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jų metų to pat laiko produk 
ciją.

— Kennedy pareiškė, kad
suma

ne
kylant gerbūviui, JAV 
žins mokesčius; projektą 
trukus įneš parlamentan.

— JAV pakyrė 4 bii. 700 
mil. dol. pagalbos kitiems ktaš 
tams, bet ne sovietijai.

— De Gaulle per radio pas', 
džiaugė, kad Alžyras taps sa 
varankiškas.

■— Ispanijos diktatūra kovo 
ja su opozicija, kurios narius 
suiminėja,

— Čekoslovakijos sostine 
je, Prahoje, demonstracijos— 
žmonės reikalauja maisto.

Kanada prieš
KAI SOVIETINĖ RUSIJA ATSIDŪRĖ MITYBOS 
KRIZĖJE IR KELIA MOKESČIUS, JUNGTINĖS 
AMEIRKOS VALSTYBĖS GYVENA DIDELIO 

EKONOMINIO PAKILIMO LAIKUS IR 
MAŽINA MOKESČIUS

Alžyro teroristai atnaujino nuostolingus teroro veiksmus. į 
Rytinė Vokietija prašo Vakarinę pagalbos.

KANADOJE priešrinkiminis 
įkarštis. Kova vyksta labai in 
tensyviai.

IDŽIAUSIOS VARŽYBOS 
KONSERVATORIŲ SU

LIBERALAIS.
Liberalai bando atgauti pra 

įastas ilgametes pozicijas. Jo 
ciadeinokratai, persitvarko į 
Naująją Demoratų partiją ir 
nauju vardu bando prasimušti 
pirmyn. Desperatiškai Kovoja 
Socialinio Kredito partija. 
Šiuose rinkimuose nauja, kaU

KANADOS PENKTOJI 
KOLONA, BOLŠEVIKAI, 
NESTATĖ KANDIDATŲ, 

nestikėdami nieko laimėti.
KVIEČIAME visus lietuvius 
dalyvauti rinkimuose ir paduo 
ti balsus už tuos, kuriuos jie 
randa geriausiais. Bet, dėdami 
skelbimus visų, nė už vicr us 
neagituojame, nes pasitikime 
savo tautiečių sąmoningumu. 
Tiktai hamiltoniečius

KVIEČIAME BALSUOTI 
UŽ BALį KRONĄ

Labai įdomūs reiškiniai iš 
sivysto tarp sovietijos ir Vaka 
rų. Vakarai kyla, o sovietija 
smunka. Sovietijos reikalai 
tiek pablogėjo, kad jie privers 
ti Vakarus prašyti pagalbos.

RYTINĖ VOKIETIJA 
PRAŠO PAGALBOS 

VAKARINĘ VOKIETIJĄ.
Vakarinė Vokietija sutinka 

duoti pagalbą, bet reikalauja 
nustoti šaudyti. Kaip pasekmė 
Berlyno burmistras Brandt, bė 
gančius iš Rytinės Vokietijos į 
vakarinę (jau nušauta per 4 0 
asmenų) ir nugriauti Berlysie 
ną skiriančią sieną, kaip parei 
kalavo Adenaueris.
CRUŠČIOVAS turi didelių 
bėdų su Kinija ir satelitais.

Su Kinija jis „susitvarKČ“ 
aip, kad atsisakė pasirašyti at 

sišaukima prieš karo piopagan 
dą, kurį buvo priėmęs, o 
telitais dar nežino, kaip 
tvarkys“. 
SATELITAI priešingai 
tai Chruščiovo kalbai 
Bendrąją Europos rinką, pa 
reiškė pageidavimą... įsijung 
Ii į tą Vakarų organizaciją....

LENKIJA IR VENGRIJA 
PIRMOSIOS NORI 

JSIJUGTI.
Priešindamasis šiam polin 

kiui ir bandydamas sumažinti 
labai blogą Įspūdį padariusį 
mėsos ir sviesto kainų pageli 
mu, Chruščiovas buvo sušau 
kęs Klremliun ūkinių žinovų 
pasitarimą, bet pasekmes pras 
tos. Lyg tyčia, tų produktų 
dar labjau sumažėjo... Sov’eti 
jos padėtis per savaitę nepap 
rastai pablogėjo.
ALŽYRE teroristai atnaujino 
terorą. Mirti pasmerktasis gen. 
Jouaud laišku kreipėsi j Sala 
ną, prašydamas duoti 'šaky ną 
nutraukti terorą, bet teroias 
tęsiamas: yra užmuštų, suspro 
gdinta mokyklų, padegtas naf 
tos šaltinis ir kt.
LAOSE ir kitose Indokiuijos 
valstybėse taikos nėra.

— JAV 1970 m. tikisi pa1 
eisti kosminį laivą su 3 asine 
nimis ir laivą sukti aplink Že 
mę 3 savaites. Kosmonautais 
užsirašė 250 asmenų.

— JAV darbininkai viduti 
niškai uždirba per mėnesį 418 
dol. (Produkcija šiemet nepap 
rastai iškilo ir viršijo piaėjusių

KLB Montrealio Lietuviu Seimelio Prezidiumo nariui 
JONUI-SILVERIJUI GELEŽIŪNUI 

ir 
GRAŽINAI - ASTRIDAI JANUŠKEVIČIŪTEI, 

sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį, 
laimingo gyvenimo linki 

Seimelio Prezidiumas,

su sa 
„susi

giiež 
prie*

pat rinkimus
MIRĖ, LIETUVOS ATSTO 
VAS PIETŲ AMERIKOJE

Dr. Kazys Graužinis.
Gimė 1898. IX. 21 Mare; 

niškiuose, Giedraičių va)., Uk 
mergės ap. Mokėsi Vilniuje. 
Voroneže baigė gimnaziją su 
aukso medaliu, Paryžiuje ba: 
gė teisių mokslus ir už dizerta 
ciją Vilniaus klausimu gavo 
Daktaro laipsnį. Ten baigė n 
Politinių mokslų mokyklą Dip 
lomatijos specialybe. Buvo sa 
vanoris - kūrėjas ir baigė avie 
cijos mokyklą. "Ėjęs įvairia^ 
pareigas pasiuntinybėse, 1939 
m. paskirtas įgaliotu ministe 
riu Pietų Amerikai su būstine 
Buenos Aires, bet Peronui su 
sidraugavus su Stalinu ir su 
spendavus Lietuvos alstovy 
bę, 1947 m. buvo perkeltas j 
demokratinį Urugvajų, kurio 
sostinėje, Montevideo, mirė 
1962. VI. 5.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS” REDAKCIJA AT 
LANKĖ KANADOS FEDE 
RALINIS PAŠTŲ MIN1STE 
RIS PONAS HAMILTON

Birželio 8 dieną, 10 vai. ry 
to NL relakciją bei leidy Kią ap 
lankė nepaprastas svečias — 
Federalinis Paštų Ministcris 
Pon as W. Hamilton. Pabal 
tiečiams labai gerai pažįsta 
mas iš daugelio dalyvavimų 
mūsų tautinėse šventėse, minė 
jimuose ir kt. progomis, Minis 
teris p. Hamilton atvyko vie 
nas pats vairuodamas savo ma 
šiną, be jokių palydovų.

NL tarnautojai ir bendra 
darbaii su Ministeriu turėjo pr j 
gos pasikalbėti mums aktua 
iiais klausimais, kuriais jis, pa 
sirodė, gerai informuotas.

NL redaktorius Minister} 
pasveikino ir padėkoje už vi 
sokenopą pagalbą ir sirnpati 
jas pavergtoms tautoms, sumi 
nedarnas Min. Pirm. J. Die 
fenbakerio žygius Jungtinėse 
Tautose prieš Sovietų Rusi 
jos agresiją ir kolonializmą Pa 
baltijo valstybėse, jų tarpe ir 
Lietuvoje. Dėkodamas už at 
silankymą, redaktorius dėkojo 
ministeriui už jo nuolatinę pa 
lankumą Pabaltijo tautoms, ir

Mano

„Nepriklausomos Lietuvos”

Draugai
AŠ NUOŠIRDŽIAI TIKIU,

KAD SU J Ū S U PAGALBA

IR DIRBDAMI KARTU. KAIP PRAEITYJE,

MES GALIME ATSIEKTI DAR DIDESNE

PAŽANGĄ IR KLESTĖJIMĄ ATEITYJE.

JOHN DIEFENBAKER.

Žmogus visai Kanadai

KUN. DR. JUOZAS TADARAUSKAS 
dvidešimt penkerių metų Kun igystės sukaktuvių proga

(Plačiau žiūrėk 2-r,ą puslapį).

atsilankymo NL redakcijoje 
prisiminimui įteikė, visų pasi 
rašytą, angliškąją lietuvių poe 
zijos antologiją „The Graen 
Oak“, paruoštą A. Landsber

gio. Su ministeriu mųsifotogra 
fuota. Mimsteris p. Hamilton 
domėjosi N. L., spaustuve ir 
ją apžiūrėjo.

EDMONTON, Alta.
TREČIASIS KANADOS VAKARŲ LIETUVIŲ

Sąskrydis Liet. B-nės u Liet. 
Namų V-bos, kviečia jus ir jū 
sų artimuosius atvykti į ruošia 
mą Edmontono Lietuvių Na 
muose, 11629, 83id St., birže 
lio 30 ir liepos 1 dd. Trečiąjį 
Kanados vakarų lietuvių są 
skrydį.

Šeštadienio programa. Pra 
džia 7 vai. vakaro:
1. Sąskrydžio atidarymas.
2. Iškilmingas posėdis.
3. Meninė dalis.
4. Šokiai, grojant geram oi 

kestrui. Veiks turtingas bu

fetas su gėrimais ir uzkan 
džiais. v
Sekmadienį: 11 vai. ryto: 

Edmontono Lietuvių namų 
koplyčioje: J. E. Vysk. V. 
Brizgys, laikys už Lietuvą iš 
kilmingas pamaldas. Esant ge 
ram orui, 1 vai. pp. Ponų Sap 
kų ūkyje įvyks linksma gegu 
žinė. Lfcttui esant, pasninksmi 
nsme Liet. Namuose Edmonto

Širdingai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti į šią Ed 
montono lietuvių ruošiamą 
tautos šventę. L. B. Valdyba

Didžiai Gerbiamiems Visuomenininkams,
JONUI IR PETRONĖLEI JUŠKEVIČIAMS, 

mirus jų brangiai motinai, uošvei, senelei ir giminatei, 
MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
KLCT, N L ir Sp. B-vės N L Valdyba.

A. f A. 
MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI 

mirus,
Jos sūnui, „Lito“ Kredito Komisijos Pirmininkui, 

JONUI JUŠKEVIČIUI, JO ŠEIMAI 
IR ARTIMIESIEMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos „Litas“ Valdyba.

Mieliems
(PONAMS JUŠKEVIČIAMS, 

jų brangiai mamytei, uošvei ir senelei
A. f A.

MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI
mirus, reiškiame gilią Užuojautą ir kartu liūdime

J. ir G. Rukšėnai.

Gerbiamam

JONUI JUŠKEVIČIUI SU ŠEIMA, 
mirus brangiai motinai, uošvei ir senelei

MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI, 
gilią užuojautą reiškiame

Leonas ir Marija Gudai.

Didžiai Gerbiamiems
PONAMS JUŠKEVIČIAMS, 

mirus Jų brangiai motinėlei, uošvei ir senelei, 
MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
E. ir J. Kardeliai.
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Didžiausis XX-jo amžiaus 
kriminalas

VISI DĖKIME PASTANGŲ ŽMONIJAI IŠAIŠKINTI 
DIDŽIAUSIĄJJ XX AMŽIA US BARBARĄ IR 

KRIMINALISTĄ
1941-ųjų metų birželio 1-t 

—15 dienas atsimename ir nie 
kad jų neužmiršime.

Buvo baisios dienos, niekad 
netikėtos, apstulbinusios iki ne 
siorientavimo.

Niekad nebuvo įsivazduoja 
ma, kad taip barbariškai, kaip 
viduramžių piratai, užpuls ia 
sai bolševikai, ramius, nieku 
dėtus, nieku nenusikaltusius 
Lietuvos žmones ir gaudys 
kaip šungaudžiai, vidunaktį ir, 
kaip kokius negyvus daiktus, 
kraus į sunkvežimius, gelezin 
kelio stotin nuvežę vei kraut 
į prekinius vagonus, ir, Kaip 
daiktus veš, užkalę vagonus, į 
Sibirą.

Faktai tiek yra žiaurūs, kad 
laisvam civilizuotam bei kultu 
ringam žmogui tikrai sunkiui 
suvokiami ir neįsivaizduoja.».». 
Laisvas žmogus tikriausiai ir 
supratimo neturi, kad dv.de 
šimtojo amžiaus pabaigoje g.i 
lėtų tokie dalykai dėtis, kad 
XX -me amžiuje Europoje dar 
būtų taukinų žmonių.

Mes taip pat žinome, kad 
Sibire yra daug nieku nekaltų 
žmonių, nevien lietuvių, sūnui 
kinta: badu numarinta, susai 
dyta, ligoniai apleista, nukan 
kinta ar numarinta. Ne tukr 
tančiai, ne dešimtys tiikstan 
čių, bet šimtai tūkstančiu ir 
miliinų! — Statistiką in.pe 
rialistas ir kolonistas barbaias 
slepia.

Lietuvių šių nelaimingųjų 
tarpe bus apie pusę miliono. 
Tą parodė jau sovietinė statis 
tika, ne „buržuaziniai naciuna 
listai". Patys rusai padarė Lie 
tuyos gyventojų surašymą ir 
pripažino, kad Lietuvoje lietu 
vių trūksta arti miliono žmc 
nių, kurie yra išnykę, n tiuks 
ta to natūralaus prieauglio, ku 
ris per 20 metų būtų susida 
ręs. Ar bereikia didesnio ir žia 
uresnio kriminalo, kaip tautai 
atimti visą trečdalį?!

Sovetinis okupantas n jo Uu 
nai Lietuvoje, o užsieniuose- 
-Maskvos „Penktosios kolo 
nos” agentai dabar jau pra 
deda įtaigoti, kad girdi Sibire 
— gera gyventi. . . Geriau, ne 
gu pačioje Lietuvoje!.. Koks 
akiplėšiškumas!!

Bet vis dąugiau ir daugiau 

„N. 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 A I SIšAUKIMAl, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

faktų, iperžengę geležinę šie 
ną, ateina iš anapus. Vis dau 
giau konkrečių žinių ii datų, 
tų, ir pavardėmis precizumų, 
ir vietomis nužymėtų. Štai ar. 
Nasvytis surašė faktus Sibiro 
tremtinės Armonienės; štai H. 
Tautvaišienė, perėjusi' per sovie 
tinio pragaro mašiną, pasako 
ja visam pasauliui apie XX am 
žiaus kriminalą, kokio žmoni 
ja nėra patyrusi ligi šių, „klės 
tinčio komunizmo“, laikų, ligi 
laikų, kada jo „kūrėjai“, pa 
tys apsikabinėję medaliais - 
- barškalais, kaip tikri lauki 
niai, turi drąsias akis rodytis 
laisviems žmonėms, kai jų v>e 
ta nemažiau, negu Eichmano

Tokiam krimnialui, kok) pa 
darė ir dabar tęsia Sovietine 
Rusija, nėra nei vardo, nei tin 
kamo įvertinimo. Bet laisvasis 
pasaulis, atrodo, nei įsivaizduo 
ja, nei supranta. Tarptautinia 
me forume, koks yra Jungti 
nės Tautos, nedaug atsiranda 
suprantančių ir drąsių vyrų, 
kaip Kanados ministens pirmi 
ninkas J. Diefenbaker, kaip 
prof. Madarjaga, kaip JAV 
prezidentas Kennedy, — kuris 
drįsta viešumon kelti XX-jo 
amžiaus kriminalą.

Tat mūsų pačių pareiga vi 
somis jėgomis, visais savo le 
sursais, visom galimybėm neš 
ti viešumon tiesos šviesą apie 
didįjį XX amžiaus kriminalą 
ir kriminalistus, kriminalo vyk 
dytojus — vilkus, pnsiden 
giančius propogandiniais avies 
kailiais.

Birželio r 4 dieną visi minė 
kime. Visi susikaupkime lies 
tautos auka savo Tėvynei. V. 
si pagerbkime mirusius ir ken 
čiančius už savo tautą, už Jais 
vę, už žmogaus teises, Tėvynę 
Lietuvą!

Imperialistas ir kolonistas 
niekam pasigailėjimo neturi 
Jis žiauriausiu būdu verčia pa 
klusti jo valiai ir pasiduoti jn 
skirtam likimui. Tiktai kovoda 
mi, — kietai ir neatlaidžiai, — 
galime ką nors laimėti. Todėl 
švenčiausia mūsų pareiga ne 
padėti kovos ginklų, bet juos 
dauginti ir aštrinti. Piktadariui 
jokiu būdu negalima nusileis 
Ii! Kova iki laimėjimo!

