pasitikdami didįjį LN 
plytų vajų, iš anksto apsispręs 
kime jį paremti stamb u auka. 
Juk esame jau ekonomiška1 
stiprūs, daugumas turime ge 
rai apmokamus darbus, tad pui 
kių tautinių Rūmų įsigijimą 

■mkime visu savo svoriu. Jei 
apie 800 liet, dirbančųjių (tiek 
Hamiltone mūsų yra) nupirk 
sime vidutiniai po 10 piytų, su 
sidarys graži $8,000 bcr.dia su 
ma, už kurią naujuose Liet. 
Namuose galėsime ką nors gra 
žaus sau ir savo jaunimui įr-ng 
ti. Todėl tepraeina šis LN ply 
tų vajus mūsų ypatingo dor 
irimo ženkit!

St. Bakšys
LN V-bos p-kas.

Parduodu
TABAKO FARMĄ.

92 akrai, žemė pirmos rūšies, 
’5 akrams teisė sodinti tabaką 

ir 35 akrai miesto ribose.
M. Gugis.

17 Barker Sir., 
Tillsonburv, Ont.

arba
200 Holton Avt., S., 

Hamilton, Ont.
mutumuutumutmmitnnmntunir

Hamiltone balandžio 29 d. 
įvyko rinkimai į KLB Pi. la 
rybą. Apie rinkimus visuome 
nei buvo pranešta laikr. 1. Ž. 
Nr. 17. Pranešimą davė B-nės 
V-ba pabrėždama, kad Krašto 
Taryba yra vyriausias Kana 
dos lietuvių organas, todei to 
rime parodyti sustdomėjimrį 
šiais rinkimais. Tegu Harnilto 
no apylinkė duoda rekordu,’ 
balsuotojų skaičių ir tuo pare 
do savo tautinės pareigos su 
pratimą.

Bet vietoj rekordinio skai 
Čiaus balsuotojų balsavo labui 
mažai, tik apie 230 asmenų. 
Dabar kyla klausimas, kodėl 
taip mažai balsavo, ar tai ha 
miltoniečiai nerodė susiuom? 
jimo šiais rinkimais, ar neturė 
jo tautinės paieigos supratimo 
ir t. t.

Mano manymu, dėl tų nepa 
vy kusių rinkimų kalta vien tik 
B-nės v-ba, kuri netinkamai 
šališkai tuos rinkimus prave 
dė, būtent.

Rinkimus pravedė tik vie 
noje vietoje — parapųos salė 
je, kuri yra Hamiltono vaka 
ruošė. Dėl patogumo balsuoto 
jams balsavimo būstinę reikėjo 
perkelti į Lietuvių namus, xu 
rie yra Hamiltono rytuose, 
kaip visuomet prieš tai buvu 
sios rinkiminės komisijos darė, 
atsižvelgiant ir tai, kad Hamil 
tono liet, kolonijoje yra įvai 
rių pažiūrų ir įsitikinimo tau 
tiečių, kurie galėtų balsuoti 
ten, kur jam patinka ir da del 
nepatogaus susisiekimo vykti 
balsuoti iš East Hamilton į 
West Hamilton.

Ir dar trečia rimta pnežas 
tis yia ta, kad B-nės v-ba Ha 
rniltono visuomenę apie rinki 
mus į KLB Kr. Tarybą pairi 
foimavo tik Tėv. Žib. skaityto 
jams, o Nepr. Liet, skaūyto 
jams painformuota visai nebu 
vo.

Tai lik dėl tų trijų, priežas 
Čių taip mažai ir balsavo.

Nepr. Liet, redaktorius J. 
Kardelis savo str. „Sprendžia 
moji diena!”, patalpinta N. L. 
Nr. 17, tarp kitko rašo, pači 
tuosiu; „Nepaprastai svaibu, 
kad visi lietuviai balsuotų, nes 
skaičius sudarys tam tikrą svo 
rį ir autoritetą žmonių, kurie 
bus išrinkti.

J. Kardelis savo straipsny 
kaip tik ir rašė apie rinkimus 
į KLB Kr. Tarybą.

Dėl tokio mažo skaičiaus bal 
suotojų tenka suabejoti, kad 
išrinkti hamiltoniečiai atstovai 
turėtų pilną visuomenės pasiti 
kėjimą bei autoritetą atatovau 
ti Kanados Kr. Tarybo.c.

