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Garbė motinai, išlaikančiai lietuvybės židinius!!!
POLITINIAI ĮVYKIAI 
Maskvoje vidaus kovos 
Haiti saloje vyksta karas 

V De Gauile vadovaus Europai 
* Rinkimai Italijoje nekokie...

EUROPOS NAUJIENOS

Pavergtųjų tautų seimo sesi 
ja, vykstanti Prancūzijos mies 
te Strasburge, pasveikino pre 
zidentą de Gaulle už jo viešą 
ir atvirą pasisakymą, kad
ARTINASI LAIKAS, KADA 
MASKVOS PAVERGTOMS 

TAUTOMS ATEIS APSI 
SPRENDIMO TEISĖ

Šita de Gaulle pareiškė sa 
vo kelionėje per Prancūzijos 
šiaurės rytus, kurių gyvento 
jai prezidentą visur sutiko en 
tuziastingai.

D e Gauile, nesunku supras 
ti iš^'jb laikysenos ir pasisaky 
mų, pasiryžęs būti Europos 
vienytoju ir jos jėgos koncen 
truotoju. Numatęs tokį uždavi 
nį, de Gauile susirūpinęs kur 
ti savo atominę jėgą, nes tik 
tai tada jis gali pasitikėti jėga. 
Tai yra

GERAS DE GAULLE SU 
MANYMAS IR GERAS 

PASIRYŽIMAS, 
bet dabartinėmis sąlygomis bū 
tų dar geriau, kad visi Vaka 
rai apsijungtų, susitarimo pa 
grindų, nes priešiškosios jėgos 
didelės ir, kas svarbiausia, — 
gaivališkos, masiškos, primity 
vios. Joms suvaldyti ir nu 
kreipti kūrybinga, taikia ir 
kultūringa kryptimi reikia ne 
tiktai jėgos, bet ir medžiagi 
nių bei kultūrinių priemonių. 
Vienai Europai, kad ir labai 
gera;. organizuotai, tai padary 
ti didelis ir sunkus uždavinys. 
Todėl

VAKARAMS REIKIA 
SUTEIKTI VISAS SAVO 

JĖGAS.
Ypač, kad ardymo darbas, 

kurį dabar vykdo bolševikai - 
- komunistai, yra ir lengvesnis 
ir, kaip matome, patrauklus.

Laose karas tebevyksta, 
nors taikos ir sugyvenimo su 
sitarlmai padaryti. Užtenka 
žmonių, norinčių eiti į ardo 
mąjį darbą. Nes ardyti leng 
va, o kurti sunku.

Kinijos bolševikai, kaip su 
pranta JAV spauda, pasiryžę 
UŽIMTI NE TIKTAI VISĄ

Krikščionių demokratų . . . . 
Komunistai ...................................
Socialistai ....................................
Liberalai .........................................
Social, demokratai ....................
Fašistai .........................................
Monarchistai ..............................
Respublikonai ...............................
Kiti ....................................................

KARAS HAITI SALOJE
Susikivirčijo Domininkonų 

respublika suHaiti diktatūra.
Haiti sala, esanti Karibų sri 

tyje, netoli nuo Kubos, pasi 
dalinusi į dvi valstybes: Hai 
ti, kurioje įsigalėjo diktatūra 
ir Domininkonų respublika, 
abi turinčios po maždaug vie 
ną milijoną žmonių. Haiti 
diktatorius, kovodamas už iš 
silaikymą, iškrėtė domininko 
nų atstovybę, jieškodamas 
ten pasislėpusių diktatoriaus

INDOKINIJA, BET IR 
INDIJĄ IR INDONEZIJĄ.

Mes pridursime — ir Sibi 
rą, Korėją,Mongoliją ir. . . iš 
silieti į visą pasaulį, kaip sako 
ma — sudaryti ,,geltonąjį tva 
ną“. Štai dėl ko ir Chruščio 
vas, akims nukreipti nuo tikro 
pavojaus, ,,bovijasi“ su pensi 
ninku“ Fidel Castro, kurio 
pensija nelabai maloni nei Ni 
kitai, nei Fideliui, nes kasdien 
milijonas dol. abiejų nepaten 
kiną.
O MASKVOJE TARPUSA 

VĖS KOVOS FERMENTĄ 
CIJA TEBEVYKSTA.

Įdomiausia, kad Chruščiovo 
paskelbtasis „įpėdinis“ — Fr 
oi Kozlov staiga tapo supara 
ližuotas. . .

Frol Kozlov buvo laiko 
mas rimčiausiu įpėdiniu. Jis 
budinamas kaip ,,konservaty 
vus“, greičiausia — stalinin 
inkas. Kaip praneša „Prav 
da“, jis gavęs smegenų smūgį 
— haemiplegia.

CHRUŠČIOVO KOŠĖ' 
UŽRAUGTA SMARKIAI.

Atrodo, jas dar kovos už 
diktatoriaus sostą, nors prasi 
tarė, kad jam jau 69 metai. 
O košės fermentacija vyksta 
šitaip:

Kalėjime jau sėdi gen. O. 
Penkovskij ir Chruščiovo žval 
gybos pagrobtas Vengrijoje 
anglas Wynne, įpainioti į žval 
gybą. Nuo jų Nikita gijas nuve 
dė iki garsaus žvalgybos gen. 
Serovo, o per šį į aps. min. 
maršalą Malinovskį, kuris Se 
rovą protegavęs. Kadangi 
Penkovski yra davęs dovanų 
Kozlovo dukteriai, tai ir Koz 
lov atsiduria Chruščiovo vo 
ratinkliuose... Gal todėl šio 
nervai neišlaikė ir jis gavo ap 
opleksiją... Dar palauksime ir 
pažiūrėsime.
ITALIJOS PARLAMENTO 

RINKIMAI,
į kuriuos komunistai ėjo suma 
niai panaudodami Popiežiaus 
enciklikas, jiems atnešė di 
džiausį laimėjimą. Balsavimo 
pasekmės iš 630 vietų:

260, turėjo 273
156, „ 140

37 „ 84
39 „ 17
33, „ 22
27, „ 24

8, „ 25
6, „ 6
4, 5

opozicionierių. Dėl ko kilo ki 
virčas, ir Domininkonai pa 
siuntė i Haiti savo kariuome 
nę. Amerikos sąjunga bando 
susidūrimą baigti, bet nesise 
ka.

KITOS NAUJIENOS
— Amerikos alpinistai įlipo 

į Himalajų Everestą.
— Prancūzijos kariuomenė 

iŠ Alžyro bus išvesta prieš su 
tartyje numatytą laiką.

— JAV sekret. Rusk iš Pa 
kistano sostinės Karači, kur

KAS NAUJA KANADOJE
LIBERALAI IMASI SVARBIŲ DARBŲ 

Pradėtas pensijų įstatymas.
Liberalai, perėmę iš konser 

vatorių valdžią, tuojau suska 
to vykdyti savo duotus rinkė 
jams pažadus.

Jau sudaryta tarpministeri 
nė komisija iš atstovų srveika 
tos, darbo, teisingumo ir finan 
sų ministerijų, kuri ruošia pen 
sijų įstatymą. Projektas, kai
tiktai bus paruoštas, bus pa 
siustas provincijų vyriausy 
bėms, bet, nežiūrint šių atsa 
kymo, įstatymas bus įneštas 
parlamentan, — sako sveika 
tos min. La Marsh. — Įstaty 
mas bus priverstinis visiems, 
kas per mėnesį neuždirba dau 
giau kaip 500 dol.

Pensininkai, kurie dabar 
gauna 65 dol. per mėnesį, pa 
gal naują įstatymą gaus $ 75. 
Aukščiausia pensija numato 
ma 170 dol. vienam ir $ 215 
vedusių porai.

Sutartis su JAV dėl 
atominių ginklų.

Valdžios komisija, kurią su 
daro pirmininkas L. Pearson, 
krašto apsaugos min. Hellye 
ra ir užsienių reikalų Martin, 
svarsto sutarties projektą su 
Amerika dėl atominių ginklų, 
kurių klausimas gyvai buvo 
svarstomas rinkimų metu.

TERORISTAI VIS DAR 
VEIKIA

Truputį misteriškai atrodo 
teroristų veikimas, kuris vis 
dar neišaiškinamas. Kanados 
sugebėjimų susekti sąlygomis 
tai atrodo keistai, ypač, kad 
gana aišku, iš kur tai eina, o 
Quebeco pirmininkas J. Lesa 
ge viešai per televiziją pareiš 
kė, kad visokio plauko sepa 
ralistai, negalėdami teisėtu bū 
du gauti valdžios, perėjo į te 
roro stadiją.

Geg. 3 d. rytą bomba spro 
go prie St. Jean, 25 mylios į 
pietus nuo Montrealio. Kita 
dinamito bomba sprogo antra 
me Richelieu 64 nr., kur ofi 
są turi Kanados legiono na 
rys. Teroristai paskambino į 
Presse Canadienne ir prancū 
ziškai pasakė: La Front de Li

vyko Vidurinių rytų konferen 
cija,lankėsi Indijos sostinėje 
Delhi ir tarėsi su Nehru.

— Chruščiovas atsisakė tai 
kos ir koegzistencijos. Tai bu 
vo ypač aišku šiemet Maskvai 
švenčiant geg. 1 dieną. Vie 
ton praeitais metais plakatų 
su taikos šūkiais, šiemet visur 
buvo karingi šūkiai.

— Kennedy parašė Titui 
laišką. Pakvietė bendradar 
biauti.

— Mirė Alžyro užsienių r. 
ministeris, sužeistas bal. 16 d.

— JAV viceprez. Johnson, 
geg. 3 d. Lenkijos konstituci 
jos proga kalbėdamas Čikago 
je lenkų susirink ime, pa 
reiškė: JAV kovos už Lenki 

beration Quebecois a frappe 
a St. Jean. . .

Ir po viso to nieko nesuse 
karna.

— Kanados upė Hay, te 
kanti per Vergų ežerą, labai 
išsiiliejo, padarė daug nuosto 
lių. Kaikurie miesteliai visiš 
kai evakuoti.

Nuotraukoje dabartinis Hamiltono lietuvių b-nės Š. Fondo Komitetas. Iš kairės, sėdi: M. Tu 
maitienė, J. Pleinys — pirm., A. Pilipavičienė; stovi: K. Mikšys, E. Gudinskienė, L. Kle 
vas, M. Kežinaitytė ir V.Leparskas — nariai. Trūksta — Z. Pulianausko. Žiūr. 7 psl.

Foto: Bella Studio.

jos ir kitų pavergtų tautų lais 
vę.

— Suomijos prezidentas 
Kekkonen atvyko į Jugoslavs 
ją-

— Beconcour, vis-a-vis Tr 
ois - River statomi nauji fabri 
kai, kuriuose gaus darbo apie 
1000 asmenų.

— Portugalijos sostinėje, Li 
sabonoje, demonstracijos dėl 
darbo atlyginimo ir prieš karą 
Angloje, Gvianoje ir kt. Mies 
to centre susisiekimas sutrikdy 
tas.

— Vienos kardinolas Koe 
nig lankosi Lenkijoje. Prieš 
tai jis lankėsi Vengrijoje ir 
kalbėjosi su kard. Mindcenty.

— Ottawos burmistre Ch. 
Whitton, geg. 1, buvo Mask 
voįe.

— Banditas peršovė kari 
ninką, paėmusį 35,000 dol. iš 
banko St. Marie, kariuomenės 
reikalams.

— Montrealio priemiesty 
St. Vincente - et - Paul kalė 
jime kaliniai sukėlė maištą, 
nudūrė peiliu vieną sargybinį, 
o po to, sargybai panaudojus 
ginklus, nušautas vienas kali 
nys, o kitas sužeistas.

— Anglija iš Kanados 
pirks lėktuvų.

P. P. GIRDŽIŲ ŠEIMAI,
Lietuvoje mirus broliui,

KAZIMIERUI GIRDŽIUI, 
gilią užuojautą reiškiame

E. J. Paunksniai
G. S. Sibičiai
L. A. Ptašinskai.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS
Prancūzijos prezidentas de 

Gauile, lankydamasis Prancū 
zijos rytinėse provincijose, 
praėjusį sekmadienį, balan 
džio 28, tarp kitaa ko pareiš 
kė, kad Europos ateitį tegali 
užtikrinti taika laisvėje ir kad 
šiuo metu nelaisvės jungo 
prispaustos Centro ir Rytų 
Europos tautos taip pat su

KANADOS PILIETYBĖS 
DIENA

Gegužės 17-ji yra vsoje 
Kanadoje Pilietybės diena. 
Kai kur tikima, kad ši Diena 
išimtinai yra diena tik naujų 
jų kanadiečių diena, bet fakti 
nai tai yra diena visų kanadie 
čių, kad jie sustotų ir pagal 
votų apie pilietybę.

Mūsų pilietybės pagrindas 
yraa rezultatas Kanados Pilie 
tybės 194 7 m. priimto įstaty 
mo, kuris išskyrė atskirą Ka 
nados pilietybę. Pirmiau, ka 
nadietis buvo įgalintas vadin 
tis „Canadian national“ arba 
„British subject“ — britų pa 
valdinys, o kada jis važiavo į 
užsienius, tai jis buvo britų pa 
valdinys gyvenantis Kanado 
j e. Nauju įstatymu kiekvie 
nas, gimęs Kandoje arba na 
turalizavęsis Kanadoje, nors 
ir pasilikdamas britų pavaldi 
niu, tapo ir Kanados piliečiu.

Kanados gyventojai per 
300 metų išaugo nuo 100,000 
ligi aštuoniolikos milijonų. Pir 
miau būti kanadiečiu, reikėjo 
būti anglu arba prancūzu, o 
šiandien gali būti kanadiečiu 
iš kiekvienos valstybės atvy 
kę. Žinoma, visi privalo dirb 
ti tautos ir pasaulio gerovei. 
Istorija moko, kad stipros tau 
tos išauklėjimas nėra staigus 
darbas. Ji formuojasi lėtai.

Kanada prisiėmė mišrios 
bendruomenės riziką. Pasarin 
kimas tautinės dvasios ar cha 
oso yra iššūkis kekvienam 
„Kanados pilečiui“. (CS).

NAUJOS KVOTOS 
LIETUVOJ GIMUSIEMS?

Senatorius P. A. Hart (D. 
Mich.) surikiavo visą eilę se 
natorių ir kongresmanų už na 
ują imigracijos kvotų) įstaty 
mą S. 3043, pagal kurį būtų į

SVEIKINA DE GAULLE 
lauks apsisprendimo teisės 
vykdymo.

Pavergtųjų Seimas, didžiai 
vertindamas šį Prancūzijos 
Prezidento pareiškimą, pasiun 
tė jam ir visai Prancūzų tau 
tai Sovietų pavergtųjų Centro 
ir Rytų Europos tautų vardu 
sveikinimo ir padėkos telegra 
mą. Kor.

p.q.
„LITO“ REIKALAI

„Lito“ Valdybos ir Komisi 
jų posėdis kviečiamas ateinan 
tį sekmadienį, gegužės mėn. 
12 d., 8 vai. 30 min. ryto ban 
ko patalpose: 1465 De Seve 
Str.

IŠ KITŲ BANKŲ
Perkėlė savo santaupas į 

„Litą“ iš kitų bankų per pra 
eitą savaitę 14 asmenų — $ 
30,600. Stambiausia suma bu 
vo $6,000.

„Litas“ jau persikėlė 
į naujas patalpas Aušros Var 
tų parapijos klebonijos pasta 
te. Pertvarkymo darbus atliko 
Jonas Dalmantas. Pirmoji kli 
jentė buvo KLK Moterų Sky 
riaus iždininkė Ir. Lukoševi 
čienė su dukrele Ina.

Bankas „Litas“ 
dabar visai gerai atrodo. In 
teresantams priimti stalas pra 
ktiškai padarytas, aptaisytas 
gra Arborite medžiaga. Ir dar 
bas bankui bus patogesnis, 
nes senose patalpose, kam ir 
nereikė, kaišiojo galvas ir 
trukdė. Dabar gi į banką atei 
na tie tiktai , kam tikrai rei 
kia, kas turi būtiną reikalą. 
Du keliai į banką sudaro pa 
togumą: per salę ir tiesiai iš 
galtės, kur prie durų yra ir iš 
kaba „Litas“.

JAV įleidžiama per metus 
1841 asmuo gimęs Lietuvoj 
(buvo tik 384). Šiuo metu ar 
ti 2,000 lietuvių prašymų lau 
kia eilės — kvotos numerio. 
Įstatymo S 3043 pravedimą 
remia 59 įvairios organizaci 
jos. Yra vilčių, kad tas įstaty 
mas bus priimtas.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For loyalty to Canada!
Už ištikimybę Kanadai! For liberation of Lithuania!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis. 
DO 6-62 21

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje..................................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur................................$6.00

B. CIPLIJAUSKAITĖ

Velykos Graikijoje
GRAIKIJA VELYKŲ METU

Pataikyti iš katalikiškų Ve 
lykų į graikiškas, Prisikėlimo 
varpams tebeskambant ausyse, 
kai vėl atsiduri Didžiojo Penk 
tadienio nuotaikoj, tikrai retas 
ir įdomus išgyvenimas. Vos 
tik keletas dienų atstume iš 
ryškėja skirtumai, aiškiau pasi 
junta visą kraštą supanti dva 
šia. Pasitvirtina ir tai, kad vi 
suose Vakarų kraštuose žmo 
nės panašiai išgyvena didžią 
sias šventes.

Graikijoj Didžioji Savaitė ir 
Velykos skaitomos kaimo ir 
provincijos švente. Nuostabu 
matyt virtines mašinų ir auto 
busų, išvežančių Atėnų ar ki 
tų miestų gyventojus atgal į 
„gamtą“. Ypatingai pagarsė 
jęs savo šventėm nedidelis, 
aukštai kalnuose „tupintis“ 
kaimelis — Arachova, vos 10 
km nuo garsiųjų Delphi gnu 
vėsių, kuris Velykų proga su 
ruošia ir tris dienas trunkantį 
tautinių šokių festivalį. Tą sa 
vaitę jo gyventojų ©kaičius pa 
trigubėja.

Didžioji Savaitė ir visa ga 
vėnia panašiuose kaimeliuose 
užlaikoma ypatingai aštriai. 
Net žuvis ten skaitoma per 
daug liuksusiniu valgiu. La 
čiau bet kur pravažiuojant, 
jau nuo ketvirtadienio akį pa 
traukia nuolat besikartojantis 
vaizdas: beveik visos gatvės 
nustatytos ant jiešmo pamau 
tais, kepimui paruoštais ėriu 
kais. Net ir pati skurdžiausia 
šeima negali be to kepsnio Ve 
lykų Sekmadienį apsieiti.

Didysis Penktadienis skiria 
si nuo mūsiškio tuo, kad be už 
sukimo į vieną, kitą bažnyčią, 
kurios pilnos gėlių ir kuriose 
giedamos laidotuvių giesmės, 
popiečio metu visas miestelis 
susiburia kapinėse. Tokiu bū 
du jie ne tik pakartoja Kris 
taus laidotuves, bet prisimena 
ir visus savo mirusiuosius. Va 
kare, jau visai sutemus, visi su 
siburia procesijon, kuri įdomi 
tuo, kad joje atstovaujami vi 
si sluogsniai: skautai, policijos 
orkestras, kar iuomenės dali 
nys, kunigai bei seminaristai, 
ir visų luomų miestelėnai.

Procesijoje nešamas karstas, 
apdengtas juodu aksominiu 
apklotu, ant kurio išsiuvinėtos 
Kristaus laidotuvės. Orkestras 
groja gedulingą maršą, kuni 
gai šlaksto šventintu vandeniu 
visus pakeliui sutinkamus žmo 
nes bei namus, ir kiekvienas iš 
procesijos dalyvių neša uždeg 
tą žvakę. Tie gyventojai, ku 
rie neprisijungia prie pfocesi 
jos, o ją stebi iš balkonų ar 
langų, taip pat užsidega kiek 
vienas savo žvakę. (Tom die 
nom nėra krautuvės, kurios 
langai ir stalai nebūtų apkloti 
žvakėm). Kai procesija sugrįž 
ta į bažnyčią, pasigirsta rakė 
tos, kurių reikšmės nepavyko 
išsiaiškinti.

