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Netikrumas pasaulinėj politikoj
KAS NAUJA KANADOJE

LaSalle miestas

Rusk misija Vakarų 
IŠ AMERIKOS Jungtinių 
Valstybių žinios blogos. Atio 
do, kad JAV valstybiniu apa 
ratan prasiskverbę rusų zmo 
nės veda politiką taip, kad Ru 
sija, kurios diktatūra atsidūrė 
dideluiose sunkumuose, kad ne 
sukluptų. Todėl jie taip įtaigo 
ja politiką, kad

RUSIJA KAIP NORS 
IŠSILAIKYTŲ.

JAV politiniuose vadovau 
jamuose sluogsniuose dėl to 
pasireiškia suskilimas ir nuo 
momų prieštaravimai. Atrodo, 
kad JAV politinės sferos taip 
paveiktos, jog neberanda savo 
tarpe bendros kalbos i.: nen.a 
to vieno kelio, vienos veikimo 
krypties, kur yra būtina, nors 
ką nors laimėti.

KENNEDY kapitalistinė kij 
mė, atrodo, linkusi į koinpro 
misus ligi tokio laipnsio, kad

RYŽTAMASI ATSISAK i 11 
KOVOS KELIO

o be kovos laimėjimai nebe 
įmanomi.

Informuoti JAV šaltiniai 
teigia, kad Amerika ruošiama 
eiti į glaudų bendradarbiavimą 
su sovietine diktatūra. Tai da 
ro susirūpinę Rusijos uidybe» 
išlaikymu žmonės. Kadangi 
Rusijos diktatūra, ir bendrai 
visa sovietija, visa komunistų 
dominuojanti žmonijos dalis, 
gyvena didelę krizę, kuri prie 
gerų norų galėtų būti privesta 
prie

jie seniai ruošia

pareiškė preten 
Borneo salos da

KANADA PO FEDERALINIO PARLAMENTO 
RINKIMŲ

Po metų laukiami nauji rinkimai..
Federaliniai rinkimai praėji 
daugeliui atnešė nelaukto 

Pirmiausia, ne
Prog. 

dau 
pi u.::

ir _
nepasisekimo.
susilaukė to, ko tikėjosi 
konservatoriai, nes jie 
giausia pralaimėjo ( 11b 
turėtus 208). Liberalai, 

nesusilaukėlabai spaudė, 
mėjimo, kuris juos būtų įsla 
tęs į prieš 4-rius melus pra 
rastą valdžią; jie tebeliko ir 
šiame parlamente didžiausis 
opozicionierius (96 prieš 49).

Visai nelauktai, ypač Kana 
dos vakarų nusistebėjimui, 
Ųuebece laimėjo nieko praė,u 
šiame parlamente neturėjusi 
Socialinio kredito partija (30 
prieš 0). Vakariečiai nusiste 
bėjo Socialinio kredito parti 
jos laimėjimu todėl, kad ši 
partija Vakaruose (Britų Ko 
lumbijoje ir Albertoje) kaip 
liktai yra gimusi, viešpatavusi 
ri tų provincijų žmones apv > 
lusi, kaip kraštutinai dešini ir 
liaudžiai nepalanki. Todėl Va 
kiniečiai jos nerinko. Quebc

cas gi, mažiausiai sąmoningas 
visoje Kanadoje, šį kartą me 
tesi į kraštutinumą.

Kažin ar turi galimybių dau 
giau laimėti Nauja dernokra'ų 
partija, nes vadas, kurie užs'.e 
nių politika neprotinga, pralai 
mėjo (19-8).

Tokiu būdu susidarė labai 
nevykusi būsena: Prog. kon 
scrvatori.aij (turji surilštas lull 
kas, nes galės laikytis tiktai 
kitų partijų palankumu. O ko 
alicija, valdžią sudarant iš įvai 
rių parijų, Kanadoje nėra pii 
gijusi, todėl vėliausia po metų 
įvyks nauji federaliniai rinki 
mai, kuriems jau dabar parti 
jos pradėjo ruoštis.

Įdomu, kad Ontario pi " m 
cija, kuri ilgai laikėsi konservą 
torių, pasuko liberalų pusėn. 
Galima todėl tikėtis, kad se 
kančiuose rinkimuose gali lai 
mėti ir mūsų tiru liet is Ealys 
Kronas, ko mes ir tinkime. 
Renkime jam laimėjimo dirvą 

Nukelta į 8-tą psl.

SOVIETUOS 
KATASTROFOS,

tai sovietuos draugai bando 
sovieainę diktatūrą iš bėdų iš 
painioti.

Labai įdomūs Amerikoje 
reiškiniai.
LETUVOS ir kitų Pabalujo 
valstybių laisvės klausimas da 
bar ten turi ypatingą būseną. 
Amerikos parlamentas jau bu 
vo paruoštas

IŠKELTI PABALIUOS 
LAISVĖS KLAUSIMA 

JUNGTINĖSE TAUTOSE, 
bet tūli sovietijos ir „jėdinoj i 
trikdo šį klausimą. Taip, Kaip 
nedielimoj“ Rusijos šalininkai, 
dabar klausimas stovi, tai it; 
kalai yra labai blogoje pade 
tyje. Todėl

LIETUVIAMS REIKIA 
IMTIS SKUBIOS INICIATY 
VOS GREIT REAGUOTI, 

tuojau rašą ti Amerikos Kong 
resui laiškus, prašant ir reika 
laujant pamerkti sovietinį ko 
lonizmą ir grąžinti Pabaltijo 

valstybėms laisvę ir nepri 
klausomybę, Jungtinėms Tau 
toms kontroliuojant visą šį rei 
kalą.
MACMILLANO pareuki ni s, 
po apsilankymo pas Kennedy 
Anglijos parlamente, kad Ame 
rika imsis griežtesnės Rusijos 
diktatūros atžvilgiu politikos, 
buvo arba sąmoningas bletas, 
kad užmigdytų pabaltiečius, 
arba nesusipratimas su amen 
koniška politika, kuri neturi 
pastovesnės linijos ir nuolat 
svyruoja.
DEAN RUSK, JAV užsienių 
sekretorius, ryšium su nes. k 
minga užsiesių politika, išvyko 
į Europą ir nori susitvarkyt.

AMERIKA POLITIKOS KRYŽKELĖJE IR RUO 
ŠIASI EITI J NUOLAIDAS KOMUNISTAMS 

Alžyro teroristai suskilo, bet atnaujino teroro veiksmus. 
Indija tebeeina spekuliacijos keliu ir krypsta i komunistų 

bloką.
Europoje nesėkminga.
su Vokietija, Prancūzija, Aag 
lija ir Italija.

Einant nuolaidų politika,

AMERIKA SIŪLO VAKA 
RŲ VOKIETIJAI TARTIS 

SU RYTINE,
kurioje sėdi Maskvos stalyti 
niai. Amerikai tai paktaui, 
bet Vokietijai nepriimtina. To 
dėl, nors oficialus komunika 
tas po Rusk susitikimo su 
Adenaueriu ir sako, kad susi 
tarta visais klausimais, bet rei 
kalų padėtis nėra tokia šviesi. 
ADENAUERIS pareiškė, K<įd 
Vokietija vis dėlto turi būti 
sujungta. Tą pasakė ir Berty 
no burmistras Brandt.
DE GAULLE visiškai neausi 
tarė su Rusk, nes jis atmeta J. 
A. V. atominį monopolį ir pa 
sisakė už savo atominių gink 
lų vystymą.

ŽMONIJAI BĖDŲ, KELIAN 
C1U SUSIRŪPINIMĄ, 

NETRŪKSTA.
jų atsiranda nelauktai net ten, 
kur nematoma.
KINIJOS komunistai teigia 
kariuomenę ties Matsu ir Kv. 
moi. Vakarai susirūpinę, nes 
mano, kad tai nukreipta prieš 
Taivaną, kurį 
si pagrobti.
FILIPINAI
zijų į šiaurinę
ii. Tai naujiV rūpestis.
V. N. GVINĖJOJE kovos t< 
bevyksta, nes Indonezija 
laiką puola ir salon kebą 
šiutininkus.
INDIJA, kurioje valdžią 
vo rankas ima prokoniunistas 
Krišna Menon,

SU KOMDIKTATŪRA 
JIEsKO RYŠIŲ.

’ Ji nenori paklusti taikingam 
i, Kašmiro klausimo .spread' 

mui, o dabar pareiškė pageio'a 
i vimą Rusijoje pirkti MIGų, o 

Maskva Indijai įsiūlo slaty 
fabrikus. Tai yra Indijos zen 
girnas į „gilesnį neutralumą“. 
Tuo tarpu pasipriešinimo Ki 
nijos komunistų agresijai nė 
ra: ką tie pasigrobia iš Indi 
jos, to Indija jau nedrjsta rei 
kalanti...
ALŽYRE buvo įvykęs susita 
rimas ir pradėtos paliaubos, 
bet paskutiniu laiku

ALŽYRO TERORISTAI 
SUSKILO

ir viena jų dalis atnaujino tero 
ro veiksmus
PARYŽIUJE taip pat padaiy 
ta teroro veiksmų, nors geri 
Salanas, paklausęs mirtien 
teisto gen. Jouhaud, davė 
kymą terorą sustabdyti.

Įdomu, kad

CHRUŠČIOVAS EINA AME 
RIKAI Į NUOLAIDAS. 
Bukarešte viešėdamas, jis 

pareiškė, kad dėl Berlyno j ka 
rą jis nesivels. Ką tas reišuia? 
— Spėjama, kad Chruščiovas, 
kurio politika labjausiai .sui.ta, 
tomis „nuolaidomis“ Amer; 
kai nori išvylioti iš jos

PRIPAZINIMA ESAMOS 
l’ADĖTIES PABALUJO 

VALSTYBĖSE,
kas mus dar kartą įpareigoja 
ypač budėti ir neduoti Amen

visą 
partt

t sa

nu

j,,NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVA” ATOSTOGAS 

turės nuo liepos 14 iki liepo: 
21 dienos. Tą savaitę idik-ai 
lis neišeis. Kas norėtų 
vaitę ką nors paskelbti, malo 
niai prašomi lai padaryti viena 
savaite anksčiau.

tą sa

kai smukti iki principų išs’ža 
dėjimo.

KITOS ŽINIOS
— Laose Souvana Phuma

apim

d. su 
nepri

tebe

valdžia šeštadienį turėjo 
ti pareigas.

— Psiūlyta liepos i 
teikti Urunda - Urindi 
klausomybę.

— Vietname kovos 
vyksta.

— Rusk Bonnoje paieiške 
kad Berlyną skirianti siena 
bus nugriauta.

— Sov. Rusijos atstovas J. 
T. O. Saugumo taryboje už 
dėjo 100-jį veto ant Kašmiro 
klausimo, kurį kelios valstybes 
pasiūlė išspręsti taikiu oūdu,—

— Chruščovas nota apkal 
tino JAV, DB ir Prancūziją 
dėl šaudymų Berlyne ir pagra 
sino „griežtomis priemonė 
mis“. Nota suprantama ta pra* 
me, kad sovietai nori ap» 
drausti nuo tokių jiem., kalti 
mmų.

— Jugoslavija bando gerin 
ti santykius su Italija ir tuo 
tikslu į Romą pasiuntė v ce 
prezidentą Rankovičių.

— Amerka sutinka peržiū 
rėti Panamos kanalo sutarti.

— Maskva vis daugiau sk 
verbiasi i kitų valstybių vidaus 
reikalus: Kanadą prieš rinki 
mus įtaigojo nesinaudoti ato 
miniais gnklais; dabar Turki 
jai pasiuntė notą, kurioje pa.->i 
sako už karinės diktatūros pa 
laikymą, kai ten norima perei 
ti j normalią santvarką.

— Islandija ištrėmė Čeko 
slovakijos režimo diplomatą, 
buv. ambasados tarnautoją 
Reykjavike, V. Stochl. Prieš 
tai jis buvo islandų policijos 
suimtas už mėginimą vieną Is 
landijos pilieti prikalbinti rink 
ti žinias apie amerikiečių avia 
cijos bazę Keflavike. E.

NAUJOS SUPIRKIMO 
KAINOS LIETUVAI

Sovietu S-gos Min. Taryba 
birželio 1 d. paskelbė naujas 
supirkimo kainas gyvuliams ir 
paukščiams. Tai padaryta, 
„siekiant pakelti kolūkių ir ta 
rybinių ūkių materialinį s h.i 
teresuotumą smarkiai didinti 
gyvulių ir paukščių gamybą 
bei pristatymą valstybei“. Su 
pirkimo kainos gyvuliams n 
paukščiams, kuriuos kolchozai 
parduoda valstybei, vidutinis 
kai pakeltos 35. procentas 
Lietuvos respublikoje patwv 

tintos tokios supirkimo kainos 
(rubliais už gyvo svorio cent 
nerį) : už vidutiniškai įmitv 
sius galvijus —• 97 rb„ už be 
konus ir riebias kiaule.-, — 135 
rbl., už mėsines kiaules — 115 
rbl. Vištoms ir viščiukams — 
1 rbl. 40 kapeikų, žąsims — 1 
rbl., antims — 1 rbl. 10 Kari, n 
kalakutams — 1 rbl. 60 kap. 
už gyvo svorio kg. Bet už su 
lygusius mokama 20% žemes 
ne kaina. Sviesto kaina pakel 
ta 10% ir grietinės — 5%.

— Mirus Lietuvos ministe 
riui Dr. K. Graužiniu!, Lietu 
vos Dipl. šefas pavedė Pasiun 
tinybės Sekr. A. Gnšonui ei t. 
Lietuvos atstovo Urugvajuje 
parigas charge d’affaires ad 
interim titulu.

— Vilniaus prof, 
tūros namų salėje

Sruogos (drama 
giesmė“.

- Vilniaus filharmonijos
salėje koncertavo iš Arme„i 
jos atvykęs valst. šokių an 
samblis.

— Gegužės 5 d. Šiaulių teat 
ras suvaidino Majakovskio sa 
tyrinę komediją „Pirtis“.

•— Lietuvoje žymiai pavė 
luotą su sėjos darbais, kad der 
iius negalės būti gausus, 
pripažino Vilniaus radijus.

— Australija pasižadėjo 
dėti Vietnamui kovoje su 
resoriais.

— Gvadalupoje 
prancūzų lėktuvas ir 
asmenų.

— Rusija paleido 
minę raketą.

ATŠVENTĖ 50 METŲ SUKAKTUVES
Jos tęsėsi visą savaitę n už 

baigtos LaSalle etninių grupių 
koncertu. Kasdien, pradedant 
birželio 18 d., vis buvo koks 
nors parengimas: pirmadienį 
„Gerų laikų prisiminimo vaka 
ras“, antradienį madų para 
das, ketvirtadienį „LaSahe am 
basadorių“ šokių vakaras, bes 
tadienį „Sporto balius" ir sek 
madienį minėjimas užbaigtas 
tautų koncertu.

Prieš koncertą LASaiie me 
ras Dr. Maurice Lacharite Ci 
vic cenitro salėje suruošė kvies 
tiems vilasaliečiams „Jautų 
koktailį’*. Visus svečius pasit’ 
ko šventei ruošti komiteto pir 
mininkas Gaston Chagnon su 
Ponia, o meras Dr. M. Lacha 
rite visus kalbino ir su viiasa 
liečiais, ypač vyresnės aleivi 
jos, dalinosi įspūdžiais. Prieini 
me dalyvavo nemažas bu.ys 
vilasaliečių: KLB M. Seime 
lio pirm. A. Rusinas su Ponia, 
pp. Lekmcka, Styrai, Vi 
limai, Jaseckai, Linkonai, Ado 
maičiai, Petroniai, Ottai, Mile 
rai. Abi amonis ir kt. Lietuvių 
buvo kviesta apie 130, bet dau 
gelis kvietimu nepasinaudojo.

Į koncertą susirinko apie 2 
—3000 įvairių tautų žmonių.

Koncertą pradėjo lietuviai. 
AV klebonas J. Borevičitts, 
SJ„ pirmasis pasveikino La 
Salle miesto vadovybę ir visus 
vilasaliečius sukaktuvėmis (pi 
ancūzų ir anglų kalbom; ir 
pristatė lietuvių koncertinės 
programos dalyvius. Tautjnių 
šokių grupė, vedama Juozo 
PiečaiĮčioį phšoko 5 šokius 
Šokiai publikos buvo priimti 
labai palankiai, vidury šokių 
publika plojo. AV choras veda 
mas muziko A. Ambrozaičio, 
pagiedojo Kur giria žaliuoja 
ir su op. sol. E. Kardeliene, 
fortepioną vedant K. Striige 
vičiui, Sasnausko Karvelei} ir 
Budriūno Protėvių žemė. Pub 
lika labai šiltai koncerlantus 
priėmė, labai plojo, net austo

’ jusi.
Po to Verduno prancūzų 

choras dainavo (dviem atv~

Dr. Morice Lacharite.

jais) prancūzų liaudies dainas. 
Jaunų žmonių choras gerai pa 
giedojo harmonizuotas dai 
nas, kurioms palydu bu<o d-r 
lortepionas.

Vienos pertraukos metu La 
Salle miesto vadovybę ir vū 
lasaliečius pasveikino taip pat 
LaSalle miesto, bet iš JAV, 
nuo Čikagos majoras ir jo žmo 
na lietuvaitė, kuri sveikinimą 
pasakė ir lietuvių kalba.

Programos" žymią dalį už 
ėmė ukrainiečįų šokėjai, ku 
rie šoko daug šokių, bc.1 pana 
šių. Kaikurie šokėjai parode 
didelio technikinio meistrišku 
mo. Publka gyvai plojo.

Pagaliau LaSalle meras Dr. 
Lacharite, vakro vedėjas G. 
Chagnon, Y. Serre su Ponio 
mis iš scenos 50-ties metų rm 
nėjimo išklmes uždarė. Meras 
Dr. M. Lacharite pasakė ii 
gesnį žodį, pasidžiaugdamas, 
kad miestas LaSalle auga, kad 
jos tautinė sudėtis gyvai moza 
iška, bet kad tame yra daug 
gražaus, kas, be ko kita, suda 
ro miesto augimo sąlygą. Me 
ras dėkojo šventės komitetui 
visiems prie minėjimo pnside 
jusiems ir alisilankiusiems ’ 
šventės uždarymą.

B. 
no

s-&ų kul 
pastatyta

ta'

Pa

sudužo
žuvo 120

naują k op

Naujienos iš pasaulio sostinės 
AMERIKA VĖL LINKSTA Į NUOSMUKĮ 

talikų ir Tautininkų projek 
tais.

LIŪDNAS BAISIŲJŲ 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Tęsiniais minėjimo rc.igė 
jais buvo lietuvių ALTas. Mi 
nėjimas praėjo birželio 17 die 
na, Carnegie Endowment in 
ternational Center patalpose, 
345 East 46 Str., New Yuik.

Minėjimą vedė latvis Char 
les Stankevitz, taręs prasmin 
gą įžanginį žodį. Estas, gražiu 
baritonu pagiedojo Amerikos 
himną, vėliau pora estiškų dai 
nelių. Aldona Kepalaitė pa 
skambino Lietuvos himną ir 
jai salėje pritarė keliolika gif 
dorių. Vėliau paskambino Čiu 
rlionio 4 Preludes ir V. Jaku 
bėno Pasaką. Latvijos himną 
paskambino Mirdza Naruna, 
o vėliau ji buvo prie piano ir 
palydėjo violančelislas Dzid 
ris Treimanis, kuris pagrojo 
tris dalykėlius. Buvo daug svei 
kinimų. kuriuos pavardėmis 
perskaitė M. Kižytė.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kongresmanas iš Connenticut 
valstybės Joh S. Monagan. Iš 
dėstęs Pabaltijo tautų vargus 
ir sovietinę tų kraštų ouupa 
ciją, kongresmanas ne vieną 
kartą pabrėžė tai, kad Amsri 
kai Pabaltijo tautų padėtis 
esanti labai 
niekuomet 
ta ir būsią 
totos visos 
jo tautoms 
Rytų Europos valstybėmis, iš 
laisvinti iš sovietinės p.iespaa 

Šiaip atrodė, protokohškai 
imant, didžiųjų ir baisiųjų bir 
želo įvykių minėjmas, net tri 
ms tautybėms drauge suėjus. 
Bet tai buvo liūdniaus.as vatz 
das iš visų minėjimų, kiek pei 
11 metų New Yirke teko ma 
tyti. Estų susirinko vos keli as 
menys. Jie net nepajėgė savo 
tautos himno giedoti. Latvių 
buvo gaugiausia. O liet viai - 
vos keli, nors Altą minėjime 
dieną pradėjo skelbti pneš kc 
lias savaites.

