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Chruščiov sprogdina megatonas

KAS NAUJA KANADOJE
DERYBOS SUDARYTI BENDRĄ EUROPOS VALSE* 
BIŲ RINKĄ SUNKIAI EINA PIRMYN, NES ANGLIJA 
NEIKALAUJA SAVO BENDRUOMENEI PIRMENYBIŲ.

Alžyre kovojančios šalys susitarė. —
Indonezija susitaria su Olandija ir kuria naują federaciją. — 
Suomijoje didelė demonstracija prieš komunistinį jaunimą. —

Eisenhoweris pasiūlė įsteigti taikos mokykla. —
RUSIJOS diktatūra, atnauji 
nusi atominius bandymus ir 
aiktikoje išsprogdinusi stiprią, 
keturiasdešimties megatonų 
imbą.

SUKRĖTĖ ŽMONIJĄ PAS! 
RUOŠIMU BAISIAM

KARUI.
Tai padaryta kaip tiktai ta 

da, kada Amerika Genevoje 
prisispyrusi siūlo nutraukti ir 
atominius bandymus ir siūlo 
nusiginkluoti. JAV, rizikuoda 
mos pavojais, siūlo kompromt 
sus, bet

MASKVA J JOKIUS SUSI 
TARIMUS NEINA.

Rusijos diktatūros atnaujin 
ti A. Bandymai ir ruošimasis 
karui pridengiamas vadinamo 
jo jaunimo suvažiavimu, kurį 
Maskva privertė duoti leidimą 
daryti Helsinkyje. Bet šuo 
miai, suprasdami sovdiktatū 
ros kėslus, sukėlė didžiules de 
monstracijas prieš sovietinį 
taikos melą.

Suomijos vyriausybė buvo 
priversta už ta atsiprašyti Ru 
sijos. To pasėkoje

SUOMIJOS PREZIDENTAS 
PAKVIESTAS „ATOSTO

GAS” PRALEISTI 
MASKVOJE.

Paskutinėmis žiniomis, jau 
nimo festivalio vadovybė, ku 
ną sudaro užsienio jaunimas, 
simpatizuojąs komunistams, 
viešai kritikavo Sov. Rus ją, 
dėl paskutinių atominių ban 
dymų, nes sovielija

KALBA APIE TAIKĄ, O 
RUOŠIASI KARUI.

Bet praėjusi savaite ne be 
terų žinių.

ALŽYRE, kuiiame buvo nra 
sidėjęs tarpusavis karas, vjs 
dėlto prieita prie susitarimo. 
Susitarimo pasekmėje

SUDARYTAS BENDRAS 
POLITBIURAS IR SKEL 

BIAMI RINKIMAI.
Tiesa, būsena trapi. Ir pav. 

rinkimai skelbti rugpjųčio ga 
le, jau atidėti į lugsėjo mene 
sį. Trintis tarp srovių ir tarp 
vadų tebevyksta. Ir vis dar nė 
ra tikra,, ar viskas susitvarkys 
geruoju, bet ta kryptimi jau 
einama.

Kitas svarbus savaitės įvy 
kis, tai įvykęs

JNDONEZIJOS SUSITARI 
MAS SU OLANDIJA.
Šio susitarimo pasekmėje 

kuriama nauja Azijos pietry 
Čių federacija, Kurios kontū 
rai kol kas dar tiksliai nenusta 
tyti. Bet faktas svarbus, nes 
karas bus baigtas, tarpininkau 
jant JTO ir JAV, kuriose su 
sitarimas ir padarytas.

KITĄ AZIJOS PIETRYČIŲ 
FEDERACIJĄ

sukūrė Anglija. Šion įeina 
Malajai, Singapūras, Sarava 
kas, Brunei ir šiaurine Borneo 
salos dalis. Šis faktas taip gi 
yra labai vertingas, nes ma 
žus vienetus apjungia į didės 
nį ir pajėgesni, kuris turės ipie 
10 inilionų gyventojų. Tai yra 
Malezijos federacija.

Daug sunkiau vyksta deiy 
bos.

DĖL BENDROSIOS 
EUROPOS RINKOS.

Nors Briuselyje ir pasiektas 
principinis Europos Kontinen 
to valstybių pritarimas Angli 
jos Bendruomenei duoti tam 
tikrų privilegijų, bet dar ne 
rasta tam forma ir, be to, jei 
ir bus rasta, tai Anglijos Bend 
ruomenės dalyviams pirmeny 
bės bus tiktai laikines ir palai 
psniui turės būti panaikintos.

Tuo tarpu pačioje Anglijoje 
Bendrai Europos rinkai op> 
zicija, ypač — darbiečių.

Dar didesnė opozicija yra 
kilusi

PRIEŠ FAŠIZMO 
GAIVINIMĄ,

kilusi po to, kai senas Anglį 
jos fašistų vadas, Oscar Mos 
ley, Londone sušaukė pasauli 
nį fašistų suvažiavimą ir tuo 
iššaukė anglų nepasitenkinimą 
ir net susidūrimus.

KITOS ŽINIOS
— Traukinys, vežę^ sporti 

ninkus į Filadelfiją, įkrito į 
upę, — 19 užmuštų, 116 su 
žeistų.

— Laoso premjeras matėsi 
su Kennedy. Jis tikisi Laosą 
išlaikyti neutralų.

— JAV admirolas Japoni 
joje pareiškė, kad Amerikos 
jėgos Azijoje laikomos tiktai 
taikai ir laisvei ginti.

— Berlyno siena vis dar 
stiprinama, nes Chruščiovas 
taikos išlaikymu netiki, — jis 
atsidėjęs ruošiasi karui.

— Anglijos bažnyčios pri 
mas Dr. A. Rarnsay liepos 30 
d. nuskrido į Maskvą, kurios 
aerodrome jį pasitiko patnar 
chas Aleksiejus. Jie neva xa 
bėsis dėl bažnyčios apsivieni 
jimo.

— Laivyno dienoje, Lenin 
grado Nevos upėje pasirodėpo 
vandeniniai laivai, kuue sako 
ma esą atominiai.

— JAV, remdamos Inoiįą, 
jai duoda milionus dolerių, 
bet Indija už tuos pinigus 
pęjtka... Ruijoje mjgus. . .

— Pirmą kartą Vatikano is 
torijoje Popiežius Jonas 
XXIII piiėmė šintojistų baž 
nyčios gaivą Dr. Sizaka Matsu 
bara.

— Žemės drebėjime Koium 
bijoję žuvo 50 žmonių, sužeis 
tų 150.

— Naujoje Gvinėjoje dre 
bant žemei, kilo didelės ban 
gos jūroje, kurios sudaužė lai 
vus.

— Rugp. 6 d. rytą, Kalifor 
nijoje, savo puošnioje viloje, 
rasta negyva garsi filmų ž\ai 
gždė Marilyn Monroe. Spėja 
mas nusižudymas nuo per di 
delio miego piliulių skaičiaus.

— Anglija atsisakė priimti 
Sovietų šnipo Di. Soblen pa 
siaiškinimus ir nesutiko jo iš 
leisti į Čekoslovakiją, todėl 
Soblen grąžinamas į JAV.

— Bostone padarytas aut 
ras chirurginis stebuklas — nu 
pjauta žmogui koja pnauginla 
n tikimasi, kad veiks gerai.

— Atentatas prieš Ganos 
prez. Nkrumah nepasiseke.

— Chruščiovas skabiai iš 
šaukė Maskvon rytinės Vokie 
tijos lyderį Ulbnchtą.

KANADA SUSIRŪPINUSI 
EKONOMINIAIS 
KLAUSIMAIS

Pajamų augimas atsilieka nuo 
gyventojų daugėjimo.

iPaskutiniais laikais Kanado 
je labai aktualūs ekonominiai 
klausimai. Jais susirūpinusi 
valdžia, jais susirūpmusio' 
pramonės bei prekybos sic 
ros, jais susirūpinę ir visi pi 
licčiai. Nes nuo ju pareina da.: 
gumos žmonių egzistencija ir 
gerbūvis.

Konstatuodama, kad Kana 
dos pajamų augimas atsilieka 
nuo gyventojų skaičiaus dau 
gėjimo.

Per paskutinius penkerius' 
metus Kanados gyventojų 
skaičius padaugėji 2-m įniko 
nais. Tuo tarpu pramonė, ku 
ri daugiausia duoda darbo 
žmonėms, nerodo to augimo. 
Atvirkščiai — nuo 195/ metų 
yra kritęs 70,000.

Būsenai išaiškinti aptirt i 
tūkstantis įmonių ir prieita, 
pasak C. J. Harris, prie tokių 
duomenų: 1961 m. is kiekvie 
no gauto dolerio 44.3 cente 
panaudota naujų prekių pirk 
mui, 23.4 et. įvairiems išmokė 
jimams; jei pirma rūpinosi 
įmonės moderniniinui, tos iš 
laidos kilo iki 40 et. iš kiek 
vieno gauto dolerio; mokės 
ėiams išleista 7.8 et.' ir 4.9 te 
ko kapitalo dividendams, kai 
1950 m. tas skaičius buvo 7.1 
et.

Šios būsenos vertintojai tei 
gia„ kad jos priežastys glūdi 
svarbiausia tama, kad Kana 
da perdaug įveža pagaminu 
prekių ir tuo atima darbą sava
jai pramonei ir saviems darb 
ninkams ir, antra, labai esą 
pakelti mokesčiai. Dėl viena ir 
kita neišsimokąs kapitalo in 
vestavimas. (AG).

KANADA IRANU!
Ontario Hydro 6 vyrų ko 

manda iš jėgainių operatorių 
praleis dvejus, o gal but ir tre 
jus melus vadovaujant 65 mili 
lionų dolerių Dez Dam jėgai 
nei Irano petvakariuose ir ap 
mokant Iraniečius to viso dar 
bo valdyti Dez Dam jėgainę.

DIEFENBAKER1S 
PERTVARKO KABINETĄ.

Išrinkus naują Federalinį 
parlamentą ir neišrinkus į jį 
kaikurių ministerių, pirminin 
kas J. Diefenbakeri turi per 
tvarkytį savo kabinetą. Nau 
jas ministerių sąrašas dar ne 
paskelbtas, bet spėliojimai tei 
gia, kad pertvarkymas bus la 
bai didelis.
KINIJA KANADOJE VĖL 

NUPIRKO DUONOS
Kinija — didžiausis duonos 

iinporleris dabar visame pašau 
lyje. Dabar Kanadoje ji nupir 
ko 6 milionus tonų javų — 5 
mil. kviečių ir 1 mil. miežių.

— Londone Rumunijos ats 
tovybėje sprogo bomba ir už 
mušė vieną moterį. Atstovybe 
atsisakė įsileisti įvykio tyrė 
jus.

— Eisenhoweris, dalyvauda 
mas Stockholme mokytojų su 
važiavime, pasiūlė įsteigti 
tarptautinę mokyklą, kurioje 
jaunimas būtų mokomas sugy 
venti.

— Kanados pašto darbinin 
kai pastatė įeikalavimus ir gi a 
sina streiku.

— Nehru ir K. Mcnon pa

REIKALAUJA SUŠAUKTI 
FEDERALINĮ 

PARLAMENTĄ
Verčia ekonominiai ir vaistų 
Talidomide vartojimo žala.

Opozicijos vadas L. Pearso 
n as pasikalbėjime su spauda 
pareiškė, kad vaistai Taiido 
midas, vartojamas nemigo at 
veju, pasirodė labai žalingas. 
Nėščios motinos, vartojusios 
Tahdomidą, pagimdė defor 
muotu£ sužalotus vaikus: 
vieni gimė nebyliais, kiti iš 
kraipytomis kojomis, ranko 
mis, treti dar su kitokiais trū 
kūmais. Tokių deformuotų vai 
kų, pasirodo, visoje Kanadoje 
yra gimusių didelis skaičius 
Todėl valdžios susirūpinimas 
didelis.

Bet L. Peaison, kaip opozi 
cijos vadas, dabar ypatingai 
pabrėžia, kad Federalinė vai 
džia mažai tuo susirūpinusi ir 
todėl reikalauja, skubiai sušau 
kti Federalinį parlamentą.

Pearson taip gi primena, 
kad reikia aptarti ir ekoiiomi 
mus sunkumus bei priemones 
juos nugalėti. Yra ir daugiau 
reikalų, kurie reikalingi par 
lamento aptarimo.

GYDYTOJŲ STREIKAS 
SASKATCHEVANE 

PASIBAIGĖ
Saskatčevano provincijos 

valdžiai susitarus su streikuo 
jančių gydytojų organizacija; 
liepos 2 dieną buvo sušaukta 
nepaprasta Saskatchevano oro 
vincijos parlamento sesija, ku 
ri svarstė susitarimą ir jį pri 
ėmė. Taip yra Saskatchevane 
pabaigtas gydytojų streikas, 
padaręs gana žymių nemalonu 
mų.

/PADVIGUBINS MONTREA 
L1O TILTŲ SKAIČIŲ

Monlrealis būtinas daugiau 
tiltų, nes esantieji neįstengia 
normaliai aptarnauti miesto 
susisiekimo reikalų. Quobeco 
prov. kelių departamentas pa 
reiškė, kad per 5 metus M >nt 
realio tiltų skaičius su padvigu 
bintas, o Mersier tiltas iki pa 
vasario bus dvigubai prapla 
tintas ir priėjimai priėjo išves 
ti po Airline, Wanklyn ir Mi 
liot gatvėmis.

BOMBOS JAVŲ 
TRAUKINYJE

Policija Vancouveiyje la 
do 20 bombų keturiuose vego 
nuošė, kurie atvyko iš prerijų 
provincijų su javais. Bombos 
nesprogo, nes narint susprog 
dinti, jas reikia padegti. To 
kias bombas, norėdami kam 
nors pakenkti, vartoja ducao 
borai. Spėjama, kad tas bom 
bas ir bus padėję duchaborai- 
-lanatikai.

reiškė, kad gins Indijos šie 
nas, bet karas nenumatomas.

GOMULKAI CHRUŠČ1O 
VAS ĮSAKĖ 

VENGTI RYŠIŲ SU 
VAKARIEČIAIS

Lenkijos jungtinės darbo 
(komunistų) partijos centro 
kamitetas įspėjo visus lenku 
rašytojus ir žurnalistus vengti 
kontaktų su jų kolegomis iš 
Vakarų kraštų. Esą, tokiems 
ryšiams esant, į kapitalistinius 
kraštus patenka įvairios poli 
tinės( informacijos ir tai galį 
būti žalinga partijai. Nors ir

ANGLIJA PERKA KANA 
DOS URANIJŲ

Kanada su Anglija pasirašė 
sutartį, pagal kurią ji Kanzdo 
je perka 12,000 tonų uranijdas 
už 127 mil. dolerių.

PIRKITE KANADIŠKAS 
PREKES

lokiu šūkiu Ontario prern 
jeras Robarts kreipėsi j pro 
vincijos gyventojus, nes nuo 
to pareina jų gerbūvis ir dar 
bas. Jis nurodė, kad JAV gv 
ventojas užsieninėms prekėm^ 
per metus išleidžia likt-.* 32 
dor., V. Vokietijos 50 col., > 
kiekvienas kanadietis 236 dc.. 
Jei importą pasisektų suma 
žinti iki 100 dol., Kanada s>> 
taupytų 600 mil. dol. kas duo 
tų darbo 6,000 darbininkų š 
tisus metus

MASINU FONDO VAJUS
Kai šiandien užperkama 

spausdinamoji automatinė ma 
šina, malonu yra skelbti N L 
Mašinų Fondo vajaus naujus 
dalyvius: 

Dr. K. Karvelis, 
Detroit ................. $ 10.00

Raciborskas Albinas.
Chicago ...................... 10.60

Luneckas Antanas, 
Chicago ..............  10.00

Kreivė Jurgis, 
Cicero .......................10.00

Norus Antanas, 
Detroit . . . .'........   10.00

Simokaitis Mykolas, 
Chicago ..............  10.00

Jurašūnas Juozas, 
Derby, Pa..............  10.00

Dragunevičius Saulius.
Mt. Brydge, Ont. . . „ 10.00

Dr. J. Brundza, 
Detroit ... J....... . 10.00

Pabalti jos Valstybių Dipl 
atstovai Washingtone, J. Ka 
jeckas, J. Kaiv, Dr. A. Spėk 
ke, JAV 40 metų Pabaltijo 
Valstybių pripažinimo de ju 
re sukakties proga buvo pri 
imti U. Alexis Johnson, Vals 
lybės Pasekretoriaus Pavaduo 
tojo palitiniamsi reikalams.

Ta proga buvo įteikta Vais 
tybės Sekretoriui bendra Pa 
baltijo diplomatinių atstovų no 
ta.

Taip pat ta proga Pabaltijo
H M 11

Nuo kapitoliaus padangės
PABALTIEČIŲ DEMAR ŠAS VAŠINGTONE

Lietuvių Dailės Instituto Nariui 
DAILININKUI JUOZUI AKSTINUI 

mirus, 
JO ŠEIMĄ

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 
Lietuvių Dailės I-tas.

A. A.
PULKININKUI JUOZUI GIEDRAIČIUI 

mirus,
JO DUKRAI — PP. BAJORAIČIŲ ŠEIMAI 

nuoširdžią užuojautą reiškia
A. ir Z. Pulianauskai.

ne viešai, tačiau už lokių ry 
šių palaikymą įspėjimo nesi 
laikantiems gresia sunkios 
bausmės. Tuo pačiu metu 
lenkų partijos ck puolė lenkų 
publicistus, kurie, giidi, per 
daug karštai domisi vakarų 
klausimais ir maža dėmesio 
kreipia į socializmo pasieki 
mus. Propagandiniu požiūriu 
per silpnai esą svarstomi len 
kų - sovietų santykiai. Duota 
suprasti, kad ateityje lenkų 
spauda turinti žymiai dau 
giau dėmesio skirti sovietų po 
litikos siekimams. E.

BRITŲ KOLUMBIJOS 
PASKOLOS AMERIKOJE
Britų Kolumbijos provinci 

jos valdžia pavasarį iš JAV 
pasiskolino 15 milionų dole 
nų, bet tų pinigų pristigi, to 
dėl dabar pasrikolino dar 30 
milionų dolerių iš 4%%.

Pulk. Juozas Giedraitis
(Žiūrėk antrą puslapį).

Valuckienė Vanda,
Detroit . .. .'............„ 10.00

Genčius Povilas,
London, Ont..............  10 00

Daiiidka Zigmas,
Chicago 10.00

Šimanskis Juozas,
Ottawa .........................10.00

Viso per savaitę gauta $130.00
Nuoširdžiai dėkojame visie 

ins, parėmusiems NL Mašinų 
Fondo vajų.
Mašinų Fonde buvo 9,222.00 
Gauta naujų įnašų . . 130.00 
M. F. dabar yia . . . .9,352.00 
M. F. užplanuota $15,000.00 
M. F-dui dar trūksta 5.648.09

Labai būsime rėkingi vi 
siems, kas prisidės prie šio trū 
kūmo išlyginimo.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nfeprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Dipl. Atstovai davė bendią 
amerikiečių spaudai koinuni 
katą.