Keistai buvo pravesti ir iin 
kimai, nes nebuvo rinkiminės 
komisijos^ rinkimus pravedė- 
B-nės valdyba. Prie balsų skai 
čiavimo nebuvo pakviesti o1 
ganizacijų atstovai, kaipo ste 
betojais ir talkininkais.

Iki šiol visos buvusios B-nės 
v-bos panformuodavo visuo 

menę apie savo nuveiktus dar 
bus, bet kodėl tai naujoji B-ės 
v-ba nerado reikalinga painfnr 
muoti vsuomenę apie praėju 
sias K. L. B. Kr. Tarybos rm 
kimų rezulaatus, juk balsuoto 
jams įdomu žinoti ir jie lau 
kia, kada tas pranešimas span 
doje bus.

K. Lukoševičius.
PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame kon 
si lui J. Žmuidzinui su ponia, 
sutikusiems būti šventinamos 
.Nemuno” tunto vėliavos Kri 

kšto Tėvais ir už Maironio mi 
nėjirno atidarymą. Hamiltono 
klebonui kun. dr. J. Tadaraus 
kui už vėliavos pašventinimą, 
iškilmingų mišių atlaikymą ir 
labai gražų, dienos progai pn

Kanados pinigų kalykla yra 
stipriai saugojama pilis — 
1908 m. pastatas ant uolos 
virš Ottawos upės. Tirpintai 
auksas teka iš raudonų katilu, 
o centai, nikeliniai, dešimtu 
kai ir sidabriniai doleiiai su 
triukšmu eina per tuzinus Įvai 
rių mašinų įvairaus dydžio ir 
formis. Sargybos tikrina kiek 
vieną asmenį, ateinantį ir išei 
nantį iš pastato, kur Kanados 
pinigai yra gaminami ir kur 
auksas yra valomas.

>.<ikytą, pamokslą. Aug. Kuo 
lui už konsulo atvežimą Ha 
niltonan. Sol. Vac. Venkai 

čiui, akomp. D. Skrinskaitei. 
Stanevičiuj, Čeigiui, Harndto 
no taut, šokių grupei „Gyvata 
ras“ ir jos vadovei Breicn.na 
menei už Maironio minejimo- 
• Koncerto programos išpildy 
uią. Ulbinui, Dramantui, Pau 
lauskui ir Vindašiui, grojusie 
ms tautiniams šokiams ir jau 
nimo pasilinksminimui, o taip 
pat- muzika palydėjusiems ma 
siškai dainuotas Maironio dai 
nas. Dramantui, Kaušpėdai, 
V amui, Stukui, Deksniui, Pa 
žiliui ir Paškevičiui už scenos 
dekoravimą ir palaikymą tvar 
kos salėse. Ponioms t Deksnie 
nei, Jonikienei, Leparskienei, 
Kaminskienei, Paškevičienei, 
Sionkienei, Stosienei, Stuki 
nei, Šopicnei, Tumaitienei, 
Vaitonienei ir Venskevičiene1 
•i Venskevičienei už surengi 
mą ir vedimą vaišių jaunimui. 
Hamiltono Skautams imti dr- 
įos valdybai, globojusiai ir fi 
nansiškai parėmusiai šią jauni 
nio Šventę ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie tos šventės 
o.gamzavimo ir įvykdymo.

Hamiltono skautai.
TAUTOS NAMAMS 

VAJUS
58-toje savaitėje irgi davė gra 
žią pasekmę $900, o nuo sa 
vo pradžios pasiekė $j4,800 
Nuoširdžiausia padėka Maiv. 
Janilionienei su $400. Antra 
šimtą pridėjo Pr. Budvydis 
Naujais nariais su $100 jslojo 
Alg. Barkauskas, Ant. Sarpa 
liūs ir x, o Tamošiūnas įraše 
nariu dukrelę Elizabetą. V- 
bos vardu gražiausi padėka!