Visi kiti Didžosios Savaitės 
pasiruošimai labai primena mū 
sų kaimą: tai kartu ir pagrin 
dinės švaros savaitė. Daugelis 
namų naujai išbaltinami, visos 
grindys blizga nuo švarumo. 
Moterys užsiėmusios kepimu, 
vaikai k i a u š inių marginimu 
(jie visi būna raudoni, be jo 
kio rašto ar figūrų).

Didžiojo Šeštadienio pava 
karėj visose aikštelėse įtaisomi 
specialūs židiniai kepti avie 
nai, o vidurnaktį visi susitelkia 
Prisikėlimo mišiom, kurios la 
bai trumpos, bet Įspūdingos: 
atgiedojęs gedulingą dalį, pri 
menančią Kristaus mirtį, kuni 
gas uždaro duris, skiriančias ai 
torių nuo visos bažnyčios; už 
gęs'namos visos šviesos ir ke 
lėtai akimirkų viskas paskęsta 
tyloj ir tamsoj. Tada staigiai 
atsiveria durys ir pasirodo ku 
nigas su degančiu fakelu ir 
džiaugsminga giesme. Visi 
spiečiasi apie jį ir s t e n giasi 
nuo jo deglo prisidegt savo 
žvakutę. Su kiekviena nauja 
liepsnele prisijungia naujas 
balsas prie prisikėlimo g i e s 
mės. Suskamba varpai, pasigi 
rsta patrankų griausmai; net ir 
pačioj bažnyčioj pasipila rakė 
tos. Per keletą minučių visas 
susikaupimas dingsta klegesy 
je, ir bažnyčia tampa panaši 
į turgų.

Išėję, žmonės bučiuojasi, 
sveikina vieni kitus, ir skuba 
namo paragauti p i rmojo mė 
siško valgio, paruošto iš ėriu 
ko jeknų. Sekančią dieną nuo 
ankstyvo ryto jie visi sėdi prie 
jiešmų (kiekvienoj a i k štelėj 
susitelkia apie 12—15 šeimų) 
ir sukinėja prieš ugnį kiekvie 
nas savo ėriuką. Moterys ne 
šioja aplink pirmiausiai iškepu 
sius kąsnelius bei vyną ir vi 
srus vaišina. (Tą dieną ir turis 
tai be restorano gali apsieiti). 
Truputį įsilinksminę, vyrai pra 
deda šokti, palydimi primity 
vių instrumentų: būbno ir švil 
pynių. Popiet susidaro didesni 
būriai tautiniais rūbais apsiren 
gūsių moterų bei vyrų, ir tada 
prasideda jau daugiau stilizuo 
ti bei organizuoti šokiai.

Jei Velykos pasitaiko pabai 
goj balandžio, pasipila vienos 
po kitų vestuvės: Gavėnios 
metu jos nepriimtinos, o pe°;u 
žės mėnesį nė vienas graikas 
nenori vesti, nes tai asilų pora 
vimosi mėnuo, ir niekas neno 
ri sekti jų p a v y z džiu. Tad 
daug kur Velykų džiaugsmas 
susijungia su vestuvine nuotai 
ka, ir per metus sunkiai šutau 
pyti g r a šiai prašvilpiami per 
keletą valandų. Dar keletą die 
nų, ir visa grįžta į normalią va 
gą: tik pelenų krūvos ir ant 
pagalių ištemptos ir prieš sau 
lę džiovinamos ėriu kų odos 
pravažiuojančiam byloja apie 
praėjusias šventes. Graikai ir 
vėl pradeda taupyti sekan 
čioms Velykoms.

Yearly Subscription Rates:
Canada.............................$ 5.00

America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.00 

pašto ženklais), 
nuolaidų.

su prenum. apba sml.
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna

Adresų pakeitimas 25 et. (

MOTINA ŽEME
MOTINOS DIENAI

Motina žemė, visų gyvybių 
motina, mes esame dulkės ta 
vojo veido.

Mes ateiname, ir praeina 
me, — tavo amžinybės pulse 
mūsų gyvybė ir mirtis.

Motina žemė. Tu amžinai 
kintanti ir vis nauja gyvybių 
motina.

Mano motina žemė — Lie 
tuva, amžiais skalaujama Bal 
tijos krante.

Su amžinai žėrinčia sidabri 
ne Nemuno juosta, su krišto 
line upių, upelių, ežerų, šalti 
nėlių gaivinančia gaiva, siu 
plačiųjų girių, šventųjų šimt 
mečių ąžuolynų, gojų, lankų 
ir darželių amžinai žaliuojan 
čia rūtų žaluma.

Su gintarėliais pabertu smė 
liu; su juodų, derlingų, darbš 
čiųjų rankų išpurentu, kasdre 
ne duona kvepiančiu juodže 
miu.

Su pavasariais žydinčio 
džiaugsmo, vargo, skausmo ir 
kančių dalia; su į jos gelmę 
jos vaikų įsisunkusia kraujo 
drėgme. Su didžio garso, di 
džių žygių, garbingos praei 
ties legendomis, ir padavimų 
apipintais piliakalniais, pilka 
piais, senos lietuvių genties, 
drąsiųjų bočių, milžinų, karžy 
gių, ir jos garbės gynėjų ka 
pais.

Su niekuomet negęstančia 
laisvės ugnimi. Tu amžinai 
nenykstanti, nemirštanti ma 
no motina žemė — Lietuva.

Motin, tu savo motinai že 
mei, ilgų amžių tėkmėj, dau

gelį kartų atidavei, didįjį sa 
vo skausmo ir džiaugsmo krai 
tį; daugelį kartų paaukojai sa 
vo gyvybę, kad motiną žemę 
apgynus nuo negarbės, gėdos, 
kančios ir vergovės.

Ilgų amžių tėkmėj, daugelį 
kartų, tavo kraujo vaikai ėjo 
kovon, kad apgynus tavo gen 
tį, tavąją garbę; daugelį kar 
tų jie ėjo, krito ir gulo šalia 
savo bočių garsių, kartodami 
pirmųjų testamentinius žo 
džius, žodžius, ateinančiom 
kartom, kad ir jos būtų vertos 
tavojo vardo, tavosios garbės.

Ilgų amžių tėkmėj, jie nu 
klojo kapais žaliuosius gojus, 
pievas, smiltynėlių kalvas; jie 
nudažė krauju upių gelmes, 
akmenėlius pilkus, gaivalin 
gas versmes, kad tik tu, Mo 
tina žemė, visad būtum lais 
va.

Kai šiandieną tavam veide 
skausmas gilus aimana; kai 
krūtinę tavą slegia sunki nas 
ta, ir vergovė žiauri tau su 
kaustė rankas; kai šiandieną 
tavam širdies skausme, gili 
malda ir viltis tepaliko, — ne 
nuleiski galvos ir vilties nepra 
rask, — laisvės ugnys neužgę 
so.

Augink sūnus, dukras, ku 
rie būtų nauji, šių dienų Va 
lančiai, Maironys, Kudirkos, 
Vaižgantai; kurie būtų kaip 
tie, kurie savo pečiais, ir nuo 
ga krūtine, Lietuvai laisvę iš 
kovojo; kurie būtų šviesa, jė 
ga amžių kartom, ir vardai, ir 
daijbai testamentan Tavan auk 
so raidėm įrašyti.

Juozas Šilėnas.

PAVERGTOS IR RUSŲ NAIKINAMOS 
LIETUVOS MOTINA.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Pasaulio meisteris Botvi 

nnik laimėjo keturioliktą mat 
čo partiją, tuo būdu išlyginda 
mas rešultatą. Dar bus sulošta 
10 partijų, po kurių paaiškės, 
a^ Botvinnik sugebės išlaiky

ti pasaulinį šachmatų titulą.

— Estijos pirmenyb.es lai 
mėjo meisteris Nej, o Ispani 
jos — didmeisteris Arturo Po 
mar.

Sprendimai

trr
PROF. DOMUI GRUODŽIUI 

mirus,
P. EMILIJAI GRUODIENEI IR ARTIMIESIEMS 

gilią užuojautą reiškia
A. A. Tamošaičiai.

Problema Nr. 17 (Paparel Jei L . . bet koks kitas ri
, Italija,

1 Vh2

1963) kio ėjimas 2 Vc7X
Jei 1 . . . K:g8 2 Bf8X
Problema Nr. 18 (Limbach,

Jei 1 . . . R:h2 2 Bf8X Lenkija, 1963)
Jei 1 . . . R:b8 2 Vh3X 1 Va8
Jei 1 . . . Rc7 2 V :c7X Jei 1 ... al V (ar bet kuri
Jei 1 . . 
2Bf8X

. Re5 ar 1 . . . Rg3 kita figūra) 2 V :alX
Jei 1 . . . e5 ar g5 2Vh8X

Prašome dėmesio!!!
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” VAJUS

_ _____  TĘSIAMAS
Prie N L Mašinų Fondo 

Vajaus pridedamas „Nepri 
klausomos Lietuvos“ laikraš 
čio platinimo vajus.

Šis N L numeri; siunčia 
mas keliems šimtams asme 
nų, kurie ligšiol N L laikraš 
čio neskaitė. Tai bus apsipa 
žinimo su laikraščiu siuntos. 
Bet visus tautiečius, kurie 
gaus NL, maloniai kviečiame 
ir prašome būti „Nepriklau 
somos Lietuvos“ skaitytojais 
-prenumeratoriais.

Be šio, viešo, per laikraštį, 
kreipimosi, prisiusime dar ir 
asmeniškus laiškus. Bet jau 
dabar informuojame, kad vi 
si nauji prenumeratoriai gau 
na, pusę prenumeratos kai 

nos nuolaidą, — tokiu būdu 
nauji prenumeratoriai Kana 
doje moka metams 2.50, 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse 2.75 ir visur kitur 3.00.

Taipgi pranešame, kad vi 
si, kas Mašinų Fondui įneša 
100 dolerių, „Nepriklauso

mą Lietuvą” gauna dovanai 
ir už 100 dol. gauna 10 NL 
Bendrovės šėrų.

Visus tautiečius maloniai 
prašome dalyvauti NL Maši 
nų Fondo vajuje ir visus, ga 
vusius susipažinimo tikslu 
NL laikraštį, būti jo prenu 

meratoriais.
N L Leidykla.

VLIKO PIRMININKAS 
KALBĖJO ST. JOHN 

UNIVERSITETE 
BROOKLYNE

Šis universitetas tarp kata 
likiškųjų universitetų turi dau 
giausia studentų. Universiteto 
Politinis klubas ir buvo pakvie 
tęs dr. Trimaką, kaip svečią 
kalbėtoją gausiame studentų 
ir profesorių susirinkime. Pre 
legentas plačiai nušvietė sovie 
tinį imperializmą bendrai ir iš 
samiai i š d ė stė pavergtosiom 
Lietuvos ir jos gyventojų kan 
čias okupacijoje. Po kalbos, 
buvo daug paklausimų ir pla 
čių diskusijų.

A. TAMOŠATIENĖ PABIRUSIOS SPALVOS
Dail. Tamošaitienės darbų — tapybos, vaizdinių kilimų ir go 
belenų — paroda gegužės 3 d. uždaryta. Plačiau kronikoje.

LAIŠKAS IŠ MADRIDO
Mielasis Bičiuli,
Jau ir pavasaris priartėjo. 

Pas mus ankstyvieji medeliai 
jau žydi. Greitai ir Kanadoje 
atsigaus gamta, žmonės, gi 
ypač jaunimas.

Šalta buvo praėjusi žiemą Is 
panijoje. Naktimis kartais ter 
mometras Madride iki — 101. 
C nukrisdavo. Dar žemesnė

temperatūra buvo tik maž 
daug prieš 20 metų ( —10,81. 
C). O pietuose buvo daug pot 
vynių. Vėl maudė Andalūziją. 
Žmonių aukų nedaug tebuvo, 
bet padarė daug materialinių 
nuostolių — išplovė pasėlius, 
išgriovė namus. O apie Barce 
loną šalčiai pakenkė apeisi 
nams, g v a zdikams, alkačo

ISPANIJOS INFORMACI 
JOS MINISTERIS REMIA 

VLIKO RADIJO 
PROGRAMAS

VLlKo pirmininkui pasvei 
kinus naująjį Ispanijos infor 
macijos ir turizmo minister j 
p. Manuel Fraga Iribame jo 
paskyrimo proga ir padėkojus 
už kiekvieną nemokamai VLI 
KUI skiriamą 20 minučių lai 
ką Madrido radijo stotyje tra 
nsliacijoms lietuvių kalba į Lie 
tuvą, kurios Lietuvoje gerai 
girdimos. (Padėkoje buvo iš 
dėstyta transliuojamųjų pro 
gramų reikšmė pavergtajai lie 
tuvių tautai ir jos kovai su oku 
pantu ir komunizmu. Kartu bu 
vo pageidauta lietuvių progra 
mai skirti 30 min. laiko), atsa 
kydamas į VLlKo pirmininko 
laiką, ministeris užtikrino savo 
pritarimą lietuviškąjai prog 
ramai ir pažadėjo jos reikalus 
visuomet prielankiai spręsti.

fams ir kiti Bet nepaisant tų 
nuostolių ir tos sritys vėl ruo 
šia triukšmingas šventes (ko 
vo 19 d. Vai encijoje), žmo 
nės linksmi naši ir visais bū 
dais stengiasi pritraukti turis 
tus iš užsienio, kurie yra ge 
riausdos Ispanijos aukso kasyk 
los. Pernai iš jų surinkta apie 
pusę milijardo dolerių užsie 
nio valiutos. Į tokią sumą ir 
Dėdė Šamas lengva ranka ne 
numojaa. Madridas, 1963 m.

VLIKO PIRMININKAS 
KALBĖJO BABTISTŲ 

BAŽNYČIOJE 
NEWYORKE

Day Star Babtistų bažny 
čios rektorius Rev. Ralph E. 
Loeb buvo pakvietęs A. Tri 
maką kalbėti toje bažnyčioje 
apie religijos persekiojimą Lie 
tuvoje, o taip pat ir bendrai 
apie lietuvių ir kitų bolševikų 
pavergtųjų tautų padėtį. Po iš 
samios kalbos, parapijiečiai, 
kurių buvo pilna bažnyčia ir 
kurių daugumą sudarė juodu 
kai, sudėjo gražių aukų Lietu 
vos laisvinimo reikalui. Tai be 
ne pirmas atsitikimas, kad 
Amerikos juodos spalvos žmo 
nės gerai suprasdami komuniz 
mo tikslus, davė medžiaginės 
aukos Lietuvos laisvės kovai.

• „Rusiškas ačiū“. Literatūra 
ir menas, rašydamas apie 
skulptoriui G. Jokuboniui su 
teiktą Lenino premiją, už pa 
minklą Pirčiupy, pastebi jaus 
mą: „Tėvynės jausmas, gimto 
siūs žemės jausmas nedalomai 
susilieja šiame paveiks 
le“. Taip atrodo. O mes pri 
dėtume: pavergtos, niekina 
mos ir naikinamos žemės jaus 
mas. UŽ ką tat „rusiškas 
ačiū“?

— Jordane paskelbtas karo 
stovis, paleistas parlamentas, 
sudaryta nauja valdžit

pirmenyb.es
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Gal reikia persitvarkyti
SUTVARKYKIME

Apvaliai skaičiuojant, jau 
dešimtmetis suėjo, kai bend 
ruomenėse veikia vienetai, Šal 
pos Fondų ar Komitetų var 
dais vadinami. Vienur jie vei 
kia nenutrūkstama gija nuo jų 
įsisteigimo pradžios, kitur gi 
— suorganizuojami tik meti 
niams šalpos vajams vesti ir 
po to jų veikla baigiasi su va 
jaus pabaiga. Toliau šalpos 
funkcijas tvarkyti ir vykdyti 
perima pati Bendruomenės 
Valdyba. Tokia Valdyba, 
būdama perkrauta darbais, fi 
ziškai nepajėgia gerai atlikti 
nei vieno, nei kito. Toks dar 
bas arba veikla yra tik vegeta 
cija. Visas turimas lėšas laiko 
banko vienoje sąskaitoje ir vi 
sur jas naudoja, nežiūrint jų 
spec, paskirties. Bet gi surink 
tos lėšos šalpos reikalams ture 
tų būti laikomos atskirai ir nau 
dojamos tik tiems reikalams. 
Vien šis faktas rodo reikalą, 
kad ir nepagrindinį, turėti at 
skirą vienetą šalpos veiklai.

Taip buvo pirmomis Fondų 
organizavimo dienomis, taip 
yra ir dabar — po dešimties 
veiklos metų. Dešimties metų 
laiko tarpsnio, rodos, turėjo 
užtekti prieiti prie našesnės 
veiklos ir geresnio organizaci 
nio susitvarkymo. Prieiti prie 
centralizuotos ar bent arti to 
kios veiklos, kuri įgalintų da 
ryti teisangesnį šalpos paskirs 
tymą.

Prieš keletą metų mūsų pe 
riodikoje buvo nemažai rašy 
ta tuo reikalu. Bet kartu buvo 
ir nusiskundžiama, kad daug 
kalbama, kritikuojama, tačiau 
niekas neduoda konkrečių pa 
siūlymų. Tuolaiku, gal būt ir 
buvo sunku ką nors siūlyti, 
nes tada dar buvome naujo 
kais tokiame darbe. Betgi jau 
dabar turime daug daugiau pa 
tyrimo bei praktikos ir vis tik 
dar tūpčiojame toje pačioje, 
kaip ir pirmąją šio darbo die 
ną, vietoje. Tomis dienomis 
mūsų šalpos rūpesčiai buvo 
nukleipti tik į Laisvojo Pašau 
lio kraštus, daugiaus-'ai į Vak. 
Vokietiją. Vėliau gi truputį at 
sidarė ir Gelež. uždanga, k. 
pav. Suvalkai, Sibiras r pati 
Lietuva. Žodžiu, šelpiamųjų 
skaičius gerokai paaugo, pa 
reikalaudamas iš mūsų dau 
giau lėšų ir darbo. Šito aki 
vaizdoje, nes turime šalpos 
veiklą suintensyvinti ir persi 
rikiuoti.

Tvarkingo ir našaus darbo 
dėlei, norėčiau trumpai pava: 
z duoti vienos Liet. B-nės Šal 
pos Fondo Komiteto susida 
rymą ir veiklą, kuris nebuvo 
sustojęs nė vienai valandai 
per ištisą dešimtį metų. 
Čia daroma taip: B-nės Vai 
dyba pakviečia vieną asmenį 
tokio komiteto pirmininko pa 
reigoms. Šis pirmininkas savo

ŠALPOS REIKALUS
keliu pasikviečia tokį skaičių 
žmonių, kokį jis randa reika 
linga šiam darbui dirbti. Jo 
sukviestas būrelis žmonių ir 
sudaro vietos Šalpos Fondo 
komitetą, į kurį B-nės valdy 
ba paskiria vieną narį iš savo 
tarpo. Ekstra darbams, kaip 
pav., vajams vesti parengimų 
ruošai, komitetas pasikviečia 
daugiau talkininkų, kurie jo 
nariais nesiskaito.

Kalbamo komiteto pirmi 
ninkas nesikeičia kartu su fi
nes valdybų kadencijos laiku: 
jis lieka ir toliau tose pareigo 
se. Naujoji B-nės valdyba vėl 
skiria vieną iš savo narių arba 
lieka tas pats asmuo, jei jis 
yra perrinktas ir toliau sutin 
ka dirbti tame komitete. Ap 
rašomo komiteto pradžia yra 
1952 metai. Nuo to laikotar 
pio iki dabar pasikeitė tik vie 
nas pirmininkas (mirus pirmą 
jam). Komitetą dabar sudaro 
8 asmenys, bet norima dar pa 
pildyti iki 9. Šis komitetas ne 
sitenkina vien tik metinių va 
jų ruošimu lėšoms gauti, joms 
pildyti kasmet jis suruošia 2 
—3 parengimus, kaip tai šo 
kių vakarą, vaidinimą, muzi 
kos bei dainos koncertą. 
Kaip matome, jis dirba ne 
vien tik šalpos, bet kartu ir 
kultūrinį tautos darbą. Jo vi 
są atskaitomybę kasmet tikri 
na vietos B-nės Rev. Komisi 
ja. Veiklos duomenys skelbia 
mi b-nės metiniam susirinki 
mui, kuris užgiria atliktus dar 
bus. Todėl nenuostabu, kad 
jis Bendruomenėje turi tvirtą 
pasitikėjimą ir tautiečių nuo 
širdžiai remiamas. Jo darbai 
žinomi Suvalkų lietuvių tri 
kampyje ir net pačioje Lietu 
voje. Tai liudija dabar turimi 
per 300 šalpos prašymų iš tų 
ir tokios veiklos komitetų 
vietovių. Taip susitvarkiusių 
mums ir reikia !

