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POPIEŽIUS SIŪLO SUDARYTI PASAULINĘ VALDŽIĄ Nuo kapitoliaus padangės
BLOGOS ŽINIOS Iš AMERIKOS

Amerikos Lietuvių Tarybos pasisakymasPOPIEŽIAUS JONO XXIII ENCIKLIKA „PACEM IN 
TERRIS” SUSILAUKĖ VI SUOTINIO PRIPAŽINIMO
Maskvos patriarchas Alekse jus pasiskubino paskui 

Popiežių.
Trys arabų valstybės — Egip tas, Sirija ir Irakas — 

sudarė federaciją.
Vakarų valstybės eina j susitarimą.

Priešvelykinė savaitė buvo 
gausi svarbiais įvykiais, ku 
rie istorijai paliks pėdsakų.

Popiežius Jonas XXIII, di 
dėlės iniciatyvos asmenybė, 
paskelbdamas 15,000 žodžių 
encikliką

„PACEM IN TERRIS“, 
padarė svarbų istorinį žygį, 
kuris labai derinasi su bręs 
tančiais žmonijoje siekimais. 
Enriklika „Taika žemėje“ 
plačiai apima visus nūdienio 
žmonijos gyvenimo reiški 
nius — politinius, socialinius, 
labdaros, kultūrinius, religi 
nius, iki atominio nusiginkla 
vimo imtinai. Enciklika taiko 
ma visai žmonijai.

Bet kas ypatingai svarbu 
Popiežiaus pareiškime, tai 
pasisakymas už tai, kad pasi 
baigtų karai ir įsiviešpatautų 
taika, nešanti žmonijai visuo 
tinį gerbūvį. Tai žmonijos 
idealas, kuria tačiau gali būti 
atsiektas.

ĮSTEIGUS pasaulinę 
VALDŽIĄ,

kurios užuomazgą sudaro J. 
Tautų Organizacija. Encikli 
ka pasisako ir už Jungt. Tau 
tų stiprinimą. Tačiau JTO lig 
šiol nesugeba tvarkytis de 
mokratiškai ir besikankina 
užburtame rate. Popiežius ra 
gina šią organizaciją išsiverž 
ti iš šios būsenos.

Amerikos Balsas, vertin 
damas encikliką „Taika že 
mėje“, pažymi, kad ji labai 
panašiai pasisako, kaip 1961 
metais rugsėjo 20 dieną bend 
rame pareiškime pasisakė 
Kennedy ir Chruščiov, kalbė 
darni apie nusiginklavimą.

Reiškiamas visuotinis en, 
ciklikai pritarimas, o Mask 
vos patriarchas Aleksejus pa 
siskubino įkandin išleisti pa 
našaus turinio ganytojišką 
laišką.

Vakarų pasauliui labai 
svarbus faktas ir didelis įvy 
kis, kad

VAKARAI EINA I 
SUSITARIMĄ,

be kurio neįmanomas jų at 
sparumos.

Prancūzija galų gale pri 
ėmė JAV atominius ginklus 
savo daliniams, kurie stovi 
Vokietijoje, o ten yra 350 
Prancūzijos naikintuvų. Tiki 
masi, kad po to seks ir kiti su 
sitarimai.

Kinų - rusų santykiai vis 
dar nepasistūmi pirmyn. Jie 
užsikitrę. Susidūrė

Ponų PAUNKSNIŲ ir PTAŠINSKŲ šeimom, 
Jų mylimam tėveliui, uošviui ir seneliui 

ALBERTUI VĖGERTUI
Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškiame 
G. S. Sibičiai 
M. P. Girdžiai 
P. P. Bendžaičiai.

KIRVIS SU AKMENIU — 
CHRUŠČIOV SU 

TSE-TUNGU
ir nė vienas nenusileidžia. 
Mao siūlė Nikitai susitikimą 
Peipinge, Nikita atmetė. Da 
bar Nikita pasiūlė Mao susi 
tikimą Maskvoje. Spėlioja 
ma, kad Mao atmes. Nikita 
siūlė susitikimą „neutralioje“ 
išorinėje Mongolijoje, bet 
Mao atmetė, nes jis Mongoli 
ją skaito Kinijos, o ne Rusi 
jos, pagrobtą, kaip dabar 
yra. . . Byla užsitęs.

AZIJOS PIETRYČIŲ 
APSIJUNGIMAS

svarstė atsinaujinusio karo 
klausimą Laose, kur vyksta 
mūšiai neutraliųjų su komu 
nisaais, palaikomais Kinijos. 
Neva susitarta karą užbaigti, 
bet tiktai laikinai. . .

JAV sekretoriaus Rusk ke 
lionė Europon atnešė gerų 
vaisių. Rusk, sugrįžęs, teigia, 
kad Vakarai vieningi ir kad 
dabar

VAKARAI STIPRŪS 
KAIP NIEKUOMET

nesą buvę. Atlanto sąjunga 
ypač sustiprėjusi, o ateityje 
dar daugiau susicementuo 
sianti. Svarbu, kad Rusk, pa 
simatęs su de Gaulle, rado, 
su juo bendrą kalbą ir atei 
tyje tikisi dar daugiau vieny 
bės.

ARABŲ APSIVIENIJIMO 
TIKSLAS EINA PIRMYN.

Egiptas, Sirija ir Irakas su 
sitarė apsijungti į suvienytą 
Arabiją. Apsivienijimas — tei 
giamas reiškinys, bet ar ii 
gam? Ten gi perversmai kar 
tojasi, kaip diena ir naktis...

DIDELĖ JAV ATOMINIO 
LAIVO TRAGEDIJA
Jis nuskendo, greičiausia 

suspaustas didelio vandens 
spaudimo gilumoje, su 129 
vyrais, paruoštais kariais ir 
civiliais. Thresher laivas darė 
giluminius bandymus, buvo re 
montuotas, bet tur būt nepa 
kankamai gerai. 129 vyrai ir 
45 mil. dolerių guli Atlanto 
dugne ties Cape Cod.

KITOS ŽINIOS
— Adenaueris pareiškė, 

kad rudenį pasitrauks iš kan 
clerio pareigų.

— JAV plieno gamintojai 
pradėjo kelti plieno kainas. 
Prezidentas prašė to nedary 
ti, bet prašomieji daro savo.

—— JAV senatas uždara

KAS NAUJA KANADOJE
LIBERALŲ VADAS NETIKĖTAI LAIMĖJO ABSO
LIŪTINĘ DAUGUMĄ IR SUDARYS PASTOVIĄ

VALDŽIĄ
Šeši Socialinio kredito parti jos nariai persimetė pas Libe 

ralus ir nulėmė daugumą
Kai spauda, partijų lydė 

riai ir senasis min. pirm. J. 
Diefenbaker galvojo ir svars 
tė, kaip daryti su vyriausy 
bės sudarymu, kai nė viena 
partija neturi absoliutinės 
daugumos, o pagal konstitu 
ciją tokiu atveju valdžią su 
daryti pirmenybė priklauso 
senajam pirmininkui, — įvy 
ko nelauktas dalykas: šeši 
Socialinio kredito partijos 
nariai (R. Beaule, G. Per 
ron, G. Rondeau, L. Plourde, 
P. Boutin ir R. Langlois), va 
dovaujami Gerrard Perron, 
įteikė Generaliniam guberna 
toriui notarizuotą pareiškimą, 
kad jie, susirūpinę Kanados 
padėtimi ir Kanados žmonių 
gerove, nusprendė remti libe 
ralų lyderį Lester Pearson, 
kad jis galėtų sudaryti pašto 
vią daugumos vyriausybę, 
nes jie tiki, kad Pearson rin 
kiminius savo pažadus tesės ir 
tuo būdu Kanadai bus grą 
žintas ir geras vardas, ir sta 
bilumas, ir gerbūvis. Jie taip 
gi pasitiki, kad Pearsonas 
taip tvarkys Kanados reika 
lūs, kad Kanada taptų sava 
rankiška — patvirtintų savo 
vėliavą, Quebeco prancūzus 

me posėdyje svarstė prieš 
atominių ginklų klausimą.

— V. Vokietija uždraudė 
plieno vamzdžių išvežimą į 
Rusiją, JAV ir gi neleido.

— Prancūzijos užs. r. mi 
nisteria Murville lankosi Ja 
ponijoje, su kuria mezga pre 
kybinius ryšius.

— Kinijos komunistai grą 
žino Indijai 150 nelaisvėn 
paimtų karių, nes jie visi jau 
mirštą ligonys.

— Rusija protestavo prieš 
NATO rėmuose sudarymą 
daugtautinės atominės jėgos 
ir grasina Varšuvos pakto 
ginklais, bet to nedarys, nes 
narius aprūpinti atominiais 
bijo sau pavojaus. . .

— Jeruzalėje Velykų me 
tu buvo daugybė maldinin 
kų, kurie nešė kryžius, eida 
mi Kristaus keliais.

— Į Viduržemio jūrą JA 
V atsiuntė antrą iš trijų jai 
skirtų povandeninių laivų su 
Poliaris raketomis.

— Kinų komunistų kariuo 
menė Laose užėmė vieną 
miestą. Taip kinai grobia In 
dokinijos sritis.

— Italijos komunistai ne 
sutinka su Chruščiovo meni 
ninkams taikomais varžtais ir 
traukimu ant „socialistinio 
realizmo“ kurpalio.

— Konge įvyko kovų. 
Centrinė Kongo valdžia sepa 
ratistus — Čiombe ir Gizen 
gą, padedant JTO, apvaldo. 
Gizenga dar kalėjime.

— W. Churchilliui JAV 
suteikė garbės piliečio titulą.

—- Teroristas peršovė Al 
Žyro užsienių reikalų ministe 
rį, o Laose nušovė užsienių 
reik. min. , 

sulygintų su anglais ir Įvestų 
dviejų tautų dvikalbinę lygy 
be.

Taigi, Liberalai, turėję 130 
vietų, kreditininkų prisidėji 
mu tą skaičių pakėlė iki 136, 
kas iš 265 vietų, kurios Fede 
raliniame parlamente yra, siu 
daro daugiau kaip pusę, t. y. 
— absoliutinę daugumą.

Šis paeiškimas sumaišė ir 
taip jau neaiškias kreditinin 
kų kortas, nes faktinai Sočia 
linio kredito partijoje tuo 
įvykdytas skilimas, nors ofi 
cialiame pareiškime ir sako 
ma, kad šie šeši rems Pearso 
ną ne todėl, kad būtų libera 
lai, bet kad Kanados reikalai 
yra tokiame stovy, kuris 
juos verčia daryti šį žygį.

...V--. šito persimetimo da 
bar vyksta ginčai, ar tai yra 
teisėta.

- Kanados min. pirm. J. 
Diefenbaker pasiruošęs vai 
džios sudarymą perleisti Li 
beralų lyderiui L. Pearsonui.

KANADOS GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA SKELBIA 

PAVOJŲ
„Canadian Medical Asso 

cįation“ paskelbė, kad nuo 
75 iki 90% vėžio liga mirčių 
būtų mažiau, jeigu žmonės 
nustotų rūkyti, nes kaip stebė 
jimai, ypač Jungt. Amerikos 
Valstybėse rodo, plaučių su 
sirgimas vėžio liga pareina 
nuo rūkymo. Kanados gydy 
tojų sąjunga kreipiasi į Ka 
nados gyventojus, kviesda 
ma atsisakyti rūkymo, o gy 
dytojus parodyti piliečiams 
gerą pavyzdį.

MAŽINA MOKESČIUS 
UŽ PALIKIMĄ

Ontario iždo ministeris įne 
šė įstatymą, kuris mažina 
našlių mokesčius už paliki 
mą: našlei iki 60,000 dol. ir 
vaikui iki 10,000. ,
TRAGIŠKAI PASIBAIGĘ

GAISRAI
Montrealy gesindami dide 

lį gaisrą, žuvo trys ugniage 
šiai; Vancouvery iš gaisro ne 
spėjo pabėgti trys vyrai ir žu 
vo liepsnose.

VISŲ SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
leidykla tęsia persitvarkymo 
darbus. Šią savaitę bus stato 
mas New Yorke nupirktas 
„Intertipas“, vieton visiškai 
susidėvėjusio „Linotipo”, ku 
ris išmetamas į laužą. Dėl to 
normalus laikraščio rinkimo 
darbas gali kelias dienas su 
sitrukdiyti, ir todėl „Nepri, 
klausoma Lietuva“ gali išeiti 
sumažinta arba vieną savai 
tę visai ir neišeiti. Leidykla 
dės visas pastangas, kad laik 
raščio leidimas juo mažiau 
susitrukdytų, bet jeigu nepa 
sisektų, labai atsiprašome, 
nes tolimesnis rinkimas sena 
ja mašina pasidarė neįmano 
mas. NL Leidykla.

New Yorke posėdžiavo 
„Rytų ir vidurio Europos ki 
limo amerikiečių konferenci 
ja“, kuri ičrinko naują valdy 
bą ir priėmė rezoliuciją, skil
tą JAV vyriausybei. Prašo 
ma: pakartotinai pasisakyti 
už tautų apsisprendimą, im 
tis iniciatyvos per JTO tirti 
sovietinį kolonializmą, sustip 
rinti radio siuntimą į sovietų 
pavergtus kraštus, nepripažin 
ti Europoje Sovietų okupaci 
jos, įsteigti specialų paverg 
toms tautoms komitetą ir pa 
reikalauti iš rusų sumažinti 
nežmoniškai aukštus muitus 
už siuntinius į pavergtus kraš 
tus.

Bet šios pastangos nieko 
gera neduoda. Bolševikai ga 
li džiaugtis. Nuolaidaujant 
Rusijos diktatūrai, tarp Mask 
vos ir Vašingtono įvedamas 
tiesioginis telefono kabelis; 
nuo liepos 1 dienos uždaro, 
mi Baltijos laisvės namai, ku 
rie daug pasitarnavo Pabalti 
jo tautoms kovojant su Pa 
baltijo valstybių okupacija; 
redukuojami Laisvės komite 
tai; Maskvos įtaigota koeg 
zistencija plečiama.

Ši JAV akcija siejama su 
slaptais Kennedy susitarimais 
su Chruščiovu, kurių pasek 
mėje esą susitarta privačiai, 
kad rusai iš Kubos atšauks 
karinius dalinius, o JAV iŠ 
Berlyno ir Vak. Vokietijos 
dalį karių. Be to, tai siejama 
su bendru egzilų varžymu: 
varžomi antikastrininkai egzi 
lai, varžomi ir pabaltiečiai, 
vienu ypu.

Šitas žinias pranešė Čika 
gos „American” dienraščio 
atstovai Vašingtone, Allen ir 
Scott.

Esą JAV prezidentui šią 
politiką įkalbėjo du JAV po 
litikos planuotojai McGeorg 
Bundy — politikos patarėjas

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
MASKVOS POLITRUKAI PUOLA MENININKUS 

IR JAUNIMĄ
„Kūrinių darbuotojų pasi 

tarime“, po Chruščiovo pa 
mokslų Maskvoje, komparti 
jos sekretorius A. Barkaus 
kas uždavė pylos „nukrypę 
liams“ rašytojoms R. Lan 
kauskui, Ambrasui ir net Le 
nino premijos laureatui E. 
Mieželaičiui už „abstraktu 
mą“, dailininkams V. Kiša 
rauskui ir S. Aleškevičiųtei, 
filmams ir muzikams.

Komunistinio jaunimo su 
sirinkime bal. 1 d .vėl buvęs 
pultas Lankauskas už romą 
ną „Vidury didelio lauko“ ir 
komsomolo narys saud. Ado 
mavičius. Bendrai, esą Lietu 
vos jaunimą tebeveikiąs Va 
karų pasaulis ir nesą galimy 
bių jį nuo to atitraukti. . .

„TARYBŲ 
PABALTYJE“

„Tiesos“ numerį, kaip 
skelbia pati „Tiesa“ (86 nr.) 
paruošė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos „Pravdos“ filialai to 
se valstybės lietuvių, latvių, 
estų ir visose trijose Pabaltijo 
valstybėse, žinoma, rusų kai 
ba. Numeris 4 puslapių ir la 
bai menkas. Jame pasisakė... 
Kompartijos centras ir latvis 

ir Walt Rostow — valstybės 
departamento politikos plana 
vimo pirmininkas.