LN PLYTŲ VAJAUS 
talkininkai geg. 22 d. turėjo 
pasitarimą pas Vi. Staoingį. 
Vajų ves J. Romikaitis, Alf. 
Patamsis, P. Kanopa, St. 1 »li 
pavičius, F. Rimkus, VI. Sta 
bingis, J. Klypas ir St. Bak 
šys. Pradedama birž. 1 d. Ma 
loniai prašome visus tautiečius 
paremti.

SKOLOS Už SKLYPĄ 
geg. 22 d. atmokėta $1000. Jos 
jau liko — tik $2000.

DAIL. RAČKL'S
Šiuo metu yia Brantford, Ont 
muzėjaus direktorius, moder 
naus tapybos meno dailininkas 
ir Liet. Namams paukojo t er 
tingą paveikslą.

NAUJI LIETUVIAI 
VERSLININKAI

Pp. Staniai ant kalno nupir 
ko maisto ir smulkių prekių 
krautuvę, kurią perėmė geg. 
15 d. Jų dabartinis ’dresas 
692 Upper James. Linkime 
mieliems pp. Staniams ir atei 
tyje kuo geriausio pasisekimo!

Sk. St.
• Po p. Babecko k jncerto 
„L. N.“ salėje, buvo rasta lau 
ke pamesta lietuvaitės tautinė 
karūna. Dominuojanti sprlva 
— mėlyna. Galima atsiimti: 50 
Fairholt Rd. S. Telef. LI 4- 
4708. V. P.

Pasivaikščiojimas po dirbtu 
ves su jos meisteriu Norval 
Parker yra jaudinantis patyri 
mas. Tu gali pastovėti prie ge 
ležinių vartų, gali įeiti j skyrių 
pilną aukso ir sidabro, kur žė 
rinti gabalai yra atliedinti iš 
rūdos, siunčiamos iš kasyklų 
visoje Kanadoje. Tu gali pa 
žiūrėti į vežimėlį, pilną aukso 
plytų, vertą 1 mil. dol., ki< k 
viena i, jų dvigubo sviesto sva 
ro dydžio.

„Tai yra didžiausioji aukso 
refinerija šiaurės Amerikoj“ 
sako Mr. Parker išdidžiai. Pe 
reitais metais ji išvalė 4,024. 
572,993 uncijas sidabro 87,424 
558 dol. vertės.

Bendrai publika niekad nė 
ra įleidžiama į valymo skyrių, 
uždarytą elektroniškai vaido 
momis durimis. Daibininkai 
dirbantieji prie didžiulių kros 
nių ir valymo laboratorijose, 
yra stropiai patikrinti. Valyk 
los ir monetų gamybos darbi 
ninkai turi kiekvienas specia 
lias užrakinamas spinteles, 
kur yra laikomi darbo draou 
žiai. Jie negali pasiimti rakto 
namo, ir jie negali pakeisti dar 
bo drabužių į savuosius kol 
visa medžiaga nėra patikrinta 
ir suskaičiuota, kad niego nėra 
dingę.

Monetų ligatūra yra daro 
ma dirbtuvėse ir yra ■ ynioja 
ma į didžiulius lapus, iš kurių 
yra kalamos monetos, pana 
šiai daroma kaip saldainiai iš 
tešlos iškočiotų blynų su sku 
ba — 2,500 vienetų į minutė. 
Pagaminti lapai yra išlygina 
mi, plaunami, džiovinami, še 
pečiais ^brūžinami, p< lituoja 
mi, kietinami ir minkštinami 
įvairiomis mašinomis ir bū 
dais, ir tik vėliau presuojami 
tarp chrominių lėkščių, ir galu 
tinai kalami monetomis.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Adomavičiūtė Laima, Balt- 

kauskas Povilas, Čelpa Ar.ta 
nas, Dnisevičius Juozas, Iva 
nauskas Kazys, Kovaliovas 
Sergėjus, Kujrauskas Stasys, 
jo sesuo Kurauskaitė - Orna 
stauskienė - Langienė Teklė, 
Malinauskas Antanas, Miglinas 
Bronislavas, Valinčius Ananas, 
Vilčiauskienė Marijona

