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Nuo kapitoliaus padangės
JAV VALSTYBĖS DEPAR TAMENTAS SMERKIA 

SOVIE I INI KOLONIALIZMĄ
LIETUVOJE

Vakarų nesandara žudo laisvę
JAV SEKRETORIUI NEPASISEKĖ EUROPOS V AKA 
RAMS ĮTEIGTI AMERIKINĖS TAIKOS POLITIKĄ 
Alžyras apsisprendė uz nepri klausomybę Prancūzijos herd 
ruomenėje. Afrikoje sudarytos naujos valstybės: Ruanda 
ir Urundi, o Uganda bus ne priklausoma, liktai sovietinė 
diktatūra tebesilaiko koionizmo. Karai vyksta N. V. Gvi 
nejoje ir Vietname, bet Kinijos komunistams bandomąjį žy 

gį užkirto Amerika.
JAV SEKRETORIUS D. 
Rusk žygį, suplanuotą ruskių, 
reikia laikyti nepasisekusiu. J. 
A. V. sugalvotoji

TA11PTAUTINIO APRAM’.
N1MO POLITIKA,

i taip reikalinga krizėje a" 
sidūrusiai Sovietijai, EutOpos 
Vakaruose pritarimo negavo. 
Bet Amerikos ši politika Euro 
pos Vakarus išgązdino. 
ANGLIJA, žinoma, JAV nuo 
laidų politikai: pritartų, uel

PASIPRIEŠINO V. VOKIL 
TIJA IR PRANCŪZIJA.
Šios dvi balstybės, kuries ge 

riausiai supranta sovietuos pa 
dėtį ir realiai vertina Rusijos 
diktatūros krizę, nesutiko pri 
imti JAV siūlomų Maskvos 
įtaigojamų nuolaidų. 
ADENAUERIS dėl to pasisku 
bino pas de Gaulle. Paryžiuje 
jis priimtas ovacijomis.

Europos kontinento p, ’iii 
kai supranta, kad

SOVIETIJA TUOJAU GA 
LI BŪTI PAKLUPDYTA, 

bet jie vieni nepajėgūs, o JAV 
pradėjo politiką, kuria galima 
vadinti „Rusijos gelbėjimo po 
liitka“, iš kiizės. 
CHRUscIOVASi, neišbrenda 
mų sunkumų akivaizdoje, tik 
tai spurda, kaip „biocha v 
uchu" (blusa, patekusi žmo 
gui į ausį), bet tai tiktai vaidi 
nimas. Jo padėtis kritiška. 
RUSK’Ul nepasiseke įteigti 
net susitikimo su Gromykn 'd 
Berlyno. Tat

NAUJOJI JAV POLITIKA 
VAKARUOSE 
NEPASISEKĖ.

Kai Sovietų Rusija tebela 
ko užgniaužusi pavergtas tau 
tas ir valstybes, Afrikoje tau 
tos gauna laisvę ir nepr.klauuo 
mybę.

RUANDA IR URUNDI 
NAUJOS VALSTYBES, 

o Uganda gaus nepriklauso 
mybę rugpjūčio 20 d. 'legy 
vuoja naujos laisvos valstybės 
r teprasmenga okupacijos ir 

pavergimas, kokiu tiksiu jos 
besidangstytų!

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA PERGYVENA PINIGYNO KRIZĘ

Jai nugalėti pasirūpinta pasko 
tai, varžomas turizmas,

DIEFENBAKER, Kanados 
min. pirmininkas, praėjus fede 
raliniams rinkimams, per ra 

io ir TV kreipėsi į Kanacos 
žmones aliarmuojančiu alsišau 
kimu, kuriame pasakė, kad

Kanada gyvena pinigyno 
krize.

Sumažėjusios aukso atsar 
gos. sumažėjusios ir svetimos 
valiutos, ypač JAV dolerių at 
sargos. Sus'dariusi kritiška bū 
sena, kuriai gelbėti vyriausy 
bė, gavusi pritarimą Liberalų 
ir Sockredito, paėmė paskolą • 
iš Tarptautinio piniginio lon 
do 300 mil. dol., iš eksporto- 
-importo banko Washingioue 
400 ml. dol., Iš JAV r'eoeial 
Reserve System 250 mil. ir iš 
Britanijos Emisijos banko 100 
mil. dol., — viso 1 mihardo 
ir 50 mil. dol. sumai.

Greta to,

— JAV prezidentas Ketine 
dy su žmona viešėjo Meksiko 
je.

— „Izvestijos“ paskcloc 
Chruščiovo pranešimą, kad > 
Rusija pasirašys separative ta 
ką su marionetine — Rylų Vo 
kietija. Senas grasinimas.

— Liepos 1 d, Alžyre atei 
ties klausimu vyko re crenuu 
mas, — pasisakyta už nepri 
klausomybę Prancūzijos bead 
ruomenėje.

DEVINTOJIl LIETUVIŲ DIENA ARTINASI

Devintos Lietuviu Dienos ko 
mitetas. Sėdi iš kairės į deši 
nę: Windsoro klebonas kun. 
V. Kaleckis, Valdybos pirmi 
ninkė E. Butavičienė, Lietu 
vių Dienai ruošti komiteto

L. D. programa dar nėra 
visiškai išdirbta, bet jau yra 
aiškūs sekantieji dalykai.

Šeštadienį: sporto žaidynes, 
meno parodos atidarymas, ba 
liūs; veiks ir loterija.

Sekmadienį: iškilmingos pa 
maldos katalikams ir evange 
likams. Lietuvių pamaldomis 
rūpinasi kun. V. Kaleckis, pu 
mokslą sakys vysk. Bnzgys, 
šv. mišias laikys vyste. Car 
ter,

Evangelikam pamaldus lai 
kys kun. Kostizenas iš d ron 
to.

lomis užsieniuose, pakelti mui 
keliamos kainos. . .

Pakelti muitai visoms prekėms, 
išskyrus maisto, žemės ūkio 
mašinų, kalnų pramonės c1-e 
mikahis, gazolino, automobi 
liti ir lėktuvų dalių ir kai ku 
rių dar kitų. Muitai pairelti 
nuo 5 iki 15%. Augščiai si 
muitai bus liuksusinėms pre 
kėms: alkocholniams gėralams, 
cigarams, kaikuriems odos dir 
biniams ir tt.

Suvaržomas turistų įvežamu 
prekių kiekis:

Turistas tris kart pei metus 
gali įsivežti nemuituojamų pre 
kių už 25 dol. ir iš užjūrių— 
už 100 dol.

Diefenbaker tikisi, kad r..ui 
tų pakėlimas ir kaikurių mo 
kesčių sumažinimas padės nu 
galėti biudžeto deficitą ir jv 
tvirtins Kanados doleiio kur 
są, kuris tvirtai sutartas su 
Tarptautiniu Piniginiu baiot.

— Inonu sudarė naują I ur 
kijos min. kabinetą. Ir. nu su 
grįžo į valdžią.

— JAV prezidentas pareis 
kė, kad Kinijos komunistai. 13 
piadėjus ka.ą, JAV įsipaieig- 
jimus Taivanui tesės. Mao ap 
rimo.

— Vyksta intensyvios detj 
bos dėl DB įėjimo į Bendrąja 
rinką.

— Izraeiin iš JAV pabėgo 
Maskvos šnipas Soble, pali 
kęs 100 tukst. dol. užtilto. .

— Vakarai atsakė Maskvai 
į notą dėl šaudymų, kad sovie 
tai atšauktų įsakymą Šatu’, y d 
į bėgančius iš sovietijos ir iv 
griautų Berlyno sieną.

— W. Churchill Monte Kar 
lo nusilaužė koją, operuotas ir 
gydomas ligoninėje.

pirmininkas M. Kizis, Meni 
ninkė E. Žebrauskaitė - Weir; 
stovi: S. Kazlauskas, V-bos 
vicep. V. Lorentas, k-to riatė 
E. Puidienė, v-bos kasininkas

Sportas: futbolo ir lauko te 
niso rungtynės.

Parodą organizuoja dail. 
T. Valius ir Windsore gyve 
nanti menininkė E. Žebraus 
kaitė - Weir.

Koncerto programa išpil 
dys „Dainava“ iš Čikagos ir 
tautinių šokių grupės.

Sekmadienį bus mirusiųjų 
pagerbimas, uždedant vainiką 
ant paminklo žuvusiems. Tam
pat sekmadienį — pietus Gar 
bės svečiams ir kitiems

Pirmadienį — mažesnio 
masto parengimas.

92.5 centų už Amerikos dole
B-

Min. pirm. teisinosi, kad 
anksčiau to negalėjęs praneš 
ti, nes krizė atėjusi pasKUtiniu 
laiku, kaip kad ji pasiteiškusi 
JAV ir Did. Britanijoje.

Kanados Bankas, 
eidamas valdžiai į talką, pake 
lė paskolų procentus iki 6%, 
kas esą paskatins užsieniu na 
pitalą eiti į Kanadą.

SASKATCHEVANO GY 
DYTOJAI BOIKOTUOJA 

SVEIKATOS ĮSTATYMĄ
Nuo liepos 1 dienos Saskat 

chevano provincijoje Isigalė 
jo naujas visuotinis sveikatos 
apsaugos aprūpinimo įstaty 
mas. Provincijos gydytoja, at 
sisakė jį vykdyti.

Provincijos valdžia bandė 
su gydytojais susitarti, bet gy 
dytojai, valdžios raginami eit 
į kompromisus, atsisakė ir 
skelbia streiką.

Provinrijos gydytojai pranv 
šė, kad nustoja priiminėti lig- 
nius, išskyrus nelaimingus --t 
sitikimus, kada gydytojas tv.> 

Postage paid at Montreal.

— Iškeltas sumanymas viv 
toje JAV siūlomos atomo mo 
nopolijos sudaryti kolektyvini 
A arsenalą.

— Indonezija N. V. Gvme 
jon nuleido apie 500 parašiuti 
ninku. Vyksta kovos.

— Nepalas gavo iš JAV 55 
mil. dol. paskolos.

-— JAV tebevykdo A bar, 
dymus. Virš Johnstono salos 
dideliame augštyje spiogcbris 
didelio galingumo A ponma.

— Kinijos komunistai nu 
traukė Indijos konsulo radio 
ryšį iš Tibeto Lchasos.

j— Kennedy įstatymo Liu 
gifVo teisę keisti muitus.

i— Indokinijos kontrolinė 
komisija paskelbė, kaa komu 
nistai deda pastangų nuveiSi 
Vietnamo valdžią.

V. Kačinskas, v-bos narė D. 
Kraniauskienė, komiteto na 
rys R. Dumčius, k-to narys A. 
Butavičius. Nuotraukoje trū 
ksta: J. Sodaičio, R. Puidos 
ir B. Badikonytės.

Iš toliau atvykstantiems bus 
parūpintos nakvynės pas priva 
čius Windsoro bei Detroito 
lietuvius ir bus užsakomos na 
kvynes moteliuose ir viešLu 
čiuose iš anksto pareikalavus. 
Nakvynių reikalais kieiptis i 
R. Puidą: 459 Cihurcn Avė. 
Windsor. Tel. CL 4-8758. Ki 
tais reikalais kreiptis sekan 
čiu adresu: E. Butavičienė: 
1249 Elsmere Ave. Windsor. 
Ont. Tel. CL 68598. Šis ad 
resas yra valdybos ir šventės 
ruošimo būstinės adresas.

suteikti pirmąją pagalbą, o r 
goninėse — jie padarysią tik 
tai pačius svarbiausius bei pa 
čius reikalingiausius daibus.

Daugelis gydytojų pareiškė 
išvyksią iš Saskatchevano pro 
vincijos.

FEDERALINIO PARLA 
MENTO POSĖDŽIŲ 

PRADŽIA
rugpjūčio mėnesį.

Liberalų lyderis L. Pearson 
kaltino ministerių pirmininką, 
kad jis pervėlai painformavęs 
tautą apie pinigyno krL.ę. 1 o 
dėl Pearson įtaigojo pirmini.i 
ką sušaukti parlamentą juo 
skubiau. Diefenbaker pasakė, 
kad jis pranešė tada, kada bu 
vo galima, o parlamento lie 
pos mėnesį sušaukti neįmano 
ma. Jis bus sušauktas rugpjū 
čiq mėnesį.

PREKYBA SU UŽSiE 
NTA1S DUODA DEFICITĄ

Statistikos biuras p-g.ieša. 
kad keturių pirmųjų š. m. m- 
nešiu importas siekė 1,968,100, 
000 dol., kas rodo, kad paly

Ryšium su žmogaus teisių 
ir religijos persekiojimu oku 
puotoje Lietuvoje, New i’or 
ko senatoriai Jacob K. Javits 
ir Kenneth B. Keating inter 
venavo Valstybės Departamen 
tą. VLIKas šiems senato! iums 
davė gausios medžiagos, Že 
miau duodamos balandžio z4 
d. laiško, kurį V. D-tas pasiun 
tė Senatoriui Javits, ištiaukjs.

„Departamentas sutinka sa 
dr. Trimako pažiūromis, kad 
dabar Sov. S-gos vedamoji 
priešreliginė kova yra ne tik 
sovietinės vyriausybės pritaria 
ma, bet jos planuojama, diri 
guojama ir jai žinant bei ben 
dradarbiaujant vykdoma.

Religines grupes varžančio 
sios priemonės yra dalis ben 
rųjų priespaudos priemonių, 
nukreiptų prieš įvairių rcligi 
mų ir etninių grupių gyvento 
jus, gyvenančius Sovietų vy 
niausybės jurisdikcijoje esan 
čiose teritoiijose.

Valst. D-tas, prisiLikyda 
mas savo pasižadėtų principų, 
kurių išdėstyti Jungtinių 1 au 
tų čartery ir Visuitineje žmo 
gaus Teisių deklaraci|Oje, 
griežtai smerkia Sovietų Rusi 
jos visus žmogaus teisių pa 
žeidimus.
. . Padėti asmenims Sovietų S 
-g°je gyvenantiems ir rehgi 
niu bei etniniu pagrindu perse 
klojamiems, JV vyriausybei 
galimos priemonės, deja, yra 
labai ribotos, tuo labjau, kad 
priespauda eina iš pačios sovie 
tines vidaus santvarkos. jV la 
bai prielankiai žiūri į oi gani

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
II-AM KULTŪROS KONGRESUI PASIRUOŠIMO

EIGA
Birželio 10 d. posėdyje ap 

tarta:
1. Dailininkas V. K. .Jony 

nas iš N. Y. sutiko vadovauti 
Meno sekcijai ir Kongreso nie 
tu suruošti meno parodą bei 
paskaitą meno klausimais.

2. St. Barzdukas, sutiko ko 
ngreso melu skaityti paskaitą 
tema: praktikės lietuvių kai 
bos klausimais.

3. K. Kongreso atidarymas 
ir uždarymas įvyks J. Centre, 
tiktai simfoninis konceitas Utis 
Marijos Auditorijos patalpoje.

4 .Knyga Kongreso darbų 
bus išleista kongreso atidary 
mo dienai.

5. Užbaigiuvių vakarienei: 
suruošti pakviesta p-lė Rugy 
tė.

6. Šiandieninė padėtis sekei 
jose:

Muzikos sekcija: sekcija nu 
mato šią simfoninio koncerto 
programą:

a) Pora veikalų iš J. Kačinr 
ko kūrybos.

b) Ištrauką iš komp. Gaide 
lio 5-sios simfonijos, arba du 
lietuv. šokiai.

c) Prof. J. Jokubėno sukui 
tos simfonijos vieną ištrauką.

dj Karnavičiaus — Lietu 
viškoji Rapsodija.

e) Karlovičiaus — Lietuvis 
koji Rapsodija.

Koncertui diriguos J. Ka 
činskas, o koncertui paruošt 
Muzikos sekcija yra jpareigo 
ta sudaryti atitinkamą komisi 
ją. Be to bus paskaita, tema: 
kas yra pasiekta lietuvių kum 
pozitorių per paskutinį dešimt 
mėtį.

Spaudos sekcija numato 
šias paskaitas:

a) Pokario mūsų išeivijos, 
periodinės spaudos nueita., ke 
lias. Paskaitininkas J. Karde 
lis, koreferentas J. Č.uberkis.

b) Mūsų periodinės spau 
dos ir laikraštininkų ateities už 
idiaviniai. Paskaitininkas Leo 
nardas Šimutis, koreferentas 
inž. J. Miklovas.

c) Lietuvos reikalų ir mv 
sų kultūrinių temų kėlimas pa 
šaulio spaudoje. Paskaitinm 
kas Stasys Pieža, koreferentas 
L Zalatorius. Kongrese metu 

ginus su tuo pat praėjusiu me 
tų pakilo 14.5%. Eksportas 
per tą laiką siekė 1.856.700, 
000 dol., kas rodo, kad paly 
ginus su tu j pat laiku praėju 
siu metų pakilo 8.4%. Tat šio 
laikotarpio eksporto deficitas 
siekia 104,200,000 dolerių. 

zacijų ir privatinių asmenų vei 
klą, kuri tokius persekiojimus 
efektingai padeda perduoti pa 
šaulio nuomonei.

Pasekmėje to, Jungtinių V- 
bių iniciatyva, Jungtinių Ttau 
tų Žmogaus Teisių Komisija 
nutarė įjungti sekančiuose sa 
vo periodiniuose raportuose u 
bevyriausybinių organizacijų 
pranešimus konsultavimui 
1960—1962 metų laikotarpy. 
Tie raportai liečia žmogaus lei 
siu išrutulą Jungtinių Tautų na 
rių valstybėėse, ir, galimas aai 
ktas, bus progos Žmogaus 
Teisių Komisijoje pasvarstyti 
surinktgas ir gerai paruoštas 
informacijas ir iš nevynausy 
binių organizacijų.

JAV vyriausybė yra giliai 
susirūpinusi dėl bet kurio po 
būdžio Sovietų varomos prie 
spaudinės politikos. J V nepra 
leisdamos prigos visuomet re 
mė ir daug kartų aiškiai p. lai 
kė civilines teises ir meldimosi 
laisvę. Kaip ašį savo kovo 8 
dienos laiške minėjau, prezi 
dentas Kennedy turėjo galvo 
je, kuomet jis, 1961 m. rugsė 
jo 25 dieną kalbėdamas Jung 
tinių Tautų Generalinėje As 
samblėjoje, palietė kolonializ 
mą ir laisvojo apsisprendimo 
stoką, kas yra būdinga Sovie 
tų imperijoje.

Sovietinio kolonializmi stu 
dijoms, JV vyriausybe skiria 
apščiai laiko ir lėšų ir deda 
daug pastangų, kad į sovieti 
nio kolonializmo faktus būtų 
atkreiptas šio krašto ir visur 
kitur visuomenės dėmesys.

sekcijos posėdžiams vesti pa 
kviesta vicepirmininkais: Red. 
Augustas ir Dr. K. Sruoga. 
Sekretore p-lė Iz. Matucevi 
čiūtė. Invokaciją skaitys kua. 
Dr. J. Vaišnys. j. Vaideiys rū 
pinasi spaudos parodos suien 
girnų, o A. Gintneris rūpinasi 
vaišėmis II-jo K. Kongsecu aa 
lyviams, redaktoriams, iaikraš 
tininkams ir spaudos sekcijos 
personalui pavaišinti.

Architektūros sekcija. Ko i 
greso metu ruošia konuuisą 
trijų rūšių pastatams, būtent:

a) Maldnamiui su 800 sėdi 
mų vietų, b) Lietuvių tauto* 
namai su 800 žm. talpinančia 
sale, c) gyvenamo namo 5 as 
menų šeimai.

