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Montrealio . Šeštadieninės 
Mokyklos užbaigė mokslo me 
tus. Nuotraukoje baigusieji 
mokiniai su mokytojais: iš kai 
rėš dešinėn pirmoje eilėje sto 
vi: mok. E. Navikėnienė, Sės. 
M. Celina (naujoji A. V. mo 
kyklos vedėja). D. Lukauskai 
tė, J. Žukauskaitė. Sėdi: inž. 
P. Povilaitis (Kult, fondo įga 
liotinis), Dr. H. Nagys (KLB

Vakarų vienybė sutarta
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MASINU FONDO VAJUS
Sutartas atominis apsigink
lavimas visai gerai

MF Prasideda komderybos 
Sunkiai serga Popiežius

Atlanto valstybių sąjungos 
ministerių suvažiavimas, pra 
ėjusią savaitę vykęs Kanados 
sostinėje, Ottawoje, nepapras 
tai reikšmingas politinis įvy 
kis, nes jis įrodė, kad

VAKARŲ VALSTYBĖS 
GALI SUSITARTI, JEIGU

YRA SVARBUS 
REIKALAS

Nežiūrint to, kad visai neto 
limoje praeityje buvo pasireiš 
kę žymūs nesutarimai, ypač 
Prancūzijai nesutinkant sklan 
džiau įtilpti į NATO (Atlanto 
sąjungos) rėmus, Ottawoje vi 
si tie nesutarimai išsklaidyti 
be sunkumų, ir susitarimas 
tiek toli pažengė, kad

VAKARŲ VALSTYBĖS
SUTARIA NE TIKTAI 

VIENINGAI GINTIS, BET 
IR EKONOMIŠKAI 

BENDRADARBIAUTI
Todėl Ottawos susitarimas 

ne tiktai skaidrina dabartį, bet 
ir atidengia perspektyvas į at 
eitį.

Rusk JAV vardu iškėlė pa 
vojus, kurie Vakarams gresia 
iš sovietų pusės, nes sovietija 
tebelieka agresyvi.

Pearson Kanados vardu iš 
kėlė ir ekonominio bendradar 
biavimo svarbumą greta politi 
nio.

Prancūzijos atstovo, užs. r. 
min. Couve de Murville įside 
rinimas į bendrąjį akordą yra 
reikšmingas.
PRANCŪZIJA SUTINKA 

SU KITOMIS NATO 
VALSTYBĖMIS IR DĖL 

ATOMINIO NATO ' 
APSIGINKLAVIMO, 

pareiškė de Murville, nors ji 
neatsisako rūpintis sukurti sa 
vo atominę jėgą.

Tokiu būdu prieita prie vi 
siško Vakarų valstybių susitari 
mo, ir Ottawos konferencija 
užbaigta seniai jau lauktu susi 
tarimu.

Atominis apsiginklavimas 
taip pat nustatytas, nors jo de 
talės dar bus aptariamos toli 
mesniuose pasitarimuose.

NATO SUDARO DAUG
TAUTINĘ ATOMINĘ

JĖGĄ,

Kult, fondo p-kas), mok. S. 
Ališauskienė, kun. L. Zarem 
ba, S. J., (A. V. m-los kape 
lionas), mok. M. Malcienė, J. 
Blauzdžiūnienė (Dr. V. Kudir 
kos m-os vedėja), H. Adamo 
nis (tėvų k-to pirm.), stovi: 
mok. J. Gečienė, sės. M. Jo 
nė, mok. J. Baltuonienė, mok. 
J. Gedvilienė, II eilėje: Ų.Rut 
kauskaitė, L. Žižytė, V. Pta 

kuri apims visas NATO valsty 
bes.

Amerika, nesiekia, kaip bu 
vo kalbama, monopolio.
ATOMINĘ DAUGTAUTI

NĘ JĖGĄ SUDARYS:
3 JAV povandeniniai laivai 
Viduržemio jūroje, 180 DB 
bombonešių su Poliaris raketo 
mis, 200 Kanados lėktuvų ir 
dar aštuonių NATO valstybių 
atominės jėgos, dėl kurių bus 
susitarta skyrium.

Berlyno klausimas taip pat 
pozityviai aptartas. Nors da 
bar jis nustojęs aktualumo, 
bet nereiškia, kad jis vėl neiš 
kils, pasakė Rusk. Todėl kon 
ferencija dar kartą pabrėžė, 
kad
BERLYNO LAISVĖ TURI 

BŪTI APSAUGOTA, 
kas reiškia priminimą Mask 
vai, kad klausimas nebus spre 
ndžiamas pagal jos kėslus.

Vakarų vienybės vaizdo pil 
numui čia pat reikia pasakyti, 
kad po Ottawos konferenci 
jos Prancūzijos užs. reik. min. 
de Murville apsilankė Vašing 
tone, traėsi su JAV preziden 
tu ir viešai pareiškė, kad 
TARP JAV IR PRANCŪZI 
JOS TIEK BENDRŲ REI 
KALŲ, KAD JŲ BENDRA

DARBIAVIMAS 
NENUTRAUKIAMAS. 
Klysta, kas mano kitaip.

De Murville taip gi pareiškė, 
kad Kennedy birželio mėn. at 
silankė Paryžiuje, de Gaulle 
revizituos jį Vašingtone.

Ir dar prie to pat.
Adenaueris, reaguodamas į 

Chruščiovo notas, kuriomis jis 
bombarduoja Paryžių ir Bon 
ną, pareiškė:

VELTUI MASKVA BAN 
DO PASĖTI NEAPYKAN 

TĄ TARP VOKIETIJOS IR 
PRANCŪZIJOS, 

nes ši sąjunga tvirta ir gerai su 
pranta Maskvos užmačias.

Kadangi Chruščiovas išlydė 
damas namo savo pensininką 
Castro, grasina Amerikai „pa 
galba" galimos naujos Kubos 
krizės atveju, o kadangi Ken 
nedy pareiškė, kad Kubos bū 
sena nepakankama, tai Otta 
wos konferencija konstatavo 

šinskas, V. Makauskas, K. Ali 
nauskas, R. Malcius, A. Krikš 
čiokaitis, M. Girdžiųtė, D. 
Blauzdžiūnaitė, J. Andriuške 
vičiūtė, B. Kuncevičiūtė, V. 
Kizerskytė, L. Macelytė, M. 
Markauskaitė, V. Murauskai 
tė, L. Bakaitytė; III eilė iš k.: 
J. Pėteraitis, V. Kudžma, R. 
Montvila, A. Adomonis, R. 
Kunnupuu, E. Juodis, V. Še

KAS NAUJA KANADOJE
OPOZICIJAI NEPASISEKĖ 

NUVERSTI LIBERALŲ 
VALDŽIOS

Sosto kalba Federaliniame 
parlamente iššaukė gana ašt 
rių pasisakymų, kuriuos pareiš 
kė ir opozicijos vadas buvęs 
pirm. Diefenbaker ir naujade 
mokratų lyderis Douglas. Jie 
abu puolo liberahi pirmininką 
Pearsoną ir žiauriai kritikavo, 
bet ir tarp savęs pešėsi.

Ir Diefenbaker ir Douglas 
įnešė nepasitikėjimo vyriausy 
bei pareiškimą, bet pastebėjo, 
kad jų pasiūlymai skirtingai 
motyvuoti: Douglas grynai 
prieš atominį ginklavimąsi, o 
Diefenbaker už neva netesėji 
mą rinkimų metu duotų paža 
dų.

Pirmininkas Lester Pearson 
atrėmė Diefenbakerio priekaiš 
tus kaltinimus ir teigė, kad Ii 
beralų vyriausybė padarė dau 
giau per 29 dienas, negu libe 
ralai per daugelį mėnesių.

Balsavimas parodė, kad už 
Pearsono programą balsavo 
124, o prieš 113. Už Pearsoną 
balsavo visi liberalai, du kon 
servatoriai ir keturi vakarų 
kreditininkai.

— Drapeau pareiškė, kad 
Montrealis turės pastovią ope 
rą, nes teatras baigiamas staty 
ti, o artistų užteksią.

susirūpinimą ir Kubos reika 
lais, kaip ir Tolimųjų Rytų.

Šie visi faktai rodo, kad
VAKARŲ VIENYBĖ 

ŽYMIAI SUSTIPRĖJO.
Todėl Nato ministerių kon 

ferenciją Ottawoje reikia lai 
kyti labai pozityviai pasitarna 
vusia Vakarų vienybės ir tuo 
pačiu taikos išlaikymui, kai so 
vietinės šalys vienus karus ve 
da, o kitus planuoja ir trečius 
kursto.

Sovietininku toks didelis pa 
simojimas karams, kad

KINŲ KOMUNISTAI AP 
KALTINO RUSIJOS KO 
MUNISTUS TAIKINGU 

MU fR KOEGZISTENCIJA, 
ir tik sukėlė sovietiniame blo 
ke neapykantos, kad birželio 
5 d. pradės dėl to derybas.

Chruščiovas gi atsisakė ko 
egzistencijos formaliai, nors 
praktiškai koegzisentija buvo 
jo sugalvota tiktai ameriko 
nams mulkinti.

AFRIKOS VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA, 

įvykusi Etiopijos sostinėje Ad 
dis Abeba, vadovaujant vie 

mogas, A. Rutkauskas, A. Ba 
ršauskas, Č. Vasiliauskas, S. 
Gorys, mok. L. Stankevičius 
ir mok. A. Blauzdžiūnas. Nuo 
traukoje trūksta: Dr. V. Ku 
dirkos m-los globėjo kun. Dr. 
V. Jucevičiaus, šeštadienines 
Montrealio mokyklas šiemet 
baigė 30 mokinių.

Foto: T. Laurinaitis.

KANADA PRIĖMĖ ATO 
MINIUS ĮSIPAREIGOJI 

MUS
Pearsonas lankydamasis pas 

JAV-bių prezidentą Kenne 
dy buvo susitaręs dėl atomi 
nių ginklų. Kanados liberalai, 
palaikydami savo nusistaty 
mą, kurį skelbė Kanados žmo 
nėms rinkimų metu, sutiko su 
atominiu apsiginklavimu ir At 
lanto valstybių konferencijo 
je, kuri praeitą savaitę įvyko 
Kanados sostinėje, Ottawo 
je. Tai yra logiška įvykių ei 
ga: liberalai gavo daugiausia 
balsų, kada skelbė, be ko kita, 
ir atominį apsiginklavimą. Da 
bar jie savo pasižadėjimą tęsi.

DVIKALBIŠKUMO IR 
DVIKULTŪRIŠKUMO 

KLAUSIMAS VEDAMAS 
PIRMYN

Min. pirm. L. Pearson rinki 
mų metu pažadėjęs šį klausi 
mą spręsti susitarimo būdu ir 
tą pažadą įtraukęs į sosto kai 
bą, dabar visų Kanados pro 
vincijų pirmininkams išsiunti 
nėjo laiškus, kuriais tuo klau 
simu juos atsiklausia. Gavęs 
atsakymus, juos derins ir da 
rys tolimesnius žygius. Pearso 
no planuose buvo numatytas 
tarpprovincinės komisijos su 
darymas, kuris klausimą išnag 
rinėtų visapusiškai.

nos iš seniausių pasaulio vals 
tybių karaliui, Hail Salassie, 
svarstė Afrikos ir Azijos kolo 
nizmo ir Afrikos valstybių s- 
gos sudarymo klausimus.

Afrikos valstybės nevienin 
gos ir dėl politinių, ir dėl eko 
neminiu, ir dėl kultūrinio ly 
gio skirtumų. Kai kurių jų va 
dai pasinešę priklausyti sovie 
tiniam blokui. Todėl jos teži 
no tiktai savąjį kolonizmą, bet 
toleruoją sovietinį, todėl ir 
konferencijoj kalbėjo tiktai 
apie savąjį kolonizmą. Tačiau
VIENA „SAVO MARŠKI 

NIŲ" POLITIKA NEI PRO 
TINGA, NEI TEISINGA.

Kai kurie Afrikos valstybių 
vadai to nenori žinoti. Nors 
Abisinijos karaliaus garbei rei 
kia pasakyti, kad jo pažiūros 
yra platesnės.

Hail Salassie pasisakė vaka 
rietiškai, o jo autoritetas, kaip 
seniausios Afrikos valstybės 
vado, didelis, kad jis išrinktas 
Afrikos valstybių s-gos garbės 
nariu.

Nesusipratimų ir kovų Afri 
kos valstybės dar daug turės.

SPECIALŪS BIURAI 
IŠTUŠTINIMUI PABALTI 

JO VALSTYBIŲ RUSŲ 
TIKSLAMS

Lietuvos okupantas organi 
zuotai tuština Pabaltijo valsty 
bes, išveždamas organizuotu 
būdu Pabaltijo žmones į Ka 
zachstaną ir kitas vietas, o į 
Pabaltįjį pastoviai gabena ru 
sus, kurių daugiau ir daugiau 
sukaupia.

Deportacijų vyriausioji vai 
dyba Įsteigta prie ministerių 
tarybos Vilniuje, o ši įgalioti 
nius turi visuose Lietuvos mies 
tuose. Ir taip tuština Lietuvą 
nuo lietuvių, o jų vieton vis ga 
bena rusius.

— Quebeco min. pirminin 
kas gavo iš Western universi 
teto, London, Ont. garbės 
daktaratą ir ta proga kalbėjo 
apie jau įkyrintį dvikalbišku 
mą ir dvikultūriškumą.

Spaudos Bendrovė „Nepri 
klausoma Lietuva“ labai dė 
kinga tiems „Nepriklausomos 
Lietuvos” skaitytojams ir rė 
mėjams, kurie metinio bendro 
vės susirinkimo proga, siųsda 
mi sveikinimus bei įgaliojimus, 
atsiuntė NL Mašinų Fondui 
įnašų:

Liūdžius Antanas,
Hamilton, Ont.............10.00

Bulkė Petras,
Hamilton, Ont.............10.00

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
POVILAS GRIŠKONIS 
METĖ KOMJAUNIMO 

EILES IR TUO SUKĖLĖ 
DIDĮ GVOLTĄ

Povilas Griškonis gavo iš 
dėdės Amerikoje siuntinių, ge 
rai apsirengė, atrodė vakarie 
tiškai ir metė komjaunimo bi 
lėtą patvorin. Dėl to sujudo vi 
sas okupantinis širšynas. Da 
bar per sovietinę spaudą vyks 
ta didelis susijaunidinimas ir 
diskusijos.

SOVIETAI PASIDUODA 
KAPITALISTŲ 

EKSPLOATACIJAI
Anglai susitarė su „pažangio 

sios“ technikos šalimi — so 
vietija, kad jie Lietuvoje pa 
statytų fabriką gaminti plast 
masiniams dalykams.

Kas mv.ms ypač įdomu, 
kad sovietija, taip keikianti 
„buržuazinę“ Lietuvą už pa 
skolas užsienyje, dabar fabri 
ką stato skolon. Atseit — pa 
siduoda „kapitalistų eksploata 
cijai“, o Maskva. . . nieku ne 
gelbsti ir Lietuvą „kapitalistų 
eksploatacijai“ atiduoda... O 
tempora. . .

TARPUSAVĖS AFRIKIE 
ČIŲ KOVOS VYKO IR 

KONFERENCIJOS METU, 
susikivirčijus dėl Somalijos, o 
ateity neabejotinai jų bus dar 
daugiau. Gerai bus, jeigu tos 
kovos bus sprendžiamos tokių 
suvažiavimų būdu.

KITOS ŽINIOS
— Popiežius sunkiai serga. 

Jo sveikata pareikalavo krau 
jo transfuzijų bei koagulantų. 
Spėjama, jog vėl atsivėrė skil 
vio žaizda ar net vėžys.

— Genevoje vykusi ekono 
minė bei muitų reikalu valsty 
bių konferencija susitarė dėl 
sekančios.

— Maskva pasiūlė nuato 
minti Viduržemio jūrą, bet

JONAS MATULIONIS
50 visuomeninės veiklos 

sukaktuvių proga. 
(Žiūrėk 2 puslapį).

® Albertos parlamento rinki 
mai paskirti birželio 17 d.

Januška Petras,
Windsor, Ont................ 10.00

Klezas Petras,
Montreal, P. Q............10.00
Viso naujai gauta ..40.00

Nuoširdžiausiai dėkojame.
Mašinų F. buvo ..11,593.00
Gauta ................... '. . 40.00
Fonde dabar yra . .11,633.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 3,367.00

Būsime dėkingi visiems, 
kas Mašinų Fondą parems.

Valdyba.

KUNIGAS J. JATULIS 
ATIDENGĖ SOVIETINĖS 

PRIEVARTOS ŽAIZDĄ 
Laidodamas Žemės ūkio 

akademijos studentą Vytautą 
Dešrį, jis pasakė tai, ką Deš 
rys jam pasisakė mirdamas: 
Dešrys pasakė, kad jis kom 
jaunuoliu buvęs dėl žmonių 
akių, prisidengdamas nuo vai 
džios persekiojimų, o tikrumo 
j e buvęs tikintis, ką mirdamas 
kunigui ir pasakė. O kunigas 
Jatulis tą pasakė laidotuvių 
metu.

Tas sukėlė ant kojų visą 
okupantinį širšyną. Imta „mo 
ksliškai“ tirti, ar tikrai taip bu 
vo, kaip kun. Jatulis prie ka 
po pasakė... Dabar to klausi 
mo pilna okupantinė -spauda, 

nieko neužsiminė apie nuato 
minimą Baltijos jūros.

— JAV su SSSR pasirašė 
sutartį paleisti Žemės tyrimo 
tikslams bendrą satelitą 1964- 
5 m.

— Trečiuoju Izraelio prezi 
dentu išrinktas Šagan.

— Čekoslovakijos „prezi 
dentas“ Navotny pareiškė, 
kad stalinininkai dar daug ke 
nkia jo valstybei.

—■ JAV ūkininkai suruošė 
referendumą dėl žemės ūkio 
reikalų tvarkymo ir atmetė vy 
riausybės kišimąsi į žemės 
ūkio gamybą.

— De Gaulle lankysis Bon 
noje, nes taip numato sutartis 
su V. Vokietija (kas 6 mėn.).

— JAV lėlių teatras vyksta 
į Rusiją su spec, lėle Pioter 
Ivanovič, kuri kalbės rusiškai, 
o rusų teatras vyksta į JAV.

— Kastro - Chruščiovo at 
sisveikinimo pranešime • sako 
ma, kad SSSR ateis į pagalbą 
Kubai, jeigu ją užpultų JAV.

— Atominės jėgos NATO 
viršininką skirs NATO karo 
vadas.
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

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

Jonas Matulionis
50 METŲ VISUOMENINĖS VEIKLOS SUKAKTUVIŲ 

PROGA

SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

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

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Nepriklausomos
Lietuvos”

ŠĖRININKŲ-AKCININKŲ METINIS SUSIRINKIMAS
paskirtas šį šeštadienį, birže 
lio 1 dieną, 3 vai. po pietų 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
leidyklos patalpose: 7722 Ge 
orge Street, LaSalle, P. Q. 
(Montrealio dalis, nors ir tu 
rinti savo savivaldybę).

Spaudos Bendrovė „Nepri 
klausoma Lietuva“ visus šeri 
ninkus - akcininkus maloniai 
kviečia metiniame susirinkime 
dalyvauti.

Susirinkimo dienotvarkė iš 
siuntinėta visiems šėrininkams. 
Gaila, kad tie šėrininkai, kurie 
pakeitė butus ir nepranešė na 
uju adresų, pakvietimų nega 
vo, nes jie sugrįžta, nepasiekę 
adresatų. Bet „Nepriklausom. 
Lietuvos“ skaitytojai apie susi 
rinkimą jau bus sužinoję iš 
laikraščio.

Visi šėrininkai - akcininkai 
kviečiami dalyvauti. Bet kas 
negalės dalyvauti, o norės sa 
vo balsu dalyvauti, galės at 
siųsti kurio nors šėrininko, 
vardu įgaliojimą, pasinaudo 
jant arba kvietime įdėta for 
mule, arba iškirpę ją iš laikraš 
čio ir užpildę.