New Yorke esančias egzibaes 
organizacijas nemaloniai vet 
kia buv. prezidento patarėjo, 
o dabar augšto Valstybės De 
parlamento pareigūne Walt 
Rostow didysis projektas per 
žiūrėti Amerikos - Sovietų 3- 
gos santykius. Iš artimiausiu 
prie to reikalo esamų salūaių 
žiniomis, naujasis projektas ati 
darysiąs kelius plačiam ir visa 
pusiškam abiejų kraštų ucnd 
radarbipvimui. Pagal projek 
tą viskas, ką Sovietai turi apie 
pę, jiems norima ir palikti, tik 
plėsti geresnius santykius. Ar 
JAV prezidentas tuo projektu 
pasinaudos? Neaišku, kaip te 
bėra neaišku, ar šiemet prezi 
dentas sklhs Pavergtų Tautų 
Savaitę.

SUSIRŪPINO 
SANDARIEČIA1

Birželio 19 dieną vakare. 
Atletų klubo patalpos įvyko 
Pirmosios Sandaros kuopos, 
esančios New Yorke, visuoti 
nis narių susirinkimas. Sanda 
riečius gerai nuteikė žinia, kad 
šiemet liepos 7 dieną Sandaros 
seimas jvyks Newarkc, Re.ė 
kia visiškoje kaimynystėje. Pir 
mininkaujant arch. V. Švipui 
ir sekretoriaujant Pr. Dulevi 
čiui, susirinkimas visu atsida 
vimu ir rimtumu svarstė būsi 
mo seimo reikalus ir pasiruoši 
mus. Išrinko ir savo delegatus 
į seimą, o be to, ir visi kiti 
sandariečiai pasižadėjo seime 
dalyvauti, kad gautų progos 
arčiau susipažinti su iš toliau 
atvykusiais Sandaros veikė 
jais.

New Yorke yra gauti AL 
RK Federacijos jr AL Tauti 
nės Sąjungos AL IOS reformų 
projektai, kurie būsią pateikti 
svarstyti liepos 27 dieną ALT 
-os suvažiavime Čikagoje. San 
dariečiai iš savo centro nėra 
gavę jokių nurodymų, nei pro 
jektų. Bet spėdami, kad San 
daros seime tas klausimas is 
kis, išrinko komisiją ir jai pa 
vedė arčiau susipažinti su Ka

tautų
gerai žinoma, ji 

nebūsianti pamirš 
taikos būdu pavai 
priemones Pabalti 
drauge su kitomis
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riausia laikyti^ dar ir dabar Lie 
tuvoje tebevartojamos jablons 
kinės rašytas, kuri niekad on 
cialiai ir nebuvo pakeista.

3. MENAS
Kadangi literatūra, danė, 

muzika ir kitos meno sritys iš 
esmės yra atskirų kūrėjų pas 
tangų vaisius, todėl Kultūros 
Taryba negali kištis į pačią 
kūrybos sritį, bet, atsižvelgia 
ma, į didelę meno kūrybos reikš 
ymę tautinei kultūrai, Kuitū 
ros Taryba skatina visuomenę, 
daugiau domėtis ir remti mil 
sų kūrėjų pastangas. Kultūros 
Taryba, vertindama visuome 
nės dosnumą premijoms, pa 
geidautų, kad jos nebūtų ski 
riamos daugiausia vieno žanro 
literaūros, bet taip pat ir k» 
toms literatūros, meno bei ko 
kslo sritims. Pritariama PLB- 
Valdybos sumanymui steigti 

metinę PLB premiją paviei 
nems autoriams už meno atj 
mokslo veikalus. Kadangi oku
puotoje Lietuvoje negalima 
laukti daugelio rašytojų raštų 
pilnų leidimų, todėl išeivijos 
lietuviškųjų leidyklų dėmesys 
ypač kreiptinas į tokių raštų 
leidimą. Šiuo metu ypačiai ak 
tuaiu išleisti pilną Maironii ia» 
tų rinkinį. Kad mūsų visuome 
nė turėtų progos geriau pažin 
ti mūsų dailininkų kūrybą, pa 
geidaujama, kad būtų ruošia 
mos kilnojamos apžvalginės 
meno parodos. Tokios paro 
dos būtų ypač naudingos kui 
tūros kongresų bei kitų didės 
nių suvažiavimų metu. Page, 
daujama, kad šalia vokalinės 
muzikos būtų imtasi plačiau 
kultvuoti ir instrumentinę mu 
ziką, skatinti pastangas tokia, 
muzikai įrašyti į plokšteles. Su 
sirūpinti muzikinių kūrinių le; 
dimu. Laukiama, kad Čikagos 
Lietuvių Operos Kolektyvo 
sumanymas pastatyti K. V. Ba 
naičio operą „Jūratė ii Kasty 
ris“ būtų tikrai įgyvendintas. 
Neturint pastovaus lietuviško 
teatro, reikėtų siekti, kad bent 
esančios trupės būtų susliprin 
tos ir kad jos su spektakliai 
galėtų aplankyti kitas, teari*-, 
neturinčias, kolonijas, 
gas dėmesys skirtinas 
kam repertuarui.

4. MOKSLAS

PLB Valdybos iniciatyva 
šiemet sudaryta PLB Kultu 
ros Taryba. Jos tikslai nusa 
kyti PLB Valdybos priimi» 
me statute:

,,1. Lietuvių kultūros bei 
kultūrinio veikimo perspekty 
vai ryškinti, planuoti ir lietų 
vių išeivijos švietimo, mokslo 
ir meno kėlimu rūpintis, suda 
romą Pasaulio Lietuvių B-nės 
Kultūros Taryba.

2. KLB Kultūros Taryba
yra PLB Valdybos patariama 
sįa organas. /-

J

3. Kultūros Taryba p\anuo 
ja stambesnius lietuviu^ kultu 
ros ir švietimo darbjUS svars 
to PLB Valdybos ar atskirų 
kraštų LB pateiLjUs svarstyti 
tos srities klausimus".

Kultūros Varyba labai verti 
na atskirų institucijų ir pavie 
nių asmenų kultūrinio darbo, 
iniciatyvą ir neateina tos ini 
ciatyvos slopinti ar kam ners 
įsakinėti, bet pasilieka sau tei 
sę pareikšti nuomonę vykdy 
tų, vykdomų ar vykdytin i, 
kultūrinių žygių atžvilgiu.

Šiuo tarpu Kultūros Tary 
ba nori pasisakyti šiais klausi 
mais;

__S 1. ŠVIETIMAS
Kadangi išeivijoje jatmut 

menės auklėjims ir švietimas: 
lietuvybės išlaikymui turi pa 
grindinės reikšmės, todėl ypai 
tingas dėmesys tu ji būti teina;* 
mas į lituanjstmes mokyklhs 
studijų dienąs, jaunimo spau
dą, stovyklas ir tt. Nors, šioje 
srittyje visuose kraštuose ne 
maža yra padaryta ir tebedaro 
ma, tačiau Kultūros Taryba 
mano, kad lituanistinės mokyk 
los turėtų būti žymiai gaus-®> 
nės. Todėl LB apylinkes ir p»» 
tys tėvai turėtų daugiau rSpū 
tis tų mokyklų steigimu bei is 
liąikymu tose vietose, (tur jų 
dar nėra. t

Kultūros Taryba mano, 
kad lituanistinių mokyklų dar 
bo našumui pakelti būtų na-.: 
dingą suvienodinti dėstomųjų 
dalykų programas ir vengti 
paralelizmo vadovėlių ruoši 
me bei leidime. Nuolatinį ryšį: 
su JAV LB Švietimo Paryja; 
bei kitų kraštų bendruomen.ų 
švietimo organais palaikyti 
Kultūros Taryba paveda sa<vo 
ųąriui Leonardui Dambrriinni

2. KALBA
Gimtosiis kalbos gryninant 

išeivijos sąlygomis išlaikyti bv. 
tina: a) sustiprinti lietuvių kai 
bos mokypaą lituanistinėse m* 
kyklose, rengti augštesniąsias 
beį 
čiai 
bos 
nę 
vių 
tose augštose mokyklose, ki> 
riose ji dėstoma; b) stengus, 
kad periodinė spauda kreiptų 
daugiau dėmesio į lietuvių kai 
bos grynumą, vengdama nerei 
kalingų svetimybių; c) sustip 
rinti ir plačiau paskleisti „Girr 
tąją Kalbą“; d) laikytis vie 
nos rašybos, nes tai svarbu 
ypač mokyklos darbui ir šiaip 
gyvenimo praktikai. Kultūras 
Taryba mano, kad būtų ge 

augštąsias mokykloj einan 
jaunuomenei lietuvių kai 
kursus, skatinti akaucmi 

jaunuomenę lankyti lietu 
kalbos kursus (paskaitas>
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Lituanistiniam (darbui išei 
vijoje pagyvinti ir kordinuoli 
būtina: a) suaktivinti Litua 

nistikos Instituto veikla, leisti 
periodinį leidinį, kviesti moks 
iinius suvažiavimus ir b) 
tinti ir remti lituanistinių 
kslo veikalų leidimą.

5. SPAUDA
Kultūros Taryba, vertindai 

.na didelį lietuviškos spaudo* 
vaidmenį, pageidautų, kad mū 
sų spaudoje būtų ugdoma d< 
desnė savitarpio tolerancija 
vengiant grupinio antagoni.' 
mo ir nekultūringos polemikom 
Kadagi laikraščiai paprasta 
skaitytojų nekomplektuojaim,. 
todėl pageidaujama, kad ver 
tingesni laikraščių straipsnia. 
būtų vėliau išleidžiami acski 
rais rinkiniais.

6. LEIDINIAI
Kultūros Taryba pageidau

J. Amerikos V.
PAGERBTAS LIETUVOS 

DRAUGAS
Gegužės 25 d. Kaktom.j >s 

Universiteto patalpose įvyk., 
išleistuvės pensijon išėjusiam 
Lietuvos draugui, prof. Ma’ 
bone W. Graham, kuris yra 
lankęsis Lietuvoje, parašęs ei 
lę knygų Pabaltijo valstybes 
liečiančiais klausimais ir daly 
vavęs bei kalbėjęs Vasario 16 
Dieno® minėjimuose. Iškilmė 
se dalyvavo Lietuvos Konsu 
las su Ponia Bielskiene. Ta 
proga Lietuvos atstovas JAV 
J. Kajeckas, pasiuntė tai pi < 
gai pritaikintą laišką pro; 
Malbone W. Graham.

NAUJA BAŽNYČIA
(Prelato Jono Barkūne, pa 

stangomis New Yorke pasta 
ityta nauja lietuviška bažny 
čia, kuriai architektūrinius pre 
jektus padarė areritektas Mu 
lokas, o meninį įpavidalinimą 
bent dalinai, dail. V. Jonynas 
Bažnyčia lietuviško stiliaus ir 
vertinga menišku atžvilgiu.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Naujoje lietuviškoje, Prela 
Jono Balkūno vedamoje Le 

parapijoje, bažnyči
to 
tuvių 
pirmoj? lietuvių vestuvės buvo 
Sigito Novickio, žinomųjų vi 
suomemninkų Birutės ii Anlu 
no Novickų, sūnaus su taip 
pat žinomų lietuvių pp. Pa 
prodkų dūkia. Jauuoji pora po 
vestuvinės kelionės išvyko į Is 
paniją.
LIETUVOS PAS1 U N 1IN ¥ 
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
Gegužės 28 d. New Yorke 

įvyko, Pabaltijo. Diplomatinių 
Atstovų JAV pasitarimas. Pa 
sikeista nuomonėmis apie tarp 
tautinę padėtį ir aptarti bend 
ri einamieji reikalai.

— Birželio 6 d. Lietuvos 
Atstovas ir Ponia O. Kajeckie 
nė dalyvavo Kipro Ambasada 
liaus priėmime, kuris buvo sa 
ruoštas Arkivyskupo Maka 
rios, Kipro Respublikos Ert 
zidento, garbei jam lankantis 
Washingtone.

— New Yorke vasara, tik 
šeštadieniais Stuko radio vaian 
dos mirties pranešimai skina 
iki 10 lietuvių.

LANKĖSI NEW YORKE
Karolina Tylienė su sūnum 
Liudviku pas dukrą ir žentą — 
Adelę ir Antaną Linartus. Ža 
vėjosi miestu, oi ypač oio švel 
numu, kai Montrealy žiemą 
kankina šalčiai.

i .U
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Mūsų mieliems prieteliams 
PONAMS JUŠKEV1ČIAMS, 

Jų brangiai motinėlei, uošvei ir senelei
A. A. MAGDALENAI JUŠKEVIČIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 
Eugenija, Stasys ir Algimantas Barauskai.

tų, kad būtij išleisti šie pagrin 
diniai lituanistiniai veikalai: 
platesne lietuvių kalbos gra 
matika, Lietuvos istorija, iš 
sami lietuvių literatūros istori 
ja, lietuvių meno istorija, jau 
nimui pritaikytas vieno U mo 
enciklopedinio pobūdžio leidi 
nys apie Lietuvą. Taip pat pa 
geidaujama, kad butu išleista 
svetimomis kalbomis Lietuvos 
istorija ir bendro pobūdžio m 
formacinis leidnysi apie Lietu 
vą bei jos kultūrą (istoriją, Ii 
teratūrą, meną ir kt.).

7. KULTŪRINIŲ VERI Y 
BIŲ IŠLAIKYMAS

Siekiant išlaikyti ateičiai 
mūsų išeivijoje sukurtas kul 
tūrines vertybes, reikia skubiai 
rinkti ijr telkti vienon vieton 
.atrinktus svarbesnius kultūri 
nio gyveimno dokumentus, pe 
riodikos komplektus, mūsų ra 
šytojų bei šiaip žymesnių kul 
tūrininkų bei veikėjų rankias 
čius ir korespondenciją, dary 
ti svarbesnių nykstančių leidi 
nių, dokumentų mikroidmus, 
telkti visus išeivijoje pasiro 
džiusius leidinius, meno kuri 
mus, bei šiaip svarbią išeivijos 
gyvenimui muzėjinę medžią 
gą. Visai šiai medžiagai šutai 

į pinti ir saugoti steigtini Lietu 
vių Kultūros Namai, kuriuose

Anglija.
PASAULIO KATALIKIŲ 

MOTERŲ ORGANIZACIJŲ 
UNIJOS TARPT. BIURO 

POSĖDŽIAI
Gegužės 8—15 dd. Dubline 

(Airijoje) įvyko Pasaulio Ka 
talikių Moterų Organizavimų 
Unijos (UMOFC) Tarpt. Biu 
ro posėdžiai. Iš pavergtų tautų 
pusės šiuose posėdžiuose daly 
vavo B. Šlapelytė - Vensku 
vienė, atvykusi iš Paryžiaus. 
Gegužės 8 d. ten pat posėdzia 
vo, be kitų komisijų, ir Pašau 
lio Katalikių Moterų Organiza 
cijų Unijos Komisija Paverg 
tų Tautų klausimams, kuriai 
pirmininkauja B. Venskuvie 
nė.

Savo buvimo metu Dublino 
B. Venskuvienė turėjo eilę pa 
sikalbėjimų su žurnalistais pa 
vergt. tautų klausimais. Jie pa 
skelbti Airijos spaudoje ka-p 
„Irish1 Independent“,', „InsįĮ 
Press“ ir kt. E.

VISA AMERIKA
— lietuviai rašo laiškus kong 
resmanams, senatoriams, kad 
iškeltų Pabaltijo klausimą Jun 
gtinėse Tautose.
K Savanoris - kūrėjas P. Plės 
kevičius išvyko iš Hamiltono 
ir apsigyveno JAV adresu : 83 
West Seventh Street, So. Bos 
ton, 27 Mass U. S. A.

— Dr. S. Bačkis atstovavo 
Lietuvos Pasiuntinybę Prckj 
bos sekr. H. Hodges garbei su 
ruoštuose pietuose, kuriuos oi 
ganizavo 'Pasaulinis Pit kybos 
Komitetas ir Washingtono Fir. 
kybos Taryba. Jis taip pat ats 
tovavo Lietuvos Pašinu mynę 
geg. 30 d. Memorial Day /■ 
kilmėse, Arlingtone, Va. Tą 
dieną žuvusio Lietuvoje A<rt 
nkos kario Lt. Samuel Harri’ 
kapas buvo Pasiuntinybės p„ 
puoštas gėlėmis.

tu

IŠMOKĖTAS LN 
SKLYPAS 

Atkelta iš 7 puslapio.
Liet. Namų kasoje yra ap> 

$5,000 grynais, LN narių p*»si
traukimai beveik sustojo, ka 
rodo šis faktas, kad per atei 
nančius 5 mėnesius, pagal anks 
čiau paduotus narių raštišku.- 
pareiškimus, t. y. yra š. m. lajj 
kričio 1 d. turėsime grąžinti 
tik $400.

Komplikuotame LN įsigč 
mo darbe jautriausia gija yra 
laisvas kiekvieno nario pinigų 
atsiėmimas. Tik augštos mora 
lės ir dvasinės kultūros bei stip 
rių asmenybių tautos gali šią 
padėtį apvaldyti. Todėl šia 

fventualifii galėtų rasti vie 
tos ir dabar veikiantis Pašau 
ho Lietuvių Archyvas, J. 2i 
levičiaus vardo Muzikologijos 
Arcryvas, Čiurlionio Galerija 
ir kiti panašūs rinkimai.

8. BAIGIAMOJI PASTABA
Kultūros Taryba pabrėžia, 

kad kultūrinio darbo sritis yia 
tiek plati, jog ji nesiima iš kar 
to sudaryti Viską apimančio 
detalizuoto plano. Kultūros 
Taryba šiuo tarpu tenkinasi ak 
bendrais siūlymais atskiloms 
kultūrinio darbo sritims. šie 
siūlymai apima tik dalį mūsų 
kultūrinių reikalų, todėl Kultu 
ros Taryba stengsis ir ateityje 
kelti sumanymų bei siūlymų. 
Kultūros Taryba labai pagei 
dautų, kad atskiros kultūrinus 
organizacijos ir paskiri usnie 
nys duotų Kultūros Tarybai ir 
savo pageidavimų bei suma 
nymų.

Kultūros Tarybos adresas: 
1311 W. Wyoming Ave., Ph: 
ladelphia 40, Pa., USA.

PLB Kultūros Taryba. 
Pirmininkas J. Puziaas.

Vicep. L. Dainbriūnas, 
Sekr. A. Vaškelis.

Nariai V. Maciūnas, K. Osl 
rauskas, A- Salys, V. Trumpa.

riu vi. gr, — Ni. zfi (79fij

Kanadietė Shirley Hat me. vėl dainuoja CBC - TV kiek 
vieną penktadienį. Programoje A Summer Night, be jos 
dar dalyvauja ir kiti žinomi k<> nadietiški talentai.

prasme Liet. Namai yra dide 
lis mūsų vidujinės vienybes 
ugdymo veiksnys, ir iki šiol 
parodė, kad lietuvių dauguma 
via stiprūs, „kaip ąžuols diu 
ts prie Nemunėlio“. Nežiūrint 
sunkiausių LN kovų per pi a 
ėjusius 6 m., mes šiandien ga 
lime pasidžiaugti, kad esatį? 
visur išėję garbingais laimėto

JUOKDARIAI...
ROJAUS M1ZAROS INTERPELIACIJA 

ANTANUI SNIEČKUI
Amerikos lietuvių bolševikų 

bosas Rojus Mizara, Lietuvon 
iškomandiravęs Almu Šalčių 
ir dar skaitydamas jo raštus 
iš Lietuvos apie Deksn;, kuris 
pateko soviečikams į pinkles, 
jaudinasi ir todėl vis interpe 
liuoja lietuviškąjį okupacijos 
bosą (žodis bosas reikia supras 
ti lietuviškai, kaip tikras bo 
sas, kuris labai bilda, bet vi 
sada tuščias, pagal lietuvišką 
patarlę: tuščias bosas garsiai 
bilda. . .).