Pageidaujama, kad projek 
tuose būtų išryškinti lietuvis 
ko meno.i bruožai modern oje 
architektūroje. Konkurse guli 
dalyvauti visi, o premijos pim 
gaiš bus duodamos tiktai stv 
dentams, kurie studijuoja ar 
chitektūrą, inžineriją arba me 
na .Premijų dydis: I-ma 100 
dol.. Il-ra 75 dol., IlI-a 50 d.

Visi jury komisijai pristaty 
ti projektai bus patalpinti epe 
cialiame leidinyje. Premijoms 
pinigus parūpins architektūros 
sekcija.

Lietuvybei parapijose išlai 
kyti sekcija: Kongreso metu 
numato šias paskaitas:

a) Kaip žiūri į lietuvybe* iš 
laikymą parapijoje — jos na 
rys pasaulietis.

b) Kaip tai galima tinkamai 
sutvarkyti (esamas negeroves 
pašalinti), žiųrint į tai dvasiš 
ki oakimis.

Paskaitininkų pavardės bus 
paskelbtos vėliau.

Istorijos sekcija: Sekcija nu 
mato kongreso metu šias pus 
kaitas:

a) Lietuvių Istorijos Dr-jos 
atlikti darbai ir ateities plaiioi. 
Paskait. kun. dr. K. Matulai 
tis, MIC.

b) Šiaur. Amerikos lietuvių 
kultūriniai laimėjimai. Pa-kai 
tininkas dr. J. Matusas.

c) Š. A. lietuvių isioriogia 
fija ir jos ateities uždaviniai. 
Paskaitininkas Dr. J. Jakštas.

d) Š. A. lietuvių istoiija 
kaip tautinio auklėjimo prie 
monė. Paskaitininkas Pi. Pau 
hukonis.

Kitų sekcijų veiklos planai 
yra eigoje ir apie lai bus pi a 
nešta vėliau. Sekantis komiteto 
plenumo posėdis įvyks vasa 
ros atostogoms pasibaigus.

L. Balzaras, sekiet.
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BALIO KRONO PADĖKA

Artinasi 9-oji Kanados 
Lietuvių Diena

IR

Brangūs Hamiltono lietu 
viai, prašau primti mano nuo 
Slidžią padėką už moralia ir 
fizinę paramą. kurią< man su 
teikėte praėjusių federalinių 
rinkimų metu Jūsų tautisKas 
susipratimas ir laisvanoris įsi 
jungimas į mano rinkimine 
kampaniją man davė daug 
naujų jėgų ir ištvermės praves 
ti sunkų ir komplikuotą prieš 
rinkiminį darbą. Šia proga 
ypatingai norėčiau padėkoti 
kun. dr. J. Tadarauskui, Ne 
priklausomai Lietuvai, Tėviš 
kės Žiburiams, ir visiems rasiu 
siems korespondencij is į virš 
minėtus laikraščius. Jūsų pat a 
ginimo ir Įgimto tautiško su 
pratimo dėka, Hamiltono lie 
tuviai nepaprastai vieningai įsi 
jungė į rinkiminę paramą. Nuo 
širdžiai dėkoju visiems budė 
jusiems prie urnų rinkimų m c 
tu ir visiem turėjusiern mano 
plakatus ir išnešiojusiem rinki 
minę medžiagą.

Man rodos, kad mes lie'u 
viai galime labai didžiuotis rin
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Kai dabar visa lietuvių tau 
ta, o ypač Lietuvoje gyvenun 
ti, birželio baisiojo dienas gy 
vena kaip baisų siaubą, pas 
mintina, kad ir bolševikų dra 
Ugai ir kriminaliniai sąnoksii

įlinkai Vokietijos naciai taip 
pat, kaip ir Rusijos komunis
tai, žudė tautas, žudė žmones. 
Štai Vokietijoje Flassenburge 
nacių aukoms pastatytas pa 
minklas, kuriame įrašyta, Kad

lietuvių naciai toje konceutra 
cijos stovykloje išžudė 2480 
asmenų. Žydai teise Eeichma 
ną tiktai už žydų naikinimą, 
bet gi naciai, kaip ir komunis 
tai, žudė visų tautų žmones.

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
Kanados lietuviai, iiamilto 

niečių iniciatyva, kasinei turi 
vadinamą Kanados Lietuvių 
Dieną, kuri minima rudcit, 
rugsėjo mėnesį. Darbo dienos 
proga.

Kadangi Kanada yra didžiu 
lis kraštas, plotu prilygstąs vi 
sam Europos plotui, o lietu 
viai gyvena išsimėtę po visą 
plačią Kanadą, tai visus lietu 
vius sutraukti į kurią nors vic 
,ną vietą neįmanoma, — to 
dėl Kanados Vakarų lietuviai 
turi įvedę sąskrydžių tradici 
ją-

Ir Lietuvių Dienos ir Sąskry 
džiai yra gražus letuvių vieny 
bės palaikymo ir bendradarLia 
vimo faktas. Tai drauge yru 
ir lietuvybės palaikymo viena 
iš priamonių. Ypač, kad Lie 
tuvių Dienose arba Sąskrv 
džiuose paprastai dalyvauja di 
dėsnis ar mažesnis jaunimo 
skaičius, ypač organizuotu — 
tai į sportinius sambūrius, ta. 
į šokių bei dainų ansamblius.

Kaip matome, šie tradici 
niai susibūrimai — ir Lietu 
vių Dienos ir Vakariečių Są 
skrydžai — yra gražus reiški 
nys, drauge ir labai naudin 
gas, — todėl palaikytinas są 
moningai ir tvirtai.

Labai gražu, kad Lietuvių

Dienos, kaip ir Vakariečių 
Sąskrydžiai kiekvienais kirais 
metais ruošiami vis naujoje v - 
toje. Tai padeda platesniam 
lietuvių bendravimui.

Šiemet devintoji Kanados 
Lietuvių Diena ruošiama V/in 
dsore, kitapus upės, skirian 
čios Detroitą nuo Windsoro. 
Ji įvyks rugsėjo 1—3 dieno 
mis, Darbo dienos savaitgaly 
j e. Atsiminkime šią datą ir pla 
nuokime į 9-ją Lietuvių Die 
ną Windsoran nuvykti Ji ruo 
šiama visu atsidėiimu, turės 
gražių parengimų ir bus labai 
įdomi bei maloni. Windsoras 
visus atvykstančius lietuvius 
ruošiasi gražiausiai pasitikti ir 
jiem patarnaut visu kuo.

Bet ateinančiais metais 
Toronte paskirtas Pasaulio 
Lietuvių Seimas. Tai tiktai ant 
rasis Pasaulio Lietuvių Sei 
mas po Antrojo pasaulinio Ka 
ro, o iš viso — tiktai trečia 
sis Pasaulio Lietuvių Seimas, 
nes pirmasis įvyki Nepriktaus 
omoje Lietuvoje, Kaune.

Kadangi Lietuvos okupaci 
ja neleidžit pasaulyje išblašky 
tiesiems lietuviams susirinkti 
Lietuvoje, todėl ypač būkime 
gerai pasiruošę šiam laisvųjų 
lietuvių Seimui ir jau iš anks 
to jam ruoškimės.

J. Kardelis.

kiminiais rezultatais. Mano 
svarbiausioji oponentė, imi 
gracijos ir pilietybės minisle 
rė, ponia E. Fairc,lough laimė 
jo palyginti maža persvara. 
Turint galvoje, jog paskuti 
niuosius 1958 m. rinkimus ji 
laimėjo 13.000 balsų peisva 
ra, tai šių rinkimų skirtumas 
būtent — 1.800, yra labai men 
kas. Tą faktą pabrėžė ir daugu 
mas vietinių kanadiečių rinki 
mų žinovų. Tai yra didelis nau 
jų kanadiečių, o ypač lietuvių 
laimėjimas, ir Jūsų nepapras 
tai daug prie jo prisidėjote.

Širdingas ačiū.
Balys Kronas. 

* * *
PADĖKA.

Bendrafdaj-ibiams, prietaka 
ins, dalyvavusiems mūsų va 
sarnamyje — Vardinių pobu 
vyje. už sveikinimus, gražius 
linkėjimus ir dovanas lietuvis 
ka padėka.

Povilas ir Petras Juteliai. * * *
PADĖKA

lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.

LIETUVIŠKOJI MOKYK 
LA WASHINGTONE

Birželio 16 d. Vašingtono 
Lietuviškoji Mokykla sėkmin 
gai užbaigė antruosius mokslo 
metus. Vyresniuosius mokė 
mok. A. Aistienė, o jaunes 
niuosius mokė O. Tautvydie 
nė. Prieš tai mok. V. JaumŠKie 
nė mokė vyresniuosius prival'š 
kai 3 metus.

Jaunimas labai gražiai pade 
klamavo ir padainavo Mairo 
nio eilėraščius ir dainas. Minė 
jimą vedė Virgis Viliamas.

Mokiniai: Vakar ir Mindau 
gas Aistis, Marytė ir Antanas 
Dambriūnas, Jūratė Mažeika’ 
tė, Daiva ir Laimutė Puzinaus 
kaitės, Laima Saldukaite, Da 
nutė ir Jonelė Vaičiulaitytės, 
Rusnė ir Linelis Vaitkus, V ir 
gis Viliamas, Aurelija, Algė 
ir Audronis Zunde.

grupė iš apie 20 moksleivių ir 
studentų. Repeticijos vyksta

VIKTORIJAI IR STASIUI BURD1NAV1CIAMS,

Ponios mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžiau šią užuojautą 
Daniliūnai.

Laiškai Redakcijai

Didelę padėka reiškiu vi 
soms mieloms ponioms ir pa 
nelems, kurios mane lanke ser 
gant miesto ligoninėj, o ypa 
tingai didelė padėka p. Mari 
jai) Milerienei, jos dideliu -ū 
pestngumu manim laike ligos, 
o taip pat ir p. G. RemeiKie 
nei, p. Čečkauskienei, p. Čip 
kienei, p. Gražienei, p. Biehu 
naitei. p. Svotelienei, p. Boty 
reinei, pp. Peleckiam, p. Klem 
kienei ir p. Danutei Klemkai 
tei, p. Adomaitytei, p. B. P<m 
lauskaitei, o taip pat už gėles 
ir dovanas visoms pp. didelė 
padėka.

Kosta Bubliauskienė.

* Lenkijos Mokslų akademi 
ja Wroclavo (Breslau) mieste 
išleido T. Buch lingvist.nį dar 
bą „Kristijono Donelaičio kir 
čiavimas“. Veikalo 150 psi.

KELIOS DEŠIMTYS
LIETUVIŲ

kolonijos moksleivių ir studen 
tų sėkmingai užbaigė mokslo 
mc us. dauguma su pagyri 
mas (avardais). Šiemet gim 
na iją bagė Brute Saldukaite. 
Iš lietuvų ji viena visą laiką 
bu o Notre Dame akademijos 
vic ra iš geriausių mokinių, lai 
mijo 2 metų stipendiją ir 8 
av. rdus. Be to, laimė jo „Tl.e 
as: ociation, for Promotion of 
Str dy of Latin 2 avaruus ir 
aukso medalį (laike 3 mcių).

Diplomo įteikimo iškilmės 
įvj ko birželio 10 d. Tvarkda 
rin i būna parenkamos abilun 
jt Tfu jaunesniosios seserys, 
li-.-p kurių buvo jos sesuo Lai

ras ir Eimutis Radžiai, Augis 
ir Rimas Šilgaliai.

Doktorantas Adolfas But 
kys iš Reading Pa. pasveikino 
Birutę asmeniškai kiek anks 
čiau.

Didelis jaunimo draugas 
Dr. Kun. St. Valiušaitis iš N. 
Yorko linksmai paįvairino ir 
užbaigė pasilinksminimą pa^ 
sveikinimo žodžiu. Jaunimas, 
jų tėvai ir prieteliai sugiedojo 
Ilgiausių metų Birutei ir Alek 
Sandrui Radžiui, kuris šį pa 
vasarį pabaigė Baltimorės Po 
litechnikos Institutą ir rudenį 
pradės studijuoti inžineriją.

1 a proga buvo atsisveikinta 
su miela ir labai patriotiška 
studente Milda Grušaite. Ji su 
savo mamyte tik prieš dvejus 
metus atvyko iš Lietuvos. Dėi 
jos tėvelių persikėlimo į Kali 
forniją, jai teks prisijungti prie 
Kalifornijos lietuviško jauni 
mo. Tautinių šokių grupė gai 
Irsi savo entuziastingos šoke 
jos, kuri geiai pažino Lietuva 
ir jos vargus bei džiaugsmus.

Birutė yra priimta j Maij 
land valstybinį universitetą. 
Nuo rudens pradės studijuoti 
kalbas.

SUSIDARfci TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ

Lituanistinės mokyklos mo 
kytojų p. A. Aistienės ir O. 
Tautvydienės pastangomis ir 
p. N. Vaitkienės vadovauja 
ma susikūrė Tautiniu šokiu

privatiškai iš eilės pas visus. 
Jaunimo susidomėjimas entu 
zijastingas.

GABIOS LIETUVAITĖS 
KURIA ŠEIMAS

Ilona Makauskytė, Jono ir 
St. Makauskių dukrelė susižie 
davo su studentu inžinieriumi 
Rimu Giedrium. I. Makausky 
tė prieš metus gavusi chemi 
jos mokslų bakalauratą, ištisi 
jau metai, kai tarnauja garsio 
je vaistų gamybos firmoje 
Meeker, New Jersey valstybė 
j e. Rimas, kol kas tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomnėje. Jų 
sutuoktuvės numatytos šių me 
tų rugsėjo 1 dieną.

Daiva Audėnaitė, birželio 
pradžioje augščiausiais pažy 
miais, baigė New Yorko Uni 
versite!* fizinės terapijos moks 
jlus. Prieš gaunant diplomą, 
Daiva turės du su puse mene 
šio įvairiose ligoninėse aii.kti 
fizinės terapijos stažą ir prakti 
ką. Po to, ji jau susitarė ir 
nuolatinai pradės dirbti savo 
profesijoje Šv. Vincento Ilgo 
ninėje New Yorko mieste. Be 
to, birželio pradžioje Dc.r.a 
susižiedavo su dr. med. Alę u 
Matulioniu, dr. Balio Matuko 
nio sūnumi, gyv. Cleveland, 
Ohio. Jie abudu aktyviai da 
l^vauja studentų santaniečių 
ir bendrai lietuvių studentų or 
ganizacijų veikloje. X.
Kernk „Nepriklausomos Lk tu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai >^a svarbus 
lietuviškas reikalas.

JUOKDARIAI...
NUSVILO VYRAS ŪSUS...

Didžiai Gerb. Pone 
Redaktoriau,

Tamstos redaguojamos „N. 
Lietuvos“ š. m. 22 Nr., K. L. 
Bendruomenės Reikalai, sky 
riuje, tilpo pranešimas liečiąs 
Pabaltijo Valstybių bylos per 
davimą į Jungtines Tautas, rei 
kalą. Jame pasirašęs nežino 
mos kilmės Finansų Komitetas 
prašo aukoti lėšų šiai akcijai 
paremti.

Mums visiems yra žinema, 
kad Lietuvos laisvinimo bylai 
vesti Amerikoje turime mūsų 
oficialų organą — Amerikos 
Lietuvių Tarybą, trumpai va 
dinamą ALTą ir Vyr. Liecuv 
os Išlaisvinimo Komitetą, trum 
pai tariamą VLIKą, kurie su 
savo padaliniais seka ir lūpi 
naši mūsų krašto išlaisvinimu. 
Jų veiklai paremti pinigais - 
- aukoms rinkti Kanadoje turi 
me instituciją Tautos Fondo 
vardu. Amesrikoje tam pačiam 
reikalui lėšas telkia pati ALTt. 
su skyriais didesniuose Amcri 
kos centruose.

Kiek man yra žinoma (tikiu, 
kad taip pat ir Jums), ten mi 
nima Jungtinė Baltų deiegaci 
ja, sudaryta yra iš trijų Daba! 
tijo tautybių privačių asmenų, 
vadovaujant lietuvių AL'iary 
bos atskalai Los Angeles mies 
te.

Esu įsitikinimo, kad didžio 
ji dalis išeivijos pilnai pasitiki 
ALT ir V LIK u ir savi lešo 
mis remia jų darbus.

Tame pačiame pranešime 
dar sakoma: „Dabar yra atėjęs 
kiekvienam sąmoningam ir ge 
ros valios lietuviui pats tikra 
sis laikas asmeniniu įnašu Lie 
tuvos išlaisvinimo pastangas 
paremti“.

Šią pastraipą aš norėčiau 
perredaguoti taip: dabar yra 
atėjęs kiekvienam sąmonių 
gam geros valios ir vieningą 
darbą mėgstančiam lietuviui 
pats tikrasis laikas asmeniniu 
įnašu neremti sepaiaii nu 
ir atskalūniškų Lietuves išims 
vinirno pastangų, nes tokia 
veikla yra žalinga bendram 
darbui. Kaip jau minėjau, tuo 
reikalu rūpinasi ir dirba ALTa 
ryba bendradarbiaujant su 
VLIKu. Todėl ir tik jiems teik 
tina finansinė parama.

Spauda, norinti nuoSrožios 
mūsų vienybės, kurios pagrin 
de guli galybė, kaip kad sako 
mūsų patarlė, neturėtų skelbti 
jokių sepa.atinių laisvinimo 
„veiksnių“ pranešimų.

„Neremti“ ir „Neskelbti" t. 
y. du keliai, kurie padės paša 
linti atskalūnišką veiklą. Lai 
giant dar pasakytina: priva 
čias kelių asmenų pastangas, ne 
galima vaduiti bendruomenine

DĖMESIO 
SKAITYTOJAMS

Sekančiame „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ numerj įdė^r 
me Profesoriaus Mykolo Bir 
žiškos straipsnį apie Justino 
Paleckio lietuviš, kurną. Šiuo 
straipsniu Profesorius atsilie 
pia į Jono Šimkaus Paleckio 
teisinimą Laisvėje.

veikla.
Prašau priimti augštos pa 

garbos pareiškimą.
Z. Pulinauskas.

Hamilton, 1962. 24. VI.

ma.
Linksmoji baigimo dalis bu 

V< suruošta kiek anksčiau. V a 
hngtono tautinių šokių grupe, 
va lovaujamą M. Vaitkienės, 
atstovavo sekantieji mokalei 
viai ir studentai: Felicija Gied 
ryte, Milda Grušaitė, Elena 

Jurgėlaitė), Jūratė Mažeikai 
tė, Asta Michelevičiūtė, Lai 
ma Saldukaite, Gediminas Ba 
lys, Gintaras Dambrava, Ro 
mas Mureika (iš Kanados, lai 
nrėjęs stipendiją studijuoti ma 
tematiką Catholic Universi 
ty), Tadas ir Vitas Vasaičiai, 
Virgis Viliamas, Alniis Vilė 
nas.

Baltimorės tautinių šokių 
grupę, vadovaujamą B. Era 
zausko, atstovavo: Vitalija No 
reikaitė, Vėjūnė Svotelylė, Re 
migijus Balčiūnas, Aleksand

arba kaip Šova pasišovė. . .
Drąsutis Šova, pulkininko 

Šovos sūnus, Amerikoje pabai 
gė universitetą, įsigijo visuo 
meninių mokslų magistro lai 
psnį, bet vyras, kaip sakoma, 
„nuo rašto ištjo iš krašto“... 
Sudurnavojo ir išvyko veigau 
ti pas bolevikus į rusų imperia 
listų okupuotą ir kolonizuoja 
mąją Lietuvą.