Žinią apie tą sukaktį ir Pa 
baltijo dipl. atstovų JAV de 
maršą Amerikos Balsas perda 
ve į Lietuvą.

JAV Kongrese senatoriai 
iįr atstovų Rūmų nariai šie 
met plaČiaii paminėjo Pavcrg 
tųjų Tautų savaitę. Tos saini 
tęs proga kalbėjo 70 kongres 
manų. Jų kaloos tilpo „Cong 
ressional Record“.
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AMERIKA DAUGIAU NU 
VERTINA KANADOS

DOLERĮ
Nev York Thruway auto 

slrados administracija paskel 
bė. kad Kanados doleris bus 
imamas tiktai už 90 umenko 
mškų centų.

RASTI MILŽINIŠKI KLO
DA1 GELEŽIES RŪDOS
,,Crest Explorations“ oiga 

mzacija, kuri daro jieskojimų 
tyrimus, Šiaurės Vakarų tento 
rijoje rado milžiniškus klodus 
geležies rūdos, kas yra la ko 
ma didžiausiomis atsargomis 
visame žemės rutulyje. Gere 
žie srūdos sritys eina nuo C’a 
snwek iki Snake upės Yukono 
teritorijoje. Minėta oiganiza 
cija jieškojo dujų ir naftos, o 
rado geležies klodus.
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Ar ką nors žinote apie 
Meno Kūrinių Loteriją?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE, 
SKAITYKITE ŠĮ PRANEŠIMĄ. .

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios spaudos židi 
nio sutiprinimui ir suformavimui į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir yra 
Meno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai 

tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaustą 
savo Meno Studijoje menišką tautin; drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

Kokie dailininkai atsiuntė bei pažadėjo, skaitykite se 
kančiame „Nepriklausomos Lietuvos“ numeryje.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių Loterijos bile 
tai jau platinami.

Loterijos biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

Svarbių faktų akivaizdoje A. A. Pulk. Juozas Giedraitis
BŪTINA RIMTAI

Prieš 40 metų Jungtinės 
Amerikos Valstybės Lietuvą 
pripažino de jure. Mums tai 
yra didelis ir svarbus faktas.

Dabar žiūrint į šį faktą iš 
40 metų perspektyvos, krinta 
} akis savaimingumas, kad J 
A. V. pripažinimas nebuvo pa 
prastas ir lengvai padarytas.

Lietuva buvo paskelbta ne
priklausoma 1918 metais, o J. 
A. V. pripažinta de jure 1922 
metais, taigi tiktai po ketve 
nų m., kai Lietuva jau tvirtai 
buvo įrodžiusi savarankiŠKU 
mo sugebėjimus.

Kai dabar tuos prieš 40 r c 
tų laikus palyginame su da^ar 
tim, kai kultūriškai nepribren 
dusios ir net nieku nepairo 
džiusios savo valstybiškumo 
sugebėjimo Afrikos tautos pri 
pažįstamos de jure tą pačią die 
ną. kai tiktai pajuda, da.osi 
skaudu ir tenka labai nusimln 
ti dėl didžiųjų valstybių, ku 
rios ir dabar nesugeba paku i 
augščiau barbariškumo, ku 
riam būdingas vergiškumo lai 
kymasis.

Labai reikšmingas mums 
faktas, kad anuomet, prieš 40 
metų mūsų išeivijai Jungtinė.-c 
Amerikos Valstybėse turėjo ir 
sumanumo, ir pasiryžimų, ir 
jėgų, ir organizuotumo su r i-, k 
ti milioną parašų peticijai, ku 
ri buvo įteikta JAV preziden 
tui, prašant jį pripažinti Lie 
tuvą de jure.

Koks didelis regresas pada 
rytas mūsų emigracijes, kad 
dabar mes padauginę emigra 
cijos gretas keliasdešimčia tūks 
tančių naujų ateivių, kurie daž 
nu atveju didžiuojasi savo kul 
tūnngumu ir ambasadoriškais 
užsimojimais, — neturime nei 
to sumanumo, nei to ryžto, 
nei jėgų bei organizuotumo, 
ir ligšiol nesugebame surinkti 
kad ir to mihono parašų, ku 
riais. kaip svariu dokumentu, 
galėtume, vis dėlto įspūdingai 
paveikti Jungtinių Tautų orpa

PAMINKLAS KOVOTO JAMS UŽ LIETUVĄ 
Mieli Tautiečiai!

Paminklas žuvusiems didvy 
naras už Lietuvos laisvę ir vi 
sicms Sibiro tremtiniams n 
nuo bolševizmo kankiniams 
jau pastatytas žymioje Ameri 
kos šventovėje, Portlande 
Oregon. Paminklas išėjo labai 
gražus ir didingas, pastatytas 
pagal arch. J. Muloko projek 
tą. Paminklas vaizduoja lietu 
višką koplytstulpį su aštuonu- 
mis statulomis, tarp jų Vytau 
to Didžiojo ir Smuikelio; pa 
minglas didelis, imponuojan 
tis, 24 pėdų augščio.

Paminki^ jau lanko tūks 
tanČiai turistų, jį fotografuoja 
ir filmuoja, ekskursijų vado 
vai aiškina paminklo prasmę 
ir lietuvių meną. Paminklas 
per amžius bylos lietuvių tau 
tos kovą už laisvę.

Darbas atliktas gerai, oet 
hko dar daug skolų už pamink 
lą. Paminklas gi pastatytas vi 
sų Amerikos lietuvių vardu. 
Todėl, brangus tautieti, būk 
geras ir pagal išgalę atsiųsk aa 
vo auką. Tavo auka bus vaini 
kas ant žuvusių brolių ir sese 
rų kapo.

Aukos siunčiamos: Stan 
dard Federal Savings and Lo

an Assn., No. 94172, 4192 Ar 
cher Ave., Chicago 32, Eli 
nois, arba Rev. K. Baitrumas, 
516 West Burnside St., Port 
land, Oregon.

Portlando K-tas: Kun. P. 
Baitrumas, Marija Tubelytė- 
-Kuhlmann, Algis Garolis, Jo 
nas Kanius, Vladas Juodeika.

ISTORIKAS
KUN. DR. J. MATUSAS
Birželio 26 d. širdies prie 

puoliu New Yorke mirė istori 
kas kun. dr. Jonas Matusas. 
Velionis buvo gimęs 1899 m. 
spalio 26 d. Vaiguviškių k. 
Plokščių valsč., Šakių apskr. 
Kunigu buvo įšventintas 1924 
m. 1931 m. už disertaciją „Lie 
tuvių rusinimas per pradžios 
mokyklas“ Lietuvos univers: 
tete gavo istorijos daktaro lai 
psnį. Universitete dėstė Lietu 
vos kultūros istoriją, Lietuvos 
pajūrio ir Prūsų žemės istori 
ją. 1944 m. pasitraukęs iš Lie 
tuvos, į JAV atvyko 1948 m. 
Velionis nuo 1918 m. buvo 
aktyvus lietuvių spaudos ben 
dradarbis. Iš išleistų veikalų 
minėtini: I ietuvos galybės 
mįslė (1930), Lietuvos rusini

SUSIRŪPINTI
nizaciją ir atsikratyti to „ubą 
giško“ lankstymosi prieš kon 
gresmanus, kad jie įpareigotų 
JAV vyriausybę Lietuvos iš 
laisvinimo iš okupacijos klausi 
mą įnešti j Jungtines Tautas.

O juk faktas neginčijamas, 
kad dabar parašų po petic’ja 
surinktume ne vieną miltiną 
ir ne vienoje Amerikoje, t*;L 
ir visuose penkiuose kontinen 
tuose, kuriuose turime ir diuu 
gų ir bendrai žmonių, kurie ne 
abejotinai parems mūsų tau 
tos laisvės ir apsisprendimo 
siekimus.

Dabartinė būsena juo b nd 
nesnė, kad dėl mūsų pačių 
apsileidimo, neveiklumo i. 
skendimo į savanaudiškumą, 
dabar jau dažnu atveju JAV 
girdime balsų už Lietuvos pri 
pažinimą dė jure Rusijai ir 
šiandien jau net svyruoja nuo 
rnonė, ar JAV, kurias laike 
me didžiausiu savo ramsč’u, 
ar išlaikys savo nusistatymą 
Lietuvos atžvilgiu ir dėlto ten 
ka daryti net tam tikrų žygių 
Washingtone.

Ir dar vienas įdomus fak 
tas: prieš 40 metų visa mūsų 
tauta vieningai siekė Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybes, 
o dabar dalis jos, esanti ir 
emigracijoje, palaiko Lietu 
vos okupaciją ir kiloiiizmą, 
taigi esame netekę vienybėm 
net tokiu svarbiu klausimu, 
kaip laisvė ir nepriklausorry 
bė!

Tai daugiau ar mažiau reikš 
gingi faktai, lies kuriais buri 
na sustoti, gerai pagalvoti, 
juos aptarti ir padaryti tinka 
mas išvadas, kurių pasekmei e 
nusikratytume neveiklumu, 
apatija ir pasinėrimu vien j 
siauro pobūdžio smulkmėms 
kus reikalus, iš už kurių nena 
tome svarbiųjų ir kurie mus 
atriboja nuo ryžto ir būtimi 
žygių, kurių iš mūsų laukia vi 
sa tauta ir Lietuvos laisvės at 
statymas.

J. Kardelis.

Miręs Pulk. Itn. Juozas 
Giedraitis buvo gimęs 189Z 
m. balandžio 13 d. Kybariuo 
se. Ten baigė pradžios mokyk 
lą, o gimnaziją lankė Vilkavę' 
kyje. Kilus pirmajam pasauli 
niam karui, buvo mobilizuotas 
ir paskirtas į carinę Karo M 
kyklą. Ją baigęs, išsiųstas į 
Karpatų frontą, kur išsilarna 
vo kapitono laipsnį.

Atsikuriant N. Lietuvai, 
Juozas Giedraitis grįžo į save 
tėvynę ir 1918 m. įstojo Į Tie 
tuvos kariuomenę, dalyvavo 
kautynėse, daugiausiai su len 
kais prie Suvalkų, Giedraičiu, 
Širvintų ir kt. Už pasižymėji 
mą ir narsumą buvo atžyr.i“ 
tas I-os ir II-os klasės Vyčio 
kryžiaus ordenais.

Nesitenkino įgytomis kar 
nėmis žiniomis caro armijoj. 
Įsteigus Lietuvos Augštuoslu., 
Karininkų kursus, J. Gieara’ 
tis įstojo į juos i gerai baigė 
antrąją laidą 1922 m. Ir t~> 
liau tarnavo (majoro laipsny 
je) 3-čiam artilerijos pulue, 
eidamas pulko vado padėjėjo 
pareigas.

Pakeltas į pulk. tin. laipsnį, 
J. Giedraitis 1929 m. pasitrau 
k ė į atsargą ir tuoj pat buvo 
paskirtas Vilkaviškio apskr 
viršininko pareigoms, vėliau 
perkeltas į Raseinius ir Ša 
kius, kur ir ištarnavo iki p„t 
rusų okupacijos. Pasitraukęs 
iš parengų, laikėsi savo ūkyje. 
Antrą kartą okupuojant tėzy 
nę, kaip ir tūkstančiai mūsų 
tautiečių, taip ir J. Giedrutis, 
su šeima išvyko i Vokietiją ir 
apsistojo Liubecko stovykloj.

IPrasidėjus emigracijai į už 
jūrius. atvyko į Kanadą ir su 
visa šeima apsigyveno Harm! 
tose. Čia ir teko susipaz,nli su 
J. Giedraičiu prie bendro, lie 
tuviškojo, kolonijos darbo. Ne 
kartą stebėjausi, kad visuome 
nininkas po fizinio darbe grjž 
davo į namus, kiek užkąsd?. 
vo, ir vėl sėdęs į autobusą v i 
suomet punktualiai atsirasda 
vo posėdyje, pasitarime.

Niekuomet nesiskųsdavo 
nuovargiu, nelengvai pelnėsi 
duoną sau ir šeimai, bet kaip 
tikras karys - visuomeninin 

Nuoširdžiam Bendruomenininkui ir darbščiam 
Visuomenininkui b. KLB Krašto Tarybos ir 

Krašto Valdybos nariui, Pulkininkui 
JUOZUI GIEDRAIČIUI 
po sunkios ligos mirus,

K. GIEDRAITIENEI, DUKTERIMS, 
SŪNUMS IR ARTIMIESIEMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba.

mas per pradžios mokyklas 
(1937), Švitrigaila, Lietuvos 
didysis kunigaikštis (1938). 
Lietuvių kultūra senais lai 
kais (1939), Vidur-Amžių Is 
torija (1946) ir kt.
KANADOS EKONOMIJA 

ATLANTO SĄJUNGOS 
NEPALIES

Diefenbakeiis pareiškė, kad 
mažinant išlaidas, bus sumaži: 
tas karinis biudžetas. Tačiau 
krašto apsaugos ministens D. 
Harkness patikslino, kad kari 
nio biudžeto mažinimas Aliai 
to sąjungos nepalies: Kana 
da NATO įsipareigojimus ts 
sės visumoje.

kas, nešdavo ant savo pečiu 
trenmties naštą, palengvinda 
mas ją tūkstančiui tautiečiu 
eidamas vakarais nuo na’-’o 
prie namo, nuo šeimos p‘ie 
šeimos, įvairiom rūbų, maiše 
ir piniginėm rikliavom Šalpos 
Fondui. Atrodo, kad vel'io 
niui tas darbas buvo arčiausiai 
prie šiidics, nes Hamiltono 
Šalpos Fondo sk. piiinininko 
pareigose išbuvo beveik de 
šimt metų. Nežinau, gal sun 
kią tremties dalią a. a. Juozas 
Giedraitis pirmą kartą pamalė 
pas pabėgusius Lietuvos - Vo 
kietijos sieną šešis Vilniaus 
krašto lietuvius, mobilizuotus 
1939 m. į lenkų kariuomenę ir 
paimtus į vokiečių nelaisvę, 
zktbėgusius, po trumpo apklau 
sinėjimo. jis tuoj pat paskos 
tė pas ūkininkus, nors einant 
tarptautinės teisės paragra 
tais, jie turėjo būti intemuo i. 
Bet lietuviškoji širdis diktavo 
kilus nuostatus, lietuviškoji 
širdis ir Kanadoje diktavo re 
palaužiamą kovą <iž Lietuvos 
laisvę. Tad ir nenuostabu, kc.d 
velionis savo patyrimu, admi 
nistraciniais sugebėjimais, tu 
rėjo svarų žodį sprendime 
įvairių Hamiltono L. E-nės įei 
kalų, ar tai būdamas Kanados 
Kašto Valdyboj, Ap. v-bos 
ar Krašto Taiybos mvaziavi 
muose.

Apdovanotas puikia iškal 
ba, pulk. J. Giedraitis buvo 
dažnai kviečiamas su paskai 
tom į artimesnes lietuvių ko 
lo iijas, o ypač 16 Vasario ar 
Kariuomenės švenčių proga. 
Ir kada, prieš dvejus metus, 
Hamiltono L. B-nės valdyboj 
asirado velioniea atistatydini 
i o pareiškimas iš eitų parei 
< ii, vietos lietuvių kolonijos 
1 tuviai suprato, kad a a. fuo 
z is Giediaitis tai padarė tik 
ve rčiamas rimtos lifeos, kuri ir 
pakirto jo gyvybę š. m. liepos 
mėn. 25 d.

Gerbiamas Pulkininke, ilsė 
kis laikinai svetingo; Kana 
dos žemėj, nes Tavo vie'a yra 
Tėvynėj, šalia kitų Lietuvos 
karių • savanorių.

K. Baronas.

CANADAIR GAMINA 
YPATINGĄ AMFIBIJĄ 
Kanados mokslininkai išra 

dėjai jau keli metai kai tobuli 
na ypatingą susiekimo prie 
inonę, kuri lygiai eina sausu 
ma, ledu, sniegu, vandeniu, 
pelke ir didžiausia klampyne, 
ii visokiose atmosferinėse są^y 
gose.

Už 10 tokių vežimų Cana 
dir iš valdžios gavo arti milic 
no dolerių. Bandymai jau bai 
giami ir netrukus prasidės šeri 
jinė gamyba. Ji vyks bend'o 
mis Kanadis ir JAV kariuom.' 
nes lėšomis, pagal šalių susi 
tarimą. (AG).

ALG. BARAUSKAS MARIJA TAUfERAITĖ

baigęs McGill universitetą, tei 
siu fakultetą, su pasižymėji 
mu, dabar atlieka teisininko 

praktiką pas advokatą
J. Millerį.

šiemet baigusi kolegiją Bacha 

lar of Art specialybe, šio rug 

pjūčio 18 dieną išteka už inž. 

R. Sinkaus, iš Kingston, Ont.

SUDBURY, Ont
NETIKĖTA MIRTIS

Birželio 8 d. popietę Sudbu 
rio jaunimo stovykloje, miške 
glūdumoje, per pamaldas iŠ 
jaunučių ir suaugusiu kruti 
nių veržėsi „Pulkim ant ke 
lių“, tuo pačiu laiku, netoli 
French River upėje, iš gupė. 
plaukusių mažu laiveliu į pa 
maldas, vandens bangose su 
mirtimi kovojo... ir pa ker.do 
Pranas Brauklys.

Velionis buvo labai tarnaus 
būdo, geras, susipratęs pal.io 
tas lietuvis, didelis „Vasario 
16 gimnazijos“ rėmėjas. Lai 
dotuves tvarkė jo pusbrolis 
Damazas Brauklys iš U. S. A. 
Po iškilmingų pamaldų Chns 
te the King bažnyčioje, velio
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DAILININKŲ AUKA

Šiomis dienomis LF valdybą 
pasiekė džiugi žinia, Kad kai 
kurie dailininkai nutarė konk 
rečiai įsijungti į LF rėmimą, pa 
aukodami savo geriausius kū 
rinius.

Kanadoje, Wasagoje netru 
kus atidaromoje meno parodo 
j e dail. Viktoras Petravičius 
ir dail. Juozas Pautienius pa 
skyrė minėtam tikslui ciu ppū 
dingus savo darnus. Laimės 
keliu šie meno kūriniai bus iš 
leisti meno lankytojams, o gau 
ti pinigai perduoti Lietuvių 
Fondui.

Tikrai džiugus faktas, kad 
mūsų dailininkai, būdami fi 
nansiškai ne perstipriausi, įsi 
jungia aktyviai į LF pinigų 
telkimą. Tiktai bendromis pa 
stangomis atsieksime tą didelį 
tikslą — suorganizuoti didelį 
L. Fondą lietuvybės ir Lietu 
vos reikalams.

LF Valdyba.
„VISASĄJUNGINIS“ PAbl 

TARIMAS ATOMU
elektrononių sluogsnių kvanti 
nės teorijos klausimais. Vilnių 
je į pasitarimą atvyko moksli 
ninkai iš Maskvos, Leiingra 
do, Kijevo, Kišiniovi, Rygos 
Tomsko, Tbilisio ir kilų mies 
tų, taip pat ir „socialistinių“ 
kraštų mokslo žmonės. Lietu 
vos mokslų akademijos fizi 
kas . matematikos iru titulas

nio palaikai pervežti į Toron 
tą, Šv. jono lietuvių kapines.

