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ATŽYMĖTA VISUOMENĖS VEIKĖJA EMILIJA 
JURKEVIČIENĖ

Sovietinė sistema veda į bankrotą
SOVIETŲ DIKTATŪRA PRISTIGO SVARBIŲJŲ _________________________________________________________

LIETUVIŠKOSIOS MOK YKLOS PABAIGĖ 
MOKSLO METUS

Augštesnieji Kursai išleido septintąją laidą.

MAISTO PRODUKTŲ IR DRASTIŠKAI PAKĖLĖ 
JIEMS KAINAS

Buvo kilusi finansinė panika, kritus biržos vertybės popie 
riams apie 10%.

Kelias dienas sustojęs Alžyre teroras, antradienį žada būti 
vėl atnaujintas.

Į BANKROTĄ Chruščiovą ve rinkos organizacija. Todėl ga
da sovietine valdymo sistema, 
kuri jį visiškai sukompromla 
vo. •

Kaip buvo paskelbta visam 
pasauliui, kad sovietai praten 
ks Ameriką mėsos ir sviesto ga 
myboje, dabar, gegužes 31 
dieną,

CHRUŠČIOVAS PASKEL 
BĖ, KAD SOVIETUOSE 

PASIDARH DIDELIS MĖ 
SOS IR SVIESTO 

TRŪKUMAS,
todėl nesą kitos išeities, kaip 
tiktai pakelti tų produktų kai 
nas. Mėsos kaina pakelta 30 
% ir sviesto 25%, tat mėsos 
ir sviesto kainos bus už vieną 
svarą apie 2 rubliai (rublio kai 
na dešimčia centų augštesnė 
už dolerį). Daugumas Sov. 
Rusijos darbininkų gauna 30 
rublių ir tiktai kvalifikuoti dar 
bisinkai gauna iki 80 rublių at 
lyginimo už viso mėnesio dar 
bą, — todėl Rusijos darbinin 
kai negalės įpirkti nei mėsos, 
nei sviesto. Štai

PRIE KO PRIVEDĖ 
SOVIETINĖ VERGŲ

SISTEMA, ____
naudinga tiktai diktatūrinei 
Chruščiovo klikai.
CRUŠČ1OVAS labai kvailai 
bando sovietinės diktatūioL 
bankrotą teisinti. Girdi, Amen 
ka kalta, kad kolūkinė s,3te 
ma ir diktatūrinė santvaika ne 
sugeba pagaminti sau maisto... 
Girdi,

AMERIKA SIŪLO RUSI
JAI NUSIGINKLUOTI 

ir vietoje kanuolių gaminti 
daugiau mėsos, sviesto ir ki 
tų maisto produktų, kad Ru 
sijos žmonės nekentei., ai 
kio... Bet, — Chruščiovas per 
radio kalbėjo, — to niekad 
,nebup!.. Rusija ginkluosis... 
Todėl Chruščiovas davė įsaky 
mą Carapkinui, kad nusigink 
lavimo komisijoje, kuri posč 
džiauja Genevoje, nepasirašy 
tų jau paruoštos sutartos tai 
kos deklaracijos.

Taip Hitleris su Geonngu 
prieš Antrąjį pasaulinį Karą v 
kiečiams buvo davę įsakymą

UVERŽTI PILVUS 
DIRŽAIS...

ir sviestą sunaudoti patrankų 
gamybai. . .
Tat Chruščiovo politinis ir eko 
nominis kelias aiškus — tai 
Hitlerio kelias. Kainų maisto 
produktams pakėlimas Rusijo 
je, kaip rodo nervinga Chruš 
čiovo kalba per radio, turi gi 
lesnius pagrindus, ne vien pro 
dūktų gamybos trūkumą.

CRUŠČIOVAS GRIEŽTAI 
PASISAKĖ PRIEŠ BEND 
RĄJĄ EUROPOS RINKĄ

Kodėl? Nesunku atspėti jo 
susirūpinimą. Chruščiovas tu 
ri prekybos monopolį visoje so 
vietijoje. Jis yra prekybos mo 
nopolio viešpats. Todėl jis ga 
Ii spekuliuoti ir spekiliuoja: 
tai vieną, tai kitą valstybę pri 
kalbina ir kiekvieną jų sky 
rium veikia.

KAI SUSIDARYS BEND 
ROJI RINKA, CHRUŠČIO 

VO MONOPOLIS SUSI 
DURS SU ORGANIZACIJA 
ir neteks savo galios: Ctnuščio 
vas negalės spekuliuoti, riet, 
teks turėti reikalų su Bendros 

Ii labai pasunkėti jo prekyba 
ir gali dar daugiau atsiliepti į 
maisto produktų trūkumą Ku 
sijoje bei jos pavergtuose kraš 
tuose. O, ko gero, gali susi 
laukti ir blokados, jeigu Vaka 
rai sumanytų Rusiją paklupdy 
ti ekonomiškai, kas yra leng 
viausiai pasiekiama. . . 
BENDROSIOS rirtkos orga 
nizavimas gi eina prie galo. 
Anglija jau susitarė beveik vi 
sais klausimais.

UŽ BENDRĄJĄ RINKĄ 
STOVI IR AMERIKA,

o tas reiškia, kad Chruščiovas 
ne tiktai politiškai, bet ir eko 
nomiškai gali būti paslatjlas 
prieš vieningus Vakarus, kas 
Sovietijai reikštų didžiausį pra 
laimėjimą ir, ko gero, kapitu 
liaciją visišką. Štai dėl ko Chr 
uščiovas ir nervinasi.
MACMILLAN AS lankėsi pas 
De Gaulle ir pirmiausia kalbė 
josi dėl Bendrosios rinkos. Pa 
sikalbėjimo vaisiai nerodo op 
timizmo.
DE GAULLE, kaip žinoma, 
paskutiniu metu yra pareiškęs 
savotiško „didybės“ atstatymo 
ne visai protingų užsispyrimų. 
Galima spėti, kad MacMilia 
nui nepasisekė jis įtikinti. Tai 
būtų Chruščiovo tūlas lairrėji 
mas. Bet galų gale ir De Gau 
lie turės sutikti su Bendrosios 
rinkos išplėtimu į politisę sri 
tį ir bendrai veikti Vakarų re 
muose.
STAIGMENA buvo kritimas 
biržose vertybės popierių — 
akcijų - šėrų. Tai sukėlė pani 
ką. Manoma, kad tai padarė 
vienas kapitalistas, kuris .s to 
uždirbo milionus dolerių. Let

BIRŽŲ KRIZĖ JAU 
PRAĖJO.

Vis dėlto, kaip žinovai tei 
gia, tai neliks be pėdsakų ir be 
pasekmių. Ypač, kad masinio 
žmogaus pasitikėjimas serais 
tuo yra gerokai suki ėstas. 
KINŲ SIENA iš Berlyno pra 
tęsiama Tiuringijoje. Tai nau 
ja praėjusios savatės staigme 
na. Komunistai, neįkaloėję va 
karams neutralios Europoje z o 
nos, pagal Repackio planą, su 
manė atsiriboti „Kinų siena“... 
ALŽlRE kelias dienas buvo 
ramu, neįvyko teroro aktų.Bet 
nuo antradienio vėl žada pi a 
sidėti, jeigu nebus susitarta. 
INDOKINIJOJE tebevyksta 
kovos — Laose, Vietname ir 
Kambodžoje.
N. V. GVINĖJOJE kovos vy 
ksta su besiveržiančiais indo 
neziečiais.
EICHMANAS pakartas kūnas 
sudegintas ir pelenai išbarstyti 
virš Viduržemio jūros. Prieš 
kariamas jis pareiškė sveikini 
mus Vokietijai, Austrijai, Ar 
gentinai. savo žmonai ir gimi 
nėms ir pasakė, kad jis vykdęs 
karo įstatymus ir ištikimybę sa 
vo vėliavai.
VENEZUELOJE komunistai 
bandė nuversti valdžią.

— Pabėgėlių srovė iš Komu 
nistinės Kinijos į Hong-Kon 
gą nenutrūksta. Vakarams tie 
badaujantieji žmonės sukelia 
didelį susirūpinimą.

— Kubai Rusija duoda d.de 
lę paskolą — fabrikų įrengi 
mą, maisto produktų ir kt.

Birželio 2 d. Augštesnieji 
Lituanįstinkos Kursai oficia 
liai išleido 7-ją laidą — 16 ab' 
turientų. Ligšiol tai didžiausio 
ji augštesnįjį mokslą gavusių 
gražaus lietuviško jaunimo lai 
da. Kursų inspektorė, Br. Lu 
koševičienė, pasveikinusi st’«T. 
rinkusius į tradicinį Kursų iš 
leistuvių aktą, pasakė, kad tra 
dicinės išleidžiamosios kalbos, 
kurią paprastai pasako Kursų 
vedėjas, Dr. H. Nagys, nebus, 
nes jam vykstant į išleistuves, 
įvyko mašinos nelaime, ir iš 
kilmę tenka vesti jai.

Br. Lukoševičienė pasveiki 
no visus Kursus baigusius, ap 
tarė svarbesnius momentus ir 
suminėjo kad Kursai formali 
turėjo pirmą, antrą kursą ir se
minarą. Suminėjo nokslo daly 
kus ir valandas, kiek kiekvie 
sam dalykui buvo paskiria. Po 
to buvo įteigti baigusiems p.i 
žymėjimai ir atminčiai dova 
nos — plokštelė „Žirginėliai“, 
— „Lito“ dovana ir jo alsto 
vo Pr. Rudinsko įteikta.

Kursus pabaigė:
1. D. Baltuonis, 2. A. Bar 

šauskas, 3. L Baršauskailė, 4. 
L. Giriūnas, 5. R. Gudžiūnai 
tė, 6. J. Išganaitis, 7. J. Kala 
kauskaitė, 8. N. Kazlauskaitė, 
9. R. Kongelis, 10. D. KudŽ 
maitė, 11. S. Kuncevičiūtė, 12. 
R. Mališkaitė, 13. St. Mikala 
jūnaitė, 14. R. Rudinskas, 15. 
D. Šeidytė ir 16. V. Vasiliaus 
kaitė.

Po to Br. Lukoševičienė pa 
kvietė pasižymėjusius metų bė 
gyje mokinius. R. Kongelis 
baigė pirmuoju ir jam atiteko 
Jono Petrulio, kuris kasmet 
Kursus paremia premiją, 25 
doleriai. P. Petrulis buvo pa 
prašytas laimėtojui dovaną 
įteikti, A. Baršauskas ir A. Ru 
dinskas abu gavo po antrąją 
premiją ir tieČiąją — L. Giriu 
nas. Dovanas, knygas, įteikė 
Seim. Prezidiumo pirm. A. Ru 
sinas. Be to, už stropumą ir 
pavyzdingą Kursų lankymą 
premijas gavo St. Mikalajūnai 
tė ir I kurso mok. Ptašinskas.

Sveikinimus baigusiems pa 
reiškė Kursų globėjas T. J. 
Borevičius, KLB Kr. V •bOS 
pirm. St. Kęsgailą, Seimelio 
Prez. pirm. A. Rusinas ir Ku! 
tūros Fondo Įgal. J. Runkevi 
čienė. Abiturientai mokyto 
jams padėkojo, įteikė gėlių ir 
papuošė gėlėmis. Užbaigai abi 
turientai su mokytojais nusn'o 
tografavo. Aktą pradėjus Ma- 
ronio giesme, užbaigta Him 
nu. Po to sekė vaišės ir šo 
kiai. Buvo daug gražaus jauni 
mo, todėl nuotaika buvo gera

Sveikiname baigusius Kur 
šus abiturientus ir linkime 
jiems visiems rudenį pereiti į 
Kursų Seminarą, kuriame tais 
vai nagrinėjami visi klausimai 
kuriuos iškelia patys Seminaro 
lankytojai. Sveikiname ir tė 
vus, kurie savo vaikams duoda 
platesnį lietuviškųjų reikalų 
pažinimą.

Šeštadieninės mokyklos.
Sekmadienį visos lietuviško

— JAV lakūnas W.C3 paki 
lo 40 km į aUgštį ir nušilę.Uo 
aštriu kampu.

— Paryžiuje nukrito Ameri 
kos meno mėgėjų lėktuvas ir 
žuvo 129 asmens, išliko gy 7 i 
tiktai dvi tarnautojos, kurios 
buvo lėktuvo uodegoje. 

sios mokyklos tuiėjo mokslo 
metų užbaigimą ir iš ryto bend 
ras pamaldas.

Mokiniai iš anksto susirink ■ 
Aušros Vartų saien, kur issiri 
kiavo, susitvarkė ir su vėliava 
nuėjo bažnyčion pamaldų. Mo 
kyklinis jaunimas užėmė be 
veik pusę bažnyčios.

Klebonas T. J. Borevičius, 
laikęs metų užbaigai pamal 
das, mokyklų vaikams pasakė 
specialiai pritaikytą pamoksią. 
Labai įdomus buvo pamokslo 
metu

Pamokslininko dialogas su 
klausytojais,

žinoma — mokiniais. Pamoks 
lininkas papasakojo atsitiki 
mą su vienos mergaitės vieš 
ma, kuri savo draugei patarė 
eiti žaisti, o ne padėti motinai 
sutvarkyti indus. Kaip gera 
mergaitė tokiu atveju turėtų 
pasielgti? Pirma motinai pa 
dėti, o paskui eiti žaisti, — at 
sakė Linda Blauzdžiūnaitė. Pa 
mokslininkui gi pakausus, ko 
kia lietuvių tėvų vaikų tėvynė? 
Mokinys Jaugelis atsakė: — 
Lietuva. Šis dielogas sudomino 
ne tiktai vaikus, bet ir tėvus.

Po pamaldų salėje vyko 
mokslo metų užbaigimo aktas.

Aušros Vartų mokyklos ve 
dejas A. Blauzdžiūnas aktą ve 
dė energingai ir taupydamas 
laiką. Po trumpų sveikinimų 
buvo išduoti visiems moki 
niams pažymėjimai, parodą jų 
metų laike atsiektas pasekmes, 
jų darbo vaisius.

Šeštadieninės mokyklos, ma 
žiau lietuvių kalbą mokau 
tiems turi paruošiamuosius sky 
rius, ir tai reikia žinoti visiems 
tėvams, kurių mažieji dėl įvai 
rių priežasčių negali geriau 
pramokti lietuvių kalba. Paruo 
šiamame skyriuje jie pasinio 
šia lankyti šeštadieninę mokyk 
lą.

Šeštadienines pabaigė:
Aušros Vartų: 1. Violeta 

Adamonytė, 2. Arūnas Aiišaus 
kas, 3. Rytis Bulota, 4. Lilija 
Gedvilaitė, 5. Dalia Grybaity 
tė, 6. Regina Staškevičiūtė, 7. 
Arūnas Staškevičius, 8. Albi 
na Mažeikaitė; Dr. V. Kudir 
kos mokykla: Antanas Sku 
čas, Rūta Skučaitė, 3. Vincas 
Burčikas, Dainius Dalmotas ir 
6. Leonas Markauskas.

Visi baigusieji buvo papra 
šyli lankyti Augštesniuosius Li 
tuanistikos Kursus.

Baigdamos mokslą mokyk 
los padarė

Maironio paminėjimą,
kurį pradėjo A. Blauzdžiūnas, 
bet apie Maironį atsiminimų 
pasakojo Maironio giminaitė 
mokytoja p. Gečienė. Maironį 
ji budino kaip labai savaimm 
gą asmenį iš pat mažų dienų: 
jis šalinosi nuo vaikų, eilėmis 
atsakinėdavo savo nairaš 
kiams į klausimus, kaip bran 
gindavo laiką, nes visada buvo 
užimtas darbais, ir tt. PasaKo 
jimo metu, tam tikriems būdii: 
giems Maironiui momentams 
pabrėžti p. Gečienė kviele mc 
kinius pasakyti jo eilėraščių: 
I. Blauzdžiūnaitė — Vasaros 
naktys, R. Staškevičiūtė — 
poeto noras, D. Rutkauskaitė 
— Pavasaris, J. Žukauskas— 
Nedaugei, V. Kudžma — My 
lėk, lietuvi.

Pabaltijo Moterų Taryba, 
vertindama vienos iš Tarybos 
steigėjų, ilgametės pirminin 
Kės, Emilijos Jurkevičienės, 
nuopelnus ir uolų darbą, de 
šimtmečio proga išrinko ją Gar 
bės Pirmininke. Lietuvei pir 
mąjai atiteko tokios garbingos 
pareiios. Ponia E. Jurkevičie 
nė taip gi dalyvavo New tor 
ke švenčiant Pabaltijo Moterų 
Tarybai 15 metų sukaktuves. 
Ši organizacija, kaip žinoma, 
yra centrinė ir apima visų Jais 
vųjų pabaltiečių organizacijas 
pasauliniu mastu. Malonu, kad 
lietuvė moteris šioje organiza 
ei j oje vaidina svarbų vaidme 
nį. Nuoširdžiai galima palinKČ 
ti šiai organizacijai ir joje daly 
vaujančiai p. E. Jurkevičienei 
geriausios sėkmės.

Foto S. Babkaus.

Maironio giesmes
visi mokiniai giedojo, vedant 
p. Navikėnienei ir fonepicnu 
palydint R. Kličiui, kurj p 
Blauzdžiūnas piitsatė kaip nuo 
latinį mokyklų bendradarbį. 
Padainuota Lietuva brangi ir 
Kur bėga Šešupė, paskutinio 
maldingąjį posmą deklamuo 
jant J. Žukauskaitei, tolimai 
Maironio giminaitei.

Tėvų k-to pirm. J. Rama 
nauskui vadovaujant, 

buvo vaišės, 
visiems vaikams ir visiems, 
kas į mokslo metų užbaigtu 
ves atsilankė. Skanumynų tė 
vai paruošė tiek daug, kad jų 
dar ir liko.

N aujienos iš pasaulio sostinės
KOVODAMI TAUTĄ VĖL MATYSIME LAISVĄ!

Birželis — Lietuvos dramati 
nių įvykių ir pergyvenimų mė 
nuo: Sovietinė okupacija, vals 
tybės sužlugdymas, baisiosios 
trėmimų dienos ir visuotinis 

tautos sukilimas.
Visi šie faktai ir įvykiai, br 

vę prieš 22—21 metus Lietu 
voje, yra labai ryškūs, labai 
skaudūs tautos tragiškai išgy 
venti. Tie jvykia. ir išgyveni 
mai tegul dabar mus visus jun 
gia į vieningas demonstraci 
jas, nukreiptas prieš pikčiau 
siąjį Lietuvos priešą — Sovie 
tų Sąjungą, kuri yra atsakinga 
už Lietuvos valstybės sužlugo? 
mą, už lietuvių tautos piano 
tus ašarų ir nekalto kraujo ida 
nūs. Todėl visur ir visuomet 
laisvasis lietuvis turi k®4ti savo 
piotesto balsą prieš sovietine 
•priespaudą, prieš sovietinę L’t 
tuvos okupaciją.

Birželio mėnesių tragiškųjų 
įvykių grandinėje, pirmoje 
vietoje mes turime prisiminti 
ir įvertinti didžiąją ir ryškiau 
siąją prošvaistę — 1941 metų 
birželio 23 dienos visuotinį tau 
tos sukilimą, kuomet visa tau 
ta ne tik dvasia, bet ir ginklu 
rankose sukilo prieš raudoną 
sias pajėgas ir jas mušė lauk 
iš kiekvieno tėvynės kampu.

Visos šios kovos ir kančios 
buvo apvanikuotos didžiausiu 
laimėjimu — Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymu. Nors 
ir trumpam, bet nepriklauso 
mybė buvo iš naujo atkurta. 
įLaimėjo tautos pastangos ir 
pasišventimas.

Didieji ir ryžtingieji tautos 
žygiai juo toliau, juo didesn.ais 
ir negęstančiais švyturiais šian 
dien matomi. Tokiais švylu 
riais matome: 1831, 1863,
1918 — 1920 ir 1941 melų su 
kilimas, VLIKo, kaip organi 
zuotos tautos 1944 melų pra 
dėtuosius vieningos kovos žy

KAS NAUJA KANADOJE
M1NISTER1S P1RMININ 
KAS TARP NUOGALIŲ 
Min. pirm. J. Diefenbaker 

rinkiminės kovos metu Britų 
Kolumbijoje, kalbėdamas į lin 
kikus Trail vietovėje, staiga 
buvo apsuptas penkių visai 
nuogų moterų, kurios netikė 
tai prasiskverbė iki kaloėtojo. 
Policija šoko, nuogas moteris 
apdengė ir išvedė. Pasirodė, 
kad tai buvo „laisvės sūnų* 
sektos duchoborų moterys, ku 
rių vyrai padėti į kalėjimą uz 
teroristinius veiksmus, — tai 
jos apsinuoginimu pareikusi-os 
protestą prieš jų vyrų kalini 
mą...