Na, jį ten pradėjo dūminti: 
kaip tu čia dabar Šova pasiš , 
vei ir iš Amerikos atvykai ver 
gauti okupantui?.. Šova pats 
Laisvėje rašo: „Į grįžusį iš J. 
A. V. emigrantą darybų Lie 
tuvoje kai kurie žinovės žiūn 
su tam tikru nustebimu“, — 
rašo Šova. Tokį nustebimą Šu 
vai atvirai parodė ir sporto sa 
lės sargienė. Kvailas, tu vy«e

SPAUSTUVE
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE
TAI, subuvimų arba .parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITIN1AI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dykląt 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
lonu . DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEM’AU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

Ii, sako sargienė. . . Šo\a ir 
taip kvailai pasišovei. . .

Ir Šova dabar ima įrodinėti, 
kad Amer’ikoje blogiau gyven 
ti: kad jo tėvas, taip pat sai
gas, kaip ir tos salės sargie 
nė, bet kad jis, Amerikoje, 
daug sunkiau dirba. . .

Tiktai Šova vis dėlt j nepa 
sišovė ir teisybės nepasakė, 
kaip gyvena sargienė Lietuv r 
je ir kaip gyvena jo tėvas Ame 
rikoje. Vie: a. Šova neįrodė, 
kad jo tėvas sunkiau dirba už 
sporto salės sargienę, o antra. 
Šova nepasakė, kaip gyvena 
sargienė ir kaip gyvena jo tė 
vas — sargas. O teisybė yra 
ta, kad sargienė ir dešimtos du 
lies neturi to, ką turį jo tėvas: 
tegul ir sunkiau (prileiskime)

jis dirba, bet už tai jis turi 
vo namus, uždirbtus per b 
metus, turi automobilį, turi 
kambarius, išklotus kilimais ir 
maisto, kokio tiktai nori, tun 
iki ausų. O ką gi turi saigienc? 
Vieną vargą ir tiktai špygą at 
lyginimo už darbą. O ką teis 
kia okupacija? Ką reiškia am 
žinąs skurdas, daigi, Šova vi 
siškai prašovė pro šalį. . .

Mandrapypkis.
PASAULINĖ ORO 

APzVALGYBA
Nors šiek tiek audros apri 

mo Laose, bet Chruščiovas į 
Laosą lebepučia komunistinį 
chaosą. Amerika ten prieš Ą 
ją. . . Alžyre kraujo kriti, 
sumažėjo ir arabai slenka pa
vėjui. De Gaulle priešiniu 
kams trūksta kvapo. Oram. ja 
UČiami sunkūs paskutiniai alsi 
dūsėjimai. Maskvoje visi pilie 
čiai gaudo maisto kvapą, ku 
ris turi daug bado dulkių. Ber 
lyne per mūrinę sieną didelio 
slėgimas, su mažomis perbėgi 
mo prošvaistėmis. Didėja tu 
nelių per mūrinę sieną kasimo 
-bėgimo epidemija. Ulbrichtas 
vos gaudo orą, nes trūksta kva 
po. Adenaueris vis pavėjui. 
Kanados tirštoji rinkiminė at 
mostera išsiskaidė ir konservą 
toriams stipriai apsiniaukė .ai 
mėjimų svajonė. . . Letuvoje 
pastovus rusinimo ir persekio 
jirno spaudimas. Nematyti pro 
švaisčių!

Oroskopas.
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Turkija -
--rytų ir vakarų sankryža

LAIŠKAS Iš ISTAMBULO
RAŠO DR. BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

Išgirdęs minint turkus, kiek 
vienas vakarietis visu pirma 
prisimena XV—XVI šinitme 
tyje visai Europai nuo jų grė 
susį pavojų. Tuoj pat kyla 
mintis apie nuniokotus jų už 
imtus kraštus, sudegintas ar 
sugriautas bažnyčias, vienuoly 
nūs, sunaikintus nesuskaito 
mus meno turtus. Kai kuriuo 
se kraštuose — pav. Ispanijoj 
ar Graikijoj, tiesiog su jais 
susidūrusiose — jie ir daoar 
dar skaitomi barbariškais pne 
šais.

Taigi, važiuojant j tą šalį, ir 
tikimasi ten atrasti jau visai 
rytietišką gyvenimo būdą, ne 
daug kultūros, ir gana nešim 
patiškus žmones. Gal dėl to 
pirmasis įspūdis, ten atšiaurus, 
beveik užima kvapą: keleivis 
atsiduria ne prieš visa nioko 
jančią jėgą, oį prieš be galo 
komplikuotą įvairiausių kultu 
rų bei civilizacijų meno bei le 
ligijų mišinį.

Nedaug 'tejįeškant, susidu 
riama su nuostabiais peisų, 
graikų, romėnų, Bizantijos im 
perijų pėdsakais. Net ir Veue 
cijos pirkliai ten paliko gilų 
ženklą, ypatingai statybos bū 
de. O paskutiniųjų šimtmečių 
maišatyje išdygo ir rusų, mo 
dernių graikų, žydų kolonijos. 
Archeologams ten tikras ro 
jus; taip pat ir istoriją mylia 
tis ten lengvai visa raida atse 
ka ir lengviau tą kraštą supran 
ta. Tiesa, kad patys turkai — 
kaip daugelis vakariečių juok 
damiesi tvirtina — prie viso to 
nedaug teprisidėjo ir nieko nau 
jo nesukūrė, tačiau jiems teko 
privilegija visas ten buvusias 
civilizacijas sujungti. Gi nau

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinklini nesidraiko be vėjo
21.
Tiesa, viena problema, vai 

kų priežiūra išeinat į daibą, ai 
puolo, nes vaikai jau tiek pa 
augo ir tiek susąmonėjo, kad 
patys žino tvarką ir jos lai 
kosi, bet iškilo kita problema: 
kaip vaikus išmokslinti? Kaip 
juos paruošti gyvenimui? Bar 
Vainienė dėl to stipriai nerimo. 
Vaikų paruošimo gyvenimui 
uždavinys visą laiką jai sto\<- 
jo prieš akis, ir ji nežinojo, 
kaip jis teks išspręsti, iš 1000 
gaunamųjų rublių alg<s vos 
galėjo pramisti ir kambarj pa 
sisamdyti. O vaikus reikia ap 
rengti, apauti. . .

Bervainienei prisiminė sun 
kūs pirmosios sovietines oku 
pacijos laikai. Bet tada ji bu 
vo dar netekėjui, studentė. Ta 
da dar buvo nepriklausom/ 
bėss laikų prigyventų dalykų.

Atėjo antra — vokiečių okt. 
pacija, dar sunkesni laikai. Bei 
buvo jaunatviškų jėgų, buvo 
ryžto, buvo kovos noro ir šie 
kių pasiryžimo.

1942 metais ir Tomas ir 
Viktorija pabaigė Vytauto L'i 
džiojo universitetą1. Pasiliko 
Kaune ir gavo klinikoje etai 
bo. Jauni gydytojai tuojau su 
situokė ir pradėjo pilnutinį gy 
venimą. Tiesa, jis jau laoai nu 
vo suvaržytas ir sužalotas, bet 
vis dėlto dar kažkaip lyg ir 
buvo tęsiamas įprastiniu, dar 
nepriklausomybės laiki* polė 

jai išdygstantys modernūs m.ts 
tai liudija, kad jie nori eiti kar 
tu su visu pasauliu.

Pats įdomiausias, bet gražiau 
sias miestas Turkijoj be abejo 
yra Istambulas. Jis nėra pats 
tipingiausias, ir ten smarkiai 
jaučiasi Vakarų kaimynystė. 
Ir patys žmonės ten kitokie: 
žymiai daugiau išsilavinę, jud 
resni, daug keliavę, dvasiškai 
susiję su Europa. Tai gal jam 
priduoda net daugiau patrauk 
lumo: istoriškai keleivis pas' 
junta alsid-ūręs egzotiškuose 
rytuose, tačiau lengvai atran 
da bendrą ryšį su žmonėmis.

Nusakyti miesto grožį be 
veik neįmanoma: jis iš karto 
pavergia kiekvieno širdį. Kur 
eisi, kur bežiūrėsi, visuomet 
jautiesi apsuptas vandens. Vie 
noj pusėj marmuro jūra irau 
kia Graikijos link, prieš pat 
akis mirguliuoja Azija; per 
važavus Bosforą, išnyra Juo 
doji jūra, primenanti, kad ka 
daise ir jos vandenų Lietuvos 
kunigaikštystei priklausė. £e 
nosios miesto dalys susideda iš 
neišpainiojamo vingiuotų, tai 
augštyn, tai žemyn nuo kalvos 
besiraitančių gatvelių labirin 
to. Kur bežvelgsi, kas keletas 
žingsnių į dangų stiebiasi liek 
ni mečečių minaretai. Kai ku 
rios iš jų tikrai didingos ir pi: 
pildytos mistiškos d važios; ki 
tos, mažytės, žavi savo jauku 
mu ir vidaus dekoracija.

Viena senojo miesto dalis 
pašvęsta bazarui — turgui, be 
sitęsiančiam per eilę kvartalų, 
ir nepaprastai spalvingam ir 
virte verdančiam gyvybe. Ta 
čiau šalę visų šitų rytietiškų 
paminklų, nereta pamatyt ir 
graikiškų cerkvių ar katalikiš 
kų bažnyčių bokštą; bizantiš 
ko meno muzėjai kalba apie 
ten vyravusią vakarietiŠKą kul 
turą.

Moderniojo gi miesto daly 
je naujieji pastatai nieku ne 
nesileidžia moderniausium r.au 
jojo europietiško meno apraiš 
kom, tuo tarpu kai moterys >a 
Vq elegancija praneša net ir 
paryžietes. Kas link maisto, 
tai rytietiškas aštrumas taip 
nuostabiai suderinamas su 
prancūziškos kulinarijos subti 
lomu, jog iš karto išaiškėja, 
kodėl gatvėse tiek daug mitu 
kusių žmonių matoma: praae 
jus ką nors ragauti, sunku oU 
stoti. Ii nors Islamas draudž'a 

kiu. Dar veikė nepriklausomy 
bės laikų inercija, nestojant!, 
nors ir žiauriai stabdoma.

Vokiečių okupacija buvo 
sunki. Jauniems .gydytojams 
ji buvo ypač sunki, nerami ir 
pavojinga. Okupantas vislią 
telkė karui. O aptarnauti „savi 
saugos” ar darbo kuopas, ku 
rias okupantas įvairiais budais 
surinkdavo ir siųsdavo h on 
tan apkasų kasti, tiltų statyt., 
reiškė tiesiogiai susisiekti su 
frontu ir nuolat būti jo pavo 
juose..

Barvainienė prisiminė vieną 
atvejį kai vokiečiai pareikala 
vo gydytojų vienam tokiam 
daliniui, kuris buvo rytinėje 
Lietuvos srity. Žinoma, niekas 
iš Kauno į frontą nenorėjo vyk
ti. Tada Medicinos vyr. valay 
bos viršininkas Dr. Matulio 
ms prof. Gudavičiaus bute su 
šaukė gydytojų susirinkimą. 
Jame buvo abu Barvainiai. Bu 
vo išsiaiškinta padėtis. Vokie 
čiai griežtai reikalavo lietuvių 
gydytojų lietuvių kuopoms. 
Neatsirado nė vieno gydytojo 
kuris būtų sutikęs vykti į tas 
kuopas. Tada gydytojai bu.o 
įspėti saugotis nuo vokiečių 
žandarmerijos. Bet; Baivai 
niai. kurie kaip ir kiti gydyto 
jai, gerai žinojo padėtį, sitbė 
josi, kad vis dėlto buvo ir to 
kių, kurie gerai žinodami pa 
dėtį, jog vyr. valdyba atsisa 
kė vokiečiams išduoti gyayto

vyno vartojimą, jį mėgstantys 
ten taip pat lieka maloniai nu 
stebinti.

Kaip ir visuose rylų kraš 
tuose, skirtumas tarp žemoio 
luomo bei turtingųjų nepapras 
tai didelis. Tarp biednuome 
nės dar daug daugiau užsih 
kę rytietiški gyvenimo papto 
čiai. Privilegijuotasis luomas 
jau daug artimesnis mūsų dv 
šiai. Tačiau musulmonų religt 
ja ten dar labai giliai jsišakni 
jus, ir nevienas iš jų bando 
net ir pravažiuojantį keleivį 
„atversti“. Šiaip gi daugelis is 
jų smarkiai prislėgti del to. 
kad tiek europiečiai, tiek arrc 
rikiečiai juos skaito „barba 
tais“, žemesniais už save; I ad 
vakarietės moterys nenoii ne: 
iš tolo girdėti apie jokią drau 
gystę su „netikėliais“. Ir tai tik 
rai neteisinga: daugelis is ji. 
daugiau išsilavinę bei „vaka 
netiškesni“ (žodis, kuris be 
veik visuomet iškyla pokalb J 
metu) už pačius vakariečius 
Daugelis mato, ko jų kraštui 
trūksta ir stengiasi jo gyveni 
mą pasu)ti teigiama linkme. 
Daugelis lieka ten, nors gale 
tų geriau įsitaisyti Europoj, 
galvodami, kad jie savo kiaš 
tui reikalingi ir nuo jų priklau 
sys jo ateitis, Ir tie žmonės su 
geba puikiai suderint rytų vai 
šingumą bei gražiąsias tradic. 
jas su vakarietiško pasaulio 
normom, ir tuo atsiekia, kad 
kiekvienas jš jų krašto išsive 
ža jau visai kitokią nuomonę 
bei didelį norą sugrįžti.

Birutė Ciplijauskaitė.

KANADOS 95-TAS
GIMTADIENIS

Jei tautos gali turėti gimta 
dienio pyragą, tai Kanada tu 
n jį turėti 95-tą. Liko tik 5 
metai ligi jos pilno šimtmečio 
1967 metais, ir jau koncenl 
ruojamos visos pastangos ir 
planuojamos įvairios galimy 
bės sąryšy su Kanados simti 
nio meto šventimu. Ir vislik 
Kanados gimtadienis 95 me 
tams sukakus, kas išpuola lie 
pos m. 1 d., bus atžymėtas 
specialiomis šios Dominijos 
pienos ceremonijomis kartu 
ir Ottawoj ir visoj valstybėj 
ir kiekvienoj bendruomenėj, 
didelėj ar mažoj. Tas viskas 
vyks liepos m. 2 d. nes liepos 
m. 1-ji diena pripuola sekinu 
dienį.

Daruguma Europos vals'y 
bių matuoja savo amžių šiml 
mečiais; daugelis iš Azijos u 
vidurinių Rytų tautų matuoja 
tūkstančiais. Kanada palygina 
mai tarpe tautų yra jaunute, 
su visomis jaunystės žymėmis 
ir neprityrimu.

jų pavardes ir adresus, rašė 
skundus jr grasinimus „per 
spektyvoje atiskaityti“... Jau 
nūs Barvainius sakavo ir de 
moralizavo tokia žiauri kaiku
rių gydytojų elgsena. Ir tai ne 
vienintelis faktas.

Tiktai pogrindžio spauda, 
kai efektingiau pradėjo rody 
tis, pogrindžio spaustuvėse lei 
džiama, ypač VLIKo ofico 
zas „Nepriklausoma Lietuva“, 
gerai suonentavo visus, kas 
bolševikų ir vokiečių okupaci 
jų metu buvo pasimetę ir n > 
klįydę nuo Lietuvos savaran 
kiškumo kelio. Barvainienė, 
kaip šiandien, prisiminė ,,.Nc 
priklausomos Lietuvos ‘ veda 
mąjį, kuriame buvo pasakyta 
„Rusas ar vokietis — vienos 
vertės Lietuvos okupantas Ku 
sas ir vokietis, kol jie verž'asi 
į Lietuvą kaip impenausiai, 
kolonistai, abu lygiai yia mū 
sų, lietuvių, priešai. Nieku 
jiems nepadėkime. Visur ir 
visada turėkime prieš akis sa 
vo, lietuvių ir Lietuvos reika 
lūs, savo tikslus būti laisvais 
ir nepriklausomais ir visomis 
jėgomis to siekime! Lietuvis 
niekam nevergaus! Lietuva 
bus laisva! Vardan tos Lietu 
vos!“

Barvainienė atsminė ir poz 
mą iš „Pogrindžio Kunlap 
lio“:
Trys birbynės — vienas tonas. 
Čia Berlynas, ten Maskva. . . 
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva. . .

Barvainienė šiam posmui 
buvo ir gaidą pritaikiusi ii daž 
nai niūniuodavo, o su Tomu 
sutartine ir stipriau užtrauada

—iSte.-

Kreivėnas lankosi pas Gružių. „Kryžių“ iliustracija dail. Stp. Makarevičiaus.

Mes vadiname savo gimta 
dienį Dominion Diena, nes ta' 
buvo liepos m. 1 d. 18b7 m. 
kada taip vadinamas British 
North American įstatymas bu 
vo priimtas Anglijos Pailanmn 
to, ir kada įvairios provincios 
pagal esamą British Not th 
American įstatymą apsi'ungė į 
„Dominion — nuo jūrų ligi 
jūrų“.

Jungtinės Amerikos Valsty 
bės gimė revoliucijos kebu at 
siskirdamos nuo E^itų Karu 
nos, Kanada gimė evoliucijos 
būdu. Pabaigoje 19 šimtine 
čio buvo keletas mažų sukiL 
mų vakarinėje Kanadoje, ka 

da kolonistai pajuto savyje na 
cionalizmo antplūdį ir stvėrėsi 
kurti tautą. Bet bendrai paė 
mus tai augimas buvo tvarkin 
gas.

pietuose 19 šimtmety augo 
milžinas asmeny Jungtinių 
Amerikos Valstybių, kas vei 
tė ir Kanadą judėti link vien 
tiso valstybingumo. Nors ir 

vo. . . Buvo pasipriešinimo ir 
kovos noro.

Dabar antroji sovietinė oku 
pacija visą Lietuvos gyveni 
mą gulė sunkiu akmeniu. Kai 
„Tiesa“ vis daugiau džiaugėsi 
nepaprastai pagerėjusiu gyve 
nimu ir vis didesniu nutolimu 
nuo buržuazinių laikų ir bur 
žuazinių atgyvenų, gyvenimai 
darėsi vis sunkesnis ir sun! es 
nis. Okupacijos našta augo 
kaip kalnas prieš pelę. Tero 
ras darėsį vis žiauresnis. Me 
las nustelbė tiesos ir objekty 
vumo supratimą. Trėmimai į 
Sibirą siaubu kabėjo ant Lie 
tuvos. Iš Sibiro ėjo vis bakes 
nės žinios. Ten dešimtys tūks 
tančių lietuvių didino masinius 
tremtinių kapus. Tai ne 1863 
metų trėmimai, kai keliolika 
kaimų buvo ištuštinti ir apgy 
vendinti atvežtais sentikiais. 
Ne. Dabar dešimtys tūkslan 
čių išvežti, dešimtys tūkstan 
čių badu išmarinti, sušaldyti 
už poliarinio rato. Siaubas vieš 
patauja visame krašte. . .