Norėtųsi siūlyti, kad čia mi

Montrealio lietuvių tautinių šokių šokėjai, susilaukę dešimtmečio sukaktuvių ir turėję labai 
gražų sukaktuvinį koncertą. Ži ūrėk 4 ir 5 puslapius.

KOTRYNA GRIGAITYTĖ
Rudens sapnai.

Neklausk, nemaldauk
Ir nebausk:
Aš rudenio sapną sapnuoju.
Rikiuojas paradui beržų eisena, 
Svajonėse stojai žaliuoja.

Artyn, vis aryn
Supa liepsnos mane
Nuo skardžių aukštų ir nuo girių. 
Paskęsta buitis šviesos vulkane, 
Ir pasakų bokštai išnyra.

Neklausk, nemaldauk
Ir nebausk.
Jei širdin kažin kas įsiprašo. . . 
Svajojimus tuos ir sapnus 
Į nuostolius laikas nurašo. . .

Poezijai.
Jei su manim būtum 
Per naktis, dienas, 
Niekad nenuščiūtų 
Saulės šypsena.

Kai mane apleidi 
Vidury dienos, 
Stūgaudamas aidi 
Juokas darganos.

Kai toli nuklydus 
Vėlei sugrįžti.

Gėlynai sužydi
Dulkėms apnešti.

Vėl lietutis alma
Šilko srovėmis, — 
Ant sidabro balno

Juokias pilnatis.

Būki dieną, naktį. 
Būki su manim;
Ak, bijau prarasti 
Kelią pilnatin. . .

(Iš naujai išėjusios premijuotos poezijos rinkinio knygos 
,,Rudens sapnai“).

nėtu pavyzdžiu Šalpos Fon 
dai susidarytų ir veiktų visose 
Kanados lietuvių kolonijose. 
K. L. B-nės Centrinis Š. Fon 
das galėtų būti sudarytas ana 
logiškai tik su tokiu skirtumu, 
kad jo sąstatas turėtų būti pa 
tvirtintas KLB Valdybos ir 
paskelbtas visuomenės žiniai. 
Toks Fondas būtų tiesdoginiai 
atsakingas minėtai valdybai 

ir jos kontroliuojamas.
Čia siūlomas būdas gal ir 

nėra pats idealiausias. Tačiau 
10-ties metų praktika parodė, 
kad juo galima naudotis. Ga 
liausiai, kažin ar ką nors ge 
resnio galima besurasti mūsų 
sąlygose.

Teisingesniam gėrybių ar 
lėšų paskirstymui tarp šelpia

Nukelta į 6-tą psl.

MŪSŲ įpSP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

PABALTIJO PIRMENYBĖS
Šį savaitgalį Toronte ren 

giamos pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso pirme 
nybės. Programa pradedama 
šeštadienį 10 vai. ryto krepši 
nio rungtynėm St. Michals 
College salėje 1515 Bat 
hurst), tinklinio — Woodgre 
en Community Centre (835 
Queen St. E.) ir University 
Settlement (Grange Rd ir 
Dundas) salėse. Baigminiai 
tinklinio susitikimai bus St. 
Michals salėje šeštadienį 4,30 
vai. p. p., o krepšinio sekma 
dienį 1 vai. 30 min. toje pa 
čioje salėje. Stalo teniso var 
žybos bus vykdomos šeštadie 
nį nuo 10 vai. ryto Table Ten 
nis Centre salėje. Lietuvių rin 
ktinė bus sudaryta iš JAV ir 
Kanados žaidėjų.

ŽIEMOS OLIMPIADA
Susidomėjimas žiemos olim 

piniais žaidimais Innsbrucke 
yra labai didelis. Tai galima 
spręsti iš užsiregistravusių 900 
užsienio korespondentų. Tokį 
spaudos atstovų skaičių orga 
nizacinis komitetas priimti ne 
gali, nustatydamas paskuti 
niam posėdyje jų skaičių iki 
400. Ateinančią savaitę visie 
ms spaudos atstovams bus iš 
siuntinėtos anketos ir pagal 
jas bus padaryta atranka.

IŠ LIETUVOS
— Vilniaus Vingio parke 

buvo jaunimo kroso varžy 
bos. Mergaičių grupėje 1 km 
bėgimą laimėjo Pedagoginio 
Instituto atstovė R. Lingytė 
prieš savo mokyklos draugę 
Vaičiulytę. Nugalėtoja nuoto 
lį sukorė per 3 min. 16 sek. 
Berniukų pusėje laimėtoju iš 
ėjo J. Garelevičius taip pat 
iš Ped. Inst. nubėgęs 3 km 
per 9 min. 7 sek.

— Vilniaus Žalgirio futbo 
lininkai pirmas Sov. S-0^0 

enybių rungtynes pralaimė 
jo Dniepropeirovsktii ± .^, u 
B klasėje Klaipėdos Gintaras 
turėjo nusileisti Nistrulo klu 
bui 0:1.

— Lietuvos rankininkai lai 
mėjo zonines pirmenybes: mo 
terų grupėje Kauno Žalgiris, 
o vyrų — Kauno Atletas.

— Sov. Sąjungos vandens 
viedžio „ pirmenybėse mūsiš 
kiai po pralaimėjimų Lenin 
grado Baltikai 0:8 ir Mask 
vos CVSK 0:9,į veikė Ašah 
badą 4 :0.

— ,,Vilniečiai“ baigė lygio 
mis bokso rungtynes su Tadži 
kija. Už mūsų sostinę kovojo 
Kaliničev‘as, Volonujev‘as, 
Grigor jev’as ir kt.

— Lengvosios atletikos ru 

ngtynėse Klaipėda nugalėjo 
Šiaulius 100:72. Geresnės pa 
sėkmės: rutulys — V. Naujo 
kas (Klaipėda) 14,75 m. dis 
kas E. Mažulytė 40,12 m.

— Lietuvos stalo teniso vy 
rų rinktinė nugalėjo Maskvą 
7 :2, tuo tarpu moterys patyrė 
pralaimėjimą 2:3. Vienetuose 
varžybas laimėjo V. Vaidžiu 
lis prieš Romanovą ir Žemelį. 
Daugkartinis meisteris A. Sau 
noris netikėtai pusiaubaigmė 
je pralaimėjo rusui Romano 
vui.

— Sportinę filmą „Žvaigž 
dės iš arti“ paruošė kino stu 
dija (rež. V. Starošas, oper. 
L. Tautrimas, red. B. Pajėdie 
nė) pavergtoje Lietuvoje. Jo 
je parodomi pasaulio meiste 
riai — V. Brumelis, Tėr -Ova 
nesianas, Pres ir kt. atvykę į 
Vilniaus aerodromą, jų kovos 
JAV ir Kauno halėje.

IŠ VISUR
— Sov. Sąjungos vyrų kre 

pšinio rinktinė netikėtai Lijo 
ne pralaimėjo Prancūzijai 
54:58.

— Neoficialiai Europos jau 
nių futbolo meisterio vardą iš 
kovojo Anglija, įveikdama Š. 
Airiją 4:0.

— Pasaulio futbolo meiste 
ris Brazilijaa pralaimėjo Lisa 
bonoj Portugalijai 0:1.

— Rygoje, Europos jieties 
metimo meisteris J.Lusis, įran 
kį numetė 77,62 m.

— Naują Kanados rutulio 
stūmirOD rekordą atsiekė Ste 
nas. Pasekmė — 18,81 m.

— Kanados tinklinio rinkti 
nę Pan - Amerikos žaidynėse 
atstovauja Hamiltono latviai, 
o vandensviedžio, taip pat 
imigrantai vengrai iš Toron 
to. Ir vieni ir kiti pasireiškė la 
bai silpnai.

— Sunkaus svorio bokso 
rungtynės tarp S. Listono ir 
F. Pattersono atidėtos birže 
lio mėn.

— Nors Toronto Maple Le 
afs laimėjo Stanley taurę, ta 
čiau iš spaudos, radijo ir tele 
vizijos atstovų išrinktoji NHL 
rinktinė turi tik du torontie 
čius žaidėjus ir 3 Čikagos, ku 
rie pusiaubaigmėje pralaimė 
jo Detroitui. Pastaroji koman 
da į rinktinę davė garsųjį G. 
Howe.

K. B.

— Chruščiovas Kubos sate 
litą F. Castro priėmė šiltai, bet 
nebučiavo.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
59.
Barvainiams su Adomėniene besikalbant, į kavinę svy 

ruodamas, nors ir bandydamas išlaikyti pusiausvyrą, dairyda 
masis į visas puses, įsvyravo, ypač Barvainienės nuostabai, 
Kostas Kasperiūnas. . .

Barvainienė nespėjo nei ,,ai“ pasakyti, kai prie jų stalo 
beveik bėgte bėgdamas, griūte griūdamas pribėgo Kasperiu 
nas ir skerėčiodamas rankomis, be jokių ceremonijų pradėjo:

— Aaa. . . draugai. . . Netikėta, netikėta. . . Ir jūs ne 
tikėjote mane pamatyti. . O aš čia. Kaip matote, gyvas ir 
sveikas, kaip ridikas. . . Ką? Manote ne aš? — nesulaukda 
mas atsiliepimo, įsistebelijo į Barvainienę, paskui į Barvainį.

- — Manėte, kad aš kalėjime? Ne! . . Kasperiūnas kalėjime 
nesėdės! Dudki! Cha, cha!..

— Bet gi sėdėjo. . . — neišlaikė Barvainis nepasakęs.
— Na, tai kas? Pagal patarlę: nuo tarbos ir nuo turmos 

neatsižadek. . . Bet aš — atsižadėjau, ir laisvas. . . Matote!.. 
A? .

— Kokiu gi tai budu? — vėl įsiterpė Barvainis.
— Kyšį daviau. . . Kyšį! Ir nesigėdinu. Tokia santavr 

ka — be kyšio ir be vagystės neišsiversi. Visi kyšius ima ir 
visi vagia ... Visi!!! Vogiau ir aš. . . Sakau jums — visi! . . 
Tokia sistema — išmėginta. . . Visi kyšius ima, ir aš daviau 
kyšį. . .

— Bet už tokias kalbas vėl gali paimti į kalėjimą.
— Tegul paima. . . Vėl duosiu kyšį ir vėl būsiu lais 

vas. Ir vėl galėsiu vogti! . . Aha. . . cha, cha. . .
Kasperiūnas taip atsirėmė į stalą, kad stiklinės sutratė 

jo ir stalas susvyravo.
— Pilieti Kaspariūnai, — įsikišo Barvainienė, — arba 

Tamsta netrukdyk mums, arba mes turėsime pasitraukti.
— Atsiprašau, atsiprašau. . . atsiprašaaaau. . . — sumur 

mėjo Kasperiūnas ir šlitiniuodamas pasitraukė. Bet neišėjo, 
o atsisėdo prie laisvo staliuko ir pradėjo šaukti padavėją. Pa 
davėjas negreit atėjo, o atėjęs nelabai interesantu domėjosi.

Kasperiūnas pasėdėjęs prie, savo staliuko ir nieko nesu 
laukęs, vėl pribėgo prie Barvainių su Adomėniene.

— Sakote — girtuoklis?. . Taip ir netaip. Sulaužytas 
gyvenimas. . . Baustas už suktybes, valstybinio turto pasisa 
vinimą. . . Netekęs gražios mergaitės, — aiškinosi Kasperiū 
nas, o Barvainis, suminėjus gražią mergaitę, susigūžė ir užsi 
kosėjo, lyg paspringęs arbata. . . Jam prisiminė gatvė, mū 
ras, ligoninė ir jau ištekėjusi Lilė. Lyg per sapną, lyg kokio 
filmo kadras, nuotrupa. — Jūs tur būt neskaitėte prof. Jur 
gučio paskaitų. . . „Girtas biudžetas“, — jis rašo. Taip, ir 
dabar girtas biudžetas. . . Tai kuo aš kaltas, kad ir dabar 
girtas biudžetas. . . Ir aš turiu gerti, nes ant manęs laikosi 
visa valstybė, visa didžioji tarybų šalis. . . Gerdamas, aš tu 
riu paremti Paleckį su Sniečkum, palaikyti. . .

— Draugai, — neramiai pradėjo Adomėniene, — gana 
bus šitos intermedijos. . . Ką gi mes čia su girtu žmogum 
ginčysimės. . . Niekas gi jo čia nesudraus, nes, jis sako, re 
miąs valdžią, — tai kas gi jį čia sudraus. . . Eikime iš čia. . . 
— ir ji atsikėlė. Pakilo ir Barvainiai. Kasperiūnas, nieko ne 
sakęs, nusvyravo prie savo staliuko.

Jie išėjo į Stalino prospektą. Ir nežinojo, kurion pusėn 
pasukti — kairėn ar dešinėn. Laikas ėjo jau vakarop.

— Sutrukdė mums tas kelmas pasikalbėjimą, — vis dar 
nervinosi Adomėniene.

— Nesinervinkite kolegė. Visokių gi žmonių pasitaiko, 
ypač šiais sąmyšių ir nenusistovėjimo laikais, — kalbėjo Bar 
vainis. — Tai kur dabar pasuksime?

— Jūs sakėte neturį nakvynės? Aš jumsi nurodysiu vieš 
būtį. Manau, ten bus vietos pernakvoti. Kur gi jūs ten ant 
grindų. . .

— Ne tas svarbu. Nesinori geros senelėr varginti.
— Ko gi mes stovime? Eikime, ir ji pasuko katedros 

Imk. — Jūs Vilniaus viešbutyje vietos nerasite. Dabar ten pil 
na turistų — pažangiųjų iš Amerikos. Bet Žvaigždės vieš 
būtyje, Komjaunimo 57, tikriausiai vietą rasite. Ten papras 
čiau, bet pernakvoti naktį ir kitą galima. Oaš, kolegos, tu 
riu eiti jau į darbą. Šiandien turiu naktinę pamainą, turėsiu 
budė*t

Barvainiai atsisveikino ir, pasukę priešinga kryptimi, 
pasileido Pušų gatvės link.

— Kur gi jūs tap ilgai asibuvat? — pasitiko juos Saba 
lienė. — sakau, kad kakia nelaimė neatsitiktų. . . Dabar ta 
ki sunkūs laikai.

— Nieko su mumis, motinėle, neatsitiko. Lankėmės mi 
insterijoje, susitikome pažįstamų ir užtrukome.

— Ačiū Dievui, kad gerai. Dieva valia. . . E par mus 
tai neramu i neramu, kaznadien vis kas nars acitinka. . . Tai 
kų paima, tai kitų išveža kur. . . Strašna gyvintie. . .

Barvainiai padėkojo Sabalienei už nakvynę, už sutikimą 
priimti studentę į savo butą, pasiėmė lagaminą ir išėjo, tikė 
damiesi Žvaigždėje gauit vietą vienai nakčiai, ir išėjo.

— Žalynėliai jūs mana kvapnieji, kap aš džiaugiuos jus 
regėdama draugi! — jausmingai kalbėjo Sabalienė juos išly 
dėdama. — Nijolę jūs atvežte, e gal ji pati viena atvažiuos?

— Pažiūrėsime, motinėle. Gal mes palydėsime, o gal ji 
viena atvažiuos. Ji jau panelė. Išaugo. Jūs jos nepažinsite.

— Tai Dieva galybė. . . Nespėji žmagus nei apsidairy 
tie, kap jaunimas jau ažauga. . . E mes jau žemyn... . Nu 
gerai, kaukštelės jūs mana čiulbuonėlės. . . Žalynėliai jūs. . . 
Ale ot čėsai. . . Tai sudie. Lauksiu jūsų mergelės. . .

Barvainiai išėjo. Barvainienę sujaudino aukštaitės kai 
bos figūros. z

Barvainiai Stalino prospektu pavažiavo autobusu, pas 
kui išsuko dešinėn ir tuojau pasiekė Komjaunimo 57 nr. Ga 
vo mažą kambariuką su viena lova. Bet nakvoti buvo gė 
riau, negu pas Sabalienę ant grindų.

Barvainiai vis dar negalėjo susiprasti su nauja savo bū 
sena. Jie vėl abu drauge. Ir ta naktis po kelių metų Vilniui 
je jiems atrodė lyg savotiški pirmaryčiai.

— Tomai, tu man toks pat, kaip prieš dešimt metų bu 
vai.

— Taigi. Ar ne kvaili mes buvome pasimetę. . . — Ir 
jis ją bučiavo, glamonėjo, glostė ir glaudėsi, tartum norėda 
mas su Viktorija susilieti. . . — Vyras ir žmona tai — viene 
tas, tai visuma, tai kūrybinis pradas, gyvybės šaltinis, tai 
triumfo pradžia. . . .

— Tomai, tu pradėjai filosofuoti, o aš tiktai tave jau 
čiu. . . Man gera tavo šilumoje. .

— Viktorija! Tu tikra dabar viktorija. . .
— Niekad, Tomai, daugiau nebesiskirsime. . .
— Niekad. . .
Barvainiai rytą sėdo į traukinį ir atsidūrė Kaune. Pa 

keliui jie apsisvarstė aplankyti abiejų tėviškes. Iš Kauno pa 
silęido autobusu Utenos link.

Daugiau bus.
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KVLTURWWKROiVIKA Montrealio Tautiniu šokiu
DEŠIMTMETIS IR JO KONCERTAS

6Trljo5 ZJVVWUAOb
LIETUVOJE IŠLEISTOS KNYGOS

Propagandinio šlamšto krū 
vose, kaip ,,perlas mėšlo kūgy 
je“, retkarčiais sužiba vienas 
kitas ir geras dalykas ir oku 
puotoje Lietuvoje.

Maironio rinktinė.
Maironis, matyti, „eina“ ge 

rai, nes jo išleistos jau kelios 
laidos. Leidžiamas ne ištisai, 
bet ,,atrinkus“ pagal bolševi 
kinį skonį. Pernai išleista Mai 
ronio rinktinė kišeninio forma 
to, iliustruota dail. V. Valiaus. 
Beje, nors Lietuvos okupan 
tas prievartauja dailininkus pa 
gal „socialistinio realizmo“ 
kurpalį, vis dėlto V. Valiaus 
raižiniai palyginti modernūs. 
Leidinys ne liuksusinis, kaip 
buvo skelbta, bet neblogas. 
Lietuvių tautosakos apybraiža.

Tai savotiškas sovietinis žan 
ras — „apybraiža“. Ar nieko 
rimtesnio negali, ar geriau 
lietuviškoji folklioristika XIX, 
XX amžiuose; žinoma, yra 
v e r s tis „apybraižoms“, bet 
nors ką išleisti. Taigi ir apie 
tautosaką išleista apybraiža, 
kurią redagavo K. Grigas, 
Amb. Jonynas, K. Korsakas 
(vyr. red.) ir L. Sauka.

Turiny: Seniausios apie lie 
tuviškaja tautosaka žinios; tau 
tosaka XVII — XVIII am 
žiuose ; tautosaka XX amž. ;

,,buržuaziniai“ laikai, na ir ta 
rybiniai. . . Gal ir gerai, kad 
grūdus nuo pelų atskiria, ku 
riuos vis vien vėjai išnešios.

Pačios tautosakos įdėta pa 
vyzdžių: dainuojamoji tautosa 
ka, kuriai duota ir gaidų; pa 
sakojamoji tautosaka; smulkio 
ji tautosaka — patarlės, prie 
žodžiai, mįslės, garsų pamėg 
džiojimai, užkalbėjimai.