Bendrai, mokslo metų už 
baigimas buvo gražus, įspūdin 
gas ir gražiai praėjo. Ypač gra 
žu buvo žiūrėti, kaip didelis 
vaikučių būrys, užpildė puse 
salės.

gius ir 1944—1951 metų par 
tizanų ryžtingąsias kovas, tau 
tos laisvei ir nepriklausomybei 
atkurti.

Minėdami ir apvaikščioda 
mi tuos visus Birželių įvykius, 
savo gausiuose susirinkimuose 
ir demonstracijose, siekdami 
Lietuvai laisvės:

1) iškeikime tautos ryžtin 
guosius prieš sovietinę pries 
paudą, sukilimus;

2) išryškinkime sc vietine* 
okupacijos žiauriuosius dar 
bus - tautos naikinimą, tautos 
teisių paneigimą, žmogaus tei 
šių ir paties žmogaus nuxerti 
nimą, ūkinį apiplėšimą, sočia 
linę nelygyoę ir klaikią komu 
nistinę indokrinaciją; dvasinį 
ir religinį persekiojimą ir rusi 
fikaciją;

priimamose rezoliucijose
3) prašykime laisvojo pa 

šaulio vyriausybes, kad jos re 
mtų Lietuvos nepriklauspmy 
bės atstatymą ir kieky iena ai 
veju reikalautų, kad Sovietu 
Sąjunga tuojau atsitrauktų iš 
Lietuvos teritorijos;

4) remkime JAV senat®rių 
ir kongresmanų rezoTucijas, 
kuriomis reikalaujama Lietu 
vai Laisvės darykime žygius, 
kad ir kitų kraštų parlamentai 
panašias rezoliucijas pravestų;

5) pasižadėkime visomis sa 
vo galionis — kova, darbu ir 
aukomis — padėti pavergtą 
jai tautai nusikratyti bolševik: 
nę priespaudą ir jai atgauti 
laisvę bei valstybės nepnklau 
somybę.
Vyriausioje Lietuvos Išlaisvin 
imo Komiteto
Pirmininkas dr. A. Trimakas, 
vicępirmininkas J. Audėnas, 

Sekret. J. Stiklorius.
Naujas Eltos ir Vliko adre 

sas: 33 West 42 Street, Room 
1830, New York 36, N. Y., 
USA, tel.: TA 4-6484.

KANADOS STREIKAI 
KOVO MĖNESI

Kovo mėnesį Kanadoje bu 
vo 40 streikų, kas, palyginus 
su vasario mėnesiu, 6 streikais 
mažiau. Šiuose 40-yja streikų 
dalyvavo 12,328 darbininkai, 
kurių streikai darbą sumažino 
142,770 darbo dienų. 19 strei 
kų buvo Ontario provincijoje, 
7 Britų Kolumbijoje, b Ųue 
beco, po 2 Nova Scotia ir Ai 
bertoje ir po 1 New Brunswi 
ck ir Saskatchewane.

— Kaip Sovietai pasivys 
Ameriką, jeigu jų gamyba ei 
na mažyn?

d.de
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Šnipai ir provokatoriai
PATYS IŠKYLA VIEŠUMON

Ar protinga ūkiškai skaldytis? Auklėjimo klausimais.
REIKŠMINGAS DE PAUL UNIVERSITETO PROFESO

Provokatoriai ir šnipai, ku 
rių, deja, neišvengia nė viena 
tauta, vis dėlto galų gale įsky 
la viešumon, nors jie dirba 
slaptai. Po pirmojo pasaulinio 
karo prof. Vaclovas Biržiška 
išaiškino, surinko ir išleido vi 
są „Judošių maišą“, kaip 
jis pavadino savo leidinį. Po 
antrojo pasaulinio karo tų „ju 
došių maišas“ išaugo į ,,judo 
šių vežimą“. Matyti „judesių 
derlius didelis. Geresnis, negu 
kukurūzų. Yra tikra, kad „ju 
došiai“ gausiau laistomi, negu 
kukurūzai ir todėl jų derlius 
nemažas.

Štai vienas jų išlindo iš mai 
šo, kaip yla. JAV lietuvių ko 
munistų oficiozas „Laisve" 
1962 m. gegužės mėnesio 29 
dienos Nr. 43, įdėjo šį prane 
Šimą:
„Žurnalistas A. Šalčius rašo 

iš Vilniaus
, Žurnalistas Almus Šalčius 

prisiuntė tokį atviruką: 
Vilnius, 
1962 m. gegužės 21 d.

Gerbiamieji!
Atskridau į Vilnių per 11 

valandų, bet į Povilo Rotoms 
kio laidotuves jau nebesuspė 
jau pribūti. Visi jo labai gaili 
si.

Sekmadienį ištekėjo Regi 
na Leonaitė - LeonaviuiūtSj, 
bet ir jos vestuvėse nebegalė 
jau dalyvauti — sužinojau per 
vėlai.

Čia darbe, planavimo be ga 
lo daug.

Viliuosi, jog savo pasibrtz 
tą uždavinį įvykdysiu. Šiaip js 
pūdžiai malonūs. Nepaprastai 
malonūs ir vaišingi Lietuvos 
žmonės 1

Laikykitės!
A. Šalčius”.

Taigi, Almus Šalčius, kaip 
matome, jau Lietuvoje tikisi 
„savo pasibrėžtą uždav-nj" 
įvykdyti. . .

Tam savo uždaviniui jis, bū 
damas Amerikoje, padarė ne 
maža žygių ir gerai buvo užsi 
maskavęs.

Almus Šalčius įsibrovė į 
„abejojimų nekeliančią“ kata 
likiškąją spaudą. Jis buvo Ei 
tos korespondentas Amerikcs 
žemyne. Jis Great Neck, N. 
Y., buvo atidaręs neva meno 
galeriją savo, Almaus, vardu. 
Meno galerijos pretekstu gale 
rijos „lankytojus” — šnipus 
ir padėjėjus tokiu būdu jis ga 
tėjo priimti ir su jais viešai kon 
feruoti, nesivaržydamas. ” as 
jo darbas, kaip šnipui dera, bu 
vo apgalvotai dirbamas: būda 
mas neva žurnalistu, jis įėjo į 

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKUS 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 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

redakcijas (be ko kita, dalyva 
vo „Tėviškės Žiburių” dešimt 
mečio sukaktuvių minėjime, 
kaip garbingas svečias bendra 
darbis...) ; kaip Eltos korės 
pondenlas, jis turėjo piiėjimą 
orie veiksnių; kaip meno gale 
rijos vedėjas, jis turėjo kontak 
tų su menininkais. Lankytojų 
kaukėmis prisidengusius, jis 
„galerijoje“ priiminėjo šnipus 
— ir gaudavo informacijų, ir 
duodavo „informacijas“.

Prisimename, kad Alinus 
Šalčius buvo vienas pirmųjų, 
„kultūrinio bendradarbiavi 
mo“ su Rusijos okupacija ske’ 
bėjas, atkaklus siūlytojas (per 
„Tėviškės Žiburius" ir „Dar 
bą“) ; paskutinius „žygius" pa 
daręs ■Washingtinne, įtaigod . 
mas Amerikos Jungtinių Vals 
tybių senatorius pripažinti Lie 
tuvos okupaciją ir atimti Lietu 
vos diplomatų likučiams teises. 
Provokacija tiek aiški ir tiek 
nachališka, kad susilaukė ūk 
tai tautiečių pasišlykštėjimo. 
Tačiau matyti, kad Alinus Šal 
čius, kaip jis pats sako, turėjo 
„pasibrėžtų uždavinių", juos ai 
liko, paskutiniu „žygiu * pasie 
kęs net Amerikos Jungtinių 
Valstybių senatorius. . .

Žinoma, kažin ko Ainius Sal 
čius nesužinojo, jeigu jis tu 
rėjo Maskvos uždavinius tiktai 
lietuvių tarpe, nes mūsų gyve 
nimas paprastas, jokių svarinu 
reikalų nesidaro, bet tiek, kiek 
liečia lietuvių išeiviją, A. Šal 
čius, žinoma, žinių surinko.

Šis faktas rodo, kaip reikia 
būti atsargiems su tokio tipo 
žmonėmis, žmonėmis, kurie iš 
krypsta ir tiesaus ir aiškaus ke 
lio ir pradeda kovą „už objek 
tyvumą“... Almus Šalčius bu 
vo vienas tų, kuris ypač karš 
tai stojo „už objektyvumą", 
atseit — Lietuvos gyvenimo 
vertinimą pagal Lietuvos cku 
panto direktyvas...

Rašančiam prsiimena įvy 
kiai prieš kelis metus. Almus 
Šalčius bandė įsibrauti ir į „Ne 
priklausomą Lietu vą", bet jo 
keli bandymai, nors tada ir ne 
žinant jo tikrų uždavinių bei 
siekių, susilaukė tinkamos re 
dakcijos, ir jam „nepatiko“ 
mūsų redakcija.
„nepatiko“ mūsų redakcija. 
Almus Šalčius šiandien jau oku 
puotoje Lietuvoje, jis ne pir 
masis ir, reikia spėti, ne pasku 
tinis. Prieš jį jau keli tokios 
pat rūšies išspruko iš „judošių 
maišo“, ir jie seniai jau Lietu 
voje.

Vis dėlto tai nemalonus fak 
tas. . . J. Kardelis.

Vargas mums gyvenan 
tiems svetur, kad žymią dalį 
mūsų gyvenimo yra gana ryš 
kiai užvaldę žmonės nepasuen 
gę, neprityrę, be tauraus cha 
rakterio ar svotiški iš parapiji 
nio akyračio neišeiną politikie 
riai. Dažnai, kokį tik darbą 
kas bepradėtų ar tai mūsų eko 
nomijoj, ar tai kultūrinėj, ar 
tai socialėj srityje, ar jie būtų 
bendrinės reikšmės, ar grynai 
vietinės, tai tuojau tų smulkių 
politikierių tiems užsimoji 
mams arba kokiems vykstan 
tiems darbams yra pastojamas 
kelias, sudaromi apsunkinimai, 
savotiškos kilpos ir trukdy 
mai. Visi tie politikieriai viens 
už kitą dedasi gudresni, visi 
jie veržlūs, visi gražbyliai. Vit 
nos savo ydos tik jie nemato, 
tai paviršutiniškumo, ar arti 
regiškumo bei snobizmo.

Imkime, kad ir paskutiniu 
dienų įvykį Toronte. Daug nu 
stebino pasirodžiusi Pranciško 
nų Prisikėlimo Parapijos žinio 
se (Nr. 19—298) paskelbta 
„nekalta“ žinutė, kad ketina 
mas prie Prisikėlimo parapijos 
steigti bankelį: „Parish Credit 
Union“. O vėliau jau „Tėviš 
kės Žiburiuose” tilpo praneši 
mai, kad jau steigiamas toks 
bankelis ir nurodomi kai ki. 
rie naivūs motyvai, kodėl stei 
giama.

Kaip yra žinoma, Toronte 
jau 10 metų pavyzdingai vei 
kia Lietuvių Namuose bend 
ras, lietuvių kredito koopeiu 
tyvas bankelis „Parama ' ir u. 
dėlėmis pastangomis gana sek 
mingai yra išplėtęs savo veik 
lą ir gerai patarnauja lietu 
viams bei lietuviškiems veika 
lams.

Mažoj lietuvių kolonijoj 
steigti antrą kredito koapeiaty 
vą yra visokeriopai n-raciona 
lu, nėapdaitu, yra skaidymas 
neskaitlingų lietuviškų jėgų, 
bei nekoperatiška. Ūkiškai 
imant, toks veiksmas, steigti 
vienos mažos parapijos ( 1 o 
ronte yra dvi lietuvių parapi 
jos) atskirą kredito koopera 
tyvą šalia jau veikiančio ir de 
dančio sunkias pastangas nlcs 
tis bendro tos lietuvių kotoni 
jos kredito kooperatyvo, visai 
nepateisinama. Tie bankeliai 
dus vienas nuo kito visai neto 
Ii, ir jų išsilaikymas patiems 
nariams ir visuomenei kaštuos 
beveik dvigubai daugiau, kaip 
kad vieno bankelio. Parapiji 
nio ir bendro lietuvių kredito 
kooperatyvų buvimas žymia 
neutralizuos patį kooperatinj 
tolerancijos ir vienybės auiucj: 
mo principą. Vienybėje tik ga 
lybė! — skelbia kooperacųus 
obalsis.

Jau dabar esantis kredito 
kooperatyvas „Parama * gra 
žiai užmezgė ryšius su pačiu 
jauniausiu lietuvių prieaugliu 
ir gražiai užimponavo tą jaun 
mą tapti „Paramos” nariais ir 
taupytojais ir rūpestingai sus 
rišti su vieninga lietuviška ūkis 
ka institucija. Du kooperaty 
vai šiuo atveju skaldys ir jau 
nimą. „Parama“ gražiai užs: 
rekomendavo ir svetimtaučių 
tarpe, tuom iškeldama gerą irc 
tuvių vardą, kaipo spaičiai au 
ganti ir kaipo vieninga vientisa 
etninės grupės kredito institu 
cija. „Paramos” nemažas juda 
rytas pelnas irgi skiriamas nau 
dingiems lietuvybės išlaikymo 
tikslams. Vieningai sukoncent 
ruotos ūkiškos jėgos, visuo

PADĖKOS
Jaučiu pareigą viešai pade 

koti Daktarui Jonui Šemogui 
už suteikimą man skubios pa 
galbos ir už stropų gydymą pa 
skutinėje mano kad ir pa'.vgui 
ti, nedidelėje nelaimėje, dir 
bant spaudos darbus, lai jau 
ne pirmas kartas, kada Dr. J. 
Šemogas man gelbsti. Ir Lie 
tuvoje, ir tremtyje, ir dabar 
Kanadoje Dr. T. Šemogas man 
nuoširdžiai padėjo ir sutvarkė 
sveikatą. Visada aš, kaip ir 
visi tautiečiai, kurie tiktai j ji 
kreipiasi, gavau iš Dr. j. Šerno 
go ne tiktai nuoširdų, diaugiš 
ką, visada galimai palankiau 
sį, bet ir didelio specialisto chi 
rurgo ir žinovo pagalbą ir pa 
tarnavimą. Už tai esu labai dė 
kingas.

J. Kardelis. 

met sėkmingiau gali tvarkytis 
ir tuom tiek geresniu patarna 
vimu pavieniams žmonėms, 
tiek ir daugiau gaunamu pelą■; 
gali prisidėti prie gerų lietu ."s 
kų darbų ir prie didesnio n»u 
ms rūpimo litauvybės išiaiky 
mo.

Net Kanados kapitalistiniai 
paskiri bankai (Imperial, Co 
merce ir kt ) paskutinių laiku 
susijungė, kad geriau laikytų 
si, o mes nykštukai ir nykštu 
kai ūkiškais resursais, stengia 
mės skaldytis ir atomintis įgid 
dėl to, kad atominis amžius 
bet tą atominį amžių sudarė 
mokslo žmonės, o ne poilttkie 
nai...).

Jeigu tie „parapijiečiai” va 
dovausis savo logika, tai jie tur 
būt stengsis įsteigti Toronte ir 
antras lietuvių kapines, šalia 
jau esamų. Valio broliai: skal 
dykim jaunimą, skaldykim spo 
rtininkus, skaldykim ūkiškas 
institucijas, skaldykim tikin 
čiuosius, skaldykim lietuvius į 
visokiausias savitarpy icovopn 
čias partijas; skaldyklai utimi 
rėlius ir jų amžino poilsi > v eio 
ves!..

Jeigu kas nepatenkintas jau 
pavyzdingai veikiančiu lietu 
tuvių bankelių Toronte „Pa 
rama”, tai čia visuomet yra 
kiekvieno valia ir net pareiga 
prisidėti, kad tie nepasitenki 
nimai būtų pašalinti. Tam jog 
ir yra kooperatyvas, žmonių 
susibūrimas, demokratiškas su 
sibūrimas. Čia visi mokiniai ir 
visi mokytojai; čia visi tvark 
dariai ir visi kartu tvarkantie 
ji. Tam ir yra demokratiški su 
sirinkimai ir demokratiniu bū 
du reikami tvarkomieji orgn 
nai. Jeigu kas kuom nepater. 
kintas, tai gali, turi teisę ir net 
jo pareiga yra kritikuoti, net 
negriauti pačią instituciją, ar 
ba nekirsti jos bujojinio šukos, 
arba nekirsti šakos, an* kurios 
patys sėdime.

Esam Kanados parlamento 
rinkimų įkarštyje. Matome, 
kaip šalys pjaunasi ir kritiKuo 
jasi, bet nė viena dėl to nesi 
ryžta panaikinti arba skaldyti 
parlamentą (išskyrus Ultra nt. 
cionalistus kvebekiečius ir kai 
kuriuos duchaborus...).

Visiškos tobulybės nėra nei 
žmonių charakteriuose, nei ju 
sudarytose institucijose. Kiai 
dų visur pasitaiko. Ir kai .uis 
ilgai trunka, kol tas klaidas 
Įstengiam panaikinti. Jo pavyz 
džiui ir „Paiamos“ susirinimuo 
se nuolat reiškiamas neoasiten 
kinimas vienu ar kitu veiksmu, 
o ypač dėl vieno kredito pa 
skirstymo komisijos naiio, dėl 
jo biurokratiškumo ir jo neob 
jektyvaus elgesio. Tačiau dėl 
to nario ar dėl kai kurių neto 
bulumų dar negriūna ir nėra 
griaunama visa institucija.

Atrodo, kad antro kredito 
kooperatyvo Toronte steigimo 
daugiausia ėmėsi tie žmonės, 
kurie nei pirštu neprisidėjo prie 
esamo bankelio steigimo, o no 
ri dabar patirtais vaisiais pikt 
naudoti, aiba tokių žmonių, 
kurie turėdami kišenėj tūkstan 
tį dolerių, dedasi galingiau 
siais, visa išmananti, geriausiai 
išauklėti, daugiausia apšviesti 
bei geriausi politikai. Steigi 
mas antro bankelio yia suriš 
tas su tuo nelaimingu politika 
vimu.

Tiesa politikavimas emigra 
cijoj, atrodo yra nepakeičia 
mas privalumas. Jį mes ir puo 
selėjam, jam ir daug laiko bei 
pinigų pašvenčiam. Politikuo 

'jam visi, lyg Kartais jokių ki 
tų, prasmingesnių ir mūsų pa 
jėgumui ir mūsų reikalavi 
mams atatinkamų uždavinių ne 
turėtumėme. Kartais atiodo, 
kad pilitikuojam tik todėl, kad 
tai lengviausias būdas pasirei 
kšti, iškilti virš vienos kolon 
jos ar bendros masės bei pa 
garsėti — bloga ar gera pras 
me. Bet politikuodami pamirš 
tam, kad politikavimas tai dar 
ne politika. Politika yia plati 
mokslo šaka ir ne per vieną 
dieną susidariusi. Ir tą moks 
lo šaką baigusių mes kaip tik 
pasigendame ypač mūsų poli 
tikos viršūnėse. Mažesnį ar di 
dėsnį mūsų visuomeninį gyve 
nimą yra užvaldę tie mėgėjai 
tie politikoj analitikai ar poli 
tikieriai, kaip kad pradžioje 
tokius apibrėžėme. Antro, ma 
žoj lietuvių kolonijoj, kredito 
kooperatyvo (tai iš viso pir

Sveikinimo žodis Dr. Urban 
H. Fleege, De Paul U-to pro 
fesoriaus Amerikos Lietuvių 
Montessori dr-jos vaikų auklė 
iimo priemonių parodos atida 
rymo metu Čikagos Jaunim./ 
Centre.

Leiskite šia proga pasveikin 
ti jus parodos rengėjus De 
Paul Universiteto vardu, ir 
perduoti jums linkėjimu-i Čika 
gos mokytojų vardu. Aš esu 
tikras, kad jei jie galėtų pama 
lyti šią priemonių parodą, jie 
visi būtų nustebinti taip, kaip 
ir aš esu šį vakarą čia atsiian 
kęs. Labai užtikrintai A. L. 
Montessori Dr-ja, prof. Ado 
mas Varnas, Marija Varnienė 
ir Domą Petrulytė užsitarnau 
ja širdingus sveikinimus ir pa 
gyrimą.

Be abejo Jums yra įdomu, 
kaip šio krašto mokytojas atsi 
neša j auklėjimo sistemą, atei 
nančią į Ameriką iš svetur. 
Kai kurie iš jūsų žinote, jog 
ne visi mokytojai suėję į kon 
taktą su montesoiine auklėji 
mo sistema iš karto į ją žiūri 
įtartinai. Šia proga aš norėčiau 
jums pareikšti, labai trumpai, 
kodėl aš asmeniškai esu laba' 
susidomėjęs šia auklėjimo sis 
tema vaikučiams.