• Juozas Stepčinskas grįžo iš 
atostogų. Aplankė Montrealy 
je savo pažįstamus ir draugus. 
Svečiavosi R. Mačiuko vaiiar 
vietėje, susitiko savo kaimy 
nūs iš Lietuvos, Garliavos a py 
linkės — p. Žilinskienę ir kt., 
taip pat dėkingas J. Jankaus 
kienei už vaišes ii priėmimą.
• Sudburio jaunimo stovykla 

pasibaigė. Stovyklautojaige
pasibaigė. Stovyklautojai ge 
rai įdegę saule, gražių lietuvio 
kų prisiminimų kupin, grįžo 
namo. (Apie tai bus paraši ta 
plačiau).
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LIETUVIŲ FONDUI

jau prieš porą metų pripažin 
tas koordmacin u centru ato 
mų teorijos klausimams priim 
ti ir sugrupuoti, o Lietuvos 
mokslininkų darbai susilaukę 
pripažinimo visoje Sovietų Są 
jungoje. Per keturias dienas 
buvo perskaityta apie 50 mo 
kalinių pranešimų. Iš viso pa 
sitarime dalyvavo apie ^.00 nio 
kslininkų. Pranešimai lietė ty 
rinėjimus atomo bei molekulių 
teorijos srityje. Šie tyrinėji 
mai esą svarbūs dabartinės te 
chnikos laikotarpiu. Birželio 
9 d. atvykę mokslininkai T 
vo vežiojami po Kauną, si 
pažino su Čiurlionio meno ga 
lerija, devintuoju fortu. . .

LIETUVOS TSR ŽURNA 
LĮSTŲ PLENUMAS...
Kur ten žurnalistų ir kur 

ten žurnalistų plenumas, — 
kad visada ir v sur, taip ir žu> 
nalistų „plenume“, tą „pienu 
mą“ sudarė Sniečkus su savo 
okupacinės tarnybos gauja. 
Žurnalistai ir prasižioti neturė 
jo progos, nes okupacijos va 
rovai „mokino” juos rašyti įsa 
kvmus kolūkiečiams, kad jie 
geriau dirbtų. . .

Okupantas mat visus syvus 
iš pavergtojo spaudžia. Lietu 
voje ypatingai sunkus okupa 
cinis režimas. Visur jis leng 
vesnis, ne tiktai Čekoslova

Nukelta į 7-tą p«i.
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Kas Lietuvoje gyvena 
sunkiausiai

KOLŪKIEČIAI, DARBININKAI, TARNAUTOJAI?
Neseniai atvykęs iš Lietuvos tautietis atsako į N L 

redakcijos klaus’/.ius
prastos danų, vokiečių ar ame 
rikiečių fermos! paprastai tom 
piami atvykę užsienio turistai 
„socialistinio žemės ūkio sis 
temos pranašumui” įrodyti. 
Man pačiam teko matyti tek 
vizijos programoje Eišiškių ra 
jono Černiachovsk.o vardo 
kolūkio kiaulides. Gana dido 
kas mūrinis iš lauko ir vidaus 
baltai išdažytas pastatas. Vidu 
je šviesu ir nepaprastai švaru. 
Laimyngom šypsenom ir kaio 
sniegas baltutėliais,

KRAKMOLYTAIS CHALA 
TAIS APSIRENGUSIOS 

KIAUL1NINKĖS
iš bonkutėS su žinduku pienu 
maitino mažus paršyčirs. 
Mes, žmogiškoji giminė, tik a 
sidusome ir tuo kart jautėme 
pavydą kiauliškosios giminės 
prieaugliui. Ir kaip susilaikyti 
nuo pavydo ir pasipiktinimo 
Juk kiek žmonių Vilniuje. 
Kaune ir Klaipėdoje gyven-. 
drėgnuose pusrūsiuose, kur ne 
įeina saulės šviesa? Ar mūsų 
vaikai visada pakankamai gau 
na pieno? Ar paprastų žinau 
kų mūsų vaikams visada gal’ 
na gauti nusipirkti? Kodėl 
Černiachovskio vardo kolūkio 
kiaulimnkės dėvi baltesniais 
chalatais negu gydytojai lig j 
ninėse?

Bet gi mes „sovietski iui 
mingi žmonės” prie to jau pa 
pratę ir mus nenustebintų >r 
tai, jei kada parodytų paišiu 
kus (apvilktus gražiais šilki 
niais chalatais ir miegančias 
pūkuose.

Manau, skaitytojui nesunku 
bus nustatyti, kas daugiau su 
geba iščiulpti dirbančiųjų krai 
jo — rusiškasis bolševizmas 
sovietijoje ar kapitalistas va 
karuose?

(Labai gaila, Kad tik pa 
vergtieji sovietijoje pilnai su 
pranta ir žino, kad didžiausia 
nesąmonė ir absurdas yra kai 
btii apie sevietijos „socialisti 
nio žemės ūkio pranašumą” 
bei JAV pralenkimą. Soviet! 
nė žemės ūkio sistema jau se 
niai yra pralenkusi vakarus iš 
naudojimu, skurdu ir absin 
du, sako pavergtos Lietuvoj 
žemdirbiai. Negi Lenino, Sta 
lino, Chruščiovo mokslų m> 
kslais apsišarvavusi, išmintai 
goji ir neklystanti partija pn 
sipažins klydus. Tai reikštų, 

Nukelta į 6-tą psl.

2.
Partijos nuskurdintas ir api 

plėštas baudžiauninkas, kad 
palaikytų savo egzistenciją ir 
kad toliau galėtų dirbti savo 
išnaudotojui — komunistę 
1 ijaiį, yra praverstas pats 
savo' darbo vaisius tik vog 
čiomis įsigyti ir už tai komu 
mstinio „teisingumo“ prieš vi 
suomenę nusikaltėliu — vagim 
apšauktas ir kalejiman pase 
dintas. Ar begali būti didesnė 
iionija?

Sovietiniai žmonės yra tei 
sus tvirtindami, kad

VOGIMAS IŠ VAGIES
nėra nusikaltimas.

Geriau gyvena kolūkiečiai, 
jei partijos dvaro žemė der 
lingesnė, dvaro prievaizda ga 
spadonškesnis, apsukresne. 
Be to, kiekviename rajone yra 
po keletą reprezentacinių dvv 

kurie specialiai yra remia 
ir naudojasi įvairiomis ne 

reklamuojamosis privilegijC 
mis, k. a. išimtinai geriau ap 
rūpinami žemės ūkio mašino 
mis, inventoriumi, trąšomis, 
geresnės veislės gyvuliais bei 
statybinėmis medžiagomis ir 
sudaromos kitos geresnės są 
lygos. Iš šių reprezentacinių 
yra nemaža, dažnai propagan 
dos reklamuojamų taip vadina 
mų „kolūkių - milionierių".

Būtų labai klaidinga galvo 
ti, kad toks —

„KOLŪKIS - MILIONIE 
RIUS”

turi milionus atsargos kapita 
lo bankuose, o kolūkiečiai va 
žinėja automašinomis. Tai apy 
vartos suma buhalterijos kny 
gose ir daugiau nieko. Neg r 
Čijamai Šios rūšies partijos 
dvaruose yra geriau gyventi 
kolūkiečiams, palyginus su k) 
tais, nes jiems daugiau liekanų 
tenka. Šie privilegijuotieji par 
tijos dvarai dažnai filmuoja 
mi, televizijos programose ru 
domi ir per radio bei spaudą 
reklamuojami kaip pavyzdin 
gi, atseit, socialistinio žem*s 
ūkio laimėjimų atsiekę dėka 
tik kolūkiečių darbštumo ir 
rūpestingumo. Tai akivaizdi 
nė priemonė daugiau prakaito 
ir kraujo išspausti iš kitų ba i 
džiauninkų.

Be to, į reprezentacinį pa.* 
tijos !d.var« (kuris visdeito 

(toli gražu atsilikęs nuo pa

PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

IŠMOKINSIU JUS MIRT NEAPMOKAMĄ MIRTĮ 
IR MEILĖS ĮKVĖPSIU NEMATOMAI SAULEI.

Vytautas Mačernis.
*

Aš prieinu arčiau, jinai atsisuka ir pakelia akis:
„Tai' tu, sūnel, grįžai namolei. . .
Prieik arčiau ir sėsk šalia.
Kiek aš dienų pralaukiau čia j kelią žvelgdama tavęs. . . .
Sakyk, ar nepavargai pasaulyje? Sakyk senolei.
Paguosk jos pralūkėtas, praliūdėtas dieneles“.
Aš sėduos ir tariu: „Senole mano, jei žinotum,

kaip tavęs aš pasiilgau...
Sodybos, tų namų, laukų plačiųjų. . .

Perdien pavargę kelyje, saulėleidžio metu 
kalnų pašlaitėse susėdę, 

Giliai nurimę, žvelgdavom žemyn, kur tiesės lygumos, kaimai. 
Ten kildavo į dangų piemenų sukurto laužo dūraai. 
Paskui ateidavo naktis, barstydama dangun žvaigždes. 
Ir mus pavergdavo jų augštas ir kilnus ramumas.
Ak, visa tai šiandien jau praeitis...
Tai knygon sukloti iš vieno liūdinčio pavasario žiedai. 
Užlieja ilgesys begęstančias, akis, 
'Kai juos prisiminimų knygose vartai. ’»

Girdžiu Vytauto balsą, kar 
tojantį — liūdnu žemaičio sa 
Kytojo monotonu — šitas ei 
les. Vilniuje, seniai, vieną ru 
denio popietę.

Girdžiu Juozo balsą, šiltą ir 
virpantį pabudinto poetinio pa 
šaulio gyvastimi, deklamuojan 
ti tuos pačius žodžius viena 
tvankų vasaros vakarą, prie 
laužo ugnies, ramiai teliušKuo 
jant Šventojo Lauryno upes 
vandeniui čia pat, už jo nuga 
<os, Kingstone, studentų sto 
vykios metu.

Abu balsai susilieja šią v« 
landą, kartodami žmogaus mei 
lę žmogui ir žemei. Abu bal 
sai, kurių niekados nebegirde 
sime.

Mūsų kartą vis dažniau ap 
'anko nelaukta svetimoji V eŠ 
nia. Ji išsiveda tuos, kuriems 
buvo duota daug daugiau, ne 
gu mums. Ir tusčiau pasldaru 
žemėje, ir draugu mažiau, ir 
didysis Šaltis šaltesnis be jų.

*

Žinau, kad žodžiai bejėgiai 
ir bereikšmiai prieš jų mirtį. 
Galime kartoti be paliovos s<. 
vo sielvartą, tuštuma pas. ne 
ka. Niekada nebesutiksime 
luozo Akstino, linksnio, sąmo 
jingo, draugiško, kai reikės pa 
gelbos, patarimo, šilumos. N: e 
kad jo žodžių nebegirdesiui-.

Vytautas Mačernis.

iš scenos, nors jam buvo Die 
vo duota tiek daug talento ir 
tiek daug meilės, kaip nei vie 
sam mūsų kartos aktoriui. Ne 
bematysime jo naujų parodu, 
nes jo nenutapytos drobes liks 
tuščios.

Krito juodoji uždanga ir už 
jos liko šypsantis, geras vei 
das, vaikiškai giedrios akys, 
skaidri žmogaus širdis. Ir vi 
sos ašaros ir visi žodžiai nieko 
nepakeis. Nieko nebepakeis.

Tai tokia Tavo vaidmeniui, 
Juozai, buvo pramatyta pabai 
ga, o mes nežinojome, o mts 
nenujautėme? Tokia balta ny 
kūmos dėmė, amžinojo sniego 
spalva, uždažė Tave drobes?

♦

Vytauto Mačernio plokšf 
lės Tu nebeįkalbejai ir mes jos 
niekad neturėsime. Teks įsi 
klausyti vakarais, kai gatvės 
nebeūžia, tylumor., kad girdė 
tume Tavo balsą, deklamuo 
jantį Tavo mylimas „Vizijas“. 
Kaip ilgam mes girdė’sime 'ą 
baisą? Kaip ilgai galima bus 
Tave matyti mūsų tarpe kai 
bantį, dainuojant;, besijuokiau 
tį, kabinantį dekoracijas, da 
žantį drobes, vaikščiojant} see 
noje? Dienos begs, nyks atrni 
nimaį, veidai, balsai, žings 
niai.

Liks Tavo balsas plokšte'ė 

se tiKtai, liks Tavo paveikslai,
Ir dar vienas gyvenimo tar 

psnis yra pasibaigęs. Niekas 
Tavęs neatstos tiems, kurie ta 
ve mylėjo, niekas tiems, ku 
riems buvai vienas tų, padėju 
šių nešti skurdžią benamio d ; 
hą.

*

Ir kai žiūrime dabar tiktai 
keliadienėn miriin, Dieve 
duok, tikruosius žodžius. Žu 
dis tikrai bejėgis atrisvcK’ 
nant, bejėgis prieš mirties krau 
pią realybę. Todėl pasakyti, 
kad Juozas Akstinas buvo 
žmogus šviesios sie.cs, 
kad jis buvo linksmas ir šiltos 
augštaičio širdies, kad jis nie 
kam nelinkėjo ir nenorėjo pik 
to, būtų tiktai paprastos tie 
sos pasakymas. Ne todėl, kad 
jo šiandien nebėra, bet kad įai 
tiesa.

Pasakyti, kad Juozas Akst. 
nas buvo pats gabiausias savo 
Kartos aktorių taipe, taip pat 
tebūtų liesos patvirtinimas. 
Tai buvo pasakyta, jam dar g/ 
vam esant, daugelį kartų, šio? 
srities specialistų.

Pasakyta buvo jo parodų 
proga, kad jis buvo dailinu., 
kas, nuoširdžiai jieškąs savo 
jo braiže, savo pasaulio išsa 
kymo.

Juozas Akstinas buvo vie 
nas iš tų nedaugelio žmonių, 
kuriems buvo duota daug ta 
lentų ir kurie galėjo juos visus 
ištobulinti ir daug pasiekti. Vi 
sa tai žno jo draugai, kurie tu 
rėjo progos su juo kartu būti 
scenoje, repeticijose, ateljė.

Ir visa tai iš mūsų ai m 
t a. Ir mūsų žemė nustojo ga 
baus savo vaiko. Ir visi aru 
mieji, visi draugai, ir visi pa 
žįstami dar netiki šia šiurpia 
tiesa, kad Juozo nebėra šitam 
mieste, šitam pasaulyje.

IR, KAI NĖRA KUR VEIDO NEVILTY PRIGLAUST, 

AŠ SKAUSMO IŠPLĖSTOM AKIM MATAU, 

KAIP TRAUKIAS NUO MANĘS VIDUDIENIS,

KAIP SLENKA JIS Į VAKARO ŠALIS, —

IR SILPSTA JO KADAIS LINKSMAI SKAMBĖJĘ

* ŽINGSNIAI,

IR ŠNABŽDA KAITROJE PAVYTĘ ŽOLĖS:

JIS NIEKAD, NIEKAD ŠIČIA NEBEGRĮŠ.

Vytautas Mačernis.
Ketvirtoji vizija.

K
Henrikas Nagys.

Visi gyvename ir žinome, 
kad mirtis taip pat gyvena m t 
sų tarpe. Kiekvienas nešioja 
mės savąią mirtį, kuri vieną 
valandą taps galingesnė už gy 
vastį, ir tada išeisime, palikę 
mylimuosius, draugus, gatves, 
vandenis, miestus, miškus ir 
dangų. Baigtas bus. vienka.'i 
nis, nepakatojamas žmogaus 
gyvenimas ir už Anapus vartų 
mus pasitiks kitos Karalystės 
vėjas.

*

Šalta ir lietinga ši vasarų. 
Vėjas šią vasarą šaltas. Dide 
liam mūsų mieste, kur jiešm 
jome pastogės, kur sustojom 
pakeliui į namus, vienas iš m u. 
sų paliko mus. Jį nužudė p L 
ta liga prieš pat mūsų akis ir 
mes visi buvome bejėgiai ii me 
ko padėti ir nieko pakeisti ne 
galėjom. Tai šiurpiausia — ka. 
nieko padėti negalima.

Krinta juodoji uždanga .r 
n.es žiūrime be žado.

Krinta juodoji uždanga ir 
mes klausomės bėgančio laiko 
vandens, senkančio smėlio sro 
Ves stikliniam kūgyje.

Ir klausiame vienas Kito— 
kodėl JAM taip anksti?

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
25.
Viktorija Barvainienė su 

vaikais, pasikalbėjusi su To 
mu Barvainiu, tuojau grįžo } 
Palangą, kaip ir vykusi Klai 
pėdon, autobusu, nors jai ir ia 
bai norėjosi dar pabūti uosta 
miestyje, kuriame ji anksčiau 
nebuvo buvusi. Išsiaiškinimas 
dėl dukters Nijolės ją paten a 
,io. Tačiau pasimatymas su 
1 omu, jo byla su bufetininke 
ir bendrai šis susitikimas ryč 
kiai atgaivino praeitį, kurioje 
nors ir buvo visokių valandų, 
bet buvo ir daug gražaus ii 
malonaus, ją paveržė į susi 
nąstymą.

Susigūžusi būsenos nirvanų 
je, Barvainienė tartum nema 
te nei vaikų, nei aplinkumes. 
Filmo kaspinu prabėgantieji 
prisiminimų vazdai jai otrodė 
nepaprastai tolimi, gal ir ne 
buvę, gal ir nematyti. Gal ir 
tie dabar atrodžiusieji gražūs 
praeities gyvenimo momentai 
buvo buvę neatsiekiamoje to 
lumoje, o gal tu matei juos tik 
tai skaidriai švystelėjusiame 
ir staigiai išblėsusiame sap 
ne...

Atgaudama visą sąmonę 
Barvainienė protarpiais galvo 
jo: „Trapus žmogaus gyveni 
nas... Nedaug reikia žmogaus 
ląimei ir labai mažai reikia, 
kad ji dingtų ir beliktų nusi 
minimas ir neviltis... Št^i, kaip 
dabar mano su Tomu... Kj 

mums trūko ir ko mums rei 
kėjo susipykti? Blogiausia, su 
sipykti tiek, kad išsiskirtu 

me. Taip, mes režime aukos. 
Mes jį kaltiname, kad iš žmo 
nių jis daro gyvulius... Bet gi 
kur esame mes patys? Ar gi 
sąmoningo žmogaus role būt’ 
vien režimo pastumdėliu?... O 
mes patys jau nič nieko nega 
lime ir nė kiek režimo negili 
me veikti pozityvia prao 
me?“...

Barvainienė, tiesa, nejučio 
mis kėlė mintyse šiuos klausi 
mus, bet pati negalėjo į juos 
atsakyti ir nejieškojo atsakv 
mo.