J. Kardelis.

MINĖTINOS MŪSŲ VASA 
ROS DIENOS

Daugelyje kraštų šiais mene 
siais ir jaunimas ir užaugusieji 
išsiskirsto poilsio. Ne vienam 
teks būti, kur nebus didesnio 
skaičiaus lietuvių. Kur kuns 
bebūtumėm, laikykime sąmo 
mngo lietuvio ir krikščionies 
pareigą nuoširdžiai atminti v a 
saros meto tris datas.

Pirmoji iš jų birželio vide, 
ryje — bolševikų vykintų iš 
Lietuvos masinių deportacijų 
metinės. Paprastai kalbama 
apie 1941 metus. BarbariŠKOs 
deportacijos įvyko kelis ka. tus 
po 1945 metų, gi ateinančio 
mis žiniomis iš Lietuvos, šią 
vasarą deportuojama daug 
jaunimo vergų darbams Rusi 
jos šiaurėn ir i Sibirą. Kur ku 
ris būsime, birželio viduryje 
melskimės vž deportacijų au 
kas, skelbkime kiekvienam 
žmogui, kokią gėdą ir nusikal 
timus toleruoja žmonės mūsų 
laikais.

Antroji data — Pavergtų 
Tautų savaitė, šiemet liepų? 
mėnesio 15 — 22 dienom.s. 
Laisvė nėra tik civilinis reiku 
las, o iš Dievo gauta žmogaus 
nrivilegija. Ji neatskiriama nu i 
žmogaus prigimties. Yra die 
viskas darbas gelbėti visokį ne 
laimingą žmogų. Gelbėti iš ne 
laisvės vergą yra didžiausa. 
artimo meilės ir teisingumo 
darbas. Pavergtų Tautų savai 
te tebūnie visų minima ne vien 
už bažnyčių, o bažnyčiose ir 
šeimose rna’dos būdu.

Trečioji vasaros data yra 
rugsėjo 8-ji. Tą dieną minime 
kelis Lietuvai,' istorinius įvv 
kius. Svarbiausias yra Šv. Ma 
rijos apsireiškimas Šiluvoje. 
Šios šventės vaisiai bus luc 
gausesni, juo daugiau pat>i 
stengsime dvasiškai susitelkti. 
Tebūnie ta šventė mums zi 
siems dvasinio dlsigaivu-im 
diena. Mums reikia daug švie 
sos ir dvasinės jėgos būti p 
šaulyje, kuo turime būti, kad 
atliktumėm musų pareigą šiuo 
metu labai nelaimingai musų 
tautai.

Kiekviena iš tų trijų piogų 
lietuviai daug kur ruoš patno 
tinio turinio minėjimus. Jų n?u 
dos nemažinkime kiekv.e 
nas prisidėkme jų sėkmingu 
mui. Pagal išgales kiekvienas 
skelbkime kam tik galime, kas 
baisaus įvyko ir vyksta mūsų 
laikais.

Visos trys šios datos yra ta 
čiau veilos ir religinio pan., 'ė 
jimo. Kur būtų lietuvių per 
mažas skaičius tas dienas pa 
minėti pamaldomis bažnyėir. 
se, ten paminėkime jas tii sa 
mai nors savo privačiose r.ial 
dose.

Kelkime žmoniją iš dvasi 
nio miego, šaukdami visus pa 
matyti pro savo kasdieniniu? 
reikalus svarbesnius dalykus 
besišaukiančius ne tik dan 
gaus, o kiekvieno rimto žino 
gaus dėmesio ir pagalbos.

Vysk. Vincentas Brizgys.

GANA TO MELO...
Atkelta iš 3-čio psl.

Tuo tikimasi atsiekti lygiai to 
pačio, ką pirmuoju būdu neat 
siekė. O tai yra ne kas kitas, 
kaip įskelti ir gilinti plyšį taip 
(Vyresniosios ir jaunesniosios 

lietuvių kartos. Vėliau jaunes 
niuosius izoliavus nuo Lietuvo 
je subrendusių, bus mėginta 
juos patraukti į save ar bent 
nutekti prieš vyresniąją kartą.

Nenuostabu todėl, kad ,,Tė 
vynės Balso“ bendradarbiai 
kiekvieną, kad ir ne esmini jau 
nesniųjų pasisakymą prieš v v 
resniuosius išpučia kiek gali 
ma daugiau, stengiantis įnešti 
kuo daugiau nesantaikos ir ne 
susipratimų lietuvių tarpan. 
Pasirinkę keletą citatų, išimtų 
iš bendro straipsnio rėmų, mė 
gina įrodinėti, kad jaunesnieji 
yra priešingi nepriklausomo® 
Lietuvos idėįąi, vadinasi, jau 
eeina drauge su jais. . .

Teikiu būdu J. Kličius megi 
na sufalsifikuoti Jono Meko > 
Algimanto Mackaus pasisaky 
mus „Metmenyse“. Be abejo 
draugas Kličius necituoja Mac 
kaus kaip šis taria:

„Vasario šešioliktos aktas 
nebuvo vienų dvidešimties 
vyrų pasirašyta patraukli 

deklaracija.
Aktas buvo visos tautos, pas: 
ryžusios eiti savos nepnklau 
somybės keliu, krauju bei dar

ŠIANDIEN LABJAU KAIP BET KADA nuo 1940 METU 
MŪSŲ YPATINGA PAGAR BA — TIEMS PILIEČIAMS.

KANADOS KARIAMS, KURIE YRA PASIRENGĘ 
GINTI MŪSŲ LAISVES IR SAUGOTI PASAULINĘ 

TAIKĄ.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE
KUN. DR. J. TADARAUS KO SUKAKTISbu paliudytas žodis“. Tik kaip 

atsiranda gerai nužiūrėta, psi 
chologiška proga, Kličius mė 
gina jaunesniąją kartą įtikinti 
„jog vienintelė išeitis šiai kar 
tai iš savo tragiškos būkles yi ’ 
pradėti bendradarbiauti su nau 
jąja Lietuva“.

Kaip matome, tarybiniar • 
įžulumui ir apsimetimui nėra 
ribos. Vietomis jie jaunesnios 
kartos visiškai nemato, kitur 
užjaučia bei gerinasi ii galiau 
šiai laiko ją paskutiniais dur 
niais!

Kaip galima kalbėti api'- 
bent kokį bendradarbiavimą, 
jei į dabartinę Lietuvą ot čia 
liai negalima pasiųsti net ne 
kalčiausio romano. Jie galvo 
ja, kad jaunieji pamitšo vai 
kystėje regėtus vaizdus. Lt.t 
kaip gali išnykti iš atminties 
ir pojūčių tie šiurpūs vaizdai 
ir pergyvenimai, kaip raudo 
nieji trėmė tūkstančius nekal 

čiausių mūsų žmonių, 
kaip mūsų brolių ir levų — 
partizanų lavonai buvo vaikio 
jami kryžkelėse ir tudgaus 
aikštėse. „Tėvynės Balso“ pa 
kalikai tuos herojus išvadino 
banditais. Banditai yra tie, ku 
rie užpuola, bei grobia svetimą 
kraštą, rusai atėjūnai.

Sovietų vyriausybė užuot iš 
leidusi didžiules sumas ant pa 
našių, melagystės skleidimo 
centrų, kaip „Tėvynės Balsas", 
geriau tuos pinigus suvartotų 
savo darbininkų gerbūviui pa 
kelti. Nes juk tarybinė darbi 
ninkija tikrovėje yra akyplė 
šiškiausiai išnaudojama. Jos gy 
venimo lygis yra vienas iš že
miausių Europoje. Bet komu 
nizmo aristokratija, bei jos pri 
siplakėliai, norėdami išlaikyti 
savo šiltas gūžtas, tarnaites, 
„dačas“, augštas algas ir kitas 
privilegijas, įvairiausiais bū 
dais mulkina ne tik savo, bet 
ir kitų tautų žmones, tam iš 
leisdami milžiniškas sumas.

Pabaigai mažas pasiūly 
mas „Tėvynėš Balso*' po 
nams, būtų ne pro šalį leidinė 
lio vardą pakeisti į „Krem 
liaus Balsą“, toks pavadini 
mas būtų daug tikslesnis. Neiiū 
kite bailiais, draugai, pasimo 
kykite šiek tiek kad ir is ame 
rikječių. Jie nesibijo savo var

Birželio mėn. 17 d. mūsų 
parapijos Klebonas Kun. Dr. 
Juozas Tadarauskas mini 25 
metus kunigystės. Jubiliatas 
gimė Lietuvos sostinėje Vn 
niuje 1913 m. spalio men. '3 
dieną. Vėliau persikėle su ė 
vais į Pabaisko valsčių, Uk 
mergės apskritin. Baigęs Pa 
šilės pradžios mokyklą, būsi 
masis kunigas lankė Ukmc 
gės gimnaziją; dar kiek vėliau 
persikėlė į Kauno Jėzuitų gim 
naziją, iš kurios, pajutęs kum 
gystėn pašaukimą, jstoL į Tel 
šių kunigų seminarija, kutią 
sėkmingai baigė 1937 m. birže 
lio mėn.

Kun. J. Tadarauskas, ba' 
gęs seminariją, kurį laiką vi 
karava /Ylakiuose, Mažeikių! 
apskrities. Bet jam patapiji 
nis darbas nebuvo prie širdies. 
Jis dar klieriku būdamas svu 
jojo apie mokytojo profesiją. 
Tada jis pasiryžo baigti augs 
tąjį mokslą ir įstojo į Vytauto 
Didžiojo Universiteto Teolįo 
gijos - filosofijos fakultetą, ku 
rį baigęs buvo paskirtas Klai 
pėdos Vytauto Didžiojo gimna 
zijos tikybos ir lotynų kalbos 
mokyaoju. 1941 m. paskirta.; 
Mažeikių gimnazijos kapelio 
nu, o iš ten perkeltas į Vilnių 
Birutės gimnazijos kapeliono 
pareigoms.

Vilniuje Kun. J. Tadaraus 
kas plačiai reiškėsi taipgi pe 
dagoginiame darbe, nes buvo 
Pedagoginio Instituto lekto 
nūs ir Šv. Jėzaus Širdies pa 
rapijos klebonas.

1944 m. mažu laiveliu Kun 
Tadarauskas per audringas Ba! 
tijos bangas nuplaukė Šved. 
jon. Ten gyvendamas, jis rū 
pinosi lietuvių dvasiniais rcika 
lais Švedijoje, tNorvegijoje ir 
Danijoje.

1947 m. gale kun. Tadaraus 
kas atvyko Kanadon. 19 !S i t 
Kanados katalikų universitej 

do ir vadina savo įstaigas 
„Amerikos Balsas“, „Laisvės 
Komitetas“ ir t. t. Kodėl jums 
dangstytis po svetimais var 
dais, Kremliaus idėjas ske Ibia 
te, tai taip ir vadmkites.

Antanas Vilnietis. 

te Oltawoje gavo dokloiatą. 
Licenciatą jis turėjo iš Lietu 
vos.

Nuo 1948 m. pastoviai ap 
sigyvenęs Hamiltone, kun. 
Dr. J. Tadarauskas čia su ma 
ža saujele vietos lietuvių sukū 
re naujos lietuviškos parap.jos 
užuomazgą. Gavęs iš vietos 
vyskupo apleistą seną pastatą, 
kuris buvo paverstas sporto 
hale, jį atremontavo, gražiai 
sutvarkė, ir čia buvo įkurta 
pirma lietuvių parapija Hamil 
tone, kur jau nuo seniau gyve 
no nemažai lietuvių.

1951 m. įkurtoji lietuvių 
bažnyčia buvo pagrindinai per 
statyta: įrengta po ja graži sa 
lė, kuria naudojasi visos liete 
vių organizacijos. Kaip para 
pijos darbų vainikas yra už 
baigtas paskutins pastatas — 
nauja klebonija, kuri savo iŠ 
vaizda yra viena gražesniųjų.

Kun. Dr. Juozas Tadai. us 
kas yra gerbiamas ir savo konf 
ratrų, nes jau antrą karta išien 
karnas Kanados kunigų vieny 
bės pirmininku — 1958 ir 1962 
m. Jo ir kitų mokytojų pastan 
gomis yra Hamiltone įkurta lis 
tuvių šeštadieninė Vysz. M. 
Valančiaus vardo lietuvių mo 
kykla, kurią lanko per 200 mo 
kinių. Kun. Tadarauskas re 
mia materialiai ir palaiko mū 
sų sportuojantį jaunimą. Jif 
nėr pamokslus nepamiršta ska 
tinti tikinčiuosius mylėti Lieta 
vą, remti kovas už Lietuvos 
laisvę, visada primena tėvams 
lietuvybės išlaikymo didelę rei 
kšmę ir skatina tėvus, savo va: 
kučius auklėti lietuviškoje dva 
šioje.

Turint galvoje didelius Ha 
miltono lietuvių kolonijai ku 
nigo Tadarausko nuopelnus, 
hamiltoniečiai ruošia jam iŠ 
kilmingas pagerbtuves, kuiios 
įvyks 1962 m. birželio 17 d. 
Knights of Columbus salėje, 
kuri yra 222 Queenston Rd. 
lietuviams žinomoje vietoje.

Šia jubilejaus proga linkime 
gerb. kun. dr. Juozui 1 ada 
rauskui ilgiausių metų dirbti ir 
kovoti už Lietuvos išlaisvini 
mą ir tarnauti dvasiniam žmo 
nių kilnumui žadinti. KL G.

dv.de
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GANA TO MELO!
J LIETUVOS OKUPANTO TAKTIKĄ PAŽVELGUS
' Gyvename nuostabius lai 

kus. Chruščiovas net batus nu 
simovęs Jungtinėse i autise 
grasinančiai reikalauja nepri 
klausomybės neturintiems kraš 
tams laisvės, pats tuo tarpu, 
lyg koks dvarponis, nlekeno 
Lietuvoje, Latvijoje ir Eslijo 
je netrukdomas, šeimininkauja 
Kas žmogui nuo melag/s 
tės galva jau susimaišė ai ką, 
kad nežino, ką šneka. Nejaugi 
jisai nesupranta jei laisve rei 
kalaujama visiems pavergtie 
siems, tai Į tą kategorijį jeina 
ir jo pačio išnaudojami kraš 
tai. Bet Chruščiovas nei nesu 
mirksėjęs perėmė iš praeities 
komunistu partijos sukurtą sa 
vctišką logiką — mes kaina 
me vienaip, o darome kitaip. 
Komunistai pradeda labai nėr 
vintis ir pykti jei kas nors oan 
do šį nenormalumą jiems pa 
rodyti.

Kai kapitalistai išnaudoja 
žmones, tai komunistai šaukia 
— blogai, o kai jie patys žmo 
nes smaugia, tai gerai, lai dar 
bininkų laimė, tai socializmas ..

O dabar žvilgtelkim ką „Tė 
vynės Balsas“ čiulba. Štai la 
kštingala suokti pradėjo tūlas 
J. Kličius. Tik įsivaizduokite 
kokia sensacija, tas pilietis gn 
1c straipsnio ,,Žemėn neįaugu 
si karta...”, nagrinejanči > 
„Metmenų“ antrą numerį ėmė 
ir teigiamai įvertino tremties 
jaunosios kartos pastangas' 
Taigi tarybinis bendrada.bis iš 
gyrė tremtyje leidžiamą jau 
nosios kartos kultūros žurnr 
lą! Tai tiesiog reakciomeiiška. 
Anksčiau autorių būtų mažiau 
šiai 25 metams išvežę Sibiu'.n 
meškų šerti (na juk reikėjo 
kaip nors žmones išdrcshuot , 
užtat dabar Nikitai lengviau 
kamantinėti j.

Tačiau, iš kur tokia staigi 
meilė? Juk dar visiškai nese 
niai tas pats Al. Mackaus strai 
psnis, kuris „Tėvynės Balso" 
daba# yri| laikomasi „pazan 
giu“, buvo kūkomas „atžag? 
reivišku”. Nesuprasi, kur čia 
šilta, kur čia šalta, kur čia juo 
da, kur balta. Viskas paga> rei 
kalą, o ypač prie Nikitos (varg 
šas Stalinas, net ir jis buvo ge 
rai iškoliotas!).

Jei kas k ek atidžiau per m 
tų eilę pasekė „Tėvynės Bal 
so" nėrimąsi iš kailio, Kaij uz 
kabinti dar kokią nors žuvele 
ant savo kabliuko ir kaip gal 
ma smarkiau pakenkti lietuviu

tautinei - politinei veiklai lais 
vajame pasaulyje, negalėjo ne 
pastebėti kelių būdingų apraiš 
kų.

Vieną iš jų čia paliesiu. Iki 
šiol

buvo laikytasi taktikos — 
neliesti lietuvių studentijos ir 
bendrai jaunesniosios kartos 

tremtyje.
Daugiausiai kliuvo politiškai 
veikliems; paskui teko laisvi 
nimo įstaigom, toliau sekė zur 
nalistų - laikraštininkų eilė n 
kitų. Na, o studentijai nieko! 
Tarsi jos visiškai nebūtų bu 
vę. Panašiai buvo su Lietuvių 
Bendruomene. Tačiau vėliau 
draugai neišlaikė ir jau kuiii 
laikas kai ši organizacija ar jos 
pirmininkai gauna pipirų iš 
„dižiųjų brolių”.