Po to, kai. Chruščiovas pa 
sigyrė Ameriką pralenkti mais 
to produktų gamyba vienai 
galvai, bet dabar savo „ver 
gams nužemintiesiems“ pristi 
go maisto, Rojų Mizara pri 
trenkė. Mizara, surikęs nesą 
vu balsu: „Gvoltas! Nikita 
oankrutuoja!’’ — gavo širdies 
ir smegenų priepuolį. Kiek ai 
sipeikėjęs, pasinaudojo trans 
atlantimu kabeliu, kurį prieš 
dvejus metus ties Newfound 
landų buvo išgriebę Kiai 
pėdos „žvejai“, ir užkalbino 
Antaną Sniečkų, kuris dėl tu 
turėjo nutraukti savo pasik.il 
bėjimą su Poznanės operos 
teatru. . .

Mizara: Draugas Sniečkus? 
1 Sniečkus: Nu ko tu taip 

bliauni?!
Mizara: (Draugas Antanai, 

švelniau kalbėk, bo tavo korta 
mušta!. . .

Sniečkus: Kokia korta?
Mizara: Tai dar negirdėjai? 
Sniečkus: Ko negirdėjau? 

Kalbėk aiškiau!
Mizara: lai tau, drauges

Antanai, dar neaišku?.. 

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jum« reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams B1LE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAIT1NIA1 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 
SiA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

jais ir su pasitikėjimu pasjin 
kame gražių Tautos Namų re 
alių įsigijimo darbų pradž ą. 
Už tą pasitikėjimą, LN v-oc? 
ir savo vardu visiems ištver 
mingiesiems tautiečiam.! reis 
kiu giliausią pagarba ir nuošii 
džiausią padėką!

St. Bakšys
LN V-bos p-kas.

Sniečkus: Kas neaišku?
Mizara: Na gi, kad tavo 

korta mušta? Tu negirdėjai, 
ką draugas Nikita pasakė?

Sniečkus: Šito tai man drau 
gas neprikiši, nes aš Nikitą gir 
džiu ir tada, kai jis nieko ne 
kalba. . .

Mizara: Tai kaip gi tu. An 
tanai, nežinai, kad pats Niki 
ta pasakė, jog jūs su savo „į 
komunizmą sparčiai žengian 
čia socialistine santvarka“, jau 
prigyvenote badą?!.. Draugao 
Antanai, (taigi skandalas, tai 
gvoltas!..

Sniečkus: Koks čia gvol 
tas? Rusai niekad nieko neto 
rėjo ir dabar neturi... Čia nie 
ko nauja. . .

Mizara: O kaip gi tada su 
Amerikos pralenkimu?

Sniečkus: Taip mes ir pra 
lenkiame gamyba vienai gal 
vai... Jei ne daugiau, tai au 
ziau... Bet mes vis pirmieji....

Mizara: Draugas Antanai, 
su lokiu pralenkimu tu jau eik 
miegoti ir su draugu Nikita...

Sniečkus: Tu būk atsurges 
nis su mūsų vadu ir taip ne 
bhuznyk...

Mizala: Koks gi biiuznijl 
mas, jeigu jūs, taip iškumin 
gai pasižadėję pralenkti mais 
to produktų gamyba vienai 
galvai, dabar Staiga skelbiatt 
bankrotą, — tai tiktai pagal 
vok, kur mums, ištikimiems 
Lietuvos okupacijos tarnams, 
akis padėti?

Sniečkus: Kišk jas po pa 
galviu, o mes kitą kartą nm 
čiau pakalbėsime...

Mandrapypkis.

pasik.il
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Ar reikia steigti naują 
laisvinimo tarybą?

Vienybės mintis mums atro 
do taip svarbi, kad nesiliauja 
me apie ją kalbėję. Kai Kurie 
mūsų veikėjai, siekdami šios 
vienybės, norėtų, kad Lietu 
vos laisvinimui vadovautų vit 
na lietuvių organizacija. Vie 
ni teigia, kad tokia vyriausia 
organizacija turėtų būti Pašau 
lio Lietuvių Bendruomene, o 
' iti, kaip, pvz., H. Blazas, siū 
j įsteigti net naują komitetą

— Lietuvos laisvinimo tarybą, 
kuri apjungtų visus Lietu i u.: 
vadavimo veiksnius (H. Bla 
zas, Pozityvių sprendimų be 
jieškant, Nepr. Lietuva, Nr. 
19, geg. 9).

Tokių apjungtinių veiksniu 
H. Blazas priskaičiuoja visą 
eilę: diplomatinę tarnybą, Vii 
ką, Lietuvos Laisvės Komitc 
tą (LLK), lietuviu delegacija 
prie PET, LNT, LF, A1.T, 
Lietuvių bendruomenę n k. 
i ai yra labai įvairūs veiksniai 
tiek savo kilme, tiek uždavi 
niais, nors juos visus jungia 
kova už Lietuvos laisvę Todėl 
kyla klausimas, ar įmanomi 
oei ar tikslu juos apjungti; be 
to, ar jų veiklos Lietuvos va 
davimo suderinimui būtinai rei 
kia naujos organizacijos ar ta 
rybos ?

Kaip žinome,

diplomatiniai atstovai
yra nepriklausomos Lietuvos 
valstybės likučiai. Teisiniu po 
žiūriu jie reiškia ne savo, bet 
juo spaskyrusios vyriausybės 
valią. Nesant vyriausybės, dip 
lomatiniai atstovai dabar tapo 
tarsi tarnai be pono. Tačiau 
jie negali formaliai priklausy 
ti nuo jokios privačių asmenų 
organizacijos, jeigu jie nenori 
prarasti savo statuso. Iš rikro, 
ir reikalo nėra juos apjungti 
kokiai naujai tarybai, t egu jie 
išlieka kaip nepriklausomos 
Lietuvos valstybės simboua: 
Iš kitos pusės, jiems negalima 
daugiau užkrauti Lietuvos laia 
vininąo darbo, negu jų padėtis 
leidžia. Kaip žinome, jų buv, 
mas priklausys nuo juos pi 
ėmusios valstybės malones. Jei 
gu toks atstovas dėl savo veik 
los nepatiktų to krašto vyriau 
sybei, tai jis gali tapti „perso 
na non grata“, ir turėtų išvyk 
ti. Kadangi Lietuvos dipioma 
tiniai atstovai negali būti nor 
maliu keliu pakeisti, tai tokiu 
atveju jie galėtų visai piara.,'. 
savo vietą. O tai, aišku, nepa

RAŠO
ALF. PLUKAS

tarnautų Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

VLIKas buvo įkurtas 
okup. Lietuvoj 

išsivadavimo kovai vadovauti. 
Jžsieny jis buvo atkurtas k up 
okup. Lietuvos žmonių vai.as 
reiškėjas. Tai buvo organu.a.,1 
ja Lietuvos piliečių, neseniai 
pasitraukusių iš krašto ir todėl 
galinčio efektingai kalbtti oku 
puotos Lietuvos žmonių var 
du. Tačiau VLIKas klaidin 
gai buvo ėmęs aiškinti, kad jis 
esąs Lietuvos seimas ar vy 
nausybė, kurios turi klausyt 
diplomatai. Atrodo, kad dabar 
VLIKas yra atsisakęs šios mil. 
ties ir sutaria su diplomatais 
dėl savo kompetencijos.

Yra aišku, kad VLIKas, ne 
žiūrint kokiu* įgaliojimus iš 
krašto beturėtų, tėra tiktai pi; 
vati, visuomeninė prganizau 
ja ar komitetas ir negali būti 
laikomas vyriausybe, kol ki 
tos valstybės jo nėra pripaži 
nusios vyriausybe. Diploma 
tai, kaip valstybės atstovai ne 
gali prikauslyti nuo visuome 
ninės organizacijos. VLIKas, 
kaip visuomenės organizacija 
geriausiai gali atstovauti okup. 
Lietuvos žmones ir reikšti jų 
aspiracijas. Todėl diplomatai 
ir VLIKas, kaip Lietuvos v«ls 
tybės ir jos žmonių atstovai, 
turi bendradarbiauti Lietuvos 
išlaisvinime ir derinti savo 
veiklą, bet jie negali vienas ki 
tam primest. savo valios.

Lietuvas Laisvės Komitetas 
(LLK) yra amerikiečių suku* 
tos ir jų išlaikomos organize 
cijos dalis. Nors LLK sudaio 
Lietuvos piliečiai, tačn^j jie 
yra šios amerikiečių organ za 
cijos tarnautojai ir todėl tiek 
pats LLK negali būti laiko 
mas savarankišku Lietuvos 
laisvinimo veiksniu, tiek jo na 
riams netinka imtis vadovauja 
mo vaidmens Lietuvos vad • 
vime.

AtLT yra Amerikos piliečių 
organizacija.

Tokia pat reikia laikyti ir JV 
LB. Panašios yra ir kilų Eras 
tų LB ar atitinkamos organiza 
cijos. Kaip atkirų kraštų pi 
liečiu organizacijoms, joms 
netinka kreiptis Lietuvos lais 

vinimo reikalu į kitų kraštų 
vyriausybes arba tarptautines 
valstybių konferencijas uei or 
ganizacijas. Jų veikla Lietu 
vos vadavime turi reikštis si 
vo krašto ribose bei santykiuo 
se su savo krašto vyriausybe. 
Tai, pav., teisingai suprašei* 
ma ALT, atsisakė kontaKtuoti 
Brazilijos vyriausybę, Kai ji 
uždarė Lietuvos pasiuntinybę.

Kai kam gali nepatikli, k».» 
Fra daromas skirtumas ta* p 
Lietuvos piliečių ir nepilieč.ų. 
Tačiau reikia pripažinti, kad 
pilietybė nėra bereikšmis claiy 
kas. Pilietybės atsisakymas 
reiškia formalų krašto atsiža 
dėjimą ir sudaro akivaizdų įro 
dymą, kad yra noiima pašto 
viai ir negrįžtamai įsikurti nau 
jame krašte. Todėl tikri p< liti 
niai pabėgėliai ar politiniai 
emigrantai, kurie rimtai nusista 
tę grįžti, savo krašto pilietybes 
neatsižada. Be to, pilietybes 
pakeitimas nėra tik tuščias for 
malumas. Jei kam pilietybes 
priesaika ir nesukelia sąžinės 
priekaištų, tai ji neisveng.'. 
mai uždeda kai kurių ‘šuva* z y 
>nų bei įpareigojimų, Pav., 
Jungtinėse Valstybėse veikia 
įstatymas, kuris draudžia at 
menims ar jų grupėms vest' 
derybas su kitų kraštų vyriau 
sybėmis užsienio politikus kinu 
simais. Kai komunistuojantis 
amerikietis milionierius Cyrus 
Eaton kiek anksčiau ėmė glav 
džiau „broliauti“ su Claušč < 
vu ir remti jo užmačias, lai 
Amerikos spaudoj nasigirlo 
balsų, kad C. Eatonas kišasi i 
JAV/ užsiienii politikos vedi 
mą ir todėl jam turėtų būti pn 
taikytas minėtas įstatymas, ži 
noma, ne kiekvieno rašto pa 
siuntimas svetimai vyriausybei 
tuoj bus palaikytas kišimusi į 
užsienio politikos vedimą, ra 
Čiau yra aišku, kad piliečiai ir 
jų organizacijos turi veikti per 
savo krašto vyriausybę ir spa 
usti ją, kad ji, pav., iškeltų 
Baltijos valstybių klausimą J. 
Tautose ar kokioj tarptautinėj 
valstybių konferencijoj.

Lietuvos nepriklausomybės 
talka

(LNT) yra Tautininkų s-gos 
(partijos) ir jos satelitinių re 
zisltencinių grupių sambūris. 
Tautininkų sąjunga yra beveik 
susiliejusi su Amerikos lietu 
vių tautine sąjunga — Amen 
kos piliečių organizacija; kiek 
kitos LN 1 grupės yra išlikų

„Nepriklausomos Lietuvos“ redakciją birželio 8 di ,ną aplankė Federalinis Paštu minę: 
teris Ponas W. Hamilton, kurį čia matome NL redakcijos „štabe“. Iš kairės dešinėn: K. 
Prielgauskas, K. Otto, J. Kardelis ir V. Žižys. Ministenui įdomu buvo nusifotografuoti 

prie'darbo įiankių — linotipo, rinkinio ir tt.

sios organizacijomis, reiškian 
čiomis okup. Lietuvos žmonių 
valią ar jų politinį susigruipavi 
mą, sunku pasakyti. P,.našioj 
padėty turbūt yra ir Lietuvių 
frontas (LF), veikęs okup. 
Lietuvoj, kaip rezistencine or 
ganizacija ir atsikūrusi užsie 
ny. Tačiau tiek LNT, tiek LF, 
pasitraukusios iš VLIKo, už 
ėmė išmintingą poziciją — jos 
svetimųjų tarpe niekur nekiša 
kojos VLIKui Lietuvos vada 
vimo darbe. Tai rodo jų va 
dovų teisingą politinės atsako 
mybės supratimą. Didžiausią 
žalą Lietuvos vadavimui jos 
sudaro tuo, kad savo pasiliau 
kimu iš VLIKo jas susilpnino 
kovą už Lietuvos laisvę.

Ta'iįgi, Lietuvos vadavimo 
veiksniai yra įvairaus pobi ( 
džio ir atstovauja, skolingus 
kraštus bei organizacijas, pra 
dedant o,kup. Lietuvos zmo 
nėmis ir baigiant amerikiečių 
organizacijomis.

Ką atstovautų Lietuvos 
Laisvinimo taryba,

kurią išrinktų šių veiksnių kori 
ferencija? Geriausiu atveju bū 
tų galima atsakyti — visus 
tuos, kurie siekia Lietuvos is 
vadavimo. Bet tai savo keliu 
vėl yra tie patys akup. Lietu 
vos ar svetimų kraštų pilie 
čiai. O kaip žinom, svaruiav, 
sias vaidmuo bet kurio krašto 

išlaisvinime tenka to krašto 
žmonėms. Jie patys pirmi iu 
šia turi rodyti, kad jie nori at 
statyti savo krašto laisvę O 
užsieny svarbiausias vaidmuo 
tenka tai organizacijai ar ko 
mitetui, kuris labjausiai reiškia 
okup. krašto žmonių valią, ku 
ris, reikalui esant galėtų būti 
kitų valstybių pripažintas oku 
puoto krašto egziline vyriau 
sybe. O tokia organizacija a> 
komitetu gali būti tik tas, kurį 
sudaro iš okupuoto krašto pa 
sitraukę ar pabėgę žmonės, n© 
jie geriausiai jaučia krašto 
žmonių valią, galbūt paty; 
okup. krašte yra aktyviai kovo 
ję už išsivadavimą ir dabar sr. 
vo noru ar sąlygų priversti pa 
sitraukę užsienin, toliau \ed'-. 
tą pačią kovą už krašto laisvę.

Svetimų kraštų piliečiai, jų 
organizacijos, tarybos ar komi 
tetai, negali būti pripažint.' 
C>kup. Lietuvos egziline vy 
nausybe ir todėl jiems netin 
ka imtis vadovaujamo vaid 
mens Lietuvos laisvinime. Jų 
svarbiausias uždavinys y ra 
remti okup. Lietuvos žmonių 
bei jų, organizacijų pastanga, 
išsivaduoti iš okupacijos.

Turint tai galvoj, yra aišku 
kad kovoj už Lietuvos laisvę 
pagrindiniu veiksniu tenka lai 
kyti VLIKą, ir jis turėtų vado 
vauti visam Lietuvos vadavi 
mo darbui. Visos kilos organi 

zacijos bei tarybos yra tikta, 
pagalbinio pobūdžio. Todėl 
svarbu yra, kad visi veiksniai 
teisingai suprastų savo vietą 
ir nebandytų imtis vaidmens. 
Kuris jiems nepriklauso. Jeigu 
būtų toks susiklausymas, tai 
Lietuvos vadavimo darbas 
vyktų sklandžiai ir netektų gal 
voti apie steigimą naujos tary 
bos, kuri vistiek visų veiksnių 
nesudrausmins, j'eigu jie pa 
tys nenorės laikytis savo ve,k 
los ribose.

Žinoma, kad
VLIKas galėtų efektingai 

kalbėti okup. Lietuvos žmonių 
vardu,

reikia, kad jis būtų tikim 
okup. Lietuvos piliečių orga 
nizacija, ir kad šie piliečiai bū 
tų kiek galima neseniai atvy 
kę iš okup. kraštp. Žinoma, 
sunku tikėti, kad, pav., VLI 
Kas įtikimai reiškia okup. Lie 
tuvos žmonių valią, jei jo xisi 
nariai yra iš Lietiuvos atvy kę 
prieš 15—20 metų. Tokiu ai 
veju kyla klausimas, ai gi da 
bar kovotojų už Lietuvos lais 
vę jau nebeatbėga, ar okup. 
Lietuvos žmonės jau nebeKO 
voja už savo laisvę? Šitą trū 
kurną VLIKas galėtų lengvai 
pataisyti, nes yra ne taip se 
niai iš okup. Lietuvos atvyki! 
šių pajėgių asmenų; tiktai rei 
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Voratinkliai nesidraiko be vėjo
20.
Viktorija Barvainienė Palangoje apsiprato. Nors ir ne 

ilgai dirbusi endokrinologės specialybėje Vilniaus ligoninėje, 
Palangoje ji vis dėlto dažnai galėjo savo naują specialybę pa 
naudoti, ypač kai iš plačiosios tėvynės vis daugiau ir daugiau 
piadėjo plaukti į Palangą rusų, gavusių „putiovkas“ Jakuts 
ko, Krasnojarsko, Semipalatinsko, Irkutsko. . .

„Visą Sibirą čia mums Palangoje teks atmaitinti ir isgy 
dyti”, — galvojo Barvainienė.

Daugumoje tie žmonės iš plačiosios tėvynės buvo suny 
kę, sumenkę fiziškai ir dvasiškai. Netekę žmogaus pavidalo.

„Juos reiktų gerau pamaitinti, kad atkustų fiziškai. . , 
Praeitų jiems ir sutrikimai“, — galvojo daktarė.

Palangą augančiais tempais daugiau ir daugiau užpilde 
žmonės iš plačiosios tėvynės. Nepakako vasaros laikotaipio, 
— broliškosios tautos pradėjo veržtis ir žiemos metu. Palan 
ga daugiau ir daugiau darėsi ištisus metus veikiančiu kuroriu- 
-sanatorija. Rusų sanatorija, kokių palys rusai nesugeoa nei 
įsteigti, nei išlaikyti.

Kažkokiu būdu rusai, šiek tiek atimaitinę prie Falušės 
ežerų žuvimis, uogomis ir iš aplinkinių kolūkių kolūkiečių su 
taupomais kiaušiniais, viščiukais, varške, kažkokiu būau dasi 
gaudavo iki Palangos ir Čia tokie jau buvo žvalesni, linksrnes 
m. Ne vienas rusišku naivumu ir primityviu drąsumu Barvai 
nienei akį merkė. . .

— Draugi* gydytoja, jūs lietuvė, vietinė? — teiravosi 
vienas iš Krasnojarsko.

— Žinoma, — nenoromis atsakė Barvainienė.
i— Aš Krasnojarske pažinau vieną lietuvių Paukščių 

šeimą. . .
— Ne nuostabu. . . Ten daug lietuvių šeimų. . .
— Tos šeimos vienas sūnus Krasnojarsko universitete 

studijavo mediciną, kitas inžineriją.. . Gabūs vyrai.
— Galimas dalykas. . .
— Ta šeima man patarė atvažiuiti į Palangą pasigydyti...
— Tamsta patenkintas Palanga?
— Palanga ir Tamstos pagalba. . .
— Kai sugrįši Krasnojarskan, perduok tai lietuvių šei 

mai sveikinimus. . . Ypač tam jaunam medikui, — bandyua 
ma keisti kalbą, pasakė Barvainienė.

— Su mielu noru. . . Bet Tamsta nebūk tokia griežta.
—- Aš ne griežta, bet atvira. . .
Rusas vis dėlto spėjo Barvainienei pasipasakoti, kad jis 

yra gosbanko buhalteris. Kad aštuonerius metus neturėjęs 
atostogų. Dabar gavęs mėnesį poilsio, bet praleidęs daug lai 
ko kelionei ir dar dvi dienas susitrukdęs Maskvoje, kurią nore 
jęs geriau pamatyti.

— Maskva. Didžiosios tėvynės sostinė. Niekad nebuvau 
jos matęs. Norėjau Kremlių pamatyti, bet negavau įeiti leidi 
mo. Caro laikais mano tėvas, kareiviu būdamas, Kremlių ke 
lis kartus lankęs, matęs muziejų su karalių ir prezidentų dova 
nomis, carienių parėdais, karietas. . . Dabar kai turime hau 
dies valdžią, liaudžiai nevalia ten koja įkelti. . . Taip kinta lai 
kai. Valdžia vis daugiau tolsta nuo liaudies. . .