O partizanai! Jie desperatiŠ 
kai, bet neatlaidžiai kovoja už 
tautos idealą — atgauti tautai 
laisvę ir savarankiškuma. Oku 
pantas žiaurus. Jis nesiskaito 
su priemonėmis. Paleckio iš 
Maskvos atvežtoji „Stalino sau 
lė" stribais užtvindė visą kraš 
tą. Okupantas dėjo visas n., 
stangas suardyti tautos mora 
lę: išardyti šeimas, „razlo 
žit“ lietuviškus kolektyvus, 
dezorientuoti visa lietuvių gy 
venimą. „Razložil“ — (mo.a 
liškai išardyti) Lietuvi s gyve 
nimą buvo pagrindinis rus • 
okupantų tikslas, kad galerų

tolimas Londonas, bet jis pnpa 
žino faktą, kad amerikonai sa 
vo staigiais judesiais slinko > 
vakarines teritorijas ir grėsė pa 
imti žemes, kurios vis dar ne 
šiojo britų vaidą.

Įvairios provincijos, nors 
ir ne visai palankios apsivieni 
jimo idėjai, jungėsi prie Kana 
dos Ikonfederacijos vadovau 

iant gabiam John A. Macao 
nald’ui. Pažadas pastatyti ge 
ležinkelį (Canadian Pacific) 
nuo vieno kranto ligi kito pri 
jungė Britų Kolumbiją prie vi 
sų kitų. Newfoundland ir Prin 
ce Edward Island neįėjo į pir 
mąją grupę, bet kurios pro", ir 
cijos Nova Scotia, New Brun 
wick, Ontario ir Quebec suda 
rė federalinę vyriausybę ir ta.p 
suformavo Kanados Domisi 
ją 1867 m. liepos m. 1 d. Du 
rys buvo paliktos atdaros ir ki 
toms provincijoms prisijungti 
prie jų.

Ir tikrai jos prisijungė, nors 
Newfoundland tik po aštuo 

valdyti su mažiausiu pasipric 
šinimu. Tas sutrikdė ir Baivai 
nių gyvenimą, ypač kai J Sibi 
rą ar kurią kitą „plačiosios lė 
vynės“ pasvielę buvo išvežti 
Barvainio tėvai. Ir Baivainiai 
tikrai atsidūrė prie „sudužti 
sios geldos“...

Praėjo MalenJcoVo „a-osiū 
gio” laikai; jau baigėsi n „ko 
lektyvinė“ Chruščiovo - Bulga 
nino - Molotovo diktatūra, be 
liko tiktai „dvynių“ — Luiiic 
čiovo su Bulganmu, ir į bta 
lino sostą jau kopė Stalino 
„potiešnik'as” Chruščiovas,— 
bet gyvenimas nesitaisė. M 
nriklausomybės laikų atsnigo 
baigėsi, o ką nors nauja įsigy u 
nebuvo jokių galimybių. To 
dėl Barvainio palikti pinigai 
Viktorijai buvo labai piavar 
tūs. Ir Viktorija ėmė vxs aiš 
kiau galvoti, kad būtų tui būt 
geriausia visai šeimai sueiti į 
vienybę.

„Mes pakrikę. . . Tomas ir 
aš. Atvirai sakant — abu. Ku 
ris iš mūsų kaltesnis, kao gal. 
pasakyti. . . Toks gyveninius... 
Bet ar ne metas būtų gerai vic 
ką pergalvoti, kai gyvenimas 
taip sunkus? Ar negrįžti į nor 
malius santykius, žmonėms, 
žengentiems per 40?“ — gal 
vojo Barvainienė.

Prabėgo ir žiema Šanu, 
žvarbi ir nemaloni. Barvaime 
nės kambarys buvo šaltas ir ne 
jaukus. Vaikai skundėsi ir šai 
Čiu ir nepakankamu maistu. P<; 
vasarį Nijolė pabaigė dešimta 
metę. Ir prieš Barvainienę 
sistojo klausimas: kas daryti 
su mergaite?

Tuo tarpu Maskva išsigan 

niasdešimt metų pakeitė savo 
nuomonę ir prisijungė lik 1949 
metais. Manitoba tapo kome 
deracijos provincija 187d me 
tais; metais vėliau susifori.ia 
vo britų Kolumbija ir tapo 
taip pat Dominijos provincija. 
1873 m. Prince Edwiagd Is 
land prisijungė. 1905 metois 
prerijų provincijos Saskačeva 
nas ir Alberta prisidėjo.

Pirmoji Dominijos diena 
1867 m. visoje Kanadoje, ku 
da pabūklai griaudė kaip ka 
rališki saliutai dvidešimt vie 
no šūvio, prie jų prisidėjo šū 
viai iš Halifakso, Frederic 
tion, Montrealio, Kingslono. 
Toronto, ir visi kiti naujosios 
federacijos centrai. Varpai 
skambėjo iš miestų rotušių ir 
bažnyčių varpinių. Minios rin 
kosi parkuose, turgaviečių 
aikštėse ir kitur išklausyti ka 
ralienės Viktorijos karališkos 
pioklamaciįos, kuri naująją fe 
deraciją pašaukė į oficialų at 
darymą. Kariuomenės paraaai

Nukelta į 6-tą psl.

do mokyklų paruošiamos in 
teligentijos kadrų, ir sugalvo 
jo priemonę, kuri tą s.ovę su 
laikytų: visi baigusieji vidur 
nes mokyklas turi pereiti pui 
fabrikus arba per kolūkius. Ka 
dangi tas turi tęstis dvejus me
tus, tai per tą laiką dabs abi 
turientų savaime nubyra: vie 
ni prisitaiko įmonėse ar kul 
chozuose, kiti pamiršta moks 
lūs, treti aptingsta mokslui, 
jau pripratę gyventi savai an 
kiškai, ketvirti sukuria šeimas 
ir ta abiturientų srove nepa 
siekia augštųjų mokyklų ir lie 
ka nepasiekusi augštqj,o moks 
lo. Valdžiai atkrinta rūpesčiai 
augstosiomis makyklomis, ai 
krinta susirūpinimas augštojo 
mokslo „darbo rezervais” ir 
atkrinta rūpesčiai kovoti su 
tais augštojo mokslo žmonė 
mis, kurie yra reiklūs gyveni 
mo standartui.

Kadangi Palangoje fabrikų 
nebėra, tai Nijolę reikia arba 
siųsti į Klaipėdą, arba atiduo 
ti į kolūkį.

„Aš prilipau liepto galą“— 
galvojo Barvainienė. „Kas da 
ryti su Nijole”?

— Kaip, dulkele, manai, 
kur tau būtų geriau dubti — 
kolūkyje ar fabrike? — klau 
sė ji Nijolę, nors pati ne kar 
tą jau buvo kalbėjusi tuo rei 
kalu.

— Nežinau, mamyt. . . Gal 
geriau fabrike. . . Gal Klaipė 
doje su tėčiu! galėčiau gyven 
ti. . . Lengviau būtų. . . Tėtis 
man apie tai kalbė’o. . .

— Gal. . — abejojo Bar
Vainienė. — Gal. ..

Bus daugiau.
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Jaunimo
kokį kiekvienų metų pavasari 
ruošia op. sol. E. Kardelienė 
su savo mokiniais, ir šiemet 
sudarė tūlą ne eilinę atrakciją 
Montrealio lietuviams, kurie 
birž. 23 d. atsilankė į AV sa 
lę. Vis dėlto tokio būrio muz; 
kinio jaunimo išėjimas į see 
na nėra eilinis įvykis.

Koncertą pradėjo Agnė Pas 
kevčienė, pagiedojusi Rossir.i 
Avė Maria. Po to sekė jau 
nių pasirodymas, kuris papras 
tai pradedamas nuo jau liausiu 
ir palaipsniui pereina prie (tau 
giau ir daugiau pažengusių, ku 
rie jau yra žymiai prasilavinę.

Beveik visi jie ne tik skam 
bina, bet ir dainuoja, patys 
sau akomponuodami. Mokyto 
ja paaiškino, kad liaudies dai 
nas, paimtas iš brolių Juškų 
rinkinių, kiekvienam mokiniui 
individualiai parinktas, ji har 
monizuoja, pritaikydama jų 
muzikiniam pasiruošimui, su 
gebėjimui ii pajėgumui. Gali 
ma buvo pastebėti, kad jau da 
bar matyti, kad ne visi moki 
niai turi vienokią balsinę me 
džiagą, nes vieni davė ir balsą 
ir išraišką kai kiti mažai buvo 
girdimi. Bendrai gi, visų dai 
navimas įdomus ir net ispūdin 
gas, ypač kad buvo mokinių, 
kurie yra mokęsi tiktai po ke
lis mėnesius, tuo tarpu skambi 
no ir dainavo labai gražiai.

Pradedant pačiais jauniau 
siais, pirmų metų, pirmu įsė 
jo V. Jaunius, paskambino J. 
S. Bacho Menuetą ir padaina 
vo Liaudies dainą Ei, strazde 
Ii.

Vaupšaitė Linda paskambi 
no F. Gruberio Tyliąją naktį 
ir padainavo O kai aš.

A. Barauskas paskambino 
J. Thompsono Staccato ir pa 
dainavo Lietuvos šalelėj.

Vaupšaitė Viviana paskam 
bino gabalą Tohmpsono ir pa 
dainavo Tas žvirblelis nabagė 
lis.

G. Bulota paskambino W. 
A. Mocarto Tenrjo di vase ir 
padainavo Mano tėvelis.

A. Bijūnas paskambino W 
A. Mozarto Menuetą ir padai 
navo Kakaryku.

R. Bulota paskambino F. 
Khulau Sonatiną ir padainavo 
populiarią dainą Tris dienas, 
tris naktis.

V. Ambrozaitytė skambino

koncertas,
J. Thompsono du etiudus ii pa 
dainavo Ei, ąžuole.

L. Bijūnaitė paskambino 
M. Clementi Sonatiną ir padui 
navo Užritino Akmenėlį.

Brolis ir sesuo Bijūnai pa 
skambino R. Sshumano Lai 
mingas ūkininkas.

Ir pirmąją koncerto dalį už 
baigė A. Paškevičienė, pagie 
dojusi Liaudies dainą Pas mo> 
tinėlę ir J. Gruodžio Šarką.

Apie pirmos dalies daiyvias 
galima pasakyti, kad jie skir 
tingo pasiruošimo: vieni per 
mažai dar mokėsi, kiti gi jau 
gerokai pažengę, kaip Lilija 
ir Algirdas Bijūnai, ypač Lili 
ja, kuri ypač subtiliai padai 
navo, o skambinime jie abu 
jau yra padarę gerą pažangą. 
Abu broliai Bulotos taip pat 
Dadarė gerą įspūdį; jie abu tu 
ri gerus balsus ir gražiai daina 
vo. Kiti šios dalies dalyviai 
dar permažai mokėsi, bet visi 
savo uždavinį atliko įtikina 
mai.

Po pertraukos, antrąją kon 
certo dalį pradėjo taip pat A. 
Paškevičienė, angliškai pagie 
dojusi B. Britten Ėriukai miš 
ke ir vokiškai H. Wolf Be 
scheidene Liebe.

A. Ališauskas puikiai pa 
skambino F. Kuhlau Sonatiną 
ir padainavo Už jūrelių. Ali 
šausko per metus padarytas di 
delis šuolis pirmyn.

L. Blauzdžiūnaitė paskam 
bino F. Kuhlau Rondo ir pa 
dainavo Naktį marios liūliavo.

S. Kuncevičiūtė paskambi 
no F. Kuhlau Sonatiną u pa 
dainavo Žalioj lankelėj.

D. Blauzdžiūnaitė paskam 
bino F. Kuhlau Sonatiną n di 
dėlių, skambiu balsu ir gera 
dikcija padainavo Dukrelę au 
gino.

Abi sesutės Blauzdžiunaitės’ 
Dalia ir Linda, keturiom ran 
kom paskambino R. Wagne 
no Vestuvių maršą iš op. 
Lohengrinas. Pasakytina, kad 
abi sesutės Blauzdžiunaitės. 
palyginus su praėjusiais me 
tais, yra padariusios žymią pa 
žangą. Abi turi gerus balsus, 
ypač Dalia, kuri gerai jaučia, 
ką dainuoja.

Po jų dueto sekė muzikaliai 
jautri Dalia Barteškaifė gerai 
paskambinusi nelengvą inter 
pretuoti W. A. Mozarto I da
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KULTŪRLVE^KKOJVIKA
DIDELIS KULTŪRINIS FAKTAS
Menininkai remia

Atkreipiamas dėmesys į lak 
tą, kad lietuviai dailininkai nuo 
širdžių atsidėjimu remia lietu 
viškąją spaudą.

„Nepriklausomai Lietuvai“ 
prireikus keisti spausdinimo 
mašinas, lietuviai Idailininkai 
atsiliepė nuoširdžia parama. 
Jie „Nepriklausomos Lieti- 
vos“ Mašinų Fondo reikalams 
paukojo meno kūrinių, kurie 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojams, rėmėjams ir be 
ndrai lietuviškosios spaudos 

lį iš 10-tos Sonatos ir labai sim 
patingu bei gražaus tembro bai
su padainavo J. Tallat-Kelpšos 
Nepūsk, vėjeli. Atrodo, kad 
iš D. Barteškaitės gali išaugti 
gera, dainininkė solistė.

iN. Jauniūtė, daugiausia te 
chniškai pažengusi ir jau leng 
vai skambinanti, išpildė F. J. 
Haydno 6-tos sonatos I dalį. 
Lengva jos technika, pasieku 
si jau žymaus laipsnio, rodo, 
kad Jauniūtė turi labai gerų 
muzikinių sugebėjimų bei duo 
menų būti pianiste.

Koncertą užbaigė solistė Ag 
nė Poškevičienė efektinga Ros 
eini arija iš op. Sevilijos kirpė 
jas. Mokytoja, įteikdama jai 
pažymėjimą, ją įvertino kaip 
labai muzikalią, darbščią, la 
bai sugebančią ir labai mylin 
čią muziką. Lyriškai kolaratū 
rinis jos balsas yra lengvas. So 
listė visus dalykus išpildė ge 
ru stiliaus jautimu, gera dik 
cija ir žymia technika nei ge 
ru mokėjimu dainuoti, kas ro 
do, kad ji bus pajėgi savanų, 
kiškai dirbti ir koncertuoti, 
kaip gerai muzikaliai prasila 
vinusi. Solistei akomponavo 
M. Siegrist.

Koncertas buvo įvadus ii 
įdomus. Ypač malonu, kau 
matyti, jog iš šio jaunimo gali 
išaugti žymios muzikinės jė 
gos.

Kai, pasak mokytojos, da 
kartiniai laikai be muzikos ne 
įsivaizduojami, nes kiekviena 
m:e žihgsnyje tenka susidur 
Ii su muzika, tai ir ne specia 
listui muzikui reikia būti muzi 
kaliai pasiruošusiam, ir todėl 
jaunimo muzikinis pasiruoši 

mas turi didelę ir rimtą prUu 
mę, nes modernus žmogus tu 
ri sąmoningai orientuotis mu 
zikos pasaulyje.

Labai malonu, kad mokyto 
jos ir muzik’nio jaunimo darba 
pagerbė savo atsilankymu 
Kompozitorius T. B. Maricai 
tis, SJ, pianistas K. Smirgevi 
čius su Ponia, AV Klebonas 
T. J. Borevičius, T. K. Pečkys 
ir kiti mūsų miesto kultui inin 
kai. Kor.

lietuviškąją spaudą.
čiuliams atiteks loterijos bū 
du.

Meno kūrinių aukojo šie 
dailininkai: J. Akstinas, R. Bu 
kauskas, Dagys, Č. JanušLevi 
čius, J. Norkus, V. Remeika, 
A. Šepetys, A. Tamošaitienė, 
A. Tamošaitis, T. Vai rus, R. 
Viesulas, A. Vazalinskas, H. 
Žmuidzinienė. Laukiama dai 
daugiau, nes yra pasižadeji 
mų, o ir šiaip kai kas iš dail' 
ninku staigmenos būdu atsiun 
čia savo kūrinių.

Šie dailininkai yra atsiuntę: 
tapybos, grafikos, mozaikos, 
skulptūros kūrinių, o uaii. 
Anastazija Tamošaitiene prie
tapybos kūrinio yra dar pri 
dėjusi meniškai išaustą mote 
riai - mergaitei tautinį drabu 
žį, kokį tiktai galima mems 
kiaušį, jos pačios išaustų Me 
no Studijoje.

Šis rinkinys yra augšiai ver 
tingas. Jame yra dalykų, kurie 
buvo premijuoti, ir kiti kuri 
niai, specialai šiam rinkiniui su 
kurti. Meno kūrinių vertę la 
bai sunku nustatyti, nors galų 
gale visi jie įvertinami pinigo 
verte, tačiau šis rinkinys yru 
neabejotinai augštos vertės, 
brangus.

Dabar jau pradedam, pla 
tinti tai Meno loterijai vykdyti 
biletai. NL bus dėkinga v.sie 
ms, kas ją parems.

LIETUVIAI TARPTAini 
NĖJĘ KERAMIKOS 

PARODOJE
Birželio 14 d. į Čekoslova 

kiją išvyko šeši Lietuvoj daili 
ninkai - keramikai. Pranoje 
atdarytoje tarptautinėje kerą 
mikos darbų parodoje deko 
ratyvines vazas, lėkštes, kerą 
mines skulptūras ir kitus dar 
bus eksponavo ir lietuviai kerą 
mikai — Mikėnas ir ki. E.

KNYGŲ LENTYNA 
PADIDINTA

Vytauto Sauliaus išleistas 
š. m. „Knygų Lentynos“ nr. 
1 žymiai padidintas, 32 psi. 
(buvo 24) ir didesnio forma 
to (212x272 mm, o anksčiau 
buvo tik 200x250 mm).

Iš šio leidinio sužinome, 
kad šiemet per pirmus 3 mė 
nesiūs išleista laisvajame pa 
šaulyje 47 knygos ir brošiūros 
lietuvių kalba, o pr. metais per 
tą pat laiką pasirodė tiktai 23. 
Paminėta Lietuvos bibliografi 
nės periodikos 40 metų sukak 
tis.
* Vilniuje pasirodė Jankaus 
ko romanas „Viduryje d de 
lio lauko“. Knygoje pasakoja 
ma apie praėjusio karo bai 
sumus, be to, pasak Viln.aaus 
radijo — apie „nacionalistų 
nusikalstamus da>bus“ ir si.

lai Vilnius dunkso tarp kalnų 
plačiai. Čia matome Dailės 

muzėjų ir kairėje Šv. Kazimre 
ro bažnyčią, kurią Lietuvos 
okupantas, vykdydamas lietu 
vių nutautinimą ir nureligmini 
mą, uždarė, kaip tą darė ir 
Rusijos caras, okupavęs Lie 
tuvą per 130 metų. Vilniaus 
bažnyčiose anksčiau skamoe 

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algirdas Gustaitis, ALGIS dalis: Kova su gaidžiu. Kr.y 

TRAKYS IR TAKSIUKAS gut ė mažiesiems patiko, spau 
ŠLEIVYS. Nutikimai Lietu da atsiliepė gerai. Dabar lei 
vos kaime. II dalis: Užpuola dykla išleido II nuotykių dalį, 
bitės. Dail. Vytautas Stasiūnai Užpuola bitės. Ryškios, pa 
tis. Didelio formato, geiame prastos, mažiesiems supranta 
popieriuje, spalvotas leidinys, mos iliustracijos, trumpas, vaiz 
Išleido „Lietuvių Dienos ‘ dus tekstas, įdomus, gyvas nuo 
4364 Sunset Blvd., Hollywo tykių pavaizdavimas ir paša 
od 29, Calif. 1962. $2. kojimas, patrauks kiekviena

A. Gustaičio ir V. Stasiu prie vadinamų „komikų“ pn 
naičio pastangomis gaminami pratusį mažąjį skaitytoją. Kny 
pirmieji spalvoti filmukai - kar gutė jam parodys šiek tiek lie 
tūnai mažiesiems, jau rodyti tuviško kaimo, o tėvams buc 
JAV ir Kanados lietuviams, progos ją papildyti, papasako 
Tų filmukų - kartūnų tekstą jant apie gražiąsias Lietuvos 
su dalimi piešinių prieš porą sodybas.
metų „Lietuvių Dienų“ kny Mūsų mažiesiems trūkstant 
gų leidykla išleido gražiu di lietuviškų skaitymų, autorius, 
delio formato leidiniu Algis dailininkas ir leidėjas daro gra 
Trakys ir taksiukas Šleivys, I žų darbą tą spragą pildydami.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

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

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

Spring Valley, Ill,, USA.

davo galingi vargonai, Vilnių 
je augo ir brendo didieji mu 
zikai — Moniuška, Čiuilionis, 

Kipras Petrauskas, Jokūbas 
Cheifecas ir kt. Oklpanlas iš 
ardė jų lizdus ir pats įsivieš 
patauja vis didėjančiu smurtu 

ir nesiskaitymu su tiesa bei 
lietuvių tautos teisėmis būti lie 
tuvais.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
33.