Tiesa, dėl įgaliojimų buvo 
kilusio nepasitenkinimo, kad 
jų dauguma atitenka vienam 
asmeniui. Bet pagal veikian 
čiuš valstybės įstatymus šeri 
ninkai turi teisę įgalioti bet ku 
rj susirinkime dalyvaujantį šė 
rininką. Valstybės gi įstaty

Spaudos apžvalga
„LAISVOJI LIETUVA” NETIESĄ RAŠO

„Laisvoji Lietuva“, nors ir 
drastiškai, bet parašo kartais 
įdomių faktų, tačiau dažnai ir 
nusirašo, išeidama iš vėžių.

Štai 9(902) nr. ji parašė, 
kad Birutė Novickienė rašan 
ti „Vienybei“ prisidengusi P. 
A. Smalėno slapyvardžiu, kai 
už akių, girdi, „Vienybę“ ap 
kalbanti.

Čia „Laisvoji Lietuva“ dras 
tiškai išėjo iš vėžių. Birutė No 
vickienė sena demokratijos 
veikėja ir kitokia būti negali. 
Jai, žinoma, nepakeliui nei su 
dabartine „Vienybe“, nei su 
,Laisvąja Lietuva”.

Kam apkalbinėti asmenį, 
kurį visi gerai pažįsta? Birutė 
Novickienė nesibijo viešai pa 
sakyti savo nuomonę ir jai nė 
ra reikalo dangstytis slapyvar 
dėmis.

„TĖVYNĖS BALSAS” 
TIKRAI „SUDERINTAS”

„Tėvynės Balse“ tūlas Mas 
kvos reikalavimų vykdymo 
krumplys, M, Maskevičius, o 
gal tiktai prisidengęs M. Mac 
kevičiaus pavarde, kaip be 
veik kiekviename numeryje, 
kabinėjasi prie „Nepriklauso 
mos Lietuvos“. Suprantame: 
Mackevičius eina „pareigas“. 
Jis už tai duoną valgo, iš oku 
panto malonės. Valgyk, Mac 
kevičiau, bet žinok, kad ji į 
sveikatą neis, nes ji persunkta 
Lietuvos darbo žmonių prakai 
tu ir krauju.

„Komentarų” autorius, pa 
gal okupanto įsakymą, viską

Yearly Subscription Rates:
Canada............................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

mai yra privalomi visoms ak 
cinėms bendrovėms. Tai ne 
bendrovės valioje.

Ir bendrovės konstitucija 
sudaryta pagal valstybės įsta 
tymus.

Susirinkimas svarbus, nes 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Mašinų Fondo vajus jau per 
žengęs vidurį ir pakrypęs į už 
baigimą, apie kurią praeitame 
NL numery rašė vajaus vado 
vas dir. Pr. Paukštaitis.

Dėkojant visiems šėrinin 
kams nuoširdžiausiai už va 
jaus parėmimą, primenama, 
kad susirinkimo metu bus duo 
ta apyskaita, kas iš tų lėšų jau 
įsigyta ir ko dar trūksta, kad 
leidykla galėtų veikti norma 
liai ir pateisintų šėrininkų įdė 
tus įnašus.

Susirinkimas sąmoningai ša 
ūkiamas pačioje leidykloje, 
kad šėrininkai patys savo aki 
mis pamatytų, kas jau yra pa 
daryta, kaip padaryta ir tartų 
savo žodį bei išdėstytų savo 
nuomones.

Tai ypač svarbu, nes „Ne 
priklausoma Lietuva“, kaip 
laikraštis, laikosi grynai Bend 
ruomenės principų ir tebelika 
Bendruomenės laikraščiu, dir 
bdamas ir kovodamas už lie 
tuvių tautos žmonių išeivijoje 
vienybę, tautinį susiklausymą, 
solidarumą.

NL Bendrovė.

verčia neva Lietuvos niekini 
mui. Gali rašyti, kaip įsakytas, 
bet ir pats žinai, kad ne tame 
dalykas: žinai ir nutyli, kad 
pagrindinis dalykas — Lietu 
vos okupaciją? Kas įsitikinę, 
būkite komunistai, bet kam 
jūs palaikote okupaciją? Ko 
dėl jūs nereikalaujate sau tei 
šių, kaip žmonės, kaip lietu 
vių tautos žmonės? Kodėl jūs 
batlaižiaujate? Kodėl jūs nesi 
priešinate lietuvių tautos nai 
kinimui? Kodėl jūs palaikote 
lietuvių trėmimus į Sibirą ir į 
kitus Rusijos okupuotus kraš 
tus?

„Komentatoriai”, kaip M. 
Mackevičius, nieko negalėda 
mi dėl šių klausimų atsakyti iš 
esmės, kabinėjasi prie žodžių 
ir arfografinių klaidų ir šaipo 
si iš „išsiderinimo”. Mackevi 
čiau, jūs tikrai „suderinti“. 
Jūs kitaip nei galvoti, nei ra 
šyti negalite, kaip tiktai taip, 
kaip kompartija ir jos bosas 
— Maskva įsako. Jums „išsi 
derinimas — mirtis. Ne dėl iš 
siderinimų, bet jau vien dėl 
„nukrypimų” šimtai tūkstan 
čių tarybinių žmonių, kaip 
pats Nikita Chruščiovas veišai 
pripažino, išžudyti. O M. Ma 
ckevičius savo kailį saugo bat 
laižiaudamas. Bet mes tokio 
jūsų „susiderinimo“ nepavydi 
me. Mums tiktai jūsų gaila: 
satrapija, kur ir kokia bebūtų, 
visur ta pati nežmoniška, kan 
kinanti ir žudanti. Bet visoms 
satrapijoms ateina galas, at 
eis galas ir Maskvos satrapi 
jai.

Artimųjų, vienminčių, bičių 
lių ir visuomeninės veiklos, ver 
tintojų iniciatyva, visuomeni 
niam bei politiniam katalikiš 
kosios srovės veikėjui Jonui 
Matulioniui, dabar gyvenan 
čiam Toronte, birželio 1 dieną 
ruošiamos pagerbtuvės.

Sumanymas geras ypač 
šiais laikais, kai visuomeninė 
veikla yra pasidariusi nepopu 
liari, sunki ir daugeliu atžvil 
gių nedėkinga. O visuomeni 
ninkas Jonas Matulionis, ne 
žiūrint visų nepalankumų ir 
sunkumų, kartais net žiaurių 
priekaištų ir neatsižvelgian 
čios kritikos vis dėlto visuome 
ninį darbą dirba jau apie 50 
metų. Ypač žymūs jo darbai 
Amerikos kontinente, kur jis 
pastoviai dirba Bendruome 
nės ne tiktai gretose, bet ir jos 
priešakyje.

J. Matulionis, gimęs 1898 
m. Žiugždų kaime, Krokialau 
kio valsčiaus, Alytaus apskri 
ties — tikras dzūkas — 1918 
metais yra baigęs tremties (pir 
moji tremtis) Rusijos Dūmos 
atstovo, rinkto Lietuvos žmo 
nių, Martyno Yčo vardo gim 
naziją Voroneže ir 1927 me 
tais Vytauto Didžiojo univer 
siteto Teisių fakultetą Kaune. 
Lietuvoje būdamas pasižymė 
jo kaip finansininkas: 1929-37 
m. dirbo Lietuvos banke Klai 
pėdoje, Ukmergėje, Mažei 
kiuose ir Kaune, o po to Ūkio 
banke Kaune buvo vyr. direk 
torium iki pat Rusijos okupa 
ei jos. Greta šių darbų dar bu 
vo Prekybos ir pramonės rū 
mų valdyboje.

Pirmosios rusų okupacijos 
metu dirbo Statybos treste. 
Prasidėjus, Rusijos - Vokieti 
jos karui, žybtelėjus Lietuvai 
laisvės viltims, buvo laikino 
sios Lietuvos vyriausybės fi 
nansų ministeriu, deja, vokie 
čių okupacijos likviduotu, ne» 
okupacijos, lygiai bolševikų, 
lygiai nacių, vienos vertės ir 
tos pačios prasmės bei turinio.

1944 metais su tūkstančiais 
lietuvių pastiraukęs į Vakarus, 
(tai antroji tremtis) 
buvo veiklus tremtinių tarpe ir

z ĮDOMUS MOTERS 
RADINYS LIETUVOJE

M. Černienė, gyvenanti ties 
Rokiškiu, savo sklype išarė 
molinį puodą kuriame ji rado 
4700 monetų XVII šimtme 
švediškų, prūsiškų ir rusiškų 
Pinigu
čio laikų lietuviškų, lenkiškų. 

Radinys perduotas Rokiš 
kio kraštotyros muzėjui.

Okeaninių laivų vis daugiau plaukia jūriniu keliu į didžiuo 
sius Šiaurinės Amerikos eže rus.

Blomberge suorganizavo lietu 
vių stovyklą, iš kurios 1947 
metais persikėlė į Angliją, o 
1951 metais — į Kanadą.

Kanadoje gyvendamas, vi 
są laiką veiklus bendruomeni 
ninkas: Kanadoje apsigyve 
nęs Hamiltone buvo KLB apy 
linkės pirmininkas, persikėlęs 
į Torontą išrinktas pirmuoju 
KLB Vaidybos 1952 - 53 me 
tų, dviejų kadencijų, pirmi 
ninku, o po to buvo KLB V- 
bos Politinio komiteto pirmi 
ninku.

1955-57 metais J. Matulio 
niui teko sunkios ir anuomet 
painios Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto pirmi 
ninko pareigos su visa eile ke 
lionių — žiaurių ir nesėkmin 
gų-

Pagaliau, J. Matulionis bu 
vo Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės pirmininku ir dabar te 
bėra jos valdybos vicepirmi 
ninku. Ir šiose pareigose visuo 
menininkas yra dėjęs daug 
pastangų visus lietuvius suves 
ti į vienybę, bet kaip niekam 
dar nepasisekė atsiekti šis, svar 
bus tikslas, taip J. Matulio 
niui. Šis sopulys tebeauga dar 
lietuvių išeivijos kūne. Istorija 
jam neras gero žodžio ir patei 
sins visas ta kryptimi pastan 
gas, nors ir nesėkmingas.

Reikia pabrėžti, kad J. Ma 
tulionis yra pastovus Krikščio 
nių Demokratų srovės veikė 
jas — ateitininkas nuo jaunų 
dienų, buvęs Ateitininkų vado 
vybėje, jų spaudos darbuoto 
jas ir šioje veiklos srityje yra 
nusipelnęs Popiežiaus ordiną.

Visuomenininkas, Jonas Ma 
tulionis tačiau yra žymus tole 
rantas, žiūrįs į reikalus lietuviš 
ku žvilgniu, plačia padaira.

Visuomenininkui tenka pa 
linkėti nenuilstamos veiklos, 
tvirtos energijos ir neužsidary 
ti, kaip ir praeityje, savo sro 
vės ribose, nes lietuvių tautai 
ir jos išeivijai vienybė ir tole 
rancija, kuri derina pažiūras 
ir nukreipia jas tautos ir Tėvy 
nės linkme, yra svarbūs, pro 
duktingiausi ir naudingiausi. 
Ilgiausių visuomeniškų metų!

J. Kardelis.

LIETUVIS PASIŽYMĖJO
DARBE

Steponas Šetkus kaipo brai 
žytojas dirbęs General Mo 
tors, Ekres kompanijose, šiuo 
metu dirba Thompson fabri 
ke savo specialybėje. Thomp 
son fabrike atlikęs 3 mėnesių 
bandomą stažą, fabriko admi 
nistracijos buvo įvertintas ir 
jam patikėtos atsakomingos

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS TORONTE

Trijų Pabaltijo tautų gražus 
bendradarbiavimas nepriklau 
somybės laikais, yra stipriai 
palaikomas mūsų sportinio 
jaunimo ir tremtyje, rengiant 
kiekvienais metais žaidynes. 
Paskutinės buvo Toronte, kur 
lietuviai, lathviai ir estai, išmė 
gino visas savo jėgas krepšiny 
je, stalo tenise ir tinklinyje.

Nežiūrint kiek silpnoko mū 
sų rinktinių sudarymo, lietu 
viams pavyko iškovoti net ke 
turias pirmas vietas: vyrų, 
moterų, jaunių krepšinyje ir 
moterų tinklinyje. Ypatingai 
vertingas yra laimėjimas pasta 
roję sporto šakoje, kadangi 
iki šiol, estai ir latviai buvo 
sunkiai „įkandamas riešutas” 
tinklinyje, paprastai atiduo 
dant laimėjimus be žaidimo, 
arba pralaimint Lietuvos kai 
mynams „sausa“ pasekme.

Vyru krepšinis nepasižymė 
jo augštu lygiu. Neatvykus ke 
liems žaidėjams iš Čikagos, 
mūsiškiai turėjo stipriau pasi 
spausti prieš latvius pirmuose 
rungtynėse, laimėdami jas 74: 
68. Kiek geriau lietuviai suko 
vojo prieš estus, įveikdami 
juos 115:69. Latviams, nuga 
Įėjus estus 88:50 į baigminę 
kovą stojo vėl lietuviai ir lat 
viai. Čia mūsiškiai parodė di 
dėsnį pranašumą, nugalėdami 
brolių tautą 111:82(56:35).

JAUNIŲ SUSITIKIMAI 
taip pat baigėsi mūsiškių per 
galėm, nors vėl atkaklesnis pa 
sipriešinimas buvo parodytas 
iš latvių pusės. Mūsų jaunieji 
krepšininkai nugalėjo estus 72 
:53, latvius 58:49 ir baigmėje 
vėl estus 96:78.

Moterų krepšinis tai Toron 
to Vyčio atstovių gan lengva 
treniruotė, nes lietuvaitės nėra 
do stipresnio pasipriešinimo 
nei pas latves, nei pas estes. 
Mūsų moterys nugalėjo latves 
51 :18 ir estes 58:6, o baigmėj 
vėl latves 41 :7.

Vyrų tinklinis buvo dviko 
va estų ir latvių, nes mūsiškiai 
pasirodė silpnokai, pralaimė 
darni estams 2:0 ir latviams.

Moterų tinklinis — didžiau 
šia žaidynių staigmena, nes Či 
kagos Neries ir Cleveland© 
Žaibo geriausias šešetukas, jau 
pirmose rungtynėse nugali lat 
ves ir baigmėje estes.

Stalo tenisas ankčšiau buvu 
si mūsų tvirtovė, šį kartą ge

S. Šetkus yra aktyvus B- 
nės veikloje, ėjęs dvi kaden 
cijas b-nės pirmininko parei 
gas. Sėkmės mūsų tautiečiui 
atsakingose pareigose. J. Š. 
pareigos administracijoje.

JUOKDARIAI
VELNIAVA SU ASTRONAUTAIS. . .

Kuperiui nepaprastai sėk 
mingai 22 kartus apskridus ap 
link Žemės rutulį, Mizeros nėr 
vai sutriko. Jis televizijoje ste 
bėjo-, kaip astronautas apsiren 
gė, kaip įsėdo į raketos kap 
šulę, kaip ta raketa pakilo, 
kaip skrido ir kaip nusileido. 
Milijonai žmonių ne tiktai Ku 
perio (Cooper) skridimą ma 
tė, ir girdėjo jo kalbą iš Že 
mės staelito ir matė jo televi 
zuojamą Žemės rutulį iš kelių 
šimtų mylių aukščio. Nieko 
panašaus sovietai neparodo ir 
jų žmonės aklai turi patikėti 
tuo, ką skelbia slaptai daryda 
mi Rusijos satrapai. Mizara 
tuojau telefonavo ištikimiau 
šiam savo tarnui, Antanui 
Sniečkui:

Mizara: Aš tik ką perskai 
čiau prieš dvi dienas išėjusia 
me Lietuvių Enciklopedijos 
XXVIII tome, kad tu, Anta 
nai, ištikimai tarnauji Rusijai, 
— tai manau, kad tu gerai in 
formuotas. . .

Sniečkus: Mmmmm. . .
Mizara: Ko gi tu myki, 

kaip teliukas... Tai nesiderina 
su tavo padėtim...

Sniečkus: Hmmmm... Ge

rokai susvyravo. Teko nusi 
leisti ir latviams ir estams ne 
tik komandiniai, bet ir viene 
tuose. Čia laimėtojais daugiau 
šia išėjo latviai, turėdami savo 
eilėse tris gerus žaidėjus: Zul 
pį, Eichvaldį ir moterų Admi 
nę. Pralaimėjimų didžiausia 
priežastis — neatvykimas ge 
resnių žaidėjų iš JAV. Tai ge 
ra pamoka ateičiai, nes pana 
šiai gali atsitikti ateinančiais 
metais su krepšiniu, jeigu į 
rinktinės sąstatą žiūrėsime 
daugiau iš asmeninio, o ne iš 
tautinio taško, lietuviškos gar 
bės ar lietuviškos reprezentaci 
jos. K. B.

ŽAIDYNĖS NEW YORKE
Š. Amerikos lietuvių futbo 

lo, lengvosios atletikos ir lau 
ko teniso žaidynės šiemet 
įvyks New Yorke birželio 29 
—30 d.

IŠ LIETUVOS
— Lietuvos aukštųjų mo 

kyklų lengvosios atletikos pir 
menybėse, atsiektos šios ge 
resnės pasekmės: moterų jie 
tis A. Stančiūtė 54:35 (viena 
geriausių pasekmių šį sezoną 
pasaulyje!!), B. Kalėdienė 51, 
74, rutulys — R. Plungė 16, 
90, dešimtkovė—A. Černiaus 
kas 6701 tašk. (naujas Lietu 
vos rekordas).

— Klaipėdos Granitas su 
žaidė lygiomis su Suchunio 
Dinamo, tuo pačiu laimėda 
mas ir pirmą tašką Sov. Sąj. 
B klasės futbolo pirmenybės. 
Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris A 
kl. turi po penkių rungtynių 5 
taškus ir pirmenybių lentelėj 
užima 10-tą vietą.

— Įsteigtą Vilniaus lenkų 
laikraščio „Červony Štandar“ 
plaukikams taurę laimėjo Vii 
nius, nugalėdmas Kauną 143 
:128.

— Kazys Paršaitis dar ne 
pasitraukė iš aktyvaus sporti 
nio gyvenimo, laimėdamas 
dviračių lenktynes aplink 
Kauno marias (kelias ėjo iš 
Kauno į Prienus, Birštoną, 
Jiezną, Kruonį, Vilniaus plen 
tą ir atgal į Kauną, viso 107 
km) per 2 vai. 53,39. Šiam 
N. Lietuvos laikų sportininkui 
jau 46 metai.

— Stalo teniso varžybas 
Rygoje laimėjo Lietuva prieš 
Estiją, Maskvą, Latviją, Kije 
vą ir Leningradą. Vienetuose 
nugalėjo Z. Rudnova (Mask 
va) ir Z. Kalninis (LLatvija). 
Antras buvo A. Saunoris ir tre 
čias V. Vaidžiulis.

— Lietuvis K. Andziulis tei 
sėjavo futbolo rungtynėms Le 
ningrado Zenito su italų Flo 
rentina.

rai, sakai ?
Mizara: Tai kaipgi? Tu gi 

ištikimai tarnauji.
Sniečkus: Žinoma. . . Bet 

ko tu, Rojau, nori?
Mizara: Noriu žinoti, ko 

dėl Sov. S-goje žmonėms ne 
parodoma, kai jūsų garsūs as 
tronautai skraido, kaip va 
kad pas mus yra?

Sniečkus: tarp mūsų šne 
kant, pas jus viskas taip paruo 
šiama, kad viskas galima paro 
dyti, o pas mus, matai, visaip 
atsitinka, — kaip čia rodysi?..

Mizara: Tau tas lengva pa 
sakyti, o kaip mums tą paaiš 
kinti, nei daktaras Bimba ne 
sugalvoja...

Sniečkus: Nu, Jūsų gi ištiki 
mos avelės nemažiau jums iš 
tikimos, kaip aš Maskvai — 
plačiąja! tėvynei. . .