.„Tėvynės Balso“ lajikyse 
ną studentijos atžvilgiu leng 
va permatyti. Jos ignoravi 
mas jokiu būdu nereiškė, kad 
tarybiniai propagandistai suti 
ko su studentijos veikla, kuri 
visą laiką daugiau ar mažiau 
buvo ir yra priešinga Lietuvos 
kolonizatorių užmačioms. T?o 
liuojant lietuvių studentiją ir 
bendrai jaunesniąją kartą nuo 
vyresniosios, buvo tikėtasi iš 
jaunesniųjų tam tikro neutra 
lumo, o gal net ir palankumo. 
Štai mes jūsų nekaltiname, 
jūs esate suklaidinti, tik dva 
rininkai ir ponai yra mūsų 
priešai. Mes jus suprantame ir 
atjaučiame, buvo mėginta ne 
tiesiogiai prisigerinti jaunie 
siems.

Bet Lietuvos grobikai ir jų 
tarnai aiškiai matė, kad šis bū 
das neduoda lauktų vaisių. Stu 
dentija ir bendrai jaunesnioji 
karta, nors ir kitokiais keliais 
visvien eina drauge su vyre 
maišiais, kovoje už lietuvybės 
išlaikymą ir Lietuvos išiaisvi 
njnąį vietomis parodydami 
daugiau dinamizmo net uz sa 
vo tėvus. Šis reiškinys okupan 
tams buvo skaudus ir etzinan 
tis, bet juk nebuvo galima at 
virai prisipažinti, kad jų pas 
tangos nuėjo veltui. Todėl bu 
vo tylima, o tyla turėjo būti 
pikta ir skaudi. Galop ,,lėvy 
nės Balso“ valdytojai mato, 
kad reikia keisti taktiką, gal 
kas nors geresnio išdegs...

Iš ignoravimo pereinama j 
tiesioginį palankumo 

pripažinimą 
jaunesniajai lietuvių kartai.

Nukelta į 7-tą psl.

JUNKITĖS Į LIBERALŲ EILES
STATYDAMI GERESNĘ KANADĄ IR 

GRAŽESNĘ ATEITĮ SAU IR SAVO ŠEIMAI

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

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

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

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

sioms poroms? Ir ligi $ 295.00 mėnesiui, kai jūs 
išeisite į pensiją? □

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

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

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

7. Pasaulyje nebus tikros laisvės tol, kol visos pavergtos tautos nebus išlais 
vintos. Ar sutinkate, kad sekančioji Kanados vyriausybė turėtų pa 
naudoti daugiau iniciatyvos žodžiais ir darbais, ginant bei plečiant laisvę 
pasaulyje? □

ŠI RINKTINE PRAEITYJE ĮRODĖ SAVO SUGEBĖJIMUS 
IR TURI DINAMIŠKĄ PROGRAMĄ ATEIČIAI

Hon. Hon. Hon. Hon. Hon.
L. B. Pearson Paul Martin J. W. Pickersgill Lionei Chevrier Paul T. Hellyer Walter Gordon

SU JŪSŲ PAGALBA

Si rinktinė gali įgyvendinti Jūsų viltis apie geresnę Kanadą

Pasisakykite ui ateitį birželio 18-ų balsuokit už liberalus X
SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
18.
Aštuntą atsikėlęs, greit susitvarkęs, Barvainis, prieš eiur 

mas į ligoninę, pasuko per miestą linkį. Panoro pasižiūrėti, 
kaip vyksta karo apgriauto Lietuvos uosto atstatymas.

Gatvės, kuriomis jis ėjo, tebebuvo dar apgriautos. Dar 
bininkai krapštėsi prie statybų. Daugiausia sunkių darbų dir 
bo meterys. Jos nešė plytas, maišė cementą. Sudriskusiais si 
jonais, nešvariomis skepetomis ant galvų, suglamžytais žakie 
tėliais, išsekusios.

„Tai vadinama moterų lygybė sovietinėse sąlygose“, — 
galvojo Barvainis. „Nepriklausomybės laikais moterys tokių 
darbų nedirbdavo“. Nejauku jam buvo eiti pro tas statybas. 
Bet jis neiškentė S. Neries gatvėje, prie statomųjų mokyklos 
namų neuzkalbinęs vienos darbininkės, kuri sustojo atsiKvepti

— Ar nepersunku gi moterims dirbti tokius darbus?
— Sunku, bet kas gi daryti, kad reikia bent duonai užsi 

dirbti. Vieno vyro algos neužtenka pragyventi. . .
— Kiek gi vyras gauna ir kiek tamsta uždirbi?
— Vyras, uosto krovikas, uždirba 400 rublių per mėnesį, 

o aš — 250 rublių. Per abu išeina 650 rublių. Paskaičiuokite 
tiktai, kaip galima išsiversti: mėsos kilogramas 20 rublių, svies 
to kilogramas 30 rublių, lašinių kilo 28 rubliai. O duona, bui 
vės, pienas vaikui, kambarys, kuras... Apsirengimui nieko ne 
lieka Matote mano apsirengimą, — tai viskas, ką turiu. Vy 
ras taip pat nuplyšęs... Batus taupome žiemai (moteris dirbo 
basa)...

Iš už kampo pasirodė barzdota žmogysta. Moteris, pa 
griebusi kibirą su cementu, nuskubėjo į pastato vidų. Baivai 
nis sumišo ir liko stovėti lyg stabo ištiktas.

Jis, gydytojas, vyr. ordinatorius. Jis gauna už mėnesį 
darbo 1,200 rublių ir dar iš šalies pataiko užsidirbti, ir tai vos 
galus su galais suveda. Taupydamas ir veik niekur į šal| ne 
išleisdamas, ir tai vienišas, o čia visa šeima turi pragyventi už 
650 rublių! Kaip tas įmanoma?..

Barvainis žino, kad ir nepriklausomybės laikais, ypač de 
presijos, kaikurie darbininkai sunkiai vertėsi. Kaune jis paži 
nojo kelis dirbusius Nemuno bendrovėje, Vailokaičio geležies 
fabrike. Kas 200 litų gaudavo, jau galėjo bent gerai maitintis, 
nes kilo sviesto galėjo gauti už 2 Litus ir dar pigiau; mėsos 
kilo už pusę Lito... Barvainis prisiminė, kad kai tiktai Rusija 
okupavo Lietuvą, tuojau sviesto kologramo kainą pakele iš 2 
litų iki 12 litų, o atlyginimus už darbą paliko senus, o kaiKain 
dar sumažino. Ir taip okupacija nusmugdė visą Lietuvos gyve 
nimą. ..

Taip susimąstęs, Barvainis nejučiomis atsidūrė ligoninėje. 

Jį pasitiko sesuo Vassa, linksma ir šviesi, kaip į zenitą kopian 
tt saulė. 'Patenkinta ir laiminga, ji šypsojosi gydytojui Barvai 
niui ir neįstengė sulaikyti savo jausmų.

— Jūs, daktare, neįsivaizduojate, kaip aš esu laiminga, 
kad mane atsiuntė į Lietuvą... Tarytum už Uralo kalnų liko 
visa mano našta, visi vargai ir sunkumai... nors aš... ir labai 
myliu savo tėvynę Buriatiją...

— Kuo gi čia sesuo žaviesi?
— Gyvenimu, laisve, gerbūviu...
— Sesele, apie kokią laisvę kalbi?
— Apie tą, kokios mano tėvynė neturi... Mano tėvynė 

graži, bet nelaiminga...
— Ar norėtum čia visada gyventi?
— Kažin. Gal dar pertrumpai čia gyvenu, kad galėčiau 

atsakyti į tokį klausimą...
— Pagyvensi ir pamatysi, kad ir čia visko yra...
— Gali būti, bet ligšiol aš labai patenkinta...
Barvainis, sulaukęs savo asistentus, Kalnėną ir Šilgali, nu 

ėjo vizituoti į palatas ligonių.
Liginių vaizdas buvo įprastas: darbininkai, vienas kitas 

kolūkietis, daugiausia kareivių, labai žymi dalis ne lietuvių.
Diena praėjo kasdieniniame darbe. Tiktai baigus dainą, 

jaunieji Barvainio asistentai kažkodėl pasiūlė savo šefui vaka 
rą praleisti su jais.

— Bet kur jūs mane norite nuvežti?
— Kur čia toli nuveši... Gal į Smiltynę?
— Kur norite, kur sumanėte, sutinku.
— Į Smiltynę. Sutarta?
Iš Dangės uosto garlaiviuku jie perplaukė Kuršiu manų 

sąsiaurį ir išlipo Kuršių Nerijoje. Pušaitėmis apaugęs pjsia 
salis pakvipo gaivinančiu smalos ir ozono kvapu. Barvainis 
pilna krūtine traukė orą, ir svaigo jam galva nuo deguonio per 
tekliaus.

— O, kaip čia gera!... Reiks čia dažniau atvykti. Aš čia 
pirmą kartą, — kalbėjo Barvainis.

— Čia tikrai puiku. Čia man jaukiau, negu Palangoje — 
atsiliepė Šilgalis. — Palangoje perdaug žmonių ir ypač daug 
svetimų. Įsivaizduokite, anądien mane užkalbino kažkoks ru 
sas net iš Vladivostoko...

— Kas juos čia traukia? — įsiterpė Kalnėnas.
— Aš jam tokį pat klausimą buvau davęs. Jis nusišypso 

jo ir atsakė; „Jieškome padoresnio gyvenimo“.
„Net iš Vladivostoko? Ir čia randate?“ — klausiau.
„Taip, randame”, — atsakė.
— Sesuo Vassa tą pat sako, — pastebėjo Barvainis.
— Plati ir turtinga mūsų tėvynė, bet tvarkos joje nėra, — 

pacitavo sarkastiškai tusų, kvietusių karaliauti rusams varia 
gus, žodžius, Kalnėnas.

— Rusai — fenomenas, kolegos, — kalbėjo Baivaiais, 
— gal vienintelė tauta pasaulyje, kuri laikosi netvarka. Nuosta 
bu, bet taip yra.

Jie ėjo vis dar pušynėliu.
— Čia prieš karą būdavo briedžių, — kalbėjo Šilgalis.— 

Gražūs, taurūs gyvuliai.
— Sako, dabar jau vėl jų užveista... — pastebėjo Kalnė 

nas.
— Ar išsilakys? Ar tie rusai IK Vladivostoko jų nesuval 

gys, kaip suvalgė anksčiau čia gyvenusius?
— Pagyvensime — pamatysimo...
Jie pasiekė kitą pusiasalio krantą. Atsivėrė plati padaira 

į Baltiją. Nuostabi. Tamsiai melsvos bangos laužė saules spin 
dalius, kurie švysčiojo ir blykščiojo kaip veidrodyje... Saulė 
žengė vakarop ir ruošėsi pasinerti visai nakčiai į Baltijos van 
denis. Smėlys girgždėjo po kojomis ir sus<spausdamas po ko 
jomis braškėjo.

— Čia, kolegos, tikrai gražu ir navatna, — grožėjosi Bar 
vainis, — bet gi jūs kažkam kitam dar mane pakvietėte?

— Lietuvio su lietuviu kalba išeina už kondicijos rėmų, 
— atsiliepė Šilgalis. Mes norėtume, kad jūs veikliau pįsijung 
tumėt į tautos reikalų turinį. Mes sužinojome jūsų praeitį ir 
norime kalbėti atvirai. Matote, kas tėvynėje vyksta. Mes są 
mokslų nesiūlome, organizacijų nekuriame, bet ar be to mums 
maža darbo ir didžiulio atsakingumo uždavinių? Uždavinių, 
kuriuos diktuoja lietuviška sąžinė ir širdis. . .

— Gerai, kolegos, pagalvosiu. Esu beveik tikras, kad 
taip ir bus. Ačiū jums! Už pasitikėjimą ir už drąsą mūsų ziau 
riais laikais.

Tiesą sakant, Barvainis apie tai galvojo, >r patariamas Li 
lės ir be Lilės. Palaidas vegetatyviškai gyvulinis gyvenimo bū 
das, kokiu jis paskutiniais laikais nuėjo, jam nebuvo mielas. 
Bet išjungus dvasinę dalį, jis neteko pusiausvyros, nuslydo nuo 
moralinių pagrindų ir beveik buvo susigyvenęs su likimu ir ne, 
pasitenkino.

„Negerai“! — dažnai jis pagalvodavo. — „Taip toliau 
neįmanoma. Reikia save paimti j rankas, reikia susitvarKyti, 
apsivalyti, susidrausminti... Kas gi aš — vyras ar skepeta?

Atgaivintas pušyno, Baltijos drėgmės, kurią jis jaute vi 
sais sąnariais ir raumenimis, Barvainis išgyveno kaip ir persi 
laužimą, įtaigojusį jam persitvarkymą, drauge su jaunais drau 
gaiš-

— Kolegos, aš jums labai dėkingas už kolegišką atviru 
mą. Atsilyginsiu tuo pat. Dėkingas jums ir už šio gamtos gro 
žio kampelio parodymą. Čia gražu!

Barvainiui tuojau kilo mintis: Viktorija? Milė? Gal Vas 
sa? Pastovumui reikia pastovios šeimos. Barvainiui tuojau ir 
kilo šis klausimas. Bus daugiau.
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Menininkų golgota 
okupacijoje

KULTŪRWB#KKOJVIKA

Paskutiniais laikais du stam 
besni įvykiai atžymėti so” eti 
nėję okupuotos Lietuvos lite 
ratūroje: V. Mykolaičio - Pu 
tino kūrybinės sukaktuvės ir 
E. Mieželaičio gautoji augš 
Čiausia sovietijoje premija (Lc 
nino vardo) už rusiškai išleis 
tus eilėraščius, pavadintus „Če 
loviek” — Žmogus.

Skaudu buvo skaityti Puti 
no. sąlygų išprievartautą, pa 
sisakymą, kad „tarybinėje sant 
valkoje ypač pagerėjusios kū 
rybos sąlygos", kai ištikrųių 
kūrėjai visą laiką yra priedai 
taujami, ir pats Putinas išpric 
vartautas.

Po Putino sekė E. Mieželai 
čio išėjimas į platesne viešu 
mą. Paliekant „Čelovek’o" pei 
žvalgą ateičiai, verta prabėgo 
mis pasakyti, kad šis jo kuri 
nys vis dėlto vertas lieme' G. 
Tur būt ne be politinių apstai 
čiavimų Miežalaičiui duota už 
jį premija, tur būt tuo ban 
dant patraukti pavergtųjų ir 
kolonizmo išnaudojamųjų dė 
mesį, — lyg jų darbai ,,vyies 
mojo brolio” objektyviai verti 
narni ir pastatomi greta sa?ų 
jų. Jie, mat, įvertinami augš 
čiausia premija. . .

E. Mieželaitis Lietuvos oku 
panto nors ir neliaupsinamas, 
kaip kiekvienas savasis, bet 
jo pavardė nuskambėjo ir per 
rusiškąją kolonisto spaudą.

E. Mieželaitį dabar „Perga 
leje“ kedena V. Kubilius: akai 
Čiuoja jo praeities „giiekus“, 
jo susižavėjimus kitais poetais 
ir tt.

Bet Putino, Neries, Mieže 
laičio poveikyje yra išaugusių 
naujų rašytojų. Tačiau jų pa 
vardės, tiktai su mažomis išim 
timis, suminimos okupacijos 
spaudoje. Jos nutylimos. Lyg 
jų nebūtų. Vienas kitas jų kū 
rinys „peržiūrose“ suolizga, 
bet tuo ir baigiama. Ir ne vien 
literatūroje. Taip yra muzik.* 
je, tapyboje ir tt. Tiktai „tai 
komosios kūrybos“, kuri pritai 
koma okupacijos ir kolonizmo 
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tarnybai, dalykai reklamuoja 
mi ir keliami į kūrybines augš 
tumas”. Kiti gi kūrėjai, kuri 
tiesiogiai netarnauja okupaci 
jai, palekaimi nežinioje, uors 
yra sukūrę šedevrų. „Peržiū 
ra“ viskas ir pasibaigia. Tokie 
autoriai laimingi, kau >1013 
„peržiūroje“ jų darbas parodo 
mas nors ir nedideliam ste„ė 
tojų būreliui. Po to viskas pa 
dedama į stalčių palaukti „ki 
tų laikų“. It taip marinuojami 
kartais labai vertingi kūriniai. 
Ypač, jeigu išryškėja huma 
niškesnė idėja, laisvesne inin 
tis. O kartais vien tiktai del 
to, kad autorius nieku nesire,s 
kia „šlovingosios“ naudai ?r 
garbei.