Pirma, kadangi montesor 
nio auklėjimo filosofija alitir. 
ka mano pažiūras į tai, ką aš 
laikau pilnutine auklėjimo nio 
sofija, įžvelgiančią kiekviena 
me vaike žmogų tokį, kuriuo 
jis vėliau taps, net ir Platonas 
yra išsireiškęs, jog auklėjimo 
užduotis yra paruošimas zi.io 
gaus, ir antra, kad Mcntessoii 
pripažino dvasinę kokybę n 
tam tikrą likimą kiekvieno žmo 
gaus, tokiu būdu pastatydama 
religiją auklėjimo progiamos 
pagrinde. Tat pirmiausia aš ti 
kiu, jog ši auklėjimo sistema 
yra daugiausia išbaigta ir pilnu 
tinė, negu bet kuri kita auklėji 
mo filosofija, įskaitnt daugelį 
ir tų, kurios šiuo metu yra nau 
dojamįos Amerikos mokykloi 
se.

Antra, aš tikiu, kad Monte 
sson vaiko supratimas, ir puži 
nimas jo filosofijos, yra kur 
kas giliau įžvelgiantis, negu 
daugelio iš mūsų mokytojų bei 
auklėtojų. Ji suprato, kad vai 
kas myli tvarką, kad tvarka 
yra būtinas dalykas vaiko gy 

mas toks įvykis naujojoj išeivi 
joj) steigimas yra irgi tik tų 
politikierių, o ne ūkiškai gal 
vojančio lietuvio padaras. Tas 
taip pat yra nukrypimas nuo 
gražių lietuviškos „talkos“ 
pricipų. Neskaldikim ir ne 
darykim bent emigrac'joj „sil 
kės“ parapijietiškom. . . o de 
rinkim savo veiksmus daugiau 
reikalingiems visų lietuvių šie 
kiams, bei uždaviniams.

Kaškelis.

RIAUS PAREIŠKIMAS
venime, kad tvarka yra būuna 
sąlyga tolimesniam mokymui 
si, kad ji išlaisvina vaiką is są 
myšio, pasimetimo bei palaidu 
mo, kurios yra kliūtys jos vė 
lenėse studijose.

Trečia, kadangi Montesso 
n mokymo psichologija ir jos 
įžvelgimas į būdą, kuriuo va 
kas pats mokosi, mano supra 
timu, prašoka kitas psiclloto^i 
jos teorijas, kurios yra taiko 
mos mokymui. Jos susikaup* 
mas ties suteikimu progos va' 
kui įsigyti pasitikėjimą savi ni, 
pamilti darbą, surasti individu 
alų pasitenkinimą ir džiaugs 
mą, pajutimą atsiekime atlie 
kant įvairius užsiėmimus, visa 
tai man atrodo tampriai rišasi 
su plačiu ir giliu supratimu vai 
ko ir todėl, kaip auklėtojas, aš 
esu suinteresuotas ir labai su 
interesuotas, kad Montessori 
sąjūdis auklėjime plistų. To 
dėl nuoširdūs sveikinimai A. 
L. Montessori D-jai už pirma 
vimą šioje srityje per paskuti 
niuosius 12 metų Čikagoje.
GALŲ GALE MŪSŲ SOST

INĖS PAVADINIMĄ
Reginos Leonaitės (Leona 

vičiūtės) grįžimą j Vilnių pa 
minėjo viso paaulios spauda. 
Kai kurie prie žinios pridėjo 
savo komentarus. Lietums oku 
panto suktos tuo reikalu pane 
girikos. Kas tame kaltas, sun 
ku pašaliniam spręsti nežinant 
iš arčiau tų aplinkybių. Tik 
bendrai galima tvirtinti, kad 
prie to prisidėjo šių dienų šio 
je padangėje plintantis taip va 
dinamas „modernizmo" gyve 
nimas, kuris net ir vietiniams 
rimčiau ir sveikiau galvojan 
tiems darosi pabaisa, o ką be 
kalbėti nemačiusiam ir visa* 
kitose sąlygose augusiam.

Noriu pasidžiaugti, kad Šį 
įvykį skelbdama pasaulio spau 
da galų gale išmoko taisykiin 
gai užrašyti mūsų sostinės var 
dą. Vietoje anksčiau skelbiu 
surogatų, šį kart visur buvo už 
rašyta taisyklingai VILNIUS 
ir dar su priedu, kad tai yra 
Lietuvos sostinė: „the Licliua 
nian capital of Vilnius“. Vie 
ninteliai lenkai pasiliko užkie 
tėję prie savo anksty vesnio'o 
pakaitalo „Wilno", bet r lai 
prieraše jau neidrįso pakeisti, 
matyti buvo nepatogu eiti 
prieš kitų tautų pripažinimą ir 
teko patvirtinti, kad tas Wilno 
nėra koks tai „nasze miesto' 
bei „polskie miasto“, bet ide 
tuvos sostinė: užrašant „do Ii 
tewskiej stolicy“. Šis iš lenku 
pusės įvykis yra vienas iš rete 
nybių ir netikėtumų, pasitar 
navęs mūsų sostinės didesniam 
tikrumui kitataučių akyse, ko 
ir lenkai neišdiįso paneigti.

Tad R. Leonaitės įvykis iš 
nors dalinai jis save pateisi 
no, parodant pasauliui, kai 
Vilnius yra Lietuvos sostinė.

J. K-vas.

JUOKDARIAI...
EICHMANAS IR STALINAS

Kad žmonių likimas nevie 
nokis, visi gerai žinome. Bet 
vis dėlto. . . jeigu palygintu 
me Eichmano ir Stalino liki 
mą?!..

Eichmanas buvo nacis, o na 
ciai, kaip žinome, buvo bolse 
vikų - komunistų sąmokslinin 
kai ir bendradarbiai, ir kaip 
tiktai Stalinui su Hitleriu vado 
vaujant. Eichmanas buvo ap 
kaltintas šešių milionų žydų 
nužudymu. Už tai Izraelio teis 
mas Eichmaną nuteisė pnevar 
tos būdu mirti. Eichmanas 
1962 metų gegužės 31 dieną, 
11 vai. 58 minutės pakartas, 
jo kūnas sudegintas ir pelenai 
išbarstyti Viduržemio jūroje...

O Stalinas, Eichmano bind 
radarbis? Stalinas išžudė ne 6 
milionus, bet apie 30 miiionų 
žmonių! Kodėl jis numestas 
tiktai patvorin? Ar Stalino vie 
ta ne greta Eichmano? Jeigu 
Chruščiovas jį nuveitino, apkal 
tinęs komportijos suvažiavi 
me, tai kodėl neatidavė teis 
man jo daibų? Kodėl Chruš 
Čiovas, jeigu nuvertinimą pa 
darė rimtai, tai kodėl Jo dar 
bų neištiria, kodėl nenustato 
jo nužudytų žmonių skaičiau? 
tiksliau ? Kodėl jis, kaip koks

plepys, tiktai paplepėjo, bet 
nesiryžta nustatyti tikrų Stal> 
no veiklos faktų? Kodėl Stali 
no lavoną visdėlto laiko Kreiu 
liaus patvoryje? Ar ne vieta 
ir Stalino pelenams greta Eich 
mano? Ar ne prasminga butų 
prie šios didžiųjų ir baisiųjų 
kriminalistų gaujos prijungti 
ir Hitlerį su Mussoliniu? Gio 
ringas taip pat tiktų šion kom 
panijon ir papildytų kiimina 
listų „buketą". Visi jie vie 
na» už kitą geresni žmogzu 
džiai...

O dabar Chruščiovas save 
pastatė juokdario pozicijom 
Neva šoko skelbti teisybę, ne 
va Staliną nuvertino, bet susi 
daro įspūdis toks, kad Chruš 
čiovas tiek tiktai Staliną „nu 
vertino“, kad pats, atsirėmęs 
asilo koja į Stalino lavoną, le 
ngviau galėtų pasišokėti į bu 
deliškąjį jo sostą...

Tai yra ne rimto vy o, bet 
juokdario darbas. Istorija iš jo 
„nuvertinimo" ne tikiai pasi 
junks, bet negalės jo nepakal 
tinti sanaudiškumu ir aiškiu 
tiesos bijojimu. Stalino „nuver 
tinimas“, kokį padarė Chruš 
čiovas, aiškiai rodo, kad Chruš 
čiovas bailys.

Mandrapypkia.
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Amerikos ir Kusijos 
pagalba kitiems kraštams

zes ir tuo pačiu rizikuos pasida j 
ryti sovietų kariniais taikiniais 
galimo pasaulinio karo atvejo. ;

Toliau statistiniuose davi j 
niuose išvardinamos

8 valstybės ir kiek jos gavo 
iš amerikiečių paramos 

paskutiniais biudžetinis metais. 
Korėja už 254 miloinus dole 
rių, Nacionalinė Kinija už 207 
mil. dol., Italija už 137 mil. 
dol. (įskaitant „Jupitci“ rakė 
toms bazes), Turkija už 137 
mil. dolerių, Britanija už 132 
įmik dol. (įskaitant ,, I hor" 
raketoms bazes), Japonija uz 
115 mil. dol., Prancūzija uz 
114 mil. dol. ir Graikija už 113 
mil. dol.

Toliau paminima keilos vals 
lybės su didelėmis valstybinė 
mis pajamomis ir labai mažai 
.išleidžiančios kasiniams reika 
lams, tai — Norvegija, kuri pa 
skutimais biudžetiniais metais 
gaunanti iš amerikiečių 3b mil. 
dol., o išle:džianti savo kari 
niams reikalams tik 4 % Visų 
valstybės pajamų ir Danija gau 
nanti 48 mil. dol., o išleidžian 
ti kariniams reikalams tik 3% 
valstybinių pajamų ir Oland 
ja gaunanti 58 mil. dol. ir išlei 
džianti kariniame reikalams 5 
°/o visų valst. pajamų. Ameri 
kiečių sąjungininkai Europoje 
labai lėtai didina savo karinius 
biudžetus. Nuo 1950 metų lai? 
vųjų Europos valstybių kari 
niams reikalams išleidžiamos 
pinigų sumos, sudėjus kartu, 
pakilo nuo 8,8 bil. dol. per me 
tus ligi 14,5 bil. dolerių. G 
tuo tarpu per tą patį laiką J. 
A. V-bės patrigubino savo ka 

1 riniams reikalams išleidžia 
mas sumas t. y. JAV karinis 

1 biudžetas nuo 13 bilionų dole 
rių pakilo ligi 41 bil. dot. Pen 

■ tagono ekspertai numa.o ir to 
liau ateityje JAV-ms — sun 
kų kelią ir sunkią naštą — mi' 

1 žiniškas pinigų suma: amen 
I kiečių kariniams reikalams ir 

sąjungininkų paramai.
1 Nuo 1948 metų JAV-bės iš 
1 leido karinei ir kitokiai 55 p-' 
! šaulio valstybių paramai 32 
1 bil. dolerių.

Toliau trumpai paminėsime 
statistinus davinuis

apie sovietų ir sovietų bloko 
valstybių paramą

atsilikusiems pasaulio kraštams, 
kuri prasidėjo 1955 metais. 
Nuo to laiko raudonieji davė 
atsilikusiems laisvojo pasaulio 
kraštams pajamų už 3,8 bil. do 
lerių (amerikiečiai per tą pati 
laiką davė paramos toms pa 
čioms valstybėms už 5,7 bil. do 
lerių). Amerikiečių 1959 m. 
užsienio prekyba su 20 atsih

AMERIKIEČIŲ ir Sovietų . ;
Jungt. Amerikos Valstybių , 

biudžeto planuotojai ir karinė ■ 
vadovybė dažnai ginčijasi ir 
nesutinka, kiek pinigų reikia 
paskirti gynybos reikalams, 
bet jų nuomonės sutinka vie 
nu klausimu, tai, kad ameri 
kiečių sąjungininkai turėtų 
kirti daugiau pinigų savo gy 

.lybos reikalams.
Buvo paskelbti amerikiečių 

statistiniai duomenys, kurie bu 
vo laikomi paslaptyje visą de 
šimtmetį ir kurie parode kukio 
dydžio pagalbą gavo amerikie 
čių sąjungininkai laike pasku 
tinio dešimtmečio.

Kaip turtingo dėdės pornir 
tinis palikimo testamentas ta; 
sukėlė didelį nusistebėjimą, 
nes paiškėjo, kad kai kurios 
turtingesnės valstybės gavo 
daugiau paramos už ne taip 
turtingas valstybes ir kad tos 
valstybės skiria mažiau pinigų 
savo gynybos reikalams negu 
kad jos galėtų ar privalėtų pa 
skirti.

Pavyzdžiui Prancūzija
per paskutinį dešimtmetj gavo 
iš amerikiečių 4,3 bilionų dole 
rių, t. y. daugiau kaip dvigu 
bai negu kuris nors kitas ame 
rikiečių sąjungininkas. Amer 
kiečių vyriausiojo karinio šta 
bo Pentagono ekspertai paaiš 
kino, kad didelė dalis šių pini 
gų buvo išleista anksti 1950- 
tais melais, kada Prancūzija 
sunkiai vedė karą Indu-Kini 
joje. Pati Prancūzija aiškina, 
kad ji užtarnautai gauna ame 
rikiečių pagalbos „liūto dalį“, 
nes ji be to išleidžianti kari 
niams reikalams 8% visų save 
valstybės pajamų, tuo laiku 
kai1 patys amerikiečiai1 išlei 
džja kariniams reikalams tik 
10% visų valstybinių pajamų. 
Žinoma, Prancūzija nemini, 
kad didelė dalis šių pinigų yra 
išleidžiama karo vedimui Al 
žerijoje.

Po Prancūzijos segantis 
amerikiečių sąjungininkas ga 
vęs daugiausia pinigų per pas 
kutinę dekadą yra Italija, Kuri 
yra gavusi paramos už 1,8 bi 
liono dolerių ir kuri kariniams 
reikalams išleidžia tik apie 4 
% savo visų valstybės pajamų.

Paskutiniu laiku amerikie 
čiai savo sąjungininkams pa 
gailios politikoje įveda naujų 
pakeitimų ir didžioji amerikie 
čių pagalbos dalis teks netuitin 
giems kraštams, kurie išlaiko 
dideles ginkluotas jėgas arba 
turtingesniems Šiaurės Atlan 
to karinio pakto sąjungimn 
kams, kurie leis amerikiečiams 
įrengti vairuojamų raketų ba 

kusių ir paiamos re ralingų 
valstybių siekė 1,6 bi>. dol., 
duodant tiems kraštams palan 
kiausias kredtio sąlygas, o tai 
sudado lygiai dvigubai dau 
giau už sovietų bloką Ameri 
kiečių pasaulinės prekybos ir 
paramos klaidos ir trūkumai 
yra viešai pasaulio laisvoje sp 
audoje dažnai nagrinėjama ir 
svarstoma. Tačiau vaicariečių 
spauda „išknisa“ ir sovietų 
bloko teikiamos ekonominės 
pagalbos ir prekybos trūkumus 
bei klaidas.

Nors komunistų spauda gar 
šiai bliauna apie seseniai miki 
tos Chručiovo pažadėtą pasko 
lą už 250 mil. dol. Indonezijai 
ir Nikita pasididžiuodamas va 
žinėjšo Afganistano sostinės 
Kabulo naujai išgrįstomis gat 
vėmis, už sovietų paramos pi 
nigus, o taip pat giriamasi su 
tartimi su Kuba, prižandančia 
pirkti šiais metais 1 mil. tonų 
cukraus, kurį, sovietai, be abe 
jo, parduos kitur, tačiau so vie 
tų spauda nutyli apjie šiuos pa 
vyzdžius, bei faktus. Indontzi 
joje, komunistinė Rytų Vokie 
tija užbaigė cukraus fabriko 
statybą, vėliau net 2 metais ne 
gu buvo numatyta irtuojau po 
to atrasta, kad cukraus fabn 
ko mašinos yra per lengvos 
kad sutrintu Indonezijos cuk 
rines švendres...

Burmoje, Rangūne, sovietų 
pastatytas labai itaigingaa ir 
puikus viešbutis nesusilaukia va 
kariečių svečių ir stovi beveik 
tuščias, todėl, kad viešbutyje 
neįrengta ventiliacija ir pats 
viešbutis yra pertoli — 12 m v 
lių nuo miesto.

1958-tais metais rusai „iš 
vertė“ į pasaulinę rinką 18,000 
tonų cino, tikėdamiesi sukelt, 
chaosą kainose, tačiau Mala 
jams, Bolivijai ir Indonezijai 

i griežtai 
i kraštai 
i porto) 
s stabdė.

Kada
sovietų 4000 „džypų“,

o tai buvo kaipo dalis 100 mil. 
dolerių kredito, kurią sovietai 
buvo davę Indonezijai, lai pa 
aiškėjo, kad vieno rusiško 
„džypo“ kaina buvo 4000 dol 
ir kad Indonezija gali gauti 
šias mainas įš amerikiečių po 
3100 dol. arba iš japonų po 
2500 dol. kiekvieną. Be to, 
rusiškų mašinų rėmų sliidai 

tropiškų Indonezijos 
o padangos

užprotestavus (nes šie 
priklauso nuo cino eics 
sovietai šią schemą su

Indonezija nupirko iš

suskilo
karščių įtakoje, 
nusidėvėjo po 5000 mylių...

Rusiški DIESEL motorai 
parduoti Argentinai, išlaikė 
mažiau kaip trejus metus.

Brazilijos bendrovė užsisa 
kius gręžimo mašinas Lenkijo 
je, gavo tas mašinas labai pras 
tas ir beveik netinkamas vaito 
ti, tačiau lenkai nekieipė dė 
mesio į visus protestus.

Tai yra tik maža dalelė so

Žmogus visai Kanadai
„JOHN DIEFENBAKERSU GILIU ATSIDAVIMU 

TIKI J ASMENIŠKAS TEISES IR ŽMOGIŠKĄJĮ ORUMĄ”.

vietų gudrybių, machinacijų i 
klaidų, bet apie tai visai nemi 
nima sovietinėje spaudoje.

J. Skardis.
HAMILTONIEČIA1 

SEPTYNI
išrinkti į Krašto Tarybą; St. 
Bakšys, J. Mikšys, K. Baru 
nas, J. Kšivickis, L. Skripku 
tė, A. Liudžius ir J. Pleinys.

„ŠVIESOS” SAMBŪRIS 
SYDNĖJUJE.

„Mūsų Pastogė“ (17 nr.) 
būris turėjo trečią parengimą 
dr. V. Donielai, Sydnėjaus 
mieste gyvai veikia „Šviesos“ 
sambūris. Balandžio 28 d. sam 
kuris turėjo trečią parengimą 
Sydnėjuje — susirinkus apie 
100 dalyvių, dr. V. Domela 
skaitė paskatą ,. Lietu višk'sis 
mentalitetas“.

„SAVANORIAI“ STATYS 
TILTĄ PER URALĄ

Gegužės 16 d iš Vilniaus 
vėl išvyko statyti tilto per Ura 
lo upę naują komjaunuolių 
„savanorių“ grupė. Dabar 
komplektuojama jau ir kita, 
stambi jaunimo grupė — ir jos 
laukia darbai, sparčios staty 
bos tolimose Sovietuos srity 
se. E.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
17.
Ta naktis Barvaniui buvo tartum išbraukta iš gyveni no. 

Jos kaip ir nebuvo buvus. Lyg vakaras tiesiog susijungė su ry 
tu, be nakties. Vakare švietė saulė ir rytą švietė saulė. O nak 
tis — tartum akimirka.

Truputį niemo alkūnės ir jų oda jaute marškinių lietimą, 
keliai svaigo ir nelengvai, tingiai judėjo strėnos, kai Barvainis 
ėjo į darbą ligoninėn.

„Pasiutusi moteris ta bufetininkė... — galvojo Barvainis.
— Visą naktį nepaleido...“

Nė viena moteris jo sutikta pakeliui t ligoninę neprilygo 
oufeteninkei. Nė viena nepatraukė jo dėmesio. Truputį »vy 
ruodamas, jis žengė pro ligoninės duris. Ir sesuo Vassia j į suti 
kušį šypsniu pro truputį įžambias akis, nepasirodė tokia žavi, 
kaip vakar.

Asistentas Kalnėnas, pagavęs momentą, kada Barvainis 
puvo vienas, pasakė:

— Jūsų buto šeimininkė skambino ir klausė jūsų. Sako: 
„Daktaras Barvainis šiąnakt nepasirodė namie, ar jis sveikas?*'. 
Kadangi jūsų aš dar nebuvau matęs, tai nieko jai negalėjau 
atsakyti.

— Ačiū, kolega, aš šį reikalą tuojau sutvarkysiu. Ji ma 
nęs nematė, nes aš jai nepasirodžiau, — nuslėpė Barvainis nak 
ties įvykį.

Barvainiui tą dieną darbas vis dėlto gerai nesisekė. Jis 
jautė beveik skyrium visus raumenis, ir nugaros, ir juosmens, 
ir... Todėl tą dieną pasitaikiusią apendicito operaciją jis pa 
vedė Kalnėnui, pats tiktai šį tą patarinėjo, įspėjinėjo ir ko 
regavo.