Mizara: Tau lengva tas pa 
sakyti man, bet mūsiškiai su 
abejoja ir klausia.

Sniečkus: Pilk jiems saują 
dulkių į akis ir užtemdysi rei 
kalą. . .

Mizara: Gud bai, draugas. 
Tai ne pasiaiškinimas. . .

Mandrapypkis.
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ARTOJO ŽINGSNIAI
. .Čikagoje 1961 m. geg. 27 d 
įsisteigė Lietuvių Ūkininkų Są 
junga (sutrumpintai LŪS).

Š.m. bal. 6 d. įvyko LŪS 
narių visuotinis susirinkimas. 
Po perrinkimo LŪS valdybos 
nariai yra ūkininkai: F. Valai 
tis, Pr. Jakaitis, J. Vasiukevi 
čius, V.Kregždys ir Račiūnas, 
kandidatai: Endriukaitis, K. 
Genčius ir J. Palubinskas, kon 
trolės komisijos nariai: Ne 
nius, Juodgudis ir Aid. Paške 
vičienė, o parengimų komisi 
jos narės: Ag. Valaitienė, Al. 
Paškevičienė, Kregždienė, M. 
Šulaitienė, J. Mikalauskienė, 
Ant. Vasiukevičienė, Jakaitie 
nė ir daugiau moterų.

Patvirtinti LŪS garbės na 
riai yra: prel. M.Krupavičius, 
adv. R. Skipitis ir prof. M. 
Mackevičius.

Steigiasi Lietuvos žemės ū 
kio bei ūkininkų praeities do 
komentavimo komisija, ku 
rios nariai dabar yra: inž. Ab 
raitis, Ad. Ad. Didžbalis, Z. 
Jonynas, kun. B. Sugintas, A. 
Gintneris ir fotografes Norei 
ka.

Pagaliau priimti ir LŪS įs 
tatai. Iš jų teksto matyti, kad 
LŪS formuojasi į profesinę or 
ganizaciją, atseit, koks nors 
politikavimas jai bus svetimas 
reikalas. Jos nariais galės būti 
ųkininkai, ūkininkų kilmės as 
mens ir tie, kurie domisi že 
mės ūkio verslu. LŪS valdy 
bos nariais galės būti tik buvę 
ar esą ūkininkai, ūkininkavi 
mą laikę ar laiką pagrindinine 
savo profesija. Savo įstatais 
LŪS įsipareigoja ištikimybę 
Lietuvos kaimo tradirijai. Šią 
sąjunga rikiuojasi į lietuvių iš 
tradiciją puoselėdama, artojų 
eivijos kultūros veiklą bei lie 
tuvybės išlaikymą ir tėvynės 
laisvinimo darbą. LŪS veikla 
derinama su šalpos, kultūros 
ir laisvinimo darbą dirbančio 
mis organizacijomis.

Linkime mūsų artojams sėk 
mingai vykdyti šiuos pasižadė 
jimus ir pelnyti lietuvių visuo 
menės pasitikėjimą ir pagar 
bą.

J. Kaunas.

BAIGIAMAS SPAUSDINTI 
NAUJAS „VARPAS”
Liaudininkų-varpininkų sro 

vės žmonės parengė naują 
„Varpą“, kuris bus jau penk 
tas išeivijoje. Tai bus didelis 
— apie 250 puslapių leidinys, 
kuriame tilps visa eilė straips 
nių Lietuvos laisvės bylos, pa 
vergto krašto gyvenimo, tarp 
tautinės politikos, kultūros ir 
lietuviškos išeivijos temomis. 
Jame rašo: J. Audėnas, H. 
Blazas, V. Čižiūnas, dr. K. 
Karvelis, J. Lanskoronskis, 
M. Mackevičius, dr. J. Pajau 
jis, dr. R. Šilbajoris, P. Zun 
dė ir kiti.

Naujojo „Varpo“ redakto 
rium yra dr. Juozas Pajaujis. 
Išleidžia Varpininkų Filisterių 
draugija. Spausdinamas M. 
Markūno spaustuvėje Chica 
goj. Knygų rinkoje pasiro 
dys už poros savaičių.

LIETUVOS MIESTŲ 
HERBAI

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestų herbai papuošė Detroi 
to Lietuvių namų vieną sieną. 
Juos pagamino didelių meni 
nių palinkimų ir nepaprasto 
kruopštumo visuomenininkas 
Jurgis Baublys. Visi trys her 
bai yra mozaikos kūriniai, su 
lipdyti iš tūkstančių mažų, 
spalvuotų ketvirtinių stiklių 
kų.

ČIKAGOS BURMISTRO 
R. J. DALEY 

pakviesti Lietuvių tautinių šo 
kių šokėjai atlikti JAV Nepri 
klausomybės Šventės, liepos 4 
d., minėjimo programą Sol 
diers Field Čikagoje. Burmis 
tras kvietimą paskelbė, žinoda 
mas, kad tuo metu Čikagon 
renkasi Lietuvių Tautinių Šo 
kių Šventės šokėjai, kurių gru 
peš, reziduojančias už Čika 
gos, jis pats atskiru raštu kvie 
tė į Čikagą atvykti į ruošiamo 
je šventėje dalyvauti.

Venezuela.
VENEZUELOS LIETU 

VIAI SUSIRŪPINĘ NAMŲ 
STATYBA

Vyksta fundatorių vajus 
jau antri metai. Paskutiniu lai 

ku prisidėjo visa eilė fundato

TAUTINIU
ANTROJI J Ar IR KANADOS 

LIETUVIŲ

ŠOKIU ŠVENTĖ
ČIKAGOJE

(International Amphitheatre, S. Haleted A 4fnd Street)

Bilietai gaunami?

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

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

rių, kurie įnešė 22,000 Bs. Na 
mų statybai Caracas mieste 
jau gauta 80,000 Bs.

Namų statyba kainuos Bs. 
82,000 ir papildoma statyba 
už scenos — kambariai ir vir 
tuvė — Bs. 18,000.

Užbaigti namų statybai trū 
ksta Bs. 20,000.

Ta suma numatoma gauti 
iš naujų fundatorių ir iš bažny 
tinės valdžios.

Šis turtas pavedamas Lietu 
vių Saleziečių Juridiniam Ko 
mitetui, kurio nuolatinis įgalio 
tinis Venezueloje bus Bend 
ruomenės kapelionas. Viršmi 
nėtam komitetui taip pat pri 

klauso namai ir kitas turtas 
Kolumbijoje ir JAV ir, atga 
vus nepriklausomybę, visas 
šis turtas bus perkeltas į Lietu 

Fundatorių susirinkimo nu

tarta pastatytuose namuose 
esančią salę pavesti Bendruo 
menės naudojimui ir jos prie 
žiūrą pavesti Caracas Apylin 
kei. Be Fundatorių susirinki 
me dalyvavo ir Centro vald. 
pirm. Z. Domeika, kuris kar 
tu su išrinktu namų fundato 
rių komitetu, susidedančiu iš 
Garšvos, Kukanauzos ir Za 
vadsko, paruoš salės perleidi 
mo Bendruomenei Akto turi 
nį.

LIETUVIŲ LITERATO 
ROS DIENOS

dabar vyksta Ukrainoje, kur 
Lietuvos rašytojai vieši Kije 
vo mieste. Be to Gruzijos sos 
tinėje, Tbilisi, vyksta lietuvių 
knygos, grafikos, plakato ir ki 
no filmų parodos. Lit. ir Me 
nas džiaugiasi, kad Lietuvos 
dailininkų grafika esanti labai 
gera ir gražiai iliustruotos kny 
gos.

RENGIANT DAINŲ 
ŠVENTĘ,

kuri, pasak Liaudies meno ru 
mų direkt. S. Sverdiolo, bū 
sianti padėka partijai ir vyriau 
sybei už begalinį rūpestį Lie 
tuvos gerove ir kultūra“, ge 
gūžės 11 d. Kaune prasidėjo 
vad. respublikinė meno savi 
veiklos apžiūra su specialiai 
pritaikintu šūkiu „Į darbą su 
daina“. Numatyta atrinkti, iš 
penkių tūkstančių dalyvių, 
stipriausius meno saviveiklos 
kolektyvus. Toje apžiūroje 
varžėsi ne tik chorai, bet ir 
dainų ir šokių kolektyvai, ins 
trumentaliniai, pučiamieji ir es 
tradiniai orkestrai, kaimo ka 
pelos ir kt. Pasigirta, kad toji 
atranka reiškianti ne tik repe 
ticiją būsimai dainų šventei, 
bet tai ir. . . dovana į birželio 
18 d. nukeltam partijos CK 
plenumui Maskvoje. E.
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Argentina.
PAMINĖTA 

MAIRONIO SUKAKTIS
Rosario Lietuvių B-nė para 

pijos patalpose paminėjo Lie 
tuvos atgimimo dainiaus ir po 
eto Maironio 100 metų sukak 
tį nuo jo gimimo, 
cepirm. Matas Klimas. Mairo

Minėjimą atidarė B-nės vi 
nio vardo choras, vadovau 
jant vargoninkui R. Tabordai 
išpildė keletą Maironio kūry 
bos dainų.

Pasirodė Rosario jaunosios 
meno jėgos: Elzė Palaikytė 
padeklamavo Maironio poezi 
ją „Miškas ūžia“ ir kitas Mai 
ronio poezijas.
zas Margis paaiškino apie Mai

Parapijos kleb. kun. Juo 
ronio kūrybos šaltinius ir pači 
tavo svarbesnius jo eilėraščius 
ir vertimus.

DĖL LIETUVIŠKO 
JAUNIMO,

vakarietiškų įtakų, Jurbarke 
komjaunimo buvo suorgani 
zuoti diskusiniai pasisakymai. 
Esą, buvo piktintas! kai kurių 
jaunuolių anoniminiais pasisa 
kymais, pvz.: „Aš gyvenu tik 
kartą ir noriu, kad mano gy 
venimas būtų kuo lengves 
nis. Duokite man pinigų. . .” 
O ką jaunuoliai darys su pini 
gaiš? Kiti į tai atsakė: „Ge 
riausiu atveju išleis užsienietiš 
kiems skudurams ir ūžavi 
mui“. Vienas Jurbarko jau 
nuolis, Algis, aiškino: „Mums 
patiko... stileiviški drabužiai, 
džiazo muzika, vakarietiški šo 
kiai. Argi palyginsi mūsų ba 
tus su importiniais?”

LIETUVOJE VYKSTA 
KOVA UŽ DABARTINIUS 

ŠOKIUS
Lit. ir Menas aprašo įvykį 

Dūkšto vidurinėje mokykloje, 
kurios direktorius uždraudęs 
šokti Lipsi ir Bugi-vugi, ku 
riuos „pasiūlė kažkas iš Kultu 
ros ministerijos”. Dėl tokio di 
rektoriaus nusistatymo, kad 
mokiniai šoktų tiktai liaudies 
šokius, užprotestavo tūlas K. 
Trečiakauskas, matyti, ne be 
pritarimo redakcijos.

Vokietija.
BALTŲ DRAUGIJOS 

POSĖDIS
Stuttgarte įvyko Baltų drau 

gijos visų trijų tautybių sekei 
jų valdybų ir narių susirinki 
mas. Pranešimą apie numtay 
tą šių metų kultūrinę veiklą 
bei parodas padarė dr-jos ge 
neralinis sekretorius A. Gruen 
baum. Iš lietuvių dalyvavo se 
kcijos pirm. dr. A. Gerutis, J. 
Glemža su ponia, J. Staikaitis 
su ponia ir A. Šukys.

Šiemet numatyta suruošti 
paveikslų ir žemėlapių iš 4 š. 
parodą Weinheime, kviečiant 
programą išpildyti Vasario 16 
gimnaziją.

BALTŲ MUZIKA
Dr. Dahmen baigia rinkti 

medžiagą apie lietuvišką muzi 
ką ir kompozitorius ir išleis 
baltų muzikos knygą, kurią nu 

Nukelta į 6-tą psi.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
62.
Barvainiai Utenoje neišlipo, — nutarė pirma aplankyti 

Tomo tėviškę, kurioje nebuvo buvę nuo karo pradžios. Spė
jo, kad ten greičiausia ne ką ras, nes tėvai išvežti į Sibirą, o 
su giminėmis, kurie gal būt galėjo apsigyventi Barvainių ūky
je, neteko susisiekti. Išlikus vietoje, geriau buvo kiūtėti ausis 
suglaudus ir niekur neprasikišti. Barvainiai sumetė, kad gal iš 
Zarasų teks grįsti į Uteną ar į Viktorijos tėviškę — Grybelius.

Nuo Utenos iki Zarasų tiktai apie 35 kilometrai. Valan
dos kelionei užtenka. Tiesa, autobusas sustoja dar Degučiuo
se, o nuo Degučių tiktai 15 km.

Daug kartų važiuotas kelias dabar pasirodė visai kitokis. 
Pakelių kaimai daugumoje nuskurę, sušiorpėtais stogais, ku
rių daugumas pusiau pliki. Namai tartum susmukę į žemę.

— Matai, Viktorija, kaip nyksta mūsų aukštaitiški kai
mai. . .

— Taigi. . . Viskas griūva. . . Viskas griaunama. . .
Nuo Degučių Zarasai ranka pasiekiami. Bet šis tarpas 

ypatingas. Ne veltui Zarasų apylinkės vadinamos Lietuvos 
Šveicarija.

Jau už Utenos vaizdas kinta. Autobusas šokinėja per 
daubas, kaip Čiurlionio raitelis. Kiekvienas pakilimas atiden
gia naujas padairas, naujus vaizdus. Bet koks reginys, kai 
pakylama ant paskutinės kalvos ir padaira išsiplečia dešimti
mis kilometrų! . . Zarasas, apsėtas salomis, visame vaiskume, 
o už jo aukštyn kyla Zarasų miestas, kurio vaizdą dominuoja 
dvibokštė bažnyčia.

„Zarasai“! — po daugelio metų išplėtęs akis ir viską už
miršęs, žiūrėjo ir galvojo Barvainis, užhipnotizuotas vaizdo, 
staiga atsivėrusio visa apimtim. Širdis pradėjo neramiai plak
ti, ir mintys mišo. — „Zarasai“, jis kartojo tą jam brangų var
dą. Ir mintys skriejo nesulaikomos. Autobusas greit artėjo. 
Čia jau ir Petruniškės, stačiatikių kapai, o Čia ir katalikų kapai 
iškilmingoje kalvoje, trijų susibėgančių kelių centre. Barvai
nis žiūrėjo į kalvą. Mintis norėjo įminti daktaro Bukanto ka
pą. Bet iš tolo matė Melnikaitės antkapį, tyčia iškištą prie
kin. Bet čia pat jau ir tiltas, jungiąs Zarasą su Zarasaičiu, čia 
pakilimas ir. . . gimnazija, kurioje jis mokėsi ir kurioje susi
pažino su Viktorija, Utenos gimnazijos abituriente. . .

— Viktorija, matai? — jis beištarė, žvalgydamsis į pra
bėgančius miesto vaizdus.

Zarasų autobusų stoty jie susidūrė su problema: o kaip 
gi pasiekti tėviškę — Jauneikių kaimą? Apie 4 kilometrai. . .

— Autobusai ten nevaikščioja, — jiems paaiškino sto
ties prižiūrėtojas. — Reikia eiti pėsčia.

Kitos išeities nebuvo. Barvainiai nutarė eiti tuojau pės
čia.

Abu pasileido Šaltupio kryptimi. Nuostabu buvo To
mui, kad vaizdas nepaprastai pakitęs. Vietoje buvusių miese 
tiškos statybos namų, dąbar jis matė tikrą kaimą. Ir negalėjo 

suprasti. Spėjo: karas sunaikino. O po karo jam neteko Za
rasuose būti. Bet kodėl Zarasų miestas pakito į kaimą? 
Niekaip negalėjo sau išsiaiškinti. Ir Šaltupis kitoks. . . O 
miesto žmonės kažkokie susnūdę, suvargę, lėti, abejingi.

— Tomai, tu matai, koks čia gyvenimas. Ar gi nuosta
bu, kad niekas į kaimus nenori iš miestų važiuoti. . .

— Čia gi, Viktorija, ne kaimas, — čia gi miestas. Tu 
užmiršai, kad tai apskrities miestas. . .

— Bet matai, Tomai, kad miestas šis kaip kaimas... Ma
tai kokie čia namai? . .

— Ir man tas keista, bet vis dėlto tai yra Zarasai.
Žmonių nedaug pakeliui susitiko. Po valandos, Vikto

rijai gerokai pavargus, jie pasiekė Jauneikius. Bet koks nu
stebimas: Barvainių namų nė pėdsako!.. Kaip stabo ištik
tas, Barvainis sustojo ties buvusia namų vieta ir negalėjo su
sivokti, kas čia yra ir kur jis. Kažkaip sumišo mintys.

— Viktorija, tai čia gi buvo mūsų namai. . . O dabar 
nei žymės. . .

— Matai, sakiau grįžkime, nevažiuokime. . . Bent vaiz
duotėje būtum nešiojęsis savo gimtinės namų vaizdą, o dabar 
ir ši iliuzija sudužo.

— Aš gi žinojau, kad tėvai išvežti į Sibirą ir ten mirė. 
Bet nemaniau, kad ir namų neliko nė pėdsakų.

— Matai, Tomai, viskas pagal sovietinius nusistatymus: 
„Viską sugriausime ir statysime nauja“. . .

— Kad gi taip būtų. . . Sugriaut sugriovė, o nauja taip 
ir nepastato. . .

— Griauti, žinoma, lengviau, negu statyti, tai ir griauna, 
nes statyti nemoka ir negali. . . Juk visą Lietuvą sugriovė, 
tai kam ją dar statyti, jeigu toks buvo tikslas. . .

— Tai ką, Viktorija? Nėra kur nei atilsėti. . .
— Grįžkime, kol nevėlu dar. Gal dar spėsime į autobusą.
— Tu gi vos daėjai, kaip gi tu dasikasi iki Zarasų mies

to? Gal užeikime pas kaimynus? Čia gi, štai mūsų kaimynai 
Glatkauskai. Gal ką rasime iš jų. Gal galima bus pernak
voti. . .

— Kažin. Gal tiktai laiką praleisime ir paskui ir Zara
suose nakvynės negausime. Matai, nė gyvo žmogaus.

— Manau, kartą atvažiavus, tokį kelią padarius ir nie
ko nesužinojus kažkaip nepatogu grįžti. Vis dėlto užeikime.

Barvainis dar kartą apsižvalgė buvusioje tėviškės vieto
je, sunkiai atsikvėpė, vos sulaikydamas ašaras, ir žengė Glat- 
kauskų namų link.

Pasibeldus, išėjo senyva moteris, kurios Barvainis ne
atpažino.

— Bene būsite mūsų kaimynas daktaras Barvainis? — 
įdėmiai pasižiūrėjusi į Barvainį, paklausė moteris.

— Taip, tamsta. Bet aš tamstos neatpažįstu. . . Čia Glat
kauskai gyveno, jeigu neklystu? . .

— Taip. Čia Glatkauskai gyveno ir dabar dar gyvena, 
nors ir ne visi.

— Kodėl ne visi?
— Vienus išvežė į Sibirą drauge su jūsų tėvais ir ten jie 

mirė, kiti čia išmirė. . .

— Kas gi išmirė?
— Tiktai prieš dvejus metus mirė senukas mūsų dėdė. 

Jis jau turėjo 106 metus. Vos pavilkdamas kojas, senukas tu
rėjo ganyti kolūkio bandą. Pusalkanis, išvargo ir parginęs 
bandą atsigulė ir daugiau jau nekėlė. . . Amžiną atilsį. . .