Kaikas bando žinias nugin 
čyti ir įspūdžius sušvelninti, 
bet tai greičiausiai tiktai ma 
nevrai. Nes blogos žinios iš 
Vašingtono sklinda ne nuo 
šiandien, ir ne Alen su Scott 
pirmieji jas praneša. Jau sa 
vo metu Salcbergeris pasisa 
kė už Pabaltijo nurašymą ir 
Lipmann apie tai jau rašė. 
Tat tie pasitraukimai, kuriuos 
daro Valstybės departame 
tas, yra tikrai logiškas tęsi 
nys.

Suprantama, kad JAV už 
pavergtas tautas nekariaus ir 
tikriausiai ir pagalbos neduos, 
jeigu ten prasidėtų sukilimas, 
kaip ji pagalbos nedavė ir 
Vengrijos sukilėliams, bet jei 
gu tiesa, ką rašo American“, 
čia reikalas kyla daug rim 
tesnis: einama prie Rusijos 
pavergtųjų visiško nutildymo. 
Su tuo jokiu būdu sutikti nę 
galima. Išeitų taip: formaliai 
okupacija nepripažįstama, 
bet faktiškai ji yra ir ji palai 
koma, jai pasipriešinimas eli 
minuojamas.

Dėl „American“ paskelbtų 
žinių sujudo Amerikos Lietu 
vių Taryba. Jos pirmininkas 
kreipėsi į Vašingtoną, iš ku 
rio neoficialiai žinių gavo ir 
viešai paskelbė: ,, . . . sužino 
ta, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy 
bės nusistatymas nėra pasikei 
tęs ir gandai dėl egzilų veik 
los suvaržymo neturi pagrin 
do”. Bet tai — neoficialios ži 
nios.

Gerai, jeigu taip. Gal aliar 
mas ir padėjo, bet dar pa 
lauksime ir pažiūrėsime, kaip 
tas bus ištesėta. Norime tikė 
ti, kad taip bus. Bet neofi 
cialumas kelia įtarimą.

Sudrabkalnis. Ir visa šventė 
ir visa iškilmė...

SERGA NEPRIKLAUSO 
MOS LIETUVOS 

DIPLOMATAI
Kaune gyveną Nepriklauso 

mos Lietuvos diplomatai — 
Petra Klimas, buvęs Lietuvos 
atstovas ministeris Prancūzi 
joje ir buv. Lietuvos Užsie 
nių reikalų ministeris V. Urb 
sys serga. Jiems abiems pa 
darytos akių operacijos. Kaip 
žinoma, abu buv. diplomatai 
perėjo kryžiaus kelius: Kli 
mas bent 20 kalėjimų ir Si 
birą, o Urbšys, rusams oku 
pavus Lietuvą, tuojau buvo 
išvežtas į Rusijos gilumą.

— Vilniuje mirė prof. Se 
zemanas. ,

LIETUVOJE TRŪKSTA 
ŽEMĖS ŪKIO 
SPECIALISTŲ

Vazalinskas: specialistų ru 
ošimas Lietuvoje nepakanka 
mas, kolchozams visiškai ne 
pateisinus komunistų partijos 
vilčių, karšligiškai jieškoma 
būdų paspartinti gamybą, pa 
didinti žemės ūkio produkciją 

Nukelta į 8-tą psl.
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ANTRAJAM PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS SEIMUI,

kuris šiemet įvyks Toronte rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 
dienomis.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės seimo data, vieta ir 
programa jau paskelbta.

Tai padaryta tuo sumetimu, 
kad lietuviškoji visuomenė 
programą apgalvotų, apsvars 
tytų savo Bendruomenės dali 
niuose ir dėl jos pasisakytų. 
Tokiu būdu dar būtų laiko 
programą papildyti, patikslin 
ti ir pataisyti.

Iš to, kas paskelbta, galima 
susidaryti įspūdį, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vai 
dyba yra susirūpinusi seimo 
geru paruošimu.

Prisiminus Pirmąjį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei 
mą, ypač jo užbaigą, kurios 
metu Čikagos dalyviai nebu 
vo patenkinti Valdybos 
mais ta prasme, kad 
centras įsikurs Toronte,
bar dienotvarkėn peršasi šis 
punktas.

Tiesa, PLB Valdybos na 
riai gali būti išrinkti iš įvairių 
vietų, ir tada kils klausimas, 
kurią vietovę reiktų laikyti Pa 
šaulio Lietuvių Bendruimenės 
sostine.

Pirmajame seime ir žmonės 
ir vieta iš anksto buvo sutar 
ta, o kai įvyko rinkimai, pasi 
reiškė nepasitenkinimas. To 
dėl ar nebūtų prasminga sei 
mo dienotvarkėn įnešti ir „sos 
tinės’’ klausimas?

JAV KONGRESE KOVO 12 D. APIE DINGUSIĄ 
UNESCO BROŠIŪRĄ

gelbsti nuo sugriuvimo ir ban 
krutavimo) rašoma taip:

1940 metais Sovietų rėži 
mas buvo atstatytas Lietuvo 
je, Latvijoje ir Estijoje, ku 
rios savo noru įsijungė į So 
vietų Sąjungą.

Dabar šita knygutė, kuri 
įžeidžia Vakarus, įžeidžia tris 
Pabaltijo tautas, įžeidžia isto 
riją, yra „ghost“

■ kas leidinys.
Kongreso narių 

gauti šią knygutę, 
pastudijuoti, susidūrė su nuo

rinki
PLB

— da

Jaunimo entuziastai pro 
gramoje gali pasigesti jauni 
mui skirtų valandų. Tiesa, 
sportas ir literatūrinis vakaras 
numatyti, — ir čia juk daugiau 
šia dalyvauja jaunimas. Bet 
gal ir būtų gerai, kad būtų pa 
siūlyta kokia speciali jaunimo 
pasirodymų'dienotvarkė? Čia 
jaunimo entuziastai galėtų iš 
anksto tiekti siūlymų.

Žodžiu, būtų naudinga, kad 
programos paskelbimas dau 
giau sujudintų ir bendruomeni 
ninkus ir Bendruomenės prie 
šus, jeigu kiltų diskusijų ir gy 
vesnių pasisakymų. Tai rody 
tų mūsų tam tikrą judrumą, 
gyvumą.

Jeigu turėtume ir meninės 
programos ben kontūrus, taip 
pat galėtume ir dėl jos paaisa 
kyti. Juk turime ir meninin 
kų, ir mokslininkų, ir muzikų, 
literatų — senų, bet daug jau 
ir jaunų, — būtų įdomu, kad 
meninėje programoje būtų pa 
rodyta nauja kūryba. Ne gi 
Karlov'ičium lietuviai gali repr 
ezentuotis, kai turi savo, tikrų 
lietuvių, kūrėjų ir kūrinių.

Kalbėdami apie tai, aptar 
tume, pakeliui, ir savosios kū 
rybos apraiškas. Redakcijos 
šiam tikslui bei reikalui vietos 
nepagailės laikraščiuose.

J. Kardelis.

Durward G. Hali (Missou 
ri) atstovų rūmuose taip kai 
bėjo: Atstovų Rūmuose ir Se 
nate buvo susirūpinta knygų 
te, išleista UNESCO, kurioj 
buvo iškreipta istorija ir ap 
kaltinti Vakarai dėl kolonia 
listinės priespaudos, o USSR 
buvo apvaizduota kaip ,,bro 
lybės, laisvės ir lygybės kraš 
tas“.

Toje knygutėje (atsiminki 
me, kad Amerikos taksų mo 
kėtojai atlaiko Jungt. Tautų 
finansinius rūpesčius ir jas iš

(vaiduoklis

mėginimas 
paskaityti,

Kiekviena paroda yra sa 
votiška akskursija į nežino 
mą kraštą. Iš jo žiūrovas išsi 
neša naują būdą žiūrėti į da 
lykus, naują supratimą spal 
vų ir formų žaidimo, naują 
žvilgsnį į dalykus, kuriuos 
kartais dažnai mato ir neži 
no, kad mato. Kiekvieno me 
nininko paveikslai atsklei 
džia jo vidujinį, kūrybinį pa 
šaulį, žiūrovui sunkiau ar len 
gvitu prieinamą. Moderniame 
mene šis kontaktas dažnai 
yra nelengvas, nes didelė da 
lis menininkų domisi pirmoje 
eilėje vien forma beveik ne 
palikdami vietos jausmui ir 
nuotaikai, kurį' sukelia žiūro 
ve. Tačiau nevisi modernūs 
inenininkai yra pasirinkę šį 
kelią. Balandžio 19 Montrea 
lyje atidaroma A. Paruošai 
tienės tapybos ir meniškų ki 
limų paroda. Joje sutiksime 
menininkę, kuriai momento 
nuotaikos perdavimas yra pa 
grindinė kūrybos dalis.

A. Tamošaitienės paveiks 
luose vyrauja gamta. Tai, 
galbūt, plačiausia tema meni 
ninkui. Iš jos jis gali pasirink 
ti begalybę formų, spalvų ir 
niuansų, nes kiekviena minė 
ta gamta yra kitokia ir nėra 
dviejų menininkų ir bendrai 
dviejų žmonių, kurie ją ma 
tytų vienodai. A. Tamošaitie 
nės matoma gamta nėra gran 
diozinė, ypatingai romantiš 
ka ir lengvai krintanti į akis. 
Menininkės žodžiais, ją dabi 
na ,,intymios užkertės, vijok 
liai. kemsynės, besiveržią dai

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ. AKIMIRKOS DŽIAUGSMAS, GUAŠAS

gynai, pavasarį atgyjančios 
ir išsprokstančios puokštės, 
apsamanojusios ir apkerpėju 
sios uolos, ankstyvą rytą ir 
pavakariais balose kylantis 
rūkas - miglos, šarmoti ry 
tai, lijundros paliesti augme 
nys, j kuriuos paprasti žmo 
nės ir gamtos kopijuotojai 
neatkreipia jokio dėmesio“. 
Tai gamtos nesustojanti besi 
keičiančių nuotaikų nuotru 
pos, ką rodo ir paveikslų pa 
vadinimai: ,, Šalčio akimir 

Nukelta į 7-tą usl.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI

JONUI, JUOZUI IR STASIUI MILIAMS, 
jų brangiai mamytei, 

DOMICĖLEI MILIUVIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

M. ir P. Girdžių šeima.

Mirus
A. A. M. ŽUKAUSKIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiu velionies vyrui, 
sūnums Jeronimui, Kazimierui, Albinui, 
dukrai T. Murauskienei ir kt. giminėms.

K. Baronas.

latiniu neigiamu atsakymu iš 
United States ir United Na 
tions pareigūnų.

Mūsų kolegui kongresma 
nui Gross Amerikos Jungt. 
Tautų atstovas ambasadorius 
Adlai Stevenson atsakė, kad 
nelemtos knygutės kopijos, 
apie kurią p. Gross kalbėjo 
kovo 7 d. „nėra“ — kad jis 
pats (ambasadorius) negalė 
jo jos gauti.

Aš norėčiau šiandien duoti 
šiek tiek padrąsinančių žinių.

Asvejos ežeras, ilgas ir gražus į Dubingių miestelį, nuo kurio mas Dubingių ežeru, 
ežeras, per kurį matome tiltą vardo ir ežeras dažnai vadina

Galimas daiktas, kad iš viso 
nelabai daug žmonių galėjo 
gauti šią UNESCO Knygutę. 
Šiandien gavau laišką iš J. 
Tautų Informacijos Centro di 
rektoriaus (Wasringtone) p. 
Deane. Jis rašo: „UNESCO 
knygutė“ Equality of Rights 
between Races and Nalionali 
ties“ niekada nebuvo parda 
vine jama arba laikoma jo 
kiam United Nations centre 
nei knygyne. Mūsų Centras 
(Washingtone) neturi nė vie 
nos, todėl labai gailiuosi, kad 
negaliu jums patarnauti.

Dabar, jeigu mes galėtu 
me patikėti šiuo garbingu J- 
nių Tautų pareigūnu, kuriam 
yra pavesta informacija apie 
Jungtines Tautas mūsų tau 
tos sostinėje (tautos, kuri J- 
niu Tautų išlaikymui duoda 
40%), — žinoma, mes dėl 
tos UNESCO knygelės šiek 
tiek galėtume lengviau atsi 
kvėpti.

Jei ta knygutė, kaip p. De 
ane tvirtina, kad niekada ne 
Eu’^o parduodamu, laikoma 
centre arba knygų sandėliuo 
se, tai reikštų, kad jinai ne 
buvo pasiūlyta nekaltiems pir 
kėjams kaip oficialus Jungt. 
Tautų leidinys oficialiuose J. 
Tautų įstaigose. Tačiau Ame 
rikos taksų mokėtojas turėtų 
atsiminti, kad labai galimas 
dalykas, jog komunistų vai 
domos tautos sutvarkė plati 
nimą šių knygelių kitokiais 
būdais, piršdamos jas neutra 
lioms tautoms.

Kanados Krašto valdyba 
nuo praeitos sesijos Ottawoje 
lig šiol yra gavusi iš apylinkių 
sekančias solidarumo mokės 
čio sumas: 
Toronto 4 . . . . 
Delhi........... ..
Sudbury ..............
St. Catharines . 
Ste. Sault Marie 
Edmonton .... 
Calgary ....... 
Rodney ..............
Oakville.............
Welland .............
Fort William . . . 
Lethbridge ....

SOLIDARUMO MOKESTIS
nėra pakankamos net ir jau 
padarytoms išlaidoms padeng 
ti, tuo tarpu solid, mok. yra 
"vienintelis Krašto Valdybos 
pajamų šaltinis.

Jau antri metai Torontas 
surenka beveik pusę visos Ka 
nados solidarumo mokesčio 
(pernai prisiuntė $479.60, šie 
met $485). Didelė padėka už 
tai priklauso J, Mažeikai ir M, 
Abromaičiui, kurie daugiausiai 
prisidėjo prie tokių rezultatų 
atsiekime. Tačiau procentiš 
kai lietuvių skaičiui, daugelis 
mažųjų kolonijų viršija didžia 
sias, nors jų sumos sąraše ir 
nėra tokios imponuojančios. 
Nuoširdi padėka joms visoms.

Pažymėtina, kad kur solida 
rūmo mokesčio rinkimas vyks 
ta kas metai, ten ir jį rinkti ge 
riau sekasi. Gi kur tas darbas 
užleistas, ten tos pareigos ne 
jaučiama ir atsisako net tie, 
kurių pavardes paminėjus tek 
tų parausti kiekvienam susi 
pratusiam lietuviui. O vis dėl 
to reiktų eiti prie to, kad tie 
du dol. solid, mokesčio tap 
tų mūsų garbės pareiga bend 
riems lietuvybės reikalams.

Pr. Rudinskas,
Krašto V-bos Iždininkas.

485,00 
75.00 
53.60 
53.60 
38.00 
25.00 
20.00 
20.00 
16.80 
14.70 
13.60 

9,60
Viso. . . $824.90 

Nuo to pat laiko turėta se 
kančių išlaidų:
KLB inkorporavimui $200.00 
Elta - Press Romoje. . 
Kanados Liet. Fondui 
Jaunimo org. aukos. 
Kelionių išlaidos . . . 
Raštinės ir kt. išl. . . .

300.00 
100.00 
50.00

233.55
195.76

Viso $1079.31
Krašto Valdyba labai dėkin 

ga dvylikai apylinkių, kurios 
solid, mokestį jau prisiuntė 
ir tikisi netrukus susilaukti iš 
kitų 8 apylinkių, kurios dalies 
bendram darbui dar neprisiun 
tė. Lig šiol gautos sumos dar

JUOKDARIAI
VYRAI, NEKVAILIUOKIT

Velykos, Velykos, kas jūsų 
nelaukė?— Bolševikai? Ir jie, 
pasirodo, laukė. Tiktai Anta 
nas Sniečkus įspėjo Jungtinių 
Valstybių ir Kanados drau 
gus „pirmūnus“:

Sniečkus: Alio daktare An 
tanai, alio Rojau, alio Juo 
zai?!.