Kalnėnas gi tvirta ranka valdė skalpelį, pincetus ir augio 
tribą, kurs jam kažkodėl labai patiko, kai Barvainis daugiau 
vartojo ligatūras. Operacija gerai pavyko. Šilgalis anesteza 
vo, o sesuo Vassia padavinėjo instrumentus.

Tvarstomąją medžiagą reikėjo taupyti visu įsakymo kie 
tumu. Eteris narkozui taip pat buvo išduodamas iki gramo 
tikslumo. Vaistų veik jokių. Nebent kas iš ligonių gaudavo 
kokių nors iš užsienių. Tie vaistai buvo parduodami augšta 
kaina, ir jų labai sunku buvo gauti.

Lietuvos vaistinės, kitados perpildytos visokiausiais vais 

tais, kokie tiktai pasaulyje pasirodydavo, nacionalizavus jas, 
liko tuščios, todėl daugelis jų didžiuosiuose miestuose buvo 
uždarytos, neva jungiant jas praktiškumo sumetimais. Bet ir 
sujungtos, jos buvo lygiai tuščios, kaip ir prieš sujungimą. 
Nes gi kai tuščią su tuščiu sujungia ir gaunamas tuščias. . .

Barvainis iš kolegų, gaunančių prieiti prie užsieninių me 
dicinos žurnalų girdėjo, kad užsieniuose chirurgija yra spar 
Čiai pažengusi ir pakeitusi gydymo metodus, bet Sovietai užsi 
darė geležine uždanga ir virė savo katile, ki ris tiek išseko, kad 
beliko tiktai tuštuma. Todėl ir neįmanoma tapo rimtesnė pa 
žanga. Viskas merdėjo stagnacijoje. Visur viešpatavo apati 
ja ir nesidomėjimas. Jeigu kas jau tiktai pajudėdavo, tuojau 
kildavo kalbos apie nematytą pažangą. Ir režimo pasigyri 
mams nebuvo nei ribų, nei galo. . .

Barvainis prisiminė, kaip net vokiečių okupacijos laikais, 
jau bolševikų nusiaubtoje Lietuvoje, vis dar buvo pakankamai 
vaistų ir pakankamai gydytojų pasiryžimo jieškoti, tirti, eiti 
pirmyn. Antroji gi rusų okupacija visiškai suniekino ir sūnyki 
no sveikatos sritį.

Gydytojai liko be iniciatyvos, be ryžto ir be pažangos. 
Tarytum viskas sustingo ir užšąlo. Įsiviešpatavo mirti nešan 
Čios sąlygos. Net gydytojų susirinkimai buvo nutraukti. Je' 
gu kviesdavo į susirinkimus, tai tiktai politinių pamokslų iŠkiau 
syti. Medicinos reikalams nebuvo nei laiko, nei vietos.

Barvainis pirmąją sovietinę okupaciją pergyveno studen 
tu būdamas. Jis pergyveno studentų organizacijų uždarymą 
ir komsomolo steigimą. Jis pergyveno studentų išvežimą į 
Sibirą — pirmuosius ešalonus, nebūtinai pačių judriausių ar 
pačių veikliausių. Atrodė, kad vežė, kas po ranka pakliuvo, ką 
spėjo pagauti. Birželio 14 dienos išvežimų siaubas ir dabar, 
prisiminus, Barvainiui per kūną nueina pagaugais.

Tuo tarpu jis, Vasario 16 kabinėjęs tautines vėliavas, ne 
tiktai išliko nepaliestas, bet, kaip studentų atstovas, buvo pa 
kviestas į pirmąjj sovietinės Lietuvos valdžios „susipažinimo 
su visuomene" balių buvusioje Kauno Karininkų Ramovėje. 
Tai buvo ne tiek įdomus, kiek skaudus „susipažinimas“. Bar 
vainis gavo vietą prie savo profesorių: Lašo, Pureno, Mažy 
lio, Žilinsko ir kt.

Barvainis ne tiek valgė ir gėrė, nors vodkos buvo ligi au 
sų, kiek stebėjo įvykį ir studento širdimi tai pergyveno.

Paleckis, neva kaip prezidentas, dirigavo šį orkestrą, ku 
name pirmu smuiku grojo Preikšas, Brašiškis ir rusų gene 

rolai.
Gal tragiškiausis momentas buvo, kai okupacijos patiiū 

bočiai iškėlė budelio Dzieržinskio „asmenį“. Visi sovielinin 
kai, žinoma, tuojau prapliupo aplodismentais. Barvainis ste 
bėjo, o kaip gi pasielgs jo profesoriai, kurie prie progos studen 
lams įtaigodavo tėvynės meilę?

Barvainio profesoriai nebūvi valdininkai, kurie težinojo 
tiktai savo mokslo pareigas, — jie buvo gyvi tautos ir Lietu 
vos valstybės žmonės. Jie nevengdavo su studentais pasikalbę 
ti, padiskutuoti įvairių klausinių, aptarti režimo sąlygas tautai 
ir mokslo reikalams. Jų tarpe buvo autoritetiniam — diktatu 
riniam režimui pritariančių, bet buvo ir aiškioje opozicijoje, 
ir daugiausia tokių, ir visi Tie nebijojo savo nuomonės pasaky 
ti, padiskutuoti, lodei Batvainis, kuris, būdamas Fraternitas 
Liluanica korporacijos nariu, gyvai domėjęsi tautos problemo 
mis, — dabar su dideliu įdomumu stebėjo, kaip gi mokytojai 
pasieilgs? Kaip jie laikysis, kai Lietuvą nusiaubė okupantas, 
kuris niekino ir naikino viską, kas tiktai vakar, gali sakyti, tik 
tai prieš kelis mėnesius, buvo įspūdingai ir įtikinamai įtaigo 
jama. Barvainis studentiška širdimi visa tai giliai išgyveno ir 
perjautė. Ir šiame „susipažinimo su visuomene“ baliuje jam bu 
vo labai įdomus profesorių laikysenos faktas.

Barvainis nenusivylė: profesoriai pasipiktino okupacijos 
tarnų keliama budeliui Dzeržinskiui pagarba ir nė vienas jų ne 
prisidėjo prie plojimo. Barvainis lengviau atsikvėpė ir jo pa 
garba mokytojams dar padidėjo.

Dabar, antros okupacijos metu, praėjus keliems metams 
ir pergyvenus įvairių rūšių ir įvairių laipsnių spaudimą, pastip 
rintą profesorių išvežimais į Sibirą, kalinimais ir kankinimais, 
kurių nežiūrint okupanto pastangų, vis dėlto nuslėpti nesiseka, 
— šie profesoriai ar patys parašo, ar greičiausia pasirašo jiems 
okupacijos tarnų parašytus straipsnius, kuriuose garbinama 
„šlovingoji partija“ ir garbinami visokį dzieržinskiai ir stali 
nai... Stalino kultas, diktatūros sąlygose, pralenkė visokj žiau 
rūmą. Stalino laikų didybei pavaizduoti milionai žmonių bu 
vo palaidoti prie sovietinių piramidžių statybos — Baltijos ir 
Baltosios jūros kanalo statybos, statant žvejybos bazes Arkti 
koje, „jūras“ Maskvoj ir kitas. Milionų aukų akivaizdoje, mi 
lionų enkavedistų teroio sąlygose, palaužiama asmens valia. . . 
Baisu! . .

Barvainis tą vakarą parėjo namo ir užmigo, kaip S^ko 
ma, „didvyrio miegu". . . Daugiau bus.
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Mosklo - Technikos naujienos
ALCHEMIKŲ SVAJONĖ IŠSIPILDĖ

JAUNUOLIS PAKRITIKAVO SUBRENDUS! 
AKADEMIKĄ

Bombarduojant švino ato 
mus, švedų mokslininkams pa 
vyko gauti aukso atomus. 
Kaip pareiškė prof. Papesae 
naujas metodas kol kas per 
daug brangtis pramoniniam pa 
naudojimui.

RADIO IMTUVAS - 
- LILIPUTAS

Viena Amerikos firma pa 
gamino miniatiūrinį radio im 
tuvą, kurį sudaro 6 mažytes si 
ličio tabletės. Šių tablečių nau 
dingas paviršius“ ne didesnis 
už apmušalams naudojamos 
vinies galvutę. Imtuve nėra 
nei lempų, nei tranzistorių, nei 
varžtų, nei kitų įprastiniu de 
taiių. Jis turi du derinimo myg 
tukus jr 5 cm dydžio garsiakal 
bį.

Norint suderinti imtuvą ku 
riai nors angai, tereikia pa 
keisti įtampą, kurią gauna vie
na iš 6 tablečių.

KOSMINIS VARIKLIS
Naują joninio variklio lipą 

sukūrė „H jus Ejkraft Co of 
Kalifornija“ Jo trauka tik ke 
Ii svarai, bet kosminėse sąiv 
gose jis galės varyti Kosminį 
laivą iki 3 mln. km grc;Čiu per 
dieną.

KAIP ATRODYS 2000-ŲJŲ
METŲ BIBLIOTEKA

Amerikiečių prof. Kemenis, 
nės skaičiavimo technikos pa 
pasakodamas apie šiandieni 
siekimus »r jos ateities perspėk 
tyvas Masačuseto Technologi 
nio instituto dėstytojams ir 
studentams, taip apibūdino 
2000-jų metų biblioteka.

2000 metų biblioteka turės 
apie 10 mln. knygų. Kiekvie 
nas šioje b’bliotekoje esančios 
knygos ar žurnalo puslapis bus 
užrašytas ant vieno kvadrati 
nio milimetro magnetinio din 
ko.

Tokia bialioteka galės ap 
tarnauti daugiau kaip 100 uni 
versitetų, kuriuose bus įreng 
tos skaityklos su daugybe skui 
tymo ekranų. Naudojimasis at 
eities biblioteka primins dabar 
tinį naudojimąsi telefonu. Pa 

kalus skaitytojui telefonu su 
rinkti reikalingą šifro numerį, 
ir jo ekrane pasirodys norimas 
skaityti straipsnis ar knygos 
puslapis. Skaitytojas, sėdėda 
mas priešais skaitymo ekraną 
visai kitame mieste, galės vers 
ti knygos puslapius, didinti ar 
ba mažinti matomą ekrane te 
klą, mygtuko paspaudimu „už 
sirašyti“ reikiamas cituotinas 
vietas: jos bus automatiškai fo 
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tografuojamos ir čia pat bus 
gaunamos jų elektrografinės 
kopijos.

GYVULIAI - ESKULAPAI
Sergantieji gyvuliai dažnai 

patys kreipiasi į žmogų pagal 
bos. Ir nors gydymas sukelia 
skausmus, jie būna ramiausi 
pacientai. Žymus laukinių žvė 
rių medžiotojas prancūzas Žo 
zeros Delmonas pasakoja, kaip 
sužeistas orangutanas ne liktai 
paklusniai leidosi gydomas, 
bet, savo storais pirš'ais pra 
plėtęs žaizdos kraštus, padėjo 
šeimininkui geriau ją isdezinfe 
kuoti. Šis orangutanas, vardu 
Dikas, jautė tikrą aistrą medi 
cinai. Jis atidžiai globodavo 
sergančias mažas beždžiones. 
Kartą Dikas gydė po mušty 
nių nukentėjusias berdžiones, 
nors ligoniai ir nelabai juo pa 
silikėjo. Dikas žaizdas vaiyda 
vo liežuviu ir šlapiais nešut 
medžio lapais, gydydavo jas 
purvu. Taip jis gydė ir savo 
danties votį, apdėjės visą žan 
dą moliu, o po trijų dienų 
pats ištraukė skaudamą dantį 
ir džiūgaudamas parodė jį šei 
mininkui.

Tai nebuvo mėgdžiojimą". 
Gamtoje galima rasti daug pa 
vyzdžių, kurie aiškiai lodo gy 
v ulių instinktą saugoti sveika 
tą-

Moldavijoje į upokšnį, gau 
šiai apaugusį šalavijais, nakti 
gonės metu subrisdavo seni ark 
liai. Žmonės greitai suprato, 
kad jie vandeniu gydo sąna 
rius, kuris upelyje buvo vii tęs 
tikru šalavijų ekstraktu Vieti 
niai gyventojai irgi ėmė šitaip 
gydyti reumatizmą. Dabar to 
je vietoje pastatyta sanatorija.

Gyvuliai žino, kokią naudą 
turi purvo vonios. Afrikoje 
buivolų banda dumble gydėsi 
nuo niežų. Gydomasis purvas 
išnaikino lervas, užkrečiančias 
žaizdas, ir nesveikos vietos vėl 
apaugo šeriais. Tačiau šie rezui 
tatai nepatenkino buivolų ir 
jie dar visą mėnesį tęsė gyd> 
mo kursą.

Yra nemaža legendų ir pa 
sakojimų apie tai, kad purvo 
ir mineraliniai šaltiniai bei jų 
gydomosios savybės buvo ap 
tikti gyvulių. Laukiniai ir na 
miniai gyvuliai žino, kad kai 
kurios žolės turi vidurių palei 
džiamąsias savybes. Visi esą 
me pastebėję, kad katės ir šu 
nys kartais virst ažoledžiais, 
bet nedaugelis žino, kad ir liū 
tai turi šį gelbstintį paprotį 
Jie moka surasti Afrikos dyku 
mose naudingą jiems žolę ir,

KULTŪRWB#K-RO^IKA
STASIUI SANTVARUI

Gegužės 27 d. Stasiui Sant 
varui sukako 60 melų amžiaus. 
Stasys Santvaras kelių specia 
lybių vyras, t dėl sunku butų 
pašaliniam įtaigoti, kokias dai 
bo — kūrybines — sukaktuves 
jis norėtų minėti, bet apie kul 
tūrininką visada maloniau la 
šyti, minint jo darbų nukaktu 
ves.

St. Santvaras poetas, dra 
maturgas, solistas dainininkas, 
operos libretų vertėjas bei ra 
šytojas ir žurnalistas public s 
tas. Galima tačiau sp'iti, kad 
Sukaktuvininkas daugiau dn 
ba, daugiau galvoju apie poe 
tinę kūrybą, nes ir jo šioms 
sukaktuvėms Lietuvių Enci 
klopedijos leidykla 'šleidžia ; > 
kūrybos rinkinį ,.Aukos tau 
rė“.

Kaip poetas, Si. Santvaras 
iešai pasiridė 1921 metais „Se 
kmojoje dienoje“, tat oūtą jau 
40 poetinės kūrybos metų su 
kaktis.

Kad St. Santvarai sukako 
60 metų, jis nieku dėtas. Bei 
kad jau 40 metų dirba kurvbi 
nį darbą, visai Kas kita, nes ta 
jo paties nuopelnas, jo darbo 
sukaktis. Giaži sukaktis.

Kaip solistas dainininkas Si. 
Santvaras dabar nesireiškia, 
bet jis tebėia gyvas ir veiklus 
žodžio baruose — ir poezijų 
je, ir publicisticoje, ir korespon 
davime, daugiausia tautininkų 
srovės spaudoje, kuriai jis vi 
są laiką simpatizuoja.

Stasys Santvaras darbiniu 
gas ir judriai veiklus ir suiaa 
kęs 60 metų amžiaus. Palinkę 
sime jam nesenti, išlaikvti žva 
luiną ir judrumą bei, kas ypač 
svarbu — kūrybingumą ilgiau 
sius metus!

PROF. A. MACEINA 
M1UNSTER1O

UNIVERSITETE
Nors prof. dr. A. Maceina 

seniai skaito paskaitas studen 
tams, tačiau tik sausio 27 u. 
turėjo viešą įžengiamąją pas 
kaitą su visomis ceremonijo 
mis.

Paskaitos tema buvo „Kris 
taus simbolio ptasmė Aleksand 
ro Bloko poezijoje“. Tema 
buvo nagrinėjama pagal A. 
Bloko poemą „Dvylika rau

reikalui esant, ją ėda.
Ir ne tik žinduoliai, netgi žu 

vys tiksliai jaučia, ką joms re; 
kia daryti, gydant savo ligas. 
“1 as pats medžiotojas Delmo 
nas pastebėjo, kad būi ai skra 
jojančių žuvelių iššoka iš van 
dens ne savo malonumui (jos 
rizikuoja būti žuvėdrų auka,. 
Jos dažnai serga odos liga, nuo 
kurios vietomis nukrinta žvy 
nai. Skaudamas vietas sveika 
kaitinti saulėje, todėl sergan 
čios žuvelės ir šokinėja saulėto 
mis dienomis. Labai gabūs chi 
rurgai paukščiai, kurie puikiai 
uždeda sau ant žaizdos trauk
lapius iš smulkių plunksnų o 
perkūno oželiai sugydo ir šulu 
žusius kojų kaulus, subintuoda
mi JUOS Snapu.

60 AMŽIAUS METŲ
donarmiečių žygiuoja Petrapi 
lio gatvėmis, keikdamiesi ir 
žudydami, ir kurių priekyje pa 
sirodo Krislus su rožių vainiku 
ant galvos. Prof. Maceina 
jungė „Dvylikos“ Kiistų su 
anksteniu Bloko simboliu Gra 
ztaja Ponia“ (prekrasnaja da 
ma), apie kurį buvo sutelkia 
visa Bloko jaunystės kuryb«.

1917 m. revoliucija Bi atą 
užklupo prislėgtoj nuotaikoj 
ir pažadinusi jame viltį, kad 
pasaulis gal dar bus galų gale 
perkeistas. Iš šios naujos vii 
ties ir gimusi „Dvylika“. „Gra 
žiosios Ponios“ vietą čia už 
ima Kristus. — Šis poeukis ro 
do, kad Blokas savo pasauiė 
jautoj nusigrįžo nuo kosmolo 
ginio prado ir nuo Kosmos per 
ėjo į Logos. Pasaulį jis ėmė 
pergyventi nebe kaip gamta, 
bet kaip istoriją, kuries vėlia 
vą neša nebe miglota „pašau 
lio siela“, bet Dievažmogis 
Kristus.
LIETUVIS ARGENTINOS 

PROFESORIUS
Lietuvis — Argentinos uni 

versiteto piofesorius. „Argen 
tinos L. B.“ žiniomis, lietuvis 
Hector Varneckas, chcmikas- 
-inžinierius, neseniai pakvies 
tas profesoriauti į Santa Fe 
universitetą Argentinoje.

DŽILAS
APIE KOMUNISTUS

Sovietų politinė sistema ne 
pakio — tvirtina savo naujoje 
knygoje M. Djilas. Gegužė- 25 
d. New Yorke išleistoje kny 
goję „Pasikalbėjimai su Stali 
nu“ autorius nurodo, Kad nu 
stalinimo procesas nėra pake: 
tęs sovietų politniės sistemos 
esmės. Jis dabar rašo: „Nelai 
mei, net ir dabar, po vadinamo 
nustalinimo, galima padaryti 
tokią pačią išvadą: privalo ko 
voti kiekvienas žmogus, kas 
tik nori gyventi ir išlikti gyvas 
pasaulyje, skirtingame nito 
Stalino sukurto, tačiau savo 
esme dar vis egzistuojančia 
me'. Tai galutinė išvada kny 
goję, kurios „dėka“ ios auto 
nūs nuteistas keliems metams 
kalėjimo bausme. Šioje knygo 
je Djilas atskleidžia Stalino 
vaizdą ir atpsakoja tris su jin. 
turėtus pasikalbėjimus.

Apie Stalino įpėdinius Dj.: 
las ką tik išėjuiosje knygoje pa 
stebi: „Jie tikrovėje tik tęsia 
Stalino darbus jr nors k'tokia 
me įrėminime tačiau įie dar 
bai pasižymi tokiomis pačio 
mis idėjomis, pavyzdžiais ir 
metodais, kurie dabar prikiša 
mi Stalinui. Iš viso, Djiias nuo 
mone, nustalinimo procesas 
buvo įvykdytas netinkamame 
operetiniame stiliuje. Toliau 
Djilas pabrėžia: „Kol komu 
nietų partija teoretiniu ir ypa 
tingai praktiniu požiūriu nesu 
gebės atsisakyti nuo Stalino ar 
stalinizmo esminių elementų 
(ideologinio vieningumo ir va 
dinamos monolitinės partijos
struktūros), tol tai bus blogas, 
bet ir patikimas ženklas, kad 
partija dar nepasitraukė iš Sta 
lino šešėlio“. E.

Margis Matulionis labai įdo 
miai ir, atrodo, visai teisingai 
pakrtikayo Dr. Nasvytj, užra 
šiusį Sibiro kankinės. B. Armo 
nienės atsiminimus, pavaJ.in 
tus „Palik ašaras Maskvoje“. 
Labai teisingos pastabos apie 
lietuvių vardų aineiikoninima. 
Galima suprasti ir anglų kai 
bos netobulumus, bet juos rei 
ketų dovanoti. Kas kita lietu 
viškumo išlaikomo reikalai. Čia 
Margis Matulionis teisia.