Barvainis gerai pažinojo šaunų karį - jūrininką, mėgusį 
pasakoti apie laivo žygius Juodojoje jūroje, kur jis tarnavo 
Pirmojo pasaulinio karo metu laive su gydytoju Nagevičium, 
vėliau plačiai žinomu generolu Nagiu. Nepriklausomybės lai
kais jis buvo Zarasų apskrities dezinfektorius. . . Barvainis 
susigalvojo. Bet staiga paklausė:

— O kur gi, sakykite mūs<ų namai dingo?
— Prašau į vidų, ko gi mes čia stovime ant slenksčio. . .
Visi suėjo į kaimišką grįčią. Ji buvo švari, tiktai Barvai- 

niams atrodė — permažais langais,
— Matot, koks mūsų gyvenimas, — kalbėjo moteris. — 

Jūs manęs neatpažįstate, o aš gi jūsų senoji kaimynė — Ona 
Glatkauskaitė. — Ir nusisukusi nuo Barvainių, Glatkauskaitė 
lyg Pad sau: — Viešpatie, kada pasibaigs Tavo bausmė?! Ir 
už ką?. .

Glatkauskaitė nelauktus svečius paprašė sėstis.
— T u kokiu čia būdu pas mus užklydote?
— Noičjome aplankyti tėviškę, bet pasirodė, kad jos 

jau nėra. . .
— Seniai jau nėra. Netrukus po karo. Ėjote gi per mies 

tą ir matėte ten naująją statybą?
— Taip. Ji mums keistai atrodė.
— Taigi. Tai jūsų namai dabar Zarasuose. Zarasus ka

ras smarkiai apgriovė. Tai jiems atstatyti okupacinė valdžia 
griovė geresnius namus kaimuose ir vežė į miestą. Nuvežė ir 
jūsų namus, nes tėvus gi išvežė į Sibirą. Ir apylinkėje geres
nius namus išvežė Zarasams atstatyti. Kaimynų Butkių, Pike
lių ir daugybės kitų, ypač tų, kurie pasitraukė į Vakarus arba 
pačio okupento buvo išvežti į Sibirą. Tokia, mat, yra vadi
namoji „naujoji statyba”, kuria sovietai giriasi.

Barvainis tylėjo, nežinodamas, ką pasakyti. Barvainie- 
nė, pritrenkta įspūdžio, žiūrėjo į nesuvokiamą tolį. Ji galvo
jo: gal taip yra ir jos tėviškėje, Grybeliuose?

Į— Bet, Viktorija, ką gi mes dabar sėdime? Eikime. 
Juk jau vakaras visai čia pat. Gal dar spėsime į autobusą.

— Eikime, Tomai.
— Kažin ar jūs spėsite į autobusą, — įsiterpė Glatkaus

kaitė. — Gal pasilikite ir pas mus pernakvokite.
— Nenorime Tamstos apsunkinti. Be to, mums reikia 

ir skubėti. . . Mes dar gal dasiikasime iki Utenos. . .
— Mes, Tomai, galėsime paprašyti šoferį, kad mus iš

laipintų prie Grybelių. . .
— Ačiū, miela kaimyne, už malonų pasiūlymą, bet 

mums patogiau bus jūsų nevarginti. Manėme, kad ką nors 
rasime iš giminių, gyvenančių mūsų namuose, o pasirodo. . . 
— ir Barvainis nebaigė sakinio.

Toks ir visas Lietuvos žmonių gyvenmias — nusakomas 
neišbaigtai. . .

Daugiau bus.
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PASIRUOŠIMAI ŠOKIŲ ŠVENTEI 

Pradėtas šokių suderinimas

LIETUVOJE BŪSIANTI LEIDŽIAMA TIK 3 TOMŲ 
ENCIKLOPEDIJA

L. Sagys, Br. Shotas, muz. 
J. Zdanius ir Br. Nainys daly 
vavo pirmame regioniniame 
tautinių šokių grupių atstovų 
sąskrydyje Detroite, gegužės 
mėn. 25—26 d. Be Detroito 
tautinių šokių ,,Šilainės“ gru 
pės, vadovaujamos p. G. Guo 
bienės, sąskrydyje dalyvavo 
Clevelando, Rochesterio, Win 
dsoro, Toronto, Hamiltono ir 
Grand Rapids vietovių tauti 
nių šokių grupių atstovai. Są 
skrydžio tikslas — išlyginti 
atskirų šokėjų grupių galimus 
Tautinių Šokių Šventės šoka 
mo repertuaro skirtumus.

Moksleivių šokėjų 
programos vadove sutiko būti 
A. Martienė, 6645 So. Win 
cheater Str., Chicago 36, Ill. 
Tel. GR 6-2041. Ponia Mar 
tienė vadovauja Marquette 
Parko ir K. Donelaičio litua 
nistinių mok-lų ansambliams, 
kurių abiejuose šoka apie 300 
moksleivių.

Tautinių Šokių Šventės 
būstinė

atidaroma Čikagoje, Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont 
Ave., birželio 1 d. Ten gauna 
mos informacijos, bilietai ir ki 
ti reikalai, bet susirašinėjimas 
vyks, kaip iki šiolei, šventės 
sekretoriaus, A. Kareivos ad 
resu (7030 So. Rockwell A., 
Chicago 29).

Tautinių Šokiu Šventės 
ženklelį 

suprojektavo dail. A. Kuraus 
kas. Tautinių Šokių šventės šo 
kėjai šį trijų spalvų menišką 
ženklelį gaus nemokamai su 
venyriniu tikslu.

Tautinių Šokių Šventės ang 
lų kalba informacinei komisi 
jai vadovaus p. L. Narbutis, 
6516 So Sacramento Ave., 
Chicago 29, tel. RE 7-8670. 
Šiai komisijai daug vertingų 
žinių ir patarimų suteikė mū 
sų visų žinoma ponia J. Dauž 
vardienė, amerikiečių tarpe ži 
noma „Lithuanian First La 
dy” vardu.

Jaunimo Centro Studentų 
Tautinių šokių ansamblis, glo 
bojamas- kun. Dr. duplex J. 
Kubiliaus, J. S., ir vadovauja 
mas p. L. Braždienės, rūpina 
si visais kanadiečių tautinių šo 
kių reikalais (nakvynėmis, 
programa ir tt.). Jaunimo 

Centras, 5620 So. Claremont 
Ave.,
® Šokių Šventės suvenyrinį 
leidinį redaguoja inž. D. Biels 
kus. Numatoma leidinio išleis 
ti apie 5000 egz.
@ Šokių šventei paremti visą 
birželio 2 d. Bučo sode ruošia 
mos gegužinės pelną skiria L. 
A. S. Cicero, Dr. Vydūno ir 
Čikagos I sk. vadovybės.
• Muz. Zdanius Tautinių Šo 
kių Šventei orkestruoja 16 šo 
kių, 3 himnus ir „Marija, Ma 
rija” giesmę.

BOSTONO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ SAMBŪRIS, 

vadovaujamas p. O. Ivaškie 
nės, švenčia 25 m. sukaktį. Šis 
sambūris bus bene pats di 
džiausiąs atskiras vienetas Tau 
tinių Šokių Šventėje. Iš Bosto 
no su p. O. Ivaškiene atva 
žiuoja ir mokyklinio amžiaus 
šokėjų grupė.

KUN. V. MINCEVIČIUS
pakviestas darbuotis Studijų 
ir Dokumentacijos Institute, 
įsteigtame Nouvelles Equipes 
Internationales bei Italijos Kr. 
Dem. įsteigtame Institute Eu 
ropos problemoms studijuoti. 
Kun. V. Mincevičius jau pada 
rė išsamius raportus apie poli 
tinę ir ekonominę Pabaltijos 
kraštų padėtį. Šiou metu ruo 
šia apie religinę. Šios relacijos 
būna atspausdintos prancūzų 
kalba ir išsiuntinėjamos viso 
pasaulio krikščioniškos inspi 
racijos partijų vadovams bei 
svarbesniems valstybininkams.

DIGRYS ESĄS GERIAU 
SIS VARGONININKAS
Leopoldas Digrys šiuo me 

tu laikomas vienu geriausių 
vargonininkų ne tik Lietuvo 
je, bet ir visoje Sovietų Sąjun 
goję. Ligšiol L. Digrys koncer 
tavo Taline, Rygoje, Gorky 
je, Maskvoje, Taškente ir ki 
tur, o Vilniuje jo pirmasis kon 
certas įvykęs tik šių metų ge 
gūžės mėn., nes... vis nebuvo 
baigtas Vilniaus konservatori 
jos vargonų remontas. Digrys 
išpildė Bacho, Haendelio, Vi 
valdi ir kt. kūrinius.
• Pagal „Tiesą“ dabar pa 
vergtoje Lietuvoje leidžiama 
92 pavadinimų laikraščiai ir 
žurnalai ir jų bendras tiražas 
siekiąs 1.833.000 egz. 1950 
m. tas periodinės spaudos tirą 
žas siekęs 597.000 egz.

IŠ Vilniaus radijo paskelb 
to pasikalbėjimo apie partijos 
ir Min. Tarybos nutarimu nu 
matytą leisti „lietuvišką tary 
binę enciklopediją“ paaiškė 
jo, kad jos vyr. redaktorius— 
prof. J. Matulis, kad būsią tik 
trys tomai, kiekvieno tomo ap 
imtis — 45 sp. lankai, ji bū 
sianti pradėta leisti dar šiais 
metais, užbaigta 1966 m. Ko 
kio pobūdžio būsianti toji ,,en 
ciklopedija“, ryškiai pavaiz 
duoja informacija: to leidinio 
uždavinys būsiąs „marksistiš 
kai nušviesti” sovietinamos 
Lietuvos istoriją, revoliucinio 
judėjimo istoriją, lietuvių kai 

Kazys Barteška
Aš neatsimenu tos žemės, ~ 
Apie kurią mano tėvai šneka, 
Neatsimenu Nemuno ir jo platumo 
Arba Neries ir jos tamsumo.

Mano plaukai sausi, 
nes nejautė lietaus to krašto, — 
Mano lūpos neragavo Lietuvos sūrio,

Tas kelias, kuris sako, 
veda į Vilnių, 
nepažįsta mano pėdų.

Aš gimęs tremtyje 
ir man sunku liūdėti.

Ta mano siela yra padalinta 
į tris dalis,
Ir aš nežinosiu, kuriai, 
kai laikas ateis, 
pilnai ją atiduoti.

Draugų akyse aš matau 
tą patį jausmą.

Gal geriau taip, gal 
ateinant laikui galėsiu 
atsistot ant granito akmens 
ir šaukt visam pasauliui: 
aš esu toks ir ten mano 
jausmai priklauso.

O tu, vargše Lietuva, 
tave lietuviai apverkė. 
Nesvajok, kad atgavus laisvę 
tavo rankos juos apims 
ir tavo veidas jaus jų lūpas 
Aš tau dabar sakau: 
neapleis jie savo turtų, 
neišraus savo tvirtų šaknų.

Gal vienas, gal kitas, 
bet nevisi, tik nevisi.

* » *
Vestuvės ir lietus lyja.
Verkia pilki debesys, 
Verkia jų tėvai šypsenom 
ašaras uždengę.
Verkia jų draugai, 
prisimindami jaunystę, 
Verkiu ir aš praradęs jaunystės sapnus.

Tik šypsosi klebonas, 
cigarą įsikandęs.
Tik merkia akis alaus vežikai.
Kas jiem, ne jų vaikai.
Ne jų sapnai, suskaldyti 
į šimtas dalis.
Ne jų vargai užkrauti 
ant tėvų pečių.
Nes ne jie juos užaugino, 
išmokino, apverkė, per 
vargus maitino.

Ateis ir jiems tas laikas, 
kai jų sapnai apleis namus 
ir iškeliaus.

* • *

Mes trys laisvės j ieškom, 
bet jos nenorim rasti.

Jis, tu ir aš susėdę šnekam 
Apie gyvenimą ir jo prasmę, 
Bet mes jo nesuprantam.

Jis svarsto meilę 
Su kieta širdimi, 
Nes jis tik sau gyvena.

Tu nori troškulį sutikti, 
Bet bijai tą troškulį sutikti, 
Nes sutikęs nuo jo bėgtum.

Aš noriu iškalt ant 
akmens savo vardą, 
Bet bijau lietaus, kad jis jo nenuplautų.

Mes trys laisvės jieškojom, 
Bet liūdim, nes niekad 
jos nerasim.

Susėdę šnekam ir šnekėsim.
Praeis tie metai, ta jaunystė.
Ateis tie vakarai, kada 
Ženoti naktį atsikelsim 
Ir maišysim ašaras su stiklu rankoj.

Aš, tu ir jis nenorim to likimo, 
Nenorim- tos senatvės, 
Bet žinom, kad ji bus, 
kad ji ateis ir mane, tave, ir jį 
pririš prie karsto ir nepaleis.

,bos, mokslo ir kt. vystymąsi, 
nušviesti „liaudies kovą už ta 
rybų valdžią“, įvertinti laimė 
jimus, apibūdinti miestus, kai 
mus ir. . . pasakoti, kaip jie 
pasikeitę komunistinio režimo 
metais, dar būsiąs duotas ir pe 
riodikos Lietuvoje ir lietuvių 
kalba užsienyje leidžiamos 
įvertinimas. O kai bus aprašo 
mos gyvenvietės, tai pirmoje 
eilėje teksią vaizduoti revo 
liucinio judėjimo įvykiai. Tad, 
kaip matyti, tai daugiau agita 
cinis, komunistinės propagan 
dos, daugiau bolševikų archy 
vinio pobūdžio leidinys, ta 
čiau nieku būdu ne enciklop^

"Trljos
VEDA D R, GUMBAS

Vieno ūkininko sudegė 
tvartas, tai jis kreipėsi į savo 
apdraudos kompaniją, kad ji 
jam pinigais už nuostolius už 
mokėtų. Tačiau apdraudos 
agentas aiškino, kad kompani 
ja pinigais nemokėsianti, nes 
pagal susitarimą ji privalanti 
tiktai atstatyti naują tvartą. 
Užpyko ūkininkas girdėda 
mas tokią žinią ir sako: „Jei 
gu jūs taip biznį vedat, tad ga 
lite panaikinti apdraudą ant 

mano žmonos, kol dar nėra 
per vėlu“.

Jeigu Edisonas nebūtų išra 
dęs elektros lemputės, tai da 
bar reikėtų žiūrėti televiziją 
prie žvakės šviesos...

— Pacientas su dideliu krau 
jo spaudimu buvo labai susirū 
pinęs ir klausė daktaro:

„Sakyk, daktare, kokia ma 
no padėtis?

„Jeigu jūa neturėtumėte 
odos, jūs būtumėt fontanas“, 
atsakė jam daktaras. . .

Aukštai medyje, ponas ir 
ponia Paukščiai krovė sau liz 
dą. Staiga ponia Paukštienė 
pastebėjo, kad lizdo viduryje 
yra skylė ir kreipėsi į poną 
Paukštį paaiškinimo.

— Matai, atsakė ponas Pau 
kštis, man patinka vedybos, 
bet nemėgstu vaikų“.

Viena moteris lanko kalėji 
mą. Pamačiusi vieną labai liūd 
nai nusiteikusį kalinį užklau 
šia:

— O jūs kodėl esate kalėji 
me?

— Dėl mažos detalės.
— Kokios?
— Visos durys yra užrakin 

tos.

Vienos mokyklos mokytojų 
kambaryje suskamba telefo 
nas, ir kitame gale girdėti bal 
sas:

— Mano sūnus šiandieną 
negalės ateiti į mokyklą. Jis 
turi gripą.

— O kas čia kalba? — klau 
šia vienas iš mokytojų.

— Tai mano tėvas, atsako 
balsas.

— Prižiūrėtojas pamatęs, 
kad vandenyje yra žmogus, 
ėmė jam visa gerkle šaukti:

— Prašau greitai lipti iš 
vandens, argi nematai, kad 
čia parašyta, jog maudytis 
yra griežtai draudžiama?

— Atsikabink, — atsako 
šis, — aš visai nesimaudau, 
bet skandinuos. . .

— Kas tau yra Jonai, kad 
viena tavo akis juoda?

— Tai užtai, kad aš pabu 
čiavau jaunavedę.

— Bet gi tai yra priimta. . .
— Aš žinau, tačiau aš ją 

pabučiavau dabar, o ji jau du 
metai, kaip ištekėjusi.

R. LANKAUSKAS

TILTAS i JŪRĄ
ROMANAS

Ant saulelė, vėl nuo mūs atstodama, ritas 
Irgi, palikusi mus, greita vakarop nusileidžia. 
Vei, kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia, 
O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.

K. Donelaitis.
Ir vėl tu čia, vėl klaidžioji pažįstamomis gatvėmis, žval

gydamasis į pilkus namus, vėl dairaisi aplinkui, tarsi kažko 
jieškodamas. Eik iš lėto, klausydamasis tolimų dienų aido.

Tiesi gatvė išgrįsta pilkais tašytais akmenimis. Senų 
kaštonų alėja. Šitų medžių jis neprisimena, nors tuomet kaš
tonai jau buvo pasodinti; žinoma, jie senesni už jį. Kaštonai 
priglaudė tarp gelsvėjančių lapų savo vaisius; bet dar keletas 
dienų, — ir jie kris ant šaligatvio po praeivių kojomis; iš per
skilusio kiauto išsiris rudas žvilgantis kaštonas, — paskutinė 
iškeliaujančios vasaros dovana.

Kiek vasarų prabėgo? Trisdešimt. Jis palydi trisdešim
tąją vasarą. Koks nenumaldomas laiko tekėjimas! Tačiau 
priekyje dar keliolika ar keliasdešimt vasarų. Jos bus kito
kios, o gal savaip panašios į prabėgusias.

Pilkas didžiulis namas. Baltos užuolaidėlės ant langų. 
Ligoninė. Čia jis gimė, čia vaikystėje sirgo ir kentėjo troškulį 
po operacijos.

— Gerti, gerti. . .
Sesuo pasilenkdavo ir prikišdavo prie lūpų degtuką su 

vata, pamirkyta vandeny. Jo dantys sukąsdavo degtuką, su
kepusios lūpos norėjo iščiulpti paskutinius vandens likučius. 
Degtukas suskildavo ir supleišėdavo. Kažkas su baltu chala
tu, priėjęs prie lovos, tarė:

— Jis gyvens.

Kęstutis paspartino žingsnį: jis norėjo greičiau praeiti li
goninę. Per daug skaudžių prisiminimų surišta su ja. Per 
daug. . .

„Tiltas į jūrą” — tai tas romanas, už kurį ra
šytojas R. Lankauskas gavo pylos Maskvoje iš Lie
tuvos okupanto ir Vilniuje iš „savųjų” Maskvos 
agentų. Skaitytojai pamatys, kas Lietuvoje rašyto
jams draudžiama ir kokia dabar Lietuvoje rašyto
jo laisvė. Šis romanas perspausdinamas iš „ Perga 
lės“ žurnalo, kuris yra laikomas Lietuvos rašytojų 
literatūriniu mėnesiniu leidiniu. NL red.

Jis išėjo į aikštę. Anksčiau čia nebuvo jokio paminklo, 
bet dabar vidury aikštės kilo į' dangų aukštas keturkampis 
pjedestalas, ant kurio stovėjo prieštankinis pabūklas; pabūk
lo vamzdis buvo nukreiptas į' vakarus.

Nuo jūros pūtė vėjas. Nešaltas, geras vėjas. Rudeninė 
saulė dar šildė žemę. Skvere ant suoliuko sėdėjo keletas jū
rininkų; vėjas plaikstė jų kepurių kaspinus. Jūrininkai kažką 
kalbėjo dviem merginom; jos žiūrinėjo nuotraukas ir juokėsi.

Kęstutis atsisėdo ant suoliuko ir užsirūkė cigaretę. Jis 
pagalvojo apie artėjančią žiemą. Ir tada ji atklysdavo — stai
giai, netikėtai, lyg baltas linksmas vaiduoklis.

Lauke sukinėjasi žvarbus jūrinis vėjas ir drebia snaiges į 
veidą. Žmonės, pastatę apykakles, greit skuba gatve. Kros
nyje garsiai spragsi ir traška malkos. Sninga ir sninga. Atro
do, kad visą pasaulį užvaldė sniegas, ir žemė amžiams bus 
palaidota po juo.