Šia prasme Lietuves kūrė 
jų būsena yra tragiška. Kad 
išeitų viešumon, jie bent vie 
nu kokiu žodžiu turi pagarbin 
ti „šlovingąją“, pagarbinti oku 
graciją, pagarbinti ,, vyresnįjį 
brolį“ ir pašlovinti jo kalbą, 
kaip „pažangiausią visame 
šaulyje”... Kaip matėme, taip 
turi daryti visi, kas nori gyven 
ti, ypač tie, j kuriuos atkreio 
tas ypatingas dėmesys, kurie 
begali prikalbinėti nepajėgu 
mu, kurie ir patys nori palikti 
ką nors žymesnio po savęs... 
Tokia yra tragiška būsena R’.i 
sijos okupacijos pavergtoje, 
kolonizuojamoje ir prievartai! 
jamoje Lietuvoje.

Įdomu pasekti, kaip gaii iš 
silaikyti Lietuvos nepriklauso 
mybės laikų rašytojai. Suminė 
tieji Putinas ir Mieželait.s taip 
pat dar nepriklausomybės lai 
kų brendimo. Tarybų Lietu 
vos rašytojų leidinys mini eilę 
jų, bet daugelis jų jau yra nu 
byrėję: kaip jie nebuvo rašyto 
jai, taip jie perėjo prie darbų, 
kuriems jie tinka. Bet viena 
galima aiškiai pasakyti: Dau 
gumas Lietuvos neprikiausoiny 
bės laikų rašytojų yra žiauriai 
išprievartauti. Ypač „redaguc 
jant” jų kūrinius. Tą pasako 
ir patys okupacijos tarnai, štai 
apie Vienuolį pasakoja, kaip

IŠKYLA LIETUVIS JAUNAS KOMPOZITORIUS
Darius Lapinskas

Gimęs 1934 metais Lietuvo 
je. 1947 metais Spakenbeige, 
Vokietijoje, 13-kos metų budi 
mas pradėjo skambinti. 1950 
metais atvyko Amerikon ii 
pas J. Kačinską pradėjo mo 
kytis kompizicijos. Per ketve 
rius metus išėjo Bonstono kor 
servatonją ir gavo Bakalauro 
laipsnį. Komponavo ir 1955 
m. gavo premiją už Trio. Ban 
dė diriguoti konservatorijos or 
kestrą. 1957-58 m. studijavo 
Vienos muzikos akademijoje 
muzikos mokykloje, kur baigė 
vad. Meisterklasse.

Dar studijuodamas, jau pra 
dėjo dirbti Stuttgarto valsu 
operoje. 1961 metais pakvies 
tas Tuebipgeno miesto teat 
ran, kur iš 15-kos premjerų, 
D. Lapinskas apipavidalino 
11. Čia jis ruošia artistus, diri 
guoja baletui. Išdirbęs vis; 
sezoną Tuebingene, vis dėlto 
grįžta j Stuttgartą, kurio teat 
ras vienas iš geriausiųjų V o 
kietijoje. Čia jis jau paruošęs 
artistus Puccini operai Gianni 
Schicchi. Dabar rašo operą.

KOMISIJA
ŠKĖMOS RAŠTAMS

Rašytojai Algirdas Land® 
bergis, Alfonsas Nyka - Niliū 
nas ir Kostas Ostrauskas suda 
ro Antano Škėmos raštų re 
dakcinį kolektyvą. Reuakcijo; 
pagrindinis uždavnyis bus pa 
ruošti galutinam spausdinimui 
visą Antano Škėmos kūrybą, 
surenkant ir suderinant rauk 
raščius bei seniau spausdintą 
medžiagą. Pirmąjį Antano 
Škėmos rastų tomą norima iš 
leisti dar šiais metais.

Antano Škėmos Raštų Išlei 
dimo Fondui, surengtu pianis 
to Andriaus Kuprevičiaus re 
čitalio Chicagoje proga, yra 
prisiųstas 200 dol. įnašas. Į 
šią sumą įeina Santai os-Švie 
sos Federacijai priklausančios 
pajamos, L. Vanagaitienei, 
„MdnguČio“ vedėjai, priklau 
sęs mokestis už skelbimus i, 
Andriui Kuprevičiui priklauju 
šio honoraro dalis. Norintieji 
prisidėti prie Antano Škėmos 
darbų išleidimo, įnašus kvie 

buvo „suredaguotas” jo „Puu 
džiunkiemis“. Niekaip negalė 
damas pasakyti tiesos, Vienuo 
lis mirdamas parašė teotamen 
tą, kuriuo atsiribojo nuo so vie 
tinio pavergėjo. Gyvieji gi te 
beprievartaujami... Tokia yra 
tikrovė. •

Amicus. 

čiami siųsti fondui adresu: di. 
Jonas Valaitis, 5204 Elling 
ton, Western Springs, 111.,
U. S. A.

PAŽYMĖTI LIETUVIAI 
ARCHITEKTAI

Maskvoje įvykusioje jaunų 
jų architektų darbų apžiūroje 
lietuviai architektai susilaukė 
gero įvertinimo. E. Chlomaus 
kui ir S. Boreikiui paskirti pir 
mo laipsnio diplomai už pasta 
tų projektus ir baldų projek 
tuotojams A. Stapulioniui, L. 
Stapulionienei ir V. Beigai. 
Diplomus gavo „Neringos“ 
viešbučio ir kavinės projektuo 
tojai A. ir V. Nasvyčiai. Alžy 
mėti ir inžinieriai L. Mardosas,
V. Batisa ir J. Minkevičius. 
• Debiutavo kaip simfoninis 
dirigentas Juozas Domarkas 
Vilniaus Filharmonijoje, bai 
gęs dirigavimą Leningrado 
Rimskio - Korsakovo vardo 
konservatorijoje. P. Šimkūno 
vertinimu, Domarkas turįs di 
rigento duomenų, bet debiutas 
turėjęs žym:ų trūkumų.
MUZIKUI J. DAMBRAUS 

KUI — 70 METŲ
Muzikui Jonui Danmbrat.s 

kui gegužės 22 d. sukakus 70 
m. amž., apie jo kūrybą, pla 
mis plačiau pasakojo Vilniaus 
radijas, įsidėjo straipsnių ir 
spauda. Kauno valst. teatre 
Dambrauskas yra išdirbęs 25 
m., tai buvusi jo, kaip konipo 
zitoriaus brendimo mokyKla. 
1939 m., Dambrauskui dtriguo 
jant, buvo pastatyta jo iš pag 
rindų atkurta M. Petrausko 
opera „Eglė žalčių karalienė“. 
Vokiečių okupacijos met vs 
Dambrauskas buvo paiašęs, 
pagal Putiną, originalią opeią 
„Valdovas“. Šiaip kompozito 
rius daugiau pažįstamas Kaip 
vokalinės muzikos kūrėjas. Po 
kario metais muzikas Jaugiau 
pasireiškė chorinės kūrybos 
srityje, išleistos Dambiausko 
dainos. Be to jis yra parašęs 
kūrybos įvairiems muzikos ins 
trumentams, kaip smuikui, vic 
lenčelei, obojui. Yra parašęs 
ir simfoninės muzikos religinė 
mis temomis.

DAIL. J. JANKAUS 
DARBŲ PARODA

Vilniuje, teatro muziejuje 
atidaryta valst. operos u bale 
to teatro vyr. dail. J. Janke.Ua 
darbų, dekoracijų, kostiumų, 
eskizų paroda. Paroda suorga 
nizuota dailininko 50 metų ,v. 
bilėjaus proga ir joje eksponuc 
ta apie 120 darbų.

DA1L. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS KILIMŲ 
PARODA MACDONALD INSTITUTE

Ontario Agrikultūros kole Mokslą tęsė ir gilino šveicari
gijoje, Macdonald Institute, 
Guelph, Ont. 1962 m. gegužės 
mėn. 21 iki birželio 1 d. buvo 
atidaryta kilimų ir tautinių ir a 
bužlų paroda.

Paroda buvo lankoma ko 
legijos profesorių, skautų ir 
Guelph visuomenės. Kilimų 
dailė atkreipė Kanados spau 
dos dėmesį.

Globe and Mail, geg. 25 d. 
plačiai aprašo A. A. Tamošai 
Čių dailę, įdėdama dvi nuotrau 
kas. 1. A. Tamošaitienės išaus 
tą kilimą „Šventas Antanas* 
ir 2) A. A. Tamošaičiai prie 
Lietuvoje išleistų audimo kny

Guelph Daily Mercury, ge 
gūžės 28 d. įdėjo nuotrauką ' 
A. A. Tamošaičiai apžiūri iš 
austą kilimą ir aprašo kilimų 
audimo kuisus ir parodą.

Gegužės 30 d., tą pat nuo 
trauką persispaudino su nauju 
aprašymu „The Kingston 
Whig-Standard.

Užsibaigus vasaros nioby k 
lai, surengtas iškilmingas ak 
tas, kur dail. A. Tamosaitte 
nė, apsirengusi Vilniaus kr. 
tautiniu drabužiu, įteikė Kili 
mų kursų klausytojams baigi 
mo pažymėjimus.

KUN. ANSUI TRAKIUI 
50 METŲ AMŽIAUS

Visuomenininkas kun. An 
sas Trakis yra gimęs Kurše 
liuose, Klaipėdos ap. 1912 m. 
birželio 2 dieną prūsų lietuvių 
ūkininkų šeimoje. Baigęs Šim 
kų pr. mokyklą, lankė Klaipė 
doje Vytauto Did. gimnaziją, 
ir ją baigęs, įstojo į Vytaute 
Did. Universitetą Kaune. Besi 
mokydamas Teologijos fakul 
tete, dalyvavo studentų orga 
nizacijose ii studentų choie. 

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kuiną 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
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.

joje Bazelio ir Zuericho uni 
versitetuose, kur gavo teolo 
gijos laipsnį.

Mokslus baigęs, grįžta Lie 
tuvon ir klebonauja Tauragės 
parapijoje, bet aptarnauja Ši 
lutę ir kt. Dirba tremtyje. Da 
bar, persikėlęs į JAV, Čikago 
j e, bet dažnai iškviečiamas į 
Torontą, Montreal} ir kt. Re 
daguoja Evangelikų žodį, Sve 
čią ir kitus leidinius. Sukaktu 
vimnkas jaunas, judrus, dar 
bingas, darbštus ir veikius lie 
tuviškuose ir evangelikų ba 
ruošė.

LĖLIŲ TEATRAS J 
MASKVĄ

Gegužės 22 d. į Maskvą, su 
geriausiais pastatymais išvyko 
Kaune veikiąs lėlių teatro ko 
lektyvas. Jis buvo vienas iš ne 
daugelio „išrinktųjų“, pakvies 
tų pasirodyti Maskvoje. Šalia 
kauniškio, Maskvos apžiūroje 
dar dalyvavo penki kitų So 
vietijos miestų teatrai. E.

STASYS SANTVARAS 
ATŠVENTĖ AMŽIAUS 

SUKAKTUVES
Tačiau sukaktuvių ruošėjai 

daugiausia sustojo ties jo KŪry 
ba. Pr. Naujokaitis Stasį Sant 
varą budino kaip rašytoją: po 
etą, dramaturgą, vertėją, uau 
giausia — kaip poetą.

Sukaktuvininkas susilaukė 
daugelio sveikinimų, hnkėji 
mų ir dovanų. Tai padare ne 
tiktai St. Santvaro bičiuliai, 
diaugai, bet ir atvykę iški’ 
mėn sol. V. Baltrušaitis, G 
Matulaitytė - Ranitienė ir kt.

Meninėje dalyje pasirodė 
sol. S. Liepa ir p. Mongirdai 
tė.

Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
& 30.

LIZCHEN
Neverta p pagailos!

Mes, doros dukros, darbščiosios verpėjos, 
Mes plušam, būdavo, lyg vėlumos, — 
O ji su meilužiu sau glamonėjas, 
Pakampiais glėbesčiuojąs per naktis...
Lai, savo begėdystę apgailėjus, 
Klūpščia pazulina bažnyčioje grindis!

*• GRETCHEN
į Tur but, ją vesti žada jis?

LIZCHEN
Ar tu kvailiu laikai vyruką?
Jisai, ilgai nelaukdamas, paspruko, 
Gal nu lapsėjo prie kitos.. .

* GRETCHEN
» Tikrai,

'Pasielgė jos mielas negerai.

LIZCHEN
Po viso to nusmukėlei neverta
Net ir tekėti, nes bernai 
Vainiką jai nuplėštų būtinai, 
O mergos padury palų pribertų!

licina
' GRETCHEN 

grįždama namo
Kaip aš liežuvio nevaldžiau. 
Kaip drąsiai piktinaus anksčiau, 
Matydama, kad mergina suklupo! 
Kiek priekaištų iš mano lūpų 
Jinai girdėdavo tada!
Ji man atrodė tartum sutepta, 
Paduoti ranką jai laikiau aš gėda — 
Ir įkliuvau pati dabar į bėdą!..
Bet kaip man gera buvo, kaip smagu 

Žemyn riedeų nuodėmės taku!

PRIE MIESTO SIENOS
Nišoje Sopulingosios Dievo Motinos atvaiz 
das; prieš jį ąsotėliuose — gėlės. Gretchen 

stato jšviežiąi priskintą puokštę.
GRETCHEN

O, Sopulingoji, 
Mielaširdingoji! 
Meldžiu, pažvelk į mano skausmus! 
Tau siela rauda, 
Tau širdį skauda, 
Kad šitaip kenčia Tavo Sūnus, 
Ir kaip į Tėvą 
Kreipies į Dievą, 
Prašai atjausti jūsų skausmus. 
Ar kas numano, 
Kaip dega mano 
Krūtinė, nerimo pilna? 
Dėl ko Širdis man blaškos, 
Dėl ko tirpstu lyg vaškas, — 
Tik tu žinai! Tik tu viena! 
Man bloga, bloga, bloga, 
Bijau žiūrėt į žmogų, 
Nepakeliu akių. ..
Namo greičiau aš puolu 
Ir, kritusi ant suolo. 
Verkiu, verkiu, verkiu. 
Aplaisčiau ašarėlėm 
Ir tas gėles kvapnias, 
Kai rytmetį ankstyvą 
Sode tau skyniau jas. 
Ar saulė tykiai sėda, 
Ar keliasi aušra, — 
Mane kamuoja gėda, 
Ramybės man nėta. . . 
O, Sopulingoji, 
Mielaširdingoji, 
Išgirski balsą mano širdies — 
Apgink, apsaugok nuo pražūtieji

NAKTIS 
Gatvė prieš Margaritos namus. 

Margaritos brolis Valentinas, kareivis.
VALENTINAS 

Kai, būdavo, anais laikais 
Mes pokyiiaujam su draugais

Ir savo mylimą mergelę 
Kiekvienas į padanges kelia. 
Išgerti kviesdamas visus, — , %
Aš sau atsikvampiu ant stalo, % 
Klausausi jų nekalto melo, į x
Šypsodamas raitau ūsus, t
Paskui, paėmęs taurę drąsiai, , į
Sakau: „Vienam patinka ta. į *
Kitam, be abejo, kita. *
Bet argi šauniai mano Sesei 
Kuri prilytų? Niekada!“ 
Ir mano balsas tuoj užgožia 
Pagyru tauškalus. Mielai 
Visi pagerbia Gretchen grožį 
Ir činksi sklidini stiklai.
Dabar — ne taip! Kiekvienas kvaiša 
Tave su dumblais nuolat maišo. 
Tulžingai šaipos į akis, 
Nesigailėdamas tau sprigtų, — 
O tu tik balk it koks vagis, 
Nė žodžio niekšui nesakyk tu, 
Čiaupykis ir sau plaukus rauk... 
Jis nemeluoja — štai kas pikta!
Kitaip jį tuoj išmestum lauk.
Kas ten? Ko tiedu susigūžę 
Prie namo sėlina vogčia? 
Jei aš nutversiu jos meilužį, 
Jis gyvas nepabėgs iš čia!

Įeina Faustas ir Mefistofelis.

FAUSTAS
Žvelk, zakristijoje ugnelė amžinoji 
Pro langą blyksi; jos liūdna šviesa 
Tai gestelia, tai skaidriai suliepsnoja, 
Kovodama su gulančia tamsa. . . 
Manoj širdy seniai liepsna užblėso.

MEFISTOFELIS
O aš — tarytum kalinas plevėsa.
Kurs patylom išdūlina nakčia 
Jieškoti meilės nuotykių ant stogo. 
Ne, man, drauguži, visiškai nebloga, 
Mane vilioja toji užmačia, — 
Aš netveriu džiaugsmu, suradęs progą 
Pamerginėt arba nukniaukti ką.
Be to, poryt juk šventė nemenka;

Valpurgijos naktis! Ji tuo garsi, 
Kad eina lig aušros galvom visi.

FAUSTAS
Ar gausime tą lobį pamatyti, 
Kuris neaiškiai iš po žemių švyti?

MEFISTOFELIS
Gali, brolau, pasveikinti mane! 
Aš jį mačiau: ten užkasta skrynia, 
Pilna auksinių spindinčių monetų; 
Tau dirstelėt j ją taip pat vertėtų.

FAUSTAS
Gal žiedas koks yra, gal auskarai, 
Kurie lauktuvėm tiktu manajai gražuolei?