Tačiau Margis Matulionis 
vieno nepastebėjo, kad kny 
gai bandyta duoti literatūrinis 
veidas, kad iš tokios knygos 
reikalingas vienas tikslumas — 
duoti tikrų išgyvenimų vaiz 
dą. Taigi, Armonienės knygo 
je to nėra. Bet yra ištęsta kita 
Sibiro kankinės, Tautvaišienės 
knyga „Tautų kapinynas Sibi 
ro tundroje“, kurio vaizdų jo 
kia literatūra nepakeis, nors 
knygelė parašyta labai papras 
tai. Margiui Matulioniu, patar 
tina perskaityti H. Tautvaišie 
nės knyga ir padaryti palygini 
mą.

KAS TURI ŽURNALŲ?
Skubiai reikalingi Jungtinė 

se Amerikos Valstybėse ėję 
lietuvių studentų (anksčiau va 
Gintų moksleiviais) žurnalai: 
„Moksleivis“, „Giedra“ (abu 
leisti Amerikos lietuvių Rymo 
Katalikų moksleivių susi’deni 
jimo), „Studentų Žodis“ (leis 
tas Amerikos lietuvių katalikų 
studentų ir profesionalų sąjįn 
gos), „Jaunimo Sapnai“ ir 
„Moksleivių Keliai“ (abu leis 
ii Amerikos lietuvių moksle! 
vių susivienijimo).

Jei kas turėtų ir norėtų pa 
skolinti moksliniam darbui pa 
naudoti, prašoma siųsti šiuo ad 
resu: Pasaulio Lietuviu Archy 
vas, 2655 West 69th Str., Chi 
cago 29, III. Panaudo us, tuo, 
bus grąžinti, jei lydraštyje ne 
bus parašyta, kad tie žurnalai 
dovanojami Pasaulio Lietuvių 
Archyvui. Suprantama, Archy 
vo vadovybė būtų labai dėkin 
ga, jei tie žurnalai liktų įslai 
goję ir tarnautų mokslo reika 
ianis. Archyvas mielai priima 
ir pavienius numerius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Maldaknygė vaikams DIE 

VO VAIKAS. Paruošė Ku,< 

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viskasis 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 žemes 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, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
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 Rašto bus 

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

Spring Valley, Ill., USA.

Jonas Gutauskas, S. T. D., 
Pade. D. Išleido „Žiburių“ b- 
ve Toronte, Ont. 1962 m. Ad 
resas: 941 Dundas Street W„ 
Toronto 3, Ont. Canada. Kai 
na $ 1.85. Viršelis ir iliustr ici 
jos dail. T. Valiaus.

Ši maldaknygė pritaikjta 
vietos sąlygoms, kurios ieng 
vai patraukia jaunimą, o tai 
prasideda vaiko amžiuje, — t > 
del ši maldaknygė, tokia, kaip 
angliškos ar prancūziškos, 3c 
vo forma nesiskiria nuu kito 
mis kalbomis vaikams siciri, 
mų maldaknygių, o turiniu vis 
dėlto ji yra lietuviška.

Maldaknygė gausiai liūsti jo 
ta daugelio spalvų iliu.4racijc 
mis — ir vienaspalvėmis u 
daugiaspalvėmis. Dail. 1. Va 
liūs šiomis iliustracijomis tai 
ko į vaiko psichologiją, jo su 
gebėjimą galvoti ir jaust, pa 
šaulį: jos paprastos ir aiškios, 
kaip ir tekstai, kuriuos paruo 
šė Kun. Dr. J. Gutauskas. Mal 
daknyge gerai pritaikyta vai 
karos. Bet ja gali naudoti-. ir 
jaunimas. Juk maldos papras 
tume ir glūdi didžioji -.alia. O 
maldaknygės forma jaunimui 
sudarys įspūdį, kad jų lietuvi? 
koji maldaknygė nieku nėui 
skirna nuo kitataučių maldak 
nj giy-

Žodinis tekstas taip pat at 
spausdinaas juodai ir raud < 
nai, kaip ir kitakalbėse inaldaK 
nygėse.

Todėl šis leidinys tikrai pa 
sitarnauja lietuviškam jauni 
rnui ir sudaro jam formalias 
galimybes laikytis lietuviškoje 
bendruomenėje ir lietuviškoje 
dvasioje. Leidinys ir forma 
kultūringos išvaizdos, gero sko 
nio, koks žymi dail. T. Va 
liaus visus darbus.

MAUREEN FORRESTER, 
tarptautiškai žinoma Kanados 
dainininkė - konralto, Gluck’o 
operoj „Orpheus and Eurydi 
ce” dalyvaus rolėj Orpheus ge 
gūžės 28 — birželio 2 dd. i o 
ronte O’Keefe centro patalpų 
se, dalyvaujant Kanados nacio 
natinio baleto nariams, Kana 
dos opera Cornp. choiui u lo 
ronto simfonijos orkestrui su 
O’Keefe cenfiro orkestru, va 
dovaujant Goldschmidt.

Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
29.

MARGARITA
Su juo broliauti būtų man sunku, 
Vos pamatau tik išraišką jo klaikią, 

į Aš tučtuojau ramybės netenku,
t Jam, rodos, parašyta ant kaktos

Kad jis nėra mylėjęs niekados 
Ir pilnas paniekos tūžmingos. 
Su savo mylimu draugu 
Taip lengva man alsuoti, taip smagu! 
Bet žybtelia jo žvilgsnis paslaptingas— 
Ir aš jaučiuosi lyg sustingus.

FAUSTAS
Širdele, vyk šalin blogas mintis!

MARGARITA
Pagieža jo — man papjūtis.
Kai tik prieina jis, — iškart 
Man lyg ir svetimas daraisi tu, 
Maldos nepajėgiu ištart, 
Aitru širdy, ir protas kvaišta...
Ar tau nebūna, Henrikai, tas pat?

FAUSTAS
Nemėgsta tu charakaerio jo keisto.

MARGARITA
Man laikas eit. S

FAUSTAS

Nejaugi negausiu niekuomet 
Ramiai priglusti prie tavos krūtines 
Ir tau išlieti meilės bekraštmės?

MARGARITA
Kad as viena miegočiau kambary, — 
Palikčiau neužšautą durų šovą. 
Bet netolies — mamytės lova;
O motina — tokia budri...
Jei mudu ji užkluptų iš netyčių, 
Nieku būdu aš to neišlaikyčiau!

FAUSTAS
Dėl šito nesirūpink! Štai lašai:
Įpilk jų kad ir labai mažai 
Prieš vakarienę į puodelį jos — 
Ir ją sapnai saldžiausi užliūliuos.

MARGARITA
Aš spirtis negaliu, kai tu prašai...
Juose nuodų nėra, brangusis?

FAUSTAS
Argi 

Tau būčiau jų pasiūlęs, angelyt?
MARGARITA

Tave regėdama, jaučiuosi tavo vergė 
Ir, rodosi by ką sutikčiau padaryt. 
Aš dėl tavęs nepabijojau nieko, 
Tad ko gi dar man būkštauti belicKa?

Išeina 
MEFISTOFELIS

įeidamas
Kur tavo pienburnė?

FAUSTAS
Tu vėl mane »cket?

MEFISTOFELIS
Taip, daktare, klausiausi, kam smagiai 
Ji tau j galvą katekizmą kalė.
Mergiotė, regis, šovė ne pro šalį!
Jos visos dievobaimingus jausmus 
Be galo vertina, nes tikisi, 
Jog dievobaimingas jaunikis 
Ateityje bus vyras paklusnus.

FAUSTAS
Nejaugi tu, išgama, nesupranti, 
Kad jos angeliška siela 
Išganingiausio vien tikėjimo pilna, 
Kad ji — tokia švari, skaisti, 
Jog gailisi bičiulio savo mielo, 
Kuriam, gal būt, skirta kankynė amžina?

MEFISTOFELIS
Kai kavalierius — pernelyg aistringas. 
Jį mulkinti kur kas lengviau yra.

FAUSTAS
Ugnies ir purvo mišiny siaubim .i

MEFISTOFELIS
O fizionomiste ji gera!
Sumojo tučtuojau iš mano minos, 
Kad su tokiais kaip aš, juokaut baisu. 
Nes, jeigu ir ne demonas esu, 
Tai bent jau piktas genijus. Vadinas, 

naktį. . .
FAUSTAS

Ko šaipaisi iš merginos?
MEFISTOFELIS

Kaip nesidžiaugti man savu triūsai

PRIE ŠULINIO
Gretchen su Lizchen su ąsočiais

LIZCHEN
Tu nieko negirdėjai apie Barbę?

GRETCHEN
Ne. Aš perdėm namudėj užimta.

LIZCHEN
O man Sibilė porino šį tą. . . 
Praganė pliuškė tvaskė savo garbę! 
Prisipuikavo!

GRETCHEN
Kaip tai? 

LIZCHEN
Net kalbėt k>ktu! 

Dabar ji sėda ne viena prie stalo — 
Ji valgo geria visados už du.

GRETCHEN
Ak!..

LIZCHEN
Taip ir reik! Priėjo liepto galą. 

O kaip ji plakėsi prie savojo draugužio. 
Kaip šoko, linksminos ir Ūžė! 
Visur norėjo būt pirma, 
Ėst pyragaičius, maukti vyną 
Lyg pasiturinti dama, 
Visur gražuolę ji vaidino, 
Bučiavo, glostė, paikino vaikiną 
Ir ėmė dovanas iš jo nerausdama. 
Žodžiu, puikybėn va kaip pasikėlė — 
Ir liko pagaliau. . . be vainikėlio!

GRETCHEN 
Vaigšelė!

Bus daugiau.
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Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų ka pinynas Sibiro Tundroje.

STATOME ŽUVIES PERD IRB1MO ĮMONĘ 
(RYBOZAVOD)

Mums atvykus, Trofimovs 
ko saloje dabar jau buvo «u 
telkta apie 2500 žmonių: apie 
1000 lietuvių, 35 Lietuvos žy 
dai (didesnė dalis Lietuvos 
žydų, plaukusių mūsų Karavr. 
nu, buvo nuvežti į Bykovą), 
buvo dar 800 suomių, anks 
Čiau atvežtų iš Leningrado apy 
linkės kolchozų ir šiek dek ja 
kutų žvejybos kolchozui.

Šiame krašte ilgai galvoti 
bei jausmams pasiduoti nelei 
džiama. „Maskva nepaiso aša 
rų“ 
kalbant. Įsakinėjo skubėti, 
dėdami, 
rą maistą. Čia išdalino maisto 
davinį visam mėnesiui, baltų 
sausainių, sviesto, mėsos, cuk 
raus, vaikams po truputėlį džio 
vintų vynuogių; žadėjo duoti 
žuvies, muilo. Produktai buvo 
iš Amerikos, juos pardavinėjo 
už pinigus arba davė kreditan, 
alskaitant skolą iš būsimo už 
darbio. Tokių produktų Altu 
jaus krašte nei sovehozuose, 
nei miškų darbovietėse negaa 
davome. Atrodė, kad čia ne 
badausime — vaikai ir palie 
gusieji atgaus jėgas. Valgėme 
ir laikinai pamiršome, kad pri 
valome taupyti, nes tai, ką ga 
vome, buvo skirta visam mene 
siui; užmiršome, kad esame 
Arktyje.

Laukėme, kaip buvome 
įpratinti Altajuje, susirinkimų 
su ilgiausiomis prakalbomis, 
grasinimais ir pamokymais 
kaip reikia dirbti ir ko iš mūsų 
reikalauja darbininkų valsty 
bėš vyriausybė. Bet mes dar 
nematėme nei vieno viršinin 
ko. Direktorius tik kartą pasi 
rodė didesniame moterų būrv 
je, trumpai prašneko, griežta' 
pareikalavo iškrauti laivus p- 
įsakė iš lentų statyti sau pašto 
ges. Besiklausant tos jo kai 
bos, šiaurys atpūtė tiršto ir 
limpančio sniego. Direktorius, 
apysenis vyras, nors vilkėjo ge 
rais kaliniais, atsukęs pūgai nu 
garą sušuko:

„Kovokite, jei kas nenori 
kovoti, tas temiršta!*

Taip šūktelėjęs, direktorius nu 
ėjo.

senu

savo

dažnai girdėdavome 
ža 

užbaigus kelionę, ge

TROFIMOVSK1J
Bet kaip kovos mūsų 

kai, vaikai ir visi tie, kurie tik 
vasarinius drabužius teturėjo’' 
Kirvių ir pjūklų aiškiai buvo 
permaža. Greit pasirodė darbu 
vedėjai ir klausinėjo, ai Kas iš 
atvykusiųjų neatsiveže 
kirvių bei pjūklų.

Vilkome iš laivų lemas Į sa 
lą, statėme pastoges be kirviu 
ir be vinių.

Mūsų pastogėje susitelkė 40 
asmenų: 7 vyrai, keli jaur _o 
liai, 8 vaikai (nuo 10 mėn. iki 
10 metų amžiaus) ir būrys mo 
terų. Laimingi buvo tie, kurie 
turėjo daugiau aprangos. Ant 
žemės klojame lentas guolia 
ms. Ilga ir šviesi diena baigėsi. 
Sugulėme naujoje vietoje ly 
lūs, kaip po pagirių, kiekvie 
nas su savo mintimis. Kaiku 
rios moterys guldamos sunkiai 
atsiduso. Motinos dar ilga' 
klostė ir šildė savo vaikus.

Po trumpo poilsio varovai 
mus žadino j darbą. Mes sun 
kiai kėlėmės iš sniegu ii smėliu 
suneštų gultų.

Mums paaiškino, kad darbą 
pradedant, bus iškeliama rau 
dona vėliava, o pasibaigus, bus 
nuleidžiama (tatai kiekvienas 
turįs gerai atsiminti), Kad 

dirbsime 12 valančių.
Po darbo bus pardavinėjama 
duona vienai dienai. Bet kol 
bus įrengta duonai kepei kios 
ms, vietoje duonos gausime 
miltų, kiti produktai bus davi 
nėjami pagal kortelę visam 
mėnesiui iš karto. Pap Idomas 
davinys sunkų darbą dirbar 
tiems žmonėms buvo mažas ir 
nevertingas.

Suskirstė mus į brigadas pa 
gal darbo rūšis: prie statybos, 
laivų iškrovimo, samanų rinki 
mo ir paruošimo, vandens pri 
statymo, kuro, — vandens iš 
plautų medžių rinkimo. Kadan 
gi visų brigadų darbas buvo 
susietas su medžiagų ir suiikcs 
nių daiktų vežiojimu, tat brigą 
dos buvo aprūpintos rogėmis. 
Paprastai

j roges įsikinkydavome po 
porą žmonių,

bet kartais reikėdavo antr-. 
tiek ir net daugiau įsikinkyti.

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687

>o»r»Aiy

|VESTUVĖS-SUKAKTUV.ĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

MK7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACH INE.

WINDSOR, Ont
IX LIETUVIŲ DIENA WINDSORE

NIAGAROS PUSIASALIS

Šiais metais Lietuvių Diena 
yra rengiama Windsorc. Ją 
ruošti yra pavesta K. L. B-nes 
Windsoro Apylinkės V-bai 
kuri turi šventei ruošti sudariu 
si komitetą.

Paruošiamieji darbai vyksta 
pilnu tempu. Jau išnuomota 
salės baliui ir koncertui. Ypač 
puiki salė yra gauta koncertui, 
tai naujoji W'ndso-ro auditori 
ja, per kurios langus kitoj pu 
sėj upės matomas Detroitas.

Lietuvių katalikų pa.naldo 
ms yra gauta St. Clair giažt, 
erdvi bažnyčia. Pamaldon.i? 
rūpinasi Windsoro naujas kie 
bonas kun. V. Kaleckae.

Šios Lietuvių Dienos proga 
yia organizuojama meno paro 
da, kuri įvyks meno galerijo 
je. Menininkai suinteresuok 
parodoje dalyvauti, kreipiasi t 
p. T. Valių Toronte. Šalia me 
no kūrinių yra ruošiama ir tau 
todailės paroda. Taip pat šio» 
šventės metu Windsoie įvyks 
sporto varžybos, tai finalinės 
lauko teniso ir futbolo runkty 
nės, kurioms jau yra parūpin 
tos aikštės.

Jau beliko tik 3 mėnesiai 
iki Labor Dienos savaitgalio, 
t. y. iki rugsėjo 1—3 dd., ku 
rių metu ir vyks Lietučių Die 
na Windsore, lad jau pats I i 
kas pradėti ruoštis šion šven 
ten.

Norintieji pasirūpinti nakvy 
nėmis iš anksto, kreipiasi se 
kanču adresu: Robertas Pui 
da, 459 Church Ave. Wind* 
or, Ont. Tel. CL 48753. Gali 
ma užsisakyti nakvynes pas 
privačius asmenis; bus surašs 
tos nakvynės pas Windsor^ ir 
Detroito lietuvius, arba užsisa 
kyti moteliuos ir viešbučiuos. 
Esame rezervavę lietuviškus 
motelius ir užsakysime viešbu 
čius, jei ats.’-as pageidaujančių 
iš anksto. K

Visais kitais reikalais, susi 
jusiais su Lietuvių Diena, p ra 
šom kreptis sekančiu adresu. 
E. Butavičienė, 1249 Elsmere 
Ave. Wndsor, Ont. Tai yr.i m 
formacijos, raštinės ir Eenuiuo 
menės Apylinkės Valdybos ai! 
resas.

IX Lietuvių Dienos Kom-tas.

MAIRONIO
Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę.

Maironis.

i Niagaros! pusiasalio lietu 
viai visu uolumu ruošiasi minė 
ti didžiojo mūsų tautos atgimi 
mo Dainiaus šimto metų jo gi 
mimo sukaktį. Jei Maironis 
anais lietuvių didžio nutautėji 
mo laikais savo dainomis pajė 
gė išjudinti lietuvišką jaunimą 
ir sukurti Jaunąją Lietuvą, ta 
pati dvasia tebesiveržia ir šian 
dien iŠ jo dainų, taip veikalin 
ga mūsų dienų jaunimui, iš 
blaškytam Lietuvos atžalynui.

Lietuvių kalbos apleidimas 
yra lygus motinos Tėvynės m' 
rimui. Mokėti lietuvių kalbą 
yra garbės ir sąžinės reikalas; 
Juk mes visi turime dorinę pa 
reigą mylėti Tėvynę, tad turi 
me mylėti ir jos kaibą, jos dai 
nas, jos meną. Tautos dvasia 
orivalo būti visada gyva, lieps 
nojanti, kaip ji buvo Daukan 
te, Valančiuje, Basanavič 
Kudirkoje ir Maironyje. |i«

MINĖJIMAS
stojo kaip karžygiai į kovą už 
tautos egzistenciją. Maironis 
tiesiog aistringai brangino lietu 
višką žodį, kovodamas už jo 
teises.

Maironis savo jautriomis ei 
temis ragina bianginti lietuvis 
ką žodį, puoselėta lietu’išką 
žodį, puoselėti lietuvišką dai 
ną. Jaunoji lietuvių karta te-' 
mokina iš didžioji musų dai

VAIKŲ KONGRESAS
Birželio 30 d., šeštadieny, 

Niagara Falls, įvyksta Kana 
dos lietuvių vaikų kongresas 
Norintieji dalyvauti kongrese 
privalo užsirašyti kaip galima 
gieičiau. Galėtų pasirodyti mu 
zika, daina ir šokiais. Rašyti 
šiuo adresu: Rev. B. Mikalaus 
kas, 75 Rolls Ave., St. Catha 
rines, Ont.

Vaiku amžius nuo 6 iki 14 
metų. Tikimasi virš aštuonių 
šimtų žmonių kongrese. Tai 
bus lietuvių vaikų diena, ku 
rios nei vienas neprivalėtų 
praleisti.

SUDBURY, Ont

I A. NORKELIŪNAS
- • •® Commissioner of the Superior Court of Montreal
ft MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
& ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
& 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
g Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. g

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

Visus darbus atlikinėjome pri 
mityviškiausiu būdu, dideliu 
žmonių skaičiumi, ypatinga mc 
terimis. Rogėmis veždu' mic 
rąstus, statybos medžiagą. su 
žvejotą žuvį, druską, surinktus 
kurui medžius, ledą, pagamii. 
tas statines it kitus sunkius 
daiktus. Rogėmis tempdavo 
me ligonius ir mirusius.

Arkties vasaros meru visas 
sunkenybes nešiodavome neš 
tuvais ant nugaros arba pečių. 
Tuo metu tundra bei upės pa 
kraščių klampus smėlis buvo 
neišvažiuojami. Visą čia išgy 
ventą penkmetį aš nemačiau 
riedančio vežimo.