Trio Christos voskrese, to 
varišč Antanas. . .

Sniečkus: Voskrese tai vos 
krese, bet jūs vyrai nekvai 
liuokit. . . Gana jau per Kalė 
das pakvailiavot su sveikini 
mais. . . Nors per Velykas su 
silaikykite 1

Trio: Tai kas? Nepatinka, 
drauge vade, prisikelti? O 
mes visi norime prisikelti. Ne 
norime nieku pavirsti ir išnyk 
ti. . .

Sniečkus: Jūsų norai geri, 
bet jie nesiderina su Maskvos 
įsakymais.
klausini:

Kremliaus 
kaip Mao, 
mą?

Trio: Draugas Antanai, 
priešintis mes negalime, nes 
macies, kokią turi Mao, netu 
rime. Bet ir tu pagalvok: Juk 
draugas Nikita eina į koegzis

Pagaliau, aš jus 
ar jūs paklusnus 
vadui, ar gal jūs, 
skelbiate separatiz

tenciją su Popiežium, atseit— 
į Kanosą. . . Tai kodėl mes 
negalime koegzistuoti su Man 
drapypkiu?

Sniečkus: Draugai, aš jus 
rimtai įspėju: nesidėkit su 
Mandrapypkiu. Kaip matau, 
jūs jau blogu keliu sukate. 
Tas jūsų Mandrapypkis jums 
galvas susuks. . .

Trio: Draugas .Antanai, 
mums galvas daugiausia susu 
ko draugas Nikita, bet mes 
tuo tvirti, kad laikomės ta 
vo įsakymų. . . Kaip tu liepi, 
taip ir darome... Tiesa, per 
Kalėdas mes buvome pasukę 
pas Mandrapypkį ir draugus 
pasveikinome su Kalėdų šven 
temis, bet su Velykomis jau 
nė murmur. . .

Sniečkus: Nu jeigu šitaip, 
tai kita-kalba. Jūsų paklusnu 
mas man, paklusnumas drau 
gui Nikitai. Tai mūsų trikam 
pis: Nikita - aš, Nikita - jūs, 
ri aš, — jūs. Tai koalicija, nesu 
griaunama. . .

Trio: Biavo, Antanai, bra 
vo! Tarnauk ištikimai Nikitai, 
o mes tau tarnausime, tai bus 
stipri grandinė, kaip Chruščio 
vo su Stalinu! . .

Mandrapypkis.
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LIETUVIAI MOKSLININKAI BUDI
AKADEMIKAI NENUSTOJA DIRBĘ KULTŪRINĖJE SRITYJE

1963 VII.7 d.
Draugijos tikslas įstatuose 

nusakytas sekančiai: ,,Jungti 
bendram darbui profesiniais ir 
tautiniais reikalais aukštųjų 
mokslų akademinio personalo 
narius lietuvius; ugdyti narių 
tarpe bendradarbiavimo sugy 
venimo ir tarpusavės pagalbos 
dvasią: lietuvių tarpe skatinti 
susidomėjimą mokslu ir tyrinę 
jimais; populiarinti bei skleis 
ti mokslo ir specialiai lituanis 
tines žinias bei tyrimų išda 
vas: išsaugoti nepriklausomos 
Lietuvos aukštųjų mokslų ver 
tybes ir tradicijas, bei rūpintis 
jų tolimesne raida“.

Tokiems gausiems ir svai 
biems tikslams įvykdyti drau 
gijai reikia gausios mokslinės 
lietuvių jėgos. Būdama ne po 
litinė, o tautiškai kultūrinė 
ir mokslinė organizacija, drau 
gija tuo parodo, kad jos na 
riais gali būti visi lietuviai, be 
amžiaus ir pasaulėžiūros skir

Didžiojo New Yorko lietu 
viai BALFo jubilėjaus proga 
suaukojo $ 9,764.20. Užbaig 
tuviniame BALFo dešimtme 
čio minėjimo ir 1954 m. va 
jaus komiteto posėdyje, lapk 
ričio mėn. 22 d., vajaus komi 

tumo, dirbę ar dirbą bet kokį 
akademinio mokymo darbą 
universitetuose arba atitinka 
mo lygio bet kokioje aukštoje 
įvairių mokslų, meno ir muzi 
kos mokykloje, pradedant nuo 
asistento - instruktoriaus iki 
ordinarinio profesoriaus.

Valdyba, būdama įpareigo 
ta vykdyti dr-jos tikslus, pa 
kartotinai kreipiasi ne tik per 
spaudą, bet ir asmeniškais laiš 
kais į lietuvius akademikus, 
kviesdama juos įsijungti į dr- 
ją, kad gausesnėmis lietuvių 
jėgomis galėtume siekti užsi 
brėžtų tikslų. Nors šiuo metu 
dr-jos narių skaičius yra jau 
prašokęs 100, bet valdybos ži 
niomis dar yra daug akademi 
nį darbą dirbančių lietuvių, 
kurie dar neatsiliepė į valdy 
bos kvietimą.

Valdyba puoselėja įsitikini 
mą, kad kiekvieno akademi 
ko lietuvio yra dvasiškai gyvy 

teto pirm. kun. dr. St. Valiu 
šaitis pasirašo čekį. Sėdi, iš 
kairės: komiteto finansų tvar 
kytojas Antanas Reventas, ko 
miteto pirm. kun. dr. St. Va 
liušaitis ir BALFo iždininkas 
Alb. S. Trečiokas; stovi: BA 

binė garbės pareiga būti savo 
tautos tokios rūšies vienatinės 
dr-jos ne tik pasyviu, bet ir 
veikliu jos užsibrėžtus tikslus 
remiančiu bei vykdančiu na 
riu. Ypač jaunųjų akademini 
mokymo darbą dirbančių lietu 
vių įsijungimas į draugiją yra 
didžiai svarbus: senesniąjai kar 
tai retėjant, jų įsijungimas ie 
Tniamai atsilieps į dr-jos būvio 
tęstinumą ir jos veiklos sėk 
mingumą, o pati jaunoji karta 
per dr-jos veiklą sustiprins sa 
vo ryšius su tautiškąja lietuvių 
kultūra. Lietuvių bendruome 
nė svetur ir Tėvynėje pama 
tuotomis viltimis laukia iš sa 
vo profesinių akademikų dau 
giau konkrečių darbų. Dėl to 
ir dr-jos nariai negali apsiribo 
ti vien tik nario mokesčio įna 
šu, bet turėtų justi pareigą pa 
dėti valdybos suplanuotus dai 
bus vykdyti. Viešumos pagei 
davimą, kad J ,PD rodytų dau

LFo reikalų vedėjas St. Lu 
šys, J. Avižienis, Adolfas Di 
mas, I. Trečiokienė, J. Gin 
kus, 1. e. BALFo pirm, parei 
gas prel. J. Balkūnas, VI. Kui 
pavičius ir Pr. Vainauskas. 

giau veiklumo, Valdyba tepa 
jėgs įvykdyti, jei nariai veik 
liai talkininkaus, o lietuvių vi 
suomenė teiks reikiamą para 
mą.

1961 m. spalio 29 d. Čikago 
je įvykęs visuotinis LPDA na 
rių suvažiavimas savo nutaii 
mams ir užbrėžtiems tikslams 
įvykdyti išrinko savo valdy 
bą, kurią sudaro: profesoriai 
Stasys Dirmantas—pirm., Ma 
tas Krikščiūnas — vicepirm., 
med. dr. Kris. Gudaitis — sek 
retorius - korespondentas, Pet 
ras Mačiulis — bylų sekreto 
rius, inž. dr. Jonas Šimoliū 
nas, med. dr. Motiejus Nasvy 
tis ir Balys Vitkus — nariai.

LPDA Valdyba neturi jos 
vardą atitinkamų patalpų ir 
išteklių, kad galėtų užsimotą 
darbą tinkamai ir nekliudomai 
vykdyti. Tačiau jos nariai, 
kiek aplinkybės ir sąlygos lei 
džia, visapusiškai dalyvauja 
lietuvių bendruomenės gyveni 
me ir veikloje.- Valdyba siekia 
atlikti galimai daugiau konk 
rečių darbų. Vykdydama vi 
šuolinio LPDA narių suvažia 
vimo nutarimus, valdyba rūpi 
naši painformuot dr-jos na 
rius, kas daroma ir kas reika 
linga dar atlikti. Siųsdama na 
riams savo veiklos santrauką 
ir narių sąrašą, tikisi, kad tuo 
būdu dr-jos nariai galės leng 
viau palaikyti ryšius tarp sa 
vęa.

Valdyba yra suplanavusi 
mokslinių, ypač lituanistinių 
studijų ruošimą, kurias pagal 
išgales norėtų ir išspausdinti. 
Moksliniai darbai gali būti iš 
įvairių sričių, tik pageidauja 
ma, kad studijos viena ar kita 
prasme turėtų ryšių su lietu 
vių tauta. Valdyba pati viena 
nepajėgia tų užsibrėžtų darbų 
atlikti. Dėl to valdyba nuolat 
kreipiasi į dr.jos narius, kiek 
galint talkininkauti.

Iki šiol valdybai pavyko iš 
Jįeįstį, draugijos nario prof. A. 
Rukuižos paruoštą didžiojo 
Lietuvos miškų ir gamtos glo 
botojo Povilo Matulionio mo 
nografiją. Šiuo metu valdyba 
galutinai paruošia spausdini 
mui biblografinį veikalą, kuria 
me yra gausiai sukaupta įvai 
riomis kalbomis lituanistika. 
Tas veikalas turės didelės svar 
bos kiekvienam lietuviui dok

ANTROJI J AE IR KANADOS 
LIETŪKIU

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

ČIKAGOJE
f/Mrrnatwwl Ampkllkflrt, S. A

Bilietai gaunami:

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Ave.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.
Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Ave., 

Chicago 29, Ill
Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.

torantui, o ypač svetimtau 
čiams, norntiems tyrinėti litua 
nistikos klausimų. Tokio vei 
kalo paruošimas yra susijęs 
su sudėtingu ir gana kruopš 
čiu techniniu darbu bei reika 
lauja daug talkininkų. Šiam 
veikalui ruošti be kitų iki šiol 
daug padėjo draugijos narys 
prof. V. Maciūnas, sudaryda 
mas Pensilvanijos universiteto 
bibliotekoje esamų lituanisti 
nių apie 4000 veikalų sąrašą 
bei teikdamas svarbių techni 
nių patarimų. Šio darbo paruo 
Šimas spausdinimui ypač dėl 
to užsitęsia, kad talkininkaują 
nariai dėl laiko stokos, būda 
mi užimti pragyvenimo uždar 
biu, dažnai nepaprastai ilgai 
užtęsia savo pasiimtą darbo 

dalį atlikti. Valdyba tikisi, 
kad lietuvių bendruomenė su 
pras ir tinkamai įvertins tą 
sunkumą, nes šį darbą dirbą, 
asmenys dirba be jokio atlygi 
nimo grynu pasišventimu, au 
kodami savo poilsio laiką tau 
tos kultūriniam gėriui.

Sekančiu leidiniu valdyba 
numato paruošti nepriklauso 
mos Lietuvos universiteto ant 
rojo dešimtmečio veiklos ap 
žvalgą. Pirmo dešimtmečio 
(1922 — 1932 m.). Lietuvos 
universiteto veikla sukakties 
proga (1932 m.) buvo atvaiz 
duota žymiame ir įspūdinga 
me veikale. II Pas. karas ne 
beleido okupuotoje Lietuvoje 
aprašyti Lietuvos universiteto 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
57.
Vilnious restorane Barvainiai ir Adomėnienė ilgiau ne 

pasiliko: pavalgę, tuojau išėjo, nes atėjo Rotomskis ir prasi 
dėjo mtingas, vadinamieji sveikinimai ir pažangiųjų panegi 
rikų kalbos sovietinei santvarkai ir vyresniam broliui — Lie 
tuvos okupantui. Ir Barvainiai ir Adomėnienė gerai žinojo 
visą šį dirbtinį gyrimą ir atvirą melą, kaip sakoma — melą 
per akis“ — išgalvojant visokius nesamus nuopelnus ir nesą 
mus iak us, kai tikrovė visiškai paneigiama. Tiktai bolševi 
kai, prievartaudami žmonių valią, moka sudaryti sąlygas, kad 
jie kalbėtų melą kaip teisybę. . . Šito nei Barvainiai, nei, kaip 
pas rodė, nei Adomėnienė neapkentė.

— Greičiau išeikime, kolegos, — kalbėjo Adomėnienė, 
— kol nevėlu, o tai ko gero ir mus dar įtrauks į mitingą ir 
privers meluoti. . .

Visi trys paskubomis išskubėjo į Stalino prospektą. Lie 
tus jau buvo apstojęs, bet ore kabėjo tiršta migla, pro kurią 
debesys sunkiai buvo įžiūrimi. tačiau smulkus lie.us, kuris 
krito iš oro prieš pietus, jau buvo apstojęs.

Adomėnienė iniciatyvą laikė savo rankose ir pasiūlė:
— Atrodo, niekur neskubate, tai galime dar pasikalbėti. 

Aš kviečiu jus į kavinę. Ji čia pat. Pasikalbėkime. Juk toks 
netikėtas susitikimas. . . po keistų mūsų praeities santykių.

— Gal užeikime, Tomai?. . Juk jau beveik viską, ką tu 
rėjome ir galėjome, jau atlikome. . . Ne ką daugiau ir ga 
lėsime.

Adomėnienė aiškiai buvo patenkinta Barvainienės pri 
tarimu. Barvainiui nebuvo patogu priešintis moterų sutari 
mui:

— Ką gi, jei ko^gė kviečia, užeikime. Ypač, kad lie 
tus vėl, kaip atrodo, užeina. . .

Ir jie visi trys užsuko į kavinę, kuri buvo čia pat prie 
Vilniaus restorano.

Kavinė buvo beveik tuščia. Trejukė pasirinko staliuką 
nuošaliau nuo kitų. Tokia įau „mada“ sovietuose: geriau su 
nepažįstamais žmonėmis nesusitikti ir geriau būti nuo jų to 
liau. . . Nes nežinai, su kuo turi reikalą: o gal užsimaskavęs 
šnipas, kuris tau pinkles stato? Duobę kasa? Tai juk kasdie 
ninis reiškinys, jau daugelį ramių ir nieku dėtų žmonių nuve 
dęs j Sibirą ar kokią ten Komi ,,respubliką“, su garsiomis Vor 
kutos koncentracijos stovyklomis?

— Kokia nejauki kavinė, — tartum šiurpo traukomais 
pečiais gūžėsi Adomėnienė. — Nejaukus ir mūsų gyvenimas, 
okupuotos šalies žmonių gyvenimas. Vergais esame padary 
ti. . . Suniekinti! . .

— Kolegė, nesikarščiuokite. . . Ir tyliau kalbėkite. Kas 
žino, kokie čia žmonės. O ir „sienos gi ausis turi“... Tai mū 
sų laikų tikrovė, ne patarlė. . . — Įspėjo Borvainis.

— Jūs teisus, — sutiko Adomėnienė. . . — Bet gal ne 
tuip jau pavojinga. . .

— Pasikliaukime geriau patarle: Atsargumas gėdos ne 
daro. . .

— Matau, kad jūs sostinėje seniai nebuvote ir gyvenate 
senomis, dar Stalino laikų nuotaikomis. . . Dabar šis tas jau 
pakito. Ypač laisviau žmonės kalbasi.

— Sakykite, ar mes vieni tokie?
— Tiesa, ne jūs vieni. Ir sostinėje yra žmonių, kurie ii 

gisi Stalino laikų ir niekaip negali susiprasti su jo nuvertinimu. 
Tai didžiausi fanatikai, kaip Tilvytis. Žiugžda, tiesa, greičiau 
persiorientavo. . . Tai žmogus, kuris kiekvieną vadą garbi 
no ir garbina.