MEFISTOFELIS
Atsimenu labai gerai: t
Tikrų žemčiūgų buvo ten karoliai. i

FAUSTAS J
Ak, kaip puiku! Man taip nemalonu 
Pas ją ateit visai be dovanų! J

MEFISTOFELIS
Naudinga kartais pataupyt skatiką t 
Ir pasismaginti bent kiek už dyka. 
Linkiu sėkmės tau iš širdies 
Ir užtatai šią naktį žvainą 
Aš padainuosiu dorovingą dainą, 
Kuri mums ją apgluminti padės.
(Dainuoja, skambindamas gitara) 

Tuojau prašvis. . . 
Ko slapčiomis 
Pas jo duris, 
Mergyte, tu dairaisi? 
Tu — nekalta.
Nesutepta, — 
Bet nebe ta 
Iš mylimo pareisi. 
Apsižiūrėk 
Ir nė per tiek 
Juo netikėk, 
Nors kalbos jo padorios! 
Karštų, suktų

S Jo pažadų 
Ir pakuždu 
Nepaisyk lig altoriaus^ 

, _ . Bus daugiau.

Janke.Ua
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ŽUVYS GYVENA IR 6 MY LIŲ GILUMOJE
Pagal naujausius tyrinėji 

mus, jūrų gilumoje yra praga 
riškas triukšmas. Keletos kilo 
metrų ilgio kabeliu buvo nu 
leisti j jūrų gilumą specialus 
mikrofonai. Garsai iš tenai pa 
sigirdo įvairių įvairiausi.

Kaip gi tos žuvys sukelia 
tokį triukšmą? Pagal naujau 
sius tyrimus, jos trina savo 
griaučių kaulus viena kitą, 
'"aip rykliai žandų dantimis, 

lėkais ir pan. Šitais garsais 
jie „susikalba” viens su kitu, 
ypač poravimosi metu, arba 
baido savo priešus.

Dar tiktai prieš kelerius me 
tus žinomi mokslininkai galvc 
jo, kad jokios gyvybės negali 
būti 7000 metrų gilumoj. 1 a 
čiau naujausieji tyrinėjimai ši 
tą pažiūrą atmeta. Panaudo 
jant specialius nardymo apa 
ratus, kurie turėjo pulnago 
(kvarco) 18 centimetrų storu 
mo langutį, galima buvo steoė 
ti gyvybės reiškimąsi didžiau 
šioj jūros gilumoj. Specialios 
lempos apšviesdavo tamsų, 
kaip naktis, vandenį. Jūros 
gelmėje, kur neapsaugotas 
žmogus per sekundę būtų su 
spaustas į tyrę, gyvena nesu 
skaitomos žuvų rūšys. Kai ku 
nas tų žuvų pavyko išimti iš 
ten ir sužinoti jų gyvybės pa 
slaptis: jos neturi savo kūnuo 
se dujų, o visi kūno audiniai 
pilni skysčio tad galingas iš 
orės spaudimas joms nesudaro 
jokios žalos. Nors tenai ncpra 
siskverbia nė mažiausias saules 
spindulys, bet žuvys turi savo 
šviesą. Kaip šv. Jono vabalė 
liai, taip ir žuvys leidžia tosfo 
rinę šviesą. Kai kurios turi to 
kius „žibintus“ ant galvos, ar 
ba šviečiančius dažus ar taš 
kus po visą kūną. Aštuonkojis 
jūros gelmėje išleidžia ne ra 
šalinį skystymą, kaip viišuti 
niuose jūros vandens sluogs 
nituose, Taejį šviečiantį skysti) 
mą, kuris apakina priešą. Ne 
seniai Amerikos mokslininkai 
ištraukė iš 5000 metrų gilu 
mos žuvį, kuri sveria opie 15 
centnerių. Tai buvo vadinam i 
sis „Hackenrochen“ — ryklys 
su vąšu,. Tas gyvulys turėjo 
ant savo kūno 36 „žibintus“— 
organus, kurių pajėgumas ali 
tinka 1800 vatų. Be to, jis Du 
vo radioaktyvus. O iš 7000 m

gilumos buvo ištraukta dai ki 
ta žuvis prožektorius, triguba* 
ladioaktyvesnė, negu ryklys su 
vąšu. Žmogui būtų pavojinga 
patekti arti tokios žuvies. Bet 
kodėl tas radioaktyvumas ne 
kenkia tai žuviai, dabar tiria 
ma. Bet mokslininkai jau žino, 
iš kur susidaro tas radioakty 
vumas. Jūrų gilumoje, kur jos 
gyvena, yra labai daug radio 
aktyviųjų mineralų, kurių da 
lis ištirpsta vandenyje ir ku 
rias žuvys pasiima sau.

Jūrų vandenys sudaro apie 
du trečdalius mūsų Žemės pa 
viršiaus. Tie du trečdaliai nuo 
4000 metrų gilumos dar men 
kai tėra ištirti. Dabar vakarų 
ir rytų mokslininkai tęsia savo 
tyrinėjimus jūrų gelmėse.

GYVENVIETĖ EŽERO 
DUGNE

Vienas įdomiausių šių die 
nų archeologinių atradimų 
Lenkijoje, tai senos gyvenvie 
tės liekanos, rastos Pulaicių 
ežero dugne Mrongovo apskri 
tyje, Olštino vaivadijoje.

Archeologai nustatė, kad 
šią gyvenvietę įkūrė baitai — 
prūsų pirmtakai maždaug 
prieš 2400 metų pelkėtoje eže 
ro įlankoje gynybos tikslais. 
Nemažą reikšmę jos gyven 
tojams turėjo neužšąlančios 
vandens versmės. Rasti gerai 
išsilaikiusių medinių konstruk 
cijų fragmentai rodo, jog visa 
gyvenvietė rėmėsi į rąstų pa 
stolius.

Gyvenvietės po vandeniu at 
radimas labai sudomino arche 
dogus. Pulakių ežere prad* 
ti povandeniniai tyrimai. At 
rastų ežero dugne baltų gy 
venvietės liekanų apdorojimas 
duos įdomių duomenų apie 
jos gyventojus.

Iš rastų daiktų archeologai 
spėja, kad šios gyvenvietės gy 
ventojai baltai gyveno glau 
džiuose santykiuose su senai 
siais slavais. Gyvenvietės teri 
torijoje buvo liejyklos, gyven 
tojai augino javus ir kiaules. 
Tai rodo rastos liejimo formų 
liekanos, gyvulių kaulai, akme 
ninės girnos.

Remk „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

„Rūtos“ ansamblis, iš New Yorko, su savo vadovu Alg-. 
Kačanausku, kuris dalyvaus Vilniečių Joninėse — Jaunimo 
ir visų lietuvių, mylinčiu gražiąją savo sostinę Vilnių. Kon 
certas, pirmą kartą Kanadoje, įvyks Merriton salėje birželio

23 dieną. Visi pasiruoškime dalyvauti.

„RŪTOS“ ANSMBLIS KANADOJE
iPer septynerius melus Ka 

nadoje ir Amerikoje gaisai 
skambėjo VKLS-gos Niaga 
ros pusiasalyje rengiamos Jin- 
nės - Jaunimo šventė, ii nei. ei 
tui, nes yra gražiausių atsdie 
pimų net iš Čikagos, New 
Yorko ir tolimesnių Kanados 
vietovių. Ši šventė žinoma 
Anglijos, Australijos ir net 
Lenkijos lietuvių tarpe. Ji įga 
vo vardą nebe Joninės, bet Jau 
nimo šventė Joninėse ir išaugo 
į lietuvišką jaunimo manifes 
taciją. 1 odei ir rengėjai pasi 
darė nebe skyrius, bet Sąjun 
gos Kanados Krašto valdyba.

Ši šventė ypatinga, kaip ir 
pridera Maironio metuose, jo 
je dalyvauja mokyklinio am 
žiaus jaunimas su konkursi 
mats rašiniais ir rengimui tai 
kininkauja viena jaunimo or 
ganizacija Hamiltono sporto 
klubas „Kovas“.

Šventėje programą išpildys 
iŠ N»w Yorko garsus „Rūtos“ 
ansamblis su visais solistais ir 
žymiu pianistu A. Mrozimki.. 
Visuomenės žiniai keletas žo 
džių apie ansamblį.

„Rūtos“ ansamblio įsisteg; 
mo metai 1941, kai Jokūbas 
Strikas prie savo vedamos he 
tuviškos radio valandėlės suor 
ganizavo mišrų chorą iš 35 na 
rių, 1942 m. choro dirigente 
pakviečiama M. Šlekaityle. Po 
keletos pasikeitimų bei refoi 
mų, 1951 m. jau kaipo pmiam 
„Rūtos“ ansambliui pakvi.Ti'*. 
mas dirigentu Algirdas Kača 
nauskas, sėkmingai vadovavęs 
„Sietyno“ ansambliui Vokieti 
joje ir muzikos vienetams Ne 
priklausomoje Lietuvoje. Jo 
laike ansamblis pasidaro žy 
miau lietuviškos dainos pe ise 
lėtoju New Jersey valstijoje 
ir jos apylinkėse. Tampa mė 
giamas ne tik lietuviuose, bet 
taip pat ir amerikiečių tarpe. 
Ansamblis ntsolat pasirodo 
„Lietuvos Atsiminimų" radio 
programose, daugelį kartų te 
levizijoje ir nesuskaitomą kar 
tų koncertavęs lietuviam^ ir 
nelietuviams meno piogramo 
se, tarptautinėse parodose ir 
kitur.

Ansamblis ir pats dažnai 
rengia koncertus, minėjimus,

Atkelta iš 4-ro psl.

Minėjimas vyko Bostono lie 
tuvių vad. Piliečių klube, kur 
dalyvavo per du šimtai tautie 
čių. Buvo svečių net iŠ Monl 
realio (pp. J. Adamomai).

APIE E. MIEŽELAITJ
„.Pergalės’’ff žurnalo 5 n- 

ry apie E. Mieželaičio jiesko 
jimo kelią poezijoje pla.ų serai 
psnį paskelbė V. Kubilius. 
Esą, kiekvieena poeto knyga 
— vis naujas posūkis, vis kita 
forma, kiti motyvai. Pirn.iei.

natūralumui kenkianti pateti 
ka (o kaipgi apsieisi be jos, 
jei norima „poetiškai" išreikš 
ti partijos uždavinius, siekius 
siekius — E.). Savo metu pr. 
etui turėjusi įtakos ir Sai. Ne 
ris, o po jos, teigia Kubilius, 
dar nė vienas lietuvių poems 
nebuvo sulaukęs tokio popmia 
rūmo už savo krašto sienų, 
kaip E. Mieželaitis. E.

NAUJOS KNYGOS

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augstas

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACHINE.
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CALVERT 
V-I-P

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whiaky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal

RE. 1-9C76

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT 
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whiskies
aged in 20-year-old casks.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

I Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. ?. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. I
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A. NOKKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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M. MACIUKAS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
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neseniai Lenino prmija atzy 
mėjo poeto eilėraščiai buvo iš 
spausdinti 1935 m. Šančių ko 
mjaunimo apygardos nelegalu
me almanache, nuo 1936 m. 
jo kūryba pradėjo rodytis 
„Moksleivių varpuose“, „Mū 
sų jaunime“, „Varpe“. Pirma 
me laikotarpy, pagal Kubilių, 
poetą veikė Jesenino tradici 
ja ir buvusi ryški J. Koosu-Ale 
ksandravičiaus — J. Aisčio, A. 
Miškinio, K. Inčiūros įtaka. 
Savo vertinime Kubilius naro 
do į daugeilį neigiamų Mieže 
laičio kūrybos bruožų ir past*” 
bi, kad po 1952 m. kūryboje 
buvę apstu kulto metams bū 
dingo liaupsinančio tono, pate 
tiškos panegirikos... buvo atsi 
radęs polinkis į iuščiažodžiavi 
mą. Aplamai, poetas nuolat 
blaškėsi, o naujosios lyrikos 
centre esą pastebima žmogaus 
koncepcija, išaugusi iš W. 
Whitmano poetinės filosofi 
jos, bet, anot Kubiliaus, esnnn 
gai iškoreguota ir papildyta 
socialistiniais principais. Alau 
joje Mieželaičio kūryboje vėt 
atsiranda meniniam etėrasčių

spektaklius ir yra pastatęs ke 
lėtą muzikinių vaizdelių. Savo 
repertuare jis turį per 150 dai 
nų, jų tarpe apie 25 giesmes. 
Be lietuvių kompozitorių, turi 
ištraukų iš lietuviškų ir tarp 
tautinių operų. 1959 m. ansa 
mblis su soliste Lione Juodyte 
įdainavo ilgo grojimo įietuviš 
ką plokštelę, kuri turi didžiau 
šią pasisekimą. 1961 m. išleis 
ta antroji ilgo grojimu plokš 
telė: „Dainuojame su .Rūta", 
kurioje palydint orkestrui, įdai 
nuota 17 populiariausių Jiau 
dies damų. Be kitų net ir prof. 
J. Žilevičius šį ansamblį ym 
augštai įvertinęs.

Prie to primename, kad ŠE 
ansamblis į Kanadą atvyksta 
pirmą kartą ir išpildys vien lie 
tuviškos muzikos kūrinius.

Čikagos lietuvių literatūros 
draugija išleido M. Zoščenkot. 
satyrines noveles, verstas mo 
kytojo Jono Valaičio. 200 psl. 
59 novelės. Tiražas 5u0 tgz. 
Kaina $2. Spaudos darbą atli 
ko Naujienos (čia knyga ir g v 
narna, 1739 So. Halstcd St. 
Chicago 8, Ill.), Paskaičius 
porą novelių, užsimiršta kas 
dieniniai rūpesčiai ir miegas bū 
na ramesnis

Visai priešinga yra II. Taut 
vaišienės, 136 pusi. Tautų ka 
pinynas Sibiro tundroje. Šią 
knygutę perskaityti yra būtina 
kiekvienam. Kiekvienas pajus 
laimę, kad gyvena laisvajame 
krašte, o ne raudonųjų bude 
lių sukurtame „rojuje’ . Šitą 
knygutę, gal kiek paredaga 
vus, reikėtų išleisti anglų, ispa 
nų ir k. kalbomis.

Stepas Paulauskas.
DAIL. Č. KONTRIMO 

į DARBŲ PARODA
Vilniaus vaisi, dailės muzė 

juje atidaryta akvarelislo ir pe 
dagogo Česlovo Kontrimo dar 
bu paroda, skirta dailininko 
amžiaus 60 m. ir 30 m. kury 
bos sukaktims paminėti. Paro 
dą atidarė Lietuvos Dailinin 
kų S-gos piim. Kuzminskis, jo 
je eksponuota 205 akvareles. 
Paroda truks visą mėnesį. Ta 
proga išleistas ir katalogas 
apie Kontrimą ir jo parodą.E

V. SIRIJOS GIRA
„Literatūros ir Meno“ savait 
raštyje (20 nr.) neigiamai 
įvertinęs neseniai V. Veteikio 
parašytą knygą „Dangus visuo 
met žydras“, pastebėjo, kad 
Lietuvai reikalinga ir nuoty 
kių literatūra. Esą, jei kai ku 
ris tikri menininkai griebiasi 
to žanro (pvz , Durreamatt), 
tai tipingas „kriminalinis“ ap 
sakymas virsta tikru meno kū 
riniu. E.

Iš kalno platinamos šventės^
programos, jei kas jomis nepa •Archeologas Petras lara 
sinaudotų, maloniai prašome senka lnire Lietuvoje n palai 
perduoti kitiems. Taip pat pre dotas E'guliu kapinėse ties 
programų turime atspausdinę Kaunu. Tarasenka yra parašęs 
pageidavimų lapelius, kuriuos ’-Gimtoji senovė , ,.Priešisto 
šventės metu prašysime užpil r*nė Lietuva , ^„Lietuvos ar 
dyti, kad rengėjai galėtų onen cheologijos medžiaga ir kt. 
tuotis, ko plačioji visuomenė DISERTACIJOS APIE 
iŠ šventes daugiau pageidauja. BALTUOSIUS IR JUODUO

S.EK SIUS GANDRUS

d„ Merritton Community Cen Chruščiovas partijos ck ple 
tie Hall, St. Catharines, Ont. numo posėdžiuose pasipiktino

Inf. vieno mokslininko disertatija1 ! Įvairūs t 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys f 

įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

apie baltuosius ir juoduosius 
gandrus. Ar tokie darbai — 
jis klausė — turi naudos liau 
dies ūkiui? Pagal naują įsaką, 
mokslinių institucijų vadovai 
ir fakultetų dekanai, sulaukę 
65 m. amžiaus, privalo pasi 
traukti į pensiją. Pagal iš Mas 
kvos gautus pareiškimus, šiuo 
metu Sovietų S-goje es„ma 
per 400.006 mokslininkų. Pia 
ėjusiais metais buvo suteikta 
11,300 daktaro ir 102.500 
„mokslo kandidatų“ laipsnių.