Iš užsimiršimo svajonių ją 
išbudino Gedukas, kai auto 
busas pravažiavo kažkokio 
kolūkio laukais, kuriuose dar 
bus dirbo kolūkiečiai.

— Mama, mama, žiūrėk ko 
kie čia baisūs žmonės*.. Api 
plyšę, su medžiais ant kojų.

— Vaikeli, čia šeri žmo 
nės — kolūkiečiai... Tu jų ma 
tei ir Palangoje, kai jie atve 
žami pas mus.

— Tokių Palangoje aš ne 
mačiau, mama. . .

— Na, į kurortą jie atvažiuo 
ja pasirėdę, o čia jie dirba lau 
Kuose. . .

— Bet kodėl jie nuplyšę? 
Kas ten pas juos ant kojų oi i 
rišta?

— Niekas ant jų kojų nepr’ 
rišta, vaikeli. Jie dėvi klum 

peš. Tai žemaičių tautinis ap 
avas...

— O kodėl jie apiplyšę? 
Mačiau skudurus...

— Skudurų, Geduk, tu ne 
matei. . .

— Mačiau, mama! — p i 
sispyręs teigė berniukas.

— Jie, Geduk, geni gyvi 
na. Jie geri žmonės. Jie rnūui< 
duondirbiai. Jie dirba žemę, 
sėja javus, sodina bulves, au 
gina pomidorus, — tu gi mė 
gsti pomidorus, — augina gy 
vulius, kurių vieni mums du • 
da skanaus pieno, kiti mėsos... 
— aiškino sūnui Barvainienė.

— Tai kodėl jie nuskurę, 
jeigu jie viską mums gamina?

— Jie, Geduk, nenuskurę... 
Ir iš kur tu gavai šitą žodį? ..

— Man taip sakė ligonines 
sargas, kai aš nueinu tavęs, 
mama, pasitikti...

— Tai ir sargas tau kažin 
ką sakė ir tave išmokė negeių 
žodžių...

— Bet kad jis, mama, labai 
skundžiasi... Sako, jam lai ai 
sunku gyventi... Sako — aš 
gaunu tiktai 120 rublių pei 
mėnesį, tai sako, nėra už ką ir 
duonos nusipirkti...

— Vaikeli, kiekvienas žm. 
gus nori vis daugiau gauti, 
tai ir sargas nori ir todėl jis 
skundžiasi. . .

Gedukas pristigo klausimu,’ 
ir Barvainienė net giliau atsi 
kvėpė. Nemalonus jai buvo šis 
pokalbis, nes kas nors galėju 
klausytis ir, kas žino, gal ryt 
našauks MVD, kuri turi labai 
ilgas ausis. ..

Bet sis pokalbis su sūnum 

Barvainienę grąžino į realybę 
kuri supo visą Lietuvos gyve 
iiimą ir puste pučiama, imp 
įiegsuote impregnuojama ne 
tiKtai į žmonių aplinką, bet -r 
į smegenis, j sąmonę, į mąsto 
muosius, regimuosius ir kalba 
muosius smegenų centrus.

Sunku buvo Barvainienei iš 
silaikyti nesusinervinusiai, bet 
ji laikėsi visomis jėgomis, ir 
buvo labai patenkinta, kai rei 
kėjo išlipti iš autobuso, susto 
jusio autobuso stotyje, Vytau 
to ir Kolūkiečių gatvių san 
kryžoje. Tekina su vaikais ji 
bėgo į savo kambarį

Buto Barvainienė neturėjo, 
nes ir tai, ką jai mainais pa 
siūlė Adomėnienė, buvo spe 
kulianto - vertelgos užgyven 
ta prieš įstatymus, to kai Bar 
Vainienė persikėlė į Palangą, 
Adomėnienė su spekuliantu 
jau buvo išsiskyrusi, ir Palan 
gos butų komisija jai teleido 
naudotis tiktai vienu kamba 
riu ir bendia virtuve su kitų 
kambarių gyventojais. Taip 
ir vargo gyvanašlė su vaik lis 
viename kambryje. Ir ji buve 
patenkinta, nes mažiau tereicė 
jo už vieną kmbarį mokėti, i 
pinigų, kai reikalų buvo per 
šokančių 900 rublių algą, -ai 
vo daug. Geduką paguldzitu. 
į sofą, o pati atsigulusi su N: 
jole į lovą, Viktorija galvoju 
apie Tomą. Pikta jai bus o 
kad jis ir dabar latrauja. Pyk 
lis ją stumte stūmė kuo nors 
atsikeršyti, bet ji nežinojo nei 
kur, nei kaip. Mintis buvo ki 
lusi susitikti su ginekoligu, ber 
tas visada būdavo labai sanlū 
rus, moderuotas, nors ir džen 

telmėnas, angliška, ne rusiška 
„stiliagos“ prasme.

„Su ginekologu ne ką pa 
gimdysi... Gal ir kaip patarlė 
je, — „kalnas pogimdė pe 
lę“... O Kasperiūnas — ri- 
muo. Be to, jis dabar jau sa 
itjime už cemento „komiu, a 
cijas“. Cementas jį užinūri 
jo...“

O atsikeršyti reiktų. Tegu! 
Barvaisis to ir nežinos........M*
no pačios tai reikalas. Reikia 
vidinio atsipalaidavimo, „įtam 
pos iškrovimo“... Geras tas n 
žinierių terminas. Jis tinka ir 
medikams“...

Bet akys merkėsi. Pagaliau 
ir elektra 24 valandą užsimei 
kė. Nereikėjo nei gesinti.

„Tai ir gi mūsų sovietinio 
gyvenimo tobulybė: pagalvu 
jai, kad nori miegoti, ir tau 
elektro pati užsigesina“... iro 
mzavo paskutinė Barvainienės 
mintis ir veik su elektros gesi 
mu užgęso ir Baivainienės są 
monė, nutrauka užvaldžiusiu 
visą jos organizmą, miego.

Pabudusi Barvainienė nega 
Įėjo atistebėti, kad visde.co ji 
sapnavo... Tomą. Tartum aną 
1939 metų paskutinį vakarą 
jie Traviatoje. Ir kažkodėl jai 
įsimena paskutinė graudi see 
na, kai Alfredas atgoilauja sa 
vo kaltes Violetai. Tiktai tv 
tom Alfredas ne Petraus 
kas, bet Tomas, o Violeta n 
Kardelienė, bet ji pati — Vik 
torija... Ir graudulingose ai 
manose ji eina, bėgte bėgr 
Laisvės alėja su šokančiais 
keistą vaiduoklišką šokį serkš 
nu šarmuotais alėjos me 

džiais, barzdotais, kaip pasu 
kų karaliai... Baimė taip toje 
nykumoje ją apėmė, kad pa 
budo sunkiai kvėpuodama...

Viktorija net susirūpino: 
pranašingas, atrodo, sapnas. 
Bet ji sapais netikėjo. Sapnai
— tai realybės aidai, be to — 
labai supainioti ir suraizgvt: 
ir tuo labai nutolę nuo re&iv 
bės.

„O vis dėlto aš Tomui 
riu atsikeršyti“... — ji galvo 
jo.

Tiesa, ji į Klaipėdą ryžosi 
didelio rekalo verčiama: būti 
na buvo dukterį toliau leisti į 
mokslus, o sąlygų nebuvo 
Reikėjo būtinai ryžtis. Ir j; 
susitikimu su Tomu dėl dūk 
terš liko patenkinta. Kitų au 
tikslų, nei vilčių ji nei neturė 
jo, — tat ko dabar, otrodo, 
jai jaudintis, būti nepatenkin 
tai ir net planuoti kerštą?

Bet tokia jau žmogaus pu 
gimtis. dar neatsipalaidojusi 
nuo primityvi?sios prigimties: 
„Dantis už dantį, akis už 
akį“... Tai ne humaniška, kas 
privalu kultūringam žmogui, 
tai ne krikščioniška tikram kn 
kščioniui, bet...

„Kraujas už mane kalba . 
Sunkus kelias į tikrą kultūrą, 
dar sunkesnis i humanišku 
mą... Ot, žinąu, kad negerai, 
kaip anuomet kad susipyk > 
me, kai po to ir išsiskyrėme 
bet, ot, norisi atsikeršyti, nors 
oabar ir teisės tam neturiu“..
— pagalvojo Barvaineniė.

Tuo tarpu Tomas Barvainis 
jau stovėjo prieš teismą su bu 
fetininke.

Bus daugiau.
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Reforma vis dėlto reikalinga KULTŪRW£j®^KOVIKA
KELI ŽODŽIAI DĖL PLB KULTŪROS TARYBOS

DĖL LIETUVOS NEFR1KL AUSOMYBĖS AKTO S1GNA 
TARO PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS ASTUONIAS i 

DEŠIMTOJO GIMTADIENI O MINĖJIMO
PIRMOJO PASISAKYMO

ĮPLB Kultūros Taryba pasi 
skelbė laikraščiuose, kad jau 
pradėjusi veikti. Nusakė savo 
tikslus ir uždavinius, numaty 
tus PLB Valdybos statute, i: 
septyniais skyriais nuženkli 
no savo darbo gaires. Baigia 
mojoje pastaboje „Kultūros 
Taryba pabrėžia, kad kultūri 
nio darbo sritis yra liek plati, 
jog ji nesiima iš karto sūdai / 
ti viską apimančio detalizuot 
plano. Kultūros Taryba šiuo 
tarpu tenkinasi tik bendrais siū 
lymais atskiroms kultūrinio 
darbo sritims“.

Iš to pareiškimo ir matyti, 
kuriomis darbo sritimis Kult' 
ros Taryba jau susidomėjus’, 
būaent: 1. Švietimas. 2. Ka
ba. 3. Menas. 4. Mokslas. 5. 
Spauda. 6. Leidiniai. 7. Kultu 
rinių vertybių išlaikymas.

Darbo baras pakankama-’ 
platus. Tenka laukti konktc 
taus darbo plano ir jo vykdy 
mo. O vienas konkretumas 
jau ir dabar pateiktas.

Skelbdama antrąjį skyrių 
(Kalba), Kultūros Taryba ma 
no, kad „būtina... laikytis vie 
nos rašybos, nes tai svarbu 
ypač mokyklos darbui ir šidlp 
gyvenimo praktikai.

Kultūros Taryba mano, ka i 
būtų geriausia laikytis dar ir 
dabar Lietuvoje tebevartoja 
mos jablonskinės rašybos, ku 
ri niekad oficialiai ir nebuvo 
pakeista".

O kas tą jablonskinę rašy 
bą turėjo arba ture.tų pakeis 
ti? Ar Lietuvos TSR Mokslu 
Akademija? Yra, teisybė, mn

DAILĖS PARODA WINDSORE
Ryšium su rugsėjo mėn. 1 

—3 dienomis Windsore įvyki 
tančia IX Kanados Lietuvių 
Diena, studentų suvažiav.mu 
ir sporto švente, ruošiama aai 
lės paroda, kurią organizuoti 
pavesta dail. T. Valiui. Ruo 
šiamoje dailės parodoje k vie 
čiami dalyvauti visi lietuviai 
dailininkai. Paroda bus išktl 
mingai atidaryta rugsėjo 1 d 
Cleary Auditorijos Galerijoje. 
Tai yra labai modernios p*dal 
pos ir turi reikalingus įrengi 
mus.

Kanadoje gyvenantieji dai 
lininkai savo darbus siunčia. 
„Daina“ 974 College Str., Te 
ronto 4, Ont Tel. LE 4-127-’ 
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nančių, kad būrelis tremtinu; 
kalbos reformų daryti negali, 
tai priklausą tautai, pasiliko 
šiai namie, savo žemėje. O t. 
tauta savo žemėje dabar oku 
panto surakinta, niekam pra.,i 
kišti neleidžiama. Jauni taler, 
tai pasaulio nemato, vakarų 
kultūros pažangos betarpiška’ 
pažinti negauna. Kam ten n<i 
tinka ir įmanoma reformuoti 
rašybą?

Svetur ne būrelis tremtinių, 
čia šimtai tūkstančių lietuvių 
su savo draugijomis, mokyklo 
mis, laikraščiais ir knygomis. 
Čia ir mūsų pasižymėję kalbos 
mokslo žmonės: prof. A. Sa 
lys, prof. Pr. Skardžius, dr. 
P. Jonikas, L. Dambriūnas, 
P. Būtėnas ir daugiau dar ki 
tų, lietuvių kalba besirūpinau 
čių žmonių.

Dabar jau suvienodinti mū 
sų rašybą, kad ir suvedant ją 
į jablonskinę, vargiai pasi 
seks. Jablonskinę rašyba ne be 
priekaištų. Pats Jablonskis, 
būdamas pažangus žmogus, 
yra gerinęs ir keitės save ra 
šybą. Ne be priekaištų ir „Lie 
tuvių kalbos vadovo“ rašyba, 
bet ji yra jau turėjusi įtakos, 
verta dėmesio. Tegu mūsų 
kalbininkai pasiryžta sudaryt’ 
naują ir geresnį rašybos po- 
jektą — visuomenė tikta, 
džiaugsis. Projektas, be abejo, 
turi būti viešai žinomas.

Kultūros Tarybai labai pri 
tiktų imtis iniciatyvos mūsų 
lašybos reformos reikalu.

A. Giedrius.

arba M. Kizis, 570 Louis Ave. 
Windsor, Ont., o J A Valsty
bėse gyv. dailininkai siunčia 
sekančiu adresu: „Gaiva“ J. 
Petrulionis, 2570 Vernor W. 
Detroit 16, Mich. Tel. TA 5- 
9783.

Kadangi numatomas did s 
Ils skaičius dalyvaujančių dai 
lininkų, tai prašome siųsti ne 
daugiau kaip po 4 darbus. Kie 
kvienas darbas turi būti apžy
mėtas pavarde, darbo pavadi 
nimu, technika ir kaina.

Bus apmokamos persiunti 
mo bei draudimo išlaidos. Vi 
sus darbus prašome prisiųsti 
iki rugpjūčio mėn. 15 dienos.
IX Kanados Lietuvių Dienos 

ruošimo komitetas.

DAIL. A. TAMOŠAIT1E 
NĖS GOBELENAS 

POPIEŽIUI
Dail. A. Tamošaitienės go 

belėnas „Žemaičių senkapiai ‘ 
išsiųstas į Romą. Gobeleną sv 
kiu su Sibiro maldaknyge 
tremtiniai įteikė Popiežiui Jo
nui XXIII rugpjūčio 5 d.

DAIL. A. TAMOŠAIČIO
DARBŲ PARODA

Dail. Antanas Tamošaitis 
ruošiasi parodai, kuri įvyks 
Čiurlionio Galerijoje, Chicago 
je-
„PAKRAŠČIŲ ŠEŠĖLIAI”

A. Tamošaitienė audžia nau 
ją kilimą, tėviškės motyvais. 
Kilimas pavadintas: „Pakraš 
čių Šešėliai*’. Kilimą užsakė 
Ina ir Vytautas Užgiriui.

SOLISTAS
VACLOVAS VERIKAII1S

su Kanados operos bendrove 
pasirašė sutartį dainuoti Puc 
eini operoje Madame Butter 
fly“, kuri ateinančiame seze 
ne bus statoma O’Keefe Cent 
re, Toronte. Ši privati organt 
zacija, pastačiusi teatimes pa 
talpas, sudarė galimybes gt 
riau reikštis ir operai, kuri iš 
valstybės iždo mažai tegauna 
paramos.

NAUJA „BLAKĖ” 
OPERETĖ

Savo metu nusižudęs rusų 
poetas V. Majakovskis, iujuoK 
damas komunistinį Stalino re 
žimą ir sovietinį dikratūii»'į 
valdymą, parašė satyrą „Bla 
kė“. Blakė reiškė komunisti 
nes diktatūros režimą. Veika 
lą pastatė garsus rusų režisie 
rius Vachtangovas. Už tai 
Vachtangova ir jo žmoną ai 
tistę Stalino enkavedistai už 
mušė, o Majakovskis pats dėl 
to nusižudė.

Dabar, kai Chruščiivui re! 
kia kaip nors išsikaparnuoti is 
Stalino šešėlio, leidžiama tuos 
veikalus statyti. Atseit — su 
praskite, kad Chruščiovas ki 
tekis, jis leidžia lai, už ką Sta 
linas baudė mirtimi. Bet aiški 
nimas taip vedamas, kad 
Chruščiovas atrodytų geras, 
tiktai Stalinas būtų blogas. 
Faklinai gi abu labu tokiu.

Taigi, „asmens kultui“ pri 
baigti, Chruščiovas leido iš 
Blakės padaryti operetę: Mol 
davskis pagal Majakovskio 
Blakę parašė libretą, o Atk. 
zovas ir Firtič parašė muziką. 
Operetę pastatė Leningrade 
Kirovo teatras, bet ji bus sta 
tomą ir Vilniuje. Nors ir 
Chruščiovu pridengtoje saty 
roję žmonės gali pasišaipyti 
iš sovietnes diiktatūros, pngy 
venusios badą. . .

KANADOS ANSAMBLIS 
VILNIUJE TURĖJO 

PASISEKIMĄ
Vilniuje tris koncertus su 

rengė Kanados vokalinis - ins
trumentinis ansamblis „ I ra 

velers“. Jie atliko įvairių kraš 
tų liaudies dajnas, dalyvau 
jant ir sol. S. Jonston. Kaip ir 
neseniai Vilniuje koncertavęs 
japonų variete ansamblis, ir ka 
nadiečiai turėjo didelį Pasise 
kimą. E.

DAILĖS PARODOS 
TORONTE

Dail. J. Bagdono darbų p . 
rodą Pris. par. Muzikos stud- 
joje buvo atidaryta nuo lie 
pos 26 d. iki rugpjūčio 4 d.

Dailininkas J. Pautienius 
Wasagos - Springhursto vasv - 
vietėse, ten atostogaudamas, 
daro savo ir dail. V. Petravi 
čiaus darbų parodą.

CLEVELAND© „VAID1 
LA” RUOŠIASI

statyti Maironio „Kęstučio 
mirtį” ir tuo paminėti poeto 
100-to metų gimimo sukaKtu 
ves. Režisuoja P. Maželio. 
Pastatymas numatomas rugsė 
jo 29 d.

AMERIKOS SPAUDA GE 
RAI JVERTINO LIETUVIU 

POEZIJĄ
Bibliotekų oficioze „The 

Library Journal“ profesorius 
H. C. Burke iškelia lietuvių 
liaudies dainos „skaidrią mis 
teriją“. Lietuvių poezijos rink 
tinė angliškai yra „indelis į 
didžiojo poezijos meno loby 
na: jos vieta yra visur, kur tik 
poezija yra rimtai renkama.”