Lietuvių tautosaka.
Išleistas pirmasis tomas iš 

penkių numatytų, apimąs dai 
nas. Medžiagą paruošė: V. Ba 
rauskienė. B. Kazlauskienė, B. 
Uginčius: redagavo Amb. Jo 
nynas, ir vyr. red. K. Korsa 
kas (titulus sovietininkai kruo 
pščiai saugo).

Tomas turi 838 puslapius. 
Dainoms duotos ir gaidos. Tai 
yra gerai, nes daina be gaidų 
yra miręs dalykas. Šis tomas - 
--rimtas leidinys. Tačiau kyla 
klausimas: Sovietininkai visą 
laiką burnoja prieš „bužuazi 
nius’’ laikus: tai tas nepadary 
ta, tai tas blogai padaryta. . . 
Žinoma, buvo visko. Bet ar gi 
lietuviškąją tautosaką galima 
sutalpinti į 5-kis tomus? Tauto 
saka juk nenustojamai auga. 
Kodėl apsiribojama tiktai pen 
kiais tomais? Ar tai ne ,,buržu 
azinių“ laikų pakartojimas?

Montrealio Tautinių šokių 
grupės koncertas buvo ne eili 
nis Montrealio lietuvių gyveni 
me, deja, ne visų montrealie 
čių ir net tų, kurie save laiko 
kultūrininkais, tinkamai įver 
tintas. Nors koncertan atsilan 
kė (palyginus su kitais) nema 
žas žmonių skaičius, tačiau vis 
dėlto ne tiek, kiek minimališ 
kai turėjo atsilankyti. Tas reiš 
kinys labai apgailestautinas.

Skautų Vyčių ruoštosios de 
šimtmečio sukaktuvės ir jų kon 
certas buvo peršokęs paprastu 
mo ribas ir tikrai buvo vertas 
dešimtmečio šventės vardo.

Tautiniai šokiai, kuriais dau 
gumas mūsų grožisi įvairių pa 
rengimų mūsų pačių metu.

Muzika ir teatras.
Almanachas, kur iame pir 

miausia J. Lankutis džiaugiasi, 
kad ,,per pastaruosius kelerius 
metus žymiai pasikeitė visuo 
menės nuomonė apie visas ta 
rybinio meno ir literatūros rū 
šis“. Kodėl gi taip atsitiko? Ži 
n omą: „Po XX ir ypač XXII 
partijos suvažiavimų pasireiš 
kusi drąsių kūrybinių jieškoji 
mų dvasia“. . . Taigi Lankutis 
ir linksniuoja: Socialistinio re 
alizmo mene, pagrįstame liau 
diškumo ir partiškumo princi 
pais, drąsus

Ilona Kombrink iš Toronto dainuoja Kasildos partiją 
Gondolieros operoj, parašytoj Gilbert ir Sullivan, kuria 

buvo atidarytas aštuntasis muzikos festivalis ir kuri buvo 
statoma taippat Stratforde laike Ontario Shekespeare festi 
valio. Čia ji yra matoma laikanti Mark Negin piešinį dra 

bužiams, kuriuos ji vilkėjo operoj. (CS).

novatoriškumas, 
meniškai vaizduojant gyveni 
mą, derinamas su visų pažan 
giųjų pasaulinės kultūros tra 
dicijų naudojimu ir vystymu“. 
Tai Lankučio paimta iš TSKP 
programos. . .

Kokia nesąmonė ir kokia 
kultūros kūrėjų tragedija, kad 
Chruščiovas su savo politruku 
Iljičevu, susikvietęs visus meni 
ninkus į Kremlių, davė pylos 
už tą Lankučio iš kompartijos 
programos paimtąjį „novato 
riškumą’’, kuris, anot tos prog 
ramos, derinamas su visų pa 
žangiųjų pasaulinės kultūros 
tradicijų naudojimu ir vysty 
mu. . . Visas pažangumas vėl 
noip, nes- įsakyta laikytis „so 
cialistinio realizmo’’, o fakti 
nai — tarnauti partijai, dikta 
turai, kuri smaugia ne tiktai 
visą gyvenimą, bet ir kūrybą.

Lankutis rašo ir nejaučia, 
kaip visa tai labai keistai skam 
ba. Juk visais laikais komparti 
ja buvo neklaidinga ir neklys 
tanti; kaip ji dirigavo meniniu 
kus, tap jie turėjo šokti. . . Ir 
staiga kompartijos s u v ažiavi 
mas, nepasakęs, kad 1 i g š iol 
klysta, duoda naujas direkty 
vas, ir viskas nueina kitaip. . . 
Lankuti, pagalvok, kokiais jus 
partija laiko kva iliais ir kaip 
jums įsakinėję šokti pagal jos 
dūdelę.
@ Alfonsas Vambutas padova 
nojo Pasaulio Lietuvių Archy 
vui leidinius: Mūsų Kuntaplį 
1945 m., Eltos biuletenį' 1947 
ir 1948 m., Tautinio lietuvių 
komiteto Badene biuletenį 
1945 m. ir Dienos Žinias (Stut 
garte) 1946 m. Be to, įvairius 
Vokietijoje g a u tus pažymėji 
mus.

pamato televizijoje arba kita 
taučių parengimuose (kaip 
kasmet ruošiamame tautybių 
p a s i rodyme Forume), — šį 
kartą ypač buvo gerai paruoš 
ti. Ilgametis šokių vedė jas, 
Juozas Piečaitis, kruopščiaidir 
bęs, rado naujų formų, naujų 
figūrų, ir šokiai darė labai ge 
ra įspūdį. Sugebėta, kur rei 
kia, išvystyti ir tam tikras vis 
tuoziškumas bei tempai ir, ki 
tais atvejais, geras grakštumas 
bei lyriškumas. O B. Vaitkų 
naitės paruoštoje Blezdingėlė 
je gražus plastiškumas.

Audėjėlė, Rugučiai, Šustas 
ir kiti šokiai grakščiai atrodė. 
Gal tiktai Oželiui norėjosi dau 
giau būdingumo. Šis šokis fak 
tinai yra humoristinis, o humo 
ras tada įdomus ir veiksmin 
gas, kai neturi vulgarumo. Ože 
lis mūsų šokėjų gerai paruoš 
tas, bet būtų, atrodo, dar ge 
riau, jeigu jam būtų duota dau 
giau švelnaus humoriškumo.

Griežtai vertinant, reikia pa 
sakyti, kad kai kur pasireiškė 
neritmiškumaas, bet tai nesu 
darė žymesnio trūkumo.

Bendrai gi sukaktuvininkai duje, 
visam koncertui labai gražiai 
sudarė tvirtą pagrindą, kuris 
perdėm dominavo visam vaka 
rui ir visam koncertui. Tai bu 
vo tikra tautinio — liaudinio 
šokio šventė.

VEDA D R, GUMBAS

PRAKTIŠKAS
— Ar tu myli mane, bran 

gioji?
— Myliu tave nepaprastai.
— Ar tu ir mirtum už ma 

ne?
— Ne, brangioji, mano mei 
nemirštanti.

SUSIMAIŠĖ
— Kodėl tu su Jonu šį va 

karą taip smarkiai susibarei?
— Už tai, kad jis man pasi 

piršo.
— Bet gi Čionai nėra nieko 

blogo: jeigu jis tave myli, tai 
ir pasipiršo.

— Taip, bet aš jau buvau 
sutikusi, kai jis vakar vakare 
buvo pasipiršęs.

BEPROTNAMY
Viename beprotnamy, 

protis valgo bananus.
— Kodėl tu nenulupi savo 

banano žievės prieš valgyda 
mas, — klausia vienas?

—O kodėl aš ją turėčiau nu 
lupti? Aš gi žinau, kas yra vi 

---- atsako šis.

lė

be

Tautinė muzika, kurią suor 
ganizavo darbštusis mūsų mu 
zikas, Zigmas Lapinas, buvo 
nepaprastas šventės papuoša 
las — savaimingai originalus 
ir nepaprastai derinęsis bei su 
tapęs su tautiniais šokiais.

Orkestro užuomazgą jau ma 
tėme Lietuvių dienos metu, bet 
tai buvo tiktai užuomazga. Da 
bar gi orkestras jau turi 12 or 
kestrantų. Daugumas jų—mo 
kęsis muzikos: I. Kličiuvienė,

Nukelta į 5-tą psi.

PAVIZDYS
Antanas sėdi bare ir gurks 

noja skaidriąją, bekalbėdamas 
su tik ką susipažintu kaimynu:

— Ar jūs turite vaikų?
— Taip, — atsako kaimy 

nas, — turiu vieną sūnų.
— Ar jis rūko?
— Savo gyvenime jisai dar 

neturėjo cigaratės.
— Tai jis tikriausiai eina į 

kavines?
— Ne, ten dar nebuvo ko 

jos įkėlęs.
— Tad tikriausiai jis vėlai 

naktį grįžta namo?
— Atbulai, jis tuoj po vaka 

neneš užmiega.
— Na, tai tamsta turi idealų 

sūnų. Kiek jam metų?
— Trys mėnesiai. . .

AKIS UŽ AK}
Marytė : O, atleisk, brangio 

ji, bet aš visai užmiršau apie 
tavo vakar ruoštą baliuką.

Onutė: O, ar tu nebuvai 
atėjus?

NETIKSLUMAS
Prie vienų namų sėdi mažas 

berniukas. Ateina prie jo par 
davėjas ir klausia:

— Sakyk, ar tavo mamytė 
namie?

— Taip, atsako mažasis.
Pardavėjas skambina prie 

duru, bet niekas neatsako. Jis 
dar paskambina, bet vistiek 
nieko. Pagaliau jis vėl sako:

— Tu man sakei, kad tavo 
mamytė namie, tai kaip čia 
yra, kad jinai neatidaro durų?

— Užtai, kad čia ne mano 
namas, paaiškina jam berniu 
kas.

Kanados aktorius, jack Creley (kairėje) ir Douglas 
Campbell, pasirodę Stratfordo festivaly Gondolieros 

operoj kartu su Ilona Kombrink (centre) ir 
Ann Casson (dešinėj).

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
10.

TĖVAS: Labai gerai, taip ir turi būti. Ištekė 
si kada nors, vyrui turėsi visuomet pranešti, 
kur randiesi ir ką veiki; jeigu to nebus, gy 
venimo nebus.

VIDA : Aš žinau, bet man įdomu, kiek mama 
turėjo metų, kai ištekėjo? . .

TĖVAS: (Žiūri nustebęs).
MOTINA' (Už scenos ar įkišus galvą pro du 

ris). Kai aš ištekėjau, man buvo 17 metų, 
10 mėnesių ir 3 savaitės. (Tėvas dairosi nu 
stebęs ir nugeria alaus).

VIDA: Aš jau subrendus, man tuojau bus 
septyniolika metų; aš jau galiu tekėti.

TĖVAS: (Nežino ka sakyti). Shut up. . .
VIDA: Okay. . .
MOTINA: (Už scenos). Cha, cha, cha. . .
TĖVAS: Nu kas čia dabar dedas? (Atsisto 

damas). Kas čia per kalbos ir juokas?!. .
VIDA: Atleisk, tėveli, visokių kalbų kartais 

būna.
TĖVAS: Nepradėk gudrauti, atnešk bonką 

alaus.
VIDA: (Atneša visą dėžė). Prašau.
TĖVAS: Tai ką manai, iš visos dėžės didės 

nis pasirinkimas, kaip šokiuose?
MOTINA: (Įkišus galvą pro duris arba už 

sienos). Kaž kas panašaus, ne visiems vie 
nodi dalykai patinka.

TĖVAS: Shut up. . . Na, užteks jau, laikas 
gulti, bėk į savo kambarį.

VIDA: Okay, bet kitą kartą leisi mane į šo 
kius. (Duoda cigarą).

TĖVAS: (Žiūri nustebęs). Sure, reikia jau 

nam pasišokti, bet tam turi būti tvarka ir 
laikas.

VIDA: Good night, labanakt. (Bučiuoja į 
žanda. Išeiga).

SCENA 26.
Tėvas ir motina.

TĖVAS: Ar aš tau nesakiau, motin, kad Vi 
da mano duktė.

MOTINA: (Už scenos). Žinau jau, žinau. . . 
cigarą gavai. . . ar ne?

TĖVAS: Shut up. . .
MOTINA: Okay, akay eik gulti, tuojau į 

bažnyčią reikės važiuoti.
TĖVAS: (Išgeria). Toks jau žmogaus gyve 

nimas. Maži vaikai, maži vargai. Auga 
vaikai, auga ir vargai. Ja, jau laikas ir man 
pas motiną.

Il-ro veiksmo pabaiga. Uždanga. 
TREČIAS VEIKSMAS

x Veiksmas vyksta Stasės Karklienės 
bute - salione.

SCENA 27
Karklienė ir Laima.

KARKLIENĖ: (Karklienė sėdi prie stalo, 
rūko cigaretę ir verkia. Laimos supakuoti 
lagaminai, ji vaikšto po kambarį ir renka 
savo daiktus. Žodžiu, Laima palieka sa 
vo motiną, kadangi ji išteka už Antano 
Dičkaus).
Pagalvok gerai ką tu darai, Laima. Gyve 
nimas nėra toks gražus, kaip tu galvoji.

LAIMA: Aš jau aiškiai žinau, koks gyveni 
mas. Visą laiką: „Amžiną atilsį, mano 
Petrelis be reikalo į kapus nuėjo. . .“, o 
dabar jau nieko nereikia, jau Petrelis iš 
galvos išgaravo. Žiūriu, kodėl tėvelio fo 
tografija dingp nuo bufeto. Išteka mer 
gaitė, kaip tau negėda, juk 40 metų baigei. 

KARKLIENĖ: Aš labai gerai žinau, kiek 
man metų, bet tu gi jau 19-tus pradėjai, 
turėtum būti daug gudresnė ir suprasti mo 
tinos padėtį.

LAIMA: Taip, taip, miela močiute, man jau 
18 metų, o vis dar prikaišioji; tai to neda 
ryk; tai tas kavalierius negeras, tai tą aš 
negerai darau. Dabar tu, jau 40 metų, su 
zyliojai daug labjau negu aš. Niekaip ne 
galiu suprasti, kad nors kavalierius būtų 
kaip reikia. Dičkis Antanas, 50 metų se 
nis, jau su tokiu patėviu, aš niekad negy 
vensiu po vienu stogu. Ne. . . niekuomet.

KARKLIENĖ: 40 metų ar 18, jokio nėra 
skirtumo. Tavo tik pradžia, o mano pabai 
ga, moteris jaučiasi vienodai.

LAIMA: Šita tai jau nesuprantu, gal teik 
tumeis man paaiškinti, brangioji.

KARKLIENĖ: Aišku, kad nesupranti. Jei 
gu būtum gudri, nebėgtum nuo motinos, 
tiktai dėl to, kad ji išteka.

LAIMA: Vėl tas ištekėjimas, bet kam tau to 
reikia, kam tau reikalingas tas senis kerėp 
la?

KARKLIENĖ: Nevadink taip Antano, jis 
bus tavo tėvu, ar tu to nori, ar ne.

LAIMA: Tėvą surado! Pagalvojus šiurpas 
nukrato. Mat ko ant senatvės prisireikia 
— vyro. Tik žmones juokini su savo vedy 
bomis. Visas miestas kalba ir draugės ne 
duoda man ramybės.

KARKLIENĖ: Žmonės visuomet kalba, nie 
ko tas nuostabaus, tu kada nors tekėsi, ne 
tik žmonės kalbės, bet ir laikraščiai rašys.

LAIMA: Tai gera mintis. Aš irgi paduosiu į 
laikraščius: „Ponas Dičkis Antanas su po 
nia Karkliene Stanislava, sukūrė šeimos ži 

dinį. „Cha, cha, cha. . ., tai bus visiems 
gražaus juoko.

KARKLIENĖ: O varge, varge, ot ką reiškia 
vaikus auginti be vyro, be tėvo priežiūros. 
Vaikai, vaikai. . .

LAIMA: Tai reiškia ir vaikų dar gali būti; 
broliukų ir sesučių. Va ką seniai galvoja, 
mat ką užsimanė. Ne šeimos židinio jums 
reikia, bet tuojau bus laikas į senelių prie 
glaudą, ten visi keliai rodo.

KARKLIENĖ: Tikrą teisybę pasakei, jeigu 
su tavim ilgiau pagyvensiu, tikrai atsidur 
siu senelių prieglaudoje. Ne šiandien, tai 
rytoj ištekėsi, kas man beliks, tik senelių 
prieglauda, o aš to nenoriu. Aš dar noriu 
šeimą sukurti, būti kam nors reikalinga. 
Dabar atsirado paskutinė man proga. Dič 
kis Antanas ima mane, aš už jo tekėsiu. 
Tu mano nusistatymo šį kartą nepakeisi. 
Gali sau eiti, nori gali gyventi su manim 
ir Antanu, kol kitą gyvenimą ir vietą rasi. 
Niekas tavęs nevaro, daryk kaip nori.

LAIMA: Tu ne šeimą nori sukurti (motinai 
į ausi), bet dar papadės tau niežti, kaip 
Kurmis sako. Oi pakasys tas senis kerėpla, 
ne tik papades, bet ir nugarą.

KARKLIENĖ: (Kerta dukrai delnu į veidą). 
Tylėk, daugiau man nė žodžio. Gal ir ma 
no kaltė, kad tokią užauginau, bet dabar 
jau per vėlu. Eik kur pasirengus keliauti.

LAIMA: Matai kokia smarki. (Einaa atbu 
la). Gerai. . . gerai, ragana. (Ima lagami 
nūs). Aš išeinu. . . Išeinu, Juk pati aiškiai 
žinai, Perėk vaikus su tuo savo šykštuo 
liu. (Trenkia duris). Sudiev. . .

Bus daugiau.
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MOKSLAS IR TECHNIKA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ATSTOVĖ ATVYKSTA 
Į JAV

TELEFONAS — BIBLIOTEKININKAS
Skaitytojas randa kataloge 

reikalingą knygą, užsirašo jos 
numerį ir po to jį surenka tele 
fono diske. Po dviejų minučių 
knyga jam jau pristatyta, nors 
bibliotekoje nėra nei vieno bib 
liotekininko. Surenkant nume 
rį, specialus aparatas suranda 
knygą, ją paima ir padeda ant 
judančios juostos, kuri užsaky 
mą atgabena į skaityklą.

Tokia biblioteka nes eniai 
pradėjo veikti Delfo (Olandi 
ja) miesto Aukštojoje techni 
kos mokykloje.

NAILONAS PRIEŠ 
POTVYNIUS

Neseniai Olandijoje, s t a 
tant užtvanką, buvo nustaty 
ta, kad didžiuliai smėlio pripil 
dyti nailoniniai maišai n e p a 
prastai sustiprina pylimą. Sin 
tetinė medžiaga pakeičia bran 
giai kainuojančius akmens ir 
plūkto molio statinuis. Be to, 
nailoninius maišus patogu ga 
benti, o pripildyti smėliu juos 
galima pačioje statyboje. Pa 
našiu būdu bus statoma ir Ha 
mburgo užtvanka.

VANDUO IŠ AKMENS
Viena iš daugelio problemų, 

kurias mokslas turi išspręsti 
anksčiau, negu prasidės svar 
būs bandymai, susiję su žmo 
gaus nusileidimu Mėnulyje ir 
gyvenimu toje planetoje, yra

vandens šaltinių problema. 
Mėnulis — bevandenė d y ku 
ma. Jame vienintelis energijos 
šaltinis yra Saulė, o vienintelė 
žaliava — akmuo. Tas faktas 
atvedė amerikiečių moksliniu 
kus prie įdomių bandymų: jie 
tyrė, kaip išgauti vandenį iš 
kai kurių rūšių mineralų, ku 
riuose yra deguonies ir vande 
nilio atomų. Tam panaudoja 
ma saulės krosnis, kuri gali 
duoti didelius šiluminės ener 
gijos kiekius. Mineralo pavyz 
dys dedamas į krosnį tiglyje, 
iš kurio išsiurbtas oras. Šie 
kiant sukurti sąlygas, kurios 
yra Mėnulyje, į akmenį kros 
nyje koncentruojami Saulės 
spinduliai tol, kol akmuo ima, 
pilna to žodžio prasme, virti, 
ir sutrūkinėja. Išgaravimo me 
tu atsiranda palyginti daug va 
ndens, deguonies ir kitų dujų, 
o taip pat tam tikras kiekis 
stiklingos medžiagos. Mano 
ma, kad pastaroji galėtų būti 
naudojama kaip statybinė ir 
konstrukcinė medžiaga.