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. s

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAlTtC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
; * 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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MAIRONIO METAI — LIETUVIŲ TAUTINIO SUSIKAUPIMO METAI!
NIAGAROS PUSIASALYJE VILNIEČIŲ RUOŠIAMOS

Aštuntosios Joninės-Jaunimo 
šventė ir Maironio minėjimas

SUDBURY, Ont
L. B. VALDYBA PRANEŠA:

TAIGI, SUSIDARO DVIGUBA ŠVENTĖ. 
IŠKILMĖS VYKSTA BIRŽELIO 23 DIENĄ, 5 VAL. 45 
MIN. VAKARO MERRITTON COMMUNITY CENTRE

HALL, ST. CATHARINES, ONT.
PROGRAMOJE:
Už konkursinius rašinius jaunimui dovanų įteikimas ir 

Maironio prisiminimas;
pirmąsyk Kanadoje garsus „RŪTOS“ ansamblis, vad. muz. 

ALG. KAČANAUSKO,
solistai: L. STUKAS, F. SCHIRM’IENĖ, V. MELENIENĖ 

ir kiti, taip pat žymus pianistas A. MROZINSKAS.
PILNAME SĄSTATE (7 asm.) Vyt. Babecko šokių 

muzika.
Šokių metu kaimo Joninių įvairenybės. 

VKL SĄJUNGA KANADOJE.

MŪSŲ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

ATVIRAS LAIŠKAS ALG. GUSTAIČIUI 
LOS ANGELES

Mielas Prieteliau,
Gavau Paties redaguotą lei 

dinį Lietuva — Europos nuga 
lėtoja. Nuoširdžiai dėkoju, kai 
tu dar kartą (kaip ir asmenim 
kuose laiškuose) išreikšdamas 
nusistebėjimą Paties energija 
Visuomeniniam darbui! lietu 
viškai spaudai, keliant joje pa 
čius aktualiuosius dienos klau 
simus ir sumanymus.

Pilnai tikiu, kad knygai pa 
aukavai ne tik tūkstančius d<"; 
bo valandų, bet ir gerokai š 
tuštinai“ piniginę, važinėda 
mas į New Yorką, Čikagą ir 
kt. JAV m estus, jieškodamas 
leidiniui medžagios. Tačiau 
tai gražiausias atpildas už įdė 
tą visą vargą ir gili padėka vi 
so pasaulio lietuvių sportini'' 
kų, mūsų tautos, už tokią do 
kumentalią medžiagą apie gra 
žiai klestėjusį Nepriklausomos 
Lietuvos sportą, kurį dabartį 
nis okupantas įvairiais būdais 
ir keliais, stengiasi atvaizduot 
tik tamsiomis spolvomis. Nesi 
stebiu, kad jų spausdinami įvai 
rūs sportiniai leidiniai, persunk 
ti yra grynai propaganda ,,so 
cialistinei tėvynei“ (net ir „Lz 
kultūrininkų“ kalendoriai tuo 
pasižymi, nekalbant apie tn 
savaitinuką „Sportas“, arba 
knygas kaip „Ketvirtis nulijo 
no“ ir pan.), kadangi Mask 
vos kumštis yra per kieta, ne

Lietuviai advokatai
I NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394. EM 4 1J05. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,
soocooooeoooooocoeeoeoeei

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis ir patriotims.

leidžianti lietuviui išreikšt' 
mūsų tautos siekimų, paversda 
mas Lietuvos sportinį gyveni 
mą propagandiniu kamuoliu, 
kurį lietuviai privalo mėtyti į 
tą patį Kremliaus aruodą.

Paties, Algirdai, leidinys 
juk ir dedikuotas yra Didin 
gos Tautos Kovotojams už 
naują Lietuvą — Europos nu 
galėtoją. Tai atsakymas komu 
nistinei propagandai, tai dar 
viena prošvaistė tremties spoi 
tiniame gyvenime, tai ’.yg tu 
mitas, šaukiąs priaugančią kar 
tą (nemačiusią Lietuvos spor 
tinio gyvenimo žydėjimo) su 
kilti į kovą ne vien tik už klu 
bų garbę, už taškus ir tauict. 
žaidynėse, bet ir mūsų tautos 
laisvę, kad ir sporto aikštėje 
ar salėje. Juk, tikrumoj, ji ir 
turi prasidėti nuo mokyklos 
suolo, nuo kiekvienos jauni 
mo organizacijos, o ypač spor 
to, taip populiarios srities šio 
kontnnento žmonių gyveni 
me. Juo daugiau mes turėsime 
sportininkų, tuo labjau mes už 
grūdinsime savo atžalą įvairio 
ms, netikėtoms, audroms, tuo 
labjau mes ją įtrauksime į ne 
tuvišką šeimos gyvenimą, dėl 
kurio taip jaudinamės, sieioja 
mės, rašome kilometrinius strai 
psnius.

Rodos, čtkagiškiam Drauge 
teko skaityti, kad beieikalin 
gai leidinyje patalpinai Liet 
vą amžių eigoje — trumpą Lie 
tuvos istoriją, atvaizduotą nuo 
traukom. Žinau, tai padarei sa 
moningai, kadangi kiekvienas 
jaunuolis-ė, paėmęs į rankas 
leidinį, be ilgesnio skaitymo 
(juk taip sunku jį šiandien 
„privaryti" prie lietuviškos 
knygos!) nors trumpai susipa 
žins su mūsų didinga praeitim, 
nepriklausomu gyvenimu. Už 
šį, nors trumpą skyrių, tenk. 
tik sveikinti! Tiesa, kai kunos 
nuotraukos, išėjusios pilkos, 
neaiškios. Nieko nepadarysi.

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

Skaityk Nepriklaus. Lietuvą.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA"

Būstinė: 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 apdraus.os.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.
>44B66>60acacet 9—f—<

Laikas savo daro. Po d^idešim 
ties penkių metų žmonių vei 
dai pasikeitė, pagelto ir popie 
riaus lapai. Tačiau jos tokios 
retos ir malonios (kad ir Vi! 
niaus Vytauto Didžiojo gimna 
zijos tinklinio komand.i 1 auL 
nėję Oiimpijadėje — nuotrau 
ka, likusi albume Vilniuje!'1, 
kad jų brangumas nustelbi , 
tuos mažus minusus.

Tik nežinau, kodėl Sveikas 
pavadinai trečią dalį Europos 
krepšinio olimpiada. Juk ka’p 
sporto mėgėjui yra žinoma, 1 
olimpiados programą įeina 
įvairios sporto šakos. Be t , 
olimpiados pravedamos kas 
ketveri metai. Tuo tarpu, Krep 
šinio, futbolo, lengvosios atle 
tikos, bokso olimpiadų nėra. 
Yra tik pirmenybės: Europos, 
pasaulio, paskirų valstybių. Iš 
sportinio taško žiūrint, tai di 
dėlė klaida, panašiai kaip I ra 
viatos operą pavadinant ope 
rete. Tačiau spėju, kad ŠJ var 
dą Sveikas davei tik norėda 
mas Europos pirmenybėms 
Kaune (ypač tų žmonių tarpe 
kurie mažiau pažįsta sportą) 
priduoti daugiau iškilmingu 
mo, orumo.

Baigdamas, sveikinu, Algii 
dai, atlikus tokį darbą, kaitų 
tikėdamas, kad Paties tikslas 
— išleidimas lietuviškos spoi 
tinės enciklopedijos — taip 
pat bus atsiektas.

Tavo
K. Baronas.

Hamilton, 1962 m. birželio m.
Algirdas Gustaitis „Lietuva 

__ Europos nugalėtoja“. Islei 
do ir jpausdino Lietuvių Die 
nų leidykla 4364 Sunset Blv. 
Hollywood 29 California, U. 
S. A. 37 psl. kaina 2.Ū0 dol. 
Leidinys gaunamas augščiau 
paduotu antrašu.

IŠ LIETUVOS
— SS-gos futbolo pirmeny

bių rungtynės tarp Žalgirio ir 
Kairato baigėsi mūsų sostinėj 
vilniečių laimėjimu 1 :0. Tai 
pirma Žalgirio pergalė pirme 
nybėse.

— Prieš 40 m., 1922 m., 
birželio mėn 8 d. Lietuvoje 
įvyko pirmosios tarptautinės 
futbolo rungtynės. Šią sukak 
tį atžymėti numatoma draugiš 
k®m rungtynėm su Indonezi 
jos komanda.

— Kauno Banga SS-goa B 
klasės futbolo pirmenybėse iš 
septyniolikos komandų, ran 
dasi priešpaskutinėj vietoj. 

Tuo tarpu Lietuvos pirmeny 
bėse, pirmoj grupėj priekyje 
žygiuoja Kauno Inkaras, ant 
roj — Kauno Atletas.

IŠ VISUR
— Sunkaus svorio bokso 

rungtynės tarp Pattersono ir 
Listono bus įvykdytos Čikagoj 
Comiskey stadione. Kai kurie 
JAV miestai ir bokso komisi 
jos, atsisakė duoti leidimą šio 
ms rungtynėms, kadangi Lis 
ton jau daug kartų buvo apkal 
tintas uz moterų užpuolimą 
vagystes, bendradarbiavimą su 
gangsteriais. Illinois valstybės 
komiija tokį leidimą jam da 
vė.

— Iš vienos New Yorko 
skalbyklos vagys pavogė Itali 
jos Palermo futbolo kornan 
dos sportinius marškinėlius, pa 
likdami ramiai kaboti geriau 
sius kostiumus. Skalbyklos sa 
vininkas ir klausia, ką vagys

PADĖKOS
Dr. Jonui Šemogui už padu 

rytą man sunkią operaciją ir 
už gerą gydymą ir priežiūrą Ii 
gos metu, širdingai dČKoju.

St. Naginionis, snj.
* * *

Nuoširdžiai dėkojame mū 
sų sidabrinių vestuvių proga 
organizatoriams: M. Arlaus 
kaitei, ponams Gručkūnams ir 
Kiniauskams;

Padėjusiems surinkti drau 
gus ir pažįstamus: ponioms, La 
zauskienei, Gudienei ir ponui 
Trumpai: už biletų padarymą 
p. J. Juškevičiui; šeiminin 
kėms: ponioms Kinauskienei, 
Gručkūnienei, Virbylienei, Pa 
paurelienei ir Šakinskienei; vi 
siems patarnavusiems salėje 
svečiams: Ponioms H. Brady, 
V. Gurklienei, J. Bohemier, 
M. Laurinaitienei, N. Savic 
kienei, J. Visockienei; ponams 
J. Gručkūnui, V. Kiniauskui, 
P. Gurkliui, V. Mickeliui, K. 
Ambrazui, L Bohemier, B. 
Papaurėliui. Ačiū labai Klebu 
nui J. Bobinui už prisiuntimą 
telegramos sveikinimo iš Mus 
peth N. Y. Kun. dr. F. Juče 
vičiui ir Tėvui S. Kulbiui už 
dalyvavimą. Visiems giminė 
ms ir draugams už dalyvavi 
mą, už dideles dovanas ir lin 
kėjimus, tikrai širdingas lietu 
viškas ačiū!

Viskas pasiliko mums neiš 
dildomai atminčiai.

Ona ir Antanas Yukneliai.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaite*.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Birželio 17 d., sekmadienį. 
Christe the King bažnyčios sa 
leje įvyks žiaurių birželio tre 
mimų minėjimas. Pamaldas 
laikys kun. L. Sabas ir tuoj pc 
mišių, toje pačioje salėje, bus 
trumpa paskai’ t. Lietuviai kvic 
čiami skaitlingai dalyvauti.

VASAROS STOVYKLOS 
VADOVYBĖ 

pageidauja, kad tėvai .iepos 1 
d. popietyje, atveždami sto 
vyklautojus įdėtų po keletą 
sumuštinių (maisto) tos die 
nos popietei, nes virtuve pra 
dės veikti tik sekantį rytą. Sto 
vyklautojai gaus gerą mistą 4 
karius per dieną. Stovyklai šei 
mininkaus M. Pianskūnienė.

Be to, kiekvienas stovyklai! 
tojas su savimi pasiima, pairai 
vę, dvi paklodes ir vilnonę ant 
klodę užsiklojimui. Dvi nedūž 
tarnas lėkštes, puoduką, šauuš 
tą, peilį, šakutę. Muilu, rankš 
luostį, dantų šepetėlį ir pastos, 
maudymosi kostiumą, megzti 
nį. Pageidaujami sportiški ba 
tukai. Jei kas turi, tegu pas 
ima sporto priemonių, muz 
kos instrumentų, foto ap. il
ki.

Bus duodamas šis maistas : 
(apytikriai) :

Pusryčiai — sunka, kiauš 
niai su lašinukais, dribsniai su 
pienu, pienas, cacao.

Pietūs — sriuba, mėsa, bu, 
vės, daržovės, obuolys, ape 
sinas ar kitoki vaisiai.

Pavakariai — pienas su py 
ragaišiais.

Vakariene — sumuštiniai, 
arbata ar cacao.

Stovyklos reikalu yia pas

numato daryti su sportiniais 
maškinėliais: ar aprengti nau 
ją komandą, ar pasitiks sau 
kaip suvenyrą. Tuo tai pu ko 
mandos vadovai ilgai suko gal 
vą, kuom jie aprengs komai; 
dą besiartinančioms rungty 
nėms, kadangi jie nebuvo ..is: 
vežę atsarginių.

— SS-gos krepšinio rinkti 
nė pralaimėjo Bolonijos mies 
tui 74:75.
IŠEIVIŲ LEIDINIAI

Rugsėjo 10—15 dd. Lundo 
ne, Olimpijos parodų rūmjn 
se rengiama spaudos puodą, 
kurioje šalia didžiųjų pa&au 
lio spaudos organų galės pasi 
rodyti ir egzilų spauda laisva 
jame pasauly. Lietuvių laikraš 
čių ledėjai kvečiami šoje paro 
doje dolyvauti su savo ekspo 
natais. Išeivių spaudos pavili 
jonas parodoje parodys pa 

šauliui, kas vyksta komunistų 
pavergtuose kraštuose ir pade 
monstruos laisvosios spaudos 
reikšmę. Visi lietuvių iaikiaš 
čių leidėjai lasvajame pašau 
ly kviečiam: iki liepos ) d. pri 
siųsti po 3 egz. savo leidinių 
ir apie savo leidinius suteikt* 
daugiau žinių (adresas, kain 
dažnai ir nuo kada elra, ura 
žas ir pan.). Lietuvių ekspo 
natus parodai pavesta surink 
ti DBLS Valdybai, 1, Ladbr i 
ke Gardens, London, W. 11 
England. E. 

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

Iš Kanados:
Siunčiame „ nnuf n Jūsų sudarytus ir apdraus- 
paprastu ir 1*10 Jlclol ll tus įvairius siuntiniu*.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraiti*. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniai*—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

kutinis pranešimas. Kilus ne 
aiškumams, klausti stovyklos 
vadovybę. Iki pasimatymo 
French River lietuvių vasar 
vietėje. L. B. Valdyba.

GRIEŽTA RINKIMINĖ 
KOVA SUDBURY

Kanados ministeris p-kas 
J. Diefenbaker su žmona, 
zelio men. 2 d., priešrinKim: 
nės akcijos tikslu lankėsi Sua 
būryje ir jo apylinkėse. Me 
modal salėje svečio klausės- 
apie 3000 asmenų.

Vėliau vykstant į Chclms 
fordą (apie 30 mylių j į Nic 
kel Beit rinkiminį rajoną, kur 
kandidatuoja D. Gillis, Mine 
mill 598 unijos skyriaus pirmi 
ninkas, pasitiko 500 piketuoto 
jų minia, su plakatais. Miniu 
šaukė, mušėsi, daužė mašinas 
ir bandė apversti J. DiefenOd 
ker mašiną. Sunkvežimis, ko 
ris vežė piketavimui plakatus 
į pikeavimo vietą, pakelėse nu 
laužė tris telefono stulpus. B • 
to konservatorių kandidatas 
Gillis buvo apmuštas, išgeloe 
jo tik policija. Svečias ir jo pa 
lydovai, policijai padedant, bu 
vo įleisti į Chelmsfordo mme 
mill unijos saię, bet triukšnu 
dariai užblokavo jos išėjimą, 
šaukdami: „Mes norime mū 
sų salės“. Policija duris uri 
jo išlaužti. Laike kalbos, J. 
Diefenbaker palietė rinkimi 
nius klausimus, taip pa. ir ko 
munistiškąjį kolonizn.ą, be< 
vieno sąrašo rinkimus.

D. Gillis savo kalboj'-- pares 
kė: „Aš esu tikras, kad ko- 
nors vienas kraujo lašas tekes 
mano kūne, niekas nesustau 
dys manęs kalbėti“ ir „kai 
būsiu išrinktas į Ottawą, reika 
lausiu įstatymo! uždrausti to 
kias laukines demonstracijas“.

Už demonstracijų organize 
ciją ir muštynes D. Gillis vie 
Šai (CKSO-TV) apkaltino Ii 
beralų partijos Nickel Belt JA 
P - Godin; pastarasis teisinasi 
to nedaręs, be to esą demol. 
ratija ir demonstracijos gali 
mos. Taip ir liko neišaiškinti 
laukinių demonstracijų g.gali- 
zatoriai, bet dar labjau pa 
aštrėjo rinkiminė ko a ta p 
konservatorių ir liberalų. Va 
dai nežinomi, nekultūringos de 
monstracijos dayviai bu-o skel 
biami viešai — tai Mine M V 
& Smelters Workers Centre 
(National Office) unijis u<* 
riai - rėmėjai.