Žurnalo „East Europe“ re 
cenzentas apie „The Green 
Oak“, rašo: „Lietuvių poezi 
joje, kraštas nenutolsta nuo 
žemės. Gamta dominuoja žnio 
gaus patirtį... Nuotaika yi-i 
ryškia šiaurietiška: pabrėžti 
nai rimta, dažnai melancnolis 
ka, kartais debesuota, kartais 
giedri. Liaudies dainose, tiadi 
ei jos šimtmečiai įaudžiami į 
eiles, kurios dažnai yra šiu.t 
mečių senumo. Nors poetines 
formos įvairuoja, joms visoms 
bendras pirminis spindesys, 
kurį vykusiai aptarė Robert 
P.<yne... Eilėraščiai II-oje da 
lyje, apimantys 18—20 am 
ž us, rodo daugiau forminio 
ištadingumo. Po dainų skaid 
rūmo, civilizacija atneša savo 
tiško liūdesio... Beveik visi 
vertimai yra nauji; nors kai 
kurie eilėraščiai geriau akam 
b - anglų kalboje negu kitose 
k nygoje nėra ryškiai nevyku 
r iii vertimų“. (D).

® Kęstučiui Remeikiui, k lip 
pasižymėjusiam ir pirrnaujan 
čiam Sea Cadet organizacijo 
jc, paskirta pereinamoji taurė.

Atišaukimas

Los Angeles lietuvių visuo 
menė, kur gyvena plot. My 
kolas Biržiška, iškilmingai mi 
nės aštuoniasdešimtąjį Profe 
soriaus gimtadienį. Los Ange 
les lietuvių bendruomenės apy 
linkės iniciatyva, visų Los An 
gėlės lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkime išrinktas 
specialus tam minėjimui suor 
ganizuoti ir įvykdyti KC.aite 
tas. Nutarta, kad iškilminga 
sis minėjimas bus rugsėjo 30 
d. Los Angeles mieste. Netru 
kus bus smulkiai painformuo 
ta dėl minėjimo tvarkos.

Profesorius Mykolai BLžiš 
ka priklauso visai lietuvių tau 
tai, brangus kiekvienam lietu 
viui, todėl visi laisvojo pašau 
lio lietuviai kartu su Los An 
gėlės miesto lietuviais kviečia 
ml minėti garbingojo sukaktu 
vininko gimtadienį. Komitetas 
maloniai kviečia visus laisvo 
jo pasaulio lietuvius jungtis į 
minėjimą savo sveikinimais 
sukaktuvininkui. Lietuvių po 
litiniai, bendruomeniniai, kul 
tūriniai sambūriai, pavieniai 
mūsų garbingieji pareigūnai, 
ir visi lietuviai malonia, kvie 
čiami sveikinti garbingąjį su 
kaktuvininką.

Kelių pastarųjų me.ų bėgy 
je Profesoriaus šeima tuicjo 
skaudžių nelaimių. Šiais me 
tais Profesorius Mykolas Bir

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ direktorių 

posėdis nutarė.
Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo *ajų, kreipian 

i į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 
pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 

i’ondui įnašų;
Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 

kaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 
tivos" prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
renumeratoriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Ncpri 
lausomą Lietuvą“ gauna už pusę prenumeratos kainos me 
ams: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 

dolerius.
Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie 

uvių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus 
alkininkami ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau 

dabar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
tesu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas 
čių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 
bet nori „Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikuriems pavieniame 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsirastų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolei.ų? 
Iš tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
Šomi atsiliepti.

Mašinų užpirkimas jau pradėtas. Viena jų, paruošia 
moji dalis jau nupirkta, o dėl pagrindinių eina tiesiogės dc 
rybos. Todėl yra didelis p>a šymas skubiau ir stipriau p~ 
remti NL Mašinų Fondą.

Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

į visuomenę
žiška buvo sunkiai susirgęs gu 
Įėjo ligoninėje, dabar yra nuo 
latinėje gydytojo ir aitimųjų 
priežiūroje. Materialinė jo būk 
1c sunki. Komitetas maloniai 
kviečia šia proga kaitų su svei 
kinimais siųsti ir auką gaibir. 
gojo )su k ak t ūkininko sunkiai 
būklei palengvinti. Tokiu bū 
du pats minėjimas buo įpias 
mintas suteikiant labai reika 
lingą paramą Profesoriui.

Minėjimo diena artėja, to 
dėl prašoma nedelsiant siųsti 
sveikinimus ir aukas - dova 
nas. Padarykime tą dieną mū 
sų dvasiniu pokyliu, prisimin 
darni ir paremdami Tą, kas pa 
sirašė Lietuvos Nepriklauso 
mybės deklaraciją ir visą ,a 
vo gyvenimą skyrė Lietuvai 
ir lietuvių tautai.

Sveikinimus ir aukas - dova 
nas (čekius, money riders) 
siųsti komiteto nario, nz. V 
Varno adresu (V. Varnas, 
800 N. Van Ness Ave.. Los 
Angeles 38. Calif.).
Komitetas: J. Gliaudą — pii 
mininkas. Nariai: Arch. Ed. 
Arbas, V Irlikiene, in> J. jo 
dėlė, mjr. K. Liaulanskas, 

inž. Br. Stančikas, inž. V.
Varnas.

• Dail. M. Šileikos dailės dar 
bu paroda liepos 23 d. atidury 
ta Mackevičiaus banko patai 
pose.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
37.

RŪŠKANA DIENA.
Laukas 

Faustas, Mefistofelis 
FAUSTAS

Vienui viena didžiausiame varge! Visų at 
stumta, ilgai ji klaidžiojo kaip elgeta bėgio 
bė — ir štai dabar suimta! Jinai, tokia žavin 
ga ir skaisti, uždaryta kalėjiman ir pasmerkta 
nežmoniškoms kančioms it kokia nusikaltėli: 1 
Deja! Deja! — Ir tu, menkysta, tu, vylingas 
demone, drįsai visa tat nuslėpti nuo manęs r 
Na, ka gi, džiūgauk dabar ir įnirtinga* vartyk 
savo velniškas akis! Aš negaliu pakęsti ta 
vęs, vien nuo vaizdo tavo darosi man koktu! 
Sunku įsivaizduot: kalėjime — ir baisiausiam 
varge! Atiduota piktosioms dvasioms ir be 
jausmės žmonijos teismui! O tu stengies tuo 
tarpu mane užliūliuoti savo niekingom ptjaio 
gėlėm, slepi nuo manęs visą jos padėt’C3 kiai 
kybę, nė piršto nepajudini ir ramiai stebi, 
kaip jinai žūva. ,, » .

MEFISTOFELIS
Nei ji pirmoji.

FAUSTAS
Šuva! Kraupus išgama! — O visagale 

dvasia! Grąžink tam šlykštynei jo piimykštį 
šuns pavidalą, kuriuo jis dažnai naktimis lu 
tendavo priešais mane, pai mušdamas nuo ko 
jų nerūpestingus keleivius ir dėdamas jiems 
ant pečių letenas. Paversk tą atmatą vėl kir 
minu, kad jisai šliaužiotų prieš mane žemėje 
ant pilvo, o aš jį galėčiau su panieka niinUžic 
ti ir trypti. — Ne pirmoji! — O, siaubas, siau 
bas, kurio neaprėpia žmogaus protas! Vadi 

naši, kiek tokių kaip jinai yra jau nugarmėję 
pražūties bedugnėn? Nejaugi praamžis — 
toks negailestingas, kad jam vienos aukos ne 
užteko visų paskesniųjų kaltei išpirkti? Šir 
dis man plyšta/ iš sielvarto, bežiūrint į šią 
vieną kankinę, o tau likimas tūkstančio neitai 
tu būtybių kelia juoką!

MEFISTOFELIS
Štai mes ir pafilosofavome, štai ir pnė 

jom liepto galą, kur žmogaus išmonė — vi 
siškai bejėgė. Kam gi draugauji su mumis, 
jei toji draugystė yra tau nepakeliama našta? 
Pasišovei skraidyti, o pats bijai, kad apsisuks 
galva? Kas prie ko pristojo — mes prie ta 
vęs ar tu prie mūsų?

FAUSTAS
Nešiepki taip įžūliai savo plėšrių dantų, 

(bjaurybe! Dyvina, idiidi dvasia, kuri tei 
keis parodyti man veidą savo! Tu pažįsti ma 
no širdį ir sielą, — tad kam gi užkorei man tą 
gėdingą kompanioną, kuris mėgaujasi sveti 
mom nelaimėm ir džiaugiasi kitų pražūtim?

MEFISTOFELIS
Ar jau viskas?

FAUSTAS
Išgelbėk ją arba — saugokis! Buk tu pi a 

keiksmu prakeiktas tūkstančiams melų!
MEFISTOFELIS

Aš negaliu atšauti geležinės velkės, su 
traukyti jai bausmingų pančių. „Išgelbėk!“ 
Kas gi įstūmė ją prapultin — aš ar tu?
Faustas paklaikusiu žvilgsniu dairosi aplink 

Tur būt, mielai stvertumeis perkūnų? Lai 
mė dar, kad dangaus griausmai ne irumpaam 
žio žmogelio valioj! Sutriuškint nepaklusnųjį 
— štai būdas, kiurio visad griebiasi tironas, ne 
besugalvodamas kitos išeities.

FAUSTAS
Vesk mane tenai! Jį turi būt laisva.

MEFISTOFELIS
Bet tu statai save į didelį pavojų! Zi 

nok, kad mieste dar gyvi tavo juodo, kruvino 
darbo pėdsakai. Ties nusikaltimo vieta skrai 
do dabar dvasios kerštininkės, tykodanios su 
grįžtant žudiko.

FAUSTAS
Ir tu man kalbi tai? Te viso pasaulio 

žmogžudystės užgriūva ant tavo galvos, baise 
nybe! Vesk mane, sakau tau, ir išlaisvink ją.

MEFISTOFELIS
Gerai, nuvesiu tave. Bet atsimink, .na 

no jėgos ribotos. Negi visas dangus ir žemė 
yra ištisai šėtono valdžioj? Aš užmigdysiu Ka 
Įėjimo sargą, o tu griebk tuoj raktus ir patsai 
savo rankom išvaduok ją. Budėsiu lauke, už 
burti žirgai bus paruošti, ir mes nudanginsim 
jus toli. Tatai — mano galioj.

FAUSTAS
Greičiau! Į kelionę!

NAKTIS
Plynas laukas

Faustas ir Mefistofelis praskrenda ant 
juodų žirgų 

FAUSTAS
Ko prie ešefoto jos lekia pulku? 

MEFISTOFELIS
Užkūrė štai ugnį ir verda kažką.

FAUSTAS
J orą pakyla ir leidžiasi vėl. . . 

MEFISTOFELIS 
Tai raganų sueiga.

FAUSTAS
Smilko ir šlaksto. . . 

MEFISTOFELIS
Tiek to, nesustokim. Pirmyn! 

KALĖJIMAS
Geležinės durys; prieš jas Faustas su taktų 

ryšuliu ir lempa

FAUSTAS
Vėl manyje — gėlos ir skausmo jūra, 
Vėl vii pa man širdis, kaip kitada 
Šiame rūsy, už šito drėgno mūro, 
Kankinas ji, švari ir nekalta.
Ko tu delsi? Tau ją baugu išvysti?
Įeik! Drąsiau! Ko nesiryžti?
Arti jos paskutinė valanda.

Griebiasi už spynos 
Balsas viduje dainuoja 

Pasileidusi močia
Nužudė mane!
Nenaudėlis tėvas
Suėdė mane!
Surado sesuo
Mano kaulus plikus,
Nugabeno juos
Į laukus.
Aš raiba gegute pavirtau 
Ir skraidau!

FAUSTAS
atrakindamas duris

Grandinės žvangčioja, šiaudai lyg lapai
švokščia,

Girdžiu ją. bet nežino to jinai.
įeina

MARGARITA 
gūždamasi ant gulto

Mirtis ateina. Galas man! Kas toka čia?
FAUSTAS
pusbalsiu

Tai aš! Laisva tu būsi amžinai.
MARGARITA 

puldama Faustui prie kojų
Jei tu žmogus, atjauski mano vargą!

FAUSTAS
Tyliau — išbudinsi iš miego sargą!

Bando nutraukti grandines _ .
Bus daugiam. .
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Trečiasis Kanados vakarų lietuvių sąskrydis Edmontone

Gražiai pavykusio Treč.ojo Kanados Vakarų lietuvių krydžio dalis dalyvių tai d.enai prilaikytoje gegužinėje, ku 
rią dekoravo Dail. p. Šepetvs. Atvaizde matome Vysk. V. Brizgį, Edmontono LB apylinkės pirmininką p. Dudo<a 
vičių (penktas iš koires), solistę p. Šmitienę (stovi už vyskupo) ir kt. kurių deja atvaiz dą atsiuntusieji pavardžių >.e 
pažymėjo, o tai būtų įdomu žinoti ir Šia proga susipažint'. Žiūrėkite aprašymą, kurio pirmoji pusė įdėta peieitame 

NL numery.

kovoj ir kurie tebegyvena ver 
gijos naktyje. Susitinkame pri 
minti vienas kitam, kad kova 
dar nebaigta, kad mūsų žemė 
dar kalinė, kad pasaulis dar 
neišmoko įvertinti laisvės ko 
votojo aukos. Susirenkame 
priminti ir pasauliui tebeldis 
vam, kad Lietuva dai neprisi 
kėlė, kad ir pati laisve dar tė 
ra žodis netapęs kūnu.

Mielos seserys ir mieli bro 
liai suvažiavę į Tretįjį v aka 
rų Kanados Lietuvių Sąsary 
dį, nuoširdžiai sveikinu jus 
visus Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės Kanados Krašto 
Valdybos vardu. Sveikinu Ka 
nados Lietuvių Bendru menės 
Edmontono Apylinkės VaUy 
bą kaip šio sąskrydžio šeimi 
ninką. Sveikinu ir A. P. Ne 
vadą pirmojo ir antrojo Vaka 
rų Kanados Lietuvių Sąskry 
džių organizatorių. Būkime 
vienas kitam seserim ir broliu. 
Ištieskime vienas kitam ranką 
laimės ir nelaimės valandą, 
nes mūsų Bendruomenė yra, 
iš tiesų, vieno kraujo ir vie 
nos genties solidarumas. Ne 
sudaryta ji atsitiktinai iš ša 
lies, ji yra neatšaukiama tikro 
vė, ir nuo jos tęstinumo ir nuo 
jos stiprumo priklausys ir mu 
sų pačių ir mūsų žemės atei 
tis.

Stp. Kęsgailą,
P. L. B. Kanados Krašto 

Valdybos pirmininkas.
KANADOS MINISTERIUi 

(PIRMININKUI
,,We wish to bring to Your 

Excellency’s attention that in 
1940 the Republic of Ljlhua 
nia was invaded and occupied 
by the Union of Sov>ec Sec.a 
list Republics in violation of 
existing treaties and genera’, 
principles of international 
taw.

The USSR has imposed on 
Lithuania a communist rule 
and is even alleging that this 
is a part of the Soviet Jn.eii,

The Moscow government has 
committed innumerable cn 
mes of genocide against our 
nation. At the same time the 
USSR is systematically exploi 
ting the netural resources and 
labor of our country to the 
benefit of Soviet impcriaiisa..

The present occupation of 
Lithuania is a flagrant avi • r 
agression and at the same ti 
me represents the most ruth 
less type of colonialism.

In bringing this to Your 
Excellency’s attention we res 
pectfully request the support 
of your government iowaiu» 
the restoration of freedom nd 
independence to our nation“.

Sirs:
On behalf of the Ptiinc Mi 

nister I acknowledge receipt of 
the submission wich you for 
warded to him recent’y, folio 
wing the Third Western Cana 
da’s Lithuanian Co'hferenct, 
relating to Lithuania’s poiiti 
cal situation behind the Iio., 
Curtain.

The Prime Ministe,, when 
delivering a speech last week 
in Winnipeg, has reiterated 
his intention of having a ic 
soliution debated before tile 
United Nations at its nex* ses 
sion on this very subject of 
colonialism as practiced by 
the U. S. S. R. I am sure you. 
membership must have read 
the reports of this statement 
by the Prime Minister, with

Nukelta į 6-tą pi..

I
 Į vairu s f 
DRAUDIMAI! 
Vacys Žižys | 

įstaigos VI 2-1427. 4
Namų LA 3-1084. §

Tęsinys iš praėjusio nr.
Mielos seserys ir mieli oro 

liai,
Savoj tėvynėj ir savam krae 

te dažnai susirinkdavome ir 
suvažiuodavome į įvairias šej 
mos, vietovių, parapijų, orga 
nizacijų ir kt. šventes, tokių 
džiaugsmingų susitikimų metu 
giliau pajusdavome, kad esą 
me vienos žemės vaikai, kad 
gera pabūti drauge po ^avo tė 
viškės dangum — prosenelių 
sodintų medžių pavėsyje. Fer 
kalbėdavome tada prabėgu 
sius metus, aptardavome pla 
nns ir svajones ateičiai, pasi 
gerėdavime savo augančiais 
miestais ir miesteliais, vešliai

žaliuojančiais laukais, vilnijau 
čiu derlium, puošniom sody 
borų, dailiai augančiu jauni 
mu ir grįždavome į naniua pa 
sisėmę stiprybės ir parididžia 
vimo, kokį tegali jausti šcimi 
ninkasi savoje pastogėje.

Šiandien esame nesavoj pa 
stogėj ir nesavoj žemė;. Šiaa 
dien esame išsibarstę po visą 
platų pasaulį. Šiandien norėtu 
me grįžti namo, bet keliai į 
namus užtverti grotomis ir bar 
baro durtuvais, šiandien lietu 
vis nebėra šeimininkas savuos 
namuos.

Todėl ir susirenkame į į vai 
rius sąskrydžius, lietuvių die

nas, tautinių Šokių u dainų ti savo kraštą, savo seseris ir 
šventes. Susirenkame pnsiinin brolius, kurie krito nelygioj

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rara and distinctive 

Canadian Rye W h laky.

i£. Wasylyshea
Public Relatiuus Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT 
OLD RYE

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| BELLAZZI-LAMY, INC į
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 8

a įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, a 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

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

į SIUNTINIAI LIETUVON
a par
| Kaufman’s Woollens & Textiles
A 3997 St. Lawrence Blw. Mo ntreal, P. Q. Tel. VI 2-5519. , 
a Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems <
a garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
K (30—40% žemiau rinkos kainų)
v Importuojame iš Anglijos į

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. (
A kostiumams ir suknelėms. 1
$ Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. < 
(l Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. &
J Priimame užsakymus e

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. X
Į CH. KAUFMAN AS J

T Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. £

| DRUMMOND AUTO ii

I
 REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608 ' ’
LATVIŠKA JMONĖ ■ ;

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos. į į

< Į

ME7-6727 [
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
j 117 — 6th Avenue, LACH1NE. f

į A. NORKELIŪNAS ji
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
i ..VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.
X 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
S Montreal 36, Que. Tai. RAymond 7-3120. V

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR ;; 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ H

SIUVĖJAS ii
AUGŠTOS KOKYBĖS i !

RANKŲ DARBAS H

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS < !

79 ir «1 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

1 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TtC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms katilai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
į SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884. g
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St. CATHARINES, Ont.
REIKIA RAŠYTI TIESĄ

Aišku, nieko blogo nėra kai 
„vilnietis“ džiaugiasi savo pa 
sisekimais, jei tokių atsiianda, 
tačiau, atrodo, būtų daug liks 
liau je ijis vietoje skaičiavęs 
parduotus ir neparduotus bi.ft 
tus, paduotų vilniečių Joniniu 
aiškų pelną, jei toks yra, kaip, 
kad tą daro čia mūsų visos or 
ganizacijos. Tada tikrai galė 
sime su vilniečiais pasidžiaug 
ti

Mirtis sovietiniame pragare SUVAŽIAVIMO 
NUOTRUPOS

Mūsų tūlas korespondentas, 
kelius kartus spaudoje kelia 
didelį vilniečių Joninių pasi 
sekimą, bet ‘a pačia proga ster 
giasi nuvertinti kitu čia daro 
mus parengimus.
| Kiekvienas lietuviškas pa 
rengimas čia yra svarbus leit'i 
v ybės darbas ir dėlto nuver 
tintas neturėtų būti, ypač ilc 
tikrais faktais. „Vilnietis' 
skaičiuoja Kiek kuriame paren 
gimė buvo parduota biletų ir 
sprendžia pagal tai parengia: 
vertę. Gi išriktųjų parengimų 
vertė nėra visados matuojama 
doleriais. 16 vasario. Tautos 
šventė, Motinos Diena, jokio 
pelno neduoda, o jų reikšme 

’ niekas neabejoja. Tas pats 
y ra ir su kitais tautinės reikš 
mės minėjimais.

Pagal mūsų tautos
— Joninės irgi yra 
tautinės reikšmės, o
tų skaičiavimo šventė, 
pat kilnių Vilnijos idealų, taip 
brangių mūsų tautai, įmaiŠy 
mas į šį visą re’kalą yra dai
giau nesusipratimas, regu ko 
ks nors didelio masto tautini; 
darbas. Biletai yra biletai, o 
Vilnius yra Vilnius ir nere kė 
tų šių dalykų suplakti į vieną 
daiktą.

tradic’j i 
daugia*. 
ne bi’e

Far.'.

SIMCOĘ Ont
TABAKO

Gražią 8 liepos popietę, pa 
sinaudojant atostogomis, pasu 
kome Simcoe link, pasižiūrėti 
dar iki šiol nematytų, bet mū 
sų padangėje pagarsėjusių ta 
bako ūkių ir aplankyt geia 
širdžius lietuvius savininkus. 
Nė vienas iš st. catharinieČ.ų 
atsjkliuvęs bedarbiu, ten su 
tįsdavo -darbą ir pagalbą grei 
č.’au, negu kur kitur. Jiems už 

i .Jokią jautrią širdį apylinkės lie 
tuviai turi būt dideliai nuolan 
kūs ir dėkingi Per tą gerumą 
yra atsiradę tarp mūsų padan 
ges lietuvių artimi draugystės 
ryšiai ir net susigiminiavimai.

Vykdami dar norėjome pa 
tekti ir į rengias tą dien iškil 
mes pagerbti anksčiau ūkyje 
gyvenančio L. Ulbino nauja 
gimį. Nežiūrint, kad L. Ulbi 
nas yra išsikėlęs į Hamiltoną, 
artimesnieji jo bendrauaioiai

Kaip pavasarį paukštelia 
džiaugiasi pasidaręs sau ma 
žytį ir kuklų lizdelį, taip ir

• mes turėjome ir turime džiaugs 
. ,mą įsigiję nuosavą nameli —

žmonėms gyventi lizdelį.
Mūsų įsikūrimo proga Jūs, 

brangūs prieteliai, atėjote mus 
pasveikinti ir brangia dovana 

‘ apdovanojote Į Ttio mūsų
• džiaugsmas padvigubėjo nes

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Ileyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Oi ce WA 4-9501 
Kes. 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,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis ir patriotin's.

Iš H. Tautvaišienės Tautų
12.
Klausėme meistro, kaip 

partorgo žmonai tiko verges- 
-lietuvės K. šilkinė suknele, 
kaip ir ar gražiai kita lietuvė 
D. sudėjo plaukus ir ar gracin 
gai šoko mokyklos vedėja — 
„Zauuč“? Meistras J., namo 
jęs ranka, tęsė savo pasakoji 
mą.

„Anošinas (Rybzavouo di 
rektorius) gulėjo girtas girtu 
tėlis, o ,Zauuč’, glostydama 
jo pliką pakaušį, jam daina 
vo. Šlykštu prisiminti tos be 
gėdiškos dainos turinį. Ii to 
kios žmonių atmatos pasiryžo 
mus perauklėti, mus mokyti ir 
vesti į jų .šviesius komunizmo 
rūmus* ” — karščiavosi ineist 
ras, pasakodamas savo įspū 
džius.

Praėjusių metų vasarą 1 ro 
fimofsok d-’rektoriaus žmona 
su vaikais paskutiniuoju prieš 
didžiuosius šalčius karavanu 
išvyko i Jakutską. Šis augšt.u 
partijos pareigūnas įkn'.binėda 
vo paskirus salų „nuovadų“ 
įmonių žvejybų meistrus ir 
Sagilacho meistrą Anjų, kad 
neįtrauktų į knygas vienos ar 
net kelių žuvų statiniu, t okias 
neįregistruotas statines „kom 
binuotai“ siųsdavo,į jaauiską 
kur jos tam tikrais būdau p,, 
tekdavo į direktorienės ir jos 
giminaitės rankas. Mieste dar 
bo žmonės badavo, žuvį greit 
išpirkdavo, mokėdami po 2J 
—30 rublių už vieną. Bet ii 
„baracholkoje“ ją paruavinė 
davo kartu su senais sudėvė 
tais asmeniniais daiktais ir 
daugiausia iš įmonių pavog 
tais gaminiais. Ano auto Ru 
sijoje ir dabar šią garbią mū 
g ės vietą „baracholką“ lankė 
visų padėčių žmonės, nuo ei 
iinių iki augštųjų pareigūnų.

Tokių žuvies statinių svorį 
pažįstu iš to, kad mes, ver 
ges, jas savo rankomis pet 
kraudavome ant rogių ir temp 
ciavome sandėlin. Nelengva 
buvo slapstyti pavogtas žuvų 
statines, kurių kiekviena svė 
rė daugiau 200 kg. 1947 m 
būdama Jakutske, pati mačiau 
Trofimofsko mokyklos vedėjo 
žmonos brolius „prckiaujan 
čius“ mokykloms skirtais są 
siuviniais.

Aplamai vi$i Trofimovsko 
viršininkai buvo gerai įsikūrę, 
nes jiems, gyvenantiems toli 
moję šiaurėje, buvo skiriama 
daug ir įvairios mantos. Vi 
si jie buvo komunistų partijos 
nariai — draugai. Tocicl ma 
ža nesusipratimų teturėdavo 
nes kiekvienu atveju mažesnie 

nusilenkdavo didtsniesic 
ms ir viskas geruoju paubaig 
davo.

KŪČIŲ VAKARAS
Buvo Kalėdų šventės išva 

karės. Tai visiškos tamsos mt 
tas. Šaltas vėjas pradėjo pus 
tyti sniegą ir vis smailiau ir 
smarkiau; lauke dirbusius an 
ksčiau paleido iš darbų. Noiė 
jome bendrai prisiminti šven 
les.

Prie apšeršnėjusių ir apša 
lūšių lubų skardinė (be stiK 
lo) lemputė užgęso. Nebuvo 
žibalo. Statinė su žibalu bu 
vo visiškai palaidota sniego 
pusnyje. Šviesai naudodavo 
me sakuotų lentų skalas. Šį 
vakarą viena moteris įsižiebė 
žvakę. Ir aš įsižiebiau savo 
žvakigalį, kurį buvau gavusi 
prie krosnių statybos.

Ir silpnesnieji, pakilę is sa 
vo guolių, atsisėdo. Rankpel 
nio Deveikos šeimos narių, 
motinos ir tėvo vietos buvo

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 morgiČius — 7%.

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

visi. Mitiejus
DAR VIENAS DIDELIS 

PARENGIMAS
Metinė parapijos šventė ne 

betoli ir jai jau ruošiamasi pii 
nu tempu. Ji įvyks, kaip ir vi 
sais kitais metais — St. Step 
hen salėje, prie pat Weliando. 
Ši šventė suveda plačiai išsi 
mėčiusius mūsų parapijiečius 
nors vieną kartą per metus į 
vieną bendrą parengimą. Šven 
tė visad sale puikios progra 
mos dar duoda šį tą ir naujo. 
Anais metais surengė mūsų 
dailininkų meno parodą, ture 
ju.',ą labai didelį pasisekime, 
šiemet bus duota progos pasi 
rodyti ir mūsų tapybos meno 
mėgėjams. T 
išstatyta visa 
tretų, peisažų

Kaip girdėti bus 
eile darbų, per 
ir tt. t

Berželis.

ŪKIUOSE
jį prisiminę ir nemaža,.! būry 
j e susirinkę, pas J. Dambraus 
ką, R. R. 1 Eden, Ont., fteike 
vertingą dovaną ir palinkėju 
daug gražių ateičiai linkėjimų. 
Pagerbime be st. Cathariniečiu 
buvo apsilankę tos apylinkės 
dvasios vadovas kun. dr. J. 
Gutauskas ir su savo poniomis 
Galdikas, Mikėnas, Onaitis, 
Janušauskas, Zadurskis ir Da 
mbrauskas.

Žinoma, vienu trumpu žvil 
gsniu žvilgterėjus daug ką ne 
galima pamatyti, bet is bend 
ro vaizdo noriu pastebėti, kad 
tos padangės lietuviai ūkinin 
kai gyvena geriau, negu kiti 
ir negu mes gyvenantieji iš 
„pay cheque“, o dar svarbiau 
šia, kad pas juos jaučiasi arti 
mumas ir vieno su kliu sugy 
venimas. ką mieste gali užtik 
ti kaip retenybę. J. K.

PADĖKOS
NUOČIRDUS AČIŪ

žinome, kad turime nuoširdžiu 
draugų, kas už pinigus aunu 
perkama. Už Jūsų malonų 
draugiškumą nuoširdžiai dėk > 
jame B. K. Gegieckams, T. Gi 
revičiui, M. I. Grigams, B. Z 
Įtkuboniams, J. Kalainiui, (. 
J. Lelevičiams, V. I. Lian 
goms, E. L. Pusliams, P. J. 
Skeivelams, K. Stundžiai, A.
I. šajaukams ir A. J. Vaič’a 
ms.

Ir ypatingai dėkojame pp.
J. J .Diliams — šio įvykio im 
ciatoriams ir organizatoriau*.

Magdalena ir Juozas 
Mackevičių.

St. Cathaiines, Ont.

TREČIASIS SĄSKRYDIS...
Atkelta iš 4-ro psl.

interest. I regret that *ae text 
of Mr. Diefenbaker’s icmarKS 
oa that occasion have not yet 
become available for distribu 
tion by this office.

Yours sincerely, 
Claude Gauthier, 

Secretary.

kapinynas Sibiro Tunoroje.
tuščios. Motina mirė, o tėvas 
buvo izoliatoriuje.

Visų mūsų kančios minty-* 
ir mūsų sielos skrido pas 

mums brangius žmone», eean 
čius toli, labai toli — tėeyne 
je, Krasnojarsko stovyklose, 
Kansko kalėjime, kur kentėjo 
mūsų vyrai ir broliai.

Katalikų papročiu „plotke 
lių*’ vietoje dalinomės duoną, 
laužydami ją po trupinę!} nuo 
vieno gabaliuko. Nebuvo to 
kių žodžių, kuriais būtume ga 
Įėję savo jausmus išreikšti. 
Žmonės meldėsi tylėdami.

Šį vakarą, atrodė, — ir n 
giau ir šviesiau kūrenosi mū 
sų židinys, apie kurį visą lai 
ką sukinėjosi ir būriavosi mū 
sų kambario devyni vaikai. Be 
juoko, be kalbos, be džiaugs 
mo. Deveikos mergaitė jau ne 
bepajėgė iš savo guolio pakil 
ti.

Mokytojas Petraitis bandė 
pasakoti vaikams kalėdinės le 
gendas, kalbėti apie tai. Kaip 
švęsdavome tėvynėje, o jo ma 
žoji dukrelė, apkabinusi tėvo 
kaklą, visą laiką tyliai verke.

Iš apsalusių lubų lašėjo van 
duo dideliais lašais, drėkino 
narus ir apšerkšnojusioje aslo 
je sudarė ledo grumstų.

Šį tylųjį taikos vakaią su 
trukdė NKVD atstovai. Vic 
nas jų įslinko pas mus, ati 
džiai apsidairė ir dingo.

Greit užgęso žvakes, ugnia 
kuras blėso, įsivyravo tamsa 
ir šaltis. Vandens lašai iš tunų 
krito vis rečiau ir rečiau, lik 
ant narų čia vienoje, čia kitoje 
vietoje vieni tyliai meldėsi, kį 
ti vaitojo.

Tą pačią naktį jautėme, kad 
lauke vyksta kažinkas, '.o mes 
nebuvome dar pergyvenę. Bu 
vo ir vėl prasidėjusi žiaurioji 
šiaurės audra, tamsioji pu.ga.

Bus daugiau.

ji

KAS SUNKIAUSIA GYV...
kad pati partija ir jos progra 
n a yra ta didžioji nesąmonė, 
dėl kurios šiandien kenčia ne 
tik pavergtieji sovietijoje, bet 
ii likusis pasaulis neturį rarr.y 
bės.

Turėtų būti aišku, kodėl at 
v . kusiems tautiečiams ar šiaip 
užsieniečiams

turistams yra draudžiama 
laisvai lankytis kolchozuose 

ir kitose vietose, kurios nėra 
paruoštos tam specialiam 

tikslui — reklamai.
Jeigu užsienietis laisvai galėtų 
k nkytis kolchozuose, pobūvo 
t; ir išsikalbėti su kolūkiečiais, 
I partijos palydovų, be abu 
) nės ir pats nepastabiausias 
t. retų progos įsitikinti reidą 
lituojamu socialistinio žemės 
ūkio „pranašumu“ ir kolūb e 
čių „laimingumu", kad proga 
ganda nuo tikrovės skiriasi, 
kaip juodas ir balta*.

Vilniuje ir Kaune, Klaipė 
doje ir Šiauliuose ir kituose Ji 
dėsniuose (buv. apskričių) 
n iestuose visada

gausu atvykusių „laimingų“ 
kolūkiečių su maišais ant

pečių. Jie atvyksta uz 5G—70 
km nusipirkti duonos,

miltų, cukraus ir kitų būtino 
reikolingumo prekių, nes nu 
žuose miesteliuose bei kaimo 
vietovėse tų dalykų nevisada 
gausi nusipirkti. Miestų gyven 
tojai ant jų pyksta ir pravaz 
įdžiuoja „amerikonais“, nes 

del jų antplūdžio krautuvėse 
susidaro didelės eilės. Kartais 
milicija juos vaiko iš kiautu 
vių ir iškrato jų maišus. Ma 
nau nesunku Įsivaizduoti ko1

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.

Po blogai miegotos nakties 
važiuojame i pp. Berseuų uk). 
Plentas raitosi tarp kalvų, miš 
kelių ir kruopščiai dj dirbtų 
laukų. Traukiame vietovėmis, 
gulinčiom į šiaurę nuo pietinės 
Ontario dalies. Judame greit, 
nes nedaug sutinkame amonio 
šinų. Štai ir ant gražios ka'. 
vos, šeimininko ūkis. Gražūs 
laukai, stropiai tvarkomas 
vaismedžių sodas ir tvarkin 
gai užlaikomi trobesiai patrau 
kia svečių akis. Visur matyti 
darbščių ir rūpestingų seni, 
ninku rankų žymės.

Vidudienis. Saule kepma. 
Gyvuliai pasislėpę šešėliuose. 
Lauke visiška tyla. lik pro 
plačias klojimo atdaras duris, 
kuriame vyksta suvažiavimas, 
veržiasi vęšli ir sodri valsme 
džių spalva, vidudien'o tyla 
ir sodo ramumas. Jei ne n.iu 
jai statytas modernus kloji 
inas, tai ir nežinotum ar esi su 
grįžęs į tėviškę vasaros atosto 
gų, ar pabėgęs iš triukšmingo 
vasaros saulės įkaitinto pietų 
Ontario didmiesčio.

Gražiai baltom staltiesėm 
apkloti ilgi stalai. Puikūs ir 
įvairūs valgiai ant tų stalų, ta 
me pačiame klojime, tik kita 
me jo gale. Nuotaika nepap.as 
tai gyva ir judri. Susitinkame 
su klasės draugu po ti.sdesim 
ties metų ir dalomės maloni s 
ir nerūpestingos vaikystės įs 
pūdžiais ir prisiminimai.).

Galulauky, miškelio pape 
deje Londono lietuvių jaunų 
skaučių ir skautų <uvykia. 
Šiandien jos uždarymai Užde 
gamas laužas. Programa į Jo 
mi: šokiai, damos, deklamaci 
jos ir vaidinimas. Kažkaip jau 
tiesi apsvaigęs nuo visų tų įs 
pūdžių. Tiesiog neįtikėtina, 
kiek čia darbo ir širdies jdeta 
visa tai paruošiant.

Mėnesiena. Siaurais lauko 
keliais, virtine, vienas pasr.ui 
kitą, traukia automobiliai. Au 
tomašinų sukeltos dulkes šo 
ka ir žaidžia šviesų spindu 
liuose. Nepaprastai gražus ir 
didingas vaizdas. „A..tanai 
nufotografuok, gali laimėti tū 
kotanties dolerių premiją”, su 
sunka kažkokia ponia, sėdinti 
mašinoje.

Dabar kava ir saldumynai. 
Ir vėl prie tų pačių baltų sta 
lų: Kalbos ir pašnekesiai įvai 
riom temom. Šiltą ir nuošiidžią 
temą gaubia nakties tamsa. C 
tos kalbos, tokios gyvos n tu 
riningos. Jos veržiasi iš -dea 
lių, bet sužeistų hetuv.škų Sli
džių. Ir vėl nežinom mes, ar 
esame tremty, ar tėviškes glė 
by.

Prabundu kvepiame šiene, 

ūkiečio duondirbio „laimė-*, 
kuris atvykęs 50 km, suprakv 
tavęs tempia maišą ant pečių 
ir dairosi, kaip koks nusikalė 
lis, milicijos.

I iek trumpai apie socialist, 
nio žemės ūkii „pranašumą“, 
partijos dvarus ir jų baudžiau 
ninku buitį. Bu» daugiau 

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

Iš Kanados:
Siunčiame nnafll Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir "IU Iltini II tus įvairius siuntinius.

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

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių. 
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 8-6666, 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. KALŪZA

Pro plyšius veržiasi rytmečio 
saulė. Jos auksiniai Sj_.nciu.iai 
žaidžia krykštaujančių žvirb 
lių sparnuose. Kaip getą yra 
gulėti, širdyje taip ramu. Atro 
do, kad vėl esu tėviškės glė 
by- ,

Sunku ir apibudinti *.okį ne 
paprastą dvasinį paspi. tį duo 
da tie susibūrimai. Iš sauso, 
kasdieninio didmiesčio ,ues 
vėl pažadinami prie tų pačių 
užduočių ii pareigų, kurias 
uždėjo mums Lietuva — mū 
sų tėvynė.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 4-ro psl.