— Kolegė suminėjai mums žinomas pavardes. Eg mes 
ir patys tas pavardes dažnai užtinkame spaudoje. Jūs, kaip 
matau, gerai pažįstate sostinę, jos žmones, — sakykite, kas 
čia dabar nauja, kas aktualu? — teiravosi Barvainis.

— Į tokį klausimą sunku aasakyti, nes jis perplatus. Čia 
gi, kai jūs išvažiavote, o aš atvažiavau, įvykių galybė. Stu 
dentaudama įsitraukiau į mūsų laikų visuomeninį gyvenimą ir 
gyvai jame dalyvavau, nes tai palengvino egzistencijos sąly 
gus ir, kita vertus, tas leido man daugiau ir plačiau pažinti są 
lygas ir žmones, galiu sakyti — iš įvairiausių sluogsnių. Šia 
prasme jūs ir galėtumėt man statyti klausimus daugiau su 
konkretintus.

— Nežinant, mums sunku ir klausimus statyti. . .
— Na, imkim medicinos sritį. Daugelis jaunų gydytojų 

išvežti į plačiąją tėvynę. . . Parodžiusieji okupacijai nepalan 
kurną, dalinai išvežti į Sibirą, geriausiu atveju ištremti iš Lie 
tuvos į Rusijos gilumą. . . Dėl to trūkstama gydytojų.

— Tai prastos žinios. . .
— Žinoma. . . Bet ar gi galima tikėtis iš okupanto ko 

nors geresnio? Tai visų kolonistų elgsena, o rusų mums jau 
žinoma ir įprasta, nes caras trėmė, išnaudojo, rusino, — tą 
pat daro ir bolševikinė diktatūra. Tiktai dar žiauriau, dar 
nuožmiau, dar kiečiau viską prispaudusi, išsigudrinusi. . . Jei 
pu caras smaugė, tai ir sakė, kad smaugia. O bolševikai smau 
gia ir reikalauja, kad mes patys sakytume, jog tai yra nepa 
prastai gera, gražu ir džiaugsminga, todėl mes už tai turime 
okupantui būti dėkingi ir jį už tai liaupsinti ir girti. . . Tai 
yra cinizmas, kokio dar nė vienas okupantas, imperialistas ir 
kolonistas nėra sugalvojęs ir pavartojęs. . . Tai yra žiau 
riaus’a okupacija ir pikčiausis kolonizmas! . . — karštai dėstė 
Adomėnienė.

Barvainiams ji papasakojo ir apie politines bylas, kurias 
Maskva įsakė kelti ir joms rasti kaltininkų. Na, dalinai ir 
rado. Juk partizaninėje veikloje dalyvavo visas kraštas, visi 

Lietuvos žmonės daugiau ar mažiau buvo pasipriešinimo oku 
pacijai dalyviai. Daugiausia jie ir nukentėjo.

— Vienoje byloje buvo kaltinami keli jaunuoliai, -— 
pasakojo Adomėnienė. — Tai garsi byla, apie kurią gandas pa 
sklido po visą Lietuvą. Tai karininko Kenzūros byla. Mat, 
kai vad. teismas paskelbė jam sprendimą — mirties bausmę, 
jis visu griežtumu pareiškė: Aš kovojau už laisvą Lietuvą ir 
dabar mirsiu už ją! . . Man mirtis nebaisi, nes aš mirštu už 
Lietuvos laisvę, kovodamas su Lietuvos okupantu ir kolonistu 
rusu imperialistu! . .

— Tai vyras! Tai kovotojas! Tai patriotas! . . — susi 
jaudinęs kalbėjo Barvainis.

— O jūs manote, kodėi paskelbta amnestija partizanams?
— Ar ir čia yra koks šuo pakastas?

— Pasirodė, kad už partizanavimą reikia teisman patrauk 
ti visą Lietuvą. . . Bet tai ne tiktai neįmanoma, bet ir pavo 
jinga pačiam okupantui, nes iš to laisvam pasauliui, Vaka 
rams, gali paaiškėti, kad visi Lietuvos žmonės nusistatę prieš 
rusus. . .

— Tai įdomu. . . Ir atrodo — logiška. . .
— Bet, tęsė Adomėnienė, — okupantas tiktai pro for 

ma paskelbė amnestiją. Bylas toliau įsakė tęsti, todėl vyksta 
ir toliau bylos Rokišky, Panevėžy, Kaune ir Vilniuje. . . 
Kaltininkų visur užtenka. . . Tardymų kamerose kankinami 
žmonės išduoda visiškai nekaltus net žmones, nes neišlaiko 
kankinimų. . .

— Nesunku tą suprasti, — su pasibaisėjimu įsiterpė, 
šiaip jau tylėjusi ir besiklausiusi Adomėnienės pasakojimų 
Barvainienė.

— Bet gi ne vieni buvę partizanai prievartaujami, — tę 
sė Adomėnienė. — Štai rašytojai — nemažiau prievartaujami. 
Kompozitoriai — tas pat. Kartą man pasitaikė proga būti 
rašytojų namuose, kur vyko kūrinių aptarimas. Putiną, tą mū 
sų didįjį poetą, romanistą ir literatūros mokslininką, kad pe 
šė, tašė ir kedeno, kad tas žmogus jautėsi, kaip narve. Tik 
tai pamanykite, rašytojas parašė visą trijų tomų „Sukilėlių“ ro 
rnaną. Pirmuoju tomu, kuris buvo išleistas, visi susižavėjome. 
Manau, ir jūs skaitėte. . . — Adomėnienė įdėmiai pažiūrėjo į 
Barvainius.

— Žinoma, — atsiliepė Barvainienė. — Tai gi musų, lie 
gaus teisės epopėja. . .
gaus teise epopėja. . .

— Gražiai kolegė įvertinti, — pertraukė įsibėgėjusi Ado 
mėnienė. — Bet gi okupantas ir jo tarnai taip puolo rašytoją, 
kad man nejauku buvo klausytis. Ir ką jūs manote? Du to 
mus atmetė, pareikalavo perdaryti, užtempti ant okupantinio 
kurpalio. Svarbiausia — pagerbti rusus ir neaukštinti suki 
lėlių vado, kuris buvo kunigąs.

Daugiau bus.
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KULTVRWW^OVIKA
JAU IŠLEIDŽIAMAS DVI DEŠIMT AŠTUNTAS 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI JOS TOMAS
Lietuvių Enciklopedija, įsi 

bėgėjusi ir žymiai patobulėju 
si, auga tomų skaičiumi. Į ba 
landžio mėnesio galą visi gaus 
jau XXVIII tomą, kuris pra 
dedamas prenumeratoriams 
siuntinėti balandžio 18 dieną.

Šį tomą, apimantį žodžius 
tarp Skara ir Stoska, redaga 
vo Dr. J. Girnius. Sekantį to 
mą redaguos dr. J. Girnius ir 
dr. J. Puzinas, pradedant rai 
de Š.

28-me tome, be trumpesnių 
žinių, yra įdėta daug ilgesnių 
ir svarbių straipsnių. Trumpai 
suminėtini: skautai, skiepai, 

DAILININKĖS ANASTAZI JOS TAMOŠAITIENĖS
vaizdinis kilimas „Žalčio pasaka“, sukurta pagal to vardo 

liaudies pasaką. Dailininkės kūrinių parodoje, kuri atidaro 
ma balandžio 19 d. Montrealio universitete, bus išstatyti ir 

vaizdiniai jos kūrybos kilimai.

Skirgaila, Skirsnemunė, skitai. 
Skorina, skrandis, skrynia, 
skudučiai, Skuodas, Skvirec 
kas, slavai, M. Sleževičius, 
Slovakija, A. Smetona, Smo 
lenskas, A. Sniečkus, sočiai 
demokratai, socialinė medici 
na ir politika, socializmas, so 
ciologija, sodininkystė, Sofok 
lis, Sokratas, Sparta, spaudos 
draudimas, spindulinė liga, 
sportas, B. Sruoga, Stakliš 
kės, statyba, Stelmužė, steno 
grafija, stiklas, ir tt. Tai išti 
sas universitetas ir didžiulis di 
džiulis žinių lobynas.

Leidėjas prašo užsimokėti 

prenumeratą, o NL red. siūlo 
enciklopedijos negaunantiems, 
užsiprenumeruoti. Per NL red. 
ją galima užsiprenumeruoti 
išsimokėtinai. Rašykite: 7 722 
George St., LaSalle, P. Q.

DĖKOJAME 
DAILININKAMS 

kurių darbais papuošiame 
„Nepriklausomą Lietuvą“: ka 
ledinį NL numerį papuošėme 
dailininko Telesforo Valiaus 
(Toronto) linoraižiniu, o vely 
kinį numerį — dailininko Vik 
toro Andriušio (Boston, U. S. 
A.) dekoracijos fragmentu. 
Įdedame ir kitų dailininkų dar 
bų atvaizdų: dailininkų Tarno 
šaičių ir kt. Dabar kiek dau 
giau įdėsime dail. A. Tamošai 
tienės darbų, nes ji ruošia 
Montrealio universitete savo 
kūrinių parodą.

LIETUVOJE MIRĖ MOKS 
LININKAS IR 

LITERATAS
Kovo pradžioje mirė b. Lie 

tuvos universiteto lektorius, 
mokytojas ir literatas Mykolas 
Banevičius. Jis buvo gimęs 
1884 metais Telšiuose, gim 
naziją baigė Baku mieste ir 
po to Petrapilio universitete 
baigė teisių ir istorijos - filoio 
gijos fakultetus. Kaune buvo 
komercinės mokyklos mokyto 
jas, nuo 1924 Lietuvos univer 
siteto rusų kalbos lektorius, o 
nuo 1939 metų — Vilniaus 
universiteto lektorius.

Rašė literatūrinėmis ir so 
cialinėmis temomis, išspausdi 
no studiją apie Krėvės realis 
tines noveles ir 1934 metais— 
Puškino gyvenimą ir kūrybą. 
Velionis buvo Krėvės drau 
gas>.

UPĖ TEKA VINGIAIS
Tokiu vardu Vytautas Vo 

lertas parašė ir išleido romą 
na, kurį spauda vertina teigia 
mai. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas.

DAILININKŲ VYTAUTO 
O. VIRKAU IR AUDRONĖS 

SKUODAITĖS
4B- 

darbų paroda įvyksta balan 
džio mėn. 20—28 dd. Čiurlio 
nio Galerijoje, Jaunimo Cent 
ro patalpose. Dailininkas Vy
tautas O. Virkau yra daly va 
vęs eilėje parodų, paruošęs de 
koracijasi Chicagos Lietuvių 
Operos pastatymams ir ilius 
travęs kelias knygas (Kosto 
Ostrausko „Kanarėlę“, Jono 
Meko „Gėlių kalbėjimą“). 
Dail. Vytautas O. Virkau yra 
baigęs Čikagos Meno Institu 
tą magistro laipsniu ir šiuo me 
tu dėsto meną George Willia 
ms ir Central YMCA kolegijo 
se.

Dail. Audronė Skuodaitė 
yra dalyvavusi eilėje amerikie 
čių parodų (De Kalb, Rock 
forde, Beloia, Wis.) ir nese 
niai įvykusioje Lietuvių Daili 
ninku parodoje Chicagoje. 

Šiuo, metu Audronė Skuodai 
tė studijuoja Nothern Illinois 
universitete, ruošdamasi meno 
magistro laipsniui.

Porodą ruošia Santaros - 
■ Šviesos Federacija.

DOCTOR OF LITHUA 
NIAN PHILOLOGY

Daugelis lietuvių nežino, 
kad lithuanistikos daktaro 
laipsnis vartojamas amerikie 
čių žodynuose. Jis taip apta 
riamas: Phil LD Doctor of 
Lithuanian Philology (Philo 
logiae Lituanicae Doctor — 
Latin).

Veikalo vardas: The Comp 
lete Dictionary of Abbrevia 
tions. Autorius Robert J. Sch 
wartz. Leidėjas Thomas Y. 
Crowell Company, New Y., 
1955. Žodynas turi 211 psi. 
Phil. LD yra 141 psi.

Veikalas įregistruotas Kon 
greso Bibliotekoje (Library 
of Congress) Catalog Card 
No. 55-5843.

Ar mūsų, lietuvių, moksli 
ninkai naudojasi tarptautiškai 
žinomu lituanistikos daktaro 
laipsniu? Ar jie tenkinasi pa 
prastu daktaro titulu, „iš kuk 
lumo nutylėdami lituanistikos 
vardą? (Ig)

® Literatūros terminų žody
nas išleistas Lietuvoje. Jį pa 
ruošė Akademijos literatūros 
institutas.

• Romo Viesulo kūrinių pa 
rodą kovo 7 d. atidaryta Mel 
burne, Australijoje.

Vienintelė Kanadoje baleto mokykla yra Toronte. Ji 
buvo įkurta Kanados Nacionaliniam baletui, bet joje 
kartu einami ir bendrieji akademiniai mokslai. Čia paro 

dyti mokiniai pratimų metu.

■Trljos
VEDA D R, GUMBAS

NEPRASMINGAS 
GINČAS

— Padavėjau, — surinka 
piktas klijentas. — Šis patieka 
las yra bjaurus, net paršas jo 
nevalgytų.

— Tai gerai, pone, nevalgy 
kit, — atsiprašo padavėjas.

PRAŠYMAS IŠ IŠTEKLIŲ
Viena išlaidi moteris prašo 

savo vyro:
— Brangusis, man reikia pi 

nigų. . .
— Ir vėl? — susijaudina vy 

ras. — Man atrodo, kad tau 
daugiau reikėtų smegenų ne 
gu pinigų.

— Bet, brangusis, aš tavęs 
prašau to, ką tu turi, atsako 
jam žmona.

SUMETIMAI. . .
—Kodėl tu su ja neapsivedi, 

tada nereikėtų pas ją eiti tau 
kas vakarą?

— Aš apie tai galvojau, bet 
kur tada praleisčiau savo va 
karus?

NELOGIŠKA
Tu, Maryt, nelakstyk pas 

kui Petrą, — sako motina sa 
vo dukrai, — negi spąstai laks 
to paskui pelę?

PRAKTIŠKUMAS 
ARITMETIKOJ

Tėvas: Sūnau, dabar, kai iš 
laikei gerai visus egzaminus, 
tai mokykis dantistu.

Sūnus: Bet, tėveli, aš jau 
užsirašiau būti akių daktaru.

Tėvas: Kvaily! Negi neži 
nai, kad žmogus turi tik dvi 
akis, bet 32 dantis?

KAS PER MADOS
Vienas kaimietis anksti šeš 

tadienio rytą turi vestis, tad 
penktadienio vakarą nuvažiuc 
ja į miestelio pirtį gerai išsi 
maudyti. Pirty jam paduoda 
numerį ir liepia laukti eilės.

— Aš niekuomet nemaniau, 
kad tiek daug žmonių apsive 
da šeštadieniais,—galvoja sau 
kaimietis.
MINIATŪRINĖ IŠMINTIS

— Jeigu tas švarkas vilno 
nis, tai kodėl prisegtas užra 
šas: „Drobė“.

— Kad apagutų kandis.

Pati gražiausia popietinė 
pasakyta prakalba, kurią aš 
esu girdėjęs, tai buvo: Pada 
vėjau, atnešk man abidvi sąs 
kaitas!

Jauna turistė — Ar tame 
ežere dažnai žmonės skęsta?

Vietinis gyventojas — Ne, 
panelė, tik vieną kartą.

Pagyrimus reikia įkvėpti, 
bet nenuryti.

Opera, tai tokia vieta, kur 
nušautas herojus, vietoj, kad 
mirtų, ima gailiai dainuoti.

Norėčiau, kad šeši banko di 
rektoriai neštų mano karstą, 
kai aš mirsiu — nešė jie mane 
ligšiol, tad tegul ir pabaigia 
kelionę.