Galimas daiktas, kad šiuo 
metodu bus galima išgauti 
daug cheminių elementų, ku 
rių daugiau ar mažiau yra mi 
neraluose. Tuo tarpu šis meto 
das tenaudojamas tik laborato 
riniuse bandymuose, tačiau, 
gal būt, jis padės išspręsti kai 
kurias problemas, susijusias 
su gyvenimu Mėnulyje ir pa 
staro j o tyrimais.

Besisielojant lietuvybe, daž 
nai užmirštame, kad tą lietuvy 
bę negalime įsprausti į siauras 
ribas. Mes visi trokštame, kad 
jinai klestėtų, kad lietuviai kū 
rėjai - kultūrininkai ir populia 
rintojai pertiektų tuos didelis 
lietuviškos dvasios turtus pla 
čiausiu mastu. O tai bus įma 
noma tik tada, kai lietuvį nuo 
lietuvio nepajėgs išskirti nei 
vandenynai, nei milžiniški nuo 
toliai. Tik artimas bendravi 
ma įgalins lietuvybei suleisti 
tvirtas šaknis svetimoje aplin 
koje.

Vadovaujantis šiomis minti 
mis, man yra malonu pranešti, 
kad šį rudenį iš Australijos at 
vyksta sol. G. Vasiliauskienė, 
pajėgiausia Australijos 1 i e tu 
vių dainininkė. Numatoma su 
ruošti eilę jos dainos rečitalių- 
-koncertų, kurie įvyktų nusta 
tytomis dienomis sekančiuose 
misetuose:
Cleveland, Ohio-----rugs. 28 d.
Toronto, Canada—spalio 5 d. 
Hamilton, Canad—spalio 6 d. 
Rochester, N. Y. — spalio 12. 
Boston, Mass. — spalio 13. 
New York, N. Y.—spalio 19.

Philadelphia, Pa — spalio 20. 
Baltimore, Md. — spalio 26. 
Detroit, Mich. — lapkričio 2. 
Chicago, Ill. — lapkričio 9. 
Omaha, Nebr. —lapkričio 16. 
Los Angeles, Cal.—lapkr. 23.

Kviečiu išvardintuose mies 
tuose esamas lietuvių organiza 
cijas Įsijungti Į šių koncertų 
suruošimą. Visais organizaci 
niais reikalais prašau kreiptis į 
J. J. Bachunas, Tabor Farm, 
Sodus, Michigan. Platesnės in 
formacijos apie sol. G. Vaši 
liauskienės pasirodymus bus 
praneštos vėliau.

J. J. Bachunas.

LIETUVIS DVASININKAS
LIUDIJO KOBLENZO

BYLOJE

Koblenzo m., Vokietijoje, 
vykstančioje Hauserio ir kt. 
buv. SS-kų, kaltinamų žydų 
naikinime Minske ir kt. vieto 
vėse, byloje balandžio 17 d. 
apie nacių nusikaltimus Mins 
ke liudijo ir lietuvis kun. Igną 
tavičius iš Romos bei Pietų 
Amerikos.

Vancouver, B.C.
TAUTOS FONDO

reikalams, laike Vasario 16 d. 
minėjimo, įvykusio vasario 17 
d. aukojo $15: P. Vilenčikas, 
J. Macijauskas, J. Kartis; $ 
12: J. Sakalauskas; $10: P. 
A. Baronai; $5 : K. A. Smil 
giai, A. Valaitis, P. Stalionis, 
A. Stalionis, T. Kratauskienė, 
J. Klimas, V. Smilgienė, A. 
Wileryto, K. Janulevičius, K. 
Skrinskas; $ 3: K. Vanagas, 
A. Goldikas, J. Gulbinas; $2: 
R. Prieškaitis, V. Ašmonas, 
Fr. Jukna, B. Radzevičius, O. 
Kazlauskienė, J. Naujokas, 
V. Vilkas, V. Skabeikis, J. Če 
siūnas, V. Šmitas, E. Gumbel, 
A. Kaulius, B. Vileita, A. Sa

kalauskas, F. Skrinskas. $1: 
P. Dainius, J. Urbonas, B. Ur 
bonas, J. Urbonas, D. Urbo 
nas, J. Urbonas, V. Lukas, A. 
Grithiger, J. Venckus, S. De 
veikis.

Viso suaukota $166, iš jų $ 
50 paskirta padengimui išlai 
dų Vasario 16 minėjimo, re 
miantis B-nės nutarimu. Liku 
tis $116 pasiųstai V. Vaidoto 
vardu T. F-do Atstovybei Ka 
nadoje. Ta proga reiškiame di 
dėlę padėką visiems gerašir 
džiams aukotojaams.

K. Skrinskas.
Tautos Fondo Įgaliotinis.

WINDSOR, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI

MONTREALIO TAUTINI...
Atkelta iš 4-ro psl.

S. Piečaitienė, V. Šipelis, V. 
Lukoševičius, R. Piešnia, R. 
Lapinas, G. Dainius, A. Pieši 
na ir kiti — A. Kličius, J. Ki 
birkštis ir V. Piečaitis ---- visi
akademikai.

Orkestras gerai skambėjo, 
bet jam ypač stigo kanklių, 
nes dvejos kanklės, nors ir la 
bai gerai paruoštos, ir labai gc 
rai skąmbino, bet kaip švelnus 
instrumentas, buvo dominuoja 
mos ypač skudučių. Bendrai 
gi, orkestras padarė labai ge 
ra Įspūdį ir labai gražiai tiko 
ansambliui.

Ansamblio klausimas.
Labai būtų puiku, kad šis 

mūsų orkestras tautinių šokių 
grupę palydėtų į Čikagą, kai 
vyks į Antrąją JAV ir Kana 
dos tautinių šokių dieną. Jei 
gu tai negalima būtų padary 
ti, bent reikėtų šokius, kuriuos 
Montrealio šokėjai šoks indivi

dualiai, reiktų gerai įgroti į 
magnetofoninius kaspinus ir 
jais šokių dienoje pasinaudoti 
savo šokiams. Tai būtų origi 
nalumas, kokio joks kitas an 
samblis neturi.

Šie du vienetai — šokių gru 
pė ir tautinis orkestras ---- tai
didelis Montrealio lietuvių lai 
mėjimas ir turtas. Kaip būtų 
gražu, kad prie šito sambūrio 
būtų suorganizuotas ir choras. 
Choras galėtų būti ir neskait 
lingas. Ir labai būtų gražu, 
kad visi tie šokėjai, kurie per 
eina per šokėjų grupę, kad ne 
paliktų šio sam,būrio, bet suda 
rytų jo chorą.

Rašant apie šita ir d ž i a u 
giantis tokiu gražiu tautiniu ir 
kultūriniu faktu, norisi konsta 
tuoti faktą, kad beveik visi, ar 
ba absoliutinė sambūrio daly 
vių dauguma yra perėję šešta 
dienines lietuviškas mokyklas

ir Aukštesniuosius lietuviškuo 
sius kursus. Už tai jie gyvi lie 
tuvybei ir, kas ne mažiau svar 
bu, — kultūrai, be ko dabar 
ties žmogus neįsivaizduoja 
mas. Tai yra nepaprastai svar 
bu. Pridėkime: garbė tiems tė 
tams, kurie tą supranta ir sa 
vo jaunimą į lietuviškas mo 
kyklas siunčia.

Kiti dalyviai, k o ncertą pa 
pildė. Programos tvarka, pir 
mas pasirodė pianistas Rai 
raundas Kličius. Penkerius me 
tus mokęsis E. Kardelienės 
Muzikos studijoje, šiemet jis 
baigia konservatoriją. R. Kli 
čius paskambino G. Carbonel 
Ii Preliudą in D-minor. Pianis 
tas, labai gabus asm uo, gra 
žiai kūrini interpretavo. Jis yra 
išsivystęs ir gražią, virtuoziš 
ką, techniką, kuri, kaip maty 
ti, jam lengvai duodasi. R. Kli 
čiaus asmeny turime jauną ga 
bų pianistą, rimtą muziką.

Genius Latvaitis, kuris pa 
stoviai a k o r d eonu groja šo 
kiams, šį kartą p a s i r odė ir 
kaip solistas. Latvaitis turi la 
bai gerų muzikinių gabumų. 
Visai dar jaunas, jis yra išvys 
tęs akordeonu grojimo techni 
ką ligi aukšto virtuoziškumo. 
G. Latvaičiui reiktų ryžtis Į au 
kštesnę muziką, nes akordeo

nas, kad ir labai išvystytas, 
nėra tas instumentas, kuris 
duoda kelią į tikrą muziką. 
Tai pramoginis dalykas. Gaila 
būtų, kad neabejotinas talen 
tas neišeitų Į platesnes muziki 
nes padairas.

Dalia Barteškaitė, turi nti 
gražų balsą ir muzikalumą, E. 
Kardelienės Muzikos studijos 
mokinė, padai navo liaudies 
dainą ,,Viena linelius pasėjau” 
ir humoristinę, sukėlusią juoko 
— ,,Kad aš s u v e r piau“. D. 
Barteškaitė gražiai s i m patin 
gai skambančiu balsu padaina 
vo, ta pati sau fortep-akompo 
nuodama. Iš jos galima tikėtis 
solistės - dainininkės.

Jeigu pridėti, kad Dr. H. 
Nagys ne tiktai Įdomiai šokius 
referavo, bet kiekvieną šokį ir 
apibūdino, palydėjo būdinga 
jam dainele ir referaviman įne 
šė gerą žiupsnį humoro, tai 
bendra išvada: Šokių grupės 
sukaktuvinis koncentas buvo 
labai gražus, aukšto lygio, ver 
tas savo paskirties ir įdomus.

Pastaba: Montrealio lietuviš 
koji visuomenė turėtų šiuo 
sambūriu daugiau susidomėti, 
rimtai įvertinti jo esimą ir jo 
svarbumą, ir rimtai jį paremti.

J. Kardelis.

Vasario 16-sios šventės mi 
nėjime ir T. F. vajaus metu, 
Windsoro ir apylinkės lietu 
viai aukojo Tautos Fondui: 
$10: Dr. V. Ablėnas, inž. St. 
Naikauskas; $7.50: B. Balai 
šis; $5: V. Čiuprinskas, P. Ja 
nuška, A. Juškauskas, Pr. Kai 
rys, L. Leparskas, V. Pun 
džius, V. Ščensna, E. Zators 
kis; $3: kun. D. Lengvinas, 
Z. Mistauskas, Alb. Tautkevi 
čius; $2: B. Barisas, V. Bari 
sas, V. Kačinskas, M. Kizis, 
M. Šilinskas, F. Švabauskas, 
Ant. Tautkevičius, V. Vachau 
zas; $1 : E. Baltulienė, V. Ber 
nans, R. Dumčius, P. Eidu 
kas, P. Karalis, Ant. Kozulis,

D. Kraniauskienė, P. Krania 
uskas, J. Linkevičius, R. Pui 
da, Z. Styga.

Iš viso suaukota $ 103.50. 
Gražu, kad šiais metais aukų 
Tautos Fondui yra daugiau 
nei praėjusiais 1962 metais. 
Praėjusiais metais, po Šventės 
minėjimo, T. F. vajaus metu 
dar aukojo: $10: Dr. V. Ablė 
nas; $ 5: V. Čiuprinskas, L. 
Leparskas ir P. Januška. Šios 
aukos spaudoje nebuvo skelb 
tos.

Visiems aukojusiems už au 
kas Tautos Fondo Atstovybė 
nuoširdžiai dėkojaa.

P. Januška,
T. F. Įgaliotinis.

I M. MAČIUKAS I

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.

NAUJOS KNYGOS: 
ATEIZMAS, MARKSIZ 

MAS, BIMBA.
Bai. 8 d. per Vilniaus radi 

ją apie antrojo metų ketvirčio 
valst. politinės ir mokslinės Ii 
teratūros leidyklos numatytus 
leidinius informavo jos direkt. 
T. Butkus. Taigi, pasirodys 
Marksienės biografija. Lietu 
vos istorijos antras tomas (jo 
j e, aišku, marksistiškai nušvie 
čiami įvykiai nuo 1861—1917 
m. E.), leidykla išleis ir nau 
jo ,,daktaro“ — A. Bimbos 
,,JAV darbininkų judėjimo is 
toriją”. Visa eilė vadovėlių, 
kaip knygų pasirodysią ateiz 
mo temomis — kai kurių pa 
vadinimai: „Kišeninė teologi 
ja“, „Kardinolai eina Į praga 
ra“, „Mokslinio ateizmo pa 
grindai“ ir pan. Gausėjanti Ii 
teratūra žemės ūkio klausi 
mais — nuo 1956 iki 1963 m. 
tų leidinių padidėję 3 kartus. 
Iš medicinos literatūros numa 
tyta apie šeimų nevaisingumo 
priežastis gydymo metodus, 
apie skrandžio susirgimus. Tu 
rizmo srityje paruoštas Lietu 
vos turistinis žemėlapis — ru 
sų kalba, be to, būsiąs išleistas 
keliomis kalbomis iliustr. leidi 
nelis „Lietuva — gintaro kraš 
tas“. E.

g VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ g

| SIUVĖJAS I
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS g
X Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. g 
g Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. x
X 79 ir 81 SL Zotique St. E. $
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

I
 Baltics Investment Corp. 0

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

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. H 
Už indėlius mokame 8% dividendą. § I

 SIUNTINIAI LIETUVON I 
p*r $Kaufman’s Woollens&Text?!es| 

3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.$ 
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems $

garantuotai skubiausiai ir X

urmo karnomis f

(30—40% žemiau rinkos kainų) S

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, ?

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir \ 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, g 
Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS g

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. v

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

vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai. $

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

įstaigos VI 2-1427.
Namų 366 - 9094

KVEBECO TERORISTAI 
DAR NESUSEKTI

Front de Liberation Quebe 
cois, sutrumpintai—FLQ, kraš 
tutinių nacionalistų bei separa 
tįstų, savo veiklą išvystęs kaip 
„Jean Lesage Akciją“, be jau 
suminėtų dinamito bombų pa 
dėjimo po televizijos stotim, 
geležinkelių stoty, — bombą 
medinėje dėžėje padėjo kari 
nėję rekrutų ėmimo Įstaigoje, 
kurios sargas, W. O’Neill, va 
lydamas kiemą, pakliudė dėžę 
ir sprogusios bombos buvo už 
muštas vietoje. Teroristai 
prieš tai telefonu „Canadian 
Press” pranešė — ,,Jean Lesa 
ge akcija prasidėjo“.

Kitas atsitikimas: iš prava 
žiuojančios mašinos dinamito 
užtaisas įmestas į RCMP poli 
cijos būstinę. Užtaisas pateko 
į garažą, sprogo, bet didesnių 
nuostolių nepadarė. Prieš šį te 
roristinį veiksmą spauda ir gi 
gavo pranešimą: ,,Jean Lesa 
ge akcija veikia“. . .

Kol kas kaltininkai dar ne 
susekti.

GLOBALINIS GAMYBOS 
KILIMAS

Kanados statistikos biuro ži 
niomis, Kanados gamyba 
1962 metais pakilo globališ 
kai: valstybės išlaidos pakilo 
7.2%, investacijos pakilo 4.8 
%, butų statyba 8.2%, ekspor 
tas 7.8%, mašinų pirkimas 8. 
6%, pajamos 40 mil. dol. ar 
ba 8% pakilo.

— Adenauerio įpėdiniu nuo 
rudens išrinktas Vokietijos tau 
tos ūkio min. Liudwig Erhard.

— JTO gavo skundą, kad 
Arabijos federacija nusistačiu 
si sunaikinti Izraelį, kas prieš 
tarauja JTO statutui.

SIUNTINIAI

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

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

---------------------------------- ---------------------------------------- ---------- ’

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

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUčIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS I
ME7-6727 j

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS |

117 — 6th Avenue, Lachine. ;;

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir'klimkose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specia>isras.

3537 PARK Ave, Montreal. Tei.VĮ 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. I

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. į 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieria. t
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SUDBURY, ONTARIO
APIE „PARAMĄ”

Toronto lietuvių kooperaty 
vui ,,Parama“ įsteigus savo 
skyrių mūsų kolonijoje, nors 
trumpai, apie jo tikslus, veiklą 
ir principus, norisi painformuo 
ti tautiečius.

Nario įstojamasis mokestis 
yra 25 centai. Šie pinigai išsto 
jus iš kooperatyvo negrąžina 
mi. Kiekvienas narys privalo 
įsigyti bent vieną $5.00 vertės 
Šerą, kuris lieka jo nuosavybe 
je ir išstojant gali atsiimti. Na 
riai gali turėti ne vien šėrų, 
bet ir indėlių sąskaitą. Nuošim 
tis už indėlius nustatomas 
pagal kredito kooperatyvų pa 
jėgumą ir vadovaujantis pasiū 
los - paklausos pinigų rinkoje 
dėsnius. Už depozitus moka 
ma 4%%, o už šėrus 5%. Pa 
lūkanos skaičiuojamos už kiek 
vieną metų k e t v irtį nuo ma 
žiausiosi balanso sumos ir įra 
somos du kartu per m e t u s į 
nario sąskaitą. Asmeninės pa 
skolos duodamos tik nariams 
iki $5,000.00, o jų grąžinimas 
mėnesinėmis ratomis ilgiausiai 
gali trukti iki 3 metų. Kartu 
kas mėnuo mokama 7%% me 
tinių palūkanų nuo paskolos 
balanso sumos. Asmeninės na 
rių paskolos ar visiško nedar 
bingumo atveju yra apdraus 
tos. Skolininkui mirus, kartu 
miršta ir jo skola. Draudimo 

GAL REIKIA PERSITV. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

mūjų, yra būtina sąlyga susi 
žinojimas Šalpos Centro su jo 
skyriais. Skyriai — Bendruo 
menės kam nors suteikę para 
mą, nedelsiant turi pranešti 
Centrui kam, kur ir kas pasiųs 
ta (gerybės ar g. pinigais), 
bei jų kiekis. Pranešimas ne 
reikalingas tuo atveju, kai pa

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. 

I
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 7% %.

Už paskolas ir — morgičius —
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.

Kasosvalandos:
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:
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir arti TUlŠfll JŪ8“ su.H.arylu5 į.aPdraus 
Siunčiame JJUclll tus [vairius 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. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite.gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA.

suma negali viršyti $2,000.00.
Nekilnojamo t u r to pasko 

los arba morgičiai yra tik pir 
mi ir atviri, todėl bet kuriuo 
metu šią skolą galima grąžinti. 
Už šias paskolas imama 6%% 
metinių palūkanų, kurios su 
tam tikra dalimi skolos yra mo 
karnos metų ketvirčiais. Jos 
duodamos 5 metams.

Turint mintyje, kad ,,Para 
ma“ yra grynai lietuviška eko 
nominė organizacija, telkianti 
nariais tik lietuvius, norinti per 
kelti kooperacijos įdėją atei 
nančiai lietuvių kartai sudary 
dama sąlygas, kad kiekvienas 
lietuviukas taptų k r e dito ko 
operatyvo „Parama“ taupyto 
jų - narių, kad mūsų sunkiu 
prakaitu uždirbtų p i n igų pel 
nas n e p atektų į svetimtaučių 
rankas, bet liktų mums, verta 
rimtai p a galvoti, kaip dėl as 
meniškos gerovės, taip ir tauti 
nes mūsų ambicijos, rašytis ko 
operatyvo nariais.
® „N. L.” 14 ž i n utėje apie 
Juozą Venslovaitį, per klaidą 
buvo parašyta, kad jis šventė 
50 metų sukaktuves. Turėjo 
būti: J. Venslovaitis atšventė 
savo gimimo dieną - gimtadie 
nį. Už klaidą ir bereikalingą 
„pasendinimą“ p. Venslovaitį 
atsiprašau.