KNYGA APIE AKTORIŲ
Rusijos leatių draugija iški 

do meno mokslų kandidatės l 
Vaišytės kenygą „Aktoriais 
kūrybinio charakterio forma 
vimas“, kuri žinovų įvertina 
ma labai gerai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Švaistas. ŽIOBRIAI 

PLAUKIA. Romanas. Lietu 
viškos knygos klubas. Aplan 
kas P. Jurkaus. 1962 metai. 
234 psl. Kaina 2.50.

Šv. Tėvas Jonas XXIII. 
MOTINA IR MOKYTOJA. 
Enciklika (Mater et Magistrą) 
Enciklika apie socialinio klau 
simo pažangą krikščioniško 
mokslo šviesoje. Vertė kun. 
Pijus Dambrauskas. Lietuvis 
kos knygos klubas. Kaina ne 
pažymėta.

ATGARSIAI Nr. 9. Vene 
zuelos lietuvių savišalpos Li
nes dvisavaitinis leidinys. Lei 
džia Caracas apylinkės valdy 
ha. Redaguoja B. Domeikle 
nė, I. Staškevičienė ir J. Kio 
vaite. Tiražas 300 egz. Adr ■. 
sas: Avenida „A“ Nr. 5, Quin 
ta „Juragis“, La Carlota, Ca 
racas, Venezuela, So. Amen 
ca.
LIETUVOS VALST. DAI 

NŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS, 

vadovaujamės J. Švedo, birže 
ho 3 d. su nauja, dviejų dalių 
programa, koncertavo Kauno 
valst. mizikiniame teatre. Be 
lietuvių dainų ir šokių, nauja 
me repertuare buvo baltatu 
siu, uzbekų moldavų ir kilų 
sovietų tautų liaudies dainos 
ir šokiai. E.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Augustinaitis Jonas, Burbie 

nė Veronika, Čepaitė Alisa, 
Geležinis Juozas, JakelaTis 
Vinias, Kairiūnienė Palionį 
ja, Kavaliauskas Juozas, I.ep 
ševičius Stasys ir Vincas, La 
koševičius Juozas, Mikulėnas 
Silva, Nenius Jonas, Naibutas 
Antanas, Padolskis Juozas, 
Pranauskas Petras ir Sidaras, 
Vadeiša Petras, Vadeiša Zeno 
nas, Vilčikauskas Jonas.

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

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y„ USA.
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1IMWTOV
SUNKI PRADŽIA — SUNKESNĖ PABAIGA

Valdybai buvo pažadėta 
skautų tėvelių parama. Dabar, 
pribrendus reikalui šauktis lė 
vėlių pagalbos, patirtas di 
džiausiąs nusivylimas. Negai 
ma tvirtinti, kad nusivilta v* 
sais tautiečiais. Radome kete 
tą faktų, kurie tikrai aukojos* 
net be poilsio iš naktinės pa 
mainos. Daugumoje tai buvo 
ie skautų tėveliai, bet asme 
ays be šeimų ir netgi viengun 
giai. O kurgi tos jaunosios 
kartos tėveliai, kuriems dau 
giausia turėtų šis reikalas ru 
peti?

Atsiskyrus Toronte rėmė 
jams, nors ir geriausios sąiy 
gos buvo duotos, hamiltome 
čiai ryžosi Šį darbą atlikti pi 
tys, tikėdami paramos iš tėv? 
lių. V-bos nariai, nusivylę pa 
rama, kiekvieną galimą dieną 
išnaudoja stovyklavietėje, at 
sisakydami savo asmeniškų 
darbų.

Tikimės savo darbą, daugu 
mos susirinkimo pavestą, pil 
nai išpildyti, iki sekančių rln 
kimų: spalio 30 d. Gi sekan 
tiems metams labai abejoja 
ma ar bent kas pasiliks. D i 
bant bendromis jėgomis, f"5 
palyginti nedidelis darbas, bv 
tų atliktas be vargo, kiekvic 
nam paaukojant bent po vie 
ną dieną. Palikus viską valdy 
bai, padėtis labai pasikeitė į 
priešingą pusę.

„MAŽOJOJ LIETUVOJ“ 
pokšint paskutiiiic-ms plaktukų 
ros stovykla buvo iškilmingai 
atidaryta. Iš ankstyvo lyto, 
dūžiams, didžioji skautų va»a 
liepos 28 d., rinkosi žvalus jau 
nimas, gražiam p. St. Augus 
tmavičiaus pušynėlyje. Čia, 13 
dienų, atitrūkę nuo dulkėti 
miesto gatvių, džiaugsis mū-ų

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

TURNER BUILDING 
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA 7-55/5; 
namų — FU 3-892o.

jaunimas, pasisėmęs praktiš 
kai skautiškų darbų. Čia skani 
bės vakarais lietuviška sutarti 
ne iš jaunimo krūtinių, kas pil 
nai atlygins uz sunkų darbą 
skautų rėmėjams, šį lietuvis 
ką kampelį įrengiant.

Baigiant paskutinius dar 
bus virtuvės patalpų Įrengi 
mui, pasitenkinimo ir džiaugs 
mo šypsena papuošė dirbančių 
jų veidus, patyrus, kad stovyk 
lautojų skaičius peržengė lOu- 
nę. Su didžiausiu dėkingumu 
priimame iš skautų vadovų m j 

ms pareikštus pagyrimo žo 
džius, o taip pat ir piršto ne 
pridėjusių kritikų pastabas. 
Tiems skiriame lengviausią įra 
šą, koks tik yra galimas, šiam 
darbui. Tos negero/ės nublun 
ka, malant krykštaujančius 
vaikučius, taip gražiai įsri 
kiuotų palapinių, pušaičių pa 
ūksmiuose. Tikme, k >d p. ic 
neturtingo primityvaus miško 
altoriaus, paukščių čiulbesiui 
palydint, sklindanti į Augs*./ 
bes jaunųjų malda, Augščiau 
siojo bus išklausyta ir šis trurn 
pas stovyklavimo iaiKotarpis 
bus gražus, laimingas ir nau 
dingas. Čia bus įgyvendinta lie 
tuviška tvirtovė, sumegzti 
tampresni ryšiai su tolimesnių 
vietovių jaunimu, kurie gal pa 
siliks nenutraukiami kai kam 
ir per visą gyvenimą, laikui 
bėgant sukūrus lietuvišką šei 
mą. Toks yra mūsų, išeinm 
čių iš gyvenimo rikiuotės, pas 
kutinis troškimas. Tikimės, 
kad nebūsime apvilti nei mū 
sų jaunimo, nei dar kažkokiais 
neaiškiais šydais besidangstan 
čių tautiečių, vengiančių nuo 
šio kilnaus darbo išsisukti. Nuo 
širdus ačiū p. Aleksienei, pa 
stiprinusiai mus tą ditną ska 
niais pietumis.

Užbaigai šio didžiojo dar 
bo, nuoširdžiai dėkojame taba 
ko augintojams, kude mus 
gausiai parėmė materialiai ir 
moraliai. J?ai St. Augustinavi 
čiui (sen.), Aib. Augustinavi 
čiui su ponia, Si. Augustinavi 
čiui (jun. p. 1 reigys, p. Ku 
dokas, p. Gulbinas ir kiti. Jū 
sų, dar vyresnės Lietuvos ats 
tovų nuoširdumas ir taut. su-, 
pratimas toli pralenkia dauęe 
lį mūsų ..didžiųjų pilių“ sta 
tylojus. V. P.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS |

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., t 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos: ! Į

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. '[Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. '> 
q 21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511 0axtmxmminimunnnitmimmmtnumnnmmnmnmmurmmnnmumu

Charlie Camilleri yra dirigentas, kompozitorius. Jis girdi 
mas kas savaitę per C 3 C.

NIAGAROS PUSIASALIS
RAMOVĖNŲ ČARTERIS

Dešimt mėnesių užtrukusi 
procedūra LVS Ramovės in 
korporavimo Ontario provin 
cijos vyriausybėje, eina piie 
pabaigos. Yra gautas praneši 
mas per Lietuvos Konsulą Dr.
J. Žmuidziną, kad virš minė 
tas inkorporavimo Lietuvių Ve 
teranų Sąjungos „Ramovė“— 
čarteris jau pasirašytas ir grei 
tu laiku bus persiųūstas orga 
nizacijai.

Ši žinia džiugina ne vien tik 
tai Niagaros, pusiasalio ramo 
vėnus, bet visus lietuvius, kad 
iš Kanados vyriausybių šiais 
metais patiriamas antras reikš 
mingas gestas Nepriklauso 
mos Lietuvos reikalų tvarky 
me, t. y. 1. Kanados Fedeia 
linės vyriausybės Lietuvos 
Konsulo ir 2. Ontario Provin 
cijos Vyriausybės, Nepriklau

somos Lietuvos atsargoj ka 
rių, Veteranų Sąjungos, pnpa 
žinimai.

ŠEIMYNINĖ GEGUŽINĖ)
Rugpjūčio mėn. 5 u., sek 

madienį, nuo 2 Vai. po pietų 
V. Bieliūno ūkyje R. R. 1, 
Welland, Ont. bus linksma ge 
gužinė, kurioje bus šalti ir šil 
ti užkandžiai, Niagara Dray, 
7-Up ir kitokiais gėrimais, jau 
nimas ir senimas galės platfoi 
moj pašokti, grojant jaunam 
akordeonistui, E. Remizaičiui 
iš Port Colborne, Ont. Renge 
jai tikisi susilaukti daug sve 
čių iš Amerikos pųgės, nes ten 
gyvenantieji yra daugiau įpra 
tę sekmadieniais sportuoti ne 
gu mes kanadiečiai.

Maloniai kviečia ir visų laa 
kia susitikti gegužinėje

Ramovėnų Valdyba.

Kelionės ir svajonės
DAINA IŠ KITO GALO...

Tai Pulgio Andriušio išmis 
las, bet jis kaip tiktai tink, 
šiam straipsneliui, nes atsitiko 
taip, kad kelias padalytas ke 
hones tenka aprašinėti. . . iš 
kito galo, atseit — ne iš orą 
džios, bet iš pabaigos. . . O tai 
todėl, kad baigiasi atostogos 
ir apie jas reikia parašyti kai 
jos dar nepasibaigusios.

Pasirodo, kad daugelis 
Montrealio lietuvių turi ne tik 
tai mieste namus ir užmiesty 
je vasarvietes, bet daugelis tu 
ri nusipirkę ir ūkius, čia vadi 
namus farmomis. Į kurią mies 
to pusę bevažiuotum, visur, 
visomis kryptimis, rasi lietu 
vių farmų. Anąkart, atsisėdus1 
į A. Gaurio mašiną, atsidtJi 
teko pp. Gaurių faunoje, kuri 
prie ežero padarė gražią va 
sarvietę; dabar atsisėdus į J. 
Bakanavičiaus mašiną, atsidui 
ta prie Iron Hill, kur yra pp. 
Bakanavičių farma.

Pažymėtina, kad lietuviai, 
nusipirkę dažniausia apleistas 
farmas, jas pertvarko, isgraži 
na ir padaro vasarotojams 
gražiomis poilsio vietomis, zi 
noma, patys pirmiausia jose 11 
sisi. . .

Gal taip pasakyti būtų 
perkategoriška, nes visi per 
tvarkymai, tobulinimai kaiti-, 
ja ne tiktai pinigų, bet ir daug 
darbo. Pries kelis metus lan 
kytoji pp. Bakanavičų tarma, 
dabar visai kitaip atrodo. Na 
mas ne tiktai sutvarkytas, iš 
dažytas, bet ir padidintas didu 
le veranda, iš kurios nepapras 
tai gražus vaizdas į Vermonva 
kalnyną per didelį slėnį, ku 
riame jau Įsikūrė daugelis lietu 
vių. Kiek jų čia yra, tiksliai pz 
sakyti sunku, bet tame slėny, 
kuris veda į pp. Bakanavičių 
ūkį, esantį žymioje augštumo 
jc, lietuvių prie kelio jau yra 
pp. Kukenių, pp. Benžaičių 
ūkiai. Už poros mylių yra įsi

ir nežinojome, kas čia dabar 
veikti. ..

Nelaimėje, prisiminiau My 
kolą Meškauską, seną pažįsta 
mą ir bičiulį iš Zarasų, buvusį 
bene pirmąjį Nepr. Lietuvos 
Zarasų pašto viršininką, jis, 
žinojau, turi pastovų darbą 
Cornvall hidroelektrinėje. Su 
siradau telefoną ir užkalbinau 
Ponią Meškauskienę. . .

— Užeikite pas mus. Kur 
gi jūs ten dvi valandas lauk 
site! Mykolas dabar, deja, dir 
ba, jo nėra namie, bet jūs, kai 
lankysite elektrinę, jį ten ra 
site, tiktai klauskite „Maik“.

^Ekskursantai p. Meškaus 
kienės buvo priimti n pavai 
sinti. Ir taip nejučiomis prade 
go tos dvi valandos. Paskui iš 
autostoties mus paėmė auto 
busas ir nugabeno į elckt.inę.

Didingas tai pastatas. Jį 
mums parodė, paaiškino, ihus 
truodami didžiuliu maketu, 
kuris veikia taip, kaip visa slo 
tis. Vaizdai pro plačius lan 
gus puikūs. Tvarka — idealiŠ 
ka, kaip ir švara. Tikrai įdomu 
pasižiūrėti. Gražus tai JAV ir 
Kanados bendro darbo kuri 
nys.

Prisiminė man matytas tusų 
Dnieproges. Didelis skirtumas. 
Jau vien todėl, kad čia mum- 
viską rodė ir viską aiškino, c 
ten mus tiktai sekė enkaveuis 
tai, ir parodė tiktai montuoja 
mą turbiną.

Išeinant, žinoma, tat ėjau 
pamatyti ir M. Meškauską. Pa 
klausus jo, tuojau mergaite .’u 
skubėjo ir atvedė. Jis Corn 
vali elektrinėje švaros pnžiū 
reto jas, savo žinioje turĮs 10 
vyrų. Trumpai pasikalbėjome, 
nes autobusas jau davė išvyki 
mo signalus.

kūrę pp. Prišmanlai ir daoar 
kuriasi Kazys Leknickas.

Farmos pilnos vasatritojų, 
kurių malinumui jų savininkai 
yra iškasę ir maudytis basei 
nūs. O maisto čia, labai pigiai 
gaunamo, begalės. Maisto p.o 
dūktų daugumas čia gaunat! i 
už pusę kainos, kaip tai tenka 
mokėti mieste Nenuostabu, 
kad vasarotojų čia daugypė

Svečių malonumui pp. L>: 
kanavičiai turi radio, ir tele/i 
ziją, begales obuolių, uogų n 
daržovių. Tikrai malonu pa 
buvoti tokioje farmoje.

VISOKIŲ ESTI KELIONIŲ
Jau bus suėję metai, i<ai dvi 

amerikietės pakvietė ekskursi 
jon. Tai buvo nevjorkieles — 
Sofija Levickienė ir Florence 
McColl. Jos susidomėjo sxex 
bimu, siūlančiu apžiūrėti Jū 
rų kelią. Tas reikalas įdomus 
ir man, tojiėl siūlymu pasinau 
dojau ir, žmonai nesipricsi 
nant, priėmiau.

Koks gi buvo visų mūši, 
nustebimas, kai mus pasodino 
į Toronto autobusą ir įprasti 
niu keliu gabeno... 2 valau 
das, iki pat Cornvall, Ont. O 
dar daugiau teko nustebti, 
kad mus išmetė Cornvall auto 
stotyje ir paliko vėi 2-ms va 
landoms...

Visi supykome tokia eks 
kursija „apžiūrėti Jūrų kelią*

Po to mus nuvežė prie Ei 
Senhowerio šliuzų ir parodė, 
kaip laivai pakeliami ir nulei 
ūžiami.

Ir vėl dvi valandos kelio 
nės atgal j Montrealį, ir Jūrų 
kelią matėme. . . tiktai antio 
je upės pusėje... O kadangi 
Šv. Lauryno upė plati, tai, ga 
Įima sakyti, Jūrų kelio. . . ii 
nematėme.

Mano lydėtos Ponios nebu 
vo patenkintos, nežinau tiktai, 
— gal tokia keista ekskursija, 
o gal ir neįdomiu palydovu... 
Mat, visokių esti kelionių. . .

Bus daugiau.

LIETUVOS ŽURNALIS. ..
Atkelta iš 2-ro psl.

k jos, bet net Latvijos ir Esti 
jos okupacinė tarnyba neatsi 
laiko prieš daugumos kultūri 
ninku pasipriešinimą. Lietuvo 
je gi Antanas Sniečkus tikras 
visu 100 procentų okupacijos 
tarnas, 1 etuvių smaugėjas.

Štai Marcinkevičius išvertė 
čekoslovakų poetų eilėraščių. 
— nieko apie .šlovingąją”, 
Latvijos žurnalistai Rygoje su 
ruošė, nesiklausdami savo bo 
sų, Lietuvos dailininkų plaka 
tininKų, J. Galkaus ir V. Kai 
šinio, darbų parodą. Visur 
daugiau laisvės.

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

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

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

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

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ......................... $7.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. švaistas. GYVENIMO MAGIJA.................................. $1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas.........................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ........................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
Šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’tORlES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po..........................$2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ..................................................................4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ t.00
T4. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.bJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$1.00
fit. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$1.40

%. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$ 2.0u
. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
. 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
Vlykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

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

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5P
*i. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE....................................  1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ..........1,50
V. Čižiūnai. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .. .1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. 1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ...................... $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

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

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

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Laaalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.



ii PSL, NėpriklAVSoma Lietuva ■« 1962. VIII. 8. — Nr. 31(t01)

o M T^į r e a L
AUŠR~OS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Kun. Klebonas T. J. Bo 

revičius išvyko atostogų ir 
grįš po 4 savaičių.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Mirė ir rugp. 4 d. per šv 
Kazimiero bažnyčią palaido 

tas Stasys Kantautas, 80 m.

TO R^NT O
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LEIDYKLAI JAU 

DIDELIS PRESAS
Kpt. Pr. V. Paukštaitis ne 

tik Montrealyje augęs, bet ir 
nuo įstojimo Karo Mokyklon 
Kingstone, būdavo dažnas sve 
čias montrealiečių lietuvių tar 
pe, todėl Imkime jam sėkmes 
pagyventi Europos kultūroje, 
kurią įveitindamas jis pats šią 
progą pasirinko.

DALIA DARGYTE IR 
ROMUALDAS SINIUS

piaėjusį šeštadienį sukūrė lie 
tuviškos šeimos židinį Aušros 
Vartų bažnyčioje įvyko 
tuoktuves, o šaunios vaišės 
Paso restorane.