Šis nekultūringas jvykis pa 
darė Sudburiui didelę gėdą.

— Atostogauja: Jurgis wiei 
mus po gražių dviejų •?. valčių 
atostogų sugrįžo ir vėl padtj j 
dirbti. Juozas Stepčinskas i»vy 
ko atostogų, žada aplanky u 
draugus-es ir pažjstamus M on 
trealyje. Jonas Remeikis utos 
togauja Toronte pas savo a. 
tmuosius. Jonas Lumbys išvy
ko į Torontą, Hamiltoną 
Ottawą.

— Stasio Poškos, iš Sud . i 
no nusikalusio į Toronto, birže 
lio 25 d. įykta vestuvės. Sudbu 
riečiai linki daug laimės šeinv 
niniame gyvenime.



1962. VI. 13. — Nr. Ž4 (794) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMIf
SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLA
artėja. Skautams demti dr- 
jos v-ba birželio 1 d. aptari 
praeitos skautų šventės rezul 
tatus ir ateities planus. V-bo.i 
p-kas A. Paukštys pasidziaug4 
skautų pravestu Maironio mi 
nėjimu. Tai didelis mūsų jauni 
mo progresas ateities taut, ii 
kultūros darbui.

V-bos kasininkui p. Paške 
įčiui patiekus skautų šventės 

apyskaitą su 61 dol. nuostolio, 
nė vieno nenustebino, nes to 
buvo tikėtasi, dėl visuomenės 
šykštaus atsilankymo. V ua 
visgi yra patenkinta, suteikus' 
galimybę jaunimui pasireikšti 
savo jėgomis ir parodyti savo 
augštą tautinį supratimą. Prieš 
tai, 61 dol. nuostolio, neturi 
reikšmės. Ir ateityje, v-ba iu 
kius ar panašius jaunimo pasi 
rodymus, pagal galimybę 
rems.

Išsiaiškinus turėtus nesusi 
pratimus, nutarta ateivyje pa 
laikyti didesnį ryšį tarp abiejų 
t-tų ir jau dabar bendromis i ė 
gomis ruoštis vasaros stovyk 
ai, kuri įvyks nuo liepos 28 

d. iki rugp. 12 d., p. Augusti 
naviciaus ūkyje. Numatyta sto 
vyklauti kartu su Torontu ir 
kitais artimesniais tuntais, kad 
jaunimas užmegztų platesnį ry 
šį su lietuviškuoju jaunimu.

Stovyklavimo mokestis: v li
nam 22 dol. ir 2 dol. registrą 
cijai. Sekančiam iš šeimos tik 
10 dol. Smulkesnes informac 
jas tuntininkai paskelos spai< 
doje, galutinai susitarus su k 
tais tuntais.

Norintieji išleisti savo vai 
kučius, nors trumpam laikui į 
gamtą, būtų gerai, kad jau da 
bar pradėtų ruoštis. Tuo būdu 
bus išvengta paskutinėmis d.e 
nomis finansinių ir kitokių keb 
lumų. Pasistenkim šiais me 
tais, kuo daugiau jaunimo iš 
leisti į gamtą — gryną orą.
SPAUDOS BENDRADAR 

BIS K. BARONAS, 
prieš porą metų atostogavęs 
Vokietijoj, šiais metais išsiko 
vojęs 6 sav. atostogų, žada ap 
lankyti Ispaniją. Kadangi p. 
Baronas šiuo metu MacMai- 
ter universitete studijuoja ispa 
nų kalbą, tai bus gera pr -ga 
teoriškai įgytas žinias pagilinti 
praktiškai.

Vykstant linkime sėkmės ir 
nepamiršti savo užrašų kny 
gulės, kad sugrįžęs paimor 
muotų mus apie Ispaniją.

V. P.
L. MOKYKLOS VEDĖJAS
J. Mikšys bal. 10 d. paslydęs 
darbovietėje susižeidė kojos 
kelį, kurį reikėjo operuoti. Po 
operacijos, išbuvęs 2 vav. Ii 
goninėje, dabar gydosi namuc 

e, J. Mikšys yra vienas ei 
džiųjų mūsų kolonijos liet, gy 
venimo judintojų. Kada dau 

. gumas mūsų, padirbėję metus 
kitus liet, org-jose, pavargsta 
me ir rezignuojame, jis ištisai 
ir be pertraukos aukojasi lietu 
viškumo išlaikymui. Linkime 
greitai pasveikti.

BŪRELIŲ VADOVAI
Liet, g-joms remti maioniai 

prašomi rėmėjų aukas už š. m 
pirmą pusmetį surinkti iki lie 
pos 15 d.

Ateitininkų Būrelio vadovą 
vimą perėmė K. Bungarua. 
Jis pranešė, kad užsilikusių au 
kų už pr. m. antrą pusmetį su 
nnkti negalės. K. Bui.garaai 

uoširdi padėka už būrelio at 
gaivinimą. Linkime ištvermės 
Artimo meilės darbe! Sk. St.
* Irutė Kažemėkaitė iš da r 
gelio jos amžiaus ir profesijos 
kanadiečių, gegužės mėn. bu 
vo priimta nuolatine tarnauto 
ja j Stelco su augštu atlygini 
mu. jr-

&LTOM 
KUN. DR. J. TADARAUS 

KO SUKAKTIS
Hamiltono liet. parapijos 

klebonui kun. Dr. Juozui Ta 
darauskui birželio mėn 17 u. 
sukanka 25 melai nuo jo įsven 
tinimo į kunigus. Hamilton', 
lietuvių visuomenė Kun. L r. 
Juozą ladarauską pagerbs bir 
želio 17 d. iškilmingu aktu.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
60-toje savaitėje davė malonią 
staigmeną — gauta $1500 ir 
nuo jo pradžios$ 66,700. Dide 
lė ir nuoširdi padėka Br. Milą 
šiui, kuris prie turėtos LN Šilu 
tinės pridėjo dar $1200. Nan 
jais nariais su $100 įstojo Vai. 
Gamziukienė ir Pr. Masiulio 
nienė — abi iš Buffalo, N. Y., 
hamiltonietis G. V. ir D. Ger 
manaitę su 100 dol. įrašė J. 
Šimaitis. Visiems v-bos vardu 
lietuviškas ačiū!

Lankantis St. Bakšiui bal 
3 d. Buffalo, Kl. ir Alė Saitai 
suteikė daug pagelbos ir malo 
niai priėmė. LN v-bos vardu 
reiškiame padėką.

NAUJŲ LN STATYBOS 
PRADŽIA

artėja. Manau, kad Kiekvie
nam nusmelks per širdį, malo 
nūs lietuviškas jausmas, kada 
pamatysime Hamiltono centre 
kylančius didingus ir gražius 
Tautos rūmus — matomą i: 
realų mūsų vienybės simbolį. 
1 ad kodėl šio gražaus liet, ’ar 
bo neparemti!?

LN METRAŠTIS
6-šių metų sukakčiai atžyme 
u jau išėjo iš spaudos. Leidmį 
puošia puikus ir gilios simooli 
nes reikšmės, lengvas, tarytum 
sparnais kyląs augštyn, Kęst. 
Gužo viršelis. Jame randame 
LN v-bos sąstatą, visų LN na 
rių alfabetinį sąrašą su adre 
sais, telefonais ir kiek kuris 
yra į LN įnešęs pinigų. Jo vi 
duryje per 2 puslapius didelė 
busimųjų LN nuotrauka, ar. 
leidinio mecenatu yra J. Kaže 
mėkas, surinkęs beveik visus 
jame esančius ske'bimus ir tuo 
būdu finansavęs jo išleidimą. 
V-bos vardu gili padėka!

Metraštis siuntinėjamas vi 
siems LN nariams, kurie malo 
niai prašomi atsilygintai pr 
siųsti po 1 dolerį. Šį sCKmame 
nį, birž. 17 d. jis bus plaL»„< 
mas prie liet, bažnyčios po 
kiekvienų pamaldų. Jis pavar 
tu įsigyti kiekvienam, nes po 
ranka visada turėsime 625 tau 
liečiu alfabetinį sąrašą su jų 
adresais ir telefonais. Jį taipgi 
galime užsisakyti paštu, pr 
siunčiant St. Bakšiui, 38 Stan 
ley Ave, 1 dol. Leidinio pel 
nas skiriamas LN Kultūros. 
Fondui.

Nuoširdi padėka lietuviams 
ir kanadiečiams versliniu 
kams už skelbimus. Maloniai 
kviečiame reikalui esant visus 
tautiečius, jų skelbimais pasi 
naudoti.

Leidinyje pasitaikė klaidų: 
Br. Aselskis ir iš London, Ont. 
P. Kuosa pažymėti, kad įnešė 
po $100, o turėjo būti Br. Ase 
Iškiš $200 ir P. Kuosa $50J

Metraštį redagavo St. BaK 
šys, išspaueidino liet, spaustuvė 
„Rūta“. Mielajam Pr. Enskai 
čiui, šios leidyklos savinin 
kams, už padarytą didelę pini 
ginę nuolaidą v-bos vardu nu j 
šiidžiai dėkojame!

LN PLYTŲ VAJUS
eina pilna įtampa. Be anksčiau 
skelbtų 8 talkininkų, į pagei 
bą aukas rinkti atėjo Vyt. Le 
parskas.

Vajus eina šūkiu — nupils, 
me Liet. Namams ne mažiau 
10 plytų kiekvienas! $10 iš šei 
mos ar viengungio, tai maž 
daug suma, kurią išleidžiame 
viename liet, parengime.

Sk. St.
lutummummmmtnmmmmuunnummummummmmmuuumuma
| TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
X Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., j j
K morgičių paskolos iki 60% turto vertės. Į Į

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. i !
]’ Pilnas čekių patarnavimas.
L Darbo dienos:
j' Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — * vai. p. p. j ! 
J Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. ; J 
į 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575' ;
uinuiumumni»uumrwmnnwimMw»innnu4im»mnunnuuBwm»wiui

{
Pažadas prieš įvykdymą j

• 1957 m. p. Diefenbaker priešrinkiminis pareiškimas Ka- v 
nados Etninės Spaudos Klubui — „MES TURIME DI
DĖTI ARBA IŠNYKTI“.

j ĮVYKDYMAS: 1961 m. daugiau žmonių Kanadą ap- * 
leido negu įvažiavo.

• 1957 m. p. Diefenbaker priešrinkiminis pareiškimas visai
Kanadai — „KOL AŠ ESU MINISTERIS PIRMININ- * 
KAS, NĖ VIENAS NEKENTĖS DĖL NEDARBO”. I 
ĮVYKDYMAS: Laike jo administravimo kasdieninis ka- II 
nadiečių bedarbių vidurkis — 415,000. ,

O 1958 m. p. Diefenbaker priešrinkiminis pareiškimas visai 
Kanadai — „MES IŠBALANSUOSIME BIUDŽETĄ”.
ĮVYKDYMAS: Didžiausias penkių metų deficitas Ka- e 
nados istorijoje — trys bilionai dolerių.

* 1962 m. p. Diefenbaker priešrinkiminis pareiškimas Ne- į

I
epawa teigia, kad jis esąs pirmas kanadietis, pasiprieši- 2
nęs sovietų imperializmui J. Tautose.
ĮVYKDYMAS: L. B. Pearson pastoviai kovojo su so- II 
vietų imperializmu J. Tautose jau nuo pirmųjų metų, kai 
jis tapo užsienio reikalų ministeriu (1949).
Jungtinėse Tautose, 1949 m. rugsėjo mėn. 26 d. L. B.
Pearson'pareiškė: „Mes, laisvos demokratijos, atmetame , 

i šį naują imperializmą, kuris naudoja tarptautinio komu- S 
nizmo griaunančias jėgas, kad sunaikintų tautinę nepri- I 
klausomybę net ir komunistinių kraštų, kurie neprisiima I 
jų skverbimosi ir jų diktavimo“. C
Jis tęsė kovą prieš sovietiško imperializmo hipokntiją, 
kuri negailestingai pajungė Lietuvos ir kitų užkariautų 
jautų laisvas valdžias.
L. B. PEARSON VISAD REMIA SAVO KRITIKA f 
VEIKSMU.

i —Jis buvo vienas iš NATO kūrėju. i
— Jis buvo vienas iš jungtinio kariško pasipriešinimo ini- 

cijatorių, stabdant komunistų užpuolimą Korėjoje.
, —Jis vadovavo Vakarų Sąjungos solidarumo išlaikymą
1 Sueco krizės metu.

Laisvės kovotojas L. B. Pearson tapo apšmeižtas sovietų 
spaudos; jo knyga neįsileidžiama į komunistų kraštus.

| Du sykiu Sovietų Sąjunga vetavo jo kandidatūrą į J. ?
Tautų Generalinio Sekretoriaus postą.

VEIKSMAS KALBA GARSIAU NEGU ŽODŽIAI.
į BIRŽELIO 18-TĄ BALSUOKITE UŽ JŪSŲ

LIBERALŲ KANDIDATĄ. X

WELLAND, Ont.

I
 Birželio 23 dieną, šeštadienį, visi keliai veda j Y 

Wellande ruošiamas v

JONINES Į

PROGRAMOJE: Clevelando Vyrų Oktetas, vadovauja- B 

mas R. Babicko, išpildo turtingą ir įdomią liaudies dainų ir J? 
pasaulinio garso kompozitorių programą. &

Detroito Tautinių Šokių Grupė, vadovaujama X

p., G. Gobienės, šoks tautinius šokius. X

Joninių vieta: St. Stephen’s Hall, East Main St. — Port $ 
Robinson Rd. sankryžoje. Bufetas veiks nuo 2 vai. po pietų J?

Turtinga loterija. Gera sorkestras. g

Programos pradžia: 6 vai. punktualiai.Studentams įėjimas veltui. x
:nnnrnnn:t:nnnnn::nnnt:n:ttn:nt:nttt::tn::n::n:inn:n:ntT:nnrtmn:w

WELLANDO MEŠKERIOTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO „LITUANICA”

rengiamas metinis Kartūnų ba 
liūs praėjo su dideliu pasiseki 
mu. Buvo atsilankę svečių net 
is tolimesnių vietų, kaip Toron 
to, Rochesterio ir Hamiltono. 
Pasirodo, kad Šis metinis pa 
rengimas per kelius metus pa 
sidarė gerai žinomas kaip mt 
tinis tradicinis ir netik arti 
mųjų, bet ir tolimesniųjų rnie 
lai lankomas. Už tai klubiečius 
tenka pagirti, kad jie yra pa 
vyzdingi ir kitiems ant kaklo 
nesistengia užlįsti, o klubiečiai 
niekam neužšokdami, pasirin 
ko sau atskirą datą ir kiekvit 
nūs metus gerindami ir tobu 
lindami iškėlė savo balių į ge 
ruosius parengimus. Už tat .'r 
žmonės pamėgo ir kiekvie

nūs metus didesnis susidomėji 
mas ir daugiau žmonių atsilan 
ko.

Nors šiais metais atskiros 
meninės programos neturėjo 
bet balius praėjo gan gyvai nuc 
taikingai su paįvairinimais. Iš 
skiriančių dalykų buvo apdova 
nojimas ponių už gražiausias 
sukneles. Viso buvo ketuiios 
dovanos, tris pirmąsias laimė 
jo vietinės, o ketvirtąją viena 
ramiltonietė. Piniginę premi 
ją $75 laimėjo vienas labnin 
gasis torontietis.

Už tokį parengimą reikia 
tik padėkoti ir palinkėti atei 
nantiems metams sulaukti ten 
pat ką nors panašaus.

Kaimynas.

G*> 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, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 

vaikams ir jaunimui.

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

revoliuciją........................................................................$6 00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ...........................$-.00
S. Gira. BUENOS AIRES................................................. $2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA................................ $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas...................... $3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.1W
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai....................................................$5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės............................... $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 1'25 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet. Baud, 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 NEGRJŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS {STATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’tORIES..............................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 ................................................................. 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ i.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$ 4.6J
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 4<j
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, /.NGL1AKASIŲ ATSIMI

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,5l>
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... l.aP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE............................................. ........ 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) ......................................... .......... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............ 0.50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1.5C
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... • •..............1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 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 .... $ 0M 

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. ©KULTINIAI PATYRIMAI.........................$2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................... $3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ................$ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS...................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS...........................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS..................................... $ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ.............................. $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS......................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI...........................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS........................................ $ 4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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MLKM DR-M KVIEČIA VISUS MONTREALIO LIETU V1US ATSILANKYTI Į BIRŽELIO 16 D. RUOŠIAMĄ AUŠROS VARTŲ SALĖJE

Tradicinę Joninių vakarienę
mowt|real

VISUOMENĖS ŽINIAI

Vakarienės metu veiks TURTINGA LOTERIJA, GROS 
PUIKUS ORKESTRAS ir berželiais išpuoštoje salėje lauks 

jūsų kiti malonumai.
Pradžia 7.30 v. vak. {ėjimas 2 dol.