• FAUSTAS, MEFISTOFELIS, 
ŽALTVYKSLĖ

dainuoja pakaitomis
Ml Į sapnų ir burtų sritį 
ųį’ į Mes įkėlėme jau koją.
"'|| Tarp niūklių kalnų ir gojų 

~ Veski mus, kad atsiskleistų
Nykūs plotai nematyti. 
Pažiūrėki, ar ne keista? 
Medžiai lankstosi kaip smilgos 
Ir kažkur tolyn vis bėga, 
O uolynų nosys ilgos 
Tįsta, knarkia lyg pro miegą. 
Savo loviu akmeningu 
Upeliukas vos tašk^na.

i Ką girdžiu aš? Giesmę seną?
* Meilės tolimą dejonę?

O gal tai prisiminimas 
Praeities dienų laimingų, 
Atdūsis ar gal svajonė 
Apie prarastą rytojų? >
Tarsi amžių padavimas 
Aidas viską atkartoja. 
Ū-hū-hū — pelėda ūkia.
Iš šiltų lizdų ištrūkę, 
Lekia pempė, kėkštas, gandras. 
Krūmais plumpsi salamandros — 
Storapilvės, ilgakojės.
Iš uolų, griovų smėlėtų 
Lenda šaknys ir šakojas 
Rangos, raitos kaip gyvatės, 
Kad apnarpliot mus galėtų, — 
Tūkstančiais gyvų polipų 
Raizgosi, augštyn vis lipa, 

Ir kelevis jas pamatęs, 
Krūptelia... Laukinės pelės, 
Įvairių spalvų ir dydžio, 
Skuodžia amanom tolydžio, 

: O ugninių musių spiečiai
Sumišai į orą kelias
Ir tamsioj padangėj šviečia.

/ Bet sakyk, ar mes žingsniuojam, 
J Ar tik vietoj stoviniuojam?
J Viskas tartum susimaišė,

Medžiai vaipos lyg pakvaišę, 
Upės meta savo vagą, 
Lyg laužai žaltvykslės dega...

MEFISTOFELIS
Še tau skverną! Kopk į kalną.
Pažiūrėk į šitą šoną — 
Ir regėsi kaip ant delno 
Skaisčiai žėrintį Mamona.

FAUSTAS
Virš padūmavusios lomos 
Keista rausva šviesa matyti: 
Gilyn ji sunkiasi ir plyti 
Lig pat bedugnės glūdumos; 
Čia ją užbloškia rūkas pilkas, 
Čia vėl ji tvyla miglo’e 
Ir tyvuliuoja tartum šilkas 
Ir driekias blizgančia gija; 
Čia alma kaip sidabro sriautas, 
Dauboj vingiuojąs! lin)smai, 
Čia po tamsiais kalnyno skliautais 
Be ženklo dingsta vėl ūmai. 
Štai skrieja kibirkštys liepsnotos 
Lyg aukso smilčių sūkurys, 
O ten antai — gūbrys uolotas, 
Lig pat viršaus ugnim žėrįs!

MEFISTOFELIS
Mamona pasistengė šventės proga 
Iliuminuot amus ir stogą.
Gerai, kad atvykai tu. Aš jaučiu: 
^Prasideda pats antplūdis svečių!

FAUSTAS

Sparnais galingais plaka viesulai, 
Nuo kojų verčia, eit neduoda. . .

MEFISTOFELIS
Į kalno grobus kibti privalai,
Nes nudardėsi į kiaurimę Juodą.

Siūruoja šniokščia giria visa.
Užgulė ją tamsa.
Išgirdę audros artėjančios gandą, 
Apuokai nubudinti skrenda, 
O vėtra taršo medžius it krūmus; 
Gaudžia miško skliautuotas rūmas, 
Nuo uragano sverdi stulpai 
Ir lyg dūžtančio laivo stiebai 
Braškėdami lūžta... Girdi, 
Kaip žalių milžinų kamienai tvirti

Su griausmu viens ant kito griūva, 
Kaip akmens ir kerplėšos verčias į krūvą 
Ir kūlvartom lekia su vėjais išvien 
Pačion prarajos gelmėn?
Sakytum griūtys drebina orą,
Ir kur tik klausai,
Visur aidi balsai
Siautulingo raganų choro.

RAGANŲ CHORAS
Bus linksma Brokene šiandieną!
Rugiai — žali, gelsva ražiena...
Ten Urianas laukia mus.
Per kalnus, klonius, per liūnus
Pulku mes traukiam išdidžiai,
Ir smirda laumės ir ožiai.

BALSAS
O Bauba, žiežula senoji, 
Viena ant kiaulės atrisnoja!

CHORAS
Ištįso raganų vora. . .
Tokios nematė dar pasaulis!
Bet Bauba — kelrodė gera,
Nors joja ant deglosios kiaules.

BALSAS
O tu iš kur?

BALSAS
Nuo llzeušteino.

Apuoko gūžton neseniai
Aš pažvelgiau. . . Trauk jį velniai!

BALSAS
Palauki. Taip nieks neišeina. . .

Kur tu veržiesi?
BALSAS

Man baugu!
Bijau pikčiurnos tos nagu!

RAGANŲ CHORAS
Ramiau! Nors kelias ir ne koks, — 
Badytis šakėmis ne laikas;
Ko gero, motina ir vaikas 
Toj kamšaty drauge nusprogs.

RAGANIAI 
pusė choro

Mes, vyrai, šliaužiam kaip vėžliai.
O moterys, kai tik pajuto 
Šėtono kvapą, tuoj sukruto 
Ir veržias priekin įžūliai.

Kita pusė choro
Tegu lapn®ja sau bėgom 
Ar kabalduoja apžargom! 
Berods, netrūksta čia vikruolių, 
Kurie pralenks jas vienu šuoliu.

BALSAS 
viišuj

Mes — jau pačioj kalnų kaubrej, 
O jūs dar ten, paežerėj?

BALSAS 
apačioj

Visu būriu į viršų žeriam!
Mes išsimaudėm taip švariai, 
Jog nevaisingos pasidarėm. . .

ABU CHORAI
Naktis gūdi, naktis tamsi.
Mėnulis dingo debesy.
Pliskėjimas lyg meteoras, 

jPadangę skrodžia laumių choras.
Bu* daugiau.
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MONTfREAL
Mirtis sovietiniame pragare

Iš H. Tautvaišienės Tautų ka pinynas Sibiro Tundroje.

WINDSOR, Ont
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
lietuviams rūbu vajaus apyskaita

buvo suruoštas Windsore ge 
gūžės mėn. 15 dieną. Kalbėto 
ju buvo pakviestas VI. Mingė 
la iš Detroito, knygos kun. 
Milukas autorius, meninę pro 
gramos dalj išpildė Windsoro 
mergaičių tautinių šokių grupė 
ir mokyklinio amžiaus vaikai, 
padainuodami bei padeklamuo 
darni. Kun. Kaleckis atlaikė 
mišias už gyvas ir mirusias 
motinas ir pasakė tai dienai pri 
taikytą pamokslą.

Suorganizuota tautinių šo 
kių grupė p. ButaviČienės rū 
pėsčiu, mokytojos — Giediė 
Šileikaitė, Jūratė Šeputaiu, 
akordeonistas — Vytas Mar 
čiukaitis. Šie Detroito jaunuo 
liai negailėdami savo brangaus 
laiko, važinėjo po keletą kartų 
į savaitę mokyti savo kaimynų 
windsorieciu, už tai jiems ten 
ka nuoširdus ačū. Mūsų šok. 
jos be motinos dienos minėj! 
mo, pasirodė tarptautiniame 
All Nations koncerte, kur jos 
buvo pripažintos griaustomis 

įvairiausius aprangos gabalus, 
vyniodami juos kitą ant kito. 
Taip apvyniodavome ir kojas, 
kad nenušaltų.

Greit išsibaigė anksčiau pa 
rūpintos kuio atsargos. Reikė 
jo jieškoti už kelių kilometru, 
net kitose salose.

Pilstančios vandenį vanda 
ns nešėjas vėjas aptaškydavo 
apšarvuodamas jas ledo šar 
vais. Vandeniui vežti indas už 
šaldavo. Ledą reikėjo nulirp 
dyti.

Kelios brigados, rr.aišyd; 
mos sniegą su vandeniu, šiuo 
mišiniu „tinkavo“ kontoros, Ii 
goninės ir viršininkų pastatus 
nuo vėjo. Dirbančiųjų bara 
kams apšildyti neskyrė nei lai 
ko, nei žmonių, o po darbo

Nukelia į 6-ta psl.

šokėjomis. Dabar ruošiasi F re 
edom Festivaliui, kuris įvyks 
liepos 1 — 2 dienomis tarp 
Windsoro ir Detroito miestų.

ATGAIVINTA „TRADIT1O 
NAL ECHOS” PROGRAMA

Per šį pusvalandį buvo pa 
minėta žiauriojo birželio įvy 
kiai. Transliacija buvo skiria 
visoms trims Pabaltijo tauto 
ms, apibūdinant tuos žiaurius 
trėmimus, kankinimus, duo 
dant visų trijų tautų himnus, 
maldas bei giesmes. Minėii 
mas pradėtas Lietuvos himnu 
ir užbaigtas lietuviška daina 
už tai ypač mes lietuviai tari 
me parašyti šiltus padėkos laiš 
kus ponui J. Jeanette ir vai 
diškoms radijo stotims Wind 
sore, Toronte, Ottawoje, Mon 
trealyje ir kitur. Traditional 
Echos programos laikas dabar 
yra sekmadieniais 10 vai. 30 
min. EST, Standart rytiniu 
laiku.

Windsoro lietuvių kolonijo 
je šis minėjimas buvo atliktas 
tik bažnyčioje, kur kun. V. 
Kaleckis aukojo šv. mišias už 
nukankintus ir išvežtus ir pa 
sakė tai progai pritaikytą pa 
mokslą.

Birželio 24 d. Windjoio b- 
nės Apylinkės Valdyba suruo 
šė pikniką - gegužinę. E. B.

vo įtaisyti palei visas sienas, o 
siaurame laisvame tarp narų 
patalpos tarpe buvo pastatyta 
pusiau perpjauta geležinė 'li
tinė, mūsų vadinama „oaraba 
nu“, atstojanti krosnį ir viryi. 
lą maistui gaminti. Menką sa 
vo mania sukabinėjome prie 
lubų, virš savo galvų, nes ki 
tos vietos nebuvo. Susitelkęs 
po narais sniegas išsilaikė Vi 
są žiemą. Apie patogumus jš 
vietes) čia nebuvo kalbos, i < 
kiam bolševikų administrate 
nu su žmonomis elgesiui nėia 
nei mažiausio paleisinim >. imCi 
į viską įpratę rusai sakydavo- 
„Ne gyvename, bet merdime ’ 
(Ne živiom, a proziebajam). 
Ir nėra pakankamų žodžių »o 
vietų valdžiai ir komunistų 
partijai pasmerkti.

Grįžę iš darbo, šiame plytų 
pastate jautėme baltųjų lentų 
kvapą, ir vėjas čia nesiveržė 
per sienas. Vaikai buvo susi 
gūžę ant narų, ir mums atro 
dė, kad esame išsigelbėję nuo 
sušalimo.

Anksčiau atvykusieji, stip 
resni už mus suomiai, buvo iš 
sikasę sau gyvenamas patai 
pas (jurtas) augštesnio kranto 
smėlyje.

Tundrą apdengė suledėjęs 
sniegas, ir darbus reikėjo vyk 
dyti kitokiomis priemonėmis.

ŽMONES SUKINKĖ j 
NEKAUSTYTAS ROGES.

Kad jos geriau slįstų, ant pa 
važų pylėme vandenį, kad ap 
šaltų ledu. Roges, priki autai 
kuro, iš tundros vilko prie ro 
gių šonų ir jų priekyje

įkinkytos moterys
ir keli vyrai. Žmonės slinko ak 
linai aptūlotais veidais, tik ap 
ledėjtįsios akys buvo matomos 
Galvą supą skudurai nuo kvė 
pavimo sušaldavo į ragą, tuo 
būdu apsaugodami veidą nuo 
žiaurių vėju. Aprangai sūnau 
dūdavome viską, ką tik tureda 
vome: pagalves, antklode;,

8.
Rugsėjo mėnesiui įpusėjus, 

kartą, pakilę iš gilaus ir t iv. m 
po miego, pamalėme, kad mus 
dengia storas sniego sluogs 
nis; pajutome šaltį, kaip ledą. 
Pro lentų plyšius vėjas nepap 
rasta jėga varė sniegą j musų 
patalpas. Nelauktai prašinėjo

didieji šiaurės šalčiai.
Motinos, instinktyviai su 

griebusios mažuosius vaikus, 
bėgo į barakus, bet jie buv< 
taip prigrūsti žmoių, kad ne 
buvo vietos. Raudonoji vėlia 
va su kūjo ir pjautuvo ženk 
lais dar nebuvo pakilusi. Tad 
žmonės stumdėsi vietoje, sinti 
tesi bei juosėsi įvairiais skai 
malais ir, kam pasisekė užkais 
ti vandenį, gėrė jį godžiai, ven 
giant pavydžių žvilgsnių.

Kiti leidomės į statomą piy 
tų pastatą, kurio dalis buvo 
jau su lubomis. Statybos dar 
bą pabaigę, įregėme narus, ga 
vome geležines statines - kros 
nis šildymui. Barakas buvo su 
skirstytas į keletą atskirų pa 
talpų.

Į kambarį, kuriame pralei 
aome šią baisiąją mums pirmą 
J 4

lai lietuviams patarnauja, ku 
rie nori savo giminėms pasiųs 
ti medžiagų Lietuvon. Lietu 
viams jis daro didelę nuoiai 
dą, nes jis visada su gera šir 
dimi prisimena Lietuvą ir jos 
žmones. Apie jo biznį žiūrė 
kite skelbime „N. L-je“. G.

„LITO“ REIKALAI
„Lito“ apyvarta tebėra la 

bai gyva, paskolų pareikaia 
vimas didelis. Malonu konsta 
luoti, kad daugelis paskolas 
užsisako prieš pusę melų ir 
daugiau. Tatai labai p dengv, 
na banko reikalų planavimą ii 
geresnį narių aptarnavimą pa 
skolomis.

Mokyklinio jaunimo verba 
vimas į „Lito“ narius yra bend 
ras mūsų visų — tėvų, tnoky 

„Lito“ tarnautojų rei 
kalas. Jau yra daug šeinių, ku 
rių visi — suaugę ir vaikai — 
turi atidarę °avo 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 Kitame 
banke santaupų knygutę, o 
jau visa kita atliks pats „Li 
tas“.

Norintieji didesnių paskolų, 
ypač nekilnojamo t irto (mo; 
gage), prašomi paduoti pareis 
kimus bent 2—3 mėnesius iš 
anksto. Priešingu atvciu nevi 
sada „Litas* gali tokius. pasKo 
ių pareiškimus patenkinti.
SKAUČIŲ-TŲ DĖMESIUI

Vasaros stovykla įvyks lie 
pos 21—29 dd. Mokestis 13 
dol. kiž 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 
munauską, telef. PO 9-0413.

nepa tojų ir

Buvo pasiųsta 61 siuntinys 
pi 20 svarų dėvėtų rūbų. Per 
siuntimo išlaidos — $288.75. 
Pašto išlaidoms padengti au 
kojo 20 asmenų, viso — $119, 
Montrealio Seimelio įnašas $ 
$169.75. Rūbų aukojo — 68 
asmenys. Tiesiogiai šeimos pa 
siuntė 7 siuntinius ir padengė 
laidas.

Širdingas ačiū visiems prisi 
dėjusiems prie šio iražaus uai 
bo ir sėkmingo vajaus. Ypatin 
gai tenka padėkoti J. Kęsgailie 
nei, kuri savo rankomis sukilo 
jo ir išsiuntė per tūkstatį • va 
nrų drabužių, taipgi ir Kitiems 
vajaus talkininkams.

KLB Liet. Seimelio 
Prezidiumas.

iP. S. Prie rūbų vajaus pi 
sidėjo ir per klaidą liko
minėti ankstesniuose praneši 
muose šie asmenys: p. Bub 
liauskienė aukojo rūbų, B. Že 
mgulytė — 4.50 dol. n T. Rut 
kauskas vajaus pradžioje pri 
žadėj onemokamai išvalyti va 
jui suaukotus rūbus, kurie bū 
tų reikalingi valymo (dry cle 
aning). Reikia pasakyti, kad 
suaukoti rūbai su mažomis iš 
imtimis buvo švarūs ar jau iš 
valyti, tačiau teko pasinaudo 
ti šia P. Rutkausko paslauga.

Vajaus talkininkų vardu
I. Mališka.

SVEČIAI IŠ CLEVELAND©,
Pas Oną ir Mykolą Šulmist 

rus viešėjusi sesuo Venckienė 
išvyko atgal j Kalitorniją. Da 
bartiniu metu pas pp. Šulmist 
rus vieši Marija ir Jonas Via 
ra, Šulmistrų kaimynai iš Lie 
tuvos, gyveną Clevelande. M. 
J. Vidrai yra dideli spaudos 
bičiuliai ir skaito Kanados ir 
JAV spaudą, seka Lietuvos 
okupantų žiaurius darbus. G.

KUR PIRKTI 
MEDŽIAGAS?