— Optimizmas aukščiau 
šioje stadijoje: Kai nuplikęs 
vyrukas nuėjęs į vaistinę, užai 
sako plaukams atauginimo vai 
stų ir kartu paprašo vaistinin 
ką, kad pasiųstų jam į namus 
geras šukas ir šepetį plaukams.

Gėrimas alkoholio pašalina 
visiokius spuogus nuo veido ir 
įvairias votis. Žinoma, ne nuo 
to, kuris geria, bet nuo to, į ku 
rį jis žiūri. Mat viskas daug 
gražiau tuomet atrodo.

Draugai daug ilgiau išsilai 
ko jeigu jie ne per dažnai var 
tojami.

Egoistas yra toks žmogus, 
kuris galvoja, kad jeigu jis 
būtų negimęs, žmonės prade 
tų domėtis kodėl.

Lengviausios naštos būna 
tos, kurios yra nešamos kitų.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
8.

KURMIENĖ: Amžinai tos vedybos; manai, 
kad vyrai negali be moterų gyventi, tai ir 
moterys negali be vyrų apsieiti. Geriau 
vienai, negu koks kelmas.

KARKLIENĖ: Nusibosta ir vienai, Aldona. 
Kol jauna, visiems reikalinga. Žiūrėk vie 
nas į vieną vietą įgnybo, kitas į kitą. Tik 
truputį pamerk, paskui šimtai seka, o da 
bar kad kas nors pažiūrėtų. Laima mane 
pavaduoja, paskui ją bernai sekioja.

KURMIS: Tu man, Karklien patinki už savo 
atvirumą.

KARKLIENĖ: Ką čia slėpsi, negi maži vai 
kai. Einu praeitą savaitę iš kino. Jau vė 
lokai buvo. Išlenda kaž koks senis iš skers 
gatvio: „Hi lady“, sako, can I keep your 
company", vos ant kojų bepastovi ir ima 
už parankės. Tegu sau manau, pažiūrėsiu 
ką darys. O gi graibosi šėtonas. Atleisk 
jam, dangau, griekus.

KURMIENĖ: Tavo drąsumas! Aš būčiau nu 
mirus iš išgąsčio.

KARKLIENĖ: Galėjo žmogus sprandą nusi 
sukti ant akmenų.

KARKLIENĖ: Girtuoklio sprandas, kaip ge 
ležis, net kūliais apsivertė, ale mat ir senio 
širdis. Gal našlys koksai, gal ir negerai pa 
dariau, kad pastūmiau.

KURMIS: Tiktai nepradėk verkti, aš manau 
kad nebe pirmas kartas, pripratęs.

KARKLIENĖ: Gerai sakai, kitą kartą žinos 
kaip į namus eiti. Hotelyje buvo, galėjo 
ten susirasti, bet matyt vargšą jaunesni nu 
stūmė. Nelaiminga diena vargšeliui.

KURMIS : Atsigriebs kitą kartą.
KURMIENĖ: Tik jau nepradėk dailint, galo 

nebus.
KARKLIENĖ: Teisybę sakai Aldona, kai 

pradedi ką nors, tai galo nėra. Va, sa 
kau minutėlę pabūsiu, o jau dvylikta baigia 
si. Taip ir bėga laikas, bėgsiu ir aš namo, 
tuojau Laima grįš iš highschool’ės. . .

KURMIS : Ko čia taip skubi, ne ką ir namie 
veiksi.

KARKLIENĖ: Bet kad va aš raktą turiu, Lai 
ma neįeis į vidų be manęs, o lauke šalta, 
dar taip apsirengus — pusnuogė. Sakiau 
sveterį paimk; kur tau, manai klausys: „not 
in style“. Ką padarysi su jaunais, tik var 
gas.

KURMIENĖ: Mes ne geriau pasielgdavome, 
kai jauni buvom. Kiek vargo ir rūpesčio 
tėvams pridarydavome.

KURMIS : Kas jum kaltas, kad nemokate su 
dukterimis tvarkytis. Pačios pradedate kas 
negalima, o paskui vyrus kaltinate, dusau 
jate.

KARKLIENĖ: Tie vyrai ir įveda mergaites į 
bėdą, net ir ligą.

KURMIENĖ: Aš tai nenoriu nei burnos au 
šinti, mano Jono niekuomet neįtikinsi.

KURMIS: Kam čia tikinti, vyrus kaltinti. Pa 
čios žioplos esate, kas gi kaltas. Nė vienas 
vyras neveda per prievartą prie altoriaus, 
pačios bėgate kaip akis išdegusios.

KARKLIENĖ: Yra daug dalykų, Jonai, be 
altoriaus. Mergaitė ar moteris, vis nori sa 

vo vyrui ar kavalieriui įtikti, o manai jie 
supranta, tokie jau savanaudžiai; neįeina 
į moters padėtį, svarbu, kad jiems gerai, 
(verkdama). Atsimenu, amžiną atilsį, pa 
rėjome su Petru iš vakarėlio, per pačias Ka 
ledas. O gi šaltis, net žvaigždės iš dangaus 
krinta. Palauk sako, neik į vidų, pakalbėsi 
me. Kalbam, kalbam, nei tai kalba, nei šis, 
nei tas. . . gaidžiai pradėjo giedoti. . . o 
toks šaltumėlis, manai kad nepersišaldysiu. 
Septynias savaites iš lovos nepasikėliau. At 
leisk man nuodėmės, ko galo negavau.

KURMIS. Gal vėjas užpūtė, kur prie suspa 
ros. . .

KARKLIENĖ: Vėjas užpūtė prie susparos. 
Dangų rūstini taip kalbėdamas. Visur pri 
pūtė, Jonai, toks šaltis. Visą mielą naktelę.

KURMIENĖ: O kas ar ne Petras kaltas. 
KARKLIENĖ: Atleidžiu jam, amžiną atilsį, 

viena tikrai būčiau nestovėjus. Pirmą Ka 
ledų dieną.

KURMIS : Kas gi kaltas. Na lai būna jūsų 
viršus, kai pasakau ką nors, pykstate. Tiek 
to. . .

KARKLIENĖ: Žinai, Jonai, kad tiek to. Pra 
ėjo viskas, va sveika, kaip stebulė ir dar 
vyrą gausiu, (verkdama). Gal ne tokį kaip 
Petras buvo, bet gausiu. Tai šoksime per 
vestuves, net skudurai dulkės.

KURMIS: Aš jaučiu, Karklien, tau papadės 
dar niežti, o be to, Dičkis Antanas vis apie 
tavo namą krapštosi; žieminius langus ma 
čiau sudėjo, aną dieną frontinių durų spyną 
krapštė. Reikia, kad kas jaunai našlei pa 
dėtų.

KURMIENĖ: Tu viską matai, kaip davatka 
bobinčiuje rožančių kalbėdama. Ne tavo 

reikalas, kas kur eina, kas ką dirba, tik ko 
šės privirsi.

KARKLIENĖ: Kaimynystėje gyvenam, kaip 
jis nematys.. O ta košė man dar būtų ne 
prošalį. Bet kad biskį tinginys tas Anta 
nes, toks jau kaip kelmas, ne be reikalo 
senberniu liko.

KURMIENĖ: Seniau, sako, darbo nebuvo 
Kanadoje, nebuvo iš ko pragyventi — var 
gas.

KARKLIENĖ: Daug kas iš vargo vedasi; 
jam matyt vargo nebuvo, kad tokį dango 
raižį turi ir dar tūkstančius banke. Bet iš 
viso toks apsnūdęs. Pataisė frontines duris, 
spyna, kaip Jonas sako, ar kas ten buvo 
netvarkoje. Pagaminau pietus kaip singe 
liui, užfundijau Šatą, paskui kitą, o jis kad 
nors akį užmestų. Kniurkso, kaip katinas, 
kalba apie depresiją, dūsauja labjau kaip 
aš ir barškina krumpliais stalo koją, o ne 
mato, kad čia pat mano blauzdytė. . . Sa 
kau gal per apsirikimą užklius... Kur tau... 
Nusibodo klausyti — išprašiau, sakau dar 
verkti pradės. Toks vyras moterims biskį 
ne prie širdies.

KURMIENĖ: Kad tave kur bala, Stase, tu 
ir grabe apie vyrus sapnuosi.

KURMIS: Visos jūs vienodos.
KARKLIENĖ: Ką padarysi, Jonai, gal tas 

šonkaulėlis noti į seną vietą sugrjšti, dėlto 
moterys ir glaudžiasi prie vyro šono, lyg 
senos vietos jieškodamos. Be to, Jonai, 
pašnibždėk Antanui į ausį, o aš jau skolin 
ga neliksiu (žiūri į laikrodį). Jau po vidų 
nakčio, gal mane piktos dvasios apsėdo. 
Vardan Dievo Tėvo ir. . . Labanakt. 
(Išbėga). Bus daugiau.
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ŽAIDYNĖS
Negerai padarė Pr. Gvil 

dys, nevykdama su visa Vy 
čio stalo teniso komanda į Š. 
Amerikos lietuvių pirmenybes 
Detroite. Tačiau. . . reikalas 
yra truputį gilesnis, kaip atro 
do kolegai J. Šoliūnui, belie 
jančiam graudžias ašaras Čika 
gos Drauge balandžio 5 d. nr.

Jau „nuo senų senovės“ vi 
siems žinoma, kad kiekvienas 
FASK-tas, sudarytos Clevelan 
de, visiškai „nesiskaito" ne tik 
su paskirais sporto darbuoto 
jais, lietuviškos spaudos spor 
to sk. vedėjais, bet taip pat ir 
su sporto klubais, savo tvirtin 
tais, atskiroms sporto šakoms, 
komitetais. Panašiai įvyko ir 
su stalo teniso komitetu, kuris 
sudarytas yra iš Toronto ir Ha 
mutono atstovų ir pirminin 
kaujamas meisterio Pr. Gvil 
džio. Kadangi kovo mėnesį, 
beveik kiekvieną savaitgali, vy 
ko didesnės rungtynės (suau 
gūsių ir prieauglio pirmeny 
bės), stalo teniso komitetas 
prašė FOSK-tą atidėti pirme 
nyoes Detroite kitai datai, nes 
po atvirų JAV pirmenybių 
Detroite, vėl po savaitės rei 
kėjo vykti į tą patį miestą lie 
tuvių pirmenybėms. Be abejo, 
mūsų žaidynės yra svarbesnės, 
tačiau prisiminus lietuviško 
sporto propagandą svetimtau 
čių tarpe, į JAV pirmenybes, 
vyko Hamiltono ir Toronto 
lietuviai sportininkai tikėdami, 
kad nors paskutiniu metu, FA 
SK-tas atidės lietuvių pirme 
nybes. Deja, Detroito LSK 
Kovas, pirmenybių (plaukimo 
ix stalo teniso) rengėjas, nie 
ko „negavęs“ iš FASK-to — 
žaidynes ir pravedė kovo 30 
—31 d. d. Tokiu būdu, Toron 
to Vytis „sustreikavo“ ir į pir 
menybes nenuvažiavo. Atvi 
rai kalbant, Pr. Gvildys išreiš 
kė protestą (raštai, telefoni 
nai paikalbėjimai, Clevelan 
do FASK-tui niekuomet ne 
padeda!) dėl nesiskaitymo su 
stalo teniso komiteto nutari 
mais, prašymais ar net malda 
vimais. Jeigu FASK-tas patvir 
tino stalo teniso komitetą, jis 
turi ir veikti, o ne egzistuoti 
vien tik „ant popieriaus“. Bet, 
atrodo, kad Pr. Gvildžio pro 
testas buvo truputį per griež 
tas(galėjo jis asmeniškai neda
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 VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS į
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

1 ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. £

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. j'
_ 79 ir 81 St. Zotique St. E. $

j Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $
I ■*

I
Battica Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. :|
Už indėlius mokame 8% dividendą. ::

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.)

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: S47 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 

3537 PARK Ave, Montreal. ‘ Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

DETROITE
lyvauti) dėl ko gerokai nu 
kentėjo stalo teniso pirmeny 
bės, juo labjau, kad solidari 
zuodami Vyčio komandai, į 
pirmenybes nevažiavo ir Š. 
Amerikos komandinis vice 
meisteris, Hamiltono Kovo vy 
rai, nepasirodė ir Ročesterio 
Sakalas. Tokiu būdu, Čikagos 
Lituanicai, kelias į meisterio 
vietą buvo gana lengvas, o 
Cleveland© Žaibo atstovui J. 
Nasvyčiui (kartu ir FASK-to 
pirmininkui) pasitaikė graži 
proga, iškovoti pirmą vietą 
vienetuose.

Nepageidaujame panašių 
„streikų“ kitose sporto šako 
se, kitų sporto klubų. Tai gra 
ži pamoka abiem pusėm — ir 
FASK-tui ir sporto klubams, 
„nes dvi ožkos, atsistojusios 
ant siauro tilto, paprastai abid 
vi įkrenta į upę. . .

Techniškos pasekmes: vy 
rai: J. Nasvytis baigmėje nu 
galėjo VI. Šoliūną iš Čikagos 
Lituanicos 21:15; 21:10, 22: 
20, o Čerekienė įveikė Žaibo 
atstovę Vadopalienę 21 : 16, 
23 : 21, 21 : 13. Vyrų dve 
jetai: V. Kleiza ir J. Šoliūnas 
baigmėje nugalėję Žemaitį — 
Vi. Šoliūną (abu dvejetai — 
Čikagos Lituanica), mišrus — 
Vodopalienė ir J. Šoliūnas, 
prieš D. Čerekienę ir VI. Šoliū 
ną.

Jaunių pusėje, ypač mergai 
Čių grupėje, gražiausiai pasiro 
dė Hamiltono Kovas ir laimė 
jo visas pirmas vietas: A kla 
sėje D. Kudabaitė baigmėje 
nugalėjo žaibietę Končiūtę 21 
:9; 21:17, B klasėje Hamilto 
no Kovo atstovės — V. Vai 
tonytė ir V. Paškevičiūtė susi 
aiko baigmėje. Nugalėjo pir 
moji 21:15; 21:16. Berniukų 
grupėje laimėtoju išėjo V. Na 
svytis, nugalėjęs Lituanicos 
atstovą Genčių 21 :18,.. 21 >15. 
Komandiniai, Č. Lituan. baig 
mėje įveikė Detroito Kovą 5 : 
2, o Toronto Aušra (D. Au 
gaitytė ir D. Stirbytė) nugalė 
jo Cleveland© Žaibą.

Plaukimą varžybose, vyrų 
klasėje, tris pirmas vietas lai 
mėjo Hamiltono Kovo narys 
J. Giedraitis.

(b. d. kitame Nr.)

Ann Gall, 16 metų iš Galt, 
ji šokikė Highland šokiuose 
rodo savo laimėjimo formą, 
lenkė 2,000 rungtyniautojų iš 
inburgo festivaly. Ann atva 
prieš aštuonetą metų. (The

ŽINIOS PER RADIJĄ Į LIETUVĄ
Šio kontinento sportinis gy 

venimas į Lietuvą bus perduo 
damas per Madrido radio sto 
tį kiekvieno mėnesio pabaigo 
je. Žinias sutiko paruosti šio 
sk. vedėjas. Pirmas perdavi 
mas buvo kovo 23 d. ę

AUŠRA — BATHURST 
LYGOS RINKTINĖ 66:76

Draugiškose krepšinio rung 
tynėse Aušros vyrai pralaimė 
je silpnai Bathurs lygos rinkti 
nei 66:76, (27:30) sužaisda 
mi ir patys žemiau savo lygio. 
Tuo tarpu po vyrų rungtynių, 
sekęs jaunių susitikimas Ha 
miltono Kovo ir Aušros buvo 
daug gyvesnis ir deriniais ir 
gražiais metimais. Hamiltonie 

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai.

1 SIUNTINIAI LIETUVON | 
'' p-r .. IKaufman’s Woollens&Textiles<
0 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.$ 
v Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems ft
ft garantuotai skubiausiai ii*

urmo kainomis |
$ (30—40% žemiau rinkos kainų) g
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
a moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. ft 
ft Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. ft 
ft . PRIIMAME UŽSAKYMUS |
's vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

C H. KAUFMANAS
Buv. Lietuvos pilietis Audinių fabriko Litex Kaune ft 

ft vedėjas, kalbą:- laisvai lietuviškai. ft

Ontario, pasirodė kaip pirmo 
už čempionatą Škotijoj. Ann 
kada ji iššoko į aukštį — pra 
viso pasaulio, susirinkusių Ed 
žiavo iš Dundee, Škotijos, 
Telegram Toronto foto). CS.