Brigadininkai buvo palinkti 
iš vergų. Jie pranešdavo, ko 
kius darbus teks dirbti; kite 
kių pareigų neturėjo. Darbų 
vedėjus iš laisvųjų žmonių mes 
Čia vadindavome varovais, nes 
ju įsakymais turėdavome į dar

■bbbessbbssbbsbsbbssess 
bą išeiti. Darbų vedėjai su au 
gštąja virš jų administracija bu 
vo partijos žmonės. Jie su ve 
gaiš galėjo elgtis, kaip patui 
kami. Visi administracijai pr 
klausantieji laisvieji žmonės 
vartodavo vienodą jiems įpras 
tą posakį:

„Varyk į darbą“.
Visi jie be išimties su vergais 
buvo grubūs. Jei kartais dar 
bo metu kuris nors iš veigų at 
sisėsdavo atsikvėpti ir jei tuo 
melu pro šalį einančioms admi 
nistratorių žmonoms atrodyaa 
vo, kad vergai nepakankamai 
dirba, gitdėdaome tokias iš nie 
ko nedirbančiųjų raudonųjų 
„damų“ grubias pastabas: 
„Dirbkite greičiau ir netingi 
niaukite!“ Raštinės darbų padė 
jėjai buvo anksčiau alvcžtiej. 
suomiai, jų dalį vėliau išvežė 
žvejybai.

Bus daugiau.

MŪSŲ KRONIKA
— St. A. Krivickai ir A. M. 

Juozapavičiai pradėjo dviejų 
savaičių atostogas. Jas pralei 
savo vasarnamiuose prie Ere 
nhc River upes, l’etuviškožj • 
vasarvietėje..

— J. Šimkus ir A. Sinkevi 
Čius, buvę Sudburio gyventi 
jai, iš Toronto, aplankė savo 
draugus ir pažįstamus. Svečia 
vosi Čia visą Viktorijos dienos 
savaitgalį.

— Lietuvaitė iš Suvalkų ui 
kampio apie rugpjūčio mene 
šio pabaigą atvyksta į Sudburį

kviečiama vieno tautiečio ve 
dybų reikalu. Keletas iau yra 
atvykę anksčiau ir džiaugiasi 
lamingomis vedybomis

— Vincas Juška, 5 metus 
saugiai išdirbęs „Abitibi“ miš 
ku darbovietėje, ir apdovauo 
tas pažymėjimu „Cartiiicate 
of Safety“, savo sezonines 
atostogas praleido SuUburyje, 
gegužės 28 d. vėl išvyko Į miš 
ką. Vincas vienas iš pirmųjų 
įsijungė į lietuviškos 'aunimo 
stovyklos organizacinį reikaj 
lą, paskirdamas piniginę auką. 
Sėkmės miškų glūdumoje.

WELLAND, Ont
CLEVELAND© VYRŲ 

OKTETAS J WELLANDA
MAUREEN FORRESTER...

Atkelta iš 4-to pusi.

SIUNTINIAI LIETUVON 
per 

Kaufman’s Woollens &Textiles
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

'Į Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems X
a garantuotai skubiausiai ir a

urmo kainomis
R (30—40% žemiau rinkos kainų) X

Importuojame iš Anglijos ®
J geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.

I
 kostiumams ir suknelėms. X
Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. X 

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. X 
Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. ®
CH.KAUFMANAS |

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėtas. ©

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.

I L“

$ DO 6-6941
BELLAZZI- LAMY, INC

1 7682 Champlain Blvd. LaSalle. ©
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 

insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Birželio m. 23 d. į Jonines 
Wellande atvažiuoja ir duos 
koncertą Clevelando Vyrų Ok 
tetas, vadovaujamas R Babic 
ko. Oktetas yra padaręs daug 
išvykų po Amerikos lietuvių 
kolonijas ir visur turėjęs dide 
lį pasisekimą.

Šalia Okteto programoje da 
lyvauja Detroito Tautinių Šo 
kių Grupė, vad. G. Gubienės. 
Ši grupė gražaus išeivijos j<ni 
nimo duos progos žiūrovui pa 
sigėrėti mūjų tėvų palikimu— 
tautiniu šokiu.

Abu meniniai vienetai Ka 
nadoje pasirodo pirmą kartą 
h yra verti pamatyti.

Reng.
LIETUVAIT£ą—LEKTORĖ 

Sydnėjaus universitete, pa 
kviesta Daiva Labutytė.

Remk „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

I
 Įvairūs | 
DRAUDIMAI
Facys Zižys Į

Įstaigos VI 2-1427. §
Namų LA 3-1084. ?

Forrester, kaip daimninkės 
karjera prasidėjo dar mokyk 
loj. Ji buvo įtikinta savo bro 
tio kareivio pradėti imti pame 
kas 1948 m. Tėvas skotas, sta 
liūs, motina mirė1. Maureen au 
go Montrealy, 15 metų prade 
jo uždarbiauti. Ji mokėjo už sa 
vo pamokas iš savo kuklaus už 
darbio ir jos pirmasis svarbus 
koncertas vyko Moatreaiy 
1953 m. YWCA globojamas. 
Nuo šito oficialaus pasirodv 
mo, Maureen Forrester kaip 
solistė dainininkė pasirodė 14 
Europos valstybių, dainavo 
Brahmso Alto Rapsodiją Rue 
rto Rico 1960 m. Casals fesii 
valy, padarė labai sėkmingą ke 
lionę po Rusiją 1961 m. Ji dai 
navo kartu su New Yorko fil 
harmonija 23 kartus, su Bedy 
no filharmonija, su Amsteyda 
mo Concertgebouw, su Kara 
hška filharmonija, su BBC sun 
fonijos orkestru, su Liverpu 
lio, Bornemouth ir Oslo sim 
fonijų orkestrais, su Lamoreux 
orkestru Paryžiuje, ir buvo pir 
maujanti muzikos festivaliuose 
Vankuvery ir Edinburge. Pa 
kely į savo triumfą, jr Šmoko 
7 kalbas. Lotynų ir hebrajų 
kalbas išmoko giedodama baž 
nyčiose ir sinagogose kaip cho 
riste. „Normali ir natūrali“ be 
jokio ypatingo temperamento, 
tai gal būtų ir geriausia jos cha 
rakterislika, jį yra ištekėjusi už 
Eugene Kash, Ottawos tilhai 
monijos dirigento, yra mot.na 
keturių mažų vaikų. (CS>

M. MACIUKAS

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

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

A «
111

- į j
• 1

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAlhC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
H;” 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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lietuviui veikia visur

REIKĖTŲ PASKUBĖTI
Balandžio pradžioje iš spau 

dos išėjo H. Tautvaišienės ua 
lis atsiminimų >s tremtinių gy 
venimo Sibire, pavadinta „Tau 
tų kapinynas Sibiio tundroje". 
Sis dokumentas ir kaltinama 
sis aktas turi 135 puslapius. 
Kaina $1.25 centai.

Lietuvių spauda: 
gaą*’, 
va“, 
ir kiti laikraščiai 
tos knygutės pasirodymą įver 
tino. Viena jos dalis siūlo nū 
tinai išleisti anglų kalba, dė: 
jos svarbumo, kita dalis siūlo 
papildžius, daugiau medžiagos 
surinkus iš tremtinių gyveni 
mo Sibiro ir Arktikos tundro 
se, padaryt’ negirdėtą komu 
jnistų žiaurumo dokumentalį 
filmą. Šį žiaurų dokumentą iš 
leido Amerikos Lietuvių So 
cialdemokratų s-gos Literatu 
ros fondas. Toronto lietuvių 
kolonija tos knygutės gavo 20C 
egzempliorių. Lietuviai š> doku 
mentą noriai perka Tikrai ga 
limas daiktas, kad netrukus buo 
išparduota. Kada pasirodys 
antroji jos laida, sunku paša 
kyti, o tuo tarpu galima ją įsi 
gyti Toronte šiose įstaigose: 
J. Beržinsko dovanų ir suveni 
rų krautuvėj; pas Augustiną 
Kuolą Lietuvių namų bibnote 
k oje, penktadienių vakarais. 
Abiejų lietuvių parapijų knygy 
nuošė; J. Simanavičiaus dova 
nų krautuvėje kaslieną; J. No 
vog (Literatūros F. ndo ats 
tovas), 87 Windermere Avė., 
Toronto 3, Ont. Iš provincijos 
prašantiems ir atsiuntusiems 
pinigus ar Money oiderį, kny 
gos siunčiamos paštu. „1 autų 
Kapinynas Sibiro Tundroje“ 
(35 puslapyje spaustuvės paaa 
ryta adreso klaida. Ten paša 
kyta 37, o turi būti 87 
mere Avė.

Pas čia paminėtus 
jus, dar galima gauti 
ros Fondo anksčiau išeistų nm 
tų knygų; Vasario 16-tosios ak 
to signataro, prof. Stepono 
Kairio I-mas tomas atsimini 
mų, apie tautinį lietuvių tau 
tos sąmonėjimą. Kaina $5.f0.

Knygnešių „karaliaus" Jur 
gio „Bieliako", Bielinio sū 
naus, Kip. Bielinio atsiminimi 
spie spaudos draudimo laikus 
ir kova už lietuviškai «pausdin 
tą žodį su rusų caro žandarais. 
Kaina $6.00. K. Bielinio ir ant 
ras tomas „Penktieji metai", 
atsiminimai apie penktųjų me 
tų revoliuciją Lietuvoje. Kaina 
$6.00. Tai labai vertingus kny 
gos. Patartina jas įsigyti.

„Drau 
„Nepriklausoma Lietu 

.Naujienos“, „Keleivis" 
objek.yviai

J JAUNIMO STOVYKLĄ, 
kurią ruošia Toronto ateitimi! 
kai liepos 7—22 dd. Vvasago 
je, registracija jau piauėta 
Priimami berniukai ir mergai 
tęs nuo 12 metų amžiaus. Mo 
kestis už 15 dienų — $25. Jei 
iš tos pačios šeimos stovyklau 
ja 2 vaikai, mokestis už abu $ 
40. 3 vaikai — $45. Nepasilu 
rintieji bus dalinai ar visiškai 
nuo mokesčio atleisti. Į stovyk 
lą užsirašyti galima: Toronte 
— Prisikėlimo p-jos raštinėje. 
32 Rushholme Park Civs., te 
let. LE 3-0621, Hamikone— 
pas J. Pleinj, 
Avė. S., telef. 
A. Mikšienę, 
Rd., telef. LI 
ros trikampio 
gali užsirašyti 
nabą, 75 Rolls 
harines.

Winder

platinto 
Literatu

J. Novog, 
Literatūro* Fondo Atstovas.

118 Fairleigh 
LI 7-2028 ar 
120 Dunsmure 
9-2366, Niage 
stovyklautojai 

pas Tėvą Bar 
Ave., 3t. Cat 

Smulkesnių informs 
Cijų bus duota šiame laikrašty 
je birželio mėn.

APRAŠANT „PARAMOS” 
VEIKLĄ

(N. L. nr. 20) buvo atspaus 
dinti ka kurie netikslumai, bū 
tent: 1962 m. sausio 1 d. bvvo 
jau 1957 naria- ne su $373,471 
indėliais, $51,914 depozitų ir 
$1,051,914 apyvartos, bet $ 
373,471 šėrų sąskaiton 
lių, $1,051,914 depozitų 
lių, kas sudaro indėlių 
roję sumoje $1,425,385.

PER SAVO AŠTUONERIŲ 
METŲ VEIKLĄ, 

kūrėjų-savanorių s-gos Toron 
to skyrius Vokietijoje 
kusiems laisvės kovų iii 'ali 
dams yra pasiuntęs $1,272.70. 
Vietos skyriaus narių šaipai u 
leista $275, kultūrinėms orga 
nizacijoms duota $212, Cent 
ro valdybai, L. Karo Inv. s- 
gai, vienam invalidui k.-sava 
noriui, grįžusiam iš Sibiro j Lie 
tuvą ir mūsų tautai nusipelniu 
šių veteranų paramai išleista 
$242. Kitiems smulkiems 
kalams, jų tarpe vėliavai 
gyti, išleista $340.

Per tą patį laiką turėta 
jamų: iš nario mokesčio $170, 
parengimų $1,474 ir įvairių 
kų $ 1,217.

BUV. MAŽEIKIŲ 
GIMNAZIJOS

1944 m. laida ruošia mokyto 
jų ir mokinių suvažiavimą. 
Kviečiami dalyvauti ii visi kili 
anksčiau lankę ar baigę šią gim 
naziją. Suvažiavimas įvyks š. 
m. birželio mėn. 16 d. Hamil 
tone, Ont., Canada, Au&ros 
Vartų parap, salėje. Vui norm 
tieji dalyvauti prašomi nedel 
siant registrauotis šiuo adresu: 
R. Pakalniškytė - Bakevičie 
nė, 23 Henritt Ave., Toronto 
3, Ont. Canada. Tel. LE 4- 
0192.

nide 
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bend
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Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barrister*, Selidtor*, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ol.ce WA 4-9501 
Rea. BE 3-0978

Rengėjai.
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.

A. E. M c K AG U E, Q. C.
1 Barrister and Solicitor 

Advokatą* ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4 1J«5.
1008 Northern Ontario Bldg.

Anglija.
EUROPOS LIETUVIŲ 

JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo nuo 1 iki 8 dienos 
Lietuvių Sodyboje prie Lon 
dono ruošiamas Europos lietu 
vių jaunimo suvažiavimas, į 
kurį kviečiami iš visų Europe..' 
kraštų jaunuoliai ir jaunuolės 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus.

Suvažiavimo programoje nu 
matoma: rytais — pranešimai 
ir paskaitos, kurie užimu maž 
daug po 1 vai. laiko, ii diskusi 
jos jaunimą dominančiais klau 
Simais; popiet — sportas ir iŠ 
kylos, o vakarais — pramogos 
ir pasilinksminimai.

Suvažiavimo dalyviai vienos 
savaitės laikotarpyje gaus ne 
mokamai pilną vasarotojo ap 
rūpinimą (kambarį ir maistą), 
bet kelionės išlaidas kiekvienas 
turės apsimokėti patys. Rengė 
jai prašo Europos Lietuvių B- 
nių Valdybas pagal galimybes 
prisidėti padengti kelionės iš 
laidas savo bendruomenių na 
riams.

Teiraujantis ir prašant pa 
reikimo blankų, kreiptis į DB 
LS Valdybą, 1, Landbroke 
Gardens, London, W. 11.

LONDONO LIETUVIŲ 
CHORAS,

vadovaujamas chorvedžio V. 
Mamaičio, Kurį sudaro maž 
daug 40 choristų, milžinišką 
reikšmę turi Londono letuviš 
kai bendruomenei. Tai sunk i 
net įsivaizduoti.

Kiekvieną sekmadienį šis 
choras pamaldų metu gieda 
mūsų lietuviškoje bažnyčioje, 
o tautinių švenčių ir nrnejimų 
progomis jungia apie save vi 
sus, dainomis ir giemėmis kel 
damas nuotaiką. Pastaruoju 
metu chorui net teko Luti Ne 
priklausomybės šventės rengė 
ju, jau nekalbant apie atlieka 
mąsias programas. Be m, teko 
dalyvauti ir tarptautiniuos’ 
buvimuose — „Pabėgėlių me 
tų“ koncerte Royal Albert 
Hall, tų pačių metų užbaigos 
koncerte Salisbury, Wiltshire, 
i autos šventės minėjime Lietu 
vių Sodyboje. Visiems tiems 
pasirengimams reikėjo laiko, 
darbo, čia chorvedys ir choris 
tai aukojosi lietuvybei ir jos 
išlaikymui.

Dabar Londono lietuvių cho 
ras yra pasirengęs įdainuoti ko 
liolika gramafono 
lietuviškomis danomis. 
manymas yra susijęs 
tikromis išlaidomis.

Norėtųsi pasiūlyti 
Britanijos lietuviškosios bend 
ruomenės lietuviams, kad pa 
gerbdami mūsų lietuviškų cho 
rų darbą ir kartu turėdami lie 
tuvškų plokštelių lobyną, įsigy 
tų busimąsias plokšteles, b 
anksto jas užsisakydami. Be 
to, būtų labai gražu, jei as. 
rastų bent keiolika mecenatų, 
pasiryžusių prisidėti prie plo 
kštelių išleidimo.

Argentina.
LIETUVOS GATVĖS 

ATIDARYMAS
Rosario lietuvių kolonija 

gyveno nepaprastą šventę. Bu 
reliai lietuvių rinkosi prie nau 
jos lietuvių gatvės „Avenida 
Lituania“, su nekantrumu lauk 
darni oficialaus gatvės „pakr; 
kštijimo" naujuoju vardu. Pa 
sirodžius miesto savivaldybės 
sekr. J. Hipolito, prasidėjo iš 

’ kilmingas aktas. Suskambėjc 
Argentinos ir Lietuvos him 
nai, paskui kun. J. Jančius pa 
šventino naują užrašą. Jautrų 
žodį ta proga tarė p. Z. Jukne

plokštelių
Šis su 

su tam

Didž.

iš

vičius, Radio valandėles direk 
torius, kuris nušvietė Rosario 
lietuvių kolonijos nueitą kelia 
bei naujos gatvės reikšmę. Žo 
dį tarė miesto sekretorius Juan 
Hipolito ir kun. J. Margis. Ei 
zė Palaikytė, pasipuošusi tauti 
niais rūbais, įteikė miesto sek 
retoriui J. Hipolito gyvų gėlių 
puokštę.

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
CENTRAS

Dr. J. Basanavičiaus varde 
Argentinos Lietuvių Centras 
paskelbė apyskaitą už ISęl 
metus. Šiuo metu Centrus turi 
456 aktyvius narius. Metinis 
centro balansas siekia 1.471. 
184,51 Arg. pezų (18 pez. ly 
gu 1 dol.), o metinis pelnas 
—per 178.000 A. pezų. Per 
1961 metus centra kultūriniai 
parengimai davė per 26.000 
A. pezų gryno pelno. Šiuo me 
tu centro vadovybę suuaro. 
ALC pirm. K. Deveikis-P'pų 
ras, vicepirm. — A. Rupiena^, 
sekr. J. Ziberka. Metiniame su 
sirinkime nutarta pagyvuib ku! 
tūrinę veikią, kiek pasigęsta 
jaunimo talkos.

LIETUVIAI GYDYTOJAI 
BERISSE

Argentinoje, Berisso mieste 
(vad. „lietuvių sostinėje) jau 
įsikūrė keli lietuviai gydytojai. 
Pirmutinis įsikūręs — Dr. Gru 
ce, baigęs universitetą La Pla 
toje. Tą patį universitetą baigė 
ir kitas Berisso gydytojas — 
Dr. P. Leipus. Abu jauni gy 
dytojai yra sukūrę lietuviškas 
šeimas. Dr. Zubauskaitė turi 
dantų kabinetą. La Platos uni 
versitelą yra baigusios dvi lie 
tuvaitės — V. Bukauskaitė, 
jau profesoriaujanti tame pa 
čiame universitete ir chemijos 
mokslų d-rė Rakūnaitė.

LIETUVIAI „LIBERACION
EUROįPA” veikloje
Kiekvieno mėnesio antrą ir 

ketvirtą penkiadienius, 19.30 
vai., vyksta „Liberacion Eure 
pea“ (Pavergtų Europos tau 
tų Išlaisvinimo) atstovų sus 
rinkima.i Salta 1241. Buenos 
Aires.

Eiliniame posėdyje 9. 3 
62. dalyvavo ukrainietis kny g 
vedis Miguel Rūbinei,, veng 
ras kapitonas Juan Nemcesek, 
rumunas Dr. Mile Leiter, slo 
vakas Dr. Estanislao Mečiai, 
azerbaidžanietis Muša Yusu 
pov, kazokas T, Maschula, kio 
atas majoras Jose Broisič, a. 
menas A. Sirouyan ir p. Mor 
kus.

Kiekvieną pirmadienį Ra 
dio Anlartida duoda „L. E.“, 
pranešimus tarp 21:25 — 21. 
30 vai.

Viso „L. E.“ priklauso 17 
bendro priešo pavergtų tautų 
atstovai. Pereitų metų pabrigo 
je atspausta 114 psl. ataskaiti 
nis leidinys.

„Liberacion Europea" nuta 
rimų sekretorium žymimas 
Antanas Balčiūnas.

DAUG LIETUVIŲ 
PENSININKŲ

Argentinos lietuvių sostinė 
je, Berisso mieste, jau yra po 
ra 
ir

inž.

Šimtų lietuvių, kurie po 30 
daugiau metų darbo, lape

lOfOOOCOOOOOOO

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis ir patriotines.