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

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.» USA.
PER TARPTAUTINJ IR 

VOKIETIJOS RAUDONUO 
SIUS KRYŽIUS PAJIEŠKO

MI ŠIE ASMENYS:
Aleksandrovičiaitė Lizberta, 

Baltrusevič Stanislav, Kordu 
nova Nina, Kondratawitachus 
Wladas, Klejnaitienė (Klei 
nat), Kuzavas Jonas, Kubilius 
Elena, Majeiku (Mascheikuš 
Petras, Naujokas Jonas, Petrai 
Berta Atrat, Pagodina Skrins 
kienė Tamara, Pališkis Auta 
nas, Pocevičius Juozas, Reutas 
Antanas, Siziniauskas Anta 
nas, Sunklad (Sundklad), Sk 
rawlilie Stefania, Žasinauskas 
ar Žumajtys, Šimkus Schim 
kus Pranas, Šalkauskas Juozas, 
Šerpitis Vincas, Šerpitis Ado 
mas, Šerpitytė Veronika, Sch 
endsjalov (Schendzialov) Ig 
nas, Velikis Bronius, Žeman 
tauskas Jurgis, Stasys Jonas. 
Motiejus - Motzejun - Moz- 
jun Eugenics, Aranowski An 
toni, Tomaszenko - Domasz 
enko, Kowjasi Jonas.

Atsiliepti: P. L. B. Vokieti 
jos Kr. v-ba, (16) Huetten 
feld, Ueber Lamperhei n, Ger 
many.

Be knygos nėra kultūros

$ TAUPYK IR SKOLINKIS
| KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
J' Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., $ 
r morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
L Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. A
S Pilnas čekių patarnavimas.
Į' Darbo dienos: <»
j Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. X 
Ji Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. | 
1 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 X
ffTTIII......... ..  ........ .

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

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

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

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. D1ENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00 
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją...................................................................................$G.OO
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI.........................................$200
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ. '.....................$4.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA.................................. $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas........................ $3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI......................... $ 4.0U
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
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.......................$3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS. $5.00
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS {STATYMAS........................ 1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'iORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS....................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................ $2.5C
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ..................................................................4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ...............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakuhėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................ $4.6.)
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA J SLĖNĮ. Romanas..........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota..................................................$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................$ 1 4ij
A. Giedrius. PASAKĖČIOS..................................................$2.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. ..$3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS............................................. $3.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota.................................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu..................................  $2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

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

NIMAI .............................................................................. 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................... $3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................6.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1 50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1*50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ...........1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 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

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS. ............................. $5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.....................$2.50
V. Alantas. TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ................... $4.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... ............................................ $3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias...................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS..........................$3.00
J. Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI.......................... $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS........................$3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS...........................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS......................................$ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ.............................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS......................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI...........................................$2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS............................. $ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO............................... $ 2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS.........................................$4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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Augštesnieji Lituanistikos Kursai kviečia visą
Montrealio jaunimą

1 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMĄ IR PASILINKSMINIMĄ, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BIR ŽELIO 2 D. 7 VAL. VAKARO, AUŠROS VARTŲ SA LEJE. ĮĖJIMAS VISIEMS 
LAISVAS IR NEMOKAM AS.

a

AXO.VT^REAL
WELLAND, Ont

JAUNIMO IR TĖVŲ 
DĖMESIUI

Šeštadienį Augštesnieji litu 
anistikos kursai sėkmingai pa 
baigė mokslo metus. Egzami 
nūs išlaikė visi mokiniai. Šį šeš 
tadienį birželio 2 d. 7 vai. va 
karo Aušros Vartų salėje įvyks 
iškilmingos Kursų abiturientų 
išleistuvės: bus aktas, kuriu rr.e 
tų kursantams bus išduoti pa 
žymėjimai ir įteiktos dovanos. 
Po to bus vaišės ir muzika su 
šokiais. Maloniai kviečiami 
sų Kursų mokiniai, busimieji 
mokiniai (šiemet baigusieji še? 
tadienines mokyklas) ; kviečia 
mi visi Kursus baigusieji ir vi 
sas Montrealio jaunimas su tė 
vais ir mokytojais.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK 

LOS BAIGĖ DARBĄ
Aušros Vartų ir Dr. V. Ku 

dirkos mokyklų mokslo melų 
užbaigimas įvyks sekmadienį, 
birželio 2 d. AV bažnyčioje 11 
vai. pamaldos, 12.15 vai. sa 
Įėję aktas -r mokyt. Gečienės 
žodis apie Maironį. Meninė 
dalis ir vaišės. Visi mokiniai 
dalyvauja pamaldose unitor 
muoti ir renkasi 10.30 v.