Rengėjos.

M1N1STER1S PIRM. J. DIE FENBAKER
Šį ketvirtadienį, birželio m. 

14 d., 8 vai vakaro YWCA sa 
Įėję, 1355 Dorchester Str. W., 
yra ruošiamas jungtinėmis pa 
baltiečių jėgomis 1940-41 m. 
sovietinių trėmimų ir mūsų tau 
tai padarytos skriaudom minė 
j imas.

Aš nuolankiai prašau lietu 
viškąją visuomenę kuo skait 
lingiausiai tame minėjime da 
lyvauti, nes ūk masiniu daly 
vavimu mes parodysime kita 
taučiams savo protestą už mū 
sų tautai padarytą nepamirš 
tarną tragediją ir skriaudą.

7.30 vai. vainiko dėjimas 
ant nežinomojo kareivio kapo; 
dalyvauja visų trijų Pabaltio 
tautų atstovai.

8.00 vai. atidarymo žodis, 
kiti pasisakymai ir Post Ma.i 
ter Gen. Hamilton kalba.

Į minėjimų programą (eina la 
bai įdomus filmas, apšviečiau 
tis laikotarpį, 1939-41 melus, 
išleistas amerikiečių informa 
cijos centro.

Latvių ir estų chorai, bei s a 
listė Jonė Pauliūtė.

MonUfeaHo Seimelio 
Prezidiumas.

„LITO“ REIKALAI
Gegužės mėn. „Lito“ apy 

varta pasiekė naujo rekordo— 
$183,265 (pr. mėn. $159.67 .i 
■Pajamų turėta $80.089 (72. 
089), paskolų išduota $55.175 
(51.976) ir išmokėta indėlių 
$46,697 (33.698). „Lito“ ba 
lansas gegužės mėn. — $591, 
467. Paskolų pareikalavimas 
gyvas. Indėlių gauta $42,50b. 
Būtų labai geistina, kad ir va 
sąrą taupytojai neužmirštų 
„Lito“ ir savo taupytojų sąs 
kaitų.

Rosemounto Lito skyriaus 
darbo valanndos nuo šio la;kj 
pakeistos taip: trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 3 iki 8 
vai. vakaro (buvo iki 9 vai. va 
karo) ; šeštadieniais nuo 10 iki 
12 vai. ryto (nepakeistos).

MIRĖ MAG 
DALENA JUŠKEVIČIENĖ

Montrealio lietuviams gerai 
žinoma, simpatinga, rami, nuo 
širdi ir paslaugi senelė, 81 me 
tų, žinomų visuomenininkų pp. 
Juškevičių motina, uošvė ir 
senelė, keliais atvejais pasku 
tiniais laikais besigydžiusi ligo 
ninėse, birželio 9 dienos ryt? 
mirė ligoninėje. Laidojama šį 
antradienį, birž. 12 d. per šv. 
Kazimiero parapiją. Apgailės 
taujame ilgametės NL rėmėjos 
mirtį ir sūnui, marčiai, vaikai

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienj Į ^"4 *, 7—9 p. m 

antradienį ir I „ 
penktadienį Į Z * P' m’

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL15KA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8236 
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr.E.Andrukailiu į
956 SHERBROOKE E. ■ [

3 Tel.: LA 2-7236 

čiams ir giminėms bei artimie 
siems reiškiame nuoširdžią už 
uojautą.

NL SP. B-VĖS PIRM. 
L. GIRINIS

birželio 29 d. išvyksta dviejų 
savaičių atostogų, kurių metu 
žada aplankyti daug vietų. 
Bostoną ,New Yorką, Čikagą, 
kaikurias vietas Kanadoje — 
Windsorą, M t. Biydges ir kt.

MONTREALIO 
AUŠROS VARTŲ

Klebono Tėvo Jono Borevi 
čiaus, S. J. 25 metų kunigys 
tės sukakties minėjimas yra 
rengiamas š. m. rugsėjo mėn. 
29 d., 7 vai. vakaro Aušros 
Vartų parapijos salėje. Mine 
jimas bus uždaras ir pne įėji 
mo pakvietimų nebus galima 
įsigyti. Visi Aušros Vartų pa 
rapijos k-to nariai, lietuviškų 
organizacijų pirmininkai ir 
spaudos kioskas Aušros Vartų 
parapijos salėje pakvietimus 
jau platina.

Kadangi patalpos nėra di 
dėlės ir daugelio žmonių nega 
lės sutalpinti, lietuviška visuo 
menė kviečiama įsigyti kviet. 
mus iš anksto. Kad nebūtų be 
vietos ir nedalyvautų garbingo 
se sukaktuvėse.

Rengėjų adresas: Bi. Staš 
kevičius, 658—2nd Avė., Ver 
dun 19. P. Q., telef.: PO 9- 
1557.

Rengėjai.
LABAI GRAŽIOS 

SUKAKTUVĖS
Šeštadienį, birželio 9 d., Dr. 

J. Šemogo šeima dideliam jų 
riui svečių padarė puikų pri 
ėmimą, kurį svečiai panaudo 
jo jų 20 metų šeimos gyveni 
mo sukaktuvėms ir jau besiar 
tinančioms Joninėms paminė 
ti, — todėl visų vardu Jubilia 
tams buvo įteiktas dail. V. Re 
meikos kūrybos paveikslas ir 
kt. dovanų. Jonas Lukošęvi 
čius su Ponia D. Maiiškiene at 
siminimui dovanų įteikimo pro 
ga pasakytoje kalboje apgai 
lestavo, kad kaikurios progos, 
kaip pav. krikštynų, plačiai 
praktikuotos Lietuvoje, Kam

mogams giedota ilgiausių mc 
tų ir linksmintasi tikrai nuošir 
r-.. W1--- "M.... M---- 'H

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ statyta 1947 metais, nuominin 
kai apsišildo. Pajamų $9.000.

Dantų Gydytoja Kaina $65.000.
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb Geros pajamos.

Dr. V GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

ADVOKATAS
| STASYS DAUKŠA, LL. D.: •

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901

UN 1-8933

I
 ADVOKATAS £

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

Suite 205 v
168 Notre Dame St. E. x 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 |

Reaid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

MIELI LIETUVIAI
Mes kreipiamės į Jus, prašydami paramos ateinančiuose 

Kanados Federaliniuose Rinkimuose, š. m. birželio 18 d.
Nežiūrint didelių žemės turtų, Kanada nepakankamai pro 

gresuoja. Konservatorių valdymo metai yra blogo valdymo 
metai. Per penkerius metus Konservatorių Administracija la 
bjausiai prasiskolino, labai nuvertino dolerį, pablogino santy 
kius su Arnerikbs Jungtinėmis Valstybėmis ir kasmet viduti 
niškai 415.,000 žmonių, norinčių dirbti, laikė be darbo. Tai 
augščiausia bedarbija šiuo metu visame laisvajame pasaulyje. 
Tokioje šalyje, kaip Kanada, to nebūtų, jei valstybei vado 
vautų žmonės, moką kurti ir plėsti ekonominį gyvenimą. Pra 
plėstas ekonominis gyvenimas sukurtų daugiau darbų, pakel 
tų žmonių gerovę ir padarytų tikrove valstybinį draudimą Ii 
goję ir senatvėje.

Užsienio politikoje konservatoriai pasakė gražiu kalbų 
prieš komunistus, tačiau vien kalbų yra maža. Reikia prisidėti 
prie kolektyvinės apsaugos NATO sustiprinimo ir Ekonomi 
nės Sąjungos (Common Markets). Čia Konservatorių Adrninis 
tracija neparodė aiškaus veido — kartais pasisakydama net 
prieš Common market (Anglijos atveju), kartais pagelbėdama 
komunistams (Kubos atveju).

Iš didžiųjų partijų mums, naujiems Kanados gyvento 
jams, LIBERALAI yra priimtiniausi. Liberalų Administraci 
jos metu mums buvo atvertos Kanados duiys, Liberalų valdy 
mo metu čia išgyvenome ekonominę gerovę, Liberalai įvedė 
valstybinį ligoninių apdraudimą, Liberalų laikais 1949 me 
tais Kanada aktyviai prisidėjo prie kolektyvinio apsigynimo su 
organizavimo NATO, Liberalai pirmieji Jungtinėse Tautose 
iškėlė Sovietų Rusijos užgrobimus Pabaltyje ir kitur. Pagaliau 
liberalai nominavo Hamiltone lietuvį B. Kroną kandidatu į 
federalinį partamentą.

Mes vėl turėsime tinkamą valdžią Kanadoje, jei birželio 
mėn. 18 d, eisime balsuoti ir savo balsus atiduosime už Libera 
lų Partijos kandidatus.

Nėra ko balsuoti už mažas partijas, nes už jas balsuoda 
mas, išmesi veltui balsą.

LIETUVIŲ LIBERALŲ KOMITETAS.

I
 Drummond Aulo Repairs §

1190 DRUMOND ST., PRIE DORCHESTER. §
Tel.: UN 1-6608 |LATVIŠKA ĮMONĖ §

Taisomi visų rūšių automobiliai. i

Darbas garantuotas. Z

Greitas patarnavimas. §Prieinamos kainos. ?

doje nepraktikuojamos ir su 
sirenkama tiktai didelių progų 
atvejais, kaip ir Ši. Ponams Še

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos 

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

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „L I T A 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 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Ručinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

džiai, su lietuviškomis daine 
mis. Sėkmės ir ilgiausių metų!
* Juškevičius Jonas susirgo ir
iš darbo įstaigos nuvežtas Ge 
neral ligoninėn.
• T. G. Kezys, S. J., iš JAV, 
lankėsi Montrealyje ir sekma 
dienį AV bažnyčioje laikė pa 
maldas. T. G. Kezys ruošiasi 
išvykti Europon tęsti studijų.
• Dr. Anysas susirgo ir pagul 
dytas į ligoninę.
• Stud. R. Šemogaitė su kelio 
mis kolegėmis išvyko vasaros 
atostogų laikui pasidarbuoti
sekančiųjų mokslo metų nau 
dai net už Quebeco, kur vasa 
ros metu priimami j darbus tik 
tai studentai.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

PAS TORON TO
Sibiran išvežtųjų minėjimas 

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

Mūsų pareiga, kaip lietu 
vių, prisiminti tragiškus 194 1 
m. birželio 14 d. įvykius, pa 
gerbti nukentėjusius. Atsnnin 
kūne, kad tie išvežimai ir daba* 
tebevyksta.
Toronto Apylinkės Informac.
TORONTO UNIVERSITE

TĄ ŠIEMET BAIGĖ
Sigita O. Skirgailai’ė - Rama 
nauskienė (psichologija), ap 
dovanota šv. Mykolo kolegi 
jos aukso medaliu; Dalia okii 
nskaitė (muzikos fakultetą), 
gavo bakalauro laipsnį ir gar 
bės pažymėjimą; Gediminas- 
-Jonas Velyvis (mechanikos 
inžinerija); Gedas A. S ai-.s 
(elektros inžinerija). Visi bai 
gusieji yra veiklūs lietuviškuo 
se baruose. Sveikiname jaunu-- 
diplomantus ir linkime jiems

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Birželinės pamaldos, visą 
birželio mėnesį vyksta šiokia 
dieniais rytais po 7 vai. mišių 
ir sekmadieniais — po sumos.

Jonas Zabiela, A V parap., 
tuokiasi su Aldona Svetelyle, 
Šv. Kazimiero parapijos.

Tradicinis Joninių balius, ku 
rį K. L. M. dr-ja ruošia birže 
lio 16 d., .šeštadienį, AV salė 
je, žada būti, kaip visados, la 
bai šaunus. Visi yra kviečiami 
dalyvauti.

Baisius išvežimus - trėmi 
mus Pabaltyje paminėti, Mont 
realio Pabaltiečiai ruošia jung 
tinį minėjimą, kuris įvyks bir 
želio 14 dieną, 8 vai. vakaro, 
YMCA salėje, 1355 Dorcnes 
ter Avenue, W. Visi yra kvie 
čiami skaitlingai minėjimo da 
lyvauti.

Neokanadiečių stovykla. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
^Montrealio Katalikų Mokyk 
lų Komisija ruošia vasaros sto 
vykią berniukams — neoki.na 
diečiams. Stovykla prasidės bir 
želio 25 dieną ir baigsis liepos 
13 dieną. Stovyklon priimami 
berniukai 10—17 metų am* 
žiaus. Kaina 1 dol. dienai.

Parapijos reikalams aukojo 
Jonas Lukoševičius 100 dol., 
Antanas Vaupša 100 dol., Jo 
nas Zabieliauskas 20 dol. 
Magdalena Mitchell 10 dol.

VASARINIAI PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI

Pradedant birželio 18 d., 8 
vai. vakaro, pradedam vasari 
niai, prancūzų kalbos kursai, 
25 pamokos, šioe moskyklosc: 
Olier, 310 ėst, Roy; Bourget, 
1220 de la Montagne, ir St- 
-Philippe, 6839 Drolet gatvė 
se. Kursai nemokami. Įsirašy 
ti bet kurioje nurodytoje vie 
toje nurodytu laiku; daugiau 
informacijų galima gauti tele 
fonu: 525-6311, lok. 325 ai 
ba 327. Pamokas ves prityrę 
mokytojai.

— Sovietų futbolininkai pra 
laimėjo Čilei ir iškrito iš varžy 
bų.

TAISAU IR DAŽAU

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

V. Susinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882. ~

LIETUVIUS 
greta specialybės darbo, neap 
leisti ir lietuviškųjų barų Kor.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Biblioteka bus atidaryta tik 
po vasaros atostogų, maždaug 
rugsėjo mėn.’gale.

Kun. B. Jurkšas, savaitę pra 
leidęs Washingtone, grjzo. T. 
Tarcizijus, išvykęs į Kanados 
vakarus aplankyti sergančių gi 
minių.

Baisiojo Birželio dienos ir 
lietuvių ištrėmimas mūsų baž 
nyčioje specialiomis painaldo 
mis ir pritaikytu žodžiu bus pa 
minėti sekm., birželio 17 d. Po 
sumos bus eisena prie pamink 
linės lentos ir gėlių padėjimas 
Organizacijos kviečiamos daly 
vauti su gedulu perrištomis vė 
liavomis.

Vaikučių choro bendra re 
peticija šį penktadienį, b.30 
vv. Vaikučiai praomi rinktis į 
muzikos studiją. Ruošdamas; 
Vaikų Kongresui į Niagara 
Falls. Prašome punktualiai su 
sirinkti.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tėvų dienos birželio 17 d. 
Pamaldos ten bus 11 vai. Va 
žiuoti 9 keliu iki 52, sukti dėsi 
nėn ir važiuoti iki Henuningto 
rd, už 5 mylių jį pravaziavuc 
yra gazolino Champlaine s.o 
tis, — ten pasukti į kanę. Už 
pusės myios yra pp. Baršauskų 

ūkis. Nežinantiems
kelio, patartina, važiuoti drau 
ge 9 vai. ryto nuo Šv. Kaži 
miero bažnyčios.

Rinkliava $113.90.
Pakrikštytas Leono ir Kris 

tinos Šimonėlių sūnus Eriko ir 
Bruce vadu.

M. Juškevičienės laidotuvės 
birželio 12 d. 9 vai. ryto.

KANADOS VAKARŲ 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS...

Atkelta iš 1-mo psi.
Gegužinės vieta pasiekiama 

važiuojant iš Leduc miestelio 
plentu Nr. 39 (Highway; į 
vakarus maždaug 18 mylių, 
(6 mylios pravažiavus Cal 
mar miestelį).

Nakvynę iš toliau atvyku 
siems, duos Edmonlono lietu 
viai.

Kelionei į gegužinę pasam 
dytas autobusas nuo Lietuvių 
namų, po pamaldų sekrnadie 
nį.

Pietūs sekmadienį, tuojau 
nuvykus į gegužinės vietą. 
Bendruomenių valdybos pra 
šomos raginti savo narius da 
lyvauti šiame suvažiavime.

Daugiau informacijų gauna 
ma adresu:
Lithuanian Canadian Federa 

tion, Edmonton Branch, 
11629 — 83 St., Edmonton 

Alta.
LANKYDAMIESI ROMOJE, 
Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose: 
„Vilią Lituania“ Piazza Asti 
25 (Visa Casalmonferrato 33 
Tel.: 7ų.90.33; 78.00.14. R 
ma 6 llalia. Rasite jaukią ap 
linką, gerą maistą ir neperdė 
tą kainą.

Pageidaujama, kad del apsi 
stojimo laiko būtu susitarta iš 
anksto.

Kolegijos Vadovybė. 
Patikslinama

Pp. Yuknelių sidabrinėse su 
kaktuvėse alnkėsi iš Amerikes 
p. Lazauninkienė, ne Lazauc 
kienė.

P. Griciūtė dalyvauja dirva 
mojime, ne krikšto motina.

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.
Telef. WE 5-0079.
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