Teko susitikti su labai sim 
natingu ponu Ch. Kautmanu, 
kurį dar pažinojau Kaune, kai 
po Litex’o vedėją. Tai senas 
ir geras lietuvių bičiulis. Jis 
puikiai kalba lietuviškai ir mie

Arktikos žiemą, 
sugrūdo 21 suaugusį (4 vyras 
ir 17 moterų) ir 9 vaikus nuc 
3 iki 14 m. amžiaus, iš viso 
30 žmonių. Mes vieni kiliems 
buvome atsitiktini ir svetimi, 
buvę įvarios padėties žmonės- 
Lietuvos valstybės tarnauto 
jai, mokytojai, darbininkai, 
amatininkai ir ūkinikai. Kiek 
vienam teko po 150 cn ilgio 
ir 50 cm pločio vieta are narų. 
Iš šių duomenų galima apakai 
eilioti patalpos dydį — ji g« 
Įėjo būti apylikriniai 6x4 m 
(6 m ilgio ir 4 m. pločio)). Gu 
Įėjome apsirengę, žmogus prie 
žmogaus. Pajudėti negalėdavo 
me, nepalietę kitas kito, o apsi 
rengdami pataikydavome ran 
komis kitam į veidą. Nara bu

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys 

įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

UN 1-6687

PORTRAIT

VESI UVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA į

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 
282 St. Catherine East 

(kampas Sanguinet) 
antras augštas

ME7-6727 j

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

I 117 — 6th Avenue, LACHINE. |

į A. NORKELIŪNAS |
g Commissioner of the Superior Court of Montreal
$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

I
. . V i S Ų RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) $
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312U. $

K

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.
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| Dr. Roman Pniewski |
(Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. K 
3537 PARK A ve, Montreal. Tel. VI 5-7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. K

BELLAZZI-LAMY, INC |
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 3

'i {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reniai. X
3 Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. 3
X «

M. MAČIUKAS I
VYRIŠKŲ IR i 

M O T E R I Š K Ų R Ū B Ų |

SIUVĖJAS f
AUGŠTOS KOKYBĖS | 

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS A

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

I
 SIUNTINIAI LIETUVON

per
Kaufman’s Woollens &Textiles

3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

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

kostiumams ir suknelėms. 1

Turime didžiulį pasirihkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių., 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.;

Priimame užsakymus i

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. ; 
CH. KAUFMANAS ;

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune gedėjas.

£
S
š

9

i

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608
LATVIŠKA ĮMONĖ 

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

I Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

t

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALT) C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kalitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
i SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS J 

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884. |
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MXWWPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

ATLETIKOJE SEKASI

Port Arthur ir Fort William, Ont.

Paskutinę savaitę, sporto ka 
ralienė — lengvoji atletika— 
buvo dosni Lietuvos atsto 
vams gražiom pasekmėm, uc 
abejo, reikia išskirti A. Vaup 
šo šuolį į tolį — 7,8t m! T ė 
jau pasaulinė klasė. Bet gie* 
čiausiai nebus pripažinta Lie 
tuvos rekordu, nes LenKijos 
sostinės stadione, pūtė stipru * 
vėjas. Nėra kalbos, kad A. 
Vaupšą matysime liepos men. 
Amerikoje, tarpvalstybinėse 
rungtynėse tarp SS-gos u 
JAV. Kiti nauji rekordai at 
siekti dešimtkovėje: J. Mozū 
ra surinko 6.520 taškų, Alek 
siūnas nubėgo 3 km su kliūtim 
per 8 min. 47,6 sek., o 
nauskas 10 km baigė lygiai 
ptr 30 min.

Tuo tarpu, SS-gos stale te 
niso meisterė keturiolikametė 
Laima Balaišytė, sudarytame 
geriausių Europos žaidėjų są 
rašė, įtraukta yra kaip deš ni 
ta „senojo kontinento“ žaic.e 
ja. Tai jau didelis littuvades 
laimėjimas, nes pav. rusas Avė 
rinas yra tik penkioliktoj vic 
toj.

R. TAMULIS — 
BOKSO ČEMPIONAS

Gegužės 27 d. Kijeve Sovie 
tų S-gos bokso čempionais pa 
skelbti ir aukso medalius Kko 
vojo 10 sportininkų, jų ta^pe 
lietuvis Ričardas Tamulis, be 
to, Lietuvą atstovavęs, bet ne 
lietuvis, sovietinės armijos na 
rys—D. Pozniakas. Dar 195 
m. Maskvoje du lietuviai bu 
vo paskelbti čempionais, fai 
boksininkai: pussunkiasvoris 
Romualdas Murauskas ir sun 
kiasvoris Algirdas Sočikas 
Šio, dabar trenerio, mokiniu 
yra R. Tamulis. Sovietu S- 

WINNIPEG, Man.
SIDABRINĖS VEDYBINĖS SUKAKTUVĖS

Birželio 2 d. Lietuvių Klu 
be Manitoboje, 240 Manitoba 
Ave. įvyko Kosto ir Emilijos 
Pranevičių sidabrinių vedyb; 
nių sukaktuvių paminėjimas, 
kurį jiems suruošė artimesnie
ji draugai ii draugės.

Minėjimo komitetą sudarė: 
M. V. Daubarai, VI. P. Stepo 
navičiai, M. V. Zavadskai, M. 
M. Vidrikai, P. O. Gudžiūną' 
M. Šarauskas ir kit.

6 vai. vakare prisirinko pil 
nutėlė Letuvių Klubo saic. 
„Jaunuosius“ prie įėjimo pasi 
tiko rengimo komitetas ir sve 
čiai.

Pagerbtuves atidarė vienas 
iš rengimo organizatorių, V. 
Daubaras. Kleb. kun. J. Bei 
tašius apibūdina Kostą ir Emi 
liją Pranevičius kaipo pavyz

čiams linkime laiminga* 
....... . ti auksinių sukaktuviu.Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
I Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5. Ont.
Tel. OI ce WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

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

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

330 Bay Street, 
c 0000000066080**00080*

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. 0„ Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vilnas nemokamas, nes reikalas

tautinis ir patriotini.

gos čempionu R. Tamulis ta 
po jau trečią kartą. Jis jau tu 
ri ir Europos čempiono antra 
me pusvidutiniame svoiyje ti 
tūlą. Tamulio mokytojas — 
Šocikas jau kelis kartus yra bu 
vęs ir sovietų ir Europos am 
pionu. Šių metų pirmenybėse 
Kijeve iš viso dalyvavo trvs 
lietuviai ir vienas rusas, alsto 
vavęs Lietuvą. Latviai iinali 
nėse varžybose turėjo devyr is 
boksininkus ir jų vienas pate 
ko čempionų tarpą. F..

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos futbolo pirme 

nybėse Klaipėdoje, vietos Gra 
nitas prie 6,5 tūkst. žiūrovu, 
nugalėjo Kauno Atletą 2 .v. 
(Lietuvos futbolo lygoje šie 

met gražiai reiškiasi Alytaus 
Dainava, stovėdama lentelėje 
aštuntoje vietoje iš 24 koman 
dų.

— Liepos mėn. 4 d. Vilnių 
je numatytos futbolo rungty 
nės su rumunais.

— Latvijos moderniosios 
penkiakovės pirmenybėse pir 
mą vietą laimėjo Lietuvos meis 
teris S. Šaparnis, o K. Dobi 
las užėmė penktą vielą

IŠ VISUR
— Amerikiečių hegemonija 

tapo palaužta ir šuolyje su 
kartim: naują pasaulii rekor 
dą atsiekė suomis P. Nilruia, 
iššokdamas 4,94 m.

— Futbolo rungtynių p*, 
sėkmės: Danija — Norvegi 
ja 6:1, V. Vokietija New Yor 
ke įveikė Amerikos vokiečiu 
lygos rinktinę 7:2, Italija — 
Malta 1 :0.

— M. Talis pasitraukė is 
Šachmatų turnyro.

dingus lietuvius ir giliai tikin 
čią šeimą.

Po jo, taria žodį VI. Stepo 
navičius, svečias iš Toronto V. 
Gumauskas, K. Pranevičiaus 
brolis Povilas. Dar sveikinamo 
žodį taria KLB-nės Winnipe 
go Apyl. v-bos p-kas agr. J. 
Zalinauskas, o po jo kalba Pra 
nevičių dūkia Lidija. (Nors tė 
vėliai ir iš senosios kartos at 
eivių, bet ji gražiai kalba lie 
tuviškai), Klubo v-bos p-kas 
J. Demereckas, o Jurgis Ja 
nuška prajuokina minėjimo da 
lyvius.

Galiausiai žodį taria jubiha 
tas K. Pranevičius, padėkoja 
visiems už gražų iškilmingą 
banketą ir už gražias dovanas.

Po kalbų tęsėsi vaišės, pa 
šnekesiai, ir skambėjo lietuvi j 
kos dainos. K. ir E. Prane vi

smauK
Kstr.

KANADOS 65-TAS GIM. . .
Atkelta iš 3-čio pusi, 

švitėjo didesniuose miestuose 
kaip Halifakse, Toronte, Que 
bece, Montrealy. Valerui 
tėjant, viešieji pastatai juvo 
iliuminuoti. Ottawoje prie par 
lamento kalnelio Parlamento 
rūmai buvo plačiai ir iškilmių 
gai apšviesti. Jie stovėjo pueš 
tamsias padanges daug žadan 
čiai. O keda šutėme įva.na 
spalvis fejerverkas įaiž.e dan 
gų. Taip prasidėjo tauta. C.S.

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 moigičius — 7%.

Paskolos miities ir invalidumo atveju apdraus.os.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Stankūno ir Masiulio 
lietuvių prekybos bendrovė 

jau ketvirti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntime į 
Lietuvą ir kitus kraštus reikalu be priekaištų ir be jokiu ne 
susipratimų.

Tie, kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, 
kad viskas bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, be jokių pa 
keitimų. Be to, jie žino, kad ši Bendrovė kostiumams rne 
džiagos atkarpas siunčia ne po 3% ir ne po 3 ir trečdalį 
jardų, bet po 3% jardų, kad tikrai išeitų geras drabužis, 
kokius mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžią 
gas, kurios pasirenkamos pagal kainoraščius, ir blandai ti 
nius siuntinius, viską vyrams, viską moterims, vaikams ir 
visokius namų apyvokos daiktus. O kaip pavyzdį, Štai, ga 
lėtumėm nurodyti šitokį savo STANDARTINĮ GRYNOS 
VILNOS MEDŽIAGŲ SIUNTINĮ:
3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir tvirtos anglis 
kos vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos 
trumams, kiekviena po 3% jardų, Boston serge, Worsted 
ar Barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spaivos su 

įaustais įrašais ar su fabriko antspaudais 
„Ali Wool Made in England“.

Siuntinio svoris 16 svarų. KAINA $ 76.00, Įskaitant 
visus pasiuntimo mokesčius.

Toks pat siuntinys ir už tą pačią kainą gali būti L 
kitaip sutvarkytas. Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės me 
džiagos kostiumams, bet 3 atkarpos vilnonės medžiagos 
šiltiems žieminiams paltams, arba 2 atkarpos paltams ir 
1 atkarpa kostiumui, arba 1 atkarpa paltui ir 2 atkarpos 
kostiumams pageidaujamų spalvų.

Arba STANDARTINIS SIUNTINYS, kurio medžią 
gos yra pastiprintos nedideliu procentu medvilnines piie 
maišos. Pavyzdžiui, 10 atkarpų tokios medžiagos kostiu 
mams, po 3% jardų kiekviena, jūs galite pasiųsti už 
$ 126.00, ir tokiame siuntinyje bus dar 20 jardų pamušalo. 
O šitaip juk iš karto galima aprengti pusę kaimo! Tokios 
medžiagos ypač tinka kasdien nešioti.

Standartinių siuntinių turime net keliasdešimt. Taip 
pat gerosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas 
Šilkas suknelėms, šilkinės ir vilnonės skarelės, nailoninės 
kojinės, batai, lovų užtiesalai, akordeonai, siuvamosios 
mašiaos,’ šveicariški laikrodžiai. Rašykite ir prašykite kai 
noraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pa 
sirinktąsias medžiagas ar kitokius dalykus mūsų Bendro 
vės licenzijos, pokavimo, draudimo ir pasiuntimo mokes 
čiai yra ypač žemi — tik 6 doleriai vienam siuntiniui. Siun 
Čiant standartinius siuntinius, visus su pasiuntimu susiju 
sius mokesčius apmoka pati Bendrove. Atsakomybę už 
siuntinių pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siunti 
mai draudžiami.

Dėl to nelaukite rudens — apsirengti ir pavaigyti rei 
kia ir dabar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi 
jau šiandien! Rašykite mums vis tuo pačiu niekad nesi 
keitusiu ir nesikeičiančiu adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY

108A, WHITECHAPEL RD. LONDON, E. 1.
GREAT BRITAIN.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
JUDDZEVIČIENĖ NETEKO MOTINYSTĖS 

TEISIŲ...
Valstybinis komunistų gangsterizmas Lietuvoje

„Tiesa“ (124 nr.) j raneše 
apie šių dienų Lietuvai būūin 
gą teismo nuosprendį. Panevc 
žio teismas paskelbė nuospren 
dį, kuriuo adventistams pr 
klausiusiai Kazimierai Įuodzc 
vičienei atimtos motinystes tei 
sės. Esą, ji nedirbusi naudm 
go visuomenei darbo ir žalo 
jusi savo vaikus. ,

MOKSLINĖ KONFERENC1
JA RASEINIUOSE

Birželio mėn. Raseiniuose 
buvo sukviesta Lietuvos Moko 
lų akademijos lietuvių k. ir Ii 
teratūros instituto mokslinė 
konferencija „Literatūra ir 
dabartis“. Šioje konfeiencijo 
je padaryti pranešimai liūdi 
ja apie raseiniškių „pasitari 
mų” pobūdį. Konferencija iš 
virto į ateistinio pobūdžio mi 
tingą. Visa eilė kaibėioju 
džiaugėsi Ragausko mintimis. 
Teatre reikia pastatyti „Aito 
rių šešėlyje“, tik, gird*, at.tin 
karnai knygos vietas pakeitus...

* Aleksis Rannit išvyko į Sto 
ckholmą dalyvauti Pen Club 
kongrese. Vėliau jisai Vale 
universiteto bibliotekos re.ka 
Tais ilgesnį laiką praleis liet 
sinkyje, Suomijoje.

SENIAUSIA MOTERIS — 
IŠ GELGAUDIŠKIO

Fed. Vokietijoje, Wanne- 
-Eickel vietovėje gyvnanti EI 
la Rentel’ienė gegužės mėn.
paminėjo 110 m. amžiaus su 
kaktį. Ji laikoma seniausia Vo 
kietijos gyventoja ir viena se 
niausiu visoje Europoje. Ren 
tel’ienė yra gimusi 1852 m. 
Lietuvoje, Gelgaudiškyje. Dai 
ir dabar ji tvirta fiziniu ir dva 
siniu požiūriais, gyvai domisi 
visu aplinkos gyvenimu. E.
M Krokuvoje, Lenkijoje, bir 
želio pradžioje buvo suieng 
ta Čiurlionio paveikslų ir re 
produkcijų paroda. Kiokuvcs 
spauda ta proga paskelbė 
straipsnį apie „Čiurlionį Ktu 
kuvoje“, lietuvio muziko ir 
dailininko gyvenimą ir kury 
bą.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

MŪSŲ LIETUVIŠKOJI
Balandžio 29 d. renkant Ka 

nados Lietuvių Krašto Fary 
bą, susirinko didokas skaičius 
lietuvių su savo šeimomis. Bal 
savimą vedė p. Krikščiūno^., 
Paragauskas, ir Ramonas. Bai 
savo 29 žmonės. Balsavimas 
vyko pp. Bružų bute. Po bal 
savimo p. Bružienė vaišino ka 
vute ir užkandžiais. Buvo at 
likta tautinė pareiga a kartu 
gražiai praleistas laikas.

Motinos Dienos minėjimą? 
buvo gegužes 5 d. Nors ir ne 
didelis skaičius susirinko lietu 
vių, bet minėjimas praėjo ga 
na gražiai. Parengimui daug 
dirbo V. Jakubauskas, Giinbu 
tis, p. Kajutienė, Simonaitie 
nė, Krikščiūnienė.

Visos motinos buvo papuoš 
tos gėlėmis.

Bendruomenės posėdis
Gegužės mėn. 9 d. buvo fa

nes posėdis. Posėdyje buvo ap 
tarti svarbūs bendruomenei 
reikalai ir numatyti ateities pla 
nai.

Jau šiais mlais net 18 tau 
tiečių užsimokėjo solidarumo 
mokestį. Prašome ir k.lus tau 
tiečius neatsilikti ir susimokė 
tii

Į mūsų apylinkę iš Toronto

ARTISTAMS DUODA 
PAŽYMĖJIMUS

Artistams, menininkams Lie 
tuvoje išdalintos knygutės su 
užrašu „Atestacijos, artisto pa 
žymėjimai“. Jie įteikti 60-čiai 
(Lietuvos solistų - vokalistų, 
16 baleto artistų, 80 parouo 
mojo žanro artistų, beveik 50 
instrumentalistų, keliems sim 
foninio orkestro dirigentams, 
lektoriams muzikologams, iš 
viso per 200 žmonių. Tokia ar 
tistų atestacija būsianti daro 
ma kas 3 metai. E.

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ 
istoriniame etnografiniame mu 
zėjuje atidaryta pirmoji mits 
to dailininkų darbų paroda. 
Eksponuota daugiau kaij 80 
darbų. Parodyti ir seniausio 
miesto dailininko Gervazo 
Bagdonavičiaus kūriniai.

SIMPOZIUMAS 
TRAKUOSE

Trakuose nuo gegužės 28 
iki birželio 7 d. vyko Lietu 
vos, Latvijos, Estijos, Lenin 
grado ir Kijevo mokslininkų 
vasaros seminaras (simpoziu 
mas), skirtas apsvarstyti nau 
juosius pasiekimus taikant šiuo 
laikinius teorinius metodus kie 
tojo kūno, atomo bei moleku 
lės fizikoje. Seminarą atidarė 
Mokslų akademijos Fizikos ir 
matematikos instituto dircKtu 
rius prof. A. Jucys. Seminaro 
dalyviai surengė išvykas į Vii 
nių ir Kauną.

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

Skaityk Nepriklaus. Lietuvą.

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

Iš Kanados:
Siunčiame nncfn Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir UI U IJclolll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S, 

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KAL0ZA

GYVENIMO MOZAIKA
atsikėlė V. Semaška ir F. Or 
vydas, kurie perėmė iš p. Kaii 
bato radio ir TV. taisym . 
įmonę. P. Kalibatas daugiau 
prižiūri prekybą ir dėsto ejck 
tronikos kursuose. Linkime 
jiems ir eoliau plėsti savo puo 
nę, o savo tautiečius pasmau 
doti jų patarnavimu. Prekyba 
ii dirbtuvė yra 615 Memorial 
A Di-45011.

Tautos Fondui aukojo:
Po $5: E. Jasevičiūtė. A 

Kazlauskas, J. Prisas; po 4>.»; 
L. Radzevičius; po $2: B Ka 
libatas. J. Erslovas, V. Bru 
žas; po $1 50: B. Raulickas. 
$1 : V. Balčytis, V. Stukonis, 
B. Giedraitis, S. Gimbutis, F. 
Ramonas, Zigmantas, J. Kri 
kščiūnas. V. Jakubauskas; po 
50 et. nežinomas, E. Kuolai 
tis. Aukas rinko J. Ersiovas. 
Iš viso suaukota $34.50.

Lietuvių moterų subuvimas 
įvyko birželio 20 d. Susninko 
nemažas skaičius moterų, ku 
rios aptarė moterų veiklos pa 
sireiškimą apylinkėj. Nutarta 
tokie subuvimai ruošti kartą ’ 
mėnesį. Po aptarimo ponios 
buvo vaišinamos kavute.

Subuvimo pasėkoj yra lie 
pos 1 d. gegužinė J. Mitalo 
ūkyje. L. R.

MIRTIS SOVIETINIME. ..
Atkelta iš 5-to puslapio.

neturėjome jėgų. z
Samanuotojai su kabliais 

rankose plėšė sušalusias sama 
nas ir krovė jas į kūgius. Dau 
gelis atplukdytų sielų įšalo 
upėje. Rąstus teko laužtuvais 
iš ledo išlaužti ir rąstu bėgiais 
tempti j salą. „Vziali, vzian, 
silno, silno, op!) — visą laiką 
skambėjo šiaurės vėjo nešami 
šauksmai.