Snaigės baigia užlipdyti langą; duonos krautuvė priešin
goje gatvės pusėje, vos besimato; rytą, kai eini pro ją, užuo
di gardų šviežių bulkų ir pyragaičių kvapą. O dar toliau, už 
keleto žingsnių, mėsos krautuvė. Storas vokietis kapoja mė
są didžiuliu kirviu. Ant baltomis plytelėmis išklotų sienų ka
bo kumpiai ir dešrų rinkės.

Šaligatviais jau traukia vaikai su rogutėmis. Greičiau į 
kiemą! Tenai berniukai ritina sniego kamuolius ir lipdo senį 
besmegenį, kuris spokso anglinėmis akimis, atkišęs ilgą mor
kos nosį. Juodas kiauras puodas ant galvos daro jį panašų į 
dešrininką, kai sekmadienį, užvožęs juodą skrybėlę, jis eina 
pasivaikščioti po miestą, mosykuodamas geltona bambukine 
lazda.

— Guten Tag, Herr Molke, Guten Tag.
Kieme greitai prasideda karas: ant tvoros užsirioglina 

vokietukai iš gretimo kiemo, rodo liežuvius, špygas ir galų 
gale ima mėtyti pagalius į senį besmegenį; kiauras puodas 
nulekia nuo galvos, nukrinta morkos nosis. Vokietukai kly- 
kia iš džiaugsmo.

Netrukus Kalėdos ir Naujieji metai. Krautuvui vitrinos 
pasidabino eglutėmis, ant kurių žėri spalvoti papuošalai. Žmo
nės išeina pro duris įraudusiais nuo šalčio veidais, nešini pir
kiniais.

Gatve pražvanga žirgas su skambaliukais, įkinkytas į ro
ges, o paskui jas nusidriekia rogučių virtnė; jas apžergę sėdi 
vakai ir suaugę žmonės, ir visas šitas karavanas triukšmingai 
lekia miesto gatvėmis.

Tėvas sustabdo žirgą, pririša rogutes prie virinės galo; 
jie abu susėda, senis rogėse plaukšteli botagu, žirgas prunkš
damas neria pirmyn. Jie skrieja per minkštą, dar nesuvažinė
tą sniegą.

Pro skverą prabirbė raudonas motociklas; priekyje sėdė

jo vaikinas su juodu megztiniu, o užpakalyje jauna šviesia
plaukė mergina, kur kiek išsigandusi laikėsi už vaikino lie
mens.

Kęstutis surūkė paskutinę cigaretę. Jis įmetė tuščią dėžu
tę į šiukšlių kibirą ir pakilo nuo suolo. Kur krautuvė? Reikia 
nusipirkti cigarečių. Buvo laikas, kada cigarečių nereikėjo. 
Tačiau dabar sunku be jų,

— Pakelį „Primos“.
— „Primos” nėra, — atsakė pardavėja. — Tik „Pami- 

ras“.
Krautuvėje buvo tvanku. Grdėjosi nekantrūs susierzinę 

balsai; žmonės grūdosi prie priekystalio. Apšepęs vyras kišo 
ranką pro žmonių tarpą, reikalaudamas degtinės. Po stiklu 
gulėjo loterijos bilietai. Kvepėjo žuvimi, olandišku sūriu ir 
tuščiomis alaus bonkomis. Du vyrai gėrė alų tiesiog iš bon- 
kų, aukštai užversdami galvas; tai buvo dažytojai su aptašky
tais kombinezonais ir baltais nuo dažų guminiais batais.

Kai jis išėjo į gatvę, dangus jau niaukstėsi. Vėjas paže
me nešiojo medžių lapus, blokšdamas juos pro praeivių kojo
mis.

Kęstutis sustojo prie trijų aukštų namo, kuriame prabė
go pirmieji jo vaikystės metai. Namas buvo visai nenukentė
jęs nuo karo, gerai išsilaikęs: jį rūpestingai pastatė puikūs 
meistrai; net tinkas nebuvo aptrupėjęs. Tik dažai nusilupo 
nuo lango rėmų ir nusimynė prieangio laipteliai.

Prie įėjimo kabojo raudona iškaba. Žengęs arčiau, jis 
perskaitė: „Milicija“. Milicija? Kodėl būtent ji turėjo čia 
įsikurti? Juk galėjo būti ir kokia nors kontora. Namai irgi 
turi savo likimą; tuo jie panašūs į žmones, kurie juose gyve
na. Ir kiek žmonių pereina per vieną namą, pakol jį sudaužo 
bomba arba jis pats sugriūna, užleisdamas savo vietą kitam.

Šitas namas tuomet priklausė piktam, irzliam seniui; se
nis turėjo keistą įprotį vaikščioti vakare nuogas po kambarį; 
įpykęs ant nuomininkų, jis garsiai rėkdavo, net pamėlynuoda
mas :

— Son of a bitch! Son of a bitch!1) — (senis buvo il
gai gyvenęs Amerikoje). Vieną dieną, taip berėkiant, jį pir- 
baigė širdies smūgis.

Kęstutis panoro įeiti į namą ir pasižvalgyti po kamba
rius, kuriuose jisai žaidė, paleisdamas ant grindų rakčiuku už
sukamus automobilius. Jis užkopė į antrą aukštą. Taip, du
rys buvo tos pačios; ji sprisiminė jas, atpažinęs seną užtaisy
tą skylę nuo prancūziško užrakto. Ant durų kabojo juoda 
lentelė su užrašu: VIRŠININKAS. Kęstutis sustojo, nesiryž
damas nuspausti durų rankenos. Ką jis pasakys žmogui ana
pus durų?

Daugiau bus.

’) Kalės vaikas.
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k FILMO MENAS
THE ISLAND

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS

Daug kas net nebus girdė 
jęs apie šį retą filmą. Tai yra 
japonų gamybos filmas.

Keturi žmonės, vyras, žmo 
na ir du maži sūnūs, gyvena 
mažutėje saloje, kur nėra ge 
riamo vandens nei žmonėms, 
nei. augalijai. Tų žmonių kas 
dieninis užsiėmimas — iš neto 
liese esančio žemyno vandens 
vežimas į salą, sunkus van 
dens nešimas į salos aukštu 
moję esančius daržus, primity 
vi namų ruoša. Jausmai, kurie 
juos vieni su kitu riša, gal pra 
rastų savo vertę žodžiuose. 
Kas gali žodžiais tinkamai iš 
reikšti tikėjimą, meilę, džiau 
gsmą, baimę, kančią, sielvar 
tą? Salos gyventojai šiuos jau 
smus pergyvena kaip nebyliai, 
bet žiūrovas juos puikiai su 
pranta. Jie yra japonai, visai 
kitos kultūros atstovai, bet 
mums jie, kaip žmonės, artimi 
ir aiškūs, jų jausmai supranta 
mi ir be žodžių.

Šią mintį pajutus, išryškėja 
filmo grožis ir įdomumas. Čia 
galima daug įdomumo rasti ir 
įprastame orientališkame gra 
cingume, panaudotame atvaiz 
duoti paprastą ir pilką tų žmo 
nių kasdienybę. Įspūdingiausi 
momentai, kurie ypač filme 
pabrėžti, yra žemyne prisisem 
to vandens irklavimas į salą ir 
nešimas į kalną laistyti dar 
žarna. Tiek vyro, tiek moters 
irklavimo judesiai yra ritmin 
gi, lyg modernaus šokio tak 
tas. To užsiėmimo monotoni 
ja yra panaudota išreikšti šitų 
žmonių dvasiniam ramumui ir 
pasivedimui savo likimui. At 
rodo, kad jie laimingi ir paten 
kinti kiekvienu savo veiksmu, 
kiekvienu darbu, viskuo, kas 
jiems skirta. Jų vienintelis tiks 
las ir troškimas — visa tam 
suteikti grožį ir prasmę. (LL).

DAYS OF WINE AND 
ROSES

Kiekvienam žmogui pasitai 
ko nemaža progų atsidurti to 
kiose padėtyse, kur gėrimas 
yra tapęs priimtinu ritualu. Al 
koholis dažnai vilioja moder 
naus gyvenimo įtampos išvar 
gintą žmogų jieškoti valandė 
lės atsipalaidavimo nuo savo 
aplinkos, bėdų ir atsakomy 
bės. Šiame filme gal pirmą 
kartą yra mėginta parodyti ai 
koholizmo žala žmogui. Te 
ma bandoma pristatyti kuo 
natūraliau ir įtikinamiau, pasi 
renkant San Francisco miestą 

1 M. MAČIUKAS
g VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ g 

j SIUVĖJAS J

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
g ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS | 
v Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. \ 
L Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £
r 79 ir 81 St. Zotique St. E.
g Tel. CR 7-0051. MONTREAL. >*

| Baltics Investment Corp.
g Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
H Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
H Už indėlius mokame 8% dividendą.

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

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

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

Sunoco Service Station
SAV. L R U G I E N I U S

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

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

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

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

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

ir du jo tipiškus gyventojus. 
Gėrimo priežastimi nurodo 
mos veikėjų darbo sąlygos. 
Tuo lyg norima pasakyti, kad 
gėrimo problema gali iškilti 
kiekvienam, nors ir labai išsi 
lavinusiam ir išauklėtam žmo 
gui.

Filme vaizduojama mergai 
tė (Lee Remick) nėra nei len 
gvabūdiška, nei iš blogos šei 
mos. Net pabrėžta, kad jos tė 
vai religingi ir rimti žmonės. 
Vyrukas (Jack Lemmon) at 
vaizduotas jau šiek tiek leng 
vapėdiškesnis. Jis vengia stip 
resnių nusistatymų ir kelia tau 
rę už principus, ,,kas jie ir be 
būtų“. Tačiau tuo nenorima 
parodyti, kad jis būtų blogo 
charakterio žmogus. Priešin 
gai jis yra tiek patrauklus, 
kad sužavi tą rimtą mergaitę.

Juodviem susituokus, kyla 
problema dėl visiško mergai 
tės blaivumo. Norėdama iš 
vengti šeimyninių nesusiprati 
mų, pradeda ir ji gerti, palai 
kydama jam draugystę. Toks 
prisitaikymas, atrodo, laikinai 
išriša problemą. Bet tik laiki 
nai. Ilgainiui pradeda ryškėti 
alkoholio pasekmės jų gyveni 
me. Jis nepajėgia pastoviai iš 
silaikyti darbe. Ji pasigėrus 
padega namus. Ir taip juodu 
smunka žemyn ne tik savo so 
cialine padėtimi, bet ir savi 
garba. Mėginimai liautis gerti 
nėra sėkmingi. Jisai supranta 
problemos rimtumą ir jieško 
pagalbos. Žiaurūs alkoholiz 
mo priepuoliai priverčia jį sto 
ti į alkoholikų klubą (Alcoho 
lies Anonymous). Įdomu, 
kad to aleoholikų klubo veiki 
mo būdas, kuris paprastai vie 
šai neskelbiamas, čia šiek tiek 
reklamiškai pateikiamas. Aps 
kritai visame filme dvelkia 
perspėjanti ir pamokanti nuo 
taika.

Nei vieno, nei kito akto 
riaus vaidmenys nedėkingi, 
nors abu buvo pristatyti Os 
car premijai. Būtų neteisinga 
sakyti, kad filmas neįdomus, 
tačiau reikia pripažinti, kad 
problema neįstengta bent kiek 
giliau išvystyti. (LL).

TERM OF TRIAL
Sir Lawrence Olivier, trium 

favęs karališkuose vaidmeny 
se kaip Hamletas arba Henri 
kas V-sis, per paskuti 
iriuosius kelerius metus patei 
kė keletą kasdieniško gyveni 
mo charakterių blaiviu papras

ELTA (ispanų k.), nr. 11 
(17), 1963 m. balandžio mėn. 
3 metai. Naujame nr. daug 
medžiagos apie antrąjį P. 
Amerikos lietuvių kongresą 
paminėta Klaipėdos krašto at 
vadavimo sukaktis, kronika ir 
kt,

K. Pr. Vaseris, „PADAN 
GIŲ KELIAI“, Melbourne, 
1962 m., Australija. 74 psl. lei 
dinyje yra šie skyriai: Padan 
gės mechanika, Planetos, 
Žvaigždės. Tai retas lietuvių 
k. ir išeivijoje bene pirmasis 
leidinys iš astronomijos srities. 
Leidėjo, kun. Pr. Vaserio ad 
resas: 18 Henry St., Kensing 
ton, Vic., Australija.

LITERATŪRA IR KAL 
BA. (Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Lietuvių Kalbos 
ir Literatūros Instituto Dar 
bai). VI tomas. Vilnius 1962. 
494 psl.

Didesnę šio tomo dalį su 
daro paskaitos temomis „Kon 
ferencijos šiuolaikinės tarybi 
nės lietuvių literatūros klausi 
mais“. Stambus darbas P. Čes 
nulevičiūtės apie Lazdynų Pe 
ledos kūrybą iki pirmojo pa 

tumu ir nuoširdumu. Nauja 
me britų gamybos filme 
,,Term of Trial” jam tenka 
vaidinti mokytoją, Perkrautą 
asmeniniais, šeimyniniais ir 
profesiniais rūpesčiais.

Šiaurinėje Anglijoje, indus 
trialinio centro priemiesty gim 
nazijos mokytojas Graliam 
Weir gana sunkiai tepalaiko 
drausmę mišrioje klasėje. Ša 
lia gabių ir vidutinių mokinių 
ypač įkyri triukšmadarių gru 
pė. Jų vadas mokytojui paro 
do savo vulgarumą ne tik žo 
džiais, bet ir darbais. Namuo 
se žmona irgi vietoj suramini 
mo vis prikaišioja dėl menkos 
socialinės padėties, nedidelio 
uždarbio, jo taikios laikyse 
nos ir pan. Mokytojas bando 
rasti kiek užsimiršimo alkoho 
lyje.

Tikrai nuoširdžiai žvelgda 
mas į savo mokytojo parei 
gas, jis sutinka vienai iš moki 
nių teikti papildomas pamo 
kas namuose, visiškai nenu 
jausdamas, kad penkiolikame 
tė Shirley yra visai jį įsimylėju 
si, kaip melancholišką herojų.

Pasibaigus mokslo metams, 
mokinių grupė vežama Pary 
žiun. Shirley jieško bet kokių 
pretekstų pasilikti viena su sa 

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.

SIUNTINIAI LIETUVON j 

Kaufman's Woollens &Texti5es| 
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. g 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems $
garantuotai skubiausiai ir $

urmo kainomis |
(30—40% žemiau rinkos kainų) v

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ g
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir įsitikinsite, 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. $

saulinio karo. Keli straipsniai 
liečia naujus duomenis apie že 
maičių tautosaką. Tomo pa 
baigoje pridėti skyriai „Iš ar 
chyvų“ ir „Recenzijos ir In 
formacijos“.

SLAWIC REVIEW. Ame 
rican Quarterly of Soviet and 
East European Studies. Pub 
lished at the University of 
Washington for the American 
Association for the Advence 
ment of Slavic Studies. Volu 
me XXI. 1962. Lituanistiniai 
straipsniai: Alfred Erich Senn 
„The Formation of the Lit 
huanian Foreign Office 1918 
—1921“ Nr. 3 500—507 psl.; 
Oswald P. Backus HI „The 
Problem of Feudalism in Lit 
huania 1506 — 1548“. Nr. 4 
639 — 659 psl. Skelbiama, 
kad 1963 m. bus spausdina 
ma: V. Stanley Vardys ,,The 
Partisan Movement in Post 
war Lithuania“.

Dionizas POŠKA: Mužik 
Žemaitii i Litvy Poema. 
Chudožnik V. Jurkūnas. Pe 
revod s litoiskogo A. Brods 
kii. Vilnius 1962.

Rusiškas vertimas žinomo 

vo mokytoju, išreikšdama 
jam savo atsidavimą visos ke 
lionės metu, bet ypač grįžtant 
ir praleidžiant naktį Londono 
veišbutyje. Susijaudinęs mo 
kytojas švelniai bando jaunuo 
lę įtikinti jos žingsnio neapgal 
votumu ir nepasinaudoja jos 
nekaltybe. Shirley jaučiasi at 
stumta. Jos pykčio ir keršto iš 
siveržimu mokytojas policijo 
je ir teisme apkaltinamas iš 
naudojęs mažametę. Teisėjui 
paskelbus sprendimą, mokyto 
jas jautrioje savo paties gyni 
mo kalboje išreiškia gilų liūde 
sį, kad smerkiamas dėl neįvyk 
dytos kaltybės. Shirley prisi 
pažįsta melavusi, mokytojas 
išteisinamas, bet jo gyvenime 
ir sieloj jau lieka žaizdos ran 
das.

Režisierius Peter Glenville 
paruošė šiam filmui taip pat 
tekstą, pasinaudodamas Ja 
mes Barlow romanu.

Filmas, pasmerkdamas kai 
kurias visuomenės ydas ir iš 
keldamas idealisto mokytojo 
atsidavimą pareigai ir ištikimy 
bei šeimai, pereitų metų Vene 
cijos filmų parodoje laimėjo 
Tarptautinio Katalikų Filmų 
Biuro premiją. (LL).

MOKSLAS IR TECHNIKA
ĮDOMUS ARCHEOLOGI 

NIS ATRADIMAS
Naujosios Meksikos valsti 

joje, netoli portlezo vietovės, 
požeminio urvo išdžiūvusia 
me dugne rasti penkių mamų 
tų griaučiai, taip pat kupranu 
gariu bei žirklių griaučiai. Lig 
šiol mokslininkų buvo spėja 
ma, kad arklys Amerikos že 
myne nebuvo žinomas net ligi 
pasirodant ten užkariauto 
jams ispanams. Naujas arche 
ologinis atradimas gali visiš 
kai pakeisti ligi šiol buvusį po 
žiūrį į Amerikos žemyno pra 
eitį.

žemaičių bajoro poemos. 
Kiekvienas puslapis iliustruo 
tas V. Jurkūno medžio raiži 
niais. Leidinį išspausdino K. 
Požėlos — buv. „Spindulio“ 
— spaustuvė Kaune.

LIETUVIŲ KALBOTY 
ROS KLAUSIMAI,

V tomas. Vilnius. Lietuvos T 
SR Mokslų Akademijos Lietu 
vių Kalbos ir Literatūros Insti 
tūtas. Redaktorius J. Kruopas. 
1962. 240 psl.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MARIA S AL VACĮ. Tai 

italų kalba išleista Romoje 
garsioji Sibiro lietuvių maldak 
nygė, kurios tekstą ir aiškini 
mus itališkai padarė prel. V. 
Mincevičius. Leidinys labai 
gerai padarytas ir labai gra 
žiai papuoštas gražiais lietuviš 
kais kryžiais ir Vilniaus Auš 
ros Vartų paveikslu. Leidinį 
galima gauti adresu: Roma, 
Via Casalmonferrata 20, Ita 
lia.

Louis Stankė. DEVENEZ 
COLLECTIONNEUR DE 
TIMBRES. Collection pour 
tous serijiniame leidinyje Liu 
das Stankevičius, (žin. kaip 
Louis Stankė), per J-N. Lespe 
rance išleido filatelistams 126 
puslapių, mažo formato, kny 
gėlę, kurioje aiškinami pašto 
ženklai, jų rinkimas ir kt.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
DĖL KORESPONDENTŲ! SUSIDŪRIMO

Net juokas ima perskaičius 
„Nepr. Liet.“ 20 nr. korespon 
denciją „Neklaidinkime patiks 
lindami“. Ar pats jauniklis ko 
respondentas V.S. savo korės 
pondencijoje „Tėviškės Žibu 
riuose“ (1963.IV.3.) neklaidi 
no skaitytojų? Tą koresponde 
nciją perskaičius tikrai susida 
ro įspūdis, kad tautietis Stasys 
Grigelaitis automobilio nelai 
mėje užmušė kanadietę mote 
rį. Gi toks klaidinimas galima 
pavadinti šmeižtu ar gal sąs 
kaitų suvedimu, nes visi mūsų 
kolonijos gyventojai gerai ži 
no ir V. S. ir tautietį St. Grige

| Įvairūs t 
įDRAUDIMAB
I Vacys Zižys I 

§ Įstaigos VI 2-1427. A 
n Namų 366 - 9094 &

„VALGYKITE 
BEGEMOTUS”

— siūlo anglų biochemikas 
daktaras Piris. Jo nuomone, 
kurią jis pareiškė Britanijos 
mokslininkų kongrese, žmoni 
ja žymiai padidintų savo mais 
to atsargas, jei begemotus pa 
verstų naminiais gyvuliais. Be 
to dr. Piris savo pranešime siū 
lė prijaukinti lamantinus — si 
renų būrio gyvūnus, kurie gy 
vena karibų jūroje ir kai ku 
riose atogrąžų upėse.