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

Skaityk Nepriklaus. Lietuvą.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

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

Kasos valandos:
dieno* matu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dienų, 

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
sssewwwsumsatssssmt r**Į

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

PABALTIJO LENGVOSIOS ATLETIKOS RUNGTYNĖS
Vilniuje baigėsi netikėta Lietu 
vos sportininkų pergale, nuga 
hnt stiprius estus ir latvius 299 
:281:253. Bendrai, mūsiškiai 
laimėjo 14-ką pirmųjų vietų, 
estai — 12 ir latviai 10. iš ge 
resnių pasekmių reiktų atžyinė 
ti Šuolį su kartimi, kur nugale 
toju išėjo E. Stačiokas (4,2G 
m) prieš J. Mozūrą, Lietuvis 
rekordininką ir 10.000 m begi 
mą, kurį taip pat laimėjo lie *u 
vis K. Orentas nauju Lietu 
vos rekordu — 30 min. •»,! 
sek. Atrodo, kad ir J. Pipy n 
pasveiko po pereitų metų ilges 
nės ligos, laimėdamas 1,5 km 
bėgimą 3 min. 48,2 sek. laiku. 
Vienu žodžiu, gražus pabaidė 
čių bendradarbiavimas piadė 
tas dar nepriklausomybes lai 
kais, toliau vystomas ir kitose 
sporto šakose. Čia vėl reiktų 

dviiačių 
Ryga — 
jau pasie 
iš kurios 
į Piarnų 

miestą. Po šešių etapų pirma 
vo Estija, prieš Lietuvą ir Lat 
viją, o individualiai kol kas ge 
riausiai važiuoja estas. Kon.an 
diniai pirmauja Pygoe ASK 
prieš Žalgirį.

Įdomiausia, kad Lietuvos 
komandoj nematyti kolonisto 
Zlotnikov’o. Atrodo, kad jis 
kaip ir lengvaatletis Rus.no\ 'as 
greičiausiai persikėlė gyveni- 
pas kitą pavergtą tautą, nes 
pav. Rusinov’as, paballiečių 
lengvosios atletikos rungtynė 
se, jau startavo už Latviją. 
Tuo tarpu vilniškis Sportas 
apie jį rašo, kaip Latvijos ir 
Lietuvos 100 m bėgimo rekor 
dininką. Kokiu būdu tas pats 
asmuo gali būti dviejų tautu 
meisteriu — težinoma yra tik 
Vilniaus Sportui, kadangi tarp 
tautinė lengvosios atletikos s- 
ga, tokių rekordų nepripažin 
tų, o pats sportininkas būtų dis 
kvalifuotas. Tuo tarpu ,, I evy 
nės Balsas“ dažnai Šio sk. ve 
dėjui daro užmetimus — girdi 
Lietuvos sportas šiandien yra 
žinomas beveik visoje Europo 
je, lietuviai laimi tarptautinius 
susitikimus ir tt. ir tt. Taip, lie 
tuviai ir nepriklausomybės lai 
kais laimėdavę tarptautinius 
susitikimus ir jų pergalės buvo 
įrašomos Lietuvai, kai tuo tar 
pu šiandieninės rungtynės, lie 
tuvių laimėjimai, eina SSSR 
sąskaiton, taigi ir toks Rusino 
v‘as vakar bėgo už Lietuvą, 
šiandien už Latviją, po m ie 
šio gal jis bus Estijos n.e'ste 
ris. Juk ta pati „plačioji tevy 
nė“ ir tas pats Kremliaus aruo 
das.

O štai ir dar vienas pa\yz

išskirti pravedamas 
lenktynes Vilnius — 
Talinas. Sportininkai 
kė Latvijos sostinę, 
jie toliau važiavo

pensininkais (jubilados). Di 
džiuma jų dirbo fizinį daibą 
gyvulių skerdyklose, net jų 
daugumo vaikai jau pasi-ke 
laisvų profesijų specialybių; 
gydytojai, technikai, mokyto 
jos bei augštą mokslą einan 
tis jaunimas.

— D-rė Danutė Ginterytė, 
Nukelta į 7-tą psl.

dys — Aldona Pipynienė, da 
lyvavusi naujame Rostocko 
(rytų Vokietijoj) plaukimo 
baseine šuoliuose į vandenį. Be 
jos, čia dar buvo vokiečiai, 
švedai, austrai ir rusai. Ir kas 
pasirodė? Rungtynėse ji neda 
lyvavo kaip lietuvaite, Lietu 
vos atstovė, bet tik kaip SSS 
R! Apie ją rašė Austrijos ii 
vokiečių spauda ir joje ji pa 
žymėta lik kaip rusė ir SS-gos 
atstovė. Mūsiškė geriau pasi 
rodė' už ruses, užimdama po 
penkių pirmų vokiečių, šeštą 
vietą.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Stalo teniso rungtynėse 

Kaunas nugalėjo Leningradą 
19:2.

— Biržuose pravestas begi 
mas aplink Radvilų piliakalnį. 
500 m laimėjo jauti" Gaobužy 
te, 1000 m moterims — 
kaitė ir 3000 m vyrams 
lionis. Vilniaus šachmatų pi- 
menybėse no 11 ratų pirmauja 
\Dobro Volskis 9,5 tšk., Višo 
mirskis 7 tšk. ir Krimens 6,5 
tšk. Pas moteris — Epšteina:

7,5 tšk. Morozova 6,5 tšk.
— Vilniaus Žalgirio futbo 
komanda SS-gos pirmenybė 
pirmoje grupėje, randasi pa 

skutinėj vietoj. Žalgiris po ke 
tūrių rungtynių turėjo tik vie 
ną taška ir įvarčiu santykį 2: 
13.

— Lietuvos futbolo pirmeny 
bėse Klaipėdos Granitas nuga 
Įėjo Kretingos Minija 2:1 
(žiūrovų Klaipėdoj 5 tuksi.) 
Kauno Inkaras — Tauragės 
Tauras Tautas 6:0; o tik. prie 
100 žiūrovų Vilntiaus R. Žvai 
gždė pralaimėjo sostinėj Pa 
nevėžio Maistui lt:3.

IŠ VISUR V
— Netrukus bus pradėtas 

amerikoniškojo futbolu sezo 
nas Kanadoj. Komandų Irene 
riai įieško žaidėjų JAV arba 
pasirašo sutartis su pereitų me 
tų „žvaigždėmis“. Neseniai 
Hamiltonas pasirašė sutartį su 
pereitu melų Kanados žaidėju 
Nr. 1 B. Faloney, sutikdami 
už tris metus mokėti jum 70 
tūkstančių dol.

— Kitų metų pasaulio ledo 
rutulio pirmenybėms Švedijoj. 
Kanada numato siųsti Allan 
taurės laimėtoją I rail Suit 
kers komandą. (

— SS-gos krepšiniai-ai sun 
kiai Milane nugalėjo Italiją 68 
:62.

— Pasaulio šuolio į augštį 
meisteris rusas V. Brumel ne 
tikėtai Leningrade pralaimėjo 
savo tautiečiui V. Bolšovui. 
Abu jie iššoko 2,08 m, tačiau 
pasaulio meisteris tai jvlykdė 
antru šuoliu.

— Gegužės 30 d. Čilėje pra 
dėtos pasaulio futbolo pirme 
nybės. Kaip žinoma, po at; an 
kinių rungtynių, pirmenybėse 
dalyvavo 16 valstybių. Futbo 
lo žinovų tvirtinimu, meiste 
rio vardas gali atitekti Brazili 
jai, Ispanijai arbo Olandijai.

- Simas
, — Va

tė

lo
se

Buvę garsūs beisbalo žaidėjai Dizzy Dean (kairėje i' Pee Wee Reese komentuoja rung 
tynė* šeštadieniais per CBC-TV.
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BALSUOKIME UŽ KRONĄ
Pasirodžius spaudoje žinu 

tei, kad vak. Hamiltone, į ed. 
Kanados p-tą kandidatuoja ha 
miltonietis lietuvis, kaip pa 
prastai, buvo pasirodę ir ne 
pagrįstų jam priekaištų, j ku 
riuos kandidatas, B. Kronas 
yra atsakęs.

proga, norisi paklausti, 
k .1 taip pas mus yra: Jeigu 
koks tautietis prasimuša į augs 
tesnį postą, ar biznį, tuojau at 
siranda priekaištai, ištraukiami 
būti ir nebūti dalykai, nors ii 
visiškai beverčiai. Svarbu, kad 
tik žmogų apjuodintų ar pa 
kenktų. Toks meškos palatna 
vimas, daugumoje ne tiek 
nuostolių padaro asmeniškai, 
kiek visai mūsų bendruome 
nei ir visai mūsų tautui, faip 
atrodytų, kad ką aš padarau, 
gerai, bet jeigu kitas tą padu 
rė, ar kitokią nuomonę pareis 
kt, tokį reikia sumaišyti su že 
me. Kodėl?

Juk visi negalim būti vieno 
d' arba kandidatai, ai sėkinin 
t biznieriai. Nors Stalinas su 
paveldėtoju Kruščiovu bandr 
botagu sulyginti visus savo pi 
iiečius (jei tokiais dar gal. na 
pavadinti), vistiek tiksiu nepa 
siekia. Yra ir tenai gerai gyve 
nančių ir uždraustą biznj (bei 
koks privatus biznis uždraus 
tas) varančių asmenų. Ką be 
kalbėti apie šiame krašte gy 
venančius. Galimybių yra viste 
ms ir visokių, bet ne visi tunm 
pakankamai sugebėjimo tas 
galimybes išnaudoti. Kas yra 
gudresnis, daugiau išsilavinę1-, 
tas ir pasiekia užbrėžtą tiksią. 
Jau to nesutrukdys nei pavy 
das, nei užgauliojimai. Gal net 
priešingai, paskatins dar inter 
syviau savo tikslo siekti. Visa 
to priežastis galbūt mumyse 
yra; tai didžiausias prieštara 
vimas kitų nuomonei ir perver 
tinimas savosios. Sunkiai mūsų 
tautiečiai prieina prie kompro 
mišo. O tokių dar ir Hamil 
tone yra nemažai. Kyia klau 
simas, ar ne laikas būtų mums 
daugiau susiprasti, tinkamai 
vieni kitus įvertinti ir kas mū 
sų lietuvišką šeimą — remti vi 
somis jėgomis. Tada tik mes 
būsim nenugalimi ir kitų verti 
narni. Taip ir šiuo atveju; rem 
kime B. Kroną patys ir kvies 
kime kitus už jį balsuoti. Tik 
eikime, tas tikrai mums blogo 
neatneš, tik gero.

SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS 
ŽINOTINA

Daugelis tautiečių, norėda 
mi pagelbėti į skurdą pateku 
s.ems Lietuvoje giminėms, nau 
dojasi įvairiomis siuntinių siu.i 
timo įstaigomis. Dėl tu spaudo 

andame nemažai tų įstaigų 
g.ažių gražių skelbimų, rėkia 
muojančių geriausias prekes ir 
p.'giausnomis kainomis. Vienas 
hamil tonietis, buvo prašomas 
atsiųsti tam tikrų verslo pan 
kių. Norėdamas patenkinti pia 
šantj, pasinaudojo vienos įstai 
gos tarpininkavimu Europine, 
pasiųsdamas geriausios rūšies 
įrankius. Dabar, gavo iš Lietu 
vos laišką, kuriame labai ap 
gailestauja dėl siuntėjo eikvu 
jimo pinigų, nes prekėmis ne 
tmnmuumunumtumruumtutim:

Pardaodu
TABAKO FARMĄ.

9? akrai, žemė pirmos rūšies, 
2 krams teisė sodinti tabaką 

ir 35 akrai miesto ribose.
M. Gugis.

17 Barker Str., 
Tillsonburv, Ont. 

arba
200 Holton Avt., S., 

Hamilton, Ont.

VILNIEČIŲ JONINĖS 
yra rengiamos birželio 23 d. 
St. Catharines m. Meninę pio 
gramą išpildys Rūtos ansamb 
lis iš New Yorko, ved. muz. 
A. KaČanausko. Hamiltomc 
čiai prašomi gausiai dalyvauti 
nes Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gai talkininkauja vielos spor 
to klubs Kovas.

72 SLA HAMILTONO 
kuopa rengia išvyką j gamtą 
š. -m. birželio men. 9 a., šešta 
dienį, 2 vai. pp. į Br. Eseiskio 
ūkį, esantį Erie ežero pakran 
tėję. Šeimininkės paruoš t-ka 
nių sumuštinių, iškeps svygios 
žuvies, tortą. Bus loterija ir 
dar šis tas. Gyv. patalpos ir iai 
vėliai meškeriotojams bus re 
zervuoti išvykos svečiams 
Tautiečius, norinčius praleist’, 
laiką gamtoje su draugais bei 
pažįstamais ar pameškerioti 
maloniai kviečiame visus a.si 
lankyti. Įėjimas laisvas. V-ba.

DAINŲ SKRYNELĖ, 
tai „Nemuno“ tunto trijų sk.au 
tukų: Stosiaus, Breichmano ir 
Enskaičio išleista 110 lietuvis 
kų dainų knyga, Mairo no 1‘JG 
-to metų sukakčiai paminėti. 
Šis didelis ir naudingas jaunų 
jų lietuviuku darbas vLų vt.ti 
namas ir vertas parames. lau 
nieji leidėjai, norėdami išleisti 
šią knygą laiku (š. m. geg-ižes 
6 d.) praleido Velykų atosio 
gas ir nemiegotas naktis ,,Rū 
tos“ spaustuvėje. Tačiau skau 
tiška ištvermė ir pasi.yžimas 
atliko savo ir knyga visuome 
nei buvo patiekta.

Knyga parduodama tik po 
75 et., norint surinkti i:k už 
sunaudotą knygai medžiagą, 
o darbą, jaunieji lietuviukai, 
skiria Tėvynės labui. NueJ r 
di padėka atitenka „Rūtos“ 
spaustuvės savinnkui p. Ens 
kaičiui, už leidimą nemokai 
skautams pasinaudoti spaustu 
ve ir už atlikimą komplikucies 
nių darbų. Tai didelė parama 
mūsų jaumesi--ms nioiiieriams 
ii mūsų tautinei literatūrai.

Knyga apima lietuvių linu 
dės, partizanų ir Maironio kū 
•ybos ir verta kiekvienam lietu 
viui, ypač turinčiam priaugan 
čio jaunimo, įsigyti, siunčian* 
užsakymą A. Stosiui, 38 Fair 
et Rd. 3, Hamilton, Ont.

V. P.
SKAUTŲ DIENOS 

APYSKAITA.
Begužės 6 d., įvykusios Ha 

miltono skautų šventes - minė 
jimo, dėl negausaus lankytoju 
skaičiaus, skelbiama nuostolin 
ga apyskaita. Pajamų gauta 
už įėjimą į koncertą ir kitokių: 
146,15 dol. Išlaidos: „Nenu 
no“ tunto vėliava — 53,37 
dol., maistas — 77.28 dol., pro 
gramus — 24 dol., sol. V. Ve 
rikaičiui — 25 dol., L. N. sar 
gui — 10 dol., skelb. spaudoje 
— 10 dol., gėlės — 3 dol., 
sol. V. Verikaičio nuvežimas 
—2.50 dol. Viso išlaidų - 267.

Tuo pačiu, norima nuošir 
džiai padėkoti L. N. v-bai, už 
j Toronto — 2.50 dol. ų Gaza 
2 dol. Nuostolis — 61 dol. 
atsisakymą paimti 50 d.4. už 
salę ir akomponistei p lei D. 
Skrinskaitei neėmimą 10 dol. 
honoraro. Šios dvi sumos bū 
tų žymiai pakėlusius nuos.o 
liūs.

Birželio m. 16 d. 6 v. p. p. įvyks St. Catharines mieste — 
Merritton Community Centre didelio masto parengimas —

| Maironio minėjimas
| ir koncertas.
$ Paskaitą skaitys žymi kalbėtoja, literatė, pedagogė ir & 

dabartinė „Moters“ žurnalo redaktorė p. Iz. Matusevičiūtė.
-ė Meninę programa išpildys šio kontinento lietuvių meno v

g

ft X$

žvaigždės — p. Šukytė, p. Baranauskas ir 
muz. p. Gailevičius.

Bus pasilinksminimas ir bufetas.
Labai prašome malonius tautiečius kuo skaitlingiausiai 

atsilankyti.
Rengėjai — St. Catharines Apyl. v-ba ir vietos lietuvių 

Pranciškonų vienuolynas.

ŽYMUS SOLISTAS
Gauta žinia, kad į Ber druc 

menės rengiamą iškilmingą 
Maironio minėjimą birželio 16 
dieną atvyksta gerai žinomas 
solistas Stasy Baranauskas-Ba 
ras. Minėjimo proga žymus su 
listas duos koncertą erdvioje 
Merittono salėje. Šalia šios 
meninės pajėgos dalyvaus, 
kaip girdėti, dar ir kili žymūs 
lietuviški talentai. Tuo būdu 
lietuviškoji visuomenė vėl tu 
rėš puikios progos pasigėrėti 
augštos klasės lietuviškuoju 
menu.

Paskaitą skaitys apie Mairo 
nį p-lė Iz. Matusevičiūtė, pui 
kiai leidžiamo žurnalo „Mole 
ris” redaktorė. Iz. Matusevi 
čiūtė yra žymi lituanistė ir to 
del jos paskaita apie mūsų tau 
tos dainių - poetą Maiionį, 
bus verta tikrai gražaus šio pa 
minėijmo.

St. Catharines b-nės valdy 
bos jau kelinti metai sugeba 
surasti įmanoma vieną Kitą tau 
tinės svarbos minėjimą sureng 
ti plačiu mastu. Nėra abejo 
nės, kad mūsų visuomenė sa 
vo gausiu atsilankymu birželio 
15 dieną netiktai pagetbs mū 
sų tautos pranašą Maironj, bet 
taip pat ir mūsų b-nės valdybą 
už jos pastangas bendruome 
nės reikalus pastatyti i pirmą 
vietą. Vaga.

DAUGIAU SVEIKOS 
LOGIKOS

Aną dieną Wellandas nesu 
gebėjo išrinkti naujus valdy 
bos, nes į susirinkimą a ėjo per 
mažai žmonių. Tai yra valdy 
bų rinkimų beveik visur nuola 
tinis reiškinys. Susidaro įspū 
dis, kad žmonės ima vengti vi

&

ST. CATH ARI NĖJĘ
suomeninių pareigų. Tačiau 
taip nėra. Žmonės mėgsta vi 
suomeninį darbą, bet niekas 
nenori patapti taikiniu gana 
dažnų vieno tai kito užmėunė 
jimų, neretai be jokie pagrin 
do, be jokio tikslo.

Tas yra tikrai apgailėtinas 
reiškinys. Neseniai jis stipriai 
pasireiškė ir Si. Catharinėje, 
o juk neužilgo ir čia p-ieisime 
prie tos pačios valdybų rinki 
mo problemos. Kaip tada?

Yra vis dar žmonių, kurie 
niekaip nesugeba dirbti visuc 
meninio darbo be alksnių, c 
juk laikas reniai apsiprasti su 
svarbiais dalykais, daromais vi 
suomenės vardu.

Bendruomenių valdybos, 
ištikrųjų, jau vien tik savo pos 
tu dirba bene patį didžiausią, 
patį reikšmingiausią darbą mū 
sų organizaciniame gyvenime. 
Jų egzistencija yra mūsų b-nių 
egzistencija, o be šių mes — 
jokia jėga, joks svoris.

Neveltui juk sakoma, kad 
valdyba stovi mūsų tautinių in 
teresų sargyboje. Valdybos 
dėl to viso tegali būti pagerb 
tos ir pagirtos. Jokiu būdu ne 
puolamos to kam tik tai ateina 
į galvą.

Nedaug tereiktų logikos, lie 
tuviško apdairumo, kad j vai 
dybas -įmonės mielai eitų, bet 
nebėgtų nuo jų. Nedaug terei 
kia pastangų, kad valdybose 
būti būtų tiktai vienas malonu 
mas, pelnyta pagarba tų žmu 
nių, kurių bendrumoje gyvena 
ma.

Jei tikrai norima kuo pasi 
tarnauti mūsų tėvynės reika 
lams, tai geresnės progos, kaip 
ši vargu išviso bėra.

Vaga.

Atkelta iš 6 psl.
pokarinė ateivė, giriusi Kybą, 
tuose 1936 metais, baigė medi 
cinos fakultetą Buenos A.'.es 
universitete ir gavo gydytojoj 
diplomą. Dirba vidaus ligų sky
riuje Valstybinėje Neuropsich 
latrinėje moterų ligoninėje, B 
Aires mieste. Su savo tėvais

gyvena e. Ayolas 834, Quii 
mes. G R.

BAŽNYTINIO LIETUVIŲ 
CHORO MELBOURNE 

metinis koncertas rengiamas 
birželio 9 d. Programoje dal> 
vauja šie vienetai: Geelong* 
mišrus choras, taut. Šokių gru 
pė, Melbourne parap. choras 
choro solistai — Zdanavičius 
ir Morkūnas, pianistė Švainba 
ryte, balerina R. Plokštytė- 
-Vaičaitienė, St. čižauskas 
skaitys kūrybą biiželiu įvykia 
ms atminti. Chore yra apie 50 
choristų.