čiai — Ontario ir Kanados lie 
tuvių meisteris, dar kartą pa 
rodė savo pranašumą, įveik 
darni torontiečius Prisikėlimo 
salėje 76:54 (36:25).

KOVAS ŽAIDŽIA PRIEŠ 
QUEBECĄ AR 

N. BRUNSWICK
Šį trečiadienį, balandžio 17 

d. Hamiltono Kovo jaunių 
krepšinio komanda susitinka 
su Quebeco ir N. Brunswick 
rungtynių laimėtoju dėl visos 
Kanados jaunių krepšinio 
meisterio vardo, kaip Ontario 
provincijos atstovas — meiste 
ris. Rungtynės bus Central 
Memorial mokyklos salėje 
(kampas Stinson ir Victoria

The Art Institute 
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE“ METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė proga! 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žingsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽĖS MĖN. 6 D.

g-vių) 8 vai. v. Visi Hamil 
tono ir ap. lietuviai prašomi 
kuo gausingiausiai atvykti į 
rungtynes ir tuo pačiu padėti 
mūsiškiams iškovoti Kanados 
meisterio vardą. Į rungtynes 
patartina atvykti bent pusva 
landžiu anksčiau, nes numato 
ma ir daug svetimtaučių žiūro 
vų.

ŽAIDYNĖS CLEVELANDE 
. .Šį šeštadienį ir sekmadienį 
net keturi KSA klubai — Vy 
tis, Aušra, Kovas ir Sakalas 
— vyksta į Clevelandą XIII 
Š. Amerikos krepšinio ir tink 
linio pirmenybėms. Gero vėjo 
jiems!

IŠ LIETUVOS
— Sov. S-gos jaunių krep 

šinio meisterio vardą laimėjo 
Kauno mergaitės, tuo tarpu 
Klaipėdos benriukai buvo ant 
ri.

— Vilniaus Dinamo jauniai 
tinklininkai užėmė pirmenybė 
se antrą vietą. Atrodo, kad ko 
manda yra grynai rusiška, ka 
dangi josi du žaidėjai — A. 
Čiuročkin ir V. Matušev pa 
kviesti į S. S-gos rinktinę.

— Lietuvos jaunių plauki 
mo pirmenybėse atsiekta dvy 
lika naujų Lietuvos rekordų. 
Parodomose varžybose pasiro 
dė 1924 m. plaukimo tarp Ža 
liojo ir Aleksoto tiltų nugalė 
tojas A. Stonkus, buv. meiste 
riai Bagdonavičius, Bieliaus 
kas, Paškevičiūtė ir kt.

— Komandinį stalo teniso 
meisterio vardą iškovojo Kau 
no Medikas. Toliau sekė: 2) 
Kauno Politechnikas, 9) Pa 
nevėžio Žalgiris, 4) Kauno 
Banga, 5) Vilniaus Elektro 
nika, 6) Vilniaus Žalgiris.

— Aštuntosios Sov. S-gos 
moksleivių žaidynės šiemet

>x^x^’’*^’'x^x^x^x^x^’x^x^x4£?><«

I
 Įvairūs | 
draudimai!
Vacys Zižys §

įstaigos VI 2-1427. |
Namų LA 3-1084. X 

bus Volgograde liepos 11 — 
25 d. d. Ir Lietuvos mokslei 
viama įsakyta joms ruoštis. 
Treniruotes pradės S. Šačkus, 
Vistaneckis, V. Variakojis 
(juk tai visi N. Lietuvos laikų 
sportininkai!) su mūsų moks 
leiviais.

Lietuvos jaunių lengvaatle 
čių susitikimas su Latvija bai 
gėsi Vilniuje mūsiškių perga 
le 103:84. Vienintelį rekordą 
atsiekė mergaičių klasėje J. 
Miknytė, nustumdama rutulį 
12,95 m.

— Paryžiaus komunistų lai 
krašto Le Humanite tradici 
niam pavasario bėgime už S. 
S-gą dalyvavo F. Karoblienė, 
užimdama penktą vietą. Vyrų 
grupėje nugalėjo lenkas Zim 
ny, įveikęs favoritą Bolotniko 
vą.

— Šuoliuose į vandenį vėl 
gerą formą aagauna A. Karec 
kaitė — Pipynienė, laimėda 
ma varžybas Maskvoje. Leitu 
vaite yra laimėjusi Europos 
meisterio vardą 1958 m.

K. B.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LITUANUS voliume VIII, 
nr. 4. Turinyje: M. Gimbutie 
nės studija apie baltų tikybą, 
J. Balio str., K. Zapkaus ilius 
trocijos. Gražus žurnalas.

TECHNIKOS ŽODIS 
1963 m. Nr. 1. Šis nr. su aktu 
ali jomis.

MARGUTIS 1963 m. Nr.
3. Gražiai leidžiamas ir reda 
guojamas.

• Antano Strazdelio 200 me 
tų gimimo sukaktį ruošiasi pa 
minėti Lietuvos rašytojai.

• Meno parodą Čiurlionio ga 
lerijoje suruošė du dailininkai 
— V. Petravičius ir J. Pautie 
nius.

— Šiomis dienomis Meksi 
ko j e mirė tūlas Bernardo Re 
mirez Harmandez, sulaukęs 
133 metų.

— Tito pasiūlė Indijai gink 
lų prieš Kinijos komunistus.

I
, A. NORKEL1ŪNAS į

Commissioner of the Superior Court of Montreal « 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. j '
.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. j'

I
 ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS |

117 — 6th Avenue, Lachine. |

I
BELLAZZI-LAMY, INC

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle į
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieru. X
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MOKSLAS IR TECHNIKA
ERDVINIAI VAIZDAI TELEVIZIJOJE

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

VYRIŠKOS
Reportažas iš

Prisikėlimo bažnyčia pilna 
vyrų. Lonkos taip prisėdę, 
kad kažin ar beatsirastų tuščia 
vieta. Vienaplaukių galvų jū 
ra sudaro savotišką kontrastą. 
Šiuo metu čia nesimato įvai 
riaspalvių skepetaičių, įmant 
riaformių skrybėlaičių ir iš jų 
kyšančių margų plunksnų. 
Gausiai susirinkę vyrai šven 
čia savo parapijos dešimtąsias 
misijas, kurias veda Tėvas Gi 
džiūnas.

Vyrų giedojimas galingai ai 
di visoje patalpoje nustelbda 
mas vargonų muziką ir abu 
vargonininkus kun. Jurkšą ir 
Venkaitį. Vienas vyras išsi 
skiriančiai veda giesmę ir jo 
geram balsui visi paklusniai 
pritaria. Jis net ne ant viškų, 
bet čia pat žemai, lonkose to 
dėl visiems labai įdomu, iš 
kur čia dabar atsiradusi tokia 
puiki vokalinė pajėga. Neište 
kę kantrybės vyrai vienas po 
kiti atsigrįžta ir stebi niekuo 
met nematytą veidą, gėrisi jo 
giesme. Nekantrūs smalsuo 
liai pakartotinai atsisuka ir 
jiems vis tiek nieko nepasako 
neseniai iš Anglijos atvykusio 
ir Toronte apsigyvenusio Kas 
peravičiaus tvirta išvaizda.

Pamokslininkas kalba, aiški 
na gyvenimo tiesas ir moko, 
kaip lengvinti pavargusį žings 
nį erškėčiuotose kasdienybės 
kryžkelėse. Tėvas džiaugiasi 
gausingu vyrų susibūrimu, bet 
stebisi, kad nematyti jaunimo. 
Jis tiesiog klausia, kur mūsų

...::;:;u.uwuuuwnnniii:iiiOTtfflti 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSET
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res. BE 3-0978

REKOLEKCIJOS
Toronto

priaugančioji karta, kodėl ji 
nesidomi parapijos dešimtine 
čio misijom?

Mišioms prasidėjus, bažny 
čioje pasirodo pora moteris 
kių. Vien tik vyrų tarpe jos 
keistai atrodo. Jos kaip pasi 
metusios, beveik nesionentuo 
ja kas daryti, nes ir sėdimų 
vietų beveik niekur nematyti. 
Gal nesitikėjo rasti tokios vy 
rų minios. Negi būtų per apsi 
rikimą Nuklydusios vietinės 
moterėlės iš apatinėje salėje 
vykstančio bingo?

Ir vyrai savaimingai reaguo 
ja. Jie nusaebę seka moterų 
įsiveržimą. Daugelis atsigrįžda 
mas lydi akimis, tarsi niekuo 
met nematytas, netikėtai įsi 
brovusias, spalvingas būtybes.

Viešnios pagaliau susiorien 
tuoja pamatę priekyje keletą 
tuščių vietų. Jos pereina visą 
bažnyčią id ten atsisėda. Jos 
tartum tikros Ievos dukros, 
net žalčio nesugundytos brau 
naši į išimtinai vyrams skirtą 
maldos namą. Visiems pama 
žu aiškėja, kad ir šia proga, 
tik viena savaite pašvęstoms 
vyrų misijoms nepavyko išsau 
goti nuo pagundos simbolio 
pasirodymo.

S. Pranckūnas.

• Sol. E. Kaniava, Akademi 
nio operos ir baleto teatro ba 
ritonas, koncertavo Pedagogi 
nio instituto salėje.

• .K. Donelaičio 250 metų gi 
mimo sukaktuvėms ruošti ko 
mitetas Vilniuje tarėsi dėl mi 
nėjimo ir jo programos.

A. E. Me KAGUE, Q. C. 
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

Prancūzų spauda skelbia, 
kad vienas išradėjas užpaten 
tavo metodą, kuriuo galima

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%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik ly^o.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 

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

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
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 pirmadieniais ir penktadieniais.

Įvairūs siuntiniai

Iš Kanados:
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir ni‘(į nflŠtll ^ūsų sudarytus ir apdraus 
Siunčiame ° 1 V tus jvainus siuntimus.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

S K Y R I AI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. J A 8-6686, V. Juraitis 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M. Venskevičiene 
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.

LIETUVIAI MOKSI...
Atkelta iš 3-čio psl. 

antro dešimtmečio veiklos. 
Dabartiniai okupantai sąmo 
ningai nutyli arba iškraipo ne 
priklausomos Lietuvos moksli 
nę ir kultūrinę veiklą ir jos pa 
siektus laimėjimus, arba net 
nepriklausomybės laikais atlik 
tus lietuvių mokslinius ar kul 
tūrinius darbus prisiskaito sa 
v o nuopelnui. Valdybos pla 
nuo jamas darbas parodytų, 
kur tiesa. Tam svarbiam dar 
bui vėl reikės gausaus taikinio 
kavimo.

Valdybos suorganizuotas L 
PDA knygynas nors lėtai, bet 
gausėja. Knygyne stengiama 
si sukaupti mokslinių veikalų. 
Dr-jos knygynas jau anksčiau 
yra gavęs iš įvairių šaltinių 
veikalų, o pastaruoju metu 
vėl gauta iš Baltimorės tau 
tinės bibliotekos vedėjo p. 
Morkaus Šimkaus 16 knygų. 
Valdyba stengiasi į dr-jos kny 
gyną perimti mirusių narių 
mokslines bibliotekas, ir šia 
proga prašo visų lietuvių, ku 
rie turi atliekamų ar nebevar 
tojamų mokslo veikalų, taip 
pat ir naujai išleidžiamų kny 
gų nors po 1 egz. perleisti LP 
DA knygynui, kuriame tais 
veikalais galėtų naudotis as 
rnenys studijų reikalams.

LPDA sudaro savarankią 
Lietuvių Bendruomenės apy 
linkę Čikagos LB apygardos ri 
bose. Dėl to valdyba dalyvau 
ja lietuvių ruošiamuose šuva 
žiavimuose, susirinkimuose, mi 
nėjimuose ir kituose parengi 
muose ir atstovauja LPDA 
kultūrinės veiklos komitetui, 
se. Be to, valdybos ir bendrai 
draugijos nariai dažnai viešo 
je spaudoje pasirodo įvairiais 
veikalais ir rašiniais. Pvz., pro 
fesorius Z. Ivinskis — Lietu 
vos istorijos temomis, dr. J. 
Grinius — grožine kūryba, 
prof. Kolupaila išleido „Hid 
rometriją”, prof. V. 1 umeme 
nė gausiai rašo viešoje spou 
doje vaikų medicinos klausi 
mais ir išspausdino atskirais 
leidiniais savo ,,Atsiminimus", 
„Vaiko Sveikata“ ir kt. Da 
bartinio valdybos pirmininko 
prof. S. Dirmanto „Nepriklau 

somoje Lietuvoje“ tilpo 
politiškai valstybinė studija 
„Kariuomenės reikšmė valsty 

bei, kur iškeltos lietu 
vių tautai ir krašaui galinges 
nių kaimynų darytas ir daro 
mos skriaudos. Prof. V. Sruo 
gienė paruošė žymų veikalą 
„Lietuvos Istoriją“. Didelė 
LPDO narių dauguma gausiai 
dalyvauja enciklopedijoje

Valdybos veiklą didžiai 
stabdančiai įtakoja lėšų stoka. 
Draugijos sverbesnysis paja 
mų šaltinis yra nario mokes 
čiai bei įnašai ir asmenų au 
kos. Nario mokesčio ir įnašo 
laiku nemokėjimas kenkia v- 
bos suplanuotam kultūriniam 
darbui. LPDA lėšos yra su 
skirstytos į fondus. Fondas 
bendriems einamiems valdy 
bos reikalams. Savišalpos fon 
do lėšoms sušelpiami nusipel 
nę, bet pašalpos reikalingi Li' 
DA nariai - veteranai; spau 
dos fondas skiriamas leidi 
niam spausdinti. Pastaruoju 
metu ruošiamam lituanisti 
niam veikalui išleisti yra paau 
koję: dr. Pr. Jaras ir prof. dr. 
Antanas Milaknis po 100 dol.,

įprastiniame televizoriuje gau 
ti trijų matavimų vaizdus. 
Naują nesudėtingą prietaisą 
sudaro du veidrodžiai. Prieš 
televizoriaus ekraną pastato 
mas veidrodis, kurio pavir 
šius yra šiek tiek kreivas. Šis 
veidrodis atmuša vaizdą į kitą 
veidrodį, įrengtą virš ekrano. 
Tame antrajame veidrodyje 
gaunamas padidintas erdvinis 
vaizdas.

PLASTMASINIAI 
TELEGRAFO STULPAI
Neseniai užsienyje vietoj 

paprastų telegrafo stulpų pra 
dėta statyti plastmasiniai. To 
kie stulpai aukštesni kaip 10 
m, skersmuo — 28 cm. Vie 
nas plastmasinis saulpas sve 
ria 68 kg — 4 kartus lengves 
uis už medinį. Naujieji stulpai 
turi geresnes elektroizoliaci 
nes savybes.

TĄSI KERAMIKA
Kalifornijos universiteto 

darbuotojas E. R. Parkeris at 
rado naują keraminę medžią 
gą. Jis pastebėjo, kad pavie 
niai magnio oksido kristalai ga 
li būti tempiami ir nelūžta net 
kambario temperatūroje. Šį at

c iš nario rėmėjo inž. J. Miką 
lausko gauta šv. Kalėdų svei 
kinimo pdoga 100 dol. LPDA 
savišalpos fondui. Valdyba 
gerbiamiems aukotojams nuo 
širdžiai dėkodama, turi vilties, 
kad atsiras lietuvių bendruo 
menėje asmenų, kurie parems 
LPD veiklą laisvomis auko 
mis. Pati įnešusi po 100 dol. 
LPDA yra „Lituanistikos Ins 
tituto” ir „Lietuvos Tyrimo 
Instituto“ amžinu nariu.