GAMTOS VIRTUVĖ
Vieno Rytų Alžyro kalnų 

kaimo gyventojams nereikia 
malkų ir krosnių maistui ga 
minti. Jie naudojasi gamtos 
virtuve.

Didžiuliame akmeniniame 
„katile” kliuksi karštas vein 
duo. Užtenka tik įleisti į jį ža 
lią mėsą iš žolių nupintame 
tinklelyje, ir po keleto minu 
čių mėsa išvirta ir netgi pasu 
dyta. Karšto šaltinio Chamam 
Meskutin vandenyje yra ištir 
pusios valgomosios druskos, o 
temperatūra lygi 90-95°. Gam 
ta pasirūpino netgi ir atitinka 
mu virtuvės apiforminimu. 
„Katilo“ sienos papuoštos bal 
tūtelėmis druskos nuosėdomis.

PAUKŠČIAI AVIGANIAI
Visiems žinoma, kad kai 

nuošė ir stepėse avių kaime 
nes gano šunys. Tačiau retai 
kas ūino, kad šiam tikslui nau 
dojami... striučiai. Pietų Afri 
koje, Kapo valstijoje avių kai 
menių savininkai nuo 1942 m. 
pradėjo naudoti avims ganyti 
sargybinius striučius. Šis nela 
bai protingas, bet greitas ir ag 
resyvus paukštis pasirodė ge 
resnis sargas negu šuo. Jie 
puola ne tik pašalinius asme 
nis, bet ir automašinas, todėl 
pavogti jų saugomas avis be 
veik neįmanoma.

laitį bei jų santykius. Kam gai 
šinti laiką tai vienai automobi 
lio nelaimei, kai tų nelaimių 
daug atsitinka. Tik vienas da 
lykas jaunam korespondentui 
mūsų kolonijoje, tiek kitur 
turėtų būti žinoma, tai tiek 
mūsų tautiečiai turėję automo 
bilių nelaimes, nemėgsta savo 
pavardės matyti lietuviškoje 
spaudoje. Kadangi pats V.S. 
padėjo išaiškinti, kad tautietis 
St. Grigelaitis yra nekaltas, 
tai tuo ir baikime. Jieškokime 
ir atrasime daug įdomesnės 
medžiagos ir įdomesnių istori 
jų korespondencijoms

Dėl V.S. teigiamo korespo 
ndencijų monopolizavimo mū 
sų kolonijoje tai yra tikras išsi 
galvojimas. Šios koresponden 
cijos autorius būtų tikrai dėkin 
gas, jei kas iš jo šį darbą per 
imtų. Gal net geriau, kad po 
12-kos metų šį darbą perimtų 
naujos jėgos. Tačiau, jei kas 
perims, tai bendradarbiauk pa 
stovai, neišlendant tik porą 
kartų ir tik sąskaitų suvedimui 

ar ką nors apšmeižti. Korespon

[
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A. NORKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal 3

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. |
. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 9Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. x

i ME7-6727 |
DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS ;j

117 — 6th Avenue, Lachine. H
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| BELLAZZI-LAMY, INC |
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 1

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
g Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieru. g
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WELLAND, Ont.

Š. m. birželio mėn. 1 d., Šeštadienį,

WELLANDO MEDŽIOTOJŲ - MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBAS „LITUANICA”

RUOŠIA DIDELI

Kartūnų Balių
kuris įvyks gerai žinomoje St. Stephen’s salėje, 

Welland, Ont. (kamp. E. Main St., ir Port Robinson Rd.). 

Gros p. Babecko lietuviškas orkestras.

Trims ponioms ar panelėms, dėvinčioms gražiausias 

sukneles, skiriamos vertingos dovanos.
Veiks turtingi bufetai. 

Kviečiame visus atsilankyti.

Pradžia 6 vai. p. p.

Klubo Valdyba.

PADĖKA
Gilaus liūdesio valandoje, mirus mano mylimam vyrui

A. f A. JUOZUI GRUCKŪNUI
labai nuoširdi ir amžina padėka tenka gerbiamam kle
bonui F. Jucevičiui, Šv. Kazimiero parapijos komite
tui, Šv. Onos Draugijos ir Šv. Elzbietos Draugijos ko
mitetams, visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems, aukojusiems Šv. Mišias, gėles ir pareiškusiems 
užuojautą žodžiu, laiškais, telegramom ir palydėju- 

siems į amžino poilsio vietą.
Dėkoju visoms šeimininkėms ir patarnautojoms prie 
stalų laike pusryčių. Ačiū visoms draugėms už iškepi- 

mą rskanių pyragų.
Man trūksta tinkamų žodžių visiems padėkoti už viską.

Nuliūdus
Marija Gruckūnienė.

NIAGAROS PUSIASALIS
Birželio mėn. 8 d. prie Niagaros krioklio 

KANADOS IR AMERIKOS SLA KUOPŲ

Pasimatymas— šventė
Marconi Hall, 1072 Magdalen Str. (kamp. Victoria Ave),

Niagara Falls, Ontario.
Laisvas automobilių pastatymas.
Salė atidaryta nuo 12 vai. dieną.

Meninės programos pradžia 7 vai. vakaro.
Turtingas bufetas ir loterija.

Gros lietuviškas „Olympia“ orkestras.
Įėjimas $ 1.50.

Rengia Toronto, Hamiltono ir St. Catharines SLA kuopos.
•"••"••'’•■•“■•“••‘"•“"•''••'’•■►"••i'

KARTŪNŲ BALIUS 
ČIA PAT.

Ar jau žinote, kad birželio 
mėn. 1 dieną 6 vai. po piet 
Wellando medžiotojų ir meš 
keriotojų klubas „Lituanica“ 
ruošia didžiulį Kartūnų Ba 
lių?

O jis jau čia pat, vos kele 
tas dienų mus teskiria nuo jo.

Jau laikas susitarti su drau 
gaiš ir šeštadienį visiems kai
tų vykti į Wellandą, į tą gra 
žią, žalio miško apsuptą St. 
Stephen’s Hall East Main Str. 
ir Port Robinson Rd. kampas.

Manome, kad vieta visiems 
lengvai randama, nes pernai 
ir užpernai Čia buvo ruošiami 
mūsų tradiciniai kartūnų ba 
liai.

Tad nieko nedvejodami, 
nusistatykime birželio 1 dieną 
praleisti Wellande.

Norime dar priminti po 
nioms ir panelėms pasipuošti 
gražiomis kartūno suknelėmis, 
nes yra didelė galimybė laimė 
ti vieną iš vertingų 3-jų dova 
nų.

Be to primename ir jauni 
mui, kad garsusis Hamiltono 
lietuvių orkestras, vadovauja 
mas p. Babecko, yra pasiruo 
Šęs smarkiai groti, tad nepra 
leiskite retos progos gerai pa 
sišokti.

Iki pasimatymo Wellande!
Klubo Lituanica Valdyba.

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.

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 — 6%%■ 

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos : 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus šeš-tadienius ir sekmadienius, 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

RAMBYNAS LIETUVOS 
ISTORIJOJ

Kartu su prasidedančia va 
sara ateina graži tradicinė 
šventė — Joninės. Ateina ji 
žieduose paskendusi, žaluma 
pasidabinusi, visų laukiama, 
kiekvieno lietuvio pamilta. Jo 
ninių vardas atkuria mūsų at 
siminimuose tėviškės vąizdus, 
pasakojimus apie paparčio žie 
dą ir garsųjį Rambyno kalną.

Rambynas ir jo apylinkės 
buvo gyvenamos priešistori 
niais laikais. Tai rodo įvairios 
iškasenos iš anų amžių. Gi pa 
davimai sako, jog senovės lie 
tuviai čia turėję savo garsią 
šventovę su amžinąja ugnimi 
ir vaidilutėmis.

Maždaug prieš šimtą metų 
čia buvo pradėta ruošti įvai 
rios šventės ypač Joninės. Čia 
suplaukdavo būriai jaunimo 
ir vyresniųjų pasilinksminti Jo 
ninių išvakarėse, kur be šokių 
ir dainų būdavo įpinama daug 
įvairių apeigų ir burtų, su žila 
senove surištų. Rambynas bu 
vo ir tebėra toji grasi Lietuvos 
vieta, kurią kiekvienas lietuvis 
brangina, nes ji tampriai suriš 
ta su mūsų senolių praeitimi.

Mums sąlygos neleis šioms 
Joninėms nusileisti Nemunu 
žemyn ir pasigėrėti Rambyne 
degančiais laužais. Bet progą 
Joninėse dalyvauti mes visi tu 
rėsime. Visi keliai ir maži ta

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

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
VILNIAUS STUDENTŲ 
ANSAMBLIS Į LENKIJĄ

Balandžio mėn. pabaigoje 
į Lenkiją su koncertaisi išvyko 
studentų ansamblis. Balan 
džio 20 d. Vilniaus radijas pa 
stebėjo, kad studentai išmokę 
eilę lenkų liaudies dainų. An 
samblis pavadintas „Nemu 
no“ vardu, Baumilas jam pa 
rašęs ir kantatą. Studentų an 
samblis koncertavo Varšuvo 
je, Krokuvoje ir Zakopanėje. 
• Vilniaus knygynuose kelis 
kartus metuose surengiamos 
poezijos ar beletristikos die 
nos — rašytojai skaito savo 
kūrybą, rašo savo autografus 
ant knygų. Gegužės 5 d. Vii 
niuje vyko tokia „sovietinės 
poezijos“ diena, dalyvaujant 
A. Baltakiui, A. Maldoniui, 
V. Palčinskaitei, V. Reime 
riui ir A. Venclovai.

keliai mus nuves į Jonines ruo 
Siamas Wellande. Čia susi 
rinks lietuviai iš visos Niagara 
pusiasalio artimesniųjų ir toli 
mesniųjų vietovių. Ir sklis lie 
luviškos dainos, skambės jau 
nimo juokas.

Mielas Lietuvi! Wellando 
Joninėse kiekvienas bus lau 
kiamas ir mielas svečias. At 
vyk praleisti šį gražų subatva 
karį mūsų parengime.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Joninės įvyksta 
St. Stephen’s Hall, kampas 
East Main St. ir Port Robin 
son, Welland, Ont., birželio 
mėn. 22 d. — šeštadienį. Pro 
gramos pradžia 6 vai. vakaro, 
salė bus atidaryta jau 2 vai. 
Šokiams gros puikus Hamilto 
no lietuvių orkestras Aidas, 
vedamas V. Babecko. Niaga 
ros pusiasalio skautai suorgani 
zuos ir ves loteriją, kurios pel 
nas bus jų vasaros tautinei sto 
vykiai.

Dainų ir arijų kencertą at 
liks sol. Vaclovas Verikaitis 
ir sol. Janina Liustikaitė.

P. A.

VEDYBŲ TIKSLU,
JAV gimusi - augusi lietuvai 
tė, 42 m. amž., katalikė, gra 
žiai išauklėta ir dabar gyve 
nanti Cleveland, Ohio, U. S. 
A., nori susirašyti su doru, 
blaiviu viengungiu lietuviu — 

maždaug apie to amžiaus.
Viengungio luomas nesvarbu. 
Gali būti ir miško kirtėjas, ar 
fabriko samdinys, ar ir profe 
sionalas. Apsivedus, galėčiau 
Kanadoje gyventi, o gal vy 
ras norėtų čia į J. A. V. kel 
lis. Taigi, bernužėliai — pirš 
kitės gražiai mergužėliai, nes 

ji nenori likti senmerge.
Laiškus rašyti: Klevelandie 

tei, 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q.

Apatiniai-kojinės-T-marškin.
GP 2-5

AUSTRALIJOS 
STUDENTAI

Adelaidės lietuviai studen 
tai kovo 22 dieną buvo susirin 
kę pp. Stepanų namuose ir iŠ 
rinko naują s-gos valdybą: R. 
Dunda, Jūratė Naujelienė ir 
R. Straukas. Pažymėtina, kad 
šiuo metu Adelaidės universi 
tete studijuoja apie 45 lietu 
viai studentai.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO

16-je studentų mokslinėje kon 
ferencijoje buvo perskaityti 
22 moksliniai darbai. Kai ku 
rios temos: G. Rasčiūtė kalbė 
jo apie ekonomines sąlygas, 
panaikinant esminius skirtu 
mus tarp miesto ir kaimo, D. 
Tubutytė — racionalus darbo 
jėgos panaudojimas žemės 
ūkyje, Č. Venckevičius — Lie 
tuvos engergetinės kuro bazės 
išvystymas, o Č. Mančiukui rū 
pėjo svarbi „mokslinė“ tema 
— pirmos Vilniaus įmonių ko 
munistinio darbo brigados.

LIETUVIAI VEIKIA VIS . .
Atkelta iš 8-to puslapio.

matyta dovanai duoti radiofo 
nams ir bibliotekoms Vokieti 
joje ir vokiškai kalbančiuose 
kraštuose. Dr. Dahmen prašo 
lietuvius, turinčius per kokios 
medžiagos apie lietuvišką mu 
ziką ir kompozitorius, tuojau 
pat atsiųsti. Jei kas galėtų iš 
dabar leidžiamos lietuviškos 
enciklopedijos išversti muziką 
liečiančius straipsnius į vokie 
čių kalbą ir jam nusiųsti, būtų 
labai dėkingas.

Dr. Dahmen adresas: Dr. 
J. H. Dahmen, Stuttgart, Eu 
edwestfunk.

Australija.
ADELAIDĖS TEATRAS 

MELBOURNE
Po ilgos pertraukos Melbor 

no lietuviams susidaro graži 
proga pamatyti lietuviško teat 
ro vaidinimą.

Šiuo kartu Adelaidės Teat 
ro Mylėtojų Sambūris vaidina

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.

S. Kymantaitės - Čiurlionienės 
3 veiksmų, 6 paveikslų drama 
tinę poemą „Vaiva“.

Sofija Kymantaitė - Čiurlio 
nienė „Vaivos“ poemą parašė 
1946 m. Pradėjusi kaip operos 
libretto, autorė veikalą paver 
tė devynių sakmių poema dia 
vių scenai pritaikė P. Rūtenis, 
logais. Veikalą tremties lietu 
Adelaidėje jis buvo pastatytas 
net keletą kartų. Būdinga, 
kad šį veikalą vaidina net dvi 
dešimt aktorių iš kurių didžio 
ji dalis yra jaunimas. Veiika 
las paremtas šviesų ir garsų 
efektais, ir vaidinimo metu 
dainuojama daug lietuviškų 
dainų ir šokama mūsų liaudies 
šokiai.

MELBOURNO JAUNIMAS 
suorganizavo naują tautinių 
šokių grupę. Tai nuopelnas ke 
lėtos lietuvaičių studenčių, ku 
rios mano, kad Melb. studen 
tai reikalingi grakštesnės iš 
vaizdos, ką jie gali įgyti be 
šokdami tautinius šokius. Šo 
kių grupę instruktuoja p. Ale 
na Karazijienė, kuri pati ka 
daise grakščiai šoko „Čiurlio 
nio ansamblio sąstate. Šios ta 
tinių šokių grupės pirmas pasi 
rodymas - premjera įvyks bir 
želio 9 d. Kew Savivaldybės 
salėje Melb. Dainos Sambūrio 
koncerto metu.
• Adelaidiškės p. Straukie 
nės motina Sofija Babickienė 
atvyksta iš Lietuvos į Austrą 
liją.
• Giedra Kalpokaitė Mel 
bourne jau tris kartus buvo 
matoma šokanti televizijoje, 
kultūros savaitės metu šoko 
Geelonge kovo 20 d., o kovo 
25 d. šoko Bommaris mieste, 
atidarant kultūros rūmus. lied 
ra lanko Vijos Vėtros šokio 
studiją Melbourne.

Italija.
„LIETUVOS KATALIKŲ “ 
DELEGACIJA ITALIJOJE

Balandžio 26—gegužės 10 
dienomis Romoje lankėsi ,,Li 
etųvių katalikų delegacija“ 10 
asmenų, lydima vieno ruso. 
Jai vadovavo kun. Jonas Že 
maitisi, buvęs salezietis, dabar 
tinis Rumšiškių klebonas ir 
Kauno kunigų seminarijos pr 
ofesorius. Tarp kitų yra pažy 
mėtina Aleškevičiūtė, Vii 
niaus operos solistė. „Delega 
cija“ slėpė savo buvimą Ro 
moję nuo lietuvių ir atsisakė 
turėti su jais bet kokių reikalų. 

Įvairūs siuntiniai

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

paprastu ir Jūsų sudarytus ir apdraus
Siunčiame tus jvainus siuntinius.

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 K YRI Al :
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. KALŪZA.

Pagrindinis tikslas greičiausiai 
buvo studijuoti galimybes už 
megzti santykius su Vatikanu 
tiesioginiai, be lietuviškos dva 
siškijos tarpininkavimo. Tas 
jai nepavyko, nes ne tik ne 
buvo priimti Popiežiaus ir at 
vežtą dovaną paliko pas dūri 
ninką, bet net aukštesnių Šv. 
Sosto pareigūnų. Gavo tik ga 
limybę pamatyti Popiežių ben 
droje audiencijoj Šv. Petro ba 
zilikoje.

„Delegatai“ lankėsi Floren 
cijoj, Venecijoj, Milane, Tori 
ne. Visur mėgino gauti audien 
cijas pas Kardinolus, tačiau 
be rezultatų, išskyrus Veneci 
jos Kardinolą Urbani. Tačiau 
kuomet jis sužinojo, kad tai 
sovietų delegacija, bet ne lietu 
vių (jie taip prisistatė) tada 
Kardinolas labai bendrai tarė 
porą žodžių apie Venecijos sa 
ntykius su Rytais praeityje. 
„ Delegatai “ pasikalbęjimuo 
se su lietuviais nieko nenorėjo 
kalbėti apie Lietuvą, bet apie 
Sovietų Sąjungą ir „taiką“. 
Visur buvo sekami ruso Mala 
hov ir lietuvio politruko Sprin 
džiūno Romualdo, sovietinių 
kepyklų inspektoriaus. -

„Delegatai“ buvo atsivežę 
pilnas kišenes „taikos balan 
džių“, kuriuos dalino visur su 
tiktiems asmenims. Bendrai 
gavos įspūdis, kad tai buvo 
sovietams patikimų asmenų 
būrelis kažkokiems Maskvos 
tikslams atsiekti.

LIETUVIAI ROMOJE
Nors Italijos Lietuvių Ben 

druomenė yra nedidelė savo 
skaičiumi, bet ji atlieka didelį 
uždavinį Lietuvių kovoje už 
savo krašto laisvę. Romoje gi 
telkiasi visa eilė lietuviškų ina 
titucijų, dvi lietuviškos radijo 
programos, Eltos informaci 
jos italų kalba, Šv. Kazimiero 
Kolegija, Marijonų Kolegija 
ir tt. Eilė lietuvių dirba moks 
linį darbą, keli profesoriauja 
Universitetuose ir 7 dirba Va 
tikane. Krašto Valdybos pir 
mininku jau 10 metų yra kun. 
Vincas Mincevičius.

® Skulptorių Jokubonį, ku 
riam sovietija paskyrė premi 
ją už Motinos skulptūrą Pirčių 
pio kaime, dabar vežioja po 
Lietuvą ir rodo, lyg kokį mu 
ziejinį eksponąta.