Brazilija.
BENDRUOMENĖS CHORO 

SUKAKTUVĖS
Nuo 193 7 metų pradžios S 

J*aulo mieste veikia L:etuviu 
Bendruomenės choras. Per 25 
metus choro vadovais buvo J. 
Stankūnas, Al. Ambrozaitis,

J. Strolia ir dabartinis chorve 
dis F. GirdausKas. Be S. Pau 
lo, choras dainavo Rio. V. Re 
donda, Aparecida, jundiai 
Santos, San Vicente, Itanba 
em, Itapetininga ir kitose bru 
zilijos vietovėse.

Seselių pran jiškiečių gimna 
zijos salėje, Villa Zelinoje, p y 
ko iškilmingas ketvirtadalio 
šimtmečio choro sukakties mi 
nėjimas, kuriame dalyvavo 
apie 400 asmenų.

Prie turtingų vaišių stalų 
kalbas pasokė kons. A. Poli 
šaitis, choro įkūrėjas prel. P. 
Ragažinskas, kun. J. šeškevi 
čius, agr. V. Vinkšnaius, no 
ro vald. pirm. J. Bagazius, iž 
dininkas P. Šimonis, J. Anta 
naitis ir kt.

Chorvedžiui ir pirmininkui, 
V. A. Tatarūnams peiktos do 
vanėlės už pasidarbavimą.
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 TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA"
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., ! i

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. Į Į

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. J '

Pilnas čekių patarnavimas. ! i

Darbo dienos: i *

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. <20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutej 
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. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją.............................  $G0O
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI.........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖ......................... $ -.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 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.......................... $4.00
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
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 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
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................ $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.....................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................. 4.0C
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 Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.UJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$ 3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka............................... $ 1.40
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 ............................................................. 0,5tf
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAK1A13.50
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES................................. • •............ 1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

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
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 AKVARELĖS......................$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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CALVERT

ž.

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

(243-D) A rare end distinctive 
Canadian Rye Whtaky.

ir šeštadieniais
susitarimą.Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 

kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

E. Wasylyshen
Publiu Relation* Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whislri 
aged in 20-yaar-old cask*.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4
(į rytus nuo Dufferin St.)

MINISTERIS PIRM. J. D1EFENBAKER 
PAS TORONTO LIETUVIUS 

Sibiran išvežtųjų minėjimas

MOKSLO LAIPSNIUS 
GAVO

Ligšiol yra gautos šios 
nios apnie augštųjų mokslų 
tuvius:

Daktaro laipsnį gavo Pel 
ras Lukoševičius (agronomi 
jos).

Magistro laipsiį gavo: Kun. 
Dr. F. Jucevičius (filosofijos) ; 
Romas Knystautas (inžiner 
jos); R. Bartnikasį (inžineri 
jos).

Bakalauro laipsnį gavo: P. 
P. Jurgutis (elektros inzine 
riaus); J. Mažutis (taip pat); 
Barauskas Antanas (teisės, su 
antro laipsnio pagyrimu), J. 
G. Vazalinskas (mechanikos 
|in$iiieriaus) ; Vincas Piečai 
tis (gamtos mokslų); Marija 
Tauteraitė (humanitarinių mo 
kslų); H. Dauderis (komerci 
jos, cum įaudė).

McGill universitetą baigė 
1,447, Montrealio universitetą
I, 158; George-Wiliam umver 
sitetą 485, Loyolą kolegiją 
120, Vyskupų 53.

DAKTARATO GAVIMO 
PROGA

gražus priėmimas buvo pas 
naują Daktarą, Petrą Lukoše 
vičių, su Ponia. Jų namuose 
susirinko didelis svečių būrvs 
Kadangi Petras Lukoševičius 
agronomas ir gavo agron.mii 
jos Daktaro laipsnį (pirmąjį 
lietuvis Kanadoje), tai jo iškii 
mėje dalyvavo visi lietuviai ag 
ronomai ir būrys jo šeimos bi 
čiulių. Labai gražių vaišių me 
tu susirinkusieji naują Dakta 
rą labai gražiai pasveikino ir 
pasidžiaugė jo laimėjimais ag 
ronomijos mokslo srityje. Gau 
šių pp. Lukoševičių, brolių ir 
seserų, dėdės Lukošiaus ir gi 
minių vardu pasveikino Ju.ias 
A-ukoševičius, įteikęs dovanų 
filmų aparatą, KLB Kr. V- 
bos pirm. St. Kęsgailą visų su 
buvimo dalyvių vardu su svei 
kinimais įteikė atminčiai Dail. 
V. Remeikos kūrybos paveiks 
lą, sveikinimų pareiškė A V 
Klebonas T. J. Borevičius. 
„Lito" banko vedėjas D. Jur 
kus, NL red. J. Kardelis, Di.
J. Šemogas, agr. K. Andruš 
kevičius ir kt. Visi džiaugėsi 
P. Lukoševičiaus atsiekimu ir 
drauge gražiai minėjo žmoną, 
Ponią I. Lukoševičienę, kuri 
sudarė sąlygas, kad vyras ga 
Įėjo tęsti studijas. Naujas Dak 
taras, atsiliepdamas į sveikini 
mus, ypač pabrėžė vyr. brolio 
Juozo pagalbą ir žmonos pasi 
aukojimą. Sveikatos ir sėkmės 
darbuose ir lietuviškuose ba 
ruošė naujam Daktarui!

Ir ši savaitė Nepriklauso 
mos Lietuvos Mašinų Fondui 
nebuvo tuščia, nes naujas NI 
bendradarbis, gavęs pirmąjį 
darbo atlyginimą, Mašrnų 
Fondui paskyrė:

Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadieni ir I 
ketvirtadien) Į 2”4 ’ 7-9 p* 
antradienį ir I „ penktadieni Į 2 4 p’ m* 

trečiadienj 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. M ALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-20S1.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgai 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaltis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

GERAI PAŽYMĖJO 
OPEROJE LIETUVIUS
Staro muzikos kritikas J. 

Siskind, rašydamas apie Mc 
Gili muzikos fakulteto pasta 
tytą antrą aktą iš Mozarto Fi 
garo vestuvių, kurių pastatyme 
dalyvavo sol. Antanas Keblys 
ir lietuviu save laikąs A. Li 
nas, pažymėjo: Antanas Keb 
lys buvo labai efektingas sodi 
ninkas, o apie A. Finą paša 
kė: Allan Finas buvo judrus 
ir linksmas Figaro.
* Juškevičienė Magdalena 
vėl susirgo ir paguldyta į ligo 
ninę.. Linkime jai sveikatos ir 
greitesnio pasveikimo.

BANKO „LITO” REIKALAI
Norintieji didesnių paskolų, 

ypač nekilnojamo tarto (mor 
gage), prašomi paduoti pareiš 
kimus bent 2—3 mėnesius iš 
anksto. Priešingu atveju nevi 
sada „Litas* gali tokius pasKo 
ių pareiškimus patenkinti.

„Lito“ apyvarta gegužes 
mėnesį buvo mažesnė, kaip bu 
landžio mėnesį. Suniežėjo ir 
indėlių augimas. Matyt, jau 
pradeda ve kti atostoginės ;k. 
taikos ryšium su neįprastai šil 
tais ir gražiais gegužės savail 
galiais.

Rosemounto skyriuje per 
praeitą mėnesį primta $9,72.3, 
išmokėta $12,968 ir gauta pa 
reiškimų paskoloms $9,450. 
Rosemountiškiams buvo išsiun 
tinėta apie 400 informacinių 
leidinėlių „Kredito Unija Li 
tas“. Tenka apgailestauti, kad 
kol kas iš to, kurių n urs uzui 
tatų nesusilaukta. O būtų prn 
vartų jį paskaityti ir palyginti 
„Lito“ duodamas sąlygas tau 
pytojams ir skolintojams su ki 
tų bankų duodamomis sąlygo 
mis.

„Lito" valdybos paskutini* 
posiedis prieš vasaros atosto 
gas įvyks ateinantį sekmadie 
nį, birželio mėn. 10 d., 8 V. 
30 min. ryto banko patalp > 
se.

STUDENTAS RUDINSKAS 
LAIMĖJO PRIZĄ

Independant Retail Drugist 
Association (Nepriklausomos 
Farmacininkų Draugijos) pri 
zą už pasižymėjimą moksle lai 
mėjo Montrealio universitete 
pirmojo farmacijos kurso stu 
dentas Algis Rudinskas.
• Daug lietuvių vaikų šiemet 
yra baigę augštesniąsias mo 
kyklas, — žinios bus vėliau.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA l-06Sff.

M M M I

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
'Park Extension 12 butų po 4 
atskirus kambarius, 100’ pločio, 

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ 8,alyta 1947 melaia» nuominin 
kai 

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

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 f

Tel: 671-7494, 7—9 v. v.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, UL. D. 

4 Notre Dama Si- ‘E. 
Suite 901 / 

UN 1-8933/

c oooc ocrjcopooocc*
ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER

Suite 205
168 Notre Dame Si. E.\ 

UN 6-2063 ir UN 6-20641
Rerid.: 40 Lafleur ||
LaSalle. DO 6-1570

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Birželinės pamaldos visa bir 
želio mėnesį vyks šiokiadie 
niais rytais po 7 vai. mišių ir 
šventadieniais — po sumos.

Tuokiasi Juozas Mileris, A. 
Vartų parapijos, su Lorraine 
Lalonde, ŠŠ. Petro Klavero 
parapijos.

Šeimininkėms labai įdomus 
pobūvis. Šią savaitę, birželio 
6 dieną, 7 vai. vak., A. Vartų 
salėje, Clark Food Company 
duos labai praktiškų palajn 
mų, kaip gaminti maistą, ro 
dys filmą ir pavaišins visus ia 
bai skania vakariene. Įvykio 
organizatorės, šv. Onos Dr-ja, 
visus maloniai kviečia daiyvau 
ti
• Sekmadienį tuojau po su 
mos, įvyks Šv Onos dr-jos ir 
bičiulių susirinkimas posėdžių 
jambaryje, klebonijoje.

Suaukota parapijos reik r 
lams 164.40 dol. ir mūsų baž 
nyčios aplinkos puošimo rei 
kalama 105.50 dol.

Joninių tradicinė vakarienė, 
kurią ruošia Montrealio L. K. 
Moterų Dr-ja, įvyks ui 

dieną, Aušros Vartų salė16 
je.

RUOŠKIMĖMS 
JONINĖMS

Birželio mėn. 16 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje LKM 
Dr-ja ruošia Joninių valai ą su 
įdomia programa ir skania va 
kariene, vadovaujama ponios 
Eleonoros Vaupšienės. Visi 
kviečiami jau išanksto tam va 
karui ruoštis.
• Pp. J. Adamoniai buvo iš 
vykę į Bostoną ir dalyvavo p > 
eto Santvaro 60 metų sukaktu 
vėse.
K. L. K. MOTERŲ DR-JO5 
Rosemounto būrelis pp. Giriu 
nų gyv. patalpose surengė atsi

*r WNWK sveikinimą savo narei p. Vii 
činskienei, išvykstančiai iŠ 
Montrealio.

apsišildo. Pajamų $9.000.
Kaina $65.000.
Gero* pajamos.

Pastatai — žemė 
Draudimas — Paskolos

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

K

IMMNNNNNNINNNNNMNINW 
Arch Realties R'd. 

r Pr. Rudinskas, HU 1-2957.
2415 Park Row East, N. D. G.

Sklypai, namai, prekybos .‘r
—> pramonės įmonės. Premijos už 

naujų klijentų nurodymą.

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 iki 12 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 
Roaemounte 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

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

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros k on traktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882. ~

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ateinantį sekmadienj Sek 
minės. Iškilminga suma 11 v. 
Visi parapijiečiai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, 
pikmkos pp. Baršauskų ūkyje.

Tėvų dienos birželio 17 d. 
Pamaldos ten bus 11 vai. Va 
žinoti 9-ju keliu iki 52-jo ir juo 
važiuoti iki Hemmingford, 
kur nuo garažo sukti j kaiię; 
už 5 mylių pasiekiamas pp. 
Baršauskų ūkis. Nežinantiems 
kelio, palarina važiuoti diau 
ge 9 vai. ryto nuo Šv. Kaži 
miero bažnyčios.

Vestuvės L. Benoit ir Irę 
nos Daugėlaitės.

Palaidotas Jonas Glavec 
kas, šeštadienį, 52 m.

Rinkliava bažnyčioje gcg. 
27 d. 110.03 ir Dangun žengi 
mo 103.89 dol.

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
LIETUVIAMS

paskutinę rūbų vajaus savaitę 
uašto išlaidoms padengti auko 
jo: po 10 dol. — Dzūkas ir
J. D., po 5 dol. — K. Joku 
bauskienė ir pp. Jankai, 2 dol. 
— J. Adomonienė. Rūbų au 
kojo: V. Efertienė, Mrs. C 
Weathherhead, J. Adomaity 
tė, J. Kvitinskas, O. Šmitienė 
p. ^/laksvytienė, A. Gaurie. 
nė, J. Jurgutis, p. Simene, L. 
Kunnapau, Mrs. J. 1 anner,
K. Jokubauskienė.

Paskutiniai 15 siuntinių bus 
pasiųsti dar šią savaitę. Rūbų 
vajaus apyskaita bus paskeia 
ta sekančią savaitę.

Vajaus talkininkų vardu

Iz. Mališka.
MŪSŲ ŠOKĖJAI DORVAL 

DIENOJE
Mūsų tautinių šokių grupė, 

vedama Juozo Piečaičio, ar.ą 
šeštadienį rodė lietuvių tuuti 
nius šokius per 6 televizijos 
kanalą, o šį šeštadienį daly v a 
vo Dorval dienoje — didelia 
me parade ir po to prie ,,šo 
ping centro“ aikštėje šoko sep 
tynių tautų grupių tarpe.

* Danutė Griciūtė su broliu 
Rimvydu, kuris šiemet baigė 
Cardinal Newman’o augštes 
niąją mokyklą, dabartiniu me 
tu yra išvykę į JAV Brockto 
ną, Mass., aplankyti pažįsta 
mų. Ta pačia proga Danutė 
Griciūtė bus krikšto motina 
ponų Baužių dukrelės Regi 
nos.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

Šiemet įvyks birželio men. 14 
d. ketvirtadienį, Massey Hali 
8.30 vv. Į šį minėjimą atvyks 
ta Kanados min. pirm. J. Die 
fenbakeris.

Ministeris pirmininkas rca 
liais žodžias jau yra Jungi Tau 
tų suvažiavime iškėlęs Pabalti 
jo tautų klausimą ir pasmerkęs 
komunizmą. Jis vėl yra paža 
dėjęs U. N. posėdžiuose iškel 
ti .1 ginti komunizmo paverg 
tų tautų ki lusimą.

Tautieti, ar būtų gražu, kad 
tas mūsų tautos užtarėjas kai 
betų tik tuščoim Massey 
sienom ?

Mūsų pareiga, kaip 
vių, prisiminti tragiškus 
m. birželio 14 d. įvykius pa 
gerbti nukentėjusius. Atsnnin 
kime, kad tie išvežimai ir daba*" 
tebevyksta.

Jei tu prisimeni brolius ir se 
seris Lietuvoje ar ištremtus Si 
bire, jei tu esi priešintas So 
vietų. S-gos okupacijai, ateik 
' šį minėjimą ir vieša demons 
tracija įrodyk, kad dar tu ne 
kapituliuoji.
Toronto Apylinkės Informac.
OFICIALUS KONSULO IR 

PONIOS PAGERBIMAS 
bus šį ketvii tadienį, birželio 7 
d., 8 vai. vak. Pris. par. salė 
je. Pagerbimą rengia KLB To 
ronto apyl. v-ba. Pakvietimai 
gaunami pas 
ba „Dainos’ 
College St.

KAPINIŲ
dienos iškilmės šv. Jono Kr. 
kapinėse įvyko sekmadienį 4 
vai. po pietų.

VAIKŲ KONGRESAS
Niagara Falls mieste, rengia 
mas Kanados Kunigų Vieny 
bės, bus šio mėn. 30 d. Prisi 
kėlimo par. choras, vaiku čių 
choras, išpildys dalį menines 
programos.

Ha'i

lietu
1941

v-bos narius ar 
krautuvėje, 97 4

LANKYMO

SIDABRINĖS 
SUKAKTUVĖS

šeštadienį buvo suruoštos staig 
menos forma Magdalenai ir 
Jonui Andrulionams. Jų inicia 
toriais ir ruošėjais buvo pp. 
Šveikauskai ir Karpavičiai. Ju 
biliatai susilaukė daugelio svei 
kinimų, gražių dovanų ir įve* 
tinimo bei padėkos, kad dau 
gelį naujakanadiečių alkvietė 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Ilgiausių metų!
INŽINIERIŲ EKSKURSIJA 
į Kanados sostinę, Ottawa, 
įvyko Ottawoje gyvenančia in 
žinierių kvietimu. šeštadieni 
kelios mašinos, viso apie 3U 
asmenų, inžinierių su žmono 
mis, nuvyko į Ottawą, kur ot 
taviškiai labai gražiai svečius 
priėmė, šauniai vaišino, palo 
dė miestą, jo įžymybes. Eks 
kursantai į Montreal) sugrįžo 
arba vėlai vakare, arba sekan 
Čią dieną, kurie pasiliko nak 
voti Ottawoje.
VYRŲ PRIEŠVESTUVINĖ 
staigmena buvo surengta pp. 
Vilimų, LaSalle, patalpose p.
K. Zabielai.

PARDUODAMOS 
TRYS MAŠINOS

Kaina nuo $100 iki $1,500. 
Teirautis pas Petrą Jokubką 

telefonu: OR 6-7358.

nį

FRiSIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Biblioteka veiks sekmadie 
po 10 ir 11 vai. mišių. Po 

kito sekmadienio bibloieka už 
daroma vasaros atostogoms.

Parapijos biblioteka besirū 
pinanti p. Miniotienė serga.

Kanados vakarus aplankyti 
sergančių giminių ir trup 
pailsėti. I . Paulius ir T. Ra 
elis praėjusį penktadienį įsvy 
ko į Kennebunkporto vienuo 
lyną atlikti metinių rekolekci 
jų. Kun. Jurkšas išvyksta į 
Washingtoną trumpo poilsio.

Chorai turės repeticijas 
iprasta tvarka: trečiadienį, 7. 
3C bendras parap. choras, o 
penktadienį, 6.30 v. bendras 
parap. vaikučių choras tiktai 
sekančią savaitę.

BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
DIENŲ PAMINĖJIMAS

Pr. p. bažnyčioje bus sekin. 
po sekminių, birželio 17 d., vi 
sus iš anksto kviečiame daly 
vauti. Organizacijas maloniai 
kviečiame dalyvauti organizuo 
tai ir su vėliavomis sumoje ir 
eisenoje prie paminklinės Ietį 
tos.

AUKA — $1,500 N. P. M. 
seselėms už visą jų darbą.

Bankelio idėja prie Fru. pa 
rapijos, susilaukė nemaža ko 
mentarų. Pritardama imciato 
rių minčiai, parapijos vadovy 
bė vis tik eina pirmyn.

ROMAS SINKUS LANKĖSI
su tėvais iš Ontario Montrealy 
je ir viešėjo sužadėtinės, Mali 
jos Tauteraitės, tėvų šeimoje.

O Bendžius Juozas nusipirko 
fariną pp. Bakanavičių ir pn 
Prišmantų kimynystėje ir p-n 
sikėle gyventi.

• Pp. Prišmantų ūkyje buvo 
iškilmės - varduvės, kurios sau 
niai praėjo.

DVI ŽMOGŽUDYSTĖS
MIRTYS

St. Turkiewicz, 14 metų 
jaunuolis, peiliu nudūrė krau 
euvės savininką Toronto mits 
te.

D. Jennings, 26 me'ų, Ge 
orgetowne, nužudė iš Danijos 
atvykusią moterį N. Jacubson, 
28 metų, su kuria jis dirbo vie 
noje įmonėje.

Quebeco Cameau vietovėje 
nuvirto ToulnoustoC upės kran 
tas ir 9 žmones žemės užvertė 
mirtinai, o kiti 8 liko viršuje, 
bet nepaprastai sukrėsti ir pa 
guldyti į ligoninę.

SIŪLO DARBĄ
Reikalinga šeimai patyrusi 

mergina namų ruošos 
darbams. Bute yra visi 

moderniški įrengimai.
Kambarys, išlaikymas ir $35 

savaitei. Kreiptis: Mrs.
Tessier. 5245 Kensington Av. 
Montreal, Que. Tel. 481-9510.

DĖMESIO!
Spėju ateitį iš kortų ir rankų. 
Kalbu ir kitomis Europos kai 
bomis. Kreiptis nuo 9 vai. ry 

to iki 10 vai. vakare.
Mrs. Blake.

3487 Notre Dame W., Mtrl.
Telaf. WE 5-0079.
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