J. Kručas.

rama suteikiama asmeniui ar 
asmenims vietos kolonijos ri 
bose. Nemažai paramos išsiun 
čiama ir individualiai. Tokie 
jos siuntėjai turėtų pranešti 
apie tai Š. Centrui ar bent ar 
timiausiam jo skyriui, kuris vė 
liau praneštų centrui.

Šių dienų praktika parodė.

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

Mrs. Tim Horton Toronto Maple Leaf gynybos žvaigždės žmona 
susijaudinimo metu, vyrui žaidžiant dėl Stanley taurės. Stanley 
taurė, dovanojama laiminčiai komandai, pirmą kartą buvo dova 
nota Lordo Stanley of Preston, šeštojo Kanados General - Gu 
Oernatoriaus (1888 — 1893). Jis globojo mėgėjų komandą Ri 
deau salėje ir pasiūlė sidabro taurę, kuri butų duodama kasmet 
oasižyminčiai komandai. Taurė yra labjausiai vertinama ledo ru 
tūlio pasaulyje. Globe and Mail foto.

kad kai kuriose kolonijose 
gaunamas tam tikras skaičius 
šalpos prašymų. Dalis jų pa 
naudojama, kita — gi — lie 
ka stalčiuose laukti savo toli 
mesnės eilės, nieko apie tai ne 
žinant kitose kolonijose.

Tokių prašymų likutis ture 
tų būti pasiųstas Centrui, ku 
ris juos pasiūlytų jų neturin 
tiems.

Šalpos padalinių pavadini 
mai. Dabartyje kolonijų šal 
pos vienetai save vadina taip 
kaip kam patinka: Šalpos 
Fondais, Šalpos Fondo komi 
tetais gal ir dar kitaip. Pats 
Centras save vadina taip pat 
Šalpos Fondu, taip, kad kar 
tais spaudoje sunkiau susigau 
dyti, apie kurį fondą eina kai 
ba? Todėl aiškumo, vienodu 
mo ir lietuvių kalbos grynu 
mo dėliai, turėtume naudoti 
vieną ir tą patį terminą kaip 
pav. : Toronto Šalpos Fondo 
skyrius, Hamiltono ir tt. KLB 
Šalpos Fondas turėtų prisidė 
ti žodį „Centras“ ar „Centri 
nis’’. Taip būtų aišku ir visie 
ms suprantama kaip „ant del 
no“.

Susumavus, kas čia pasaky 
ta, atrodo, kad tuo keliu eida 
mi, būtume pakankamai cent 
ralizuoti šalpos darbuotėje, ar 
bent visai arti to, ko mes visi 
seniai pageidaujame ir nori 
me turėti.

Jei prie šio visko dar prisi 
jungsime krikščioniškos ir tau 
tiškos pareigos supratimą ir 
tarpusavį bendradarbiavimą, 
tai tokio darbo vaisiai tikrai 
bus gražūs.

Čia patiektą pasiūlymą pra 
dėjus naudoti praktikoje, ma 
nau, kad jis rastų pritarimo, 
tuo labjau, kad jis jau yra iš 
bandytas. Jei kas nors turėtų 
kitokių planų, reiktų iškelti 
viešumon — mūsų spaudos 
puslapiuose.

Šiaip ar taip kalbėsime, vis 
tiek turime pripažinti, kad mū 
sų šalpos reikalai netvarkoje 
ir vieną kartą iš tos netvarkos 
turėtume išbristi. Tam laikas 
labai pribrendo.

Pabaigai, kalbant savos šal 
pos problemomis, teiktų prisi 
minti ir Kanados stambųjį" šal 
pos organą, žinomą United 
Appeal vardu. Jį rasime kiek 
viename Kanados mieste, ku 
ris veikia nepriklausomai nuo 
kitų. Didesnieji miestai pini

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. 

ginių vajų metu surenka mili 
jonines sumas aukų. Mums jis 
taip pat gerai žinomas, nes 
rinkėjai vajaus metu neaplen 
kia nė mūsų namų. Kas yra 
skaitęs jų metines apyskaitas 
spaudoje, tas bus pasteoėjęs 
ilgame išlaidų sąraše pavadini 
mą: — Jews Community — 
ir šalia jo nemažą skaitlinę, 
rodančią sumos dydį šiam pa 
vadinimui paskirtą. Juk žydų 
tautos žmonės yra tokia pat 
etninė grupė kaip ir rusai, len 
kai, vengrai ar lietuviai. Čia 
nieko prieš žydų tautą neturi 
ma, bet ti k norima pabrėžti 
tautų lygybės principą. Tad, 
jei viena tokių grupių gauna 
paramą savų tautiečių šalpai, 
tai tokią pat moralinę teisę tu 
ri ir kitos grupės, šiuo atveju, 

'• mes, lietuviai. Diskriminacijos 
čia neturėtų būti. Tuo labjau, 
kad jau per eilę metų esame 
sudėję nemažą pinigų sumą ki 
tų šalpai per United Appeal 
organą. Taip, kad ir mūsų Š. 
Fondai turėtų kreiptis į vieto 
vių United Appeal įstaigas 
prašyti paramos savųjų tautie 
čių šalpai.

Z. Pulianauskas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Maironis. JAUNOJI LIE 

TUVA. Poema. Išleido Nidos 
knygų klubas. Leidinys Nr. 43, 
1963 m. 118 pusi. Kaina 1.50 
minkštais ir 2.00 kietais virše 
liais. Adresas: Nida, 
Ladbrcke Gardens, 
W. 11, England.

1 — 2, 
London,

BALTIMykolas Vaitkus.
JOS GRAŽUOLĖ (Liepoja). 
Atsiminimai,, II tomas. Išlei 
do Nida, 1 — 2 Ladbroke Gar 
dens, London, W. 11, Eng 
land. 332 psl. Kaina 1 dol. 50 
et. minkštais ir 2 dol. kietais 
viršeliais.

Kotryna Grigaitytė. RU
DENS SAPNAI. Premijuotas 
poezijos rinkinys. Aplankas 
dail. V. Krištolaitytės. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas. 
4545 West 63 Street, Chicago 
29, Illinois, USA. 80 pusi. Ka 
ina 2 dol.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ. Premijuotas ro 
manas. Aplankas P. Jurkaus. 
Išleido lietuviškos knygos klu 
bas.
202 pusi. Kaina 2.50. Tai yra 
konkursinis romanas, kokį 
„Draugas“ skelbia kasmet.

Vytautas Volertas. UPĖ 
TEKA VINGIAIS. Roma 
nas. Aplanką piešė P. Jurkus. 
Išleido lietuviškos knygos klu 
bas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, Ill., USA.

Tai trys gražiai išleistos Lie 
tuviškos Knygos Klubo kny 
gos, praturtinusios lietuviš 
kos bibliotekos lentynas.

• „Žemė prie jūros“. Tokiu 
vardu čekų žurnalistas aprašė 
Lietuvą, daugiausia susižavė 
jęs .Lietuvos gamta, gintaru 
dailininkų darbais ir Lietuvos 
praeitimi.

MANIT0B0JE
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

. . P. Palmeriui mane savo ma 
šina i stotį a tvežusiam paša 
kęs sudiev, išriedėjau į Toron 
tą, o iš ten — CPR traukiniu 
išbildėjau per Ontario mišku o 
tu>5 i rkalnuotus laukus Carrbe 
rio link...........................................
. . Kelionė per tuos akmenuo 
tus ir kalnuotus laukus Carrbe 
nuobodi ir, galima sakyti, ne 
maloni, nes be stočių, daugiau 
nieko kito nebuvo galima ma 
tyti, kaip tik aukšti ir žemi me 
džiai, kalnai, grioviai, akmeni 
nes tarpukalnės, ežerai ir eže 
rėliai. Kai kuriose stotyse ir 
prasilenkimo vietose teko ga 
na ilgokai palaukti ateinančio 
traukinio. Mat, čia yra tik vie 
na eilė bėgių, tai traukiniai ga 
Ii prasilenkti tik stotyse ir tam 
tikslui įtaisytose prasilenkimo 
vietose. Vienoje vietoje priva 
žiavome beveik debesis šie 
kiantį milžinišką akmeninį kai 
na. Kitoje pusėje čia pat prie 
milžino kalno, kokiu 70 — 80 
metrų gylio griovys, o dar že 
miau telkšo didžiulis ežeras. 
Žodžiu sakant, — baisinga. 
Traukinys vos tik judėdamas 
prašliaužė prie kalno prisiglau 
dęs siaurute kalno papėde, ne 
mažai keleivių, o gal ir pats sa 
ve išgąsdinęs tysančia praraja.

Pasiekus Kenorą ir atsira 
dus Manitobos provincijoje, 
pamažu pradėjo vaizdas keis 
tis. Kaikur buvo matyti laukai 
ir ūkininkų trobesiai, — pasi 
darė ne taip nuobodu. O išva 
žiavus iš Winnipeg©, dar dau 
giau vaizdas pasikeitė ir pa 
įvairėjo. Buvo matomos gyvu 
lių kaimenės, paukščių būriai, 
bebaigianti nokti kviečių ir avi 
žų laukai.

Taip besidairant per vieną, 
tai per kitą vagono langą, nė 
juste nepajutau, kaip atsidū 
riau Manitobos ūkininkų mies 
telyje Carrbery.

Pasidairęs po miestelį ir vie 
noje valgykloje pasistiprinęs, 
nuėjau į man anksčiau nurody 
tą The Style Shop krautuvę, 
kurios savininkas, patyręs, ko 
aš noriu, savo mašina nugabe 
no į kaimą pas mano bičiulius 
pp. Giedraičius.

Čia mielus bičiulius radau 
darbuose paskendusius. Mat, 
pasitaikė pats javų iš laukų nu 
ėmimo sezonas. Nors čia vis 
kas nupjaunama ir nuimama 
mašinomis, bet ir prie mašinų 
darbo yra užtektinai.

Giedraičiai prieš 11 m. tetų 
rėjo tik 400 akrų žemės, laikė 
porą karvių, keletą vištų, du 
šunis, — tai ir viskas. Dabar

Kiti apie mus
Dalyvavęs L i e tuvos nepri 

klausomybės paskelbimo 45 
m. sukakties minėjime Mont 
realy Plateau Hall, lenkų gru 
pės atstovas per savo laikraš 
tį labai išgyrė lietuvius už tai, 
kad esą iš 10,000 Kanadoje 
gyvenančių minėjime dalyva 
vo 2,000. Rašo, kad tokio or 
ganizuotumo lietuviams len 
kai gali pavydėti. Pastebi, 
kad tame minėjime lietuviai re 
prezentavo savo jaunimą, ku 
ris, geresniam minėjimo pra 
vedimui, buvo įjungtas daly 
vauti aktyviai. Visi gražios iš 
vaizdos, apie 25 m. amžiaus 
jaunuoliai, buvę priėmėjų, in 
formatorių ir pokalbininkų ro 
lėse. Visi jie geriausiai kalbė 
ję mažiausiai trimis kalbomis 
ir darė įspūdį, kad yra univer 
sitetinio išsimokslinimo.

Vienintelis, kas jiems (len 
kams) atrodė nesiderino, tai 
oficialioje dalyje dekoracijos, 
kurios susidėjo iš trijų vėliavų 
ir Lietuvos valstybės herbo, 
garsiojo Vyčio (lenk. Pogon), 
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jie turi 560 akrų žemės, 45 ra 
guočius, daugybę vištų, ančių 
ir vieną šunį viršaus. Prisistatė 
reikalingų pastatų, įsigijo mo 
derniškų mašinų, apsėja didelį 
žemės plotą kviečiais ir avižo 
mis. Žemė čia yra derlinga ir 
viskas gerai auga beveik be jo 
kių trąšų. Ypač gerai aauga 
kviečiai.

Čia besisvečiuojant, teko ir 
pas kitus Manitobos ūkininkus 
apsilankyti. Visi tie, kurie ne 
tingi ir moka žeme naudotis ir 
ją tinkamai apdirbti, gali šeš 
tadienio vakarais ir į Carberry 
nuvažiuoti ir šaltu alučiu ir ki 
tais gėrimais pasivaišinti. O jų 
ten suvažiuoja iš arti ir toli de 
vynios galybės; vieni pirkti, o 
kiti pasilinksminti. Mat, Car 
berry šeštadieniais krautuvės 
atdaros iki 10 v. vakaro. Iš 
šios apylinkės lietuvių ūkinin 
kų, bene bus geriausiai prasi 
siekęs Povilas Liaukevičius. 
Be gražaus ūkio, jis turi jau ir 
trejetą namelių artimam mies 
telyje įsigijęs. Garbė jam ir pa 
vyzdys kitiem!

Šioje Manitobos apylinkėje 
laukai miškuoti, tai žiemos me 
tu atvažiuoja iš Winnipeg© ir 
kitų miestų medžiotojų brie 
džių, stirnų ir kitų miško gy 
ventojų pamedžioti. O rudenį 
atvyksta grybų mėgėjai pagry 
bauti. Man čia beviešint buvo 
atvažiavusi iš Winnipeg© vie 
no biznieriaus žmona, Janus 
kienė ir vienas dantų gydyto 
jas su savo šeima pagrybauti. 
Prisirinkę kašes grybų, kitą 
dieną išvažiavo namo dainuo 
darni. „Išvirsim grybus, nu 
graibysim taukus, duosim šei 
mynai, kuri dirba laukus“! 
Miesto svečiai yra čia reteny 
bė, tai atvykusiais džiaugėsi ir 
juos kaimiečiai mielai vaišino.

Prisisvečiavęs, p r i s i buvęs 
nuo rugpjūčio 20 iki rugsėjo 
19 d. ir prisižiūrėjęs, kaip čia 
žemdirbiai, sumurę, suprakai 
tavę mašinų sukeltose dulkėse 
dolerius ir sau pragyve’nimą 
pelnosi, išsirengiau kelionėn. 
Gregg stotelėje mane palydė 
jusiems bičiuliams už malonų 
vaišinimą padėkojęs ir po buč 
kį pridėjęs, išbildėjau į Winni 
pegą, o vėliau į savo bazę — 
Hamiltoną.

Grįžęs ir perkratęs matvtus 
bei patirtus įspūdžius priėjau 
išvados, kad ne tik miesto, bet 
ir kaimo žmogaus dalia nėra 
lengva. Skirtumas tik tas, kad 
tenai jie neturi bosų ir nežino 
darbo valandų. O visa kita 
yra tas pat.

J. Kapsas.

kuris kaž kokio ultra naujoviš 
ko dailininko buvęs suparodi 
juotas. Jie galvoja, kad valsty 
bių herbai privalo būti gerbia 
mi ir dailininkai neprivalėtų 
taip elgtis, kad tas surištas su 
tauta simbolis, netektų savo iš 
vaizdos, tuom pačiu ir reikš 
mės.

Šventa teisybė, kad kitų 
valstybių suparodijuotų herbų 
matyti neteko, o mūsų Vytį 
jau įvairiai paišydavo ir nepri 
klausomybės laikais. Kaikas 
„numaliavoja” ne žirgą, bet 
kažką panašaus į ploną ketur 
kojį slieką, tritoną ar dar kito 
kį sutvėrimą su pervertu kuo 
lu — išskerečiotą pupų baidyk 
lę — tai ant žirgo sėdintį žmo 
gy.

Kadangi mūsų protėviai se 
novėje savo žirgais atlikdavo 
didelius žygius, kartais bejoda 
mi ir nusnausdavo, tai jie bu 
vo neblogi jojikai, sėdėjo bal 
ne dailiai ir tvirtai. Dailiai pri 
valėtų atrodyti Vytis, bet ne

Nukelta į 7-tą usl.
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B ai. 28 d. įvykusiame orga 
nizacijų atstovų ir Bendr. po 
sėdy dalyvavo daugumos pir 
mininkai ar jų prisiųsti atsto 
vai. Šitame posėdy buvo kvie 
čiama dalyvauti ir mūsų vi 
suomenė. Ar dėl laiko, ar vie 
tos nepatogumų ne daug kas 
iš visuomenės tepasirodė. Po 
sėdžiui pirmininkavo B-nės 
pirm. VI. Kažemėkas. Jis pra 
šė visų organizacijų glaudes 
nio bendradarbiavimo su apy 
linkės valdyba, ragino visus 
pasisakyti dėl mūsų lietuvis 
kos veiklos Hamiltone ir siū 
lyti naujų formų mūsų paren 
gimams, kad jie būtų įdomūs 
ir pritrauktų žmonių. Ižd. P. 
Lukošius apibūdino mūsų b- 
nės piniginį stovį. Revizijos k- 
jos pirm, susirgus, nebuvo ga 
Įima gauti ir jų pranešimo.

Buvo plačiai diskutuoja 
mas Jaunimo Dienos rengimo 
Hamiltone klausimas. Negalė 
jus gauti tinkamų salių numa 
tytoms rengimo datoms, šitas 
sąskrydis atidėtas 1964 me 
tams. Birželio trėmimų minė 
j imą, rengiamą visų pabaltie 
čių kartu, šiemet organizuoja 
latviai. Jis įvyks Westdale 
College ir žada būti labai įdo 
mus. Iškilo gyvos diskusijos 
dėl datų pasiskirstymo paren 
gimams. Yra du vakarai, ku 
rie visada garantuotai duoda 
pelną, tai N. Metų sutikimas 
ir kaukių balius. Nenuostabu, 
kad visi šių datų ir nori.

Ankstyvesniame savo posė 
dy Bendr. valdyba nutarė pa 
tenkinti tautinių šokių grupės 
„Gyvataras“ prašymą parem 
ti juos pinigiškai, važiuojant į 
Čikagą tautinių šokių varžy 
Jjoms. Tam reikalui iš b-nės 
kasos* nutarta duoti 100 dol. 
Kitas patenkintas prašymas 
buvo sporto klubo ,,Kovas“, 
50 dol. Vasario 16 minėjimo 
aukų likutis, apmokėjus išlai 
das, 81,37 dol. perduotas T. 
Fondui,

Kaip matome, surinkti pini 
gai iš mūsų visuomenės ar so 
lidarumo įnašo forma, ar au 
kų lapais, jie vėl grįžta į tą 
pačią visuomenę. Juos gauna 
jūsų sūnūs, dukterys, gauna 
tie kuriems daugiausiai jų rei 
kia dirbant Lietuvos vardo 
garsinimo darbą. K. M.

ŠALPOS DARBO 
DEŠIMTMETIS

Kovo 18 d. suėjo Ipgiai 10 
metų, kai Hamiltono bendruo 
menėje buvo suorganizuotas* 
Šalpos Fondas. Užverčiant 
vieno dešimtmečin knygos la 
pą, negalima praeiti tylomis 
pro tuos žmones bei jų dar 
bus, kurie taip kruopščiai tę 
siami jau eilę metų. Ta proga 
norėtųsi padaryti bent trum 
pą apžvalgą, ,,sąžinės apys 
kaitą“ praeities darbų, kad 
„dulkės“ neapsunkintų duos 
nios liet, širdies ištiesti pagal 
bos ranką ir ateityje.

Paminėtos dienos protoko 
las Nr. 1 iš 1953 metų, tarp 
kitko sako, kad B-nės valdy 
ba pavedė J. Giedraičiui suor 
ganizuoti vietos Šalpos Fon 
dą. Jos sudėtis skelbiama to 
kia: pirm. — J. Giedraitis, 
vicepirm. A. Kšivickienė, se 
kretorius — K. Kvedaras, iž 
dininkas — B. Grinius ir pa 
rengimų organiz. — J. Kaz 
lauskienė.

Pirmojo komiteto pirmieji 
rūpesčiai buvo jieškoti kelių ir 
būdų lėšoms telkti. Pradžioje 
organizacijos sutiko skirti šal 
pos naudai 10% pelno nuo sa 
vo parengimų. Vėliau gautas 
sutikimas Fondui ruošti daikt. 
loterijos organizac. parengi 
muose ir visas gautas pelnas 
ėjo jo naudai. Pagaliau ir pats 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
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

fondas ryžosi ruošti pramog. 
parengimus - gegužines, vie 
šus šokių vakarus, vaidinimus 
bei dainos ir muzikos koncer 
tus. Ankstyvesniais laikais 
įvairios pramogos mūsuose 
buvo daugiau populiarios ir 
gausiai visuomenės lankomos, 
tad ir pajamos iš to gerokai 
stiprino šalpos kasą.