— O ką ten pamatytum Kremliuje?
— Dar jaunystėje skaičiau apie Car-pušką, Car-kololą. . . 

Tai — prašmatnybės, kuriomis buvau sudomintas ir svajo 
jau...

— Car-kolokol ir Car-puška — tai, kiek žinau, yra sen,, 
labai primityvūs dalykai, kuriais senovėje gal ir galėjo žavėtis 
primityvūs žmonės. . . Dabar tas prašmatnybes seniai ir nepa 
lyginamai pralenkė šių dienų ir puškos ir kolokolai. .. Vėl 
tui Tamsta ten laiką leidai. Geriau būtum turėjęs ilgesnes po 
ilsio dienas. . . Matai kaip sukumpai nuo darbo, kaip išstue 
sveikata ir jėgos. . .

— Tamsta teisybę sakai, bet, matau, nesupranti ruso žmo 
gaus, kuris mėgsta pasvajoti ir pamatyti ką nors nepaprasta. . .

— Geriau jūs pasidomėtumėt vakarietišku, kiek jo dar 
liko čia, gyvenimu, kad galėtumėt apsiginti nuo to sunykimo, 
koks jus, rusus yra apnykęs, — susijaudinusi kalbėjo Baivai 
nienė.

— Tamsta gal ir teisingai kalbi. Bet aš greičiau Goriča 
rovo „Obryvo" (Skardžiaus) tipo žmogus, svajotojas, kiek tai 
liečia gyvenimą, nerealus, tiktai buhalteriją režimas privertė 
realiai vertinti. . . — Ir rusas sualso.

—Čia mūsų ligoninė jums neduoda pilnaverčio gydymo ir 
maisto. Jeigu galite, dasipirkite daržovių, vaisių, sustiprėkile, 
kad išnyktų skorbuto žymės. . . Mes dabar, patekę didžiosios 
tėvynės globon, neturime vitaminų, kurie lengvai pagydytų jū 
sų sutrikimus, tat manykitės taip, kaip galima, kaip jums pa 
tariau. . .

Barvainienė sugrįžusi į savo kambarį, rado vaikus susirū 
pinusius, jos labai laukiančius. Ji iškarto pamatė ir jau spėjo, 
kad būta Barvainio.

— Mamyte, — pirmasis šoko Gedukas, — pas mus buvo 
tėtis. . . Jis geras. . . Jis mums atvežė ponigų. . .

— Mamyte, gal tėtukas sugrįš pas mus gyventi? Kaip 
būtų gera! — varžydamas! kalbėjo ir Nijolė.

— Pažiūrėsime, vaikučiai. . . O dabar, kur gi tie paliktie 
ji pinigai?

Nijolė padavė motinai pinigus. Barvainienė suprato, kad 
B ar vadus įdavęs jų vaikų išlaikymui.

„Formaliai mes gi neišskirti“ — ji pagalvojo. „O su Ado 
menu aš nebuvau susituokusi. . . Iš šitos pusės mūsų sugyve 
nimas galimas, jeigu galėtume susitarti.". . .

— Ką gi tėtis jums pasakojo?
— Sakė, kad jam vienam Klaipėdoje nuobodu, kad pasi 

ilgęs mūsų. Žadėjo dažniau atvažiuoti, — abudu vaikai duetu 
kalbėjo.

— Daugiau nieko nesakė?
— Kvietė atvažiuoti Klaipėdai!. . . Sakė mus į kino 

teatrą nuvešiąs... Sakė: Klaipėda darosi gražesnė...
— Ar jam žadėjote nuvažiuoti?
— Ne. Sakėme, kad norime nuvažiuoti, bet be mainos 

negalime gi. . .
— Gerai, vaikeliai, gal ir nuvažiuosime, tiktai dabar dar 

nežinau, kada. . .
— Mamyte, nuvažiuokim, — meilinosi Gedukas. — I en, 

sako dvi marios susitinka. . . I en yra žvėrių. . . Ten laivai ai 
plaukia net iš Amerikos. . .

— Gerai, gerai, Geduk. Jeigu tu gerai šią žiemą mokysies, 
tai pavasarį nuvažiuosime, ekskursiją padarysime. O gal ir 
anksčiau, gal Naujiems metams. . .

— Mamyte, tėtė sakė, kad ten Naujiems metams eglučių 
uždega. . .

— Na, gerai, gerai, — malšino vaikų smalsumą ir susido 
mėjimą Barvainienė.

O ruduo jau blaustėsi visomis padangėmis. Ir vėjo vai 
komi draikėsi voratinkliai, apkabinėję telefono stulpus, m« 
džių šakas, namų rankenas. Raudonai rudas saulės ratas, bris 
damas per tirštą dangų, laužė ir ore kryžiavo spindulius, nete 
kusius vasarinio Šviesumo ir tiesumo. Pageltusios užpalangio 
vasarojienos šepečiais styrojo, perpintos voratinkliais.

Kažkodėl šį rudenį voratinklių ypatingai buvo daug. 
Žmonės dėl to prietaravo: bus sunkūs melai, sunki bus mity 
ba. Ir iš tikrųjų metai po metų, mityba darėsi vis sunkesnė. 
Nors atrodė, kad po karo jau atsigaunama, bet maisto produk 
tų vis mažiau ir mažiau; vis sukensms ir sunkesnis eilinio 
žmogaus gyvenimas; kolūkiečiai vis daugiau nusiskundžia mo 
kesčiais, ypač gi nepaprastu visokių reikmenų brangumu Ap 
sirengimo dalykai neįperkami.

Nuvertinus rublį ir iškeltus jį į 10 kapeikų, kolūkietis h 
ko visai ubagas. Nervingumas pakilo ir dėl to, kad pasklido 
gandas, jog 60 arų bus atimta. O juk tie 60 arų tai ir yra kol 
ūkiečių egzistencijos pagrindas. Ne tiktai kolūkiečio, bet ir 
valstybės atsargų, nes tie 60 arų valstybei produktų duoda dau 
giau, negu ištisi kolūkinės ir sovūkinės žemės plotai.

Ir Barvainienei susidarė problema, kep išlaikyti vaikus 
kaip jiems duoti mokslą? Nijolė jau ėjo į dešimtmetines baigi 
mą. Jai jau reikia ruoštis į universitetą, o jo gi Palangoje 
nėra. . . Bus daugiau.
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Didelis ir labai svarbus 
kultūrinis darbas

STEPAS ZOBARSKAS LAUŽIA AMERIKONIŠ 
KUS LEDUS

KOMPOZITORIUI STRA
V1NSKUI 80 METŲ

Gera idėja, pasiryžimas ir 
neatlaidus darbas duoda savo 
vaisių. Taip ne tiktai galuna, 
oet ir privalu pasakyti ap.e 
Stepą Zobarską, kuris ryžosi 
pralaužti ledus j angliškai air e 
rįkoniškąjį skaitytoją, tikėki 
me — kad ir į platesių pa-au 
linj skaitytoją, kuris batai pa 
norės pažinti literatūrą tos tau 
tos, kuri ligšiol gyvena skun 
dais, aimanomis ir nesibaigia 
mais pagalbos šauksmais r 
prašymais jai padėti.

Ši tauta, lietuvių, tikrai ne 
laiminga, kad ją kitos tautos 
labai mažai tepažįsta; kad dar 
mažiau ją supranta; kau neina 
to 'jos palyginamai didelių 

aukų, sudėtų ant žmonijos 
laisvės aukuro, kad nepažįsti 
jos dvasinės būsenos; kad ne 
įvertina jos žygių. . .

Stepas Zobarskas, talkina 
mas kitų tautiečių, angliška’ 
skaitančiai visuomenei atsk’ei 
dzia šį jai nežinomąjį pasalių 
— jai duoda ir suprasti ir a; 
jausti lietuvio dvasinį pašau.į, 
jo būseną, jo pastangas, ko\ as 
ir viltis.

Stepas Zobarskas jau yra <s 
leidęs visą seriją lietuviškųjų 
kūrinių, kurie supažindins at’g 
Iškąjį skaitytoją su lietuvių ras 
tija, rašytojija, su lietuviško 
sios minties ir lietuviškosios sir 
dies plasdėjimu, su lietuviška 
galvosena ir tt. Nepaprastai 
svarbu, kad lietuviškoji kury 
ba tokiu būdu gauna kelius į 
pasaulinį skaitytoją. Angliškai 
skaitančioji žmonija dabar pa 
žins lietuvių literatūrinę kūrv 
bą.

Stepas Zobarskas jau yro ;- 
leidęs eilę lietuviškųjų s.nygų 
anglų kalba. Visi leidiniai kai 
bine prasme patikrinti žinovų. 
Visos išleistos knygos išleistos 
tiesiog klasišku būdu. 1 ai lei 
diniai, kurie tinka kiekvienai 
bibliotekai. Meniniam įpavida 
lininiui paprašyti rimti daili 
ninkai, gerai nusimaną knygos 
pavidalinimą. Pabrėžtina, kad 
niekur niekas neperdėta; be rė 
kiančių spalvų ir rėkiančių fot 
mų, — santūru, kuklu, bet 
augšta estetika.

Stepo Zobarsko darbas — 
didelis ir jo nuopelnas lietu 

SIJĄ
Tautinė*, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik- 
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viškąjai literatūrai, ir, pasak1" 
tina stipriai, lietuvybei. Už ♦ • 
kius darbus jis vertas didžiau 
sos premijos.

Reikia turėti skonį, suprati 
mą, kad išleistų ir paskutines 
dvi knygas. Ypoč Vinco Ku 
dirkos Varpus, Tilto atsimini 
ratūra, bet ir idėja, litraiūrme 
mus ir kt. Tai jau ne vien lite 
forma nušviečianti lietuvių sa" 
tykius su rusiškuoju okupan 
tu, amžiais kankinančiu li;l’< 
vių tautą.

Mūsų novelininkai — 
nas, Katiliškis, Landsbergis n 
Šeinius — taip pat išvedami i 
angliškąjį pasaulį.

Įvertinant didelį Stepo Zo 
barsko darbą, reikia atkreipti 
ir lietuviškojo skaitytojo deme 
sys į šiuos leidinius. Kas mo 
kosi anglų kalbos, šie leidiniai 
pasitarnaus pamokoms. Be to, 
kai savo kalbą užmiršusieji pa 
siskaitys šiuos vertimus, ne 
tiktai apsipažins su save tautos 
literatūra, bet, galimas daly 
kas, susidomės ir savo tėvų kai 
ba, kad geiiau su ja susipazin 
tų ir ją išmoktų, jk.

Litruanian QUARTER — 
Aloyzas Baionas, Marius Ka 
tiliškis, Algirdas Landsbergis. 
Ignas Šeinius. Edited by Ste 
pas Zobarskas, introducaior. 
by Charles Angoff. Dali. P. 
Osmolskis. Manyland Books 
P. O. Box 266, Wall Street 
Station, New York 5, N. Y„ 
USA. Išleista 1962 metais, 212 
puslapių, kaina $4.95. Kietais 
viršeliais, kultūringa, puiki įai 
da.

Vincas Kudirka. MEMOIR,t 
OF A LITHUANIAN BK1D 
GE. Edited by Stepas Zobars 
kas. Kudirkos portretas daili 
ninko Eduardo Krasausko. Iš 
leista Mcmyland Books, kaip 
ir Lithuanian Quartet. 42 psi., 
kaina 2 dol. Leidinyje ne vien 
Tilto atsiminimai. Pradži je 
duota trumpų žinių apie V. Ku 
dirką, po to seka jo kūrybos 
dalykai: The Bell — varpai, 
Kaziukas and Martynukas, 
The Paper Officer ir gale Me 
moirs of a Lithuanian Brid 
ge. Leidinys kietais viršeliais, 
kultūringa laida.

KULTŪRW£jfKWAriKA
MAIRONIO METAMS

. PAŽYMĖTI
/ „Raseinių Magdė"

Leeidykla „Terra“, pnsidc 
dama prie Maironio metų, iš 
įleidžia ypatingai gražiai pa 

ruoštą Maironio „Rase nių 
Magdę“, kuri bus tinkamai 
iliustruota, gerame popieriuje, 
ypatingais rašmenimis ir tt.

EINO NIEMINEN 
f kalbotyrininkas.

Žinios iš Suomijos sostinės, 
Helsinkiu, praneša, kad gegu 
žės 24 d. ten mirė žymus kai 
botyrininkas Eino Nieminen.

Eino Nieminen gerai žino 
mas lietuviams, palaikęs su 
jais ryšius, ypač su didžiuoju 
Lietuvos kalbininku Kazimie 
ru Būga.

Eino Nieminen kurį laiką 
gyveno Lietuvoje ir mokės 
lietuvių kalbos. ,Po profesc 
naus J. Mikkolos, Eino Niem; 
nen buvo vienas tų suomiu, 
kuris labai domėjosi lietuvių 
kalba ir ją naudojo kalbų pa 
lyginimui, kurim paskyrė visą 
savo gyvenimo galą.

Nieminen 1949 metais išle; 
do lietuvių liaudies dainų rin 
kinį, kurį sudarė prof. J. Mik 
kola, kelis kartus lankęs Lie 
tuvą ir surinkęs joje nemaža 
liaudies dainų. -

ŠIOMIS DIENOMIS 
LITUANUS ŽURNALO 

LEIDĖJUS
pasiekė $ 35.00 auka. Si para 
ma itin vertinga tuo, kau ją 
paaukojo praeitų metų rudeni 
tragiškai žuvusios Juditos Au 
dėnaitės studijų draugės ame 
rikietės. Iniciatorių vardu Su 
san M. Hecker rašo: „mes siu 
nčiame šią auką kaip simbolinį 
prisiminimą, mums geiai žino 
mas buvo Juditos susiJomėji 
mas Lituanus žurnalu. Žino 
ma, ši kukli auka jakiu būdu 
negali išreikšti mūsų gilaus liu 
desio, bet bent šiuo metu mes 
norėtumėme išreikšti savo jaus 
mą ryium su šnuo tragišku jvv 
kiu, mus giliai sukrėtusiu“.

IŠLEIDŽIAMA NAUJA 
MARIAUS KATILIŠKIO 

novelių knyga.
„Terra“, norėdama pažymė 

ti savo veiklos dešimtmetį, iš 
leidžia stambią Mariaus Kati 
liškio novelių knygą „Šventa 
dienis už miesto“. Knygą su 
daro 17 novelių, apimančių 
450 puslapių. Rinkinys ilius 
truotas dail. Al. Kurausko, at 
spaustas gerame popieriuje.

EICHMANAS PARAŠĖ 
ATSIMINIMUS 

nepalankius Izraeliui.
500 puslapių Eichmano ai. 

siminimų dabar yra Izraelio 
valdžios žinioje. Tačiau esą jie 
parašyti nepalankiai Izraeliu 
todėl tie atsiminimai konscr 
vuojami ir neišleidžiami.

IŠKYLA JAUNAS 
DAILININKAS
Kęstutis Zapkus.

Čikagoje, Čiurleno galen 
joje, vyko jauno gabaut dail. 
ninkoi Kęstučio Zapkaus me 
no darbų paroda, trukusi nuo 
birželio 16 iki birželio 24 die 
nos. Parodoje buvo išstatyta 
per 40 darbų.

K. Zapkus yra baigęs Chica 
gos Meno institutą. Po to s,tu 
dijavo ir drauge dėstė meną 
Syracuse universitete Ne v 
Yorke. Yra gavęs Čikagos 
Meno instituto stipendiją iš 
vykti kur i.ors studijuoti me 
ną. Dailininkas dabar tiaisi šia 
stipendija pasinaudoti. Daili 
ninkas, kalbėdamas apie save 
sako: „Man rūpi proto ir šie 
los gyvenimas. Aš pasirinkau 
meną, kaip priemonę ši.,m gy 
venimui pažinti, — todėl rne 
nas man gali reikšti viską“.

K. Zapkus tapybai naudoja 
dideles drobes, nes jo kūriniuo 
se jungiamos kelios temos.

NAUJI KURSAI MUZĖJŲ 
PREPARATORIAMS

Vyrai, samdomi Oltawcs 
nacionalinės galerijos txarky 
ti muzėjaus eksponatus ir p? 
veikslus, 'dažnai yra vertini 
mi tūkstančiais dolerių, nes 
jie yra atsakingi už paruošimą 
eksponatų parodoms, km rei 
kia pakuoti ir išpakuoti, reikia 
įrėminti, reikia elgtis pagal 
tam tikras taisykles. Žinomi 
kaip preparatoriai - paruošė 
jai iš galerijos stabo dešimt 
žmonių yra menininkai. Daba: 
jie yra gavę specialų išmoks 
linimą, kaip muzėjų prepare 
toriai. (CS).
KANADOS ŠIMTME'IINĖS 

SUKAKTUVĖS 1967 M.
galbūt pamatys užbaigtus stip 
rios prancūzų tvirtovės Lois 
bourg rekonstrukcijos pianus. 
Nova Scotia prov. Capc Bre 
ton saloje, seniau tai buvo slip 
riausia prancūzų tvirtove nau 
jame pasaulyje. Louisb <rg 
anglų kareivių prieš 200 me 
tų suardyta ligi pagrindų, ka 
rų tarp Prancūzijos ir Angli 
jos 18 šimtmety metu. 1935- 
36 metais Kanados vyriausybė 
įkūrė senosios tvirtovės muzė 
jų, o 1940 metais jį pavertė 
National Historic Site. (CSj.

VOKIEČIŲ PARODA 
VILNIUJE

Vilniuje, Vingio parko estra 
doje birželio 1 d. buvo atida 
ryta, 16 dienų trukusi, Rytų 
Vokietijos elektrotechnikų f 
paroda. Tai ketvirtoji iš eilės 
vokiečių elektrotechnikos pa 
rodą. Joje buvo 400 ekspo 
natų, daugumoje •— elektn 
niai ir elektroniniai matavimo 
prietaisai. Be to, buvo rodomi 
įvairaus galingumo elektros va 
rikliai ir suvirinimo technika 

Vienas moderniųjų kompo 
zitorių Igor Stravinsk.s pirma 
dienį susilaukė 80 metų ai t 
žiaus. Tai yra vienas iš neriai 
gelia, kuris, kaip menininkus, 
garbės susilaukė dar gyvas bū 
damas, kai kiti to susilaukia 
mirę.

Stravinskas savo metu buvo 
laikomas tokiu modernistų, 
kad savo muzika kėlė jensaci 
jų. Bet laikai kinta ir drauge 
su jais kinta ir žmonių skonis 
Šiandien Stravinskis mode i„ 
mu jau yra pralenktas Uauoc 
lio naujų kompozitorių.

Stravinskis yra parašęs „Ug 
ninę paukštę“, „Petiušką“, 
kantatą — baletą „Lape“, ope 
ra „Lakštingalė", baletą „Vis 
tuvės“, operą - oratoriją „Ka 
ralius Edipas“, daugybę sim 
foninių kurinių, instrument 
nės muzikos. Bendrai, Stra 
vinskis labai produktyvus, 
daug yra parašęs kūlimų ir 
daug dirigavęs.

Stravinskio kūryboje, kuri 
veikė labai daugelį kornpizito 
rių, labai stipriai juos jiaigoda 
mi, yra skiriami keli laikotar 
piai. Pirmasis kūrybos laikotar 
pis laikomas inpresionistiniu 
Toks jo veitinimas jam nepa 
tiko ir jis griežtai pakeitė kury 
bos gaires. Visiškai pakito vi 
sas jo kūrybos pobūdis. Įsivy 
ravo stiprus modernizmas. Šia 
me laikotarpyje pasirodė opeia 
„Mavra“, „Amerikoniškas 
džazas*, ir kt. 1930 metai pra 
deda jo vadinamąjį ame.iko 
niškąjį laikotarpį, kurio metu 
jis parašė operą „Nuotykiai“, 
Simfoniją C-dur ir kt. Ii taip 
per 80 metų Igor Stravinskų 
kūrė vis naują muziką. Per tą 
laiką jis pats kito, kito ir zmo 
nių muzikos supratimas. Pir 
mieji modernieji jo kūriniai 
daugumos nebuvo laikomi mu 
zika, tiktai nedaugelis galėjo 
jais žavėtis.