• Hemingway po mirties ras 
tame laiške parašyta, kaip sa 
ko našlė, kad jo laiškai nebū 
tų skelbiami. Našlė testamen 
tą vykdo ir laiškų neskelbia.
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HAMIOLTON ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

BANKELIS „TALKA”

baigė balandžio mėn. pasiekęs 
$ 577,353.25 balansą. Šerų tu 
rimą $472,080.92 ir depozitų 
$78,485.21. Depozituose laiko 
mos tos sumos, kuriomis na 
riai naudojasi išrašinėdami če 
kius. Tokių narių, kurie atliki 
nėja čekių operacijas per ban 
kelį dabar turima 140 iš bend 
ro 677 narių skaičiaus. Išduo 
ta asmeninių paskolų $ 293, 
988.41 ir pirmųjų morgičių $ 
226,199.11. Skolininkų 290. 
Per pirmuosius šių metų ket 
veris mėnesius padaryta $10, 
127.92.

Kredito Komitetas pirm. J. 
Mikšys ir nariai K. Stanaitis 
ir A. Šukaitis, per balandžio 
mėn. leido išduoti naujų pas 
kolų 10 narių $22,900.00.

Revizijos Komisija, pirm. 
J. Varanavičius ir nariai J. 
Stonkus ir P. Lukošius, kas 
mėnesį tikrina bankelio kny 
gas bei atskaitomybę ir randa 
viską tvarkoje.

Bankelio valdyba pa meti 
nio narių susirinkimo naujai 
pasiskirstė pareigomis: E. Su 
dikas pirm., A. Vainauskas 
vicep., St. J. Dalius sekr., E. 
Lengnikas ižd. ir bankelio ve 
dejas, A. V. Repčys vald. na 
rys.

Augant bankelio balansui ir 
daugėjant darbams raštinėje 
yra numatoma artimiausioje 
ateityje pasamdyti antrą tar 
nautoją, nes vienam bankelio 
vedėjui yra sunkoka apsidirb 
ti. Įsigyta ir daugiau invento 
riaus: nupirkta nauja skaičiavi 
mo mašinėlė.

Naujų narių per balandžio 
mėn. įstojo 7, kovo — 12, va 
sario — 6, sausio — 6. Per tą 
patį laiką išstojo 1 narys, 1 
mirė ir 2 nariai pašalinti.

Nors ir nedaug, bet yra vis 
tokių narių, kurių šėras nebeiš 
neša 5 dol. vertės. Pagal įsta 
tus

pilnateisis narys yra tas, ku 
ris turi nors vieną pilną 

šėrą.
Neturėdamas pilno šėro, na 
rys nustoja balsavimo teisės ir 
valdyba būna priversta tokį 
narį išbraukti iš narių. Kai kas 
galvoja, kad įstodamas į ban 
kelį ir įnešdamas vieną 5 dol, 
šėrą dar jį padidins, nes per ei 
lę metų prisidės dividentas. 
Tačiau taip nėra, nes kiekvie 
ni metai iš nario šėro sąskai 
tos yra nurašoma vienas dole 
ris privalomo metinio mokes 
čio Ontario Credit Union Le 
agai, Toronte. Tuo būdu jei 
turima 5 dol. šėras, po metų 
nurašius tą mokestį belieko 4 
dol., o dividendo priauga tik 
apie 20 centų. Todėl tokios 
minimalės vieno šėro sumos 
laikymas bankelyje yra gry 
nas nuostolis. Nenuostolingas 
yra laikymas nemažiau kaip 
25 dol., nes tada dividendo 
per metus priauga apie 1 dol. 
ir nurašius nario mokestį pa 
grindinė 25 dol. suma lieka ne 
sumažėjusi.

Nemažą problemą sudaro ir 
jaunųjų narių pritraukimas 

į bankelį.
Hamiltone turime keletą šim 
tų vaikų ir jaunimo, o „Tai 
kos“ narių eilėse neperdau 
giausia. Kai pasižiūri į vyrės 
nio amžiaus taupytojus, neno 
rom lenda mintis: kurgi jauni 
mas? Jeigu nebus įpratinti 
nuo jaunų dienų naudotis sa 
vo finansine įstaiga, tai po 10 
—15 metų, kai dabartiniai na 
riai pradės trauktis iš eilių, ne 
bus kam ir bankelio išlaikyti. 
Todėl yra visų pareiga savo 
vaikus prirašyti nariais ir gau 
namus čekius pradėti taupyti 
bankelyje.

Kartais ir suaugusieji

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

pamiršta, kad kolonijoje 
veikia kooperatinis bankelis

ir eina skolintis į Finance kom 
panijas bei į krautuves išsimo 
ketinai ir tenai sumoka aukš 
tus nuošimčius. Nevienas ap 
degintas Finance kompanijos 
arba bėdos atveju, kai niekur 
nebegauna pasiskolinti, ateina 
ir reikalauja kuo skubiau duo 
ti paskolą, o čia dargi net na 
riu nėra įsirašęs. Kam gi lauk 
ti iki paskutines akimirkos kai 
tik bėda prispiria, juk galima 
tą iš anksto sutvarkyti. Dargi 
kiti pasiskolina, apmoka pa 
skolą ir išsibraukia iš narių, 
kam čia būti nariu, sako, ban 
kelis man daugiau nereikalin 
gas, paskola apmokėta, dau 
giau nesiskolinsiu. Šiuo atve 
ju Žiūrėkime taliau į ateitį. 
Šiandien nereikia, o gal rytoj 
reikės. Jei nereiks skolintis, 
tai pradėk čia taupyti, tai kiti 
galės pasiskolinti — tam šis 
kredito kooperatyvas ir įsteig 
tas—savo narių aptarnavimui 
ir tiktai aktyvūs nariai ugdo 
bankelio pajėgumą.

Balandžio mėnesį daugu 
ma bankų prirašė nuoširmč. už 
tenai laikytus pinigus. Todėl 
dabar yra gera proga, kurie 
laukė nuošimčių prirašymo 
perkelti pinigus iš bankų į sa 
vąjį bankelį. Čia įnešti pinigai 
tarnaus tų pačių lietuvių ban 
kelio narių gerovei, o taupyto 
jams atneš gerą dividendą. 
Pernai buvo išmokėta 4,5%. 
Be to nemokamas gyvybės 
draudimas iki 2.000 dol. įneš 
tų pinigų, ko kitur nėra. Kvie 
čiami dar neprisidėję jungtis 
ir stiprinti savąjį kooperatinį 
bankelį. Savi pas savus!

• Jau gautas Lietuvių Enciklo 
pedijos XXVIII tomas ir pre 
numeratoriai, norintieji apsi 
mokėti už šį tomą arba kitus 
tomus, prašomi kreiptis pas L. 
E atstovą Hamiltone, St. Da 
lių telefonu FU 5-8602, Ypač 
prašomi atsilyginti, kurie yra 
atsilikę mokėjimuose, nes lai 
ku neatsilyginimas labai truk 
do tolimesnių tomų leidimą. 
Taip pat dar galima labai leng 
vomis ir prieinamomis išsimo 
kėjimo sąlygomis užsiprenu 
meruoti Lietuvių Enciklopedi 
ją nuo pat pirmo tomo.

J. D.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Gegužės 18 d. Hamiltono 

lietuvių bažnyčioje prel. dr. 
Tadarauskas sutuokė gražią 
lietuvišką porą: Eleonorą Vin 
dašiūtę su Pranu Cipariu. Abu 
jaunavedžiai yra Žemaitijos 
vaikai. Jaunoji yra gimusi Ži 
dikų vai., Mažeikių aps., o 
jaunasis — netoli Švėkšnos. 
Abu turi daug savo artimų gi 
minių ir draugų, kurie dalyva 
vo vestuvių puotoje; jaunieji 
gavo labai daug ir vertingų 
dovanų , sveikinimų. Skambė 
jo lietuviškos dainos. Šiai jau 
nai ir tautiškai susipratusiai po 
rai linkime saulėtų dienų nau 
jame gyvenime!

® Trečiam vaikų kongresui 
Hamiltone, š. m. birželio 15 
d., jau paruošta. Norintieji 
dalyvauti, skubiai turi praneš 
ti: Rev. Dr. Tadarauskas, 58 
Dundurn St. N. Hamilton, 
Ont., tel. JA 2-5272.

• Šalpos Fondo pirm. Jeroni 
mas Pleinys susilaukė antros 
dukrelės, Ramunėlės.

• Pasunkėjo lietuviškų knygų 
bei laikraščių platinimas. Dau 
gelis yra pasidavę apatijai. 
Tai labai liūdnas faktas, kurį 
vis vien tenka konstatuoti. . .

Kl. P.

— Liepos mėn. 2 dieną Los 
Angeles mieste prasidės aštuo 
nių didmeisterių turnyrsa, ku 
riame dalyvaus Samuel Re 
sheveky ir Pal Benko iš JAV, 
Oscar Panno ir Miguel Naj 
dorf iš Argentinos, Gligorič iš 
Jugoslavijos, Olafsson iš Islan 
dijos, Paul Keres iš Estijos ir 
vienas sovietų didmeisteris 
(Korčnoj ar Petrosjan).

— Dr. Karl Burger laimėjo 
Marshall šachmatų klubo 
meisterio vardą. Antrą prizą 
gavo S. Lyman, trečią — L. 
Levy ir ketvirtą šachmatų ve 
teranas A. Santasierė. Marsh 
all klubas yra vienas iš stip 
riaušių New York'o šachmatų 
klubų.

Problema Nr. 23.
Matas per du ėjimus

a bcdef gh

Niagaros pusiasalis
TRYS DIDIEJI PARENGIMAI, KURIE ĮVYKS 

VISI BIRŽELIO MĖNESĮ
Pirmas parengimas, kartu 

nų balius įvyks birželio 1 d.

IŠSPRĘSTA SUNKI 
PROBLEMA

Mūsų kolonijos jaunimą 
vargino sunkiai išsprendžiama 
„Nemuno“ tunto tuntininko 
problema. P. Breichmanur, 
atlikus savo pasižadėtą vienų 
metų t-to vadovavimą, tuntas 
liko be globos. Geg. 22 d. bu 
vo imtasi paskutinių priemo 
nių, sukviečiant visas galimas 
jėgas, problemą spręsti. Tai 
buvo 14 asmenų, kuriems kaip 
lietuviams ar su vaikais, ar be 
vaikų, mūsų tautinis reikalas 
dar randasi arti prie širdies.

Rėmėjų v-bos pirm. p. Pau 
kščiui išsamiai išdėsčius visą 
reikalą, visų susirinkusiųjų bu 
vo priimta bendra nuomonė, 
kad padėtį reikia gelbėti ir ko 
kiu nors būdu tuntininką rei 
kia rasti. Seniausias skautų ve 
teranas p. Reikenis, savo skau 
tiška patirtimi, kreipėsi į p. 
Enskaitį prašydamas paimti t- 
tą į savo globą, bent viene 
riems metams. P. Enskaitis, 
jausdamas skautišką pareigą, 
siūlomą darbą apsiima su sąly 
ga, kad jam kviečiant į pagal 
bą jo numatytus asmenis, nie 
kas neišsisukinėtų. Sutikus su 
sąlyga, buvo sudarytas sekan 
tis štabas: a) Ūkis, transpor 
tas ir finansai — skaut. remti 
dr-jos v-bai, (tuntininko pa 
vaduotojas J. Svilas ir adjut. 
V. Verbickas, c) Korespon 
dencijos V. Pašilys, d) Skau 
tų vienetų vadovai: vilkiukų 
A. Tumaitis, skilt. G. Breich 
manis ir A. Stosius. Tolimes 
nė eiga „Nemuno“ t-to vado 
vavimui, paliekama p. Enskai 
čio nuožiūrai, kaip tuntinin 
kui.

Priėjus Toronto lietuvių sk. 
stovyklavietės įrengimo kiauši 
mą, visų buvo vienoda nuomo 
nė, kad reikia padėti. Tam ti 
kslui sudaryti aukų rinkimo 
štabą sutiko P. Breichmanis ir 
D. Stukas.

V-bos pirm. p. A. Paukštis 
užbaigai šio svarbaus posė 
džio, pareiškė nuoširdžią pa 
dėką visiems už reikalo supra 
timą ir palinkėjo geriausios 
sėkmės užimtuose darbuose.

V. P.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

— Naujosios Zelandijos pir 
menybee laimėjo O. Sarapu 
(estas) ir R. J. Sutton, a;budu 
surinkę po 8% t. iš galimų 11 
taškų.

— Petrosjan lygiomis užbai 
gęs 22-tą matčo partiją, užsi 
tikrino sau pasaulio meisterio 
vardą. Jis nugalėjo buvusį pa 
šaulio meisterį Botvinink 12 
%:9%-

— Herr Bredvūalt paliko 
1890 metais tesmatentą, pa 
gal kurį iš jo kaulų turėtų būti 
padarytos šachmatų figūros,, 
taip, kad jis galėtų dalyvauti 
šachmatų lošime po savo mir 
ties.

Problema Nr. 24
Matas per tris ėjimus

St. Stephens salėje. Rengėjai 
Wellando Medžiotojai ir meš 
keriotojai.

Antras, plačios apimties pa 
rengimas įvyks birželio 8 d. 
Niagar Falls mieste Kanados 
pusėje, Marconi salėje, 1072 
Magdelena g-je. Šis minėji 
mas yra ruošiamas: St. Catha 
rines, Hamiltono ir Toronto 
SLA kuopų bendromis jėgo 
mis. Minėjimas turės plačią 
programą, į kurią atvyksta iš 
Clevelando Čiurlionio ansamb 
lio kanklininkės, baleto šoke 
jos Jokūbaitytės, ir Toronto 
tautinių šokių grupė „Ginta 
ras“ ir solistė p. Sriubiškienė. 
Į minėjimą ruošiasi organizuo 
tai dalyvauti SLA kuopos iš 
JAV. Šis minėjimas yra svar 
bus tuo, kad pirmą kartą lietu 
viai iš JAV ir Kanados ruo 
šia pasimatymo ir susipažini 
mo šventę. Šios šventės inicia 
toriai yra SLA kuopos, bet į 
šventę yra kviečiama visa vi 
suomenė.

Trečias parengimas — Joni 
nės, kurios įvyks birželio 22 
d. St. Stephens salėje Wellan 
de. Rengėjai K. L. T. S. Wel 
lando skyrius. Wellandas šiais 
metais ruošiasi iš anksto, nes 
praeitais metais nepatenkino 
visų svečių. Prie pasisekimo 
daug reikšmės turi salė, kuri 
yra užmiestyje, gražiame miš 
ke.

® A. Venclova prasitarė : „Tai 
ir Italijoj, šaly auksinėj, tan 
kai, bombų kalnai aukšti.
Tai dėdės
Šamo Velykų kiaušiniai, Tan 
kams dažnai manevruoti noris, 
lėktuvai staugia, kad net bai 
su. . .” Taigi. Jeigu nebūtų to, 
tai tie tankai, lėktuvai ir visa 
sovietinė armada, kurios 
Venclova nemato, nesivaržytu 
su ta „auksine šalim“. . .

Visų matomasis televizijoje pranešėjas.

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 Vardas ir Pavardė........................ ..........................
Adresas: gatvė............ .'....................................

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

SUDBURY, ONTARIO
SUDBURIO UNIVERSITETUI

buvo įteiktas kardinolo Mindc 
zenty biustas. Ta proga, uni 
versiteto patalpose įteikimo 
iškilmėse dalyvavo Sault. Ste 
Mary diocesijos vyskupas Car 
tier, daug vietinių svečių ir tau 
tinių grupių atstovai su savo 
tautinėmis vėliavomis. Lietu 
vius atstovavo Juozas Batai 
tis, Virginija Kriaučeliūnaitė, 
Danguolė Kriaučeliūnaitė.

MOTINOS DIENOS
minėjimas, LB Valdybos ruoš 
tas, turėjo gerą pasisekimą. 
Minėjimą atidarė LBV p-kas 
J. Lukšys, paskaitą skaitė J. 
Kručas, meninę programą iš 
pildė Tumo - Vaižganto šeš 
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami L. Remeikienės.

LONDON, Ont
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Londono apyl. v-ba Vėl su 
ruošė Motinos Dienos minėji 
mą Londone. Seniau ta diena 
buvo minima kartu su Rodney 
apylinke. Tai buvo, matyt, 
daroma, kad daugiau tautiečių 
sutrauktų minėjiman ir sutelk 
tų meninės dalies išpildytojus.

Po sėkmingo jaunųjų pasi 
rodymo per Vasario 16-tos 
Šventę, ir Motinos dienos mi 
nėjimas atiduotas į jaunosios 
kartos rankas. Ir tikrai vietos 
skautai, lietuviškosios mokyk 
lėlės mokiniai ir kiti jaunieji 
buvo pasiruošę ir pasiryžę vi 
su nuoširdumu Motinas pa 
gerbti ir savo sugebėjimus bei 
lietuviškumą parodyti. Malo 
nu buvo išklausyti jų skaitinių, 
deklamacijų, pianinu ar akor 
deonu bei smuiku atliktus mu 
zikos dalykėlius.

Programos vedėjas M. 
Chainauskas labai teisingai pa 
stebėjo, kad „mūsų jaunimas

ST. CATHARINES, ONTARIO
BENDRUOMENĖ PAMINĖJO MOTINOS DIENĄ
Paskaitininkas K. Mikšys 

bendrais bruožais apibūdino 
motiną spaudos draudimo me 
tais ir baigdamas sustojo ties 
lietuviška šeštadienine mokyk 
la ir kvietė visas motinas vai 
kus mokinti lietuvių kalbos ir 
rašto.

Po paskaitos Onytė ir Nijo 
lė Gogeckaitės visoms moti 
noms įteikė po gėlę, o dvi mo 
tinos, turinčios daugiausia 
prieauglio, buvo specialiai pa 
gerbtos ir B-nės vardu jom 
įteiktos dovanos. Pagerbtos 
motinos ištremtos į Sibirą.

Po to eil jraščius deklama 
vo L. Grigaitė, J. Zubrickaitė, 
A. Baronas, V. Zubrickaitė, 
D. Deinoraitė; akordeonu gro 
jo R. Deinoras ir iš Niagara 
Falls V. Gudaitis; pianu skam 
bino R. Kuraitytė ir N. Gverz 
dytė. Danguolė Vilbikaitytė

Loterijoje fantus laimėjo: 
J. Lukšys, Lukšytė ir D. Nic 
kus.

• Algis Kusinskis, rytų Kana 
dos akordeono muzikos varžy 
bose Toronte laimėjo trečią 
vietą.

• „Medžiotojų ir Žvejų” klu> 
bo valdyba pasiskirstė pareigo 
mis: Br. Dūda —pirmininkas, 
Stasys Krivickas —sekretorius 
ir Povilas Jutelis —iždininkas.
• Toronto medžioklės ir žve 
jų klubas pasveikino naujai 
įsteigtą Sudburio medžioklės 
ir žvejų klubą. Reikia tikėtis, 
kad kaimyniniams klubams 
bendradarbiaujant bus pasiek 
ta gražių vaisių.

gražiai auga ir skaičiumi. Tai 
gi ši scena darosi mums mažo 
ka, o, deja, salė kas metai da 
rosi publikai per didelė...” Ir 
tikrai, kai su didesniu entuziaz 
mu buvo sutikti jaunųjų plasti 
niai bei tautiniai šokiai, aiškiai 
matėsi, kad apstoka scena 
jiems tapo ankštoka.

Teisinga ši p. Chainausko 
pastaba. Daugelis mūsų ir daž 
nais atvejais pakalba, kad mū 
sų jaunimą reikia traukti prie 
savęs, jį remti, ugdyti ir palai 
kyti. . . Skaudoka darėsi, kai 
matėm, kad „artistų“ scenoje 
buvo kone tiek, kiek ir publi 
kos... Taigi daugelio mūsų žo 
džiai darbais neparemiami...

Jaunimą Motinos Dienai pa 
rengė skautų vadovai pp. Cha 
inauskai, Vida Čegytė ir mok. 
p. U. Blyskienė. Jiems, teisin 
giau Joms, priklauso užtarnau 
ta ir nuoširdi padėka.