Šalia to dar buvo kreipia 
masi į parapijos kleboną kun. 
dr. Tadarauską prašant pada 
ryti vieną kitą rinkliavą bažny 
čioje ir kartu paprašyti para 
pijiečių gausesnės aukos tam 
reikalui. Toks prašymas rasda 
vo pritarimo ir paramos.

Laikas bėgo. Šelpiamųjų 
skaičius didėjo. Bet gi lėšų 
telkimo laukas nuolat šiaurė 
jo. Taip, kad pagrindiniu lė 
šų šaltiniu beliko kas metai 
daromi pinigų rinkimo vajai, 
skelbiami rudens laiku. Šalpai 
„liesiausi“ metai buvo 1959, 
kada surinkta 922 dol. ir „rie 
biausi‘1 1960 m., kada sutelk 
ta buvo — 1639 dol. Pramo 
giniai parengimao mažai pel 
giniai parengimai mažai pel 
neatsisakė.

Per dešimtmetį pinigų bu 
vo sutelkta 13,235 dol. Stam 
besnės pozicijos pasiskirstė 
taip: Kanados Šalpos Fondo 
Centrui pasiųsta — 4415 dol., 
Vak. Vokietijos ligonių sene 
lių ir invalidų šalpai 4004 d., 
Vak. Vokietijoje mokykloms 
1053 dol. ir vietos šalpai iš 
leista 2600 dol. Lyginant su 
kolonijos gyventojų skaičiumi, 
aukos pakankamai geros, jos 
suteikė paguodos ir stiprybės 
ar mažiausiai buvo tvirtu tar 
pusaviu moraliniu ryšiu, kuris 
rodė, kad atėjus sunkiai valan 
dai vargstantieji nėra pamirš 
ti savųjų.

Fondo komitetas stengiasi 
padėti ne vien tik pinigu, bet 
ir rūbu. Tam reikalui šalia pi 
nigo ruošė ir dangos rinklia 
vas. Per kalbamą laiką buvo 
paruošta ir pasiųsta 90 siunti 
nių. Jų persiuntimui išleista 
per 500 dol. Didžiausia dalis 
siuntinių teko Suvalkų krašto 
ir mažiau Vokietijos lietu 
viams. Prie paramos pinigais 
ir gerybėmis reikia priskirti ir 
darbo auka — poilsio valan 
das posėdžiuose praleistą lai 
ką, vajų metu einant iš vieno 
į kitą lietuvišką namą, surū 
šiuoti ir supakuoti surinkti rū 
'bai bei kitaip sugaištą laiką, 
jei susumuoti tas valandas, 
jos tikrai prašoktų pinigų su 
mą.

Šis gražus artimo pagalbos 
darbas atliktas lietuvių b-nės 
bendromis jėgomis. Vieniems 
ms darbu ar pinigu. Negalima 
praeiti tylomis nepaminėjus 
komiteto narių — ponių Tu 
maitienės, E. Gudinskienės ir 
A. Pilipavičienės, kurios nuo 
lat ir kruopščiai dirba prie 
siuntinių paruošimo.

Eilės metų eigoje darbams 
įvairuojant, keitėsi ir komite 
to sąstatas. Ilgiausiai jame iš 
buvo irdaug našaus darbo įdė 
jo Fondo organizatorius ir jo 
pirmininkas J. Giedraitis. 
Nors būdamas senyvo am 
žiaus ir silpnėjančios sveika 
tos, neapleido nė vieno posė 
džio ir niekad neatsisakė pats 
rinkti aukas. Pagaliau atsigu 
lęs ligos patalan, atsisveikino 
su šiuo pasauliu 1962 m., išbu 
vęs vadovybėje 8 metus.

J. Giedraičiui sunkiau susir 
gus, pirmininko pareigoms fi
nes valdybos buvo pakviestas 
J. Pleinys, kuris ir šiuo metu 
tose pareigose dirba.

Esamuoju laiku komitetą 
sudaro šie asmenys: K. Mik 
šys, V. Leparskas, L. Klevas,

Hamintono b-nė vėl rengia 
si gražiai paminėti Motinos 
dieną. Tos dienos apeigos pra 
sidės 11 vai. AV parapijos 
bažnyčioje iškilmingomis pa 
maldomis, kur tai dienai pri 
taikytą pamokslą pasakys ku 
nigas dr. J. Tadarauskas. Mi 
nėjimas įvyksta 4 vai. pp. L. 
Namuose. Paskaitą skaityti iš 
Ottawos atvažiuoja žymi Lie 
tuvos pedagogė prof. dr. A. 
Šidlauskaitė. Įdomią meninę 
programą yra paruošusios ma 
kytojos — A. Mikšienė ir J. 
Narušienė su šeštadieninės 
mokyklos vaikais. Sol. V. Ve 
rikaitis pasirodys su vaikų 
choru. Skaitlingų šeimų moti 
noms mūsų organizacijos turi 
paruošusios po voką su pinigi 
nėm dovanom. Ar galėtume 
neateiti į tokį svarbų minėji 
mą? Bet taip yra, kad vis kas 
met mažiau ir mažiau žmonių 
belanko tokius minėjimus. 
Net ir tos mūsų mamytės, ku

TRADICINĖ SKAUTŲ ŠVENTĖ
Bendromis jėgomis gražiai 

paminėta, ypač,,Širvintos“ tun 
tui įdėjus daug energijos, Šv. 
Jurgio dieną. Už skautiškų 
tradicijų išlaikymą čia Kana 
doje, po daugelio tremties me 
tų ,,Nemuno“ t-tas, pagirti 
nas, - ypač, kad nėra tuntinin 
ko. Kiek galimybės leido, tai 
atliko vilniukų v-as A. Tumai 
tis, t-ko vardu, talkininkauda 
mas programos pravedime.

Aušros Vartų par. bažny 
čioje mūsų kolonijos dvasios 
vadas prel. dr. J. Tadaraus 
kas, atlaikė iškilmingas pamal 
das, pasakė tai progai pritai 
kintą pamokslą, nepamiršda 
mas priminti jaunąjam atžaly 
nui; kokios pareigos mūsų 

’ tauta reikalauja, ypač šiuo 
skaudžiu momentu — Budėt 
tėvynės sargyboje. Po pamal 
dų, chorui sugiedojus Tautos 
Himną, visi rinkosi į parap. 
salę iškilmingai sueigai. Čia ir 
pasirodė mūsų atžalynas, pa 
pildytas pilnu autobusu iš kai 
myninio Toronto. Viena blo 
gybė — kai susirenka jauni 
mas — senimo nematyti. O 
juk bažnyčioje buvo tiek 
daug ir rodos nesunku būtų 
pašvęsti porą vai. jaunimo 
sustiprinimui.

Po iškilmingos sueigos; įsa 
kymų, bei svečių kalbų, To 
ronto atstovai supažindino su 
jų užsibrėžtu dideliu darbu — 
nuosavos stovyklavietės įren 
girnų. Apart žodžių, buvo pa 
tiekta inžinierių braižiniai pa 
štatams. Tas, gal netiek buvo 
įdomu gausiam būriui vilkiu 
kų - paukštyčių, bet turėjo bū 
ti įdomautas! kaip tik tėvelių. 
Deja, buvo vos keletas. Čia ir 
yra mūsų neišbrendama blo 
gybė. Kaip Hamiltono ,,L. 
N.“ kolektyvas jau yra surin 
kęs gerokai per 100,000 dol., 
o čia jaunimo tvirtovei reikia 
20,000 dol. Ar nereikėtų mū 
sų mieliems tėveliams ir kiek 
vienam blaiviam lietuviui rim 
čiau į tai pažiūrėti ir savo turi 
mą auką nukreipti ten, kur vi 
su 100% bus naudinga jau da 
bar.

Hamiltono skautams remti 
dr-jos v-ba, moraliai ir mate 
rialiai remdama skautiškąją 
šeimą, nori išreikšti gilią pade 
ką mūsų dvasios vadui prel. 
dr. J. Tadarauskui, už nuola

A. Pilipavičienė, Kėžinaitytė 
Tumaitienė, E. Gudinskienė, 
ir Z. Pulianauskas, aukščiau 
minėto J. Pleinio vadovybėje.

Baigiant šią apžvalgą, ma 
nytina, kad Hamiltono lietu 
vių visuomenė, prisidėjus ir už 
jo ribų gyv. tautiečiams, nuo 
{širdžiai rems artimo šalpos 
darbą ir ateityje lygiai taip 
pat kaip ji rėmė praeitą de 
šimtmetį.

Dešimtmečio paminėjimui 
rudeniop manoma suruošti 
banketas. P. Z-as.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

rių garbei šitie minėjimai ren 
giami, kurios yra specialiai 
kviečiamos ir jom dovanos 
ruošiamos, nesiteikia į tokį 
minėjimą ateiti. Ar atėjimas 
reikštų pašalpos j ieškojimą? 
Ne, čia duodamos pagerbimo 
dovanos. Mes visi lenkiame 
galvas motinai skaitlingos lie 
tuviškos šeimos.

Bendr. v-bos posėdžio nu 
tarimu šiemet dovanas gaus 
tik tos motinos, kurios pačios 
minėjime dalyvaus. Dovanų į 
namus niekas nebeveš. Susida 
rius pinigų likučiui iš neatsiim 
tų vokų, bus sudarytas siunti 
nys tremtinei motinai Sibire. 
Ji ten neturi kur nueiti, nes 
niekas jai tokių iškilmingų mi 
nėjimų nerengia.

Jei paskutiniu laiku mūsų 
apylinkėje yra atsiradę naujų 
neįregistruotų skaitlingų šei 
mų (5 vaikai ir daugiau), pra 
neškite K. Mileriui, telef. LI 
5-4058.

tinę paramą. Buvusiai „Širvin 
tos“ t-to t-kei R. Bagdonie 
nei už ilgą ir vaisingą t-to va 
dovavimą. A. Tumaičiui, ku 
ris su skautišku patyrimu, atei 
na į pagalbą kritišku momen 
tu. Rėmėjų v-ba dėkoja vi 
siems, kas tik padeda atlikti 
visų mūsų pareigą, nors* ir ne 
būdami organizuoti, vadovau 
kimės visiems tinkamu šūkiu 
,.Budėk“ ir Dievas mums pa 
dės.

Gegužės 13 d., 7 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėje yra 
kviečiamas visų lietuvių svar 
bus susirinkimas. Čia bus ap 
tarta vasaros stovykla ir sto 
vyklavietės reikalai. Atvyks 
iš Toronto su plačia informa 
cija, apie jų užsibrėžtą, ne tik 
sau bet ir tolimai ateičiai tiks 
lą — nuosavą stovyklavietę. 
Laukiame galimai daugiau, 
ypač tėvelių šių svarbių reika 
lų svarstymui. V. P.

KITI APIE MUS
Atkelta iš 6 psl. 

kaip'šuo ant tvoros pasodin 
tas.

Tik tas dailininkas nupaišys 
gražų Vytį, kuris kreipsis pas 
tokį asmenį, kuris savo gyveni 
me ant žirgų balne yra sūdė 
vėjęs ne vienas, bet kelioliką 
kelnių, iš kurio gaus nuošir 
džiausiu paaiškinimų, kaip pri 
valo atrodyti žirgas ir ant jo 
su iškeltu kardu, sėdintysis — 
Vytis.

K. M. J. Šarūnas.

NL red. turi pastebėti, kad 
Vyčio klausimas kol kas yra 
atviras, todėl tuo klausimu ir 
pasisakoma, ne tiktai mūsų pa 
čių, bet ir lenkų, nors, pagal 
tvarką, jie turėtų jį priimti to 
kį, kokį jo savininkai vaizduo 
ja, kaip kad mes turime priim 
ti Lenkų Erelį.

Atrodo, kad perlengvai p. 
Šarūnas vertina dailininkus, o 
juk ne kas kitas, bet dailinin 
kai nupiešia valstybinius 
herbus. Norėdami nustatyti sa 
vąjį, pasižiūrėkime į kitus her 
bus. Imkime kad ir aro formos 
herbus. Arą turėjo carinė Rusi 
ja; arą turėjo Vokietija; arą 
turi ir Lenkija. Ar tie arai vie 
noki? Ar tie arai gyvų arų ko 
pija? — Nieko panašaus. Visi 
jie stilizuoti. Rusijos aras bu 
vo dviem galvom, o Vokieti 
jos ir Lenkijos arai vienas į ki 
tą visiškai nepanašūs. Ir ma 
žai panašus į gamtoj e esan 
čius arus. Ir Vokietijos ir Len 
kijos arai stilizuoti, ne gyveni 
miški, o dailininkų fantazijos 
sukurti.

Taip yra su Vyčiu. Dėl jo 
galima dar ir ta pasakyti, kad 
Lietuvos piniguose Vytis bu 
vo stilizuotas, ne natūralus ark 
lys ir ne natūralus žmogus. 
Jeigu p. Šarūnas kalba apie 
gražų Vytį, tai dailininkai ir 
padaro jį dailesnį, pastilizavę. 
Natūralus arklys herbui netin 
ka, nes herbui toks yra neeste 
tiškas, pervulgarus. Herbas 
yra simbolis, o simbolis su na 
tūralumu nesiderina.

Pasvarstykime Vyčio klausi 
mą, bet nebūkime Chruščiovu, 
kuris dailininkus „mokina me 
no“, būtinai pagal bolševikinį 
trafaretą. Bet koks trafaretas 
jau savaime ne menas. Ir mū 
sų — natūralus arklys ir natū 
r a lūs žmogus, — tai ne her 
bas. Herbas yra simbolis, o 
simbolis gali būti tiktai menis 
kai įpavidalintas ženklas.

OKUPANTUI NEPATIN 
KA, KAD PRIMENAMA 

OKUPACIJA
Lietuvos okupantui nepa 

tinka ir tas, kad jam primena 
ma, jog Rusija sauvaliauja su 
Lietuvos etnogfafinėmis sriti 
mis, „perleidžiant“ jas ’,bro 
liškai Gudijai. Ši gi viešai 
Kremliuje buvo pažadėjusi 
dalį tų užgrobtų sričių grąžin 
ti, bet „vyresnysis brolis“ ne 
leido gudams atsisakyti Lietu, 
vos sričių aneksijos. Dabar 
okupacijos tarnai mauroja, 
kad lietuviai priekaištauja 
okupaciją. Atsisakykite oku 
pacijos, jus pagerbsime už tei 
singumą ir nepriekaištausime.

J. ŽIUGŽDA VERTINO 
V. PAŠUTO

Vasario 21 d. Vilniaus uni 
versiteto istorijos - filosofijos 
fakulteto mokslinei tarybai 
suteikiant daktaro laipsnį J. 
Žiugždai, oficialiu oponentu 
buvo sovietų mokslininkas V. 
Pašuto, k u r is pastebėjo, kad 
Žiugžda esą vienas iš veikliau 
šių „tarybinio lietuvių istorijos 
mokslo“ o r g anizatorių, o jo 
mokslinės veiklos viršūnė, tai 
trijų tomų „Lietuvos TSR is 
torija“. Žiugžda marksistiškai 
nuspalvino Lietuvos istoriją. 
Už tokius „nuopelnus“ komu 
nizmo labui Žiugždai padary 
ta ir išimtis — jam daktaro 
laipsnis suteiktas be disertaci 
jos gynimo ir be universiteti 
nio dipjomo.

Žiugždai sukakus 70 m. am 
žiaus, apie jį per Vilniaus ra 
diją kalbėjo istorijos mokslų 
kand. J. Jurginis, priminęs 
Žiugždai būdingą veiklos bruo 
žą — kelti tariamai seną lietu 
vių - rusų tautų draugystę. 
Nuo 1946 m. išrinktas akade 
miku, Žiugžda p a t s ar grei 
čiau aukštesniųjų sluogsnių pa 
vedimu vis „taisė“ senųjų lietu 
vių istorikų „kaidaa“a

Iškirpti.
ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARIJOS GARBEI 

LIETUVIŲ PAMINKLINEI KOPLYČIAI 
WASHINGTON, D. C.

Pritardamas pasiryžimui įamžinti Šv. Marijos apsireiški
mo Šiluvoje atminimą ir Lietuvių vardą Nekaltai Pradė
tos Šv. Marijos Šventovėje, Washington, siunčiu savo au

ką $.......kaip Lietuvių pagarbos Šv. Marijai ir
vieningumo ženklą.

Rašyti: Committee for The Chapel of 
Our Lady of Šiluva.
6727, S. California Avenue, Chicago 29, Ill.

Aukotojo Varda© ir Pavardė..........................................................
Adresas: gatvė..........................................................

City .............................. Zone .......................... State....................

LIETUVA IR LAISVĖS 
PAVILIJONAS 

PASAULINĖJ PARODOJ
Balandžio 22 įvykęs lietuvių 

dalyvavimui pasaulinėj paro 
doje organizuoti komiteto po 
sėdis su entuziazmu sutiko sa 
vo pirmininko Stuko praneši 
mą apie besirealizuojantį su 
manymą pasaulinėj parodoj 
suorganizuoti Laisvės Pavilijo 
ną, kuriame palankiomis sąly 
gomis galėtų pasirodyti sovie 
tų pavergtosios tautos. Kad 
Laisvės Pavilijono tvarkyto 
jams paprašius eksponatų, lie 
tuviai nepasirodytų tuščiomis 
rankomis, Komitetas ypatin 
gai prašė eksponatų komisijos 
vadovą kun. L. Jankų, kad ne 
delsdamas pradėtų telkti eks 
ponatus. Į atsišaukimą spaudo 
je jau yra keletas palankių at 
siliepimų. Laukiama daugiau.

Antra gera komitetui ir vi 
suomenei naujiena buvo Ame 
rikos Lietuvių Tarybos įėji 
mas į komitetą ir pasižadėji 
mas konkrečiai paremti komi 
teto darbą. Stambią piniginę 
paramą komitetui pažade 
jęs ir Chicagos pramoninin 
kas, žinomas katalikų veikėjas 
inž. A. Rudis. Už tai jis įrikiuo 
tas į Lietuvių dalyvavimo Pa 
saulinėje Parodoje Garbės rė 
mėjų eilę, kuri tikimasi netru 
kus išaugs labai ilga. Nors tuo 
tarpu komiteto iždas apytuš 
tis, bet finansų naštą prisd 
ėmęs New Jersy Lietuvių fi
nes apygardos pirm. inž. V. 
Dilis pažadėjo artimoj ateity 
lėšų mobilizavimo mašiną pa 
leisti pilnu tempu.

Lietuvių ir bendrai pabaltie 
Čių sportininkų pasirodymais 
parodos metu apsiėmė rūpintis 
žinomas New Yorko sporto or 
ganizatorius A. Vakselis.

Parodos metu įvykstan 
čioms „Lietuvių Dienoms“ at 
žymėti numatytas „Lietuvių 
Dienų Ženklelis“. Jo projektu

TARĖSI DĖL EKONOMI 
NIO PABALTIJO 

BENDRADARBIAVIMO
Kovo 26—27 dd. Vilni’de 

posėdžiavo Sovietų S-gos Va 
karų ekonominio liaudies ūkio 
tarybų darbo koordinavimo ir 
planavimo taryba. Šalia pa 
vergtos Lietuvos partinių, vai 
džios atstovų su A. Sniečkumi 
priešaky, dalyvavo ir Latvijos, 
Estijos, bei visa eilė iš Mask 
vos atvykusių pareigūnų. Ry 
šium su tuo, kad Lietuvos liau 
dies ūkio tarybai pavesta va 
dovauti Kaliningrado (fa. Ka 
raliaučiaus) srities įmonėms, 
buvo nutarta patvirtinti koar 
dinavimo ir planavimo tary 
bos nariais du tos srities parei 
gūnus. Posėdyje svarstyti klau 
simai: Vakarų ekonominio ra 
jono kuro bei energetikos ba 
lansas, energetikos ūkio vysty 
mo kryptis iki 1970 m., taros 
gamybos' vystymo ir paskirsty 
mo perspektyvos, dar tartasi 
dėl bendr adarbiavimo ruo 
šiant specialistus su aukštuoju 
mokslu Vakarų rajone 1963— 
1965 m. Svarstyti ir liaudies 
ūkio vystymo planai net iki 
1980 m. E.