Užteko pusės šimto metų 
kad jo muzika būtų suprasta 
ir atjausta. Ir kompozitoriaus 
80-tie^metų sukaktuvės nuvo 

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 Kiistaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
Čių, kurios nušviečia dabartinę T iesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Kašto bus 

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

Spring Valley, Ill., USA.

apvainikuotos nauju jo kūli 
niu — „Mano ir pasaulinis t v a 
nas”, kurį televizijoje pasta 
tė garsusis Žorž Balančin, o 
autorius pats dirigavo. Milto 
nai žmonių matė šį sukaktuvi 
nį I. Stravinskio baletą. Au’o 
rius dar kūrybingas.

MIRĖ PROF. J. BALDŽIUS
Gegužės 2 d. Vilniuje mirė 

buv. Vilniaus univeisiteto 
prof., pensininkas Juozas Bu! 
džius (Baldauskas). Ganęs 
1902 m., 1927 m. baigęs Šia1., 
lių gimnaziją, 1925-29 m. iš 
ėjo Lietuvos Universiteto bu 
manitarinių mokslų fakultetą 
ir 1936 m. gavo daktaro lai 
nį. Nuo to laiko buvo asicien 
tu Vytauto Ddž. universiteto 
humanitarinių m. fakul.etc, 
nuo 1940 m. docentas Vii 
niaus unversitete. Laisvosios 
Lietuvos laikais spaudoje Jau 
giausia rašė etnologijos ir fui 
kloristkos klausimais. j. Bal 
džius vokiečių okupacijos m ’ 
tais buvęs pašalintas iš univer 
siteto, o 1944 m. grįžęs atgal, 
dirbęs profesorįumi, elnogra 
fijos katedros vedėju, kur} lai 
ką buvęs universiteto oibliote 
kos direktorius. Mokslų aka 
demijos bendradarbis, dėstęs 
partinėje mokykloje. Esą, 
1951 m., taigi prieš 11 melų, 
Baldžius „dėl ligos” pasitr.u 
kęs iš universiteto ir negalėjęs 
įvykdyti daugelio savo moksli 
nių sumanymų. E.

PRAMONĖS GAMINIAI 
MASKVOS PARODOJE
Birželio 6 d. Maskvoje, pa 

rodų salėje, atidarytoje Sovie 
tų S-gos lengvosios pramonės 
įmonių gaminių parodoje su 
savo gaminiais dalyvauja ų- 
Lietuvos pramonės įmones. Su 
gaminiais pasirodė Telšių 
„Mastis“, Šiaulių „Verpstas“, 
odos - avalynės kombinatas 
„ Elnias", Vilniaus „Lelijos“ 
fabrikas ir kitos įmonės. Pagal 
Vilniaus radiją, daugiau dėme 
šio patraukė Lietuvoje paga 
minti medvilniniai gaminiai.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
32.

KATEDRA
Mišios. Vargonų ir giesmių garsai. Grctonen 
žmonių minioj; Užpakaly jos—piktoji dvasia.

PIKTOJI DVASIA
Ne šitaip, Gretchen, tu kadaise, 

įę Skaisti ir nekalta,
Ėjai bažnyčion
Ir iš maldaknygės senos
Kalbėjai poterius,
O tavo vaikiška galvelė
Žaidimais buvo užimta
Daugiau negu Dievui 

į Ko, Gretchen,
f Tu susimąsčiusi?
k Koks negandas tau sielą slegia? 
S Gal tu meldies

Už vėlę motinoB,
Kuri per tavo kaltę
Taip nelemtai
Užmigo amžiams?
Kieno ten kraujas
Ant slenksčio tavojo?
Ar paširdėj
Nespurda tau nauja gyvybė?
Ar nerimasčio ir slaptos vilties 
Tavęs ji nepripildo?

GRETCHEN
Aiman I 1
Kaip atsiginti y
Nuo tų baisių minčių, y

Kurios manęs
Nė mirksniui nepalieka?

CHORAS
Dies irae, dies ilia
Solvet saeclum m favilla.1) 

vargonų gausmas
PIKTOJI DVASIA

Dangaus rūstybė 
Grūmoja tau! 
Trimitas gaudžia! 
Atsiveria grabai — 
Ir tavo siela 
Iš pelenų 
Į amžinas kančias 
Drebėdama pakyla!

GRETCHEN
Kur pasidėt?
Mane taip dusina 
Vargonų gaudesys, 
Giedojimas 
Draskyte drasko širdį!

CHORAS
Judex ergo eum sedebit, 
Quidquid latet adparebit, 
Nil inultum remanebit2)

GRETCHEN
Tvanku man čia, 
Trošku!

Pilioriai mūriniai 
Taip gula ant pečių!..

*) Greit rūsti diena ateis, 
Virs pasaulis pelenais.

2) Sostan Dievas atsisės 
Ir kiekvieną teist pradės...
Ką slėpei, tai paaiškės.

Ir skliautai niūrūs
Man oro trūksta!

PIKTOJI DVASIA
Kur nori bėk, —
Vis vien dėmės gėdingos 
Tu nepaslėpsi niekur.
Čionai tvanku? Tamsu?
O, vargas tau!

CHORAS
Quid sum miser tunc dictuius?
Quern patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus’)

PIKTOJI DVASIA
Šventieji nuo tavęs 
Atsuko veidus, 
Ir ranką tau paduot 
Dorieji bijo... Vargas!

CHORAS
Quid sum miser tunc dictums?

GRETCHEN
Kaimyne, flakonėlį!.. Bloga man! 

Krinta be sąmonės
VALPURGIJOS NAKTIS
Vietovė Harco kalnuos, netali Širkes ir 

Elendo Faustas ir Mefistofelis
MEFISTOFELIS

Tu jau, tur but, mielai apžergtum šluotą? 
Raitom ant ožio drūto sėsčiau aš.
Mes turim dar sukart nemažą plotą.

FAUSTAS
Pasiramsčiuodamas lazda gumbuota, 
Aš pėdinsiu toliau, kol kojos neš.

•’) Kur tu vargše, pasidėsi, 
Ką tu Viešpačiui kalbėsi, 
Kai prieš galią jo drebėki? . 

Kam trumpinti kelionę? Man smagu 
Paklaidžiot po tarpeklių labirintą, 
Stebėti, kaip kriokliai putoti krinta, 
Ir kopt augštyn vingriu kalnų taku. 
Nepatogumai tie manęs nevaržo! 
Jau dvelkia štai pavasariu nuo beržo, 
Atrodo atjaunėjus net pušis. 
Greit ir širdy pavasaris pražys!

MEFISTOFELIS
Ne, manyje žvarbu ir šalta viskas; 
Bet man patinka pūgos ir sniegai. 
Apdilusio Mėnulio rausvas diskas 
Vos žerpėja ir šviečia taip menkai, 
Jog prietemoj į medį ar į uolą 
Lengvai pakaušį prasiskelt gali. 
Tegu žaltykslė (ją regiu iš tolo!; 
Pavadovauja mums kely.
Mane girdi tu, klystžvake judrioji? 
Ko migloje be tikslo žiburiuoji? 
Drauguže, stabtelėk šiek tiek 
Ir lig viršūnės mudviem pašvitėk.

ŽALTVYKSLĖ
Nors ir esu pripratus mėtyt pėdas, 
Bandysiu eiti tiesiai. Bet vis vien 
Svyruosiu tai kairėn, tai dešinėn.

MEFISTOFELIS
Tu žmogų mėgdžioji? Turėtum gėdos! 
Vardan šėtono — ženk pirmyn tvirtai, 
O ne — tave užpūsiu kaip matai!

ŽALTVYKSLĖ
Jūs — ponas čia. Kaip tarnas paslaugus 
Darau, kas liepta man. 1 ačiau šią naktį 
Nuo burtų visas kalnas girtas bus, 
Tad jeigu aš nelygiai imsiu degti, 
Perdaug nebūkit priekabus.

Bu* daugiau. ___



1962. VI. 2?, -» kr. 26 (?95) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautu kapinynas Sibiro Tundroje.

NIAGARA FALLS, Ont.
SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

WINNIPEG, Man.
OPERUOTAS STASYS BUJOKAS

7.
Niekas nesirūpino palenc 

vinti žmonėms darbą nei Tro 
fimovske, nei sovchozuose; 
nei prie kitų darbų, kokius 
man teko dirbti. Atvežė du se
nus traktorius, bet jie tik tris 
dienas su pertraukomis tedir 
bo: sustojo ir nepajudėjo.

Išbandyti atvežė porą ark 
lių. Jiems pirmoje eilėje pa 
statė tvartą, juos šėrė, žiūrėjo, 
kad nepastiptų. Su žmonėmis 
buvo elgiamasi kur kas pras 
Čiau: žmonės patys savimi tu 
.ėjo rūpintis ir, kad kaip be 
būtų sunku, stengtis gyventi 
Antra, niekas nebuvo atšakiu 
gas, jei kuris iš atvežtųjų b r 
dirbdamas išvirsdavo.

Pamokė mus, kaip iš rąstų 
nutiesti bėgius statoku krantu 
iki reikiamos vietos. Dirbda 
mos turėjo rąstus dėti skersai 
tų bėgių.

Prie kiekvieno rąsto galo 
prisikinkydavo po dvi moterys, 
kurios turėjo nuvilkti rąstą Į 
skirtą vietą. Suprantama, dai 
bo našumas priklausė nuo ran 
kų ir vilkikių pajėgumo. Kiru 
atveju išilgai viso rąsto ilgu 
mo rikiuodavo moteris. Varo 
vams žinomomis priemenėmis 
joms ant pečių užkeldavo rąs 
tą ir tuo būdu medį pnstaty 
davo į statybos vietą. Net mig 
lotos nakties prieblandoje laip 
tais j krantą su plytų kroviniu 
ant nugaros sukumpusios judč 
jo moterys.

Ir suomių vaikai 
vilko lentas silpnais savo pe 
čiais; šūkaudami, griūdami ir 
keikdamiesi, jie bėgo kaip p.ie 
šo atakon, komanduojami iš 
mįslingo varovo. Tas išim.ilin 
gasis ..komanduotojas*' buvo 
laisvas žmogus — rusas moky 
tojas. Vaikams šiek tiek mokė 
davo už atliktą darbą. Šie varg 
sėliai, besistengdami kieK išga 
lėdami, vaikydavusi ciuono1- 
kąsnio, kad savo darbu pade 
tų tėvams.

Krovikai, užsilipę ant miltų 
maišų krūvos, pilna burna va' 
ge miltus, semdami juos sau 
jomis iš praplyšusių maišų.

Sunkiai dirbo vandens neši 
kai. Vandenį sėmėme upėje ir 
naščiais ant pečiu nešeme ki

birais visos vietos reikalams ir 
„načalninkų“ butams.

Malkų rinkikų brigados Jin 
ko vis toliau ir toliau palei kra 
ntą, rinko ir dėjo į krūvas iš 
vandens išmestus medžius. 
Ant nugaros velkamomis mat 
kų naštomis aprūpindavo nau 
jąją įmonę kuru ir viršininkus 
šiluma.

Samanų rovėjai, 
braidydami po šaltą kaip le 
das salos vandenų krovė lun 1 
ros samanas į kūgius.

„Greičiau, tik greičiau“ — 
šūkaudavo kiekvienas praei 
nąs varovas ai jo žmona. Po 
darbo, raudoną vėliavą nuiei 
dus, kiekvienas, kiek tik pajėg 
damas, skubėjo į duonos pai 
duotuvę, nes duona buvo vie 
nintelis maistas gyvybei palai 
kyti. Ilgiausia žmonių ene spau 
dėsi prie sienos, glaudėsi ki 
tas prie kito, stengdamiesi slėp 
tis nuo žvarbaus vėjo ir atgau 
ti pavargusias kojas. Dienos 
metu duoną pardavinėjo virš, 
ninkams, brigadininkams ir pa 
jėgiesiems. Jei darbo metu ku 
ris iš arti dirbusių įeidavo krau 
tuvėn, iš tokio drąsuolio atim 
davo maisto kortelę. Tas d.clis 
„nusikaltėlis“ turėjo eiti pas di 
rektorių, kur gaudavo žiaurų 
įspėjimą. Pajėgesnieji to kraš 
to žmonės (rusai) moteris nu 
stumdavo ir nusipirkdavo duo 
nos bei eilės. Duonos pardavė 
jas su mumis elgdavosi kaip 
viešpats — jis buvo partijos 
žmogus. Nusipirkę duonos ii 
sugriebę kur žabarą ar gaba 
lą medžio, skubėdavome į pa 
stogę ar palapines išsivirti karš 
tos

duoninės maišalinės 
arba susišildyti vandens vadi 
namai arbatai.

Paskutinėms sugrįžus iš dai 
bo, skardinė statinė (krosnis) 
jau būdavo nustatinėta skard 
nukėmis, lėkštelėmis, indais ir 
indeliais. Dėl indams laisvos 
vietos stokos, pavėlavusieji su 
siginčydavo. Pagaliau kai pa 
vykdavo savam indui susirasti 
vietelę, jau baigdavosi kuras. 
Paskutinieji atsinešta su savim 
malkele nebeįstengdavo įkai 
tinti statinės-plytos ir tenkin 
davosi tik drungnu vandeniu.

1962 m. birželio mėn. 9 d. pūdį svetimtaučių tarpe, o jų 
11 vai. St. Patrie’s šventove • šliūbo metu buvo apsčiai.
Rita M. Ulbinaitė susituokė su Vestuvių puota vyko aut 
Richard Di Cienzo, gyv. taip Niagaros upės kranto didel."
pat Niagaroje, šliūbo >r šv. u<> 
šių metu vargonavo ir gie !o 
jo muzikas - solistas Alek-as 
Paulionis, kurio meistriškai vai 
doma vargonų muzika ii st.p 
rus solisto balsas darė gerą įs

Greit iki šiol tuščioje saloje 
išdygo iš rąstų pataisyt; namu 
kai adminitracijai ir įvairiem., 
viršininkams.

Barakus darbininkams sta 
tėme iš lentų, tarpus prisama 
nedarni. Pirmuosiuose bara 
kuose buvo įrengti trijų augš 
tų narai su siauru taku tarpe 
ir geležinės skardos statinėmis 
-krosnelėmis šildymui ir viri 
mui. Kai užsigrindome iš ier. 
tų pastatytų barakų lubas, *v.o 
jau po darbo narai prisipildy
davo žmonių — žmogus prie 
žmogaus.

.Šiaurės šalčiai diena iš die 
nos didėjo, bet dar daug kas 
gyveno vienlinkių plonų šie 
nelių iš lentų patalpose, su ply 
šiais pastogėse. Vėjai vis daž 
niau ir dažniau atvarydavo 
sniego debesis, kad sušaldyti] 
Trofimovsko statytojus.

Varovai įsakė 
mesti visus kitus darbu:, ii sku 
biai krauti nesumūrijant nau 
jų plytų baraką.

Dabar sniego verpetuose 
skubėjo plytų nešikai, krovi 
kai, samanų nešiotojai, ienlų 
ir smėlio pristatytojos mate 
rys — vis tiščia. Įniršęs vejas 
drąskė ant lubu suklotas sama 
nas, nupūsdamas ant jų supil 
tą smėlį. Nebuvo laiko pagal 
voti, kaip šiuose būsimuose 
pastatuose gyvensime. Varo 
vai beityčiodami vis ragino at 
siliekančius. Greitai iškilo ba 
rako greito darbo plytų šie 
nos. Bus daugiau.

CALL FOR 
CALVERT

Vyresnes kartos žurnalistas laiką gulėjęs ligoninėje, datr.r 
Stasys Būjokas turėjo sudecin grįžo į namus. Linkime jam 
gą galvos operaciją. Ilgesnį sustiprėti ir pasveikti! Kl. G.

Hotelio patalpose, kur dalyve 
vo apie 550 svečių. /

Sekančios dienos rytą jau 
navedžiai lėktuvu išskrido ii 
gesniam laikui į tolimą po ves 
tuvinę kelionę.

PAJIESKOJIMAl
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJ1EŠKOMI ASMENYS:
Adomaitis, vaikai Arbašaus 

kaitės, Bagdonaite Valerija, 
Brazlauskienė Mikalina, JanaJ 
nienė - Gaiinaitytė Ana, Kli 
mas Alfonsas, Kuzmickas Jo 
nas, Lomtievas Alėgijus, Me 
leškiene - Určinaitė Anelė, Mi 
kolaitienė Marijona, Navickie 
nė - Kardokaitė Albina, Pieg: 
ga, ar Pigąga - Jokubauskaitc 
Julė, Šcikis Albertas, Slapsyic 
Veronika, Šlepetis Kleme" 
sas, Stonys (Stonytės) Elzoie 
ta, Jadvyga, Vaitkevičienė Ma 
gdalena, Židoniai Kazys ir 
Pranas..

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

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y., USA.
RAUDONASIS KRYŽIUS

įieško šių asmenų: Gudelis 
Vytautas, Jurkus Elena, Kurt 
sė Alvina, gim. Tsilke, Likoah 
unas Stanislavas, Naujokaitis 
Julie, Prokopovicz Pavel, She 
amanauskas Bronius, Shimar; 
auskas Bd., Shulskus Simo 
nas, Shutas Jonas, Slakailitė 
Virginia, Slakaitytė Raimon 
das, Sriugis Ewoldas.

Kreiptis į artimiausį Kana 
dos Raudonojo Kryžiaus s’-y 
nu.

UN 1-6687

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 
282 St. Catherine East 

(kampas Sanguinet) 
antras augštas

VESTUVĖS-SUKAKTUV.ĖS J
PIRMOJI KOMUNIJA

i| ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
|; 117 — 6th Avenue, LACH1NE. |

į A. NORKELIŪNAS |
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal

> MONTREAL ENTERPRISES REG’D.> g 
j ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

11 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
4 Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. v

i!

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
V-I-P

(24.3-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

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.

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

Valančios: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Mi®^^^^^^^^^*^^^*^*^*#*^*^^^^*#**^*****^^*^**

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„Muzikos Žinios“, 1962 m. 
1 nr. Priede gaidos kun. L. 
Budrecko M. M. „Two hymns 
of greating in latina four-part 
male choirs, dedicated to 
Mons. J. Balkūnas;“ Algiu 
Šimkaus „Garbė Tau, Vešpa 
tie” ir „Mylimoji karaliene” 
mišriam chorui. Be to, Juozo 
Kreivėno „Muzkinis auklėji 
mas vakų daržely“ — prane 
Šimas su gaidomis. Ir žurnalo 
tekste tap pat yra gaidų. Ši» 
Muzkos Žinių nr. pąskrtas op. 
sol. V. Grigaitienės atminties 
pagerbimui — J. Žilevičiaus 
ir St. Pilkos straipsniais.
APDOVANOTI SPAUDOS, 

RADIJO IR KT. 
DARBUOTOJAI

Ryšium su „Pravdos“ 50 
m, sukaktimi, Sovietų S-go« 
Augšč, Tarybos Prezid. apao 
vanojo įvairiais ordinais, me 
daliais ir Lietuvos žurnalistus 
ir kt. darbuotojus spaudos, lei 
dybos, radijo ir televizijos su 
tyje. Lenino ordiiu apdova 
notas „Tiesofe“ red. G. Zima 
nas, „Darbo Raudonosios Ve 
liavos“ ordiną gavo N. Čerem 
nych (Radijo ir televizijas K 
to vyr. red.), „Tiesos” iauzy 
tojas Pr. Galinis ir „Valstiečių 
laikraščio“ red. Jurgis Karo 
sas. „Garbės Ženklo“ ordiną 
gavo „Švyturio" red. A. Bie 
hauskas, žurnalistų s-gos vald. 
pirm. Jonas Karosas, „liesos” 
koresp. Vitoldas Miniotas ir 
kt. Kiti apdovanoti įvairiai' 
medaliais, pvz., Juozas BuiO 
ta („Šluotos" red.), Favelas 
Gelbakas („Komunisto* red. 
pav.), Jonas Januitis ^Radijo 
ir telev. k-to pirm.), Ivan Are 
chov (Lietuvos KP ck leidyk 
los spaustuvės meistras), i*I. 
‘Drąsutienė (vakt. politinės 
ir moksl. lit. leid. red. veoe 
ja), du „Sovietskaja Litva“ 
pareigūnai — Menas Chien ir 
Estera Efres ir kt. E.

I
Į vairu s 
DRAUDIMAI

Vacys Zižys
Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

HITLERIO PAVADUOTO 
JASBORMANAS GYVAS?