DAUG BAIGUSIŲ 
AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
Montrealio augštosiose mokyk 
lose. Sekančiame NL n-ry pa 
skelgsime jų pavardes. Kol 
kas yra žinoma, kad Loyola 
College komercijos mokslų di 
plomą, eum Įaudė, gavo H. 
Dauderis ir M. Tauteraitė Ge 
orge Williams, humamtari 
nius mokslus.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS 

proga išleidžiamas tradicinis 
Metraštis. Biznieriai, profesio 
natai ir visi, kas nori pasveikin 
ti Lietuvių Dienos dalyvius. 
Šomi kreiptis į „Neonkiau 
somos Lietuvos” redakciją, ku 
ri yra paprašyta sveikinimus 
priimti. Telefonas DO 6-6220.

Atkelta iš 1-mo psi. 
ma Vakaruose gyvenančio J. 
Senkaus veikla. „Tiesos“ ve 
dakcija savo įžangoje pastebi 
kad tas Studijų biuras nebu 
vės, kaip teigia Bružas, asme 
niškas stambus biznis. Laikraš 
čio nuomone, tai buvęs „indu 
skleidimo, antitarybinės propa 
gandos centras“. Pasak >aik 
raščio, A. Bružas siekęs sumen 
kinti to biuri vaidmenį.
Mwwwwwiiiiiiiiiiiummmininnwi

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadien) | Z"4 > P* 
antradienį ir 
penktadien) 
trečiadienj
šeštadienį 11—1 p. m
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

AUŠROS VARTŲ 
KLEBONO

Tėvo Jono Borevičiaus, SJ, z!5 
metų kunigystės jubnejus nu 
statytas rugsėjo 29 d. Penkta 
dienį organizacijų atstovai ta 
rėsi dėl jubilėjaus minėjimo 
Sutarta, kad jubilėjaus komi 
teto pagrindą sudaro AV Pa 
rapijos komitetas, pirm. Br. 
Staškevičius (jo adresas: 658- 
2nd Avenue, Verdun 19, P. 
Q., tel.: PO 9-1557) n nūnai 
— J. Klisevičius ir A. Mile 
dar šie asmens: Genovaitė 
Kudzmienė, Anelė Ūsienė, Pet 
ris, bet prie Par. k-to dannkti 
ras Vaupšas ir Petras Lukoše 
vičius. Nuo sekančios savaitės 
komitetas pradeda bilcių pla 
tinimą.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Pašalpinės draugijos narių 
susirinkimas šaukiamas šį penk 
tadienį, birželio 1 d., 8 vai. 
vakaro. Nuo šiol visą vasaros 
laiką Pašalpinės susirinkimai 
bus kiekvieną pirmąjį mėnesio 
penktadienį 8 vai. vakaiu.

JONINIŲ VAKARIENĘ 
birželio 16 d. ruošia K. L. K. 
Moterų Dr-ja. Bus įdomi pro 
grama.

Visi jau iš anksto kviečiami 
tam gražiam vakarui įuošlis. 
OPERA IR KONCERTAS

Mc)G|ll universiteto Muzlr 
kos fakultetus, baigdamas mo 
kslo metus, geg. 31 d. 8.30 
savo salėje (Redpath Hail) 
esančioje McTavish St., stato 
antrą aktą iš Mozarto operos 
„Figaro vestuvės“, kur ualy 
vau ja lietuviai — A. Keblys- 
-Laritonas ii A. Fisas — bosas. 
Įėjimas nemokamas. birželiu 
2 d., 8.30 Plataue salėje kon 
certas, kuriame dalyvauuja A 
Finas — bosas, N. Bluaco — 
sopranas ir G. 
noras.
0 Sutuoktuvės 
los su Aldona 
skirtos birželio

Palidon — te

Kęstučio Zabic
Svotelyte pa 

23 d.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

in

2

7—9 p. m.

p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
’ D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Š. m. birželio mėn. 2 d. 5 vai. po pietų, Weliandu lietuvių 
MEDŽIOTOJŲ ir MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS 

LITUANICA 
ruošia tradicinį

kartūno balių.
Gros garsusis BENNI FERRI orkes., veiks puikūs bufetai. 