Statydami pastatą mokyk 
lai, pradėjome suprasti, Ką bol 
ševikų spauda dažnai skelba 
vo, kad „ir čia, toli šiaurėje 
petys į petį, su neapsakomu 
entuziazmu statomas naujas ir 
gražus gyvenimas laimingam 
tarybų žmogui...“ Laikiašc.uo 
se būdavo rašoma ir pasakoja 
ma, kad darbą atlieka emu 
ziaslingasis komunistų jauni 
mas, o mūsų moterų - vergių, 
darbo niekas neminėjo.

Gavome žinių, o vėliau 
susitikdavome su suomėmis ir 
lietuvėmis iš Janos upės dei 
tos. Iš jų patyrėme apie nepa 
prastai žiaurų ir nežmonišką 
jų likimą. Atėjo žinių iš toliau, 
iš pagarsėjusio Komsomolsko, 
iš Verchojansko, nuo Vorku 
tos. Vėliau, man esant

Vilniaus persiunčiamajame 
kalėjime, mačiau kalinamųjų

mases, 
vežamas Volgos - Don' Kana 
lui kasti. Dar vėliau gavome 
laišką iš Akmolinsko plėšimi 
nių žemių, kur taip pat dirbo 
mūsų moterys ir vaikai su to 
kiti pat „pakilimu“, kaip mes.

Bus daugiau.
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PUSĖS MILIONO DOLERIŲ

NIAGARA FALLS, Ont.
VILNIEČIŲ JONINĖMS PRAĖJUS Be knygos nėra kultūros

balansas pasiekė Hamiltono 
kredito kooperatyvo „Talka" 
šių metų gegužės mėn. pabai 
goję. Vasario mėnesio įvyku 
Siame visuotiniame mcoinamc 
bankelio susirinkime v.-ldcmų 
jų organų buvo pareikštas no 
ras šiais metais balansą pasiek 
ti ligi augščiau minėtos urnos. 
Nepraėjus nei pusei metų, uk- 
las atsiektas. Tai dide.is įvy 
kis bankelio gyvenime, i as ro 
d<>, nueito kelio pirmojo .ta 
po užbaigimą.

Antrasis etapas — pasiekti 
vieno miliono dolerių balansą, 
kas yra pilnai įmanoma, imat i 
dėmesin hamiltoniečių lodomą 
didelį pasitikėjimą bankeliu. 
Operuojant pusės milionų do 
lerių kapitalu, yra pagrindas 
daryti didesnius užsimojimus 
ir greičiau patenkinti bankelio 
narių paskolų pareikalavimus. 
Žinoma, bankelio valdyba ne 
galvoja, kad po to, balansas 
nekils. Dar daug, ir gana aaug 
lietuvių pinigų guli angliskuo 
se bankuose, be naudos lietu 
viškumui ir su mažesne nauda 
jų savininkams, gaunant ma 
žesnius procentus. Kaip praei 
lis rodo, laikas dirba bankelio 
naudai. Tikime, kad bankelio 
dešimtmetį už 4 metų švęsime 
su daugiau kaip miliono dole 
rių balansu. . ,

Š. m. birželio mėn. 8 die 
nos valdomųjų organų potė 
dyje buvo konstatuotas dide 
lis pagyvėjimas paskolų parei 
kalavime; vien gegužės mene 
sį apyvarta pasiekė opie 96 
tūkst. dolerių. Paskolų isduo 
ta apie 80 tūkst. dolerių. Pir 
mą kartą bankelis, laike tiijų 
paskutinių metų, pajuto pini 
gų neužtenkamumą tenkinti 
paskolas. Todėl, bankelis /isa 
da sveikina naujus narius su m 
dėliais, kuriais galima pagelbė 
ti paskolų reikalingiems na 
riams. Gtegužės mėn. pabai 
goj bankelis turėjo 618 narių; 
depozitorių — 109 ir skolinin 
kų — 254. Nors vis dar Čc 
kių opeiacijų įvedimas neduo 
da bankeliui pelno, bet ’'ra di 
delis patarnavimas ir patogu 
mas nariams. Visi tie 109 de 
positoriai kaip tik ir naauojasi 
čekių patarnavimu, kuris yra 
patogus ir parankus. Turint 
galvoj, kad bankelio pagrindi 
nis tikslas — pagelbėti na 
riams — Čekių operacijos, ne 
duodančios bankeliui pelno — 
yra pilnai pateisintinos.

Esant didesnei apyvartai ir 
numatant pelno padidėjimu 
Valdyba paskyrė 100 dol. Šeš 
tadieninei mokyklai metų už 
baigimo proga, jos egzistenci 
jai palengvinti, Štai ir yra 
konkretus lietuviško kapitalo 
sukaupimo ir jo panaudojimo 
lietuviškiems reikalams pavyz 
dys.

Gegužės mėn. balansas r.> 
do, kad lietuviai bankelyje lai 
ko per 430 tūkstančių Šerais ir 
per 51 tūkstantį dolerių depo 
šitais. Garantijos fonde yra 
per 10 tūkstančių tjolenų even 
tualiems nuostoliams paueng 
ti, kurių per 7 veikimo mt tu.; 
dar nėra buvę. Asmeninių ir 
įndirg.ičinių paskolų jjš viso 
yra išduotas per 456 tukstan 
čių doierių. Tai yra didelė pa

NOTARAS ...............
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos m. 1 d. 
perkelia į naujas patalpas — 

TURNER BUILDING

galba lietuviams ir yra realo 
nu matyli, kad lietuviškais pi 
nigais pagelbstimi lietuviai.

Bankelio augimas stato va 
Idybai į r tarnautojams jvai 
nu naujų reikalavimų. Banke 
lio vedėjas vos spėja tvarkyti 
bendrus reikalus, o dabariin > 
nenuolatinis tarnautojas pri 
verstas dirbti dažniau ir, airi 
do, artinasi laikas kada turės 
būti samdomas ir nuolatinis 
antras tarnautojas. Darbo atli 
kimo rimtumas stato reiKaiavj 
mus turėti tinkamas ir darbe 
sąlygas. Valdyba priėjo išva 
dos, kad dabartinės bankelio 
patalpos nebetiko bankelio rei 
kalams ir todėl, nuo lienos 
mėn. 2 dienos pasamdė nauj.; 
patalpas, kuriomis naudosis is 
imtinai bankelis (buv. palalpo 
mis buvo naudojamasi pusiau 
su notaro A. Liūdžians jstai 
ga). Naujosios pataglpos yra 
visai netoli buvusių ir yra, taip 
pat, pačiame miesto centre t. 
y. 21 Main Street East., ,,'I ur 
nėr“ building, kamarys 207, 
antrame augšte; galima nuolat 
naudotis elevatorium; naujas 
telefonas yra JA 8-0511.

Su dideliu pasitikėjimu ban 
kelis žiūri į ateitį, remiamas na 
miltoniečių.

E. Sudikas
..Talkos“ V-bos P-kas.

Daugelis iš mūsų gal lur’ 
me gražių , Rūtos” ansamblio 
plokštelių, kurias, nuobodžiais 
vakarais, prisimindami dainuo 
jančią Lietuvą prieš 2 J me 
tų, mielai pasiklausome. Ta. 
primena mūsų Tėvynę, mast' 
praleistas gražiausias dienas, 
saulėtoje Lietuvos gamtoje, 
giažiose salėse, gražiose šven

(suite 203)
21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie palys: 

Įstaigos: JA 7-557ii;
namų — FU 3-892o. . . .

HAMILTONO LN NAUJŲ 
NARIŲ SĄRAŠAS, NR. 37

Malonu pasidžiaugti, kad, 
artėjant naujų LN statybai, 
tautiečiai jautriau reaguoja ir 
vis didesnėm jėgom ateina į 
talką šiam dideliam lietuvi* 
kam darbui. Nuo bal. 25 d iki 
birž. 23 d. įstojo 21 naujas 
narys, įnešdamį $2300, ir iš 
esamų narių papildomai gau 
ta $3800. Iš viso per du me 
nešiu gauta $6100. Per tą pa 
tį laiką 3 išstojusiems nariams 
grąžinta $400.

Nauji nariai:
Po $200: J. Žaliaduonis, To 

ronto ir X iš Hamiltono. Po$ 
100: Aid. Eismonaitė, V. Ka 
maitytė, G. Repšiene, . vlb. 
Repšys, J. Tolys, VI. J-isine 
vičius, O. Mikutaitienė, K. Va 
siliauskaitė, D. Jonaitė, Jer. 
Valaitis, Dr. O. Valaitienė, C. 
Kukalytė, Ant. Muliolis, M. 
Garkūnienė ir X; iš kitų vie 
tovių: Ben. Stonkus, Deihi, 
Ont., Pr. Masiulionis, Buffa 
lo, N. Y., VI. Miceika. Sime 
oe, Ont. ir M. Žirlys, Roches 
ter, N. Y.

Papilldomai įnešę:
Po $300: J. Bulionis (100) 

ir J. Klypas (200); Po $200: 
M. Tuinyla (100) ir L. Tuiny 
lienė (100) abu iš Simcoe, 
Ont.

Po $ 100: Ant. Liaukus 
(100), J. Kamaitis (100), Vi. 
Saulis (100), J. Andriukaitis 
(100), St. Normantas (2U0), 
Į. Rudaitis (100), Ant. Jusys 
(100), Ant. Petraška (100), 
Ev. Apanavičius (100) ir S. 
Apanavičius (100) ir Sun. Ka 
džiulis (100).

Paskolos šėrams:
Pr. Ročys (100) $500, Br. 

Milašius (100) $1200 ii $100 
įnešė J. Šimaitis Dianos Ged 
minaitės vardu.

Visiems šiems geriesiems 
tautiečiams nuoširdžiausiai dė 
kojame!

Maloniai prašome visus lie 
tuvius nelaukti su savo įnašais 
naujų LN statybos pradžios, 
bet prisidėti nedelsiant.

m::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::
vai. po pietų, vieloj planuoto 
ankstyvesnio išvykimo. Bet 
tas laikinis atidėjimas nenumu 
šė skautėms ūpo ir visas tun 
tas susirinko pp. Panavų ūky 
je, netoli Hamiltono. Įvykdziu 
sios savo dienos programą (te 
ko net girdėti išsireiškimų, kad 
diena per trumpa buvo) skau 
tės užkando ir sulaukusios tė 
veliu ir mamyčių, išsirikiavo 
prie vėliavos kandidačių įžo 
džiui. Birutės draugovės dvy 
lika kandidačių gavo geltonuo 
sius kaklaryšius, naujas iUle 
les ir po gyvą rūtelę. Tik gai 
la, kai tėveliai buvo paprašy 
ti užmegzti gerąjį mazgelį, tai, 
pasirodo, nevisi tėveliai buvo 
atvykę į tą didingą jų meigai 
tems dieną. Ar tėveliai nepa 
galvoja, kad jų dukrelėms šir 
deles suspaudžia, kai šalia st > 
vinčiai skautukei tėvelis užri 
ša mazgelį, o jos nei tėvelio, 
nei mamytės tuo metu nėra 
Tenka išgirsti, kad kai kada 
jaunimo vadovai yra Kaltina 
mi per mažai darbo su jau 
nimu įdedant, bet prisiminki 
me. kad lietuviško jaunulio 
auklėjimas prasideda lietuvis 
koje šeimoje. Ir tėvų pareiga 
yra tą lietuviškąją ugnelę puo 
selėti. Daugiau dėmesio lietu 
viškąjai jaunimo veiklai s.reip 
darni, tėveliai netik palengvins 
vadovų darbą, bet ir moraliai 
paskatins jaunimą tam darbui 
savo širdis atiduoti. Ar 'au 
taip sunku porą valandų pa 
aukoti savo vaikų idealų pa 
skatinimui?

Po iškilmingosios dalies, aiš 
ku, buvo uždegtas laužas ir po 
šlaitus 'suskambo lietuviškoji 
daina. Buvo smagu, kai. ne 
vien skautai, bet ir svečiai bu 
vo pakviesti po dainelę išvesti. 
Saulei už horizonto nuriedė 
jus, visi, supynę rankas, iškylą 
baigė tradicine „Ateina .ok 
tis“.

Smagi buvo diena skau 
tems, smagi buvo ir svečiams, 
skaučių kvietimą neat.netusie 
ms ir pas jas apsilankiusiems, 
oūtų buvusi smagi dienu ir tie 
ms, kurie ir neatsilankė. Gal 
sekantį kartą juos su jaunimu 
matysime.

Manau, Kad skaučių vardu 
galiu padėkoti jų vadovėms už 
darbą, taip pat pp. Panavams 
už leidimą pasinaudoti graž.o 
sios gamtos kampeliu ir v;sie 
ms svečiams už jų atilankymą.

(a)
BANKAS „TALKA“ 

PERSIKĖLĖ
į naujas patalpas. Žiūrėkite 
šiame pat puslapyje Talkom 
skelbimą.

AUKOS LOTERIJAI
Hamiltoniečiai pp. Steponą 

vičiai, rudenį rengiamo skau 
tams remti dr-jos vakaro lo 
terijai, paaukojo dvi gražias pi 
nigines. Pp. Steponavičiams 
nuoširdžiausias ačiū ir laukia 
me daugiau tokių tautiečių, su 
taupančių daug brangaus la.KG 
rengėjams. Įteikiant savo fan 
tus iš anksto. Fantus priima 
skautai ir skautams remti dr- 
jos v-bos nariai.

Iš anksto visiems ačiū.

tėse. Kur mūsų puikūs chorai, 
linksmindavo mus, po sunkiu 
darbo dienų. Tai buvo laisvo 
j e Lietuvoje, kur visas kra” 
tas buvo viena šeima, vienas 
gražus, niekada nesibaigiantis 
choras. Ne tik savaitgal.ais, 
bet neretai ir paprastą darbo 
dieną, atlikęs sunkų darbą jau 
nimas, suokiant lakštingalai 
užmiegančiam beržynėly j, liuli 
kdavo puikia lietuvišką damą. 
Dabar, mums gyvenant ,,lvis 
tų“ gadynėje, lietuviškas cho 
ras yra retenybė.

Biržęlio 23 d., turėjom pui 
kią progą sugrįžti į musų pui 
kią dainuojančią Lietuvą, is 
girsti augšto lygio lietuviško 
choro, taip artimas širdžiai, 
taip senai girdėtas melodijas. 
Tai Vilniaus krašto lietuvų 
tradicines Joninės St. Cathan 
ne, Ont. Šimtus mylių kelionę 
atlikusiam, mūsų mielam „Rū 
tos“ ansambliui, reiškiame; 
nuoširdžiausią lietuvišką ačiū, 
už taip puikią ir artimą sielai 
nrogramą. Mums gerai žinant 
Jūsų |.tiieka,mo darbo saJy 
gas, esant šiam sumalenaieju 
šiam kontinente, prisipažįsta 
me: gėda mums prieš Jus, dėl 
mūsų atžagareiviškumo. Tu 
rint vieną retą progą praleisti 
laiką (lietuviškoje aphnkumo 
je, skambant: „Vilniaus kalne 
liai, sveikina ten mus. . .”, atsi 
randa individų, kurie dėl kaž 
kokių priežasčių, išvedė ,.ad 
ministracijos liniją“ tarp mūsų 
kolonijų.

Tą pačią dieną įteiktos pi 
niginės premijos geriausių ra 
šinių autoriams apie Vilnių. 
Įdomu, kad visi konkurso lai 
mėtojai, kaimyninės Amerikos 
lietuviukai ir visi po 15 m. an. 
žiaus. Tai labai gražus it nau 
dingas darbas, skatinantis jau 
nimą gilintis į mūsų tautos pi a 
eitį į krašto pažinimą. Sveiki 
name vilniečius už šios min 
ties įgyvendinimą. Reikėtų ir 
daugiau panašių varžybų, nei 
konkursų. Vienintelės lituanis 
tinės varžybos jaunimo ta^pe 
Kanadoje, tai netolimoje pra 
eityje „Nemuno“ ir „Širvin 
tos“ tuntų reikalinga nepamirš 
ti ir laiks nuo laiko pakai loti. 
Atrodo, kad tam didžiausia 
problema yra; premijų suradi 
mas.

Mieląjį „Rūtos“ ansamblį ir 
jo vadovą dirig. A. Kačanaus 
ką, nuoširdžiausai sveikiname 
pasiekus tokių gražių vaisių ir 
linkime kucgeriausios sėkmės 
ateityje. Tikimės pamatysi ir 
Hamiltone. V. P.

KAINOS LIETUVOJE
Akupuotoie Lietuvoje gj ve 

nimo sąlygas gražiai parodo 
tik ką gautame laiške parų k 
tos įvairių reikmenų Kainos, 
bei atlyginimas už darbą, ta 
rybiniame ūkyje mėnesinis uz 
darbis yra 30—40 rublių. (Ko! 
chozuose dar mažiau). Kai 
nos: javų cnt. — 25 »ub., bu’ 
vių cnt. 6—7 rub., 5 savaičių 
paršelis — 25 rub., sviesto kg
— 2 rub. 70 kp., lašinių kg
— 3 rub.. 10 kiaušinių — 80 
kp., saldainių kg — 4 rb., pras 
tos degtinės 0,5 litro — 3 rb. 
prasti darbiniai bateliai — 11 
rb., išeiginiai bateliai—4U rb., 
vilnonės medžiagos 1 m — 4ū 
rb., papirosų 20 št. — 10 kp., 
ryžių, jei jų yra, 1 kg — 70 
kp., prastas vyriškas dviratis
— 50 rub., geresnis dviiatis
— 60 rb., ir karvės, jei galima 
gauti, nuo 400—500 ro.

Tai taip vejamasi Amerika.

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurių 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. $6.0u
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų 

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

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2 00
P. Jurkus. SM1LGAIČIŲ AKVARELĖ.........................$..00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA..................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas........................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.0U
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................... $6.00
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 lomai...................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................$2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.....................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIM1NĖ 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 ................ $ 4.0J
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................................$ 1 4tj
A. Giedrius. PASAKĖČIOS..................................................$ 2.0u
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

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

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

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

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

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

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

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

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................ 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................6.50

Hamiltono LN v-ba.
GRAŽI SKAUČIŲ IŠKYLA

Sekmadienj, birželio 24 J., 
Širvintos skaučių tuntas .urč 
jo smagią iškylą. Rytą lijęs be 
tus, privertė išvyką atidėti 1

| TA U P Y K 1 R SKOLI N K 1 S

I
 KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 8 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. »

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. v

Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos: w

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 9 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. v 

21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511 J

Ba>aaaMaiwaittantt«Mi»HmuwMiimBBHwimmnnKmmwnuininwa

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

°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.........................................$ 1,19
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. OKULT1NIAI 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. SMILGAIČ1Ų AKVARĖLĖS...................... $5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI............................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS..............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO............................... $2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOB1S.........................................$4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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Alt. Brydges, Atitaria
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS

NAUJAS LIETUVIŲ SUSI 
BŪRIMAS VASARVIETĖJE

Prie ezeio Lac Clair, ties 
St. Donat, valdžia išdalino že 
mės sklypus ir kai kurie jau 
spėjo pasistatyti palapines. 
Ežeras gražus, tarp labai 
augštų kalnų, apaugusių me 
džiais. Gamta čia žmogaus 
dar nepaliesta: medžiai auga, 
griūva, pūva, ant jų auga kiti. 
Bet dabar aplink ežerą jau 
pradėtas vesti kelias. T ar būt 
dar truks laiko, kos tas kebas 
pasieks visus sklypus, Kai eta 
bar prie kaikurių galima pnei 
ti tiktai plaukiant ežeru vai 
tim.