Tą teigia senas vokiečių šni 
pas Angel Alcazar de Velas 
co 52 metų ispanas, vyriausis 
Vokietijos kontržvalgyoos a.e 
ntas Ispanijoje, kuris dabar is 
leido savo atsiminimų knvpą 
apie savo žvalgybinius žygius 
ir ta proga sušaukė Paryžiau.. 
spaudą.

Velasci spaudai pasakė, kad 
jaunystėje buvęs tereodoru, 
bet buvęs užverbuotas žvalgy 
bon. Dirbęs Ispanijoje <1 L-.n 
done. Paskutiniais Hitlerio lai 
kais buvęs jo apsaugoje. Fa 
galiau sugrįžęs į Ispaniją ir su 
organjzavęs* ^pabėgimą atsira 

dusių Ispanijoje hitlerininkų. 
Taip jis pervežęs Argentinon 
Eichmaną ir kitus, kuriu tarpe 
Hitlerio pavaduotoją Martin 
Bormann’ą. Bormanas iš po 
vandeninio laivo buvęs išla< 
pintas pietinėje Argentinoje 
Jam padarytos kelios plasti 
nės veido operacijos, kad ne 
būtų atpažįstamas. Esą Bor 
manas kasmet po du kartus at 
vykstąs Europon, nuplikęs, pa 
senęs, bet jo niekas atpažinti 
negali. . .
PRAILGINTOS MADRIDO 

LIET. TRANSLIACIJOS
Nuo birželio 11 d. Taut. Is 

panijos radio vadovybė Madr. 
de prailgino transliacijas lie 
tuvių kalba iki 20 minučių, vie 
toje buvusių 15' min. Dabar 
iš Madrido radio stoties kas 
dien lietuvių kalba transliuo 
jama: 21,35 vai. iči 21,55 v. 
Lietuvos laiku, 50 m Danga. 
Kiekviena lietuvių k. progra 
ma kartojama kitą dieną 8,25 
vai. 42 m banga ir 17,40 v., 
Lietuvos laiku, taip pat 42 m 
banga. E.

— (Švedų dienr. „Upsala 
Nya Tidning“ vedamajame 
straipsnyje teigiamai įvertino 
neseniai išleistą jaunųjų libe 
ralų programinę knygą. Laik 
raščio žodžiais, pagrindini, 
šios programos principas re 
miasi įsitikinimu, jog galių ko 
voje tarp demokratijos it ko 
munizino nėra vietos bet ko 
tkiajn rdeoįloginiam neutralų, 
mui. Ten pat rašoma: „Keak 
cija turi galioti visoms pries 
paudos ir nelaisvės f oi moms: 
deportacijoms Pabaltijy ir mir 
ties sprendimams Vengrijoj, 
lygiai kaip politiniam režimui 
Ispanijoj bei Portugalijoj, 
apartheido politikai Pietų A 
rfikoj ir terorui Angoloj, ly 
giai kaip diktatūroms Egipte, 
Ghanoj ir Kuboj“.

DRUMMOND AUTO
s*
y*

I;

ž

REPAIRS
1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608
LATVIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

Baltics Investment Corp
: Autorizuota* kapitalas $ 120.000

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

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

5 55^5156';
I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kal.itai 
y ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
į ‘ SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS Į 

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

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

J Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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MŪSŲ^SPORTAS SAU LT Ste

VEDA KAZYS BARONAS 
JAUNIMO FESTIVALIS SUOMIJOJ

Neutralioji Suomija, spau 
džiama kaimyninio kolovo cko 
nomiškai ir politiškai, turi pri 
imti į tūkstanties ežerų kraštą 
jaunimo festivalio dalyvius r 
oficialiai būti šio jaunano są 
skrydžio globėju. Nedėkingas 
tai darbas, kadangi po gražia 
uždanga, po gražiu ir skamb u 
vardu — slepiasi Maskvos v:e 
nintelis tikslas, t. y. pajungi 
mas į savo orbitą viso pašau 
lio jaunimo ir tuo pačiu, mėgi 
nimas per jį įvesti žemės m 
tūlyje komunistinę santvarką. 
Tačiau reikia džiaugtis, kad va 
karų pasaulis supranta Krera 
liaus kėslus ir nelabai duodasi 
įtraukiamas į tokias pinkles. 
Dar kitur (pav. Filipinų vai 
džia) tiesiog atsakė vizas, no 
rintiems vykti į Suomiją.

Kodėl Maskva propaguoji 
tokius sąskrydžius? Priežasčių 
yra labai daug. Svarbesnes pa 
sistengsime čia nurody ti.

Jaunimas — sociologine pa 
#td amžių žmonių grupavimo 
si kategorija ir įvariose bend 
ruomenėse turinti skirtingą dc 
mografinę apimtį ir kultūrinę 
reikšmę, o pati jaunystė - — 
persrorientavimes įjš nerūpės 
tingos vaikystės dienų (žaidi 
mo) į savarankaus, suaugusio 
žmogaus gyvenimą ir pareigų 
perėmimo laikotarpį. Šį jau 
nuolio-ės periodą, totalistimai 
sąjūdžiai išnaudoja saviems 
tikslams, o komunizmas — nu 
eidamas dar toliau 
damas jaunimą sistemos įrar. 
kiu, pakeitimui visos bendruo 
menės ir viso pasaulio. Tas vis 
kas atliekama labai plačiu mas 
tu, įvairių muzikos ir literatu 
ros festivalių priedanga, ar 
net sportinių žaidynių, mėg. 
nant į tą sąjūdį įtraukti vi® > 
pasaulio tautų paskirus jaunuo 
liūs, ištisas grupes (orkestrus, 
ar komandas). Jie yra pa,en 
kami labai rūpestingai, pasižy 
mėje vienoje ar kitoje gyveni 
mo srityje, taigi, paskuos tr.J 
tos jaunimo autoritetas jau 
nuolio idealas. Panaš ai yi 
su sportu festivalyje.

Nors Vilniuje išleistame 
„Fizkultūrininko kalendoriuje 
(1958 m. psl. 59) apie šias 
žaidynes sakoma, kad pasibai 
gus antrąjam pasauliniam ka 
rui, padariusiam didžiulius nuo 
stolius žmonijai, naujo kai 
grėsmę galima būtų panaikin 
ti, stiprinant draugystės ryšius 
tarp viso pasaulio jaunimo, t > 
čiau vakarų pasaulis gerai ži 
no, kad tokiems tikslams tar 
nauja kas keturi metai rengia 
mi olimpiniai žaidimai, įvairių 
sporto šakų pirmenybės (Eu 
ropos, Š. Amerikos ir pan.). 
Tuo tarpu komunistiniai ren 
giami festivaliai, tikrumoje

pavers

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. OI ce WA 4-9501 
Kės BE 3-0978

A. E. M c K AG U E, Q. C.
Barrister and
Advokatu ir

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

330 Bay Street,

Solicitor
Notaras.
EM 4 1J95.

(PERRINKTAS
Nežiūrint didelės, gerai ves 

tos ir stačiai įspūdingos prog. 
konservatorių partijos rinkimi 
nės propagandos, mūsų mies 
te rinkimus į federalinį Kana 
dos parlamentą vėl laimėjo Ii 
beralų partijos atstovas Gsor 
ge Nixon, kuris mūsų mieste 
yra perrenkamas jau septintą 
kartą ir mūsų Algoma West 
rinkiminę apygardą utstovau 
ja Ottawoje jau net 22 metai 
Prog. konservatorių atstovai 
Henry Lang atsiliko nuo ube 
ralo 4000 balsų, o paskutinėje 
Vietoje liko naujos demokratų 
partijos atstovas Morns Wei 
nick, surinkęs per 8000 balsų. 
Pažymėtina, kad pirmą karta 
mūsų miesto istorijoje kairiųjų 
atstovas (istorijos mokytojas 
Vienoje gimnazijoje) surinko 
tokį didelį balsų skaičių.

Mūsų mieste liberalo pernn 
kimas yra nežymus įvykis Ka 
nadoje, tačiau, kas liečia pru„. 
konservatorių partiją, o ypač 
minister) pirmininką John Die 
fenbaker, lai reikia pripažinti, 
gaila, kad jie nesugebėjo su 
rinkti pakankamą balsų skai 
etų, sudaryti naujai ir tvirtai 
Kanados vyriausybei.

Tuo laiku, kai ameukiečių 
spauda ir net svarbūs J. A. 
Valstybių vyriausybės 
nai jau ragina švelnes 
atžvilgiu politikos ir 
nimo taktikos" (o lai 
pataikavimas sovietams ir, 
laidų politika!) John Diefen 
baker, be kitų savo anksty ves 
nių nuopelnų sovietų paverg 
toms tautoms, prižadėjo išxel 
ti Jungtinėse t autose sovietų 
kolonializmą, ypač kas hcč.a 
Pabaltijo valstybių okupaciją 
ir suteikti Baltijos valstybių 
konsulams pilnas teises Ka .ad 
oje. Kalbant apie prog. k<>n 
servotorių valdymo praėjusius 
4 metus, tai mieste turime na 
žai bedarbių, o nupigintas Ka 
nados doleris atnešė nemažų 
užsakymų iš J. A. Valstybių 
mūsų miesto plieno fabrike.

REALŪS PRISIMlNiMAI
Mūsų mieste gyvenąs bu 

vęs Kanados armijos kapelio 
nas monsinjoras O’Leary, ii 
gokai esąs Blessed Sacrament 
bažnyčios klebonu, spausdina

amerikiečio Orterio laikytą re 
kordą.

— Į pietinės Voketlj >s augs 
tąją futbolo lygą įėjo Kasse 
lis ir Ulmas. Į žemesnę iškri 
to FSV Frankfurt ir Waldh'of 
Mannheim.

— 1968 m. žiemos olimpi 
mus žaidimus Kanada nori pra 
vesti šiame krašte.

— Tarptautine Futbolo S- 
ga nelabai patenkinta orgam 

zaįorių pravestom pirmenv 
bėm Čilėje. Tiesa, buvo dėtos 
visos pastangos jas įvykuyti 
kuo gražiausiai, tačiau pietie 
tiškas kraujas runktynėse tu 
vo ryškesnis už žaidimą, tad ir 
nenuostabu, kad po rungty 
nių Čilės su Italija, svečiai iš 
aikštės buvo išlydėti policunn 
kų, o daugelio restoranų ir 
krautuvių languose, atsirado 
užrašai: šunims ir italams įėji 
mas draudžiamas. Mat italai 
vedė labai šiurkštų žaidimą, 
dėl ko buvo nukentėję keli C. 
lės futbolininkai. Be abejo, 
prie nesportiško futbolininkų 
elgesio, prisidėjo ir silpnas ang 
las teisėjas. Bendrai, galvoja 
ma, P. Amerikos valstybėms 
visiškai neduoti daugiau pašau 
lio pirmenybių rengti. I960 
m. pirmenybės bus pravestos 

Skaityk Nepriklaus. Lietuvą. Anglijoj.

rei

yra tik gudriai užspendziami 
tinklai jaunimui klaidinti.

Sumuojant jaunikno spoiti 
nes žaidynes — festivalį, 
kia išskirti jų tris tikslus.

1) Persverti, o gal net vi 
siškai užslopinti Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto (1OC) 
rengiamus kas ketveri metai 
olimpinius žaidimus, turinčius 
senovės Graikijos tradiciją;

2) Žingsnis po žingsnio e ti 
i vakarų valstybių sostines, 
skelbiant „taikos balandžio“ 
idėją.

3) Jaunimo festivalių prie 
danga, nešti „taiką ir lygybę ' 
Azijos ir Afrikos gyventoja 
ms.

O kaip pavergtos Lietuvos 
jaunimas? Nors tremties lietu 
vių spaudoje buvo pasiroožiu 
sios žinutės, kad mūsų jaunuo 
liai galės pasirodyti atskirai, 
o gal net nešdami užrašą, Lie 
tuva, tačiau iš anksto tuos upė 
jimus reikia išbraukti. Kaip ir 
ankstyvesniuose suvažiavimuo 
se (pav. Varšuvoj ar Vienoj) 
taip ir Suomijoj, pavergtos 
Lietuvos jaunimo grupė bus 
įjungta į SS-gos gausios dele 
gacijos tarpą. Nedidelis nuos 
tolis, nes Vakarų pasaulis į jj 
festivalį kreips labai mažą dc 
mesį.

BRAZILIJA MEISTERIS
Čilėje pasibaigė pasaulio lut 

bolo pirmenybės. Kaip ii reikia 
tikėtis, antrą kartą is eiieu, 
meisterio vardą iškovojo Bra 
zilija, baigmėje 
šio turnyro „Pelenę“ - 
slovakijos rinktinę 3:1. 
ji vieta atiteko pirmenybių ren 
gėjams, nugalint Jugosla/ųą 
1 :0.

IŠ LIETUVOS
— Naują Lietuvos rekordą 

200 m bėgime atsiekė Ž.'do 
ms, įveikęs šį nuotolį per 21,8 
sek.

— Varšuvos AZS klubo 
krepšininkės Vilniuje pralaime 
jo „Kibirkšties“ komandai 66: 
93, o Legijos vyrai įveikt sos 
tinės komandą 82:66. Reikia 
pažymėti, kad Varšuvos Le 
gijos krepšininku^ treniruoja 
vilnietis VI. Mališevskis, (šio 
sk. vedėjo geras pažįstamas) 
kurio tėvas buvo paskutiniu 
lenkų burmistru Vilniuje, iš 
vežtu į Sibirą 1939 m. spal 
io men.

— Buv. Europos šuolių nuo 
bolkšto meisterė Aid. Kaiec 
kaitė - Pipynienė skundžiasi, 
kad Vilniaus Žalgirio baseine 
vanduo labai nešvarus, šaltas, 
bokštas apgriuvęs Tuo tarpu 
Žalgirio stadiono direktorius 
E. Pilkauskas atsako: nieko ne 
galiu padėti — grūdinkitės!

— Lietuvos stalo teniso ko 
mandinio meisterio vardą lai 
mėjo „Medikas“, kurio eilėse 
žoidžia daugiausiai studentai.

IŠ VISUR

nugalėdama
- Čeko

1 rečio

— I. Johansonas laimėję*’ 
Europos meisterio vardą, vėl 
galvoja susigrąžinti sau pašau 
lio karūną, tikėdamasis susi 
tikti su Patlersonu ar Listonu.

— Naują pasaulio rekoiuą 
disko metime pasiekė rusas 
I rusenevas, numetęs įrankį 
61,46 m, t. y. 54 cm toliau už

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS 

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

tautinis ir patriotines.

pareigu 
sovietu 
„neerzi 
jau >ia 

nuo

MARIE, Ont.
LIBERALAS

savo armijos dienų prisimini 
mus katalikų savaitraštyje 
„Northern Ontario Register ', 
kuris platinamas visose musą 
miesto katalikų bažnyčiose.

Šiuose prisiminimuose apie 
gyvenimą laike Il-rojo pašau 
linio karo Anglijoje šiaip pa 
sisakoma: „Žemas atlygiu 
mas, prastos darbo sąlygos, ne 
naudingos tradicijos, tiek daug 
skurdo tarpe tiek daug tmto 
blogiau negu žalingas biurokia 
tizmas britų armijoje, britų ka 
pitalistų kolonijų išnaudojimas 
— visa taip aiškiai matoma ir 
dar aiškiau bei tikriau neteisiu 
ga- • •

Aš žinau, kad toki dalykai 
vyksta visame pasaulyje, ta 
čiau Didžioji Britanija visuo 
met giriasi esanti teisingumo, 
laisvės ir leisiu gynėja. Atro 
do, kad pinigai, kuriuos Biita 
nija investuoja savo kolonijų 
se, yra skiriami ne tų kolonijų 
išvystymui, bet jų 
mui.

Tiesa, Britanija sakosi sau 
gojanli savo kolonijas, bet ko 
kia yra tos apsaugos kaina — 
du pasauliniai karai su visomis 
savo pasekmėmis...“

KITOS NAUJIENOS
Mūsų mieste mokamų a.»y 

ginimų vidurkis, dažniausiai 
esąs pirmoje vietoje visoje Ka 
nudoje, pasloutiniais statist! 
nulis davimais nukrito ttečioli 
vieton. Pirmoje vietoje stovi 
Sarnia (Ont.) su savaitiniu už 
darbio vidurkiu 104 doi. Ant 
roję vietoje Oshawa (Ont.)— 
101.30 dol., o trečioje vietoje 
Sault Ste Marie, Ont. — 99,61 
dol. Penktoje vietoje Sūdo i:y 
(Ont.) — 92,04 dol.

— Tautietis Babrauskas J • 
nas, išgyvenęs mūsų mieste 
virš 10 metų, mesti daibą ph: 
no fabrike ir išvyko prie Mont 
realio, kur įsigijo vasarvietę. 
Šiam tvarkingam ir padoriau! 
tautiečiui palinkėsime sekines 
naujame biznyje, o taip pat 
nepamiršti savo draugų bei pa 
žįstamų mūsų mieste.

Korespondentas.

išnaudoki

DĖMESIO STOVYKLAUTOJAMS
Vykstantiems , aį-kų sto 

vykią, kuri bus liepos 7—22 
dd. Wasagoje, Tėvų Pranciš 
konų vasarvietėje, pasiima 
šiuos daiktus: pagalvę, paklo 
dės, 2 ar 3 šiltas antklodes, 
baltinių, naktinius batus, kele 
tą rankšluosčių, muilo, dan 
tims valyti priemones, nediz 
tarną lėkštę ir puoduką, šauks 
tą, peilį, šakutę, kišeninę elekt 
ros lemputę, rašymo priemo 
nes, maldaknygę ir rožančių. 
Kurie turi, tepasiima sporto ir 
žaidimų priemones, p«vy~. 
džiui, ping-pong raketes, beis 
bolo pirštines ir sviedinukus, 
šaškes, šachmatus jr pan. Mo 
kantieji groti, teatsiveža mu”. 
kos instrumentus, kaip antai, 
akirdeoną, klarnetą ar Kilok). 
Jūsų turimos patefono plokšte

lės gales būti panaudotos ši. 
Torontiškiai stovyklautojai, 

kurie neturi priemonių, nava 
žiuoti į stovyklavietę, iki ne 
pos 2 d. (pirmadienio) turi 
pranešti Prisikėlimo p-jos rai 
tinei, o savo bagažą su aiškiai 
užrašyta pavarde pristatyti ne 
vėliau liepos 5 d. vakaro į m 
sikėlimo kleboniją. Iš čia ir pa 
tys stovyklautojai hepc» 7 u 
8 vai. ryto bus nuvežti j Wa 
sagą.

Kas vyksta savomis pnemo 
nėmis, prašomi atvykti į sto 
vyklavietę šeštadienį, liepos > 
d., tarp 10 ir 12 vai. ry,o. <ja 
Imtieji savo automobiliais pa 
vežėti jaunimą ar bagažą, ma 
loniai prašomi paskambinti T. 
Rafaeliui telef. LE 3-0521. 
kili muzikai.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA“

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

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

Paskolos mil ties u invalidumo atveju apdraus,oa.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Ksmob valandos:
dimoe 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.

liktai penktadieniais ir pirmadieniais.
inti) t ir nš f oiaaiawMiraarrnfii n r fi r nir inuaj ujujnji

NORVEGIJOS SOSTINIU E 
OSLO 

posėdžiavęs Socialistą 
internacionalas 

vienbalsiai priėmė deklaraciją, 
kurioje aštriai kritikuojama ko 
munistinė sistema, o drauge 
atsiribojama ir nuo kapilalisti 
nės visuomenės neteisyoių. 
Švedų spaudoje ši deklaracija 
laikoma tiesioginiu atsakymu 
į pernai Maskvoj įvykusį kom 
partijos suvažiavimą. „Mes 
atsiribojame", sakoma dckla 
racijoje, „tiek nuo besielio ko 
munizmo, tiek nuo kapitaliz 
mo neteisybių". Nei koinuniz 
mui, nei kapitalizmui nepnklau 
4o ateitis. Abi apraiškos kilę iš 
tų laikų, kai žmogus buvo 
komas žaliava, bet ne visų 
stangų tikslas.

Socialistų internacionalo 
klaracijoje pabrėžiama, i 
demokratinis socializmas 
tai pasiryžęs dirbti taikai, 
čiau taika galima ne užkanav,' 
mais, bet tautų tarpusaviu su 
sipratimu. Nors Komunistai 
smarkiai kalba prieš kolonui 
nj režimą, tačiau jie patys pa 
vergę laiko milionus žmonių 
— sakoma deklaracijoje.