Pastaruoju laiku LDDA dr- 
jon įstojo prof. J. Lingis — 
Švedija, JAV profesoriai — 
J. Žilevičius, I. Bertulis, A. 
Varnas ir Vik. Jonynas.

V-bos pirmininko prof. St. 
Dirmanto adresas: 4241 So. 
Maplewood, Chicago 32, Ill.

Dr. K. Gudaitis,
LPDA V-bos sekret. - koresp.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Kaip žinome, JAV turnyre 

trečią, ketvirtą ir penktą vie 
tą pasidalino Reshevsky, Eva 
ns ir Addison. Jie tarp savęs 
sulošė po dvi partijas. Rashe 
vsky surinko 3 taškus, o Evans 
su Addison’u po 1% t.

Tuo būdu Reshevsky kvali 
fikuoja kaip interzoninio tur 
nyro dalyvis.' Greta jo loš Fi 
scher ir Bisguier, užėmę JAV 
pirmenybėse pirmąsias dvi vie 
tas.

— Herman Steiner'io šach 
matų klubo Los Angeles mies 
te pirmenybes laimėjo meiste 
ris A. Saidy, surinkęs 10% tš. 
iš galimų 11. Toliau sekė: W. 
Addison su 7 t., Z. Kovacs su 
8% t., M. Gordon su 7% t- ir 
S. Yarmak su 7 t..

— Indijos pirmenybes lai 
mėje meisteris Ali, palikda 
mas vienintelį Indijos tarptau 
tinį meisterį Aaron’ą penktoje 
vietoje.

— Jugoslavijos meisterio 
vardą laimėjo žinomas did 
meisteris Matanovič.

— Šių metų JAV „atviras“ 
turnyras įvyks Čikagoje nuo 
rugpjūčio 11 iki 23 dienas. Vi 
so bus lošiama 13 ratų.

— Baltijos klubo pirmeny 
bes New York’e laimėjo Zno 
tins ir Pamiljens, surinkę po 
8% t.^

Trečią vietą užėmė Berzinš 
su 8 t. ketvirtą ir penktą vietą 
pasidalino Šukys ir Žirnis, ga 
vę po 7 taškus. Tame turnyre 
dalyvavo 7 lietuviai, 11 latvių
ir 5 estai.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai nristaiomi per 

3 ~ savaites.
JANIQUE TRADE’G 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-402.5. 1

radimą jis padarė, vadovauda 
masis metalurgine teorija, ku 
ri nurodo, kad kubinis krista 
las, kurio struktūroje yra jo 
nu, turėtų būti tąsus. Magnio 
oksidas atitinka šį dėsnį.

Tąsi keramika galės būti 
plačiai taikoma karščiui atspa 
rių detalių gamybai, nes mag 
nio oksido lydymosi tempe 
ratūra labai aukšta ir siekia 
apie 2760°C.

ATEITIES RŪBAI
Inž. R. Rupilevskiui ir fizi 

kui Tetevjanovui pavyko su 
kurti medžiagą, kuri gerai su 
laiko šilumą ir atiduoda ją tik 
pagal aplinkos temperatūrą. 
Manoma, kad tai busimųjų 
tarpplanetinių drabužių pirm 
takas. Bandymai parodė, kad 
žmogus, apsivilkęs tokiais 
drabužiais, nejaučia šalčio Ar 
ktikoje bei Antarkdijoje net 
esant ten —501C temperatū 
rai, jie greitai išspinduliuoja 
kūno šilumą į aplinką ir vėsina 
ii-

YRA ŽINIŲ 
IŠ LIETUVOS

Pranui (Frank) Špukui. Jei 
kas žinotų jo adresą, malonė 
kite paskambinti J. Meilaus 
kui, PO 6-0360.

Pasaulio pirmenybės
Po 7 matčo partijų rezulta 

tas yra toks: Botvinnik 1, Pet 
rosjan 2 ir 4 partijos pasibaigė 
lygiomis.

Problema Nr. 15

Problema Nr. 16

abcdef gh 
Matas per 3 ėjimus.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ PIRŠTINĖS.
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LASALLE BALSUOTOJAI
STAIGA, BE JOKIOS PRIEŽASTIES, ANKSČIAU 
BUVĘS ALDERMANAS IR TIK KĄ GYVENTOJŲ 
ATMESTAS, VĖL IŠDYGO KAIP GRYBAS.

Tačiau būti... LaSalle Burmisru
į*

REIKIA BŪTI KVALIFIKUOTU IR NUSIMANYTI.

] REIKIA TURĖTI DRĄSOS IR TIKĖTI.

“J REIKIA ŽINOTI KAIP PASIREIKŠTI IR ATSTOVAUT

REIKIA MOKĖTI ADMINISTRUOTI, O NE 
PRAŠVILPTI MIESTO TURTĄ.

I

JŪSŲ SEKANTIS BURMISTRAS

REIKIA MOKĖTI SPRĘSTI, BET NEBŪTI
— NEGINČIJAMU.

I I REIKIA MOKĖTI SUTAIKINTI IR
1---- NEANTAGONIZUOTI.

□
 REIKIA MOKĖTI GALVOTI IR ATYDŽIA1 

SVARSTYTI.

REIKIA MOKĖTI DIRBTI KITIEMS O NE SAU

LASALLE BALSUOTOJAI...
Jūs turėsite tokį veržlų pirmąjį pareigūną, jeigu 
balandžio mėn. 22 dieną balsuosite už politiką 

džentelmeną

Jūsų sekantį burmistrą

DR.LIONEL B 0 Y E R
Spausdina: D-ro L. Boyer Komitetas.

HAAAIfteLTOM
PERSIORGANIZAVO

Hamiltono scenos mėgėjų 
grupė; ,,Aukuras“, norėdamas 
sustiprinti savo darbą ir įtrauk 
ti daugiau šios srities darbuo 
tojų j naudingą darbą, sudarė 
tam tikslui valdybą. Kaip 
vyr. šios srities žinovas pasi 
lieka ir toliau dramos aktorė 
E. Dauguvietytė - Kudabienė, 
scenos vad. A. Matulienė, ko 
lektyvo pirm. L. Klevas, se 
kretorė S. Martinkutė, kasin. 
A. Mingėla, scenos techn. dar 
buotojų vad. R. Kartenis ir 
A. Paulius ir rėžis. A. Kaus 
pėdas. Dar numatyta vienas 
asmuo: spaudos reikalams.

Toks sąstatas yra numatęs 
vieno sezono bėgyje atlikti 
tris pastatymus. Gegužės pra 
džioje bus pastatyta Hamil 
tone ir kaimyniniame Rodney, 
Ont., lietuvių kolonijoms 3-jų 
veiksmų komediją „Amerika 
Pirtyje“. Vėliau, numtayta pa 
statyti grynai su jaunimu, 
pritaikytą grynai jaunimui vei 
kalą.

Vienas iš didesnių pastaty 
mų, numatyta „Atžalynas“, 

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties rųėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia ir redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ilk, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

scenos mėgėjai,
kurio pastatymui, reikės žy 
miai daugiau jėgų, negu dabar 
jturima. Tuo tikslus dabartį 
nis „Aukuro” sąstatas, mielai 
kviečia visus, kas jaučiasi tu 
rįs nors mažą gyslelę scenai, 
pridėti iš savo pusės nors ma 
žytį įnašą šiam naudingam ir 
gražiam tikslui. Reikalingi ne 
tik aktoriai, bet ir siuvėjai, dai 
lydės, ar net šoferiai, pristaty 
ti, taip aktorius, taip dekoraci 
jas bei baldus.

Naujoji kolektyvo vadovy 
bė nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kas atidavė savo duoklę see 
nai praeityje ir tikisi ir ateity 
je šią pareigą sąžiningai atlik 
ti. V. P.

LIETUVIŠKA DAINA 
ANGLIŠKAI PUBLIKAI
Aušros Vartų parapijos 

choras, vad. V. Verikaičio, 
šiais metais yra atlikęs eilę 
programų. Paskutinis įspūdin 
gas pasirodymas buvo kovo 
26 d. Aklųjų Instituto kvies 
tinių svečių vakarienėje, tiks 
lu sutelkti lėšų aklųjų išlaiky

ST. CATHARINES, ONTARIO
DALYVAUKIME SKAUTŲ

Balandžio 27 d. 6 v. v. 
Skautų rėmėjai Slovakų sa 
Įėję, Welland ir Page gatvių 
sankryžoje, rengia metinę 
šventę su turtinga menine 
programa, kuri susidės iš tau 
tinių šokių, deklamacijos ir 
muzikos. Programą išpildys 
skautai. Vyresnio amžiaus 
skautus mokina tautinių šo 
kių Z. Jokubonis, jaunesniuo 
sius J. Zubrickienė.

mui. A. V. par. choras progra 
mą atliko irgi labdaros tikslu.

7 vai. vak., esant pilnai ins 
tituto salei publikos, pirma 
sis scenoje pasirodė sol. V. 
Verikaitis, padainavęs 3 da 
lykus. Po to šiltai sutiktas cho 
ras, išpildė: „Leidžiantis vaka 
ro saulelei”, ,,Kur giria žaliuo 
ja“, „Paleisk Tėvelį“, „Čigo 
nelis“, „Linelį raunu“ ir „Sku 
bėkim dirbt“. Anglišką publi 
ką su lietuviška daina supažin 
dino p-lė Martikutė, nepamirš 
dama primint mūsų ilgeso gra 
žiąjai Lietuvai... Kiekviena 
daina, buvo palydėta ilgais 
plojimais, o pabaigoje vakaro 
rengimo atstovas išreiškė gra 
žią padėką chorui ir vadovui. 
Didysis Hamiltono dienraštis, 
įsidėjo gražią didelę nuotrau 
ką. Solistui ir chorui akom 
ponavo torontietė D. Skrins 
kaitė. Galbūt labjiausia choris 
tus nustebino, tai publikos atsi 
stojimas, chorui apleidžiant 
sceną. V. P.

MIRĖ
a. a. Uršulė Žukauskienė, ei 
dama 69 metus. Velionė pali 
ko nuliūdime vyrą Kazimierą, 
dukrą T. Murauskienę, sūnų 
— Jeronimą, Kazį, Albiną ir

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

METINĖJE ŠVENTĖJE
Skautų rėmėjų v-ba kreį 

piasi į kaimynines kolonijas: 
Wellandą, Hamiltoną, To 
rontą, Niagara Falls, Buffalą 
ir vietos visuomenę paramos 
savo atsilankymu į šį paren 
gimą.

Valdyba deda visas pas 
tangas išlaikyti jaunimą lietu 
tuvišku ir sudaryti sąlygas 
jam pasirodyti scenoje.

Skautų Rėmėjų Valdyba.

anūkes — Onutę, Aneliukę ir 
Birutę. Palaidota iš VAV pa 
rapijos bažnyčios šv. Jono Kri 
kštytojo parapijos kapinėse, 
balandžio 10 d. Mūsų užuo 
jauta giminėms.

MŪSŲ JAUNIAI
žaidžia šį trečiadienį dėl Ka 
dados meisterio vardo. Pla 
čiau — sporto sk.

NUMATOMAS 
KONCERTAS

sol. Vasiliauskienės iš Austrą 
lijos, Hamiltone spalio 6 d. 
Tai bus graži prošvaitė mūsų 
kultūriniam gyvenime, kadan 
gi anktyvesniais metais, gyvas 
Hamiltonas, dabar jaučia tik 
rą, kultūrinių parengimų, ba 
dą.

NIEKO NAUJO
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Dienos rengime. Atrodo, kad 
vietos L. B-nės valdyba po 
paskutinio posėdžio su orga 
nizacijų atstovais, taip ir pali 
ko tą nutarimą tik protokolų 
knygoje. K. B.

VAJUS TAUTOS 
NAMAMS

104-toje savaitėje davė $600 
ir pasiekė $103, 700. Vyt. Ra 
tenšpergeris, įteikė $100 čekį 
antram LN Šerui, o J. Šarap 
niekas, turįs LN $1,000, pasd 
rašė dar $500 čekį. Stankus ir 
Zabarauskas įteikė čekius po 
100 dol. Taip pat čekį $100 
įteikė Z. Gečas. Visiems LN 
V-bos vardu nuoširdus ačiū!

Gili padėka V. Peldžiui iš 
Paris, važinėjusiam su St. Bak 
šių LN reikalais!

LN VALDYBOS 
antras posėdis, įvykęs bal. 8 
d., patvirtino vasario 2 d. 
įvykusio šokių vakaro apyskai 
tą su $30.45 nuostoliu. Pana 
šūs atsitikimai parodo, kaip 
sunku LN v-bai dirbti.

Pagrindiniu punktu šiame 
posėdyje buvo lėšų telkimas. 
Paaiškėjo, kad naujų LN sta 
tyba dabar atsidūrė užburta 
me rate, kuriam pralaužti rei 
kia 39 narsuolių, kurie įneštų, 
į LN po tūkstantinę. Padėtis 
štai kokia: lietuviai, kaip susi 
tarę v-bos nariams atsako, 
kad duosią pinigų, kai prasi 
dės statyba. Kad pradėjus sta 
tybą, reikia turėti savų pinigų 
$50,000, nes kitaip negauna 
me $250,000 pakolos. Bal. 11 
d. LN ein. s-tose buvo $11, 
000. Reikia dar $39,000. Kol 
šių pinigų V-ba nesurinks, LN 
statyba vargu ar prasidės. Ne 
jaugi neatsiras iš mūsų tarpo 
39 pasiryžėlių?

Sekantis posėdis įvyksta šį 
penktadienį, bal. 19 d. V-bos 
p-kas prašo visus v-bos na 
rius jame dalyvauti.

LN KINE DELTA 
šią savaitę du labai įdomūs 
spalvoti filmai: „Nykštukas 
Tomas“ ir „Grafo Montekris 
to paslaptis“. .Atsiveskime jų 
pasižiūrėti savąjį jaunimą.

Nuo ateinančio sekmadie 
nio, bal. 2.1 d. irgi du spalvo 
ti filmai — „Rasputino nak 
tys“ ir „Karžygiai“. Palaikyki 
me savąjį kiną, atvykdami pa 
sižiūrėai šių gražių filmų.

Sk. St.

Apatiniai-kojinės-T-marškin.
GP 2-5

A. TAMOŠAITIENĖ. . «>
Atkelta iš 2-ro psl. 

ka“, „Ūkanų paslapays“, 
„Krūmokšnio padrikos“, „Su 
aižėję pėdsakai“ etc.

Vaizduodama gamtos įs 
pūdžius A. Tamošaitienė yra 
lyriška. Vienas iš labiausiai 
patraukiančių šios tapybos 
bruožų yra joa be pretenzijos 
atsinešimas į kūrybą, nejieš 
ko j imas pirmoj eilėj ryškaus 
efekto, bet bandymas kiek ga 
Įima tikriau perduoti gamtos 
subtilų ir visą laiką besikei 
čiantį veidą. Tai perduoda 
ma spalvų tekėjime ir žaidi 
me, mažiau dėmesio krei 
piant į formas. Prie žiūrovo 
menininkė prieina ne per jo 
intelektą, bet per emociją, 
nuotaiką, kuri kyla žmoguje, 
stebint amžius ir kartu nuo 
lat besikeičiančius žemės vei 
do bruožus.

Šios kelios pastobos nėra 
jokiu būdu tikras A. Tarno 
šaitienėa kūrybos įvertinimas. 
Kiekvienas atsilankęs į neuž 
ilgo atidaromą parodą tu 
rėš progos pajusti ir įvertinti 
šį naują ir gyvą įnašą į mūsų 
tautos meną.