Vertingi prizai už tris gražiausias kaltūno sukneles. 
Vieta: St. Stephen’s salė, Welland, East Main Str. ir

Port Robinson Rd. kampas.
Klubo Valdyba.

Kristaus

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvirtadienį
Dangun žengimo švente, iiv.
mišios sekm. tvarka ir vakare
8 vai.

Penktadienis, pirmasis mė 
nėšio, skirtas Kristaus Dievis 
kosios Širdies garbei. 
Mišios ir vakare 8 vai.

Po pamaldų pradėsime no 
veną į šventąją dvasiu mal 
daudami pasauliui taikos ir sau 
-— šviesos bei palaimos mūsų 
gyvenimo keliui. Diecezijoj 
Pasaulio Karalienės šventė.

Aukos. Praeitą sekmadieni 
parapijos reikalams suaukota 
171.81 dol.

Birželinės pamaldos vyks vi 
są mėnesį, šiokiadienių lytais 
po 7 vai. ir šventadieniais po 
sumos.

Bažnyčios aplinkos puošimu; 
išleista apie 260 dol. (mV).

IŠRINKTA NAUJA NMP 
SESELIŲ

rėmimo būrelio valdyba: 
Ališauskas, M Vaupšienė 
Buzienė, p Jonelienė, p.
thuskas. Nuoširdžiai dėkoja 
me buv. v-bai: p. Zubienei, p. 
Peleckui, p. Ratevičienei, Br. 
Staškevičiui. Neabejodamos. 
kad Dievas jums gausiai atly 
gins, liekame giliai dėkingos

NMP Seserys.
9 Navickas Antanas su šeima 
ruošiasi išsikelti gyventi į Či 
kagą ir jau parduoda savo na 
mus.
I.. . m M M
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Park Extension 12 butų po 4 

pločio, 
statyta 1947 metais, nuominin 
kai

A.

Po

atskirus kambarius, 100*
Dr. A. O. JAUGELIENf

Dantų Gydytoja 
.1410 Guy St., 1 a. 11 kandi

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.,
168 Notre Dame East, 

Suite 206 
Tel.: UN 6-2065 

Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

apsisildo. Pajamų $9.000.
Kaina $65.000.
Geros pajamos.

Pastatai — Žemė 
Dt audimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite" Nr. 752.
P. Adamonis, RA 2-2472.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvirtadienį Dangui žengi 
mo šventė. Mišios kaip sekma 
dieniais — 9, 10 ir 11 vai. ir 
8 vai. vakare kartu su iskilmin 
įjomis gegužinėmis pamaldoi 
mis.

Penktadienį pirmasis mene 
šio penktadienis. Mišios 8 vai 
ryto ir 8 vai. vakare.

Birželio 17 d. Tėvų dienos 
išvyka - piknikas. Gautas iš 
vyskupo leidimas pp. Baisaus 
kų ūkyje. Bus autobusas, kuris 
nuo Šv. Kazimiero bažnyčios 
išvyks 9 vai. Užsirašyti galima 
pas Šv. Onos ir Šv. Elzbietos 
pirmininkes — p. Uručkūnie 
nę ir p Astrauskienę iki birže 
lio 10 dienos.

KL MOTERŲ DRAUGIJOS 
susirinkimas įvyks birželio 1 
d., 7.30 vai. Aušros Vaitų po 
sėdžių kambaryje.

Visos narės kviečiamos susi 
rinkime būtinai dalyvauti.

Valdyba.
SIDABRINIS PP. JUKNE 

LIŲ JUB1LĖJUS 
atšvęstas Šv. Kazmucio sve 
painėje šeštadienį, dalyvau 
jant apie 200 asmenų. - g'ini 
nių. draugų ir artimųjų, atvy
kusių iš Amerikos; pp. bChd 
lon iš Kearny p. Lazauskiene 
su Readon iš Great Neck, ju 
bilėjaus organizatorė buvo Ma 
rija Arlauskaitė, kuriai talkinu 
pp. Gručkūnai, Kiniauskni, La 
zauninkai, p. Gudienė, J. Trum 
pa ir kt. Vakarą vedė K. Amb 