„Neue Zuercher Zeilung“ 
(155 nr.) rašydamas apie Oi 
lo priimtą rezoliuciją nusigink 
lavimo klausimu, pastebi, I ad 
Švedija dėjo daug pastangų 
nepriimti rezoliuciją, kurioje 
aštriai būtų pasmerkta sovie 
tų laikysena Ženevos pas.can 
muose. Po švedų protestų bu 
vo priimta švelnesnio turime 
rezoliucija nusiginklavimo klao 
simu.

— Pabaltiečių Komiteto su 
rengtame koncerte Washingtc 
ne, dainavo solistas J. Vazne 
lis.

— Lietuvos Mokslų akaue 
mijos istorijos institutas ruo 
šiasi išleisti išsamų leidinį apie 
I raku pilį.

— Pasirodęs universiteto 
laikraštis „Tarybinis studen 
tas“ skirtas tiems, kurie mokė 
sis fizikos - matematikos fa 
kultete.

lai 
pa

d- 
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KYLA EUROPOS JUNGTI 
NĖS VALSTYBĖS 

birželio 6—7 dd. įvyko Fed. 
Vokietijoje, Miunchene. Daly 
vavo 700 atstovų iš 15 kraštų, 
o su stebėtojais iš įvairių Euro 
pos laisvųjų kraštų ir egzilyje 
gyvenančių buvo pei 1,000 da 
lyvių. Kongrese dalyvavo visi 
eilė plačiai žinomų valstybii m 
kų, politikų, visuomenininkų, 
mokslininkų, jų tarpe buv. Vo 
kietijos užs. reik. min. H. Vun 
Brentano, Europos Ūkines B.j. 
druomenės pirm. Hallsic.-., 
buvęs Ispanijos pasiuntinys, ti 
losofas ir rašytojas de Mada 
riaga ir kt. Posėdžiams vad > 
vavo Maurice Faure. iš lietu 
vių delegatais buvo dr. P. Kar 
velis ir J. Kairys. Radio Free 
Europe atstovavo V. Banaitis. 
Tai buvo ketvirtasis Europos 
Sąjūdžio kongresas. Jdin pir 
moję eilėje rūpėjo apsvarstyti 
galimybes Europai susijungti 
politiškai.

Kelią Europos Tarybai alsi 
rasti buvo parengęs pirmasis 
ES kongresas, įvykęs 1948 
m. Hagoje. Kongreso daiy 
viai, kalbėtojai įtikinančiai įro 
dinėjo reikalą sudaryti Jungti 
nes Europos Valstybes. Reik;' 
lavimas išdėstytas rezohucijo 
je, kuri lail-ylina atsišaukimu 
į Europos gyventojus. 1 >ek 
memorandume, tiek rezihuci 
joje išdėstytas europėjinio ju 
dėjimo tikslas, pagrindai, sąly 
gots ir reikalavimai Europai po 
litiškai susivienyti. Rytų ir Va 
karų Europos egzilų pastangų 
dėka memorandume paliktas 
kelias įstoti į Europos S-gą >>• 

'jų kraštams, kai tik jie atgaus 
savo laisvę. Kongrese dar bu 
vo pasisakyta uz tai, kad c:.? 
būtina ir toliau bendradarb 
ti su JAV-mis ir kad NATO 
turinti ir toliau likti Europos 
gynybos svarbiausia grandim.. 
Briuselio mieste bus ir ateityje 
visų Europos apjungimų zy 
gių centrine būstine. E.

AR REIKIA STEIGTI NAU 
JĄ LIETUVOS
LAISVINIMO TARYBĄ?

Atkelta iš 3-čio psl.

kėlų juos įtraukti. Be toš ihe 
jus VLIKan naujų žmonių iš 
okup. Lietuvos, lengviau išs. 
spręstų jo sudėties bei parti 
nio atstovavimo klausimai.

Pagaliau, VLIKo nariai, 
ypač jo vadovybėj, neturėtų 
tarnauti jokiose kitose organ! 
zacijose, kad jie laisvai galėtų 
veikti, žiūrėdami tiktai Lietu 
vos vadavimo reikalų. Žino 
ma, yra gėda laisvųjų kra'tų 
lietuviams, kad jie neišlaiko 
net trijų VLIKo vadovybės 
narių, kurie visą laiką galėtų 
skirti Lietuvos vadavimui. Bet 
tai galima pataisyti, jeigu tik 
tai atskirų kraštų lie'uvių orgo 
mzacijos teisingai pažiūrėtų į 
šį reikalą.

Taigi, mums reikėtų galvo 
ti ne apie naujos tarybos stc> 
girną, bet apie esamų veiks 
nių veiklos suderinimą. Lietu 
vos vadavimą sunkina ne vei 
ksnių gausumas bei jų įvaiiu 
mas, bet kai kurių jų kišima 
sis ne savo veiklos sritin ar ne 
pripažinimas kitam pnkiausan 
čios pirmenybės.

DARBININKAMS STATYS 
NAMUS

Mėsos pramonės darbininkų 
sindikatas statys 3024 namus 
darbininkams ir tam reikalui 
išleis 900 milionų pezų. Dar 
bininkai gaus namus 20-iai me 
tų išsimokėjimui.

ŠTAIYS MOKYKLAS
Argentinos pramonininkaJ 

pasiūlė paramą valdžiai mo 
kyklų statyme. Jau yra sudary 
ta komisija, kuri rūpinsis lėšil 
klausimu. Skaitoma, kad Ar 
gentinai trūksta 20.000 mo 
kyklų.

Kanados poetas ir novciisuis Ronald Hambeton rausiasi 
C C programos archyvuose ,r landa vertos medžiagos, ku 
ną panaudoja savo program., je „Worth Reapeating ’ kemir 

tadieniais per CBC radio.
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HAMILTON/
ŠAUNI GEGUŽINE SU ŠOKIAIS IR KITOMIS 

PRAŠMATNYBĖMIS
V-ba, apsvarsčiusi skautų 

vadovybės prašymą atleisti 
nuo nuomos mokėjimo už 
Delta kino salę, naudotą jų 
koncertui geg. 6 d., jį pateliui 
no.

Padėkos dieną, spalio 8, v- 
ba nutarė Brant Inn, Lurlinį 
ton ruošti plataus masto p.i 
rengimą. Jo metu LN v-ba pa 
gerbs 10 LN narių, kurie pa 
ziravo LN sklypui pirkti 25, 
000 dol. paskolą, kuri jau iš 
mokėta. 1 ai buvo F. Kavine 
kas, Pr. Vizbaras, K. Mikšys 
Ad. Dalangauskas, P. Savic 
kas, J. Šarapnickas, Z. Guoli.' 
nas, P. Sakalas, Alf. Patamsis 
ir St. Bakšys.

Pasitikėdama kun. Dr. J. 
Tadarausko 25 m. kunigystės 
jubilėjų, v-ba vieningai nuta 
rė parapijos kleboną pagerbti 
ir paskyrė šia proga jam 50 
dol. dovaną hš Kult. Fondo. 
Pasveikinti ir įteikti dovana 
įgaliotas Si. Bakšys, ka tu pra 
ant Gerb. Jubiliatą v.sokerio 
pos paramos sunkiame Tautoj 
Namų įsigijimo darbe.

Aukų už LN Metraštį 
iki birž. 21 d. gauta 40 dol. 
Aukojo: K. Mileris, b. Ka 
džiulis, F. Krivinskas, J. Xao 
maįtis, J. Bajoriūnas, J. Baion 
VI. Bartnikas, V. BileviČius, 
Alb. Joniką, IP. Kareckas, A. 
Kelečius, V. Kežinaitis, E. K.“ 
vienė, M. Slukienė, K. Jrbana 
vičius, P. Zobarauskas, A. Jan 
son, Pr. Masiulionis, L. Ulbi 
nas, Kareška, A. Jankauskai, 
V. Sakas, V. Kalėda, Mačio 
nis, A. Dums, Čėsna, NorkiC 
ne, E. Mškauskas, P. Baisa:, 
Niagara Falls, V. Čaikauska* 
A. Steigvilas, O. Kuliene, J. 
Budnikas, Samušis ir St. Sa 
viekas.

Visiems nuoširdus ačiū!
LN v-ba visus LN nar.u 

kurie gavo Metraštį paštu, na 
loniai prašo prisiųsti po 1 del.

Sk. St.
HAMILTONO SLA 

KUOPOS
rengta išvyka į gamtą, B. Ase 
Iskio ūkį birželio 9 d. nebuvo 
gausi, bet maloni. Puikus oras 
leido pramogauti lauke. Meš 
keriotojai pasigavo puikios zu 
vies, šaudymo sporto mėgėju, 
taikliai šaudė į taikinius. So 
kių entuziastai pašoko pri 
,,tape recorder“ muzikos. Lai 
mingieji džiaugėsi loterijoje 
laimėtais fantais. Na ir „istroš 
kasieji" galėjo atsigaivinti šal 
to alaus stiklu, besidalindami 
tolimos ir artimos praeities įs 
pūdžiais.

Žodžiu, pasilsėję kektą va 
landų gryname ore, visi grįz_ 
me stiptūs ryt dienos darbui.

Valdyba dėkoja pnsidėjusie 
ms savo darbu prie išvyKos pa 
ruošimo ir visiems svečiams uz 
atsilankymą ir sako „iki pasi 
matymo“ sekantį kartą toje pa 
čoje vietoje. Taip pat dėkų 
ja ir ūkio savinnkui B. Asels 
kiui už leidimą pasinaudoti jc 
ūkiu ir paslauga.

HAMILTONE PASKUTI 
N1OJ1 SAVAITĖ

buvo vėsi ir lietinga, tačiau t<_ 
mperatūra nė kiek nenukrito 
pas įvairių partijų kandidatus 
į parlamentą birželio 1b d;e 
nai.

Jie rengė susirinkimus ir lan 
kė privačius butus, ,,gulbes 
pieno“ žadėdami, jei bus iš 
rinkti į valdžią.

J PLIENO FABRIKO 
VAD. „STELCO

apie 8000 narių uniją tik .ą 
išrinktas naujas prezioentas 
sekančių 2-jų metų kadenci 
jai. Mažiausiai dvejus metus

Visi turės džiaugsmą atsuan 
kę į rengiamus Tautos Fondo 
Hamiltono skyr. v-bos links 
mus šokius - gegužinę, kurie 
įvyks ,,Dominion Day“ proga 
ateinantį pirmadienį, liepos 2 
d., ,,Brant Inn“ romantiškoje 
„Sky Club“ aikštėje, ant pai 
» o kranto, Burlington’e 
C ..

Šokčiams gros Benny Ftrn 
orkestras, veiks turtinga lo cii 
ja, laimės staliukai, įėjimo do 
vanos, įvairus bufetas ir ;t. 
Pradžia 7 vai vakaro. Esa» * 
blogam orui, viskas vyks ten 
pat saleje. Pelnas — tėvynės 
laisvinimo reikalams.

Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir visų ki 
tų vietovių lietuvius gausiai ui 
siiankyti į parengimą. Ošiant 
ežero bangoms, orkestro gar 
sams aidint, mėnuliui šviečiant 
ir besivaišinant, yra geriausia 
proga su savo artimaisiais ir 
pažįstamais geriausioj nuotai 

1 i praleisti laiką ir kartu pail
i užbaigiant ilgąjį savaitga 

lį. Savo atsilankymu kartu pri 
sidėsite lėšų telkmo darbe mi 
nėtam reikalui.

Laukiame visų. Ačiū.
Valdyba.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 
62-oje savaitėje davė $80u ir 
nuo pradžios paiekė $68,700. 
Naujais nariasi įtsojo Fel. Kcn 
tenis, St. Savickas, o iš Niaga 
ra Falls, Ont. P. Balsas ii iš 
St. Catharines St. Kukta — 
visi po $100. P. Budnikienė, 
atžymėdama savo dukieia Sil 
vijos Martinkutės savarankav* 
gyvtnimo pradžią (ji pradėjo 
dirbti pas advokatus Ross ana 
Robinson sienografiste), įraše 
ją LN nariu su $100. Senes 
nės išeivijos loutietis S. Ka 
džiulis antrą šimtinę atskaitė 
grynais. Įdomiausią staiigme 
ną padarė X, kuris pripuola 
mai sutiktas birž. 15 d. Si. Bak 
šio po nesėkmingo visą vakarą 
šimtinių jieškojimo, pasirašė 
$200 čekį.

Visiems LN V-bos varau 
gražiausias ačiū!

LN V-bos ir Kontr. K-jos 
posėdis numatomas ketvirtaaie 
nį, liepos 5 d., 7.30 vv„ p. 
Naruševičiaus viešbutyje, 5 Go 
re St. Jame bus aptariami du 
pagrindiniai dienotvarkes pu 
nktai — lėšų telkimo pampai 
tinimas ir galutinio natų') LN 
projekto svarstymas. Siame 
posėdyje maloniai kviečiami d<< 
lyvauti ir visi kiti tautiečiai v- 
bos nariai ir nenariai, su vie 
na kita sava ar gauta L. lia 
mams šimtine. Jei lėšų telkimo 
“>esuaktyvinsime, naujų LN 

atybos pradžia gali nusitęsti.
LN V-bos posėdis 

birž. 11d. įvyko pas adv. C 
Gage Komercijos banko di 

aižiajame pastate, King ii Ja 
mes. Advokatui reikėjo mergi 
čių gavimo ir LN šėrų s.apua 
lo padidinimo iki $25b,J00, ka 
nutarė visuotinis narių susinn 
kimas, akivaizdaus v bos pa 
tvirtinimo. V-ba patvirtino 
šiuos punktus vienbalsio .

V-bos p-kas St. Bakšys pa 
darė trumpą pranešimą, kurio 
pagrindinė mintis buvo lėšų lel 
kimas. Iš jo paaiškėjo, kad nuo 
praėjusio v-bos bal. 25 d. po 
sėdžio buvo gauta pinigais $ 
3900. Paskiri v-bos nariai sv. 
rinko (skliaustuose kas ank.> 
čiau surinkta: St. Baužys 
(3300) 1700, Alf. Patamsis 
(100) 1200, V. Saliklis (2u0) 
300, J. Mikelėnas 300, J. Ro 
mikaitis (600) 200, F. Rimkus 
(200) 100 ir A. Kaušpėdas 
100. P-kas prašė visus v-bes 
narius įsijungti aktyvia' j lėšų 
vajų.
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 KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA"

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 4
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 4Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 4

Pilnas čekių patarnavimas. 4

Darbo dienos: 3

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 4
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. 420 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 J į

MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO, 
TORONTO IR VISŲ KITŲ VIETOVIŲ 

LIETUVIUS ATSILANKYTI

į linksmus šokius- 
■gegužinę!!!

kurie įvyks „Dominion Day" proga liepos 2 d. pirmadicnj 

romantiškoje „Sky Club“ aikštėje, ant ežero kranto, Braut 
Inn, Burlington'e, Ont.

Šokiams gros BENNY FERRI ORKESTRAS, vairus I 

BUFETAS, turtinga LOTERIJA, aimės staliukai, 

ĮĖJIMO DOVANOS ir tt. Pradžia 7 vai. vakaro.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. V-ba.

Išmokėtas LN sklypas
Motto:

„Jeigu audra ištikus verstų 
stulpą vieną
Is tų, kurie prilaiko jūsų namo 
sieną,

Namas negrius — iš Dainės 
jūs neišlaksty kit,
Tik vieton ano stulpo tą pačią 

dieną
Tuoj kitą statykit“

V. Kudirka..........
Birželio 11 d. LN v-bos po 

sėdyje reikalų vedėjas /\lf. 
Patamsis, įteikdamas gautus 
Liet. Namams iš Br. Milašiaus 
$1,200, garbingai užbaigė LN 
sklypo skolos mokėjimą. *ia 
proga, manau, bus įdomi šio 
didelio ir esančio Hamiltono 
centre sklypo įsigijimo ap 
žvalga.

LN v-ba sklypą nupirko 
1961 m. vasario 15 d. už $‘rU, 
000 grynais, vykdydama vuuo 
tinio akcininkų susirinkimo nu 
tarimą. Jis yra Hunter St. E 
ir Ferguson Ave. piet^ vaka 
rų kampe. Sklypas tun per 
4 7,000 kv. pėdų plotą. 1 uo 
laiku LN b-vė turėjo grynų $ 
15,000 ir $25,000 pasiskolino 
iš Komercijos banko, Delta 
skyriaus, kurio direktoriumi 
yra p. Gibson, iš šešto meti 
nio nuošimčio, skaitant palu 
kanas dienos tikslumu nuo sko 
los balanso. Paskola buvo pa 
sirašyta 3 metams su atvirais 
mokėjimais. Ją pažiravo 10 di 
džiųjų LN entuziastų, kiekvie 
nas pasiėmęs asmenišką ats» 
komybę $2.500. Tai buvo LN 
nariai F. Krivinskas ir Pr 
Vizbaras ir LN v-bos nariai
1O Mikšys, Ad. Dalangaus 

kas, P. Savickas, J. Šarapnic 
kas, Z. Gasiūnas, P. Sakalas, 
Alf. Patamsis ir St. Bakšys. 
Jiems priklauso mūsų visų di 
džiausią pagarba ir padėka, 
nes mes puikiai žinome, kaip 

jai vadovaus žmogus nuo kai 
riojo sparno. Dešiniąjam spa.- 
nui suskilus į dvi dalis, laime 
jo trečiasis. Taip kaip visada, 
kur du pešasi, trečiasis lain. . 
Rinkimuose dalyvavo kaip nie 
kad anksčiau, labai didelis na 
nu skaičius — per 50u0. Lie 
tuviai tuo nepasižymėjo. Z. P.

DĖL SKAUTŲ IŠVYKOS
Liepos 1-sios dienos ilgąjį 

savaitgalį numatoma skautų 
jšvyka neįvyks. Priežastis: 
jaunimo kongresas ardmoje 
apylinkėje. Tuo nenorima iš 
blaškyti jaunimą ir trukdyti 
taut., bei kultūrinį darbą. Gr-. 
limas dalykas, kad išvyka utis 
surengta tinkamesne proga.

V. P.

sunku yra gauti pora zirantų, 
jau nekalbant apie 10. Prileis 
kime, kad šių ir kitų pasko 
los laiduotojų nebūtų atsira 
dę, mes dar ir šiandien bū t v 
mėm kalbėję apie sklypo pli
kimą. Kautynių lemiamais mo 
mentais dažniausiai tik nediae 
les drąsuolių grupes jas pa 
kreipia į laimėjimą. LN atve 
ju šis dešimtukas ir buvo tie 
narsuoliai.

Skola už LN sklypą baigta 
mokėti š. m. birželio 12 d. Jos 
grąžinimas užsitęsė 1 metus 3 
mėn. ir 27 d. Iš viso už ją iš 
mokėta palūkanų $1,180.33. 
Palūkanos buvo mokamos iš 
Delta nuosavybės pajamų, o 
skola $25,000 iš naujai jstojan 
čių LN narių ar papildomai 
įnešančių senųjų narių pinigų 
LN Šerams pirkti. Kitaip sa 
kant, pagrindinė skola atmo 
keta iš augančio šėrų kapit«..o.

Mes hamiltoniečiai putniai 
jaučiame, kad Tautos Namų 
įsigijimas yra didelė kova tarp 
jiems pritariančių tautiečių h 
priešiškai nusistačiusių. To 
kiais momentais, kada įvyks 
ta lemiami posūkiai (kaip šiuo 
atveju sklypo pirkimas), kova 
pereina į rizikingus mūšius. 
Mes esame visi tiek išmmlit.g;, 
kad puikiai žinome, jog užtrau 
kus tokią stambią paskolą, L. 
N. narių pasitraukimai yra G 
sam didžią jam LN įsigijimo 
darbui, sakyčiau, netikėti du 
riai į nugarą. Nežiūrint to, LN 
sklypą perkant ir jį nupirkus, 
LN narių pasitraukima.i kelis 
kartus padidėjo, nors nė v e 
nam iš pasitraukiančių narių 
būtino ir bėdos reikalo atsnm 
ti pinigus nebuvo. Per tą patį 
laiką, t. y. nuo 1961 m. vas. J 5 
d. iki š. m. birž. 12 d. pasitrau 
kiantiems nariams grąžinta net 
$11,500. Tai yra didelė suma 
ir LN vadovybei reikėjo daug 
energingo darbo ir šaltų ap 
skaičiavimų, kad krizę apval 
džius. Šios didesnės kautynės 
nulemtos staigiais priešpuo 
liais, išvystant nauju narių 
jieškojimo akciją ir neskęl 
biant tuojau pat viešai savųjų 
nuostolių. Pavyzdžiui, pr. m. 
tuojau po sklypo nupirkimo 
kovo ir balandžio mėnesiais 
grąžinta pabėgantiems nariu.is 
maždaug po $2,000 kas mene 
sį. Mėnesiams bėgant ir vie 
nodu intensyvumu gautum 
papildymus, šis tylus musis kr 
mėtas su triuškinančia perga 
le: netik per minėtą laiką at 
mokėta $11,500 pasitraukiau 
tiems nariams, bet dar grąžin 
ta $25,000 skolos ir šiuo mc

Nukelta į 2-rą psl.