Dailininkės A. Tamošaitie 
nės tapybos ir kilimų paroda 
įvyks nuo balandžio 19 iki 
gegužės 3. Paroda vyks Cent 
re Social, University of 
Montreal, 2332 Maplewood, 
patalpose, nuo 9 iki 5 kiek 
vieną dieną. Parodos atidary 
mas 9 v. v. balandžio 19. 
Parodą organizroja Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
Montrealio skyrius. I. G.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. IV. 17. — Nr. 16 (836)

MOKT^REAL
DAILININKĖS ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS
DARBŲ PARODA ATIDAROMA PENKTADIENĮ

balandžio 19 dieną 9 valandą vakaro Montrealio 
universiteto

REZERVUOKIME VAKARĄ
Dr. J. Basanavičiaus Skautų Vyčių Būrelio

Centre Social, 2222 Maple 
wood Avenue, patalpose. 
Kviečiami atsilankyti visi į 
atidarymą, o kas negalės da 
lyvauti atidaryme, kviečiami 
aplankyti parodą, kuri tęsis 
Ugi gegulės 3 dienos. Atski 
ri pakvietimai niekam nesiun 
čiami ir į visus tautiečius krei 
piamasis per ,,Nepriklauso 
mą Lietuvą“, kviečiant visus 
atsilankyti.

Parodoje išstatyti 45 gua 
so ir aliejaus tapybos darbai 
ir vaizdiniai kilimai. Išleistas 
katalogas su M. Jonynienės 
kūrinių aptarimu.

Paroda kadien atidarytą 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. va 
karo. Susidomėkime nepa 
prastai darbščios ir kūrybin 
gos menininkės darbais.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Šj šeštadienį, balandžio 20 

d. Lito skyrius Rosemounte 
bus uždarytas.

„Lito“ valdybos ir komisi 
jų mėnesinis posėdis balan 
džio 21 d. neįvyks. Nauja da 
ta bus paskelbta vėliau.

Naujos „Lito“ darbo 
valandos.

„Lito“ vajuje 
aktyviausiai reiškiasi Petras 
Žukauskas, Jonas Baršaus 
kas ir Jurgis Blauzdžiūnas. 
Metinis susirinkimas išrinko 
„Lito“ vajaus komitetą iš 20 
asmenų, tačiau į naujų narių 
verbavimą kviečiami įsijung 
ti ir kiti nariai. Visi jie dir 
ba tik iš geros valios ir jokio 
atlyginimo ar kompensacijos 
negauna. Iš 5000 Montrealio 
lietuvių Šiuo metu tik 800 
yra „Lito“ nariais su 730,000 
santaupų, taigi vajui dirva la 
bai plati.

Naujais „Lito“ nariais įsto 
jo: Andrius Barauskas, Jo 
nas Brilevičius, Annie Na 
deau - Kleiziutė, Leonas Gri 
gelis, Jan Cisowski, Margare 
ta Baltrukonis, Antanas Žiu 
kas, Eugenija Urbonaitė, Ni 
jolė Gudžiūnas, Romas Staš 
kevičius, Romualdas Bukaus 
kas, Irena Gegužis, Albertas 
Čerškus, Vitolis Šipelis ir Jen 
nie Dasys.

Pagelbiniais „Lito“ na 
riais gali būti ir kitų tautybių 
žmonės. Jie naudojasi visais 
„Lito“ patarnavimais, tik ne 
turi balsavimo teisės ir nega 
Ii būti renkami į vaidomuo 
sius organus. Pr. R.

Tautinių Šokių Grupės 
ruošiamam

Dešimtmečio Jubiliejaus
KONCERTUI — ŠOKJŲ VAKARUI, 

kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 27 d., 7.30 vai. vakaro 
Aušros Vartų salėje.

Programoje:
H. Nagys, D. Barteškaitė, R. Kličius 

Tautinių Instrumentų Orkestras 
Tautinių Šokių Grupė..

Nuo gegužės 1 d. „Litas” 
atidaro centrinę įstaigą po 
Aušros Vartų parapijos kle 
bonija. Darbo valandos pa 
keičiamos sekančiai: sekma 
dieniais nuo 10.30 iki 1 vai., 
antrad., treč., ketvirtadien. 
ir penktadieniais nuo 12 iki 3 
Vai.; vakarais abiejose vie 
tose centrinėje įstaigoje 
ir Rosemounto skyriuje — 
trečiadieniais ir penktadie 
niais nuo 7 iki 8 vai. Atrodo, 
kad čekių sistemą įvedus, na 
rių važinėjimas iš tolimesnių 
vietų turėtų gerokai sumažė 
ti. Tačiau jeigu praktika pa 
rodytų, kad paskelbtos vaka 
rinės valandos yra per trum 
pos, bus daroma pakeitimų.

Nuo gegužės 1 d. „Lito“ 
adresas sekantis: „Litas“, 
1465 De Seve Street, Mont 
real 20, Que. Visi laiškai tu 
ri būti adresuojami tuo adre 
su. Naujas įstaigos telefonas: 
766-5827. Įėjimas iš De Se 
ve gatvės šalia klebonijos or 
ba iš parapijos salės per kori 
dorių.

Toliau gyveną nariai savo 
čekius įdėjimui gali siųsti ir 
paštu. Tokiais atvejais patar 
tina antroje čekio pusėje 
prieš pasirašant pridėti užra 
šą: For deposit only. Tokio 
čekio, nors ir pasirašyto, nie 
kas negali iškeisti į pinigus. 
Tačiau „Lito“ aštuonerių 
metų praktikoje nepasitaikė, 
kad jam narių siųstas čekis 
būtų dingęs ar pakliuvęs į 
svetimas rankas.

NUSTATYTAS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS
Šiuo pranešama, kad pa 

gal Commission Scolaire nu 
rodymus, lietuviškų mokyk 
lų bei institucijų mokslų m<_ 
tų pabaiga yra skelbiama 
šeštadienį balandžio mėn. 27 
d., kuomet ir įvyks visuotini 
egzaminai.

Iškilmingas aktas bei šv. 
mišios ta proga yra numaty 
tos Šv. Kazimiero parapijo 
je sekmadienį, balandžio m. 
28 d.

Mokytojų bei mokyklų 
globėjų susirinkimas nerado 
galimumų šiuos mokslo metus 
pratęsti ir prašo visus moki 
niua sparčiai ruoštis, numaty 
tiems egzaminams.

Smulkesnės informacijos 
bei egzaminų tvarka bus pa 
skelbtos sekančiame ,,NL“ n- 
ryje.

P. Povilaitis,
Kultūros Fondo Įgaliotinis.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St, 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Aukojo po $10: J. Blauz 

džiūnas, E. Girdauskaitė, V. 
Gustainis, J. Petrulis, P. Se 
den, J. Zlatkus. $15: A. Au 
gaitis; po $20: Z. Burkšaitis, 
P. Girdžius; $34: A. ir A. 
Mankai.

Tretiniinkų susirinkimas įvy 
ks Atvelykio sekmadienį A. 
V. parapijos bažnyčioje, pasi 
baigus sumai ir Sutvirtinimo 
sakramento apeigoms.

Palaidotos Jozefina Statkie 
nė, sulaukusi 78 metų am 
žiaus ir Marcelė Casper-Lu 
kaičiūtė. pasiekusi 68 metus.

Sekmadienio aukos abiejo 
se rinkliavose $340.50.

TARPTAUTINIS LIAU 
DIES DAINŲ IR ŠOKIŲ 

FESTIVALIS
Naujakanadiečių Biuras 

prie Katalikiškų Montrealio 
mokyklų departamento, minė 
damas 15-os metų savo veik 
los sukaktuves, Forume ba 
landžio 26 d., 8 vai. 15 min. 
vakaro duoda dainos ir šokio 
vakarą, kuriame programą iš 
pildys 23-jų tautų, Montrealy 
gyvenančių ansambliai, per 
800 dalyvių. Festivalio garbės 
svečiu bus 1967 metais Mont 
realy ruošiamos pasaulinės pa 
rodos komiteto pirmininkas 
Paul Bienvenu. Festivaly gali 
dalyvauti visi.

• Regina Siniūtė, tęsianti N. 
Yorke mokslines studijas, Ve 
lykų buvo parvažiavusi pas tė 
vus į Montreal}.

• St. ir N. Vyšniauskams 
gandras atnešė antrą sūnų, 
bet šį kartą labai didelį. Tė 
vai džiaugiasi, o sūnus svei 
kas auga.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ , ~ „1 2-4 ; 7—9 p. m.

antradienį ir ji • Į. 2-"4 p. m»penktadienį •
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYT OJAS

ketvirtadienį

NOTARA S

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS 

parapijos klebonui kun. dr. 
F. Jucevičiui, dėl įvykstančio 
bal. 27 d. Tautinių šokių de 
šimtmečio - minėjimo, nukė 
lusiam parapijos vakarienę į 
gegužės 4 d. Skautų Vyčių 
Tautinių šokių grupė taria 
nuoširdų ačiū visos Montrea 
lio lietuviškosios kolonijos jau 
nimo vardu.

Tuo pačiu primename vi 
siems tautiečiams, kad tik 
viena savaitė liko iki koncer 
to, kuriame tikimės Jus visus 
pamatyti.

Sutvirtinimo sakramentas 
ir pirmoji komunija sekma 
dienį 9 vai. ryto. Sutvirtini 
mo sakramentą suteiks J. E. 
vysk. V. Brizgys. Tokios iš 
kilmingos apeigos šv. Kaži 
miero bažnyčioje bus pirmą 
kartą. Pasiruošiamoji pamo 
ka ir išpažintys vaikams bus 
šeštadienį 3 vai. po pietų.

Margučių vakarienė nuke 
liama į gegužės m. 4 dieną. 
Vakarienės pelnas skiriamas 
bažnyčios aptvėrimui ir žo 
lės aplink bažnyčią apdengi 
mui.

Rinkliava Velykų 400.53. 
Aukojo. P. Tamulis 55 dol., 
St. Stankūnas 50, P. Žukaus 
kas 60, A. Kreivys 40, J. Va 
siliauskas 30, R. Verbyla 27, 
V. Murauskas, M. Norgėlas 
po 24 dol., J. Adam 20, E. 
Stočkus, M. Stočkuvienė, S. 
Remeikis po 10 dol. ir J. 
Malcius ir A. Naujokas po 
14 dol.

PP. JURGUTAVIČIAI
išsikelia iš Montrealio į Raw 
doną, kur gražioje ežero pa 
krantėje, sausam pušyne pasi 
statė madernų bungalovą su 
visais patogumais ir ten nuo 
gegužės mėnesio apsigyvena. 
Linkime sėkmės naujoje vieto 
je.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

STEIGIAMA LIETUVIŲ 
AKADEMIKŲ DRAUGIJA, 
kurią paruošia organizacinis 
komitetas, turėjęs pirmą su 
sirinkimą kovo 31 d. Steigia 
masis susirinkimas paskirtas 
gegužės 5 dieną 7 vai. vaka 
ro. Informacijų duoda S. But 
kevičienė, tel.: 724-7667.

SKULPTORIAUS DAGIO
kūrinys, kuris buvo pavogtas 
iš Chapel galerijos, rastas už 
statytas vienoje krautuvėje 
už 30 dol., kai jo vertė 500 
dol.

SUKAKTUVINĖ. MENO 
PARODA

„Colour and Form Society” 
sekmad. atidaro sukaktuvinę 
metinę meno parodą sekma 
dienį, balandžio 21 d. 3 vai. 
po pietų Art Galery patalpo 
se, Toronto universitete. Pa 
rodą truks iki gegužės 19 d.

Dr. P. MOK K IS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W„ Toronto
(į r\tus nuo Dufferin St.)

Raštinė: LE 4-4451

„SKAUTŲ AIDAS”,
minėdamas 40 m. sukaktuves, 
bal. 21 d., 7 v. vak. Prisikėli 
mo parap. salėje ruošia muzi 
kos ir literatūros vakarą, ku 
riame dalyvauja H. Nagys, 
L. Šukytė, V. Verikaitis, St. 
Kairys ir D. Skrinskaitė.

„DAINOS“ DRAUGIJOS 
kartūno balius įvyks Prisikė 
limo par. salėje gegužės 4 d., 
7 vai. vak. ,........................
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DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Šėrininkų visuotinis susirin 
kimas šaukiamas balandžio 
21 d., 2 vol. po pietų, klubo 
patalpose.

Prašoma šėrininkų atkreip 
ti dėmesį, nors bus išsiuntinėti 
kvietimai, nes šis susirinki 
mas, kaip reguliarus, bus pa 
skutinis prieš vaasros sezoną, 
kuris privalės aptarti gan 
reikšmingus klubo reikalus.

Pr. P.
DR. V. KUDIRKOS 

MOKYKLOJE
pamokos prasideda balan 
džio mėn. 20 d. 9 vai. ryto. 
Mokiniai atsineša savo iš 
margintus margučius, kurie 
bus premijuojami.

Mokyklos vedėjas.
• Meškauskas Mikalojus su 
Ponia Velykų šventes praleisti 
iš Cornwall, Ont., buvo atvy 
kę į Montreal} ir viešėjo se 
series, p. Piešinienės, Seimo 
je.
• P. Paukštaitis, NL leidyk 
los bendradarbis, su Ponia 
Velykų švenčių buvo išvykę 
pas gimines į Hartfordą.

PADĖKA
Malonu padėkoti visiems 

lankiusiems mane ligoninėje 
po operacijos, atsiuntusiems 
gėlių ir dovanų ir už sveiki 
nimus ir linkėjimus atvirutė 
mis ir telefonu. Reiškiu sa 
vo nuoširdžiausią padėką vi 
siems, nes tai man suteikė di 
delį malonumą. Labai ačiū 
Dr. A. Popieraičiui už su 
tvarkymą mano reikalų ir 
lankymą.

Dar kartą visiems ačiū.
Ona Kuprevičienė.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

Dr. J. MALISKA 
1396 St Catherine St W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER

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

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

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

1155 Dorchester Blvd., W.,
Tel.: 866-7672

Taupyk jr skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q„ 
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių.
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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.
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Vad. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472. 
Nedarbo laiku paskolų ir kitais skubiais reikalais 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 
blankų pildymo patyrimo.

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute
7686 Edward St,. LaSalle. 

Sekmadieniais asmeniškai 2—
4 p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės, valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai — 
Žemė — Paskolos

P. Jasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE 

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-  Automobiliai-nelaimės
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemount Blvd.

Tel. 722-2472.
S-tos Lite No. 752.

OKUPUOTOJE LIETU. . .
(Atkelta iš praeito n-rio) 

ir akys krypsta į žemės ūkio 
specialistus, kurie turėtų būti 
gamybos organizatoriais ir va 
rikliais.

Šiam klausimui buv. žemės 
ūkioministras Vyt. Vazalins 
kas dabar įrodinėja, kad kiek 
viename stambesniame kolch 
oze ar sovchoze dabar reikia 
turėti 10-20 žemės ūkio specia 
listų ir jų tarpe 4-5 privalą bū 
ti su aukštuoju mokslų, tai jau 
sudaro - Vazalinskas - apie 
50 tūkst. žemės ūkio speciahs 
tų,iš jų apie 15 tūkst. baigų 
siu aukštąjį mokslą ir apie 35 
tūkst. vidurinį. O 1962 m. pra 
džioje buvo apie 15,000 speci 
alistų, jų tarpe apie 5,000 bai 
gūsių aukštąjį mokslą.

Lietuvoje, pasak Vazalinską 
ruošiant žemės ūkio specialia 
tus susidariusi nenormali pad 
ėtis, ypač palyginus su pramo 
ne, statyba, transportu. Tai di 
delia atsilikimas.

Laose vėl prasidėjo tarpusa
vės kovos.

MIRĖ PILSUDSKIENĖ
Londone, sulaukusi 80 me 

tų amžiaus, mirė Juozo Pil 
sudskio žmona Aleksandra 
Ščerbinska - Pilsudskienė, ku 
ri, prasidėjus karui, iš Var 
šuvos per Vilnių, Kauną ir 
Rygą persikėlė į Londoną. 
Velionė nuo jaunystės dienų 
dalyvavo Lenkijos socialistų 
PPS gretose ir kovojo už 
Lenkijos išsilaisvinimą. Velio 
nė paliko atsiminimus apie J. 
Pilsudskį, išleistus anglų ir 
lenkų kalbomis.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresas: 6988—16 Avė, 
Rosemount.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai. 
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom. 
2-jų mašinų garažas.

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.
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