DIRBANČIŲJŲ 
ATOSTOGOS

drauge su vasara eina į galą. 
Daugumas jau atostogas paouį 
gė, kiti baigia, bet rugpjūčio 
mėnesį dai daugelis atosto 
gaus.
fe Lito vedėjas D. Jmkus su 
grįžo iš atostogų, Pr. Rudins 
kas išvyko atostogų. Banko 
operacijos atliekamos prisitai 
kant prie paskelbtų sąlygų.
fe Kaulakis Povilas, NL nuo 
širdus rėmėjas, atostogas su 
šeima praleido prie Ottawos 
upės, pp. hipelių vasaivietėje. 
S Ponų Asminų šeima atos 
togaudama lankėsi Montrea 
lyje, viešėjo pas pp. Ališaus 
kus ir atsilankymo Montrea 
lyje proga prisiminė savo 1943 
metais įvykusias sutuoktuves 
Vilniuje Vyskupų - savivaldy 
bes rūmuose, kur jie buvo su 
tuokti, veikiant to laiko istaty 
mams, J. Kardelio. Svečiai 
pateikinti sutuoktuvėmis, nes 
šeima gražiai sugyvena ir turi 
gračią dukrelę.
fe Pr. Paukštaitis su sūnum ka 
rininku atostogaudami lanke 
si Bostone ir kitose JAV vie 
tose.
fe Pp. Styrų šeima alostogau 
dama aplankė gimines Čikago 
je.
• K. Leipus su šeima atosto 
gas praleido kurortuose prie 
didžiųjų ežerų ir ta pačia pro 
ga aplankė motiną ir gimines, 
gyvenančius Čikagoje.
• Pas pp. Paulius š'į savaitga 
lį viešėjo sol. J. Pauliūtės drau 
gė iš Bostono.
• Tumienė General ligoni 
nėję gydosi po operacijos.

Dr. V GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

NUPIRKTAS
Automatinė mašina yra di 

delio formato, tinkanti spaus 
dinti normalaus dydžio iaik 
raščius ir knygas. Piimadivnį 
pirkimo - pardavimo sutartis 
jau pasirašyta ir įmokėta ket 
virtis įmokėtos sumos.

Mašina bus atagbenta maž 
daug po mėnesio laiko, ir jos 
pastatymas užtruks apie 2—3 
savaites. Tuo tarpu dabar vy 
ks pasiruošimas tai mašinai pa 
statyti: jai reikia gerai parupo 
tos vietos, nes ji sveria per 
13 tonų, todėl jai pamatyti »ei 
kalingas tvirtas fundamentas, 
kuris dabar bus išlietas.

Visa tai pareikalaus nema 
ža išlaidų, ii todėl labai svar 
bu, kad Mašinų Fondo vajus 
gerai vyktų, ypač, kad vienos 
šios mašinos neužtenka ir dar 
reikia kitų ir poms prietaisų.

JONAS PETRULIS
pagarsėjęs mūsų statybininkas 
-kontraktorius įsijungė į NL 
Mašinų fondo vajų ir sutiko 
(aptarnauti tam tikras Rose 
mounto sritis. P. J. Petrulis 
dalyvavo NL B-vės direkto 
rių posėdyjt, kuris svarstė ma 
šinų pirkimo ir patalpų pra 
plėtimo klausimus. J. Petrulis 
davė gerų sugestijų. Sveikina 
me energingą talkininką, ben 
dradarbį.

MONTREALIUI 
TROKŠTA MOKYKLŲ 
Nors per paskutinius 6 me 

tus pastatyta 70 naujų mokyk 
lų. bet to neužtenka, todėl šie 
met kaikurios mokyklos turės 
dirbti dviem pamainom.

KALBŲ MOKYMO 
(PROBLEMA

Montrealy nėra lengva. Didės 
nės tautines grupės nori specia 
hų sau mokyklų, kokių prieš 
20 metų turėjo lietuviai iškart 
4. Bet mažesnėms tautinėms 
grupėms sunku sueiti į vieną 
mokyklą. Katalikiškųjų mo 
kyklų komisija sprendžia šį 
klausimą seniai jau, bei vis ne 
pasiseka tinkamai išspręsti. 
Praėjusią savaitę tas klausi 
mas vėl buvo svarstytas, susi 
kvietus tautinių grupių auto 
vus, bet ir šį kartą neprieita 
prie visus patenkinančio krau 
simo išspredimo, todėl num 
tomas naujas pasitarimas.

KAP. R. V. PAUKSTAITIS 
'IŠVYKSTA EUROPON

Kanados armijos ryšių ka 
rininkas Pr. V. Paukštaitis, 
šį pavasa.Į išlaikęs egzaminus 
kapitono laipsniui, šiuo me^u 
tarnybos labui perkeltas į Eu 
ropą.

su
EI

T. K. Pečkys grįžo po Mos 
togų ir eina klebono pareigas.

Liepos m., 22 ir 29 dd., su 
aukota sekmadienių rinkliavos 
metu 267.65 dol.

Lankėsi A V parapijoje sve 
čiai iš USA: kun. Dr. J. Rui 
bys, Manhatan College profe 
sorius; Kun. dr. V. Čyvas; Al 
bany vyskupijos patarėjas, 
Dail. V. Vijeikis su šeima ir 
pažįstamais iš Cl.iacgos: Ch. 
Tamošaitis iš Kearny, N. J., 
liet, p-jos vargonininkas.

Sveikina iš Chicagos buvę 
vikarai TT. J. Raibužis ir J. 
Aranauskas.

TĖVO JONO BOREVI 
ČIAUS, S. J..

Aušros Vartų parapijos kle 
bono, 25 metų kunigystės su 
kakties paminėjimui pakvied 
mus platina šie asmenys: A. 
BTauzdžiūnas (Verdun), J. 

biauzdžiūnienė (Rosemount), 
f. Dalmantas, Alg. Gražys, I. 
Gražytė, A. Gudas, p. Išga 
naitienė, B. Jurkiene (Spr.u 
dos Kioskas), S. Kęsgailą, j. 
Kibirkštis, P. Kličius, J. Kli 
sevičius, G. Kudžmrenė, A. 
Lapinas. Z. Lapinas, B. Luko 
ševičienė, P. Lukoševičius, A. 
Mahškienė, A. Mileris, J. Pie 
čaitis, A. Puzarąuskas, G. 
Rukšėnas, A. Rusinas, B. Srrs 
kevičius, J. Šiaučiulis, A. Usie 
nė, P. Vaupshas, A. Vazalins 
kas ir K. Žemaitis.

Tikimės, kad kiekvienas, ne 
rjs dalyvauti šiame pagerbime, 
ras progą įsigyti pakvietimą 
pas artimiausią platintoją. Pa 
kvietimų prie įėjimo nebus ga 
Įima gauti, nes visų dalyvi; 
pavardės iš anksto turės būti 
įtiauktos i bendrą adresą.

Pagerbimas įvyks š. m. iug 
sėjo men. 29 d. A. V. parapi 
jos salėje.

Pakrikštytas J. ir L. Juške 
vičių - Miller sūnus Glen Wil 
liam John.

Piknikas parapijos įvyks Pa 
iangoje rup. 27 d. 11 vai. ibi 
šios, po to šoKiai ir žaidimai.

Aukavo bažnyčiai J. Valan 
čauskas 200 dol. ir E. Dainius 
30 dol.

Baząro komisija susirenka 
šį trečiadienį.
• J. Dalmoto šeima atosto 
gavo Atlantic City, kur mate 
si su Dr. Maciūno, ledaguo 
jaučio XV-jį — Lietuvos En 
ciklopedijos tomą. Redakto 
nūs nusiskundęs, kad to svar 
baus tomo redagavimas užtriin 
ka todėl, kad bendradarbiai ne 
tesi pasižadėjimų, 
nas minėjęs ir 
bendradarbius.

• Hiacintiečiai, p.
p. Guobys, pastovūs Montrea 
lio kolonijos kultūriniai daly 
viai, niekad jokių pai engimų 
nepraleidžia, atostogų metų 
apvažinėję geras Kanados pfu 
tų sritis, buvo atvykę ir į Mo 
ntrealio šaulių gegužinę.

• V. Kačergius su ponia ir p. 
Čcrnišovas atostogas praleido 
Cape Cod. J. Kapočiaus vasar 
vietėje. Ten vasarojo ir Alber 
tas Tamošiūnas, Dr. K. Avi 
žonis ir kt.

fe Tlialidomido vartojimo pa 
sėkmėje Montrealy užregis 
truota 10 vaikų gimusių su kū 
no deformacijomis.

d Inž. Petras Jurgutis, šiemet 
baigęs inžinerijos mokslus, 
pradėjo dirbti savo specialybė 
je.
fe Keršytė Lilija, kaip 
mokinė, gavusi stipendiją 
mokslą.

• Kavoliūnas Antanas,
juojąs jūrininkystę Havajuo 
se, lankėsi pas tėvus.
® Tamasonienė Julija išvyko 
ilgesnių atostogų pas brolį į 
Ontario.

fe J. ir P. Petruškevičiai, iš 
b ostono, per Montrealį lenkų 
laivu Batory išvyko atostogų 
j Lenkiją, toliau — Lietuva ir 
Rusiją.

t1 P. Kazlauską,
mus, ištiko nelaimė: 
laužė koją ir todėl 
Verduno ligoininėje
fe Dvi mergaitės — 
ir Manstavičiūtė atostogų iš 

skrido į Bermudus.

G Pp. Valašimai, Jonas ir M a 
i ja, praleido atostogas 
miškinių vasaivietėie,

Donat gražioje kalnų 
je.

• Pp. Jocai, Vera ir 
praleidę atostogas Putnaine, 
jau sugrįžo į darbą.
® A. Ališausko šeima atosto 
gas praleido Atlantic City ku 
rorte.
• Kvietkauskas Povilas guli 
Mtrl. General ligoninėje.

Dr. Maciu 
Montreaho

gabi 
tęsti

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m-

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

2—4; 7—9 p. m

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

Rengėjai, 
fe A. Norkeiiūnas su šeima iš 
vyko į Cape Cod.
9 Alekna Alfonsas, prieš d ve 
jetą metų atvykęs iš Lenki; >s 
kur jam teko pergyventi sovie 
tinę santvarką, ir rusišką ir 
lenkišką, šiomis dienomis lan 
kėši NL redakcijoje, pratęsė 
NL prenumeratą ir pasipasa 
kojo savo išgyvenimus po ka 
ro, iki Gomulkos atėjimo į vai 
džią.
t....'M M.....M ■-=>
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

MES DRAUDŽIAME
Nuo gaisro ir nelaimingų atsi 
tikimų namus, baldus, mašinas. 
Dirbame Royal Insurance Cc. 
Ltd., kuri yra viena iš Royal 
Globe draudimo kompanijų 
grupės. Tai yra viena iš di 
džiausiu pasaulyje draudimo 
bendrovių, neperseniai nupir 
kusi Western - British Ameri 
ca Group už $43,000,000 ir 
London & Lancashire Group 

už $100,000,000.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos 
Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.

P. Adamonis, RA 2-2472.

stud:

dažant na 
krito, nu 
gydomas

Atraitytė

pp. 
prie St. 
vietove

Juozas,

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.,

168 Notre Dame East,
Suite 206

Tel.: UN 6-2065
Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

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

VI 2-9958

ADVOKATAS

: STASYS DAUKŠA, LL. D.: ;
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933 |

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Redd : 40 I afleur
LaSalle. DO 6-1570

DAR VIENAS TORONTO 
LIETUVIŲ ORGANIZAC1 

JOMS PRAŠYMAS
Artinasi Lietuvių Enciklo 

pedijos T (omo leidimas. T 
tomo raidei priklauso ir To 
rontas. Dabar paskutinis lai 
kas paduoti T tomui žin’as. 
I oronto lietuvių kolonija dide 
lė, veikli, gausi oiganizaci 
jomis ir yra daug nuveikusi. 
I oronto lietuvių kolonijai Lie 
tuvių Enciklopedija duoda 
daug vietos. Kas bus joje su 
žymėta, liks amžiams. Atsi 
minkime, kad kitos lietuvių 
Enciklopedijos niekas neišleis 

ateičiai 
apie žymiąja Konados lietuvių 
koloniją — Toronte 
čius lietuvius 
čiai, istorijai.

Jau daugelis organizacijų 
žinias atsiuntė, bet yra dar la 
bai žymių organizacijų, kurios 
hgšiol savo organizacijos bet 
veiklos žinių neatsiuntė. Te 
kių tarpe yia kelios didelės ir 
svarbios organizacijos. Reiiria 
n,e kažin ko, bent turn 
pu žinių ir fotografijų. Būtų 
gražu, kad Toronto aprašymą 
puoštų tokios fotografijos, 
kaip bažnyčios, mokyklos, vai 
kų darželiai, Baltų Federacija, 
bendruomenės valdybos, su 
PLB Valdyba priešakyje, Lie 
tuvių Namai, Paramos ban 
kas,, Varpo choias, parapijų 
chorai, šokių grupės ir tt.

Visas žinias prašau siųsti: 
683 Beatty Avenue, Verdun 
— Montreal 19, P. Q. J. Kai 
delis.
• Mirė Antanas Baikus nuo 
širdies smūgio rugp. 2 d. Ve 
lionis buvo ankstyvesnės kar 
tos emigrantas. Jis ir jo semia 
gyvai reiškėsi kolonijos gyve 
nime. Palaidotas rugp. 6 d. 
šv. Jono kapinėse. Liko žme 
na ir duktė Aldona.

išeivijoje. Palikime

veikiau 
žinias arei

BRAZILIJOJE NERAMU
Pastaruoju laiku Brazilijo 

je kažin-kas ne visai, aiškaus 
darosi, kaip policiniame, taip 
ir ekonominiame gyvenime.

Brazilijoje jau gana nuo se 
no eina nepasitenkinimas vai 
dymo forma — „Prezidencia 
lizmu”, bei siekiama buvo per 
ejJti prie „parlamentarinės“' 

šalies valdymo tvarkos, kas 
šiais metais ir pavyko atsiek 
ti. Bet, kaip partijose, taip ir 
veikiančioje valdžioje, pasiio 
de esą tam ir priešingų nuo 
monių. Dabartinis Brazilijos 
prezidentas Joao Gouiart, vi 
sais būdais ir progomis siekia 
a'tjSitat^yti „Pjreządencializmo“1 
tvarką. Tačiau, atsirado žino 
nių, ypač, parlamentarų tar 
pe, kurie šį prezidento manev 
rą gerai suprato, bei, iškelda 
mi tai viešumon, stojo tam 
priešais.

Ne gana to, šalyje dar yra 
ir kita negerovė, su kuria ten 
ka skaitytis, būtent - ekeno 
minė šalies padėtis. Tiesa, 
produktų ir visų kitų gyveni 
mui reikalingų reikmenų, ai 
rodo, kaip ir pakankamai yra,

Rastinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ

Vakarais

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

PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS ŽINIOS
Prisikėlimo par. kredito ban 

kelis gavo „Čarterį“. Čarterio 
įteikimo iškilmėse parapiją ir 
bankelį atstovavo kleb. T. 
Placidas, lankinieji bankelio 
pareigūnai, pirm. dr. S. Čepas, 
kredito komp. pirm. Al. Kuo 
las, revizijos kom. pirm. inž. 
S. Vaitiekūnas, bankelio vedė 
jas J. Matulionis. Bankelis ope 
racijas pradės šį rudenį.

Vajaus rinkliavoje per visą 
liepos mėn. bažnyčioje viso su 
aukojo 2,554.19 dol.

Prisitainkant prie valdži >s 
įstatymų reikalavimo, paiapi 
jos bingo Toronto parodos me 
tu laikinai bus uždarytas.

Tuokiasi Romas Sinkus iš 
mūsų parapijos su Marija Tau 
teraite iš Aušros Vartų para 
pijos Montrealyje. Žiną kliu 
Čių jų teisėtai moterystei, ma 
loniai prašomi apie tai praneš 
ti parapijos kunigams.

„AUŠROS” ŽINIOS
Praėjusį savaitgalį Aušros 

vyrų ir mergaičių krepšinio ko 
mandos Lietuvių Dienų proga 
Rochesteryje sužaidė draugiš 
kas rungtynes su „L. S. K. Sa 
kalu“. Abejas rungtynes lai 
mėjo mūsiškiao: vyrai 99xb3 
ir mergaitės 40x22.

Clevelande Dariaus ir Gilė 
no minėjimo proga i engti se 
lengvosios atletikos pirmeny 
bėse iš „Aušros“ dalyvavo A. 
Žaliauskas, K. Tamašauskas. 
K. Gaižutis ir R. Petrauskas. 
A. Žaliauskas laimėjo I-sias 
vietas šikime į tolį ir trišuoiy 
je ir II-ją vėtą šokme į augutį; 
K. Tambašauskas — I-sas vie 
tas šokime į augštį, šokime į 
tolį, 100 ir 200 m bėgimuose 
bei tapo jaunių B klasės indi 
vidualiniu nugalėtoju; K. Gai 
žūtis laimėjo Il-sias vietas šuo 
lyje į tolį, trišuoiy j e ir su kar 
timi; R. Petrauscas iškovoj j 
Il-sias vietas šuolyje į augštį 
ir į tolį. „Aušros“ vadovauja 
moję stovykloje, kuri yra f. 
pranciškonų Btivyklavielėje, 

N. Wasagoje. šiuo laiku vasa 
roja virš 180 vaikučių, kuri 
suvežti ne tik iš Toronto i. 
jo apylinkių, bet net ir iš JAV.

’ ^NEMOKAMAI

duodami katalogai ir kainoraš 
ciai, aprašą 50 ūkių ir dide 
liūs žemės sklypus. Kainos: 
nuo $250 iki $80,000. Teiiau 
tis: Luc Marchessault Mayor, 

West Chefford, Que.

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.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudins ką, 

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

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

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571 
JAV PREZIDENTAS TARĖ

I. G. ELECTRIC R d,
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

oet tiek labai aiųj 
tos kainos, su tendencija dar 
ir kilti, kad jaučiasi visuose ša 
hes sluogsniuose didžiausias 
nepasitenkinimas, o, ypač, dar 
bininkijoje, kuri, su gaunamu 
atlyginimu nebegali išsiversti 
ir, todėl, nepatenkintoji masė, 
ėmė viešai reikštis bei, kai 
kur, net į gatvę išėjo, kaip tai 
atsitiko š. m. liepos mėn. 5 d. 
Duque de Caxias, Rio de Ja 
neiro priemiestyje, kame dar 
bininkija, Ivyrai ir moterys 
nežiūrint draudimo su gink 
rankose išėjo į gatvę ir čia jau 
susirėmė su gerai ginkluota ei 
viiine ir karine policija. Gink 
luoto susikirtimo pasėkoje 65 
užmušti, apie 1000 sužeistų 
bei išplėšti visi vietos produk 
tų sandėliai ir beveik visos 
krautuvės. To pilnai pakaks 
paskatinimui ateičiai.

EUROPIETĖ SPĖJĖJa!

Spėja iš kortų ir delno. 
Kalba įvairiomis kalbomis. 

Pataria ir gelbsti visuose 
klausimuose: meilėje, 

vedybose, biznyje ir t. t.
Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654, 

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.
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