L. E-tas.

padainavo ir pašoko.
Šie jaunieji supynė gražų, 

gražų lietuvišką vainiką moti 
noms pagerbti.

SKAUTŲ RĖMĖJAI 
išrinko naują patyrusių veikė 
jų valdybą, kurion įėjo J. Dei 
noras pirm., A. Viscosas ižd. 
ir A. Zubrickas sekr. iš St. 
Catharines, p. Gudaitienė iš 
N. Falls, V. Bieliūnas, P. 
Adomynas iš Wellando ir A. 
Stankevičius iš Port Colborne,

Susirinkime skautų veikėjai 
nusiskundė, kad skautų tėvai 
nesidomi skautų rėmėjų susi 
rinkimais. J. Š.

BIRŽELIO ŽIAURIŲJŲ 
TRĖMIMŲ

sukaktį minės birželio 16 d. 6 
v. pp. Slovakų salėje Welland 
ir Page g-vių sankryžoje. Mi 
nėjimas yra ruošiamas kartu 
su Wellando ir St. Catharines 
B-ne, latviais ir estias ir Bal 
tij Federacija Toronte.

Šiais metais gegužės 5 — 7 
dienomis Pavergtų Tautų ats 
tovai pasėdžiavo Strasburge ir 
buvo iškeltas reikalas suakty 
vinti laisvojo pasaulio pastan 
gas, siekiant padaryti galą 
sovietiniam kolonializmui pa 
vergtuose kraštuose. Šiame 
minėjime visų pabaltiečių var 
du bus paruoštos rezoliucijos 
ir pasiųstos valstybių premje 
rams. Dalyvaukime visi minė 
jime ir bendromis jėgomis rei 
kalaukime laisvojo pasaulio, 
kad padarytų galą kolonializ 
mui. B-nės Valdyba.

— L. Pūslys buvo sunkiai 
susižeidęs, bet jau taisosi.

— St. Ulbinui padaryta 
operacija — sveiksta.
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LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS MONTREALYJE

Vėliavos šventinimo
ĮVYKS Š. M. BIRŽELIO MĖN. 2 D. SEKANČIA

TVARKA:

11 VAL. AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE.

IŠKILMINGOS PAMALDOS Už ŽUVUSIUS DĖL 

LIETUVOS LAISVĖS.

iškilmės
PO PAMALDŲ PARAPIJOS SALĖJE IŠKILMINGAS 

AKTAS, ŠAULIŲ PRIESAIKA, SVEIKINIMAI, 

VAIŠĖS IR PROGRAMA.

mowt|real
SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKL. LIETUVA” 

visuotinis metinis narių susirin 
kimas įvyks šį šeštadienį, bir 
želio 1 d. 3 vai. po pietų „Ne 
priklausomos Lietuvos“ patai 
pose, 7722 George St., LaSal 
le, P. Q.
Bendrovės valdybos susirinki 
mas šaukiamas šį ketvirtadie 
nį, gegužės 30 d. 8 vai. vaka 
ro NL redakcijoje.
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
kuopos valdyba praneša kuo 
pos narių žiniai, kad š. m. bir 
želio mėn. 2 d. įvyks naujo 
sios kuopos vėliavos pašventį 
nimas. Visi šauliai ir šaulės 
renkasi Aušros Vartų parapi 
jos salėje 10.30 vai. ryto ir or 
ganizuotai vyksta į pamaldas. 
Iškilmingojo akto metu visi 
privalo duoti priesaiką nauja 
jai kuopos vėliavai ir pasirašy 
ti į sąrašą. Be rimtų priežasčių 
nedalyvavę šauliai ir šaulės nu 
stoja kuopos nario teisių. Dėl 
rimtų priežasčių negalintieji 
dalyvauti privalo apie tai pra 
nešti kuopos valdybai.

Kuopos Valdyba.
123 SLA KUOPOS NARIŲ 

susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, birželio 2 dieną tuo 
jau po pamaldų AV salėje. 
Nariai prašomi apsimokėti na 
rio mokesčius, nes ateina vasa 
ra, kada sunku pasimatyti.

LIETUVIAI BAIGĖ
AUKŠTUOSIUS MOKSLUS

Montrealio aukštosios mo 
kyklos paskelbė išleistus diplo 
mantus. McGill universitetas 
išdavė 1,533 diplomus, Loyo 
la kolegija išdavė 175 dipl., 
Sir George William universite 
tas išdavė 470 diplomų. Mont 
realio universiteto duomenys 
dar nepaskelbti.

Loyola kolegiją baigė Algis 
Gražys ir Raimundas Tumas, 
gavę Bachelor of Science.

Sir George William univer 
sitetą baigė Romualdas Otto, 
gavęs Bachlelor of Art.

A. Gražys šeštadienį jau at 
šventė ir diplomo gavimą.

Visus baigusius vidurinį 
(High school) ir aukštąjį mo 
kslą, kviečiame atsiųsti redak 
cijai savo atvaizdus.
® Inž. V. Danys, tarnaująs 
Kanados sostinės valdinėje 
vandens kelių tvarkymo įstai 
goję, tos įstaigos komandiruo 
jamas, išvyko tarnybos reika 
lais į Europą, kur lankysis Eu 
ropos valstybių sostinėse ir ki 
tose vietose.
® Pinigų padirbėjai pagauti 
Montrealyje. Jie gamino JAV 
banknotus, kurių pas juos ras 
ta už 140,000 dol.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ . _ _
ketvirtadienį 2“4; ™

antradienį ir i 
penktadienį I P' m’ 

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

DEPORTACIJŲ MINĖJI 
MAS MONTREALYJE 

įvyks birželio mėn. 14 d. va 
karo: 6 vai. po pietų vainiko 
padėjimas prie paminklo Do 
minion square.

8 vai. Aušros vartų bažny 
čioje įvyks tai dienai skirtas re 
liginis koncertsa, kurį atliks 
jungtinės estų, latvių ir lietu 
vių meninės jėgos.

Lietuvių programos išpildy 
me dalyvaus sol. G. Čapkaus 
kienė ir Aušros Vartų parapi 
jos choras, ved. muz. Ambro 
zaičio.

Taip pat estų ir latvių solis 
tai ir chorai

Montrealio lietuvių visuo ■ 
menė maloniai kviečiama mi 

x nėjime dalyvauti, ir prisiminti 
rusų komunistų Lietuvių tau 
tai padarytą ir tebedaromą ge 
nocidą.

Prisiminti savo sesių, brolių 
ir artimųjų kančias, ir priminti 
pasauliui, kad tai yra teisingu 
mo rankos belaukiantis nusi 
kaitimas.

Kadangi šis minėjimas ruo 
šiamas lietuvių, Aušros Vartų 
bažnyčioje, lietuvių pareiga 
yra tai neužmiršti ir prieš kai 
mynus latvius ir estus pasiro 
dyti kuo skaitlingiausiai.

KLB Montrealio 
Seimelio Prezidiumas.

PALAIDOTAS 
JUOZAS MAŽEIKA

Gausios Mažeikų šeimos tė 
vas, Juozas Mažeika, kurį dau 
gelis Montrealio lietuvių paži 
nojo, kaip ramaus būdo, švel 
nų ir kultūringą asmenį, ana 
savaitę palaidotas St. Genevie 
ve kapuose. Apgailestaujame 
jo mirtį, nes tokių žmoniij ne 
daug tebėra. Velionis vertin 
gas ir tuo, kad išauklėjo kultu 
ringą šeimą, kurios eilė narių 
pasiekė mokslo bei meno vir 
šūnių.

® P. Kvietkauskas po NM su 
laužęs ranką, 3 mėn. buvo su 
gipsuotas, bet dabar jau svei 
ksta.

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. llkamb.
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.
Suite 1007

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Birželinės pamaldos Šv. Jė 

zaus Širdies garbinimui yra 
skiriamas birželio mėnuo. 
Kaip ir ankstyvesniaisiais me 
tais mūsų parapijos bažnyčio 
je turėsime trumpas pamaldas 
rytais po 7 vai. mišių. Atski 
rų vakarinių pamaldų nebus.

Pakrikštyta Margarita - Mo 
nika, Antano ir Claudette Ra 
činskų dukrelė.

Šaulių šventės proga sek 
madienį, birželio 2 dieną, 11 
vai. mišios bus aukojamos už 
šaulius ir partizanus, žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Po pamal 
du bus šventinama vėliava.

Rimgaudas Urbonas tuokia 
si su Helene Cyr.

Kun. L. Zaremba, S. J., iš 
vyko 40 vai. atlaidų pamal 
doms į Rochester’io, N. Y., 
lietuvių šv. Jurgio parapijom

Rinkliavose praėjusį sekma 
dienį suaukota $282.50.

Sporto mėgėjams
Visai netoli A V bažnyčios 

yra įrengtos puikios teniso 
aikštės. Jeigu susidarytų pa 
kankamas lietuvių berniukų ir 
mergaičių skaičius, galima bū 
tų suorganizuoti teniso klubą. 
Tuo tikslu ateinantį šeštadienį, 
birželio 1 d. 7 vai. vakaro šau 
kiamas steigiamasis susirinki 
mas klebonijoje. Norintieji to 
kiam klubui priklausyti, bet 
negalį susirinkime dalyvauti, 
prašomi galimai greičiau užsi 
registruoti pas parapijos kle 
boną.
® Šią savaitę į Montreal} at 
vyksta iš Wallum Lake, Rd. 
Is. Dr. B. Matulionis ir iš Čika 
gos Z. Dailidka. Dr. B. Matu 
lionis atvyksta trečiadienio va 
kare ir išbus Montrealy visą 
savaitgalį.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Sekminės šį sekmadienį, 11 

vai. iškilmingos mišios.
Šventoriaus ap tvarkymui 

(žolės, tvoros ir kt.) daroma 
rinkliava. Parapijiečiai prašo 
mi maloniai priimti rinkėjas ir 
rinkėjus.

Sutuoktuvės Janinos Jurgic 
kaitės su Juozu Mackevičium 
įvyko šeštadienį Šv. Kazimie 
ro bažnyčioje, vaišės ukrainų 
salėje.

Aukojo bažnyčiai p. Ban 
džiuvienė 30 dol.

Šv. Jono, birželio 23 d. pa 
rapijos komitetas prejektuoja 
ką surengti, bet tai paaiškės 
vėliau.

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 9 vai. vakare.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

sekmadienį buvo sušauktas 
klebono T. K. Pečkio, SJ., ku 
ris padarė ir pranešimą apie 
parapijos stovį.

Klebonas patiekė eilę duo 
menų. Parapijos nuosavybė 
įvertinta 172,465.04; invento 
rius 12,194.00; žemė 16,000. 
00. Viso parapijos turto vertė 
213,297.51.

Parapijos pajamos taip vy 
ko: 1961 metais 29,507.64; 
1962 m. 23,549.67 ; per 4 šių 
metų mėnesius gauta 14,324. 
30 dol.

1963 metai pradėti su 206. 
05 dol. Mėnesiniai parapijos 
įsipareigojimai yra šie: vargo 
nininkui 80 dol., zakristijonui 
100 dol., Litui skolos mokėji 
mass 158 dol., šildymui apie 
110, elektrai apie 60 dol., 
maistui apie 180 dol. Tat mi 
nimalinės mėnesinės išlaidos 
apie 800 dol. Metiniai skolų 
mokėjimai 9,000 dol.

Parapija skolų viso dabar 
turi 101,615.22. Skolomis kle 
bonas daugiausia ir susirūpi 
nęs.

Parapijiečiai, kurių susirin 
kiman atsilankė 44, kėlė viso 
kius projektus: vieni siūlė tęs 
ti išjieškojimą, kurie buvo pa 
rapiją steigiant ir bažnyčią 
statant, nes, kaip pasirodė, 
ne visi dar tęsėjo 100 dol. įna 
šą. Kiti siūlė būtinai išreikalau 
ti privalomą, parapijai mokes 
tį, kuris nustatytas valdžios įs 
tatymais. Pasirodo, kad yra 
tokių asmenų, kurie prancūzų 
ar anglų parapijai atsisako mo 
keti bažnytinius mokesčius 
tuo pretekstu, kad jie priklau 
są lietuvių parapijai, bet nemo 
ka ir lietuvių parapijai, — tai 
juos įpareigoti vis dėlto mo 
keti. Treti siūlė bažnyčioje nu 
statyti minimumą aukos, bent 
25 et., nes pasirodo, kad yra 
ir tokių, kurie įmetę lėkštėn 
25 et., dai- pasiima grąžos. 
Ketvirti siūlė apeiti parapijie 
čius ir paprašyti iš jų aukos, 
nes Klebonas vasaros mene 
siais, kai įplaukos ypač suma 
žėja, bažnyčiai prašo paauko 
ti po 10 dolerių.

Iškilo ir špaudon patekęs 
Šv. Kazimiero parapijos duok 
lės 10,000 dol. klausimas. Kle 
bonas paaiškino, kad ton sąs 
kaiton 2000 dol. gauta, o dėl 
kitų yra kurijoje byla. Čia iŠ 
parapijiečių keltas sumany 
mas abiejų parapijų komite 
tams susitikti ir visus, ne tik 
tai suminėtos duoklės, klausi 
mus grąžiuoju išsiaiškinti ir su 
daryti glaudesnį abiejų para

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

J. MATULIONIO 
PAGERBIMAS

įvyksta šį šeštadienį, Sekmi 
nių išvakarėse, šv. Jono Kr. 
par. salėje 7.30 v. Pagerbimo 
metu programoje sveikinimai, 
meninė dalis ir vaišės. Pakvie 
timai gaunami J. R. Simona 
vičiaus krautuvėje „Daina“, o 
taip pat pas minėjimui ruošti 
komiteto narius.

KAPŲ LANKYMO IR 
PUOŠIMO DIENA

Šį sekmadienį, birželio 2 d., 
sekmadienį, 4 vai. Šv. Jono 
lietuviij kapinėse Port Credite, 
įvyksta pavasarinis kapinių ap 
lankymas, susijęs su pamaldo 
mis. Pamaldų dienos išvakarė 
se kviečiami visi, kurių arti 
mieji kapinėse palaidoti, gėlė 
mis papuošti kapus.

pijų bendradarbiavimą, nes 
faktinai tai yra vienas bendras 
reikalas.

ŠAULIAI BANDO AT 
GAIVINTI TEATRĄ

Montrealio lietuvių teatras, 
puikiai veikęs kelis metus ir 
pasiekęs profesinio teatro stan 
dartą, jau kuris laikas kai už 
baigė savo veiklą. Bet lietu 
viams teatras turi ne tiktai me 
ninę prasmę, bet ir tautinę rei 
kšmę, kylančią iš tautos kovų 
už laisvę ir savarankiškumą.

Šaulių organizacija, niekam 
kitam nesiimant iniciatyvos, 
ryžosi atgaivinti teatrinę tradi 
ciją. R. Simaniūkščiui vado 
vaujant, o šaulių kuopai mece 
nuojant bei globojant, šešta 
dienį šaulių teatras parodė be 
vardžio autoriaus komediją ar 
jos improvizaciją — „Pasiun 
tinys' Jonas“. Juokingas turi 
nys publikai, nors ir labai ne 
gausiai, patiko. Vaidino pats 
režisierius, R. Simaniūkštis, R. 
ir D. Barteškaitės, B. Bagdžiū 
nas ir A. Piešina, improvizuo 
toje scenoje, apšviestoje inž. 
Z. Lapino. Iš vaidintojų išsi 
skyrė rėžis. R. Simaniūkštis.

Po vaidinimo įvyko Šaulių 
kuopos vadovybės pasikalbėji 
mas su vaidintojais bei pa 
kviestais montrealiečiais. Visų 
buvo pasveikinta šaulių inicia 
tyva ir kelta mintis, kad ka 
dangi gabių Žmonių yra 
ypač jaunimo, tai labai būtų 
gera, kad šaulių kuopa palai 
kytų teatro iniciatyvą ir sukur 
tų teatrą, kurio visuomenė no 
ri. Šia prasme ir linkima Šau 
lių kuopai veikti,

Pranešame,
kad p. Gediminas Rukšėnas iš 
laikė „Department of Insuran 
ce“ ir „Insurance Brokers As 
sociation“ nustatytus egzami 
nūs ir gavo draudimo agento 
leidimą.

P. Gediminas Rukšėnas tam 
pa partneriu jau iš seniau esan 
čioje P. Adamonio draudimo 
agentūroj. Kreiptis tek: 768- 
8640. P. Adamonis — 3907 
Rosemount Blvd., tel. 722- 
2472.

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.

Adresais: 6988—15 Avė, 
Rosemount.

TORONTO EVANG. LIU 
TERONIŲ PARAPIJOS 

PAMALDOS
įvyks birželio mėn. 2 d. 9 vai. 
iš ryto, Išganytojo bažnyčio 
je, 1601 Bloor Str. West ir 
Indian Rd. sankryžoje.

Pamaldas atlaikys kun. A. 
Žilinskas.

Be to dar pranešame mūsų 
parapijiečiams, kad birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėn. pa 
maldos bus atliekamos 9 vai. 
iŠ ryto.

Maloniai kviečiame visus 
Toronto ir apylinkėse gyve 
nančius gausiai atsilaikyti pa 
maldose.

Parapijos Taryba.
TORONTO SLA 236

kuopa praneša, kad į pasima 
tymą - šventę Niagaroj birže 
lio mėn. 8 d. nuvažiuoti yra 
pasamdytas autobusas. Auto 
busas iš Toronto, iš Lietuvių 
Namų, išvažiuos 12 vai. ir 
kaštuos vienam žmogui $3. No 
rintieji pasinaudoti šiuo auto 
busu, prašomi skambinti V. 
Bačėnui: LE 6-4681 po 6 vai. 
vakaro.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Sutvirtinimo Sakr. Paruošia 
mosios pamokos vaikučiams - 
- tuoj po 10 vai. mišių vaikų 
namuose.

Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas birželio mėn. 16 
d., sekm., po pietų. Sutv. skr. 
uniforma mažiesiems palieka 
ma tokia pat, kokią turėjo per 
pirmą komuniją, tik mergai 
tės, vietoje velionuko, ant gal 
vos gali turėti baltą vainikėlį. 
Kitiems jokios griežtos unifor 
mos nėra nustatyta.

Tuokiasi Chester Steven su 
Regina Augaityte, Stonkus 
Donatas su Gražina Skirgailai 
te.

„Dainos“ grupės susirinki 
mas dėl parapijos 10-mečio iš 
kilmių, skelbtas bus ne 3 vpp. 
pas J. Empakerienę, kaip an 
ksčiau susitarta, bet 2 vai. p. 
p. pas F. M. Jakubynienę, 
123 Annette St.

Koncertas 5 vai. p. p. para 
pijos salėje. Programą išpildo 
sol. J. Liustikaitė, sol. R. Stri 
maitis, par. jaunimo choras, 
par. moterų choraš, par. vyr. 
choras ir par. mišrių balsų cho 
ras. Chorams vadovauja kun. 
B. Jurkšas. Akompanuoja D. 
Rautinšienė.

GRAŽI VASARVIETĖ
St. Donat, Laurentien 

kalnuose, prie Ouareau ežero, 
A. Gaurių vasarvietėje išnuo 
mojami kambariai su maistu 
arba be maisto. Galima naudo 
tis virtuve. Sužinoti Telef. DO 

6-8528. 7730 Broadway, 
LaSalle, P. Q.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

gerai mebliuotas, saulėtas, su 
patogumais Sherebrooke ir 
Vendome sankryžoje, N. D.

G., kultūringam asmeniui, vy 
rui ar moteriai. Teirautis 

telefonu: HU 8-4883.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601

SPĖJĖJA 
MADAME SONIA

Spėju iš kortų ir delno. 
Pasakau praeitį, dabartį ir 

ateitį. Nepraleiskite progos.
Jokių apoitmentų.

Kreiptis 4317 Papineau Str., 
nuo 10 v. ryto iki 10 v. vak.
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