ŠAULIAI DARO 
ŠAUDYMO IŠVYKĄ.

L. K. Mindaugo kuopos sau 
liai liepos mėn. 7 d. daro pir 
mąją šių metų išvyką į gamtą.

Išvyka daroma p. P. Skiui 
bio ūkyje Ponte Fortune. No 
rintieji dalyvauti laisvame pa 
sišaudyme, ir pabuvoti ganiu, 
je bei pažvejoti, vyksta savo 
mis priemonėmis.

Patartina pasiimti užkan 
džių ir ką nors troškuliui nu 
malšinti. Maloniai laukiami ir 
nešauliai. ypatingai šaudymo 
sporto mėgėjai.

Tradicinė šaulių gegužine 
ruošiama rugpjūčio mėn. 5 die 
ną, toje pačioje vietoje, su žy 
miai praplėsta programa ir nau 
jovėmis.

Kuopos valdyba maloniai 
piašo kitų organizacijų tą die 
ną rezervuoti šauliams, o mie 
lūs tautiečius atvykti į tradici 
nę šaulių gegužinę.

Kuopos valdyba.
PONŲ GAURIŲ 

VASARVIETĖJE,
kuri kasmet vis daugiau išgrą 
žinama ir geriau pritaikoma va 
sarojimui, šiemet žmon.ų pil 
na, visi vasarnamiai užimti 
Dabar ten atostogauja pp. Zu 
bai, p. Levickas, o savaitga 
bais suvažiuoja daugiau lietu 
vių« Praėjusį savaitgalį lankė 
si ir saulėtas dienas praleido 
Dr. J. Šemogas, pp. JurKai, J. 
Gaurys ir kt.

SIUNTINIŲ SIUNTĖJA
p. J. Adamonienė liepos 7 d. 
su visa šeima išvyksta atosto 
gų į JAV ii sugrįš tiktai gale 
mėnesio. Atostogų metu siunti 
nių nepriiminės.

ELEKTROS 
INSTALIATORIUS

p. I. Gurčinas vasaros metu sa 
vaitgaliais nebus namie ir ne 
galės patanMuti jo reikalui 
giems.
9 Mirė Juškaitienė Marija 73 
m. amžiaus, palaidota per šv. 
Kazimiero parapiją liepos 3 d.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I
ketvirtadienį Į P' m
antradienį ir I
penktadien| Į P' ra'
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 1)—1 p. m
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. MALISKA 

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

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

VI 2-9958

I
Dr.E.AndrukaitiH

956 SHERBROOKE E. ; ; 
Tel.: LA 2-7236

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Serga Klubo Pašalpmė.. dr- 
jos nariai: Aleksas Mankąs, 
susižeidęs krisdamas, Barbora 
Jermalavičienė, susižeidusi, 
kai jos vyras, Petras |ermala 
vičius jau yra pasveikęs. Klu 
bo prezidentas J. Džiaugys jau 
pasveikęs.

LANĖKSI STASYS 
BALČIŪNAS

Mintrealyje viešėjo St. Bal 
čiūnas pas gimines pp. Janu 
lionius, Ku kėnius ir bkar 
džius, kurie atostogauja savo 
farmose. Be to, jis aplankė sa 
vo pažįstamus bei draugus. 
St. Balčiūnas daugeliui mont 
realiečių gerai pažįstamas, nes 
jis čia gyvenęs. Jis buvo vie 
nas pirmųjų, kurie organiza 
voi Kanados Lietuvių laiybą 
ir daug prisidėjo prie „Nepri 
klausomos Lietuvos“ įsteigimo 
ir buvo jos uolus bendradar 
bis. Savo laiku St. Balčiūnas 
buvo sudaręs lietuvių cnorą 
Montrealyje. Nuvykęs Toron 
tan, St. B. įsteigė lietuvių aeš 
tadieninę mokyklą ir joje mo 
kytojavo. St. Balčiūnas nebu 
vo buvęs Montrealyje 17 mc 
tų. Todėl savo atsilankymu 
padarė giminėms Janulioniants 
ir Skardžiams didelę staigrne: 
ną. I
IŠ PARYŽIAUS ATVYKO 

KANADON
Ilgesnį laiką gyvenęs Paiy 

žiuje, Kanadon persikėlė gy 
venti Steponas Ubartas su vi 
sa šeima. Jie laikinai aps gy 
veno pas—seserį Emiliją ir Pi 
jų Montvilas, kurie gyvena 
Notre Dame, Que. Šiomis die 
nomis St. Ubartas lankėsi M o 
ntrealyje ir įieškojo darbo. Si. 
Ubartas yra statybininkas ir 
norėtų gauti darbą savo specia 
lybėje pas lietuvius kontrakto 
rius. Jei kas galėtų naujaku 
riuj darbą pasiūlyti, galima 
siųsti j ,,N. Lietuvos“ aaminis 
traciją.
• Kun. Dr. J. Kubilius, tarp 
pareigų, buvo užsukęs į NL 
redakciją. Montrealy T. J. Ku 
Dilius lankot pažįstamus, b.ciu 
liūs ir buvusius parapijiečius.
9 Prof. V. Pavilanis su šeima 
išvyko atostogų į Cape Code. 
9 Kreivytė Karolina, baigusi 
High School, išvyko su mo 
kyklos ekskursija i Europą.
9 Pp. I .. ir K. Šimonėlių sūne 
liui padaryta operacija.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGEI.IENĖ

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kam!) 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tek: 671-7494, 7—9 v. v.

ADVOKATAS ji;
:STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Restd.l 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

Suvažiavimo laikas: 1932 
m. liepos 14 ir 15 dd. Pradžia 
šeštadienį, liepos 14 d., 2 v. 
pp., pabaiga VII. 15 — 1-2 
vai., pp.

Vieta: Juozo Bers®no ūkis 
— R. R. I, Mt. Bridges. Ont., 
Canada, kuris yra 125 mylios 
nuo Detroito, 120 mylių nuo 
Toronto ir 15 mylių nuo Lon 
dino, Ont., kuriame yra aero 
dromas.

Vykstant nuo Toronto, pra 
važiuoti London, Lambeth, 
Delaware ir iš kelio Nr. 2 suk 
ti dešinėn į kelią Nr. 81. Priva 
žiavus pirmą žvyriuolą Kelią 
sukti dešinėn ir pakalnėje prie 
pašto dėžutės sukti vėl dcG 
nėn ir čia netoliese yra j. Be.' 
seno ūkis.

Vykstant nuo Detroito, v,-, 
ziuoti nuo Windsoro keliu Kr. 
401, kuris po 36 mylių Įeina į 
kelią Nr. 2, kuriuo pasiekia 
mas kelias Nr. 81. ir reikia 
sukti kairėn. Pirmas žvynuo 
tas kelias iš 81 kelio yia deši 
nėję pusėje, kurin reikia pasui 
ti ir važiuoti iki pašto dėžutės,

Naujienos iš pasaulio sostinės
V. L. K-o VĖLESNIEJI ŽYGIAI

I. Vakarų valstybės vyra 
ms besilankant vieni pas kitu'“ 
ir JAV — Sąjungos deryboms 
tebeinant, VLIKas kreipėsi te 
legramomis į JAV Preziden 
tą, į Britų Premjerą, į Vokie
tijos Kanclerį ir į JAV Volsty 
bės Sekretorių, primindamas, 
Lietuvos laisvės bylą ii prašy 
(A '*&*4P‘*d&*df *•*z'z*■ss *

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

T. K. (Pečkys išvyko alosto 
gų ir sugris gale mėnesio.

T. S. Kulbis, sugrįžęs iš Ka 
nados vakarų, išvyko Kapelų 
nauti į naujakanadiečių jauni 
mo stovyklą.

Geležiūnas Bernardas ši še.’, 
tadienį, 10 vai., tuokiasi mV 
bažnyčioje su Rozalija Anuzy 
te.

Penktadienis — pirmasis jie 
mėnesio — šv. mišios ir vaka 
re 8 vai.
9 Gražys Antanas liepos 7, 3 

dienomis inorėtų, jeigu kas 
vyktų savo mašina i Cape C" 
de, prisijungti. Jis gali vairuc 
ti mašiną. Prašoma jam skam 
binti: 739-9328.
jaučiasi gerai ir vasarodamas 
9 Dukters susilaukė J. ir V. 
Kielos.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501
Verdune 16 butų, daugumoje 
po 4 atskirus kambarius, nau 
jas pastatas, šildymą apmoka 
nuomininkai. Pajamų $l'i,i)00.

Kaina $96,000.
Jmokėti $30,000.

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.
P. Adamonis, RA 2-2472.
*--mwri f ----------**t»—iirti iJW — ■ ->

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentij nurodymą. 

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Pnakolų 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 7-428i).

esančios pakalnėje, sukti deši 
nėn ir čai pat J. Berseno ūk s.

Nakvynė: J. Berseno ūkio 
šienas arba moteliai.

Maistas: per abi dienas vie 
nam asmeniui $ 6, dviems — 
$ 10.
į Darbotvarkė: suvažiavimo 
atidarymas r ūkio šeimininko 
J. Berseno pristatymas, LVLS 
C. K-to pirm, žodis, ekon. Jui 
gio Strazdo paskaita „Mūsų 
ekonominis kelias ir perspėk 
tyvos ateičiai“. LVLS C. K- 
to gen. sekr. Zigmo Daiiid 
kos pranešimas n dabartinės 
politinės būklės apžvalga, šuva 
žiavimo uždarymas. Suvaziavi 
mi i paįvairinti kviečiamas ui 
nalistas Jer. Cicėnas.

Detroito kuopos iniciatyva 
suvažiavimą šaukia Liet. Vzal 
stiečių Liaudininkų S-gos C. 
K-tas ir komisija, kurion įe .ia 
Juozas Bersenas, Petrtu Dra 
gunevičius, Petras Januška, 
Dr. Kazys Karvelis.

Kviečiame atvykti į rajom 
nį suvažiavimą kartu su »av 
šeima. Rengėjai.

SPRINGHURSTO VASAR
damas kelti laisvo apsisprcnūi 
mo teisės Lietuvai gražinimo 
reikalą.

2. VLIKo Pirmininkas lun 
kėši Kongreso Užsienio reika 
lų komisijoje ir tarėsi del «p 
klausinėjimų apie padėtį pa 
vergtąjame krašte. Apklausinė 
jimai buvo pradėtŲbiižzno ‘2 
—14 dd. Iš lietuvių jau buvo 
apklausti J. Miklova ir J. J. 
Stukas.

3. VLIKo Vykdomoji Tarė 
ba išvertė ir išspausdino aiški
ru leidniu Visuotnąją Žmo 

gaus Teisių Deklaracija. Anks 
čiau jos lietuvių kalba neture 
jome.

4,< 'Djillo Naujoji Klasė-' 
yra išversta ir atiduota span 
dai.

5. Išleistas specialus Elios 
bi ijefpnis Jmgjų kalba apre 
Sc zietinį kolonializmą Lietu
vo e.

(5. Išplatintas rašytojo K. Či 
bii > — Verax leidinė’is ispa 
nu kalba apie Sovietų agrcsi 
ją ir kolomzmą Lietuvoje.

7. VLIKo VT Pirm. J. C.e 
ra a Įdalyvavo Tarptautinėje 

lai vųjų prof, s-gų konferenci 
jOj : V. Berlyne; Dr. P. Kai 
ve’is. VT narys, dalyvavo ir 
pi. nešimus darė krikšcioias 
k kultūrai ginti komiteto po 
sc žiuose V. Berlyne, o taip 
p Europinio Sąjūdžio šuva 
ži /ime V. Vokietijoje; j. 
1^..,.rys, V T narys dalyvavo 
Laisvųjų Žurnalistų suvažiavi 
rnc Miunchene ir išrinktas į S 
g<. i centro valdybą.

8. Dr. A. Trimakas, VLIK i 
pir mimikas, padarė L. K. D. 
S-gos konferencijoje, kuri įvy 
ko birželio 16—17 dd. Cieve 
landė, pranešimą, kalbėjo Cle 
velando Tamsiųjų birželio die 
nų mnėjime, pasikalbėji su vie

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANG. LIUTERONŲ 

PAMALDOS
įvyks liepos mėn. 8 d., 1 vai 
pp. Išganytojo bažnyčioje, B 
oor ir Indian Road gatvių kam 
pe. Pamaldas atlaikys kun. A. 
Trakis iš Čikagos. Bus kenfi: 
macija.

Maloniai kviečiame Torom o 
ir apyl. gyvenančius evangeli 
kus dalyvauti pamaldose.

Taryba.
LIEPOS 21 D. TORONTE 

įvyks Kanados apygardinės 
lauko teniso pirmenybės. Ru 
ngtynės vyks Trinity — Bei 
Iwoods parke. Ruošia S. K. 
„Vytis“.

Į PABALT1EČIŲ 
sportines žaidynes, kurios 
įvyks liepos 14—15 dienomis 
Udara miestelyje, Fask’as pa 
kvietė1 dalyvauti šiuos ,.Vy 
čio“ sportininkus: Balsienę. 
Kasperavičiūtę Supronaitę, 
Renkauskaitę, Jonynaitę ir 
Rautinšą.
9 „Vyčio“ lauko teniso treni 
ruotės vyksta pirmadieniais ir 
trečiadieniais 1 rinity - Bellwo 
od parke. Yra gautas leidimas 
naudotis trimis aikštėmis nuo 
7 iki 9 vai. vakaro, jb.

BANKO „LITO” REIKALAI 
Romemounto „Lito“ skyriuje 
per birželio mėn. gauta $11, 
468, išmokėta $5,083 ir priirn 
ta pareiškimų paskoloms $» 
31,100. Atsilankė 71 asmuo, 
naujų narių įstojo 5. Reikia 
pasidžiaugti, kad vis daugiau 
risemontiškių perkelia savo 
santaupas į „Litą“ ir ne tik 
patys įstoja nariais, bet įrašo 
ir savo jaunimą.
9 P. Adakauskas, po kelių 
operacijų jau sugrįžo į namus, 
baigia sveikti.
9 A. |t K. Smilgevičiai išvyks 
ta atostogų liepos 15 dieną, į 
Atlanto pakrantes.

SUŠAUDYTI KETURI
Birželio pirmomis dienomis 

Maskvos teismas teisė keturis 
piliečius, juos apkaltinus sic 
kuliavimu brangiais akmeni
mis ir užsienio valiuta. Visi ke 
turi kaltinamieji: .Litvmovski, 
Čanin, Blazer ir Fuchs teismo 
nuosprendžiu nuteisti sušavdy 
ti ir nuosprendis buvo jvykdy 
tas. E.

line spauda ir turėjo radio in 
terview su radio konientato 
rumi Charles Days per radijo 
stotį WGAR. Be to, Dirželio 
18 d., dalyvav radijo diskus, 
jose su Western Reserve Uni 
versiteto Teisių mokyklos tarp 
teisės prof. J. E. Williams ir ra 
dio komentatoriumi—Griffith. 
Buvo pasisakyta kaip grąžinti 
visiem žmonėm ir vioin tau 
tom žmogaus teises, kaip jas 
apsaugoti ir ar tam tikslu Jung 
tinių 1 autų aparato.

Eltos Inf.

REIKALINGA VEDUSI 
PORA

(be mažų vaikų) apartamenti 
nių namų priežiūrai.

Vyras galėtų dirbti ir kitur, 
o moteris turėtų prižiūrėti 

švarą.
Nemokamas 3-jų kambarių 
butas, telefonas, priede — 

atlyginimas.
Pageidaujama — angliškai 

susikalbantys.
Teirautis: nuo 9 v. rytu iki j 

v. v. Tel. HU 4-5920.

TAISAU IR DAŽAU

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

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

I
 Raštinė: LE 4-4451

Di. P. MORK1S |
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais v 
s 

pagal susitarimą.

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

U. IR J. BLEIZG1AI
JSIGIJO RESTORANĄ
Toronto daugumai žinomi 

4 modernūs restoranai vardu 
„Java Shoppe“. Vieną iš jų 
□ 55 Bloor St. W. (prie Bat 
hurst St. į rytus) atpirko U. ir 
J. Bleizgiai. Restoranas yu 
130 vietų, tur ivisus moderniš 
klausius įrengimus ir pritaiky 
tas klientų patogumui, pasižy 
mi greitu aptarnavimu uei gau 
siu maisto pasirinkimu, kuris 
gaminamas kvalivikuotų virė 
jų. Restoranas atidarytas kac 
dien nuo 7 vai. ryto iki 12 v. 
nakties, o penktadieniais ir seš 
tadieniais iki l vai nakties.

VIETĖS SAVININKŲ
SUS1RINKMAS

Lietuvių bažnyčioje, Spring 
hurst'o vasarvietėje, š. m. bir 
želio mėn. 23 d. įvyko vasar 
vietės savininkų susirinkimas. 
Gausus dalyvių skaičius — pil 
nutėlė salė — rodo didelį susi 
domėjimą organizacijos veik 
la.

Iš padaryto valdybos pra 
nešimo paaiškėjo, akd per pen 
kerius metus valdyba nesulau 
kė jokio bendradarbivimo u 
Nottawasaga apylinkės lai y 
bos (Township Council). l.K 
kesčiai buvo mokami, bet į 
mokesčių mokėtojų pag< icia 
vilmus nebuvo kreipiama jo 
kio dėmesio.

Šiokie tokie pragiedruliai 
pasirodė šį pavasarį, kai bus o
sutvarkyti keliai ir praka ti 
grioviai vandeniui nubėgti. /\t 
rodo, kad tai pasėka Wood ir 
Medora (Muskoka) apylinkės 
pereitų metų balsavimo re; ,11 
tatų — į apylinkės taryoą l u 
vo išrinkti trys nariai iš v at ir 
viečių savininkų tarpo.

Valdybos žygiai per Oi La 
rio parlamentą pakeisti baisa 
vimo datą Springhurste Lgi 
išiol nepavyko. Valdyba pa 
siūlė supsirilikimui kitą išeiti: 
rūpintis šiemet išsirinkti tris 
asmenis iš savo tarpo į No L ta 
wasaga Township Council. Iš 
šiliukus sau pageidaujamus as 
menis, bu galima sužinoti kiek 
mokesčių sumokama ir bend i ai 
apginti savo reikalus. Rinki 
mams reikėtų susiorganizuoti 
ir rinkimų dieną, nebojant oro 
sąlygų, iš Toronto, tuč tuo 
jau po darbo, 500-tams balsuo 
tojų nuvykti į Springhurstą 
balsuoti. Šis valdybos pasiūly 
mas buvo visų priimtas ir pa 
rengiamiems organizaciniams 
darbams atlikti išrinktas 1G- 
ties asmenų komitetas. Iš Lc 
tuvių grupės į šį komitetą įei 
na: L. Adomavičius, V. Auš 
rota ir p. Baltrušaitis.

Sekantis savininkų nusirinki 
mas šaukiamas liepos mėĮnesį. 
Suirinkimui bus pristatyti kun 
didatai ir patiektas detalus pla 
nas ju išrinkimui pravesti.

Buvęs.

Turiu Pardavimui
Vartotų Automobilių

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

1415 Balmoral St., Laflecs, 
Montreal. Tel. OR 6-7G58.

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

to iki 10 vai. vakare.
Mrs. B 1 a k

3487 Notre Dame W., Mtri.
Telef. WE 5-0079.
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