GAMINIAI Į BUDAPEŠTO 
MŪGĘ

Pavasarį Budapešte rengia 
moję tarptautinėje mugėje eks 
ponatų tarpe bus Šiauliuose pa 
gaminti dviračiai, Kaune gami 
narnos ištekinimo staklės, dul 
kių siurbliai „Venta“, gintaro 
dirbiniai. Damaske, Sirijoje, 
vykstančioje mugėje bus Lie 
tuvos pramonės gaminiai — 
magnetofonai, magneto la 
„Vaiva“ ir kt. E.

• Amerikos JV-bių mokyklų 
skaitymo knygosna į t r aukta 
Biliūno novelė „Brisiaus ga 
las“ su prasmingo turinio ap 
tarimu ir uždaviniu iš novelės 
turinio mokiniams.

ANTANO SLAUTO AR 
SLANTO ĮPĖDINIŲ 

DĖMESIUI.
Prieš kurį laiką miręs Anta 

nas Slauta, Amerikoje žino 
mas dar kaip Anthony Slanta, 
paliko stamboką turtą.

Tarpe jo įpėdinių minimi 
b r o 1 iai Juozas, Kajetonas ir 
Pranas Slautai, kurie prieš ka 
rą gyveno Lietuvoje. Taipgi 
minima ir sesuo ar pusseserė 
Marcelė Čiurlionienė (Charlo 
nis) ir teta Marcelė Kukienė. 
Amerikoje žinoma kaip Mar 
cella Cook, kuri gyveno West 
Virginia ir mirė 1950 m. Ve 
lionies motina Marijona Slau 
tienė, dabar jau mirusi, prieš 
karą ir Lietuvos okupaciją gy 
veno Liškiavos miestelyje, Aly 
taus apskr.

Įpėdiniai, arba apie juos ži 
nantieji, malonėkite atsiliepti:

Kazimiero Jurevičiaus 
įpėdinių dėmesiui.

1961 m. rugpjūčio mėn. mi 
rė Kazimieras Jurevičius, kilęs 
iš Truskavos parapijos, Kėdai 
nių apskr., kuris savo paliki 
mą užrašė Lietuvoje gyvenan 
tiems brolių ir seserų vai 
kams: Petrui, Juozui, Vincui, 
Solomonui, Simonui, Nikode 
mui Jurevičiams, Onai Jurevi 
čiūtei - Railienei, Petrusei, EI 
žiutei, Vincei ir Barborai J.u 
revičiūtėms.

Įpėdiniai arba žinantieji jų 
adresus prašomi tuojau atsi 
liepti:
Consulate General of Lithua 

nia. 41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

rūpinasi E. Kulber. Komitetas 
nutarė prašyti lietuvius daili 
ninkus pasiūlyti jam tokio žen 
klelio projektų. Komiteto pri 
imto projekto autorius atlygi 
namas pagal susitarimą.

J. S. v.
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Montrealio Lietuvių Akademinio Sambūrio

Literatūros, muzikos, dainos ir šokių vakaras
ĮVYKSTA GEGUŽĖS MĖN. 11 D. 7.30 VALANDĄ VAKARE AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

Programoje dalyvauja: GROS PUIKUS 5-KIŲ ASMENŲ ORKESTRAS.
BALYS RUKŠA, svečias iš Toronto. K. BARTEŠKA.
Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ. E. TEKUTIS ir Turtinga loterija, gėrimai ir užkandžiai.

H. NAGYS, A. PUSARAUSKAS. Pelnas skiriamas V. KRĖVĖS literatūrinei premijai.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į ŠĮ NEPAPRASTĄ VAKARĄ KULTŪRINGAI IR JAUKIOJE ŽVAKIŲ ŠVIESOJE, MALONIAI PRALEISTI KELIAS VALANDAS.

MOKT^REAL
ATEIKIME J MOTINOS 

DIENOS MINĖJIMĄ
Ateikime patys ir atsiveski 

me savo vaikus, nors jie jau 
būtų ir susituokę. Nes motiną 
reikia gerbti. Reikia mokėti ją 
vertinti, mylėti ir gerbti.

Jeigu vaikai laimingi, jeigu 
šeima laiminga, tai už tai rei 
kia būti dėkingiems motinai. 
Sąmoningi vaikai išauginami 
tokiose šeimose, kurios turi są 
moningas motinas.

Ir motinos turi ateiti į Moti 
nos dienos minėjimą, nes tą 
dieną jos pastiprina savo dva 
šią, pasisemia jėgų tolimes 
nėms dienoms ir metams.

Šiemet Motinos dienos mi 
nėjimas ruošiamas Aukštesnių 
jų lietuviškųjų kursų, gegužės 
12 dieną, sekmadienį Aušros 
Vartų salėje. Pirma, 11 vai. 
bus pamaldos, o po to tuo 
jau A V salėje minėjimas 12v.

Paskaitą apie Motiną skai 
tys gražaus žodžio ir gilios 
minties paskaitininkas, kurį vi 
si mėgstame, Dr. H. Nagys.

Meninę, įdomią, dalį atliks 
Kursų klausytojai.

Ta pačia proga bus užbaig 
ti ir kursai, kurie šiemet lai 
dos neturi, nes jie pratęsiami 
į trečiuosius metus.

Kodėl taip padaryta?—To 
dėl, kad, viena, vaikai, kurie 
čia gimę, sunkiau išmoksta tė 
vų kalbos; šeštadieninės mo 
kyklos, dirbdamos normalų 
šeštadienio laiką, sunkiau mo 
kinius paruošia; iš šeštadieni 
nių mokyklų jie išeina perjau 
ni todėl ir kursuose jiems ma 
žiau sekasi išeiti kursas, ypač 
lietuvių kalbos; be to, mokyk 
lų komisija, taupydama pini 
gus, trumpina mokslo laiką, 
kurio ir taip jau trūksta, — to 
dėl Aukštesnieji kursai pratę 
siami į trečiuosius metus.

Taigi, sekmadienį, gegužės 
12 dieną, turėsime dvigubą iš 
kilmę, į kurią visus ir kviečia 
me nuoširdžiai atsilankyti. 
Sekmadienį paskirkime lietu 
vei motinai ir jos auklėjamai 
šeimai.

Garbė Motinai, kuri išlaiko 
kultūringą šeimą, kuri palaiko 
lietuvybę, kuri aukojasi savo 
tautos naudai ir garbei!

• Pp. Tauterų šeimoje viešė 
jo duktė Marija su vyru.

Dr. J. S E MODAS 
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ . - „ . . .. . 2-4; 7-9 p. m.Ketvirtadienį
antradienį ir I „ ,

, .. . 2—4 p. m.penktadienį I
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

bendrovės valdyba penktadie 
nį, gegužės 3 d., nutarė NL 
Bendrovės metinio susirinki 
mo datą, pageidaujant šeri 
ninkams, nukelti į birželio 1 
d. Išsiuntinėjami individualūs 
pakvietimai. Ryšium su tuo, 
prašoma šėrininkų, kurie pa 
keitė butus, atsiųsti naujus sa 
vo adresus.

Valdyba išklausė V. Žižio 
pranešimo apie kelionę į New 
Yorką bei procedūrą perkant 
intertipą ir pareiškė padėką 
pranešėjui, K. Otto ir newjor 
kiečiams, dėjusiems pastangų 
intertipą gauti — J. Audėnui 
ir H. Blazui.

LENKAI PAMINĖJO
GEGUŽĖS 3 ŠVENTĘ

Kasmet lenkai mini gegu 
žės 3 šventę. Šiemet gegužės 
5 d. Plateau salėje ji taip pat 
paminėta, pirmininkaujant dr. 
J. Jurczynskiui. Iškilmėje da 
lyvavo ir kalbą pasakė Fede 
ralinio parlamento pirminin 
kas (speaker) G. A. McNaug 
hton. Būdinga, kad jis, minė 
damas Kanadoje pasižymėju 
sius lenkus, pasakė, jog Kana 
da vertina atskiras tautas ir jų 
kultūros savybes ir Kanadą 
kuria ,,mozaikos principu“, 
ne taip, kaip JAV, kuri viską 
sumala ir suvirškina. Sveikini 
mus pareiškė latviai, estai, o 
lietuvius atstovavo KLB Mon 
trealio seimelio narys santy 
kiams su kitomis tautomis, L. 
Stankevičius.

DR. H. NAGYS 
PERSIKĖLĖ

į naują butą. Jo adresas dabar 
yra: 700 B. Champagneur 
Avenue, Montreal, telefonas 
liko tas pat: 277-7868, arba 
CR 7-7868.

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

NOTARAS
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

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.
Strife 1007

1155 Dorchester Blvd., W., 
Tel.: 866-7872

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje vyksta 7.30 W.; 
sekmadieniais po sumos.

Tuokiasi Juozas Kurilavi 
čus su Marija Alma Kozyte; 
Joseph Mackevic su Janina 
Jugickaitė.

Kunigai nori aplankyti lie 
tuvius, gyvenančius nepertoli 
mose Montrealio apylinkėse. 
Kai kada tenka girdėti nusi 
skundimų, kad yra žmonių, 
kurie per visą eilę mėnesių ar 
net metų nėra matę lietuvio 
kunigo. Būsime labai dėkin 
gi, jei būsime painformuoti 
apie tokius tautiečius ir jų ad 
resus.

Motinos Dienos minėjimas 
sekmadienį, gegužės 12 die 
na, tuoj po 11 vai. mišių, pa 
rapijos salėje.

Literatūros vakaras šešta 
dieni, gegužės 11 dieną, 7.30 
vai. vakare.

Joninių gegužinė rengiama 
A. V. parapijos, bus birželio 
mėn. 30 dieną Palangoje.

Aukojo: $3: P. Gaputis; $ 
5: G. Gedvilienė; $8: J. Šei 
dys; $1Ų: V. Andrejauskas, 
L. Bulotienė, A. Černis, V. 
Draskinis, A. Kinderis, E. 
Motečienė, A. Paškevičienė, 
V. Skaisgiris; $15: J. Bulota, 
V. Janušauskas; $20: J. Ado 
maitis, K. Andruškevičius, J. 
Gražys, G. ir A. Knystautai; 
$30: K. Otto; $100: Iz. Ma 
liška.

„Lito“ telefonas naujoms 
patalpoms įvesta atskira lini 
je. Skambinti: 766-5827.

Sekmadienio rinkliava su 
darė 182.50.

LENKTYNĖS 
DVIRATININKŲ

Montrealio meras, J. Dra 
peau, gegužės 18 d., 1 vai. po 
pietų atidarys dviratininkų le 
nktynes, kurios bus pradėtos 
iš Devonshire School parking 
vietos (Clark St., virš Pine 
Avė.). Informacijos interesu© 
tiems duodamos telefonu: VI 
2-1540.

® P. Jonkevičius, apie dvejus 
metus praleidęs Kalifornijoje 
pas savo artimuosius, sugrįžo 
i Montrealį. P. Jonkevičius da 
bar yra pensininkas.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų
nurodymą.

D. Baltrukonis 
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

L G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. Už asmenines paskolas imama 

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai. ; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Margučių vakarienė buvo 
sėkminga. Buvo daug margu 
šių. Premijų komisiją sudarė 
M. Kleizienė, D. Tuvelytė, J. 
Skučas ir J. Laimikis, kurie I 
premiją pripažino R. Kaipo 
kaitei ir p. Milerienei.

Motinos dienos minėjimas 
sekmadienį, gegužės 12 d. 11 
vai. pamaldos, o po to minėji 
mas. Programą išpildys Dr. 
V. Kudirkos vardo šeštadieni 
nė mokykla.

Aukavo: P. Kalpokas, G. 
Filerienė, V. Giriūnas, P. Ger 
bardas, G. Blanchette po 50 
dol., J. Macelis ir V. Pearson 
po 30 dol., G. Korcember ir 
V. Pileckas po 24, A. Saka 
las, P. Piečaitis, J. Antanavi 
Čius, A. Jonušą po 20, J. Kri 
kščiokaitis 15, E. Lipke, Z. 
Valinskas, Z. Valinskas jr., 
M. Stasiškis ir J. Macikas po 
14, A. Aleksa, I. Viškelis, M. 
Maksvytienė, E. Lenkaitis ir 
V. Bobelis po 10 dol.
• Šv. Onos dr-jos susirinki 
mas paskutinis prieš vasaros 
atostogas įvyks šį sekmadie 
nį tuojau po sumos Šv. Kaži 
miero svetainėje.
® Ledas šv. Lauryno upėje 
tiktai dabar ištirpo. Žiema bu 
vo tokia pastovi ir taip šalo, 
kad nukentėjo sodai, ypač nu 
kentėjo švelnesnio klimato rei 
kalingi krūmai — rožės ypač. 
S Gražus oras, dabar sugrįžęs 
į Montrealį, daugelį vylioja į 
gamtą, ypač turinčius savo va 
sarnamius, vasarvietes.

DR. V. KUDIRKOS 
MOKYKLOS 

mokiniai, kurie šoka ir vaidi 
na Motinos Dienos minėjime, 
renkasi šį šeštadienį, gegužės 
11 d., 10 vai. ryto šv. Kaži 
miero parapijos salėje repeti 
cijai, kuri užtruks iki 12 vai. 
Gerb. tėvų prašome atkreipti 
dėmesį ir savo vaikučius repe 
ticijon atvežti.

Sekmad., geg. 12 d., visi 
mokiniai renkasi 10 vai. 40 m. 
punktualiai salėje. Pamaldose 
dalyvausime organizuotai.

Dėmesio! Visi 6 skyr. mo 
kiniai, kurie šiemet baigė šeš 
tadieninę mokyklą, nuotrau 
kas gali užsisakyti visą grupę 
pas p. Gečienę, tel. 727-6141, 
o kurie fotografavosi pavie 
niui, pas p. Laurinaitį, telef. 
321- 7463 po 6 vai. vakaro.

Vedėja.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

Šalia Prisikėlimo parapijos stovyklos (Tėvų Pranciškonų), 

PARDUODAMI SKLYPAI VASARNAMIAMS statyti.
Sklypai gražiame smėlėtame miške ir arti Georgian Bay: 

Šiuos sklypus norima pirmoje eilėje parduoti lietuviams. 
Tie sklypai iki šiol nebuvo paskelbti. Yra jau pasiūlymų iš 
svetimtaučių. Kiti sklypai jau parduoti, bet dar yra gražus 

pasirinkimas. Todėl suinteresuoti nedelskite kreiptis:
Mr. B. Buntinas, tel. R. O. 9-0688 ; 21 Evelyn Cress., 

Toronto 9, Ont., arba LE 4-4993 Toronto
arba New Wasaga Beach.

SLA 236 KP.
SUSIRINKIMAS, 

paskutinis prieš vasaros atos 
togas, šaukiamas gegužės m. 
12 d. Lietuvių Namuose.

Darbotvarkėj bus aptarta 
paskutinieji pasiruošimai JA 
V ir Kanados lietuvių pasima 
tymui Niagara Falls, Ont. ir 
pasiskirstyta darbo talka.

Susirinkusieji bus pavaišin 
ti. Pradžia 1 vai. pp. ap.

LIET. AKADEMIKŲ 
s-gos, kurios tikslas puoselėti 
akademines vertybes, palaiky 
ti ryšį liet. akad. tarpe ir pa 
gelbėti ilet. studentams įvy 
ko sekmadienį......................

LIETUVIŲ EVANG.
MOTERŲ DRAUGIJA 

ruošia 1963 m. gegužės m. 
12 d. Šv. Jono Krikš. parapi 
jos salėje, 941 Dundas Street 
W., savo tradicinį metinį pa 
rengimą.

Bus suvaidintas dviejų vei 
ksmų gyvenimo vaizdas „Ji 
sugrįžo“. Režisuoja visiems ži 
nomas, talentingas p. J. Jagė 
la.

Po vaidinimo bus kava su 
pyragaičiais, laimės šaltinis ir 
kiti įvairumai.

Visas pelnas skiriamas šal 
pai, todėl rengėjos malonia© 
kviečia kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti ir prisidėti prie šio kil 
naus darbo.

Įėjimas: laisva auka. Pra 
džia 4 vai. po pietų.

Valdyba.

PRALEIDIMAS
Rašant apie pp. Vaupšų šei 

myninę šventę, praleista dalis 
sakinio, būtent: kur pasakyta 
„dalyvavo Petro Vaupšo bro 
liai, Antanas ir Julius“, pra 
leista: sesuo p. Intienė ir mo 
tina visuomenininke p. Eleo 
norą Vaupšienė, skaitlingi arti 
mieji ir tt.

IŠNUOMOJAMAS
2-jų kambarių butas,

tinkamas gyventi viengungiui
— vyrui ar moteriai.
Vietovė: Rosemount, 

prie Iberville.
Skambinti: LA 4-3441.

X^X^X^X^X^-X^X^X^X^X^X^X^

SKUBIAI NORIU ĮSIGYTI 
tautinį lietuvaitei - mergaitei

RŪBĄ.
Siūlyti po 6 vai. vakare

DO 6-5191

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.

PRANCIŠKONŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Š. Amerikos Pabaltiečių 
krepšinio, tinklinio ir stalo te 
niso pirmenybės įvyks šį sa 
vaitgalį Toronte. Visos krep 
šinio (vyrų ir jaunių) rungty 
nės vyks į St. Michaels salėje 
(Bathurst & St. Clair). Vyrų 
pagrindinį penketuką sudaryti 
yra paprašyta.

Aušra, šeštadienį vyrai 
žais: 11.30 vai. su latviais ir 
2.30 v. p. p. su estais. Vyrų 
finalai bus sekmadienį 1 :30 v.

Pabaltiečių pirmenybių pro 
ga P. P. S. K. Aušra šį šešta 
dienį, 8 v. v. Prisikėlimo salė 
je rengia didžiulį Pavasario 
Balių - Susipažinimo šokius.

Par. Dešimtmečio paminėji 
mo koncertas — gegužės 26 
d. pp. Pasirodys parapijos su 
augusių ir vaikučių chorai su 
solistais. Po koncerto — vai 
šės. Rytą — iškilmingos pade 
kos mišios. Pamokslą sakys 
„Aidų“ red. dr. T. Leonardas 
Andriekus, O. F. M.

Vajaus rinkliavoje per visą 
balandžio mėn. bažnyčioje su 
aukota $3,573.86.

Jaunimo sekmad. pasilinks 
minimai iki po vasaros atosto 
gų nutraukimai. Ateinantį šeš 
tcidienį par. salėje — Aušros 
rengiami šokiai.

I Dr.P.MORKIS Š 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

§ Vakarais ir šeštadieniais X 
& pagal susitarimą. £
§ (1082 Bloor W., Toronto) &
§ (į rytus nuo Dufferin Str.)§

Raštinė: LE 4-4451. §
A—JTZXX ..... -HKĮ~T—XX--------- f

DAILININKĖS ANASTA 
ZIJOS TAMOŠAITIENĖS

kūrybos darbų paroda uždary 
ta penktadienį, geg. 3 d. va 
kare. Daug dailininkės darbų 
išpirkta. Montrealio universi 
tetas taip pat įsigijo vieną jos 
tapybos darbą. Dailininkė vie 
na paveikslą padovanojo „Ne 
priklausomai Lietuvai”, už ką 
redakcija nuoširdžiai dėkoja.

Dail. A. Tamošaitienės dar 
bų parodą aplankė daugelis 
ne tiktai lietuvių, bet ir kita 
taučių, ypač daug prancūzų 
ir ypač daug universiteto pro 
fesorių ir studentų.

® Namus įsigijo P. Kizerskis 
ir P. Pocauskas ir persikėlę į 
juos gyventi. Sėkmės savo na 
muose.

PARDUODAMAS
žemės sklypas Chateauguy 

. North 410X410 pėdų.
35 pėdos prie vandens. 

Teirautis telef. 766-1005.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresais: 6988—16 Are, 
Rosemount.
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