GP 2-5

APATINI Al - KO JINES - T-M ARŠKINI Al

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.......................................$2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ.........................$ i.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.........................$ 4.06
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................... $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės...................................$3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai. 

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.............................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORlES..............................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.................................... $L50
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 ............................$ 1.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.UJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota............................................ $ 3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ l.tfj
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$ 2.0 j
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

ŠLE1VYS. 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, / NGLIAKAS1Ų ATSIMI

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ o 50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.3O
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.56
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... • •..............1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................ $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS...................... $2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.........................................$5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS......................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS .........................................$ 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 AKVARELĖS........................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.............................................$2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS.......................................... $4.00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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MOtfT^REAL
„LITO“ REIKALAI

„Lito“ apyvarta tebėra la 
'bai gyva, paskolų pareikaia 
vimas didelis. Malonu konsta 
tuoti, kad daugelis paskolas 
užsisako prieš pusę metų ir 
daugiau. Tatai labai palengvą 
na banko reikalų planavimą ir 
geresnį narių aptarnavimą pa 
skolomis.

Mokyklinio jaunimo verba 
vimas į „Lito“ narius yra bend 
ras mūsų visų — tėvų, rnoky 
tojų ir „Lito“ tarnautojų rei 
kalas. Jau yra daug šeimų, ku 
rių visi — suaugę ir vaikai — 
turi atidarę savo sąskaitas. 
Taupomosios sąskaitos atidary 
mas ir reguliarus taupymas 
turi didelės auklėjamosios rei 
kšmės mūsų jauniesiems. Ku 
rie jau turi savo taupomąsias 
sąskaitas atidarę Caisse Popu 
laire per mokyklas, patartina 
jas perkelti į „Litą“, kadang: 
jie čia turės lietuvišką aplinką 
ir gaus didesnes palūkanas už 
savo santaupas. Pei kėlimas 
santaupų labai lengvas — už 
tenka atnešti turimą 
banke santaupų knygutę, 
jau visa kita 
tas“.

„Financial 
kad 1950-61 
santaupų srityje Kanados kre 
dito unijos augo sparčiau, kaip 
bankai. Esą, per tą laiką sau 
taupos kredito unijose padidu 
jo 284%, Trust and Loan kom 
panijose 184%, Chartered Ba 
nks 82% ir Savings Banks 42 
%•

Norintieji didesnių paskolų, 
ypač nekilnojamo turto (moi 
gage), prašomi paduoti pareiš 
kimus bent 2—3 mėnesius iš 
anksto. Priešingu atvep. nevi 
sada „Litas* gali tokius pasKo 
ių pareiškimus patenkinti.

N. PR. SESELIŲ RĖMĖJŲ 
būrelio nauja valdyba pasi 
skirstė pareigomis: A. Ališaus 
kas — pirm., M. Vaunšienė 
vicepirm., M. Jonelienė iždui , 
Pocauskas sekretorius, Buzie 
ne v-bos narė.

Rėmėjai nario mokestį gali 
sumokėti bet kuriam valdyb 
nariui.

NPSRB Valdyba.
MIRĖ LIETUVIAI

Ona Bajoriunaitė - Jolkuvie 
ne birželio 17 d. mirė V^ctona 
ligoninėje; palaidota per A V 
bažnyčią iš Halpin koplyčios.

Jurgis Motiejūnas birželio 
20 d. mirė Lachinėje, 61 me 
tų, palaidotas per Our Lord 
Church.

Malvina 
Šauskienė, 
lio 19 d. ir 
koplyčios.

kitame 
o 

atliks pats „Li

Post“ skelbia, 
m. laikotarpyje

YRA SERGANČIŲ
Susirgo DLK Vytauto klu 

bo prezidentas L. Džiaugys. 
Jonas Šulmistras paguldyta® į 
General ligoninę, kur jam pa 
daryta operacija.

JAUNIMO KONCERTAS 
išeštadienį buvo sėkmingas, 
atsilankė mokinių tėvai ir tau 
tiečiai turį jaunimo ir besidomi 
savo vakų moderniškesniu auk 
Įėjimu, kai dabar muzika gir 
dima kiekviename žingsnyje. 
'Plačiau apie koncertą seks.

Tėvų vardu Petras Va’apša 
ir Ponia Bulotienė, dėkodami 
mokytojai už darbą, įteikė gč 
lių. Daugelis mokinių taip pat 
gavo gėlių ir dovanų, o soli1 
tė A. Paškevičienė gavo ypač 
daug gėlių ir dovanų.

ATOSTOGOS PAČIAME
ĮKARŠTYJE

KLB Kr. v-bos pirm. St. 
Kęsgailą su Ponia išvyko atos 
togų į šiaurę. Pp. Giriniai iš 
vyksta atostogų šį ketvirtadie 
nį į JAV, kur žada aplankyti 
daug vietovių. Lito ved. par.. 
Pr. Rudinskas taip pat atosLu 
gauja.

. .Iš New Yorko atostogų į 
Laurynuos kalnus atvykęs 
p. Levickas, kuris vasaios 
Gaurių vasarvietėje prie 
Donat.

Kiti tautiečiai ruošiasi 
atostogauti.

DLK VYTAUTO KLUBO
ŽINIOS

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

Klubo pašalpinė dr-ja vyk 
do narių vajų ir priima naujus 
narius be įstojamo mokesčio. 
Pagal klubo statutą tik išbu 

: vus pusę metų pašalpinės dr- 
jos nariu, įsigyji teisę pirkti šė 
rus. Dividendus už nupirktus 
Šerus klubas moka lik už sekau 
čius prekybinius metus.

9 Tuokiasi: Vincas Piečaitis 
su Silvija Pakulyte; Juozas 
Kazanevičius su Margarita 
Mancuso.

Via

St.

dar

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tėv. Bruno Markaitis SJ, 
lietuvių jėzuitų provincijolas, 
žinomas muzikas - kompozito 
rius, yra atvykęs Montreahn 
susipažinti su Aušros Vai tų pa 
rapijos gyvenimu bei veikla.

Aukos praeitą sekmadienį ' 
bažnyčioje $265.34.

Parapijos choras baigia sa 
vo gražaus darbo melus, n 
pradeda vasaros atostogas, hlū 
sų chorui ir jojo vadovui esą 
me dėkingi už visas taip nuo 
širdžias patangas ir linkime 
gražaus poilsio.

Vasaros, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais mūsų parapijos rak
tinė veiks rytais 9—11 vai. ir 
vakare 7—9 vai. Ypatingai 
svarbiais reikalais prašome 
kreiptis bet kuriuo laiku.

• T. S. Kulbis, lydėdamas j. 
E. Vysk. V. Brizgį palei Ra 
miojo vandenyno pakraščius, 
artinasi prie Edmontono, ku 
birželio 30 ir liepos 1 d. jvy<»..> 
Kanados vakarų lietuvių są 
skrydis. Sveikiname sąskrydį 
ir linkime jam sėkmės!

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 
j imas 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., i 
dun 19. P. Q., telef.: PO 
1557. Rengėjai.

DVEJOS VESTUVĖS
Šeštadienį įvyko dvejos ves 

iuvės; pp. Milerių ir pp. Zabie 
lų. Vestuvės buvo gražius ir 
vestuvinės vaišės puikios. Jau 
navedžiams linkime šviesaus 
ir laimingo šeimos gyvenimo.

SKAUČIŲ TŲ DĖMESIUI

Vasaros stovykla įvyks lie 
pos 21—29 dd. Mokestis 13 
dol. iiž stovyklavimo laiką. 
Dviem asmenims iš tos pačios 
šeimos daroma nuolaida. Ne 

( turtingieji nuo mokesčio bus 
atleisti. Registruotis pas savo 
vienetų vadovus ir pas j. Ra 
manauską, telef. PO 9-0415.

—■ Amerika kas du mene 
i šiai leis naują kosmonautą ir 

vis didins apskridimų aplink 
Žemę skaičių. 1963 m. vasa 
rio mėn. JAV kosmonautas iŠ 
bus kelionėje 27 valandas ir 
apskris aplink Žemę 18 kar 
tų. įArtimiausis kosmonautas 
nusileis į Ramųjį vandenyną.

MODERNUS 
KOMPOZITORIUS

Tėvas Provincijolas, Bruno 
Markaitis, SJ, lankydamas 
Montrealyje Aušros Vartų na 
rapiją, A V Klebono levo J. 
Borevičiaus, S J, lydimas ap 
lankė ir NL redakciją. Pasida 
lyta daugeliu svarbių n įdomių 
minčių, paliečiant ir lietuviškų 
jų kolonijų veiklą, nes Tėvui 
Provincijolui, vizituojant SJ 
parapijas, tenka apvažinėt iv' 
sus kontinentus, kur tiktai yra 
žymesnės lietuvių kolonijos.

Jėzuitų lietuvių Provinvijo 
las Kompozitorius Tėvas Br. 
Markaitis SJ, še štadienį alsi 
lankė op. sol. E. Kardelienės 
mokinių koncerte ir gyvai ūo 
mėjosi muzikiniu jaunimo pu' 
augliu, kurio darbą ir atsieki 
mus gražiai vertino. Pirmadie 
nį Tėvas B. Markaitis išvyko 

Čikagą.

DAUG BAIGUSIŲJŲ 
AUGŠTESNJJJ MOKSLĄ
Anglišas High School šie 

met baigė gražus būrys lietu 
vių: G. Girdauskas, R. Gri 
cius, R. Navikėnas, N. Gudžiū 
naitė, R. Lietuvninkas, Ii. b .lo 
tas, L. Kiniauskaitė, K. Amb 
rozaitis, L. Rudinskas, D. Sibi 
tytė, A. Barauskas, J. Masko 
liūnas, R. Barauskaitė, K. Kai 
pokaitė, J. Laurinaitytė, D. Ge 
ležiūnaitė, L. Kaušpėdaitė, K. 
Kuncevičius, A. Sibitis, A. Lu 
koševočiūtė, R. Janušaitis, G. 
Grabošas.

Iš lietuvių augščiausiais pa 
žymiais baigė L. Radnskaitė 
(90.1) ir gavo garbės pažymė 
j imą ,ir, be jos, garbės pažy 
mėjimus dar gavo: K. Ambio 
zaitis ir R. Lietuvninkas.

Be to, 
kas, kad 
lietuviai: 
mas, S.

i

Jukonytė - lama 
62 m., mirė birže 
palaidota iš Benoit

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

labai galimas daly 
ir šie baigusieji yra 
P. Smeton, M. Alti 
Valent, J. Solinas, 

bet gali būti, kad kaikurie jų
yra latviai.

Sveikiname visus baigusius 
ir linkime, kas liktai galės, lęs 
ti mokslus augstosiose mcfkyk 
lose, kurioms High School jau 
nimą ir paruošia.

Kas iš baigusiųjų šiemet au 
gštąsias mokyklas, kolegijas 
ir High Sshool atsiųs redakci 
jai atvaizdų, mielai redakcija 
juos įdės laikraštin.

DEVAIN1S AKSTINAS
išlaikė konkursinius egzarn 
nūs į Loyolos High School ir 
gaus stipendiją. Iš 60 laikius-ų 
.slaikė tik 2. Be Akstino, ku 
riam dabar 14 metų, išlaikė 
dar vienas prancūzas. D. Aks 
tinas yra baigęs šeštadieninę 

; lietuvių mokyklą. Jis mano 
lankyti Aukšt. Lituariistik >s 
Kursus.

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ

MIN. PIRM. J. D1EFENBA
Liūdnųjų birželio įvykių mi 

nėjime šiais metais birž. 14 d. 
pirmą syki dalyvavo pats min. 
pirmininkas Diefenbaker, nors 
tas be abejo turi ryšį su vyks 
tančiais rinkimais į parlamen 
tą.

Minėjimas vyko Massey 
Hall salėj, dalyvaujant apie 
2000 žmonių, kurių tarpe lie 
tuvių buvo nedaugiau ?U0, 
gi 
rė

______________ „__ ____ , ta. 
tik 10%. Kitus 90% suda 
latviai ir estai.
Gana ilgą invokaciją padu 
latvių kunigas A. Lusis, o

V er 
» 9-

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | ^--4 • P'
antradienį ir
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m-
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

k——: M "«

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Park Extension 12 butų po 4 

' atskirus kambarius, 100’ pločio, 
statyta 1947 metais, nuominin 
kai

m

i. m. 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.

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.
P. Adamonis, RA 2-2472.
mi M M .. Mi........ ,1

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

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

VI 2-9958

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. :|>

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

re
po jo įžanginį žodį pasakė Bal 
tų Federacijos vicepirm. J. R. 
Simonavičius. Moterų Pabaltie , 
čių vardu sveikino jų pirm. A. ‘ 
Kopmanis. Toliau kalbėjo Pa ‘ 
baltiečių konsulai: estų p. Mar 
kus, lietuvių J. Žmuidzinas ir 
latvių — vieton gen. konsulo 
Bryson — jų B-nės pirm. Nicd , 
ra. ]

Sveikinimo kalbų protar 
piuose kiekviena tautybė paro 
dė savo meninius sugebėji 
mus: latvių solistė L Lilrick 
son padainavo vieną latvišką 
dainą ir kt., lietuvių vyrų kvar 
tetas, akomp. Gailevičiui, pa 
dainavo keturias lengvo turi 
nio daineles (šioje vietoje ne 
tinkamas), o gale, jau Jdlyvau 
jant min. pirm., pasirodė impo 
zantiškas estų vyrų cho.as iš 
50 asmenų.

Po pertraukos, svitos lyd 
mas atvyko min. pirm. Diefen 
baker su ponia, kuriems šukei 
tos ofacijos, publikai sustojus. 
Su min. pirm, atvyko A. Ma 
loney, Kutchenpa, buriu. Phi 
lips su žmona, J. Bassett ir k.

Svečiams susėdus, sveikini 
mo kalbą pasakė Baltų Fede 
racijos pirm. V. UpesiyiCis. 
Min. pirm, gražiai pristatė pu 
blikai „The Telegram“ dien 
raščio leidėją J. Bassett.

Ministerio pirm, kalba tęsė 
si apie pusę vai. Jis kalbėjo 
energingai. Priminė savo susi 
dūrimą su Chruščiovu Jungti 
nėse tautose dėl Pabaltijo vals 
tybių okupacijos, pranešė, kad 
grąžino Sovietų ambasadai ne 
atsakytą Chruščiovo memoran 
durną dėl branduolinių ginklų 
uždraudimo ir pareiškė, kad 
Kanada nepripažįsta sovietų 
Pabaltyje okupacijos. Ypatin 
gas ovacijas sukėlė publika, 
kai min. pirm, pareiškė, kad 
Kanados vyriausybė oficialiai 
pripažins Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos konsulas Kanadoje.

Po min. pirm, kalbos į see 
ną išėjo estų vyrų choras. Visi 
choristai ir dirigentai apsiren 
gę frakais, kas sudarė nepa 
prastą įspūdį. Chorui dirigavo 
R. Toi, pianu pritarė P. Luc 
dig. Ne tiek tos dainos, kic>e 
jų organizacija ir pompa sve 
čius stebino.
LANKYDAMIESI ROMOJE, 
Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose: 
„Vilią Lituania“ Piazi’a Ant* 
25 (Visa Casalmonferrato 33. 
Tel.: 7ų.90.33; 78.00.14. Ro 
ma 6 Italia. 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 lankėsi iš Amerikos 
p. Lazauninkienė, ne Laznuc 
kienė.

P. Griciūtė dalyvavo dilina 
vojime, ne krikšto motina.

KER PAS PABALTIEČIUS
Ant galo, tautiniais rūbais 

apsirengusios mergaitės kiek 
vienos tautybės atskirai, ».e„ 
skaitė savo kalba vienodu turi 
mo tekstą, ir buvo sugiedoti 
tautiniai himną. Estų ir latvių 
himnai garsiai skambėjo, bet 
lietuvių himno beveik nes’gir 
dėjo, išskyrus Gailevičiaus 
skambinimą pianinu. Per viso 
kius pagerbimus, išleistuves iė 
kiame ilgaiusių melų „net s 
uos plyšta“, bet kai reikia čia 
savo himną giedoti, tai neturi 
me balso arba nėra kam.

Taip pat mūsų kvartetas 
persilpnai pasirodė. Balsų są 
skambis buvo neblogass bet pa 
rinktos tokios daineles, kad 
dainininkai eturėjo progos nei 
prasižioti — jie tik niūniavo. 
Bent viena galėjo būti skarn 
besnė daina. Dendrai, šis kvar 
tetas tinka kur nors Liet. Na 
muose ar parapijos salėj, bet 
ne Massey Hall salėje ir ne to 
kiai publikai.

Viena, kas iš lietuvių pu&u; 
geriausia _
luvaitės (J. Dailydaitės) pas; 
rodymas 
to prieš Lietuvos himną. 1 
gramą vedė jau jgudusi ir šva 
ria anglų kalba p. Šernaile 
- Mekljaku, bet ir ji buvo pra 
leidusi Niedros ir Maloney pa 
vardes.

Ir šiame minėjime mes vis 
tik nešvengėme neparodę sa 
vo organizacinio silpnumo ir 
nesugebėjimo, o to buvo leng 
va išvengti, jei mūsų atstovas 
ir dirigentas būtų bent kiek 
pasirūpinę. Kor.

TĖVO AUGUSTINO 
SIMANAVIČIAUS

i pranciškono primicijos įvyko 
i Pris. par. bažnyčioje. Asista 

vo kun. T. Tarcizijus, dijako 
nas T. 
nas T. 
mokslą 
th, Ni

išėjo, tai gražios ii

ir jos skaitymas te;
o

Kornelijus, subdijako 
Rafaelis. Primicijų pa 
sakė svečias iš Maspe 
Y., visuomenės veikė 

jas prel. J. Balkūnas. Vakarie 
ne buvo Pr. par. salėje. Vaka 
rienei vadovavo par. k-to pir 
mininkas dr. S. Čepas. Meninę 
piogramą išpildė par. choras, 
vadovaujamas kun. B. Jurkšo.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vaikų choro bendra repeti 
cija šį penktadienį, 6.30 vv. 
Visų choristų dalyvavimas bū 
tinas, nes tuoj kelionė į Vai 
kų Kongresą.

Vaikų Kongresas Niagara 
Falls įvyks šį šeštadienį. Vai 
kūčių pervežimui parapija už 
sakė 1 autobusą. Vaikai, vyks 
tą autobusu, jau 9 vai. ryto 
punktualiai turi būti prie Prisi 
kėlimo bažnyčios.

Mišios parapijos salėje 
30 vai. nuo liepos mėn. 8 d. 
per vasaros sezoną nutraukia 
mos.

Prašymas bankelio čarteriui 
gauti Ontario provincijos vai 
dziai jau pasiųstas.

KANADA PO FEDERALI 
N1O PARLAMENTO 

RINKIMŲ...
Atkelta iš 1-mo psl.

nuo dabar.
Reikia pažymėti, kad šiuose 

rinkimuose į federalinį pana 
mntą išrinkti du lenkai. Moni 
realy, Jacques Cartier - Las-*’ 
le Rojmund Rock ir Dr. 
Haidasz, nugalėjęs Arthur; 
Maloney.

jau

: Dr.E. Audi* uk uitis
; ; 956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L.
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

K

Taupyk ir skolinkis 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“ 

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. Rudinską, 

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

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

TAISAU IR DAŽAU

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

V. S u i i n i k a i.

Turiu Pardavimui
Vartotų Automobilių

Kainos nuo $100 iki $1,500.
Kreiptis: Petras Jakubka.

1415 Balmoral St., Laflecs, 
Montreal. Tel. OR 6-7658.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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 Dfeme W., Mtrl.
Telef. WE 5-0079.
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