ražas. Sveikinimus pareiškė 
savo, giminių ir visų dalyvių 
vardu M. Arlauskaite, kun dr. 
Jucevičius, Tėvas S. Kulbis, 
kun. J. Bobinas ir daugelis k' 
tų, įteikdami daugelį dovanu 
Antanas Juknelis padėkojo sa 
vo ir žmonos Onos vardu. La 
bai gaila, kad susirinkusieji 
liek buvo užsiėmę vaišėmis ir 
tarpusavio kalbomis, kad nie 
ko negalima buvo girdėti, ka* 
ką kalbėjo, nors ir per garsia 
kalbius. Vaišės buvo gražiai 
paruoštos.

TORONTO LIETUVIŲ 
BANKAS KREIPIASI

Toronto Lietuvių Bankeliui 
„Parama“ reikalinga nuolatine 
tarnautoja, žinanti žodžiu ir 
raštu lietuvių bei angių ka* 
bas, nusimananti sąskaityboje 
ir mokanti rašyti mašinėle.

Pareiškimus siųsti į Lietu 
vių Namus, adresu: „Parama“ 
(Toronto) Credit Union Ltd., 
1129 Dundas Street West, To 
ronto 3, Ont.

AR RIMTA STEIGTI 
LYGIAGRETĘ 

ORGANIZACIJĄ?
Didelėmis bendromis pas-tan 

gomis buvo įsteigtas lietuvių 
bankas „Parama“, kuris per 
savo sėkmingos veikloj de 
šimtmetį yra subūręs arti 2000 
narių su bendru kapitalo inde 
liu per pusantro miliono dole 
rių.

Bankas iš savo pelno kas 
met nemažas sumas skina kol 
tūriniam veikimui, o seselių iš 
laikomi namai — vaikų darže 
lis, šeštaditninė mokykla ir Va 
sario 16 d. gimnazija sulaukia 
po $500 paramos. Reikėjo tik 
džiaugtis mūsų visuomenės dar 
nia veikla ir tos veiklos atsiek 
tais rezultatais — lietuviškojo 
gyvenimo besivystančiąją eko 
nomine tvirtove.

Bet, štai, to gražaus darbo 
nuotaikas sudrumstė Pi.sikė? 
mo parpijos š. m. biuletenyje 
nr. 19 paskelbta žinute, j tuc 
pačiu ir J. R. 
per jo vedamą 
dijo valandėlę 
pakartota, kad
rapnjos yra steigiamas atski 
ras bankelis, taip vadinamas 
„Parish Credit Union“, kur ža 
dama operacijas daryti net ir 
sekmadieniais.

Įsteigus antrą bankelį, „Pa 
ramos" bankelis dalinai susilp 
nės, ir neabejotina, kad koloni 
jos lietuviškame gyvenime 
jneš tam tikros trinties i: ne 
sandoros.

Atrodo, kad į dabartinius 
„Paramos“ valdomuosius orga 
nūs įeina įvairių pakraipų vi 
suomenės atstovai, nesudary 
darni vienos kurios grupės di 
džiumos ir darbas sklandžiai 
buvo varomas.

Jei naujas bankelis steigia 
mas iš ambicijos, kad per rin 
kimus į valdomuosius organus 
nepateko kai kurie asmeny s, 
dėl ko vėliau buvo grasinta ste> 
girnų atskiro bankelio, tai bū; 
labai apgailestautinas reiški 
nys, vedantis į dar didesnį mū 
sų negausios visuomenes susi 
skaldymą, ko lietuvybės susi 
cementavimo priešai taip tro 
kštal. Parapijietis.

i

Simanavičiaus 
lieauvi-'kos ra 

bei „T. Žii .“ 
prie Pus. pa

ADVOKATAS
[STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
| Siute 901

UN 1-8933

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

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.
tnmnnniinmitiiiiiinuinnnniium:

PARDUODAMI
Dideli ir maži 

O k i a i 
bei

Teirautis Paul Gingras B.S.A., 
Case Postale 375, 
988 Rue du Sud, 
Cowansville, Que.

| ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064
Restd.: 40 Lafleur

LaSalle. DO 6-1570 g 
••••••••••••••••••••••Ml

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje, 
šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 9 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki112 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 
Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 

kitu laiku — tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

TAISAU IR DAŽAU

BUV. MAŽEIKIŲ 
GIMNAZIJOS

1944 m. laida ruošia mokyto 
jų ir mokinių suvažiavimą. 
Kviečiami dalyvauti ii visi kili 
anksčiau lankę ar baigę s«ą gim 
naziją. Suvažiavimas įvyks s. 
m. birželio mėn. 16 d. Hamil 
tone, Ont., Canada, Auš’ros 
Vartų parap. salėje. Visi norm 
tieji dalyvauti prašomi nedel 
siant registrations šiuo adresu: 
R. Pakalniškytė - Bakeviti. 
nė, 23 Henritt Ave., 1 oronto 
3, Ont. Canada. Tel. LE 4- 
0192.

Rengėjai.
• Visuomenininkas Aug. Kuo 
las po sėkmingai padarytos šv. 
Juozapo ligoninėje nosies op 
raeijos, sveiksta namuose.
• Kol banko „Parama ’ vedė 
jas P. Šernas pasveiks, banke 
lio vedėjo pareigas eina valdy 
bos pirm. J. Strazdas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

9 Kun. T. A. Simanavičiaus 
primicijos Toronte bus birželio 
24 d.
9 Registracija į Toron ;o atei 
tininkų ruošiamą stovyklą, ku 
n bus liepos 7—22 d. tėvų pi a 
nciškonų stovyklavietėje, N. 
Wasagoje. Priimami berniokai 
ir mergaitės nuo 12 metų am 
ziaus. Registruotis par. raštinė 
je asmeniškai ar telefonu, LE 
3-0621.

Į „Aušros“ ruošiamą stovyk 
lą, toje pačioje tėvų pranciško 
nų stovyklavietėje nuo liepos 
28 d. iki rugpjūčio 12 d. Mo 
kestis už 15 dienų — 25 dol. 
Neturtingieji ir daugiau vaiku 
čių j stovyklą leidžią gaus pa 
lengvinimų.

KANADOS PABALTIEČIŲ 
TURNYRE
laimėjo pirmas vietas 
moterų krepainyje. 
moterys sustiprintos 
„Aušros“ krepšinin

lietuviai 
vyrų ir 
,, Vyčio“ 
keliomis 
kėmis, nugalėjo latves 40.14. 
„Aušros“ vyrai, kurie atstovą 
vo lietuvius, nugalėjo latviu 
85:67. Kad užtikrinus kūme ji 
mą „Aušra“ sustiprino savo 
komandą amerikiečiu iš Buffa 
lo Sedlicku, kuris pateisino i 
jį sudėtas viltis, padaręs 28 
taškus, tačiau tenka abejoti ar 
Kanados pabaltiečių šventėje 
gali dalyvauti JAV gyvento 
jai. Kitais metais panašiai su 
stiprinti" galėtų ir latviai bei 
estai.

— „Vyčio“ lauko teniso tre 
niruotės vyksta pirmadieniais 
ir trečiadieniais Trinitj Bei 
Iwoods parke, jb.

PAGERBTI MEISTERIAI
Kaip kasmet, taip ir šiais me 

tais Toronto miesto savivridy 
bė pagerbė Kanados n Onta 
rio meisterius, Torontj miesto 
gyventojus, 
burmistras N. Philips įteikė u«. 
vanas. Šiais metais buvo pa 
gerbti ir trys „Vyčio“ sportimn 
kai, Ontario stalo teniso čem 
pionai: A. Krašauskas, V. Ne 
fukaitytė ir E. Sabaliauokaue 
Visi jie pasiekė savo grupėse 
Ontario meisterystes. jb.

kuriems

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

REIKALINGA MOTERIS 
(šiek tiek kalbanti anglikai) 

Bendrai namų ruošai, geruose 
namuose. Puikus atlyginimas. 
Du mokyklinio amžiaus vaikai. 

Atskiras kambarys. 
Teirautis: RI 7-1417.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LASALLE 
PARDUODAMAS

naujas Duplex namas 2—5’į, 
kaina $21.000. Įmokėti $5600. 
Yra garažas ir šildymo sistema.

Skambinti DO 6-5156.
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